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 چکيده
همتای دانش که از غیب و شهود ی بیناپذیر و سرمایهقرآن گنجینه و منبع غنی و پایان زمينه و هدف:

همه را در برداشته و چیزی در آن از قلم نیفتاده است. پژوهش حاضر با  هدف بررسی تأثیر نغمه های 

 . قرآنی برافزایش سالمت عمومی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر بیرجند انجام پذیرفت

آزمون با گروه کنترل ، با آزمون و پسپژوهش حاضر در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش روش:

 6931-6931جامعه آماری پژوهش حاضر دختران دورۀ اول متوسطه شهر بیرجند که در سال تحصیلی 

گیری در نفر به روش نمونه 15تعداد  ادشدهمشغول به تحصیل داشتند، بود. از بین جامعه آماری ی

ها نفر(، منتسب شد. ابزار گردآوری داده 51نفر( و گروه گواه ) 51دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش )

آزمون در هر دو گروه، گروه آزمایش ( بود. پس از اجرای پیش63۹5پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ )

های قرآنی قرار گرفتند. غمهمورد آموزش ن دوماههای در طی بازه زمانی دقیقه 35جلسه  65به مدت 

 ها با روش تحلیل کووایانس انجام شد. تجزیه و تحلیل داده

 آموزانهای قرآنی باعث افزایش سالمت عمومی دانشنتایج پژوهش نشان داد که آموزش نغمه ها:یافته

 شده است. 

د آموزان پیشنها های قرآنی بر افزایش سالمت عمومی دانشبا توجه به اثربخشی نغمه گيری:نتيجه

 های قرآنی در مدارس مدنظر قرار گیرد.شود استفاده بیشتر از نغمهمی

 .های قرآنی، سالمت عمومی، صوت قرآننغمه :یديکل واژگان
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  2 اسداهلل زنگویی،  1 مریم دالکه

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس 6
 عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس 5
 

 نام نویسنده مسئول:
 مریم دالکه

تأثير نغمه های قرآنی برافزایش سالمت عمومی دانش 

 دوره اول متوسطه شهر بيرجندآموزان دختر 
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 مقدمه
ستوارند. اموازین و قوانین اخالقی که در تعیین نوع رفتار و کردار اجتماعی افراد نقش بزرگی دارند بر پایه معتقدات و دستورات دینی 

در رشد شخصیت و بهبود فرایند زندگی و در بطن آن روابط فردی و مؤثربدین ترتیب که در تمام شئون زندگی دخالت داشته و از عوامل 

تواند اهرمی باشد برای رفع نواقص شخصیتی، بهبود روابط اجتماعی. اصالح روش زندگی و به یمرو دین ین ا ازشود یماجتماعی محسوب 

 [.6] یاجتماعدین عاملی است مهم برای حفظ و ارتقای سطح زندگی جسمانی، روانی، روحی، فردی و  عبارتی

 شده و مجازی که دنیای امروزیرفته پذو خود  هاانسانعلی رغم بهبود تکنولوژی، به علت ایجاد و تعمیق شکاف بین خود واقعی  امروزه

و  شودیمهای روحی و روانی او افزوده یتینارضاها و یگرفتاربر روزروزبهگار و خالق خود کند و به علت دور شدن انسان از پروردیمپیشنهاد 

  .رسدیمبرای بهبود این وضعیت کمتر به نتیجه  رخواهانهیخی هاتالش

سالمت روانی . یافتبه روح و روان متعادل و شاد دست  توانمیهای سالمـت روانی بهتر توان گفت با آموختن ویژگیبدون تأمل می

کنند در بسیاری از موارد مانند سالمت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت. بسیاری از مردم برخی اوقات احساس افسردگی می

طور که از های روحی جلوگیری کرد، همانتوان از همه ناراحتیشوند. از همین رو، نمیها دچار سرماخوردگی میطور که بسیـاری از آنهمان

سالمت اند. رسیدن بهسالمت روانی و جسمی هر دو برای خوشبختی انسان ضروری [. 5] توان ایمن بودهای جسمی نیز نمیبروز همه بیماری

 شود.وجه تصادفی نیست، نیل به این هدف با صرف زمان و زحمت محقق می هیچ روانی به

عمومی انجام شده است، امروزه این موضوع، مورد توافق است که سالمت ی ی متعددی که در حیطههاپژوهشمطالعات و  بر اساس

