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 رف  ي  ينيمارستان اما  خمي 
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 34808913190ن تماس مربی عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.تلف
  n_shafiei@kmu.ac.irایمیل:

 

 :خالصه
تواند موجب بروز  يند، دچار اضطراب هستند که مینما يبه اتاق عمل مراجعه م يکه جهت عمل جراح يمارانیاکثر ب :مقدمه

 يناش ياز جمله صوت روح افزا ير داروئیمختلف غ يتوان از روش ها يگردد . لذا م يو روان يعوارض نامطلوب جسم
 د جهت کاستن آن استفاده نمود . یک روش موثر و مفیم به عنوان یاز قرآن کر

که  يهوشیک بیو اندامها با کالس  يشکم يکه تحت عمل جراح يمارانینفر از ب 813 ينیبال یين کارآزمایدر اروش اار :
ر صوت ین صورت که گروه تحت تاثیقرار گرفته اند ف شرکت نمودند. بد ينفر 13در سه گروه  يو تصادف يبصورت مساو

ن پژوهش یبه عنوان گروه شاهد انتخاب شدند در ا 0و گروه  ير صوت قران بهمراه معانیتحت تاث 2، گروه  یيقرآن به تنها

ست ثبت عالئم ی، پرسشنامه استاندارد سنجش اضطراب و چک لياصطالعات با استفاده از پرسشنامه سطح اطالعات فرد
 د.یل گردیه و تحلیتجز يلیو تحل يفیتوص يامار يج با استفاده از روش هاید و نتایدگر يجمع آور ياتیح
 يمعنادار ياختالف امار يگروه دارا 0ن ین مطالعه نشان داد که سطح اضطراب پس از انجام مداخله در بیا يافته هایج:ينتا

معنا دار  ياختالف آمار يدوم و سوم دارا ن گروهیج نشان داد که سطح اضطراب بین نتای( همچنf=3/755و  p=0/035بود.)
(p=0/019ب )یمشاهده نگرد يمعنادار ين گروه اول و سوم اختالف آماری( دp=0/513.) 
 يبشتر میب یينسبت به صوت قرآن به تنها ين پژوهش صوت همراه با معانیا يافته هایکه مطابق با  یياز آنجا:يري ه گينت

موثر جهت کاهش اضطراب  ير داروئیک روش غیتوان به عنوان  ين روش میلذا از اتواند در کاهش اضطراب موثر باشد، 
 استفاده نمود. يماران قبل از اعمال جراحیدر ب

 

  ياتی، عالئم ح يهوشی، ب ياضطراب،صوت قرآن، عمل جراح:يديال يواژب ما
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 مقدمه:
 يماران قبل از عمل جراحیشتر بی( و ب8تحمل کرد ) يمدت دراز توان آن را ياست و نم يار ناگواریجان بسیاضطراب ه

دچار  يماران قبل از عمل جراحیدرصد ب 10تا  93که مطالعات گوناگون نشان داده اند  يباشند. بطور يدچار اضطراب م

شان بر طرف  يش و نگرانیماران انتظار دارند قبل از رفتن به اتاق عمل حالت تشویباشند . اکثر ب يش و اضطراب میتشو
 (89.شود

تواند باعث مرگ  يم يتمیجاد آریق ایشود و از طریش ضربان قلب و فشار بطن چپ مینفس ،افزا ياضطراب باعث تنگ

ن مطلب ی( ا0)شود يش درد میم دارد و باعث افزایر مستقیاست که بر احساس درد تاث ين اضطراب عاملیمار شود . همچنیب
از آن  يک ناشیستم سمپاتیک سیجه تحریکه اضطراب و در نت يسمال مغزیات آنورعیو ضا يماران قلبیبخصوص در ب
 (80باشد .)یز دارد ، مهم تر میرا ن يخطرات بالقوه ا

آشکار  يت کاهش اضطراب قبل از عمل جراحیک اضطراب قبل از عمل ، اهمیولوژیزیو ف يبه آثار روان یين با آشنایبنابرا
 شود .یم

 ين بردن پاسخ هایاز ب يبرا يانتخاب يا داروهایز دارو یش از عمل و تجویپ يمار از نظر روانیکردن ب با آماده يهوشیاداره ب

