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استادیار ،مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسالمی و علوم سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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استادیار ،مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسالمی و علوم سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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دانشجوی دکترای تخصصی مدیری ت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،پژوهشکده مدیریت
سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .نویسنده مسئول

.1

دانشجوی دکترای تخصصی مدیری ت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،پژوهشکده مدیریت
سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.

چکیده
سالمت روان یکی از اولویت های اصلی نظام سالمت ایران بوده و مداخالت زیادی در این زمینه انجام گرفته است .در این
زمینه ارتباط قرآن و سالمت روان مورد توجه محققین مختلف در ایران قرار گرفته است .از اینرو هدف پژوهش حاضر مرور
گسترده مطالعات صورت گرفته در خصوص سالمت روان و تاثیر قرآن کریم بر آن در ایران می باشد .این یک مطالعه مرور
گسترده می باشد که در سال  4331انجام گرفته است .در این مطالعه از چارچوب آرکسی و اومالی استفاده شد .تمامی
مطالعات با رویکردهای مختلف در زمینه قرآن و سالمت روان که در بین سالهای  2222تا  2243به زبانهای فارسی و انگلیسی
چاپ شده اند وارد مطالعه شدند .از روش تحلیل محتوایی برای تحلیل و گزارش داده ها استفاده شد .از  323مقاله پیدا شده،
در نهایت  43مقاله وارد مطالعه شد .بیشتر مقاالت از نوع مرور کتابخانه ای و توصیفی -تحلیلی بوده و بیشترین گروه های مورد
مطالعه دانشجویان و آیات قرآن و کتب حدیثی بودند .تاثیر متغیرهای جنسیت و وضعیت تاهل در ارتباط قرآن با سالمت روان
معنادار نبود .نتایج نشان داد سالمت روان افرادی که انس بیشتری با قرآن داشتند به میزان قابل توجهی بیشتر از سایر افراد
بود .با توجه به باال بودن مشکالت روانی در ایران و تاثیر مثبت قرآن در رفع این مشکالت ،توصیه می شود کارشناسان مذهبی
و مسئولین نظام سالمت اقدامات الزم را جهت ترویج و گسترش مفاهیم قرآنی بعمل آورند.
واژههای کلیدی :سالمت روان ،نظام سالمت ،قرآن ،مرور گسترده متون ،ایران
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مقد مه:
توجه به مولفه ها و جنبه های مختلف سالمتی برای ایجاد جامعه ای پیشرو در عرصه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی امری مهم و حیاتی است .سازمان جهانی سالمت در تعریف سالمت ،این نیاز مهم را داشتن رفاه کامل جسمی ،روانی،
اجتماعی و معنوی معرفی می کند .سالمت روان به عنوان یک بعد مهم سالمتی تاثیر و نقش مهمی بر روی دو بعد سالمتی
دیگر دارد .سالمت روان به معنای حفظ و نگهداری روان از هرگونه آسیب روانی است و هدف اصلی آن پیشگیری از بروز
ناهنجاری ها و ناراحتی های روانی می باشد .به عبارت دیگر سالمت روان علمی برای بهزیستی و رفاه اجتماعی است که تمام
زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا دانشگاه ،محیط کار و غیره را در بر می گیرد .تاکنون تعریف های گوناگونی از واژه
سالمت روان ارائه شده است .روانشناسان سالمت روان را به هفت مالك وابسته می دانند که عبارتند از :رفتار اجتماعی مناسب،
رهایی از نگرانی و گناه ،نبود بیماری ،کفا یت فردی و خود مهارگری ،خویشتن پذیری و خودشکوفایی ،توحیدیافتگی و
ساماندهی شخصیت و گشاده نگری و انعطافپذیری[ .]1- 4
پژوهشهای متعددی در مورد عوامل موثر در سالمت روان انجام شده است .بر اساس نتایج اکثر مطالعات یکی از عوامل موثر و
مهم در کاهش اضطراب و استرس ،مذهب و باورهای دینی افراد می باشد .کاهش خودکشی ،مصرف مواد ،بزهکاری ،افسردگی
که سبب افزایش رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی می شود از جمله آثار و پیامدهای قابل توجه ارزش نهادی اعتقاد به
دین و مذهب می باشد .بسی اری از پژهشگران بر این باور هستند که دین و مذهب به دلیل ارائه سبک زندگی خاص که تمام
جنبه های مختلف زندگی را پوشش می دهد و به کمک تبیین و نهادینه سازی ایمان و باورهای مذهبی ،افراد را در برخورد با
مشکالت و شرایط سخت زندگی یاری می دهد[ .]3- 1
قرآ ن کریم به عنوان جامع ترین و کامل ترین مرجع دینی و اعتقادی مطرح است که سالمت روح و روان انسان در سراسر آن
مطرح شده است و در آیات آن بر آرامش و چگونگی دستیابی به آن اشاره شده است که از جمله این آیات می توان به موارد
زیر اشاره کرد" :ای مردم عالم ،نامه ای که همه پند و اندرز و شفای دل های شما و هدایت و رحمت بر مومنان است از جانب
خدا برای نجات شما آمد" (یونس " ،) 14خداست که بر دل های مومنان ،سکون و آرامش می بخشد" (فتح  " ،) 3با اتکا به
خداوند ،دل های پریشان مطمئن و آرام خواهند شد" (رعد  .) 33مطالعات متعددی در رابطه تاثیر انس با قران و تقویت سالمت
روح و روان در ایران صورت پذیرفته است .آقاجانی و همکاران در مطالعه خود با هدف تعیین رابطه بین انس با قرآن و سالمت
روان در دانشجویان نشان دادند که دانشجویان سالم ،انس با قرآن بیشتری نسبت به افراد مبتال به مشکالت روانی داشتند و
ارتباط معکوس بین میزان انس با قرآن و افسردگی و اضطراب نیز از دیگر نتایج این مطالعه بود]  .[42کاظمی و همکاران در
تحقیق خود به تأثیر مثبت آوای قرآن کر یم بر سالمت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اشاره
نمودند[ .]3میرباقر آجر پز و رنجبر در یک مطالعه کارآزمایی بالینی آوای قرآن کریم را به عنوان ی ک روش درمانی غیر دارویی
جهت کاهش اضطراب مادران قبل از عمل سزارین پیشنهاد نمود[ .]44
در سال های اخیر در ایران نیز کم و بیش در کنگره های مختلف روانشناسی ،روانپزشکی ،مجالت دین پژوهی و پایان نامه های
دانشگاهی به آثار مثبت مذهب و نگرش های مذهبی و آموزه های دینی از قرآن و اهل بیت (علیهم السّالم) بر سالمت روان
پرداخته شده است .پژوهش حاضر با هدف مرور گسترده ،گردآوری و تحلیل مطالعات صورت گرفته در خصوص تاثیر قرآن
کریم بر سالمت روان در ایران انجام گرفته است.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مطالعات مرور گسترده ( ) scoping reviewدر سال  4331با هدف تحلیل مطالعات انجام گرفته در زمینه
ارتباط قرآن و سالمت روان در ایران طراحی و انجام گرفته است .در این مطالعه از چارچوب آرکسی ) (Arkesyو اومالی
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)(O’Malleyاستفاده شد .این چارچوب اولین چارچوب روش شناختی برای هدایت تحقیقات  scoping reviewمی باشد
که در سال  2221انتشار یافت .این چارچوب شامل شش گام :شناسایی سؤال تحقیق  ،4شناسایی مطالعات مرتبط ،2
انتخاب/غربالگری مطالعات  ،3حیطه بندی /تقسیم بندی داده ها  ،1جمع بندی ،خالصه سازی و گزارش نتایج  1و ارائه راهنمایی
ها و توصیه های عملی  3می باشد [ .]42
مرحله اول :شناسایی سؤال تحقیق
سوال پژوهشی اصلی مطالعه حاضر این است که ویژگی ها و نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط قرآن و سالمت روان
در ایران کدامند؟ .که بصورت اختصاصی شامل موارد زیر می باشد.
 مهمترین روش های مطالعاتی در این زمینه کدامند؟
 مهمترین گروه های هدف مطالعات چه کسانی هستند؟
 چه موضوعاتی توسط محققین در این زمینه مورد توجه قرار گرفتند؟
 تفاوت های جنسیتی ،وضعیت تاهل و سایر مشخصات در مطالعات مختلف در این زمینه چگونه بوده است؟
 مهمترین یافته های مطالعات انجام گرفته در این زمینه کدامند؟
 همبستگی بین انس با قرآن و سالمت روان چقدر می باشد؟
معیارهای ورود و خروج :در این مطالعه تمامی مطالعات با رویکردهای مختلف در زمینه ارتباط قرآن و سالمت روان که در بین
سالهای  2222تا  2243به زبانهای فارسی و انگلیسی چاپ شده اند وارد مطالعه شدند .مقاالت غیر مرتبط با موضوع ارتباط
قرآن و سالمت روان ،مقاالت کوتاه ،مقاالت ارائه شده در سمینارها و همایش ها از مطالعه خارج شدند.
مرحله دوم :شناسایی مطالعات مرتبط
اطالعات مورد نیاز با استفاده از جستجوی کلیدواژه های "قرآن""،آیات الهی" "سالمت روان*" و معادلهای انگلیسی آنها از
بانک های اطالعاتی PubMed, Scopus , Google scholar, Sid, Elmnet, MagIran, IranDoc IranMedex ,
 Science Direct,جمع آوری گردیده است .بازه زمانی انتخاب شده برای جستجوی مقاالت سالهای  2222تا 2243
(  4312تا  ) 4331بوده .برای شناسایی و پوشش بیشتر مقاالت منتشر شده بعد از جستجوی پایگاههای اطالعاتی تعدادی از
مجالت معتبر در این زمینه نیز بصورت دستی مورد جستجو قرار گرفت .بعد از حذف مقاالتی که ارتباط ضعیفی با اهداف
مطالعه داشتند و انتخاب مقاالت اصلی بار دیگر جهت باال بردن اطمینان از شناسایی و بررسی مقاالت موجود لیست منابع
مقاالت انتخاب شده نیز جستجو گردید .برای مقاالت انتخاب شده از طریق Google Scholarنیز سایتیشن چک انجام
گرفت.

