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 ر تبریز در شه زيالیتحت همود مارانيب یافسردگ اضطراب و شدت بر آوای قرآن کریم ريتاثبررسی 
 2، راهب قرباني1، چنگيز جهاني1، نعمت اهلل ستوده اصل1حسن بابامحمدي

 سمنان، سمنان، ايران دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي 1

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  2

بک سمقدمه و هدف: بيماران مبتال به نارسايي پيشرفته كليه از جمله بيماراني هستند كه به دليل بيماري و شيوه درمان و در نتيجه تغيير در 
کالت ترين مشاجتماعي زيادي دست به گريبان بوده و به همين دليل افسردگي و اضطراب يکي از شايع  -زندگي، اغلب با مشکالت رواني

تي آنان مي باشد. روش هاي درماني غير دارويي اخيرا با تمايل رو به تزايدي در درمان بيماري ها همراه بوده است. يکي از اين روش روانشناخ
به عنوان يک مداخله پرستاري بر شرايط جسمي و روحي بيماران، تحقيقات زيادي صورت  موسيقي تاثيردر مورد ها موسيقي درماني است. 

يکي از انواع موسيقي، موسيقي ناشي از تالوت  دارند. تاكيد مداخله مورد هاي كاهش هزينه و عوارض درمان براي گروه گرفته كه همگي بر
 هاياسخپ جاديبراي ا يمحرك ،يعرفان يقيموس کيبه عنوان  تواندي آن م نيو صوت دلنش ميكه تالوت قرآن كر يياز آنجا قرآن كريم است.

تحت  مارانيب يبر شدت اضطراب و افسردگ ميقرآن كر يآوا ريتاثبا هدف بررسي مطالعه حاضر  لذاشنونده باشد، در  کيکولوژيو سا کيولوژيزيف
 شد. انجام 92در سال  زيتبر در شهر زياليهمود

انجام  زيتبر يمحالت ديشه مارستانيب زياليبخش همودي بوده كه در نيبال ييمطالعه حاضر، يک مطالعه نيمه تجربي از نوع كارآزماها: مواد و روش
داشتن حداقل شش ماه سابقه درمان با  ،سال 65تا 18 يمحدوده سن) مطالعه به ورود شرايط كه بيماراني بين از نفر( 60مطالعه ) نمونه هاي شد.

 داشتن ثباتي و عدم مصرف داروهاي ضد اضطراب و ضد افسردگ ،اختالل شنواييمزمن، نداشتن  يعدم وجود مشکالت روان ،زياليهمود

بار در  3 اتيآ نياي انتخاب و استاد شاطر يبا صدا سيسوره  ميقرآن كر يآرامبخش و عرفان يقيموس .شدند انتخاب داشتند، را( کيناميهمود

همراه با  mp3 playerبعد از شروع آن( از طريق دستگاه  قهيدق 15قبل از شروع دياليز تا  قهيدق 5) قهيدق 20هفته و در هر نوبت به مدت 
در  اه داده ليو تحل هيصورت نگرفت. تجز يمداخله خاص ،در مورد گروه كنترلشد ولي  پخشگروه آزمون  مارانيب يماه برا کيهدفون در طي 

 انجام شد. و من ويتني t ،كلمگروف اسميرونف ،شريف دقيق ،اسکوئر يآزمونهاي كابا استفاده از و  spss18 افزار نرم
 ياضطراب و افسردگ شدتمداخله گر مؤثر بر  يها يژگيو شاهد از نظر عوامل و و ميقرآن كر يهر دو گروه شنونده آواشان داد نتايج ن ها:يافته

روه نمره اضطراب گ خواب همگن بودند. تيو وضع زياليمدت زمان د ،يليتحص تيوجود فرزند، وضع ،ياقتصاد تيشامل سن، جنس، تأهل، وضع
واحد افزايش داشت كه  8/1واحد كاهش، در حالي كه در گروه شاهد بطور متوسط  4/46از مداخله بطور متوسط شنونده آواي قرآن كريم پس 

(. همچنين نمره افسردگي گروه شنونده P<001/0(. تغييرات نمره اضطراب دو گروه تفاوت معني دار داشت )P<001/0تفاوت معني دار بود )
واحد افزايش يافت. تغييرات  2/2واحد كاهش يافت؛ در حالي كه در گروه شاهد بطور متوسط  1/20آواي قرآن كريم پس از مداخله بطور متوسط 

 (.P<001/0نمره افسردگي در دو گروه تفاوت معني دار داشت )

 .اليزي دارديگيري: اين مطالعه نشان داد آواي قرآن كريم تأثير مثبت و قابل توجهي بر كاهش شدت اضطراب و افسردگي در بيماران همودنتيجه
كاهش اضطراب و افسردگي  جهت دارويي غير روش هاي درماني از استفاده رو به تزايد پزشکان، پرستاران و بيماران به تمايل به توجه لذا با

تحت جهت كاهش اضطراب و افسردگي بيماران  هزينه كم و آسان غير دارويي، يک درمان عنوان به كريم قرآن استفاده از آواي بيماران،
 مي شود. همودياليز توصيه

 كلمات كليدي: بيماران همودياليزي، اضطراب، افسردگي، آواي قرآن كريم
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