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 چکیده

اندیشمندان در حوزه های دین روانی بر این باورند که دین بصورت عام و نماز بصورت خاص مهمترین عامل رساندن 

انسان به سعادت حقیقی و دوری از گناهان است. یافته های علمی و تحقیقاتی روان پژوهان نشان می دهد که انسان 

اعتقادات مذهبی و نماز خوان از سالمت روانی بیشتری برخوردارند . در این تحقیقات  های دین دار و برخورد از

همچنین نشان داده که نماز به آرامش درونی فرد منجر می شود و نقش باازدارندگی اصلی را برعهده دارد. دانشگاه 

از در بین دانشجویان در کنار محیط اصلی علمی است و تاثیر اصلی در پرورش شخصیت علمی فرد دارد اما توجه به نم

رشد علمی به رشد معنوی و شخصیت آنان منجر می شود. در تحقیق پیش رو سعی شده تا با استفاده از روش توصیفی 

و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به نقش نماز در رشد شخصیت معنوی دانشجویان بپردازد. همچنین از نظرات 

 هیم، کانت برای اثبات موضوع استفاده شده است.اندیشمندان غربی مانند دورک

 .واژگان کلیدی: نماز ، آسیب اجتماعی، دانشگاه
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 مقدمه

مساله آسیب ها به این دلیل در جامعه بشری مورد توجه متفکران بوده که همزمان با گسترش انقالب صنعتی و وسعت 

برآورده نشدن خواسته ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید دامنه دار دامنه نیازمندیها، محرومیت های ناشی از 

 فساد، عصیان ، تبهکاری، سرگردانی، دزدی، انحرافات جنسی و دیگر آسیب ها شده است.

آسیب اجتماعی عبارت است از هر نوع رفتاری که با ارزشهای شناخته شده جامعه در تعارض باشد و باعث اختالل در 

 (.62،1،25خانواده یا جامعه شود.) ستوده و دیگران،کارکرد فرد، 

 اتصادییب های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آسیب اجتماعی به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود از جمله: آس

 (.،28،1،2 )ستوده،

ر دین یکی از علت های ایجاد این آسیب ها دور شدن جامعه بشری از معنویات و شبکه سنتی همبستگی و انسجام د

بوده است. همچنین در پی به وجود آمدن این گروه از آسیب ها، انسان برای حل این مشکالت به آرامش و سالمت 

 روانی نیاز داردزیرا در سایه آرامش می تواند به رشد و کمال، اهداف عالی و سجایای اخالقی برسد.

گی رنج می برند و اگر انسان در پی درمان واقعی اغلب افراددر دنیای امروز از نامانی های روانی، اضطراب و افسرد

خویش است بایتسی به درمان های واقعی بپردازد. بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد بسیاری از ریشه های آسیب 

اجتماعی در ضعیف بودن ارتباط انسان با خدا، دوری از فرایض دینی و اقامه نکردن نماز است. امروز بسیاری از 

دریافته اند که دعا، نماز و ایمان قوی  افسردگی و اضطراب را رفع می کند و منجر به احساس طراوت و روانشناسان 

 (1،25،،1نشاط در همه وجود انسان می شود.)غالمعلی و دیگران،

 

 طرح مساله

یان است. در جامعه اسالمی وجود دانشگاه اسالمی مستلززم رعایت ارزش های دینی در راس آنها، نماز در بین دانشجو

دانشگاه به عنوان مهمترین رکن توسعه ی فرهنگی اجتماعی است که برای بوجود آوردن انسان های سالم از نظر روانی 

و جسمانی بایستی تاکید زیادی بر ترویج ارزش های دینی، گسترش امور فرهنگی و باال بردن ایمان مذهبی دانشجویان 

 داشته باشد.

