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ارتباط آموزش قرآن کریم باشادکامی
مانک ییالق بیگی *:دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم تحقیقات اصفهان ،گروه روانشناسی
غالمرضا منشئی :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نائین ،گروه روانشناسی
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره چهارم ،بهار و تابستان  ،1390ص51-45
تاریخ پذیرش مقاله1390/4/5 :

چکیده
پژوهش حاضر به بررس��ی رابطه شرکت درکالسهای آموزشی تالوت و تفس��یر قرآن کریم با شادکامی پرداخته است .هدف
اصلی این پژوهش بررس��ی این مس��ئله اس��ت .که کدامیک از انواع ارتباط با قرآن (مدت زمان آموزش ،نوع دوره آموزشی)
پیش بینی کننده بهتری برای شادکامی می باشد .بدین منظور  328نفر از افراد شرکت کننده در کالسهای آموزشی قرآن
(مرد و زن) شهر رشت ازطریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .افراد نمونه پرسشنامه شادکامی
آکسفورد  29گزاره ای ( )2001و پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی را تکمیل نمودند .اطالعات به دست آمده با استفاده
ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمرحله ای به روش گام به گام تحلیل شد .نتایج نشان داد
که ش��رکت در دوره های آموزش��ی قرآن کریم بر اساس زمان دوره رابطه معنی داری با شادکامی دارد .در عین حال شرکت
در دوره های آموزش قرآن بر اساس نوع دوره(تالوت،تفسیر) رابطه معنی داری با شادکامی ندارد.
کلید واژه ها :شادکامی ،سالمت عمومی ،ارتباط با قرآن ،رگرسیون چند مرحله ای

نویسنده پاسخگو :رشت خیابان مطهری ،کوچه دلزنده ،پالک 12
تلفن09113377565:
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مقدمه
یکی از مباحثی که در س��الهای اخیر در روانشناسی مثبت
مورد توجه قرارگرفته است ،مبحث شادی است .آیا رسیدن
به شادی مطلوب و رهایی از اضطراب ها و نگرانی ها امکان
پذیر اس��ت؟ به نظر آلبرت الیس پاس��خ این سئوال مثبت
اس��ت[ ]1ازدی��دگاه عموم مردم ،ش��ادی ،ب��ه معنی بودن
در حالت خوش��حالی و س��رور ،رضای��ت از زندگی و فقدان
افسردگی اس��ت .ش��ادی با واژه هایی همچون خوشحالی،
ش��ادکامی ،خوشی و نشاط هم معنی دانسته شده است[]2
مطالعات بسیار زیادی نشان داده که اشخاص شاد در حوزه
های مختلف زندگی ،شامل ازدواج ،روابط دوستانه ،درآمد،
انجام کار و سالمتی موفق هستند]3[.
تعاریف متعددی از ش��ادکامی ارائه ش��ده ک��ه از جمله می
توان ،درجه و میزانی که با آن یک فرد کیفیت کلی زندگی
اش را به عنوان یک زندگی کام ً
ال مطلوب مورد قضاوت قرار
می دهد ،حاالت هیجان��ی مثبت مانند لذت یا راضی بودن
از زندگی ،ش��بکه ای حمایتی از رواب��ط بین فردی که به
تعبیری مثبت و خوش بینانه از رویدادهای روزمره زندگی
منج��ر می گ��ردد ،حالتی ک��ه مطبوع و دلپذیر اس��ت و از
تجربه هیجان های مثبت و خشنودی از زندگی سر چشمه
می گیرد و یا بهزیس��تی روانش��ناختی ،بهزیستی روانی یا
بهزیستی ذهنی تعریف کرده اند ،بیان نمود]4,5,6,7,8[.
پژوهش هایی که در گذش��ته به بررس��ی بهداش��ت روانی
پرداخته اند ،اغلب به بررس��ی عوامل مرتبط با کارکردهای
نامناسب روانشناختی و بیماری ها تمرکز کرده اند .و کمتر
بر ابعاد مثبت و س��ازه های چندگانه س�لامت تاکید نموده
ان��د[ ]9به همین دلیل در س��الهای اخی��ر حجم زیادی از
پژوهشهای روانش��ناختی به سمت تمرکز بر توانمندی های
روانی افراد متمرکز ش��ده است .در همین راستا روانشناسی
مثبت مورد توجه روانشناسان بسیاری قرار گرفته است]10[.
از س��ال  1960پژوه��ش هاي مربوط به ش��ادماني افزايش
يافت و سازمان هاي مختلفي به بررسي شادماني پرداختند.
در اي��ن پژوهش ها س��ه جهت گيري اساس��ي را مي توان
مش��خص كرد .در برخي از آنها ،س��نجش ميزان شادماني
و تهيه ابزارهايي براي س��نجش شادماني هدف اصلي بوده
اس��ت .در برخي پژوهش ها كه بيش��تر م��ورد توجه بوده،
بررس��ي عوامل مؤثر بر ش��ادماني مد نظر قرار گرفته است
و در گروهي شيوه هاي افزايش شادماني ارزيابي شده اند.
ازسوی دیگر قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان
که ارزش��مندترین منبع معنوی برای نس��ل بشر محسوب
می شود و مورد توجه بسیاری از دانشمندان ،اندیشمندان،
ادیب��ان ،فقها و ...بوده اس��ت .بیان می کند ،ش��ادکامی از
طریق ایمان به خدا و مع��اد ،نیکوکاری(بقره ،)62/اطاعت از

