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چکیده
مقدمه :آوا درمانی یکی از روش های درمانی طب مکمل بوده که در بسیاری از بیماری ها استفاده می شود.
هدف :از آنجا که افراد تحت همودیالیز ،دچار مشکالت وجودی ،احساسی ،روانی و معنوی می شوند؛ این مطالعه با هدف
مقایسه ی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بی کالم بر سالمت معنوی آن ها انجام شده است.
روش :مطالعه ی نیمه تجربی حاضر با طرح دو گروهی ،بر روی  44نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان
امام حسن مجتبی داراب در سال  1334انجام شد .بیماران به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آوای
قرآن و موسیقی قرار گرفتند .بیماران دو گروه مداخله به مدت یک ماه ،قرآن یا موسیقی را از طریق اسپیکر گوش می دادند.
(هر دو گروه از طریق اسپیکرکه در کل بخش و برای تمام بیماران پخش می شد و بیمارانی که تمایل به شرکت در پژوهش را
نداشتند؛ در شیفت بعد ز ظهر قرار داده شد) .بنابراین در هر دو گروه افراد تحت همودیالیز ،پرسشنامه ی استاندارد سالمت
معنوی پالوتزین و الیسون را قبل و بالفاصله بعد از اتمام مداخله تکمیل کردند .اطالعات با استفاده از آزمون های تی مستقل و
تی زوج تحت نرم افزار آماری  SPSS V. 19تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها :میانگین سالمت معنوی بیماران ،پس از مداخله در گروه قرآن کریم و موسیقی به ترتیب  142±5/93و
 51/24±6/29به دست آمد؛ که این اختالف از لحاظ آماری معنادار بود )P=4/4441( .سالمت معنوی بیماران در گروه قرآن
کریم از سطح متوسط به سطح باال ارتقا یافت.
نتیجه گیری :استفاده از آوای قرآن کریم جهت ارتقاء سالمت معنوی ،با هدف بهبود کیفیت زندگی افراد تحت همودیالیز
توصیه می شود.
کلید واژه ها :قرآن کریم ،موسیقی  ،سالمت معنوی ،افراد تحت دیالیز
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جوکار و همکاران

مقایسه تأثیر آوای قرآن و موسیقی بی کالم بر42/...

نارسایی مزمن کلیه ،اختالل پیش رونده و برگشت ناپذیر

ابعاد دیگر سالمتی) جسمی ،روانی و اجتماعی (قرار گرفته

عملکرد کلیه است که در طی  5سال اخیر با روند تقریبا 8

و سبب یکپارچگی سایر ابعاد آن می شود؛ ( )3از طرفی

درصد در سال افزایش یافته است )1(.طبق آمارهای علمی

خود در برگیرنده ی دو بعد وجودی و مذهبی است.

وزارت بهداشت ،این بیماری در ایران با رشد سالیانه ی 24

سالمت مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت

درصدی همراه است؛ و روش های مختلفی برای درمان

برتر ،و سالمت وجودی به تالش برای درك معنا و هدف

بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه پیشنهاد می شود که

در زندگی اطالق می شود )14( .به طور کلی اعمال

یکی از موثرترین و شایع ترین آن ها همودیالیز است)2( .

مذهبی و معنوی اگرچه باعث درمان بیمار نمی شود؛ اما

با وجود اینکه همودیالیز طول عمر مبتالیان به نارسایی

به وی کمک می کند تا با بیماری کنار آمده و از برخی

مزمن کلیه را افزایش می دهد؛ ولی این بیماران مشکالت

مشکالت سالمت پیشگیری می کند) 11( .

متعددی به علت عوارض خاص بیماری تجربه می کنند؛

نتایج مطالعه ی حجتی و همکاران در مورد سالمت معنوی

که سبب افزایش تنش روانی و کاهش کیفیت زندگی آنان

بیماران همودیالیزی نشان داد که اکثریت بیماران

می شود )3( .از سوی دیگر این روش درمانی از عوامل

(92درصد) از سطح باالی سالمت معنوی برخوردار بودند.

