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 مقدمه
 یک حالنیدرعزن و  هر ندگیز يهاادیدرو یباتریناز ز یکی طبیعی نیمازا

و  دهبوزن  یک رتقد باالترین دهندهنشان نیمادرد زا تحمل .ستا زاتنش قعیتوا

انجمن  فیبنا به تعر .(1) باشدیم مؤثر زادنوو  درما بین عاطفی طتباار يریگشکلدر 

که  ستاعاطفی  – یذهن ياتجربهو  ندیناخوشا یاحساس مطالعه درد، درد یالمللنیب

 درد ، امااست بیدرد نشانه آس گریانواع د کهیدرحال .باشدمیهمراه  یبافت بیبا آس

 .(2) ستین يماریب ای بیاز آسی دردها تفاوت دارد و ناش گریبا د مانیزا

ر عصبی د يهارندهیگو به دنبال آن  شدهمنقبضدر طی زایمان، عضلات رحم 

رد د. شودیمو موجب بروز درد  شدهکیتحرنواحی لگنی، احشایی و لومبوساکرال 

 شوندیمدردي است که اکثر زنان در طول زندگی خود با آن مواجه  زایمان شدیدترین

است که موجب بروز هیجانات جدي و آشفتگی در  يقدربه. شدت درد زایمان (3)

. علاوه بر این به دلیل بروز شودیممادر و همچنین اختلال در سلامت روان وي، 

 یانرسخونعوارض جسمانی ناشی از این درد نظیر افزایش مصرف اکسیژن، کاهش 

 بخشنانیاطم ریغالگوي به جنین،  یرسانژنیاکسبه رحم و به دنبال آن کاهش 

قلب جنین، پایین بودن نمره آپگار نوزادان حین تولد و افزایش میزان نیاز به زایمان 

 شودیمسزارین، منجر به بروز اثرات نامطلوبی بر روند وضعیت فیزیولوژیک زایمان 

(4). 

که عواملی نظیر عوامل روانی، فیزیولوژیکی، اجتماعی،  دهندیممطالعات نشان 

 مؤثرنددرد زایمان  برشدتاخلاقی، محیطی و همچنین عوامل فرهنگی و اعتقادي 

ار فاکتورهاي بسی ازجمله. بر طبق نتایج حاصل از مطالعات، ترس از درد زایمان، (2)

 چکیده
. ستا زاتنش قعیتوا یک لحا عینزن و در  هر ندگیز يهاادیدرو یباتریناز ز یکی طبیعی نیمازا:   سابقه و هدف:

 مانیکاهش درد زا نیدرد زایمان شدیدترین دردي است که اکثر زنان در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند، بنابرا

خواهد داد، به  شیافزا یعیبه روش طب مانیانجام زا يمادران را برا لیتما مان،یکاهش درد زا يبا کمک انجام روشها

تجربه  کیه ب مانیزا لیتبد نیو همچن بریاداره و کنترل ل شرفته،یپ يکشورها ژهیاز کشورها به و ياریکه در بس يطور

مطالعه با هدف  نیشده است. لذا ا لینظام سلامت، تبد يچالش ها نیاز مهمتر یکیبا حداقل درد، به  ندیخوشا ي

 انجام شد. مان،یدرد و اضطراب زا زانیبر م میقرآن کر يآوا ریثبر تا يمرور
، SID یاطلاعات يها گاهیدر پا یو فارس یسیمقالات چاپ شده به زبان انگل ،يمرور يمطالعه  نیدر ا :روش کار

Iranmedex ،Magiran ،IranDoc ،Library Cochrane ،MEDLINE/PubMed ،Scopus  ،

Science Direct   وGoogle Scholar ددر م،یقرآن کر يآوا ،یدرمان یقیموس يواژه ها دیبا استفاده از کل 

 مورد جستجو قرار گرفتند. 2018سال  یتا ماه م مانیو اضطراب زا مانیزا

بر کاهش استرس، اضطراب، ترس از  میدهد که استماع صوت قرآن کر یمطالعه حاضر نشان م يها افتهییافته ها: 

 میتوسط مادران، بهبود علا مانیمادر، تحمل بهتر درد زا شتریب یراحت نیو همچن مانیشدت درد و طول مدت زا مان،یزا

