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Article Type 
Research Article 

 Purpose: Student life is one of the most sensitive stages of people's 

lives, which can also be prone to some behavioral damage, like risky 

behaviors. The present study was conducted in order to investigate 

the relationship between Quranic Intimacy and the incidence of 
risky behaviors among students.  

Materials and Methods: The present study is a descriptive and 

analytical study of correlational and cross-sectional type. The 
research community was all students of Hamadan and Tabriz 

Universities of Medical Sciences, and the sample population was 

selected using stratified and random sampling. The tools used in this 

research included: the Quranic intimacy scale and the risk taking of 
Iranian youth scale. To analyze the data, the statistical test of 

percentage and frequency, mean and standard deviation, 

Kolmogorov–Smirnov test for normality of data, independent t-test, 
one-way analysis of variance and Pearson correlation were used. All 

analyzes were performed using SPSS software version 24. 

Findings: 690 students participated in the study (50% male). The 
results of the statistical analysis showed that familiarity with the 

Holy Quran has a significant and meaningful effect on reducing the 

occurrence of risky behaviors. This effect was observed in all 

dimensions of risky behaviors including: dangerous driving, 
violence, smoking, unsafe sexual behavior, alcohol and drugs abuse 

and psychotropic substances (P<0/05).  

Conclusion: According to the positive effect of intimacy with the 
Holy Quran on risky behaviors, the reduction of these behaviors in 

each of its dimensions, it is necessary to strengthen and improve the 

relationship with the Qur'an. Therefore, in this direction, short-term 
and long-term planning and the implementation of various 

educational programs and the promotion of the Qur'an and intimacy 

with it at the micro and macro levels and in various age groups, 

especially students, are necessary. 
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 129..  بروز میزان و قرآن با انس بین ارتباط بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 بروز میزان و قرآن با انس بین ارتباط بررسی
 علوم های دانشگاه دانشجویان در پرخطر رفتارهای

 1401 سال در تبریز و همدان پزشکی

 
 1قرایی اله حجت

 یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، اقتصاد و مدیریت گروه، استادیار
 .ایران همدان، همدان،

 
 2آهنگری حسینی سیدعابدین

 لومع دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و کتابداری گروه استادیار،
 .ایران همدان، همدان، پزشکی

 
 3جهانیان راضیه
 همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه همدان، استان بهداشت مرکز
 .ایران

 
 4اوغلی ابراهیم رضا

 علوم دانشگاه درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت، گروه استادیار
 .ایران اردبیل، اردبیل، پزشکی

 
 5غالمی حسین امیر

 علوم دانشگاه روانپرستاری،گروه  ،ارشد کارشناسی دانشجوی
 .)نویسنده مسئول( ایران همدان، همدان، پزشکی

 
 چکیده

 می افراد زندگی احلمر ترین حساس از دانشجویی دوارن: هدف
 رفتاری، های آسیب برخی مستعد تواند می حال عین در که باشد

 منظور به حاضر پژوهش. باشد نیز پرخطر، های رفتار هچون
 پر ایه رفتار بروز میزان و کریم قرآن با انس  بین ارتباط بررسی

  .گردید انجام دانشجویان میان در خطر
 از تحلیلی و توصیفی مطالعه یک حاضر مطالعه: ها روش و مواد
 کلیه پژوهش مورد جامعه. باشد می مقطعی و همبستگی نوع

 هک باشند می تبریز و همدان پزشکی علوم های دانشگاه دانشجویان
 یتصادف و ای طبقه گیری نمونه روش از استفاده با نمونه جمعیت
 مقیاس: شامل پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای. گردید انتخاب
. بودند ایرانی جوانان خطرپذیری مقیاس نیز و قرآن با انس سنجش

 و میانگین فراوانی، و درصد آماری آزمون از ها داده تحلیل برای
 ودنب نرمال بررسی برای گلموگروف-اسمیرنوف استاندارد، انحراف

 یهمبستگ و یکطرفه واریانس آنالیز مستقل، تی های آزمون ها،داده
 زاراف نرم از استفاده با ها تحلیل تمامی. گردید استفاده پیرسون

SPSS گردید انجام 24 نسخه.  
(. مرد درصد 50) گردیدند مطالعه وارد دانشجو 690 تعداد: هایافته
 توجه لقاب تأثیر کریم قرآن با انس که داد نشان آماری تحلیل نتایج

 می سبب پرخطر های رفتار بروز میزان کاهش بر را داری معنا و
 یرانندگ: شامل خطر پر های رفتار ابعاد تمامی در تأثیر این. گردد

 مصرف ناایمن، جنسی رفتار کشیدن، سیگار خشونت، خطرناک،
 گردید مشاهده گردان روان های دارو و مخدر مواد و الکل

(P>0/05). 
 رفتار رب کریم قرآن با انس مطلوب تأثیر به باتوجه :گیری نتیجه

 نیازمند آن، ابعاد از یک هر در ها رفتار این کاهش  پرخطر، های
 یزیر برنامه راستا این در لذا. باشد می قرآن با انس بهبود و تقویت