ایجاد کننده ی آشفتگی های معنوی است؛ که موجب

( )6مردانیان دهکردی و همکاران نیز دریافتند که سطح

وابستگی فرد به دیگران ،کاهش اعتماد به نفس و احساس

سالمت معنوی در بیماران در حد متوسط بود؛ و میان

تنهایی شده و سالمت و بهداشت روان افراد را دچار مشکل

سالمت معنوی و سبک های مقابله ای ،ارتباط مستقیم

می سازد4( .و )5تشخیص و آگاهی یافتن از وجود بیماری

وجود داشت )12( .هم چنین نتایج مطالعه ی دهباشی و

می تواند سبب ایجاد بحران معنوی شده و گاهی اعتماد به

همکاران نشان داد که اکثریت بیماران دارای سطح سالمت

نفس و ایمان مذهبی بیمار را به مخاطره می اندازد )6( .در

معنوی متوسط بودند و بین امید و سالمت معنوی ارتباط

این شرایط نیاز به روش های ایجاد سازگاری ،احساس می

مستقیم وجود داشت)11( .

شود؛ که مداخالت روان شناسی و معنوی از آن جمله

نتایج برخی مطالعات دیگر نیز بیانگر ارتباط میان اعتقادات

است )9( .سالمت معنوی یکی از مفاهیم مهم در نحوه ی

مذهبی و معنوی با کاهش درك فشار از بیماری،کاهش

رویارویی بیمار با مشکالت و تنش های ناشی از بیماری

اثرات منجر به افسردگی ،افزایش درك حمایت های

می باشد که فرد را به احساسات هویت ،کمال ،رضایت

اجتماعی و رضایت بیشتر از زندگی و کیفیت باالتر زندگی

مندی ،خرسندی ،زیبایی ،عشق ،احترام ،نگرش مثبت،

در بیماران  ESRDاست)12( .

آرامش ،توازن درونی و هدف در زندگی متمایل می کند()8
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مقدمه

سالمت معنوی به عنوان جدیدترین بعد سالمت ،در کنار

 /41پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0431

کاهش استرس و تنش های روحی بیماران رو به ازدیاد

دعا در بهبود سالمت معنوی بیماران تحت همودیالیز،

است .یک از این روش ها استفاده از محرك صوتی

تاثیر چشمگیری دارد؛ ( )6و نتایج مطالعه ی شریفی نیا و

خوشایند یا موسیقی درمانی می باشد .درمان با صدا نوعی

همکاران نیز نشان داد که خواندن دعا موجب افزایش

درمان طب مکمل بوده و مبنای نظری آن بر این اصل

سالمت معنوی بیماران شد)16( .

استوار است؛ که اعضای بدن و سلول ها با روش های

اتاکنون تحقیقی در رابطه با تاثیر موسیقی و قرآن کریم بر

خاصی به الگو های ویژه ی گسترش و فشردگی ،پاسخ می

سالمت معنوی بیماران بررسی نشده است؛ و از سوی دیگر

دهند)13( .

در مطالعات مختلف در ایران ،تنها میزان سالمت معنوی

تحقیق انجام شده توسط  Mccratyو همکاران با عنوان

بیماران مختلف اندازه گیری شده است .با توجه به شواهد

تاثیر انواع متفاوت موسیقی بر خلق ،تنیدگی ،بهداشت

فوق و هم چنین تفاوت های فرهنگی ،اجتماعی و

روانی نشان داد؛ موسیقی منظم بیشترین تاثیر را در

اقتصادی در کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها ،این

افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات منفی داشته؛

مطالعه با هدف تعیین تاثیر آوای قرآن و موسیقی بر

و نتایج پیشنهاد می کند که موسیقی منظم می تواند در

سالمت معنوی افراد تحت همودیالیز ،صورت گرفت.

