
  

 

                  نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  7-13 :، صفحه93 زمستان، چهارماول، شماره  دوره
  

  
 

  پرستاري دانشجویان در روان سالمت و قرآن با انس بین رابطه بررسی
  
  

   10/3/94 :پذیرش مقاله          19/2/94 :دریافت مقاله
  چکیده

 از یکی و است مذهب و دین عنصر ،زندگی نامالیمات با مقابله براي انسان ظرفیت افزایش براي موثر يها شیوه از یکی :سابقه و هدف
 و روان سالمت بحث به دادن اهمیت. است آن واالي تعالیم از گیري بهره و قرآن با انس ،روانی سالمت تقویت و حفظ جهت ابزار ترین مهم

 در روان سالمت با قرآن با انس بین رابطه تعیین هدف با پژوهش این لذا ؛است همیتا حائز بسیار دانشجویان روانی مشکالت درمان
  .گردید اجرا و طراحی دانشجویان

 پزشکی علوم دانشگاه پرستاري دانشجویان از نفر 143روي بر که بود همبستگی تحلیلی -توصیفی نوع از مطالعه این :مواد و روش ها
 دموگرافیک، اطالعات شامل اي پرسشنامه از استفاده با اطالعات و شده انتخاب اي طبقه تصادفی شیوه به ها نمونه. شد اجرا )1391( کاشان

 spss 11.5 افزار نرم در تحلیلی و توصیفی آمار از استفاده با و آوري جمع Goldberg روان سالمت پرسشنامه و قرآن با انس پرسشنامه
  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 باال، دانشجویان %1/53 کریم قرآن با انس که داد نشان نتایج. بودند زن %1/53 و سال 18/22±5/3 دانشجویان سنی نگینمیا :یافته ها
 افراد به نسبت بیشتري قرآن با انس ،سالم دانشجویان که داد نشان نتایج. بودند روان مشکل به مبتال دانشجویان %2/11 و پایین% 5/24

 اضطراب و افسردگی با قرآن با انس میزان بین داري معنی و معکوس ارتباط همچنین .)>01/0p( ندداشت روان مشکالت به مبتال
  .شد یافت دانشجویان

 قرآن با انس بهبود و تقویت رسد می نظر به نها،آ روان سالمت با ان ارتباط و دانشجویان قرآن با انس میزان به توجه با :نتیجه گیري
 کمبود و صحیح ریزي برنامه عدم و وقت کمبود همچنین. باشد می روان اختالالت و مشکالت بودبه و پیشگیري جهت اساسی راهی
 و مناسب تدابیر با توان می لذا است دانشجویان در قرآن از دوري در گذار تاثیر عوامل از دانشگاه محیط در جذاب آموزشی هاي برنامه
 هاي گام آنها روان سالمت بالتبع و قرآن با انس میزان افزایش جهت در فرهنگی، هاي برنامه در سیاستگذاري تغییر و صحیح ریزي برنامه

 .برداشت را موثري

  پرستاري دانشجوي روان، سالمت قرآن، با انس :واژگان کلیدي
 

  مقدمه
 جمعیت %14 ،2008 سال در جهانی بهداشت سازمان وردآبر طبق

 و اضطراب). 1( دهستن روانی اختالالت از یکی به ابتال معرض در دنیا
 و جوانان خصوص به افراد مشکالت ترین شایع و ترین متداول از افسردگی

 در که دهد می نشان علمی هاي گزارش). 2( روند می شمار به گساالن بزر
 نفس عزت کافی، نفس به اعتماد عدم افسردگی، از نفر میلیون 330 حدود
 به توجه طرفی از). 3( برند می رنج زندگی در کنترل احساس عدم و پایین

 از توجهی قابل درصد که دانشجویان سالمت و روانی -روحی هاي نیاز
 دانشجویان زیرا است اهمیت حائز بسیار دهند می تشکیل را کشور جمعیت

 باشند می خطر معرض در محیط تاثیر و زا استرس عوامل برخی خاطر به
 شیوع ایران، در نروا سالمت با رابطه در شده انجام مطالعات برخی). 4(

