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  گزارش کوتاه      

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  ) 73-78   ( 1388 سال   فروردین و اردیبهشت    69  شماره  نوزدهمدوره 

73  1388فروردین و اردیبهشت  ، 69 ، شماره نوزدهم دوره                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 اعضائ هیئت علمی  تعدادی ازبررسی میزان آگاهی و نگرش
  1386-1387-دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره قرآن سال 

 
  4پدرام پزشکان        3سیدحمزه حسینی        2محمد آزادبخت        1محمدباقر محمدی الئینی

  

  چکیده
 ست در مقابـل تهـاجم فرهنگـی بیگانـه یکـی از             تـسلیم و شکـ     ،هـدف حقیقـی    فقر معنـوی، دوری از     :سابقه و هدف    

 بدون شک آگاهی و نگرش مثبت قرآنی موجب ارتقـای سـطح             . دلسوزان و مربیان جامعه است     ،ها های مهم خانواده   نگرانی
شناخت و رسیدن به غایت حقیقی خلقت و صیانت در برابر تهـاجم فرهنگـی بیگانـه                  معنوی، تأمین بهداشت و امنیت روانی،     

 اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشـکی مازنـدران           تعدادی از  دف این پژوهش بررسی میزان آگاهی و نگرش       ه. شود می
  .ریزی فرهنگی است منظور برنامهه قوت و ضعف دراین زمینه بنقاط درباره قرآن و یافتن 

وسـیله پرسـشنامه     ه نفر از اعضای هیـأت علمـی بـ         88  آن  که در   است این تحقیق یک مطالعه مقطعی     :ها  روش   و مواد
. انـد  آگاهی و نگرش درباره قرآن مورد بررسـی قـرار گرفتـه    نظر میزان  رسید، ازتاییدکه روایی و پایایی آن به   محقق ساخته 

آزمـون هـای    از  اطالعـات تحلیـل جهـت تجزیـه و   . انجام شد1386این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در سال    
  .ستفاده شدا و تی تست آنالیز واریانس
جنسیت و تأهل تـأثیری در نمـره آزمـون قرآنـی            . اند  نفر از اساتید مورد بررسی قرار گرفته       88در این مطالعه     :یافته ها   

در مجمـوع   . )>001/0P ( تفاوت معناداری در نمره آزمون قرآنی یافـت شـد          وضعیت استخدامی در حیطه فعالیت و     . نداشت
  . دارای مشخصات خاصی بودند که به تفکیک استخراج شد، داشتندافرادی که نمره آزمون قرآنی باالتری

ن و  آ قـر   شـرکت در جلـسات تفـسیر       ، سال 10 در سنین کمتر  رسد که آموزش قرآن      در کل چنین به نظر می      :استنتاج  
اء آگاهی  ارتق تواند نقش مؤثری در    همچنین مطالعه معنای قرآن هنگام قرائت و داشتن تفسیر قرآن در منزل و مطالعه آن می               

  .و نگرش اعضای هیأت علمی درباره قرآن داشته باشد
  

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران هیأت علمی، نگرش، آگاهی، قرآن، :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
هــا را بــه انــسان نــشان  قــرآن مجیــد همــواره بهتــرین

 در  .)1( )ان هـذا القـرآن یهـدی للتـی هـی اقـوم            (دهد   می
 قـرآن و عتـرت مایـه        ثقلـین تمـسک بـه      حدیث معروف 

  ودهـه فرمـ و ب.)2(شده است یـراهی معرفـ از گمتظاحف
  
  

  ساری، سه راه جویبار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مازندران -دکتر محمدباقر محمدی الئینی :مولف مسئول
  دکترای علوم حوزوی، استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1
  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانعضو مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل کوگنوزی، استاد دانشکده داروسازی، دکترای فارما. 2
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران، عضو مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاریمتخصص روانپزشکی، دانشیار دانشکده پزشکی. 3
  پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 4

  2/2/88:              تاریخ تصویب31/6/87:            تاریخ ارجاع جهت اصالحات 15/5/87 :یافت رتاریخ د
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  درباره قرآن اعضائ هیئت علمی تعدادی ازآگاهی و نگرش

