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تالوت قرآن بر میزان خطرپذیری نوجوانان درمقابل  یرتأث

 رفتارهای پرخطر

 4جواد محمدی، 3فردین دارابی، 2نورعلی فرخی، 1محمد رضائی
 9/9/99تاریخ پذیرش:    9/01/99تاریخ ارسال: 

 چکیده
ان در نوجوانانِ مقطع دبیرست پذیریمیزان خطر پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تالوت قرآن کریم بر 

ا گروه ب آزمونپس -طرح پیش آزمونیشی با آزمانیمه  از نوع این پژوهش .شدانجام مقابل رفتارهای پرخطر 

آن شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان )سال اول و دوم( در  آماریجامعه  .است آزمایش کنترل و

 گیرینمونه صورتبهنفر از این دانش آموزان بود که  01وهش شامل شهر اردبیل و نمونه پژ 0و  2ناحیه 

تصادفی در دو  صورتبهشد. و  گیرینمونهاز میان دانش آموزان در حال تحصیل  یامرحلهچند  یاخوشه

 گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند. ابتدا مقیاس خطر پذیری عنوانبهنفر(  01گروه )هرکدام: 

 02 از اتمام دوره سپس بعد برای هردو گروه اجرا شد و پیش آزمون عنوانبه( IARS)نوجوانان ایرانی 

یزان خطرپذیری نوجوانان در مقابل سنجش م منظوربهدقیقه( برای گروه آزمایش،  01هر جلسه ) یاجلسه

آزمون در پس عنوانبه (IARS)نوجوانان ایرانی  مقیاس خطر پذیری مجدداًرفتارهای پرخطر )متغیر وابسته( 

رد. در قرار گی موردبررسیه آزمایش درگروتالوت قرآن )متغیر مستقل(  تا اثر گذاری هر دو گروه اجرا شد

قرار  وتحلیلتجزیهمورد  21نسخه  SPSSافزار نرم استفاده از و کوواریانسبا روش تحلیل  هاداده این تحقیق

 ،وجوانانمیزان خطر پذیری نبر  متغیر مستقل عنوانبه قرآن تالوت یرتأث، پژوهش نشان دادنتائج  گرفت.

معنا  طورهب نسبت به گروه کنترل ،ه آزمایشیدرگرو متغیرِ وابسته معنا دار بوده و میزان خطر پذیری عنوانبه

 دار کاهش پیدا کرده است.

 رفتارهای پرخطر، خطرپذیری، تالوت قرآن، نوجوانی: كلیدی یهاواژه

                                                           

0. کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. m.rezaei0101@gmail.com 
 .عضو هیات علمی و دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 2
 .عالمه طباطبایی تهرانکارشناس ارشد الهیات و علوم قرآنی، دانشگاه . 0
 .عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خرم آباد شناسیرواندانشجوی دکتری . 4
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 مقدمه

و جوامع بشری حائز اهمیت بوده  هاخانوادهامنیت فردی و اجتماعی از دیرباز برای افراد، 

است و تاکنون از ابعاد مختلفی توسط روان شناسان و جامعه شناسان مورد توجه قرارگرفته 

ن اختصاصی خود از قبیل قدرت خطر کرد یهایژگیواست. در این بین، نوجوانان، باتوجه به 

ی اجتماع ینهادهابیشتر کانون توجه مراکز آموزشی و سائر مراکز و  یو ریسک پذیر

است که در آن شاهد تغیرات سریعِ احساسی، فیزیکی و اجتماعی  یادوره. نوجوانی اندبوده

، (WHO) 2تعریف سازمان جهانی بهداشت بر اساس(. 2110، 0آگینباگ وگیتلمن) میهست

(. در این دوره 2111، 0راسل و رابرتشود )یمسالگی اطالق  09تا  01این دوره به سنین 

مختلفی  برای ابعاد گیریتصمیمدست یابی به خود مختاری و مسئولیت پذیری و همچنین 

. در این دوره (2111، 4فرستنبرگ) ابدییمهمچون سالمتی، خانواده، شغل و همساالن شکل 

اجتماعی را برای عهده  یهامهارتپذیرد و های جدید را میمسئولیتها، نوجوان نقش

به  او .(2112، 1هریس، دانکن و بویجولی)را فرامی گیرد  هاتیمسئولو  هانقشدارشدن 

ها، اعالم تمایز از بزرگساالن و در برخی موارد سبک و سنگین کردن رفتارها، آزمایش نقش

 میزان(. بنابرین 0090، ترجمه راسخ، 0904، 9شفرز)زند به نادیده گرفتن قواعد دست می

در  و باالتر است، های سنینسبت به دیگر دوره ی در این دوره همانند دوره جوانیخطرپذیر

)شاملو،  دشویمدیده رفتارهای پرخطر گرایش بیشتری به دوران سنیین نوجوانی و جوانی 

 صورتبه «خطر پذیری»عنوان ( رفتارهای پرخطر را با 2110) 9(. گرگ و گروور0092

تماعی و اج شناختیروانو مخرب جسمی،  منفی، ناخوشایند یامدهایپرفتارهایی که احتمال 

رفتارهای پرخطر، . (2110)کارگرگ و گروور،  اندکردهتعریف  دهدیمرا افزایش 

د. نهدنوجوانان و جوانان را در معرض خطر قرار می رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیستی

                                                           
0. Aughinbaugh, A, & Gittleman, M 
8. World Health Organization 
5. Russell, V, & Robert, B 
4. Furstenberg, F.F 
3. Harris, K.N, Duncan, G.J, & Boisjoly, J 
6. Schafers, B 
7. Carr Gregg, M. R, & Grover, S.R 
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 هاآنز شود که برورفتارهایی می اول شامل بخششوند، تقسیم می به دو بخش رفتارهااین 

که سالمت و  استرفتارهایی شامل دوم  بخشو  اندازدیم فرد را به خطر سالمت خودِ

رد ف رفتارهای پرخطری که برای خودِ عنوانبه .کنددیگر افراد جامعه را تهدید می تندرستی

ایمن را نام برد و  مصرف الکل، مصرف سیگار و روابط جنسی نا توانیم، باشدزا می خطر

 های ضدتوان به رفتارمی ،باشدمی رفتارهای پرخطری که برای دیگران تهدید کننده ازجمله

)شاملو،  اشاره کردپرخاشگری، فرار از خانه و رفتارهای جنسی  دزدی، هماننداجتماعی 

0092.) 