 گوناگون های برنامه اجرای و درازمدت و مدت کوتاه های

 رده در و کالن و خرد سطح در آن با انس و قرآن ترویج و آموزشی
 .است ضروری دانشجویان، ویژه به سنی، گوناگون های

 
 دانشجویان، قرآن، با انس قرآن، خطر، پر رفتارهای :ها کلیدواژه

 پزشکی علوم دانشگاه
 

 18/06/1401تاریخ دریافت: 
 28/08/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولamirg5936@gmail.com 

 مقدمه
اگر رفتار های افراد را میتنی بر سود و زیانی که برای فرد و جامعه 

در یک سر آن رفتار ها  در نظر بگیریم، در بر دارد در یک طیف
بهنجار بوده و با محیط سازگاری دارد و در سر دیگر طیف رفتار
هایی وجود دارد که برای فرد و جامعه مضر می باشد. رفتار های 

ه ب تحت عنوان رفتار های پرخطر شناسایی می شوند. اغلبنوع دوم 
ق ایی اطالفتار هعبارتی دیگر، رفتار های پرخطر به آن دسته از ر

زیستی افراد و جامعه را به خطر می می گردد که سالمت و به
. این رفتار ها متشکل از رفتار هایی می باشند که یا سالمتی اندازد

رف الکل، مصرف سیگار و خود فرد را به خطر می اندازد، مثل مص
و روابط جنسی غیر ایمن و یا رفتار هایی می باشند که  مواد مخدر

سایر افراد جامعه را به خطر می اندازند از قبیل دزدی،  سالمتی
خشونت، فرار از مدرسه و خانه. با این وجود، متداول ترین رفتار 
های پر خطر عبارتند از استعمال سیگار و مواد مخدر و دارو های 
غیر قانونی، مصرف زیاد مشروبات الکلی، رانندگی خطرناک، رابطه

 . (1)بند و باری  ی جنسی ناایمن و کارهای بی
دوران دانشجویی از حساس ترین مراحل زندگی افراد می باشد. این 
مرحله نقش قابل توجهی را در شکل گیری و یا استمرار الگو های 
رفتاری ایفا می کند. با وجود این که انتظار می رود تحصیالت 

یت عموقبه افزایش سطح آگاهی، توان فکری،  دانشگاهی، با توجه
به عنوان عامل پیشگیری مهم در برابر  اجتماعیها و ارتباطات 

سفانه گزارش ها و نیز ای رفتاری عمل کند با این حال متأآسیب ه
آمار و ارقام حاکی از افزایش روز افزون بروز چنین رفتار های پر 
خطری در میان دانشجویان می باشد. تحقیقات نشان می دهند که 

جویان و محیط های متداول ترین وقوع این رفتار ها در دانش
 2004. راپ و لیزا در مطالعه ای که در سال (2)دانشگاهی می باشد 

درصد دانشجویان سیگار  61ش از منتشر کرده اند دریافته اند که بی
درصد آنها مشروبات الکلی مصرف می کنند.  80می کشند و بیش از 

ها درصد از نمونه مورد مطالعه آن 54ها دریافتند که همچنین آن
این آمار در . (3)گان دارو های غیر قانونی می باشند مصرف کنند

ای که ور چشم گیری نگران کننده می باشد به گونهایران نیز به ط
 در نیز ایرانی جوانان و نوجوانان بین در پرخطر رفتارهای شیوع

 و است شده تبدیل اجتماعی ییک مسئله به اخیر سالهای
 و مدیریتی، دانشگاهی مختلف سطوح در را عمیقی هاینگرانی
به طوری که در مطالعات . است آورده وجود به جامعه عمومی

شیوع رفتار های جنسی پر خطر خارج از روابط زناشویی را در بین 
 نایرا در سیگار شروع سن و نیز میانگین (4) درصد 9/12دانشجویان

 نمعتادا نسبت باالترین و است بوده سال 6/16در بین افراد سیگاری 
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  و همکاران     قرایی اله حجت  130

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 آغاز را مواد مصرف سال 22 تا 17 ی بین در فاصله (%7/45) کشور
 .(5)اند کرده

زای مرتبط با تحصیل و نیز نگرانی از شغل سعالوه بر عوامل استر
تر ی انگیختگی بیشو حرفه آینده خود، هیجان خواهی و آستانه

دانشجویی می باشد که مییکی از ویژگی های بارز افراد در سن 
 های پرخطر مستعدتر سازدها را نسبت به بروز این رفتارتواند آن

(6) . 
رفتار های پر خطر را نمی توان تنها یک مشکل فردی قلمداد نمود، 

نیانبلکه ب یتوانند نه تنها بنیان زندگی فردمی ها چرا که این رفتار
اد خانوادگی و نیز اجتماعی تحت تأثیر قرار های زندگی را در ابع

 و این بدین (7) ها را در معرض فروپاشی قرار دهدآن بلکه داده
ر دوران کاهش رفتارهای پرخطر دمداخله برای معناست که 