درمان تنیدگی ،اختالالت روانی و خلق منفی موثر باشد.

روش مطالعه

()14

مطالعه ی حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی

یکی از زیباترین ،دلنشین ترین ،جذاب ترین و طبیعی

است .از بین  64نفر بیمار مراجعه کننده به مرکز

ترین موسیقی ها ،موسیقی روح افزای ناشی از تالوت قرآن

همودیالیز بیمارستان امام حسن مجتبی داراب در سال

کریم می باشد .یکی از جوامعی که عمیقا متاثر از ارزش

 ،1334تعداد  44نفر از بیمارانی که شرایط مطالعه را

های اسالمی است؛ کشور ایران می باشد .و دستور است

داشتند؛ به روش در دسترس انتخاب و سپس به صورت

که قرآن کریم را به صورت زیبا و به احسن وجه به ترنم

تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند .معیارهای ورود به

آورید؛ و زینت قرآن را آوای نیکو می داند )13( .یافته های

مطالعه شامل ملیت ایرانی و دین اسالم ،رضایت به شرکت

تحقیق  Chlanنشان داده است؛ آوای قرآن کریم به

در پژوهش ،حداقل یک بار دیالیز در هفته و گذشت

عنوان موسیقی می تواند مداخله ای موثر و بی خطری بر

حداقل  6ماه از شروع دیالیز ،عدم شرکت در پژوهش

روی مشکالت بیماران از جمله کاهش استرس ،تحریک

مشابه ،نداشتن سابقه ی بیماری روحی – روانی مزمن(با

پذیری ،کاهش احساس تنهایی ،بهبود خلق و تعدیل

سوال در مورد داروهایی که مصرف می کند و آیا مشکالت

هیجانات باشد)15( .

افسردگی ،اضطراب یا سایر مشکالت روانی دارند) و مصرف
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امروزه تمایل به استفاده از روش های غیر دارویی جهت

نتایج مطالعه ی حجتی و همکاران نشان داد که خواندن

جوکار و همکاران

مقایسه تأثیر آوای قرآن و موسیقی بی کالم بر40/...

حداقل سواد خواندن و نوشتن و پایدار بودن وضعیت

کریم در روز های زوج هفته (سه روز در هفته) و گروه

همودینامیکی و دارا بودن فیسچول شریانی – وریدی بود.

موسیقی ،در روزهای فرد( سه روز در هفته) برنامه ریزی

معیارهای خروج از مطالعه شامل فوت ،مسافرت ،انتقال،

شد .تعداد دفعات دیالیز برای افراد هر دو گروه سه روز در

عدم همکاری در ادامه ی مداخله و پیوند کلیه بود؛ که به

هفته بود .پس از آشنا نمودن آزمودنی ها با پژوهش،

این دالیل تعداد نمونه به  44مورد کاهش یافت( .سه نفر

پرسشنامه ی جمعیت شناختی و سالمت معنوی در دو

به علت فوت و یک نفر به علت پیوند کلیه از مطالعه خارج

گروه تکمیل شد .برای گروه قرآن کریم 34 ،دقیقه آوای

شدند)

قرآن کریم (ترتیل سوره یس با صدای یوسف کالو) از

ابزار گرد آوری داده ها :الف) پرسشنامه ی مشخصات

طریق اسپیکر پخش شد .انتخاب سوره ی یس با مشاوره

فردی که شامل سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،تحصیالت،

با روحانی کانون قرآن دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صورت

تعداد دفعات دیالیز در هفته ،مدت زمان ابتال ب)