identification of the research question
identification of relevant studies
Study selection
data charting
data analysis and reporting the results
consultation exercise
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مرحله سوم :انتخاب/غربالگری مطالعات
تمامی مراحل انتخاب و غربالگری مقاالت توسط دو نفر از اعضای تیم تحقیق بصورت مستقل از هم انجام گرفت .موارد مورد
اختالف در مرحله اول با بحث و گفتگو حل می شد در صورت نیاز موارد مورد اختالف به فرد سوم که اطالعات و تجارب
بیشتری داشت ارجاع داده می شد .ابتدا عناوین تمامی مقاالت بررسی شده و مقاالتی که با اهداف مطالعه سازگار نبودند از
مطالعه کنارگذاشته شدند .در مراحل بعدی به ترتیب چکیده و متن کامل مقاالت مورد مطالعه قرار گرفت تا مطالعاتی که
شامل معیارهای خروج از مطالعه می باشند و ارتباط ضعیفی با اهداف مطالعه دارند شناسایی و کنارگذاشته شوند .از نرم افزار
مدیریت منابع  Endnote X1برای سازماندهی ،مطالعه عناوین و چکیده ها و همچنین شناسایی موارد تکراری استفاده شد.
برای گزارش نتایج فرایند انتخاب و غربالگری از فلوچارت  ]41- 43 [ PRISMAاستفاده گردید (شکل .) 4
مرحله چهارم :حیطه بندی /تقسیم بندی داده ها
برای استخراج داده ها ابتدا فرم استخراج داده بصورت دستی در محیط نرم افزاری  Word:2242طراحی گردید .ابتدا داده
های  3مقاله بصورت آزمایشی برای این فرم ها استخراج شد و نواقص و مشکالت موجود در فرم اولیه برطرف شد .اطالعات
توسط دو نفر بصورت مستقل از مقاالت انتخاب شده ،استخراج و موارد مورد ابهام با مشورت اعضای تیم تحقیقاتی برطرف می
گردید .اطالعات استخراجی در فرم شامل :نویسنده و سال چاپ مقاله ،کشور انجام مطالعه ،هدف مطالعه ،شرکت کنندگان و
تعداد آنها ،رویکرد مقاله کیفی ،روش جمع آوری داده ها و نتایج مطالعه (درون مایه های اصلی و درون مایه های فرعی) می
شد.
مرحله پنجم :جمع بندی ،خالصه سازی و گزارش نتایج
بعد از استخراج اطالعات توسط فرم استخراج داده ،اطالعات استخراج شده با استفاده از روش تحلیل محتوایی (Content-
 ) Analysisبصورت دستی تحلیل ،خالصه سازی و گزارش شدند .تحلیل درون مایه ای روشی برای شناسایی ،تحلیل و
گزارش الگوهای (تم ها) موجود در داخل متن می باشد و در تحلیل داده های کیفی کاربرد بسیار زیادی دارد ].[43-43
کدبندی داده ها توسط دو نفر از محققین به صورت مستقل از هم انجام می گرفت .مراحل تحلیل و کدبندی داده ها به این
ترتیب بود .آشنایی با متن مقاالت (غوطه وری در نتایج مقاالت ) ،شناسایی و استخراج حیطه های اولیه (شناسایی و استخراج
مقاالت مرتبط بیشتر با حیطه های اولیه ) ،قرار دادن مقاالت در حیطه های مشخص شده ،بازبینی و تکمیل نتایج هر یک از
حیطه ها با استفاده از نتایج مقاالت حیطه ها و اطمینان از پایا یی حیطه ها و نتایج استخراج شده در هر حیطه (کسب توافق
بین دو کدگذار از طریق بحث و رفع موارد مورد اختالف).
مرحله ششم :ارائه راهنمایی ها و توصیه های عملی
بعد از استخراج و گزارش نتایج ،براساس نتایج استخراج شده و نظرات اعضای تیم تحقیق ،راهنمایی هایی در بعد متدولوژیکی و
محتوایی برای محققین و سیاست گذاران و تصمیم گیران این حوزه ارائه گردید.
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یافته ها
از  323مقاله پیدا شده از پایگاه های اطالعاتی و سایر منابع 211 ،مورد به دلیل مشترك بودن بین منابع مختلف حذف شدند.
در بررسی عنوان و چکیده  321مورد حذف شدند .در بررسی متن کامل نیز  14مورد حذف شدند و در نهایت  43مقاله وارد
مطالعه شد (شکل .) 4

شکل : 9فرایند بررسی و غربالگری مقاالت

نوع مطالعات
از تعداد  43مقاله نهایی ،بیشتر مقاالت از نوع مرور کتابخانه ای (  1مورد) و توصیفی و تحلیلی ( 1مورد) بودند (شکل .) 2
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 8مقاله مرور

