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  چكيده

 افت باعث و دهد مي قرار يرتاث تحت جهان سراسر را در دانشجو ميليون ها االنهس آموزشي، مهم مشكل يك عنوان به آزمون اضطراب :زمينه و هدف
ير دعاي توسل بر كاهش تاثاين پژوهش بررسي  هدف لذا. استيكي از فاكتورهاي موثر بر كاهش اضطراب باورهاي مذهبي  .شودمي هاآن تحصيلي

  .بوداضطراب آزمون دانشجويان 
جندي  يدانشگاه علوم پزشكرستاري پجديد الورود دانشجوي  70 يبر رو پس آزمون-با طرح پيش آزمون جربينيمه ت يمطالعه ينا :روش بررسي

بعد از . آزمون اسپيل برگر استفاده شد اطالعات دموگرافيك و اضطراب يجهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه .انجام شد 1392شاپور اهواز در سال 
براي  .تقسيم شدند) نفر 20(و كنترل) نفر 19(آزمايش تصادفي به گروه طور به ،نشجو با اضطراب باال شناسايي شدهدا 39دانشجو،  70آزمون اوليه از 
 15بالفاصله بعد از اتمام فايل صوتي و . دقيقه فايل صوتي دعاي توسل از طريق بلندگو پخش شد 15دقيقه قبل از آزمون، به مدت  30گروه آزمايش 

داده ها با استفاده از آزمون آماري مربع خي دو، تي زوجي و . جهت گروه كنترل هيچ گونه فايلي پخش نشد. ارزيابي شد مجددا هادقيقه بعد اضطراب آن
  .مستقل و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد

اختالف معني داري نشان ) 20/42±27/2(در مقايسه با گروه كنترل) 26/44±43/2(ميانگين نمرات اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمايش :يافته ها
در گروه آزمايش نشان داد كه دعاي ) 74/31±35/0(دقيقه بعد 15و ) 73/34±45/1(اما ميانگين نمرات اضطراب پس آزمون اول). =09/0P(اشت ند

هيچ گونه  )80/38±53/0( ددقيقه بع 15و ) 05/41±82/0(در پس آزمون اول در گروه شاهد). =001/0P(توسل بر كاهش اضطراب مؤثر مي باشد
  ).=99/0P(اختالف معني داري ديده نشد

مي شود، استفاده از اين دعا به عنوان يك روش كم  دانشجويان اضطراب آزمون كه نشان داد دعاي توسل باعث كاهش نتايجبا توجه به  :نتيجه گيري
  .هزينه و ساده جهت كاهش اضطراب آزمون دانشجويان توصيه مي شود

  اضطراب آزمون، دانشجويان پرستاري، ترم اول، دعاي توسل: ليديواژگان ك
  

  مقدمه
 براي الزم و اصلي هايسرمايه كشوري هر دانشجويان   

 تحصيل شروع). 1(شوندمي محسوب كشور آن پايدار يتوسعه
  كنكور گذاشتن سر پشت قبيل از مختلفي داليل به دانشگاه در

 
 
 

 يرشته خصوص در دغهدغ آن، به مربوط هاياضطراب و
 خانواده، از شدن جدا ابتداي آن، شغلي يآينده و شده پذيرفته
  در زندگي متفاوت، فرهنگ با ايمنطقه در شدن ساكن
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 مقاطع از يكي جديد دوستان با آشنايي و دانشجويي خوابگاه
به همين خاطر ). 2(باشد مي دانشجويان زندگي حساس

 به ورود محض به جديدالورودبه ويژه دانشجويان  دانشجويان

 مي تجربه را تحصيلي و هيجاني زيادي هاياسترس دانشگاه،

 داشته آنان تحصيلي افت در ايعمده تواند نقش مي كه كنند

در كنار عوامل ذكر شده، يكي از عواملي ديگري كه . باشد
 زيادي تحقيقات ساالنه و كنداسترس دانشجويان را تشديد مي

هاي اضطراب ناشي از آزمون داده، اختصاص به خود را
  ). 3(مختلف تحصيلي است

 يا نگراني و عاطفي احساسات و تجربيات امتحان اضطراب
 كندمي احساس فرد كه است هاييموقعيت در تشويش
 نوع اين). 4(گيردمي قرار ارزشيابي مورد وي عملكرد
 افزايش با و گيردمي شكل سالگي 10-12 سنين در اضطراب

