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 انياضطراب امتحان دانشجو زانياثر گوش دادن به تالوت قرآن بر م

 

  )Ph.D(*4 يگرجيالديم نيحس، )Ph.D(3و2 نژاديمهدو نيغالمحس ،)Ph.D(2 يراهب قربان ،)Sc.M(1 يابرند آباد يآرزو حمام
 رانيدانشگاه سمنان، سمنان، ا شهر،يمهد يتيو علوم ترب يشناسندانشکده روا -1

 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يستيو آمار ز يولوژيدميگروه اپ ،موثر بر سالمت يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق -2

 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يگروه معارف اسالم -3

 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يولوژيزيف قاتيمرکز تحق -4

 

 ده يچك
ممکن است  ميگوش دادن به تالوت قرآن کر ياست. از طرف انيدانشجو انيدر م عيشا يامتحان، امراضطراب در وقت  هدف:

قبل از شروع  ميمدت زمان گوش دادن به تالوت قرآن کر ريتاث يمطالعه بررس نياضطراب را کاهش دهد. لذا هدف ا يهانشانه
 .بودامتحان بر ميزان اضطراب دانشجويان 

 دانشگاه سمنان انجام شد. ابزار يشناسرشته روان انيدانشجو دو گروه از يرو بر يتجربمهيمطالعه ن نياها: مواد و روش
نوبت امتحان  در دو انيبرگر بود. دو گروه از دانشجونامه اضطراب امتحان اشپيلنامه فردي و پرسشها شامل پرسشگردآوري داده

و  ديپخش گرد ميتالوت قرآن کر قهيدق 5/2از شروع امتحان به مدت  لقب ان،يگروه اول دانشجو يجداگانه شرکت داشتند. برا
نامه اضطراب امتحان قبل . پرسشديپخش گرد ميقرآن کر يآوا قهيدق 5قبل از شروع امتحان به مدت  ان،يگروه دوم دانشجو يبرا

 .شد ليتکم انيقرآن توسط دانشجو يو پس از گوش دادن به آوا
 6/45قرآن گوش کردند  قهيدق 5/2که  يشروع امتحان در گروه نمره اضطراب امتحان قبل از نيانگيداد منتايج نشان  ها:يافته

که نمره اضطراب امتحان بعد از تالوت  يحال دار نبود. درياختالف معن نيبود که ا 3/48قرآن گوش کردند  قهيدق 5که  يدر گروه و
 .(P=003/0بود ) يدارياختالف معن يکاهش يافت که از نظرآمار 8/46و  7/40 بيبه ترت ميقرآن کر ياقهيدق 5و  5/2

جهت کاهش اضطراب قبل از شروع امتحان موثرتر  ميقرآن کر قهيدق 5/2مطالعه نشان داد که تالوت  نيا جينتا گيري:نتيجه
کاهش استرس  جهت آرامش و يآموزش يهابرنامه گذاراناستيو س رانيشود مديم هيتوص نيبود. بنابرا قهيدق 5از تالوت 

 .مدت کوتاه استفاده کنند هقرآن ب يبايقبل از شروع امتحان از پخش صوت ز انيدانشجو
  

 ميزان اضطراب امتحان ، آواي قرآن، دين و روان شناسي، دانشجويان، اسالمهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
هاي عي يک پاسخ سازشي هيجاني به محرکاضطراب طبي

باشد و يزاي فيزيولوژيکي، رواني و اجتماعي ممتعدد تنش
رواني است که  -اضطراب پاتولوژيک نيز از اختالالت روحي

[. 2،1] بشر مد نظر بوده است به عنوان عوامل کاهنده بازده کاري
 ااست که ب يشناخت -يعاطف دهيپد کياضطراب امتحان 

 يبه هنگام آماده شدن برا يو رفتار يشناخت ،يجسم يهانشانه
 انيدر عملکرد  دانشجو يشود و نقش مهميامتحان مشخص م

شکل  کيتواند ي[. اضطراب امتحان م3،4] آموزان داردو دانش
[ باشد 6] يتيفرم موقع کي اي[ و 5] يعيخاص از اضطراب طب

