مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /4زمستان 9315

تاریخ دریافت9314/3/6 :

تاریخ پذیرش9314/91/91 :

تأثیر آوای قرآن بر شادکامی دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بروجن

چکیده
مقدمه :نشاط و شادي در بين دانشآموزان ميتواند بازدهي مدرسه را افزايش دهد .اين مطالعه با هدف تعيين تأثير آواي قرآن بر
شادکامي دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در شهرستان بروجن انجام شد.
روشها :در اين پژوهش نيمه تجربي ،دانشآموزان دختر مقطعع دوم راهنمعايي نمونعه دولتعي شهرسعتان بعروجن ،بعه صعور
سرشماري وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوري اطالعا  ،پرسشنامه شادکامي آکسفورد بود کعه توسعد دانعشآمعوزان تمميعل شعد.
سپس به مد يک هفته آيا سوره مبارکه حشر با صداي استاد محمود منشاوي پخش گرديد و مجدداً پرسشنامهها تمميل شعد.
دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه  91و با استفاده از آزمون تي زوج تجزيه و تحليل شدند.
نتایج :در کل  19دانشآموز وارد مطالعه شدند .ميانگين سن دانشآموزان  93/15±1/41سال بود .ميانگين نمره شادکامي قبل و
بعد از شنيدن آيا قرآن به ترتيب  61/31±91/61و  65/15±94/31بود و افزايش نمره شادکامي از نظعر آمعاري معنعيدار بعود
(.)P>1/119
بحث و نتیجهگیری :يافتهها حاکي از اين بود که آواي قرآن احتماالً سبب افزايش شادکامي در دانشآموزان شعده اسع  .لع ا
ميتوان با برنامهريزيها در جه انس بيشتر با قرآن در مدارس ،نشاط و انرژي اين سرمايههاي ملي را افزايش داد.
واژگان کلیدی :شادکامي ،آواي قرآن ،دانشآموزان
مقدمه

هللل ،ون ،آمللیب روانللی ام ل

یکی از مباحث اصل ی و همیشل ی در زنلگ ی بشل،

پیلش ی،ی از ب ،وجود آملگن نللاراحتیهلای روانللی

م لیباشللگ و رارر،دهللای فلل،دی و

موضللوس مللمم

اجتماعی جامعل ،مشل،وب بل ،ملمم
اعضای آن در بافل هلای مخت ل
شگه ام

ر ،ممم

همل ،جانبل،

امل  .پیچیلگ ی

زنگ ی از محلی خانل، ،فتل ،تلا مگرمل ،دانشل اه

باعلث

محی رار و غی،ه را در ب ،می ی،د ( )2و در این میان

روان افل،اد بلیش از

روان مفیگ بوده و امامی

پیش مورد تهگیگ ق،ار ی،د ( .)1مهل تل،ین عامل در
آرامش و ممم

روان در آی 121 ،موره رعلگ آملگه

ر ،میف،مایگ "یاد خگا آرامش دهنگه ق بها ام ".
بهگاش

روانی ع می امل

بلل،ای بهزیسللتی و رفللاه اجتمللاعی رلل ،تمللا زوایللای

دنیای ام،وزی و ست،ش روزافزون مشلکم
و بهگاش

میباشگ .ب ،عبار

دی  ،بهگاش

و هللگن اصلل ی آن

روانی ب ،معنای مال ن ل ،داشلتن روان از

نشاب و شادی ب،ای ممم

ت،ین بحث انسانی ب،ای تما نس ها امل

و م،رلزی

ت،ین مح،ك اهگان بش،ی میباشلگ ( .)3نشلاب یلک
مفهو جگیگ روانشنامی ام

ر ،تارنون رمت ،ملورد

توج ،ق،ار ،فت ،ام  .تع،ی

مفهو نشاب ع یرغل

 -1کارشناس ،معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
-2دانشجو دکتری ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -3دبیر دینی و عربی ،مدرسه نمونه راهنمایی شهرستان بروجن ،بروجن ،ایران
 -4مربی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی بهبهان ،بهبهان ،ایران
نویسندهی مسئول :معصومه علیدوستی

Email: m_alidosti@hlth.mui.ac.ir

آدرس :بهبهان ،دانشکده علوم پزشکی بهبهان ،گروه بهداشت عمومی تلفن60270225060 :
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فاکس60270225062 :
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راضیه میرزائیان ،1،2مريم میرزائیان ،3مريم امیدي ،1معصومه علیدوستي ،4سیده لیال دهقاني