 خود اوج به عالي آموزش در و يابد مي افزايش آن نميزا سن
 ساالنه متحده، ايالت پژوهشگران برآورد اساس بر). 5(رسدمي

% 15 و دانشگاه از پيش سطح در آموز دانش ميليون 10 حدود
   تجربه را انـامتح رابـاضط يـمتفاوت اتـدرج دانشجويان

  ). 6(كنندمي
 كم حد در تامتحانا برگزاري زمان مدت در اضطراب 

 اختالل باعث باشد، زياد آن مقدار اگر ولي بوده الزم و سازنده
 را فردي يتوسعه و گرددمي فعاليت در محدوديت ايجاد و
 جسمي، هايبيماري از بسياري يزمينه و كند مي محدود نيز

 هايواكنش و رفتاري هايآشفتگي روحي، هايكسالت
 تمام در دانشجويان از برخي). 7(ندمي فراهم را نامناسب
 سبب امر اين و كنند مي تجربه را اضطراب امتحان مراحل

 شناختي هايپاسخ رفتاري، هايپاسخ بر عالوه فرد كه شودمي
 پرتي، حواس و فراموشي افزايش تمركز، و توجه كاهش نظير

 پيش غيرقابل خالقيت، ظرفيت كاهش خطا، ميزان افزايش
 و سازماندهي درتق كاهش ها،پاسخ سرعت شدن بيني

 ).8(دهد نشان خود از مدت بلند و مدت كوتاه حافظه نقصان

 مختلفي هايروش از امتحان اضطراب با مقابله جهت امروزه

 ونـفن هـب توانيـم لهـجم آن از هـك ودـشمي استفاده
 تن تمرينات  ،)10(منظم زدايي حساسيت ،)9(رفتاري-شناختي
-عقالنيدرمان  و روسالزا وجهي چند درمان ،)11(آرامي
  . كرد اشاره) 12(اليس عاطفي

 شودمي استفاده اضطراب كاهش جهت كه هاييروش ديگر از
 در آن انگيز شگفت اثر كه است فرد مذهبي اعتقادات
 و مذهبي منابع ميان از. است شده داده نشان اخير مطالعات
 اضطراب و استرس كاهش جهت كه منبعي بيشترين معنوي،
 انگليسي واژه يا دعا. است دعا گيرد،مي قرار دهاستفا مورد
 دست به« معني به Precarious التين لغت از Pray آن معادل
 خالصانه« معني به Precari و »تمنا و درخواست با آمده

 امنش دعا، تاريخ). 13(است گرفته امنش »كردن درخواست
 كه كندمي آشكار را حقيقت اين دعا، زبان تحليل و آن فطري
 ها انسان تمام بين مشترك زبان تنها و جهاني زباني دعا، زبان
 با آدميان تمامي در آن استعداد و ندارد آموزش به نياز و است
 مساوي طور به ها زمان و ها مكان و نژادها اختالف ي همه
 دين ترينكامل عنوان به اسالم ميان اين در). 14(است نهفته

 نموده الهي يسماا ذكر و دعا به خاص توجهي آسماني
 زيادي سفارش اسالم دين در كه دعاهايي از يكي). 15(است
 بر آن بخشي اثر مطالعه چند در كه است توسل دعاي شده

 ،)17(همودياليز تحت بيماران و) 16(دانشجويان روان سالمت
 مادران اضطراب ،)18(سرطان به مبتال بيماران زندگي كيفيت
) 20(دانشجويان ذهني اهيآگ و) 19(سرطان به مبتال كودكان
 اضطراب بر توسل دعاي يرتاث وجود اين با. است شده ديده

 اهميت به نظر لذا،. است گرفته قرار توجه مورد كمتر آزمون
 و امتحان اضطراب كاهش جهت نوين هايروش شناسايي

 توسل دعاي يرتاث بررسي به كه ايمطالعه وجود عدم به نظر
 مطالعه باشد، پرداخته وياندانشج آزمون اضطراب كاهش بر

 كاهش بر فيض پر دعاي اين يرتاث بررسي هدف با حاضر
 دانشگاه پرستاري الورود جديد دانشجويان آزمون اضطراب