مبحث  کياز  ادخاص امتحان، قوه ادراک افر تيکه در موقع
 يپنجم راهنما شيراي[. بر اساس و7] رديگيقرار م يابيمورد ارز

، اضطراب (DSM-5) ياختالالت روان يو آمار يصيتشخ
 يکه کار ديايوجود بهب ييهاتيممکن است در موقع ياجتماع

در  گريد ي[.  از طرف8دهد ]يانجام م گرانيرا در مقابل د
وجود دارد، لذا  گرانيد يفمن يابياضطراب امتحان ترس از ارز

نوع از اختالالت اضطراب  کيتواند ياضطراب امتحان م
نشان داد که افراد  گريمطالعات د نيچن[. هم9باشد ] ياجتماع

خاطر اضطراب به  غالباً يدچار اختالالت اضطراب اجتماع
چه  [، اگر10،8] دارند يترفيامتحان در مدرسه عملکرد ضع

 رديآزمون قرار گ طيو مح يفرد فاتاختال ريتواند تحت تاثيم
 تي[. اضطراب امتحان، موجب کاهش توان مقابله با موقع10]

گردد. لذا فرد دچار اضطراب يمسأله م ايامتحان و حل مشکل 
اضطراب وي مانع از داند اما شدت يرا م يامتحان، مواد درس

 21/11/1398 تاريخ پذيرش:  26/11/1397تاريخ دريافت:      yahoo.com331miladi@     91253130690 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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[. 11] شود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهدآن مي
 امتحان اضطراب که است داده نشان هاراستا پژوهش نيدر هم

و  يمنف يرابطه انيآموزان و دانشجودانش يليعملکرد تحص با
 شيرا افزا يليتحص ي[ و اهمال کار12،11] معنادار داشته است

بالقوه  ياز فاکتورها يکي[. لذا اضطراب امتحان 13] داده است
 [.14] باشديو موثر بر نمره امتحان م

راب امتحان ممکن است تبعات که اضط يجائآن از
کند؛  جاديا انيدانشجو ايآموزان و دانش يبرا يريناپذجبران

در دستور کار  دياختالل با نيو درمان ا يريشگيپ يکارهاراه
که جهت کاهش  ييها. روشردياستادان و مشاوران قرار بگ

 دستهبه دو  رنديگيمورد استفاده قرار م انياضطراب در مبتال
 ريغ يهااز روش يشوند. برخيم ميتقس ييردارويو غ ييدارو
 ليتخ ،يآرامموثر جهت کاستن اضطراب شامل، تن ييدارو
 باشديو تالوت قرآن م يدرمانو خنده يدرمانلمس ،يدرمان

بوده و  يمعنو قاًيتالوت قرآن عم يمسلمانان صدا ي[. برا15]
[. لذا 16] ستشده ا يمعرف ياعجاز قرآن نيتراز بزرگ يکي

و به نحو احسن خوانده  بايبر آن است که قرآن با صوت ز ديتأک
 ينشان داده است که گوش دادن به آوا[. مطالعات 17] شود

 تواندي[ م18قرآن به عنوان يک نوع موسيقي آميخته با معنويت ]
از جمله  مارانيمشکالت ب يبر رو يخطريمداخله موثر و ب

بهبود  ،ييکاهش احساس تنها ،يريپذکيکاهش استرس، تحر
اند نشان داده قاتي[. تحق21-19باشد ] جاناتيه ليخلق و تعد

 دگاهيد ايداشته و  يها و تعارضات مذهبيريکه درگ يافراد
و  ياسترس، افسردگ زانينسبت به خدا و مذهب دارند م يمنف

[. 26-22] مشاهده شده است يترشيب يمشکالت سالمت
 زي[ و ن21] يداد که نگرش مذهب ننشا يمطالعات قبل نيچنهم
تواند موجب بهبود ي[ م27درجه باور مردم به نماز ] شيافزا

ان گوش جان سپردن به گردد. خداوند سبح يسالمت عموم
گشوده شدن  يبرا يالهيو وس يرا ضرور ميتالوت قرآن کر
 آمده گريد هي(. در آ204داند )سوره اعراف /يابواب رحمت م

