گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دوازدهم ،شماره اول ،ص 4631 ،63 -36

بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی
1

محمد حیدری ،1سارا شهبازی

*

 .1کارشناس ارشد پرستاری ،مربي ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

 دریافت مقاله33/3/12:

آخرین اصالح مقاله33/6/3:

پذیرش مقاله33/6/8:

زمینه و هدف :اضطراب گونهای تشویش و نگرانی است که در اثر وجود نوعی احساس خطر در افراد ایجاد میشود و میتواند بر عملكرد فرد تأثیر
گذارد .امروزه اضطراب امتحان بین افراد تحصیل کرده رو به افزایش است و این وضعیت باعث انحراف توجه فرد میشود« .ایمان» اعتماد به نفس و
قدرت صبر برای مقابله با مشكالت را افزایش میدهد .هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و
فوریتهای پزشكی بود.
روش کار :مطالعه نیمه تجربی حاضر بر روی  86نفر از دانشجویان رشتههای پرستاری و فوریتهای پزشكی دانشكده پرستاری بروجن انجام شد.
روش نمونهگیری مبتنی بر هدف بود و همه دانشجویان در مطالعه شرکت داده شدند .دروس ارایه شده نیمسال برای هر رشته به طور تصادفی در دو
گروه قرار داده شد .برای یک گروه قبل از امتحانات میانترم و برای گروه دیگر قبل از امتحانات پایانترم ،پخش صوت آیات  2-16سوره مریم به مدت
 5دقیقه انجام گرفت .جهت جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و اضطراب  Spielbergerقبل از برگزاری کلیه آزمونها
استفاده گردید .اطالعات با استفاده از آزمونهای توصیفی و تحلیلی  Paired tو  Independent tدر نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
یافتهها :در دانشجویان رشته پرستاری میانگین سطح اضطراب آشكار در آزمونهای بدون آوای قرآن  23/51 ± 08/33و در آزمونهای دارای آوای قرآن
 25/16 ± 00/31و میانگین سطح اضطراب پنهان در آزمونهای بدون آوای قرآن  3/62 ± 03/33و در آزمونهای دارای آوای قرآن 22/33 ± 02/036
بود که این میانگینها از نظر آماری تفاوت معنیداری با یكدیگر داشت ( .)P > 4/454در دانشجویان رشته فوریتهای پزشكی نیز میانگین سطح
اضطراب آشكار در آزمونهای بدون آوای قرآن  21/38 ± 02/44و در آزمونهای دارای آوای قرآن  22/81 ± 33/22و میانگین سطح اضطراب پنهان در
آزمونهای بدون آوای قرآن  8/38 ± 02/33و در آزمونهای دارای آوای قرآن  22/42 ± 38/06حاصل شد که از نظر آماری تفاوت معنیداری را نشان
داد (.)P > 4/454
نتیجهگیری :پخش صوت قرآن قبل از برگزاری امتحانات میتواند سطح اضطراب دانشجویان را کاهش دهد .بنابراین از مدیران و سیاستگذاران
برنامههای آموزشی درخواست میشود که با در نظر گرفتن نتایج مطالعه حاضر و قبل از برگزاری آزمونها ،به پخش آوای قرآن بپردازند و نه تنها
موجبات آرامش و کاهش استرس دانشجویان را برآورده سازند ،بلكه در جهت ترویج فرهنگ انس با قرآن گام بردارند.
کلید واژهها :آوای قرآن ،اضطراب ،امتحان ،دانشجو ،پرستاری ،فوریتهای پزشكی
*نویسنده مسؤول :گروه پرستاری ،دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
تلفن  438-10116343:نمابر438-10112403:
Email: sara.shahbazi@yahoo.com
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مقدمه

دوره دوازدهم شماره اول

و نقصان حافظه کوتاه مدت و بلند مدت آشكار شود (.)8

یكی از گستردهترین قلمروهای پژوهش در چند دهه اخیر،

نتایج مطالعهای نشان داد که اضطراب امتحان همواره مؤثرترین

اضطراب و حوزههای وابسته به آن بوده است .بررسیهای

عامل تضعیف کننده عملكرد تحصیلی دانشجویان در تمامی

اخیر نشان میدهد که اختالالت اضطرابی بیشترین فراوانی را
بین کل جمعیت دارند .یكی از نمونههای این اختالالت،
اضطراب امتحان است .اضطراب امتحان پدیدهای شایع میان

مقاطع تحصیلی است (.)3
به طور کلی روشهایی که جهت کاهش اضطراب در افراد
مورد استفاده قرار میگیرند ،به دو دسته دارویی و غیر دارویی

دانشجویان و از مشكالت نظام آموزشی محسوب میشود (.)2

تقسیم میشوند که از روشهای غیر دارویی میتوان به

با توجه به پیامدهای منفی اضطراب ،باید منابع و اثرات آن

تنآرامی ،لمس درمانی ،تخیل درمانی ،موسیقی درمانی و...

