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Background and Objectives: Religious beliefs and practices play an
important role in prevention of mental disorders (e.g., depression and
anxiety). Intimacy with Quran is an emphasized religious practice. This
study was conducted to determine the relationship between intimacy with
Quran and mental health among university students.
Materials and Methods: This descriptive, analytic, correlational study
was conducted on 351 students at Birjand University of Medical Sciences,
in 2014. The samples were selected by stratified random sampling. The
data collection instruments included a demographics form, intimacy
with Quran questionnaire, and General Health Questionnaire (GHQ).
To analyze the data, independent t-test, ANOVA, and Pearson productmoment correlation coefficient tests were run, using SPSS version 16.
Results: The mean scores of Quran recitation, application, perception,
and intimacy were 20.541±4.49, 18.22±4.75, 14.13±3.23, and 52.82±11.43
out of 57, respectively. The results indicated that from among the students
2.5% suffered from depression, 7% anxiety, 7.6% social function disorder,
and 2.5% physical disorders. There was not a significant difference
between mean scores of marital status, age, and field of study (P>0.05).
There was a significant relationship between intimacy with Quran and
social function disorders (P>0.05).
Conclusion: Given the findings of the study, familiarity with Quran
can affect general health. Quranic programs can be performed to pave
the way for higher familiarity of students with Quran, which can in turn,
enhance their mental health.
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University of Medical Sciences, Mental health
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چكيده

ســابقه و هــدف :اعتقــادات و اعمــال مذهبــی در پیشــگیری از ابتــا بــه اختــاالت روانــی
(افســردگی ،اضطــراب و )...نقــش بســیار مهمــی ایفــا میکنــد .یکــی از مهمتریــن اعمــال مذهبــی
مــورد تأکیــد ،انــس بــا قــرآن میباشــد .بهبــود بهداشــت روانــی در دانشــجویان زمینــه پیشــرفت
تحصیلــی را ایجــاد خواهــد نمــود؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه انــس بــا
قــرآن و ســامت روان در دانشــجویان طراحــی و اجــرا گردیــد.
مــواد و روشهــا :مطالعــه حاضــر توصيفی-تحليلــی از نــوع همبســتگی بــود کــه بــر روي
 351نفــر از دانشــجويان دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد در ســال  1393اجــرا شــد .نمونههــا بــه
شــيوه تصادفــی طبقـهای انتخــاب شــده و اطالعــات بــا اســتفاده از پرسشــنامهای شــامل اطالعــات
دموگرافيــک ،پرسشــنامه انــس بــا قــرآن و پرسشــنامه ســامت روان (GHQ: General Health
 )Questionaireجم ـعآوری گردیــد .ســپس دادههــا بــا آزمونهــای آمــاری تــی مســتقل ،آنالیــز
واریانــس و پیرســون و بهوســیله نرمافــزار  SPSS 16تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :میانگیــن تــاوت قــرآن  ،20/541±4/49کاربــرد قــرآن  ،18/22 ±4/75درک
اثــرات قــرآن  14/13±3/23و انــس بــا قــرآن  52/82±11/43از  57بــود .نتایــج نشــان داد کــه 2/5
درصــد دانشــجویان افســردگی 7 ،درصــد اضطــراب و  7/6درصــد اختــال در کارکــرد اجتماعــی
و  2/5درصــد دچــار اختــاالت جســمانی بودنــد .میانگیــن نمــره ســامت عمومــی بــر حســب
وضعیــت تأهــل ،ســن و رشــته تحصیلــی تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت ( .)P<0/05بیــن انــس
بــا قــرآن و اختــال در کارکــرد اجتماعــی در ســطح  5درصــد ،رابطــه معنــاداری وجــود داشــت
(.)P>0/05
اســتنتاج :بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق مبنــی بــر اینکــه انــس بــا قــرآن بــر ســامت عمومــی
مؤثــر میباشــد ،مــی تــوان بــا اجــرای برنامههــای قرآنــی زمینــه انــس بیشــتر دانشــجویان بــا قــرآن
را فراهــم ســاخت کــه خــود منجــر بــه ســامت روانــی باالتــری خواهــد شــد.
واژههــای کلیــدی :انــس بــا قــرآن ،دانشــجویان ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجند ،ســامت
روانی

