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  چكيده
 شـگفت و  مطالـب با گذر زمان و است كه با ظهور اسالم بر ايشان نازل حضرت ختمي مرتبت گنجي بزرگ  ي معجزه،  قرآن كريم  :زمينه و هدف  

 ي و برخـ  ACTH,كـورتيزول  ينه رويشيـ ن بيک جلـسه تمـر  ي ين طآ قرياثر آوا هدف از اين پژوهش، بررسي . كشف شده استآناي از  تازه
  .ودکار ب زنان جوان ورزشي روانشناختيفاکتورها

 كيلـوگرم بـه   ۰۸/۵۷ ±۳۲/۵ن و وزمتـر   سانتي۸۷/۱۶۳ ± ۸/۹  سال و قد۸۸/۲۱ ±۱/۲  ميانگين سنيبا  ورزشکار دانشجوي زن۲۴ : بررسيروش
هـاي خـوني بـراي     نمونـه  .تقسيم بنـدي شـدند  ) نآآواي قر( نفري كنترل و تجربي ۱۲صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دوگروه         

و بـار براسـاس مقيـاس بـورگ       ميزان درك فشار هر سه دقيقه يـك و وريآ جمع تست بروس  قبل و بعد از اجرايACTHسنجش كورتيزول و 
 . قبل و بعد از آزمون سنجيده شد (BAI) راب بک سنجش اضطي از پرسشنامه تفاده با اسهمچنين ميزان اضطراب

بود که در پس آزمون  ليتر يليگرم در م پيكو ۲۵۰/۲۹±۰۲/۶ يو درگروه تجرب ۸۱۶/۲۳± ۰۴/۵  در گروه کنترلACTHش آزمون ي مقادير پ:ها يافته
 دار  معناي از لحاظ آمارير در گروه تجربين مقاديکاهش ا. دي رسيدر گروه تجربليتر  گرم در ميلي پيكو ۳/۲۰±۲/۳ در گروه کنترل و ۹/۲۴± ۱/۴ به

ـ       يهمچن .)P=۰۲۴/۰( بود ـ   و ۵۸۳/۱۵±۰۳/۴ ش آزمـون ين مقدار كـورتيزول گـروه کنتـرل در پ   کـه بـه   بـود  نـانو مـول   ۷/۱۴± ۸/۳ يگـروه تجرب
 بـه نظـر    امـا بـود  تيز اهمين حاآ قريزول گروه آوا  يكاهش کورت . دي رس يدر گروه تجرب   نانو مول  ۴/۱۳±۰۴/۲ در گروه کنترل و      ±۳۰۸/۱۷ ۰۲/۳

ن يـ ش اي البته افـزا .بوده ي ثان۲۵/۵۶۴ گروه كنترل ه وي ثان۹۲/۵۹۳ زمان رسيدن به واماندگي گروه آواي قران .نباشد معنادار  ي از لحاظ آمار   رسد يم
 و در گـروه  ۱۲/۱۲ ني تمري ن در چهار مرحلهآن درك فشار گروه آواي قريانگيم. )P=۵۳۱/۰( بود ن معناداري از لحاظ آمارير در گروه تجرب   يمقاد

  . ده نشدي در درک فشار دو گروه ديبود که در مجموع تفاوت۹۷/۱۱ كنترل
نبال  اثرات مضر افزايش اضطراب و به دالحتما ا، ناشي از استرس تمرين شدهACTHند موجب كاهش توا ن ميآنتيجه اينكه آواي قر :گيري جهينت

  . گرددآن كورتيزول 
   سنجش اضطراب ي پرسشنامه ،، ميزان درك فشار ACTHكورتيزول،  زنان جوان ورزشکار،  قرآن،يآوا: واژگان كليدي

  
  
  
  

  مقدمه 
كشف كريم قرآن  ي ازا شگفت و تازهمطالب  با گذر زمان         

  ،  يكـي از ايـن ابعـاد اعجـاز انگيـز     رسد  به نظر مي  . شده است 
  
  
  