4

راضیه میرزائیان و همکاران

آواي قرآن و شادکامي دانشآموزان

آن ر ،ماده ب ،نظ ،میرمگ دشوار ام  .با وجود این
بسیاری از روانشنامان ب ،این عقیگهانگ ر ،نشاب یلک
هیجان مثب

ر ،حاوی م ،عنص ،امامی للت

ام

نوعی ارزشیابی ام

ر ،ف،د از خود و زنگ یاش بل،

ف

دهنلگه هسلتنگ

میتوانلگ تلأثی ،بل ،ملزایی در ملمم

روان افل،اد و

افزایش شادرامی داشت ،باشگ.

از زنلگ ی

از آنجا ر ،احساس میشود نظا آموزشی رشلور از

فقگان افسل،د ی و اضلا،ار را

رمبود شادرامی و نشاب رنلب ملیب،نلگ .للتا در ایلن

شام میشود و جنب،های مخت ل
شناخ ها و عواط

آیلاتی رل ،بشلار

و بل ،نظل،

ام

آن نیلز بل ،شلک

( .)5شایگ ب ،ج،أ

هم ،تمش ه ،انسلان در جهل

ماالع ،ب ،ب،رمی تأثی ،شنیگن آیا

بتلوان

یلافتن شلادی

ق،آن ب ،شلادرامی

دانشآملوزان دختل ،مقال راهنملایی مگرمل ،نمونل،
دولتی شه،متان ب،وجن پ،داخت ،شگه ام .

نشاب و خوشبختی در آینگه ام  .نشاب در زنلگ ی
از ش،ای ف،دی و اجتملاعی و در واقل

ت،ریبی ام

خود نشان،ای از ن ،شهای مثب

نسب

بل ،جهلان و
بل،

آموزان دخت ،مقا راهنمایی شه،متان ب،وجن بودنگ.
از آنجا ر ،دانشآموزان مگارس نمون ،دولتی ب ،دلی

جامع ،م،بوب میشود (.)6
در آیا

پژوهش نیم ،تج،بی حاض ،در نی مال اول مال
تحصی ی  1391 -92انجا شگ .جامع ،پژوهش دانش

محیای ر ،ف،د در آن زنگ ی میرنگ میباشگ .ملا
پایین نشاب اجتماعی ب، ،ایشهای منفلی نسلب

مواد و روشها

ق،آن ر،ی اشلاره شلگه امل

انسلانی رل،

موفقی

در آزمون ورودی هم نت ،میباشنگ

همللواره از آینللگه مللبه و نللامع ومی در رنللب باشللگ

مگارس نمون ،مگنظ ،ق،ار ،ف  .پس از انجا

آمایش و آرامش از وی م ب میشود؛ در حلالی رل،

هماهن ی الز با مسئولین چون در این شه،متان

ایمان ب ،آینگه او را امیلگوار و توانلایی بهل،ه یل،ی از

فق یک مگرم ،راهنمایی دخت،ان ،نمون ،دولتی وجود

لت های حال را در او افزایش میدهگ .چنین امیلگی

این مگرم ،ب،ای نمون ،ی،ی انتخار شگ.

مبب آرامش فک،ی و تأمین ممم
ممم

روانلی و بلالاب

داش

دانشآموزان مقا

اول ب ،دلی

دلتن یها و عگ

جسمی را فل،اه خواهلگ رل،د ( .)7قل،آن از

ماز اری با محی جگیگ در بگو ورود و دانشآموزان

ع لی (س)

مقا مو ب ،دلی من ینی دروس از ماالع ،خارج

انسلان

در

محک ت،ین متون امممی میباشگ .حض،
همنشینی با ق،آن را مبب هللگای
میدانگ ( .)1در حقیق