پروردگار(بقره ،)38/نماز خواندن و صدقه دادن(بقره ،)277/و
در میان دوستان خدا بودن(یونس )62 /و ...حاصل می شود.
بهش��تی ،ابوجعفری ،فقیهی معتقدند که در نظر فیلسوفان
مسلمان ،شادکامی از طریق ارتباط با خداوند متعال حاصل
می شود (به عنوان مثال فارابی راه کسب شادکامی را ایجاد
یک قدرت ذهنی و اخالقی زیبا دانس��ته ،مسکویه رسیدن
به هدف خلقت هر مخلوق را س��بب شادکامی آن می داند،
ابن سینا دست یافتن انسانها به کمال فکری و قدرت عملی
و لذت ذهنی ،غزالی ش��ادکامی را نتیجه دانش ،ش��ناخت
خدا ،عبادت و بندگی او ،خواجه نصیر طوسی شناخت خدا
را باالترین شادکامی دانس��ته است ).در نظر این فیلسوفان
ارتباط��ی قوی بین ش��ادکامی ،تقوا و رش��د معنویت وجود
دارد ]11[.در میان مسلمانان علومی است که موضوع بحث
آن خود قرآن مجید می باش��د .تاری��خ پیدایش این علوم،
نخس��تین روزهای نزول قرآن اس��ت و به تدریج مسائل آن
در میان مردم گس��ترش یافته تا به حد کمال رسیده است.
برخ��ی از این علوم به الفاظ قرآن کری��م و برخی به معانی
آن می پردازد ]12[.قرآن کالم خداس��ت و خدا به نیازهای
بش��ری بیش��تر از هر کس دیگر احاط��ه دارد و طبعاً قرآن
بیش��ترین مطابقت را با اقتضای ح��ال مخاطبان برقرار می
کند ،به گونه ای که گاهی آیه ای تأثیری ش��گرف در انسان
به جای می گذارد .اعجاز بالغی قرآن نیز یکی از جنبه های
پراهمیت معجزه بودن این کتاب آس��مانی است ]13[.قرآن
کری��م در میان امواج نگرانی ها و اضط��راب ها ذکر خدا را
به عن��وان برترین داروی آرامش بخش و ش��فا دهنده قلب
ه��ا معرفی می کند و پ��روردگار آن را از خواص ایمان و از
مواهب بزرگ خود ش��مرده است .چنانچه در آیه  28سوره
ِين آ َم ُنوا ْ َوت َْط َمئ ُِّن ُق ُلوب ُ ُهم ب ِ ِذ ْك ِر
ش��ریفه رعد می فرماید :الَّذ َ
الل أَالَ ب ِ ِذ ْك ِر ِهّ
ِهّ
وب[]14
الل ت َْط َمئ ُِّن ال ْ ُق ُل ُ
مجموعه نظری��ه پردازان و پژوهش��گران در کارهای علمی
خ��ود س��عی کرده ان��د منابع و عوام��ل مؤثر بر ش��ادی یا
ش��ادکامی را معرف��ی نمایند(.ب��ه عن��وان مث��ال آرگایل،
 )2001ای��ن منابع و عوامل می تواند تحت مجموعه عوامل
روانی ،جس��مانی ،اجتماعی ،اقتص��ادی ،مذهبی ،معنوی ،و
فرهنگ��ی مورد بحث قرار گی��رد .از منابع عوامل روانی می
توان به ش��خصیت و ابع��اد آن همچون درون گرایی و برون
گرایی ،اعتماد به نفس ،س��بک های شناختی ،خوش بینی،
خشنودی و رضایت مندی ،وظیفه شناسی ،ثبات ،سازگاری
و س�لامت روانی اش��اره داش��ت .حضور در مراسم مذهبی،
ارتب��اط با خ��دا ،اعتقاد به اص��ول و فروع دی��ن و توجه به
معنویات از جمله منابع و عوامل مذهبی و معنوی ش��ادکام
می باشد)15( .نتايج مطالعات كمپبل و همكاران (،)1976
كانتري��ل( ،)1965داينر و هم��كاران ( )1993حاكي از يك
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همبستگي كوچك ،اما معني دار بين تحصيالت و شادماني
مي باش��د .داينر و هم��كاران( )1993اظهار م��ي دارندكه
همبستگي بدست آمده بين تحصيالت و شادماني ،در افراد
كم در آم��د را مي توان به نقش تحصيالت در ايجاد عاليق
وسيع تر كه منجر به فراهم آمدن منابع شادماني بيشتر مي
گردد ،نس��بت داد .بخش اعظمي از ارتباط بين تحصيالت و
شادماني از همبستگي تحصيالت با موفقيت شغلي و درآمد