 استناد :رمضان زاده ،خیرانساء؛ میری ،محمدرضا؛ هاشمی ،سیدمحمد .انس با قرآن و رابطه آن با بهداشت روان در دانشجویان ،پاییز و زمستان
1394؛( 41-48 :)2(3فارسی).
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انس با قرآن و رابطه آن با بهداشت روان در دانشجویان

انس با قرآن و رابطه آن با بهداشت روان ...
مقدمه

بهداشــت روان بــه معنــای ســالم نگــه داشــتن روان از

هرگونــه آســیب روانــی اســت و هــدف اصلی آن پیشــگیری
بهعبــارت دیگــر بهداشــت روان علمــی بــرای بهزیســتی و

رفــاه اجتماعــی اســت کــه تمــام زوایــای زندگــی از محیــط
خانــه گرفتــه تــا مدرســه ،دانشــگاه ،محیــط کار و غیــره را

در بــر میگیــرد ( .)1بهداشــت روان در دوران مختلــف از

جملــه دوران جوانــی نقــش مهــم و اساســی دارد .در ایــن

ســنین مســائل مهمــی نظیــر ارتبــاط بــا دیگــران ،ادامــه
تحصیــل ،پیــدا کــردن کار و حرفــه مــورد عالقــه و مســئله
ازدواج مطــرح میشــود کــه نتیجــه و تأثیــر ایــن عوامــل
بایــد از نظــر بهداشــت روان مــورد توجــه قــرار گیــرد (.)2

بشــر عصــر حاضــر ،بــا وجــود پیشــرفتهاي حیــرتآور

در زمینــه بهداشــت و درمــان بیماريهــا ،بهدلیــل عــدم
اتــکا بــه معنویــت ،اخــاق و دیگــر تعلیمــات پیامبــران در

بحرانــی از بیماريهــاي جســمی و روحــی بــه ســر میبــرد.
از یــک طــرف بیماريهــاي حاصــل از بــی بندوبــاري،

مــواد مخــدر و مصــرف مشــروبات الکلــی و از طــرف دیگــر
افســردگی و فشــارهاي روحی-روانــی ناشــی از خودخواهی،

فقــدان عاطفــه و بیتفاوتــی نســبت بــه دیگــران ارمغــان

چنی��ن وضعیت��ی اس��ت ک�هـ در ایــن میــان بهتریــن
گزینــه بــراي نجــات از ایــن بحــران ،بازگشــت بــه تعالیــم

انبیــا بهخصــوص در زمینــه روابــط انســانی اســت (.)3

براس��اس نتاي��ج پژوهشهــا ،يكـ�ي از عوامـ�ل بسـ�يار مهـ�م
و تأثيرگــذار در اضطــراب و استــرس ،مذه��ب و باورهـ�اي

دين��ي افــراد اســت ()4؛ زي��را مذه��ب نگ��رش ،ش��ناخت و
رفت��ار افـ�راد را متأث��ر ميكنــد ( )5مذه��ب بهعنوــان یـ�ک
ميانج��ي ،ب��ر فرآين��د فك��ري و ارزياب��ي رويداده��اي روزمره

زندگ��ي ف��رد تأثي��ر ميگ��ذارد .بس�يـاري از پژوهشـ�گران

بـ�ر ايـ�ن ب�اـور هستــند كـ�ه بـ�ه كمـ�ك ايماــن ،برخـ�ورد بـ�ا

هيجــان و ش�رـايط دش�وـار ،آســانتر ميشــود ( )4و از

طــرف دیگــر موســیقی میتوانــد بهعنــوان یــک محــرک
بــرای ایجــاد پاســخهای فیزیولــوژی و ســایکولوژی در

شــنونده باشــد .یافتههــای تحقیقــی مشــخص کــرده
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بــر روی مشــکالت بیمــاران از جملــه کاهــش اســترس،