 مسئلهاخیر به یک  یهاسالدر بین نوجوانان و جوانان در  شیوع رفتارهای پرخطر

های عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی، دانشگاهی و اجتماعی تبدیل شده است و نگرانی

و تحقیقات حاکی از آن است که مداخله برای  عمومی در جامعه به وجود آورده است.

 دیرشگزاش  (.0039)باریکانی، استکاهش رفتارهای پرخطر در سنین نوجوانی ضروری 

پژوهش مقطع بین دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران، حاکی از آن است  کیدر (،0094)

که تجربه کشیدن قلیان، کشیدن سیگار، رابطه جنسی، کتک کاری در بیرون از خانه، و 

سر پ تجربه مصرف الکل به ترتیب همه گیرترین رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان دختر و

 دیردگو همچنین میانگین رفتارهای پر خطر در پسران بیشتر از دختران گزارش  است

( نیز 0090. آتش نفس، قربانی، طباطبایی، عبدوس، عباس پور و محمودیان )(0094رشید،)

منان دانش آموزان دوره متوسطه شهر س یهادگاهیددر یک تحقیق کیفی به بررسی و تبیین 

. به برآن پرداختند مؤثرخطر شایع در این سن و عوامل خانوادگی نسبت به رفتارهای پر 

طر در رفتار پر خ نیترجیراپژوهش  یهانمونهگزارش این پژوهشگران، از دیدگاه اکثریت 

 به گفته این پژوهشگران، از دیدگاه اکثریت است «دوستی با جنس مخالف»این گروه سنی 

دانش آموزان دوره متوسطه از فراوانی باالیی  پژوهش، رفتارهای پرخطر در میان یهانمونه

که پسران بیشتر به مواردی نظیر دوستی با جنس مخالف، مصرف  یاگونهبه  استبرخوردار 

 مبتذل، هنجار شکنی، یهالمیفتفننی، مشاهده  صورتبهمواد مخدر و استعمال دخانیات 

خیابانی، فرار از مدرسه و خانه اشاره نمودند. دختران نیز مواردی چون دوستی  یهامزاحمت

تفننی، داشتن دوستان نایاب،  صورتبهبا جنس مخالف، گرایش و یا استعمال دخانیات 
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افکار آن( و فرار از مدرسه یا  صورتبهبیشتر ) یخودکش مشاجره و خشونت با همساالن،

قربانی، طباطبایی، عبدوس، عباس پور و محمودیان، منزل را ذکر نمودند )آتش نفس، 

0090.) 

 تدوین تواندیمدر برخی مطالعات، مذهب از طریق برقراری یک نظم اخالقی درونی 

(. از دیدگاه 2110، 0قرار دهد )اسمیت ریتأثقوانین، و گرایش به رفتارهای پرخطر را تحت 

ارکردهای اساسی مانند انضباط، یک نماد اجتماعی دارای ک عنوانبهدین  شناسیجامعه

که نبود آن بقای جامعه را مخدوش  شودیمانسجام و خوشبختی آفرینی در نظر گرفته 

هادها اجتماعی باشد به ن یهادهیپدعامل نیرومند تعیین کننده  تواندیم غالباً. دین کندیم

 (.0094زاکرمن،دهد )د و روابط را زیر نفوذ خود قرار تأثیرگذار هاارزششکل دهد، بر 

ر همه و به شکلی فراگی دهدیمدین یک جهان بینی و ایدئولوژی دقیق و وسیع ارائه  درواقع

روابط  تنهانهجهان بینی  2. به گفته گوتککندیمابعاد زندگی ِفرد ِ معتقد را جهت دهی 

رونیِ لکه حس دب بخشدیمیبرونی فردی را در قبال نظامهای اجتماعی، سیاسی و تربیتی تعیّن 

پاک  ، ترجمه0999گوتک، دهد )یموجودِ فرد یا هویت شخص را نیز تحت تأثیر قرار 

ه ک داردیمدین اسالم آخرین کتاب آسمانی را قرآن معرفی نموده و بیان (. 0091سرشت، 

رآن این ق»: دیفرمایمإسرا  یسورهنموده است. چنانچه در  این کتاب راه هدایت بشر را معین

دهند راههاست و به مؤمنانی که عمل صالح انجام می نیترمیمستقکند که به راهی هدایت می

 یهاوهیش(. قرآن کریم به 9)اإلسراء،  «0پاداش بزرگی است هاآندهد که برای بشارت می

و از کفر،  و اصالح نمودن امور مردم دعوت نموده مختلف، انسان را به ایمان، عمل صالح

: دیرمافیمنمونه در سوره مریم  عنوانبهناشایست و افساد در جامعه برحذر داشته است  عمل

رای محبّتی ب ،رحمان اند، خداوندِمسلّماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده»

حق مردم را کم »: دیفرمایم(. در سوره شعرا نیز 99)مریم،  «4دهدآنان در دلها قرار می

                                                           
0. Smith, C 
8  . Gotek, G 

 هُمْ أَجْرًا کَبِیرًا.إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَ .5
 وا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُد ّا.إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُ .4
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(. در آخرین کتاب آسمانی نازل 030)الشعراء،  «0تالش مکنیدفساد برای  و در زمین مگذارید