 3مقاله توصیفی

 2مطالعه کارآزمایی

کتابخانه ای

 91مقاله

 5مقاله توصیفی و

بررسی شده

تحلیلی

آموزشی

یک مقاله نیمه
تجربی

شکل : 2انواع مقاالت انجام گرفته در زمینه ارتباط قرآن و سالمت روان در ایران

گروه های هدف
از بین تمامی مقاالت وارد شده ،دانشجویان در  1مقاله و آیات قرآن و کتب حدیثی در  1مقاله بیشترین گروه های هدف
مطالعه بودند (شکل .) 3

شکل : 3انواع گروه های هدف در مقاالت انجام گرفته در زمینه ارتباط قرآن و سالمت روان در ایران
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تفاوت جنسیت
از مطالعه های یافت شده تنها در دو مطالعه حسین زاده و همکاران (  ]22 [) 4331و میریان و همکاران (  ]24 [) 4334به تاثیر
جنسیت بر رابطه بین قرآن و سالمت روان پرداخته شده است که در هیچ یک از این مطالعات این تاثیر معنادار نبود .تنها در
یکی از مطالعات سالمت روان مردان به طور معناداری بیشتر از زنان بود اما میزان انس با قرآن بین دو جنس تفاوت معنادار
نداشت .تنها در یکی از م طالعات سالمت روان مردان به طور معناداری بیشتر از زنان بود اما میزان انس با قرآن بین دو جنس
تفاوت معنادار نداشت .از طرف دیگر نتایج مطالعه رمضان زاده و همکاران (  ]22 [) 4331آقاجانی و همکاران (  ]42 [ ) 4331و
میریان و همکاران (  ]24 [ ) 4334نشان دهنده آن بود که میانگین انس با قرآن و مؤلفه های آن در بین دانشجویان دختر،
بیشتر از دانشجویان پسر بود اما این تفاوت معنادار نبود.
تفاوت وضعیت تاهل
نتایج مطالعه نشان دادند که از بین  43مطالعه مورد بررسی تنها در دو مطالعه توصیفی و تحلیلی و یک مطالعه نیمه تجربی به
تاثیر وضعیت تاهل بر رابطه قرآن با سالمت روان پرداخته شده است که در هیچ یکی از این پژوهش ها تاثیر این متغیر رابطه
بین قرآن و سالمت روان معنادار نبود.
میزان انس با قرآن
در نه مقاله به مولفه انس با قرآن پرداخته شده بود اما تنها در  3مقاله به میزان (باال یا پایین بودن) انس با قرآن در گروه های
شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفته بود .در مطالعه میریان و همکاران (  ]24 [) 4334نتایج نشان دهنده ان بود که شرکت
کنندگان از جنبه انس با قرآن  %31در حد باال %23 ،در حد متوسط و  %12در حد پایین بودند  .نتایج مطالعه آقاجانی و میرباقر
(  ]42[) 4334نشان داد که میانگین انس با قرآن کریم  1334درصد دانشجویان باال و  %2131پایین بود .همچنین نتایج مطالعه
رمضان زاده و همکاران (  ]22 [) 4331نشان داد که میانگین تالوت قرآن  ،22 / 11 ±1 / 13کاربرد قرآن ،41 / 22 ±1 / 11
درك اثرات قرآن  41 / 43 ±3 / 23و انس با قرآن  12 / 12 ± 44 / 13از  11بود.
در تمامی مقاالت مولفه هایی چون انس با قرآن ،گوش فرا دادن به آوای دلنشین قرآن و حفظ و قرائت قرآن منجر به ارتقای
سالمت روان دانشجویان گردیده است .از طرف دیگر نتایج یک مطالعه حاکی از آن بود که بین دو گروه مورد مطالعه افرادی که
قاری قرآن بودند نسبت به افراد غیرقاری راهبردهای مقابله ای موثرتری برای مقابله با تنش های روانی داشتند .همچنین نتایج
یکی از مطالعات مبنی بر آن بود که افرادی که حافظ قرآن بودند نسبت به افراد غیرحافظ از سالمت روان باالتری برخوردار
بودند و همچنین سالمت روان افرادی که حافظ تعداد جزهای بیشتری از قرآن بودند نسبت به سایر افراد بیشتر بود .در مطالعه
دیگری که بر روی اعضاء هیأت علمی انجام شده بود افر ادی که با قرآن انس بیشتری داشتند از سالمت روان باالتری برخوردار
بودند.
تعداد هشت مقاله از مقاالت وارد شده در این مطالعه به بررسی ارتباط بین قرآن و سالمت روان در آیات قرآن و کتب و منابع
حدیثی پرداخته اند .نتایج مطالعه ای دیگر نشان داد که شرکت پرستاران بیمار ستان های آموزشی در کارگاه انس با قرآن منجر
به افزایش سالمت روان آنها گردیده است .در مطالعه ای که نقش اثربخشی مداخله ای آیات قرآنی (شرکت در جلسات قرائت
آیات قرآنی مشخص ،تفسیر آیات و اعتقادات مذهبی) بر افسردگی و اضطراب زنان مراجعه کننده به سه مرکز مشاوره و
روانشناسی در شرق و شمال و مرکز تهران را مورد بررسی قرار داده بود ،نتایج نشان داد که سطح سالمت روان در گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل به طور معناداری ارتقا یافته بود و مداخله درمانی آیات قرآنی در کاهش عالئم مرضی و افزایش سالمت
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عمومی موثر بوده است .همچنین مد اخله درمانی آیات قرآنی در کاهش عالئم اضطرابی در بیماران نیز موثر بوده ،اما تاثیر
چندانی در کاهش عالئم افسردگی نداشته است.
عوامل موثر و موانع از منظر قرآن
بر اساس یافته های مطالعات قرآن کریم به واسطه تالوت قرآن ،کاربرد قرآن ،درك اثرات قرآن ،گوش فرادادن به آوای دلنشین
قرآن و حفظ قرآن ،راهکارهای زیر را برای سالمت روان انسان معرفی می نماید:
 .4راهکارهای معرفتی :وحدت شخصیت انسان ،نقش ایمان ،ممنوعیت یاس و ناامیدی ،هدفمندی و معناداری زندگی،
اصل قضا و قدر و تصادفی نبودن رویدادها ،اعتقاد به معاد ،نگاه مثبت به مرگ ،آرامش و عزت؛
 .2راهکارهای رفتاری :ارتباط با منبع قدرت معنوی از طریق عبادت و نماز ،سخاوت و بخشندگی ،صبر ،قوانین بازدارنده
و قوانین کنترل کننده شهوت؛
 .3راهکارهای اجتماعی :حمایت اقتصادی از اقشار آسیب پذیر ،حمایت از یتیمان ،حمایت اقتصادی و روانی از بیماران
روانی و عقب ماندگان ذهنی و حسن ظن به مردم؛
 .1راهکارهای عاطفی :محبت به والدین ،صله رحم ،سفارش به صبر و توبه؛
 .1داستان های قرآنی :در داستان های قرآنی ،قرآن کریم از طریق اصالح باورهای شناختی ،تغییر نگرش ،ارائه راه
حلهای درست و معرفی انسان کامل ،الگویی کارآمد و مؤثر به منظور مقابله با چالشها و اختالالت روانی و
مشـکالتی کـه فرد قبال از مقابله با آن عاجز بوده است ،ارائه می دهد؛
 .3تدبر در آیات قرآن :با تدبر در آیات قرآنی که حاوی مضامین اخالقی و روانشناسانه است می توان دریافت که گویا
خداوند با ارائه آیاتی در زمینه مفاهیمی چون ایمان ،حجاب ،ازدواج و دنیاگریزی ،ذکر و دعا همواره به سالمت روانی
و نیز آرامش و طمأنینه انسان ارزش و اهمیت ویژه داده و با تعالیم خود ،خواسته تا روح آدمی را در مسیر سکون و
راحتی قرار دهد؛
 .1بازگشت به فطرت :از نظر قرآن کریم ،نخستین شیوه مقابله با فشارهای روانی بازگشت به فطرت است که اساس
آرامش روانی می باشد ،یعنی انحرافات روانی ریشه در انحراف از فطرت دارد؛
 .1توکل به خدا :انسان متوکل با اعتقاد به توحید افعالی دست می یابد .از آثار عمده دیگر توکل در سالمت روان ،میتوان
به انسجام شخصیتی ،تابآوری بیشتر در برابر رنج و حوادث عالم هستی ،برخورداری از ارادهی قوی در تصمیمگیری،
سازگاری با محیط با وجود تسلیم ناپذیری ،آرامش و اطمینان قلبی ،رهایی از یأس و امیدواری به خدا ،ترك گناه،
صبر و استقامت و همچنین بخشش در هنگام خشم اشاره داشت.
همچنین بر اساس نتایج این مطالعه موانع دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن موارد زیر را شامل می شود:
 .4موانع شناختی :کفر؛
 .2موانع روانشناختی :نفاق ،بدخلقی ،حسادت ،شک وتردید ،جمود؛
 .3موانع رفتاری :فساد و فحشا
همبستگی قرآن با سالمت روان
در مطالعه حسین زاده و همکاران (  ) 4331بین دو مولفه ی انس با قرآن (ضریب همبستگی=  ) 23112و نگرش به قرآن (ضریب
همبستگی=  ) 23112با سالمت روان دانشجویان رابطه معنی داری وجود داشت[  .]22در مطالعه آقاجانی و میرباقر ( ) 4333
همبستگی انس با قرآن با افسردگی (  ) -2322و اضطراب (  )- 2341معنادار برآورد گردید[ . ]42در مطالعه خانزاده و همکاران
(  ) 4331که سالمت روان دانشجویان در سه گروه مانوس ،متوسط و نامانوس با قرآن را مورد مقایسه قرار داده بودند نتایج نشان
داد که همبستگی بین انس با قرآن و سالمت روان کل ،23113 :عملکرد جسمی ،23231 :اضطراب ،23423 :کارکرد اجتماعی:
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 23224و افسردگی  23233 :بود[  .]23در مطالعه رمضان زاده و همکاران (  ) 4331نتایج نشان دادند که همبستگی انس با قرآن
با ابعاد مختلف سالمت روان به شرح زیر است :تالوت قرآن (افسردگی  ،- 2322 :اضطراب ،23222 :کارکرد اجتماعی- 232412 :
و عملکرد جسمی ،) 23232 :کاربرد قرآن )افسردگی  ،-2323 :اضطراب ،-2321 :کارکرد اجتماعی 23432 :و عملکرد جسمی:
 ،) -23242درك اثرات قرآن (افسردگی ،23212 :اضطراب ،232412 :کارکرد اجتماعی 23212 :و عملکرد جسمی ) 23242 :و انس
با قرآن (افسردگی ،2 .234 :اضطراب ،232412 :کارکرد اجتماعی ،232433 :عملکرد جسمی .]22 [) 23241 :میریان و همکاران
(  ) 4334که به رابطه انس با قرآن و سالمت روان ی در اعضای هیئت علمی پرداخته بودند ضریب همبستگی انس با قرآن و
سالمت روانی برابر با 2333گزارش گردید[ .]24
مشخصات و اطالعات مقاالت انجام گرفته در زمینه ارتباط قرآن با سالمت روان در ایران در جدول  4خالصه شده است
جدول  - 9مشخصات مقاالت انجام گرفته در زمینه ارتباط قرآن با سالمت روان در ایران
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نویسنده :سال