 ميشفا و رحمت فرو فرستاد هيمومنان ما يرااست: ما قرآن را ب
از  يکي ميقران کر  ،ينيد مي(. بر اساس تعال82)سوره اسراء/

(. از 28 هياست )سوره رعد آ يبخشعوامل آرامش نيتربزرگ
پراکنده  ينور يهاشعاع يکتاب آسمان نيا نيو آهنگ بايکلمات ز

 حضرتکند. يرا درمان م يبشر يهااز درد ياريشود که بسيم
 يبخش معرفشفاء ييرا به عنوان دارو مي)ع( قران کر يعل
 ستيآن ن ياز عوارض منف يوحشت چيکه ه ييدارو د،ينمايم

به توان نتيجه گرفت اعتقاد قلبي (. مي198البالغه خطبه )نهج
و  يتواند بر روي آرامش قلبقرآن کريم در جامعه اسالمي مي

ها و هيتوص ني. ادکاري موثر باش در زندگي شخصي و يروان
 انيشوايکه در کالم پ گريد يهااز نمونه ياريها و بسيراهنمائ

را بر آن  يشود، هر محققيالسالم مشاهده مهميمعصوم عل
تفاوت نگذرد و يبخش، بشفا يدارو نيدارد که از کنار ايم

راستا جهت  ني. در همدياستفاده از آن فراهم نما يرا برا نهيزم
انجام  ييهاها، پژوهشجهيها و نتدهيمقدار فا نشد يو کم ينيع

قرآن بر اضطراب  يآوا ريگرفته است، که از جمله تاث
مختلف در لحظات دشوار و  مارانيورزشکاران و ب ان،يدانشجو
 يمطلوب جيافراد بوده است که نتا يمختلف زندگ يهاعتيدر موق

وجود  نهيزم نيدر ا ترشيب قيبه تحق ازيداشته است که ن يدر پ
[. با توجه به نقش مخرب اضطراب امتحان در 33-28،21] دارد

 يليتحص عملکرد زيو ن انيدانشجو يسالمت و بهداشت روان
 يدر مواقع برگزار ميرسد تالوت قرآن کريها، به نظر مآن

را در کاهش اضطراب امتحان و  يتواند کمک موثريامتحان م
دانشجويان  يدر زندگي فردي و اجتماي ياثربخشي مهم زين

قرآن  يبايداشته باشد. اما در جهت مدت زمان پخش صوت ز
 يدر زمان برگزار يبخشثمر نيترشيراه ب افتنيو  ميکر

مطالعه  نينشده است. لذا هدف ا يامتحانات، مطالعات کاف
بر  ميمدت زمان گوش دادن به تالوت قرآن کر ريتاث يبررس

 .بوده است انميزان اضطراب دانشجويان قبل از شروع امتح
 

 هامواد و روش
 يآمار ينمونه .يريگنمونه و روش نمونه ،يآمار يجامعه

 يدر دانشکده ليشاغل به تحص يدانشجو 41مورد پژوهش، 
در زمان  انيدانشجو نيدانشگاه سمنان بودند. ا يشناسروان

در دو کالس مختلف با دو درس مختلف که از نظر  قيانجام تحق
همسان بودند، مشغول  باًيتقر يو حجم درس يليرشته تحص

و کالس  گروه اول در يکالس به طور تصادف کيبودند.  ليتحص
 ان،يگروه اول دانشجو يدر گروه دوم قرار گرفت. برا يگريد

 انيو گروه دوم دانشجو قهيدق 5/2قبل از شروع امتحان به مدت 
گوش  ليقرائت ترت يوهيبه ش ميقرآن کر يآوا قهيدق 5به مدت 
 .فرا دادند

بوده است.  کيدر ترم  ليمالک ورود به مطالعه شامل تحص
قبل از  يضداضطراب يمصرف داروها يکه سابقه يانيدانشجو

به علت ابتال به  يپزشکروان يداروها گريمصرف د ايامتحان و 
قبل از انجام پژوهش  اياند و داشته يو افسردگ رياضطراب فراگ

