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ABSTRACT

Article Type
Research Article

Purpose: The prevalence of mental disorders among medical
students is worrying; and they will directly and indirectly play
a role in people's health in stressful environments, which is
harmful to their mental health. On the other hand, in some
studies, the Qur'anic intimacy has been effective on
improvement of mental health; therefore, in this study, related
studies are reviewed and the relevant results and effective
factors are investigated.
Materials and Methods: This narrative review was
conducted by identifying studies related to Qur'anic intimacy
and mental health among medical students in 2021, for data
collecting, searches were performed in Google Scholar, Web
of Science, Scopus, SID, Magiran and IranDoc databases
without time limit. By title reviewing, 116 articles were found,
and with emphasis on quantitative studies, the original articles
accessibility and after studying the abstracts, 38 articles and
finally 4 completely related articles were found.
Fimdings: Reviewed studies had been conducted in Tehran
(paramedical disciplines), Kashan (nursing students), Jiroft
(deferent discipline) and Birjand (deferent discipline)
Universities of Medical Sciences. Mental health status was
moderate to high in three studies. The findings of three studies
showed a significant and positive relationship between
Qur'anic intimacy with mental health and in the other one with
one of mental health’s dimensions.
Conclusion: Considering the meaningful and direct
relationships, in order to strengthen the mental health of
medical students, it is necessary to use from the opportunity of
the student life and the campus environment to provide
Qur'anic side programs for student, her/his family and friends
by developing cultural infrastructure.
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تاثیر انس با قرآن بر سالمت روان دانشجویان علوم88 ...

تاثیر انس با قرآن بر سالمت روان دانشجویان علوم
پزشکی؛ یک مرور روایتی
سید هادی حسینی
استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.
چکیده
مقدمه :شیوع اختالالت روانی در میان دانشجویان علوم پزشکی
نگران کننده است؛ و آنان به طور مستقیم و غیر مستقیم در خصوص
سالمتی مردم در محیط های پر استرس و تنش زا نقش ایفا خواهند
نمود که برای سالمت روان مضر است ،از طرفی در برخی مطالعات
انس با قران کریم عاملی در بهبود سالمت روان معرفی شده است؛
لذا در این مطالعه به مرور مطالعات مربوطه پرداخته و در خصوص
نتایج مربوطه و عوامل موثر بررسی صورت می پذیرد.
مواد و روش ها :این مطالعه مروری روایتی با شناسایی پژوهش های
مرتبط با انس با قرآن و سالمت روان در میان دانشجویان علوم
پزشکی در سال  1400انجام شد ،برای گردآوری منابع در پایگاه
های،SID ،Scopus ،Web of Science ، Google Scholar
Magiranو  IranDocبدون محدودیت زمانی جستجوهای الزم
انجام پذیرفت؛ که با مرور عناوین  116مقاله ،و با تاکید بر
مطالعات کمی ،دسترسی به اصل مقاالت و پس از مطالعه چکیده
ها 38 ،مقاله و نهایتا  4مطالعه کامال مرتبط یافته شد .
یافته ها :مطالعات در دانشگاه های علوم پزشکی تهران (رشته های
پیراپزشکی) ،کاشان (دانشجویان پرستاری)  ،جیرفت (ترکیب رشته
ها) و بیرجند (ترکیب رشته ها) به انجام رسیده بود .وضعیت
سالمت روان در سه مطالعه متوسط به باال بود .یافته های سه مطالعه
حاکی از ارتباط معنادار و مثبت انس با قران با سالمت روان و در
یک مطالعه با یکی از ابعاد سالمت روان دانشجویان مورد مطالعه
بود.
نتیجه گیری :با توجه به ارتباطات معنادار و مستقیم ،برای تقویت
سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی ،الزم است از فرصت زندگی
دانشجویی و محیط دانشگاه اقدام گردد؛ ارائه برنامه های جانبی
انس با قرآن در ابعاد شخص دانشجو ،خانواده و جمع دوستان با
تقویت پیش زمینه های فرهنگی ضروری است .

تاریخ دریافت1400/05/14 :
تاریخ پذیرش1400/09/30 :

نویسنده مسئولhadihosseini@live.com :
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کلیدواژه ها :سالمت روان ،انس با قران ،دانشجویان علوم پزشکی.