 ت.ضروری اسدانشجویی بسیار الزم و 
ی آن است که در زمینه ی رفتاریان کنندهمرور نظرات مختلف ب

کرد قطعی وجود ندارد و در این راستا عوامل روی یکهای پر خطر 
که از مهم  اندها مود توجه قرار گرفتهمتعددی در بروز این رفتار
و  فرهنگی، اجتماعی، اعتقادیعوامل  :ترین این عوامل عبارتند از

از طریق برقراری یک نظم ، مذهبدر این راستا  .(8)سبک زندگی 
تواند تدوین قوانین و گرایش به رفتارهای پرخطر می ،درونی اخالقی

 . (9) را تحت تأثیر قرار دهد
عنوان یک  دین به ای از دانشمندان جامعه نشناسی،مطابق نظر عده
، انسجام و نظم و نظاممانند  حیاتیکارکردهای  شاملنماد اجتماعی 

جامعه  حیاتآن  فقدانشود که خوشبختی آفرینی در نظر گرفته می
 تواند عامل نیرومند تعیین کننده پدیدهمی اغلبکند. دین می مختلرا 

ها تأثیرگذارد و به نهادها شکل دهد، بر ارزش ،های اجتماعی باشد
 . (10) روابط را زیر نفوذ خود قرار دهدنهایت  در

دارد آخرین کتاب آسمانی را قرآن معرفی نموده و بیان می اسالمدین 
در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی که این کتاب راه هدایت بشر را 

بیان إسرا  همان گونه که در سورهنموده است.  و مشخص معین
 ترین راه این قرآن به راهی هدایت میکند که مستقیم": داردمی

دهد شارت میبدهند هاست و به مؤمنانی که عمل صالح انجام می
این کتاب آسمانی پیوسته  . 1"تها پاداش بزرگی اسکه برای آن

مردم  خود و امور نمودن اصالحانسان را به ایمان، عمل صالح و 
دعوت نموده و از کفر، عمل ناشایست و افساد در جامعه برحذر 

و یاد خداوند ". همچنین این هدیه ی الهی به عنوان داشته است
 . معرفی شده است 2"موجب آرامش و اطمینان قلب

( متغیر 1385از طرفی در مطالعه ای توسط نازکتبار و همکاران )
های دین داری اعم از بعد اعتقادات دینی )باور مذهبی(، تجربه دینی 
)عواطف دینی( و مناسک دینی یا همان اعمال دینی تأثیر مستقیم بر 

 .(11)کاهش بزهکاری جوانان ندارد 
ت بعضاً متفاوو وجود نتایج  مختلف در حوزه دین تحقیقات با وجود

، بررسی تعداد تحقیقات انجام شده در ایران نشان میدر این حوزه
ر و ارتباط آن با بروز رفتا ی تحقیقات مرتبط با قرآندهد که گستره

_________________________________ 

لِلََّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشَِّرُ الْمُؤْمِنِینَ إِنََّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی . 1

(.9)االسراء، الََّذِینَ یَعْمَلُونَ الصََّالِحَاتِ أَنََّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا  

کافی می باشد. و نا طور خاص بسیار کم به های پرخطر در جامعه
و  انس با قران کریمبررسی رابطه بین  پژوهش حاضر درصدد

 .دانشجویان است میاندر  رخطررفتارهای پ
 
 و روش هااد وم

ز نوع همبستگی و مقطعی می مطالعه حاضر توصیفی و تحلیلی ا
علوم  های جامعه مورد پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاهباشد. 

وجه با تجهت تعیین حجم نمونه  می باشند.  و همدان تبریزپزشکی 
، متوسط همبستگی بین انس (12)به مطالعه رمضانزاده و همکاران

تعیین شد و در این مطالعه فرض  78/0با قرآن و متغیر وابسته حدود 
محاسبه گردد. بنابراین در سطح  65/0شده که حداقل همبستگی 

درصد به حداقل  20و میزان ریزش  %90ون ، توان آزم%95اطمینان 
ه ها نبود. بدین ترتیب تعداد گل نمو نمونه از هر دانشگاه نیاز 345
بقه ط جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری. بود نمونه 690

. به این صورت که دانشجویان تمامی ای و تصادفی انتخاب گردید
نسبت تعداد دانشجویان  و به نددانشکده ها در این پژوهش وارد شد

روش هر دانشکده سهم آن دانشکده در جمعیت نمونه مشخص شد. 
از بین بدین صورت بود که در این پژوهش  جمع آوری داده ها

ص متناسب )بر اساس یا تخصدانشجویان تمامی دانشکده ها ب
، جنسیت و رشته تحصیلی(، تعدادی به صورت تصادفی دانشکده
این ترتیب که در ابتدا سهم هر دانشکده در . به گردیدندانتخاب 

سپس با توجه به نسبت بین دانشجویان  هجمعیت نمونه مشخص شد
دختر و پسر سهم هر جنس مشخص شده و بر اساس تعداد 
دانشجویان مختلف هر رشته سهم آن رشته نیز از جمعیت نمونه 