 بهیرانه یشگپی یا امداخلهی هابرنامهرسد در بنابراین به نظر می. افراد داشته باشند درسالمت عمومی  یمهمتوانند نقش هیجانات مثبت، می

ی هاپژوهشایدار هیجانات مثبت، شناخته شود. مطالعات و ی پتجربهبهبود یا حفظ سالمت روان، ضرورت دارد که عوامل مؤثر در  منظور

بادوام و  یتجربهی بر توجهقابلتوانند تأثیرات می مؤلفهکه این دو  انددادهی روانشناسی مذهب و معنویت، نشان یطهحمختلف انجام شده در 

رسد که تأکید بر باورها و عقاید مذهبی، در جریان مداخالتی که ظرفیت خوبی برای بنابراین به نظر می هیجانات مثبت داشته باشند. باثبات

ین مداخالت رتمناسبتواند تأثیر مطلوبی بر حفظ و ارتقاء سالمت عمومی داشته باشد. روان نمایشگری یکی از ارتقاء هیجانات مثبت دارند، می

سازی عقاید معنوی و مذهبی در جریان اجرای مداخالت مبتنی بر روان حال، هنوز یکپارچهینباااما شود، برای تحقق این هدف محسوب می

 [. 9قرار نگرفته است ] بررسی های علمینمایشگری، مورد 

 رهای قرآنی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیو عدم انجام پژوهشی در زمینه اثربخشی آموزش نغمه شده گفتهبا توجه به مطالب 

 شهر بیرجند انجام شد.های قرآنی بر افزایش سالمت عمومی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه نغمه

 

 پيشينه تحقيق 
های قرآنی بر افسردگی، پذیرش اجتماعی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت» ( در زمینه 6931همچنین نتایج پژوهش محمودیان )

های زندگی با رویکرد قرآنی بر هر سه متغیر وابسته پژوهشی تأثیر داشته و موجب وزش مهارتنشان داد که آم« عملکرد تحصیلی فراگیران

 [.4]شود عملکرد تحصیلی افراد می باال رفتنبهبود افسردگی، پذیرش اجتماعی و 

های مقابله و شیوههای زندگی قرآنی بر میزان استرس (، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارت693۹پور و عریضی )رضایی، ملک

های زندگی، موجب کاهش معنادار در میانگین نمرات ها حاکی از این بود که آموزش مهارتبا استرس نوجوانان پرداختند. نتایج تحلیل داده

مدار  لهمسئاسترس گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید. همچنین این آموزش موجب افزایش معنادار در میانگین نمرات شیوه مقابله 

 و کاهش معنادار در میانگین نمرات شیوه مقابله هیجان مدار گروه آزمایش نسیبت به گروه کنترل گردید.

تواند از عوامل مثبت تأثیرگذار بر ( نشان داد که پایبندی به اصول مذهبی می6935های فیروزی، امینی، اصغری و مقیمی )یافته

 زان باشد.آموهای مختلف روانی و جسمانی دانشجنبه

خویشتن  های زندگی با رویکرد قرآنی بر پذیرش اجتماعی و تائید(، نیز نشان داد که آموزش مهارت6935نتایج پژوهش محمودی )

 [.1دانشجویان تأثیرگذار است ]

هنگام رویارویی  های معنوی برخوردارند،اند که افرادی که از گرایش( نشان داده5569) 5( و والت5564) 6های پژوهش مک ایونیافته

 کنند و از سالمتی بهتریفشار را بهتر اداره می دکنندهیتولدهند، موقعیت های بهتری به وضعیتی که دون آن هستند میبا آسیب، پاسخ

 برخوردارند.

 

                                                           
1.Mc Evan 
2.Walt 
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 روش پژوهش
زمون پس آزمون با گروه گواه های نیمه آزمایشی از نوع پیش آاز طرح آمدهعملبهپژوهش حاضر با توجه به اهداف و نیز نوع مداخالت 

 بود. در ادامه دیاگرام طرح پژوهش حاضر  نیز ارائه شده است.