ناش��ي مي ش��ود .هيلز و آرگايل ( )1998با انجام پژوهشي
تحت عنوان تجارب مذهبي و موس��يقيايي و ارتباط آنها با
ش��ادي به اين نتيجه دس��ت يافتند كه تج��ارب مذهبي و
موس��يقيايي تا حدي در ايجاد شادي مؤثرند .يكي از نتايج
اين پژوهش اين اس��ت كه تأثير مثبت موس��يقي و مذهب
بر ش��ادي ،بواسطه ي اين است كه روابط اجتماعي افراد را
توسعه مي دهند]16[.
در پژوه��ش های انجام ش��ده در خصوص اث��ر قرآن کریم
بر افراد ،نتایج به دس��ت آمده مبتنی ب��ر ارتباط بین قرآن
و ش��ادکامی می باش��د .اثر آوای قرآن کریم بر افس��ردگی
بیماران بررس��ی گردید و نتایج نش��ان داد ک��ه آوای قرآن
کریم ب��ر کاهش افس��ردگی تأثي��ر داش��ت ]17[.آموزش
روخوانی ق��رآن کریم بر کاهش میزان اس��ترس افراد مؤثر
می باشد ]18[.شادکامی با ایمان قلبی به خدا رابطه مثبت
و با مشکالت روانشناختی رابطه معکوس داشته است]15[.
رابطه معنادار بین ش��ادکامی و نگ��رش مذهبی وجود دارد
همچنین س��ن نیز رابطه معنادار و معکوس با ش��ادکامی و
نگرش مذهبی دارد]19[.
فرضیه این پژوهش عبارت است از :بین سن ،جنس ،میزان
تحصی�لات ،وضعیت تأهل ،وضعیت اش��تغال ،میزان درآمد
خان��واده ،مدت زمان آموزش قرآن و نوع جلس��ات آموزش
قرآن با شادکامی رابطه وجود دارد.
از آنجا که بررسی مؤلفه های مرتبط با شادکامی می تواند
تلویحات مهمی برای ساختار کیفی و کمی زندگی در افراد
داشته باشد و باتوجه به پیشینه پژوهشی که بر نقش عوامل
مختلف مؤثر در ش��ادکامی از جمله سالمت روانی و عوامل
مذهبی اش��اره داشته است ،پژوهش حاضر به بررسی رابطه
مؤلفه های ش��رکت در دوره های آموزش قرآن با شادکامی
پرداخته است.
روش شناسی پژوهش
پژوه��ش حاضر از نوع همبس��تگی اس��ت ،در این پژوهش
متغیرهای پیش بینی کننده :سن ،جنس ،میزان تحصیالت،
وضعیت تأهل ،وضعیت اش��تغال ،متوس��ط در آمد خانواده،
مدت زمان شرکت در جلسات آموزش قرآن و نوع جلسات
آموزش قرآن(تالوت وتفسیر) بوده و متغیر مالک شادکامی
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می باشد .متغیر سالمت عمومی با توجه به اثر آن بر متغیر
م�لاک به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته ش��ده اس��ت.
جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد  25تا  74س��اله شهر
رش��ت که در کالسهای آموزشی تالوت و تفسیر قرآن کریم
زیر نظر س��ازمان تبلیغات اس�لامی در تابستان  89شرکت
نمودند که  1987نفر می باشند.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
تعداد نمونه با اس��تفاده از جدول کوهن و همکاران ش��امل
 322نفر تعیین ش��د ]20[.برای رس��یدن ب��ه تعداد نمونه
م��ورد نظر از روش نمونه گیری خوش��ه ای چند مرحله ای
اس��تفاده ش��د ،به این ترتیب که از مؤسسات آموزش قرآن
کریم تحت نظارت س��ازمان تبلیغات اسالمی در شهر رشت
به طور تصادفی س��اده 10 ،مرکز انتخاب گردیدند و از بین
شرکت کنندگان در جلس��ات آموزشی این مؤسسات افراد
به صورت تصادفی س��اده و به میزان حجم نمونه مناس��ب
انتخ��اب گردیدند .تعداد  450پرسش��نامه بی��ن این افراد
توزی��ع گردی��د که  395پرسش��نامه از این اف��راد با دامنه
س��نی  25تا  74جمع آوری گردید .به منظور کنترل متغیر
سالمت پرسشنامه هایی که دارای نمره سالمت پایین بودند