مشخص گردد .اضطراب امتحان رابطه تنگاتنگی با عملكرد و

اشاره نمود .یكی از انواع موسیقی ،موسیقی ناشی از تالوت

پیشرفت تحصیلی دانشجو دارد و نوع شایعی از اضطراب

قرآن کریم است (.)24

عملكرد است که  24-14درصد از دانشجویان به آن مبتال

صوت زیبای حاصل از تالوت آیات قرآن کریم با نظم

میشوند ( .)1به طور کلی اضطراب امتحان به گونهای از

مخصوص به عنوان یكی از با شكوهترین ابعاد اعجاز قرآن

اضطراب و هراس اجتماعی اطالق میشود که فرد را درباره

مطرح میباشد ( .)22خداوند در آیه  18سوره رعد میفرماید:

تواناییهایش دچار تردید میسازد و پیامد آن نیز کاهش توان

«کسانی که ایمان آوردند ،قلبشان با ذکر خداوند آرام گرفت؛

مقابله با موقعیتهای امتحان و یک مشكل آموزشی مهم است

همانا با یاد خدا دلها آرام میگیرد» و مؤید این نكته است که

(.)3 ،0

تنها یاد خدا آرامبخش دلها است و ذکر خدا موجب امیدواری

با توجه به طبیعت پر استرس رشتههای علوم پزشكی و

فرد میشود و خوشبینی افراد را افزایش میدهد ( .)21این

شرایط خاص تحصیلی از جمله گستردگی مطالب درسی و

مسأله نیز تأثیر تالوت قرآن و ذکر خدا در کاهش اضطراب را

استرس دایمی امتحانات ،بررسی سالمت روان این دانشجویان

تأیید میکند .مطالعهای نشان داد که از میان روشهای مقابله با

ضروری به نظر میرسد .اضطراب ،سالمت روانی دانشجویان

اضطراب امتحان ،ذکر خدا و دعا کردن مؤثرتر میباشد (.)23

را تهدید کرده ،بر کارامدی ،شكوفایی استعداد ،شكلگیری
شخصیت و هویت اجتماعی آنان تأثیر سوء میگذارد و به
عنوان یكی از پدیدههای فراگیر و مشكلساز دانشجویان

بسیاری از اندیشمندان معاصر غربی پیرامون ارتباط مذهب
با بهداشت روانی تأکید کردهاند که مشكل انسان معاصر به نیاز
وی به دین و ارزشهای معنوی برمیگردد ( .)20ایمان ،اعتماد

میتواند در پیشرفت تحصیلی و عملكرد بهینه آنان به ویژه

به نفس و قدرت انسان را برای صبر و مقابله با سختیهای

هنگام ارزشیابی اثر منفی بگذارد (.)0 ،5

زندگی افزایش میدهد و احساس امنیت و آرامش را در او

وجود اضطراب در حد اعتدالآمیز آن پاسخی سازش یافته

ایجاد مینماید ( .)25با توجه به مطالب ذکر شده ،هدف از این

تلقی میشود ( ،)6 ،3اما اضطراب شدید زمینه بسیاری از

مطالعه بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در

بیماریهای جسمی ،کسالتهای روحی ،آشفتگیهای رفتاری

دانشجویان دانشكده پرستاری بروجن بود.

و واکنشهای نامناسب میباشد .این قبیل پاسخها ممكن است
به صورت کاهش توجه و تمرکز ،افزایش فراموشی و

روش کار

حواسپرتی ،افزایش میزان خطا ،تقلیل ظرفیت خالقیت ،غیر

مطالعه نیمه تجربی حاضر به بررسی تأثیر آوای صوت قرآن

قابل پیشبینی شدن سرعت پاسخها ،کاهش قدرت سازماندهی

(متغیر مستقل) بر سطح اضطراب دانشجویان (متغیر وابسته)
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قبل از امتحان پرداخت .روش نمونهگیری مبتنی بر هدف بود و

تأهل ،نوع امتحان و سابقه شرکت در کالسهای مرتبط با

 86نفر دانشجوی رشته پرستاری و فوریتهای پزشكی

کنترل استرس در شش ماه گذشته ،سابقه بیماری روانی و

دانشكده پرستاری بروجن در مطالعه شرکت داده شدند.