تحریکپذیــری ،کاهــش احســاس تنهایــی ،بهبــود خلــق

و تســهیل هیجانــات میباشــد ( .)6از آنجایــی کــه آهنــگ

مــوزون قــرآن کریــم و آوای دلنشــین آن بهعنــوان یــک
موســیقی عرفانــی دلپذیــر میباشــد و اصــوالً باشــکوهترین

بعــد از اعجــاز بیانــی قــرآن ،همســازی بــا نغمههــای
دلنشــین و آهنگهــای وزیــن صوتــی اســت .آنــگاه کــه
بــا صــدای گــرم و زیبــا و آوایــی نــرم و فریبا دمســاز شــود،

آتــش بــر خرمــن دل میافکنــد و اختــر پرفروغــش ،جهــان

و جهانیــان را بــه ســوز و گــداز وا مــیدارد ( .)7دســتور

اســت کــه قــرآن کریــم بــا صــوت زیبــا و بــه بهتریــن وجــه
ترنــم آوریــد و زینــت قــرآن را آوای نیکــو میداننــد .قــرآن

کریــم بیانــی رســا ،ســبکی شــیوا ،آهنگــی دلربــا دارد کــه

بایــد ایــن ویژگــی بــه عرصــه ظهــور برســد و شــنوندگان

را از هــر قبیــل کــه باشــند تحــث تأثیــر قــرار داده ،جــان و

هســتی آنــان را تســخیر کــرده و در تبعــه تصــرف خویــش
درآورد؛ آنــگاه اســت کــه "ان البیان ســحرا" آشــکارا شــاهد

میگــردد ( .)8البتــه نکتـهای کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود
ایــن اســت کــه اعجــاز قــرآن فقــط موســیقی آن نیســت؛

بلکــه در ســطوح باالتــر آن میتوانــد بیشــتر مؤثــر واقــع

گــردد و بــرای درک معنــای انــس بــا قــرآن میتــوان بــه

گفتــار پیشــوایان دینــی توجــه نمــود .مراحــل عملــی انس
امــام ســجاد علیهالســام بــا قــرآن کریــم شــامل قرائــت و
ختــم قــرآن کریــم ،بــه کار بــردن آیــات قــرآن در هنــگام

ســخن و دعــا ،عمــل بــه آیــات قــرآن ،زندگــی کــردن بــا

قــرآن میباشــد کــه بهطــور کلــی همــان مراحــل انــس

بــا قــرآن کــه در ایــن تحقیــق بــه آن پرداختــه شــده
اســت؛ یعنــی تــاوت قــرآن ،کاربــرد قــرآن و درک اثــرات

توجــه بــه قــرآن در زندگــی و یــا زندگــی کــردن بــا قــرآن

میباشــد ( .)9بــا توجــه بــا تأثیــر شــگرفی کــه آیــات
قــرآن بــر تمامــی جنبههــای زندگــی دارد ،پژوهشــگران
ایــن تأثیــرات را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .کاظمــی و

همــکاران ( )1382تحقیقــی بــا عنــوان تأثیــر آوای قــرآن

کریــم بــر بهداشــت دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم
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از بهوجــود آمــدن ناراحتیهــای روانــی میباشــد

اســت کــه موســیقیدرمانی یــک مداخلــه مؤثــر و بیخطــر

خیرانساء رمضان زاده و همکاران

پزشــکی رفســنجان انجــام دادنــد کــه نتایــج حاکــی از این
بــود کــه گــوش دادن بــه آوای دلنشــین قــرآن کریــم کــه

بهعنــوان یــک موســیقی عرفانــی شــناخته شــده اســت،
ســامت عمومــی دانشــجویان باشــد ( .)10در یـ�ک
مطالع��ه آجرپــز ،کارآزمای��ی بالین��ی آواي ق��رآن کری��م را

بهعنـ�وان یـ�ک روش درمانـ�ی غیرداروئـ�ی جهـ�ت کاهـ�ش

دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد انجــام گرفتــه اســت.
مواد و روشها

ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی -تحلیلــی بــا اســتفاده

از روش نمونهگیــری منظــم و بــا کمــک جــدول مــورگان،

 ۳۵۱دانشــجوی رشــتهها و مقاطــع مختلــف دانشــگاه

اضطــراب م�اـدران قب��ل از عم��ل س�زـارین پیشنــهاد نمــود

علــوم پزشــکی بیرجنــد در ســال تحصیلــی 1392-1393

تقویــت سیســتم ایمنــی در شــرایط استرســی و بحرانــی

انــس بــا قــرآن ( 21ســؤال محققســاخته در ســه ســطح

آواي قرــآن کریـ�م بـ�ر افس�رـدگی بیم�اـران بستــري تأثیـ�ر

اثــرات قــرآن در زندگــی) بــود .پرسشــنامه پــس از تدویــن

( .)11پژهــان و همــکاران ( )1393آوای قــرآن را بــر

بهکارگرفــت .انص��اري جابــري نیــز بیــان میکنــد کــه
دارد ( .)12در پژوهش��ی دیگ��ر محمودی��ان و همـ�کاران

نش��ان دادن��د ک��ه آم��وزش مهارتهـ�اي زندگ��ی بـ�ا رویکـ�رد
قرآن��ی و تمرین��ات کارگاه��ی آن س��بب کاه��ش افسـ�ردگی

میگــردد ( .)13تــوان و جهانــی ( )1389بــه بررســی
تأثیــر شــرکت در کارگاه انــس بــا قــرآن بــر ســامت

روان پرســتاران بیمارســتانهاي آموزشــی دانشــگاه علــوم

پزشــکی اراك پرداختن��د و نش��ان دادندــ کهــ ش��رکت در

کارگاه ان��س ب��ا ق��رآن میتوانـ�د باعـ�ث بهب��ود سـلامت

انجــام شــد .ابــزار گــردآوری اطالعــات یــک پرسشــنامه

تــاوت قــرآن ،کاربــرد مفاهیــم قرآنــی در زندگــی و درک

در اختیــار  20نفــر از متخصصیــن کارشناســان علــوم قرآنــی
قــرار داده شــد .ســؤاالت طراحــی شــده جهــت تعییــن

روایــی محتــوا کیفــی براســاس مالکهــای ( رعایــت دســتور
زبــان ،اســتفاده از کلمــات مناســب ،قرارگیــری گویههــا در

جــای مناســب و امتیازدهــی) مــورد ســنجش قــرار گرفــت

و همچینــن از آنــان خواســته شــد کــه هــر ســؤال را در
طیــف ضــروری ،مفیــد ولــی غیرضــروری و غیرضــروری)
ارزیابــی نماینــد .کــه براســاس جــدول الوشــه ،ســؤاالتی کــه

روان پرســتاران گــردد ( .)14جواهــری حفــظ قــرآن را در

 CVRباالتــر و یــا معــادل  0/56بــود ،انتخاب شــدند .ســپس

افــراد مؤثــر میداننــد ( .)15،16در تحقی��ق میریــان و

گرفــت .بــرای تعییــن پایایــی پرسشــنامه از روش آلفــای

ســامت عمومــی و حکمتپــور تــاوت قــرآن را در زندگــی

همــکاران ( )1391انــس قــرآن در بیــن اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاه آزاد ســاری بررســی شــد کــه نتایــج

حاکــی از ایــن بــود کــه در بیــن اعضــای هیئــت علمــی،
انــس قــرآن در حــد باالیــی وجــود دارد؛ البتــه نتایــج رابطه

اصالحــات الزم بــرای اجــرای نهایــی پرسشــنامه صــورت

کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه برابــر بــا  87درصــد میباشــد.
ایــن پرسشــنامه دارای چهــار زیرمقیــاس نشــانههای بدنــی،