ش از عمل یبه درمان پ يهوشیک اداره بیو فارماکولوژ يه روانیلء اون جزیشود . ا يآغاز م يک اختصاصیفارماکولوژ
 (9جان باشند.)یزمان عمل فارغ از ه در يستیماران بایآل همه ب دهیشود و بطور ا ينسبت داده م يجراح

 يم میتقس یير دارویو غ یيرند به دو دسته دارویگ يقرار م يماران مورد بررسیکه در جهت کاهش اضطراب در ب یيروشها

به  يدرمان يقیتوان از موس يم يو خنده درمان ي،لمس درمان يل درمانیتخ،  يعالوه بر تن آرام یير دارویش غشوند. در رو
توان هم قبل از  يم يدرمان يقی(. از موس83ماران استفاده نمود)ید جهت کاستن اضطراب بیو مف موثرار یبس ک روشیعنوان 

از تالوت  يناش   يقی، موس يقیاز انواع موس يکی( 4ماران استفاده نمود .)یعمل و هم بعد از عمل جهت کاستن اضطراب ب

از با  يکیتم مخصوص به خود ، به عنوان یژه و ریر با خواص ویپذدل يعرفان يقیک موسیم است که به عنوان یقرآن کر
 باشد.یم مطرح مین ابعاد اعجاز قرآن کریشکوه تر

در بخش « نروعروق کر يوگرافیماران قبل از آنژیزان اضطراب بیقزآن بر م ير آوایتاث» در تحقق انجام شده تحت عنوان 

 که گروه آزمون يتیو شخص يتیزان اضطراب موقعید میشخص گرددکتر حشمت رشت م يدرمان يمرکز آموزش يوگرافیآنژ
ن یو همچن(p<0.0001)افته بود . یسه با گروه شاهد کاهش یقرآن گوش داده بودند در مقا يبه آوا يوگرافیصبح روز آنژدر 

 (p<0.0001) افته بود.یسه با گروه شاهد کاهش یگروه  آزمون در مقا ياتیم حئزان عالیم

قلب  يماران قبل از عمل جراحیم بر اضطراب بیقرآن کر ير آوایزان تاثیم يبررس»و همکاران در مورد يدیق تجویتحق در
روه آزمون و گروه شاهد نشان زان اضطراب گین می( ب  p<0/05) ين دو گروه اختالف معناداریب يسه آماریمقا« باز 
 ياتیقرآن بر کاهش اضطراب و ثبوت عالئم ح ير آوایثتا يبررس»کاران در مورد و هم يق عطاریج تحقین نتای(. همچن0)داد

 يرات اضطراب از اضطراب کمتریین تغیانگیانگر آن است که گروه  مطالعه از نظر میب«  يهوشیماران قبل از القاء بیب
ود .اما ب رات ضربان قلب آنها کمتر از گروه مطالعهیین تغیانگین می( همچنp=0/002با  04در مقابل  22برخوردار بودند )

 (. 1)ن دو گروه ، ارزشمند نبودیب يمارک و تعداد تنفس اختالف آیاستولیک و دیستولیدر مورد فشار خون س

انجام  يم بر کاهش اضطراب و افسردگیر تالوت قرآن کریتاث يو حسن پور با عنوان بررس يوسفیکه توسط  يگریق دیدر تحق
که به طور مرتب به قرائت قرآن  یيها يدر ازمودن يش به افسردگیو گرازان یانگر آن بوده است که میج بیگرفته است، نتا

 (.1)سه است یگروه مقا يها يزمودنر کمتر از آیپرداختند در حد چشمگ يم

ده یازمند آفریباشد و نیم يتعدد و متنوع  يازهاین ين موجود، دارایه تردین و درهم تنیده تریچیبه عنوان پ يکه آدم یينجااز آ
ن قرن  یآغاز ياوست.و در سالها يازهایر آلپورت گل سر سبد نین به تعبیاز در بر گرفته و دیاو را ن يزندگ شده و همه

ند، وت و خدایگر همانند گذشته جدال با معنویده زمان ماست و دین پدیت مهمتریش به معنویز توجه و گرایکم نیست و یب

کند و از طرف  يم يپاسخ به سواالت انسان اظهار عجز و ناتوان ک طرف علم دریرسد. از یخواهانه به نظر نم يترق يجدال
ت است که یت و عقالنیختن معنوین بحران درآمیآزارد، راه نجات از ا ياو را سخت م يو پوچ ي، نا امن یيگر احساس تنهاید
» فه یه شریه بر آیدر کشور و تک ياسالم ي(. لذا با توجه به وجود فرهنگ غن80گرش عقل است)ید يو پا يآن وح يک پای