 مورد، موثر است. یب يها نیاز سزار يریجلوگو  یعیطب مانیمادران از زا يمند تیرضا شیافزا ن،یمادر و جن یاتیح

 يراب یتهاجم ریآسان، ارزان و غ کیتکن کیبه عنوان  میقرآن کر يآوا دنیتوان از روش شن یم گیری:نتیجه 

مورد، استفاده  یب يها نیاز سزار يریمادر و جلوگ شتریب یدر مادران و راحت مانیکاهش اضطراب، درد و طول مدت زا

 ، باشد.روش نیا يریجهت به کارگ یخوب ییتواند ضمانت اجرا یم مارستانهایو امکانات مساعد در ب طیشرا جادیکرد. ا
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  تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان درد و اضطراب زایمان 

 خانی & نوراله پور شیاده

 

 

 

 دباشیمزنان نخست زا  ژهیوبهمهم در انتخاب روش زایمان سزارین، در زنان باردار 

 لیتما، درد کاهش يهاروش انجام با کمک مانیکاهش درد زابنابراین ؛ (1, 5)

در  کهيطوربه، (7) خواهد داد شیافزا یعیروش طب به مانیانجام زا يمادران را برا

کشورهاي پیشرفته، اداره و کنترل لیبر و همچنین تبدیل  ژهیوبهبسیاري از کشورها 

نظام  يهاچالش نیترمهمبه یکی از  خوشایند با حداقل درد، يتجربهزایمان به یک 

 .(9, 8)سلامت، تبدیل شده است 

 يهاروشاست.  ریپذامکانکاهش درد زایمان به دو روش دارویی و غیر دارویی 

از به بودن، نی برنهیهزدارویی کاهش درد به دلیل بروز آثار جانبی بر مادر و جنین، 

حضور فرد متخصص، وجود کنتراندیکاسیون هاي طبی در مادر و جنین براي برخی 

درد و همچنین بروز اختلال در روند طبیعی زایمان و  يدهندهنیتسکاز داروهاي 

همراه بوده است. به همین دلیل اغلب  ییهاتیمحدودرفلکس زور زدن مادر، با 

 يهاروشکاهش درد زایمان از  منظوربهاست  متخصصین بر این باورند که بهتر

 .(10)، استفاده شود اندمنیاو  خطریبکه براي مادر و جنین  ییدارو ریغ

 ییماما يهامراقبتمهم  ياجزا از زایمان درد کاهش ییدارو ریغ يهاروش

 ییدارو ریغ يهاروش یکه تمام دهدیمنتایج مطالعات نشان  شواهد .باشدیم

مادران را به دنبال داشته است  يمندتیرضا ياگسترده طوربه مانیکاهش درد زا

 هنیهزکمبه دلیل کم عارضه بودن، کاربري و دسترسی آسان و  هاروش. این (7)

 ریغ يهاروش ازجملهمامایی یافته است.  يهامراقبترا در  ياژهیوبودن، جایگاه 

تکنیک هاي تنفسی، ماساژ،  يریکارگبهکاهش درد زایمان، شامل  ییدارو

 باشدیمو ...  یدرمانیقیموسرفلکسولوژي، طب سوزنی، طب فشاري، آروماتراپی، 

و آواي قرآن بر کاهش  یدرمانیقیموس ریتأثتعیین  منظوربه. مطالعات متعددي (10)

 آواي قرآن ریتأثاست، تمامی این مطالعات متفقاً  شدهانجاماضطراب و درد زایمان 

 ریتأثمروري  صورتبهکه  يامطالعه تاکنون. (13-11)کردند  دیتائکریم بر درد را 

؛ قرار دهد، انجام نشده است یموردبررسآواي قرآن را بر درد و اضطراب زایمان 

بنابراین، با توجه به سیاست جهانی مبنی بر کاهش میزان زایمان سزارین و لزوم 

در کاهش اضطراب و درد زایمان،  رگذاریتأثایمن و  ییدارو ریغجستجوي راهکارهاي 

ثر ا ٔ  نهیدرزم شدهانجامنتایج مطالعات  يبندجمعمطالعه حاضر با هدف ارزیابی و 

 استماع آواي قرآن بر زایمان به روش مروري، انجام شد.