مقدمه
مطابق نظر سازمان جهانی بهداشت ،سالمتی عبارت است از رفاه
کامل جسمی ،روحی ،اجتماعی و معنوی و نه فقط نداشتن بیماری
و معلولیت .بدین مفهوم که سالمتی در مفهوم ایده آل چیزی فراتر
از نبود بیماری و اختالل است ( .)1در این تعریف اهمیت سالمت
روانی به وضوح مشخص شده است و در کنار آن بهداشت روانی
فردی و اجتماعی ازجمله حوزه های ارزیابی سالمت مردم بوده
و تقویت کننده پویایی و کارآمدی در اجتماع انسانی است (.)2
مطابق برآورد های جهانی 14 ،درصد از جمعیت دنیا در معرض
خطر ابتال به یکی از اختالالت روانی می باشند (.)3
از سویی دیگر دانشجویان کسر قابل توجهی ازجمعیت کشور را
شامل می شوند که توجه به نیاز های روحی  -روانی آنان بسیار
حائز اهمیت است ،زیرا این گروه به دالیل قرار گرفتن در معرض
عوامل استرس زا و اثرات محیطی در معرض خطر می باشند (.)4
دانشجویان علوم پزشکی نیز که بخش اعظمی از شاغالن و مسئوالن
آی نده کشور بوده و در حوزه سالمتی مردم نقش ایفا خواهند نمود،
در محیط های دانشگاه های علوم پزشکی تربیت می یابند که در
این محیط ها ،سالمت روانی در ارتقای اثربخشی آموزشی و افزایش
آگاهی علمی موثر است ( .)5شیوع این اختالالت در میان دانشجویان
رشته های مختلف در دانشگاه های گوناگون علوم پزشکی کشور
تقریبا از 13-30درصد در مطالعات مختلف گزارش شده است (,6
 .)7که برخی از آنها شامل اضطراب ،افسردگی ،خصومت،
پرخاشگری و قاطعیت پایین می باشد (.)8
این مسائل می تواند منجر به فرسودگی ،کاهش قدرت ،مهارت و
تسلط بر زندگی گردد؛ البته با استفاده از برخی روش ها مانند
تعمیم باورهای اعتقادی اخالقی می توان از اثرات مخرب آن کاست
( .)9 ,4الکسیس کارل در مطالعه خود اشاره داشته است که انسان
از راه دعا و مناجات می کوشد که نیروی محدود خود را با متوسل
شدن به منبع نامحدودی چون خدا افزایش داده و نواقص روحی
خود را تکمیل نماید ( .)10در این رابطه ارتباط با پروردگار
جهانیان یکی از مؤثرترین روابطی که انسان می تواند با محیط
خارجی داشته باشد ،مأنوس شدن با او نیز زمانی که خالصانه انجام
گیرد ،قلب انسان را به نیروی بی نهایت خالق هستی پیوند میزند
و آرامش ناشی از آن می تواند بسیاری از نابسامانی های روحی
انسان را بهبود بخشد (.)11
انس در لغت مقابل واژه وحشت قرار می گیرد ( )12و نیک می
دانیم که انس انسان به چیزى ،بدین معناست که از آن ،هیچ
وحشت و اضطرابى ندارد و همراه با آن می تواند به آرامش برسد.
یکی از با شکوه ترین جلوه های دین اسالم ،قرآن کریم است؛ که
در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد
زیرا « این قرآن به راهی هدایت می کند که مستقیم ترین راه
هاست )13( » ...و آنان که با قرآن هم انس می شوند می توانند
مسیر حق را از باطل تشخیص دهند ()14؛ در این رابطه نیز حضرت
علی(ع) می فرمایند :همنشینی با قرآن منجر به هدایت انسان شده
و از کوردلی و گمراهی آنان می کاهد ( .)5همچنین قرآن مجید
عامل صعود به سوی بهشت ( ،)15مایه خرمی دل ها ( )16دریای
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بی کران معرفت ( )17و یگانه عامل توانگری است ( )18که
عامل نیل جوامع بشری به سوی ارزش های اخالقی و انسانی بوده
و از این رو انس با قرآن عاملی مهم و اثرگذار می باشد.
با توجه به توضیحات پیش گفت در خصوص اهمیت سالمت روان
در میان دانشجویان علوم پزشکی و نقشی که مانوس شدن با قرآن
در بهبود آن دارد بر آن شدیم تا مطالعات مربوطه را با هدف مرور
یافته ها در زمینه ارتباط میان انس با قرآن و سالمت روان
دانشجویان علوم پزشکی کشور به انجام برسانیم تا با اتکا به نتایج
این پژوهش ها پیشنهادات مربوطه را ارائه دهیم.
مواد و روش ها
در این مطالعه ،مروری بر پژوهش های مربوطه در خصوص ارتباط
انس با قرآن و سالمت روان در میان دانشجویان علوم پزشکی به
صورت دقیق و جامع انجام پذیرفت؛ قابل ذکر می باشد که به دلیل
کم بودن منابع و شواهد مربوطه در خصوص موضوع ،این مطالعه به
صورت مرور روایتی ( )19انجام شد .برای گردآوری منابع در پایگاه
های ، Web of Science ،Google Scholar
 Magiran ، SID ،Scopusو  IranDocبا استفاده از کلید
Medical
واژههای ترکیبی ،Mental Health

