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 Abstract 

Introduction: Familiarity with Quran is considered as one of the most important 

and influential factors in mental health. However, it should be noted that the 

phenomenon of the increase in marriage age and subsequently the occurrence of 

permanent single life creates disturbances such as prevalence of mental disorders, a 

variety of social corruption, the crisis of sexual desire and so on. This study with the 

aim of investigating the relationship between familiarity with Quran and mental 

health of young unmarried people was accomplished in the city of Jiroft in 2016. 

Methods: This study is a case-control one. The case group consisted of 69 single 

young people within the age group of 32.5  8.60 who were learning Quran 

(familiar with Quran) and the control group (unfamiliar with Quran) was made of 

74 students of Jiroft Medical University within the age group of 32.9  5.50 

.Goldberg mental health questionnaire was applied to collect data. In order to 

analyze data, independent t-test, chi-square test, Pearson correlation test and 

SPSS20 statistical software were used. 

Results: In the investigation of the relationship between mental health and 

personal characteristics, a significant relationship was found only with the age 

(P<0.05). The results of this study showed that young unmarried people familiar 

with Quran had better mental health than those unfamiliar with Quran (P<0.05). 

Conclusion: Based on the results of this study and considering the difficulties and 

complexities imposed on the marriage of Iranian youth, one of the key ways to 

prevent the outbreak of libido in young unmarried people is to strengthen the faith 

through getting familiar with Quran and practicing God's commands. 

  Keywords: Familiarity with Quran, Mental health, Youth 
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  قد ه

 از خود تعریف در 9(WHO) جهانی بهداشت سازمان

 و اجتماعی سالمت جسمی، سالمت حوزه سه به سالمت

 کامل راحتی و رفاه از حالتی را سالمت و اشاره روانی سالمت

 نبود صرفاً نه است کرده تعریف اجتماعی و روانی بدنی،

 رفتار عنوان به ،2یروان سالمت. (9) سستی و ضعف یا بیماری

 یها تیواقع رشیپا و شناخت جامعه، با هماهنگ و موزون

 متعادل یازهاین ارضاء و ها آن با یسازگار قدرت ،یاجتماع

 جامعه افراد سالمت برای مهمی عامل و شده فیتعر شتنیخو

( WHO) یجهان بهداشت سازمان. (2) شود یم محسو 

 در یکشورها در یروان و یرفتار مسائل شیوع که است معتقد

 راتییتغ و تیجمع رشد رینظ یمسائل لیدل به توسعه حال

 وهیش در رییتغ ،ها خانواده گسترده یفروپاش لیقب از یاجتماع

. (3) است شیافزا به رو ،یاقتصاد مشکالت و مردم یزندگ

 ،شود یم گزارش WHO توسط که ها یماریب یجهان شاخص

 یها استرس جمله از یروان یها یماریب که کند یم برآورد

 2626 سال تا ها یناتوان علت نیدوم ،یروان اختالالت به مربوط

 درصد 8/92 آمده، دست به یآمارها اساس بر. (4) بود خواهد

 آنان یروان مشکالت به مربوط افراد، یها تیمعلول و ها یناتوان

 سال در شده انجام یها یبررس اساس بر که یا گونه به است؛

 از را خود جان یخودکش اثر در نفر ونیلیم کی حدود ،2666

 .(3) اند داده دست

 ،ها انسان سالمت ارتقای و حفظ راه نیتر مهم دین نگاه از

 روایات و قرآنی آیات در سالمت است؛ هستی خالق با ارتباط

 توان یم که یطور به. (9) دارد واالیی بسیار جایگاه اسالمی

 تناسب او بودن کامل میزان با انسان بودن سالم میزان گفت

 بِقَلْبٍ اللََّهَ یأَتَ مَنْ إِلََّا بَنُونَ وَلَا مَالٌ نفَعُیَ لَا وْمَیَ» دارد

 سایر که است سالمتی بستر در فقط(. 88-81/شعرا)«مٍیسَلِ

. ابندی یم شکوفایی مجال انسان کمالی صفات و استعدادها

                                                           
                                                           