 
 هاروشمواد و 

 
 يهااهگیپابه زبان انگلیسی و فارسی در  شدهچاپمروري، مقالات  يمطالعهدر این 

 SID ،Iranmedex ،Magiran ،IranDoc ،Libraryاطلاعاتی 

Cochrane ،MEDLINE/PubMed ،Scopus ،Science Direct  و

Google Scholar  .دستیابی به مقالات در  منظوربهمورد جستجو قرار گرفتند

، آواي قرآن کریم، درد زایمان و یدرمانیقیموسشامل  ییهادواژهیکلمنابع فارسی از 

 anxiety،musicاضطراب زایمان، استفاده شد. همچنین از کلماتی نظیر 

therapy ،Quran ،Labor pain  اربردهکبهبراي دسترسی به مقالات انگلیسی 

محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد تا تمامی  گونهچیهشد. در استراتژي جستجو، 

بازیابی شوند. براي افزایش جامعیت جستجو،  2018سال  یم ماهتا  منتشرشدهمقالات 

به شیوه دستی مورد ارزیابی قرار گرفت تا  آمدهدستبهفهرست منابع تمامی مقالات 

 با استفاده از این روش، سایر منابع احتمالی نیز یافت شود.

به زبان فارسی یا  منتشرشدهمعیارهاي ورود به این مطالعه شامل مقالات  ازجمله

و  و آواي قرآن کریم بر تسکین درد زایمان یدرمانیقیموس ریتأث ٔ  نهیدرزمانگلیسی 

تن کامل مقالات، بودند. چنانچه از یک مطالعه، چند گزارش وجود دسترسی به م

. در صورت عدم شدیمگزارش براي ورود به مطالعه، انتخاب  نیترکاملداشت، 

 .شدیماز مطالعه حذف  موردنظر يمقالهدسترسی به متن کامل مقالات، 

تفاده از ا اسدر مراحل جستجوي مقالات مرتبط، سه رویکرد در نظر گرفته شد. ابتدا ب

Mesh با استفاده از واژگان کلیدي، جستجو  مرتبط مشخص شده و يهادواژهیکل

مقاله یافت گردید. سپس  50 درمجموعاطلاعاتی اینترنتی انجام شد.  يهابانکدر 

در این مرحله ابتدا با استفاده از فرم غربالگري خلاصه مقالات، خلاصه مقالات مطالعه 

( گردید. در مرحله بعدي با استفاده Excludeحذف ) مرتبط ریغمطالعه  31شد و 

 تیدرنهااز مرحله قبل مطالعه شده و  واردشدهاز فرم غربالگري کامل، کل مقالات 

 ، ما این مقالهحالنیباامورد ارزیابی قرار گرفتند.  هاآن يهادادهمقاله مرتبط و  14

 ابتدا سعی کردیم اثرات را یک مطالعه مروري سیستماتیک در نظر نگرفته و در

خلاصه  طوربهخلاصه بررسی کنیم، سپس  طوربهرا بر روند زایمان  یدرمانیقیموس

قرار  یموردبررسمختصر  طوربهبه آواي قران کریم  فرادادناثرات درمانی گوش 

که در بالا ذکر شد به بررسی اثرات آواي  يامطالعه 14با استفاده از  تیدرنهاگرفت و 

 قران کریم بر میزان درد و اضطراب زایمان پرداختیم.

 