نازل شده از جانب خداوند یعنی قرآن، ذکر و یاد خداوند موجب آرامش و اطمینان قلب 

(. همچنین در این کتاب آسمانی، قرائت آیات الهی و گوش 23الرعد،) 2معرفی شده است

گردیده است. خداوند در سوره  تأکید، دستور و شودیمقرائت  کههنگامیفرادادن به آن، 

و در سوره اعراف نیز  .(21مزمل، ال) «0هر چه میسر شود از قرآن بخوانید» :دیفرمایممزمل 

خوانند به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت بچون قرآن »: دیفرمایم

تاکیدی برای قرائت قرآن کریم و همچنین استماع آیات چنین  (.241)األعراف،  «4خدا شوید

ه معارف الهی آشنا شود و با اتصال ب الهی به این دلیل است تا انسان با این کتاب آسمانی و

و ما »: دیفرمایمسرچشمه وحی، راه هدایت و سعادت را طی نماید. چنانچه در سوره نحل 

چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت براى کردیم که بیانگر همه  این کتاب را بر تو نازل

 ، برای قرآن دراندداشتهچنانچه پژوهشگران علوم قرآنی بیان (. 39)النحل،  «1مسلمانان است

دو بُعدِ لفظ و معنی اعجاز وجود دارد. مراد از اعجاز لفظیِ قرآن، جنبه هنری و زیبایی است، 

زیبایی و حالوت  طورکلیبهویژگی فصاحت و بالغت، و مواردی چون آهنگ پذیری و 

قرآن. قرآن سبک خاص به خود دارد نه شعر است و نه نثر. قرآن شعر نیست چون وزن و 

در آن از تخیالت و تشبیهات مبالغه آمیز که در اشعار وجود دارد  درآن رعایت نشده وقافیه 

چون هیچ نثری آهنگ بردار نیست و  باشدینماستفاده نشده است. همچنین قرآن نثر هم 

(. بُعد دیگر اعجاز قرآنی بُعد معنایی آن 0012قرآن عجیب آهنگ بردار است )مطهری، 

دارد و شامل مواردی چون تناسق معنایی، اخبار غیبی، معارف که جنبه علمی و فکری  است

. به خصوص که این معارف متعالی الهی، و اخبار شودیمو علوم الهی، تحریف ناپذیری، و... 

غیبی توسط فرد امّی که ناآشنا به خواندن و نوشتن است آورده شده است بیان گر اعجاز 

وره مائده این زیبائی لفظ و معنی را برای خداوند در س(. 0012)مطهری،  استمعنوی آن 
                                                           

 وَ الَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ وَالَ تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِین. .0
 الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.  .8
 قْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.َا .5
 وَ إِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. .4
 وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْء وَ هُدى  وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِینَ. .3
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نازل شده  (الماس)و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر »: کشدیمقرآن، چنین تبیین و به تصویر 

 «0اندافتهیرد، بخاطر حقیقتی که زدیریماشک  از شوق که ینیبیمرا  هاآنبشنوند، چشمهای 

 (.30)المائده، 

مختلف در حوزه دین، با این وجود چنانچه اسپیلکا، هود  یهاپژوهشعلی رغم 

اکثر این مطالعات پراکنده و ضعیف بوده و اغلب سازمان  اندداشته( بیان 0991) 2وگورساچ

واس دقیق و وس یهایبررسبندی نظری و منطقی مناسبی نداشته است و این حوزه نیازمند 

ه ک دهدیمتحقیقات انجام شده در ایران نشان  بررسی تعداد (.0030گونه است )سایبان فرد، 

وزه خاص بسیار کمتر از تحقیقات انجام شده در ح طوربهتحقیقات مرتبط با قرآن  یگستره

رچند ه -انجام شده در ارتباط با قرآن  یهاپژوهش، با این وجود، استدین به معنی وسیع آن 

ی معنا با برخ ازنظرلفظ و هم  نظرازکه این کتاب آسمانی هم  دهدیمنشان  -به مقدار کم

 عنوانبهوده است. ب تأثیرگذار، تربیتی و جامعه شناختی مرتبط و حتی شناختیروانمتغیرهای 

نشان ( 0034) یحسن، نگاهبان بنابی، صیادی اناری و آقامحمد جابری انصارینمونه، پژوهش 

گین نمرات و تفاوت میان شتهکریم بر افسردگی بیماران بستری تأثیر دا آوای قرآن که داد

، ابریج)انصاری معنادار بوده است.  موردمطالعهه درگرومیزان افسردگی قبل و بعداز مداخله 

( نیز 0039(. تحقیق موردی فقیهی )0034نگاهبان بنابی، صیادی اناری و آقا محمد حسنی،

سران هم مبتنی بر قرآن و حدیث در روابط شناختیروان یهاآموزشبیان گر این بود که 

 (. تحقیق اسمعیلی صدرآبادی،0039روانی و تربیتی مثبت و طوالنی داشته است )فقیهی، ریتأث

، رفیع خواه و نقی زاده نیز در پژوهشی اثربخشی تدبر در آیات قرآن کریم بر افزایش یجداد

(. 0091خواه ونقی زاده، عیرف اسمعیلی صدرآبادی، جدادی،) سالمت روان را نشان دادند.

( نیز حاکی از آن بود که آموزش گروهیِ مثبت نگری با 0091هش فرنام و حمیدی )پژو

ه گرودرآن  یهااسیمقاسالمی، باعث افزایش متغیر امید و زیر  یهاآموزهبر قرآن و  تأکید

که  رسدیم(. چنین به نظر 0091آزمایش نسبت به گروه گواه شده است )فرنام و حمیدی، 

                                                           

أَعْیُنَهُمْ تَفیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاکْتُبْنا مَعَ  وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَی الرَّسُولِ تَری .0
 الشَّاهِدینَ.