مطالعه خارج  زاند ااسترس شرکت داشته تيريدر جلسات مد
شرح  انيدانشجو يو اهداف پژوهش برا تيشدند. در ابتدا اهم

پژوهش به  نديفرا حيو توض تيده شد و پس از کسب رضادا
اطالعات  يهانامهو محرمانه بودن اطالعات، پرسش انيدانشجو
ي اضطراب امتحان نامهپرسش يي فارسو نسخه کيدموگراف

پس از گوش دادن به  زيامتحان و ن يبرگر قبل از برگزار لياشپ
 .شد ليتکمها و توسط آن عيتوز انيدانشجو نيقرآن ب يآوا
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نامه اضطراب امتحان پژوهش، از پرسش نيا ر. دابزار
استفاده شد   (The Test Anxiety Inventory -TAI)برگرلياشپ

ماده دارد و داراي دو  20مه ناپرسش ني. ا[34-36]
 نياست که واکنش قبل، ح رييپذجانيه و ينگران اسيمقخرده

اضطراب  ينامه. پرسشکنديم فيو بعد از امتحان را توص
 کياساس  بر ياست و هر آزمودن يخودگزارش يارامتحان، ابز

« اغلب»و  «يگاه»، «به ندرت»، «هرگز» يانهيچهارگز اسيمق
 رياساس مقاد بر بيها به ترتنهيگز ني. اديگويبه هر ماده پاسخ م

 نيباال در ا يشوند که گرفتن نمرهيم يگذارمرهن 4، 3، 2، 1
 ني. بنابراستاضطراب امتحان باال يدهندهنامه، نشانپرسش

 80و  20 بيآزمون به ترت نيفرد در ا يحداقل و حداکثر نمره
 اسياعتبار براي کل مق بيضرا يخواهد بود. در مطالعات قبل

ي بهمحاس قيبرگر از طرلينامه اضطراب امتحان اشپپرسش
[ گزارش 38]92/0[، و 37]89/0[، 35]87/0 يدرون يهمسان
کرونباخ  يآلفا بيران ضريدر ا يااست. بر اساس مطالعهشده 

 يدختر و پسر باال يهادر نمونه اس،ينامه کل مقپرسش نيا
 [.39،38] بود 92/0

ها با استفاده از داده ليو تحل هيتجز. يآمار ليو تحل هيتجز
 يت لک،يو رويشاپ يهاآزمون قيو از طر SPSS 23.0افزار نرم
انجام شد و سطح  شريف قياسکوئر و دق يکا ودنت،ياست
 .بوده است 05/0 يداريمعن

 

 نتايج
دانشجو به  19 يمطالعه قبل از شروع آزمون برا نيدر ا

 اتياز آ يتالوت قهيدق 5دانشجو به مدت  22و  قهيدق 5/2مدت 
 تي. دو گروه از نظر سن، جنس، وضعديپخش گرد ميقرآن کر

 يانيدرصد دانشجو 1/42همگن بود. اما  يماريتاهل و ابتال به ب
 يانيدانشجو صددر 7/72به قرآن گوش دادند و  قهيدق 5/2 که

شرکت در کالس  يبه قرآن گوش دادند، سابقه قبل قهيدق 5که 
 1(. جدول P=047/0دار بود )يقرآن را داشتند که تفاوت معن

 . دهديرا نشان م کيدموگراف يرهايمتغ يفراوان
نمره اضطراب دو گروه  نيب يداريمعن يآمار اختالف

مشاهده نشد.  ميقبل از گوش دادن به قرآن کر انيدانشجو
نمره اضطراب امتحان قبل و بعد از گوش دادن به تالوت  نيانگيم

قرآن گوش کردند  قهيدق 5/2که  يانيدانشجو نيدر ب ميقرآن کر
 قهيدق 5که  يانيدانشجو نيواحد و در ب 9/4به طور متوسط 

اختالف  نيواحد کاهش داشت که که ا 5/1ن گوش کردند قرآ
که نمره  ي(. در حالP=07/0) دار نبوديمعن ياز نظر آمار

قرآن گوش  قهيدق 5و  5/2که  يدو گروه نياضطراب امتحان ب
بود که  8/46و  7/40 بيکردند بعد از گوش کردن قرآن به ترت