مشغول به تحصیل داشتند،  6931-6931جامعه آماری پژوهش حاضر دختران دورۀ اول متوسطه شهر بیرجند که در سال تحصیلی 

آموزان دختر مقطع اول متوسطه پرورش شهر بیرجند تعداد کل دانش بود. که بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت آموزشی اداره آموزش و

 باشد. نفر می 4955شهر بیرجند 

گیری در دسترس )دبیرستان حضرت زینب )س(  انتخاب و در دو گروه نفر به روش نمونه 15تعداد  ادشدهاز بین جامعه آماری ی

 نفر(، منتسب شد. 51نفر(و گروه گواه ) 51آزمایش )

است. این پرسشنامه مبتنی بر روش  شدهساخته(63۹5) 9ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه سالمت عمومی توسط گلدبرگ

سؤالی  53گیرد. در این پژوهش از فرم قرار می مورداستفادهدهی است که باهدف ردیابی کسانی که دارای اختالل روانی هستند  خود گزارش

گیرد. در ، صورت می(بیشتر از حد معمول مراتببه -9=اصالً الی 5) یادرجه 4گذاری آن با استفاده از مقیاس لیکرت آن استفاده شد. نمره

ذکر کرده =39/5aرا باالی  GHQ(، روایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و  ثبات درونی نسخه فارسی 5554مطالعه نورباال و همکاران )

 برای این پرسشنامه گزارش شد. 3۹/5وهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ (.  در پژ6936است)سیاح، 

ای در دقیقه 35جلسه  65آزمون در هر دو گروه، گروه آزمایش به مدت برنامه مداخله به این صورت می باشد که پس از اجرای پیش

توان آنیقرار گرفتند. با توجه به عنوان موضوع میهای قر( مورد آموزش نغمه31)نیمه فروردین تا نیمه خرداد  دوماههطی بازه زمانی 

کرد که بیشتر محتوای آموزشی در جلسات مداخله بر اساس مفاهیم قرآنی بود و با توجه به اینکه در ایران تنها یک پژوهش  نییتبطورنیا

شده است، عناوین جلسات درمانی آموزش های مرتبط با آموزش قرآن انجام (، در زمینه آموزش مهارت6935(؛ محمودی )6931توسط بارانی )

(،به صورت 6933) انیکامرانهای زندگی در قرآن ( و کتاب مهارت6935(؛ محمودی )6931های زندگی قرآنی بر اساس پژوهش بارانی )مهارت

 [1زیر بود ]

 های قرآنی. عناوین جلسات آموزشی نغمه1-۳جدول 

 جلسه محتوای آموزشی

 اول آزمونشیپیاجرا ومعارفه وبیان اهداف 

 دوم ی بیات با صدای استاد مصطفی اسماعیلبا نغمه "ق" سوره 1تا  6آیات  آموزشوپخشهای قرآنی،توضیح نغمه

 سوم توسط قرآن آموزان و تکرارنیو تمری بیات مصطفی اسماعیل با نغمه 1تا  6پخش آیات 

آیه دیگر از همان سوره با نغمه بیات استاد  1+ تمرین  آموزانبا نغمه بیات توسط قرآن  "ق  "سوره  1تا  6تالوت آیات 

 مصطفی اسماعیل
 چهارم

با نغمه صبا  "ق  "سوره  1تا  6و تمرینآیات  پخش +آموزش،"ق  "متعدد سوره اتیآموزاندرآتالوت نغمه بیات توسط قرآن 

 استاد مصطفی اسماعیل
 پنجم

 ششم " تاحجر "و  "ق  "متعدد سوره  اتیدرآو نغمه بیات "ق  "سوره 1تا  6 اتیدرآتالوت نغمه صبا 

با نغمه  "ق  "سوره 1تا  6آیات  نیو تمر+ آموزش، پخش  "حجرات "و  "ق  "صبا درآیات متعدد سو ره  نغمه بیات وتالوت 

 نهاوند استاد مصطفی اسماعیل
 هفتم

 هشتم متعدد قرآن اتیدرآ+ تالوت نغمه بیات و صبا  آموزانتوسط قرآن  نهاوندبا نغمه  "ق  "سوره  1تا  6تالوت آیات 

 نهم ی دیگرهاسورهو "حجرات  "،"ق "گوش کردن وتالوت سه نغمهدرآیاتسوره 

 دهم آزمونپسیو اجرای کلی بندجمع

 

 نتایج و یافته ها 

د. ش لیوتحلهیتجزی آماری مناسب هاآزموندر این تحقیق در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی و با کمک  آمدهدستبهی هاداده

در بخش توصیفی از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و انحراف معیار و میانگین و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده 

                                                           
3-Goldberg 
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شده است. بر اساس  توزیع فراوانی متغیر وضعیت گروهی ارایه (6) در جدولانجام پذیرفت. SPSS 56ر افزانرمشد؛که تمامی این امور توسط 

