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تاای   ن. نااز  مای ینا م   مومناان  از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای : پروردگار عالم می فرماید
ان داد یه به بحث، نشمورد زم نه تحق ق و مطالعه در مطالعات مورد بررسی ضمن حکایت از یمبود 

خصوصاً بار  ت یارگ ری تحریکات شنوایی مناسب و مطابق با مذهب و فرهنگ  دارای تاث رات مثب
راه ارتباط س ناپسی مغزو نمره هوش اری هما و بهبود ICUب ماران یمایی بستری در بخش های روی 

تواناد روناد   است یه ارائه این گونه تحریکات حسی مای آن بوده است و نتای  تحق قات حایی از 
یاریم بار   قارآن آوایس ر مطالعاتی دررابطه با تااث ر  رشد یه حا  . را تسریع یندبهبود خودبخودی 

وزارت فارا رسا ده اسات یاه    آن قرار گرفته، زماان  توجه و اقبا  پژوهشگران سالمت جامعه، مورد 
مل ااتی  بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اتخاذ س است های مراقبتی به آموزه های قرآنی و ع

.همت گماردمح ط های ب مارستانی و جامعه هایی از این دست در یردن نتای  پژوهش 

بر سطح هوشیاری بیماران کمایی  قرآن آوای با شنواییتحریک حس تأثیر 
مغزیاز صدمات ناشی 

مربی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:*ویدا طیبی
دانشجویان یارشناسی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: فائزه تویی و فاطمه رضایی
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آمارنهمچن .ینندمیفوتمغزیضرباتدل لبهنفرم ل ون1/5ساالنهیهشودمیزدهتخم ن
.داردارارقجهاانیشورهاینخست نزمرهدرتصادفاتوسوانحبروززم نۀدرایراندهد؛مینشان

یمایی، مارانبدرحسیمحروم تازپ شگ ریمنظوربه.استیماسر،شدیدهایآس بنتای از
متعددیدالیلهبشنواییحستحریکوداردضرورتپرستارتوسطیافیحسیتحریکاتتام ن
اورهاایبدرقرآناهم تبهتوجهبا.داردقرارخاصیتوجهموردحواسسایرتحریکبهنسبت
برهشگرانپژودارد،وجاودیاشورمخاتلفنقااطدریهمذهابیوقوما تیتنوعمسلامانان،دینای

موردرامایییب مارانهوش اریسطحتغ  راتبرقرآنآوایتاث ربهمربوطتامطالعاتشدندآن
.دهندقراربررسی
باIrandocوGooglescholar،SID،Pubmed،Iranmedexهایپایگاهازمقاله15تعداد

بهویژهتمراقببخشویماهوش اری،سطحاختال ،قرآنآوایشنوایی،تحریکاتهاییل دواژه
.گرفتندقراربررسیموردوشدهانتخاب1395بهمنتهیسا 5مطالعات.آمددست

مطالعات نتای.ین ممیناز مومنانبرایاسترحمتوشفاآنچهقرآناز:فرمودعالمپروردگار
فرهنگ،ومذهببامطابقومناسبشنواییتحریکاتیارگ ریبهیهدادنشانبررسیمورد

تحریکاتونهگاینارائهیهطوریبهاستبودهیماییب مارانبرخصوصاًمثبت،تاث راتدارای
.یندتسریعرابهبودیروندتواندمیحسی

ویژهتمراقببخشیما،هوش اری،سطحاختال ،قرآن،آوایشنوایی،تحریکات:کلیدیواژگان

در.استدهگردیپ شنهاد«یماتحریک»روشیما،ازحاصلنتای بهبودبرایاخ رهایسا در
شاملمتنوعاصواتپرستار،صدایب مار،برایآشناصدایچوناصواتیتأث رمختلف،مطالعات

جهاتقارآنآوایومحققصدای،خانوادهوتلویزیونصدایزنگ،زدن،یفسوت،صدای
آشناصدایهیدادنشانمطالعاتایننتای .استشدهبررسییمایایب ماارانشنوایایتحریک

بهبتنسپرستارصدایومج دقرآنازدهرسورهتالوتهمچن نوناآشناصدایبامقایسهدر
.استشدهب مارانهوش اریسطحافزایشسبببودنگرفتهصورتایمداخلهیهگروهی

وردداهارمونیوریتمبهباطنیگرایشآدمیطب عتیهانددادهنشاندیگرتحق قاتهمچن ن
یهداردادلربآهنگیوش واسبکی،رساب انییریمقرآن.بردمیلذتآنهماهنگیونظماز

وبهداشتهح طدرخصوصاًقرآنآوایتأث رارزندهنتای .دهدمیقرارث رأتاتحتراشنوندگان
رواننونفیناردرپرستارانوشناسانروانپزشکان،بطوریکهاست؛واضحوبارزروانسالمت
خودنب مارامشکالتیاهشبرایوحییالمبخشروحآوایازتوانندمیداروییوشناختی
دریهمذهبیوقوم تیتنوعومسلماناندینیباورهایدرقرآناهم تبهتوجهبا.نماینداستفاده