 .گرديد انجام 1392 سال در اهواز شاپور جندي پزشكي علوم
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  روش بررسي
 پيش و گروهي دو طرح با تجربي نيمه يمطالعه اين   

 بر توسل دعاي ثيرتا بررسي هدف با آزمون، پس- آزمون
 ورودي(ريتاپرس1 ترم دانشجويان در امتحان اضطراب كاهش
 انجام اهواز شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاه) 92مهر

 جديد دانشجويان يكليه شامل پژوهش اين هاينمونه. گرفت
 سال اول سال نيم در كه دبو نفر 70 تعداد به پرستاري الورود

 پرستاري فنون و اصول واحد بار اولين براي 92-93 تحصيلي
 عدم شامل پژوهش به ورود معيارهاي. بودند كرده انتخاب را

 ضد داروي با نبودن درمان تحت اضطرابي، اختالالت به ابتال
 شركت عدم و پژوهش در شركت به مندي عالقه اضطراب،

 ايجاد شامل خروج معيارهاي. بود قبلي مشابه تحقيقات در
 پر در همكاري عدم فرد، در شديد اضطراب حالت هرگونه
 تمايل عدم به اذعان و مراحل از يك هر در نامه پرسش كردن
  . بود پژوهش در شركت جهت
 دموگرافيك اطالعات پرسشنامه از هاداده آوري جمع براي

 استاندارد يپرسشنامه و) هلات وضعيت و جنس سن، شامل(
 توسط پرسشنامه، ناي. شد استفاده برگر اسپيل آزمون اضطراب

 ماده 20شامل كه است شده ساخته 1980 سال در برگر اسپيل
 توصيف را ها امتحان از بعد و حين قبل، واكنش كه است
 ي لفهوم دو شامل امتحان اضطراب يپرسشنامه. كندمي

 فردي هايتفاوت كه است »پذيري هيجان« و »نگراني«
 ي لفهوم. سنجد مي امتحان اضطراب در را ها آزمودني

 پيامد عملكرد، درباره زياد شناختي دلواپسي شامل »نگراني«
 دادن امتحان بد به مربوط افكار امتحان، از ناشي شكست هاي

 و ديگران با مقايسه در خود توانايي ارزيابي خود، تحقير و
 »پذيري هيجان« يلفهوم. باشدمي عملكرد از منفي انتظارات

 مانند فيزيولوژيكي و تارمخ خود عصبي هاي واكنش به نيز
. كندمي اشاره عصبانيت و سردرد معده، آشفتگي قلب، تپش
 دهي امتياز يشيوه و است گزارشي خود نوع از پرسشنامه اين
 هرگز، تقريبا گزينه براي 1 ينمره كه است صورت بدين آن

 يگزينه براي 3 ينمره اوقات، گاهي گزينه براي 2 ينمره
 نظر در هميشه تقريبا يگزينه براي 4 ينمره و اوقات اغلب
 آزمون اين در فرد ينمره حداكثر و حداقل. است شده گرفته

 يدهنده نشان باال ينمره و باشدمي 80 و 20 ترتيب به
 در را پرسشنامه اين برگر اسپيل. است باال امتحان اضطراب
 و ساخت دانشجويان و آموزان دانش روي بر پژوهشي
 كه پژوهشي در همچنين). 21(است هكرد اعتباريابي
 همساني پايايي ضرايب داد انجام 1381 سال در ابوالقاسمي

 پرسشنامه اين) ماه يك از بعد(بازآزمايي و تنصيف دروني،
  ). 22(است شده گزارش بخش رضايت و خوب
 معاونت از اخالق ييدهتا كسب از پس كار اجراي جهت

 استاد و موزشيآ معاونت با هماهنگي و دانشگاه پژوهشي
 پرستاري اول سال نيم دانشجوياناسامي  از ليستي مربوطه،

 انتخاب سرشماري روش به دانشجويان ي كليه و شد تهيه
 دانشكده، آموزشي هاي برد در رساني اطالع طريق از. شدند

 حداقل كه بود شده خواسته پرستاري يك ترم دانشجويان از
 امتحان جلسات سالن در آزمون شروع از قبل دقيقه 45تا 30