شهر

هدف مطالعه

نوع مطالعه

شرکت کنندگان

حسین زاده و
همکاران]21[4331:

تهران

سنجش ارتباط
انس با قرآن و
سالمت روانی

توصیفی -
تحلیلی

(حجم نمونه)
دانشجویان
پیراپزشکی()322

آقاجانی و میرباقر:
]21[4333

کاشان

بررسی رابطه
بین انس با
قرآن و سالمت
روان در
دانشجوی ان
پرستاری

توصیفی -
تحلیلی

دانشجوی ان پرستاری
()413

خانزاده و
همکاران]23[4331:

گیالن

رمضان زاده و
همکاران]22[4331:

بیرجند

مقایسه سالمت
روان
دانشجوی ان در
سه گروه
مانوس ،متوسط
و نامانوس با
قرآن
تعیین رابطه
انس با
قرآن و سامت
روان در
دانشجویان

روشنی نژاد و
همکاران:
]23[4313

تهران

نتایج کلی
در مولفه سالمت روانی بیشتر دانشجویان در وضعیت س الم قرار
داشتند ( سالمت جسمی  1233درصد ،عملکرد اجتماعی 2331
درصد ،اضطراب  1331درصد و افسردگی  3133درصد) .بین دو
مولفه ی انس با قرآن و نگرش به قرآن با سالمت روان
دانشجویان رابطه معنی داری وجود دا شت .همچنین رابطه بین
دو متغیر انس با قرآن و نگرش به قرآن نیز معنی دار بود.
انس با قرآن 23112
نگرش به قرآن23112
انس با قرآن کری م  1334درصد دانشجوی ان باال %2131 ،پایین و
 4432دانشجوی ان مبتال به اختالل روان بودند .دانشجوی ان سالم
انس با قرآن بیشتری نسبت به افراد مبتال به اختالالت روان
داشتند.
همبستگی انس با قرآن با افسردگی  -2322و اضطراب -2341

نتیجه گیری کلی
انس با قرآن و نگرش به قرآن با سالمت
روان رابطه معنی داری دارد.

تقویت و بهبود انس با قرآن راهی اساسی
جهت پیشگیری و بهبود مشکالت و
اختالالت روان می باشد

توصیفی -
تحلیلی

دانشجویان دانشگاه
گیالن ()321

نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه مانوس به
قران ،متوسط و نام انوس به قرآن در سالمت روانی وجود دارد.
نمره سالمت روان مانوس با قرآن  ،1131±331متوسط ±334
 11و نامانوس  1131±4433بود .همبستگی بین انس با قرآن و
سالمت روان کل ،23113:عملکرد جسمی ،23231:اضطراب:
 ،23423کارکرد اجتماعی 23224:و افسردگی  23233:بود.

گر وه مانوس با قرآن نسبت به گروه
متوسط و گروه نامانوس از سالمت رو انی
باالتری برخوردار هستند

توصیفی -
تحلیلی

دانشجویان علوم
پزشکی ()314

میانگین تالوت قرآن  ،22 / 11 ±1 / 13کاربرد قرآن ±1 / 11
 ،41 / 22درك اثرات قرآن  41 / 43 ±3 / 23و انس با قرآن
 12 / 12 ± 44 / 13از  11بود .نتایج نشان داد که  2 /1درصد
د انشجویان افسردگی 1 ،درصد اضطراب و  1 /3درصد اختالل
در کارکرد اجتماعی و  2 /1درصد دچار اختالالت جسمانی
بودند .همبستگی نمرات ابعاد سالمت روان با حیطه های قرآنی
بترتیب زیر بود.