از پژوهش خارج ش��دند و در نهایت  328نفر مورد ارزیابی
قرار گرفتند ( 274نفر زن و 54نفر مرد)
ابزار اندازه گیری
به منظ��ور جمع آوری اطالعات از پرسش��نامه ش��ادکامی
آکسفورد ( )2001و پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی
و پرسشنامه سالمت عمومی( )GHQاستفاده گردید.
الف -پرسشنامه شادکامی آکسفورد :این پرسشنامه شامل
 29گزاره می باشد و روش نمره گذاری آن به روش لیکرت
لا مخالفم  0و کام ً
و ب��ه ترتیب از  0تا ( 3کام� ً
ال موافقم )3
نمره گزاری می ش��ود و جمع نمرات گ��زاره های  29گانه
نمره کل مقیاس را تش��کیل م��ی دهد که دامنه آن از صفر
تا  87اس��ت .در پژوه��ش علی پور و نور ب��اال ( )1378در
نمونه ای متشکل از  101مورد استفاده قرار گرفت ،ضریب
همس��انی درونی ب��رای گروه مردان و زنان ب��ه ترتیب برابر
ب��ا  0/94و 0/90واعتبار بازآزمای��ی پس از  7هفته  0/78و
ضریب باز آزمایی با فاصله زمانی سه هفته در یک نمونه 25
نفری  0/79به دست آمد.
ب -پرسش��نامه س�لامت عمومی :GHQاین پرسشنامه با
 28گزاره که شامل چهار مقیاس  7سؤالی (عالیم جسمانی،
اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی)میباشد.
ش��یوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت است و
در نتیجه دامنه نمره فرد از صفر تا  84خواهد بود و توسط
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گلدبرگ و هیلیر( )1979س��اخته ش��ده اس��ت .گلدبرگ و
بلک ول( )1970ضریب اعتبار این پرسشنامه را  0/80ذکر
کرده ان��د در مطالعه دیگری گلدب��رگ و همکاران()1976
همبس��تگی پرسش��نامه مذکور را با فهرس��ت  90عالمتی
تجدید نظر ش��ده دراگوتی��س و هم��کاران(0/78 )1976
بی��ان کردند(.هومن )1377،نتایج ف��را تحلیل  30پژوهش
که توس��ط ویلیامز و م��اری ( )1988انجام ش��د ،میانگین
«حساسیت» (نسبت تشخیص صحیح بیماران با استفاده از
مصاحبه بالینی) %84ومتوسط «ویژگی» (نسبت تشخیص
درست افراد سالم از گروه بیمار با استفاده از مصاحبه بالینی)
 %82بدس��ت آمد .یعقوبی( )1375در مطالعه ای حساسیت
و ویژگی این پرسش��نامه را در بهترین نقطه برش(نمره)23
ب��ه ترتیب  %86/5و  %82گزارش نموده اس��ت .در پژوهش
هومن( )1377حساسیت و ویژگی این پرسشنامه به ترتیب
 %83/3و  %76به دس��ت آم��د .در پژوهش یعقوبی()1375
ضریب پایایی پرسش��نامه ب��ه روش بازآزمای��ی  0/88بود.
همچنین در بررسی هومن( )1377ضریب همسانی درونی
گزارش شده  0/83بوده اس��ت .در پژوهش نصری()1382
با اجرای پرسش��نامه بر روی پرس��تاران ،ضریب همس��انی
درونی 0/93و ضریب پایایی به ش��یوه دو نیمه سازی 0/83
بدس��ت آمد .این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد داخلی و
خارجی مورد ارزیابی و استفاده قرار گرفته است]21[.
روش تحلیل داده ها
پس از اجرای پرسشنامه ها ،داده های به دست آمده با نرم
افزار  14-spssو با اس��تفاده از ضریب همبستگی پیرسون،
اسپیرمن و رگرس��یون چند مرحله ای به روش گام به گام
تحلیل شدند.
یافته ها
در ای��ن قس��مت ابتدا همبس��تگی بین متغی��ر های پیش
بین(س��ن ،جنس ،تعداد اعضای خانواده ،میزان تحصیالت،
وضعیت تأهل ،وضعیت اش��تغال ،متوس��ط در آمد خانواده،
مدت زمان شرکت در جلسات آموزش قرآن و نوع جلسات
آموزش قرآن) با شادکامی ارائه شده است.