 اند کرده گزارش %4/30 تا %75/12 بین دانشجویان در را روانی اختالالت
 اضطراب، تحصیل، حال در جوانان روي پیش مشکالت جمله از). 5و6(

 این). 7و8( باشد می پایین قاطعیت و پرخاشگري خصومت، افسردگی،
   طلتس و مهارت و قدرت احساس شدن کم و شدن فرسوده موجب مشکالت

  
 اثرات از تا توان می ها روش از برخی بردن کار به با اما شود می زندگی بر

 هاي باور و مذهب اي مقابله موثر هاي مکانیسم از یکی. کاست آن مخرب
 مذهبی هاي باور و مذهب که دهد می نشان تحقیقات نتایج. است مذهبی

 همچنین. )9( وردآ می ارمغان به را امنیت و سالمت جامعه افراد براي
Jacqueline )1997 (در مهمی نقش مذهبی هاي باور که نمود اظهار 

 از یکی). 10( دارد ارتباط زندگی از رضایت و سالمتی با و دارد افراد زندگی
. باشد می کریم قرآن ن،آ سمانیآ کتاب ،اسالم دین هاي جلوه ترین شکوه با

 و باشد می آخرت و دنیا در انسان سعادت و هدایت برگیرنده در کریم قرآن
 این«. است کمال سوي به انسان راهنماي و رهبر زندگی مراحل تمام در

 کسانی .)11( »...هاست راه ترین مستقیم که کند می هدایت راهی به قرآن
 .)12( دهند می تشخیص باطل از را حق قرآن کمک به مأنوسند قرآن با که

 ،)14( دلها رمیخ مایه ،)13( بهشت سوي به صعود عامل مجید قرآن
 عامل که) 16( است توانگري عامل یگانه و) 15( معرفت کران بی دریاي
 نیل و کمال سوي به بشري جوامع و افراد کننده تربیت و گر هدایت اصلی

  
  *MSc(1( آقاجانی محمد

  MSc(2( باقر میر ندا

  
  
 دانشکده تروما، پرستاري تحقیقات مرکز .1

کاشان،  پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري
  کاشان، ایران

 اتوایمون، دانشکده هاي بیماري تحقیقات مرکز. 2
 کاشان، پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاري

  کاشان، ایران
  
  
 مرکز ،آقاجانی محمد :نویسنده مسئول*

 و پرستاري کدهدانش تروما، پرستاري تحقیقات
  کاشان، کاشان، ایران پزشکی علوم مامایی، دانشگاه

  
  

 +98 31 55540021: تلفن

  +98 31 55546633: فاکس
Email: aghajni1362@yahoo.com 
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 و مهم عاملی قرآن با انس رو این از. است انسانی و اخالقی هاي ارزش به
 انسان انس و) 17( ددار وحشت مقابل معنایى لغت، در انس. است اثرگذار

 همراه و ندارد اضطرابى و وحشت هیچ آن، از که معناست بدین چیزى، به
 بسنده ىادم امور به فقط طلب، کمال انسانِ و رسد مى آرامش به آن با

و  مندي بهره براي. دارد مى بر گام واالترى هاى هدف سوى به و کند نمى
  :اردد وجود زیر موارد جمله از مراحلی قرآن با نسا

 مانوس و معطوف آدمی اندیشه قرآن خواندن با :قرآن خواندن .1
 منَ تَیسرَ ما فَاقْرَؤُا« :فرماید می خداوند ،قرآن خواندن درباره ؛شود می آن

 با بیشتر انس جهت و) 18( »بخوانید شود مى میسر قرآن از چه هر ؛الْقرآن
 شمرده شمرده را قرآن و »الًتَرْتی الْقرآن رتِّلِ و« :فرماید می خداوند ،قرآن

  ). 19( بخوان
 إِذا و«: فرماید می خداوند ،قرآن شنیدن درباره :قرآن شنیدن .2

 شود، خوانده قرآن چون و ؛تُرْحمونَ لَعلَّکُم أَنْصتُوا و لَه فَاستَمعوا الْقرآن قُرِئَ
). 20( »آید رحمت شما بر که امید مانید، خاموش و دارید فرا بدان گوش

 همان این و است روان و جسم نورانیت ،خواندن و شنیدن این ثمره بهترین
  .است قرآن با انس اول مرحله

