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  چكيده

 ي و رفتاريشناخت ،يجانيه ،يجسمم ي است که با عالي و روانيکيولوزيزيک حالت فيو  است يش و نگراني تشوي اضطراب نوع:زمينه و هدف
 يير داروي مختلف غيها توان از روش يکه م شوند ي از اضطراب ميان قبل از امتحان دچار درجاتيآموزان و دانشجو  اکثر دانش.شود يمشخص م

  . استفاده نمودن اضطراب يد جهت کاستن ايار موثر و مفيک روش بسيعنوان  هات قرآن بي از تالوت آي ناشياز جمله صوت روح افزا
آزمون قرار و شاهد  دو گروه  دريطور تصادف هب که ييآموزان مقطع راهنما از دانش نفر ۶۲ يبر رو ي تجربي وهين مطالعه به شيا : بررسيروش

ان اضطراب دو گروه زي ابتدا م. پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون بودو يها شامل پرسشنامه اطالعات فرد  دادهيابزار گردآور. ، انجام شدگرفتند
مدت  که گروه کنترل به ي در حال،تالوت شدم ي قرآن کريآوا قهيدق ۲۰مدت  هب گروه آزمون يبرا سپس . شديريگ  اندازه امتحاني برگزارقبل از

دو  ن اضطرابينگايم مستقل T و ي زوجT يها  آزمون شد و با استفاده ازيريگ زان اضطراب مجددا اندازهيم . خود نشستنديقه در سرجاي دق۲۰
      . سه قرار گرفتيگروه قبل و بعد از مداخله مورد مقا

دار نشان  ين اختالف را معني اي زوجي تيآزمون آمار. بود۴۸/۱۴و بعد از مداخله  ۵۲/۱۷ن اضطراب در گروه آزمون قبل از مداخله يانگيم :ها افتهي
ـ  مستقل اي تيآزمون آمار.  بوده است۱/۱۷قه ي دق۲۰ و بعد از ۳۹/۱۷ مداخله  اضطراب در گروه شاهد قبل از     ي  ن نمره يانگيم ).P<0/05(داد   ن ي

  .) P>0/05(دار نشان نداد  ياختالف را معن
ک يعنوان  هتوان ب ي قرآن مياز آوا باشد و ي قرآن در کاهش اضطراب ميز بودن آوايت آمير موفقي از تاثين پژوهش حاک  ي ا يها افتهي: يريجه گ ينت

  .   مت جهت کاهش اضطراب قبل از امتحان استفاده نموديارزان ق ، مطمئن وير دارويروش غ
  اضطراب  قرآن، يآوا: ي ديکلواژگان 

 
  مقدمه

همه  در انسان، هر زندگي ازاحوال يمنزله نوع به اضطراب     
 .گـردد  مي تلقي سازگار و مناسب پاسخ يك عنوان به جوامع،
 خطـرات  و التبـا مـشك   را مـا  است ممكن اضطراب فقدان

   را مـا  سـازنده  متعادل و حد در اضطراب. سازد مواجه زيادي
  
  
  

  
 تـالش  و مناسب موقع به خود، امور انجام براي كه دارد مي وا

 سـازيم  وبـارورتر  تـر  بادوام را خود زندگي ترتيب بدين كرده،
 نوجـواني  فرآينـد  خـالل  در كـه  افتـد  مي اتفاق به ندرت). ۱(

  اضـطراب  ايـن  گـاهي  نگردنـد،  همشاهد هاي اضطراب بحران
 
 
  
 
 

 اس ارشد پرستاري، بيمارستان آيت اله موسوي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان کارشن-۱

  کارشناس مشاوره، مدرسه راهنمايي هاجر، آموزش و پرورش ناحيه يک زنجان-۲

 دانشگاه علوم پزشکي زنجانمربي  کارشناس ارشد پرستاري، -۳
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. شـود  مـي  ظـاهر  تدريجي صورت به و زماني ناگهاني طور به
 پايان ساعت چند خالل در بالعكس وزماني است فراگير گاهي