ج��دول( )1میانگین و انحراف معی��ار متغیرهای پیش بین
وهمبستگی آنها با شادکامی
شادکامی()r

معنی داری

سن

-0/866

0/000

میزان تحصیالت

0/ 940

0/000

میزان درآمد خانواده

0/ 839

0/000

زمان جلسات آموزش قرآن
(ماه)

0/ 798

0/000

نوع جلسات آموزش قرآن

-0/017

0/371

جنس

0/016

0/748

متاهل بودن

0/027

0/470

همانطور که در جدول ( )1نش��ان داده می ش��ود سن (0/866
 = )rب��ا ش��ادکامی رابطه منفی و معن��ی داری( ) P ≥ 0/01دارد .همچنی��ن می��زان تحصی�لات ( ،) r= 0/940می��زان
درآمد خانواده( ) r= 0/839و زمان ش��رکت در کالس��های
آموزش قرآن کریم ( ) r= 0/798با ش��ادکامی رابطه مثبت
معن��ی دار(  ) P ≥ 0/01دارد .درعی��ن حال جنس ،متأهل
بودن و نوع جلسات آموزش قرآن کریم (تالوت و تفسیر) با
شادکامی رابطه معنی داری ندارد.
در جدول ()2و( )3نتایج تحلیل رگرس��یون به روش گام به
گام برای پیش بینی ش��ادکامی از طریق متغیر های س��ن،
جنس ،میزان تحصیالت ،متأهل بودن ،میزان درآمد خانواده
و ارتباط با قرآن ارائه شده است.
جدول ( )2ضرایب همبس��تگی چندگان��ه وتحلیل واریانس
رگرسیون گام به گام برای پیش بینی شادکامی
مجذور
مجذور
ضریب
ضریب
ضریب
همبستگی
همبستگی
همبستگی
چندگانه
چندگانه
چندگانه
تعدیل شده

