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 چکیده

رهبری، شادی و خودکارآمدی جوانان را تأثیر گرایش به قرآن در سالمت روان و قدرت  بررسی در سعی پژوهش این

نمونه این . می باشد 1333جامعه آماری آن جوانان شهر صغاد در سال  .دارد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد

ابزارهای پژوهش  .باشد. که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اندمی( زن125مرد و 125نفر ) 252 پژوهش

روان؛ مقیاس قدرت رهبری؛ مقیاس شادی؛ مقیاس خودکارآمدی نتایج حاکی از آن است که  مقیاس سالمت :شامل

ی مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نمرات  بین سالمت روان و قدرت رهبری، شادی وخودکارآمدی جوانان رابطه

معناداری از میانگین نمرات  سالمت روان و قدرت رهبری، شادی و خودکارآمد جوانانی که به قرآن گرایش دارند به طور

شاید بتوان گفت  .سالمت روان و قدرت رهبری، شادی وخودکارآمدی جوانانی که به قرآن گرایش  ندارند باالتر است

 پناه بردن به قرآن باعث بهبود کیفیت زندگی جوانان می گردد و در آنها شادی و خودکارآمدی ایجاد می کند.

 درت رهبری، شادی، جوانان.قرآن، سالمت روان، ق: کلیدواژه
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 مقدمه

مطالعات تاریخی گواه آناست که گرایش به قرآن به عنوان یک واقعیت موجود در جهان هستی، از بدو خلقت انسان 

اند امروزه روانشناسان دریافته اند که دعا و  کرده مطرح بوده است و مردم برای رسیدن به کمال از آن استفاده می

سازد که خود می تواند زمینه ساز ایجاد احساس شادکامی  آن و نماز؛ تشویش، نگرانی، یأس را بر طرف میخواندن قر

روانی در افراد خصوصا َنسل جوان گردد و احساس شادکامی هدف مشترک همه انسانهاست و همه در تالش برای 

  .رسیدن به آن می باشند

-اینگونه افراد با دیدگاهی روشن به امور می. سازگار و کمک کننده می باشندافراد شادکام افکار و رفتارهایی دارند که  

که این دو از مهمترین مؤلفه های   .یکی از موارد مؤثر بر شادکامی، احساس خودکارآمدی و قدرت رهبری است .نگرند

سازه خودکارآمدی  .(2222اشنایدرولوتر،)گیردکه در حیطه روانشناختی جا می کسب موفقیت و سازش یافتگی هستند

توانم به اعتقادات خود مبنی بر توانایی انجام تکالیف در شرایط خاص اشاره دارند و قدرت رهبری و باور اینکه من می

. خودکارآمدی و قدرت رهبری جزئی از سالمت روانی می باشد که برخورداری از روان سالم و معتدل (2222مادوکس،)

به آسایش و  سعادت از اهداف سالمت روانی است هدف از سالمت روانی آن است برای موفقیت در زندگی و رسیدن 

که شرایطی فراهم آید تا عوامل مخربی که روان بشر را می آزارد و راحتی درونی را از سلب می کند از بین ببرد به 

 . ای که آسایش و رفاه او تأمین شود و تشویش خاطر نداشته باشدگونه

آن به دو مسئله رویکرد شناختی و رفتاری و تأثیر آن بر سالمت روانی اشاره شده است که ازجمله در برخی از آیات قر

شود ایمان به آنها مسئله ایمان به خداست؛ که یکی ازراهکارهای شناختی که باعث شادکامی و امنیت روانی انسان می

اند و الب آیات آن را مورد توجه قراردادهشناسان قرآن و مط برخی از روانشناسان و جامعه. خدا معرفی شده است

 (1311)نیکبخت  :اند که عبارتندازتأثیرات آن را در روان انسان مورد بررسی قرارداده اند و به نتایج متفاوتی دست یافته

به بررسی میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر کاهش اضطراب و دستیابی به آرامش پرداخته و پژوهشی دیگر ثابت شد که 

مداومت بر قرآئت قرآن کریم نقش موثری در مقابله با استرس دارد که فهم قرآن نیز در مقابله با استرس تأثیر 

با هدف بررسی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی و خودکارآمدی در نوجوانان با  (2211)فرانسیس و همکاران.دارد

بری و نگرش دین رابطه قوی و معناداری وجود که بین شادکام قدرت ره :کمک مقیاس شادکامی گزارش داده اند

نشان دهنده رابطه مثبت معناداری بین  (2222)در مقاالت کارنزارئ، مالتبی، هاالهمی، آرجیلو بوهنلین  .داشته است

نشان داد که نگرش   (2222)ی دیگر وینفیلد شادکامی و بهداشت روانی با نگرش باورهای دینی است و در مطالعه

 .سالمت روانی رابطه مثبتی دارندمذهبی با 

 و کارآمدی خود و شادکامی سالمت روانی و و قرآن به گرایش تأثیر بین ارتباط زمینه در شده ذکر تحقیقات این اکثر