 من خیارکم«: فرماید می )ص( اکرم پیامبر :قرآن یادگیري .3
 به را آن و بیاموزد را قرآن که است کسی شما بهترین علّمه؛ و القرآن تعلم

  ). 21( »دهد یاد نیز دیگران
: فرماید می) ع( علی حضرت که چنان :نقرآ در تدبر .4

 تالوت تدبر با و شمرده را قرآن و خواسته پا به شب در پرهیزکاران«
 آن از را خود درد دواي و سازند می محزون آن با را خویش جان کنند، می
 به امید و عالقه با باشد تشویق آن در که برسند اي آیه به هرگاه .گیرند می
 آن و شود می ذخیره آن در بسیار شوق با جانشان و روح و آورند می روي آن
 بیم آن در که برسند اي آیه به هرگاه و سازند می خود الگوي همواره را

 و ناله صداهاي و کنند می باز آن شنیدن براي را خود دل هاي گوش باشد،
  .)22( »است انداز طنین گوششان در آتش هاي زبانه برخورد

 به عمل اهمیت خصوص در) ص( اکرم پیامبر :قرآن به عمل .5
 قرآن که کسانی بسیار چه یلعنه؛ القرآن و للقرآن تال رب«: فرماید می قرآن

  .)23( »فرستد می نفرین و لعن آنها بر قرآن که حالی در کنند، می تالوت را
 قلبا اهللا یعذب ال«: فرماید می) ص( اکرم پیامبر :قرآن حفظ .6

. »کند نمی عذاب باشد، قرآن ظرف که را قلبی خداوند القرآن؛ وعی
 براي روزانه و منظم اي برنامه داشتن قرآن، با شدن مأنوس براي بنابراین،

  .)24( است الزم قرآن با انس
 با مذهبی هاي باور مذهب، ارتباط بررسی به مختلفی مطالعات

 به اندکی هاي پژوهش اما اند پرداخته مختلف هاي گروه در روان سالمت
 زمینه این در. اند پرداخته روان سالمت در کریم قرآن نقش بررسی

 مشکالتی و مسائل بر کریم قرآن آواي تاثیر بررسی هدف با مطالعاتی
 با انس از جزء یک تنها که) 25( گرفته صورت افسردگی و اضطراب چون
 توجه با لذا. اند داده قرار مطالعه مورد را باشد می نآ آواي شنیدن که را قرآن

 قرآن با انس مهم نقش و دانشجویان در روان سالمت عیتوض اهمیت به
 پژوهش ایران در حال به تا اینکه به توجه با و انسان سالمت در کریم

 تعیین هدف با مطالعه این است نگرفته صورت زمینه این در تجربی

 اجرا و طراحی پرستاري دانشجویان در روان سالمت با قرآن با انس ارتباط
  .گردید

  
  ها روشمواد و 
 320 بین از. بود همبستگی تحلیلی - توصیفی نوع از مطالعه این

 علوم دانشگاه ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطع پرستاري دانشجویان
 انتخاب اي طبقه تصادفی شیوه به نفر 143 ،1391 سال در کاشان پزشکی

 به توجه با دانشجویان، اسامی لیست تهیه از پس که صورت بدین شدند
 تصادفی اعداد جدول از استفاده با ها نمونه ،آنها تحصیلی مقطع و ودور سال

 در شرکت به تمایل و بودن مسلمان ،مطالعه به ورود شرایط. شدند انتخاب
 یک داشتن انتقالی، یا مهمان دانشجوي ،خروج معیارهاي و بود پژوهش
 اختالل وداشتن گذشته ماه یک در نزدیکان فوت چون خاص بحران

 ها پرسشنامه ،اخالقی موازین رعایت جهت. بود شده شناخته یروانپزشک
 ،آگاهانه رضایت کسب و پژوهش اهداف و ماهیت توجیه از پس و نام بی

