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نفس و پرخاشگری نوجوانان شهر اثربخشی آموزش حفظ قرآن بر عزت

 شیراز
 شناسی دانشگاه پیام نور شیرازکارشناس روان؛اعظم پاساالری

 

 مدرس دانشگاه پیام نور شیراز؛*1حمیدرضا ذاکری

 
 

به لحظه بر پیکره ای که لحظه کنندههای دگرگونها و جهش بشر کنونی در آغاز هزاره سوم، همراه با تکانه مقدمه:

آور از جامعه صنعتی به فراصنعتی و از مرز تئوری به آن کند؛ با سرعتی سرسامجامعه بدون دیوار خویش احساس می

کند. در چنین عصری است که به تعبیر اریک فروم، مغز بشر به قرن بیستم رسیده است سوی فراتئوری پیشروی می

و این جدایی دل از مغز و از هم پاشیدن عواطف و احساسات انسانی  اما قلب او به عصر حجر پسروی نموده است

(. قرآن کریم برای 1381های روانی گشته است )به نقل ثریانژاد، ساز ظهور و بروز انواع استرسها و ناآرامیزمینه

جاری که صالح های تفکر و زندگی به انسان و ارشاد او به رفتارهای بهنپرستی و آموزش روشهدایت مردم به یگانه

فرد و خیر جامعه را در بر دارد، نازل شده است. قرآن کریم کتاب هدایت و بزرگترین دستورالعمل زندگانی مادی و 

شود. یکی از مباحثی که در ها میباشد که عمل به دستورات آن منجر به سعادت و کامیابی انسانمعنوی بشریت می

باشد به طوری که خداوند در آیات متعدد به تشویق و رخاشگری میقرآن کریم به آن اشاره شده است، خشم و پ

نفس سالم نیاز اساسی انسان ترغیب مؤمنان در مهار خشم و مدیریت آن پرداخته است. از سوی دیگر، داشتن عزت

 ی عزتکنندههای تقویتاست که در تعلیم و تربیت اسالمی روی آوردن به مذهب و اسالم به عنوان یکی از روش

نفس و نفس در نظر گرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حفظ قرآن بر عزت

 پرخاشگری نوجوانان شهر شیراز است.  

در این پژوهش از روش نیمه آرمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شده است. جامعه آماری شامل  روش:

نگی جامعه القرآن الکریم و اهل بیت )ع( شهر شیراز تحت آموزش قرآن کلیه نوجوانانی بودند که در مؤسسه فره

گیری تصادفی ساده انتخاب شده ساله بودند که با روش نمونه 15تا  12نوجوان  30قرار داشتند. نمونه مورد مطالعه 

جلسه در  13ی نفر( جای گرفتند. گروه آزمایش ط 15نفر( و کنترل ) 15و با گمارش  تصادفی در دو گروه آزمایش )

سال(، اینکه قبالً آموزش حفظ قرآن ندیده باشند، و  15تا  12آموزش حفظ قرآن کریم شرکت کردند. سن افراد )
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های انتخاب افراد در نظر گرفته شد. ابزارهای تمایل به همکاری و شرکت در آزمون داشته باشند، به عنوان مالک

 نفس و پرخاشگری و برنامه آموزشی حفظ قرآن کریم بود. های عزتپژوهش شامل پرسشنامه

های پژوهش، ابتدا پیش به منظور استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها:یافته

های رگرسیون بررسی شد که با برقرار بودن این ها و همگنی شیبهای آماری شامل آزمون همگنی واریانسفرض

نفس در گروه آزمایش پس های کنترل و آزمایش نشان داد که میانگین نمرات عزتها، نتایج مقایسه گروهضفرپیش

از آموزش بیشتر از گروه کنترل و میانگین نمرات پرخاشگری آنان کمتر از گروه کنترل بود. بنابراین آموزش حفظ 

 نفس و پرخاشگری نوجوانان تأثیر معناداری داشت. قرآن بر عزت

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اول نشان داد که آموزش قرآن موجب افزایش عزت گیری: حث و نتیجهب

( همسو بود. در تبیین این یافته باید 1393گردد. این یافته با نتایج پژوهش ییالق و منشئی )نفس نوجوانان می

لیم و تربیت اسالمی بر مسئولیت فردی، نفس شده است و اساس تعای به عزتگفت در تعالیم دینی توجه ویژه

توانند با احترام های قرآن کریم میتکالیف شخصی و اعتماد به نفس استوار است بنابراین نوجوانان با توجه به آموزه

نفس مطلوب برخوردار شوند. نتایج فرضیه دوم نشان و تکریم نسبت به خود و قرار گرفتن در جایگاه واقعی از عزت

( 1387گردد. این یافته نیز با نتایج پژوهش هدایتی و همکاران )زش قرآن موجب کاهش پرخاشگری میداد که آمو

ها، ذکر خدا را به ها و اضطرابتوان گفت که قرآن کریم در میان امواج نگرانیهمسو بود. در تبیین این یافته می

عطای آرامش به افراد باعث آرامش روانی و کند. اها معرفی میبخش و شفادهنده قلبعنوان برترین داروی آرامش

شود که این امر به نوبه خود موجب کاهش پرخاشگری و خشونت در کاهش فشارهای روحی ناشی از مشکالت می

توانند با روی آوردن به قرآن کریم و مفاهیم آن ضمن برخوردار شدن از گردد. بنابراین نوجوانان میبین نوجوانان می

 ر نفس خود چیره شده و به کنترل خشونت و پرخاشگری بپردازند. عزت نفس مطلوب، ب

 نفس، پرخاشگری، نوجوان.آموزش قرآن کریم، عزت های کلیدی:واژه
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