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Intimacy with Quran and 
Personality

رحیمه روحاني راد، کارشناسی ارشد روانشناسی

فرامرزي، دانشیار روانشناسی      محبوبه 
هادی یدهللا پور، دانشیار معارف اسالمی محمد 



انس اب قرآن
 رسدمی آرامشچیز فرد را به با آن همراهی : انس .

 مراحل انس با قرآن:

انس با ظاهر قرآن  :

ُُْم إِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َو أَنْ َو : استماع تُْرَحُمونَ ِِصتُوا لَعََّك

اْلقُْرآنِ ما تَیَسكَر ِمَن فَاْقَرُؤا : تالوت

انس با باطن قرآن:

 معارف و تفسیرفهم

عمیق ترین مرحَّه انس: در آیاتتدبر

 َبكُروا آیاتِِه َو ِلی تاٌب أَْنَزْلناهُ إِلَْیَك ُمباَرٌك ِلیَدك َْلبابِ ُِ ْْ ُكَر أُولُوا ا تََذ

 (:ع)امام عَّی

تـفقهو فی القران فانه ربیع القَّوب

در قرآن اندیشه کنید، زیرا بهار دلهاست



ویژگیهای شخصیت 
 که رفتاروهیجان، تفکرو متمایز اختِصاِصیالگوهای

خص فرد با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شسبک تعامل 
.را رقم می زنند

ِصفات  نسبتا پایدار

شگل گیری شخِصیت:

 عوامل بیولوژیک

عوامل محیطی





تعامل شخصیت اب حمیط
 را فشخِصیت هر فرد، پاسخهای معینی را در دیگران

.می خواند

 هرفردی محیط هایی همخوان با شخِصیت خود را

.می سازدو یا انتخاب



سوال پژوهش
یت آیا بین انس با قرآن و ویژگیهای شخِص

ارتباطی وجود دارد؟

ننده آیا ویژگیهای شخِصیتی پیش بینی ک

انس با قرآن هستند؟



متدولوژی
تحَّیَّی-توِصیفی: مطالعه

نفر از دانشجویان دانشگاه228:جامعه آماري

94-95آزاد اسالمي ساري در سال تحِصیَّی 

تِصادفي طبقه اي: نمونه گیري

ابزار:

 پرسشنامه  انس با قرآن

پنج عامَّي شخِصیت تستNEO-FPI:





(Neuroticism)انس اب قرآن و نوروزگرایی
ا شاخص بی ثبات عاطفی فرد، ناسازگاری و ی

.عِصبیت است

 ،زیرمولفه های آن، اضطراب، خشم، افسردگی

ش ها ناتوانی در کنترل کش)خجالت، تکانشوری 

.، آسیب  پذیری در مقابل استرس(و هوس ها

ارتباطانس با قرآن با نوروزگرایی : نتیجه

.معنادار نشدداشت، اما منفی 



(Extroversion)انس اب قرآن و برونگرایی

بت ارتباط مثانس قرآن با برونگرایی : نتیجه
(.r/.=179)داشتمعنی دار 

،ویژگیهای این افراد، دوستدار دیگران بودن
تمایل به شرکت در اجتماعات، فعال، اهل 

گفتگو، عالقه به کار و تولید

ِصمیمیت، جمع گرایی، : زیرمولفه های آن
قاطعیت، فعالیت، هیجان خواهی، هیجانهای 

مثبت



تجربهگشودگي به انس با قرآن و 
(Openness to experience  )

ربه تجمتغیر گشودگي به انس قرآن با : نتیجه
(.r/.=151)داشتارتباط منفی معنی دار 

 این افراد، در باروری تجربه های درونی و
ا دنیای پیرامون کنجکاو هستند و زندگی آنه

. سرشار از تجربه است

ه تِصورات فعال، حساسیت ب: زیرمولفه های آن
زیبایی، توجه به تجربه های عاطفی درونی، 

داوری مستقل



(Agreeablenessَ)توافقانس با قرآن و 
افق انس قرآن با ویژگی شخِصیتی تو: نتیجه

(.r/.=258)داشتارتباط مثبت معنی دار 

د، ویژگیهای این افراد، دوستدار دیگران هستن

احساسهستند، با دیگران نوع دوست اساسا 

هستندمشتاق به کمک می کنند و همدردی 

اعتماد، سادگی، نوعدوستی: زیرمولفه های آن ،

تبعیت، تواضع، نرمش در برابر دیگران



(Conscientiousness)وجدانی بودنانس با قرآن و 

دانی انس قرآن با ویژگی شخِصیتی وج: نتیجه
0/ 176)داشتارتباط مثبت معنی دار بودن

=r) .

انه توانایی کنترل تک: دو ویژگی مهم این افراد
.  طرح و برنامه در رفتارها، بکارگیری 

شایستگی، نظم، وظیفه : زیرمولفه های آن
شناسی، تالش برای موفقیت، نظم درونی، 

انعطاف ناپذیری



پیشگویی کننده های انس با قرآن در آنالیز رگرسیون

ودگی توافق و برونگرایی و گشویژگی شخِصیت سه 

ی واریانس انس با قرآن را تبیین م% 33/9به تجربه 

.  کنند

-0.207)منفیبه تجربه، پیشگویی کننده گشودگی 

=β)
( β=0.219)پیشگویی کننده های مثبت توافق 

(  β=0.150)مثبتکننده برونگرایی پیشگویی 





Saroglouمتاآنالیز (2002)
 در مطالعه ای در خِصوص ارتباط مذهبی بودن با

شرکت 8282ویژگیهای شخِصیت بررسی بر 
:کننده

در مردمان مذهبی:

 استتوافق باالتر ویژگی

 استوجدان باالتر ویژگی.

آیا دو یافته فوق، متاثر از فطرت : بحث
(nature )است یا محیط(environment) ؟

 است% 30سهم فطرت، حداقل.



Francis

 افراد مذهبی دارای ویژگیهای مهم شخِصیتی

:زیر هستند

Low impulsiveness

Low excitement settings



Saroglou (2003)

:گشودگی به تجربه در مذهبیون 

Lower of: Openness to idea, 
action, value

No change: Openness to 
fantasy, feeling, aesthetic



Fiss (2003)

تی اعتقاد به مذهب با ویژگیهای شخِصی

:زیر ارتباط منفی معنادار دارد

Impulsiveness

Hostility

Angry



Durkhein

 مطابق تئوریهای اجتماعی

درحفاظتیکالسیک، مذهب نقش 
نظمی اجتماعیمقابل بی 

(social anomy )دارد.