1. World Health Organization 
2. Mental Health 

 ها آن ادامه و باطنی یها یماریب درمان به توجه عدم همچنین

 خواندن. شود یم انسانی خاص قوای و استعدادها تضییع موجب

 حضور با و آگاهانه که زمانی نیاز، و راز و دعا نماز، قرآن،

 خالق تینها یب نیروی به را انسان قلب گیرد، انجام قلب

 دهنده بهبود که کند یم ایجاد آرامشی و زند یم پیوند هستی

 .(6) است انسان روحی یها ینابسامان از بسیاری

 که داد نشان سوئد در همکاران و پِتِرسون مطالعه

 از یکی استرس، و اضطرا  ،یافسردگ ژهیو به روانی فشارهای

 از شیب) مدت یطوالن یاستعالج یها یمرخص لیدال نیتر مهم

 لیدل نیدوم عنوان به و (درصد 33زنان ) بین در( ماه 92

 قرآن در. (4) باشد یم( درصد 23) مردان یاستعالج یمرخص

 دستیابی چگونگی و آرامش بر ها در آن که ییها هیآ کریم،

 از ماندن دور. باشد یم فراوان است، شده اشاره آن به

 به فرد یابتال برای را راه ماهبی، اصیل باورهای

 در ناامیدی و یأس و پوچی احساس درونی، یها کشمکش

 این از. (6) کند یم هموار روانی فشارهای و نامالیمات برابر

 در تأثیرگاار و مهم بسیار عوامل از قرآن با داشتن اُنس رو

 رفتار و شناخت نگرش، زیرا ،شود یم محسو  روان بهداشت

 را انسان سرشت قرآن. (6) دهد یم قرار تأثیر تحت را افراد

 فَطَرَ یالَّتِ اللَّهِ فِطْرَتَ فًایحَنِ نِیلِلدِّ وَجْهَکَ فَأَقِمْ»داند  یم یاله

 أَکْثَرَ وَلَکِنَّ مُیِّالْقَ نُیالدِّ ذَلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ لَیتَبْدِ لَا هَایْعَلَ النَّاسَ

 و دارد نیاز خداوند پرستش به لاا ؛(36/روم)«عْلَمُونَیَ لَا النَّاسِ

 یازهاین گرفتن نادیده ،کند ینم تغییر زمان طول در نیاز این

 فلسفه رو این از ،زند یم آسیب یروان سالمت به نیز یسرشت

 بهداشت ارتقا و حفظ و یسرشت نیاز یک به پاسخ خدا پرستش

 از یریگ شیپ و آرامش و امنیت ایجاد کریم قرآن. است یروان

 لْبِسُواْیَ وَلَمْ آمَنُواْ نَیالََّاِ»داند  یم خدا به ایمان نتیجه را اضطرا 

(. 82/انعام)«مَُّهْتَدُونَ وَهُم األَمْنُ لَهُمُ أُوْلَئِکَ بِظُلْمٍ مَانَهُمیإِ

 شود یم برشمرده خدا به ایمان مصادیق از قرآن با بودن مأنوس

 یاد آن از آدمی روان تسکین و آرامش مایه عنوان به همواره و
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 یاد شفا عنوان به قرآن از متعال خداوند که جایی تا شود یم

 یفِ لِمَا وَشِفَاءٌ رَبِّکُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَتْکُمْ قَدْ النَّاسُ هَایُّاَ»َ کند یم

 مِنَ وَنُنَزِّلُ» ؛(34/یونس)«نَیلِلْمُؤْمِنِ وَرَحْمَةٌ یوَهُدً الصُّدُورِ

 إِلَّا نَیالظَّالِمِ دُیزِیَ وَلَا نَیلِلْمُؤْمِنِ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ

 (.82/اسراء)«خَسَارًا

 ،یاجتماع عرصه در و ینید لحاظ به ،یرانیا معاصر 

 آن یها مؤلفه و تهیمدرن با یاریبس یهاتزاحم و ها چالش دچار

 اسالمی، انقال  از بعد خصوص به بنابراین است؛ دهیگرد

 پایبندی در جامعه افراد و ینید مقامات انتظارات و توقعات

 یندارید تیوضع که یا گونه به. یافت شیافزا جوانان ماهبی

 و ینیبازب مورد یشتریب تیحساس با جوانان ینید یبندیپا و

 و باورها تیوضع به توجه. ردیگ یم قرار یشناس بیآس

 یناش توان یم را کالن سطح در جوانان نیب در ینید یرفتارها

 با یکنش هم ،شدن یجهان آثار ،یرانیا جامعه ینوساز ندیفرا از

 از. (8) دانست یالملل نیب اناتیجر با برخورد و مدرن جهان

 از یکی را ازدواج شناسان روان و شناسان جامعه دیگر سوی

 معتقدند و دانند یم فرد روانی سالمت کننده نییتع عوامل

 روانی اختالل دچار کمتر ؛اند داشته موفقی ازدواج که افرادی

 روان و روح آرامش مایه ازدواج نیز قرآن نظر از. (1) شوند یم

 أَزْواجاً أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ أَنْ اتِهِیآ مِنْ وَ» است آدمی

 اتٍیلَآ ذلِکَ یف إِنَّ رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً نَکُمْیْبَ جَعَلَ وَ هایْإِلَ لِتَسْکُنُوا

 دالیل به که است حالی در این(. 29/روم)«تَفَکَّرُونَیَ لِقَوْمٍ

 مردان در و سال 33 تا ایرانی زنان در ازدواج سن گوناگون

 .(96) افتد یم تعویق به سال 46 تا ایرانی

 سن افزایش پدیده که داشت دور نظر از نباید طرفی، از

 ییها ینابسامان بروز باع  قطعی تجرد بروز ادامه در و ازدواج

 یفسادها انواع روانی، اختالالت از درجاتی شیوع چون

. (99) شود یم... و دختران فرار جنسی، میل بحران اجتماعی،

 کرده ناهموار را ازدواج مسیر که بسیاری دالیل و ها دشواری

 تالطمات و مغشوش را جوانان و ها خانواده ذهن ؛(92)

 عنوان به خانواده نقش. است کرده افزون را شان روحی

 و مصون روان سالمت حفظ جهت اجتماعی نهاد نیتر کوچک

 اما؛ است کلیدی بسیار مفاسد انواع از مجرد جوانان ماندن

 ؟کرد حفظ تجرد مفاسد و بالیا از را جوانان توان یم چگونه

 وَلْیَسْتَعْفِفِ»کند  یم معرفی عفت را مصونیت راز کریم قرآن

 در و( 33/نور)«فَضْلِهِ مِن اللَّهُ یُغْنِیَهُمُ یحَتَّ نِکَاحاً الَیَجِدُونَ الَّاِینَ

 إِنِّی قَالَتْ» داند یم پرهیزگاری و تقوا را عفت به نیل راه ادامه

 گفته آنچه به بنا(. 98/مریم)«تَقِیّاً کُنتَ إِن مِنکَ بِالرَّحْمنِ أَعُوذُ

 مطالعه زمینه؛ این در تجربی مطالعات بودن محدود نیز و شد

 سالمت بر قرآن با داشتن انس تأثیر بررسی هدف با حاضر

 مصادیق از یکی عنوان به) قرآن با مأنوس مجرد جوانان روان

 .شد انجام جیرفت شهرستان در( تقوا

 ک رروش

در  که است شاهدی-مورد پژوهش یک حاضر مطالعه

 پژوهش این در .شد انجام جیرفت شهرستان در 9313 سال

 محصل سال 36 تا 98 آموز قرآن مجرد جوانان را مورد گروه

 مکرر صورت به که) جیرفت شهرستان قرآنی فعال موسسه 8 در

 که مجردی جوانان را شاهد و گروه( داشتند اُنس قرآن با

 تشکیل نداشت، آنان زندگی سبک در نقشی قرآن مطالعه

 که بود صورت این به شاهد گروه گزینش نحوه. دادند

 بین تصادفی طور به روان سالمت و دموگرافیک یها پرسشنامه

 و توزیع جیرفت پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 366

 کرده اظهار که افرادی شده، تکمیل یها پرسشنامه بررسی با

 ندارد؛ آنان زندگی سبک در نقشی قرآن مطالعه که بودند

 .شدند انتخا  شاهد گروه عنوان به

 میانگین دو مقایسه آزمون فرمول از استفاده با نمونه حجم

 گروه نفر 46 و مورد گروه نفر 46) نفر 946 زیر، شرح به

 .شد زده تخمین( شاهد

2
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 که است گروه دو مشترک معیار انحراف فرمول این در