 

74  1388فروردین و اردیبهشت  ، 69 ، شماره نوزدهم دوره                                                  ندران                      مجله دانشگاه علوم پزشکی ماز

  
همنـشینی بـا قـرآن بـر هـدایت انـسان            ) ع(حضرت علـی  

 آقـای   .)3(کاهـد  افزوده و از کوردلی و گمراهی اش مـی        
جان دیون پورت به تأثیر قرآن در پیدایش روح قـرآن و            

ــراف دارد  یــک کــشیش امریکــایی  .)4(پرهیزکــاری اعت
 ذلـک  "العـاده آیـه    علت مسلمان شدن خود را تأثیر فوق      

 تحقیقـات   .دانـد   مـی  "الکتاب ال ریب فیه هدی للمتقـین        
هـا    گمشده امروز انسان   ،دهد که دین و معنویت     نشان می 

 درصـد   64 " پیـو  "براساس تحقیق پروژه اینترنتـی      . است
وی و دینـی از   اهداف معنبه منظور رسیدن به ها   امریکایی
 بر اساس گزارش سایت گوگل  وکنند استفاده میکامپیوتر 
 طی سال گذشته میالدی بیشتر از هر        »خدا کیست؟ « عبارت
  .)5( دیگری جستجو شده استعبارت

ویل دورانـت از معـارف جـامع قـرآن سـخن گفتـه              
 نقـش   ههمچنین دکتر عبدالحسین زرین کوب ب     . )6(است

حقق تمدن عظیم اسـالمی  در ت ) ص(یه پیامبر صقرآن و تو  
ی از تحقیقـات بـه عمـل        رخـ در ب . )7-8( کرده است  اشاره

آمده نقش مؤثر قرائت و فهم قرآن در مقابله با اسـترس،            
 همچنین نقش حفظ وقرائت قرآن درکاهش میزان افسردگی       

 )ص(پس جا دارد که پیامبر اسـالم      . )10،9(اثبات شده است  
و قـال   ( دتوجهی امتش نسبت به قـرآن شـاکی باشـ          از بی 

  . )1()مهجوراالرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن 
 ،المنفعـه  کارهای عام  همچون ازطرفی دیگرگرچه عواملی  

 در رشـد     همچنـین رفتـار بزرگـساالن       و خدمات اجتماعی 
 امـا نقـش اسـتاد و        )12،11(اسـت  اخالقی دانشجویان مؤثر  

یتـل   و به قول وارن ل  .)13(العاده است  فوقدر این امر    معلم  
ضـعف   از دانـشجویان در مـورد نقـاط قـوت و              که زمانی

قوت  و    آنها از نقاط ضعف    ،شود هایشان سوأل می   دانشگاه
 گاهی اوقـات   که  بدین جهت است   )14(کنند استاد صحبت می  

  میزان آشنایی و آگاهی اساتید در       در زمینه  ها در دانشگاه 
 .)16،15(آیـد  های مختلف تست و تحقیق به عمـل مـی          زمینه

تحقیقی ضرورت  در زمینه آشنایی با قرآن نیز چنین         ابراینبن
 را در برنامـه     اندرکاران امورفرهنگی دانـشگاه    دارد تا دست  

  .ریزی برای تقویت و توسعه آگاهی قرآنی یاری دهد

  مواد و روش ها
  )Cross-Sectional(این مطالعه یک مطالعه مقطعی    

  جامعه آماری شـامل اسـاتید اعـضاء هیـأت علمـی            .است
ــدران    ــوم پزشــکی مازن ــشگاه عل ــالینی دان ــه و ب ــوم پای عل

گیری به طریق سرشـماری      در این مطالعه نمونه   . باشند می
آوری اطالعـات از طریـق پرسـشنامه         جمـع . انجام گرفت 

ابتـدا بـا مـشاوره اسـاتید        . محقق سـاخته صـورت گرفـت      
 های مختلف آشنایی    صاحب نظر سؤاالت مختلف در زمینه     

 بـه   ، سؤاالت آزمونس از انجام پیش     د پ شبا قرآن طراحی    
مشخـصات عمـومی، آزمـون قرآنـی،        : چند دسـته شـامل    