 سالمت و کاملترین دهنده ارائه ایدوئولوژی یک عنوان به قرآن تأثیر که آنجا از و است گرفته صورت رهبری قدرت

 تا است صدد در پژوهش این. گیرد می سالمت روانی صورت با معناداری ارتباطات است بشریت زندگی سبک سازترین

 .استَ جوانان خودکارآمدی و شادکامی و رهبری قدرت سالمت روانی ، بر قرآن گرایش تأثیر بررسی به راستا همین در

 

 روش پژوهش
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 این نمونه. باشد می1333سال در صغاد شهر جوانان آن آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از حاضر پژوهش

 ابزارهای. اند شده انتخاب در دسترس گیری نمونه روش به که .باشد می(  زن 125 و مرد125) نفر 252 پژوهش

 خودکارآمدی. و مقیاس شادی رهبری، مقیاس قدرت مقیاس سالمت روانی، مقیاس :شامل پژوهش

 چهار طیف یک در سوال هر که است ای ماده 22 مقیاس یک پرسشنامه این: سالمت روانی مقیاس: پژوهش ابزارهای

 باشد. می تایید مورد آزمون این پایایی و روایی. شود می گذاری نمره 4 تا1 بخشی

 نمره 4 تا1 بخشی چهار طیف یک در سوال هر که است ای ماده 32 مقیاس یک پرسشنامه این: مقیاس قدرت رهبری

 باشد. می تایید آزمون مورد این پایایی و روایی. شود می گذاری

 4تا2 بخشی چهار طیف یک در سوال هر که است ای ماده 23مقیاس یک پرسشنامه این: آکسفورد شادکامی مقیاس

 .باشد می تایید آزمون مورد این پایایی و روایی. شود می گذاری نمره

 نمره 4 تا1 بخشی چهار طیف یک در سوال هر که است ای ماده12 مقیاس یک پرسشنامه این: خودکارآمدی مقیاس

 باشد. می تایید مورد آزمون این پایایی و روایی. شود می گذاری

 

 ج و بحثنتای

 .است شده آورده 1شماره جدول در پژوهشی های متغیر توصیفی اطالعات

 پژوهش های متغیر در ها آزمودنی نمرات توصیفی های شاخص :1جدول

  

 نام متغیر

 گروه ها

 کل مرد زن

M SD M SD M SD 

 25/2 11/12 21/3 32/12 21/3 12/12 سالمت روانی

 13/11 25/12 13/11 25/12 33/12 42/11 رهبری

 1/3 32/11 1/3 32/11 2/3 13/11 شادکامی

 12/12 21/11 12/12 21/13 23/11 23/14 خودکارآمدی

 معنادار رابطه قدرت رهبری و شادکامی و خودکارآمدی جوانان سالمت روانی و بین آیا که سوال این بررسی منظور به

 .است شده آورده 2شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده پیرسون همبستگی از دارد؟ وجود

 مطالعه مورد متغیرهای همبستگی : ماتریس2جدول

 4 3 2 1 نمره

    1 سالمت روانی

   1 21/2 قدرت رهبری

  1 32/2 31/2 شادکامی

 1          24/2             25/2            23/2خودکارآمدی                  

 *<25/2p داری معنا سطح             
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 دار معنا مثبت ی رابطه جوانان خودکارآمدی و شادی رهبری، قدرت سالمت روانی و بین که است آن از حاکی نتایج

 دارد. وجود

 گرایش یا عدم گرایش به قرآن در حسب افراد جوان بر بین آیا که است، صورت این به که دوم سوال بررسی برای

 شده آورده 3شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده مستقل تی از دارد؟ وجود معنادار نمرات سالمت روانی تفاوت

 .است

 سالمت روانی نمرات در قرآن به گرایش عدم یا گرایش حسب : مقایسه جوانان بر 3جدول

 سطح معنا داری tمقدار M SD گروها

  3/2 14/12 گرایش به قرآن

12 

 

 2/1 23/11 عدم گرایش به قرآن 25/2

 

سالمت روانی  نمرات در قرآن به گرایش عدم یا گرایش حسب بر جوانان تفاوت که دهد می نشان آزمون این نتایج

است  جوانانی از که به قرآن گرایش دارند باالتر جوانانی درسالمت روانی  نمرات میانگین که معنا این است به معنادار

 ندارند. گرایش قرآن به که

 گرایش یا عدم گرایش به قرآن در حسب افراد جوان بر بین آیا که است، صورت این به که سوال سوم بررسی برای

 شده آورده 4شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده مستقل تی از دارد؟ وجود معنادار نمرات قدرت رهبری تفاوت

              .است

 قدرت رهبری نمرات در قرآن به گرایش عدم یا گرایش حسب مقایسه جوانان بر :4جدول                    

 سطح معنا داری tمقدار M SD گروها

  12/12 11/23 گرایش به قرآن

13 

 