فقط به انجام شده  يپژوهش ها که یيز آنجا( و ا21)رعد « ن آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر هللا اال به ذکر هللا تطمئن القوبیالذ
ر یپرداخته اند، پژوهش گر برآن شد تا تاث يدرمان  يقیک روش موسید بر اضطراب به عنوان یصوت قران مج يبررس

ماران قبل از عمل یب ياتیاضطراب و ثبوت عالئم ح يک رویات را به تفکیآ يو به همراه معان یيد به تنهایصوت قرآن مج

 د.ین نماییو تع يبررس يجراح
 

 مواد و روش اار :
 ينیمارستان امام خمیمار مراجعه کننده به بیب813باشد که ،جامعه پژوهش شامل  يم ياز نوع تجرب يک بررسین مطالعه یا

 ر بود .یط انتخاب نمونه ها به شرح زیبودند. شرا ASAI هوشیشکم و اندامها و با کالس ب يد جراحیدرفت که کانیج« ره»
 ل به شرکت در پژوهش یتما .8

 سال 81 يسن باال .2
 حد اقل سواد خواندن و نوشتن  يدارا .0
  يروان يها يماریاعصاب و روان و نداشتن ب يعدم مصرف داروها .9
 مطلوب  یياز حس شنوا يبرخوردار .0
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 ان بودن مسلم .1

  ير اورژانسیو و غیالکت ياعمال جراح .7
ن سه گروه یب يم تصادفینان و کاهش خطا از روش تقسیش اطمیافزا يو برا ين طرح با روش متوالیدر ا يریروش نمونه گ

 افتند:یر اختصاص یز ينفر 13 ياز گروهها يکیبه  يپس از مراجعه به طور تصادف يماران انتخابید . بیاستفاده گرد

 ر صوت قرآن قرار گرفتند .یکه فقط تحت تاث يمارانیه اول: بگرو
 آن قرار گرفتند . ير صوت قرآن به همراه معانیکه تحت تاث يمارانیگروه دوم: ب
 قرار نگرفتند.)گروه شاهد( يچ مداخله ایکه تحت ه يمارانیگروه سوم: ب

ن سه گروه یب يم تصادفیو کاهش خطا از روش تقسنان یش اطمیافزا يو برا ين طرح با روش متوالیدر ا يریروش نمونه گ
العات استفاده شد. که قسمت اول شامل اط يداده ها از پرسشنامه چند قسمت يگرد آور يد.  برایاستفاده گرد

سنجش اضطراب از پرسشنامه استاندارد شده  جهت الت( و قسمت دومیت تاهل و سطح تحصیک)سن،جنس،وضعیدموگراف

 د.یردل برگر استفاده گیاشپ
ر ین با ساین پرسشنامه همچنیگزارش شده است. ا 311/3تا  370/3ن یب یين پرسشنامه از روش باز آزمایب اعتبار ایضر

ن ابزار است. یا يدارد ، که نشانگر روائ يخوب يلور همبستگیاس اضطراب آشکار تیسنجش اضطراب مانند مق ياس هایمق

 ين پرسشنامه هماهنگین ایهمچن(. 0()8071  يفیگزارش شده است)شر 310/3تا  370/3ن یبدست آمده ب يضرائب همبستگ
 343/3صفت اضطراب  يو برا 342/3اس حالت یمختلف در مق يب آلفا در گروه هایانه ضرایدارد . م یيباال يدرون

ر دامنه باشد، که در مورد حالت اضطراب د يم 371/3تا  14 یيصفت اضطراب به روش بازازما یيایگزارش شده است . پا

 (.2()8071،  يزیباشد )پرو يم 12/3تا  81/3
ن پرسشنامه استفاده نموده یقات مشابه از ایدر تحق ي، منصور يدیو تجو يد علی، سيدیگردد که قبال مج يم ياد آوریضمنا 

 ينبض( مک، تنفس و یاستولیک و دیستولی)فشار خون س ياتیست ثبت عالئم حی(. قسمت سوم پرسشنامه شامل چک ل0و7اند )

 باشد.
د. یل گردیتکم يهوشینداکشن بیتخت عمل قبل از ا يدو مرحله قبل از انجام مداخله و بعد از انجام مداخله رو يپرسشنامه ط