اضطــراب و بیخوابــی ،کارکــرد اجتماعــی و افســردگی وخیم

میباشــد و از مجمــوع نمــرات نیــز یــک نمــره کلی بهدســت

معنــاداری میــان انــس بــا قــرآن و ســامت عمومــی نشــان

میآیــد .نمرهگــذاری براســاس روش لیکــرت بــه هــر پاســخ
از راســت بــه چــپ ،اص ـ ً
ا= ،0در حــد معمــول =  ،1بیــش

بــه مرحلــه اول آن یعنــی حفــظ و قرائــت قــرآن پرداختــه

تعلــق میگیــرد .نمــرات هــر آزمودنــی در هریــک از زیــر

نــداده اســت ()17؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن پژوهشهــا
مالحظــه میگــردد کــه در بررســی انــس بــا قــرآن فقــط
شــده اســت و بــه ســطوح بــاالی آن یعنــی کاربــرد قــرآن
در زندگــی و تأثیــر اثــرات آن صــورت مگرفتــه اســت و

ازطرفــی در برخــی پژوهشهــا ایــن رابطــه نشــان داده
نشــده اســت .در نتیجــه ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی
44

از حــد معمــول= 2و بــه مراتــب بیشــتر از حــد معمــول=3

مقیاسهــا بهطــور جداگانــه مشــخص و در زیــر ورقــه

نوشــته میشــوند و پــس از آن ،نمــراه چهــار زیرمقیــاس را

جمــع کــرده و نمــره کلــی را بهدســت آمــد .نمــرات بیــن
 14-21در هــر زیرمقیــاس ،وخامــت وضــع آزمودنــی در آن

دین و سالمت ،سال سوم ،شمــاره  ،2پاییز و زمستان 1394

Downloaded from jrh.mazums.ac.ir at 15:33 +0430 on Tuesday September 17th 2019

میتوانــد راه و روش مؤثــری در جهــت بهبــود وضعیــت

اثــرات انــس بــا قــرآن بــر بهداشــت روانــی دانشــجوبان

انس با قرآن و رابطه آن با بهداشت روان ...
جدول  :1توصیف وضعیت انس با قرآن در دانشجویان با توجه به ویژگیهای دموگرافیک
انس با قرآن

تأهل

کاربرد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

زن

54/72

10/636

14/60

2/58

18/99

4/38

21/43

5/26

200

مرد

49/48

12/24

13/31

3/88

16/88

4/72

18/96

5/72

114

مجرد

53/17

11/24

14/16

3/28

18/40

4/504

20/73

5/45

250

متأهل

51/45

12/46

14/04

2/76

17/55

5/016

19/8

5/928

64

عامــل را نشــان میدهــد .دادههــا بــا آزمونهــای آمــاری تــی

(جــدول  .)۲در میانگیــن نمــره عالئــم جســمانی و

 SPSS 16در ســطح ( )P>0/05تجزیــه وتحلیــل شــدند.

تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت ( .)P >0/05هــر

اختــال در کارکــرد اجتماعــی براســاس جنســیت

مســتقل ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه و پیرســون بهوســیله