  .شد کسب اطالعات
 اطالعات پرسشنامه شامل قسمتی 3 اي پرسشنامه سنجش ابزار 

 سن،( قرآن با انس بر موثر عوامل خصوص در سواالتی و دموگرافیک
 قرآن با انس پرسشنامه دوم، قسمت ،...)و مذهب کونت،س محل جنس،
 به عالقه یات،آ معانی به توجه قرآن، قرائت در استمرار( سوال 14 شامل
...)  و زندگی تصمیمات بر قرآن تاثیر میزان قرآنی، مفاهیم و آیات در تدبر

 انس دهنده نشان بیشتر امتیاز. بود) 4( زیاد خیلی تا) 0( کم خیلی گزینه با
 کمتر( پایین سطح سه در قرآن با انس میزان همچنین .بود بیشتر قرآن با
 این. شد بندي طبقه%) 50 از بیشتر( باال و%) 25-50( متوسط ،%)25 از

 و طراحی دینی کارشناسان نظرات اعمال و متون بر مروري با پرسشنامه
 و فتگر قرار تائید مورد دانشگاه و حوزه اساتید از نفر 8 توسط نآ روایی
  .مدآ بدست 84/0 آلفاکرونباخ با نآ پایایی

 Goldberg (GHQ28) روان سالمت پرسشنامه ،سوم قسمت 
 اضطراب، جسمانی، عالئم مقیاس 4 داراي و سوال 28 پرسشنامه این. بود

. شود می گذاري نمره لیکرت روش به و است افسردگی و اجتماعی کارکرد
 بین نآ هاي مقیاس و پرسشنامه باالي پایایی نشانگر مختلف هاي پژوهش

 و 86/0 حساسیت ،23 برش نقطه با پژوهشی در. باشد می 47/0- 97/0
 روان اختالالت تشخیص براي ابزار این از. است شده گزارش 82/0 ویژگی
 درس کالس شروع از قبل محققین، توسط ها پرسشنامه. شود می استفاده

 این در. کردند می تکمیل را آن آنها و شد می داده قرار دانشجویان اختیار در
 آمار از استفاده با دانشجویان دیدگاه از قرآن با انس بر موثر عوامل پژوهش
 تی پیرسون،( تحلیلی و) معیار انحراف و میانگین درصد، فراوانی،( توصیفی

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد spss 11.5افزار نرم در) تست
  
  ها یافته

. زن بودند %1/53سال و  18/22±5/3 میانگین سنی دانشجویان
چنین هم .)1 جدول شماره(نها شیعه بودند آ %98دانشجویان مجرد و  85%
دانشجویان تاثیر خانواده و پدر و مادر را در انس با قرآن کریم خود  3/51%

   .)2 جدول شماره(دانستند  زیاد می
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 دموگرافیک مشخصات نسبی و مطلق فراوانی توزیع: 1 جدول
  بررسی مورد ویاندانشج

  

  )درصد( تعداد  متغیر ها

  جنس
  76) 1/53(   زن
  67) 9/46(  مرد

  مدرك تحصیلی
  121) 6/84(   کارشناسی

  22) 4/15(   کارشناسی ارشد

  تاهل
  121) 6/84(   مجرد
  22) 4/15(   متاهل

  اشتغال در کنار تحصیل
  46) 2/32(   بلی
  97) 8/67(   خیر

 هاي کالس در شرکت
  قرآنی

  74) 7/51(   لیب
  69) 3/48(   خیر

  مذهب
  140) 9/97(   شیعه
  3) 1/2(   سنی

  
دانشجویان باال،  %1/53نتایج نشان داد که انس با قرآن کریم 

چنین بیشترین درصد ، هم)2جدول ( متوسط بودند %4/22پایین و % 5/24
بیان کردند که کم و خیلی کم وقت خود را به قرائت %) 63(دانشجویان 

کردند که هنگام قرائت بیان می %70دهند و  ن اختصاص میقرآ

نها آ %6/61چنین کنند هم قرآن زیاد و خیلی زیاد ارامش معنوي پیدا می 
. کردند زا زیاد و خیلی زیاد از قرآن استفاده می هاي استرس در موقعیت

داري را بین میزان انس با قرآن کریم با وضعیت  ها تفاوت معنی یافته
ان دانشجویان نشان داد بدین صورت که دانشجویان سالم سالمت رو