.(93)آمد به دست 33/1 همکاران و آقاجانی مطالعه طبق
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2
1 

Z
درصد لحاظ شده است و  16: توان مطالعه  1Z و 

d در نظر  4مطالعه  ینقابل قبول است که در ا یهم خطا

 ینفره برا 43مفروضات حجم نمونه  ینگرفته شد. با توجه به ا

توان  یششد که جهت افزا یدههر گروه مطالعه مناسب د

نفر  46حجم نمونه در هر گروه تا  یزشمطالعه و احتمال ر

نفر در گروه مورد و  61 یها داده یتداده شد. در نها یشافزا

 قرار گرفتند   ینفر در گروه شاهد مورد بررس 44

 سن داشتن بودن، مجرد بودن، مسلمان مطالعه، به ورود 

 ویژه) قرآنی فعالیت سال یک حداقل سابقه سال، 36 تا 98

 همچنین. بود پژوهش در شرکت به تمایل و( مورد گروه

 فوت چون خاص بحران یک داشتن خروج، یارهایمع

 بر مؤثر یداروها مصرف عدم و گاشته ماه یک در نزدیکان

 جهت. بود یپزشک روان اختالالت سابقه و روان سالمت

 توجیه از پس و نام یب ها پرسشنامه اخالقی، موازین رعایت

 اطالعات آگاهانه، رضایت کسب و پژوهش اهداف و ماهیت

 شرکت به لیما که یافراد بین ها پرسشنامه سپس .شد کسب

 پرسشنامه تا شد خواسته ها آن از و شد توزیع بودند، مطالعه در

 لیتکم یها پرسشنامه و کنند لیتکم دقت با را روان سالمت

 .شد یآور جمع پژوهشگران توسط زمان همان در شده

 یا پرسشنامه شامل مطالعه این یها داده یآور جمع ابزار

 فردی مشخصات پرسشنامه، اول بخش. بود بخشی دو

 وضعیت ماهب، دین، جنسیت، سن، نظیر پژوهش واحدهای

 سطح ماهبی، اعتقادات به خانواده پایبندی میزان تأهل،

 خانواده درآمد میزان و مادر تحصیالت سطح پدر، تحصیالت

 " عبارت از قرآن با انس میزان سنجش جهت. دیسنج یم را

 "است شده گنجانده شما زندگی برنامه در قرآن مطالعه آیا

 فرد این بود منفی فردی جوا  که صورتی در و شد استفاده

 پرسشنامه دوم بخش. شد یم مطالعه وارد شاهد گروه عنوان به

 گلدبرگ توسط ابزار این. است گلدبرگ عمومی سالمت

 مراکز در روانی اختالالت شناسایی و کشف منظور به( 9142)