انس با قرآن بر روی سالمت عمومی
دانشجوی ان موثر می باشد.

تالوت با قرآن
) افسردگی - ،2322:اضطراب23222 :
کارکرد اجتماعی- 232412:
عملکرد جسمی)23232:
کاربرد قرآن
) افسردگی -2323:
اضطراب-2321 :
کارکرد اجتماعی23432:
عملکرد جسمی)-23242:
درک اثرات قران
) افسردگی  - ،23212:اضطراب232412 :
کارکرد اجتماعی23212:
عملکرد جسمی)23242:
انس با قرآن
) افسردگی ،2 .234 :اضطراب232412 :
کارکرد اجتماعی232433:
عملکرد جسمی)23241:

بهرامی و رمضانی

تعیین ارتباط
بین اعتقادات
دینی و سالمت
روان در
دانشجویان
سال آخر
کارشناسی

توصیفی -
تحلیلی

دانشجوی ان علوم
پزشکی ()221

اکثریت دانشجوی ان دارای سالمت روان بوده و از اعتقادات دینی
متوسط برخوردار بودند .ارتباط معنیداری بین دو متغیر
اعتقادات دینی و سالمت روان وجود داشت .باالترین درصد
سالمت روان متعلق به دانشجوی ان با اعتقادات دینیقوی بود.

اعتقادات دینی قوی بر کلی ه ابعاد سالمت
روان دانشجوی ان مؤثر بوده و باعث می شود
که دانشجوی ان کمتر احساس افسردگی و
اضطراب کنند

بررسی

مرور کتابخانه

قرآن کریم و کتب

نت ایج پژوهش شامل ،تعریف سالمندی از نگاه اسالم ،معرفی

از قرآن و حدیث می توان نتیجه گرفت
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بهداشت روانی
سالمندان در
قرآن و حدیث

ای

حدیثی

سالمند ،جایگاه سالمند ،حقوق سالمند ،حق والدین سالمند بر
فرزندان ،حق سالمند بر حکومت ،اخالق ،آداب سالمندی ،رفتار
با سالمند ،رفتار با والدین سالمند« ،بر » و احسان و شیوه های
احسان و «بر » رفتار معروف و مناسب ب ا و الدین ،گفتار کریمانه
رفتار متواضعانه ،صله رحم ،نفقه ،دعا و شکرگزاری است.

بهداشت روانی سالمندان از سه جنبه مورد
توجه قرار گرفته است - 4 :سالمند از نگاه
عموم مردم  - 2سالمند از نگاه حکومت - 3
سالمند از نگاه نقش والدینی آنان.

فرانی ]21[4311 :

کاظمی و همکاران:
]21[4312

رفسنجان

احدی و
همکاران]23[4331:

تهران

کارآزمایی
آموزشی

زنان مضطرب و افسرده
()32

مسبوق و همکاران:
]32[ 4331

همدان

مرور کتابخانه
ای

استانهای سورۀ کهف
شامل داستان اصحاب
کهف ،صاحب دو باغ و
دوست فقیرش ،موسی
و مرد عالم و ذوالقرنین

سطح سالمت روان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به
طور معناداری ارتقا یافته است و مداخله درمانی آیات قرآنی در
کاهش عالئم مرضی و افزایش سالمت عمومی موثر بوده است.
همچنین مداخله درمانی آیات قرآنی در کاهش عالئم اضطرابی
در بیماران نیز موثر بوده ،اما تاثیر چندانی در کاهش عالئم
افسردگی نداشته است.
برای ایجاد تعدیل یا تغییر شخصیت و در نتیجه حصول
سـالمت روان ،ضـرورت دارد ابتدا درباره تعدیل یا تغییرافکار و
گرایشهای فکری افراد اقدام شود .از همـین رو ،هـدف اساسی
رواندرمانی ،تغییر تفکّر بیماران درباره خود ،مردم ،زندگی و
مشـکالتی اسـت کـه قبال از مقابله با آن عاجز بودهاند.

اسمعی لی صدرآبادی
و
همکاران]34[4331:

تهران

تاثیر آوای قرآن
کریم بر
بهداشت روان
دانشجویان
پرستاری
اثر بخشی
مداخله ای
آیات قرآنی بر
سالمت روان در
زنان مضطرب و
افسرده
تبیین نقش
داستانپردازیه
ای قرآن در
ارائ ۀ الگویی
کارآمد و مؤثر
به منظور مق ابله
با چالشها و
اختالالت روانی
بررسی
اثربخشی تدبر
در آی ات قرآن
کری م بر افزایش
سالمت روان

نیمه تجربی

دانشجویان پرستاری
()421

میانگین نمره بهداشت روانی گروههای آزمون و شاهد قبل از
اجرای مداخله به ترتیب  343114231و  34/32±4/21و پس از
اجرای مداخله به ترتیب  31/34±2/1و  34/2±4/41بود.

گوش فرادادن به آوای دلنشین قرآن کریم
میتواند راه و روش موثری در جهت بهبود
وضعیت بهداشت روانی دانشجویان باشد.

توان و
جهانی]32[4313:

اراك

معاضدی و
اسدی]33[4334:

اردبیل

بچاری و همکاران:
]31[4331

قم

بررسی تاثیر
شرکت در
کارگاه انس با
قرآن برسالمت
روان پرستاران
بررسی روش
های حفظ
سالمت روان از
منظر قرآن
کری م
بررسی عوامل
بازدارنده به ثمر
رسیدن رنج و
تالش و نقش
آن در سالمت
روان با تاکید
بر قرآن کری م

استانهای سورۀ کهف درصدد اصالح
باورهای شناختی ،تغییر نگرش ،ارائ ۀ راه
حلهای درست و معرفی انسان کامل
هستند.

مرور کتابخانه
ای

آی ات قرآن

با تدبر در آیات قرآنی که حاوی مضامین اخالقی و روانشناس انه
است می توان دریافت که گویا خداوند همواره به سالمت روانی
و نیز آرامش و طمأنینه انسان ارزش و اهمیت ویژه داده و با
تعالیم
خود ،خواسته تا روح آدمی را در مسیر سکون و راحتی قرار
دهد.

با تدبر در آی ات قرآن به ویژه در محتواها و
مفاهی م آی اتی چون ایمان ،حجاب ،ازدواج و
دنی اگریزی ،ذکر و دعا می توان هم در
پیشگیری و هم در درمان بیماری های
روانی به نتایج مطلوب رسید.

کارآزمایی
آموزشی

پرستاران
بیمارستانهای آموزشی
()11

می انگین نمره سالمت روان قبل و بعد از مداخله به ترتیب برابر
با  21/11±3/13و  22/31±1/12به دست آمد که این اختالف
از لحاظ آماری معنیدار نشان داده شد.

شرکت در کارگاه انس با قرآن میتواند
باعث بهبود سالمت روان پرستاران گردد.