انحراف  ±نيانگي(. مP=003/0دار بود )يمعن ياختالف آمار
اضطراب قبل، بعد و گوش دادن به قرآن و مقدار  نمره اريمع

 آمده است. 2کاهش آن در جدول 

 
 

 توزیع مشخصه های فردی به تفکیک دو گروه مورد بررسی .1جدول 

 

 مشخصه

 مدت زمان گوش دادن به قرآن

P-value 5/2 دقیقه 5 دقیقه 

 درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت
 زن

 مرد

19 

0 

100 

0/0 

20 

2 

9/90 

1/9 
490/0 

 وضعیت تاهل
 مجرد

 متاهل

16 

3 

2/84 

8/15 

20 

2 

9/90 

1/9 
649/0 

 سن)سال(
20> 

20 ≤  

17 

2 

5/89 

5/10 

16 

6 

7/72 

3/27 
249/0 

 سابقه شرکت درکالس قرآن                            
 بلی

 خیر

8 

11 

1/42 

9/57 

16 

6 

7/72 

3/27 
047/0 

ابتال به بیماری اضطراب فراگیر 

 و افسردگی

 بلی

 خیر

1 

18 

3/5 

7/94 

2 

20 

1/9 

9/90 
00/1 

 

 

 میانگین و انحراف معیار نمره  اضطراب امتحان قبل و بعد از گوش دادن به آوای قرآن و تغییرات آن در دانشجویان روانشناسی .2جدول 

 مدت زمان

 پخش قرآن)دقیقه( 
 نمونهتعداد 

 مقدار کاهش بعد از مداخله قبل از مداخله

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

5/2 19 6/45 1/8 7/40 5/7 9/4 6/7 

5 22 3/48 7/3 8/46 8/3 5/1 3/3 

P-value 195/0 003/0 07/0 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ko

om
es

h.
22

.3
.4

77
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/koomesh.22.3.477
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5505-fa.html


  1399تابستان (، 79 ي)پياپ 3، شماره 22جلد                                   کومش

480 

 

دم میانگین و انحراف معیار اضطراب قبل و بعد از گوش دادن به آوای قرآن و تغییرات آن در دانشجویان روانشناسی به تفکیک سابقه شرکت یا ع .3جدول 

 شرکت در کالس قرآن

سابقه شرکت 

در کالس 

 قرآن

 مدت زمان

پخش قرآن  

 )دقیقه(

تعداد 

 نمونه

 مقدار کاهش بعد از مداخله قبل از مداخله

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 

 معیار

 بلی

5/2 8 1/45 7/5 6/38 7/5 5/6 7/6 

5 16 9/47 4/3 7/45 8/3 1/2 2/3 

P-value 150/0 001/0 041/0 

 خیر

5/2 11 46 8/9 2/42 5/8 8/3 3/8 

5 6 5/49 4/4 7/49 1/2 2/0- 2/3 

P-value 423/0 017/0 178/0 

 
 
شرکت  يدو گروه بر حسب سابقه قبل يتوجه به عدم همگن با

دو گروه به طور جداگانه انجام شد.  سهيدر کالس قرآن، مقا
اضطراب امتحان قبل و بعد از گوش دادن به تالوت  نمره نيانگيم

شرکت در کالس  يکه سابقه قبل يانيدانشجو نيدر ب ميقرآن کر
به تالوت قرآن  قهيدق 5/2که  يانيدانشجو نيقرآن داشتند، در ب

 يانيدانشجو نيواحد و در ب 5/6دادند به طور متوسط  گوش فرا
 نيواحد کاهش داشت که ا 1/2قرآن گوش نمودند  قهيدق 5که 

(. اما در P=041/0دار بود )يمعن ياختالف از نظر آمار
شرکت در کالس قرآن نداشتند،  يکه سابقه قبل يانيدانشجو

قبل و بعد از گوش دادن به تالوت  حاننمره اضطراب امت نيانگيم
قرآن گوش کردند  قهيدق 5/2که  يانيدانشجو نيدر ب ميقرآن کر

