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Abstract 

Background: The holy Quran is the curative that after its cure, there is no fear of disease 
anymore. One of the miracles of Quran is its effect on service and medical care duties. Noticing the 
key role of nurses in offering health service to patients and the importance of the nurses’ mental 
health, this study was conducted.  

Materials and Methods: This educational trial was done on 55 nurses at educational hospitals 
of Arak University of Medical Sciences through randomized simple-sampling. Before and after 
intervention, the GHQ-28 questionnaire was completed by the participants. Data were analyzed 
through descriptive statistics, paired t-test, and Chi square. 

Results: The mean age of the nurses was 34.45±6.3 years, and 68.2% (30 participants) of them 
were married and the rest were single. The mean mental health scores before and after intervention 
were 27.75±9.76 and 22.34±7.83 which indicated a significant difference (p<0.014).  

Conclusion:  The findings of this study suggest that this intervention has been effective in 
reducing mental health scores and somehow, in improving the nurses’ mental health status. On the 
other hand, participation in the familiarity with Quran workshop can improve the nurses’ mental 
health. 
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 برسالمت روان پرستاران قرآنبررسی تاثیر شرکت در کارگاه انس با 
  هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراك بیمارستان

  
  *2 فرزانه جهانی 1بهمن توان 

 
   علوم سیاسی گرایش انقالب اسالم، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایراندکتراي  مربی، دانشجوي -1
  ، اراك، ایران دانشگاه علوم پزشکی اراك،  کارشناس پژوهش-2
  

 18/12/89 ، تاریخ پذیرش 17/10/89تاریخ دریافت 
  چکیده

، اثرگذاري آن در قرآنیکی از اعجاز . یستبخشی است که پس از درمان آن، ترسی از بیماري ن  شفاقرآن: زمینه و هدف
با توجه به اهمیت  و ارائه خدمات به بیماران دارند با عنایت به نقش مهمی که پرستاران در .امور خدماتی و درمانی است

  .سالمت روان پرستاران این تحقیق صورت گرفت
هاي آموزشی   نفر از پرستاران بیمارستان55ي رو  که برباشد می نوع کارآزمایی آموزشی از مطالعه حاضر :ها مواد وروش

هاي  نامه قبل از مداخله و پس ازآن پرسش. گیري تصادفی ساده انجام گرفت اساس نمونه دانشگاه علوم پزشکی اراك بر
هاي تحلیلی کاي  توصیفی و آزمون هاي آمار ها به کمک روش داده. سالمت روان بین افراد مورد پژوهش تکمیل گردید

  .تی زوجی تحلیل گردیدواسکوئر
 میانگین .متاهل و بقیه مجرد بودند)  نفر30 ( درصد2/68 و 45/34±3/6میانگین سنی افراد مورد مطالعه برابر با : ها یافته

 به دست آمد که این اختالف از 34/22±82/7 و 75/27±76/9نمره سالمت روان قبل و بعد از مداخله به ترتیب برابر با 
  ). p=014/0(دار نشان داده شد لحاظ آماري معنی

نتایج حاکی از آن است که مداخله مورد نظر سبب کاهش نمره سالمت روان و به نحوي بهتر شدن  :گیري نتیجه
تواند باعث   میقرآنبه عبارتی دیگر شرکت در کارگاه انس با . مطالعه شده است وضعیت سالمت روان شرکت کنندگان در

  .گرددبهبود سالمت روان پرستاران 
  کریم ،بیمارستان، پرستار، سالمت روان قرآن :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دفتر پژوهش، معاونت آموزش و تحقیقات ، میدان بسیجاراك، :نویسنده مسئول * 
Email:Jahani-farzaneh@yahoo.com



 بهمن توان و همکاران....                                                                      ن برسالمت روان بررسی تاثیر شرکت در کارگاه انس با قرآ

 
 

 37                                                                          1389 زمستان، 2 ویژه نامه 4، شماره سیزدهم،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