8. Spilka,B. Hood, R & Gorsuch, R 
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یک کتاب  عنوانبه قرآن در فرهنگ عمومی مردم کشور ما، با توجه به وجود و اهمیت

 با توجه به میزان اثر پذیری افراد عمیق مذهبی دارد و همچنین یباورهاآسمانی که ریشه در 

 مرتبط با قرآن و سایر متغیرهای یهامؤلفهاز تعالیم تربیتی و ابعاد معنوی قرآن، بین 

باط معنا دار باشیم. اهمیت این موضوع و نتائج و جامعه شناختی نیز شاهد ارت شناختیروان

 تواندیممرتبط با آن با توجه به فرهنگ دینی عموم مردم و نوع نگرش به این کتاب آسمانی 

قرآنی برای  یهاآموزهبا رویکرد و راهبردهای مبتنی بر  یتریبردنگاه جامع و کار 

یوع باشد. بنابراین با توجه به اهمیت ش، و مراکز فرهنگی و آموزشی به ارمغان داشته هاخانواده

برخی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و ضرورت تالش و مداخله برای مهار و اصالح این 

 عنوانبهرا مطرح نمود که آیا قرآن که  سؤالاین  توانیم( 0039گونه رفتارها )باریکانی،

نی متعالی و زندگی یک کتاب مقدس که در قالب الفاظِ جذاب و شیرین و همچنین معا

بخش در دسترس مردم اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن کشور ما قرار دارد 

اهش را ک هاآنو میزان خطر پذیری  تأثیرگذارپرخطر نوجوانان  یرفتارهادر مهار  تواندیم

ه بتوجه هرچه بیشتر  با توجه به اهمیت دوران نوجوانی، و اهمیت این موضوع که. دهد؟

یک  عنوانبهتواند گذاری در نوجوانان میهای اعتقادی و ارزشگیری پایهچگونگی شکل

 سابحبهو رفتاری آنان  شناختیروانگذاری مناسب در جهت باالتر بردن وضعیت سرمایه

 ،رفتارهای مثبت قرآن بر این گونه تأثیرگذاردر صورت ، (2119، 0ماس و دابسن) دیآ

، هاهخانواددرمانی از این کتاب آسمانی،  یهااستفادهخوش بین بود که عالوه بر  توانیم

مدراس و در سطحی  ویژهبه –رسمی و غیر رسمی  -نهادها و مراکز اجتماعی و آموزشی 

، با رویکرد مبتنی بر تعالیم قرآنی و تدوین راهبردها کشور نیز وپرورشآموزشباالتر، اداره 

یتی بیشتر و بهتری برای نوجوانان در سطح جامعه خصوصاً افراد تحت ترب –خدمات فرهنگی 

تالوت اع استمبررسی تأثیر با هدف پژوهش حاضر  پوشش خود داشته باشند. بدین منظور

تغیر م عنوانبهانجام گردید. و تالوت قرآن  در نوجوانان پرخطر یرفتارهابر  قرآن کریم

                                                           
0. Moss, E.l, & Dobson, K 
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متغیر مستقل  یاثربخشوابسته در نظر گرفته شد تا  متغیر عنوانبهمستقل و رفتارهای پرخطر 

 .قرار گیرد موردبررسی

 پژوهش روش

با  آزمونپس -از طرح پیش آزمون که در آن استحاضر از نوع نیمه آزمایشی  پژوهش

پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر  آماریجامعه  .استفاده شدو آزمایش گروه کنترل 

نفر  01شهر اردبیل و نمونه پژوهش شامل  0و  2مقطع دبیرستان )سال اول و دوم( در ناحیه 

از میان دانش  یامرحلهچند  یاخوشه گیرینمونه صورتبهاز این دانش آموزان بود که 

( نفر 01تصادفی در دو گروه )هرکدام:  صورتبهشد. و  گیرینمونهآموزان در حال تحصیل 

انان نوجوگروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند. ابتدا مقیاس خطرپذیری  عنوانبه

از اتمام دوره  سپس بعد برای هردو گروه اجرا شد و پیش آزمون عنوانبه (IARS)ایرانی 

میزان خطر پذیری سنجش  منظوربهدقیقه( برای گروه آزمایش،  01هر جلسه ) یاجلسه 02

مقیاس خطر پذیری نوجوانان  مجدداًنوجوانان در مقابل رفتارهای پرخطر )متغیر وابسته( 

تا اثر گذاری استماع تالوت قرآن  آزمون در هر دو گروه اجرا شدپس عنوانبه IARSایرانی 

. الزم به ذکر است که عالوه بر قرار گیرد موردبررسیه آزمایش درگرو)متغیر مستقل( 

یکسان بودن ابزار آزمون تا حد امکان شرائط هر دو گروه برای شرکت در پیش آزمون و 

گال، بورگ و ) یدگردیکسان و آزمونها برای هر دو گروه در یک زمان انجام  آزمونپس

 تالوت آیات قران(. بدین منظور 0090، ترجمه نصر، عریضی و ابوالقاسمی، 0942، 0گال

 قرائت صورتبهدقیقه( با صوت عبدالباسط و  01جلسه )هر جلسه  02گروهی در  صورتبه

ه آزمایش و در مکانی ساکت و آرام پخش گردید. درگرومجلسی، برای دانش آموزان 

توجه بیشتر دانشجویان به تالوت آیات قرآن، و توجه ضمنی به معانی  منظوربههمچنین 

روه گدیگر یعنی گروه قرار داده شد. ولی برای  هاآنآیات، ترجمه آیات قرآن نیز در اختیار 

تغیر مستقل م عنوانبه بنابراین تالوت آیات قرآن. صورت نگرفتای گونه مداخلهکنترل هیچ

رخطر پاثر آن بر میزان خطر پذیری نوجوانان در مقابل رفتارهای  عمال وبرای گروه آزمایش اِ

                                                           
0. Gall, M.D. Borg, W & Gall, J 
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ضایت جلب ر منظوربهاجرای این پژوهش و . برای قرار گرفت موردبررسی (متغیر وابسته)