  
 مراد از موسيقي نغمـه  .)۱(  استقرآن در موسيقي  اسرار نهفته 

ــه داراي     ــت ك ــات اس ــروف و كلم ــده ح ــاد ش   و آواي ايج
  
  
  

  ، تهران دانشگاه الزهرا، تربيت بدني و علوم ورزشيي  دانشکده،کارشناس ارشد تربيت بدني -۱
  ، تهراندانشگاه الزهرا دانشياردكتراي تخصصي فيزپولوژي ورزشي،  -۲
 ، تهراناستاديار دانشگاه الزهرادكتراي تخصصي بيوشيمي،  -۳
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هاي اخيـر اسـتفاده از     در سال  .)۲(باشد     مي معنادارهاي   داللت
 پزشكي مورد توجه پژوهـشگران    مطالعات  در قرآناين اعجاز   

 پژوهشگران اسـتفاده از ايـن       ي  به عقيده ) ۳(قرار گرفته است    
) ۳و۴(ثر بوده اسـت  و، دركاهش اضطراب بيماران م قرآن جنبه

هاي انجام شده قبل از عمل جراحي باز قلـب، عمـل       پژوهش.
جراحي عروق كرونر، عمل سنگ شكني كليه با حضور آواي           

داري را در ميزان اضـطراب بيمـاران نـشان        ني، كاهش مع  قرآن
هـايي از ايـن دسـت در         اما جاي پـژوهش   ). ۵ -۷( داده است 

ثير ا زيادي در رابطه با ت     قاتيتحق.  ورزش خالي است   ي  حيطه
حرکـات  موسيقي به عنوان عامـل مـوثر بـراي بهبـود اجـراي        

،  پژوهـشگران  ي   بـه عقيـده    .)۸و۹(ورزشي انجام شده اسـت      
انگيختگي فيزيولوژيك به هنگام فعاليت      ، كند موسيقي با ريتم  

؛ )۱۰(شـود     كاهد و موجب بهبود استقامت مـي        مي را   ورزشي
 ،همچنين موسيقي با كاستن از ميزان درك فشار وارد بـر بـدن      

 توجـه  وموسيقي  .)۸ ،۱۱و ۱۲(اندزد   ميقرا به تعوي  خستگي
 انحراف ذهن از احساس خستگي ناشي از فعاليت   ق به آن،  يدق

ــه دنبــال داردني بــد ــر ن يــعــالوه بــر ا). ۱۱ (را ب موســيقي ب
بـراي مثـال افـزايش    . هاي هورموني بدن اثر گذار اسـت   پاسخ

سطح پالسمايي كـورتيزول پـس از ورزش شـديد و شـنيدن             
با اين حال به دليل      ).۱۳(موسيقي تند نتيجه گرفته شده است       

 ي  در حيطـه قـرآن ثير آواي ا تـ  ي  هـايي در زمينـه     نبود پژوهش 
بـه  . فعاليت بدني و ورزش به مطالعـات بيـشتري نيـاز اسـت            

 را قـرآن ثير آواي اهمين دليل پژوهش حاضر در تالش است ت   
هـاي فيزيولوژيـك    نه بـر شـاخص    يطي يك جلسه تمرين بيش    

، كورتيزول، زمان رسيدن به واماندگي      ACTHشامل تغييرات   
شناختي شـامل ميـزان اضـطراب و درك      هاي روان  و شاخص 
ــ يرا بـه صــورت ن ن جــوان ورزشـكار فـشار زنـا    و يمـه تجرب

  .  کنديبررس يکاربرد
  

  روش بررسي
  ي تهــ داوطلب رشويانـاز بين دانشج :شيافراد مورد آزما     

 که به طور منظم  دانشجو۲۴ ،)س( دانشگاه الزهرا يت بدنيترب
   بـا ميــانگين ســني  داشــتند،يت بــدنيـ سـه روز در هفتــه فعال 

 متــر و وزن  سـانتي ۸۷/۱۶۳ ±۸/۹ سـال و قــد  ۸۸/۲۱  ۱/۲±
ــاب   ±۰۸/۵۷ ۳۲/۵ ــترس انتخ ــورت در دس ــه ص ــوگرم ب    كيل

