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چکیده

زمینه و هدف :اضطراب یک پدیدهی عالمگیر بشری است .برای درمان این اختالل معموالً از
روشهای دارویی و روانی استفاده میگردد .در پژوهش حاضر از اثربخشی تالوت قرآن به عنوان یک شیوهی
رواندرمانی برای کاهش اضطراب زندانیان استفاده شده است .پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش
پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل میباشد.
روش بررسی :جامعهی پژوهش شامل تمامی زندانیان مرد زندان مرکزی کرمانشاه میباشد که در سال
 1390بیش از یک ماه در زندان حضور داشتند و مورد آزمون اضطراب بک قرار گرفتند .از میان شرکت
کنندگانی که نمرهی آنها در آزمون اضطراب بک شدید بود  30نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو
گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند .سپس برای گروه مدخله  15جلسه و هر جلسه  45دقیقه
آوای قرآن پخش گردید .بعد از مداخلهی درمانی برای گروه آزمایش ،هر دو گروه مورد آزمون مجدد قرار
گرفتند و دادهها با استفاده از آزمون آماری  tهمبسته برای مقایسهی درون گروه و  tمستقل برای مقایسهی
بین دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که آوای قرآن باعث کاهش اضطراب در گروه مداخله گردیده است و
فرضیهی پژوهش در سطح  α=% 1و با  % 99اطمینان مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی آوای قرآن باعث کاهش
اضطراب زندانیان میگردد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آوای قرآن درمان مناسبی برکاهش
اضطراب زندانیان میباشد.
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مقدمه:
اضطراب و نگرانی یکی از بزرگترین بالهای زندگی انسان
بوده و هست و عوارض ناشی از آن در زندگی فردی و
اجتماعی کام ً
ال محسوس است [ .]14اضطراب حالتی
ناخوشایند است که افراد مبتال به این اختالل قادر نیستند
فعالیتهای روزمرهی خود را انجام دهند .اضطراب آنها
ناخوشایند است و باعث میشود نتوانند از موقعیتهای
عادی لذت ببرند .ا ّما عالوه بر آن میکوشند از موقعیتهایی
که باعث میشوند احساس اضطراب کنند اجتناب ورزند.
در نتیجه ،آنها فرصتهایی را برای یا عمل کردن طبق
تمایلشان از دست میدهند [ .]15ترس از این نظر با اضطراب
فرق دارد که ویژگی آن نگرانی از یک موضوع خاص و
خطرناک است [ ]4بسیاری از متخصصان افراد دچار اختالل
اضطراب را روانرنجور توصیف میکنند .در  ،DSMنظام
طبقه بندی که به شدت متأثر از دیدگاه روانپویشی بود،
واژهی روانرنجوری برای توصیف اختاللی به کار میرفت
که به وسیلهی اضطراب ،ناراحتی شخصی و رفتار نامتناسب
مشخص میشد .اینها به این علت با هم دستهبندی شدند
که گمان میرفت همگی تا حدی از انگیزشها و فرایندهای
روانی ناخودآگاه مشابه برخیزند [ .]5اضطراب هشداری برای
تهدید برونی یا درونی است و کیفیات نجات دهندهی زندگی
دارد .در سطحی پایینتر ،اضطراب هشداری برای آسیب
بدنی ،درد ،درماندگی ،تنبیه احتمالی و ناکام ماندن نیازهای
اجتماعی و جسمی ،جدایی از افراد محبوب ،تهدیدی برای
مقاومت و موفقیت و باالخره تهدید یکپارچگی و تأمین
شخص است [ .]8از آنجا که اضطراب به درجات گوناگون
از دلشورهی خفیف گرفته تا وحشت روی میدهد ،بنابراین
آگاهی آدمی نسبت به ناراحتی خویش نیز احتماالً درجات
گوناگونی دارد .تجربهی اضطراب توسط افراد مختلف به
طرق متفاوتی توصیف گردیده ولی موارد عمده و اساسی آن
به صورت پیشبینی ناخوشایندی است که شخص در مورد
بعضی از بدبختیها ،خطرات یا سرنوشت خویش میکند.
اضطراب غالباً شخص را تحریکپذیر ،بیش از حد هوشیار
و نامطمئن میکند .او ممکن است بیقرار بوده و بیحرکت