گرفت .در گروه موسیقی بی کالم ،بیماران به مدت 34

پرسشنامه ی سالمت معنوی پولوتزین و الیسون

دقیقه آهنگ خواب های طالیی اثر جواد معروفی که از

(  )Palutzian & Ellisonکه پایایی آن توسط رضایی

طریق اسپیکر پخش شد؛ گوش دادند( .طبق برنامه ،دیالیز

در سال  1385با ضریب آلفای کرونباخ ( )4/82مورد تائید

گروه قرآن کریم در روز های زوج و دیالیز گروه موسیقی

قرار گرفت )19( .این پرسشنامه حاوی بیست سوال بود؛

در روز های فرد انجام شد؛ بنابراین در هر روز کل افراد

که ده سوال اول سالمت مذهبی ،و ده سوال بعدی سالمت

تحت همودیالیز یک مداخله را دریافت کردند؛ در نتیجه

وجودی را اندازه گیری می کند .نمره گذاری سواالت

برای تمام افراد در یک روز موسیقی یا قرآن کریم پخش

براساس مقیاس لیکرت شش گزینه ای ،از کامال مخالفم تا

می شد) .الزم به ذکر است که انتخاب آهنگ مذکور

کامال موافقم دسته بندی شد .در سواالت منفی نمره

براساس مطالعات قبلی صورت گرفت )13( .هم چنین

گذاری به صورت معکوس انجام گرفت؛ و در پایان ،نمره ی

مدت زمان مداخله  34دقیقه در هر جلسه ی دیالیز بود.

سالمت معنوی از  24تا  124به سه سطح ( 24تا )44

زمان مداخله ،با توجه به مطالعه ی مروری انتخاب شد؛ که

پایین 41( ،تا  ) 33متوسط ،و ( 144تا  )124باال

در هیچ کدام بیشتر از  34تا  44دقیقه نبود )13( .مجموعا

تقسیمبندی شد.

 14جلسه در طول یک ماه این مداخله ،برای هر دو گروه

برای انجام پژوهش ،بیمارانی که دارای معیار های پژوهش

انجام شد .شرایط بیماران (سن باال ،بیماری مزمن ،نیاز به

بودند و تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند؛ به صورت

مراقبت ،نیاز به اصالح عوارض دیالیز ،نیاز به اتصال و قطع

تصادفی در دو گروه ،گروه اول قرآن کریم ( 22نفر) و گروه

کردن دستگاه ،نیاز به خواب و استراحت حین دیالیز )

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 21:50 +0430 on Tuesday July 17th 2018

داروهای روان گردان ،عدم اختالل شنوایی ،برخورداری از

دوم موسیقی( 22نفر) قرار گرفتند .زمان دیالیز گروه قرآن

 /42پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0431

در همه ی مداخالت وجود داشت؛ به عنوان عامل مداخله

نرم افزار  SPSSv.19با استفاده از آمار توصیفی (جداول،

نشد.

نمودار ،میانگین و انحراف معیار) و آمار استباطی ( آزمون

( تمام افراد شرکت کننده در مطالعه به علت عوارضی که

تی مستقل و تی زوجی و کای اسکوئر) مورد تجزیه و

ناشی از تجمع مواد در بدنشان ایجاد می شد مجبور به

تحلیل قرار گرفتند .هم چنین سطح معنا داری آزمون ها،

مراجعه به مرکز دیالیز بودند؛ بنابراین تمام شرکت

کمتر از  4/45در نظر گرفته شد.

کنندگان ،سه روز در هفته را حتما دیالیز می شدند ) بعد

یافته ها

از آخرین جلسه ی مداخله ،پرسشنامه ی سالمت معنوی

میانگین سنی گروه یک (قرآن کریم)  59/54±14/33و

در دو گروه تکمیل شد .برای بیمارانی که قادر به تکمیل

گروه دو (موسیقی)  51/85±21/43سال و مدت زمان

پرسشنامه نبودند این کار به کمک پژوهشگر انجام شد .به

ابتال به بیماری گروه یک  2/45± 1/43و گروه دو 1/18

منظور جمع آوری اطالعات ،بعد از کسب اجازه از

 1/85±و تعداد دفعات دیالیز در هفته ی گروه قرآن کریم

مسئولین بیمارستان و مراجعه ی پژوهشگر به بیمارستان

 2/34±4/59و گروه موسیقی  2/55± 4/95بود .هر دو

امام حسن مجتبی شهر داراب ،و پس از انتخاب واحد های

گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک همگن بودند.