خواسته شد که در یک  های، از آزمودنیآگاهی از اهداف و اهمیت پژوهشها و آزمودنی

موافقت الزم ، جلسه توجیهی شرکت کنند. در این جلسه با تشریح اهداف پژوهش

 در پژوهش حاصل گردید.ها برای شرکت آزمودنی

 زیر است: حاضر از قرار ابزار پژوهش

مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی  :(IARS) 0مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی

(IARS) ( تدوین گردید. در این مقیاس 0091توسط زاده محمدی، احمد آبادی و حیدری )

دسته از رفتارهای پرخطر شامل:  9پذیری نوجوانان در مقابل برای سنجش آسیب گویه 03

گرایش خشونت،  -4گرایش به سیگار،  -0گرایش به الکل،  -2مخدر، گرایش به مواد  -0

گرایش به  -9گرایش به رابطه به جنس مخالف، و  -9 گرایش به رابطه و رفتار جنسی، -1

 کامالًاز  یادرجه. در این ابزار، پاسخ گویی روی مقیاس پنج استرانندگی خطرناک 

. در این مقیاس تمامی گویه ها گرددیمانجام موافق )نمره پنج(  کامالًمخالف )نمره یک( تا 

هم جهت بوده و نیازی به نمره گذاری وارونه وجود نداشته بنابراین نمره باالتر؛ نشان گر 

(. برای روایی 0091)زاده محمدی، احمد آبادی و حیدری،  استمیزان خطر پذیری بیشتر 

بررسی و  جوانان، این مقیاس توسط شش روان شناس و متخصص مسائل IARS 2صوری

نیز به روش تحلیل  0اصالحات پیشنهادی آنان در متن مقیاس اِعمال گردید. روایی سازه

عاملی اکتشافی بررسی گردیده است. برای بررسی کفایت اندازه نمونه از آزمون کفایت 

استفاده شده است.  1و آزمون کرویت بارتلت (KMO) 4اولکین -مِیِر  -کایرز گیرینمونه

نیز  IARSبوده است. در بررسی پایایی  IARSوهر دو مورد بیان گر مناسب بودن مقیاس 

برای همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون هرگویه با خرده 

مقیاس مربوط محاسبه شده است. زاده محمدی، احمدآبادی و حیدری ضریب آلفای 

ضریب آلفای  بدست آوردند و 94/1برابر  IARSرا در مقیاس  گویه 03کرونباخ برای کلِ 
                                                           

0. Iranian Adolescents Risk-taking Scale 
8. face validity 
5. Construct validity 
4. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 
3. Bartlett test of sphericity 
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، 39/1، 93/1، 90/1، 91/1، 91/1ذکر شده به ترتیب:  یهااسیمقبرای خرده کرونباخ را نیز 

 (.0091زاده محمدی، احمد آبادی و حیدری، کردند )حکایت  94/1، و 30/1

 هایافته

 یشآزما ( دو گروهیارو انحراف مع یانگین)م یفیمربوط به آمار توص یجنتا 0 شماره در جدول

 .استآزمون نشان داده شده آزمون و پسیشپ یطو کنترل در شرا

 آزمون در متغیر رفتارهای پرخطر آزمون و پسپیشنمرات توصیفی  یهاآماره .1 جدول

 در دو گروه آزمایش و کنترل

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه مرحله متغیر

 رفتارهای پرخطر

 پیش آزمون
 19/9 49/00 01 آزمایش

 99/1 32/02 01 کنترل

 آزمونپس
 10/1 32/29 01 آزمایش

 91/9 19/01 01 کنترل

ه درگروپیش آزمون  نمرات یانگینم گرددمشاهده می 0طور که در جدول شماره همان

دهد. اما در که اختالف زیادی نشان نمی است 32/02ه کنترل درگروو  49/00آزمایش 

جهت  دهد.آزمون، گروه آزمایش کاهش زیادی را از خود نشان میپسنمرات  یانگینم

 یانسوار یتساو یبررس یبرا 0از آزمون لون کوواریانس یلتحل هایفرضیشپ یبررس

ن مون لوآز ینشان داد که معنادار هایانسوار یهمگن یبررس .دو گروه استفاده شد یخطا

 یهمگن فرضیشامر، پ یناست. با توجه به ا 11/1از  یشترب ،IARSمقیاس در نمرات 

خط  یبش یهمگن یمحقق شده است. بررس موردمطالعه یهاهدرگروخطا  یهایانسوار

هر دو  نی. بنابراکندیم یتحما آزمونیشو پ یطاز معنادار نبودن تعامل شرا یزن یونرگرس

 2وواریانسک یلاز تحل توانیم ترتیباینبه و آزمون برقرار هستندپسمرحله  در فرض یشپ

 کوواریانسنتائج مربوط به تحلیل  2رد. در جدول ک ادهها استفنمرات آزمون یلتحل یبرا

 ارائه گردیده است.
                                                           

0. Levene's test 
8. Analyze of Covariance (ANCOVA) 
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 متغیر خطرپذیری کوواریانس. نتایج تحلیل 2جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

 194/1 29/4 44/20 0 44/20 آزمونپیش

 110/1 42/01 92/91 0 92/91 گروه

   09/9 29 30/090 خطا

    01 39/09000 کل

دو گروه  هاییانگینم ینتفاوت ب، گرددیممشاهده  2شماره گونه که در جدول همان

ش پس از ه آزمایدرگرو پذیریمتغیر خطر میانگین گفت  توانیمبنابراین . است داریمعن

وش بنابراین گ .کاهش معناداری از خود نشان داده استو اِعمال متغیر مستقل،  اجرای مداخله

کاهش خطر پذیری نوجوانان در مقابل رفتارهای پرخطر  فرادادن به تالوت قرآن باعث

 گردیده است.