باشد [ .]10در رابطه با موسیقی قرآن کریم باید اشاره کرد
که قرآن آهنگ و نغمهای فرح بخش و روح افزا دارد که
روان انسان را آرامش میبخشد و این نغمه غذای روح است
که به روان آدمی نوید خوشبختی میدهد موسیقی ناشی
از تالوت قرآن کریم به عنوان یک موسیقی با خواص ویژه
و ریتم مخصوص به خود از با شکوهترین ابعاد اعجاز بیان
قرآن کریم میباشد [ .]11یافتههای تحقیقی نشان داده
است که آوای قرآن کریم به عنوان موسیقی میتواند یک
مداخلهی مؤثر و بیخطر بر روی مشکالت بیماران از جمله
کاهش استرس ،تحریکپذیری ،کاهش احساس تنهایی،
بهبود خلق و تعدیل هیجانات داشته باشد [ .]17قرآن کریم
بیانی رسا ،سبکی شیوا و آهنگی دلربا دارد که باید این
ویژگی به عرصهی ظهور برسد و شنوندگان را از هر قبیل که
باشند تحت تأثیر قرار دهد و جان و هستی آنها را تسخیر
نماید و در قبضهی خویش در آورد ،آنگاه است که (ان البیان
سحرا) آشکار مشاهده میگردد [ .]1اخیرا ً به تأیید باورهای
مذهبی در سالمت روان افراد توجه بیشتری میشود،
زیرا که مشخص شده باورهای مذهبی مانع ایجاد نگرش
منفی و در نتیجه مانع ایجاد اختالل تفکر و بیماریهای
روانی میگردد .نتایج تحقیقات کندلر در سال 2003
میالدی نشان داد که نگرش منفی افراد نسبت به زندگی
که در اثر نداشتن باورهای مذهبی به وجود میآید موجب
افزایش ریسک ایجاد بیماریهای روانی میشود و به طور
کلی زنان و مردان مذهبی کمتر دچار اضطراب و اختالل
اضطرابی میشوند .با تو جه به اینکه تالوت قرآن کریم
یکی از بهترین و کمهزینهترین درمانها برای اضطراب افراد
میباشد ،میتوان برای کاهش اضطراب افراد از آن استفاده
کرد [ .]10از طرفی میتوان گفت که شرایط زندگی سخت
زندان میتواند یکی از عوامل مستعدساز برای اضطراب و
تهدید سالمت روانی افراد باشد .نام زندان برای بیشتر افراد
تداعی کنندهی شرایط سخت و دشوار و پر عذاب است
اغلب مردم با نام زندان به یاد محیطی ترسناک ،تاریک و
وحشت آفرین میافتند .چنین نگرشی دور از واقعیت نیست.
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محیط زندان شرایط و ویژگیهای منحصر به فردی دارد .در
مجموع زندان یکی از پر استرسترین و پر اضطرابترین
شرایط برای هر انسانی است .مطالعات نشان میدهد که
 % 18 – 19از زندانیان دارای اختاللت اساسی روانی در
طول محکومیت میباشند .همچنین مطالعهای در زندانهای
ایران نشان داد حدود  % 5/87از زندانیان مشکوک به داشتن
نوعی اختالل روانی و اضطرابی هستند .هرسال در دنیا با
مشکالت جذب مجدد هفتصد هزار زندانی آزاد شده به
جامعه روبرو هستیم .شایعترین اختالالت روانی در میان
زندانیان اضطراب ،افسردگی و خودکشی میباشد [.]12
با توجه به اینکه اضطراب یکی از شایعترین اختالالت
روانی در میان افراد زندانی میباشد و با توجه به فضای
سنگین و مضطربکنندهی زنان ،تالوت قرآن میتواند یکی
از بهترین درمانهای غیر دارویی برای این افراد باشد .با
توجه به اینکه در زمینهی عنوان پژوهش حاضر هنوز در
محیط زندان پژوهشی انجام نشده ،اجرای آن ضروری به
نظر میرسد و هدف از آن بررسی اثربخشی آوای قرآن کریم
بر کاهش اضطراب افراد زندانی است که در زندان مرکزی
کرمانشاه حضور دارند.
روش بررسی:
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی است .طرح پژوهش پیش
آزمون – پس آزمون با گروه کنترل میباشد .جامعهی آماری
پژوهش  200نفر از زندانیان مردی هستند که در سال
 1390در زندان مرکزی کرمانشاه بیشتر از یک ماه حضور
داشتهاند و با استفاده از آزمون اضطراب بک مورد آزمون
قرار گرفتند .سپس از میان کسانی که نمرهی اضطراب آنها
بیشتر از میانگین بود به صورت نمونهگیری در دسترس 30
نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و سپس بهطور تصادفی
به دو گروه مداخله ( )n=15و کنترل ( )n=15تقسیم شدند.
برای گروه مداخله به مدت  15جلسه و هر جلسه  45دقیقه
تالوت قرآن پخش شد .بعد از جلسات مداخله برای گروه
آزمایش ،هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند .دادههای
پژوهش با استفاده از روش آماری  tهمبسته برای مقایسهی