،Iranian Medical Students ،Students
the recitation of Qur'an ،Qur'anic intimacy
و معادل فارسی آنها :سالمت روان ،دانشجویان علوم پزشکی ،انس با
قران و تالوت قرآن؛ بدون محدودیت زمانی جستجوهای الزم انجام
پذیرفت؛ که در گام اول  116مقاله به دست آمد ،ولی بر اساس
تاکید بر مطالعات کمی ،دسترسی به اصل مقاالت و پس از مطالعه
چکیده ها  38مقاله و نهایتا  6مطالعه کامال مرتبط یافته شد.
الزم به ذکر می باشد در جستجوهای انجام گرفته صرفا مطالعاتی
مد نظر بودند که جامعه هدف آنها دانشجویان علوم پزشکی بوده و
کلیت سالمت روان را مورد بررسی قرار داده بودند و چنانچه صرفا
یکی از ابعاد سالمت روان بررسی شده بود از گزارش یافته های این
مطالعه حذف گردید.
یافته ها
چهار مقاله کامال مرتبط با موضوع و هدف مطالعه یافته شد؛ که
در دانشگاه های علوم پزشکی تهران (رشته های پیراپزشکی) ،علوم
پزشکی کاشان (دانشجویان پرستاری) ،علوم پزشکی جیرفت (ترکیب
رشته ها) و علوم پزشکی بیرجند (ترکیب رشته ها) به انجام رسیده
بود.

وضعیت سالمت روان در سه مطالعه  2 ،1و  3متوسط به باال
گزارش گردید ،که به صورت مقطعی انجام گرفته بودند؛ ولی در
مطالعه  4که به صورت مورد-شاهدی انجام پذیرفته بود این
وضعیت در جوانان مانوس با قرآن ،باال و در جوانان نامانوس با
قرآن ،ضعیف تا متوسط بود .یافته های مطالعات  2،1و  4حاکی
از ارتباط معنادار و مثبت انس با قران با سالمت روان دانشجویان
Volume 6 Issue 4, Winter 2022