 گیریو نتیجه بحث

ستان : بین خطر پذیری نوجوانانِ مقطع دبیرفرض پژوهشی در این تحقیق عبارت بود از اینکه

 یالهمداخو خطر پذیری نوجوانانِ گروه گواه که  رندیگیمکه در معرض تالوت قرآن قرار 

 –استماع تالوت قرآن  دیگرعبارتبهبرآنها صورت نگرفته تفاوت معنا دار وجود دارد. 

متغیر مستقل بر میزان خطر پذیری نوجوانان در  عنوانبه -گوش دادن به همراه توجه به معانی

ه درگرو آزمونسپ یهانیانگیمدارد و بین  ریتأثمتغیر وابسته  عنوانبهمقابل رفتارهای پرخطر 

 آزمونپسو میانگین  اندگرفتهآزمایش یعنی گروهی که در معرض متغیر مستقل، قرار 

وجود  دارنیمعر نگرفتند تفاوت ه گواه یعنی گروهی که درمعرض متغیر مستقل قرادرگرو

گوش دادن به همراه  – تالوت آیات قرآن کریم استماعهای پژوهش، یافته بر اساسدارد. 

کاهش میزان خطر پذیری نوجوانانِ مقطع دبیرستان در مقابل رفتارهای باعث  -توحه به معانی 

گرچه در خصوص متغیرهای مرتبط با قرآن و متغیر خطر پذیری به شکل  .گرددیمپرخطر 

بیان داشت که نتائج پژوهش حاضر همسو با  توانیمخاص پژوهشی و جود ندارد ولی 

آن که به شکل عام متضمن قر)متغیر دین و مذهب را  طورکلیبهبوده است که  ییهاپژوهش
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به  توانیم. در این راستا اندنمودهخطر بررسی ( با متغیر رفتارهای پراستو تعالیم واالی آن 

( در ارتباط با دانش آموزان دختر 0090پژوهش مقطعی قره داغی، محمودی و اصل فتاحی )

خطر بر ی رفتارهای پربینپیشدوره متوسطه اشاره نمود این پژوهشگران در تحقیق خود به 

پرداختند و گزارش نمودند که بین جهت گیری  یامقابلهاساس جهت گیری مذهبی و سبک 

مذهبی درونی با رفتار پرخطر در دانش آموزان همبستگی معکوس و متوسط، و بین جهت 

گیری مذهبی بیرونی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان همبستگی مستقیم، ضعیف و معنا دار 

( 0090رضائی نژاد )( میری، اسدی و 0090قره داغی، محمودی و اصل فتاحی، )وجود دارد. 

تربیتی ادارک شده در رفتارهای  یهاسبکنیز در بررسی خود از نقش مذهب گرایی و 

بیتی ادارک تر یهاسبکجویان دختر و پسر بیان داشتند که اثر مذهب گرایی و پرخطرِ دانش

 .(0090میری، اسدی و رضائی نژاد، مثبت معنا دار بوده است ) طوربهشده بر رفتارهای پرخطر 

در تحلیل نتیجه پژوهش حاضر ابتدا این نکته حائز اهمیت است که در خطرپذیری، 

روانی و جسمیِ ناشی از رفتار پرخطر، برخودِ فرد متمرکز است و  یدهایتهدو  هابیآس

ری . همچنین، خطر پذیردیگیمقرار  تأکیدکمتر پیامدهای اجتماعی این نوع رفتارها مورد 

تمایالت و باورهای نادرست و تهدید  فرد از سوی محیط و نزدیکان و به پذیریآسیببه 

کننده فرد در باره رفتارهای پرخطر نیز اشاره دارد )زاده محمدی، احمدآبادی، حیدری، 

آهنگین و  یهایژگیوچنین تبیین نمود که تالوت قرآن با توجه به  توانیم(. بنابراین 0090

متعالی بر ابعاد مختلف جسمی، هیجانی و  یهاآموزهم و جذاب لفظی و با توجه به تعالی

پر خطر و  یرفتارهاپیشگیری و عدم ورود به  ازنظرگذاشته و فرد را هم  ریتأثشناختی فرد 

یینِ برای توضیح تب کندیمباز داری بعداز ورود در رفتارهای پر خطر ایمن سازی  ازنظرهم 

 یهایژگیوی آن بر افراد و همچنین أثیرگذارتمرتبط با لفظ قرآن و  یهایژگیوفوق باید 

بیان داشت  چنین توانیممعنایی در نظر گرفته شود. در بُعدِ لفظی،  ازنظرمتعالی این کتاب 

که قرآن با سبک خاص و جذابی که دارد نوعی آرامش را برای فرد تالوت کننده و شنونده 

 برای هرچیزی»آمده که  -علیه وآله صل اهلل -لذا در کالم پیامبر اسالم  آوردیمبه همراه 
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ق، ترجمه آیت  023کلینی، ) 0«زینت و زیوری است و زینت قرآن صدای خوش و نیکوست

( این آرامش با توجه به نگرش فرد مبنی بر تقدس کالم و الهی بودن آن افزایش 0039اللهی، 

 در حدیثی –علیه السالم  -چنانچه امام صادق  خوردیمو با عمق جان فرد پیوند  ابدییم

 2«گردد ختهیکه قرآن بخواند، قرآن با گوشت وخونش آم یهر جوان مؤمن» :دیفرمایم

از  یازهیآماین نوع آرامش که  درنهایت( و 0039ق، ترجمه آیت اللهی،  023)کلینی، 

کالم  یا شنیدن آرامش درونی برحسب اعتقادات و نگرش و آرامش بیرونی برحسب خواندن

 اشیجانیهسعه صدر و قدرت درونی او در مدیریت و کنترل  شودیمالهی است موجب 

واسطه . بذکر، قرآن است نیبرتر»: دیفرمایم –علیه السالم  –چنانچه حضرت علی  شودیم

، 0034محمدی ری شهری، ) 0«شودیمو نورانی  روشنضمائر  و عه صدر حاصلس قرآن

برای ترعیب در قرائت قرآن  -صل اهلل علیه و آله –(. لذا پیامبر اسالم 0090ترجمه شیخی، 