چنــد ایــن عالئــم در دانشــجویان دختــر و افســردگی

يافتهها

و اضطــراب در دانشــجویان پســر بیشــتر بــود .در

در ایــن تحقیــق میانگیــن انــس بــا قــرآن

میانگیــن نمــره ســامت عمومــی و مؤلفههــای آن،

قــرآن  14/13±3/23و انــس بــا قــرآن  52/82±11/43از

رشــته تحصیلــی وجــود نداشــت ( )P <0/05همچنیــن

تفــاوت معنــاداری بــر حســب وضعیــت تأهــل ،ســن و

 ،20/541±4/49کاربــرد قــرآن  ،18/22 ±4/75درک اثرات

 57بــود (جــدول  .)۱در مقایســه میانگیــن نمــره انــس بــا

نتایــج حاکــی از آن اســت کــه بیــن انــس بــا قــرآن

معنــاداری براســاس جنســیت و وضعیــت تأهــل و ســن

رابطــه معنــاداری وجــود دارد ( ،)P >0/05یعنــی هرچه

و اختــال در کارکــرد اجتماعــی در ســطح  5درصــد،

قــرآن و مؤلفههــای آن شــامل کاربــرد و اثــرات ،تفــاوت

انــس بــا قــرآن بیشــتر میشــود اختــال در کارکــرد

وجــود نداشــت (.)P>0/05

اجتماعــی کاهــش مییابــد (جــدول .)۳

بیــن معــدل و مؤلفــه اثــرات قــرآن در ســطح 5

درصــد رابطــه معنــاداری وجــود داشــت ()P >0/05؛

بحث

یعن��ی ه��ر چــه میــزان درک اثــرات قــرآن بیشــتر

میشــود پیشــرفت تحصیلــی نیــز افزایــش مییابــد.

طبــق نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر ،میانگیــن انــس

افســردگی 7 ،درصــد اضطــراب و  7/6درصــد اختــال

از دانشــجویان پســر میباشــد ،ایــن نتیجــه بــا یافتههــای

بــا قــرآن و مؤلفه هــای آن در بین دانشــجویان دختر ،بیشــتر

نتایــج نش��ان داد کــه  2/5درصــد دانشــجویان

پژوهــش آقاجانــی و همــکاران ( )18و میریــان و همــکاران (

در کارکــرد اجتماعــی و  2/5درصــد دچــار اختــاالت

 )1391همســو میباشــد ( )17و در مقایســه میانگیــن انــس

جســمانی بودنــد و در مجمــوع  1/6درصــد دانشــجویان

بــا قــرآن و مؤلفههــای آن در بیــن دانشــجویان متأهــل و

از ســامت عمومــی (روانــی) برخــوردار نبودنــد

جدول  :2میانگین نمره سالمت روان در دانشجویان با توجه به ویژگیهای دموگرافیک

تأهل

جنسیت

سالمت روان

اختالالت جسمانی

اختالل در کارکرد اجتماعی

افسردگی

اضطراب

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

زن

24/85

10/44

6/32

3/65

7/09

4/94

7/95

3/49

3/47

4/01

200

مرد

23/56

8/99

5/25

2/67

6/07

4/05

8/46

4/13

3/68

3/96

113

مجرد

24/49

9/64

5/93

3/24

6/73

4/64

8/24

3/74

3/54

4

249

متأهل

23/96

11/11

5/95

3/82

6/7

4/77

7/73

3/72

3/57

4

64
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جنسیت

اثرات قرآن

تالوت

تعداد

خیرانساء رمضان زاده و همکاران

جدول  :3ارتباط انس با قرآن و مؤلفههای آن با سالمت روان
تالوت قرآن

اثرات قرآن
انس با قرآن

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

مجــرد مشــاهده شــد کــه میانگیــن انــس بــا قــرآن در بیــن

دانشــگاه و یــا شــرایط فرهنگی-مذهبی شــهر بیرجند باشــد

میریــان و همــکاران ( )1391همســو نمیباشــد ( .)17البتــه

روانــی در دانشــجویان شــده و ســامت روانــی آنــان را بــه

دانشــجویان مجــرد بیشــتر از متأهــل بــود کــه بــا تحقبــق
در تفســیر ایــن نتیجــه شــاید بتــوان بیان کــرد که شــرایط و
مســائل و مشــکالتی که افــراد متأهل بــا آن درگیر میشــوند
مانــع از انــس بیشــتر بــا قــرآن شــود و همچنیــن دلیــل ایــن
تفــاوت را میتــوان اوقــات فراغــت بیشــتر دانشــجویان

کــه مانــع بســیاری از مســائلی کــه منجــر بــه اختــاالت
خطــر میانــدازد ،میشــود؛ البتــه بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد
توجــه کــرد کــه در اکثــر مطالعات انجام شــده درباره بررســی

ســامت روانــی ،نتایــج نشــان داده شــده اســت که شــرایطی

نظیــر بومــی بــودن نیــز در ســامت روانــی مؤثــر اســت کــه

مجــرد نســبت بــه دانشــجویان متأهــل دانســت .در مقایســه

میتــوان بــا رویکــرد ســنجش مبتنــی بــر بومیگزینــی ،در

مختلــف تحصیلــی میانگیــن انــس بــا قــرآن ،دانشــجویان

مؤثــر برداشــت.

