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هاي پیشگیرانـه در پرسـتاري و مـامـایـی ي مراقبـت مجـله   

  79 تا 71 صفحات ،94 بهار و تابستان ،1 ي ارهـشم ،5 ي دوره
  

  بررسی تأثیر تحریک شنوایی با آواي اذان بر روند تغییرات سطح هوشیاري 
  در بیماران کمایی تروماتیک مغزي: کارآزمایی بالینی

  3، سقراط فقیه زاده2بوساريمیترا پیامی ، 1فاطمه مقدم
  payami@zums.ac.ir      مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر برسالمت، دانشگاه علوم پزشکی، زنجان: ي مسئول نویسنده

 04/06/94پذیرش:          21/01/93 دریافت:
  

    چکیده
 روش کما، از حاصل نتایج بهبود براي. باشد می دنیا سراسر در انیناتو و میر و ابتال به کما، مرگ علل از یکی تروماتیک مغزي ضربات زمینه و هدف:

در بیماران کمایی تروماتیک مغزي  هوشیاري سطح بر روند اذان آواي با شنوایی تحریک تأثیر تعیین این مطالعه با هدف. است شده پیشنهاد کما تحریک
   .انجام گردید

 هاي بخش در بستري مغزي صدمات به مبتال بیمار 33 روي بر که است شاهددار جربی دو گروهینیمه ت بالینی کارآزمایی یک پژوهش این :بررسی روش
 را اذان صداي مغرب و ظهر اذان موقع روز در بار 2 روز، 14 مدت به مداخله گروه. شد انجام بودند، شده گیري نمونه دسترس در روش به که ویژه

 هیچ بدون دو نوبت در روز کنترل گروه در هوشیاري به همان ترتیب سطح. شد ثبت هوشیاري سطح مداخله هربار از بعد و قبل. کردند دریافت
 . گرفت قرار تحلیل مورد SPSS 16ها توسط برنامۀ  در نهایت داده و ثبت اي مداخله

 در و 6/11 اذان گروه در چهاردهم وزر هوشیاري سطح میانگین. بود 7/6 کنترل گروه و 5/6آواي اذان  گروه در پایه هوشیاري سطح میانگین :ها یافته
 گروه ). در=0001/0Pشود ( می هوشیاري سطح افزایش سبب اذان آواي گیري مکرر نشان داد تحریک شنوایی با آزمون اندازه .بود 7/8 کنترل گروه
  .نشد روز مشاهده 14طی  یکنواختی رغم افزایش سطح هوشیاري تأثیر علی کنترل
تواند سبب ارتقاء سطح هوشیاري شود. لذا صداي اذان به عنوان روشی موثر جهت تحریک کمایی محسوب  با آواي اذان می تحریک شنوایی گیري: نتیجه

  .می گردد
  ایران ،هوشیاري، بیماران تروماتیک مغزي شنوایی، اذان، سطح تحریک کما،: واژگان کلیدي

  

  مقدمه
  

 هک هستند مشکل آفرینی صدمات مغز، هاي تروماتیک آسیب
 ی،ـعقل ی،ـجسم بروز تغییرات بـو موج دهـش وارد زـمغ به

 مغزي ضربات. شوند می فرد در شغلی و اجتماعی احساسی،
 علل از یکی) TBI)Traumatic Brain Injury تروماتیک یا 

 زده تخمین. دـباش می دنیا رـسراس در یـناتوان و رـمی و رگـم
 میرند می مغزي تضربا دلیل به نفر ساالنه میلیون 5/1 شود می

 درمان به تروماتیک مغزي ضربۀ داشتن از بعد نفر ها میلیون و
 مرگ دوم رتبۀ تروما، ایران . در)1( کنند می پیدا نیاز اورژانس

 ایران که دهد می نشان آمارها همچنین. باشد می دارا را میر و

 کشورهاي نخستین زمرة در تصادفات و سوانح بروز زمینۀ در
 ايـارتق دلیل به رـاخی ايـه الـس ). در2دارد ( رارـق انـجه

 لـقاب شـکاه یـبالین مدیریت و اءـاحی ی،ـهاي تشخیص روش
 رـس شدید اتـصدم دنبال به میر و مرگ میزان در اي مالحظه
سر کما است.  هاي شدید آسیب از نتایج ).3( است آمده بوجود