نیاز به عبادت و پرستش است. در دین اسالم اگر نماز با آداب و شرایطش به جا آورده یکی از نیاز های فطری انسان 

شود انسان را نه تنها به آرامش کامل می رساند که او را به تدریج از سطوح پایین تحولی باال برده و به سطح متعالی 

 (،5-8،11،،1می رساند.)ذوالفقاری و دیگران،

پیشینه به تاریخ آدمی است. هر ملتی برای رهایی از تعلقات دنیوی و برای کسب  نماز نماد بندگی و نشان ودارای

 ( ،28،1،2آرامش به نوعی از عبادت و نماز متوسل می شود.)فتحی و دیگران،

برترین جلوه طاعت و پرستش و نخستین شان ایمان و کمال نماز است. این تنها بدان معنا نیست که بهترین عمل نماز 

زادگاه همه اعمال خوب و پسندیده نیز است. نماز بهترین کار است چون همه کارهای خوب از آن شروع  است که نماز

 (1،11،،17می شود.)سنگری

 

 اهمیت نماز

یعنی » ( 1، ح 22، ص ،، )وسائل، ج «ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها" :درباره نماز وارد شده است

به این معنی که اگر انسان کارهای خیری انجام بدهد و «. انسان قبولی نماز است شرط قبولی و پذیرش سایر اعمال

شرط  .نماز نخواند و یا نماز بخواند اما نماز نادرست و غیر مقبولی که رد بشود، سایر کارهای خیر او هم رد می شود

، نهج البالغه) "ة قربان کل تقییالصلو"قبولی سایر کارهای خیر انسان قبول شدن نماز اوست. در حدیث دیگر است که، 

همیشه از  شیطان(، نماز مایه تقرب هر انسان پرهیز کار است. باز در حدیث دیگر است که 1162، صفحه 1،1حکمت 
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مؤمن ناراحت و گریزان است، مادامی که مراقب و محافظ نمازش هست و امثال اینها که ما در اخبار و احادیث زیاد 

حضرت عیسی  .لب را را استنباط کرد. نماز، جزء برنامه انبیاء بوده استداریم و حتی  در قرآن مجید می توان این مط

وأوصنی بالصلوة والزکوة ما » :در گهواره می گوید: خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زکات سفارش کرده است )ع(

در میدان مبارزه و در برابر تیرهای دشمن هم نماز را  عاشورا، حتی ظهر روز امام حسین )ع(»1،مریم/آیه ) «دمت حیا

 ."رها نکرد

عبد و معبود را شدت فریضه نماز امری نیست که فقط بنده را به خالق و پروردگارش نزدیک سازد و حلقه اتصال بین  

بخشد و عشق به خدا را در قلب و باطن او زنده سازد بلکه این یکی از آثار و نتایج مطلوبی است که در زندگی نمازگزار 

ظاهر می شود. اثر دیگری که نماز در حیات مسلمان ایجاد می کند این است که در عین قرب الهی او را با جامعه 

این است  .سایر انسانها بلکه تمام همنوعانش ولو غیرمسلمان یک فرد مسئول بار می آورد انسانی پیوند داده و نسبت به

روح نماز و تعبد به خدا که هرگز نمی گذارد فرد در مقابل خلق خدا بی تفاوت باقی بماند. و احساس مسئولیت 

 .اجتماعی نداشته باشد

کی او با خدایش می گردد و دیگر اثر اجتماعی است که در نماز دو اثر عمده نهفته است یکی اثر فردی که موجب نزدی

یعنی نمی شود کسی اهل نماز و عبادت باشد و در عین حال نسبت به جامعه  .او را در جامعه فرد مسئول بار می آورد

 .بشری و همنوعان خویش هیچ وظیفه ای را احساس نکند

ند نه تنها انسانی است که با حقایق جدیدی دست می مومنی که با خدا راز و نیاز می ک"دورکهیم نیز معتقئد است:

یابد بلکه انسانی است که خود را قدرتمند احساس می کند. او در درون خود نیروی بیشتری احساس می کند و توانایی 

بیشتری در غلبه بر سختی ها و مشکالت دارد. به نظر او عملکرد تسکینی دین به ویژه در ایام ناامیدی دارای اهمیت 

بسیار است. به همیین خاطر در بین افراد دیندار کمتر جرم و جنایت، خودکشی، پرخاشگری، حسادت و ... مشاهده می 

 (122،1،28شود.)خزایی

با توجه به تاثیرجهانی شدن بر هویت جمعی و بروز آثار تهاجم فرهنگی و شکل گیری بحران های رفتاری و انحراف از 

گشت به خویشتن و حفظ و تقویت هویت ملی را در قالب ترمبم فرهنگ جامعه ایجاب معیارهای اصیل جامعه ،لزوم باز

می کند. در این میان توجه به نقش نماز و ارتباط با مبدا هستی و توجه به حقیقت حیات و زندگی حقیقی در 