 هایافته
 شد: طبقه سهمنجر به تشکیل  هاافتهیمرور 

 آن بر درد زایمان: ریتأثو  یدرمانیقیموس -7

کاهش درد زایمان،  ییدارو ریغ يهاروشاست یکی از  شدهانیبکه  طورهمان

فین، نظیر افزایش اندور ییهاسمیمکان. موسیقی از طریق باشدمی یدرمانیقیموس

محیطی و همچنین کاهش هیجانات  -حسی يهارندهیگتحریک مغز، مهار تحریک 

 .(14) کاهدیمو ترس، از شدت درد 

در اکثر موارد مادران باردار در طی فرآیند لیبر و زایمان، سطح بالایی از اضطراب و 

. شودیم هاآنکه این امر خود موجب تشدید درد در  کنندیمهیجان را تجربه 

انحراف فکر است. شل شدن  منظوربه هاروش نیترسادهیکی از  یدرمانیقیموس

 هددیم، رخ موردعلاقهشنیدن آواي موسیقی  جهیدرنتعضلات و انحراف فکر که 

درد به سیستم اعصاب مرکزي شده و  يهاگنالیسمنجر به کند شدن روند ارسال 

 .(15) کنندیمآن، مادران درد زایمان را با شدت کمتري احساس  جهیدرنت

اثر موسیقی بر کاهش درد، بر این باور استوار است  ٔ  نهیدرزمفرضیات موجود  ازجمله

 عنوانهبفیزیولوژیک و سایکولوژیک،  يهاپاسخایجاد  منظوربهکه آواي موسیقی 

یک محرک عمل کرده و بر عملکردهاي سمپاتیکی سیستم عصبی مرکزي اثر 

در بیماران کاهش  يریپذکیتحراین امر، هیجانات، استرس و  جهیدرنتمهاري دارد. 

 .(11) ابدییم

و تجربی بر روي اثر  مندنظامهزار مطالعه  30در طی سالیان اخیر بیش از 

 شدهانجامدر حیطه کاهش درد  ژهیوبهمختلف پزشکی  يهاطهیحدر  یدرمانیقیموس

با  کهاست نشان داده شد  شدهانجام 2005که در سال  يامطالعهدر  .(17)است 

میزان اضطراب و درد در بیماران بستري در بخش آي  یدرمانیقیموساستفاده از 

 کهاست  شدهدادهدیگري نشان  يمطالعه. همچنین در (18)بود  افتهیکاهشسی یو 
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The effect of Holy Quran voice on reducing pain and anxiety during the labor  

Nourollahpour Shiadeh & Khani. 

 

 

3 

موسیقی موجب آرامش، ایجاد خواب، تن آرامی و بهبود علائم حیاتی در بیماران پیش 

 .(20, 19)بود  شدهیجراحو پس از عمل 

 انددانسته مؤثررا در کاهش درد زایمان  یدرمانیقیموسهمچنین مطالعات متعددي 

درمانی بر  صدا ریتأثبررسی  باهدف يامطالعه 2004در سال بروس  .(21-21, 13)