 بر رگااریتأث عوامل و است شده طراحی مختلف یها طیمح و

 اضطرا ، ،یجسمان عالئم یها طهیح در را روان سالمت

 ابزار این. کند یم یبررس یافسردگ و یاجتماع عملکرد اختالل

 یها طهیح یبررس جهت مقیاس 4 از و باشد یم سؤال 28 شامل

. باشد یم سؤال 4 دارای اسیمق هر است؛ شده تشکیل ماکور

 به مربوط 94 تا 8 جسمانی، شکایات به مربوط 4 تا 9 سؤاالت

 و اجتماعی عملکرد در اختالل به مربوط 29 تا 93 اضطرا ،

 مقیاس اساس بر سؤاالت. باشد یم افسردگی به مربوط 28 تا 22

 اند شده یگاار نمره 3-2-9-6 صورت به و لیکرت یا درجه 4

 نمرات و روانی اختالل دهنده نشان آن از باالتر و 23 نمره که

. باشد یم روان سالمت بودن بهتر دهنده نشان ،23 از کمتر

 به پیشین مطالعات در روان سالمت پرسشنامه پایایی و روایی

 .(93) است رسیده اثبات

 نرمال توزیع از مطالعه مورد متغیرهای اینکه به توجه با

 یها آزمون از استفاده با ها داده لیوتحل هیتجز ،کرد یم پیروی

 اختالف بررسی برای اساس این بر. شد انجام پارامتریک

 نامأنوس و مأنوس گروه دو بین آن یها طهیح و روانی سالمت

 جهت گردید، انجام مستقل تی آزمون از استفاده با قرآن با

 مجاور آزمون از جنسیت و روان سالمت بین ارتباط بررسی

 عوامل بین ارتباط تعیین جهت ادامه در و شد استفاده کا

 استفاده پیرسون همبستگی آزمون از افراد سن و روان سالمت

 میزان با روان سالمت ارتباط بررسی منظور به همچنین. گردید

 پدر، تحصیالت سطح ماهبی، اعتقادات به خانواده پایبندی

 one آزمون از خانواده درآمد میزان و مادر تحصیالت سطح

way Anova آماری افزار نرم. شد استفاده SPSS20 جهت 

 .شد گرفته کار به ها داده لیوتحل هیتجز

 ه ی فته

 سذذال 98-36 مجذذرد از جوانذذان نفذذر 943 مطالعذذه ایذذن در

 یها یژگیو یبرخ. گرفتند قرار بررسی مورد جیرفت شهرستان

 نتیجذه . اسذت  شذده  ارائذه  9 جدول در پژوهش واحدهای فردی

 بذا  مذأنوس  جوانذان  گذروه  دو در روان سالمت اختالف بررسی

 .بود دار یمعن ) شاهد(قرآن با نامأنوس و( مورد گروه) قرآن
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 مطالعه مورد جامعه فردی مشخصات و یفراوان عیتوز :1 جدول

  فردی مشخصات
 مورد گروه

 (قرآن با مأنوس)

 شاهد گروه

 (قرآن با نامأنوس)

 (سال برحسبسن )
  3/32 36/3  1/32 66/8 میانگینمعیار انحراف

 98-26 98-36 حداقل-حداکثر

 (درصد) تعداد جنسیت
 39( 1/49) 36( 3/43) مرد

 43( 9/38) 31( 3/36) زن

 (درصد) تعداد ماهب
 46( 6/14) 68( 6/18) شیعه

 4( 4/3) 9( 4/9) سُنی

 تعذداد  مذاهبی  اعتقذادات  بذه  خانواده پایبندی

 (درصد)