مورد پژوهش و معرفی خود و ارایه ی توضیحات کافی در

(جدول شماره ی )1

گر

محسوب

مورد هدف از انجام پژوهش و جلب رضایت کتبی آنان،
تک تک واحد های مورد پژوهش به صورت داوطلبانه اقدام
جدول شماره( :)0مقایسه اطالعات دموگرافیک  31نفر از افراد تحت همودیالیز بمارستان امام حسن مجتبی شهر
داراب
متغیر
گروه
سن
جنس
مذکر
مونث
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
تحصیالت
دیپلم
پایین تر از دیپلم
مدت زمان ابتال
تعداد دفعات دیالیز

آوای قرآن

آوای موسیقی

P value

59/54 ±14/33

52/84 ±21/43

P=4/49

)%45(3
)%55(11

)%94(14
)34(6

P=4/2

)%25(5
)%95(15

)%34(6
)%94(14

P=4/33

)%45(3
)%55(11
2/45 ± 1/43
2/34 ±4/59

)54(14
)%54(14
1/85±1/18
2/55 ±4/95

P=4/33
P=4/94
P=4/16
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اجازه ی مداخله ی بیشتر را نداد .چون صدای زمینه ای

به تکمیل پرسشنامه نمودند .داده ها پس ازوارد شدن در

جوکار و همکاران

مقایسه تأثیر آوای قرآن و موسیقی بی کالم بر43/...

با میانگین و انحراف معیار ،48/65 ± 14/94به میزان

میزان باال نشان داده شد .گروه موسیقی بعد از مداخله با

متوسط بود .هم چنین پیش آزمون در گروه موسیقی با

میانگین و انحراف معیار  51/24±6/29دارای سالمت

میانگین و انحراف معیار 45/44±5/93سالمت معنوی را

معنوی متوسط بودند .آزمون تی مستقل بین سالمت

به میزان متوسط نشان داد .آزمون تی مستقل بین سالمت

معنوی دو گروه ،ارتباط معنی دار نشان داد(4/4441

معنوی دو گروه قبل از مداخله هیچ اختالف معنی داری را

=(.)Pجدول شماره ی )2

نشان نداد )P=4/24( .بعد از مداخله ،سالمت معنوی گروه
جدول شماره( :)4مقایسه میانگین سطح سالمت معنوی قبل و بعد از مداخله بین  31نفر از افراد تحت همودیالیز
بمارستان امام حسن مجتبی شهر داراب
مراحل

قبل ار مداخله
M±SD

بعد از مداخله
M±SD

قرآن

48/65±14/94

142 ±5/93

موسیقی

45/44±5/93

51/24±6/29

آزمون تی مستقل

t=1/18

t=26/58

P Value

p=4/24

p=4/4441

گروه

سالمت مذهبی در مرحله ی قبل از مداخله در گروه قرآن کریم( )24/35±6/51و در گروه موسیقی( )23/65±3/21بود؛ که
آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین دو گروه نشان نداد؛ ( ) P=4/66و سالمت وجودی در گروه قرآن کریم
()24/34±5/42و در گروه موسیقی ()21/95±3/56بود؛ که آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین دو گروه نشان نداد4/48( .
= )Pمقایسه ی میانگین و انحراف معیار سالمت مذهبی و سالمت وجودی در دو گروه ،بعد از مداخله با استفاده از آزمون تی
مستقل نشان داد که بعد مذهبی و وجودی در گروه قرآن کریم افزایش قابل توجهی نسبت به گروه موسیقی داشته است.
(( ) P=4/4441جدول شماره )3
جدول شماره( . :)4مقایسه میانگین ابعاد سالمت معنوی(سالمت مذهبی و سالمت وجودی) قبل و بعد از مداخله
در  31نفر از افراد تحت همودیالیز بمارستان امام حسن مجتبی شهر داراب
زمان مداخله
گروه