 كودكان زندگي از بخشي منزله به بنابراين اضطراب. پذيرد مي

 را هـا  آن شخـصيت  سـاختار  هـاي  مولفـه  يكي از نوجوانان، و

 هاي اضطراب از اي پاره كه است اين زاويه از و دهد مي تشكيل

 تـاثير  و كرد تلقي بهنجار توان مي نوجواني را و كودكي دوران

 را فرصـت  ايـن  چـون  .پذيرفت فرآيند تحول بر را آنها مثبت

 در را خـود  سازشـي  هاي مكانيزم آوردكه مي فراهم افراد براي

 هنـد د گسترش آور اضطراب و زا منابع استرس با مواجه جهت

 منبـع  ي منزلـه  به كه دارد وجود نيز اضطراب مرضي بالعكس،

 از وسيعي طيف و شود مي شمار به سازش نايافتگي و شكست

 و موجـه  غيـر  هـاي  تـرس  تـا  بـدني  شـناختي و  هـاي  اختالل
 از اي عمـده  بخش از را فرد و شود مي شامل را زدگي وحشت

 و كودكـان  رشـد،  جريـان  در). ۲( كنـد  مـي  محروم امكاناتش
 اين گاه كنند مي تجربه را ها اضطراب از وسيعي طيف نوجوانان

 زنـدگي  كـه  هـستند  شـدتي برخـوردار   آنچنان از ها اضطراب

 امتحـان  اضطراب .سازند دشوار مي را آنان تحصيلي و روزمره

 هـاي  بررسـي  در كـه  عملكرد اسـت  اضطراب از شايع نوعي

 درگيـر  را دانـشجويان  و آمـوزان  دانـش % ۳۰ تـا  10 مختلف

  ).۳و ۴( سازد مي
 بـروز  مـساله  حـل  يا موقعيت ارزشيابي در ن نوع اضطرابيا

 افـت  آن، پيامد و  عملکردي درباره ترديد آن، محور و کند مي

 ايـن  گـر، يبـه عبـارت د   .است موقعيت با مقابله توانايي بارز

 واقعي ازسطح يافته تر تقليل را عملکرد بروز سطح اضطراب،

 بيـشترباشد،  مـورد  ايـن  در طراباضـ  چه هر. ميدهد قرار فرد

اضـطراب   حـال،  عـين  در. يابـد  يم کاهش تحصيلي کارآمدي
 هـاي  انگيزه و ها نگرش باورها، که است ناخوشايند تجربه اي

ـ  امتحانـات  نتـايج ). ۲( سـاخت  خواهـد  متأثر را نيز فرد  ثيرات

 بـه دنبـال   .افـراد دارد  زنـدگي  مختلـف  هاي جنبه در سزايي هب

 ها آن هاي آموزشي، سيستم طريق از موزانآ دانش سطح يارتقا

 ايـن مـساله   .شوند مي روبه رو امتحانات از بيشتري فراواني با

 هاي و سيستم والدين سوي از را بيشتري فشارهاي و انتظارات

بـه   و آورد مـي  بـه دنبـال   آنـان  عملکرد خصوص در آموزشي
 بـه  واقـع،  در). ۵( دهد مي افزايش را امتحان اضطراب تدريج

دانـش   از بـسياري  در تحـصيلي  دليـل افـت   کـه  رسـد   مينظر
 سطح بلکه نباشد، هوشي ضعف يا يادگيري ناتواني در آموزان،

 يتنيـدگ  کـم  ميزان). ۶( است آن عامل اضطراب امتحان باالي
 امـا  اسـت،  ضـروري  و الزم مطالعه انجام براي امتحانات يط

 زيـاد  قـدري  بـه  دانـشجويان  و دانش آموزان اضطراب گاهي

 اضـطراب در  .نمايـد  مـي  محـدود  را هـا  آن فعاليت که شود مي
 شـده  دانـشجو  در انگيـزه  ايجاد باعث تواند مي معقول، سطح

 اضطراب همگان، تصور خالف بر به عالوه، .باشد وي محرک

 کـه  آمـوزي  دانـش  تحـصيلي،  بعـد  در. نيست مخرب هميشه

 خود در علمي پيشرفت و تحصيل در موفقيت براي انگيزه اي

 امـري  را امتحـان  در موفقيـت  عدم و موفقيت نکند، احساس

 نـشان  مطالعـه  و تحـصيل  به عالقه اي و کرده تلقي حاصل يب

 داشـته  اضـطراب  احـساس  موفقيـت  عدم از اگر اما دهد؛ نمي

 افزايش او تحصيلي موفقيت نهايت در و عملکرد سطح باشد،

 و دارد معکـوس  اثـر  شـديد  اضطراب طرفي، از يافت خواهد
 پـايين،  نمرات کسب نفس، عزت کم شدن باعث است ممکن