و ) قـرآن آواي  (شدند و به طور تصادفي در دو گروه تجربـي           
ــسيم شــدند ــرل تق ــات  . كنت ــتفاده از پرســشنامه اطالع ــا اس ب

 اعتقادي و سطح آمادگي     ،BMI ،ي سن ؛گروه ها از لحاظ   يفرد
ها كنترل   ت ماهانه آن  جسماني همگن شده بودند و سيكل عاد      

 ي  ابقهس .کسان بود ي يها به زبان عرب     سطح تسلط آن   .شده بود 
 داروي ، اســتفاده از هورمــوني و شــنوايي،يکــي ژنتاخــتالالت

ــ تعري دامنــه خــارج از BMI و داشــتن خــاص از ف شــده ي
ق اطالعـات پرسـشنامه   ي بود که از طر    شه پژو يها تيمحدود

  . به دست آمديفرد
 ورزشي عبارت بود از دويدن روي       ي  برنامه : ورزشي ي  برنامه

نـوار گــردان طبـق دســتورالعمل تـست بــروس تـا ســر حــد     
گـرم   قبل از اجراي تـست،   شيافراد مورد آزما  البته  . واماندگي

بعـد از   . كردن با شيب صفر را در دسـتور كـار خـود داشـتند             
هـر دو گـروه از    .اجراي تست نيز بـه سـرد كـردن پرداختنـد        

 ش قرار گرفتند  ي روز مشخص مورد آزما    کي ۱۲ تا   ۱۰ساعت  
در دو گـروه از      شيافراد مـورد آزمـا    الزم به ذکر است      ).۱۴(

  .اطالع بودند يبهدف پژوهش 
هاي آقـاي     با توجه به ماهيت پژوهش و راهنمايي      : نرآآواي ق 

 تا آخر   ۱المللي قرآن كريم؛ آيات       پرهيزگار، قاري بين  ار  يشهر
ـ   يا ي با صدا   حشر ي  سوره انتخـاب  ل  يـ صـورت ترت   هن استاد ب

ن يات حـ ين آيدن اي به شن يق گوش ي از طر  يکه گروه تجرب  شد
 يکـسان يات بـر اسـاس      يـ ن آ ينش ا يگز .تست مشغول شدند  
 است و شـروع     ين سوره مدن  يا .ات بود يمحتوا و شان نزول آ    

 کـالم آن در تمـام   يقيش خداسـت و موسـ  يآن با حمد و ستا  
  . کنواخت استيبا يتقرآن ات يآ

 سنجش  ي برا ي خون يها نمونه: ي خون يها نمونه يجمع آور 
  . شـد يآور  در دو نوبـت جمـع    ACTHزول و   يرات کورت ييتغ



  اثر آواي قرآن طي يک جلسه تمرين بيشينه روي کورتيزول
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ـ کـه ا  ،قـه بعـد از آن  ي دق۵  تـست و   يقه قبل از اجرا   ي دق ۵ ن ي
.  شديآور جمع شيافراد مورد آزما ها در زمان استراحت    نمونه

ـ هـا از ر    ن هورمون ينکه ترشح ا  يبا توجه به ا     يتم شـبانه روز   ي
 ۱۲ تـا    ۱۰ن ساعت   ي ب ي خون يها  نمونه يتمام؛  کند ي م يوريپ

 يعـ ير طب يالزم به ذکر اسـت کـه مقـاد         . شد يصبح جمع آور  
ر يو مقـاد نانو مـول   ۲۰ ن ساعت از شبانه روز يزول در ا  يکورت

ACTH    ـ ليتـر     گرم در ميلي    پيكو ۱۰۰کمتر از  ).۱۴( باشـد  يم
 اعيســرهــا  نمونــه از انقعــاد، يرين بــه منظــور جلــوگيهمچنــ
.  نور تهران منتقل شـدند     ينيشگاه بال يفوژ شده و به آزما    يسانتر
 يريـ گ  از هرگونه اثر مخدوش کننده، نمونـه    يري جلوگ ليبه دل 