. در مرحله بعد محققین با هماهنگی مسئولین گردیدمشخص 
های مختلف رفته و به صورت به دانشکده ها؛و دانشکدهها دانشگاه

تصادفی و بر اساس لیست ارائه شده توسط آموزش دانشکده و با 
استفاده از شماره ردیف دانشجویان موجود در لیست، تعدادی را به 
صورت تصادفی منظم انتخاب کرده و پرسشنامه ها توسط 

 حققین تکمیل شد. دانشجویان به روش خودابرازی و با نظارت م
ها در ورود دانشجویان به این مطالعه اشتغال به تحصیل آن معیار

 بود و همدان تبریزعلوم پزشکی های های دانشگاهیکی از دانشکده
 یا همدان تبریزشهر همان های مستقر در همچنین مالک دانشکده

ای شهرستان ها در مطالعه وارد و دانشجوهای دانشکده ه بودند
همچنین افراد مبتال به بیماری های شدید روانی و افراد دچار  .نشدند

جهت تحلیل داده ها از نرم  .نداختالالت ذهنی از مطالعه حذف شد
تی استفاده شد و با استفاده از آزمون های  24نسخه  SPSSافزار 

 .دپیرسون تحلیل انجام شهمبستگی مستقل، آنالیز واریانس و 
مقیاس سنجش انس با در این پژوهش شامل ابزارهای مورد استفاده 

 مفاهیم کاربرد قرآن، تالوت سطح سه سؤال در 21قرآن که دارای 

زندگی می باشد. این  در قرآن اثرات درک و زندگی در قرآنی
وایی ( طراحی و ر1395پرسشنامه توسط رمضانزاده و همکاران )

اخ ی کرونبیید شده و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفاآن تأ

الََّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنَُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللَّهِ  .2

.(28)رعد،  تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوبُ  
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 3که ت کرد نمره جداگانه دریاف 4به دست آمد. هر پاسخگو  87%
نمره آن مربوط به هرکدام از ابعاد و یک نمره به صورت کلی می 

 .(12)باشد
ابزار مورد استفاده برای سنجش رفتارهای پرخطر  در این مطالعه

رانندگی خرده مقیاس  6مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی که دارای 
خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر و روان 

در مطالعه  .(13) گردان، مصرف الکل و خطر پذیری جنسی می باشد
محاسبه  93/0 مقیاساین  برای آلفای کرونباخ زاده محمدی میزان

نمره آن  6که  کردنمره جداگانه دریافت  7هر پاسخگو  .(14)شد
 ها و یک نمره به صورت کلی است.  مؤلفهمربوط به هرکدام از 

خ ها براساس مقیاس لیکرت درجه بندی در هر دو پرسشنامه پاس
)کامال موافق( امتیازبندی  5می شوند که از یک )کامال مخالف(  تا 

 .شد
 

 یافته ها
بروز رفتارهای پرخطر در پیش بینی بررسی هدف پژوهش حاضر 

آوری . بعد از جمعانس با قرآن بودهای  مؤلفهبر اساس  دانشجویان
تجزیه و  SPSS-24های خام با نرم افزار ها، دادهپرسشنامه

تحلیل شدند و با استفاده از آزمون آماری درصد و فراوانی، میانگین 
بودن گلموگروف برای نرمال -و انحراف استاندارد، اسمیرنوف

ها، آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی داده
 تحلیل شدند.  پیرسون تجزیه و

های توصیفی این مطالعه شرکت کنندگان به طور  بر اساس یافته
مساوی از هر دو جنس بودند. بیشتر افراد مجرد بوده و اکثر آنها 

بیشتر افراد شرکت کننده از دانشکده  سال داشتند. 25تا  20سن بین 
پزشکی بودند و مقطع تحصیلی افراد شرکت کننده نیز بیشتر پزشکی 

 عمومی و کارشناسی بود )جدول یک(.

 

 ده در پژوهشنمتغیرهای دموگرافیک افراد شرکت کن .1جدول 
 درصد تعداد )درصد( متغیر

 جنس
 %50 345 مذکر
 %50 345 مونث

 وضعیت تاهل
 %80 552 مجرد
 %20 138 متاهل

 سن

 %1/17 119 سال 20زیر 

 %8/50 350 سال 25تا  20

 %2/29 201 سال 30تا  26

 %9/2 20 سال 30باالی 

 دانشکده

 %9/11 83 بهداشت
 %9/8 62 پردیس بین الملل
 %8/12 89 پرستاری و مامایی

 %32.6 225 پزشکی
 %5/14 100 پیراپزشکی
 %5.5 40 داروسازی

 %8/7 53 دندانپزشکی
 %6 42 توانبخشی

 مقطع تحصیلی

 %49 337 کارشناسی
 %9 62 کارشناسی ارشد
 %2/34 238 دکترای عمومی
 %8/7 53 دکترای تخصصی

 %100 690  کل

در ادامه یافته های تحلیلی این مطالعه ارائه خواهد شد که شامل 
ثیر متغیرهای دموگرافیک بر میزان انس با قرآن و بروز أبررسی ت

رفتارهای پرخطر است. در نهایت نتایج بررسی میزان همبستگی بین 
های آن ارائه خواهد  مؤلفهانس با قرآن با بروز رفتارهای پرخطر و 

 شد. 