قبل از مداخله

بعد از مداخله

ابعاد

سالمت

سالمت مذهبی

سالمت وجودی

سالمت مذهبی

قرآن

43/42±1/20

43/41±2/34

33/32±4/44

سالمت وجودی
24/12±4/44
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سالمت معنوی گروه قرآن کریم در مرحله ی پیش آزمون

قرآن کریم با میانگین و انحراف معیار  142±5/93به

 /41پرستاری گروههای آسیب پذیر
موسیقی

سال چهارم /شماره  /01بهار 0431

44/12±4/40

40/02±4/21

P=1/11

P=1/12

42/02±4/20

41/12±3/33

P=1/1110

P=1/1110

P value
تی مستقل

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد؛ آوای قرآن کریم و

سالمت معنوی و دیگر مولفه های روانی بود .برای مثال

موسیقی ،هر دو در افزایش سالمت معنوی موثر بودند .در

مطالعات رضایی ،احمدی فراز ،طاهری خرامه ،حجتی

رابطه با تاثیر موسیقی بر سالمت معنوی ،مطالعات مشابه

ارتقای سالمت معنوی را در نمونه ها بعد از دعا و مراقبت

در ایران و خارج از کشور یافت نشد .موسیقی بدون کالم

معنوی تائید کرده اند؛ که این نتایج با نتایج مطالعه ی ما

ممکن است از طریق منحرف ساختن فرد از اضطراب ،درد

هم خوانی دارد .)13 ،18 ،9 ،14( .مطالعه ی رضایی و

و تجارب منفی به سوی موارد خوشایندتر و کمک به

همکاران در رابطه با اثر دعا بر سالمت معنوی بیماران

سازگاری با استرس های هیجانی و تحریک واکنش های

سرطانی نشان داد؛ رابطه ی معناداری بین دعا و سالمت

آرام بخش ،و هم چنین از بین بردن عواطف منفی و ایجاد

معنوی بیماران وجود دارد .احمدی فراز و همکاران در

حالت آرامش ،باعث بهبود سالمت وجودی بیماران شود.

مطالعه ای که در مورد تاثیر قرآن و نیایش بر سالمت

( )15نتایج دیگر مطالعه ،نشان دهنده ی افزایش قابل

معنوی بیماران سرطانی انجام دادند؛ نشان داد که سالمت

توجه سالمت معنوی در گروه قرآن کریم نسبت به گروه

معنوی بیماران با استفاده از مضامین دعا بهبود یافت.

موسیقی بوده است؛ که نمره ی باالی سالمت معنوی

مطالعه ی طاهری خرامه در رابطه با سالمت معنوی و

بیماران در گروه قرآن کریم با توجه به شرایط فرهنگی و

راهبرد های مقابله ی مذهبی در بیماران همودیالیزی

مذهبی بودن جامعه ی ایران ،امری طبیعی تلقی می شود؛

نشان داد که راهبرد های مذهبی کارآمد ،در افزایش

زیرا بیماران برای سازگاری با شرایط بحرانی ،بیشتر به

سالمت معنوی اثر مثبت داشتند .نتایج مطالعه ی حجتی

مذهب ،دعا و قرآن روی می آورند .با وجود بررسی صورت

در ارتباط با تداوم دعا با سالمت معنوی در افراد تحت

گرفته ،پژوهش مشابهی که به صورت همزمان تاثیرات

دیالیز نشان داد دعا در بهبود سالمت معنوی افراد تحت

موسیقی و قرآن را بر سالمت معنوی بررسی کرده باشد؛

دیالیز تاثیر چشمگیری دارد.