 درصد در گروه کنترل قرار گرفتند. 15آزمودنی ها در گروه آزمایش و درصد  15جدول 

 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکيک وضعيت گروه ها. 1 جدول

 درصد تراکمی درصد فراوانی گروه

 % 15 15 51 آزمایش

 %655 15 51 کنترل

 ..... 655 15 کل

 

 ها به صورت جداگانه آمده است. ها به تفکیک پایه(، تعداد آزمودنی5در جدول )

 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکيک وضعيت گروه ها. 2 جدول

 درصد تراکمی درصد فراوانی پایه تحصیلی

 % 95 95 61 هفتم

 %۹3 41 59 هشتم

 % 655 55 66 نهم

  655 15 کل

 

 61درصد از پایه هشتم،  41نفر(، یعنی 59آزمودنی، بیشترین تعداد ) 15شود، از تعداد کل ( مشاهده می5همانطور که در جدول )

 نفر نیز از پایه نهم بودند.  66درصد(، از پایه هفتم و  95نفر )

 ها مفروضه نرمال بودنترین این مفروضهتحلیل مورد بررسی قرار گرفت. از مهم های زیربناییهای پژوهش مفروضهقبل از تحلیل داده

 .ویلک  استفاده شد. آماره شاپیرو ویلک برای تمامی متغیرها محاسبه شد-های توزیع روش شاپیرواست. برای بررسی مفروضه نرمال بودن داده

 ه آزمایش و کنترلسالمت عمومی  در دو گرو استاندارد انحراف و ميانگين . ۳جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر آزمون

 سالمت عمومی پیش آزمون
 51/3 44/41 51 آزمایش

 15/3 13/41 51 کنترل

 سالمت عمومی پس آزمون
 14/۹ 11/15 51 آزمایش

 54/3 15/41 51 کنترل

 

 دهد نمره سالمت عمومی در پس آزمون در گروه آزمایش افزایش  بیشتری داشته است. همانطور که نتایج نشان می 

 آموزان گروه کنترل و آزمایشبرای متغير سالمت عمومی در دانششاپيرو ویلک .  نتيجه آزمون 4 جدول شماره

 متغیرآزمون
 آزمون شاپیرو ویلک برای نرمال بودن گروه

 ( pسطح معنی داری ) آماره

 سالمت عمومی 
 96/5 314/5 کنترل 

 94/5 331/5 آزمایش

 

بود و  56/5دهد، سطح معناداری برای متغیر سالمت عمومی در گروه کنترل و آزمایش بیشتر از همانطور که جدول فوق نشان می

 باشند. گیریم متغیرهای مذکور از توزیع نرمال برخوردار مینتیجه می

ها پیش قبل از آزمون فرضیه است. گرفتهرقرا یبررس مورد یاستنباط آمار یها آزمون از استفاده با پژوهش یهاهیفرض بخش نیا در

 ها و یکسانی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.های آزمون تحلیل کواریانس، مبنی بر تساوی واریانسشرط
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ها )با استفاده از آزمون لوین( و آزمون یکسانی شیب واریانسهای آماری نشان داد که پیش شرط تساوی نتایج بررسی پیش فرض

پراش معنی دار نیست( و استفاده از های آزمایش و کنترل یکسان است ) تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همخط رگرسیون برای گروه

 .( < P 51/5تحلیل کواریانس بال مانع است ) 

 (استفاده از آزمون لوین ها ) باپيش شرط تساوی واریانس .5جدول 

 متغیر F 6درجه آزادی 5درجه آزادی  سطح معنی داری

 سالمت عمومی 951/5 6 43 1۹6/5

 

 باشد. از این رو فرض صفر ما مبنی بر همگنی واریانسنشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنادار نمی 1همانطور که در جدول 

 باشد. ها، برقرار میشود که مفروضه همگنی واریانسبدین ترتیب نتیجه میگیرد. متغیرها مورد تأیید قرار می

 های آزمایش و کنترلآزمون یکسانی شيب خط رگرسيون برای گروه .6جدول 

 

 

 

 

باشد. از این رو فرض صفر نیز نشان داده شده است، نتایج آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون معنادار نمی  1همانطور که در جدول 

ه مفروضه شود کگیرد. بدین ترتیب نتیجه میهای آزمایش و کنترل مورد تأیید قرار میما مبنی بر یکسانی شیب خط رگرسیون  برای گروه