 ارـبیم که اییـآنج از. تـاس یـبیهوش تـحال ترین عمیق اـکم
 لذا است بدن حفاظتی هاي بازتاب کلیۀ دـفاق و تـاس بیهوش
 ضروري اصول از بیماران این از شایسته پرستاري هاي مراقبت
  ).4(شود  می محسوب ها آن بهبودي

 

 

 کارشناس ارشد پرستاري مراقبت ویژه، دانشکده پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان -1

 کز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر برسالمت، دانشگاه علوم پزشکی زنجاندکتري پرستاري، استادیار، مر -2
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 طوالنی، کماي با هاي ویژه در بخش بستري بیماران براي
 کما مدت چه هر کلی طور به). 5است ( ضعیف بسیار برآیند

 ).4(یابد  می کاهش آن پذیري برگشت احتمال باشد تر طوالنی
 وارد نشوند بیدار هفته 6 تا 4 طی در که بیمارانی همچنین

 بعد بالفاصله بالینی بازتوانی لذا )1( شد خواهند نباتی مرحله
  ).6( شود شروع باید TBI از

 روش کما، از حاصل نتایج بهبود براي هاي اخیر در سال
. است گردیده پیشنهاد) Coma Stimulation( کما تحریک

 تحریک از هدفمند، و شده ریزي برنامه شکلی به روش این در
 عـواق در ).4( ودـش می ادهـاستف یـحس مـسیست ديـبع دـچن

 مشبک کنندة فعال سیستم نمودن بیدار با کمایی تحریکات
 تحریکات، رـتأثی تحت زـنی و دـشون می زـمغ وديـبهب ثـباع

 فعالیت مجدد سازماندهی به که شود می ایجاد نبیجا هاي رابط
 تک شکل دو به حسی تحریکات ).7( کند می کمک مغزي
 تحریک یعنی بعدي چند و حس یک تحریک یعنی بعدي
 بعدي تک تحریکات از ).8(شود  بیمار انجام می حس چند
 مورد جهت چند از که کرد اشاره شنوایی تحریک به توان می

 که است حسی آخرین د. حس شنواییباش می محققین توجه
 مانعی چندان دیگر طرف از و رود می بین از کمایی بیمار در
تأثیر  مطالعات مختلف در). 9( ندارد وجود آن کاربرد راه سر

 پرستار صداي ،)9-11( بیمار براي آشنا صداي چون اصواتی
 زنگ، زدن، کف سوت، صداي شامل متنوع اصوات ،)12،11(

 )10( محقق صداي )،13( خانواده و لویزیونت و رادیو صداي
 یـکمای ارانـبیم یـشنوای تحریک تـجه) 14(رآن ـق آواي و

 آشنا نتایج این مطالعات نشان داد صداي بررسی شده است.
تالوت سوره دهر از  همچنین و آشنا نا صداي با مقایسه در

 اي مداخله که گروهی به نسبت پرستار صداي مجید و قرآن
 شده بیماران هوشیاري سطح افزایش سبب بود فتهنگر صورت

در  2003) در Davisاست. لیکن نتایج تحقیق دیویس (
 کف زدن و صداي خانواده و سوت خصوص مقایسۀ صداي

در زمینۀ تفاوت صداهاي  1997) در Leeهمچنین لی ( و

خانواده، موسیقی و صداي پرندگان بر سطح هوشیاري بیماران 
 هاي یاد شده روي خش نبودن روشاز اثر ب کمایی حاکی

  .)13،15( بوده است کمایی بیماران هوشیاري سطح
اگر چه شواهد بدست آمده در برخی از تحقیقات اخیر حاکی 

بخشی تحریکات شنوایی با صداي اعضاي خانواده و  از اثر
 نظر اصوات آشنا بر سطح هوشیاري بیماران کمایی است به

مواجه  مشکالتی با دهـش یاد ايـه روش از دامـک هر دـرس می
ا ـور بـاي ویژه در کشـه ت مالقات در بخشـباشد. سیاس می

) و همچنین صداهاي اعضاي 16هایی همراه است ( محدودیت
تواند شرایط مداخله را براي بیماران متفاوت سازد  خانواده می

زیرا ممکن است برخی از بیماران نسبت به بعضی از صداهاي 
د حساسیت عاطفی و هیجانی مثبت یا اعضاي خانوادة خو

هاي  گر وضعیت منفی داشته باشند و حتی ممکن است تداعی
 در نامطلوب قبل از حادثه براي برخی بیماران باشد. همچنین