ر دیگران و افزایش سازندگی افراد جامعه و ایجاد تعامالت اجتماعی و گسترش روابط عاطفی و احساس مسئولیت در براب

مشارکت اجتماعی ، ایجاد وجدان اخالقی و در انتها بهبود فرهنگ جامعه و در نهایت هماهنگی بیشتر و متناسب عناصر 

 (،21،1،2فرهنگی و عرصه ای مختلف اجتماعی بسیار موثر خواهد بود)فتحی و دیگران

در کاهش آسیب ها نقش دارد. با این همه  در کاهش آسیب های اجتماعی تنها یک علت دخیل نیست و علل مختلفی

برای کسانی که درباره پدیده آسیب اجتماعی مطالعه می کنند و این سوال پیش می آید که از میان علل پرشمار عامل 

 موثر در کاهش آسیب های اجتماعی کدام است؟

ه است و  در صدد پاسخ به در پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر نماز در کاهش آسیب های اجتماعی نگاشته شد

 این سوال است که چگونه نماز باعث رشد معنوی و شخصیت دینی دانشجویان می شود.؟

 

 روش  تحقیق

روش گردآوری اطالعات در این مقاله کتابخانه ای و اسنادی است واز کتب و مقاالت چاپ شده به خصوص کتاب های 

های مرجع و دایره المعارف دینی بهره گرفته شده است. همچین از  تفسیر، ترجمه کتاب نهج البالغه و بسیاری از کتاب

 نظرات اندیشمندان بزرگ و جامعه شناس درباره تاثیر نماز و دین مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 پیشینه تحقیق
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 تحقیق منطبق با موضوع تاکنون صورت نگرفته است اما برخی مطالعات و پژوهش ها به موضوع نزدیک هستند.

بررسی رابطه نماز با جهت گیری مذهبی و سالمت  "(در مطالعه ای با عنوان 1،12اکبر آقایانی چاووشی و همکاران)

در صدد پاسخگویی به این پرسش هست که نوع جهت گیری مذهبی در کارکنان دانشگاه و در افراد خارج از "روان

دادن به نماز با جهت گیری مذهبی و سالمت روان  دانشگاه چگونه است؟ هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین اهمیت

در کارکنان دانشگاه و افراد غیرشاغل انجام شده است. روش بکارگیری در این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و 

نفر بوده است ودرنهایت نتیجه گیری می کندکه مسوالن فرهنگی  88،همبتگی است جامعه آماری این تحقیق 

 ماز توجه کنند.بایدبیشتر به نقش ن

 "رابطه هویت دینی و سالمت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی "( در ماطلعه ای تحت عنوان1،26مریم علیجانی)

در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین هویت دینی و سالمت روان دانشجویان رابطه وجود دارد؟ هدف از 

باط آن با سالمت روان جوانان است. در این پژوهش روش تحقیق پژوهش حاضر، بررسی نوع هویت دینی  و ارت

نفر است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که افراد دارای هویت دینی موفق از  688همبستگی است. جامعه آماری 

 تعامالت و کنش اجتماعی موفق برخوردار و سطح اضطراب و افسردگی آنان پایین بود.

بررسی رابطه جهت گیری مذهبیو التزام به اعتقادات  "( در مطالع ای تحت عنوان،1،2جمید نوروزی و همکاران)

در صدد پاسخگویی به این پرسش هستند که التزام عملی به اعتقادات اسالمی با  "اسالمی با سالمت روان دانشجویان

است. جامعه ی آماری  سالمت روان چه رابطه ای دارد.؟  روش به کار رفته در این مقاله از نوع کمی و همبستگی

نفر از دانشجویان بودند یافته ها نشان می دهد که بین  278دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز  و گروه نمونه 

 التزام عملی به اعتقادات اسالمی با سالمت روان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

رابطه بن انجام فریضه نماز و سالمت عمومی  "وان( در مطالعه ای تحت عن8،،1سید رضا موسوی و دیگران)

دانشجو است. نتایج این مقاله نشان می دهد 2،8بررسی کرده است.جامعه آماری  "دانشجویاندانشگاه های شهر کرمان

 دانشجویانی که در انجام فریضه نماز سستی کرده یا اصال آن را به جا نمی آورند افسردگی باالتری دارند.