 باشد. ون، برقرار مییکسانی شیب خط رگرسی

 نغمه های قرآنی بر افزایش سالمت عمومی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر بیرجند مؤثر است.  :اصلیفرضیه 

 ونپيش آزم سالمت عمومی با کنترل نمره نغمه های قرآنی بر سالمت عمومی  برای تعيين اثر بخشی  تحليل کوواریانسخالصه  .7جدول  

 SS Df MS F P 2Ŋ منابع تغییرات
 56/5 556/5 935/35 345/6311 5 345/6311 آزمونهای سالمت عمومی پیشنمره

 41/5 559/5 196/3 911/556 6 911/556 اثراصلی)آموزش(

  551/59 4۹ 113/6536 ماندهخطای باقی

 

پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی متغیر  سالمت عمومی های دهد که با حذف اثر نمرهنشان می تحلیل کوواریانسنتایج 

 سالمت عمومینمرات  هایبین میانگین شده مشاهده تفاوت دار است. به عبارت دیگرپس آزمون معنی سالمت عمومیهای آموزش بر نمره

 > P 56/5دارمیباشد )  معنی درصد اطمینان 33با  پس آزمون گروهی در مرحله عضویت کنترل برحسب –کنندگان گروه آزمایش  شرکت

 بوده است. 41/5مداخله  تأثیر این (.  میزان

 .های تعدیل شده ارایه شده است یعنی اثر متغیر پیش آزمون به صورت آماری حذف شده است( میانگین3در جدول )

 سالمت عمومی های تعدیل شدهجدول ميانگين. 8جدول 

 

 

 

 

 بیشتری داشته استافزایش دهد که نمره گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون های تعدیل شده نشان میمیانگین

 آموزان است.و نشان دهنده  بهبود سالمت عمومی  دانش

 

 
 

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجات آزادی F سطح معنی داری

644/5 595/6 5 465/5541 
 پیش آزمون-گروه

 )سالمت عمومی(

 گروه میانگین انحراف استاندارد

 آزمایش 11/11 51/3

 کنترل 44/41 14/۹
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 نتيجه گيری بحث و 
 رکتش سالمت عمومینمرات  هایبین میانگین شده مشاهده تفاوت که داد نشانپژوهش  فرضیهحاصل از نتایج تحلیل کوواریانس 

و این (.   > P 56/5باشد ) یدارم معنی درصد اطمینان 33با  پس آزمون گروهی در مرحله عضویت کنترل برحسب –کنندگان گروه آزمایش 

 درصد بود.  41آموزان مؤثر است و میزان تأثیر این مداخله نیز عمومی دانشهای قرآنی بر بهبود سالمت بدین معنی بود که نغمه

(، 6935( ؛ فیروزی، امینی، اصغری و مقیمی )5569)1( و والت5564)4های ایونهای پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهشیافته

دادند در مجموع معنویت و باورهای مذهبی و معنوی ، است که نشان [3] (5565) 1و ماتسودا و اوچیاما [۹] (6935تبار و همکاران )قاسم

تواند بر بهبود بهداشت روان و کاهش استرس و اضطراب فرد نقش داشته نشان داد. در تببین نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی می

گ موزون قرآن کریم و آوای دلنشین آن توان اینطور بیان داشت که آهنهای قرآنی میآموزان در نتیجه نغمهبر بهبود سالمت عمومی دانش

زین های وهای دلنشین و آهنگترین بُعد اعجاز بیانی قرآن، همسازی با نغمهباشد و اصوال باشکوهبه عنوان یک موسیقی عرفای دلپذیر می

اختر پرفروغش، جهان و جهانیان را افکند و صوتی است. آنگاه که با صدای گرم و زیبا و آوایی نرم و فریبا دمساز شود، آتش بر خرمن دل می

دارد.  قرآن کریم بیانی رسا، سبکی شیوا، آهنگی دلربا دارد که با این ویژگی به عرصه ظهور برسد و شنوندگان را از هر به سوز و گداز وا می

توان این طور تببین در نتیجه می [.3ه تصرف خویش درآورد ]قبیل که باشند تحت تأثیر قرار داده، جان و هستی آنان را تسخیر کرده و در تبع

های گوناگون روان انسان را یادآور شده است و علل کرد نتیجه گزارش شده را که در سراسر قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که حالت

روان انسان در قرآن کریم وجود  یهای تهذیب، تربیت و درمان انسان را نشان داده است. آیاتی که دربارهها و همچنین، راهانحراف و بیماری