 يار گروههایک نفر نوار مربوطه را در اختیده استفاده شد که ، ینمودن نمونه ها از دو کارشناس آموزش د  Blindجهت 

ل پرسشنامه را انجام یسه گانه، کار تکم ياز انجام مداخله در گروه ها يو نفر دوم بدون داشتن آگاهداد یمداخله شونده قرار م
 داد. يم

) گروه اول و دوم ( بعد از ظهر روز قبل از عمل در بخش  يماران گروه تجربیه بن صورت بود کیش انجام مداخله بدرو

بط صوت ، هدفون و نوار قران تحت مداخله با استفاده از ض قهیدق 23مربوطه و صبح روز عمل در اتاق انتظار به مدت 
 گرفت. يصورت نم يچ گونه مداخله ایگروه شاهد ه يگرفتند وبرا يقرار م

ک یگروه  يل برایبه صورت ترت يعیدکتر رض يآقا يسوره مومنون با صدا ين پژوهش حاوینوار قرآن مورد استفاده در ا

ات مذکور پس از مشورت با ید.انتخاب آیاستفاده گرد يقمشه ا يت از ترجمه الهایآ يگروه دوم به همراه معان يوبرا
ته اخالق صورت یدر دانشگاه و با لحاظ نمودن نظرات کم يمقام معظم رهبر يندگیو دفتر نهاد نما يصاحبنظران علوم قرآن

وتر وارد یبه کامپ 81نگارش   Windowsتحت   SPSSله نرم افزاریبه دست آمده بوسه اطالعات یان کلیگرفته است . در پا

آزمون  ي(و برايب همبستگی)جدول،نمودار،محاسبه شاخص ها و ضريفیز داده ها از روش آمار توصیآنال يشدند و برا
  د.یاستفاده گرد Mun Withney-uک طرفه و آزمون یانس یز واریه ها از روش آنالیفرض

 ج:ينتا
 ت تاهل ، نوع عمل ، شغل ،ی)سنجش،وضعيفرد يرهایمربوط به متغ يه هادباشد ، دا يم يوهش که از نوع تجربژن پیدر ا
مار یب 813نبض( مربوط به  )فشار خون ، تنفس ، ياتیو عالئم حن نمره سطح اضطراب یالت ( و همچنین عمل ، تحصیچندم

اندارد سنجش اضطراب رفت که بر اساس پرسشنامه استیج ينیمارستان امام خمی( مراجعه کننده به بينفر 13)در سه گروه 
ه یمورد تجز يلیو تحل يفیتوص يامار يو با روش ها 81نسخه  SPSS يشده بود با استفاد ه از نرم افزار امار ينمره گذار

 باشد : ير میبه شرح ز هج حاصلیل قرار گرفتند که نتایتحل

که تحت  يمارانیول ، بگروه)گروه ا 0ک یماران به تفکیک بیات دموگرافیخصوص يمطلق و نسب يع فراوانیتوز -8
آن و گروه سوم که  يقرآن به همراه معان يکه تحت مداخله اوا يمارانیبودند و گروه دوم، ب یيم به تنهایقران کر يمداخله اوا

 آمده است. 2و  8چ گونه مداخله قرار نگرفتند( در جدول شماره یتحت ه

ک، تعداد تنفس ، یاستولیک و دیستولی)فشار خون س ياتیار سن ، عالئم حین و انحراف معیانگیم 2در جدول شماره  -2
 ن نمره سطح اضطراب امده است.یقه( و همچنیتعداد نبض در دق

 گردد.  يمشاهده م 0ماران بر حسب سطح اضطراب در جدول شماره یهر کدام از سه گروه ب يمطلق و نسب يفراوان -0

 ين سه گروه اختالف معناداریبسطح اضطراب  قبل از مداخلهانس (یز واری)آنال Fبر اساس آزمون  -9
 (F=2/717و  p=0/069نداشت.)

ن یدر ا .(F=3/755و  p=0/035بود .) ياختالف معنادار يدر سه گروه داراپس از اعمال مداخله سطح اضطراب  -0

ار قرار گرفتند با گروه شاهد اختالف معناد يقرآن به همراه معان يکه تحت مداخله آوا يمارانین سطح اضطراب بیرابطه ب
( و گروه دوم )صوت یين گروه اول) تحت صوت قرآن به تنهایکن در مورد سطح اضطراب بی( لt=2/669و  p=0/009)بود.