 آزمون از قبل دقيقه 45 دانشجويان تمام بنابراين. شوند حاضر
 و آگاهانه ي نامه رضايت و شدند مستقر جلسات سالن در

 افراد سازي همگن جهت سپس،. شد گرفته ها آن از كتبي
 شركت يهمه از دانش، نظر از مطالعه در كننده شركت
 فنون و اصول درس از ساخته محقق آزمون يك كنندگان
 عمل به) اصلي آزمون به نسبت متفاوت سواالت با(پرستاري

 و بودند هم به نزديك تقريبا ها گروه نمرات ميانگين كه آمد
 يپرسشنامه آن، از بعد. نداد نشان داري معني تفاوت هم با

 اختيار در برگر اسپيل آزمون اضطراب و دموگرافيك اطالعات
 آوري جمع تكميل، از پس و شد داده قرار ها نمونه ي كليه
 به مراقب نفر چهار توسط ها پرسشنامه دهينمره از بعد. شد
 با دانشجو 39 ،)كار روند در تسريع جهت(همزمان طور

 تصادفي صورتبه و شناسايي) شديد و متوسط(باال اضطراب
 آزمون گروه در. شدند تقسيم شاهد و آزمون گروه دو به ساده
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 كه ترتيب بدين. گرفتند قرار نفر 20 دشاه گروه در و نفر 19
 در نفر 6 تصادفي بصورت باال اضطراب داراي مرد نفر 11 از

 زن 28 از. گرفتند قرار شاهد گروه در نفر 5 و آزمون گروه
 در نفر 14 و آزمون گروه در نفر 14 نيز باال اضطراب داراي
 نظر از سازي همسان طريق اين به و گرفتند قرار شاهد گروه
 سالن در آزمون گروه جهت سپس. گرفت صورت يتجنس

 تيقرا(توسل دعاي صوتي فايل دقيقه 15 مدت A جلسات
 بالفاصله  و شد پخش كالس در بلندگو طريق از) صالحي

 برگر اسپيل آزمون اضطراب يپرسشنامه دعا، اتمام از بعد
 با كه شد خواسته آنان از و شد داده دانشجويان به مجددا
 گروه. كنند تكميل را پرسشنامه خود كنوني احساس به توجه
 فايل گونه هر پخش بدون B جلسات سالن در نيز شاهد
 پرسشنامه آزمون، گروه زمان موازات به و گرفتند قرار صوتي

 آزمون از قبل بالفاصله بعد دقيقه 15 سپس. كردند تكميل را
 اطالعات و توزيع گروه دو هر در ها پرسشنامه مجددا اصلي،
 و اصول درس امتحاني هاي برگ نهايت در. شد وريآ جمع
 اختيار در سالن دو هر در همزمان صورته ب پرستاري فنون

  . گرفت قرار دانشجويان
 محيط در دانشجويان آزمون كه است ضروري نكته اين ذكر

 وجود و يكسان فيزيكي شرايط با جوار هم كالس دو(يكسان
 جهت در تالش نبيشتري و گرفت انجام) كالس در مراقب دو

 و آزمون گروه و آمد عمل به آزمون شرايط سازي يكسان
 نيز دهنده آرامش ابزارهاي و مكالمات دريافت نظر از شاهد
 دعا از غير به آرامش ايجاد منبع گونه هيچ تا شدند كنترل

 مداخله ي دقيقه 30 زمان كه است ذكر به الزم. نكنند دريافت
 فنون و اصول واحد چنينهم. نشد محسوب امتحان زمان جزء

 دانشجويان كليه و بود شده تدريس استاد يك توسط پرستاري
  .بودند گرفته فرا را درس اين يكسان شرايط در

 داده اطمينان كنندگان شركت به اخالقي اصول رعايت جهت
 روند و ماند خواهد محرمانه كامال اطالعات كه بود شده

 دعا پخش و داشت هدنخوا يريتاث هاآن ارزشيابي در مداخله

 به همچنين. باشدمي پژوهش اهداف جهت در صرفاً
 تمايل صورت در كه شد داده توضيح پژوهش مورد واحدهاي

 قرار هاآن اختيار در پژوهش نتايج ،ها آن خواست در و
  .گرفت خواهد
 كد ها داده ها،پرسشنامه آوري جمع و كار پايان از پس