جهت
رابطه

مستقیم

مستقیم

معکوس

مستقیم

مورد مطالعه بود در حالی که این ارتباط در مطالعه  3با یکی از
ابعاد سالمت روان دانشجویان (اختالل در کارکرد اجتماعی) به
صورت معکوس برقرار بود و با افزایش انس با قران میزان اختالل
در کارکرد اجتماعی دانشجویان و جوانان کاهش پیدا می نمود.
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جدول .1مقاالت یافته شده در خصوص ارتباط انس با قران با سالمت روان در دانشجویان علوم پزشکی کشور
وضعیت معناداری
وضعیت کلی
جامعه
نوع
انس با قران و سالمت
مقاله
ردیف
سالمت روان
هدف
مطالعه
روان
ارتباط انس با قرآن و سالمت روانی در بین
دانشجویان
دانشجویان
 0/05 ˂Pمعنادار
متوسط به باال
مقطعی
1
پیراپزشکی
دانشکدهی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ()19
دانشجویان
بررسی رابطه بین انس با قرآن و سالمت روان
 0/05 ˂Pمعنادار
متوسط به باال
مقطعی
2
پرستاری
در دانشجویان پرستاری ()4
با اختالل در کارکرد
اجتماعی سالمت روان
انس با قرآن و رابطه آن با بهداشت روان در
متوسط به باال
مقطعی دانشجویان
3
رابطه معنادار
دانشجویان ()20
p ˂ 0.05
گروه جوانان
مانوس با قران
جوانان
بررسی ارتباط انس با قران و سالمت روان در مورد
 0/05 ˂Pمعنادار
باال -گروه
مجرد
4
شاهدی
جوانان مجرد شهر جیرفت ()21
جوانان کنترل
دانشجو
ضعیف تا متوسط
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نتیجه گیری
شیوع اختالالت روان در مطالعات بررسی شده «متوسط به باال» بود،
که احتماال به دلیل سکونت اکثر دانشجویان این مطالعات در محیط
های خوابگاهی می باشد؛ زیرا این دانشجویان در مقایسه با
دانشجویانی که در کنار خانواده های خود زندگی می کنند از آسایش
و آرامش کمتری برخوردارند؛ این یافته ها با مطالعات ادهم و
همکاران ( )23در دانشجویان علوم پزشکی اردبیل ( 22,7درصد از
نمونه های تحت مطالعه مشکوک به نوعی از اختالل روانی بودند)
و جهانی هاشمی (( )24در میان دانشجویان شاهد دانشگاه های علوم
پزشکی اراک ،زنجان و قزوین با  28,6درصد) مشابه بود .در مطالعه
فرح بخش و همکاران ( )25نیز در دانشگاه علوم پزشکی لرستان،
دانشجویان از سالمت روانی باالیی برخوردار بودند .ولی در مطالعه
رفیعی و همکاران ( )26یافته ها حاکی از درگیری تقریبا  68درصد
از دانشجویان به نوعی از اختالل روانی بود که اختالف نسبتا زیادی
با دیگر مطالعات داشت.
آنچه که مسلم است ،شیوع اختالل روانی در میان دانشجویان
مطالعات بررسی شده کمتر از  11درصد نبوده ( )4و تا  63درصد
نیز گزارش شده است ( )27که این اعداد بسیار نگران کننده بوده و
مروری بر دیگر مطالعات نشان دهنده این است که میزان مشکالت
روان در میان دانشجویان نسبت به غیر دانشجویان افزایش یافته است
( )28و برای بهبود این وضعیت نیازمند اقدام فوری می باشیم.
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انس با قرآن
در مطالعات مختلف وضعیت میزان انس با قرآن به صورت متوسط
گزارش شده است که البته وضعیت های متنوع دیگری نیز وجود
دارد؛ این تفاوت ها می تواند ناشی از نوع جامعه مورد مطالعه و
نوع ابزار ارزیابی باشد ،و این وضعیت در میان گروه های سنی و
حتی شغ لی مختلف نیز قابل انتظار بوده و مشاهده شده است (,4 ,2
.)31-29 ,19
روابط معنادار و مستقیم مختلف گزارش شده در تمام پژوهش های
مرور شده در این مطالعه ،از معرفی روشی سریع ،مناسب و قابل
اطمینان برای بهتر شدن وضعیت سالمت روان دانشجویان خبر می
دهد و به نظر می رسد تقویت و بهبود انس با قرآن ،راهی اساسی
جهت پیشگیری و بهبود مشکالت روانی در میان دانشجویان باشد
(. )32 ,19
مانوس شدن افراد با قرآن می تواند در شکل های مختلف رخ داده و
اثرات خود را نشان دهد ،چنانچه در مطالعه ای میزان افسردگی در
میان حافظان قرآن نسبت به گروه شاهد به طور معناداری پایین
گزارش شده است ( .)19همچنین در پژوهشی دیگر تاثیر آوای قرآن
کریم بر میزان استرس بررسی شد ،و نتایج نشانگر اثرات شفابخش
گوش دادن به آوای قرآن بر سالمت جسم و روان بود ( .)33پژهان
و همکاران نیز در مطالعه خود تأثیر آوای قرآن بر میزان
فاکتورهای سیستم ایمنی انسان را مورد بررسی قرار دادند ،که یافته
ها حاکی از تاثیر مثبت ترتیل قرآن بر تقویت سیستم ایمنی در
شرایط استرسی و بحرانی بود؛ یعنی تالوت قرآن باعث کاهش
اختاالت جسمانی می شد ( . )34همچنین در دیگر مطالعات ،تاثیر