 مقدمه 
یکی از محورهاي ارزیابی سالمت جوامع 

شک سالمت  بی. مختلف، بهداشت روانی آن جامعه است
روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدي هر جامعه 

  .)1(کند میایفا 
 عبارت را روانی سالمت جهانی بهداشت سازمان

 و تغییر دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت از
 تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردي محیط اصالح

 نظر در مناسب و عادالنه منطقی، طور به شخصی
  .)2(گیرد می

براساس تحقیقات انجام شده یکی از عوامل بسیار 
استرس، مذهب و باورهاي دینی افراد  مهم و تاثیر گذار در

تحت تأثیر را   زیرا نگرش، شناخت و رفتار افراد)3(است
هاي مذهب برامید، خوشبینی،  بسیاري از جنبه .دهد قرار می

  .)4(دارد همدلی، پیوندجویی، عفو و بخشش تاکید
هایی براي مقابله با  تعالیم اسالمی روش در

ها ذکرشده، فرد نوعی ارتباط  ها و سازگاري با سختی استرس
عاطفی با خدا و اولیاي دین برقرار کرده و این روابط 

مواجهه با مشکالت و حل آنها  در تواند انسان را می
ایمان به خدا نوعی قدرت معنوي به انسان . مساعدت کند

ها کمک کرده و نگرانی  را در تحمل سختی  اوبخشد که می
  .سازد و اضطراب را دور می

 قرآنکاظمی در تحقیق خود به تاثیر مثبت آواي 
کریم بر بهداشت روان دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم 

آجر پز در یک مطالعه  )5(پزشکی رفسنجان اشاره نمود
وش  کریم را به عنوان یک رقرآنکارآزمایی بالینی آواي 

درمانی غیر داروئی جهت کاهش اضطراب مادران قبل از 
 انصاري جابري نشان دادآواي .)6(عمل سزارین پیشنهاد نمود

دارد و میانگین   کریم بر افسردگی بیماران بستري تاثیرقرآن
تفاوت نمرات میزان افسردگی قبل و بعداز مداخله درگروه 

 نیز در  محمودیان و همکاران.)7(مورد باالتر بوده است
هاي زندگی با  پژوهش خود نشان دادند که آموزش مهارت

ی و تمرینات کارگاهی آن سبب کاهش قرآنرویکرد 
  .)8(افسردگی شده است

از   مملوقرآندهد که  نظري گذرا نشان می
آنها برآرامش و چگونگی دست یابی  هایی است که در آیه

 آن ، اثرگذاريقرآنیکی از اعجاز  . استبه آن اشاره شده
بهداشت روان انسان بحث . در امور خدماتی و درمانی است

اي که همه پند  اي مردم عالم، نامه" ، کریم استقرآنسراسر 
هاي شما و هدایت و رحمت برمومنان  ل و اندرزو شفاي د

 .")57-یونس(است از جانب خدابراي نجات شما آمد
هاي مومنان، سکون و آرامش  خداست که بردل"

هاي پریشان  با اتکا به خداوند، دل" .")3 -فتح(بخشد می
امنیت خاطر و " ")38-رعد (مطمئن و آرام خواهند شد

آسایش دل اختصاص به کسانی دارد که برخوردار از ایمانند 
آگاه " ")82 -انعام(اند اي از ستم و بیداد برآن نکشیده و پرده

  ")62 -یونس (باش ترس و اندوهی براي دوستان خدانیست
و همکاران در مطالعه خود میزان خورسندي 

تر از سایر  ها را پایین سالمت روانی کارکنان بیمارستان
با  .)10(کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراك اعالم نمودند

ارائه خدمات به  عنایت به نقش مهمی که پرستاران در
ها به دلیل  توجه به ماهیت محیط بیمارستان با بیماران دارند و

 این قشر غیرهها، مرگ و میر و  ، آلودگیاه بیماريوجود 
گیرند و سالمت روان آنان  بیشتر مواجهه با استرس قرار می

لذا محققان برآن شدند تا تاثیر انس . معرض خطر است در
  . نمایند  را بر سطح سالمت روان این قشر بررسیقرآنبا 