وضعیــت انــس بــا قــرآن در بیــن دانشــجویان بــا رشــتههای
رشــته بهداشــت عمومــی بیشــترین و فوریتهــای پزشــکی

کمتریــن مقــدار بــود ،در ایــن زمینــه پژوهشــی یافــت نشــد.

براســاس نتایــج  2/5درصــد دانشــجویان افســردگی،

جهــت بهبــود وضعیــت بهداشــت روانــی دانشــجویان گامــی
نتایــج همچنیــن نشــان داد کــه دانشــجویان پســر بــا

وجــود اضطــراب و افســردگی بیشــتر نســبت بــه دختــران،
از ســامت روان بیشــتری نســبت بــه دانشــجویان دختــر

 7درصــد اضطــراب و  7/6درصــد اختــال در کارکــرد

برخــوردار هســتند کــه ایــن نتیجــه بــا تحقیــق موســوی و

و در مجمــوع  1/6درصــد دانشــجویان از ســامت عمومــی

اســدی و همــکاران ( )20( )2007و ب��ا اكث��ر مطالعـ�ات

اجتماعــی و  2/5درصــد دچــار اختــاالت جســمانی هســتند
(روانـ�ی) برخ�وـردار نیس��تند .در مطالعــهای ك��ه اختـلاالت

همــکاران ( ،)1391شــریفزاده و همــکاران (،)19( )1391
انج��ام ش��ده در اي��ران و جه��ان ،از جمل��ه مطالع��ه احمدوند،

روانــي در دانشجــويان پزش��كي دانشـ�گاه تهران و در دانشــگاه

باقــري ،يــزدي ،میــر ( ،)Meyerبهادرخ��ان ،خسـ�روي،

درصــد بهدسـ�ت آمــد کــه در مقایســه بــا ایــن مطالعــه رقــم

همســو میباشــد .البتــه بــا نتیجــه تحقیــق رحمانــی و

بــا توجــه بــه ایــن مقایســه ،بهنظــر میرســد دانشــجویان

افســردگی دانشــجویان پزشــکی بررســی شــده و در ســال

هســتند و شــاید ایــن شــرایط ناشــی از ارتبــاط مناســب

از ایــن بــوده کــه میــزان افســردگی در پســران بیشــتر از

آزاد تهـ�ران بررسـ�ی شـ�ده بـ�ود ،میـ�زان اختـلاالت روانـ�ي 44

بســیار باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت (.)14،17

دانشــگاه بیرجنــد از نظر ســامت روانــی در وضعیــت بهتری

اســاتید بــا ایــن دانشــجویان و جــو صمیمــی حاکــم بــر
46

پاالهن��گ و چگينــي ( بــه نقــل از شــریف زاده و همــکاران)

همــکاران ( )1393همخوانــی نــدارد .در ایــن تحقیــق میزان
اول و آخــر مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد کــه نتایــج حاکــی
دختــران بــوده اســت ( )21کــه افســردگی خــود یکــی از
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کاربرد قرآن

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

افسردگی
-0/022
0/76
184
-0/09
0/16
193
-0/08
0/251
195
0/061
0/425
175

اضطراب
0/02
0/76
184
-0/04
0/52
193
0/015
0/832
195
0/014
0/858
175

اختالل در کارکرد اجتماعی
0*-/15
0/03
184
0/13
0/06
193
0/07
0/314
195
0*/163
0/031
175

اختالالت جسمانی
0/03
0/63
184
-0/01
0/85
193
0/01
800
195
0/018
0/809
175

انس با قرآن و رابطه آن با بهداشت روان ...