و نللجا

در ابتگای قل،آن ایلن رتلار

آمللمانی بلل ،عنللوان ی لک راهنمللا و دمللتورالعم در
زنگ ی بش ،مع،فی شگه ام

شگنگ .دانشآموزان مقا دو ر ،تمای ب ،ش،ر
ماالع ،داشتنگ ب ،صور

م،شماری پس از رضای

وارد ماالع ،شگنگ.
ابلزار جلم آوری اطمعلا

(.)9

پ،مشلنام ،شلادرلامی

بایگ اذعان رل،د رل ،قل،آن در بسلیاری از آیل،هلا و

آرسفورد بود .این پ،مشنام ،توم دانش اه آرسفورد

از

تهی ،و روایی و پایایی آن محامب، ،دیگ ( .)11این

و در

پ،مشنام ،توم محققین داخل ی نیز مورد تلأییگ ق،ار

عبللارا

تأریللگا

جنب،های مخت
722

ف،اوان لی بلل ،موضللوس مللمم
ف،دی و اجتلماعی داشت ،ام
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خ،منگی و رضای

از زنگ ی امل

هیجان و خ ق مثب

ممم

روان توج ،و تأریلگ داشلت ،امل

میرمگ تلمو

( .)4شلادرامی

عم میآورد و مواردی از قبیل رضلای

قالب آیا

متعگدی از جنب،های ونا ون بل ،مسلأل،

آواي قرآن و شادکامي دانشآموزان

،فت ،ام

راضیه میرزائیان و همکاران

( .)11در این پژوهش نیز جه

روایی -محتوایی از نظ،ا

تعیین

اماتیگ راهنما و اف،اد

از آزمون تی زوجی پی،مون و آنالیز واریانس یک
ط،ف ،امتفاده شگ.

صاحب نظ ،در موضوس پژوهش امتفاده و اصمحا
واریانس مؤاال

با امتفاده از آلفای ر،ونباخ ض،یب

هم ،دانشآموزان مقا دو ر 92 ،نف ،بودنگ وارد

آمگ .پ،مشنام ،دارای  29مؤال

دمو ،افیک ب،رمی شگه در

پایایی  1/19ب ،دم

میباشگ و چهار عبارتی ام  .نحوه نم،ه تاری آن

ماالع ،شگنگ .مشخصا

اف،اد مورد پژوهش در جگول  1آمگه ام .

ب ،ت،تیب  3 – 2 – 1 – 1میباشگ بناب،این ه ،چقگر

هم ،دانشآموزان دخت ،و از رمس دو راهنمایی و

آورد نشان

متع ق ب ،یک مگرم ،بودنگ 39 .نف 13 )%42/4( ،مال

ف،د نم،ه باالت،ی در این آزمون ب ،دم

و  53نف 14 )%57/6( ،مال من داشتنگ و میان ین

دهنگه احساس شادرامی باالت ،وی ام  .در نهای
نم،ا

شگ و رمت،ین نم،ه  1و

ب ،درصگ تبگی

آمگ.

باالت،ین نم،ه  111ب ،دم

در ابتگای ماالع ،پ،مشنام ،توم
تکمی شگ .مپس ب ،مگ
قب از ش،وس رمس آیا

دانشآموزان

یک هفت ،ه ،روز صب

من دانشآموزان  13/57±1/49بود.
جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک افراد مورد پژوهش
تعداد (درصد)

متغیر
وضعیت اقتصادی

موره مبارر ،حش ،ب ،مگ

 7دقیق ،ب،ای دانشآموزان پخش ،دیگ و دانش
آموزان ب ،صو

دلنشین امتاد محمود منشاوی وش

ف،ا میدادنگ در انتها نیز معانی آیا
دانشآموزان ق،ائ

توم

یکی از

میشگ .موره حش ،پنجاه و نهمین

موره ق،آن ر،ی ام

ر ،در مگین ،منوره نازل شگه و

 24آی ،دارد .ام اعظ خگاونگ اممی ام
آن بسیاری از مشکم

میتوان دم

نبی مک ،امم ص یاهلل ع ی ،وآل ،وم

تحصیالت مادر

ر ،با ذر،

مادی و معنوی آمان می

،دد و ب ،بسیاری از مقاما

یاف

و

ف،مودهانگ:

ام اعظ خگا در شش آی ،آخ ،موره حش ،ام .
همچنین امنی یابی و آمایش از خواص ق،ائ
رتاب

تحصیالت پدر

این موره عظی الشأن ذر ،شگه ام

و
()12

بعگ از این دوره مجگداً دانشآموزان پ،مشنام،
شادرامی را تکمی نمودنگ.
پس از جم آوری اطمعا