 يمقايسه براي. تگرف قرار بندي جمع مورد و گذاري
 از گروه هر در آزمون پس و آزمون پيش نمرات ميانگين
 اضطراب ينمره ميانگين يمقايسه جهت و زوجي تي آزمون

 متغيرهاي ارتباط جهت. شد استفاده مستقل تي از گروه دو در
 پيرسون همبستگي ضريب از اضطراب سطح با دموگرافيك

كمتر از  داري يمعن سطح ها آزمون تمامي در. شد استفاده
  .شد گرفته نظر در 05/0
  

  هايافته
 45دالورود ـاري جديـوي پرستـدانشج 70ان ـاز مي    
ودند كه ـذكر بـم) درصد 36(نفر 25مؤنث و ) درصد 64(نفر
ر از ـنف 11و ) درصـد 40(ا ـم هـر از خانـنف 28ان ـن ميـاز اي
از . دـون باال بودنـراب آزمـداراي اضط )درصـد 15(ان ـآقاي
 يهـدر دامن) درصد 65( رـنف 46داد ـي تعـن سنـر ميانگيـنظ
 يهـدر دامن) درصد 15(رـنف 11داد ـتع ال،ـس 20 تا 18ي ـسن
 يهـدر دامن) درصد 12(رـنف 9داد ـال، تعـس 23تا21ي ـسن
 يدودهـدر مح) درصد 8(نفر 4داد ـال و تعـس 26تا24ي ـسن

) درصد 60(نفر 41داد ـعن تـهمچني. دـال بودنـس 26باالي 
ر اساس نتايج، ـب. دـل بودنـهامت) درصد 40(نفر 29رد و ـمج
دانشجويان از نظر ميزان اطالعات و دانش نسبت به  يكليه

اري يكسان بودند و هيچ ـرستـون پـول و فنـدرس اص
اختالف معني داري در پيش آزمون به عمل آمده ديده 

  ).=18/0P(نشد
 18عدم اضطراب، ) درصد 18(نفر13پس از پيش آزمون،  

) درصد 42(نفر 29داراي اضطراب خفيف،  )درصد 25(نفر
داراي اضطراب ) درصد 15(نفر 10داراي اضطراب متوسط و 
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ميانگين نمرات يافته ها حاكي از آن است كه . شديد بودند
 ميزان اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمايش

) 20/42±27/2( لدر مقايسه با گروه كنتر) 43/2±26/44(
، در حالي كه )=09/0P( داراي اختالف معني داري نبود

اختالف معني داري  دقيقه بعد 15بالفاصله پس از مداخله و 
بر اساس نتايج بين ). 1جدول (بين دو گروه مشاهده شد

ميانگين نمرات اضطراب گروه آزمايش، بالفاصله پس از 
با ) 74/31±35/0( دقيقه بعد 15و ) 73/34±45/1(مداخله 

). =001/0P(قبل از مداخله اختالف معني داري مشاهده شد
 15و ) 05/41±82/0( در پس آزمون اول اما در گروه شاهد

مداخله اختالف  نسبت به قبل از )80/38±53/0(دقيقه بعد
 .)1جدول ( )=99/0P(نشدمعني داري ديده 

  
  دقيقه بعد از مداخله 15در دو گروه قبل، بالفاصله و ميانگين و انحراف معيار نمرات اضطراب دانشجويان  :1جدول
    گروه شاهد  گروه مورد مداخله

  انحراف معيار± ميانگين  انحراف معيار± ميانگين  سطح معني داري

  =P 09/0 20/42±27/2 26/44±43/2 قبل از مداخله
 =03/0P 05/41 ±82/0 73/34 ±45/1 بالفاصله بعد از مداخله

 =04/0P 80/38 ±53/0  05/31 ±82/0 داخلهدقيقه بعد از م15

 
  بحث

 جديد دانشجويان از نيمي كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج
 شديد و متوسط آزمون اضطراب داراي پرستاري الورود
 آزمايي كار يهعمطال در همكاران و كريمي هروي. هستند
 آموزش يرتاث هدف با پرستاري دانشجوي 60 روي بر باليني