درون گروهی پیشآزمون و پسآزمون دو گروه و  tمستقل
برای مقایسهی میانگینهای بین دو گروه با نرم افزار SPSS
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامهی اضطراب
بک ( )BAIمیباشد .آیرون بک و همکارانش  1990میالدی
[ ]16پرسشنامهی اضطراب بک را معرفی کردند که بهطور
اختصاصی شدت عالیم اضطراب بالینی را در افراد میسنجد.
این پرسشنامه یک پرسشنامهی خود ابراز است که برای
اندازهگیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگساالن تهیه
شده است .این پرسشنامه یک مقیاس  21مادهای است.
شخص مورد آزمایش در هر ماده یکی از چهار گزینه را
که نشان دهندهی ،شدت اضطراب است ،انتخاب میکند.
چهار گزینهی هر سؤال در یک طیف چهار بخشی از  0تا
 3نمرهگذاری میشود .هر یک از مادههای آزمون یکی از
عالئم شایع اضطراب را توصیف میکند .بنابراین نمرهی کل
این پرسشنامه در دامنهای صفر تا  63قرار میگیرد [.]7
مطالعات انجام شده نشان میدهند که این پرسشنامه از
اعتبار و روایی باالیی برخوردار است .ضریب همسانی درونی
آن (ضریب آلفا)  0/92و اعتبار آن با روش باز آزمایی به
فاصلهی یک هفته  0/75و همبستگی مادههای آن از 0/30
تا  0/76متغیر است .پنج نوع روایی محتوا ،همزمان ،سازه،
تشخیصی و عاملی برای این آزمون سنجیده شده است که
همگی نشان دهندهی کارایی باالی این ابزار اندازهگیری
شدت اضطراب میباشد [ .]16غرایی [ ]6ضریب اعتبار آن
را با روش بازآزمایی و به فاصلهی دو هفته  0/80گزارش
کرده است .همچنین کاویانی و موسوی [ ]9ضریب روایی
در حدود  0/72و ضریب اعتبار آزمون  -آزمون مجدد به
فاصلهی یک ماه را  0/83و آلفای کرونباخ  0/92را گزارش
کردهاند.
یافتهها:
شرکتکنندگان در پژوهش همگی مرد بودند 18 .نفر
متأهل و  12نفر مجرد و دامنهی سنی افراد از  18سال تا
 56سال بود.
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جدول .1توزیع شرکتکنندگان بر حسب وضعیت تأهل.

		
		
متأهل
		
مجرد
		
کل

		
گروه مداخله
		
درصد
فراوانی
		
53/3
8
		
46/6
7
		
100
15

گروه کنترل			
فراوانی
		
درصد
فراوانی
		
18
		
66/6
		
10
		
12
		
33/3
		
5
		
30
		
100
		
15

همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد 8 ،نفر از گروه
مداخله متأهل و  7نفر مجرد میباشند و در گروه کنترل 10
نفر متأهل و  5نفر مجرد میباشند.

کل
درصد
60
40
100

فرضیهی پژوهش :بین اضطراب زندانیان ،قبل و بعد از
پخش تالوت قران ،تفاوت وجود دارد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد اضطراب در دو گروه کنترل و مداخله.

		
N
		
گروهها
مداخله
		
کنترل

15
15

میانگین
پس آزمون
پیش آزمون
		
33/3
		
38/7

انحراف استاندارد
پس آزمون
پیش آزمون

		
9/8
		
14/2
11/3
		
36/4

جدول  2آمار توصیفی شامل تعداد ،میانگین و انحراف
استاندارد ،تفاضل نمرات اضطراب بین پیشآزمون دو گروه

7/7
9/2

آزمایش و مداخله رانشان میدهد.
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جدول  .3تفاوت بین میانگین تفاضل نمرات پیشآزمون و پسآزمون نمرهی کلی اضطراب در دو گروه آزمایش و مداخله.
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گروهها