  
  ها  مواد و روش

 آموزشی -مطالعه حاضر کارآزمایی 
)Educational- Trial ( پرستاران  از  نفر55تعداد . باشد می

هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  شاغل در بیمارستان
. گیري تصادفی ساده انتخاب گردیدند اراك بر اساس نمونه

هاي استاندارد سالمت  نامه ها پرسش پس از انتخاب نمونه
 .بین افراد توزیع و تکمیل گردید) GHQ-28( روان

 ،هاي آرام بخش مل مصرف قرصمعیارهاي خروج شا
هاي آرام سازي یوگاو مدیتیشن و عدم  شرکت در کالس

مداخله به صورت کارگاه . حضور مستمر در کارگاه بود
 طی دوروزدر طی دوهفته برگزار قرآنآموزشی انس با 
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 شامل آموزش ترجمه قرآنکارگاه آموزشی انس با . گردید
 توسط استاد  و بیان نکات اخالقی و دینیقرآنو تفسیر 
فاصله پس از انجام مداخله بال.  برگزار گردیدقرآنآموزش 

ها بین جامعه مورد پژوهش توزیع و  نامه  پرسشمجدداً
، GHQ- 28عمومی  سالمت نامه پرسش. تکمیل گردید

اي استاندارد است که روایی و پایایی آن در  نامه پرسش
 طالعه ازم این در. )11( استمطالعات ایرانی به اثبات رسیده

 که روایی و پایایی آن نیز به شود می استفاده سؤالی 28 فرم
اثبات رسیده است، اعتبار آزمون در مطالعات انجام شده 

 براساس نمره گذاري.  گزارش شده است88/0 و 91/0

 حد در صفر، برابر اصالً بر مبناي پاسخ، هر به لیکرت روش
 به و دو با برابر معمول حد از بیش یک، با برابر معمول
 نمرات .گیرد می تعلق سه مساوي معمول حد از بیشتر مراتب

 جداگانه طور به ها مقیاس زیر از هریک در هر آزمودنی
 را چهار مقیاس نمرات آن، از پس و شوند مشخص می

 که جهت سنجش آید می دست به کلی نمره و کرده جمع
  . وضعیت روانی پرستاران به کار برده شد

. دش  استفاده میSPSSیج از نرم افزار آنالیز نتا در
هاي میانگین، انحراف  ها از شاخص در آنالیز توصیفی داده

ها پس  براي تحلیل داده. فراوانی استفاده شد معیار و درصد
از بررسی نرمال بودن نتایج و متغیر کمی و برابري واریانس 

.  استفاده شدکاي اسکوئر زوجی هاي تی از یکی از تست
ي کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمالیتی ها آزمون

هاي تکراري، آزمون تی مستقل،  ها، آزمون سنجش داده
  .زمون فریدمن و مک نماراستفاده شدآ

این طرح کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی 
  .به تصویب رسیده است 89-94-4اراك با شماره 

  
  یافته ها 

 نفر از پرستاران 55مطالعه حاضر بر روي 
هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراك انجام  رستانبیما

 نفرتجزیه 44طالعات اها   پس از ریزش نمونه در آخرشد که
 افراد شرکت کننده در آزمونمیانگین سنی . و تحلیل گردید

 30 ( درصد2/68همچنین .  بوده است45/34±3/6برابر با 

  درصد8/69از نظر مسکن . متاهل و بقیه مجرد بودند) نفر
داراي )  نفر11 ( درصد6/25داراي منزل شخصی، )  نفر30(

داراي منزل سازمانی )  نفر2( درصد7/4منزل استیجاري و 
 از نظر شیفت ) درصد1/65(بیشتر شرکت کنندگان . بودند

 6/32از نظر وضعیت استخدامی . کاري در چرخش بودند
)  نفر16 ( درصد2/37استخدام قطعی، )  نفر14 (درصد