خطای
استاندارد
برآورد

F

معناداری

1

0/940

0/884

0/882

5/138

266/190

0/000

2

0/954

0/910

0/906

4/583

236/805

0/000

3

0/962

0/925

0/920

4/230

188/311

0/000

4

0/965

0/931

0/925

4/085

152/511

0/000

-1مقدار ثابت ،میزان تحصیالت
-2مقدار ثابت ،میزان تحصیالت ،سن
-3مقدار ثابت ،میزان تحصیالت ،سن ،میزان درآمد خانواده
-4مق��دار ثاب��ت ،میزان تحصیالت ،س��ن ،می��زان درآمد

ارتباط آموزش قرآن کریم باشادکامی
خانواده ،مدت زمان جلسات آموزش قرآن
همانطورکه جدول ش��ماره( )2نشان می دهد متغیر میزان
تحصی�لات  88/4واریانس ش��ادکامی را تبیی��ن می کند.
همچنین مدل نشان می دهد که با وارد شدن متغیرسن2/4
درصد به این مقدار اضافه ش��ده و روی هم رفته متغیرهای
میزان تحصیالت و س��ن 90/6واریانس ش��ادکامی را تبیین
می کند .با وارد شدن متغیرمیزان درآمد به مدل  1/4درصد
مدل
1
ثابت
میزان
تحصیالت
2

ثابت

غیراستانداردشده
B

خطا

235/19

026/2

904/2

152/0

813/41

442/6

اضافه ش��ده و مجموعاً متغیرها در مدل  92/0 ،3درصد از
واریانس ش��ادکامی تبیین شده است .با اضافه شدن آخرین
متغیر ب��ه مدل یعنی مدت زمان جلس��ات آم��وزش قرآن
مجموعاً  92/5درصد واریانس شادکامی تبیین شده است.
ج��دول ( )3رگرس��یون گام به گام برای رابطه مقیاس��های
سالمت و مدت زمان آموزش قرآن با شادکامی
استانداردشده
بتا

940/0

t

495/9
136/19

000/0

491/6

میزان
تحصیالت

184/2

239/0

707/0

سن

-310/0

085/0

-283/0

-651/3

3
ثابت

142/32

751/6

761/4

813/1

253/0

587/0

178/7

-254/0

080/0

-232/0

-152/3

سن
میزان درآمد

020/0

006/0

4
ثابت

322/25

299/7

میزان
تحصیالت

205/0

معنی داری

000/0

132/9

میزان
تحصیالت
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026/3
469/3

611/1

263/0

522/0

138/6

-198/0

082/0

-181/0

-411/4

سن
میزان درآمد

020/0

006/0

212/0

231/3

مدت زمان

931/2

410/1

133/0

079/2

000/0
000/0
001/0

000/0
000/0
003/0
004/0

001/0
000/0
020/0
002/0
043/0
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