 5که  يانيدانشجو نيواحد کاهش و در ب 8/3به طور متوسط 
که تفاوت  افتي شيواحد افزا 2/0قرآن گوش کردند  قهيدق

نمره اضطراب امتحان  کهي(. در حالP=178/0ود )دار نبيمعن
 5و  5/2که  يانيدو گروه دانشجو نيکردن قرآن ب وشبعد از گ

شرکت در  يکه سابقه قبل ييهاقرآن گوش کردند، چه آن قهيدق
 يکه سابقه قبل ييها( و چه آنP=001/0کالس قرآن داشتند )

دار ي( اختالف معنP=017/0شرکت در کالس قرآن نداشتند )
دو گروه از  نينمره اضطراب امتحان ا کهيبود. در حال

اختالف  ميقرآن کر يقبل از گوش دادن به آوا انيانشجود
 (. 3نداشت )جدول  يداريمعن يآمار

 

 گيريبحث و نتيجه
مدت زمان گوش دادن  يبخشاثر يپژوهش به بررس نيدر ا

اضطراب امتحان  زانيبر کاهش م ميبه تالوت قرآن کر
که تالوت قرآن  دهدينشان م قيتحق جي. نتاميپرداخت انيدانشجو

نمره اضطراب امتحان را به طور  زانيم قه،يدق 5/2به مدت 
 بنمره اضطرا نيانگيچند م کاهش داده است. هر يداريمعن

دو  نيب ميامتحان قبل و بعد از گوش دادن به تالوت قرآن کر
 نيمشاهده نشد. ا يداريمعن ياختالف آمار انيگروه از دانشجو

 انيبه علت در نظر گرفتن کل دانشجو احتماالً  يداريعدم معن
بودند که  يکسان انيهر گروه بوده که در هر گروه از دانشجو

 يانيو هم دانشجو تندشرکت در کالس قرآن داش يسابقه قبل
 نيچنشرکت در کالس قرآن نداشتند. هم يبودند که سابقه قبل

که از  ممکن است به علت حجم نمونه کم بوده باشد
 ينشان داد کسان جيمطالعه حاضر بوده است. نتا يهاتيمحدود

نمره  نيانگيشرکت در کالس قرآن داشتند در م يکه سابقه قبل
 ميدادن به تالوت قرآن کر وشاضطراب امتحان قبل و بعد از گ

 قهيدق 5/2که  يانيدانشجو نيدر ب انيدو گروه از دانشجو نيب
قرآن  قهيدق 5که  يانيبا دانشجو سهيقرآن گوش کردند در مقا

کاهش داشت. جالب  ترشيب يداريصورت معنهگوش کردند ب
نمره اضطراب امتحان بعد از گوش دادن به  زانيم کهنيتوجه ا

به تالوت  قهيدق 5و  5/2که  يانياز دانشجو گروهدو  نيقرآن در ب
شرکت در کالس قرآن  يو سابقه قبلگوش دادند  ميقرآن کر
 نيا نينشان داد. بنابرا يداريمعن ياختالف آمار زينداشتند ن

شرکت در کالس قرآن،  يسابقه قبل دهد که اوالًينشان م جينتا
دنبال گوش دادن به تالوت قرآن هدر کاهش اضطراب امتحان ب

 يطور کلهب اًيدارد. ثان يآزمون نقش موثر يدر هنگام برگزار
( قبل از قهيدق 5/2قرآن به مدت کوتاه ) يبايپخش صوت ز

در کاهش دادن استرس آزمون در  يآزمون نقش مهم يگزاربر
مطالعات انجام شده درمورد اثرات  نيدارد. از ب انيدانشجو

و  يدريح يبر اضطراب امتحان، تنها مطالعه ميقرآن کر يدرمان
 انيقرآن در دانشجو يآوا قهيدق 5 يبه اثربخش يشهباز

[ که در 40] پرداخته است يپزشک يهاتيو فور يپرستار
قرآن مشاهده شد. مطالعات  يآوا قهيدق 5/2 يبخشمطالعه ما اثر

( قهيدق 15قرآن )به مدت  يمورد اثرات درمان انجام شده در
تالوت قرآن بر کاهش اضطراب امتحان  ياز اثرگذار يحاک