ی یابی به روشها راهنمایی بجوید و برای دستتواند از آنهای گوناگونش میهایی هستند که انسان برای شناختن خود و خصلتدارد، نشانه

 [.65]ی آیات مزبور ارشاد گردد درست به منظور تهذیب نفس خویش به وسیله

نندگان ک نمرات اضطراب شرکت هایبین میانگین شده مشاهده تفاوت که داد نشانپژوهش  فرضیهحاصل از نتایج تحلیل کوواریانس  

و این بدین (.   > P 56/5دارمیباشد )  معنی درصد اطمینان 33با  پس آزمون گروهی در مرحله عضویت کنترل برحسب –گروه آزمایش 

 آموزان مؤثر است. های قرآنی بر کاهش اضطراب دانشمعنی بود که نغمه

های آموزش مهارت است که نشان داد  [66] (،6939حسنوند عموزاده )(، 6931نتیجه پژوهش حاضر همسو با نتیجه پژوهش بارانی )

 شود. افراد می های اضطراب، موجب کاهش معنادار نمرهبا رویکرد قرآنی زندگی

 (693۹و رئیسی ) [65] (6935غباری بناب) (،6935(، محمودی)6935نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش اشرفی و منجزی )

 های زندگی بر ارتقای سالمت جسمی و روانی و کاهش اضطراب نوجوانان، است. های ارتباطی و مهارتاست که  بیانگر تأثیر آموزش مهارت

 (6933(، سوگلی و همکاران )693۹ریضی )پور و عهای رضایی، ملکهای اشاره شده به پژوهشتوان عالوه بر پژوهشدر مجموع می

ها، بیانگر اثربخشی آموزش (؛ اشاره کرد که نتایج این  پژوهش5551) 3(، دیتز5551) 3(، ماتسودا و اوچیاما5551) ۹، اسمیت و گری[69]

 باشد. وهش حاضر میها همسو با نتایج پژهای مختلف داشته است، و نتایج این پژوهشهای زندگی بر کاهش اضطراب آزمودنیمهارت

روش های گوناگونی برای کاهش اضطراب می توان توان اینگونه بیان داشت که در تبیین نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر می

را نام برد. بدیهی است که انتخاب یک روش درمانی بدون عارضه، کم  "موسیقی درمانی"و  "تن آرامی"نام برد که از جمله آنها روش های 

یکی از صداهای دلنشین و جذاب، آوای عرفانی قرآن کریم است. کالم .نه، سالم و ساده نظیر موسیقی درمانی از ارجحیت برخوردار استهزی

الهی با قدرت نفوذ فراوان خود، آنچنان بر روح و جسم اثر می نماید که گویی بعد از شنیدن آن انسان تازه متولد شده و احساس سبکی، 

همانگونه که .از قید و بندهای مادی می نماید. هراس و نگرانی را از دل می زداید و در فرد شنونده ایجاد آرامش می کند سرزندگی و رهایی

قرآن آرامش و امنیت را، راه .  آورده شده است که منظور یادآوری است "ذکر"بار کلمه  515، "اال بذکر اهلل تطمئن القلوب"در قرآن آمده 

ومی می داند. مطالعات انجام شده با مضمون تاثیر آوای قرآن بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی یا آزمون دستیابی به سالمت عم

لذا جهت برخورداری از آثار معنوی قرآن، بهره گیری از این  ..های تشخیصی، بیانگر تاثیر مثبت آوای قرآن بر بهداشت روان و جسم می باشد

سکین دهنده ی مفید و قابل دسترسی برای کاهش اضطراب پیش از آزمون دانشجویان پیشنهاد می شود. چرا کالم الهی به عنوان یک روش ت

که نظم آهنگ واژگان قرآن، نغمه دلکش و نوایی دلپذیر می آورد، نوایی که احساسات آدمی را برمی انگیزد و دل ها را شیفته خود می 

ست و این نوای زیبا و دلنشین کاهش اضطراب را به دنبال غیر عرب، جذاب و روح بخش ا نوای زیبای قرآن برای هر شنونده ای، هرچند.کند

 .خواهد داشت و نتیجه پژوهش حاضر نیز مؤید همین نکته است

                                                           
4 .Mc Evan 
5.Walt 
6-Matsuda & Uchiyama 
7-Smite & Garrie 
8-Matsuda & Uchiyama 
9-Dietz 
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