 

 چارچوب نظری

نقش دین به منزله ی نظام فرهنگی در  جامعه است دین برای بسیاری از افراد که در جامعه زندگی می کنند مهم 

است. عقاید و ارزش های دینی بر عمل فردی و اجتماعی آنها و فهم و تفسیرشان  از رفتار دیگران تاثیر دارد)شجاعی 

 (.171،1،21زند، 

 نماز وقران -1

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا  "( و 76)عنکبوت/"عن الفحشاء والمنکر  ان الصاله تنهی "در آیات

( بر این تاکید شده که نماز آدمی را از ارتکاب ناپسندها باز می دارد و چون به 281)اعراف / "فاذا هم مبصرون

ماز فقط انسان را از گناه مصونیت نمی پرهیزکاران وسوسه ای برسد خدا را یاد و بصیرت می یابند. بازدارنده بودن ن

 بخشد بلکه سبب توجه به مقام الهی می گردد.

نماز عالوه بر بازدارنده از فحشا ومنکرات موجب رستگاری و کارخانه انسان سازی نیز است. خداوندمتعال در قران کریم 

 (21می فرماید: تنها نماز گزاران بخشی از اموالشان را انفاق می کنند)معراح/

 نماز عبادت برتر -2

هر گاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، بگو من  "نماز را به عنوان عبادت برتر نام می برند. خداوند کریم می فرماید:

نزدیکم و دعای دعا کننده را اجابت می کنم. پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند. باشد که راه 

رها از دعا سخن گفته و مردم را به دعاکردن تشویق کرده و از این رو وعده پاسخگویی و اجبات را یابند. قران کریم با

 نیز داده است. دعا به معنای خواندن و یاری جستن از قدرت بیکران اوست.
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فته اش را به هنگام دعا نوعی رابطه عاطفی بین انسان و خدا برقرار می شود. به گونه ای که انسان می تواند دردهای ناگ

با او در میان گذارد. در برخی از پژوهش ها  آشکار شده که یکی از رفتار های مذهبی که با سالمت و تندرستی  ارتباط 

دارد دعاست و حتی یکی از علل طول عمر ذکر شده است بی شک نماز به عنوان عبادت برتر یاد شده است که همواره 

 اه است.تعقیبات و اذکار آن با دعا  وزیارت همر

 نظریه شهید مطهری -،

به نظر مطهری  "اسالم دینی است که بیش از هر چیزی  به مسایل اجتماعی اهمیت می دهد. "شهیدمطهری می گوید

کسی که مسلمان است هم باید یک رابطه ی دایم و ثابت میان او و خدای خودش برقرار باشد و هم باید یک رابطه  "

ی خودش برقرار باشد. بدون مناجات با حق ،بدون نماز نمی شود یک جامعه ی ای ثابت و دایم میان او و جامعه 

اسالمی ساخت. حتی خود انسان سالم نمی ماند و همچنین بدون یک اجتماع صالح و بدون یک محیط سالم نمی توان 

 (1،1-1،7؛1،17عابد خوبی بود.)واعظی نژاد،

کند . در این رابطه ضمن تاکید بر جنبه دینی را ارائه می اعمال« اجتماع جوانب فردی و جمعی»شهید مطهری نظریه 

عبادی اعمال از ربط دادن آنها به امور دیگران زندگی نیز غافل نیست و مقدسین از اعمال دین تنها جنبه عبادی را 

ش این است که مثالً نماز جنبه اخروی خالص»مدنظر نداشته بلکه باید به نسبت آنها با امور دیگر نیز توجه کافی داشت. 

انسان به یاد خدا باشد، خوف خدا را داشته باشد. برای حضور قلب و توجه به خدا که این همه آداب از قبیل وضو 

ضرورتی ندارد. شستشو برای نزد خدا رفتن چه تاثیری دارد؟ از نظر خدا هیچ تاثیری ندارد  ...گرفتن، شستشو کردن و

(در محل غصبی نماز نخواندن هم تاثیری 22گفتارهای معنوی ،«)کند.کلیف میاما از سوی دیگر بر مومنین نظافت را ت

خواهد خواهد به مومنین رعایت حقوق دیگران را تعلیم دهد یعنی میدر حضور در پیشگاه حق ندارد اما خداوند می

ثالً رو به قبله شود مورد پذیرش نیست و یا مبگوید که از نظر اسالم پرستشی که در آن حقوق دیگران رعایت نمی

فاینما »کند و اال خدا که جایگاه خاصی ندارد ایستادن رابطه عبادت با مساله اجتماعی وحدت را در اذهان تداعی می

 .(116)بقره،« اهللتولو فثم وجه

اعی روانشانان غربی در پرتو پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که عبادت، سیرایمنی در برابر بیماری های اجتم

 است. افزون بر این بررسی های نشان می دهد که اعتقادات مذهبی به برطرف کردن مشکالت کمک شایانی می کند.