 نتایج حاصل از این مطالعه نحوه گذراندن دوران بارداري و زایمان انجام داد،

میزان اضطراب مادر و نیز ایجاد آرامش و اداره بهتر صدا در کاهش  ریتأث دهندهنشان

 استفاده از، مطالعه . به گفته مادران در اینه استبود ،حین لیبر و زایمان درد در

موجب  ،موسیقی يسوبهفکر و تمرکز از درد و ترس  شدنمنحرف  به دلیلموسیقی 

طی  در ن مادرانای. همچنین شده بودآرامش در طول بارداري، لیبر و زایمان ایجاد 

اخلی واژن د ضربان قلب جنین، معاینه ياانهیراپیگیري تصاویر  نظیر یانجام مراحل

ایمان ز روند از شانيتمندیرضاو میزان  را تجربه کردهو تولد نوزاد، استرس کمتري 

 .(27)در سطح بالاتري قرار داشت 

 آوای قرآن کریم: -2

ت. ، انتخاب و نوع موسیقی اسیدرمانیقیموسدر استفاده از  مسائل نیترمهمیکی از 

شخصی خود موسیقی را  يعلاقهکه بیمارانی که بر پایه  انددادهمطالعات نشان 

، سطح اضطراب، ضربان قلب و فشارخون کمتري را دهندیمانتخاب کرده و گوش 

. بر همین اساس، محققان بر این باورند که نوع (28) کنندیمدر طی درمان تجربه 

باشد  مؤثردر کاهش استرس و اضطراب  تواندیمموسیقی نیز  هنگآضرب

و ذهن را به حالت  شودیمتند موجب ایجاد هوشیاري ذهن  آهنگضرب کهيطوربه

ر آرام، اثراتی نظی آهنگضرب. این درحالی است که موسیقی با آوردیدرم باشآماده

هش کا تیدرنهان و آرامش ذهن، کاهش ضربان قلب، بهبود ریتم تنفس، آرامش بد

 .(29, 10)استرس را به دنبال دارد 

. (11) ستهایقیموسو زیباترین  نیترنینشدلآن کریم، بدون شک یکی از آواي قر

ه در ک باشدیمابعاد اعجاز قرآن، موسیقی ناشی از تلاوت آیات آن  نیترباشکوهاز 

، با نینشدلیک نوع موسیقی عرفانی و  عنوانبهایران  ژهیوبهشورهاي اسلامی ک

ر ب از بعد اعجاز بیانی،است و  شدهمطرح، فردمنحصربه آهنگضرباثرات خاص و 

 مسائل. همچنین یکی از (30)است تأثیرگذار  ،روحی و روانی انسان روي احوالات

، میزان شودیمکاهش درد مطرح  ییدارو ریغ يهاروشمهم که در هنگام استفاده از 

 فرهنگی، مذهبی، يهاتفاوتبا در نظر گرفتن  هادرمانقابلیت پذیرش این نوع 

. با توجه به حضور فرهنگ غنی اسلامی در کشور ایران (31)قومی و اجتماعی است 

 عنوانهبپذیرش آواي قرآن  "الا به ذکر الله تطمئن القلوب"و تکیه بر آیه شریفه 

 .(32)در کشور ما، بالاست  نینشدلنوعی از موسیقی 

 و ایمن بر مؤثرمداخله  منظوربهموسیقی  عنوانبهمطالعات متعددي آواي قرآن را 

. (35-33) اندکردهکاهش مشکلات بیماران نظیر کاهش استرس و اضطراب، معرفی 

خود نشان داد که گوش دادن قرآن در کاهش اضطراب بیماران  يمطالعهمجیدي در 

نشان ان مطالعه چلن و همکار جینتا. همچنین (34)است  مؤثرپیش از اعمال جراحی 

 يرو بر يخطریبو  مؤثر مداخله تواندیم یقیموس عنوانبه میقرآن کر يآواداد که 

 ،ییتنها کاهش احساس ،يریپذکیتحراسترس،  کاهش ازجمله مارانیمشکلات ب

مطالعه نیکبخت نیز نشان داد که  . نتایج(31) باشد جاناتیه لیبهبود خلق و تعد

. همچنین برخی (37)صوت قرآن موجب کاهش اضطراب بیماران قلبی شده است 

دیگر از مطالعات، تاثیر آواي قرآن بر کاهش اضطراب مادران قبل و بعد از زایمان 

 .(39, 38)سزارین را نیز، نشان داد 

به گی که باید این ویژ بیانی رسا، سبکی شیوا و آهنگی دلربا دارد کریم آواي قرآن

مختلف تحت تأثیر قرار داده، جان و  يهاگروه عرصه ظهور برسد و شنوندگان را از

اِن مِنَّ البَّی إن َّ"است که  را تسخیر نموده و در قبضه خویش آورد، آنگاه هاآنهستی 