مصرف داروهای ضد اضطراب و سابقه فوت اقوام درجه  2در

پس از کسب اجازه از مسؤوالن دانشكده ،از همه
دانشجویان جهت شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد و

شش ماه گذشته منظور شده است.
پرسشنامه

Spielberger

در

سال

2334

توسط

توجیه کامل طرح برای آنان انجام شد .سپس دروس ارایه شده

 Spielbergerو همكاران ارایه شد و هدف آن ارزیابی

نیمسال از واحد خدمات آموزش گرفته شد و به طور تصادفی

اضطراب از شدت کم به زیاد میباشد؛ یعنی نمرههای پایین

در دو گروه تقسیم گردید .شمارههای فرد در گروه  2و

بیانگر احساس آرامش و نمرههای باال انعكاس هراس فرد

شمارههای زوج در گروه  1قرار گرفت که شامل دو درس

است .سؤاالت بر اساس مقیاس چهار درجهای لیكرت و به

عمومی و بقیه اختصاصی بود .آوای قرآن جهت دروس گروه 2

صورت (اصالً =  ،2تا حدی =  ،1متوسط =  3و خیلی زیاد =

در امتحانات میانترم و برای گروه  1برای امتحانات پایانترم

 )0طراحی شد .نمرهگذاری برای عبارتهایی که عدم اضطراب

پخش گردید .همه آزمونها پس از هماهنگی با استادان دروس

را نشان میدهد ،به صورت معكوس است(.)22

به شیوه ترکیبی از سؤاالت چهار گزینهای و تشریحی طراحی

این پرسشنامه از  04سؤال تشكیل شده است که  14سؤال

شده بود .جهت پخش صوت ،پس از مشاوره با مدیر محترم

اول حالت اضطراب (اضطراب آشكار) و  14سؤال دوم رگه

گروه معارف دانشگاه ،آیات  2-16سوره مریم با تالوت

اضطراب (اضطراب پنهان) را مورد بررسی قرار میدهد.

منشاوی به شیوه ترتیل به مدت  5دقیقه انتخاب گردید.

پرسشنامههای مذکور به صورت خودگزارشی تهیه شدهاند و

اضطراب

دارای محدودیت زمانی نیستند .برای به دست آوردن نمره فرد

پرسشنامههای

اطالعات

دموگرافیک

و

 Spielbergerقبل از برگزاری کلیه آزمونها توسط دانشجویان

در هر کدام از دو مقیاس ،مجموع نمرات  14عبارت هر مقیاس

تكمیل گردید .شرایط ورود به مطالعه شامل تحصیل

محاسبه میگردد .بنابراین نمرات هر کدام از دو مقیاس حالت

دانشجویان در رشتههای پرستاری و فوریتهای پزشكی

و رگه اضطراب میتواند در دامنهای بین  14-84قرار گیرد.

دانشكده پرستاری بروجن ،تحصیل در ترمهای قبل از

 Spielbergerهمبستگی این پرسشنامه را به وسیله مقیاس

کارورزی ،نداشتن سابقه بیماریهای روانی و مصرف داروهای

 )Taylor manifest anxiety scale( TMASاز 4/33-4/83

روانپزشكی ،عدم شرکت در کالسهای کنترل استرس و

و ضریب  Cronbachs alphaبرای مقیاس حالت و رگه

نداشتن سابقه فوت اقوام درجه  2در شش ماه گذشته بود.

اضطراب را  4/34گزارش کرده است.

دانشجویانی که دیر به جلسه امتحان میرسیدند ،بیش از دو

پرسشنامه  Spielbergerدر مطالعات و جوامع مختلف از

درس را انتخاب واحد نكرده بودند ،سابقه بیماریهای روانی و

جمله ایران به طور وسیعی استفاده میشود .اعتبار اضطراب

مصرف داروهای روانپزشكی و شرکت در کالسهای کنترل

آشكار این آزمون با شیوه  Cronbachs alphaدر پژوهش

استرس و سابقه فوت اقوام درجه  2در شش ماه گذشته را

مهرام برابر با  4/32و اعتبار اضطراب پنهان برابر با 4/34

داشتند ،از مطالعه حذف شدند.