 بخـش در  . بنـدی شـد    ها و انـس بـا قـرآن تقـسیم          دیدگاه
 اطالعـاتی از قبیـل جـنس،         پرسـشنامه  مشخصات عمومی 

آوری  حیطــه فعالیــت و غیــره جمــع حکــم کــاری، ســن،
در قسمت آزمون قرآنی سؤاالت چهار گزینـه ای از          .شد
که در صورت پاسـخ     ) بدون نمره منفی  (طرح شد   من  قرآ

 و در صورت پاسخ غلـط       7کامل به تمامی سؤاالت نمره      
بخـش دیگـر   . شـد  مـی  اخـذ    صفربه تمامی سؤاالت نمره     

 ی افـراد ها  دیدگاهپرسشنامه حاوی سئواالتی در ارتباط با     
ای  و انس بـا قـرآن بـود کـه پاسـخ سـؤاالت پـنج گزینـه                

که پس از انجام    .  خیلی زیاد بود   از خیلی کم تا   ) لیکرتی(
 آلفـای  و ) Reliability Analysis (یی آنـالیز پایـا  تـست 

دسـت آمـد و در      ه   ب  درصد 84  با برابرپرسشنامه  کرونباخ  
هــای مقــدماتی و مجــدد اعــم از  نهایــت پــس از بررســی

ای و پایــایی آمــاری، پرســشنامه   ســازه،ییروایــی محتــوا
 از اعـضاء     نفـر  88یت  در نها . دشسؤال آماده    27 نهایی با 

 وارد ، که شرایط ورود بـه مطالعـه را داشـتند      هیات علمی 
 و در دانـشگاه علـوم       1386مطالعه در سـال     . مطالعه شدند 

افـزار    نرمها از  در تحلیل داده  . انجام شد پزشکی مازندران   
  و مــستقلTهــای   از تــست و15 ویــراش SPSSآمــاری 

  . استفاده شده استآنالیز واریانس یک طرفه
  

   و بحثیافته ها
ــرکت ــدگان  ش ــ کنن ــن مطالع ــاملهدر ای ــر 59  ش    نف
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  و همکاران                                   محمدباقر محمدی الئینی            کوتاه    گزارش  
  

75  1388فروردین و اردیبهشت  ، 69، شماره  نوزدهم دوره                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 .بودندزن  )  درصد 95/32( نفر   29مرد و   )  درصد 05/67(
 53/42(  نفر 37رسمی و )  درصد 47/57( نفر   50همچنین  
ــوده) درصــد از )  درصــد68/42( نفــر 35انــد و  پیمــانی ب

 32/57(نفـر    47 علـوم پایـه و    شرکت کنندگان از اساتید     
 91/15( نفــر 14 همچنــین .بودنــداســاتید بــالینی ) درصــد
متأهــل )  درصـد 9/84( نفـر  74مجــرد و از آنهـا  ) درصـد 
 نفــر 48 براســاس یافتــه هــای پــژوهش حاضــر .انــد بــوده

از افراد قرآن را اولـین بـار در خانـه و از           ) 55/54 درصد(
) درصد 14/51( نفر   45ند و    بود اعضاء خانواده فرا گرفته   

 50(نفـر   44 .مـادر بـوده اسـت      پدر و  مشوّقشان   ترین مهم
 سـال   10کمتـر از     در سـن  از پرسـش شـوندگان      ) درصد

 64/13( نفـر    12انـد و      فـرا گرفتـه بـوده       را خواندن قـرآن  
 نفـر   29 .انـد  هر ماه رمضان یک ختم قرآن داشته      ) درصد

 ندهر سال حداقل یک ختم قـرآن داشـت        ) درصد 95/32(
ر نامرتـب   نیـز قـرآن را بـه طـو        ) درصـد  73/22( نفر   20و

  .اند خوانده ومقیّد به ختم کامل قرآن نبوده
در کل اسـاتید    ) آگاهی(میانگین نمره آزمون قرآن     

، )7 حـداکثر  تـا  صفر -حداقل از( بود 23/4 ±99/1 برابر
بـین متغیرهـای     مـستقل،  T آزمون نتایج بررسی آماری با   