با توجه به نتایج به دس��ت آمده از جدول( )3از بین عوامل
پیش بینی کننده ،میزان تحصیالت همبس��تگی بیشتری با
شادکامی داش��ته و پس از آن به ترتیب سن ،میزان درآمد
و م��دت زمان آموزش قرآن با ش��ادکامی رابطه دارند و این
نتایج در سطح  0/05معنی دار است.
نتیجه
هدف از این پژوهش بررس��ی رابطه آموزش قرآن کریم با
ش��ادکامی در افراد بود .نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود
که بین مدت زمان ش��رکت در دوره های آموزش قرآن با
ش��ادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(≥ 0/01
 ) Pاما بین نوع دوره های آموزش قرآن و ش��ادکامی رابطه
معن��ی دار مالحظه نگردید .همچنین ش��ادکامی با میزان
تحصیالت و میزان درآمد رابطه مثبت و معنی دار داش��ته،
به این معنی که با افزایش میزان تحصیالت شادکامی فرد
افزایش می یابد که با پژوهش��های كمپبل و همكاران
(  ،) 1976كانتري��ل( ،)1965داين��ر و هم��كاران ()1993
همسو می باشد .در رابطه با متغیر سن ،این پژوهش با یافته
های آرگایل( )2001همخوان نیست به نحوی که با افزایش
سن ش��ادکامی در افراد کاهش یافته اس��ت.رابطه منفی و
معنادار س��ن با ش��ادکامی با یافته هاي شریفی و همکاران
( )2010که به رابطه اي معنادار دست نیافتند و نیز با یافته
یانگ( )2008که رابطه معنادار و مثبت را نشان داد ناهمسو
می باش��د .به طور کلی رابطه بین ش��ادکامی و س��ن هنوز
به روشنی مشخص نش��ده است .برخی تحقیقات به رابطه
منف��ی ،برخی رابطه اي مثبت و برخی ب��ه عدم رابطه بین
این دو متغیر دست یافته اند که دلیل این نتایج متعدد می
تواند شیوه هاي نمونه گیري ،راهبردهاي سنجش و مواردي
از این قبیل باش��د]19[.در این پژوهش مدت زمان شرکت
در دوره ه��ای آموزش قرآن رابطه مثب��ت و معنی داری با
ش��ادکامی داش��ت که با پژوهش انصاری وهمکاران [،]17
تقی لو[ ،]18و طاهر نش��اط دوست و همکاران[ ]15همسو
بوده اس��ت .این نتایج تا اندازه زیادی حاکی از آن است که
برقراری ارتباط با قرآن ،فرد را به سمت شادمانی و سالمت
سوق داده که برای وی رضایت بخش و امیدوار کننده است.
قرآن با تألیف عبارات و گزینش واژه ها و انس��جام دادن به
مجموع آنها به قس��می که س��خن به کم��ال فصاحت خود
برس��د و موس��یقی حاصله از انتخاب کلمات و نحوه ترتیب
دادن آنها به طرزی خاص که درهمه جای قرآن چش��مگیر
باشد و ارتباط اسلوب قرآنی وموسیقی کالم با مقتضای کالم
و مقصود و جو خاص هرموضوع و تناسب و تسلسل معنوی
میان قرآن و نحوه انتقال ازغرض به غرض دیگر به شدت در
جان ها اثر می گذارد و در حقیقت نوعی از اعجاز را نش��ان

می دهد که همان اعجاز بیانی اس��ت]22[.غروی یاسینی و
میرزایی اصل[ ]14معتقدند نا آرامی ها و اضطراب ها با یاد
خدا مهار می گردند .انسان در پرتو بندگی خداوند از بندگی
غی��ر او آزاد می گردد و هنگامی ک��ه با آن وجود الیتناهی
آش��نا می گ��ردد ،همه چیز در نظرش کوچک می ش��ود و
بدین سبب هرگز از دست دادن چیزی ،روح او را دستخوش
طوفان های اضطراب و نگرانی نمی کند .الزمه وجود ارتباط
مؤثر ،دستیابی فرد به مهارتهای الزم است که تجربه میتواند
در این زمینه کمک کننده باش��د .خورس��ندی[ ]13معتقد
اس��ت خواندن قرآن اگر به شکل تلقین و تصمیم بیان شود
آرامش��ی در انس��ان به وجود می آورد ک��ه مقدمات حضور
مالئکه و تجلی اس��ماء و صفات الهی را فراهم می س��ازد .با
رفع غرور گناهان ریشه کن می شود .با رفع ترس ،شجاعت
و شهامت در انسان استحکام می یابد ،با رفع گمراهی انسان
به صراط مس��تقیم عبادت و هدایت و معرفت در تمام ابعاد
زندگی دس��ت می یاب��د .با رفع نومیدی ،رک��ود و جمود و
خمودی از وجود انسان رخت می بندد و با امید ،حرکتی نو
در زندگی انس��ان با طرحی نو شروع می گردد .این آمادگی
ها و کس��ب مهارتهای الزم در افراد ب��ا افزایش زمان بهبود
یافت��ه بطوری که فرد میتواند مقدمات ظهور آثار معنوی را
در خود فراهم نماید .همچنین در بررس��ی رابطه نوع دوره
آموزشی(تالوت و تفسیر) با متغیر شادکامی رابطه معنی دار
وجود نداشت .در تبیین این نتیجه این گونه می توان گفت
که قرآن دارای یک حقیقت تش��کیکی است که هر انسانی
به تناس��ب کماالت وجودی خود در ساحتی از ساحات آن
توانایی ش��ناوری و بهره برداری از سفره معارف آن را دارد.
انس��ان ذو مراتب و قرآن نیز ذو مراتب اس��ت .به اعتقاد مال
صدرا حتی فهم راس��خان در علم نیز ذو مراتب است .او در
رساله ی متشابهات القرآن به این مسئله تصریح کرده است.
ارتباط با قرآن و رس��یدن به فهم آن به دس��ت خود انسان
است .فهم عمیق و باطنی قرآن هر چند کارسخت و دشوار
اس��ت اما ناش��دنی نیس��ت .فهم باطن قرآن مستلزم تحول
باطنی خود انس��ان است و رس��یدن به باطن قرآن از مسیر
باطن انسان اس��ت .با حواس محدود ظاهری تنها می توان
ظاهر محسوس قرآن را درک کرد اما برای مس و فهم باطن
قرآن ابزارهای ویژه و راههای مخصوص نیاز می باشد[]23
در مجموع ش��واهد به دس��ت آمده حاکی از این است که با
شرکت در دوره های آموزش قرآن کریم شادکامی در افراد
بیشتر شده است .یافته های این پژوهش تصویری از روابط
ش��ادکامی و برقراری ارتباط با قرآن به دس��ت می دهد .در
واقع ش��اید بت��وان گفت که در دنیای پیچی��ده امروزی که
فش��ار این پیچیدگی بر انس��انها اثری محسوس دارد ،تکیه
به منابع معتبر و غیر قابل چشم پوشی معنوی که در رأس