حاصل شد(.)13

برای جمعآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد اضطراب

اطالعات با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی

 Spielbergerمورد استفاده قرار گرفت .در ابتدای این

 Paired tو  Independent tنرمافزار  SPSSنسخه 26

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک مانند سن ،جنس ،وضعیت
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكی

( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILتجزیه و تحلیل

فوریتهای پزشكی دانشكده پرستاری بروجن ( 86نفر) انجام

گردید.

شد .میانگین سنی شرکت کنندگان  12/32 ± 3/50سال بود.
جدول  2فراوانی سایر متغیرهای دموگرافیک را نشان میدهد.
فراوانی اضطراب آشكار و پنهان دانشجویان به تفكیک رشته

یافتهها
مطالعه حاضر بر روی کلیه دانشجویان رشته پرستاری و

تحصیلی در جدول  1ارایه شده است.

جدول  :2فراوانی متغیرهای دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه
تعداد

درصد

فراوانی متغیر
پرستاری

63

84/1

فوریتهای پزشكی

23

23/8

کاردانی

23

23/8

کارشناسی

63

84/1

زن

02

03/3

مرد

05

51/3

ترم اول پرستاری

32

36/4

ترم سوم پرستاری

14

13/3

ترم پنجم پرستاری

28

14/3

ترم سوم فوریتهای پزشكی

23

23/8

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

جنس

مقطع تحصیلی

جدول  :1فراوانی اضطراب آشكار و پنهان مشارکت کنندگان به تفكیک رشته تحصیلی
رشته تحصیلی

مقیاس

حالت اضطراب (اضطراب آشكار)
پرستاری
رگه اضطراب (اضطراب پنهان)

حالت اضطراب (اضطراب آشكار)
فوریتهای پزشكی
رگه اضطراب (اضطراب پنهان)

میزان

تعداد

درصد

هیچ یا کمترین حد

23

28/8

خفیف

12

34/0

متوسط

18

04/6

شدید

3

24/2

هیچ یا کمترین حد

24

20/5

خفیف

16

33/3

متوسط

10

30/8

شدید

3

23/4

هیچ یا کمترین حد

0

13/5

خفیف

0

13/5

متوسط

8

03/2

شدید

2

5/3

هیچ یا کمترین حد

0

13/5

خفیف

6

35/3

متوسط

3

02/1

شدید

4

4/4
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مقایسه میانگین حالت و رگه اضطراب بین دانشجویان در

قرآن و بدون پخش آوای قرآن با استفاده از آزمون Paired t

آزمونهای دارای پخش آوای قرآن و بدون پخش آوای قرآن

صورت گرفت .نتایج کلی مطالعه نشان دهنده تأثیر فراوان آوای

با استفاده از آزمون  Independent tو مقایسه میانگین حالت

قرآن در کاهش اضطراب آشكار و پنهان شرکت کنندگان

و رگه اضطراب دانشجویان بین آزمونهای دارای پخش آوای

مطالعه بود (جداول  3و .)0

جدول  :3مقایسه میانگین حالت و رگه اضطراب بین دانشجویان در آزمونهای دارای پخش آوای قرآن و بدون پخش آوای قرآن به تفكیک رشته
پرستاری

فوریتهای پزشكی

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

00/31 ± 25/16

33/22 ± 22/81

رشته تحصیلی
نوع اضطراب
حالت اضطراب

آماره

P

t = 2/366

4/832

df = 66

دارای پخش آوای قرآن
رگه اضطراب

02/36 ± 22/33

38/06 ± 22/42

4/133

حالت اضطراب

08/33 ± 23/51

02/44 ± 21/38

4/033

t = 2/453
df = 53
t = 2/020
df = 53

بدون پخش آوای قرآن
رگه اضطراب

02/33 ± 8/38

03/33 ± 3/62

t = 2/153

4/133

df = 53
df: degree of freedom

جدول  :0مقایسه میانگین حالت و رگه اضطراب دانشجویان بین آزمونهای دارای پخش آوای قرآن و بدون پخش آوای قرآن به تفكیک رشته تحصیلی
رشته تحصیلی