انس با قرآن بیشتري نسبت به افراد مبتال ) 56/8±18/29(
 3همانطور که در جدول  .)3شماره  جدول( داشتند) 15/10±31/23(

ن و سالمت روان در دانشجویان سالم آکنیم بین انس با قر مشاهده می
ولی این تفاوت در بین دانشجویان  )=1/0p( داري وجود ندارد تفاوت معنی

همچنین بین . )=001/0p( دار است مبتال به مشکالت روانی معنی
دانشجویان سالم و مبتال از نظر سالمت روان و انس با قرآن تفاوت 

  .)3جدول شماره ) ( ≥05/0p( داري وجود دارد معنی
 %2/11ها نشان داد که تنها  یافته ،در رابطه با سالمت روان 

نتایج . سالم بودند %8/88شجویان مشکوك به اختالل روان بودند و دان
داري بین میزان انس با قرآن دانشجویان با  ماري تفاوت معناآهاي  آزمون

همچنین  ).>42/2t= ،017/0p(وضعیت سالمت روان آنها نشان داد 
داري بین میزان انس با  بستگی پیرسون ارتباط معکوس و معنیضریب هم

-15/0(و اضطراب دانشجویان ) >r= ،013/0p- 2/0( ردگیقرآن و افس
r= ،05/0p= (داري بین میزان انس با قرآن با نشان داد اما ارتباط معنی 

. یافت نشد) =08/0p( و کارکرد اجتماعی) =8/0p( هاي جسمانی نشانه
هاي  ي شرکت در کالس تفاوت معناداري بین میزان انس با قرآن با سابقه

داري بین وضعیت سالمت روان  و ارتباط معنا) >2/4t= ،001/0p( قرآنی
  .)>008/0p( دانشجویان با اشتغال حین تحصیل یافت شد

  
  

  دانشجویان دیدگاه از قرآن با انس بر موثر عوامل نسبی و مطلق فراوانی توزیع: 2 جدول
  

  قرآن با انس بر موثر عوامل
  مجموع  زیاد  متوسط  کم

  )درصد(تعداد  )درصد(عداد ت  )درصد( تعداد )درصد( تعداد

  143) 100(  76) 1/53(  44) 8/30(  23) 1/16(  تاثیر خانواده و پدر و مادر

  143) 100(  32) 4/22(  41) 7/28(  70) 49(  تاثیر دوستان

  143) 100(  24) 8/16(  29) 3/20(  90) 9/62(  تاثیر محیط دانشگاه

  143) 100(  33) 23(  50) 35(  60) 42(  تاثیر رسانه
  
  

  مقایسه میانگین نمره انس با قرآن و نمره سالمت روان در دانشجویان پرستاري سالم و مبتال به مشکالت روانی: 3 دولج
  

  متغیر
  انس با قرآن  سالمت روان

T-Test 
Mean±SD  Mean±SD  

 =1/0P  28±5/1  18/29±56/8  دانشجویان سالم

  =P 01/0  17/17±1/3  31/23±15/10  دانشجویان مبتال

T-Test  02/0 P=  001/0 P= - 
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  نتیجه گیريو بحث 
آنچه انسان در مسیر هدایت به آن نیاز داشته باشد، در قرآن پیدا 

م آیات الهى قرار گیرد و به آیات آن نى اگر انسان در معرض ترتح. کند مى
گوش بسپارد و قصد التذاذ معنوى از آن را نداشته باشد، به ایمانش افزوده 

انّما المؤمنون اذا ذکر اللّه وجلت قلوبهم « :کند امش مىشود و احساس آر مى
در مورد انس ) ع( امام صادق .)26( »و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً

به دنبال مونسى بودم که در پناه آن، آرامش پیدا کنم، «: فرماید با قرآن می
هر «: یدفرما می) ع( چنین امام علىهم .)27( »آن را در قرائت قرآن یافتم

 .)28( »کس با قرآن انس گیرد، از جدایى دوستان، وحشتى نخواهد داشت
%) 1/53(ن بود که بیشترین درصد دانشجویان آهاي پژوهش حاکی از  یافته

در سطح پایین  %5/24انس با قرآن کریم باالیی داشتند و در عین حال 
رامش آزیاد به بیشتر دانشجویان با اینکه در زمان قرائت قرآن . قرار داشتند
. دادند رسیدند اما زمان کمی را به قرائت قرآن اختصاص می معنوي می