تعداد

میانگین تفاوتها

مداخله
		
کنترل

15
15

19/1
2/3

انحراف استاندارد آزمون  tدرجهی آزادی
8/13
7/14

3/36

28

سطح معناداری

0/001
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چنان که جدول  3نشان میدهد ،از آزمون  tمستقل برای
بررسی تفاوت بین میانگین تفاضل نمرات پیشآزمون و
پسآزمون نمرهی کل پرسشنامهی اضطراب بک استفاده
شده است .نتایج حاصل از جدول نشان میدهد که مقدار
 tمحاسبه شده  t= 3/36با درجهی آزادی  28در سطح
 α=%1جدول بزرگتر است .بدین معنا که تالوت قران کریم
بر کاهش اضطراب گروه آزمایش تأثیر معناداری نسبت به
گروه کنترل داشته است.
نتیجهگیری:
یافتههای پژوهش نشان داد که آوای قرآن باعث کاهش
نمرهی اضطراب زندانیان گروه مداخله در پسآزمون شده
است .یعنی آوای قرآن اضطراب زندانیان را کاهش داده است
و فرضیهی پژوهش در سطح α=0/01معنادار بود .امروزه
اضطراب یکی از عوامل تهدیدکننده برای سالمت روانی افراد
است .اضطراب تا حدی برای هرکسی الزم است اما اگر از
حد لزوم بیشتر شود باعث ایجاد اختالالت روانی متفاوت
و تهدید سالمت روانی افراد میگردد .از طرفی حضور در
مکانهایی که زندگی در آنجا به صورت اجباری است،
بسیار سخت و اضطراب انگیزتر میباشد برای افرادی که
در محیط طبیعی زندگی میکنند ،یکی از این محیطهای
اضطرابانگیز زندان است .یکی از بهترین درمانهای غیر
دارویی در این مکان میتواند پخش تالوت قرآن کریم باشد.
موسیقی دربرخی مواقع نه تنها نمیتواند مفید باشد بلکه مضر
نیز میتواند باشد و باعث به هم خوردن حاالت روانی شخص
گردد .اما تالوت آوای قرآن با توجه به اینکه بدون هیچ گونه
آالت موسیقیایی خوانده میشود؛ اگر همراه با درک و فهم
باشد تأثیر بیشتری بر کاهش اضطراب افراد دارد؛ چون به
گفتهی خود قرآن با یاد خدا دلها آرام میگردد .همچنین
در مطالعهی انصاری و همکاران [ ]1از آوای قرآن به عنوان
یک صوت متعارف جامعهی اسالمی یاد شده است .در
پژوهش دیگری که توسط نیکبخت و همکاران [ ]14انجام

گردید ،نشان داده شده که آوای قرآن کریم بر کاهش سطح
اضطراب بیماران قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصی و
درمانی مؤثر است .مطالعهی تجویدی نیز مشخص نمود که
گوش دادن به آوای قرآن قبل از جراحی قلب باز ،باعث
کاهش اضطراب بیماران شده است .تحقیقی با عنوان
بررسی میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر کاهش اضطراب
بیماران اضطرابی قبل و بعد از اقدامات تشخیصی درمانی
[ ]14انجام شد .نتایج نشان داد که آوای قرآن باعث کاهش
اضطراب بیماران اضطرابی میگردد .تحقیقات دیگری نیز بر
روی دانش آموزان و دانشجویان توسط مسلمی حقیقت و
گلهداری انجام شده که نشان دهندهی تأثیر قرآن بر کاهش
اضطراب بوده است [ .]2در پژوهشی که با عنوان بررسی
تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران جراحی
قلب باز [ ]2انجام شد .اثر آوای قرآن بر کاهش اضطراب این
بیماران گزارش گردید .در پژوهشی دیگر با عنوان تأثیر آوای
قران کریم بر میزان اضطراب مادران قبل از عمل سزارین
[ ،]13تأثیر آوای قرآن بر کاهش اضطراب مادران گزارش
گردید .در پژوهش حاضر نیز نشان داده شده که آوای قرآن
باعث کاهش اضطراب زندانیان میگردد .تمام پژوهشهایی
که در گذشته انجام شده در میان اقشاری صورت گرفته
که در زندان و محیط بسته حضور نداشتهاند و تفاوت
پژوهش فعلی با دیگر پژوهشها در جامعهی مورد مطالعه
میباشد که در زندان حضور داشتند یافتههای پژوهش
حاضر با یافتههای پژوهشهای انجام شده در گذشته همسو
میباشد .به دلیل اجرای پژوهش در زندان وجود بیش از
یک پژوهشگر در جلسات مداخلهی درمانی ممنوع بود و
همین امر باعث مشکالت زیادی برای گروه مداخله و اجرای
جلسات برای پژوهشگر شد.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آوای
قرآن بر کاهش اضطراب زندانیان که در محیط بستهی
زندان قرار دارند ،میتواند مفید باشد.
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Abstract:
Background and objective:
Stress is a widespread event among prisoners. To treat this disorder, pharmacological and psychotherapy
methods are usually used. In the present study the effectiveness of Quran reciting has been evaluated as a
psychotherapy method to alleviate the stress of prisoners. This semi-experimental pre test- post test study was
conducted with a control group.
Methods:
The research population consisted of male prisoners in central prison of Kermanshah who were in prison for
more a month during 2011 and the Beck test was utilized. Thirty prisoners with high Beck test scores were
divided into two groups of fifteen (case and control groups). Then, the case the Quran reciting sound was
broadcasted for the case group during 15 forty-five minute- sessions. After the intervention therapy for the
experiment group, both control and intervention groups were retested and the data were analyzed using correlated T test to compare inside group an independent T between two groups.
Results:
The results of this research indicated that Quran reciting sound alleviates the stress among prisoners. This was
confirmed with a significant difference in test scores (p=001/0) among two groups
Conclusion:
regarding the research findings Quran reciting sound is a useful method to reduce stress among prisoners.
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