پرستاری

فوریتهای پزشكی

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

حالت اضطراب

رگه اضطراب

حالت اضطراب

رگه اضطراب

دارای پخش آوای قرآن

00/31 ± 25/16

02/36 ± 22/33

33/22 ± 22/81

38/06 ± 22/42

بدون پخش آوای قرآن

08/33 ± 23/51

03/33 ± 3/62

02/44 ± 21/38

02/33 ± 8/38

P

4/443

4/423

4/433

4/418

t = -1/36

t = -1/04

t = -2/45

t = -1/00

df = 68

df = 61

df = 26

df = 20

آماره

df: degree of freedom

بین میانگین سطح اضطراب آشكار و پنهان دانشجویان دختر
و پسر از نظر آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد (4/454
<  .)Pهمچنین بین میانگین سطح اضطراب آشكار و پنهان
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دانشجویان دو مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی نیز اختالف
معنیداری وجود نداشت (.)P < 4/454

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكی

بحث و نتیجهگیری
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کارآزمایی بالینی توسط پوردهكردی و همكاران به منظور

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح اضطراب آشكار و

بررسی تأثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی و آوای قرآن و ذکر

پنهان دانشجویان در زمان امتحان با پخش آوای قرآن کاهش

خدا بر سطح اضطراب آشكار دانشجویان پرستاری در بدو

مییابد و این در حالی است که در هیچ کدام از آزمونهای
معمول در دانشگاهها از این روش استفاده نمیشود.
به کارگیری آوای قرآن و سایر آموزههای دینی نه تنها بر
کاهش سطح استرس دانشجویان در جهت موفقیت در

ورود به کارآموزی در دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد انجام
گردید .میانگین نمرات اضطراب آشكار در دو گروه بعد از
مطالعه به طور معنیداری دارای اختالف آماری بود و اضطراب
کاهش یافت (.)23

آزمونهای پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد ،بلكه میتواند با کاهش

کاظمی و همكاران در مطالعه خود با هدف بررسی تأثیر

هزینههای حاصل از مردودی دانشجویان ،کاهش زمان تحصیل

آوای قرآن کریم بر بهداشت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه

و کاهش سرانه امكانات رفاهی و دانشجویی و آموزشی تأثیر

علوم پزشكی رفسنجان نشان دادند که میانگین نمره بهداشت

بسزایی در جلوگیری از هدر رفتن منابع داشته باشد.

روان گروه آزمون به طور معنیداری افزایش یافت ( .)14نتایج

به طور کلی مطالعات اندکی در مورد تأثیر آوای قرآن بر

مطالعه نورزاد و همكاران نشانگر وجود ارتباط مثبتی بین

میزان اضطراب امتحان انجام شده است که نتایج آنها نشان

اسنادهای دینی و اضطراب امتحان دانشجویان بود ( .)12گلهدار

میدهد انسانهای مذهبی بهتر زندگی میکنند ،مثبتتر عمل

به تأثیر آوای قرآن بر کاهش اضطراب پیش از آزمون در

میکنند و از سالمت جسمانی و روانی بیشتری برخوردار

دانشگاه علوم پزشكی لرستان پرداخت .پس از مداخله استماع

هستند .خبرگزاری قرآنی نیز طی تحقیق خود به مسأله شفا

آیات قرآن ،کاهش قابل توجهی در اضطراب گروه آزمون

بودن قرآن برای دردهای جسم و جان انسان اشاره نموده و

مشاهده گردید ( .)11نتایج حاصل از مطالعات مذکور (-11

بیان داشته است« :خداوند قرآن را مایه شفا و رحمت برای

 )23 ،23مؤید نتایج مطالعه حاضر است.

مؤمنان ،شفای آنچه در سینههاست و مایه هدایت و رحمت
برای مؤمنان معرفی کرده است» (.)26

شمسی و همكاران در مطالعه کارآزمایی -آموزشی خود که
به منظور بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر استرس درک شده

شیرودی دلیل آرامش حفاظ قرآن را انس با آیات و

کارکنان دانشگاه علوم پزشكی اراک انجام شد ،نشان دادند که

تأثیرپذیری آنان در کاهش اضطراب بیان نمود و به آیه «هوَ

میانگین نمره استرس درک شده پس از مداخله کاهش یافته

الذی اَنزَلَ السَكینَه فِی قُلوبِ المؤمِنین لِیَزدادو ایماناً مَعَ ایمانِهِم»