 نوع فعالیت و    و وضعیت استخدامی  تاهل، مستقل جنس، 
جـدول   مره آزمون قرآنـی بـه تفکیـک در        وابسته ن  متغیر
  .آمده است 1 شماره
  
نمـره آزمـون آگـاهی قرآنـی اعـضاءهیات علمـی              :1 شماره   جدول

  86-87براساس مشخصات دموگرافیک درسال
  

 p-value  میانگین و انحراف معیار  

  39/4 ± 03/2  مرد
  9/3 ± 9/1  زن

  جنس

  23/4 ± 99/1  کل

p> 0.05 

  36/4  ± 92/1  متأهل
  5/3 ± 28/2  مجرد

  تأهل

  23/4 ± 99/1  کل

p> 0.05  

  9/4  ± 68/1  رسمی
  3/3  ± 05/2  پیمانی

  وضعیت استخدامی

  22/4 ± 2  کل

P<0.001 

  74/5 ±4/1  علوم پایه

  21/3 ± 63/1  بالینی علوم
  نوع فعالیت

  29/4 ±98/1  کل

P<0.001  

 بین  داری با توجه به نمره آزمون قرآنی تفاوت معنی       
 مـشاهده مردان و زنان و همچنین بین متاهلین و مجردین          

داری در نمره آزمـون قرآنـی افـراد          اما تفاوت معنی  . نشد
 عبـارت دیگـر    بـه . )>001/0P(رسمی و پیمانی یافت شـد     

 افراد رسمی نسبت بـه افـراد پیمـانی    پاسخ به سئواالت در 
  آگـاهی   نمـره   میانگین  و تر بود  صحیحداری   به طور معنی  

داری در نمــره  همچنــین تفــاوت معنــی .بــاالتر بــودا آنهــ
آزمون قرآنـی اسـاتید علـوم پایـه و اسـاتید بـالینی یافـت             

بـه بیـان دیگـر نمـره آزمـون در اسـاتید             . )>001/0P(شد
 .داری باالتر از اسـاتید بـالینی بـود         علوم پایه به طور معنی    

 در مـورد   آنـالیز واریـانس کـی طرفـه        پس از انجام تست   
 شد که نمره آزمون قرآنی در پاسخ بـه          سواالت مشخص 

 »؟گرفتیـد  که اولین بار قـرآن را در کجـا فـرا          «این سوال   
به بیان دیگـر در افـرادی کـه در          . داری دارد  تفاوت معنی 

 بـه   ،کالس قرآن و در خانه آمـوزش قـرآن دیـده بودنـد            
هـا بـود     داری نمره آزمون باالتر از سایر گـروه        طور معنی 

)01/0P<(.  10 در سنین پـایین تـر از      دی که   همچنین افرا 
داری   به طور معنـی    ،سال خواندن قرآن را فراگرفته بودند     

هـای سـنی     نمره آزمون قرآنی باالتری نسبت به سایر رده       
افــرادی کــه در منــزل  .)>001/0P(کــسب کــرده بودنــد 

 نمره آزمون قرآنی آنهـا      ،هیچگونه تفسیر قرآنی نداشتند   
آنهـایی   .تـر بـود    پایین ها داری از سایر گروه    به طور معنی  

، و همچنـین    خواننـد  که قرآن را صحیح و بدون غلط می       
افرادی کـه در مـاه مبـارک رمـضان بیـشتر قـران مطالعـه                

ها نمره   داری نسبت به سایر گروه      به طور معنی   کردند، می
ــد      ــسب کردن ــاالتری ک ــی ب ــون قرآن  و >018/0P(آزم

004/0P<(.     افـرادی کــه خیلـی کــم قـرآن را گروهــی و
اساتیدی کـه بـه هنگـام قرائـت           و نیز  خوانند ای می  مقابله

نمـره آزمـون    کردنـد    قرآن ترجمه آنرا زیـاد مطالعـه مـی        
 ).>001/0P و   >002/0P(داشتندها   از سایر گروه  ی  باالتر