یافت نشد و مقاالت موجود در ایران و خارج از کشور نیز

با افزایش سالمت معنوی در گروه قرآن کریم می توان

عمدتا در رابطه با تأثیر دعا و مذهب درمانی بر سالمت

نتیجه گرفت که معنویت شاخه هایی مانند استماع قرآن و

معنوی بیماران با بیماری های مختلف بوده است .البته در

نیایش دارد که تجربه ی آن بر انگیزنده ی ایمان درونی
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بحث

ایران بیشتر پژوهش ها در زمینه ی اثرات دعا بر ارتقای

جوکار و همکاران

مقایسه تأثیر آوای قرآن و موسیقی بی کالم بر40/...

ارتباط مثبت دارد .قرآن کریم نیز در این باره می فرماید:

مطالعه ی مردانیان دهکردی و همکاران نیز نشان داد که

ما آنچه از قرآن فرستادیم شفا و رحمت برای اهل ایمان

سطح سالمت معنوی بیماران همودیالیزی با ارائه ی

است .شفا و آرامش از معجزات قرآن می باشد)13( .

مراقبت معنوی بهبود می یابد)12( .

عابدی به نقل از نیومن نقش های روان شاختی مهم و بی

 Waltonنیز در یک مطالعه ی کیفی ،ایمان و معنویت را

شمار مذهب را که مردم برای درك و کنار آمدن با

به عنوان نیروی محرك در کمک به بیماران همودیالیزی

رخدادهای زندگی به کار می برند؛ توصیف نموده است و

برای مقابله با مرگ ،و قبول دیالیز و درمان های مرتبط

عقیده دارد مذهب می تواند در ایجاد احساس امید،

توصیف کرد Jansen .و همکاران بیان می کنند؛ اعتقادات

نزدیکی به خدا و کمک به حل مشکل موثر باشد )6( .در

مذهبی جنبه های خاصی از دین داری است که نقش

این مطالعه نشان داده شده است که بین شنیدن آوای

موثری در سالمت روان دارد؛ و فرد را در برابر افسردگی

قرآن کریم و سالمت معنوی ارتباط مستقیم وجود دارد.

محافظت می نماید )21( .از آنجایی که آوای قرآن باعث

سید فاطمی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند؛ رابطه

ارتقای سالمت معنوی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی

ی معنا داری بین دعا و سالمت معنوی بیماران سرطانی

بیماران می گردد؛ و دارای محاسنی از قبیل زمان بری

تحت شیمی درمانی (ولی نوع سرطان در مقاله ذکر نشده

کمتر ،سهل الوصول بودن ،سادگی کاربرد و کم هزینه

بود) وجود دارد )24( .مطالعه ی شریفی نیا و همکاران نیز

بودن و بدون خطر بودن در مقایسه با سایر روش ها است؛

نشان داد که دعا عالوه بر تسکین اضطراب موجب ارتقا

لذا می توان استفاده از آن را توصیه نمود .از آنجایی که

سالمت معنوی بیماران همودیالیزی می شود )16( .حجتی

معنویت دارای فواید بهداشتی چشم گیری است که می

و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان بررسی میزان توسل

تواند منجر به بهبود مراقبت شود؛ و چنان چه ارایه

به دعا در بیماران همودیالیزی استان گلستان ،نشان دادند

دهندگان مراقبت ،درصدد ارایه ی مراقبت جامع هستند؛

که بیماران به میزان زیادی دعا می کردند و از خداوند

باید عالوه بر توجه به جسم ،ذهن ،روان و نیازهای معنوی

یاری می طلبیدند؛ و معتقد بودند که خدا مراقب آن ها

بیماران را نیز به رسمیت بشناسند )5( .پرستاران به عنوان

است؛ و این خداست که به بندگان خود شفا می دهد.