 ي و مکانيکسان زمانيط يدر شرا شيافراد مورد آزما   ياز تمام 
  .انجام شد 

   بــــه روش ACTH غلظــــت : يســــنجش هورمــــون  
CLIA (Chemiluminscense)ــط ک ــ توسـ ــاريـ  يت تجـ

Diasorin Company (Liasorin)  ـ تاليساخت کـشور ا ا بـا  ي
زول خون  يکورت غلظت وليتر    گرم در ميلي     پيكو 1/5 تيحساس

ـ توسـط ک  RIA )(Radio Immounno Assay بـه روش  ت ي
ســاخت کــشور فرانــسه بــا     ImmnoTeck يشگاهيــآزما

  . شديريگ اندازهنانو مول  10ت يحساس
بـا   شي آزمـا  افـراد مـورد    زان درک فشار  يم :زان درک فشار  يم

قه از زمـان  ي هر سه دقياس بورگ به فاصله زمانياستفاده از مق 
ــشــروع فعال ــدازهيت روي ــوار گــردان ان ــگ  ن ). ۱۵(  شــديري

افـراد  اضـطراب    :(BAI) سنجش اضطراب بک     ي  پرسشنامه
 سنجش اضطراب بـک  ي با استفاده از پرسشنامه    شيمورد آزما 

(BAI)       ـ ا.ده شد يقبل و بعد از انجام تست سنج  پرسـشنامه  ني
سنجد  م اضطراب را در افراد مييبه طور اختصاصي شدت عال 

 ۲۱شامل  . م افسردگي است  يو داراي حداقل همبستگي با عال     
عبارت است که در برابر هر عبارت چهارگزينه براي انتخـاب           

م اضطراب اسـت    ي از عال  يکيهر عبارت بازتاب    . وجود دارد 
بند يا كساني كـه در       افرادي كه از نظر باليني مضطر      كه معموال 

 .)۱۶( كننـد  گيرند، تجربه مـي  وضعيت اضطراب انگيز قرار مي   
  هـا از آزمـون      داده يل آمـار  يلحه و ت  ي تجز ي برا :يروش آمار 

t ن از آزمـون    يهمچن . مستقل استفاده شد   يها ودنت گروه ي است
زان درک يـ ل مي تحلي برايتکرار يها انس با اندازه  يل وار يتحل

در نظر گرفته  ≥P ۰۵/۰ زي ني معناداراسطح. فشار استفاده شد
   .شد

  
  ها  افتهي
ها از آزمون کولمـوگروف   ن نرمال بودن داده  يي  به منظور تع     

ن يها از آزمون لـو      داده ين همگن يين تع يرنوف و همچن  ي اسم –
هـا،   ن آزمـون يـ عدم وجـود تفـاوت معنـادار در ا        . استفاده شد 

ـ هـا را تأ    همگن و نرمال بودن داده     ـ  يي ـ  يد م  ۱در جـدول   . دکن
   . شده آمده استيريگ ر اندازهيمقاد

  
  ميانگين و انحراف استاندارد مقادير اندازه گيري شده در مراحل مختلف آزمون بين گروه کنترل و تجربي قبل  و بعد از تمرين بدني: ۱جدول 

   آماره-      گروه
  متغير

  زمان واماندگي
  )ثانيه(

  مرحله )زامتيا( ميزان درک فشار  ميزان اضطراب

    pre post  ۱  ۲  ۳  ۴  
  گروه کنترل  ٠٠/١٤  ٨٣٣/١٤  ٦٦٠/١١  ۰۸۳/۹  ٩١٦/٨  ۷۵۰/۴  ٢٥/٥٦٤ ميانگين

SD ٠٠/١ ٣٢٩/٢ ٠٣٧/٣  ١٥١/٢  ٠٥١/٧  ٠١١/٥  ٤١/١١٨  
  گروه تجربي  ٢٠/١٣ ٣٣٣/١٤ ٠٠٠/١٢  ٠٨٣/٩  ٠٠/٦  ٦٦٦/٣  ٩٢/٥٩٣  ميانگين