تالوت  ري[ و تاث21] کاران[، اضطراب ورزش28] انيدانشجو
در  يانيخون شر ژنيو فشار اکس ياتيح ميبر عال ميقرآن کر

[ 41] بوده است وي يس يدر بخش آ يبستر هوشيب مارانيب
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پژوهش  جيندارد. نتا يخوانپژوهش حاضر هم جيکه با نتا
به تالوت قرآن ) يذاراز اثرگ ي[ حاک29و همکاران ] يرمضان
 نيبوده است. ا انياضطراب امتحان دانشجو( بر قهيدق 10مدت 

مشابه  يجي[ به نتا42] و همکاران ياست که قربان يحال در
الوت قرآن بر اضطراب امتحان ت ياز اثرگذار يحاک

تفاوت که مدت زمان  نياند، با اافتهيآموزان دست دانش
ها را تفاوت ني. ااستبوده  قهيدق 20مورد نظر  يمداخله

[، رشته 42] آموزان()دانش يلياز مقطع تحص يناش توانيم
[ 29،28] يدانست که در مطالعات قبل يو مواد درس يليتحص
در مطالعه حاضر رشته  يبوده ول يگروه پزشک يهارشته
اعصاب و  يولوژيزيف يمواد درس نيچناست و هم يشناسروان

که  يعلوم انسان مجموعهريدر ز يشناسرشته روان يغدد برا
 نيانگيشود ميچنان که مالحظه مباشد. هميزا ماسترس احتماالً

اضطراب امتحان در مطالعه حاضر قبل از قرائت قرآن  زانيم
گوش  ميبه تالوت قرآن کر قهيدق 5و  5/2که  يانيدانشجو يبرا

باشد که از نظر شدت، يم 3/48و  6/45 بيفرا دادند به ترت
رود در يل ماحتما نيچن. همديگرد فيمتوسط به باال تعر

قرآن موجب  ياقهيدق 10-20مطالعات ذکر شده فوق که تالوت 
 انيدانشجو ايآموزان دانش نيکاهش اضطراب امتحان در ب

امکان  ياند و به جهاتبا قرآن بوده ترشيبا انس ب يافراد د،يگرد
 احتماالً  يافراد نيها باال بوده است. در چنآن نيقرآن در ب ريتاث

و داشتن ارتباط مستمر با خدا  ياله ضيبه فرا يبنديبه علت پا
 ها داشته باشدآن يسالمت مغز يرو يتواند اثر مثبتيم
ها اضطراب [ که با باالتر بردن اعتماد به نفس در آن44،43]

رود اگر ي[ که احتمال م45،37را تجربه کردند ] يترامتحان کم
آزمون پخش  يگزارهنگام بر رقرآن د ياقهيدق 5/2تالوت 

 10-20داشت. چرا که گوش دادن  يترشياثرات ب ديگرديم
 ايآموزان و دانش ژهيغالب افراد به و يقرآن برا ياقهيدق

 ريغ يکننده و گاهامتحان خسته يگزاردر زمان بر انيدانشجو
در زمان امتحان  انيرسد دانشجويقابل تحمل است. به نظر م

چه  باشند و لذا هريگرفتن ورقه آزمون م نتظراسترس فقط مپر
 تر خواهد بود. بخشتر باشد اثرمدت تالوت قرآن کم

نشان داده شد گوش دادن به تالوت قرآن  يمطالعات قبل در
دنبال هسرم و ب زوليموجب کاهش سطح کورت مارانيدر ب ميکر

 ،ياني[، افزايش درصد اشباع اکسيژن خون شر46] آن اضطراب
در  نيچن[. هم47] ديد تنفس و ضربان قلب گردکاهش تعدا
 گداليآمده است که اضطراب با فعال کردن آم گريمطالعات د

 شوديفرونتال مپره يکنترل يهاسميمکان جيمنجر به کاهش بس
در  ميقرآن کر ياقهيدق 5/2رسد که تالوت ي[. لذا به نظر م1]