 شود درس به نسبت منفي گرايش و کالس در نامناسب رفتار

 يبه تجربه ثابت شده که عوارض اضطراب و فشار روح          . )۷(
 از امتحــان دهنــدگان تظــاهر يحاصــل از امتحــان در تعــداد

ست که ي ني اتفاقي دهيک پدي که بروز آن ين معنيبد. دينما يم
قـت  يشان را مبتال سازد بلکـه در حق    ي از ا  ي محدود فقط تعداد 
 از امتحان ي که با امتحان سر و کار دارند و در نوعيهمه افراد
 و يفشار روح ،ياد طعم و مزه نگران   يا ز يکم   کنند، يشرکت م 

بعمـل   قـات يتحق از يبرخـ  در.  چـشند يوحشت امتحان را م
 استرس و با مقابله در ميقرآن کر فهم و قرائت مؤثر نقش آمده

ـ م کاهش در قرآن قرائت و حفظ نقش نياضطراب همچن  زاني

 که جهـت کـاهش   ييها روش). ۸( است شده  اثباتيافسردگ
 و  يـي  دارو ي  رند به دو دسته   يگ ياضطراب مورد استفاده قرار م    



  كارانفاطمه قرباني و هم
 

 ۱۳۹۳ فروردين و ارديبهشت, ۹۰ي شماره, ۲۲ي  ره  دو،زنجـانو خدمات بهداشتي، درماني ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  مجله

٩١

 عالوه بر تـن  ير درمانيشوند در روش غ   يم م ي تقس ييردارويغ
تـوان از   ي ميان و خنده درم يلمس درمان  ،يل درمان يتخ ،يآرام
ـ ار مـوثر و مف يک روش بسي بعنوان  ي درمان يقيموس د جهـت  ي

 ،يقي از انـواع موسـ     يکـ ي ).۹( کاستن اضطراب استفاده نمـود    
ـ   ي از تالوت قرآن کـر  يصوت ناش  ـ عنـوان   هم اسـت کـه ب ک ي

ـ ژه و ر  ير با خواص و   ي دلپذ يقيموس ـ   ي عنـوان   هتم مخـصوص ب
 ).۱۰( باشـد  يم مطرح م  ي قرآن کر  يها ن جلوه يباتري از ز  يکي

 درمـان  و کودکان امتحان در اضطراب تشخيص به توجه عدم

 جسماني سالمت رواني، سالمت انداختن خطر به بر عالوه آن،

 دچـار  کـه  افـرادي ). ۱۱( نمايد تهديد است ممکن نيز را آنان

 شکست از اجتناب نگران قدري به شوند، مي امتحان اضطراب

 کنند، حل بايد که سايليم بر را خود فکر توانند نمي که هستند

شـيوع   بـاالي  ميـزان  بـه  توجـه  بـا ). ۱۲و۱۳( نماينـد  متمرکز
 مطالعـه  آموزشي هاي محيط در آن اهميت امتحان و اضطراب

توجه به موارد   با.مي رسد نظر به مهم و ضروري زمينه اين در
 قـرآن بـر اضـطراب    ير آواين پژوهش با هدف تاثيا شده ذکر

  . انجام شده است ييراهنماامتحان دانش آمزان مقطع 
  

  يروش بررس
م سال ي است که در ني تجرب ي  ک مطالعه يپژوهش حاضر        

 در دانــش آمــوزان مقطــع ســوم ۹۰-۹۱ يلياول ســال تحــص
 مورد مطالعه شامل ي نمونه. دي شهر زنجان انجام گرد ييراهنما

 بـا آمـوزش و      ي نفر دانش آموز بودند که پس از همـاهنگ         ۶۲
 بـه دو  يطور تصادف هول اعداد انتخاب و ب  جد يپرورش از رو  

قه يح چند دقيم شدند و پس از توض  يگروه آزمون و شاهد تقس    
آمـوزان ،پرسـشنامه      دانـش  يت پژوهش برا  ي اهداف و اهم   يا

آمـوزان   ار دانـش  يـ ساراسون در اخت   استاندارد اضطراب امتحان  
ها شامل پرسـشنامه اطالعـات     دادهيابزار گردآور. قرار گرفت 