ها و محیط دانشگاه در انس با  ن بود که تاثیر رسانهآهمچنین نتایج بیانگر 
به . قرآن بسیار کم و تاثیر محیط خانواده به میزان چشمگیري بوده است

و عدم پشتکار و ریزي صحیح  رسد کمبود وقت و عدم برنامه نظر می
  .گذار در دوري از قرآن است پیگیري در قرائت قرآن از عوامل تاثیر

در مجموع یکی از عوامل جذب جوانان به سمت قرآن کریم، میزان 
لذت بردن از دیدن و شنیدن و خواندن قرآن است که متأسفانه چنین حسی 

اي ناگوار ه در جوانان ضعیف است و اکثراً با شنیدن قرآن، یاد مرگ و خبر
بدین منظور . سازي است افتند و این امر نیاز به توجه بیشتر و فرهنگ می

هایی در زمینه  هاي آموزشی جذاب و کالس شود با ایجاد برنامه پیشنهاد می
انگیزه و فرصت مناسبی براي انس بیشتر  ،تفسیر مفاهیم قرآنی ترجمه و

ن استمرار بر قرائت وسیله بر میزاشجویان با قرآن فراهم شود و بدیندان
از . قرآن و تدبر در آیات و مفاهیم قرآنی در بین دانشجویان افزوده شود

میزان انس  ي مثبت تاثیر باالي محیط خانواده بر طرفی با استفاده از نکته
ها باید با توجه بیشتر در این زمینه و فراهم کردن امکانات  خانواده ،با قرآن

بستر مناسبی جهت افزایش میزان انس با  ،تشویق فرزندان خود مربوطه و
نتایج در رابطه با وضعیت سالمت روان  .کنندقرآن در جوانان را ایجاد 

مروري بر . نها مشکوك به اختالل روان بودندآ %2/11نشان داد که 
ن است که میزان مشکالت روان در دانشجویان آدهنده  ها نشان پژوهش

و  Taleghani .)29( فته استدانشجو افزایش یا عیت غیرنسبت به جم
آنها  %18همکاران در بررسی سالمت روان دانشجویان بیان کردند که 

مشابه با یافته این مطالعه  مشکوك به اختالالت روان بودند که تقریباً
و همکاران شیوع اختالالت روانی را  Shariatiچنین هم ).30( باشد می

 Dibajniaو  %6/62ران در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ای
 بیان کردند %6/31اي شیوع اختالالت روان را  در مطالعه Bakhtiariو 
و همکاران در  Mohammadiاي توسط  چنین در مطالعههم ).31و32(

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران شیوع مشکالت روان با استفاده از 

هاي حاصل  یافته .)33( اند گزارش کرده %3/34را  GHQ(28)پرسشنامه 
باشد که  در این مطالعه بیانگر پایین بودن میزان ابتال به اختالالت روان می

ابزارهاي مورد نوع چنین تفاوت در گروه مورد بررسی، همبه خاطر  احتماالً
داري را بین میزان انس با قرآن کریم  تفاوت معنی ،ها یافته .باشد استفاده می

بدین صورت که دانشجویان  ؛ان نشان دادبا وضعیت سالمت روان دانشجوی
انس با قرآن بیشتري نسبت به افراد مبتال ) 18/29±56/8(سالم 

داري بین انس  چنین ارتباط معکوس و معنیهم. داشتند) 15/10±31/23(
با قرآن کریم با اضطراب و افسردگی یافت شد بدین صورت که افرادي که 

. ب و افسردگی کمتري داشتندانس با قرآن بیشتري داشتند میزان اضطرا
ترین و بهترین  ها نیز نشان داده که در شرایط فعلی یکی از مهم پژوهش

گیري از تعالیم  ابزار جهت حفظ و تقویت سالمت روانی انس با قرآن و بهره
  ).34( و مفاهیم واالي آن است

در پژوهشی که تاثیر آواي قرآن کریم بر میزان استرس بررسی شده 
گر اثرات شفابخش گوش دادن به آواي قرآن بر سالمت جسم و نتایج نشان
محققان دیگر نیز مذهب و معنویت را به عنوان عوامل  .)35( روان بود