 دانشجويان آزمون اضطراب سطح بر آرامي نت تمرينات
 گروه دراز دانشجويان % 5/62 كه دادند نشان شاهد، دانشگاه
 متوسط آزمون اضطراب مورد گروه در% 5/53 و شاهد
 شيوع ميزان نيز مرادي شاه و مجد اميري). 11(داشتند

 واحد آزاد دانشگاه دانشجويان ميان در را امتحان اضطراب
كه نشان دهنده ميزان باالي اضطراب  )9(دندكر بيان% 24 ابهر

 يمطالعه نتايج تفاوت علت .آزمون دانشجويان مي باشد
 متفاوت علت به است ممكن شده ذكر مطالعات با حاضر
 تحصيلي ترم برگزار شده، آزمون نوع پژوهش، ابزار بودن

  .باشد دانشجويان
 ميزان و سن بين كه داد نشان همچنين مطالعه اين نتايج 

  مطالعه نتايج با كه نداشت وجود داري معني ارتباط اضطراب

 
 سو هم) 4(همكاران و چراغيان و) 23(همكاران و مقيميان

 يـسن نـميانگي يـنزديك دليل به تواندمي امر اين. باشدمي
 در كه حالي در. باشد يكديگر با كنندگان شركت رـاكث

 امتحان هنگام باال سن با افراد) 33( واتسون يمطالعه
 اضطراب بين ارتباط بررسي در. داشتند بيشتري اضطراب
 كه نشد يافت داري معني ارتباط هلات وضعيت با امتحان
 مورد ينمونه در هلامت افراد تعداد بودن كم به مربوط احتماال
 هم) 23(همكاران و مقيميان يمطالعه با كه است بوده مطالعه
  .دارد خواني

 امتحان اضطراب ميزان و نسج بين ،حاضر يمطالعه در
 از بيش دختران كه نحوي به داشت وجود داري معني ارتباط
 اميري يمطالعه با كه بردند مي رنج آزمون اضطراب از پسران
 ميزان نيز سليماني. دارد خواني هم) 9(مرادي شاه و مجد

 پسران از بيشتر را%) 3/48(دختران در امتحان اضطراب
 راستا يك در حاضر يمطالعه با هك كندمي گزارش%) 2/35(

 دختران كه كندمي بيان مقيميان رابطه اين در). 25(است
 ويژگي يك عنوان به را آن قبول و اضطرب پذيرش به ترغيب
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 طور به اضطراب هنگام گيرند مي ياد و كنند مي ادراك زنانه
 اضطراب پذيرش با مردان كه حالي در ،شوند تسليم منفعالنه
 مردانگي احساس براي تهديدي را آن و كرده برخورد تدافعي
 ميزان توانمي ،همچنين). 23(آورندمي حساب به خود
 اين علت را پسران به نسبت دختران بيشتر پذيري وليتومس
 باعث ،پذيري وليتومس حس اين كه نحوي به. دانست امر

 دانشجويان اين بر عالوه. شودمي آنان در امتحان اضطراب
 پسر دانشجويان به نسبت باالتر ينمره كسب به تنسب دختر

  . باشد اختالف اين دليل تواند مي كه دارند بيشتري حساسيت
 توسل دعاي به دادن گوش كه داد نشان پژوهش اين نتايج
 ميزان داري معني صورت به است توانسته آزمون از قبل

 كالم با كه دهد كاهش دانشجويان در را آزمون اضطراب
 داراي دعا اسالم، دين در. دارد خواني هم دين هلا بزرگان
 77 آيه در خداوند كه جايي تا است وااليي بسيار جايگاه
 خدا سويهب اگر بگو) ما رسول اي(": فرمايد مي  فرقان سوره
 نخواهد اعتنا شما به پروردگار نكنيد دعا و نشويد متوجه
 بسيار ارآث داراي دعا نيز اسالم دين بزرگان ديدگاه از. "كرد

 سالح دعا": فرمايند مي) ص(اكرم پيامبر. باشد مي زيادي
 دين يپايه و ستون و زمين و ها آسمان نور و است مؤمن
 است درد هر درمان دعا": فرمايند مي ديگر جايي در. "است

 مي نيز) ع(علي امام). 26("است عبادتي هر مغز و روح و
. "است يايشن و دعا خدا نزد عمل ترين محبوب": فرمايند