ـ در ا. پرسـشنامه اضـطراب امتحـان ساراسـون بـود      ،  يفرد ن ي
ـ زان اضـطراب امتحـان، مق     يـ ن م ييق به منظور تع   يتحق  ۳۷اس  ي
نـه درسـت و   ي اضـطراب امتحـان ساراسـون بـا دو گز          يا ماده

ـ نادرست که بر اساس نظر     ه اضـطراب امتحـان ساراسـون و        ي
ـ ا.مندلر ساخته شده است مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت         ن ي

ـ  باي کوتاه است که آزمودن    ي  شنامهک پرس ياس  يمق د بـه هـر   ي
ـ ا غلط پاسـخ گو يصورت درست  هسوال ب  ب يـ ن ترتيد و بـد ي

 بـه حـاالت   ي خود گزارش دهـ ي وهيک شيتوان بر اساس     يم
قبـل و   ان امتحان، ي فرد در جر   يکيولوژيزيات ف ي و تجرب  يروان

ا کمتر از ي ۱۲دست آمده   ه ب ي  اگر نمره  .افتيبعد از آن دست     
قـرار  ) فيخف(ن يي پاي  اضطراب امتحان فرد در دامنه   باشد ۱۲

) ديشد( اضطراب امتحان باال ي به معنا۲۰ تا ۱۲نمره  رد،يگ يم
شتر اسـت فـشار و   ي ب۱۵ که نمراتشان از  يمعموال افراد . است
. کننـد  ي را در ارتباط با امتحان تحمل مـ        ي قابل توجه  يناراحت

ـ  ا ييايب پا يساراسون و مندلر ضر    ـ  از طراس رايـ ن مق ي ق دو ي
 ي با فاصـله زمـان     ييق باز آزما  ي و از طر    درصد ۹۹ يمه ساز ين

ن يروش کـار بـد    .  گـزارش نمـوده انـد       درصد ۸۲شش هفته   
زان اضطراب دو گروه قبـل از مداخلـه         يصورت بود که ابتدا م    

 شد سپس قبل از شروع امتحـان در گـروه آزمـون         يريگ اندازه
م ي قرآن کـر يقه از آوا يدق ۲۰جهت کاهش اضطراب به مدت      

ـ  و آ  يق منـشاو  ي استاد محمد صد   يبا صدا   سـوره   ۱-۵۲ات  ي
 يا چ گونه مداخلـه   يد و در گروه شاهد ه     ياستفاده گرد وسف  ي

ـ انجام نـشد و سـپس مجـددا م         زان اضـطراب هـر دو گـروه        ي
 و  يفي توصـ  يها با استفاده از آزمون آمار      داده.  شد يريگ اندازه
ـ ي مستقل جهـت بررسـ  T و ي زوج T يها آزمون  ير بخـش  اث

ـ  قرآن بر کاهش اضطراب امتحان مورد تجز       يآوا ـ ه و تحل  ي ل ي
    .قرار گرفت

  
  ها افتهي

 يي نفر دانش آموز مقطـع سـوم راهنمـا         ۶۲ن مطالعه   يدر ا      
همه دانش آمـوزان کـالس سـوم        . شهر زنجان شرکت داشتند   

ت يک مدرسـه بودنـد و از نظـر وضـع          ي و متعلق به     ييراهنما
 از نظــر  درصــد۶/۷۲  بودنــد و مــشابهي و اجتمــاعياقتــصاد

  ياز نظــر ســن.  در ســطح متوســط بودنــديت اقتــصاديوضــع
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 ساله ۱۴)  نفر۴۳(  درصد۴/۶۹ ساله و ۱۳)  نفر۱۸(  درصد۲۹
 ۲/۱۶ها نشان داد که      افتهي.  ساله بود  ۱۵)  نفر ۱(  درصد ۶/۱و  

ـ دانش آموزان دچار اضـطراب خف      درصد   درصـد  ۸/۸۳ف و   ي
اس يـ طبـق مق  . باشـند  يد مـ  يدانش آموزان دچار اضطراب شد    

ـ  ۱۲اگر نمره بدست آمده      اضطراب ساراسون،   ۱۲ا کمتـر از   ي
ـ باشد اضطراب امتحان در دامنه خف      ن قـرار دارد و     ييف و پـا   ي