مشاهده  ين گروه اول و گروه سوم )شاهد( اختالف معناداری( و همچنt=1/099و  p=0/274() يهمراه معان
 ( t=1/663و  p=0/099د.)ینگرد
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افته یش یدرصد افزا10درصد ، پس از مداخله به 10راب در گروه اول از سطح اضط 0با توجه به جدول شماره  -1

که سطح اضطراب گروه  يافته است در حالیدرصد کاهش  0/21درصد ، پس از مداخله به  0/91است و در گروه دوم از 
 (0افته است.)جدول شماره یش یدرصد افزا 0/01درصد به  93شاهد از 

 

 
 

 

 يفي(ايرمايا )متغيسه گروب مورد مطالعه  ر  س  خصوص يع فراوانيتوا -1 دوا                       
 

  A1 ا يخصوص
 تالو  رر ن

A2 
 يتالو  رر ن و معن

A3 
  دون مداخله

 % تعداد % تعداد % تعداد

 جنس                                     مرد
 زن                                            

20 
00 

7/98 
0/01 

21 
09 

0/90 
7/01 

27 
00 

90 
00 

 ت تاهل                       مجردیوضع
 متاهل                                                  

1 
02 

0/80 
7/19 

80 
90 

20 
70 

4 
08 

80 
10 

 ماژور                  ينوع عمل جراح
 نوریم                                        

08 
24 

7/08 
0/91 

21 
09 

0/90 
7/01 

20 
00 

7/98 
0/01 

 کاریب شغل 
 آزاد                                       

 دانشجو 

 بازنشسته                                    

03 
87 
1 

0 

03 
0/21 
0/80 

9/1 

00 
23 
9 

8 

0/01 
0/00 
7/1 

7/8 

24 
22 
7 

2 

0/91 
7/01 
7/88 

0/0 

 دفعه اول              مراحل عمل        
 دفعه دوم                                     
 دفعه سوم                                     

 دفعه چهارم                                  

04 
80 
7 

8 

10 
7/28 
7/88 

1/8 

01 
84 
2 

0 

13 
7/08 
0/0 

0 

01 
84 
- 

0 

0/10 
7/08 

- 

0 

 یيابتدا          الت             یتحص

 یيراهنما                                   
 پلمید                                    
 پلمیفوق د                                    

 سانسیل                                    

81 

88 
81 
7 

1 

03 

0/81 
03 

7/88 

83 

88 

1 
9 
29 

80 

0/81 

0/80 
7/1 

93 

1/28 

80 

4 
0 
20 

83 

7/28 

80 
0/1 
0/01 

7/81 
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قه و نمرب ارطرا  يک، تعداد ن ض و تنفس در درياستوليک و ديستوليار سن،فشار خون سين و ان راف معيانگيم -2 دوا

 گروب 3ک يماران  ه تفکي 

 گروب
 
 شاخص

 
 امان

 دون صو  رر ن)گروب -سو  ي  و معانيرر ن ار ي وا -دو   يرر ن ار يفقط  وا-اوا
 شامد(

 SD±X   SD± X  SD± X  

  عد ر ا  عد ر ا  عد ر ا

  0/03±0/1 - 0/21±1 - 1/24±7/7 سن

فشار خون 
 کیستولیس

9/88±2/
889 

P=0/904 

1/83±0/889 7/88±1/880 
P=0/116 

7/4±0/888 1/4±0/888 
P=0/000 

1/83±1/
887 

فشار خون 

 بکیاستولید

83±8/78 
P=0/34 

8/1±9/72 88±0/78 
P=0/383 

0/18±0/78 0/88±0/73 
P=0/339 

2/83±1/78 

تعداد تنفس در 
 قهیدق

4±28 
2/4±0/28 

P=0/75 

82±22 
0/82±4/28 

4±22 
P=0/053 

7±28 82±22 
P=0/757 

7±22 

تعداد نبض در 
 قهیدق

1±10 
P=0/01 

81±71 88±13 
P=0/772 

83±13 89±13 
P=0/005 

83±10 

 40/07±1/1 20/00±8/1 12/00±8/4 0/01±1/1 07/00±0/1 70/01±1/1 نمره اضطراب

 
 
 

 
 
 