خیلـی زیـاد    افرادی که در جلسات تفسیر قـرآن        همچنین  
افرادی که خیلی زیاد قرآن را بـا فهـم       و   کنند شرکت می 
ــا مــی ــاالتری کــسب  خواننــد  معن نمــره آزمــون قرآنــی ب
ــد  کــرده ــه  .)>001/0P و >013/0P(ان ــرادی کــه عالق اف
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 در آنهـا    آزمون قرآنی  ،خیلی زیادی به حفظ قرآن دارند     
 .)=003/0P( هـا داشـت    بـا سـایر گـروه     معناداری   تفاوت

همچنین اساتیدی که اعضاء خانواده خود را خیلـی زیـاد           
طـور    بـه  ،کردنـد  یق مـی  به یادگیری و خواندن قرآن تشو     

انـد   داری نمره آزمون قرآنی بـاالتری کـسب کـرده       معنی
)005/0P=(.  در زمینـــه توجـــه بـــه مـــسایل معنـــوی در 

ها، مطالعات مستندی انجام شـده اسـت از جملـه             دانشگاه
های انتقال معنویت      جهان در دانشگاه تورنتو راه      آقای شاه 

ــاثیر آن   و  ــی ت ــوزش و حت ــاثیر آن در آم ــونگی ت  در چگ
ــدالت ــرار داده   ع ــق ق ــورد بحــث و تحقی ــاعی را م  اجتم
تحقیقـی بـا عنـوان معنویـت و         ) King( کینگ   .)17(است

هــای آموزشــی   آمــوزش مراقبــت ســالمتی در برنامــه   
 .)18(دانشجویان دستیاری طب خانواده انجـام داده اسـت        

استفاده کـشورهای   «تحقیقی با عنوان  ) Chan(آقای چان   
 انجــام داده »کــاربرد بــالینیغربــی از معنویــت شــرقی در 

ــت ــری  . )19(اســ ــق دیگــ ــطتحقیــ ــداچینوتوســ   بالــ
)Baldacchino (   ــشجویان ــه دانـ ــوزش بـ ــورد آمـ در مـ

 انجـام    پرستاری مقطع پیشرفته، بـرای مراقبـت از بیمـاران         
  .)20(گرفته است

  در مــــورد اخــــالق اســــاتید و دانــــشجویان هــــم 
ــسبرد     ــک وی ــه ری ــده اســت از جمل ــام ش ــاتی انج   مطالع

)Rick Weissbourd (   در دانشگاه هاروارد تحقیقـاتی بـا
عنوان اساتید اخالق، دانشجویان اخـالق بـه عمـل آورده           

ارزیـابی میـزان آشـنایی و آگـاهی اســاتید در      .)12(اسـت 
هـای    در دانـشگاه   در چنـد تحقیـق    های مربوطـه نیـز        رشته

 .)16،15(فتـه اسـت   مختلف مورد مطالعه و تحقیق قرار گر      
ــ  ورد بررســی میــزان آشــنایی و مطالعــه حاضــر کــه در م

آگــاهی اعــضای هیئــت علمــی دانــشگاه علــوم پزشــکی  
 هـر سـه     دربرگیرنـده  طبعا   ،مازندران نسبت به قرآن است    

 میزان ارزیابی آشنایی و آگـاهی       ،ژگی معنوی اخالقی    وی
ــاتید ــرااس ــاد و    اســت زی ــر ابع ــالوه ب ــی ع ــت قرآن  معرف
های فـراوان، یـک موضـوع معنـوی و اخالقـی هـم                جنبه
  .است باشد که دراین مطالعه مورد تحقیق واقع شده می

در این مطالعه ضمن بررسی توصیفی میزان آشـنایی         
 مشخصات افرادی   ،و آگاهی اعضاء هیأت علمی با قرآن      

که آگاهی بیشتری از قرآن دارند با آنهـایی کـه آشـنایی     
 تـا ضـمن     نیز مورد مقایـسه قـرار گرفـت        ،کمتری داشتند 

ت آنهـا تـا حـدودی عوامـل         شناسایی نقاط ضـعف و قـو      
مثالً آمـوزش قـرآن     . دشومؤثر در این زمینه بهتر بررسی       