ارتباط آموزش قرآن کریم باشادکامی
آنها قرآن کریم می درخشد راهکاری بسیار ارزشمند و قابل
توجه اس��ت .به طوری که با در نظر گرفتن عوامل گوناگون
و گاه مرتبط می توان در شاد بودن و بهبود کیفیت زندگی
افراد جامعه تأثیر گذار بود.
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 .17انص��اری جابر،عل��ی -نگاهبان بنای��ی ،طیبه -صیادی
اناری،احمدرضا -آقامحمد حس��نی،پروین ،تاثیر آوای قرآن
کریم بر افس��ردگی بیماران بستری در بخش اعصاب و روان
بیمارستان مرادی رفس��نجان ،مجله دانشگاه علوم پزشکی
کردستان 1384 ،دوره دهم 48-42
 .18تقی لو ،صادق ،تاثیر آموزش روخوانی قرآن بر کاهش
اس��ترس در بین جوان��ان و نوجوانان ،مجله دانش��گاه علوم
پزشکی گیالن 81-72 ،18 ،1388
 .19صحرائیان،علی ،غالمی ،عبداهلل ،امیدوار ،بنفشه ،رابطه
ی نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه
شیراز ،فصلنامه دانش��گاه علوم پزشکی گناباد 1390 ،دوره
 17شماره75-69 ،1
 .20خلعتبری ،جواد ،آمار و روش تحقیق ،نش��ر پردازش،
تهران1385 ،
 .21ابوالقاس��می ،عب��اس ،نریمان��ی ،محم��د آزمونه��ای
روانشناختی ،چاپ اول ،نشر باغ رضوان ،اردبیل1384 ،
 .22سیدی ،سید حسین ،عبدی ،زهرا ،تحلیل موسیقیایی
آیات قرآن ،پژوهشنامه علوم انسانی(ویژه نامه زبان وادبیات
عرب)47( ،1384 ،و74-59 )48
 .23محمدی ،ناصر ،بایسته ها و طرق فهم قرآن از دیدگاه
صدر المتالهین ،فصلنامه اندیش��ه دینی دانش��گاه ش��یراز،
 ،1388پیاپی 140-119 ،31
.24س��یف ،علی اکبر ،اندازه گیری ،س��نجش و ارزش��یابی
آموزشی ،چاپ سوم ،نشر دوران ،تهران1389 ،
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