 باورهاي و عالیق با است ممکن موسیقی صداي از استفاده
  . باشد تعارض در بیمار

 محیطی تاحساسا درك به قادر کمایی بیماران که آنجایی از
در  قرآنی آواي شدن شناخته مؤثر به عنایت با ) و17( هستند

ر مورد ـورة دهـس ه در آن تأثیرـ) ک1377( یـمطالعۀ سلیمان
 که اذان قرائت از ، در این مطالعه)14(بررسی قرار گرفته بود 

 شنوایی محرك عنوان آشناست به صوتی مسلمان بیماران براي
 ن،ـاتریـزیب از یـیک انـمسلمان رـنظ د. اذان درـش ادهـاستف

 زايـاف روح یـموسیق ا،ـه موسیقی ترین طبیعی و ترین دلنشین
 به انسان اعصاب سیستم است شده ثابت. )18است ( اذان

نشان  مثبت پاسخ منظم فرودهاي و فراز با صوتی هاي محرك
 که است جمالتی اولین توحیدي شعار این. )18،19( دهد می
 ارـان دین بسیـاز بزرگ و ودـش می دهـنخوا نوزاد وشـگ در

 بیماري هنگام خصوص به هایتان خانه در است شده سفارش
اي در خصوص  در مروري بر متون مطالعه .)20( بگویید اذان

 نواي اینکه به باتوجه یافت نشد لذا اذان صداي اثر ارزیابی
شود و توجه  صداي آشنا در جامعۀ اسالمی محسوب می اذان
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ري از ـور پیشگیـر به منظـت کل نگـۀ مراقبـبه ارائ ارانـپرست
محرومیت حسی و ارائۀ مراقبت معنوي به بیماران کمایی این 

هدف تعیین تأثیر تحریک شنوایی با آواي اذان بر  مطالعه با
روند تغییرات سطح هوشیاري در بیماران کمایی تروماتیک 

  .مغزي انجام شد
  

  روش بررسی
تجربی دو گروهی  نیمهی بالینی این پژوهش یک کارآزمای
بیمار کمایی تروماتیک مغزي  33شاهددار است که بر روي 

ی و ـاي آموزشـه ارستانـژه در بیمـاي ویـه ري در بخشـبست
اهللا موسوي زنجان و امدادي ابهر انجام شد. نمونه  درمانی آیت

 آزمون توان با نمونه ماه انجام گرفت. حجم 5گیري در مدت 
 رـنظ در روهـگ رـه در بیمار 18 د،ـدرص 95 یناناطم درصد و

  . شد گرفته
ها در این پژوهش بعد از اخذ مجوز از دانشگاه علوم  نمونه

کتبی از ولی قانونی بیماران و  رضایت نامه پزشکی زنجان،
ها، وارد مطالعه شدند. بیماران کمایی  مجوز پزشک معالج آن

ویژه به روش هاي مراقبت  تروماتیک مغزي بستري در بخش
ن معیارهاي ورود و ـر گرفتـا در نظـگیري در دسترس ب نمونه

ی به دو ـا استفاده از روش تخصیص زمانـخروج انتخاب و ب
روه اول به عنوان گروه ـگروه تخصیص یافتند. بدین ترتیب گ

مداخله و گروه دوم به عنوان گروه کنترل مشخص گردید. 
ي دو بار به طور روز MP3تحریک شنوایی توسط هدفون و 

دقیقه در اوقات شرعی اذان ظهر و مغرب به مدت  5متوسط 
روز براي گروه مداخله انجام شد و سطح هوشیاري  14

روه ـد و در گـار تحریک ثبت شـد از هر بـبالفاصله قبل و بع
کنترل نیز به دلیل نبود مداخله دو بار در روز در زمان مشابه 

نها ثبت شد. کورسازي در با گروه مداخله سطح هوشیاري آ
  این پژوهش انجام نشده است. 