ج ين نتا يهمچن. باشد ي اضطراب باال م   ي به معنا  ۱۲ ينمره باال 
ن نمره اضطراب دانش آمـوزان در       يانگيپس آزمون نشان داد م    

  باشد  يداخله کمتر از گروه کنترل مبعد از م گروه آزمون
  

 مورد ي واحدهاي مطلق و نسبيع فراواني توز:۱جدول 
  سطح اضطرابپژوهش بر حسب 

  يفراوانـ
  درصد  تعـداد  سطح اضطراب

  ۱/۱۶  ۱۰  فيخف
  ۸/۸۳  ۵۲  ديشد

  ۱۰۰  ۶۲  تعـداد کـل
  

   اضطراب در گروه آزمون قبل وي ن نمرهيانگي م:۲ جدول
   بعد از مداخله

   گروه
  نيانگيم

   اضطرابي نمره
  گروه آزمون

  ۵۲/۱۷  قبل از مداخله
  ۴۸/۱۴  بعد از مداخله

  جه آزمونينت
  P=0/00  يدار يسطح معن

  
 و در ۱/۱۷ن نمره اضطراب در گروه شـاهد        يانگيکه م  يطور هب

 يآزمـون آمـار   .  بوده است  ۴۸/۱۴گروه آزمون بعد از مداخله      

ـ  ــ يــ مــستقل ايت ) P=0/00(ن داد دار نــشا ين اخـتالف را معن
زان اضطراب بـه    يدر گروه آزمون پس از مداخله م      که   يطور هب

ن اضطراب قبـل    يانگين م يهمچن. افتي کاهش   يدار يطور معن 
. بود ۴۸/۱۴و بعد از مداخله  ۵۲/۱۷از مداخله در گروه آزمون 

ـ  ا ي زوج ي ت يآزمون آمار  ـ     ي دار نـشان داد     ين اخـتالف را معن
)P=0/00 (امتحان بعد از گوش دادن بـه   که اضطراب    يطور هب

  .افتي کاهش يدار ي قرآن بطور معنيآوا
 

 اضطراب در دو گروه آزمون و ي ن نمرهيانگي م:۳ جدول
  بعد از مداخله کنترل قبل و

 
  بحث
 قرآن بر کـاهش     ير گوش دادن به آوا    ين پژوهش تاث  يدر ا      

ج نـشان داد  ينتـا .  شديزان اضطراب امتحان نوجوانان بررس   يم
ن يا. دار وجود دارد يش تفاوت معنين دو گروه کنترل و آزمايب

ن نمره اضطراب پس آزمون     يانگي است که م   يتفاوت بدان معن  
ـ       يش در مقا  يگروه آزما   يدار يسه با گروه کنتـرل بـه طـور معن

دهـد کـه     يق نـشان مـ    يج تحق يگر نتا يبه عبارت د  . کمتر است 
 کاهش يدار يزان اضطراب امتحان را به طور معن ي قرآن م  يآوا

 يها تير فعالي مطالعات انجام شده درباره تاثيبررس. داده است
 يافتـه هـا   يدهد کـه     يالمت روان نشان م   ش س ي و افزا  يمذهب
ـ  از آنها مطابقت دارد که از اياريق ما با بس  يتحق  يان مـ يـ ن مي

 ۱۳۸۵در سال ) ۱۴( و همکاران   يفيج پژوهش شر  يتوان به نتا  
 اشاره کرد که نشان ۱۳۸۶در سال ) ۱۵( و همکاران    يو صالح 

  گروه 
 ميانگين 

  نمره اضطراب

گـــــروه 
  کنترل 

گـــــروه 
  آزمون 

  ۵۲/۱۷  ۱۷ /۳۹  قبل از مداخله
  ۴۸/۱۴  ۱/۱۷  بعد از مداخله

  جه آزمونينت
  P≥0/05 P=0/00  ي داريسطح معن
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ـ    ي با اختالل در سالمت عموم     ينيدادند نگرش د    ي رابطـه معن
 اخـتالل مـرتبط بـا    ي که نگـرش مـذهب    ين معن يارد بد  د يدار

ـ  .دهـد  ي را کـاهش مـ     يسالمت عمـوم   ان و  ين شـجاع  يهمچن
ـ در پژوهش خود نشان دادند که بهره گ       ) ۱۶(همکاران    از  يري