هل، أنتایج مطالعه نشان داد که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت ت
با قرآن و هیچ یک از مؤلفه های  سن و مقطع تحصیلی با متغیر انس

 (.2ن ارتباط معنادار وجود ندارد )جدول آ
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 میزان انس با قرآن: ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک افراد شرکت کننده در پژوهش و 2جدول 

 متغیرها ابعاد
 اثرات قرآن

 انحرفمیانگین )
 معیار(

 کاربرد قرآن
 انحرفمیانگین )

 معیار(

 تالوت قرآن
انحرف میانگین )

 معیار(

 کل
انحرف میانگین)

 معیار(

 جنسیت
 (11.02) 53.39 (6.16) 22.01 (4.46) 19.87 (2.49) 13.80 زن
 (12.65) 50.10 (6.01) 18.59 (4.69) 17.79 (3.85) 13.61 مرد

 وضعیت تاهل
 (12.19) 55.21 (4.72) 21.21 (4.42) 18.16 (3.33) 14.55 مجرد
 (13.28) 52.89 (5.03) 20.69 (4.93) 17.60 (2.71) 13.98 متاهل

 سن

 (10.28) 55.14 (4.91) 22.07 (4.41) 19.09 (3.49) 15.10 سال 20زیر 
 (11.31) 49.35 (4.96) 19.18 (4.67) 17.04 (3.56) 13.94 سال 25تا  20
 (12.01) 52.98 (5.45) 21.34 (4.38) 18.31 (3.28) 14.16 سال 30تا  26

 (12.32) 51.33 (5.41) 20.72 (4.94) 17.55 (2.76) 14.04 سال 30باالی 

 مقطع تحصیلی

 (11.13) 55.20 (5.62) 22.04 (3.91) 19.32 (3.34) 15.2 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
13.99 (3.65) 17.02 (4.69) 19.19 (5.81) 49.64 (11.98) 

 (10.99) 52.97 (5.51) 21.12 (4.50) 18.51 (3.44) 14.89 دکترای عمومی
دکترای 
 (12.01) 51.85 (5.94) 20.03 (4.55) 17.43 (2.85) 13.97 تخصصی

در بررسی ارتباط بین جنسیت و بروز رفتارهای پرخطر نتایج به 
لفه های رانندگی ؤدست آمده نشان داد که بین جنسیت فرد و م

خطرناک، خشونت، مصرف موادر مخدر و روانگردان، مصرف 
فرد ارتباط معنادار  الکل، خطر پذیری جنسی و در کل خطرپذیری

ها و خطرپذیری کل میانگین خطرپذیری لفهدر تمام مؤوجود دارد. 
ار لفه سیگبود. تنها ارتباط بین جنسیت و مؤ تر از زنانمردان بیش

 (.3کشیدن معنادار نبود )جدول 
 

 
 افراد شرکت کننده در پژوهش و بروز رفتارهای پرخطر جنسیت: ارتباط بین 3جدول 

 آماره آزمون انحراف معیار میانگین متغیرها ابعاد

 رانندگی خطرناک
 0.714 2.70 مرد

P= 000/0  
 1.375 2.55 زن

 خشونت
 0.744 2.60 مرد

P= 000/0  
 1.039 1.85 زن

 سیگار کشیدن
 0.775 2.35 مرد

P= 229/0  
 0.719 1.46 زن

 مصرف مواد مخدر و روان گردان
 0.740 2.32 مرد

P= 000/0  
 0.513 1.20 زن

 مصرف الکل
 0.744 2.36 مرد

P= 020/0  
 0.660 1.39 زن

 خطر پذیری جنسی
 0.730 2.16 مرد

P= 000/0  
 0.390 1.15 زن

 کل
 0.525 2.45 مرد

P= 001/0  
 0.540 1.70 زن

بررسی ارتباط بین وضعیت تاهل دانشجویان و میزان بروز رفتارهای 
پرخطر نشان داد که وضعیت تاهل با بروز رفتارهای پرخطر و  هیچ 

 (.4های آن ارتباط معنادار ندارد )جدول  مؤلفهیک از 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1425-en.html


 133..  بروز میزان و قرآن با انس بین ارتباط بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 بین وضعیت تاهل افراد شرکت کننده در پژوهش و بروز رفتارهای پرخطر : ارتباط4جدول 
 آماره آزمون انحراف معیار میانگین متغیرها ابعاد