 اییـکم اي ورود به مطالعه عبارت بودند از بیمارانـمعیاره
 سال، سطح 14-68 سنی تروماتیک مسلمان، در محدودة

 لوب در جراحی و شکستگی ، عدم8از کمتر و 8 هوشیاري
 شدید هاي بیماري وجود پلک، عدم دو هر تورم تمپورال، عدم

 شرکت جهت خانواده اندام، رضایت چهار شکستگی ن وروا
سابقۀ اختالل شنوایی بود. معیارهاي  وجود مطالعه و عدم در

 گروه، تغییر هر دو در 14 روز از قبل بیمار خروج شامل فوت
 سلب را مداخله انجام امکان که طوري به بیمار وضعیت در

  قلبی بود.  ایست دیگر و بیمارستان به بیمار اعزام مانند نماید
 رمـف وگرافیک،ـدم اتـمشخص فرم ا،ـه داده گردآوري زارـاب

اري بر اساس معیار ـهوشی حـسط ثبت رمـف و یـبالین وضعیت
دارد است و روایی و ـبود. ابزار گالسکو ابزاري استان گالسگو

ط دو ـالت توسـ). مداخ10،9ده است (ـیید شأایی آن تـایـپ
 یـتصادف ايـخط زانـعیین مید. براي تـام شـر انجـپژوهشگ

براي  پژوهشگر دو پایایی گیري سطح هوشیاري ضریب اندازه
 در بستري بیمار ده که شد تعیین صورت این دو بیمارستان به

 اريـهوشی سطوح انـهمزم و ابـانتخ ژهـوی مراقبت شـبخ
 وارد اطالعات سپس و شد تعیین پژوهشگر دو توسط بیماران

ا ـب .ردیدـگ تعیین 98/0 پایایی یبضر و دـش SPSSه ـبرنام
ها از توزیع نرمال بر اساس نتایج  توجه به برخورداري داده

هاي آماري توصیفی  آزمون کولموگروف اسمیرنوف از آزمون
گیري مکرر و تی تست  و استنباطی کاي دو، آزمون اندازه

 16 اريـا به وسیله برنامۀ آمـه زیه و تحلیل دادهـت تجـجه
SPSS  ده شداستفا.  

  
  یافته ها

هاي اذان و کنترل سه بیمار به علت فوت  در هر یک از گروه
قبل از اتمام مداخله از مطالعه خارج شدند. در گروه آزمون 

بیمار ادامه یافت و  18گیري تا رسیدن حجم نمونه به  نمونه
ر ـنف 15اي ـه اس دادهـات بر اسـروه کنترل آنالیز اطالعـدر گ

ها میانگین سنی گروه صداي  راساس یافتهنمونه ارائه شد. ب
ی ـا دامنه سنـب 2/38±6/16رل ـروه کنتـو گ 41±5/18اذان 

 تشکیل مردان بیماران را در هر دو گروه بود. بیشتر 68 تا14
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افراد مورد پژوهش در هر دو گروه از  داد نشان نتایج .دادند می
نظر سن، مدت کما و سطح هوشیاري قبل از مداخله اختالف 

ن ـ). همچنیP=45/0د (ـان بودنـد و همسـاداري نداشتنـمعن
ل، ـروه از نظرجنس، تأهـورد پژوهش در دو گـاي مـواحده

جراحی مغز، دریافت داروهاي مؤثر بر سطح هوشیاري و 
د ـن بودنـه و همگـادار نداشتـالف معنـودینامیک اختـهم

)76/0P=طبق نتایج بدست آمده میانگین مدت کما قبل از .( 
روز  8/7روز و در گروه کنترل  8مداخله در گروه مداخله 

  بود. 

میانگین سطح هوشیاري روز اول قبل از مداخله در افراد مورد 
 بود. میانگین 7/6و گروه کنترل  5/6پژوهش در گروه مداخله 

 در و 6/11 مداخله گروه در چهاردهم روز هوشیاري سطح
   بوده است. 7/8 گروه کنترل

 سبب اذان آواي داد نشان مکرر گیري اندازه آماري آزمون
 تأثیر رلـکنت روهـگ در یـول ود،ـش می هوشیاري سطح افزایش

  .)1، نمودار 1(جدول  نشد. یکنواختی مشاهده
  

  

  

  روند تغییرات سطح هوشیاري طی چهارده روز و مقایسه میانگین روزانه در دو گروه: 1 جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مکرر گیري اندازه آزمون*
  آزمون تی مستقل**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روز
  گروه کنترل  گروه مداخله

P value**  انحراف معیار  میانگین  P value*  انحراف معیار  میانگین  P value*  
 67/0   38/1 7/6   92/0 5/6  سطح هوشیاري پایه

  30/0  1  38/1  7/6  054/0  90/1  3/7  اول
  94/0  027/0  13/3  1/8  025/0  03/3  05/8  دوم
  34/0  018/0  86/1  9/7  001/0  52/2  6/8  سوم