 4«قرائت کننده قرآن و شنونده آن، هر دو اجر و پاداش یکسان دارند» :دیفرمایمو شنیدن آن 

انساالر، پژهان، روبه پژوهش  توانیمنمونه  عنوانبهق(. در ارتباط با این تبیین،  0021)نوری، 

اشاره نمود این  (0090) یمحمدعباسی، محمدی، مهدوی نسب، رخشانی، حدادنیا، گل 

ان آوای قرآن کریم برمیزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان نش ریتأثپژوهشگران با بررسی 

رتیل، تدادند که شنیدن تالوت قرآن کریم هم به روش قرائت مجلسی و هم به روش قرائت 

باعث افزایش میزان فاکتورهای سیستم ایمنی و تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با شرائط 

پژهان، روانساالر، عباسی، محمدی، مهدوی نسب، رخشانی، گردد )یمبحرانی و استرسی 

( در پژوهش خود بیان داشت که آموزش 0033(. تقی لو )0092حدادنیا، گل محمدی، 

ت بوده اس تأثیرگذارو  مؤثرکاهش استرس در بین جوانان و نوجوانان روخوانی قرآن بر 

( اشاره نمود 0039رنجبر )به پژوهش میر باقر آجرپز و  توانیمهمچنین (. 0033)تقی لو، 

 ابعاد اعجاز قرآن ازجملهنشان داد که آوای دلنشین و موزون قرآن که  هاآننتیجه تحقیق 

                                                           

 یَةُ القرآنِ الصَّوتُ الحَسنُلِکُلِّ شَیءٍ حِلیَةٌ وَ حِل .0

 مَن قَرَأَ القُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ، اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ .2
 أَفْضَلُ الذِّکْرِ القُرآنُ بِهِ تُشْرَحُ الصُّدُورُ و تَسْتَنیرُ السَّرائِرُ .0
 قارِئُ القُرآنِ وَ المُستَمِعُ فِی األَجرِ سَواءٌ .4
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یک روش درمانی غیر دارویی، جهت کاهش اضطراب مادران قبل از عمل  عنوانبه است

به )در اشاره به همین ویژگی (. 0039میرباقر آجرپز، رنجبر، نمود )استفاده  توانیمسزارین 

 کندیمسوره إسراء بیان  49ق( در ذیل آیه  019) یقمهمراه ویژگی معنایی( علی بن ابراهیم 

 -با پیامبر اکرم )ص( و خداى او داشتندکه ى و عناد آشکار دشمنبا وجود  -که حتی قریش 

رآن هاى شب به قرائت قهنگامى که پیامبر اکرم )ص( در نیمهپیامبر، به  در اوایل بعثت

ق، ترجمه  019قمی، ) سپردند.به قرائت وى گوش مى و با عالقه فراوان پرداخت، پنهانىمى

 .(0092رضوانی، 

ان چنین بیان داشت که قرآن کریم با بی توانیمنیز  تعالیم قرآناهمیت معانی و  در بُعد

انگیزش و نگرش، آگاهی و شناخت، ارزیابی  یهاجنبهمتعالی تربیتی، فرد را در  یهاآموزه

 .دینمایمبه اعمال شایسته و برحذرداشتن از اعمال ناشایست ایمن  تشویق منطقی،

 رات قرآنی از قبیل فرونشاندن خشم و گذشتن ازنو جوان با استمداد از دستو دیگرعبارتبه

(؛ انفاق مال و کمک به خویشاوندان، یتیمان، فقیران و در 004آل عمران، ) 0خطای دیگران

)لقمان،  2(؛ تواضع، فروتنی نسبت به مردم و پرهیز از غرور و تکبر099راه ماتدگان )البقره، 

عامل و روابط خوب با والدین و پرهیز از (؛ ت30)البقره،  0نرمی در سخن گفتن با مردم (؛03

( صبر و استقامت در برابر مشکالت و 20اإلسراء، ) 4حتی درگفتار هاآنآزار و اذیت 

(، پرهیز از 0الهمزه، ) 9(؛ پرهیز از عیب جوئی و طعنه زدن011البقره، ) 1نامالیمات زندگی

 9بدبینی و سوء ظنمسخره نمودن، نسبت ندادن القاب زشت به دیگران و دوری از 

                                                           

 قَابِ.وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السَّائِلِینَ وَ فِی الرِّ .0
 وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَح ا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .8
 و َقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا .5
 مَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُف  وَلَاوَقَضَی رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُ .4

 م ا.تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِی
 ﴾011﴿ابِرِینَ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ .3
 وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ .6
أَنْ یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ یَکُنَّ خَیْرًا مِنْهُنَّ وَلَا  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى .7

یَا أَیُّهَا  ﴾00﴿ولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُ
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به شناخت باالیی از خود، محیط، ایدئولوژی و راهبردهای مثبت  ...( و02 و 00)الحجرات، 

که در سایه نگرش قرآنی به زندگی که یک نگرش خوش  ابدییمدست  برای زندگی مؤثرو 

 شودیمموجب (. 0091نژاد عمان و کمالوند،  محمدعلیبینانه و بدور از بدبینی است )

و  ی و کنترل هیجانی بیشترتیریخود مد ی،پرخطر با آگاه یبه رفتارها ن نسبتنوجوا

قرآن  نیبا ا یکس چیه»: دیفرمایمروبرو گردد، لذا حضرت علی علیه السالم  یترمناسب

گردید، اه همر یکاستیا با و  یبا فزون، یا چون از نزد آن برخاستاینکه نشد، مگر  نیهمنش

ق، ترجمه دشتی،  019شریف الرضی، ) 0«از کور دلی و جهالتی و کاست ت،یدر هدا یفزون

، اکتشاف ( بیان داشته نوجوان در سنین نوجوانی به0991) 2(. چنانچه فلدمن و اِلیوت0099