 3/9قراردادي و  ) نفر9 ( درصد9/20انی، استخدام پیم
  . آزمایشی بودند)  نفر4 (درصد

میانگین و انحراف معیار تغییرات و درصد 
تغییرات نمره سالمت روان در بین شرکت کنندگان به 

 . محاسبه شد-52/34±67/68 و -41/5± 1/14ترتیب برابر با 

میانگین نمره سالمت روان قبل و بعد از مداخله به 
 به دست آمد 34/22±82/7 و 75/27±76/9ب برابر با ترتی

دار نشان  که این اختالف از لحاظ آماري معنی
 که مداخله مورد نظر سبب شد و مشخص ) p=014/0(داد

کاهش نمره سالمت روان و به نحوي بهتر شدن وضعیت 
  . مطالعه شده است سالمت روان شرکت کنندگان در

 از آنجا که قابل ذکر است که در تحلیل نتایج،
نمره قبل از مداخله افراد از نمره بعد از مداخله کم شده 

ثیر مداخله را باید در کمتر شدن نمره أاست، مثبت بودن و ت
لذا وجود . شرکت کنندگان بعد از مداخله جستجو کرد

عالمت منفی نشان دهنده کم شدن نمره سالمت روانی افراد 
  .باشد میو در نتیجه بهبود آن 

دهد که میانگین اختالف و همچنین  شان مینتایج ن
درصد تغییرات نمره سالمت روان قبل و بعد از مداخله در 

بدین . داري ندارد ماري معنیآافراد متاهل و مجرد اختالف 
معنی که علی رغم بهبود وضعیت سالمت روانی در کل 

داري در  افراد مجرد و متاهل مورد مطالعه، اختالف معنی
جدول (مت روان بین دو گروه دیده نشددرصد بهبودي سال

1(.  
میانگین اختالف و ، 1بر اساس نتایج جدول 

همچنین درصد تغییرات نمره سالمت روان قبل و بعد از 
هاي سنی متفاوت نیز اختالف  مداخله در افراد با گروه

مقایسه درصد تغییرات و  .داري را نشان نداده است معنی
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 بر حسب شیفت کاري نیز میانگین تغییرات شرکت کنندگان
داري را نشان  قبل و بعد از مداخله اختالف معنی

  .)p<05/0(نداد
میانگین اختالف داري در  اختالف معنیهمچنین 

و درصد تغییرات نمره سالمت روان قبل و بعد از مداخله در 
شرکت کنندگان بر حسب نوع رابطه استخدامی نشان 

 .)1جدول (نداد
 

ین اختالف و درصد تغییرات نمره سالمت روان مقایسه میانگ. 1جدول 
قبل و بعد از مداخله در شرکت کنندگان مطالعه برحسب وضعیت تاهل، 

  گروه سنی، شیفت کاري و نوع استخدام
  نمره

  متغیر
اختالف نمره قبل 

  و بعد
درصد تغییرات 

  نمره قبل و بعد
  -36/33±28/67  -03/5±72/13  متاهل
  -19/37±52/74  -21/6±32/15  مجرد

وضعیت 
  تاهل

p   799/0  869/0  
 30 از کمتر
  سال

12/14±0/3-  03/66±61/29-  

 40تا  30
  سال

84/13±89/7-  48/76±43/46-  

  از باالتر
   سال 40

84/15± 17/5-  56/43±93/7-  

  گروه سنی

p   799/0  503/0  
  -07/42±74/88  -93/7±68/18  ثابت

  -1/31±15/59  -11/4±37/11  چرخشی
شیفت 
  کاري

p  408/0 635/0 
  -77/24±76/73  -93/5±7/14  قطعی
  -88/33±57/61  -31/5±67/10  پیمانی

  -81/45±94/77  -08/5 ±25/18  قراردادي

نوع 
  استخدام

p   750/0  988/0  
  

  بحث 
میانگین نمره سالمت روان  مطالعه حاضر در

 و 75/27±76/9 قرآنکارگاه  شرکت در پرستاران قبل از
 . بود34/22±82/7 قرآنر کارگاه انس با از شرکت د بعد