است ( .)13نتایج مطالعه ایلدر آبادی نشان داد که استماع آوای

«...و خداوند کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل

قرآن کریم باعث کاهش اضطراب بیماران در عمل جراحی

کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید» استناد میکند (.)23

قلب باز میشود ( .)10انصاری جابری و همكاران در تحقیق

تحقیقات نشان میدهد که دین و معنویت گمشده امروز

خود تأثیر مثبت آوای قران کریم بر افسردگی را بیان کردند

انسانها میباشد و بین بروز استرس و باورهای دینی در افراد

( .)15مطالعه حیدری و شهبازی تأثیر آوای قرآن و موسیقی

رابطه وجود دارد (.)28

بدون کالم را بر میزان اضطراب بیماران تحت آندوسكوپی

بخارا و همكاران به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر اضطراب

بررسی کردند و نشان دادند که آوای قرآن تأثیر معنیداری بر

امتحان پرداختند و گزارش کردند که ذکر خدا و دعا از میان

سطح اضطراب بیماران دارد ( .)16نتایج مطالعات انجام شده

روشهای مقابله با اضطراب امتحان مؤثرتر میباشد ( )23که با

( ،)13-16یافتههای مطالعه حاضر را تأیید کرد و نشان داد که

نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .مطالعهای به صورت
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...بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان

کاربران برنامههای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و برنامه

یاد خدا میتواند سطح اضطراب را به طور قابل توجهی کاهش

امتحانات به گونهای طراحی شود که بتوان از برکات قرآن در

.دهد

.موفقیت تحصیلی دانشجویان بهره گرفت

نتایج حاصل شده چه در دانشجویان و در زمان امتحان و
 این نكته را نشان داد که یاد خدا و به طور،چه در بیماران

سپاسگزاری
 معاونت2233 مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی شماره

شاخص تالوت و آوای قرآن در لحظات پر استرس و بحرانی
میتواند به طور قابل مالحظهای سطح استرس و اضطراب افراد

.تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد میباشد

.را کاهش دهد

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم

نتیجهگیری

 واحد، مسؤوالن و کارکنان خدمات آموزش،پزشكی شهرکرد

 با.آوای قرآن و یاد خدا اضطراب امتحان را کاهش میدهد

سمعی و بصری و همه دانشجویان دانشكده پرستاری بروجن

 میتوان،کاربرد نتایج تحقیق حاضر در امر برگزاری آزمونها

 نهایت،که ما را در تمام مراحل اجرای طرح یاری نمودند

سیاستگذاران و مدیران را نسبت به ضرورت توجه به کاهش

.تشكر و قدردانی به عمل میآید

 نتایج پژوهش.استرس دانشجویان در زمان امتحان متوجه نمود
 مدرسان و، طراحان،میتواند توسط مسؤولین برنامهریزی
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Background & Objective: Anxiety is a feeling of apprehension caused by the feeling of being at
risk and can affect the performance of an individual. Today, exam anxiety is increasingly observed
among educated people and this situation causes a loss of concentration. Faith increases confidence
and patience and strength to deal with problems. The aim of this study was to assess the effect of
recitation of the Quran on exam anxiety in nursing and emergency medicine students.
Methods: This was a quasi-experimental study performed on nursing and emergency medicine
students of Borujen School of Medical Emergency Nursing, Iran. The purposive sampling method
was used in the present study and all students participated in this study. The courses presented
during one semester for each field of study were randomly divided into two groups. An audio of
Maryam Surah, verses 1 to 26, were played for one group before the midterm exams and the other
group before the end of term exams for 5 minutes. Data collection was performed using a
demographic questionnaire and Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI) before all
exams. Data analysis was performed using descriptive and analytic statistics (such as independent
t-test and paired t-test) in SPSS software.
Results: The results of this study showed that the mean levels of apparent anxiety in nursing
students during exams without Quran recitation was 48.73 ± 13.52 and during exams with Quran
recitation was 44.72 ± 15.26. The average level of hidden anxiety during exams without Quran
recitation was 43.33 ± 9.61 and in exams with Quran recitation was 41.36 ± 11.99. A statistically
significant difference was observed among these averages (P < 0.05). The mean levels of apparent
anxiety in emergency medicine students during exams without Quran recitation was 41 ± 12.98
and during exams with Quran recitation was 39.11 ± 11.82. The average level of hidden anxiety
during exams without Quran recitation was 41.33 ± 8.78 and during exams with Quran recitation
was 38.46 ± 11.01. A statistically significant difference was observed among these averages (P <
0.05).
Conclusion: The results showed that the sound of the Quran before exams can reduce students'
anxiety levels. Therefore, it is recommended that managers and policy makers consider the results
of this study, and play audios of the Quran before exams in order to reduce stress but also take
steps to promote familiarity with the Quran.
Key Words: Quran recitation, Anxiety, Exam, Student, Nursing, Emergency medicine
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