ســطح  5درصــد رابطــه معنــاداری وجــود دارد ()P>0/05؛

زندگــی ،روشــن و مبرهــن میباشــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد

کارکــرد اجتماعــی کاهــش پیــدا میکنــد؛ ولــی ارتبــاط

دانشــگاه ،زمینــه انــس بیشــتر دانشــجویان بــا قــرآن فراهم

همچنیــن هــر چــه میانگیــن انــس بــا قــرآن بیشــتر شــود،

امتحانــات ،آرامــش را بــر جلســات آزمــون حاکــم کــرده و

کــه بیــن انــس بــا قــرآن و اختــال در کارکــرد اجتماعی در

لــزوم توجــه بــه قــرآن و مفاهیــم آن بهعنــوان برنامــه

یعنــی هرچــه انــس بــا قــرآن بیشــتر میشــود ،اختــال در

میگــردد بــا اجــرای برنامههــای فرهنگــی و قرآنــی در

معنــاداری بیــن ســایر متغیرهــا نشــان داده نشــده اســت.

شــود و از طرفــی میتــوان بــا پخــش قــرآن در آغــاز

میانگیــن ســامت روان باالتــر م ـیرود؛ ولــی ایــن تفــاوت

اضطــراب ناشــی از امتحــان را در دانشــجویان کاهــش داد.

تحــت عنــوان تأثیــر آوای قــرآن بــر میــزان فاکتورهــای

حمایت مالی

معنــادار نبــود .پژهــان و همــکاران ( )1393در پژوهشــی
سیســتم ایمنــی انســان نشــان دادنــد کــه ترتیــل قــرآن

ایــن مقالــه از ســوی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم

باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی در شــرایط استرســی و

پزشــکی بیرجنــد حمایــت مالی شــده اســت.

اختــاالت جســمانی میگــردد کــه در ایــن پژوهــش

مالحظات اخالقی
کلیــه موازیــن اخالقــی در انجــام مطالعــات لحــاظ
شــده اســت.

بحرانــی میشــود؛ یعنــی تــاوت قــرآن باعــث کاهــش

ارتبــاط معنــاداری یافــت نشــد .هرچنــد کــه تالوت بیشــتر
موجــب کاهــش اختــاالت جســمانی میشــد ( )12کــه

بــا نتایــج پژوهشهــای حمکتپــور ،میریــان ،آقاجانــی،

رئیســون و اســدی همخوانــی دارد؛ بهطــوری کــه ایــن
مطالعــات نشــان دادنــد کــه قــرآن در رفــع افســردگی و

تضاد منافع
تضاد منافعی وجود ندارد.

در بهبــود ســامت عمومــی مؤثــر بــوده اســت (.)16-20

تشکر و قدردانی

همــکاران ( )1388و تقیلــو ( )1388نیــز مشــاهده شــد که

 ۸۷۹میباشــد کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد

و ســامت روان ســوق داده و بــرای وی رضایتبخــش و

در انجــام ایــن طــرح مــا را یــاری کردنــد ،تقدیــر میگــردد.

نمــره ســامت عمومــی بیــن افــراد متأهــل و مجــرد،

پیشنهادات

افــراد مجــرد اســت .در ایــن مطالعــه افــراد مجرد از ســامت

ســطح ملــی پیشــنهاد مــی شــود تــا نتایــج بــه دســت آمــده

در تحقیــق انصــاری و همــکاران ( ،)1384نشاطدوســت و
برقــراری ارتبــاط بــا قــرآن ،فــرد را بــه ســمت شــادمانی

امیدوارکننــده میباشــد ( .)22-24در بررســی میانگیــن
مالحظــه گردیــد کــه ســامت روان افــراد متأهــل بهتــر از

روان بهتــری برخــوردار بودنــد کــه شــاید شــرایط فرهنگــی
دو دانشــگاه محــل بررســی عامــل ایــن اختــاف باشــد.

ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پژوهشــی بــا کــد شــماره

اجــرا گردیــده اســت .از کلیــه همــکاران و دانشــجویانی کــه

انجــام مطالعــات مشــابه بــا حجــم نمونــه بیشــتر در

بــا قابلیــت بیشــتر تعمیــم داده شــود.
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