توانـد نقـش بـسزایی در        در سنین کودکی در خانواده می     
 مـسائل قرآنـی در بزرگـسالی        ازآگاهی و آشنایی بیـشتر      

البته این بدان معنا نیـست کـه در بزرگـسالی            .داشته باشد 
 برخـی از  دگاهاز دی و ستیندیگر امکان رشد و آموزش   

 و آن ایـن کـه  محققین یک دیدگاه عجیـب وجـود دارد       
رشد اخالقی ما در دوران کودکی شکل گرفتـه اسـت و            

هـا    فرد بـا آن ویژگـی  ،از هنگام بزرگسالی تا زمان مرگ   
 فرمــوده پیــامبر مکــرم در حالیکــه .)12(کنــد زنــدگی مــی

اطلبوا العلم من المهد الی اللحد زگهواره تا گور         ": اسالم
 گواه بر تداوم امکان رشد و آمـوزش       ،)21("نش بجوی دا

ای جدیـد از رشـد        نمونـه ) noam( و به گفتـه نـوام     . است
هـای    بزرگساالن نشان دهنده این امـر اسـت کـه ویژگـی           

 ثابت نمیماند بلکه بسته به عوامـل مختلـف     هرگزاخالقی  
 تحقیقـات و مطالعـات انجـام شـده در         .)22(کنـد  تغییر می 

هـا تاییـد       آمـوزش را در موفقیـت      مراکز علمی هم نقـش    
 کــه توســط ســید محمــد مهــدی در پژوهــشی .کنــد مــی

ــزاوه ــاثیر دو روش   ه ــسه ت ــورد مقای ای و همکــاران در م
ــرش و      ــاهی، نگ ــر آگ ــایی ب ــشاوره و راهنم ــوزش م آم
عملکرد اساتید راهنمای تحصیلی دانشگاه علوم پزشـکی        

گذاری روش نخـست      تاثیربیانگر  ،   بود همدان انجام شده  
از آن  عـالوه بـر ایـن،       . )23(است  ش از روش دیگر بوده    بی

های قرآنی موجب شکوفایی استعدادهای       آموزشجا که   
 و امکان اسـتفاده از ایـن        شود  می اخالقی و معنوی اساتید   

ــت ــتعداد و ظرفی ــا را اس ــعه فرهنــگ  ه ــرویج و توس  در ت
  جهــت تقویــت،دهــد مــیمعنــوی و اخالقــی در دانــشگاه 

) Heath(تحقیقات هیـث  . باشد  میاساتید نیز موثر  روحیه
حاکی از آن است که به کارگیری و استفاده از اسـتعداد            
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ر مفیـدتر  بـسیا در افزایش روحیه آنهـا     آن  اساتید و اشاعه    
  .)24(است از ترفیع درجه یا حقوق

 -1: شـود    ایـن تحقیـق پیـشنهاد مـی       نتایج با توجه به  
ت مطالعات دیگری در زمینه نقش قرآن در ارتقـاء سـالم    

ــود    ــام ش ــشجویان انج ــاتید ودان ــی اس  -2. روحــی وروان
ــه ــارگیری     برنام ــه ک ــنایی و ب ــای فرهنگــی جهــت آش ه
 بـه طـور     -3. های قرآنی در دانشگاه تدوین گـردد       آموزه

ریــزی مــدوّن جهــت رســیدن بــه معیارهــای  کلــی برنامــه

استخراج شـده بـرای گروهـی کـه نمـره آزمـون قرآنـی               
رسـی انگیـزه هـای      ایجـاد وبر   انـد و   باالتری کسب کرده  

الزم جهـــت رســـیدن بـــه آن معیارهـــا ماننـــد شـــرکت  
های بلند مدت ارتقـاء       برنامه زتواند ا  درجلسات تفسیر می  

روی . دشـو سطح دانش قرآنی اعضاء هیأت علمی تلقـی         
هم رفته عـدم وجـود پرسـشنامه اسـتاندارد وعـدم سـابقه              

مشکل دسترسـی مطلـوب بـه     چنین مطالعاتی در کشور و    
  .های این تحقیق بوده است حدودیتاساتید از م
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