 98( 3/24) 31( 3/36) زیاد خیلی

 34( 1/43) 23( 2/36) زیاد

 91( 4/23) 3( 3/4) متوسط

 2( 4/2) 6( 6) کم

 9( 4/9) 6( 6) کم خیلی

 6( 6) 6( 6) اعتقاد بدون

 (درصد) تعداد پدر التیتحص زانیم

 1( 2/92) 24( 9/31) ابتدایی

 8( 8/96) 96( 2/23) دیپلم زیر

 29( 4/28) 1( 6/93) دیپلم

 96( 3/93) 2( 1/2) پلمید فوق

 93( 6/94) 8( 6/99) لیسانس

 99( 1/94) 4( 9/96) سانسیل فوق

 2( 4/2) 6( 6) یا حرفه دکتری

 6( 6) 6( 6) تخصصی دکتری

 مادر التیتحص زانیم

 (درصد) تعداد

 94( 6/23) 34( 3/41) ابتدایی

 4( 3/1) 96( 3/94) دیپلم زیر

 94( 6/23) 99( 1/93) دیپلم

 6( 9/8) 4( 8/3) پلمید فوق

 23( 9/39) 4( 9/96) لیسانس

 3( 9/4) 3( 3/4) سانسیل فوق

 6( 6) 6( 6) یا حرفه دکتری

 9( 4/9) 6( 6) تخصصی دکتری

 خانواده درآمد زانیم

 (درصد) تعداد

 6( 9/8) 23( 3/33) تومان میلیون 9 زیر

 24( 3/36) 39( 1/44) تومان میلیون 2-9

 24( 4/32) 96( 3/94) تومان میلیون 3-2

 96( 3/93) 3( 3/4) تومان میلیون 4-3

 3( 8/6) 6( 6) تومان میلیون 3-4

 2( 4/2) 6( 6) تومان میلیون 3 از بیش

 روان سالمت

 (درصد) تعداد

 21( 2/31) 34( 3/48) روان نسبی سالمت

 43( 8/66) 93( 4/29) روان اختالل به مبتال

 44(966) 61(966) (درصد) کل جمع
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 و روانذذذی سذذالمت  اخذذذتالف بررسذذی  نتذذذایج 2 جذذدول 

 شذاهد  و( قذرآن  بذا  مذأنوس ) مذورد  گذروه  دو در آن یها طهیح

 یدار یمعنذ  اختالف ها افتهی. دهد یم نشان را( قرآن با نامأنوس)

 نذذذداد نشذذذان مذذذردان و زنذذذان در روان سذذذالمت میذذذزان در

(p=0.477 .)مشخصات و روان سالمت بین ارتباط بررسی در 

 شذذد دیذذده یدار یمعنذذ ارتبذذاط افذذراد سذذن بذذا فقذذط فذذردی،

(P<0.05 .)ارتبذاط  لیذ وتحل هیتجز از حاصل یدار یمعن سطح 

 مذاهبی،  اعتقذادات  بذه  خذانواده  پایبنذدی  میزان با روان سالمت

 درآمذد  میذزان  و مذادر  تحصذیالت  سطح پدر، تحصیالت سطح

 دسذت  بذه  226/6 و 194/6 ،391/6 ،444/6 ترتیذب  بذه  خانواده

 .آمد

 (قرآن با نامأنوس) شاهد و( قرآن با مأنوس) مورد گروه دو در آن یها طهیح و روانی سالمت اختالف بررسی :2 جدول

 (نفر 61) مورد 

 میانگین امتیازانحراف معیار

 (نفر 44) شاهد

 میانگین امتیازانحراف معیار

 یدار یمعنسطح  نانیفاصله اطم

 6/922/94 3/933/28 6/6-,1/93- P<0.001 سالمت روانی

 یها طهیح

 سالمت روان

 8/34/4 3/42/4 9/9-,1/3- P<0.001 یم جسمانئعال

 P<0.001 -3/4,-6/9 4/4)4/4 6/4)6/4 اضطرا 

 3/36/3 4/44/8 3/9-,2/4- P<0.001 اختالل عملکرد

 6/42/2 4/33/3 4/9-,8/4- P<0.001 یافسردگ

 

 بحث

 باعذ   قرآن با بودن مأنوس که داد نشان عهمطال این نتایج

 بر. است شده بررسی مورد مجرد جوانان روان سالمت افزایش

 سذالمت  دارای قذرآن  با مأنوس جوانان از درصد 48 اساس این

 گذروه  جوانذان  از درصذد  2/31 تنهذا  کذه  حذالی  در بودند روان

 مبذتال  هذا  آن از درصد 8/66 و بودند روان سالمت دارای شاهد

 و مذذأنوس مجذذرد جوانذذان. بودنذذد روان اخذذتالل از درجذذاتی بذذه

 اضذطرا ،  جسمانی، عالئم) روان سالمت بعدهای در نامأنوس

 دار یمعنذذ اخذذتالف دارای نیذذز( افسذذردگی و عملکذذرد اخذذتالل

 نامأنوس مجرد جوانان بین این در که ؛(2 جدول) بودند آماری

 میذانگین ) عملکذردی  بعذد  در ژهیو به روان ابعاد همه در قرآن با

 میربذاقر  و آقاجانی مطالعه نتایج. بودند اختالل دچار( 4/8 امتیاز

 نتذایج  کذه  چذرا  ؛باشذد  یم همسو حاضر پژوهش یها افتهی با نیز

 انذس  سذالم  دانشذجویان  کذه  بذود  ایذن  از حذاکی  هذا  آن بررسی

 داشذتند  روان اخذتالل  بذه  مبذتال  افذراد  بذه  نسبت قرآن با بیشتری

(93). 