 .(40) شودیممشاهده  ،آشکارا "لَّسِحراً

 تاثیر آوای قرآن کریم بر زایمان: -9

براي کاهش اضطراب مادران و  يامداخلهیک روش  عنوانبهاستفاده از آواي قرآن 

روش  عنوانبهآن کاهش احساس درد زایمان، در مطالعات مختلف  يجهیدرنت

خود تاثیر آواي شنیداري  يمطالعهاست. فروهري در  قرارگرفته دیتائمناسب مورد 

مکمل در کاهش درد زایمان در زنان نخست زا،  يهاروشیکی از  عنوانبهقرآن را 

کارکنان در بخش تأمل  که شودیمو نیز در این مطالعه بیان  دهدیمرا نشان 

 يهامصداقاز  استفاده و یبهداشت نیمراجع يدر اعتقادات و باورها ،جامعه بهداشت

 نگذراند و یروان بهداشتدر حفظ و ارتقاء  ،کریم قرآنآواي  شنیدن همچون يمعنو

. (11) باشدیممؤثر  اریبس، زیآمتیموفق طوربه مانیهمچون زا ییهابحران

نشان دادند که  2017خود در سال  يمطالعهران در عزیزي و همکا کهيطوربه

ش بر کاه يزیآمتیموفق طوربهدینی،  يهاآموزه برهیتکمعنوي با  شینمااجراي 

 .(30)است  مؤثرمادران باردار  اضطراب

 زایمان قرآن در کاهش درد شنیدن آواي که دهدیمن نشانتایج مطالعه طهماسبی 

بی مستقل از نگرش مذه طوربه اثراین نتایج این مطالعه نشان داد که اما  بوده مؤثر

میرمولایی و همکاران  يمطالعهنتایج  .(41) باشدیم، موردپژوهشواحدهاي 

یمان در کاهش درد زا هایقیموساثر بیشتر آواي قرآن در مقایسه با سایر  دهندهنشان

آواي قرآن کریم و موسیقی و کاهش طول مدت زایمان بود. این مطالعه نشان داد که 

راحتی بیشتر لیبر،  اول فاز فعالساعت  4کاهش درد زایمان حداقل تا موجب هر دو 

رآن اثر استماع قکه البته در این میان  شده استزایمان  زمانمدتکوتاهی  مادر و نیز

نیز نتایج مشابه اي  2014 در سال يامطالعه. در (42)بود  هایقیموسبیش از سایر 

 در مرحله اول توانیمقرآن را  وتصاست که  شدهانیبگزارش شد. در این مطالعه 

کوتاه کردن مرحله اول ، دردکنترل  منظوربهغیر دارویی  روشیک  عنوانبهزایمان 

تفاده اسمادر و جنین، علائم حیاتی  ازجملهپارامترهاي دیگر  زایمان و همچنین بهبود

 .(43)کرد 

 گامهندر  میقرآن کر صوت دنیشنکه  کندیمسهم الدینی در مطالعه خود بیان 

 ٔ  نهیدرزم یمثبت اثر با قرآن دارند، يشتریب ییآشنا زانیکه م يدر افراد ژهیوبه مانیزا

 مانیو روند زا تیفیارزشمند و مؤثر بر ک یکیروش، تکن نیکاهش اضطراب دارد. ا

 هورمون یسطح سرم . این مطالعه نشان داد کهاست ،موردیب يهانیسزار و کاهش

 نیو ا افتهیکاهش شاهد با گروه سهیقرآن در مقا صوت شنوندگاندر  زولیکورت

 یروان آرامش جادیدر ا ،قرآن صوت سمعباشد که  نکته نیا انگریب تواندیم جهینت

 .(12) دارد ينقش مؤثر

ارتباط آواي قرآن و درد زایمان  نهیدرزممجموع مقالاتی که  يهایژگیومشخصات و  

است. شدهخلاصه 1وجود دارد، در جدول شماره 
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 و خانی نوراله پور شیاده؛ تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان درد و اضطراب زایمان 

 
al. 

 

 نام نویسنده عنوان

شور
ک

 

 سال هاافتهی تعداد نمونه نوع مطالعه

س
رفرن

 

مداخله ی موسیقی 

کاهش درد و درمانی در 

 استرس زایمان

نانبخش و 

 همکاران
 زن باردار 02 نیمه تجربی ایران

از نظر روانشناختی، اثر موسیقی آرام بخش از 

طریق تقویت شرط شدگی مثبت و ایجاد محرکی 

مطبوع و لذت بخش توجیه می شود که موسیقی 

 ذهن را مهار کرده و از درد منحرف می سازد.

8731 (00) 

قرآن کریم و زایمان 

 دردیب

و  زادهیمصطف

 همکاران
 -- مروری ایران

از آوای قرآن  توانیمبا توجه به نتایج این مطالعه، 

برای تاثیر  ییدارو ریغیک روش درمانی  عنوانبه

 درد زایمان و انجام زایمان ایمن، استفاده نمود

8738 (02) 

تجارب و ادراکات 

ماماهای غنایی در مورد 

درد و دلایل درد و 

اعتقادات دینی و 

تاثیر گذار بر  یهاوهیش

 مراقبت از زنان در لیبر

Lydia  

Aziato 
 غنا

 -کیفی

 فنومنولوژی

نفر از  03

 ماماهای زن

بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه، ماماها باید 

برای زنان در حین لیبر یک محیط مناسب فراهم 

کنند تا بتوانند مناسبات مذهبی خود را اجرا کنند 

متناسب با اعتقادات و و ماماها باید راهکارهایی 

رفتارهای مذهبی زنان برای کاهش درد زایمان و 

 مدیریت لیبرشان، استفاده کنند.

