
 چکیده

فزایش اب نقش مهمی در ااختالل در خو باشد ویمیر گذار تأثیکی از عواملی است که در سالمتی انسان : خواب زمینه و هدف

با رفی دگی و از طیفیت زنکبا توجه به شیوع باالی اختالل خواب در سالمندان وتاثیر آن بر مرگ و میر و کاهش سالمت افراد دارد. 

واب با خین باید با اشوند، نیازمند فرایندهای بازیابی هستند که که اکثراً سالمندان دچار می یبیماریهای توجه به شرایط جسمی و

های غیر دارویی شده است که ازجمله این های زیادی در جهت ارتقای کیفیت خواب به روشکیفیت تأمین شود. در نتیجه تالش

ید تأییت خواب بر کیفه تحقیقات علمی مثبت بودن اثر موسیقی را هم توان به موسیقی درمانی اشاره کرد.های غیر دارویی میروش

بر  تأثیر کمی و یا اینکه انسان ندارد خوابها نشان داده شده است که موسیقی تأثیر خاص و مثبتی برکنند. در برخی پژوهشنمی

 ر از گذشتهه بیشتر در این زمینکیفیت خواب دارد از این رو توجه به انتخاب نوع موسیقی بکار گرفته شده و تحقیقات بیشت

ی موزون و دلنشین هاصوته فرد خود از یک موسیقی عرفانی با ریتم ویژه ومنحصر ب شود. قرآن کریم به عنواناحساس می

ب کیفیت خوا وای قران برآ ریتأثاین پژوهش با هدف بررسی  لذا دیآیماز اعجاز این کتاب آسمانی بشمار  هایژگیوکه این  باشدیم

 سالمندان مقیم در خانه سالمندان مالیر انجام شده است.

 ۷۰: مطالعه حاضر یک کار آزمایی بالینی است. جامعه پژوهش، سالمندان ساکن در خانه سالمندان در مالیر بودند، مواد وروش ها

نفر(  35کنترل )نفر( و  35تصادفی در دو گروه مداخله ) نفر سالمند بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به صورت

دقیقه قبل از خواب آوای قرآن با صدای استاد  ۱5هفته هر شب، به مدت  4مدت قرار گرفتند. برای گروه آزمون مداخله به 

و  2۰نسخه  spssزار ، از نرم افهادادهگذاشته شد تا استماع کنند. جهت تجزیه و تحلیل  ۱پرهیزگار از طریق دستگاه پخش صدا

 استفاده شد. (>۰5/۰p)آنالیز کوواریانس در سطح معنادار  و ویتنی-مانی آماری هاآزمون

 

میانگین سن سالمندان در گروه  نفر مورد بررسی قرار گرفتند 33و در گروه کنترل  32: در پایان مطالعه در گروه مداخله هایافته

 همچنین میانگین دینداری سالمندان در گروه آزمون و بود 53/64±۷5/۱2 و در گروه کنترل 9۷/۷3±9۱/9 آزمون

های بدست آمد.. میانگین نمرات کیفیت کلی خواب قبل از مداخله، در گروه ۰9/۱۰۱±۷3/5 و در گروه کنترل 4۱/۱۰±39/96

تغییر  8۱/۷±92/2و  6۰/6±8۷/3 بود که پس از اجرای مداخله به مقادیر ۱6/۷±۱6/3 و 2۷/9±3۷/3به ترتیب  مداخله و کنترل

 .(>۰5/۰p) یافت. میانگین نمرات کلی کیفیت خواب در گروه مداخله پس از اجرای مداخله، تفاوت آماری معناداری را نشان داد
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درون گروهی، تغییرات میانگین نمرات بازدهی خواب، میزان مصرف داروهای خواب آور و کیفیت کلی خواب  همچنین در مقایسه

 .(>۰5/۰p) قبل از مداخله و بعد از مداخله در گروه آزمون معنا دار شد

به نتایج این مطالعه،  : مطالعه حاضر نشان داد که آوای قرآن بر ارتقاء کیفیت خواب سالمندان مؤثر است. لذا با توجهنتیجه گیری

 استفاده کنند. شود در مراکز سالمندی از این روش جهت بهبود کیفیت خواب سالمندانتوصیه می

 قرآن کریم سالمندان، کیفیت خواب، ها:کلید واژه

 