 نظریه امیل دورکهیم -7

امیل دورکیم را یکی از  بانیان جامعه شناسی دین می شناسند. جریان دورکیمی در جامعه شناسی دین ، منتسب به 

مطالعه ی  جایگاه دین در ساخت و حفظ انسجام اجتماعی می پردازد. تالش  جامعه شناسی دین  و جامعه است که به

دورکیم در کشف و شناسایی جوهر دین درچارچوب همان رهیافتی قرار دارد که اصالت را به جامعه می دهد و تمامی 

 (،15-161؛1،28پدیده های اجتماعی بر اساس آن تبیین می شود.)شجاعی زند،

 جامعه شناسان به خصوص متوجه دو امر اجتماعی بود: تعلیم و تربیت و دین. در روزگار دورکیم فکر 

به نظر دورکیم دین تجسم دیگر از جامعه است و علت نابسامانی و ناهنجاری ها در جامعه گسست از دین و ضعیف 

مکانی در آن  ( جامعه گروهی از افراد که آن را تشکیل می دهند و،،؛،1،1شدن باورهای دینی است.)جاللی مقدم، 

جا می مانند نیست. جامعه قبل از هر چیزی مجموعه ای از اندیشه و احساسات است که پیوسته با دین 

 (،،است.)همان،

دورکیم بر این واقعیت تاکید می کرد که در ادیان فقط موضوع عقیده و ایمان در بین نیست. همه ادیان دربردارنده 

طی آن گروه مومنان با یکدیگر رامالقات می کنند. در شعایر و مراسم جمعی فعالیت های آیینی و مناسکی هستند که 

ی ها و دغدغه های ،حسن انسجام و همسنگی گروهی تحکیم و تقویت می شود. شعایر و مراسم  دینی افراد را از نگران

احساس می کنند نامقدس دنیوی دور می کند و آنها را وارد سپهر متعالی تری می کند که در آن  زندگی اجتماعی

اند. این نیروهای برتری در واقع تجلی قدرت و نفوذ جمع بر فرد است. از نظر دورکیم شعایر بانیرو های برتری در تماس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                       4931اردیبهشت  -ملی اسالم و سالمت روانهمایش  ناولی

6 

 

و مراسم دینی در متحد ساختن اعضای گروه نقش حیاتی دارد. استدالل دورکیم این است که شعایر و مراسم دینی در 

ت بزرگ زندگی خویش کنار بیایند همبستگی گروهی را از نو تحکیم و تثبیت می مواقعی که مردم مجبورند با تحوال

کند. حتی جوامع مدرن نیز برای حفظ انسجام و اتحاد خود نیازمند مناسکی هستند که ارزش های آنها را از نو تثبیت 

 (111،1،25کند.)گیدنر،

 نظریه کنت                    -6

(کنت همچنین 156،1،28و ضرورت دین در حیات اجتماعی است.)شجاعی زند، نظرات کنت درباره ی دین بر اهیمت

 )ثالثی، بر کارکرد انسجام بخش دین تاکید می کند که می تواند وفاق و اشتراک اخالقی در جامعه پدید آورد

61،1،18.) 

ای اقتدار  نفوذ  کنت معتقد است که حتی دردوره ی اثباتی ، بنیاد نظم اجتماعی از دین است. و در چنین جامعه

معنوی وظیفه دارد تا نظم اجتماعی را حفظ کرده و آحاد جامعه را متحد ساخته وقدرت مادی را تقدیس کند.)شجاعی 

 (.155،1،28زند،

 نظریه یاخیم واخ -5

واخ از دانشمندان ممتاز در علم دین امروز است. واخ معتقد است: دین شامل جنبه هایفکری، رفتاری و اجتماعی است. 