دادهها وارد ن ،افزار

 SPSSنسخ 15 ،شگ و جه

تجزی ،و تح ی دادهها
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عالی

(4)4/4

خوب

(72)71/3

متوسط

(45)42/1

ضعیف

(91)92/4

ابتدایی

(91)91/1

راهنمایی

(77)73/1

متوسطه

(41)53/7

دانشگاهی

(99)97

ابتدایی

(2)2/2

راهنمایی

(91)71/1

متوسطه

(42)59/9

دانشگاهی

(91)71/1

کل

وضعی

(17)911

شادرامی دانشآموزان ب،اماس مشخصا

دمو ،افیک در جگول  2آمگه ام

و نتایب حاری از

آن ام

ر ،میان ین نم،ه شادرامی ه قب و ه بعگ

از تمو

ق،آن در ،وه منی  13مال ب ،طور معنی

داری بیشت ،از ،وه منی  14مال بود اما نم،ه
شادرامی دانشآموزان ب،حسب وضعی
تحصیم

والگین تفاو

اقتصادی و

معنیداری با ه نگاش

(جگول  .)2ملیان ین نمل،ه شلادرلامی قب از شنلیگن
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الز انجا شگ و پس از یک ماالع ،مقگماتی و تعیین

نتایج

آواي قرآن و شادکامي دانشآموزان

آیا

راضیه میرزائیان و همکاران

ق،آن  61/39±11/69و پس از شنیگن آیا

شادرامی پس از شنیگن آیا

ق،آن  67/51±14/31بود و افزایش میان ین نم،ه

ق،آن از نظ ،آماری

معنیدار بود (.)P>1/111

جدول  :2مقایسه میانگین نمره شادکامی دانش آموزان برحسب وضعیت اقتصادی و تحصیالت والدین
انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

 93سال

12/93±2/12

27/2±99/54

 94سال

54/11±2/21

13/2±95/15

معنیداری آزمون تی مستقل
عالی

وضعیت اقتصادی

خوب

19/73±1/25

متوسط

11/97±91/15

11/27±93/13

ضعیف

51/72±93/17

17/11±94/11

1/17

1/37

ابتدایی

14/17±99/3

21/27±94/41

راهنمایی

52/12±2/99

11/21±93/27

متوسطه

11/39±91/21

12/27±94/91

دانشگاهی

19/24±93/23

17/55±91/74

معنیداری آزمون آنووا
تحصیالت مادر

1/49

1/52

ابتدایی

13/99±99/22

12/27±95/12

راهنمایی

52/44±2/1

14/34±99/11

متوسطه

11/17±91/2

12/12±94/42

دانشگاهی

11/22±97/54

12/74±91/19

1/22

1/2

معنیداری آزمون آنووا

بحث

را شادت ،توصی

ماالع ،حاض ،در نوس خود ماالع ،جگیگی ام

و با

جستجو در مناب و مای های معتب ،ع می ماالع،
مشاب ،ماالع ،حاض ،یاف
مای ،ماالعا

17/92±91/23

11/17±95/17

معنیداری آزمون آنووا
تحصیالت پدر

1/11

1/17
12/12±1/12

نشگ .لتا در این قسم

در زمین ،تأثی،ا

میرننگ ر ،شایگ بل ،دلیل در یل،ی

رمت ،با مسائ و مشکم
خ،ج خانواده یا ت،بی

ف،زنگان و  ...باشلگ و در ایلن

ب،

رابالل Bradburn ،نیللز ب،امللاس تحقیقللی در شلله،

آوای ق،آن اشاره

ر 26 ،درصلگ افل،اد در  21ملال ی

خواهگ شگ.

شیکا و دریاف

خود را بسیار شاد توصی

یافتلل،هللای پللژوهش نشللان داد رلل ،می لان ین نملل،ه
شادرامی قب از شنیگن آیا

خلانواد ی ماننلگ دخل و

ق،آن در حگ متوم بل،

باال بلوده امل  .ایلن ما لب بلا تحقیلق صلیامیان و
همکاران رل ،بلا هلگن تعیلین وضلعی

شلادرامی و

اف،اد در بیس

میرننلگ و تنهلا  1درصلگ

مال ی بل ،طلور نسلبی شلاد نیسلتنگ

(.)14
در ماالعلل ،حاضلل ،ر ل جامعلل ،آمللاری را دختلل،ان
تشکی داده بودنگ لتا تأثی ،جنسی