0282 (78) 

تأثیر دین و معنویت  بر 

درد بعد از عمل، عملکرد 

همودینامیک و اضطراب 

 پس از سزارین

بیرانوند و 

 همکاران
 ایران

کارآزمایی 

 بالینی

زن باردار در  822

انتظار سزارین 

نفر در گروه  12)

نفر  12مداخله و 

 در گروه شاهد(

مداخلات مذهبی و معنوی مانند خواندن دعا، 

  مدیریت درد یهاکیتکنیکی از  عنوانبه تواندیم

به روش غیر دارویی برای کاهش درد پس از عمل 

همچنین خواندن  .جراحی سزارین استفاده شود

دعا موجب کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل و 

 ایجاد آرامش بیشتر برای بیماران شده بود.

0282 (73) 

تاثیر آوای قرآن کریم بر 

میزان اضطراب مادران 

قبل از عمل سزارین: 

 بالینی تصادفی ییکارآزما

 شده

میرباقرآجرپز 

 و همکاران
 ایران

کارآزمایی 

 بالینی

نفر از مادران  12

در انتظار عمل 

 سزارین

از آوای قرآن  توانیمبا توجه به نتایج این مطالعه، 

یک روش درمانی غیردارویی، جهت  عنوانبهکریم 

کاهش اضطراب مادران، قبل از عمل سزارین 

 استفاده کرد.

8713 (71) 

تاثیر آوای قرآن کریم بر 

درد زایمان و سایر عوامل 

مادری و نوزادی در زنان 

 نخست زا

ابراهیمی پور  

 حسین
 تجربی ایران

نفر از زنان  22

 حاملهنخست 

روش  عنوانبهاز استماع آوای قران کریم  توانیم

غیر دارویی در تسکین درد، کوتاه کردن طول 

مرحله اول، بهبود علائم حیاتی و آپگار نوزاد 

 .استفاده نمود

0282 (27) 

تاثیر موسیقی بر درد فاز 

فعال مرحله اول زایمان 

 زنان

صفدری ده 

چشمه و 

 همکاران

 ایران
کارآزمایی 

 بالینی

زن حامله  22

 نخست زا

با توجه به اثر تسکینی موسیقی و اثرات مثبت آن 

این روش را  توانیمدر کاهش درد زایمان، 

یک تکنیک ارزشمند بر کیفیت و روند  عنوانبه

 معرفی نمود. موردبی هایسزارینزایمان و کاهش 

8713 (87) 

بررسی تأثیر تلاوت قرآن 

در سه ماه آخر بارداری 

درد ز ایمان در  برشدت

 زنان نخست زا: یک

 کارآزمایی بالینی

محمدی تبار 

 و همکاران
 ایران

کارآزمایی 

 بالینی

نفر از زنان  13

نخست زای سالم 

 01که در 

هفته 72تا

حاملگی مراجعه 

 کردند

قرائت قرآن قبل از زایمان بر کاهش درد زایمان اثر 

دارد و فرایند زایمان را تحمل پذیرتر کرده و 

خاطره معنوی خوشایندی برای مادران ایجاد 

 نماید.

8738 (24) 

 : مشخصات و ویژگی های مقالات جمع آوری شده در زمینه ارتباط آوای قرآن و درد زایمان1جدول 
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 یریگجهینتو  بحث

 

عناي م تواندیمکه  رودیمشمار  به روانی يهاگاههیتکما دین از مؤثرترین  کشوردر 

از بعضی نجات دهد.  ییمعنایبعمر فراهم سازد و فرد را از  زندگی را در تمامی

عاطفی در تعامل با مسائل  -روانی که بسیاري از اختلالات دهندیمنشان  شواهد

ود؛ نخواهد ب زیآمتیموفقبدون توجه به آن، تشخیص و درمان  و داشتهمعنوي قرار 

، قرآن صوت .(41) این نمونه هستند براي مثال افسردگی، اضطراب و استرس از

 با معنویت در  ینوعبه آنچهمکمل و در کل هر  طب يهاروشاز  یکی عنوانبه

 درد مفهومی کهییازآنجاقرار دهد.  ریتأثرا نیز تحت  جسم تواندیمارتباط است، 

فاکتورهاي جسمی، روانی، اجتماعی  است و به عواملی نظیر يچندبعدکاملاً ذهنی و 

ز ا توانیمکه  دهدیممطالعه نشان  نیا يهاافتهی، افراد بستگی دارد و اعتقادي

 یرتهاجمیغآسان، ارزان و  تکنیک کی عنوانبه میقرآن کراستماع صوت  روش

و راحتی بیشتر مادر و  مادران، درد و طول مدت زایمان در اضطراب کاهش براي

 و امکانات مساعد در طیشرا جادیا، استفاده کرد. موردیب يهانیسزارجلوگیري از 

 این روش، باشد. يریکارگبه جهتی خوب ییضمانت اجرا تواندیم هامارستانیب

  