بزرگترین گروه ارایه دهندگان مراقبت که بیشترین زمان

( )13هم چنین رضایی در تهران و حجتی در استان

کاری خود را با بیمار سپری می کنند؛ می توانند با پخش

گلستان ،در مطالعات خود نشان دادند که تناوب دعا با

آوای قرآن و دعا و معنویت درمانی عالوه بر رفع نیارهای

سالمت معنوی افراد تحت همودیالیز در ارتباط است؛

معنوی بیمار و ارائه ی مراقبت جامع نگر در نهایت منجر

یعنی بیمارانی که بیشتر به دعا و خداوند متعال اعتقاد

به ارتقای سالمت عمومی بیماران شوند .این پژوهش نیز
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است؛ که با سالمت معنوی ،امید ،و حاالت مثبت خلقی

دارند ،از سالمت معنوی بیشتری برخوردار هستند)16( .

 پرستاری گروههای آسیب پذیر/44
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0431  بهار/01  شماره/سال چهارم
نتیجه گیری نهایی

 دارای محدودیت،مانند دیگر پژوهش های مداخله ای

با توجه به تاثیرات زیادی که سالمت معنوی بر سالمت

 نداشتن گروه کنترل جهت مقایسه با:هایی بود؛ از جمله

جسمی – روانی افراد تحت همودیالیز دارد؛ لذا توصیه می

 کم بودن تعداد نمونه ها باعث کاهش،دو گروه مداخله

شود آوای قرآن در طی دفعات همودیالیز برای بیماران

 خستگی ناشی از همودیالیز و تاثیر در،تعمیم مطالعه

پخش شود و ارتقای سالمت معنوی جزء اولویت های

 وجود صداهای زمینه ای در،پاسخ دهی به پرسشنامه

.اقدامات مراقبتی برای این بیماران باشد

محیط باعث عدم تمرکز و عدم توجه به صدای قرآن یا

تشکر و قدردانی

 که می تواند نتایج مطالعه را تحت تاثیر قرار،موسیقی

 پرستاران و افراد تحـت همودیـالیز،بدین وسیله از ریاست

 با توجه به محدودیت های ذکر شده پیشنهاد می.دهد

بیمارستان امـام حسـن مجتبـی (ع) کـه در انجـام ایـن

،گردد که پژوهش های دیگری با تعداد نمونه ی بیشتر

تحقیق مساعدت های الزم را داشته اند صـمیمانه سـپاس

،اختصاص جلسات بیشتر به پخش آوای قرآن و موسیقی

.گزاری می نشود

.ارائه ی معنویت درمانی در منزل برای بیماران انجام شود
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Abstract
Introduction: Music therapy is a complementary treatment used for many diseases. Since
hemodialysis causes existential, emotional, psychological, and spiritual problems in patients, the
present study aimed to compare the effects of listening to Quran and instrumental music on the
spiritual health of hemodialysis patients.
Method: This present quasi–experimental study with a two-group design recruited 40 hemodialysis
patients visiting the hemodialysis ward of Imam Hassan Mojtaba Hospital, Darab, Iran, in 2015.
Patients were selected through convenience sampling and randomly allocated to two groups: Quran
and music. Patients in the two intervention groups listened to Quran or music via speakers for one
month. The two groups completed the Paloutzian and Ellison’s Spiritual Well-being Scale before and
immediately after the intervention, and the data were analyzed in SPSS 19 using paired- and
independent sample t-tests.
Results: The mean of spiritual health after intervention in the Quran and music groups was
respectively 102±5.79 and 51.20±6.27, showing a significant difference (P=0.0001). The spiritual
health of patients in the Quran group was improved from a moderate to a high level.
Conclusion: We recommend listening to the Holy Quran in order to enhance spiritual health and, thus,
quality of life in hemodialysis patients
Keywords: Quran. Music, Spiritual health, Hemodialysis patients
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