ب ،شادرامی قاب

ارتباب آن با ب،خلی متغیل،هلای جمعیل شلناختی در

تعیین نبود .ه،چنگ ر ،در ماالع ،صیامیان و همکلاران

دانشللجویان پی،اپزشللکی مازنللگران انجللا شللگه ب لود

( )13ع لللللوی ( )16و  Koivumaa-Honkanenو

( .)13این ما ب را چنلین ملیتلوان

همکللاران ( )15بللین میلزان شللادرامی افلل،اد مللتر ،و

همخوانی داش

توجی ،نمود ر ،اف،اد در منین نوجوانی و جوانی خود

721

مؤنث تفاو

معناداری زارش داده نشگ.
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متغیر

گروه سنی

شادکامی قبل از تالوت قرآن

شادکامی بعد از تالوت قرآن

راضیه میرزائیان و همکاران

آواي قرآن و شادکامي دانشآموزان

شنیگن آوای ق،آن میان ین نم،ه شادرامی ب ،طور

پس از امتماس آوای قل،آن رلاهش یافتل ،امل

(.)21

معنیداری افزایش یافت ،بود و شنیگن ق،آن اث ،مثبتی

مجیگی نیز در ماالع ،خود نشان داده ر ،لوش دادن

در شادرامی اف،اد داش  .این موضوس مؤیگ آن ام

بلل ،آوای قلل،آن مللبب رللاهش اضللا،ار مللوقعیتی و

ر ،انس با ق،آن و دینباوری عموه ب ،این ر ،ب،
زنگ ی انسانها معنا میدهگ آرامش روانی انسان را
در پی دارد .این یافت ،مشاب ،تحقیق ق،بانی و همکاران
میباشگ ر ،نشان میدهگ شنیگن ق،ائ
تفک ،در آیا

توج ،و

شخصیتی شگه ام
تحقیقا
اث،ا

(.)22

فوق مؤیگ آن ام

مثبتی ب ،ممم

تحقیقا

ر ،شلنیگن آوای قل،آن

اف،اد دارد .در این زمین ،ملای،

ه نشان داده ام

ر ،پایبنگی ب ،معنویلا

ق،آن ه ،رگا ب ،نوعی میتوانگ ان،ژی

ماننگ؛ دعا نیایش و ذر ،اذرار مسلتحبی هل بل ،روح

بخش و روحافزای انسان باشگ و انسان را از

میرنگ و از

مشکم

اث ،دارد و ه ممم

جسمانی را تقوی

موجود در زنگ ی اضا،ار و در ی،ی

ط،فی باعث ارتقاء ملاز اری فل،د بلا موقعیل هلای

های روانی رهایی بخشگ ( .)17در ماالع ،حیگری و

 62تلا 64

بح،انی میشود ( .)23در ق،آن نیز در آیا

دوملتان خلگا هلیچ تل،س و

شهبازی ر ،با هگن تعیین تأثی ،آوای ق،آن ب ،میزان

موره یونس آمگه ام

اضا،ار امتحان در دانشجویان پ،متاری و فوری

انگوهی ب ،دل نگارنگ .آنها اه ایمان و خگا ت،منگ و

های پزشکی در دانشکگه پ،متاری ب،وجن انجا شگ

ب ،آینگه امیگوارنگ و مناقی ام

نیز نتایب حاری از آن بوده ر ،ما اضا،ار آشکار

امیگ ب ،آینگه مبب آرامش بشود .وقتی انسان هملواره

و پنهان دانشجویان در زمان امتحان با پخش آوای

از آینگه ملبه و نلامع ومی در رنلب باشلگ آملایش و

( .)11در ماالع ،حسن

آرامش وی از بین میرود همان ونل ،رل ،در آیل31 ،

ق،آن راهش یافت ،ام

پوردهک،دی و همکاران ر ،با هگن تعیین تأثی ،آرا

موره فص

مازی پیش،ونگه عضمنی و آوای ق،آن ذر ،خگا ب،

ایمان آوردنگ دی  ،ت،می از آینگه و انگوهی نسب

ما

اضا،ار آشکار دانشجویان پ،متاری در بگو

اشاره شگه ام

ر ،ایمان بل ،خلگا و

آنان ر ،ب ،واق ب ،خگا
ب،

تشت ،نخواهنگ داش .