ی در تالش است تا بگوید چگونه ارزش های دینی نهادهایی را که بیانگر آنها هستندشکل می دهند. به نظر او بیان و

دینی می تواند  چند صورت ب خود بگیرد که یکی ازآنها بیان اجتماعی است که در پیوند مومنان با یکدیگر و دین 

 (.،1،6،1،1جمعی و گروهی جلوه گر می شود)جاللی،

 ویلیامزنظریه  -1

ویلیامز با اشاره به جامعه ایران می گوید: ایران جامعه ی دینی است؛ دین همچون یک سرمایه نقشی تاثیر گذار بر 

کنش و انتخاب سبک زندگی و نحوه یمصرف فرهنگی و مادی افراد دارد. اما باید توجه داشت قرار گرفتن در معرض 

رایی، مصرف گرایی و ... همواره تغییراتی را در تمام زمینه های مدرنیته و شاخص های آن از جمله عقالنیت ، فردگ

 (2،1،25)ویلیامز،"اقتصادی، اجتماعی و همچنین در فرهنگ و نگرش های دینی به دنبال خواهد داشت

 تعریف مفاهیم

مختلف دین: باورها، ارزش ها، مناسک و رفتارهایی که ریشه در وحی الهی و فطرت انسانی دارد و در عرصه های 

()ابوالقاسمی ،1)آل عمران/"ان الذین عنداهلل االسالم"زندگی بشر متجلی می گردد. اسالم تنها دین خداوند است

22،1،27.) 

(و ...آمده 772،1،52نماز: در لغت فارسی به معنای تعظیم، نیایش، سرفرود آوردن وسجده کردن است.)توسیرکانی،

خداوند متعال یا همان عبادت ویژه مسلمانان اطالق شده است که به تدریج به معنای عبادت و پرستش 

 (1،58،،1،است)مصطفوی، 

آسیب اجتماعی: به هر نوع عمل فردی و جمعی اطالق می شود که در چارچوب اصول اخالقی و قواعد عام جمعی 

اخالقی و  رسمی و غیر رسمی جامعه ای محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و قبح

اجتماعی روبرو می گردد. هر گاه در یک نظام اجتماعی رفتاری بطور مشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند 

که موجب کاهش یا از دست دادن کاریی مثبت کارهای فردی و جمعی شود با آسیب اجتماعی روبرو هستیم. 

 (،16،1،2)عبداللهی،

 

 نتیجه گیری

اولین چیزی که پس ازپذیرش دین اسالم واجب می شود نماز است و تنها چیزی که معیار اعمال دیگر است نماز است 

هر چند در نظریات مختلف بر اهمیت دین بر سالمت روان تاکید شده است اما این تاکید به علت گستردگی مفاهیم 
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ترین مفهوم و مناسک دین اسالم یعنی نماز دینی کلی است به همی علت نیازمند است تا بصورت خاص به مهم

 پرداخته شود.

قران کریم بارها مسلمانان را به نماز فراخوانده و می فرماید: و نمازرا بر پا دارید که نماز از کار زشت و ناپسند باز می 

نوعی دعای سامان یافته  دارد و آن مایه ذکر و دوری از گناهان می داند. درواقع انسان می تواند ازنماز یاری بجوید نماز

 است که مسلمانان مو ظف اند روزی پنج بار آن را انجام دهند.

عامل موثری است در نجات انسان از غوطه ور شدن در آلودگی ها و منشا  -عبادت برتر -در دین مبین اسالم نماز

آورده شود، موجب طهارت مهمی است برای خودسازی فرد و جامعه. نمازی با آگاهی، عشق، خضوع و اخالص به جای 

به راستی که انسان سخت آزمند و بی تاب خلق شده  "روح و قرب الهی می شود. قران درباره تاثیر نماز می فرماید:

 "است، چون صدمه ای به او رسد، بخل ورزد، غیر از نماز گزاران، همان کسانی که بر نمازشان  پایداری می کند

و نمازدارای آثار اجتماعی است که پا را فراتر از اعمال فردی عبادی می گذارد و  همانطور که در تحقیق بیان شد دین

دانشگاه که مهمترین محور توسعه علمی اجتماعی فرهنگی است توجه به نماز در رشد شخصیت معنوی و تربیت 

 معنوی دانشجویان کمک زیادی در کاهش و حل آسیب های اجتماعی موجود در جامعه می کند.
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