کم شدن نمره به منزله بهبود سالمت روان شرکت کنندگان 
 قرآنبوده و حاکی از تاثیر مثبت شرکت در کارگاه انس با 

همین راستا  در. باشد بر سالمت روان شرکت کنندگان می
در پژوهش کاظمی و همکاران نیز نمره بهداشت روانی 

اهد قبل از اجراي مداخله به ترتیب هاي آزمون و ش گروه
 و پس از اجراي مداخله به 92/31±05/1 و 8/0±48/31

 بود؛ مقایسه نمره بهداشت 2/31±18/1  و61/35±8/0ترتیب
دهد که میانگین نمره  روان قبل و بعد از مداخله نشان می

داري افزایش یافته  بهداشت روان گروه آزمون به طور معنی
 بین میانگین نمره بهداشت روان قبل و داري اما تفاوت معنی

 نتایج مطالعه .)5(بعداز مداخله در گروه شاهد دیده نشد
 قرآنتحقیق تقی لو که درآن آموزش روخوانی  حاضر با

در  ،)12(باعث کاهش استرس جوانان و نوجوانان شده بود
محمودیان و همکاران نیز در پژوهش . باشد مییک راستا 

هاي زندگی با رویکرد  وزش مهارتخود نشان دادند که آم
ی و تمرینات کارگاهی آن برمتغیر وابسته افسردگی قرآن

 نتایج تحقیقات قبلی نشان داد که )8(تاثیرداشته است
دار  ها رابطه معنی دعا با سالمت روانی آزمودنی گیري از بهره

دارد و با افزایش استفاده از دعا، سالمت روانی آنان نیز 
میزان اضطراب و افسردگی آنان کاهش افزایش یافته و 

نتایج . که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد )13(یابد می
تحقیقات صالح صدق پورو همکاران نیز بیانگر تاثیر مثبت 

ی و تمرین کارگاهی بر متغیر وابسته پذیرش قرآنهاي  آموزه
  .)14(اجتماعی بوده است

 حاضر  مطالعه ازدست آمدهه به نظر شاید، نتایج ب
 کریم این قرآنچندان دور از ذهن نباشد زیرا طبق فرمایش 

 نوري قرآن .)9 ()2 -بقره(کتابی است که درآن شکی نیست
، دریایی است که عمق شود میاست که شعاع آن خاموش ن

، راهی است روشن که هرگز گم شود میآن درك ن
، شفابخشی است که پس از درمان آن، ترسی از شود مین

ست؛ یاري کننده حامالن خود است؛ اساس و پایه بیماري نی
اسالم است و خداوند آن را سیرابی عطش عالمان قرار داده 
است؛ ریسمان محکم و دژ استوار الهی است که براي 

 سالمت بخش است قرآن .رهروان خود عزت آفرین است
 ،زیرا که امن و امان دهنده است، مامنی است از عذاب الهی

  .)15(یابد  برود امان میآنقرهرکس در پناه 
 عدم دسترسی آسان هاي این طرح از محدودیت

 به لحاظ قرآنها جهت شرکت در کارگاه انس با  به نمونه
  .مشغله زیاد پرستاران، بود
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  نتیجه گیري
با توجه به نتایج به دست آمده، اشاعه فرهنگ 

 با قرآنهاي انس با  ها و برپایی کارگاه ی در بیمارستانقرآن
 جهت بهبود سالمت روان قرآن تامل و تدبر در هدف

هاي دیگر  بررسی تاثیر آموزه .گردد پرستاران پیشنهاد می
  .گردد ی براي تحقیقات بعدي پیشنهاد میقرآن

  
  تشکر و قدردانی 

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت 
 504به شماره علوم پزشکی اراك تحقیقات دانشگاه 

 از معاونت محترم تحقیقات، ریاست و بدینوسیله. باشد می
هاي شهر اراك، پرستاران  مدیران محترم کلیه بیمارستان

هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراك  محترم بیمارستان
  .گردد تقدیر و تشکر می
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