ورود ب ،رارآموزی در دانش اه ع و پزشکی شه،ر،د

از محگودی های ماالع ،حاض ،نبلود ل،وه شلاهگ

انجا شگ نیز آوای ق،آن و ذر ،خگا مبب راهش

ب،ای مقایس ،نتایب تلک جنسلی بلودن جامعل ،ملورد

( )19همچنین در

پژوهش و در ی ،شگن دانشآملوزان از یلک مقال و

ماالع ،راظمی و همکاران نتایب نشان داده ر ،آوای

آینلگه

ما اضا،ار آشکار شگه ام

ق،آن مبب افزایش میان ین نم،ه بهگاش
ام

روان شگه

( .)2انصاری جاب،ی و همکاران نیز در تحقیق

خود تأثی ،مثب

همسن بود لتا پیشنهاد ملیشلود در ماالعلا

نمون ،ی،ی از ملگارس پسل،ان ،در ل،وههلای ملنی
متنوس و با حضور ،وه شاهگ انجا

ی،یگ.

آوای ق،ان ر،ی ب ،افس،د ی را بیان

ر،دنگ ( .)21شمسی و همکاران نیز ماالع،ای را با

نتیجه گیری

هگن تعیین تأثی ،آوای ق،آن ر،ی ب ،امت،س درك

یافت،ها حاری از این بود ر ،آوای ق،آن مبب افلزایش

شگه راررنان دانش اه ع و پلزشکی اراك انجا دادنگ

شلادراملی در دانلشآملوزان شلگه ام  .از آنلجا ر،
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از یافت،های اص ی ماالع ،حاض ،این بود ر ،پس از

و نتایب نشان داد ر ،میان ین نم،ه امت،س درك شلگه

راضیه میرزائیان و همکاران

آواي قرآن و شادکامي دانشآموزان

تشکر و قدردانی

 و،اتلب تشلک، م، نویسنگ ان این مقالل، بگین ومی
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مللالی دانشللکگه ع للو

قللگردانی خللود را از حمای ل

نس آینگه

بی، دلی ت،ورش ب،مازمان آموزش و پ

 حسار ملیآینلگ از مسلئولین،از مازمانهای مه ب
 بلا در،میشود ر

بیان مگارس درخوام،ان و م،مگی

د و،ر،پزشکی بهبهان و دانشل اه ع لو پزشلکی شله

 اقگاماتی اتخاذ نماینلگ، حاض،فتن نتایب ماالع، ،نظ

ورش،همچنین همکلاری مسلئولین اداره آملوزش پل

ای، نوجوانلان و جوانلان بل،تا ملبب افلزایش عمقل

، دانلشآملوزان عزیلزی رل،وجن و ر یل،متان ب،شه

ریلزی،نامل، با رتار آممانی شود و با ب،نزدیکی بیشت

بگون رمک آنان انجا این تحقیق ممکن نبلود اعلم
.میدارنگ

آن،انلس بلا قل

هنل،ویب ف،ت

های منامب در جه

ژی،های م ی با نشلاب و انل،مای،دارنگ تا این م،ا ب
آن،ق

را،ی مقاط تحصی ی را ب تراننگ و از ب،بیشت
.نگ،ه ی،تحصی ی به

در موفقی
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The Effect of Listening to the Quran Verses on the Happiness of Girl
Students of Junior High School in Borujen
Razieh Mirzaeian 1,2, Maryam Mirzaeian 3, Maryam Omidi 1, Masoumeh Alidosti 4,
Seyedeh Leila Dehghani4

Abstract
Background: Happiness among students can enhance school performance. The aim of this
study was to investigate the effect of listening to the Quran verses on the happiness of female
students of a junior high school in Borujen, Iran.
Methods: In this semi-experimental study, all students of the 2nd grade of the Distinct
Governmental Junior High School in Borujen, Iran, were included by census sampling
method. Data were collected by the Oxford Happiness Questionnaire completed by the
students. Then, the verses of Hashr sura recited by Mahmoud Minshavi were replayed for one
week. After this, the questionnaires were completed by the students again. Finally, the data
were analyzed by paired t-tests using SPSS 15.
Results: In this study, 92 girl students of Junior High School with an average age of
13.57±0.49 were included. The average score of happiness before and after listening to the
Quran verses were 60.39±10.69 and 67.58±14.30, respectively. The scores of happiness
significantly increased (P<0.001).
Conclusion: The findings show that Quran recitation probably increases the happiness of the
students. Therefore, by planning to have Quran recitation in schools, the level of students’
happiness can be increased.
Keywords: Happiness, Quran Recitation, Students
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