[، 48] گداليآم تيموجب آرام شدن فعال مطالعه حاضر احتماالً
فرونتال چپ که لوب پره ژهيلوب فرونتال به و تيفعال شيافزا

 شيافزا زينقش دارد، و ن تافکار و احساسات مثب ،يدر خوشحال
که توانسته است موجب  ديگرد [26] يمغز نيدوپام زانيم

مدت  نيچنگردد. هم انيکاهش سطح اضطراب امتحان دانشجو
سرم را  زوليممکن است کورت ميقرآن کر ياقهيدق 5/2تالوت 

موجب افزايش  ايکاهش داده است و  يترشيب زانيبه م
که در  ديگرد يانيشردر درصد اشباع اکسيژن خون  يترشيب

توانسته است نمره  ميقرآن کر ياقهيدق 5با تالوت  سهيمقا
چند  کاهش دهد. هر ترشيرا ب انياضطراب امتحان در دانشجو

از جمله  نهيزم نيدر ا يترشيب يليبه مطالعات تکم ازين
 يانيسرم و درصد اشباع اکسيژن خون شر زوليکورت يريگاندازه

 وجود دارد.
مطالعه حاضر حجم نمونه کم است که  يهاتيمحدود از

 شود.يم هيبا حجم نمونه باال توص ترشيمطالعات ب
 5/2به مدت  ميمطالعه نشان داد تالوت قرآن کر نيا جينتا

کاهش  قهيدق 5از  ترشينمره اضطراب امتحان را ب زانيم قه،يدق
پراسترس امتحان،  تيتوجه به ماه رسد بايدهد. لذا به نظر ميم

جهت کاهش  انيدانشجو يبه مدت کوتاه برا ميتالوت قرآن کر
و  رانيشود مديم هيتوص نياضطراب امتحان موثرتر باشد. بنابرا

کاهش  جهت آرامش و يآموزش يهابرنامه گذاراناستيس
 يبايقبل از شروع امتحان از پخش صوت ز انياسترس دانشجو

 نياستفاده کنند که ضمن حصول ا يترقرآن به مدت کوتاه
و انس با قرآن  ينيفرهنگ د ترشيهر چه ب جيمطلوب سبب ترو

 .بخش آن خواهد شدروح ميو تعال
 

 تشكر و قدردانی
 يو فناور قاتيمطالعه با کمک معاونت محترم تحق نيا

سمنان )با کد اخالق  يدانشگاه علوم پزشک
IR.SEMUMS.REC.1395.154است، لذا از  دهي( انجام گرد

و تشکر  ريدانشگاه تقد يو فناور قاتيمحترم تحق نيمسئول
 .گردديم
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Introduction: Test anxiety is common among university students. On the other hand, listening to the recitation of 

the Holy Quran may relieve symptoms of anxiety. Thus, this study was designed to examine the effects of the length 

of listening time to the recitation of the Holy Quran on test anxiety levels of students before starting the test. 

Materials and Methods: This study was a quasi-experimental design which performed between two groups of 

psychology students of Semnan University (Iran). The data amassment instruments included demographic 

questionnaire and the Spielberger Test Anxiety Inventory (TAI). In this way, two groups of students participated in 

two separate tests. For the first group of students, the Quran was recited for 2.5 min before starting the test. For the 

second group of students, the Quran was recited for 5 min before starting the test. The test anxiety questionnaire was 

completed before and after listening to Quran by students.  

Results: The results showed that the average of test anxiety score were 45/6 and 48/3, for students who recited 2.5 

and 5 min of the Qur'an before starting the test, respectively which this difference was not significant. While, test 

anxiety score was decreased to 40.7 and 46.8 after reciting of the Holy Quran between the two groups of students who 

recited 2.5 and 5 min of the Qur'an, respectively; which was statistically significant (P=0.003). 

Conclusion: The results of this study showed that the Holy Quran recitation for 2.5 min before starting the test 

execution was more effective than a 5-min recipe to reduce test anxiety. Therefore, it is recommended that managers 

and policy makers of educational programs use from playing the sound of Quran in a short time at the beginning of 

each test. 

 

Keywords: Test Anxiety Scale, Quran Recitation, Religion and Psychology, Students, Islam. 
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