 فلدمن)گیری مستقالنه و انتخاب دست می زند اتکاء به نفس، کنترل برخود، توانایی تصمیم

نیاز به منابع اطالعاتی قوی و رشد اجتماعی مناسب دارد تا به  هانهیزم. این (0991و اِلیوت، 

تربیتی و  یهاآموزهاین منابع توسط  شکل صحیحی شکل گرفته یا باز سازی و تقویت شود،

. خداوند نیز هدف واالی نزول کتاب آسمانی قرآن بخشدیممتعالی قرآن برای فرد تحقق 

 یهانشانههی که قرآن، برای راهنمایی مردم و ماهِ رمضان است ما»: داردیمرا چنین بیان 

(. برای این بُعد از تحلیل 031)البقره،  «0هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است

هدیان، مثال، اسماعیلی، حسینی، م عنوانبهانجام گرفته است.  یاکننده دییتأ یهاپژوهشنیز 

، نیتأمقرآن در جهت  یهاآموزه( در تحقیق خود در ارتباط با 0094) یهادورضائیان و 

سالمت معنوی( دریافتند که ایمان به یک قدرت متعالی، سالمت )حفظ و ارتقاء بُعد چهارم 

اصلی و اساسی در قرآن بوده که بر ارتقاء  مؤلفهذکر و یاد خدا و همچنین توکل به خدا سه 

همچون: قدرت  ییامدهایپو  اندداشته ریمؤثو حفظ سالمت معنوی نقش بسیار 

، هدفمند شدن زندگی و معنادار بودن آن، ارتباط بایک قدرت متعالی، شجاعت گیریتصمیم

بی مورد، برقراری روابط صحیح با دیگران و برخورداری از تعادل در  یهاترسو دوری از 

                                                           

 یَأْکُلَ لَحْمَ بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ
 ﴾02﴿هَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّ

 ما جالَسَ هذَاالقُرآنَ اَحَدٌ الّا قامَ عَنهُ بِزِیادَةٍ اَو نُقصانِ؛ زِیادَةٍ فی هُد ی اَو نُفصانِ مِن عَم ی .0
8. Feldman, S. S, & Elliott, G. R 

 وَ الْفُرْقانِ. شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدی  لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدی .5
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 (.0094ن و هادوی،اسماعیلی، حسینی، مهدیان، رضائیااست )زندگی، برای افراد داشته 

آنرا برای اواخر  توانیمکه  –( 0090خادمیان ) دیگر، پژوهش مقطعی یانمونه عنوانبه

نشان داد، گروه دانشجویان دختر که قرائت قرآن  -نوجوانی و اوائل جوانی لحاظ نمود 

داشتند در مقایسه با گروهی که قرائت قرآن نداشتند کمتر با تنیگی های روانی مواجه 

 کنندیممدار استفاده  مسئله یامقابلهنیز بیشتر از راهبرد  شدنمواجهو در صورت  شوندیم

کنند یمهیجان محور استفاده  یامقابلهدر مقابل، دانشجویان غیر قاری قرآن بیشتر از راهبرد 

 یدیمحبه تحقیق فرنام و  توانیماین جنبه از تحلیل  دییتأدر راستای  (.0090خادمیان،)

نتیجه  ( نیز استناد نمود در تحقیق اول0033و تحقیق زادشیر، استکی و امامی پور ) (0094)

 یهاهآموزبر قرآن و  تأکیدازآن بود که آموزش گروهی مثبت نگری با  تحقیق حاکی

ت ه آزمایش گردیده اسدرگروکیفیت زندگی  یهااسیمقاسالمی موجب افزایش تمام زیر 

وم نیز نشان داده دانش آموزانی که تحت تعلیم آموزش (. تحقیق د0094)فرنام و حمیدی، 

قرآن به شیوه حفظ با معانی قرار گرفتند در مقایسه با دانش آموزان عادی قضاوت اخالقی و 

 (.0033زادشیر، استکی و امامی پور،دادند )رشد اجتماعیی بیشتری از خود نشان 

با توجه به کمبود  با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و اهمیت موضوع و همچنین

محققین  :شودیمعلمی مرتبط و کمبود ابزارهای سنجش دقیق و مکفی پیشنهاد  یهاپژوهش

 ازنظرهم )دقیق و استاندارد در ارتباط با متغیرهای مرتبط با تالوت قرآن  یابزارهابه ساخت 

معنایی  لفظی و یهایژگیومعنا( بپردازند و گستره تحقیقات در رابطه با  ازنظرلفظ و هم 

ند. ، جامعه شناختی و تعلیم وتربیت افزایش دهشناختیروانتالوت قرآن را با سائر متغیرهای 

ه ب تواندیمآتی  یهاپژوهشکه  استزیادی قابل طرح  سؤاالتدراین زمینه موضوعات و 

یک تحقیق جدید فقط برای دانش آموزان پسر  عنوانبهپاسخ دهد. تحقیق حاضر نیز  هاآن

 یهاامعهجسنین و  بر اساس دو جنس پسر و دختر را تواندیمانجام گردید لذا تحقیقات آینده 

 دیگر نیز اجرا نمایند. آماری
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آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت  اثربخشی(. 0094فرنام، علی و حمیدی، محمد )

اسالمی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و  یهاآموزهبر قرآن و  تأکیدزندگی با 

 .90-31(، 22)9، درمانیروان

روان شناختی مبتنی بر قرآن و حدیث و بررسی  یهاآموزش. (0039فقیهی، علی نقی )
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(، قم: 0092تفسیر قمی. مترجم: جابر رضوانی ) کتاب ق(. 019قمی، علی بن ابراهیم )

 .«س»انتشارات بنی الزهرا 
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 نفسعزتقی (. مفهوم شناسی تطبی0091ن، روح اهلل و کمالوند، پیمان )ارمحمدعلی نژاد عم

 .02-0 (،29)9انسان گرا،  شناسیرواندر قرآن و 
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