 

 

 جنسذذیت و روان سذذالمت متغیذذر دو بذذین مطالعذذه ایذذن در

 در کذه  اسذت  حذالی  در ایذن  نداشذت؛  وجود یدار یمعن ارتباط

 بذذاالتری روانذذی سذذالمت از زنذذان مصذذری، و آقذذاپور مطالعذذه

 از حذاکی  هذا  آن پژوهش نتایج همچنین. (94) بودند برخوردار

 بود روانی سالمت و سن عامل دو بین یدار یمعن و مثبت رابطه

 علذت  بتذوان  شذاید . دارد مطابقذت  حاضر مطالعه یها افتهی با که

 روانذی  فشذارهای  بذر  غلبذه  بذر  تجربذه  عامذل  تذأثیر  در را امر این

 نیذز  مذاهبی  اعتقذادات  بذه  خانواده پایبندی میزان .کرد جستجو

 جوانذان  روان سذالمت  بر مؤثر عوامل از یکی عنوان به تواند یم

 دار یمعنذ  اخذتالف  حاضذر  پذژوهش  در چند هر. شود محسو 

  دو بذین  مذاهبی  اعتقذادات  بذه  خانواده پایبندی میزان در آماری

 احتمذاالً  امذا  نشذد؛  مشذاهده  قذرآن  بذا  نامذأنوس  و مذأنوس  گروه

 تربیذت  یریذ گ شذکل  بذر  مهمذی  تذأثیر  والدین ماهبی اعتقادات

 قذرآن . دارد جوانذان  روان سذالمت  تذأمین  آن تبذع  به و اسالمی

 جامعذه  لیتشذک  در آن یآهنگذ  شیپ و خانواده تیاهم بر کریم

 مِذنْ  لَنذا  هَذبْ  رَبَّنذا  قُولُذونَ یَ نَیالَّذا  وَ» دارد اشذاره  یانسذان  نمونه

 ؛(44/فرقذان )«إِمامذاً  نَیلِلْمُتَّق اجْعَلْنا وَ نٍیُأَعْ قُرَّةَ اتِنایَّذُرِّ وَ أَزْواجِنا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-166-fa.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     همکاران و مصطفی محمّدیان

 

 
 