مرور کتابخانه
ای

منابع معتبر و نتایج
پژوهشهای میدانی
مرتبط

مرور کتابخانه
ای

آموزه های قرآن

خرقانی و
همکاران]31[4331:

مشهد

بررسی عوامل
دستی ابی به
سالمت روان از
منظر قرآن
کری م

مرور کتابخانه
ای

قرآن کری م و با محوری
سوره بقره

خادمی ان]33[4334:

مشهد

تأثیر «قرائت

توصیفی

دانشجوی ان دختر( 443

از نظر قرآن کری م ،نخستین شیوه مقابله با فشارهای روانی
بازگشت به فطرت است که اساس آرامش روانی می باشد.
یعنی؛ انحرافات روانی ریشه در انحراف از فطرت دارد؛ از این رو
از نظر اسالم بازگشت به فطرت ،در بهداشت روانی مورد توجه
قرار گرفته است
آموزه های قرآن کری م ،جدا بودن مسیولیت انسان را از سعی و
تالش او تاکید می کند و و عوامل و موانع درونی ابتر بودن
تالش را اراده نداشتن  ،بی تدبیری ،تکبر ،نفاق ،اخالص
نداشتن ،توکل و بی هدفی معرفی می کند .یکی از مهم ترین
ابعاد سالمت ،سالمت روان است که یکی از زمینه های رشد
فردی و اجتماعی انسان بوده و تحقق امر سالمت ،منوط به
عوامل و زمینه های مختلفی از جمله داشتن فکر و روان س الم
می باشد،
عوامل دستی ابی به سالمت روان :
عوامل شناختی ( ایمان به خدای ی گانه ،آرامش ،امید واری ،عزت،
اعتقاد به معاد) ،عوامل رفتاری (عبادت ،نماز ،سخاوت و
بخشندگی ،صبر)
موانع دستی ابی به سالمت روان:
موانع شناختی (کفر) ،موانع رو انشناختی (نفاق ،بدخلقی،
حسادت ،شک وتردید ،جمود) ،موانع رفتاری (فساد و فحشا)،
بیشترین مورد تنیدگی زا در بین دانشجویان قاری قرآن مربوط

یکی از بهترین و مطمئن ترین ابزار جهت
حفظ و تقویت سالمت روان ،بهره گیری از
ابزار معنوی « قرآن کری م » و مفاهی م واالی
آن است

21

فردی که به دالی لی گرفتار اختالل فکری و
اضطراب های روحی وروانی گشته ،هرگز
قادر به درك درستی از واقعیت های
هستی و جامعه خود نبوده و امکان ترقی و
رشد در مسیر تکامل جسمی و روحی
نخواهد بود.

مهمترین عوامل و موانع سالمت روان در
قرآن نکریم ذکر شده است .این عوامل و
موانع با توجه به ویژگیهای درونی انسان در
زندگی بیان گردیده و متناسب با اهمیت
هر کدام بدان پرداخته شده است.

بین دو گروه مورد مطالعه از نظر میزان
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نفر قاری قرآن و 423
نفر غیر قاری)

به آینده نظیر شغل و ازدواج و در بین دانشجویان غیر قاری نیز
مربوط به مطالعه و مشکالت مربوط به انگیزش و تمرکز در
مطالعه می باشد .پناه بردن به خدا مهمترین راهبرد مقابله ای
در بین دانشجویان قاری قرآن بود در بین دانشجویان غیر قاری
نیز مهمترین راهبرد مقابله ای استفاده از تجربیات گذشته بود.

تنیدگی زاهای روانی و راهبردهای مقابله
ای تفاوت معناداری وجود دارد

قرآن » بر
«تنیدگی های
روانی » و
«راهبردهای
مقابله ای » در
بین دانشجوی ان
کیمیایی و
همکاران]31[4332:

مشهد

حفظ قرآن و
تاثیر آن بر
مولفه های
سالمت روان

توصیفی

 32نفر از زنان حافظ
قرآن کریم و  32نفر از
زنان غیر حافظ

میری ان و همکاران:
]31[4334

ساری

نورمحمدی و
همکاران:
]33[4332

شهرکرد

رابطه انس با
قرآن و سالمت
روانی
استخراج آیاتی
که در زمینه
عرضه
راهکارهای
معنوی ،جهت
تامین بهداشت
روانی انسانها
در قرآن وجود
دارد

توصیفی

اعضاء هیأت علمی
()441

مرور کتابخانه
ای

آیات قرآن

مرزبند و
همکاران]12[4331:

ساری

مرور کتابخانه
ای

خ صوصی ات انسانهایی
چون پی امبران ،اولی ا،
مؤمنین و متقین در
آی ات قرآن و منابع
تفسیری و نیز بانکهای
اطالعاتی ملی و
بین المللی

در مقیاس های اضطراب و اختالل خواب ،افسردگی و کارکرد
اجتماعی ،حافظان قرآن از سالمت روان بیشتری برخوردار
بودند ،اما از نظر نشانه های جسمانی بین دو گروه تفاوتی
معنادار وجود نداشت .بین حافظان نیز کسانی که تعداد جزء
های بیشتری از قرآن را حفظ بودند ،از سالمت روان باالتری
برخوردار بودند.
از جنبه انس با قرآن  %31در حد باال %23 ،در حد متوسط و
 %12در حد پایین بودند  .ضریب همبستگی انس با قرآن و
سالمت روانی برابر با 2333گزارش گردید.
راهکارهای معنوی استخراج شده از آیات قرآن ،در چهار محور
قابل دسته بندی هستند که عبارتند از:
 .4راهکارهای معرفتی (وحدت شخصیت انسان ،نقش ایمان،
ممنوعیت یاس و ناامیدی ،هدفمندی و معناداری زندگی ،اصل
قضا و قدر و تصادفی نبودن رویدادها ،اعتقاد به معاد ،نگاه مثبت
به مرگ و توکل)؛
 .2راهکارهای رفتاری( ارتباط با منبع قدرت معنوی ،قوانین
بازدارنده و قوانین کنترل کننده شهوت)؛
 . 3راهکارهای اجتماعی (حمایت اقتصادی از اقشار آسیب پذیر،
حمایت از یتیمان ،حمایت اقتصادی و روانی از بیماران روانی و
عقب ماندگان ذهنی و حسن ظن ب ه مردم)؛
 . 1راهکارهای عاطفی (محبت به والدین ،صله رحم ،سفارش به
صبر و توبه)
انسان متوکل با اعتقاد به توحید افعالی به انسجام شخصیتی
دست میی ابد .با معنیدهی به رنج و حوادث عالم هستی،
تابآوری او بیشتر می شود .از آثار عمده دی گر توکل در سالمت
روان ،میتوان به برخورداری از ارادهی قوی در تصمی مگیری،
سازگاری با محی ط با وجود تسلی مناپذیری ،آرامش و اطمینان
قلبی ،رهایی از یأس و امیدواری به خدا ،ترك گناه ،صبر و
استقامت و همچنین بخشش در هنگام خشم اشاره داشت.

حفظ قرآن می تواند با تاثیر بر عوامل
درون زا به ارتقای سالمت روان افراد کمک
نموده و منبعی موثر در مقابله با استرس
ها و چالش های زندگی عصر حاضر باشد

نقش توکل در
سالمت روانی
با تأکید بر
آموزههای
قرآنی

میزان انس با قرآن در حد نسبتا باالیی می
باشد.
سالمت ،در فرهنگ متعالی اسالم ،به
عنوان یک ارزش مطرح شده و شفابخشی
قرآن و راهکارهایی که برای مقابله با
فشارهای روحی و تامین بهداشت روانی
انسان بیان کرده ،مورد توجه بسیاری از
پژوهشگر ان بهداشت روانی قرار گرفته
است.

با توجه به اثرگذاری توکل بر ابعاد وجودی
انسان ،توجه به این آموزه میتواند سبک
مقابله ای خاصی را در مواجهه با بیماری ی ا
حوادث ناخوشایند و تحقق انسان سالم
قرآنی ارائه نماید.