ـ      ي آزمودن يدعا با سالمت روان     دار دارد و بـا   ي هـا رابطـه معن
افتـه و  يش يز افزاي آنها ن  يش استفاده از دعا ،سالمت روان     يافزا

پژوهـشگران  . ابـد ي ي آنا کاهش م   يزان اضطراب و افسردگ   يم
زان اضـطراب  يرومندتر باشد مي ن يمعتقدند هرجه نگرش مذهب   

ــسردگ ــ ي ناشــيو اف ــرگ کاســته م ــار م ــشــود ا ي از انتظ ن ي
 بـه مراتـب   يافتند که نگـرش مـذهب     ين در يپژوهشگران همچن 

 مـوثر  ي در کاستن اضـطراب و افـسردگ  يش از اعمال مذهب   يب
 دوران ينفـک زنـدگ  ي اليترس و اضطراب اجـزا    .)۱۷(است  
ـ  ب ي شوند و به روشـن     ي محسوب م  يکودک انگر رونـد رشـد     ي

ـ  اول يعمدتا اضطراب و تـرس در سـالها       .  باشند ي م يعيطب ه ي
ژه اضطراب امتحان ياضطراب از مدرسه بو. ج است ي رايزندگ

ثبات   شکل گرفته،  ي سالگ ۱۰-۱۱ن  ين سن يدر دوران دبستان ب   
ابـد و در صـورت شـدت        ي ي تداوم م  ي بزرگسال ابد و تا  ي يم

وع يلذا با توجه بـه شـ      .  شود ياضطراب باعث افت عملکرد م    
 آن بر فرد و نظام آموزش ،لزوم ياضطراب امتحان و اثرات منف

ـ    ي پ ي برا يکمک رسان   کودکـان و    يشبرد اهداف بهداشت روان
ـ  ،ي از خـسارات جـسمان     يريشگينوجوانان به منظور پ     ،يروان

 امتحـان  اضـطراب . شـود  ي احـساس مـ  يقتصاد و ايليتحص

 کارآمـدي،  بـر  و کند تهديد مي را آموزان دانش رواني سالمت

 اجتمـاعي  و هويت شخصيت شکل گيري استعداد، شکوفايي

 و فراگير هاي پديده از يکي به عنوان و گذارد مي سوء تأثير آنان
 در توانـد  يآمـوزان، مـ   دانـش  و دانـشجويان  ميـان  ساز مشکل

 هنگام ارزشيابي به ويژه آنان بهينه عملکرد و حصيليت پيشرفت

 امتحـان عوامـل   اضـطراب  بروز يا کاهش در .گذارد منفي اثر

 هـستند در  مـؤثر  شخـصيتي  هـاي  ويژگـي  همچـون  متعـددي 

اضـطراب   کـاهش  بـراي  زيادي روشهاي گوناگون پژوهشهاي
قـات  يشـود تحق  يه مـ يتوصـ  .اسـت  شـده  برده به کار امتحان

ن يـ وع ايش شـ ياخت عوامل موثر در افـزا  جهت شن  يتر عيوس
ـ  مـوثر پ يکردهـا ياخـتالل و رو  رانه و درمـان اضــطراب  يشگي

 ي عملـ يهـا  هيد راهبردها و توص  يقرآن مج . رديامتحان انجام گ  
ـ ي را در مواجهـه بـا فـشارها     يسازنده ا   بـه مـسلمانان   ي روان

توبه و   ،)۱۵۳و   ۴۵ بقره،( نماز :د که عبارتنداز  ي نما يه م يتوص
و ۷۰فرقان،(ش  يايدعا و ن   ،)۴ نحل،( توکل ،)۷-۲۸ د،رع(ذکر  

ـ    ي و به طور کل    ينيشرکت در مراسم د    ،)۷۱  بـه   ي التـزام عمل
ـ    .يني د ياحکام و دستورها    قـرآن انـسان را بـه    يبـه طـور کل

ـ و ا ) ۴فـتح  ،۱۰۳توبـه    ،۴۵م  يابـراه ( خواند يآرامش فرا م   ن ي
  سازد کـه يروان خود را از استرس و اضطراب دور م        ين پ يچن