  83/0  005/0  05/3  9/8  001/0  09/3  1/9  چهارم
  29/0  15/0  54/2  7/7  001/0  82/2  7/8  پنجم
  34/0  04/0  06/3  3/8  001/0  31/3  3/9  ششم
  09/0  1/0  35/2  6/7  0001/0  49/2  1/9  هفتم
  42/0  01/0  13/3  6/8  0001/0  72/2  4/9  هشتم
  03/0  06/0  99/1  8/7  0001/0  78/2  6/9  نهم
  34/0  02/0  82/3  06/9  0001/0  23/3  2/10  دهم

  01/0  45/0  73/2  2/7  0001/0  42/2  72/9  یازدهم
  06/0  1/0  80/3  2/8  0001/0  87/2  6/10  دوازدهم
  003/0  46/0  57/2  2/7  0001/0  60/2  2/10  سیزدهم
  02/0  03/0  71/3  7/8  0001/0  07/3  6/11  چهاردهم
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  گروه مداخله و کنترل دو مداخله در روز چهارده روزانه طی هوشیاري هاي سطح میانگین تغییرات روند :1نمودار 

  
  
  
  
  

  گیري  بحث و نتیجه
  

ش ـا افزایـان داد پخش آواي اذان بـر نشـضنتایج پژوهش حا
یکنواخت سطح هوشیاري افراد مورد بررسی در گروه مداخله 

ه ـد بـروه کنترل این رونـی در گـراه بود ولـروز هم 14طی 
صورت غیر یکنواخت بود. نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج مطالعۀ 

 هوشیاري سطح روي بر قرآن آواي تحت عنوان تأثیر سلیمانی
ۀ سلیمانی تالوت ـوانی دارد. در مطالعـهمخ یـکمای بیماران

 1روز دو بار در شیفت صبح با فاصلۀ  6سورة دهر به مدت 
ج ـود و نتایـرا شده بـزي اجـاران ضربه مغـت جهت بیمـساع

ح ـودي میانگین سطـاز روند صع یـی حاکـۀ سلیمانـمطالع
نزولی آن در  ها در گروه مداخله و سیر هوشیاري روزانۀ نمونه

). در مطالعه حاضر اثر بخشی مداخله طی 14گروه کنترل بود (
روز بررسی شد. بدین ترتیب تداوم تأثیر پخش آواي اذان  14

باشد. از آنجا که آواي اذان  هاي این مطالعه می از دیگر یافته
شود  صدایی آشنا براي مسلمین و جامعۀ مسلمان محسوب می

ۀ ـا مطالعـر بـۀ حاضـج مطالعـت نتایار داشـتوان اظه یـذا مـل
) 12زاده ( ) و حسین11وند ( )، آدینه10( )، عراقیان9پور ( بصام

انجام  1385پور که در سال  بصام نیز همخوانی دارد. در مطالعۀ
 شنوایی تحریک که کنترل گروه به نسبت آشنا صداي شد،

به طور معناداري  هوشیاري سطح افزایش در کرد نمی دریافت
)001/0=P( ودـب رـرتـمؤث )ح ـپور سط در مطالعـۀ بصـام. )9

بود که بعد از  7/5هوشیاري گروه صداي آشنا در روز اول 

رسد و این در حالی است که  می 3/10چهارده روز مداخله به 
. )9رسد ( می 6/5به  4/5روه کنترل از ـاري در گـح هوشیـسط

بود  گروهی سه کور سو دو بالینی مطالعۀ یک عراقیان مطالعۀ
 و دـبودن شده هـمقایس اـآشن نا و اـآشن دايـص دو ه در آنـک

پور  ۀ بصامـه مطالعـمشاب زـنی اـه آن یـبررس وردـم ايـه نمونه
 نتایج. بود مغزي تروماتیک رـغی و تروماتیک یـکمای ارانـبیم

 و نا آشنا صداي به نسبت آشنا صداي داد نشان مطالعۀ فوق
 باعث است توانسته) P=0001/0(کنترل، به طور معناداري 

در مطالعۀ عراقیان  .)10( شود هوشیاري سطح بیشتر افزایش
میانگین سطح هوشیاري در ابتداي مداخله در گروه صداي 

بود.  53/5و در گروه کنترل  66/5آشنا  ، صداي نا 4/6آشنا 
 15ري این مطالعه نشان داد مدت زمان رسیدن به سطح هوشیا