مثبت آوای قرآن و قرائت قرآن بر کاهش افسردگی ،اضطراب و
رفتارهای سالمت محور مشخص شده است (.)37-35 ,32
محققان دیگر نیز مذهب و معنویت را به عنوان عوامل حمایتی به
منظور افزایش سالمت روان دانسته اند که این عوامل منجر به
افزایش تاب آوری افراد در برابر فشار های روانی و اضطراب و
افسردگی می شوند ()38؛ همچنین به عقیده کندلر هر چه باور های
مذهبی افراد بیشتر باشد بیماری های روانی آنها کمتر خواهد بود
()39
عوامل موثر و پیشنهادات
افرادی که در کالس های قرآنی شرکت می نمایند به طور معناداری
با قرآن بیشتر مانوس می باشند ،که این نتیجه قابل انتظار است ()4
زیرا انگیزه و اشتیاق اولیه در آنان وجود داشته و پایگاه این انگیزه
اولیه را عمدتا باید در خانواده ها جستجو نمود .همچنین طبق یافته
های محمدیان و همکاران ،افراد مانوس با قرآن در خانواده های
مقیدتری نسبت به اعتقادات دینی زندگی می کردند ( )21و اعتقادات
مذهبی والدین نقش مهمی در تربیت اسالمی فرزندان و ارتباط با
قرآن داشت؛ از این رو تاثیر محیط خانواده در میزان انس با قرآن
در قیاس با رسانه ها و محیط دانشگاه بیشتر می باشد ( .)4لذا در
برنامه ریزی های مربوطه باید به جایگاه ویژه خانواده ها در تقویت
و پایبندی به اعتقادات دینی و مذهبی و انس با قران ،تالش شود.
نتایج مطالعه رمضان زاده و همکاران ( )20در دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند نشان داد که شرایطی نظیر بومی بودن نیز در سالمت روانی
مؤثر می باشد ،زیرا دانشجویان در بستر فرهنگی شهر و منطقه خود
زندگی کرده و از خانواده خود که مأمن اصلی و محل دریافت آموزه
های اعتقادی و مذهبی آنان است منفک نمی شوند؛ لذا می توان با
رویکرد سنجش مبتنی بر بومی گزینی ،در جهت بهبود وضعیت
بهداشت روانی دانشجویان گامی مؤثر برداشت.
از سویی دیگر کمبود وقت دانشجویان و نبود برنامه ریزی و اقدامات
صحیح از عوامل موثر در دوری از قرآن در میان دانشجویان است
( ،)19نکته دیگر در جذب جوانان و دانشجویان به سمت قرآن
کریم ،میزان لذت بردن از دیدن و شنیدن و خواندن قرآن است و
بعضا در قالب یک دیدگاه عامه ،دانشجویان نباید با شنیدن قرآن
صرفا به یاد خبر های ناگوار بیافتند؛ که این امر نیاز به توجه بیشتر
و فرهنگ سازی داشته و در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد (.)4
بدین منظور پیشنهاد می شود با ایجاد برنامه های آموزشی جذاب و
کالس هایی در زمینه ترجمه و تفسیر مفاهیم قرآنی ،انگیزه و
فرصت مناسبی برای انس بیشتر دانشجویان با قرآن فراهم شده و با
استمرار بر قرائت قرآن و تدبر در آیات و مفاهیم قرآنی بر نفوذ آن
در میان دانشجویان افزوده شود.
توضیحات پیش گفت و ارتباطات معنادار و مستقیم یافته شده،
حاکی از اهمیت ویژه انس با قران با یکی از رکن های اصلی سالمتی
انسان یعنی سالمت روان در دانشجویان علوم پزشکی می باشد ،لذا
برای تقویت سالمت روان آنان ،با توجه به ماهیت حساس رشته
های تحصیلی و قرار گرفتن در محیط های کاری و شغلی پراسترس
درآینده ،الزم است از فرصت دوران دانشجویی و محیط دانشگاه
بهره برداری شده و اقدام الزم در زمینه ارائه برنامه های جانبی انس
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