.  است ي و جسمان  ي روان ي ها يماري از ب  ياريدر واقع مادر بس   
 انجـام شـده در حـوزه        يگر پژوهش ها  يپژوهش ما همانند د   

  در بهبـود سـالمت روان      ير نگرش و انجام اعمـال مـذهب       يتاث
 قرآن و گوش يدهد که آموزش قرآن و روخوان   ينشان م ) ۱۸(

. هـد د يزان اضطراب افراد را کـاهش مـ   ي قرآن م  يکردن به آوا  
ن علت که   يبد. ستي دور از انتظار ن    يجين نتا يالبته حصول چن  

 در ي آن خود عامـل مهمـ  ياعتقاد به قرآن و عمل به دستورها    
 يهـا  افتـه ي يبطور کل .  است ي و روان  ي روح يکاهش فشارها 

 قـرآن  ين پژوهش نشانگر آن است کـه گـوش دادن بـه آوا    يا
لـذا  . دهد ي کاهش م يدار يزان اضطراب افراد را به طور معن      يم

 و درمـان    يريشگي پ يها  برنامه ياجرا ،يب شناس يتوجه به آس  
ژه توانمند يبه و. رسد ي به نطر ميبه موقع دانش آموزان ضرور

ص و ارائـه خـدمات      ين مدارس در جهت تشخ    ي مشاور يساز
ن يبـر همـ    . برخـوردار اسـت    يت اساس ي از اهم  يروان شناخت 

شـود   يه مي توصگران روان شناسان و درمان اساس به پزشکان، 
 کاهش اضطراب مراجعان ي که برايدر کنار فنون روان شناخت    

ر منـابع  يم و سـا يکنند از آثار آرام بخش قـرآن کـر     ياستفاده م 
 ي ننموده واز مراجعان بخواهند براي چشم پوش ي و معنو  ينيد

زان اضطراب خود خواندن قرآن و گـوش فـرا دادن           يکاهش م 
 مبنـاي  بـر  . خود بگنجاننـد ي قرآن را در برنامه زندگيبه آوا

 معلمان و روانشناسان به مشاوران، توان مي پژوهش، اين نتايج
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کـاهش   جهـت  در هـا  روش از اين استفاده با که نمود پيشنهاد
 داراي دانش آموزان کارکرد تحصيلي بهبود و امتحان اضطراب

  .بکوشند امتحان اضطراب
  

   گيري نتيجه
   تاثير موفقيت آميز بودن   هاي اين پژوهش حاکي از     يافته     

  

از آواي قـرآن   باشـد و   آواي قرآن در کاهش اضـطراب مـي       
ارزان  عنـوان يـک روش غيـر داروي، مطمـئن و           هتوان ب  مي

  .   قيمت جهت کاهش اضطراب قبل از امتحان استفاده نمود
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Background and Objective: Anxiety is a displeasing feeling of fear and worry associated with a 

psychological and physiological state of  somatic, emotional, cognitive, and behavioral complications. Most 

students experience some degree of anxiety prior to their examinations. Among various non-drug methods, 

recitation of Quran can be listened to and used as a beneficial method to reduce anxiety level. 

Materials and Methods: This study was performed on 62 secondary school students who were randomly 

assigned into two groups of control (n=31) and treatment (n=31). Data were obtained by a questionnaire 

composed of demographic data and Sarason Test Anxiety Questionnaire. At the outset of the experiment, 

pre-exam anxiety levels were measured in both groups. Then, the treatment group listened to the recitation of 

the Holy Quran as long as 20 minutes while the control group sat for 20 minutes in their place. Anxiety 

levels were measured again at the end of the experiment. Data were analyzed using paired and independent t-

tests. Anxiety scores were compared between the two groups before and after the intervention. 

Results: The mean anxiety scores in the treatment group before and after the intervention were 17.52 and 

14.48, respectively. The paired t -test analysis showed a significant difference in the control group before and 

after the intervention (P<0.05). The mean anxiety scores in the treatment group before and 20 minutes after 

the intervention were 17.39 and 17.1, respectively. The independent t- test analysis showed no significant 

difference in the control group before and after the intervention (P> 0.05). 

Conclusion: The results indicated that listening to the recitation of the Holy Quran would have beneficial 

effects on reducing anxiety. Listening to the Holy Quran can be considered as a non-pharmacologic method, 

safe and a reasonable approach to reduce anxiety before the exam. 
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