این  .)10در گروه صداي آشنا زودتر از دو گروه دیگر بود (
در حالی است که در مطالعۀ حاضر میانگین سطح هوشیاري 

ارتقا یافت. این تفاوت ممکن  6/11روز به  14ها بعد از  نمونه
ک و غیر ـاران تروماتیـا از بیمـه ت به علت انتخاب نمونهـاس

 یک نیز همکاران و وند هتروماتیک مغزي باشد. مطالعۀ آدین
 ریکـه در آن تحـبود ک ونـآزم روهـگ دو با بالینی کارآزمایی

 هوشیاري سطح بر آن تأثیر و پرستاران و خانواده توسط حسی
 حسی تحریک مطالعه این یافتۀ اساس بر. است شده مقایسه
 بیشتر افزایش سبب پرستاران به نسبت خانواده اعضاي توسط
 1392در سال  ).P) (11=001/0( تاس شده هوشیاري سطح
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 تحریک از گروهی دو اي مطالعه در همکاران و حسین زاده
 دچار بیماران در کما مدت طول بر پرستار صداي با شنوایی

 گروه داد نشان نتایج که است کرده استفاده مغزي ضربۀ
 دریافت را پرستار صداي که گروهی به نسبت پرستار صداي

. )P=001/0( داشتند را بیشتري اريهوشی به برگشت کرد نمی
در این مطالعه میانگین سطح هوشیاري در صبح روز اول قبل 

 95/5از شروع مداخله، در گروه صداي پرستار و گروه کنترل 
بود. بعد از مداخله در گروه صداي پرستار، بیماران از روز 

) و این در حالی است 25/8( پنجم مطالعه از کما خارج شدند
ح ـن سطـه میانگیـم مطالعـروه کنترل در روز دهـه در گـک

اري ـح هوشیـر سطـدر مطالعۀ حاض ).12( بود 8/7هوشیاري 
 6/8بیماران مورد بررسی در گروه مداخله از روز سوم به 

 6/11یافت و تا روز چهاردهم روند صعودي ادامه و به  ءارتقا
هم رسید. اگرچه سطح هوشیاري بیماران گروه کنترل در روز ن

افزایش یافت لیکن در روزهاي بعد مجدداً شاهد سیر  06/9به 
نزولی در سطح هوشیاري این گروه بودیم. قابل ذکر است در 

روز  10مطالعۀ حسین زاده روند تغییرات سطح هوشیاري طی 
گزارش نشده است. اما در مطالعۀ دیویس که از اصوات متنوع 

شده بود،  جهت بررسی در افزایش سطح هوشیاري استفاده
نتایج حاکی از آن بود که دو گروه آزمون و کنترل اختالف 
آماري معناداري از جهت میانگین سطح هوشیاري نداشتند 

بیمار کمایی تروماتیک  12). دیویس مطالعۀ خود را روي 13(
 3نفر در گروه مداخله و  9مغزي انجام داد. درمطالعۀ دیویس 
یماران در گروه مداخله هر نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و ب

بار به فاصلۀ یک ساعت به مدت  5- 8روز به طور میانگین 
ل ـوات متنوع شامـاص دقیقه بستۀ تحریـک شنوایـی با 15-5

سوت، کف زدن، زنگ، صداي آشنا، عبارات دستوري و آگاه 
سازي و صداي رادیو و تلوزیون را دریافت داشته و سطح 

ز هر جلسه ارزیابی شد. مداخلۀ هوشیاري بیماران قبل و بعد ا
روز انجام شده بود. در مطالعۀ دیویس  7دیویس به مدت 

و در  8/6به  1/6میانگین سطح هوشیاري گروه آزمون از 

). به 13در روز هفتم مطالعه رسید ( 6به  4/7گروه کنترل از 
ر با مطالعۀ دیویس را ـج مطالعۀ حاضـرسد تفاوت نتای نظر می

دت ـاوت اصوات، مـه، تفـفی بودن تعداد نمونمی توان به ناکا
را نسبت داد. در مطالعۀ دیویس ـه و روش اجـان مداخلـزم

دد ـا و تعـاي آشنـوات مختلف درکنار صداهـاستفاده از اص
اي است که احتمال  دفعات پخش اصوات مختلف به گونه

کند. لی و همکاران  تحریک بیش از حد حواس را تداعی می
العۀ خود از صداي پرندگان و موسیقی کالسیک نیز که در مط