حمایتی به منظور افزایش سالمت روان که این عوامل منجر به افزایش 
 شود هاي روانی و اضطراب و افسردگی می تاب آوري افراد در برابر فشار

) 37- 39(عات مختلف ارتباط مذهب با سالمت روانی و بدنی در مطال .)36(
هاي مذهبی بر رضایت از زندگی، بهزیستی  و تاثیر مثبت باورها و آیین

) 41(هاي روانشناختی  کاهش استرس) 40( روانی و پایداري عاطفی افراد
ر چه باورهاي مذهبی افراد ه Kendlerعقیده نشان داده شده است و به 

طبیعت  ،پروردگار حکیم). 42( نها کمتر استآهاي روان  ماريبیشتر باشد بی
و ) 43( رامش را برایش تعبیه کرده استآرا مسخر انسان نموده و عوامل 

هاي مشتاقان را به خویش  اي است که جان ترین نغمه انگیز قرآن، شور
رامش آو مایه ) 44( سراید ها می خواند و سرور و وجد و ابتهاج را در دل می

هاي قرآنی  ها نشان داد افرادي که در کالس چنین یافتههم .فا استو ش
انس با قرآن بیشتري نسبت به کسانی ) 39/31±14/7(شرکت کرده بودند 

ثار و آداشتند که این امر بیانگر ) 46/25±37/9(که شرکت نکرده بودند 
چنین ارتباط هم. باشد هایی می نتایج مثبت برگزاري چنین کالس

ین سالمت روان دانشجویان با شاغل بودن در کنار تحصیل داري ب معنی
تواند به خاطر نتایج مثبت اقتصادي همراه با کار  یافت شد که این یافته می

ن با سالمت آبا توجه به میزان انس با قرآن دانشجویان و ارتباط  .باشد
راهی اساسی جهت  ،رسد تقویت و بهبود انس با قرآن نها، به نظر میآروان 

چنین کمبود وقت و عدم هم. باشد می یشگیري و بهبود مشکالت روانپی
هاي آموزشی جذاب در محیط دانشگاه  ریزي صحیح و کمبود برنامه برنامه

توان با  گذار در دوري از قرآن در دانشجویان است لذا می از عوامل تاثیر
هاي  ریزي صحیح و تغییر سیاستگذاري در برنامه تدابیر مناسب و برنامه

جهت افزایش میزان انس با قرآن و بالتبع سالمت روان آنها فرهنگی، در 
  .هاي موثري را برداشت گام
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Abstract 
Introduction: One effective ways to increase the capacity of people to cope with 
the harshness of life is religion. One of the most important tools to maintain and 
strengthen the mental health is familiarity with the Quran and its teachings. The 
mental health and the treatment of mental problems are very important among the 
students. The aim of this study was to determine the relationship between 
familiarity with the Quran and mental health in students. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 143 nursing students in 
Kashan University of Medical Sciences in 2012. The samples were randomly 
selected using block method. Data were collected by questionnaires demographic 
data and familiarity with the Quran and the General Health questionnaire (GHQ28) 
of Goldberg. Data were analyzed by SPSS 11.5 and descriptive and analytic 
statistics. 
Findings: The mean age of students was 22/18±3/5 years and 53/1% of them was 
female. The results showed that 53/1% and 24/5% of students had high and low 
familiarity with the Quran, respectively and 11/2% of them had psychological 
problems. Healthy students than students with mental problems had high 
familiarity with the Quran (p<0/01). There was a reverse relationship and 
significant difference between familiarity with Quran and depression and anxiety 
in students. 
Conclusion: Regarding the students' familiarity with the Quran and its relation to 
mental health, it seems that the strengthening and improving the familiarity with 
the Quran is a basic way to prevent and improve the mental disorders. The lack of 
time, proper planning and attractive training programs in university are the 
effective factors in separating students from Quran. Therefore, it is necessary to 
increase familiarity with the Quran and mental health with appropriate measures 
and planning and changes in cultural policy. 
Keywords: Familiarity with the Quran, Mental health, Nursing students 
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