 12/12 32/21 عدم گرایش به قرآن 25/2

 

نمرات قدرت رهبری  در قرآن به گرایش عدم یا گرایش حسب بر جوانان تفاوت که دهد می نشان آزمون این نتایج

است  جوانانی از که به قرآن گرایش دارند باالتر جوانانی قدرت رهبری در نمرات میانگین که معنا این است به معنادار

 ندارند. گرایش قرآن به که

 گرایش یا عدم گرایش به قرآن در حسب افراد جوان بر بین آیا که است، صورت این به سوال چهارم که بررسی برای 

 .است شده آورده 5شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده مستقل تی از دارد؟ وجود معنادار نمرات شادکامی تفاوت

 نمرات شادکامی در قرآن به گرایش عدم یا گرایش حسب مقایسه جوانان بر :5جدول

 سطح معنا داری tمقدار M SD گروها

  2/13 31/15 گرایش به قرآن

14 

 

 1/12 12/13 عدم گرایش به قرآن 25/2
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 نمرات شادکامی معنادار در به قرآن گرایش عدم یا گرایش حسب بر جوانان تفاوت که دهد می نشان آزمون این نتایج

 قرآن به است که جوانانی از گرایش دارند باالترکه به قرآن  جوانانی شادکامی در نمرات میانگین که معنا این است به

 ندارند. گرایش

 گرایش یا عدم گرایش به قرآن در حسب افراد جوان بر بین آیا که است، صورت این به سوال پنجم که بررسی برای

 شده آورده 2شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده مستقل تی از دارد؟ وجود معنادار نمرات خودکارآمدی تفاوت

    .است

 نمرات خودکارآمدی در قرآن به گرایش عدم یا گرایش حسب : مقایسه جوانان بر2جدول               

 سطح معنا داری tمقدار M SD گروها

  2/13 23/21 گرایش به قران

21/12 

 

 1/12 12/25       عدم گرایش به قران 25/2

 

نمرات خودکارآمدی  در قرآن به گرایش عدم یا گرایش حسب بر جوانان تفاوت که دهد می نشان آزمون این نتایج

است  جوانانی از که به قرآن گرایش دارند باالتر جوانانی خودکارآمدی در نمرات میانگین که معنا این است به معنادار

 ندارند. گرایش قرآن به که

 

 پژوهش گیری نتیجه و بحث

 را جوانان خودکارآمدی و شادی رهبری، قدرت ، وسالمت روانی  در قرآن به گرایش تأثیر بررسی در سعی پژوهش این .1

 معنا مثبت ی رابطه جوانان خودکارآمدی و شادی رهبری، قدرت وسالمت روانی  بین که است آن از حاکی نتایج.  دارد

  دارد وجود دار

 از معناداری طور به دارند گرایش قرآن به که جوانانی خودکارآمدی و شادی رهبری، قدرت وسالمت روانی  نمرات .2

 .است باالتر ندارند گرایش قرآن به که جوانانی خودکارآمدی و شادی رهبری، قدرت وسالمت روانی  نمرات میانگین

 خودکارآمدی و شادی آنها در و گردد می جوانان زندگی کیفیت بهبود باعث  قرآن به بردن پناه گفت بتوان شاید  .3

 .کند می ایجاد

 منابع

: 23 ش تزکیه، و طب اضطراب. مجله کاهش در کریم قرآن آوای تأثیر بررسی مقاله(. 1311)نیکبخت؛ علیرضا -1

 12ص

2 -Byrd, K. R., Lear, D. & Schwenka, S, Mysticm as a predictor of subjective well-

being. International Journal for the Psychology of Religion, 10(4), P.259-269. 

 3- Carnzaro, S. J. Horaney, F. & Creasy, G, Hassels, Coping and Depressive symptoms 

in an elderly community sample. Journal of Counseling Psychology, 3, P.395-365. 
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4-Diener, E., & Suh, E., & Oishi, S, Recent Finding on subjective well being. Indiana 

Journal of Clinical Psychology, P.300-304. 

5- Francis, L. J., Jones, S. H. & Wilcox, C, Religiosity and Happiness: during 

adolescence, young adulthood and later life. Journal of Psychology and Christian, 19, 

P.245-257.  

6-Lewis C. A, Cultural stereotype of the effects of religion on mental helth. British 

Journal of Madical psychology, 74, P.395-367. 

7- Maddux, J. E, (2002), The power of believing you can, Handbook of positive 
psychology, Oxf Uni press 

 8-Maltby. J. Lewis, C. A. & Day. L, Religious orientation and Psychological 

well-being. British Journal of Health psychology, 4, P.363-378. 

9-Snyder C. R, Lopez, Shane. J, (2002), Handbook of positive psychology,Oxf Uni 

press 
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