 از نجات و ها ناراحتي كردن برطرف براي گاهي تكيه دعا
 انسان دل اميد چراغ يكننده روشن و ها نگراني و اضطراب

  ).27(است شده معرفي ها
 به كه مشابهي پژوهش گرفته، صورت هايبررسي وجود با
 ،باشد پرداخته امتحان اضطراب كاهش بر توسل دعاي يرتاث

 كشور از خارج و ايران در موجود مقاالت و نشد يافت
 اضطراب كاهش هاي روش ساير و درماني موسيقي به عمدتاْ
 هدف با كه همكاران و معصومي ي مطالعه. اند كرده توجه
 امتحان اضطراب بر موسيقي آواي و قرآن آواي يرتاث يمقايسه

 داد نشان شد، انجام بوشهر عمل اتاق و هوشبري دانشجويان
 از قبل موسيقي آواي مانند كريم قرآن آواي به دادن گوش كه

 امتحان اضطراب كاهش براي ثريوم يشيوه امتحان،
 اضطراب كاهش در كريم قرآن آواي ولي است دانشجويان

 توسط كه ايمطالعه در). 27(است ثرتروم دانشجويان امتحان
 5/44 بود، شده انجام 1385 سال در همكاران و نريماني
 ذكر از استفاده ترتيب به انشجوياند  درصد 5/27 و درصد
 اضطراب، با مقابله هاي روش عنوان به را كردن دعا و خدا

 هايارزش آموزش همچنين). 28(بودند كرده عنوان
 دعا، مداخالت شامل معنويت آموزش و) 29(مذهبي

 )30(گروهي ي شيوه به معنايابي و متعالي مراقبه بخشودگي،
 گزارش ثروم دانشجويان اضطراب و افسردگي كاهش در نيز

  . است حاضر مطالعه راستاي در همگي كه شده
 از آمده دست به نتايج و حاضر پژوهش يافته براساس
 و دعا كه كرد استنباط چنين توان مي قبلي هاي پژوهش
 بازدارنده و كننده كنترل مكانيسم يك عنوان به نيايش

 روزب از كه دارد را آن توانايي فردي، زندگي در اضطراب
 روانشناسان نظر اساس بر. كند جلوگيري دلهره و اضطراب

 آرامش به گر نيايش شود، انجام شرايطش تمامي با دعا اگر
 دست واقعي و بزرگ آثار به آن پي در و رسيد خواهد حقيقي
 آمده زمر سوره 60 يهيآ در چه آن اساس بر. يافت خواهد
 ريانج از لحظه هر در دعا نقش به متعال خداوند است

 دعاي تا بخوانيد مرا " :فرمايد مي و است نموده تأكيد زندگي
 و اعراض من عبادت و دعا از كه آنان و كنم مستجاب را شما

 با لذا. "شوند دوزخ وارد خواري و ذلت با زود كنند سركشي
 منوم كه گرفت نتيجه چنين توان مي شد گفته آنچه به توجه

 را مشكالتش تجاب،مس را دعايش خداوند كه است اميدوار
 اضطرابش آن پي در كه كند برآورده را حاجاتش و حل

 درمان ،)ع(معصومان روايات و كريم قرآن. يابد مي كاهش
) نيايش و دعا(خدا ذكر و ياد را ها اضطراب و هانگراني تمام

. دفرماي مي عنوان خدا به هتوج در را آرامش و كنندمي معرفي
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 و پناهگاه بهترين صان،متخص تحقيقات نتايج و اساس اين بر
 به آوردن روي اضطراب، بر غلبه براي جايگاه ترينامن

 مجموع در. است نيايش و دعا نهايت، در و دين و مذهب
 زبان از كه ايادعيه ويژه به خداوند ياد و دعا گفت توانمي

 كه است عظيم آنقدر است رسيده ما به و شده وارد معصومين
 و سالمت يارتقا و هابيماري بهبود در نآ از برداري بهره عدم

 نعمت و پتانسيل از افراد كردن محروم اضطراب، كاهش
 ايپديده امتحان اضطراب كه آنجا از ،لذا. شودمي محسوب

 مشاوران استادان، والدين، به است، دانشجويان بين در شايع
 به كيدات با كه شودمي پيشنهاد ها دانشگاه مديران و تحصيلي