بررسی اثر موسیقی در 

کاهش درد و طول مدت 

 لیبر

آجری و 

 همکاران
 ایران

کارآزمایی 

 بالینی

نفر از زنان 33

 باردار

تند در فاز  آهنگضربگوش دادن به موسیقی با 

سبب کاهش میزان درد و طول  تواندمیاکتیو لیبر 

 مدت لیبر شود.

8738 (08) 

بررسی تأثیر آوای قرآن 

کریم بر میزان اضطراب و 

ورمون ه سطح سرمی

اول  در مرحلهکورتیزول 

 زایمان زنان نخست زا

سهم الدینی و 

 همکاران
 ایران

کارآزمایی 

 بالینی

زن باردار  22

داوطلب زایمان 

 طبیعی

شنیدن آوای قرآن در حین زایمان خصوصاً در 

افرادی که میزان آشنایی بیشتری با قرآن دارند، 

 تأثیر مثبتی در کاهش اضطراب دارد.

8737 (80) 

بررسی اثرات شنیداری 

ن کریم بر درد آوای قرآ

 زایمان

فروهری و 

 همکاران
 ایران

کارآزمایی 

 بالینی

زن باردار  32

 نخست زا

تاثیر شنیداری آوای قرآن  دهندهنشاننتایج 

مکمل در کاهش درد  هایروشیکی از  عنوانبه

 .هستزایمان زنان نخست زا 

8732 (88) 

 یهاآموزهاثربخشی 

دینی در کاهش اضطراب 

 مادران باردار

عزیزی و 

 همکاران
 -- مروری ایران

دینی،  یهاآموزه برهیتکمعنوی با  شینمااجرای 

بر کاهش اضطراب در  یزیآمتیموفق طوربه

 مختلف یهاگروه

 مطالعات بیشتری شودیم؛ پیشنهاد کندیمتأکید 

 میزان تأثیر ٔ  نهیدرزم

دینی بر  یهاآموزهمعنوی مبتنی بر  شینما

 وضعیت اضطراب مادران باردار صورت گیرد.

8734 (72) 
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Abstract 

Background and Objective: vaginal delivery is one of the most beautiful 

events in every woman's life, although it is a tense reality. The labor pain is the 

furthermost severe pain which women encounter during their lifetime. 

Therefore, reduce of labor pain using supporting methods can lead to increase 

maternal tendency to vaginal delivery. As in many developed countries, the 

management of labor pain, as well as the transformation of childbirth into a 

pleasant experience, has become one of the main challenges of the health 

system. Therefore, this study was conducted with the aim of reviewing the 

effect of Holy Quran voice on pain and anxiety in childbirth. 

Methods: In this literature review study, English and Persian articles were 

searched in four national databases (SID, Iranmedex IranDoc and Magiran) 

and five international databases (Cochrane Library, MEDLINE, Scopus, 

Science-Direct and Google Scholar) up to May, 2018. The following keywords 

were used in search strategy: music therapy, voices The Holy Qur'an, labor 

pain and labor anxiety. 

Results: Our literature review showed that hearing of Holy Quran voice has 

positive remedy effects on stress, anxiety, fear of delivery, pain intensity and 

duration of delivery. Moreover, it is effective on greater maternal comfort, 

better tolerance of labor pain, improvement of vital signs of mother and her 

fetus, increase of maternal satisfaction with vaginal delivery and prevent of 

unnecessary cesareans. 

Conclusion: The findings of this study suggest that listen to sound of the 

Quran could be an easy, inexpensive and non-invasive technique to reduce the 

anxiety, pain, labor time and cesarean, and also for more mother's convenience 

and preventing unnecessary section. Providing the suitable conditions and 

facilities in hospitals can be a good guarantee to apply this method. 
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