 ک سه گربيماران  ر س  سطح ارطرا  در دو امان ر ا و  عد و  تفکي  يمطلق و نس  يع فراوانيتوا-3 دوا
 گروب
 امان
 سطح ارطرا 

 ا  رگر(ي)اشپ

  يرر ن ار يفقط  وا-اوا
 

 ر ن)گروب شامد( دون صو  ر-سو  ي  ممراب  ا معانيرر ن ار ي وا -دو 

  عد ر ا  عد ر ا  عد ر ا

 % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد

 7/98 20 13 01 7/78 30 7/08 08 80 4 00 28 نرمال

 0/00 02 93 29 0/20 89 0/90 21 10 08 7/18 07 متوسط

 0 0 - - 0 0 0 0  - 0/0 2 دیشد

 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 جمع
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 :يري ه گي  ث و نت
( یيقرآن به تنها يک )آواین سطح اضطراب در گروه شماره یپژوهش نشان داد که ب يافته های 8در ارتباط با هدف شماره 

قات انجام شده یر تحقیج سای( که با نتاt=3/647و  p<0/001وجود دارد ) يمعنا دار يقبل و بعد از مداخله تفاوت آمار

د باشد . ین قرآن مجیدلنش يتواند مربوط به گوش دادن به آوا ين تفاوت معنادار میا يل احتمالی(. دل7و1و0رد )دا يهمخوان
 ءو القا يجاد انحراف فکریتوان جهت کاهش اضطراب و درد و ا يم يدرمان يقیسند از موسینو ي( م8444) يپوتر و پر

 يدرمان يقیدارند که موس ي( اظهار م2338ل )ین باور و هیهمچن(. 88ماران استفاده نمود )یقه بیخواب بر حسب ذوق و سل

 يماران بسترین اثرات آن کاهش اضطراب بید تریاز مف يکیباشد و  يماران مختلف میب يبر رو يارید بسیاثرات مف يدارا
 (.82باشد ) يمارستان میدر ب
فشار خون  ( ،p=0/904ک )یستولیشار خون سن فیپژوهش نشان داد که ب يافته های ياتین در ارتباط با عالئم حیهمچن

وجود   يمعنادار يک قبل و بعد از مداخله اختالف آماری( در گروه p=0/754قه )ی( و تعداد تنفس در دقp=0/34ک )یاستولید
ه در قات انجام شدی( نداشته است . در تحقp<0/01به جز نبض ) ياتیبر عالئم ح يریقرآن تاث يگوش دادن به آوا يعنیندارد . 

بدست آمده است ، در  يج متناقضیک نتایولوژیزیف ي( بر شاخص هايدرمان يقی)موس ير داروئیر مداخالت غیخصوص تاث

 يق در تناقض مین تحقیج ایکاهش داشته که با نتا ير مداخالت انجام شده بطور معنا داریتحت تاث ياتیقات عالئم حیتحق يبرخ
سه ین مقایهمچن(.1دارد ) يق همخوانین تحقیج ایامده است که با نتایبدست ن يارگر اختالف معنا دید ي( و در برخ7باشد)
( 1دارد. ) ي( همخوان8074) يق عطاریج تحقیش ضربان قلب معنا دار بوده است که با نتاین افزایانگیک از نظر میگروه 

که  يماران قلبیعتا در بیطب يرد ولت دایاهم يهوشیک بیک در زمان نزدیستمیماران سالم از نظر سین نکته در بیاگر چه ا
ن ید باشد . در ایتواند فوق العاده مف ياز مسائل مورد توجه است ، م يهوشین بیش ضربان قلب در حیاز افزا يریجلوگ

 يت اماریک و تعداد تنفس اهمیاستولید ک ،یستولیدر مورد فشار خون س يمارج بدست آمده از نظر ایمطالعه اگر چه نتا

 معنادار گردد.  يج از نظر آمارینه نتاین زمیشتر در ایقات بیدر صورت انجام تحقد ینداشت شا
( قبل و بعد  يقرآن همراه با معان ي)آوا 2ن سطح اضطراب در گروه شماره یج نشان داد که بینتا 2در ارتباط با هدف شماره 

ز همانند ین يت که صوت همراه با معانن صوری(. بدt=3/327و  p<0/002وجود دارد) يمعنادار ياز مداخله تفاوت آمار