 يادگيري در ها ادعيه ساير و توسل دعاي همم نقش
 اضطراب كاهش در موثر گامي جديدالورود دانشجويان
  .بردارند دانشجويان

 داراي ايمداخله هايپژوهش ديگر مانند نيز پژوهش اين
 روحي حاالت به توانمي جمله آن از كه بود هاييمحدوديت

 قتصدا و وقت صرف پرسشنامه، تكميل زمان در فرد رواني
 نمود اشاره خود از مناسب شناخت و درك و پاسخگويي در
 تـاس كنـمم و باشد مي تحقيق صحت اساسي شرايط از كه
 همچنين. باشد ودهـنم دوشـمخ را لهـامس اين عوامل يـبرخ

 اضطراب بر دعا يرتاث مورد در علمي تحقيقات و منابع كمبود
  دپيشنها. است ذكر قابل هايمحدوديت ديگر از آزمون

  همچون گري مداخله عوامل آتي هايپژوهش در كه گرددمي

 

 و دعا رـيتاث و بگيرد قرار كنترل مورد مذهبي ي پيشينه
 هايرشته دانشجويان آزمون رابـاضط بر لفـمخت ذكرهاي
  .گيرد قرار بررسي مورد مختلف

 
  نتيجه گيري

اي توسل در كاهش ـه دعـن مطالعـج ايـاس نتايـبر اس    
ثر وورود پرستاري مـال دـويان جديـامتحان دانشج اضطراب

گر ـهاي ديهـويان رشتـي كه دانشجـاز آنجايبنابراين . است
ان را تجربه مي كنند، توصيه به پخش ـهم اضطراب امتح

د در ايجاد ـتوانمي ،ونـل از آزمـقبادعيه و اصوات قرآني 
آرامش رواني و كاهش اضطراب ساير رشته هاي علوم 

مفيد  ،كه وضعيت مشابه دانشجويان پرستاري دارندپزشكي 
   .واقع شود

  
  تقدير و تشكر

 دانشجويان از را خود تشكر و تقدير مراتب وسيله اين به    
 اين رساندن انجام در را ما دريغشان بي همكاري با كه عزيزي
 ولينومس از همچنين. داريممي ابراز ،نمودند ياري پژوهش
 يدانشكده علمي تاهي محترم اياعض واحد آموزش، محترم

و همچنين  اهواز شاپور جندي دانشگاه مامايي و پرستاري
معاونت پژوهشي اين دانشگاه كه اين طرح پژوهشي را 

   .نماييم مي تشكر حمايت نمودند،
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Background and Objective: Test anxiety as a major problem in teaching affects millions of students around 
the world and causes a drop in their academic performance. The effective factor in reducing anxiety is 
religious beliefs. The present study aimed to investigate the effect of Tavasol prayer on reducing test anxiety 
of students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study with a pre- and post-test design was conducted on 70 
new registered nursing students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2013. Data was 
collected by demographic information and Spielberg questionnaires. After giving an initial test to 70 
students, 39 of them were identified with high anxiety and were divided into experimental (n=19) and control 
(n=20) groups randomly. For the intervention group, about 15 minutes audio file of Tavasol prayer was 
broadcast through a loudspeaker 30 minutes before the test. Immediately and 15 minutes later, students’ 
anxiety of both groups was assessed again. The control group didn’t hear audio file. Data was analyzed by 
SPSS19 software using paired and independent t-test, Chi-square and Pearson correlation tests.  

Results: The mean of pre-test anxiety score in the intervention group (44.26±2.43) compared with the 
control group (42.20±2.27) showed no significant difference (P=0/09). But the mean of anxiety score after 
the first post-test (34.73±1.45) and 15 minutes later (31.74±1.45) showed a significant decrease in anxiety 
level of the experimental group (P=0.001). In the control group, after the first post-test (31.05±0.82) and 15 
minutes later (28.80±0.53) no significant difference was observed (P=0.99). 

Conclusion: The results showed positive effect of Tavasol prayer on reducing students’ test anxiety; 
therefore, this prayer as a low-cost and simple method is suggested for students. 

Keywords: Test anxiety, Nursing students, New registered, Tavasol prayer 

 
 

  
  
  
 