گیري نمودند که تحریک شنوایی بر  استفاده کرده بودند نتیجه
). تناقض در نتایج 15سطح هوشیاري مؤثر نبوده است (

مطالعۀ لی با مطالعۀ حاضر نیز ممکن است در مدت مداخله و 
ف ـاي مختلـد. زیرا صداهـار رفته باشـاوت اصوات به کـتف

  ). 7واند اثرات متفاوتی بر روي بیمار داشته باشد (ت می
اري ـح هوشیـاي روزانۀ سطـه ه افزایش میانگینـد رو بـرون

ها در گروه اذان و تغییرات غیریکنواخت در گروه کنترل  نمونه
نشان از اثر مفید تحریک شنوایی با صداي اذان در ارتقا سطح 

رات مضاعف ـد اثرس هوشیاري بیماران کمایی دارد. به نظر می
آواي اذان در گروه مداخله عالوه بر اثرات معنوي به سبب 
ایجاد هوشیاري زمانی در بیماران باشد. نظر به عوارض زیاد 

اي ویژه و ـه اران کمایی در بخشـی مدت بیمـري طوالنـبست
اران ـاران، پرستـروه از بیمـی در این گـوع محرومیت حسـشی
ج این مطالعه با بکارگیري روشی توانند با توجه به نتای می

ساده، غیر تهاجمی و بدون عوارض جانبی موجبات تسریع 
بهبودي این بیماران را فراهم سازند. در این مطالعه با توجه 

ایی ـاي ایجاد کنندة کما صرفاً بیماران کم به تفاوت علت زمینه
 به مـتعمی ه قابلـایج این مطالعـد. لذا نتـک وارد شدنـتروماتی

نیست. با توجه به محدود بودن  غیر تروماتیک کمایی یمارانب
ن ـار ورود، در ایـد معیـک واجـاران کمایی تروماتیـتعداد بیم

ن ـت. بدیـاده شده اسـانی استفـمطالعه از روش تخصیص زم
ترتیب کلیۀ افراد واجد شرایط در مرحلۀ اول درگروه مداخله 

تند. همچنین به علت و در مرحلۀ دوم در گروه کنترل قرار گرف
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ر ـال در نظـس 14-68ه ـه بازة سنی در این مطالعـکمبود نمون
گر متغیر سن در  گرفته شد که به منظور کنترل اثر مداخله

 محرکات کنترل امکان عدم همسان سازي گروهی لحاظ شد.
ه از ـور نبودن مطالعـه و کـمطالع امـانج حین محیطی حسی

 عـرف اـب شود می پیشنهاد ذاـله بود. ـاي مطالعـه محدودیت
شود  انجام شنوایی تحریکات زمینۀ در مطالعاتی ها، محدودیت

شود با توجه به اثر بخشی آواي اذان در  و نیز پیشنهاد می
مسلیمن اثرات آن در پیروان سایر ادیان نیز مورد بررسی قرار 

  . گیرد
  

  تشکر و قدردانی
 نامۀ یانپا از بخشی از نتایج مستخرج حاضر مطالعۀ

ارشد مصوب کمیتۀ اخالق دانشگاه  کارشناسی دانشجویی
اره ـه شمـب 1392ال ـان در سـی زنجـعلوم پزشک
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Background and Objectives: Traumatic brain injury and resulted coma are major causes of death and 

disability. Coma stimulation techniques are recently proposed to improve coma status. The aim of this study 

was to assess the effect of hearing Azan on level of consciousness among patients. 

Materials and Methods: In this clinical trial, 33 patients with coma were randomly divided into two 

intervention and control groups. Patients in the intervention group received Azan sound using headphones 2 

times a day, at noon and evening prayer times, for 14 days. Level of consciousness was measured at baseline 

and after each intervention. Consciousness level was recorded in the same way in the control group without 

any intervention. Data were analyzed in the SPSS-16. 

Results: The patients aged 14 to 68 years old. At baseline, the mean consciousness scores in the intervention 

and control groups were 6.5 and 6.7, respectively. The mean consciousness scores were 11.6 in the 

intervention and 8.7 in the control groups in 14th day of the intervention. Repeated measure ANOVA 

showed that Azan sound increased consciousness level in the intervention group (P<0.001). 

Conclusion: Auditory stimulation using Azan sound increased level of consciousness in comatose patients.  
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