بحث
نتایج مطالعه نشان داد که بیشتر مطالعات از نوع مرور کتابخانه ای و توصیفی -تحلیلی هستند و تعداد کمی مطالعه به صورت
نیمه تجربی یا تجربی کنترل شده انجام یافته بود .با توجه به هرم رتبه بندی شواهد در حیطه علوم پزشکی[  ]14و با توجه به
قدرت زیاد مطالعات تجربی و نیمه تجربی جهت اثبات وجود رابطه بین دو متغیر پیشنهاد می گردد محققین علوم پزشکی با
مشارکت اساتید گروه معارف و اساتید حوزوی مطالعات تجربی و نیمه تجربی بیشتری را در این زمینه انجام دهند تا وجود
رابطه بین قرآن و سالمت روان به صورت علمی تر اثبات شود.
بیشتر مقاالت وارد شده در این مطالعه به بررسی ارتباط قرآن و سالمت روان در دانشجویان پرداخته اند .از آنجایی که عمده
پژوهشگران اساتید حوزه و دانشگاه هستند ،در دسترس ترین افراد دانشجویان هستند .به همین دلیل بیشتر مطالعات
دانشجویان را مخاطب قرار داده و به بررسی آنها پرداخته اند و سایر گروه ها نیز به دلیل حساسیت و اهمیت مورد بررسی قرار
گرفته اند .به نظر می رسد در رابطه با ارتب اط بین قرآن و سالمت روان دانشجویان به اندازه کافی مطالعه صورت گرفته و شواهد
موجود می باشد .پیشنهاد می شود محققین دانشگاهی و حوزوی برای انجام مطال عات بعدی به سطح جامعه مراجعه کرده و
سایر گروه ها را در سطح جامعه شناسایی کرده و با استفاده از مطالعات تجربی و نیمه تجربی به مطالعه آنها بپردازند تا نتایج
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بهتر و جدیدتری به دست آید .مطالعات مختلف نشان دهنده تاثیر مثبت قرآن بر سالمت روان دانشجویان است[  . ]42مرعشیان
و اسماعیلی (  ) 2242در پژوهش خود به ارتباط بین باورهای دینی و اختاللهای سالمت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اهواز پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی دار بین اعتقادات مذهبی با یک اختالل سالمت روان وجود دارد به
زبان دیگر هرچه اعتقادات دینی و مذهبی بیشتر ،اختالل سالمت روانی کمتر و احساس سالمتی روح و روان بیشتر است[ .]12
در قرآن کریم و کتب حدیثی به ارتباط بین قرآن و سالمت روانی گروه های مختلف جامعه از جمله سالمندان پرداخته شده
است .نتایج مطالعه سوکی و همکاران (  ) 4334نشان داد که با افزایش انس با قرآن سالمت روان سالمندان ارتقا می یابد[ .]13
همچنین در مطالعه متقی و همکاران (  ) 4331که تاثیر خواندن و گوش فرا دادن به قرآن را بر استرس و اضطراب ورزشکاران
دختر دانشگاه علوم پزشکی گناباد مورد بررسی قرار داده بودند ،نتایج حاکی از آ ن بود که خواندن و گوش فرا دادن به قرآن به
میزان زیادی اضطراب شرکت کنندگان در مطالعه را کاهش می دهد[ .]11
انتظار می رود به دلیل تفاوت فیزیولوژیکی و روانی زنان و مردان ،زنان بیشتر به قرآن و اعتقادات مذهبی گرایش داشته باشند
در حالی که مطالعات مختلف به این موضوع نپرداخته و آ ن را مورد بررسی قرار نداده اند .از آنجایی که در مطالعاتی که در
ایران انجام شده کمتر به این موضوع پرداخته شده است ،توجه به تفاوت بین زنان و مردان در مطالعات و حتی بررسی
اختصاصی تفاوت های جنسیتی در مطالعات آتی ضروری به نظر می رسد .بررسی این موضوع برای طراحی مداخالت آینده
بسیار مفید فایده خواهد بود زیرا نشان دهنده آن است که کدام یک از گروه های هدف باید مدنظر قرار گیرند .با توجه به نتایج
این مطالعه تنها در تعداد کمی از پژوهش های توصیفی و تحلیلی و یک مطالعه نیمه تجربی به تاثیر جنسیت بر ارتباط بین
قر آن و سالمت روان پرداخته شده بود .که در هیچ یک از این موارد جنسیت فرد روی ارتباط بین قرآن و سالمت روان تاثیر
نداشت .در برخی از مطالعات به تفاوت سایر مولفه ها مثل سالمت روان ،اعتقادات دینی و غیره بین زنان و مردان پرداخته شده
بود که تنها در یکی از مطالعات سال مت روان مردان به طور معناداری بیشتر از زنان بود .از طرف دیگر نتایج مطالعه رمضان زاده
و همکاران (  ) 4331آقاجانی و همکاران (  ) 4331و میریان و همکاران (  ) 4334نشان دهنده آن بود که میانگین انس با قرآن و
مؤلفه های آن در بین دانشجویان دختر ،بیشتر از دانشجویان پسر بود اما این تفاوت معنادار نبود[  .]22 324 342در مطالعه
کاظمیان مقدم و همکاران (  ) 4311و محمدی لئینی و همکاران (  ) 4311بین نگرش مذهبی و جنسیت و اختالالت روانی و
جنسیت تفاوت معنادار نبود[ .]13 311
نتایج این مطالعه نشان داد که مقاالتی که به تفاوت رابطه بین قرآن و سالمت روان در افراد مجرد و متاهل بپردازد بسیار کم
است .از آنجایی که مقاالتی که به تفاوت بین این دو گروه پرداخته باشند بسیار کم است نمی توان در مورد میزان این دو مولفه
و ارتباط بین آنها در افراد مجرد و متاهل قضاوت کرد .لذا به نظر می رسد همانند متغیر جنسیت تحقیقات این حوزه هم باید
اختصاصا به بررسی تاثیر این متغیر بر قران و سالمت روان افراد بپردازند .از این طریق می توان پی برد که تفاوت بین این گروه
ها چگونه اس ت .همچنین می توان دالیل تفاوت بین این گروه ها را شناسایی نمود و بر مب نای آن به طراحی مداخالت پرداخت.
در مطالعه رمضان زاده و همکاران (  ) 4331مقایسه نتایج نشان داد که میانگین انس با قرآن در بین دانشجویان مجرد بیشتر از
متأهل بود[  .]22دلیل این تفاوت را می توان به اوقات فراغت بیشتر دانشجویان مجرد نسبت به دانشجویان متأهل دانست.
در آیات و روایات متعدد اسالمی بر انس با قرآن سفارش شده است .حتى اگر انسان در معرض ترنم آیات الهى قرار گیرد و به
آیات آن گوش بسپارد و قصد التذاذ معنوى از آن را نداشته باشد ،به ایمانش افزوده مى شود و احساس آرامش مى کند« :انّما
المؤمنون اذا ذکر اللّه وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً»[  .]11امام صادق (ع) در مورد انس با قرآن می فرماید:
«به دنبال مونسى بودم که در پناه آن ،آرامش پیدا کنم ،آن را در قرائت قرآن یافتم»[  . ]11همچنین امام على (ع) می فرماید:
«هر کس با قرآن انس گیرد ،از جدایى دوستان ،وحشتى نخواهد داشت»[ .]11
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بر اساس نتایج این مطالعه در تعداد زیادی از مطالعات به بررسی ارتباط بین انس با قرآن و سالمت روان در گروه های هدف
مختلف پرداخته شده بود .نتایج نشان داد سالمت روان افرادی که انس بیشتری با قرآن داشتند به میزان قابل توجهی بیشتر از