332 

 و سذالم  یونذدها یپ کذه  دارد اشذاره  نکتذه  این به شریفه آیه این

 در. اسذت  زکذاران یپره مطلذو   و دئالیذ ا خانوادگی، درخشان

 تولذذد آغذذاز از مذذادر و پذذدر خذذانواده، یاجتمذذاع واحذذد درون

 یمعنذا  و نقذش  هستند؛ مطرح آنان یبرا الگو عنوان به کودکان

 نهفتذه  تیذ واقع نیهم در زین اجتماع یبهساز در خانواده تیاهم

 بذا  مذأنوس  جوانذان  حاضذر  مطالعذه  در همچنان کذه . (93) است

 بذه  نامأنوس جوانان به نسبت مقیدتری یها خانواده دارای قرآن

 زنذدگی  سذبک  نذوعی  ماهب واقع در(. 9 جدول) هستند قرآن

 ریتذأث  روانذی  سذالمت  بذر  کذه  کند یم تجویز افراد یبرا تر سالم

 .(96) دارد تر مثبت

 از یکذی  عنذوان  بذه  نیذز  تحصذیالت  میذزان  تحقیذق،  این در

 ایذن  در کذه  گرفذت؛  قذرار  مذدنظر  روان سالمت بر مؤثر عوامل

 بررسی در اما؛ بودند همگن تقریباً شاهد و مورد گروه دو راستا

 نتیجذذه روان، سذذالمت بذذر مذادر  و پذذدر تحصذذیالت میذذزان تذأثیر 

 مطالعذات  در کذه  اسذت  حالی در این. نیامد دست به یدار یمعن

 نیتذر  مهذم  عنذوان  بذه  والدین یا و فرد تحصیالت میزان از دیگر

 یذاد  خذانواده  روانذی  فشذارهای  بذا  برخورد در تأثیرگاار عوامل

 .(94) است شده

 روان سذالمت  بذا  خذانواده  درآمد میزان ارتباط بررسی در

 هذر . بذود  آماری دار یمعن ارتباط وجود عدم از حاکی نتایج نیز

 دارای قذرآن  بذا  نامذأنوس  جوانذان  فراوانذی،  توزیذع  در که چند

 فقذر  و کفر از اسالم امبریپ. باشند یم یتر مطلو  مالی وضعیت

 و کفذر  از مذن  ،ایبذار خذدا  » :دیگو یم و برد یم پناه خدا به یمال

 هذم  بذا  دو نیذ ا ایذ آ: کذرد  عذر   یمذرد . بذرم  یم پناه تو به فقر

 مدرنیته تهاجم رسد یم نظر به البته. (94).« یآر: فرمود برابرند؟

 اسذت  شده جامعه شدن پیچیده باع  اجتماعی یها ینابسامان و

 ضذعف  دچار دنیا مال واسطه به افراد برخی گفت بتوان شاید و

 نذد یفرما یمذ  شریف قرآن در خداوند چنانکه هم ؛اند شده ایمان

 یفِ بِهَا عَاَِّبَهُمْیُلِ اللَّهُ دُیرِیُ إِنَّمَا أَوْالدُهُمْ وَال أَمْوَالُهُمْ تُعْجِبْکَ فَال»

 (.33/توبه)«3کَافِرُون وَهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَتَزْهَقَ ایَالدُّنْ اةِیَالْحَ

                                                           
                                                           

 مقایسذه  امکان عدم به توان یم مطالعه این یها تیمحدود

 بذودن  کم دلیل به( سُنی و شیعه) ماهب بر اساس روان سالمت

 توصذیه  بنابراین؛ کرد اشاره تسنن اهل کننده شرکت افراد تعداد

 سذایر  نقذش  ارزیذابی  منظذور  بذه  تذر  یتخصصذ  مطالعذات  شود یم

 فضذای  در وقذت  صرف میزان قومیت، ماهب، نوع نظیر عوامل

 روان سذالمت  بذر  مذؤثر  اجتمذاعی  و مذدیریتی  عوامذل  مجازی،

 رضایت کسب دشواری یا و مشارکت عدم. شود انجام جوانان

 از ،هذذا پرسشذذنامه تکمیذذل در همکذذاری بذذرای جوانذذان از برخذذی

 .بود حاضر پژوهش مشکالت دیگر

 گیرينتیجه

 بذا  مذأنوس  مجذرد  جوانذان  که داد نشان مطالعه این نتایج 

 نامذأنوس  مجذرد  جوانذان  به نسبت بهتری روان سالمت از قرآن

 و مشذذکالت بذذه توجذذه بذذا لذذاا. بودنذذد برخذذوردار قذذرآن بذذا

 باع  که ایرانی جوانان ازدواج مسیر در موجود یها یدگیچیپ

 تذوان ÷ مذی  اسذت؛  شذده  هذا  آن تجرد دوره حد از بیش افزایش

 از پیشگیری جهت مجرد جوانان کلیدی یها راه از یکی گفت

 روانذی،  اخذتالالت  از درجذاتی  شیوع چون ییها ینابسامان بروز

 بذه  نهایتذاً  کذه ) جنسذی  میذل  بحذران  اجتمذاعی،  یفسذادها  انواع

 منجذذر جذذوان سذذازنده انذذر ی و شذذور اسذذتعداد، شذذدن منکذذو 

 عمذل  و قذرآن  با شدن مأنوس طریق از ایمان تقویت ،(شوند یم

 .باشد یم الهی دستورات به

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 همان به را ها آن خواهد می خدا! آیی شگفت در ها آن اوالد و اموال کثرت از تو مبادا. 3

 حالتی در درآید به ها آن جان مرگ ساعت و افکند عذاب به دنیا زندگانی در فرزند و مال
 .باشند کافر که
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