 رانندگی خطرناک
 1.066 2.60 مجرد

P= 065/0  
 1.210 2.72 متاهل

 خشونت
 0.974 2.25 مجرد

P= 866/0  
 0.987 2.14 متاهل

 سیگار کشیدن
 0.881 1.93 مجرد

P= 916/0  
 0.820 1.80 متاهل

 مصرف مواد مخدر و روان گردان
 0.857 1.78 مجرد

P= 579/0  
 0.815 1.68 متاهل

 مصرف الکل
 0.864 1.91 مجرد

P= 696/0  
 0.812 1.77 متاهل

 خطر پذیری جنسی
 0.776 1.68 مجرد

P= 365/0  
 0.762 1.56 متاهل

 کل
 0.657 2.08 مجرد

P= 985/0  
 0.637 2.04 متاهل

در این مطالعه ارتباط بین سن افراد شرکت کننده و بروز رفتارهای 
پرخطر نیز مور بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی حاکی از آن 
است که بین سن افراد و میزان بروز رفتارهای پرخطر ارتباط 

لفه های سیگار کشیدن، ؤمعنادار جود دارد. همچنین متغیر سن با م
موادر مخدر و روانگردان، مصرف الکل، خطر پذیری مصرف 

ترین شاط معنادار داشت. در تمامی این مؤلفه ها بیجنسی نیز ارتب
هده سال مشا 30میانگین بروز رفتارهای پرخطر در افراد باالی 

لفه رانندگی خطرناک، خشونت گردید. ارتباط بین سن و دو مؤ
 (.5معنادار نبود )جدول 

 
 

 بین سن افراد شرکت کننده در پژوهش و بروز رفتارهای پرخطرارتباط  .5جدول 

 آماره آزمون انحراف معیار میانگین متغیرها ابعاد

 رانندگی خطرناک

 1.171 2.61 سال 20زیر 

P= 984/0  
 1.065 2.63 سال 25تا  20
 1.154 2.62 سال 30تا  26

 0.566 2.72 سال 30باالی 

 خشونت
 

 1.040 2.28 سال 20زیر 

P= 187/0  
 0.953 2.21 سال 25تا  20
 1.000 2.19 سال 30تا  26

 0.648 2.67 سال 30باالی 

 سیگار کشیدن

 0.808 1.92 سال 20زیر 

P= 009/0  
 0.897 1.88 سال 25تا  20
 0.850 1.86 سال 30تا  26

 0.684 2.58 سال 30باالی 

مصرف مواد مخدر و روان 
 گردان
 

 0.760 1.61 سال 20زیر 

P= 000/0  
 0.859 1.76 سال 25تا  20
 0.849 1.75 سال 30تا  26

 0.608 2.68 سال 30باالی 

 مصرف الکل
 

 0.762 1.90 سال 20زیر 

P= 001/0  
 0.868 1.85 سال 25تا  20
 0.860 1.84 سال 30تا  26

 0.726 2.70 سال 30باالی 
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 خطر پذیری جنسی

 0.584 1.49 سال 20زیر 

P= 000/0  
 0.778 1.69 سال 25تا  20
 0.825 1.63 سال 30تا  26

 0.753 2.37 سال 30باالی 

 کل

 0.625 2.04 سال 20زیر 

P= 002/0  
 0.643 2.07 سال 25تا  20
 0.674 2.06 سال 30تا  26

 0.514 2.66 سال 30باالی 

دیگری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر  مؤلفه
اد مقطع تحصیلی افرآن بر میزان بروز رفتارهای پرخطر بررسی شد 

بود. نتایج این بررسی نشان داد که مقطع تحصیلی افراد با نمره کل 
های آن به غیر از رانندگی خطرناک مؤلفهخطرپذیری و تمامی 

 مؤلفهارتباط معنادار آماری دارد. بررسی ها نشان داد که در تمامی 

ها میانگین رفتارهای پرخطر در افرادی که در مقطع دکترای 
تخصصی مشغول به تحصیل هستند از سایر مقاطع بیشتر است )جدول 

6.) 
 

 
 ده در پژوهش و بروز رفتارهای پرخطرارتباط بین مقطع تحصیلی افراد شرکت کنن .6جدول

 آماره آزمون انحراف معیار میانگین متغیرها ابعاد

 رانندگی خطرناک

 1.154 2.65 کارشناسی

P= 478/0  
 1.062 2.50 کارشناسی ارشد
 1.095 2.63 دکترای عمومی
 0.756 2.73 دکترای تخصصی

 خشونت
 

 0.964 2.12 کارشناسی

P= 003/0  
 0.957 2.31 ارشدکارشناسی 

 0.995 2.24 دکترای عمومی
 0.869 2.72 دکترای تخصصی

 سیگار کشیدن

 0.877 1.84 کارشناسی

P= 010/0  
 0.806 1.86 کارشناسی ارشد
 0.876 1.92 دکترای عمومی
 0.801 2.32 دکترای تخصصی

مصرف مواد مخدر و روان 
 گردان
 

 0.813 1.67 کارشناسی

P= 007/0  
 0.856 1.69 کارشناسی ارشد
 0.878 1.83 دکترای عمومی
 0.849 2.13 دکترای تخصصی

 مصرف الکل

 0.856 1.82 کارشناسی

P= 044/0  
 0.817 1.81 کارشناسی ارشد
 0.868 1.92 دکترای عمومی
 0.702 2.21 دکترای تخصصی