سایر افراد است .در پژوهش شمسی و همکاران  2244که تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان استرس بررسی شده نتایج نشانگر
اثرات شفابخش گوش دادن به آوای قرآن بر سالمت جسم و روان بود[  . ]13همچنین نتایج یکی از مطالعات نشان داد که
دانشجویان ی که از سالمت روان برخوردار هستند انس با قرآن بیشتری نسبت به افراد مبتال به اختالالت روانی داشتند .در یکی
دیگر از مطالعات بین متغیرهایی چون جنسیت ،وضعیت تاهل و میزان تحصیالت با میزان انس با قرآن تفاوت معنادار مشاهده
نشد اما متغیرهای رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی بر میزان انس با قرآن تاثیر معنادار داشتند که در این موارد میزان انس
با قرآن در رشته علوم انسانی به ترتیب بیشتر از رشته های مهندسی و پزشکی بود .همچنین افرادی که وضعیت استخدامی
آنها رسمی بود به ترتیب ن سبت به افراد قراردادی و حق التدریس انس بیشتری با قرآن داشتند .نتایج مطالعه رمضان زاده و
همکاران (  ) 4334نشان داد که بین رشته تحصیلی و وضعیت انس با قرآن رابطه معنادار وجود دارد به صورتی که در بین
دانشجویان با رشته های مختلف تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت عمومی بیشترین و فوریتهای پزشکی کمترین میانگین
انس با قرآن را داشتند[ .]22
سالمت روان در فرهنگ متعالی اسالم ،به عنوان یک ارزش مطرح شده و شفابخشی قرآن و راهکارهایی که برای مقابله با
فشارهای روحی و تامین بهداشت روانی انسان بیان کرده ،مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بهداشت روانی قرار گرفته است .از
مقاله های مورد بررسی در این مطالعه تعداد  1عنو ان راهکار قرآن و کتب حدیثی برای ارتقای سالمت روان استخراج گرد ید.
همچنین موانعی که از نظر قران و کتب حدیثی به عنوان مانع برای رسیدن به سالمت روان مطرح می شوند در قالب سه گروه
دسته بندی گردیدند .از این عوامل شاخته شده می توان برای طراحی مداخالت مبتنی بر قرآن و علوم حدیث برای ارتقای
سالمت روان بهره جست .همچنین می توان از آنها برای ارزیابی مداخالت صورت گرفته استفاده نمود و از این طریق نقاط قوت
و ضعف آنها را شناسایی کرده و این برنامه ها را ارتقا بخشید .از طرف دیگر می توان از این عوامل برای طراحی سرفصل های
دروس دانشگاهی استفاده کرد .بهره گیری از این عوامل برای آموزش مدیران فرهنگی سازمان ها و ادارات مختلف در قالب
کارگاه ها و کالس های آموزشی مختلف نیز مفید واقع خواهد شد.
الزم به ذکر است که مقاله هایی که به راهکارها و موانع سالمت روان پرداخته بودند این عوامل را از طریق مرور کتابخانه ای از
قرآن ،کتب حدیثی و سایر منابع دینی استخراج کرده بودند .لذا مطالعاتی که این عوامل را از طریق علمی (مثل مطالعات
کیفی) از دیدگاه صاحبنظران و علمای علوم قرآن و حدیث استخراج نمایند بسیار کم بود .از آنجایی که خداوند متعال در قرآن
کریم به بیان کلیات در این زمینه پرداخته است ،به نظر می رسد استفاده از دیدگاه صاحبنظران برای بررسی جزئیات و
استخراج عوامل و موارد جزئی تر و عملی تر متناسب با شرایط روز و ش رایط جامعه و نیازهای گروه های مختلف مفید و
ضروری است.
طی دو دهۀ اخیر ،بسیاری از متخصصان برجستۀروانشناسی بالینی در درمان بیماری های جسمی و روانی مداخالت معنوی و
مذهبی را به کار بردند .شواهد دیگر نیز نشان می دهد که مداخالت معنوی می تواند در پیشگیری و بهبود طیفی از بیماری
های روانی و جسمی مختلف و کنار آمدن با درد مزمن ،بیماری و مرگ ،کمک کننده باشند .به عبارتی ،دین به افراد نوعی
احساس کنترل و کارامدی می بخشد و نقش مهمی در رویارویی با استرس ها و تعدیل بحران های شدید زندگی ایفا می کند و
راهبردی برای مقابله با مشکالت زندگی است[  . ]12همچنین در مطالعه اوالیرس (  ) 4331نقش دعا کردن توسط خود و
دیگران بر میزان اضطراب ،عزت نفس و افسردگی از طریق شاخص های عینی و ذهنی ارزیابی شد .یافته ها نشان داد که در همۀ
شاخص های ذهنی و بیشتر میزان های عینی ،دعا موجب کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش عزت نفس می شود[  .]14از
طرف دیگر در برخی پژوهش ها مذهب و معنویت را به عنوان عوامل حمایتی به منظور افزایش سالمت روان که این عوامل
منجر به افزایش تاب آوری افراد در برابر فشار های روانی و اضطراب و افسردگی می شود معرفی می کنند[  .]22در نهایت در
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این زمینه مالتی و دی (  ) 2221نیز بی ان کرده اند که مقابله های دینی در ارتباط با حوادث استرس زای زندگی می توانند
کارکرد مثبتی در سالمت روانی ایفا کنند[ .]12
در اکثر مطالعاتی که به همبستگی بین قرآن و سالمت روان پرداخته بودند ،رابطه مثبت و معنادار با همبستگی باالیی را بین
جنبه های مختلف انس با قرآن و جنبه های مختلف سالمت روان گزارش کرده بودند .از اینرو پیشنهاد می شود برنامه ریزان و
دست اندرکاران نسبت به گسترش مف اهیم قرآنی و ترویج انس با قرآن در بین گروه های مختلف جامعه برنامه ریزی و اقدام
نمایند .در مطالعه کوئنیک و الرسن (  ) 2224تاثیرات مذهب بر سالمت و زندگی انسان ها را در  112پژوهش مورد بررسی قرار
دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین نگرش ها و رفتارها ،جهت گیری مذهبی درونی و سالمت روانی رابطه مثبتی وجود
دارد[ .]13
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که قرآن برای سالمت روان بشر راهکارها و م وانع بسیاری را معرفی نموده است که می توانند برای
طراحی مداخالت فرهنگی با هدف ارتقای سطح سالمت روان جامعه مورد استفاده قرار گیرند .همچنین نتایج این مطالعه نشان
داد که انس با قرآن ،تالوت قرآن ،کاربرد قرآن ،درك اثرات قرآن ،گوش فرا دادن به آوای دلنشین قرآن و حفظ قرآن آثار
مثبتی بر سالمت روان انسان خواهند گذاشت .مدیران حوزه ،دانشگاهی و فرهنگی باید برای ارتقای سطح سالمت جامعه نسبت
به ترویج و گسترش مفاهیم قرآنی و انس با قرآن اقدامات الزم را برنامه ریزی و اجرا نمایند .با توجه به تعداد کم مطالعات
تجربی و نیمه تجربی در این زمینه و عدم توجه به عوامل دموگرافیک مهم و موثر ،پیشنهاد می شود مطالعات نیمه تجربی و
تجربی دقیق و علمی در گروه های مختلف جامعه انجام پذیرد.
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