وفرهنگابمطابقهزینهیمدسترس،درروشاینازاستفادهن زوداردوجودیشورمختلفنقاط
تغ  راتبریقرآنآوایتاث ربهمربوطتامطالعاتشدندآنبرپژوهشگرانیشورمان،مردمعقاید
.دهندقراربررسیموردرایماییب مارانهوش اریسطح

بااا     Irandocو Googlescholar،SID،Pubmed،Iranmedexمقالااه از پایگاااه هااای 15تعااداد 
ویاژه  بات  بخش مراقیما و ، اختال  سطح هوش اری، قرآنتحریکات شنوایی، آوای های یل د واژه

و مقادم  . گرفتناد انتخااب شاده و ماورد بررسای قارار      1395به منتهی سا  5مطالعات . به دست آمد
ک شنوایی با تأث ر تحریبررسی » مطالعه ای از نوع یارآزمایی بال نی تحت عنوان ( 1394)همکاران 

. دادناد انجاام « آوای اذان بر روند تغ  رات سطح هوش اری  در ب مااران یماایی ترومات اک مغازی     
باار در روز هنگاام اذان رهار و مغارب صادای اذان را دریافات       2، روز 14مادت  گروه مداخله به 

 اری در باه هماان ترت اب ساطح هوشا     . قبل و بعد از هر بار مداخله سطح هوش اری ثبت شد. یردند
ه تحریاک  نتای  آزمون نشاان داد یا  .  گروه ینتر  دو نوبت در روز بدون ه چ مداخله ای ثبت شد

رغام    علای ینتار گاروه  در درحال که شود؛ شنوایی با آوای اذان سبب افزایش سطح هوش اری می 
. نشدروز مشاهده 14افزایش سطح هوش اری، تاث ر یکنواختی طی 

عناوان        تحات  ( 1392)دیگاراز ناوع یارآزماایی باال نی توساط حسا ن زاده و همکااران        ای مطالعاه 
انجاام  « مغازی های تاث ر تحریک شنوایی بر سطح هوش اری ب ماران یمایی ناشی از آس ببررسی »

ه باا صادای   گاروه مداخلا  شادند؛  تقسا م  ( گروه مداخله و ینتار  )تصادفیبه دو گروه ب ماران . شد
دق قه 15و هر بار روز 10فرایند در ش فت صبح و شب به مدت این . شدپرستار زن تحریک شنوایی 

نتای  نشان . یدگردسطح هوش اری ب ماران توسط مق اس گالسکو اندازه گ ری . صورت می گرفت
( 7/80±1/96)دهام  گاروه ینتار  در روز   و ( 8/25±1/19)پانجم  مداخله در روز گروه GCSدادند یه 

.بود
نااوع یارآزمااایی بالاا نی تحات عاانوان         مطالعاه دیگاری از   ( 1395)و همکااران  مقادم  همچن ن 

مودینام اک  تاث ر تحریکات شنوایی توسط صادای خاانواده و خوانادن دعاا بار تغ  ارات ه      بررسی »
2روز با دریافت صدای خانواده توسط هدفون  14گروه او  به مدت . دادندانجام « یماییب ماران 

گاروه دوم تحات هماان شارایط باا دریافات      . بار در روز به هنگام اذان مغرب و عشا آزماون شادند  
انگ ن م ا . تغ  رات عالئم همودینام اک قبال و بعاد از مداخلاه ثبات شاد      . صدای اذان آزمون شدند

 ت وضاع . گروه ینتر  ه چ مداخلاه ای را دریافات نکارد   . دق قه بود4زمانی صدا در دو گروه بازه 
ی همبساتگ آزماون،  گاروه  . بررسای شاد  همودینام ک دوبار در روز باه هنگاام اذان مغارب و عشاا     

ساانی را  در حال که تمایال یک . داری را با شمار روزهای یما در بعضی از متغ رها نشان می دادمعنی 
ودیناام کی    همدر متغ رهای همودینام کی نشان نداد ولی افزایش همبستگی در ساطوح پارامترهاای   

پس از دریافت صدای به خصوص( و تنفس س ستول ک و دیاستول ک، م انگ ن فشار شریانی فشار )
. اذان را به دنبا  داشت

It is estimated that each year 1.5 million people die due to brain injuries. Iran

is also on the incidence of accidents among the first countries in the world. The

result of severe damage,is coma. In order to prevent a comatose patient from

sensory deprivation, sensory stimulation adequate nursing supply is essential

.Given the importance of the Qur'an in Muslim religious beliefs and ethnic and

religious diversity that exists across the country and the use of this method

available, low-cost and consistent with the culture and beliefs of our

people,researchers aimed to examine the effects Quran voice on comatose

patients who examined the alteration of consciousness.

15 Articles in last 5 years were selected bases Googlescholar, SID, Pubmed,

Iranmedex and Irandoc by proer keywords. Lord said, the Quran healing and

mercy for the believers what we do. Results of the study showed that the use of

appropriate auditory stimulation and in accordance with the religion and

culture has a positive impact, for comatose patients and can accelerate the
process of spontaneous recovery.
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