 خطر پذیری جنسی
 

 0.790 1.63 کارشناسی

P= 012/0  
 0.622 1.50 کارشناسی ارشد
 0.746 1.66 دکترای عمومی
 0.872 1.96 دکترای تخصصی

 کل

 0.644 2.02 کارشناسی

P= 001/0  
 0.663 1.99 کارشناسی ارشد
 0.658 2.10 دکترای عمومی
 0.586 2.44 دکترای تخصصی
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ر بروز بدر نهایت در این مطالعه ارتباط بین انس با قرآن و تاثیر آن 
ا نشان هرفتارهای پرخطر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده

های  مؤلفهن است که بین میزان خطرپذیری افراد و تمامی دهنده آ
معنادار وجود دارد. به این معنی که و انس با قرآن همبستگی منفی 

تر با قرآن با بروز کمتر رفتارهای پرخطر در افراد بین انس بیش

ننده ارتباط معنادار وجود دارد. این ارتباط در تمامی شرکت ک
سیگار کشیدن نیز  مؤلفههای رفتارهای پرخطر  به غیر از  مؤلفه

 مشاهده شد.
 

 
 ربروز رفتارهای پرخطهای آن بر  مؤلفهانس با قرآن و ارتباط بین . 7جدول 

 متغیرها ابعاد
 اثرات قرآن

 انحرفمیانگین )
 معیار(

 کاربرد قرآن
 انحرف) میانگین

 معیار(

 تالوت قرآن
انحرف میانگین )

 معیار(

 کل
انحرف میانگین )

 معیار(

 رانندگی خطرناک
 0.562- 0.601- 0.554- 0.542- ضریب همبستگی

معناداری 
(Pvalue) 

0.002 0.002 0.001 0.002 

 خشونت
 0.751- 0.804- 0.701- 0.740- ضریب همبستگی

معناداری 
(Pvalue) 0.001 0.001 0.001 0.001 

 سیگار کشیدن
 0.175 0.132 0.076 0.15 ضریب همبستگی

معناداری 
(Pvalue) 0.070 0.150 0.051 0.064 

مصرف مواد مخدر و 
 روان گردان

-0.480 0.103 ضریب همبستگی  0.581-  0.521-  
معناداری 

(Pvalue) 0.094 0.05 0.002 0.004 

 مصرف الکل
 

-0.562 ضریب همبستگی  0.495-  0.539-  0.550-  
معناداری 

(Pvalue) 
0.015 0.048 0.008 0.003 

 
 خطر پذیری جنسی

-0.518 ضریب همبستگی  0.297-  0.511-  0.537-  
معناداری 

(Pvalue) 0.023 0.087 0.019 0.018 

 
 کل

-0.528 ضریب همبستگی  0.0548-  0.586-  0.501-  
معناداری 

(Pvalue) 0.012 0.007 0.002 0.005 

ها و برای افراد، خانواده زمان های دورامنیت فردی و اجتماعی از 
جه تومورد بوده است و تاکنون از ابعاد مختلفی  بسیار مهمجوامع 

های ، باتوجه به ویژگیدانشجویانقرارگرفته است. در این بین، 
تر اختصاصی خود از قبیل قدرت خطر کردن و ریسک پذیری بیش

پژوهش حاضر با هدف بررسی اند. گرفتهدر معرض توجه قرار 
های پرخطر در میان ثیر میزان انس با قرآن کریم بر بروز رفتارتأ

مطالعه حاضر نشان داد بروز رفتار های دانشجویان انجام گرفت. 
 پرخطر با میزان انس با قرآن کریم رابطه ی منفی و معنا داری دارد.

تر باشد، بروز یم بیشبدین معنی که هر چه میزان انس با قرآن کر
در  می شود. دیده ترخطر در میان دانشجویان کمهای پررفتار

 هب رفتار های پر خطرخصوص متغیرهای مرتبط با قرآن و متغیر 
ای های بسیار اندکی وجود دارد. تنها مطالعه پژوهش یخاصشکل 

ش رضایی و همکارانی که در این خصوص شناسایی گردید مطالعه
ای مطالعهها . آنباشدبا نتایج مطالعه حاضر همسو می که کامالً بود

قرآن کریم بر میزان خطر پذیری  تالوتبا هدف بررسی تأثیر  را
 .دادندنوجوانانِ مقطع دبیرستان در مقابل رفتارهای پرخطر انجام 

این مطالعه که یک مطالعه نیمه تجربی بود میزان خطرپذیری دانش 
در های پرخطر در دو گروهی که آموزان را نسبت به انجام رفتار

ن برگزار گردید و در گروه جلسه تالوت قرآ 12ها نیکی از آ
ها ای صورت نگرفت مقایسه نمودند. آندیگری هیچ مداخله

طر عنوان متغیر مستقل بر میزان خ قرآن به تالوتتأثیر دریافتند که 
ر و میزان خطعنوان متغیرِ وابسته معنا دار بوده  پذیری نوجوانان، به