 ياز تالوت و درک فرد از معان يتواند مربوط به صوت ناش يباشد که م يدر کاهش اضطراب موثر م یيصوت قرآن به تنها
بر  ير صوت به همراه معانینه تاثیدر زم يقینترنت انجام گرفت تحقیکه در ا يگسترده ا يها يد باشد . در بررسیقران مج

 يگریقات دیتحق يستیسه بایمقا يم و برایباش يج نمیسه نتایافت نشد لذا قادر به مقای ياتیطراب و ثبوت عالئم حکاهش اض

 ج آنها اظهار نظر نمود.یقتر بتوان در مورد نتایانجام گردد تا دق
 يمعنادار يفاوت آمارن گروه قبل و بعد از مداخله تین سطح اضطراب در ایج نشان داد که بینتا 0در ارتباط با هدف شماره 

افته بود یش یافزا ين صورت که سطح اضطراب در گروه شاهد به مقدار قابل توجهی(. بدt=3/437و  p<0/001 )وجود دارد

ن یدا نموده بود ایش پیافته و اما در گروه شاهد سطح اضطراب افزایهش زان اضطراب کایکه در گروه آزمون م یي. از آنجا
د جهت یک روش مفیتوان به عنوان  يباشد و از آن م يد در کاهش اضطراب در گروه آزمون می مجر کالم هللاید تاثیامر مو

(. اما در 7و1و0دارد ) يمطالعات انجام شده همخوان ين پژوهش با تمامیحاصل از ا يافته هایکاستن اضطراب استفاده کرد . 

قات را در دامنه یتحق يستین تناقضات بایرفع ا ياشد که براب يگر در تناقض میج همچون دو هدف دینتا ياتیارتباط با عالئم ح
 . نمود ياظهار نظر بهتر ياتیالئم حع ر مداخالت بریان در ارتباط با تاثانجام داد تا بتو يعتریوس

و  p=0/035بود ) ياختالف معنادار يج نشان داد که سطح اضطراب در سه گروه داراینتا 9در ارتباط با هدف شماره 

f=3/755قرار گرفته بودند با  يکه تحت مداخله صوت قران همراه با معان يمارانین صورت که سطح اضطراب در بی( بد
معنادار  يپس از مداخله اختالف امارگروه اول و دوم   نیب ( اماp=0/019بدست آمد ) يمعنادار يگروه شاهد اختالف آمار

 ( . p=0/513نبود )

ن ین گروه اول و گروه شاهد ایو گروه شاهد معنادار بوده است اما ب 2ن گروه یب بسه سطح اضطراینکه مقایبا توجه به ا
تواند در  يشتر میب یينسبت به صوت قرآن به تنها يهار نظر نمود که صوت همراه با معنتوان اظ ياختالف معنادار نبود ، م
ن روش ینه ، از این زمیشتر در ایقات بیتحقگردد ضمن انجام یه میتوصد باشد . لذا یماران موثر و مفیبکاهش سطح اضطراب 

 استفاده گردد . يهوشیقبل از بماران یدر کاهش سطح اضطراب ب ير داروئیک روش موثر غیبه عنوان 
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Abstract: 

 
Most of the people who want to go to surgery room have a stress and anxiety that can cause soul 

and physical worse side effects, a non-pharmacological method such as pleasant sound of Hole 

Quoran recitation can be used as a useful & effective procedure to decrease the anxiety.  

Method: The 180 patients who had been under taken first degree of unconsciousness abdomine - 

perineal and surgical were chosen randomly and took part in this clinical testing, in three groups 

with 60 patients. In this way, one group just listened to the sound of Quoran, second group just 

listened to its sound & meaning and third group was chosen as a control group. Data collection 

instrument was questionnaire for recording personal data (demographic characteristic), trail 

Anxiety Inventory and check list of vital sign record, and the results have been studied and 

analyzed by descriptive statistical methods. 

Results: The results showed that the degree of state & trail anxiety after interventions in these 

three groups there are meaningful statistical difference (p=0/035, f=3/755). 

The Results also showed that degree of anxiety between the second & third groups, there are 

meaningful statistical differences (p=0/019), but between the first & third there isn’t any meaningful 

statistical differences (p=0/513). 

Conclusion: Since, according to findings of this study, the sound & with meanings instead of the 

sound alone can decrease degree of anxiety. It can be used as an effective non-pharmacological 

procedure for reducing patients’ anxiety before any surgery. 

 
Keywords: Anxiety, Qouran Voice, Surgery, Anesthesia, Vital Signs   
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