ار دطور معنا  ، نسبت به گروه کنترل بهپذیری درگروه آزمایش
 . (15) کاهش پیدا کرد

عات متعددی در رابطه اما فارغ از موضوع رفتار های پرخطر، مطال
ی اجتماعن بر سایر متغیر های فردی و آبا قر انسن و با تاثیر قرآ

انجام گردیده است که هم راستا با نتایج این مطالعه می باشد. به 
نشان داد که آوای و همکارانش انصاری جابری  مطالعه مثال  عنوان
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  و همکاران     قرایی اله حجت  136

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

قرآن کریم بر افسردگی بیماران بستری تأثیر داشته و تفاوت میانگین 
 مطالعه نمرات میزان افسردگی قبل و بعداز مداخله درگروه مورد

مطالعه (17)همچنین آقا جانی و میرباقر  . (16) ر بوده استمعنادا
 ین ب تعیین رابطه بین انس با قرآن با سالمت روان درای را با هدف 

نتایج نشان داد که نمودند. طراحی و اجرا  یپرستار دانشجوی 143
تری نسبت به افراد مبتال به دانشجویان سالم، انس با قرآن بیش

 . مشکالت روان داشتند
توان یم ثیر انس با قرآنها در رابطه با تأدر تبیین احتمالی این یافته

یک نظام  با فراهم نمودن تواندمی این کتاب آسمانیگفت که 
زندگی، احساس خود  شامل هدف دار بودن در زندگی معنایی

ا برای ربستر الزم  ،و خود را شایسته احترام دانستن مثبت ارزشمندیِ
سازد. این بستر مانع از خطر پذیری افراد  یک زندگی بهنجار آماده

منجر به کاهش اقدام به  و رفتار های هیجان طلبانه منفی و نهایتاً
که کتاب  تباط با خداهمچنین ار گردد.رفتار های پرخطر می

برای این مهم است، به منزله ی سرچشمه لهیکلیدی ترین وسآسمانی 
های ی دائمی انرژی باعث می شود که انسان ها در مقابل آسیب

فرار از این شخصی و محیطی و تمایل به رفتار های پرخطر برای 
مهم بالک یکی از از نظر شدلر و چرا که  آسیب ها مقاومت کنند

را به سمت رفتار های پرخطری نوجوانان و جوانان  ترین دالیلی که
برای  تواند یافتن راهیمی کشاند میمواد مخدر  همچون مصرف

 (18)باشد زا تنشهای مشکالت، احساسات منفی و موقعیت فرار از
بین انس با قرآن کریم و رفتار  ی منفی معنا داروجود رابطهبنابراین 

 های پرخطر دور از انتظار نیست. 
از آنجایی که مطالعه حاضر آن دسته از دانشجویانی که ترک 

و با توجه به این موضوع که تعداد  شوداند را شامل نمیتحصیل کرده
قابل توجهی از افرادی که مبتال به درجات شدید تری از رفتار های 
پر خطر می باشند ترک تحصیل می کنند، مطالعه ی حاضر اطالع 
مربوط به این گروه از افراد را در اختیار نداشته است و احتمال می 

مطالعه تحت  طر در نمونه ی موردخرود که شیوع رفتار های پر
تر از میزان واقعی خود گزارش شده باشد. ثیر این واقعیت کمتأ

کید بیش تری بر روی که در مطالعات آتی تأپیشنهاد می شود 
دانشجویان ترک تحصیل نموده انجام پذیرد تا موضوع به صورت 

 تر بررسی گردد. کامل و جامع
 

 تشکر و قدردانی
قدردانی خود را از معاونت  پژوهشگران نهایت سپاس و بدینوسیله

ین ، مسئولهمدان و تبریزعلوم پزشکی  هایپژوهشی دانشگاه محترم
راز اب راکه با تیم پژوهشی همکاری داشته را تمامی دانشجویانی  و 
 .  دارندمی

 اخالقی: تاییدیه
 مقاله حاضر نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی

  و کد اخالق  140107195952 شماره بابا  همدان
IR.UMSHA.REC.1401.554 باشدمی.  

 
                                             منافع تعارض

  .هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان این مقاله وجود نداشت
 مالحظات اخالقی

 در راستای مالحظات اخالقی در این پژوهش:
  هدف مطالعه وارد دانشجویان با رضایت کامل و آگاهی از

 ؛پژوهش شدند

  نمونه های مطالعه برای ادامه یا انصراف از مشارکت در
 ؛مطالعه مختار بودند

  جمع آوری داده ها با اطالع و هماهنگی مسئوالن دانشگاه
 .انجام گردید

 

 نتیجه گیری
با توجه به موارد فوق الذکر و این که دانشجویان از جمله ی گروه  

کید بر رفتار های پر خطر می باشند، تأرض های اصلی در مع
مشاورات مذهبی در راستای اهمیت کاربرد فردی و اجتماعی قرآن 
کریم و نیز انس با قران در شکل گیری رفتار ها و نیز لزوم تطابق 

های این کتاب آسمانی می تواند نقطه ی رفتار ها بر اساس آموزه
 خطر باشد. ار های پرشروع مناسبی در رابطه با پیشگیری از بروز رفت
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