SD ٥٨٨/٢ ٠٢٥/٣ ٢٩٦/٢  ٧٢٩/١  ٣٩٣/٥  ٧٤٩/٣  ٦٨/١٠٩  
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 نشانگر *.  در مراحل مختلف آزمون. در دو گروهACTH (pg/mlit) تغييرات غلظت  ميانگين و انحراف استاندارد مقادير:۱شکل 
  . قبل از تمرين و بعد از تمرين بدني در هر گروه است بين گروه کنترل و تجربي(P<0/05).دار  تفاوت معني
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 نشانگر *. در مراحل مختلف آزمون.  در دو گروه(nmol)يرات غلظت کورتيزول ميانگين و انحراف استاندارد مقادير تغي: ۲شکل 
  . بين گروه کنترل و تجربي قبل از تمرين و بعد از تمرين بدني در هر گروه است(P<0/05).دار تفاوت معني
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 ي گروه تجرب  يدن به واماندگ  يش زمان رس  ي از افزا  يج حاک ينتا
ـ نسبت به گروه کنترل اسـت کـه البتـه ا      ش از لحـاظ  ي افـزا ني

زان اضــطراب گــروه يــم .)P=۵۳۱/۰( ستيــ معنــادار نيآمــار
 نسبت بـه گـروه کنتـرل داشـت، البتـه         يش کمتر ي افزا يتجرب

ـ  در ميدهـد اخـتالف معنـادار     ي مستقل نشان مـ    tآزمون   زان ي
ـ  يشيـ ن ب يک جلسه تمـر   ي يرات اضطراب ط  ييتغ ن گـروه   ينه ب

  ).P=۲۵۶/۰(  وجود ندارديکنترل و تجرب
 نـشان   ي تکـرار  يهـا  انس انـدازه  يـ ل وار يآزمون تحل ن  يهمچن

ـ دهد با در نظر گرفتن متغ     يم تفـاوت  )  قـران يآوا( ر مـستقل ي
 وجود ين گروه کنترل و تجربيزان درک فشار بي در ميمعنادار
  .)P=۴۲۹/۰( ندارد

 نـسبت  ي در گروه تجربACTHر فوق غلظت   يبر اساس مقاد  
تقل نـشان    مـس  tآزمـون   . به گروه کنترل کاهش داشـته اسـت       

ـ زان تغ يدهد در م   يم ـ  ي طـ  ACTHرات  ي ن يک جلـسه تمـر    ي
   وجود داردي اختالف معنادارين گروه کنترل و تجرب    ينه ب يشيب
)P≤0/05( . ـ يزول نيغلظت کورت  نـسبت بـه   يز در گروه تجرب

ـ t آزمون البته افت،يگروه کنترل کاهش   دهـد   ي مستقل نشان م
  .)P>0/05 (ستين معنادار ين کاهش از لحاظ آماريکه ا

 
  بحث
ن ي قـرآن حـ  ي پژوهش حاضر نـشان داد آوا    ي  افتهين  ياول     
 خون را در زنان جوان ورزشکار ACTHزان ينه، ميشين پيتمر

مطـابق  ) ۱۹۹۱(ن  ي گر يها افتهيها با    افتهين  يا. دهد  کاهش مي 
ـ  پ يها پژوهش ي است که برخ   ين در حال  ي ا ،)۱۷(است   ن يشي

ن پـس از   ي و پـروالکت   ACTHها مانند     هورمون يش برخ يافزا
 را نـشان داده اسـت       ين تا سر حـد وامانـدگ      يک جلسه تمر  ي
 ۲۰ تـا  ۸ ي زماني  در دامنهنوار گردان  يدن رو يدو .)۱۸و  ۱۹(

بـا  ). ۱۹( دهد يش م ي برابر افزا  ۱۰ را تا    ACTHقه غلظت   يدق
ز و کاهش يپوفي قرآن بر هير آوايثان نکته، احتمال تيتوجه به ا
ACTH  پژوهش حاضر،   ي  افتهين  ي اساس دوم  بر . وجود دارد 

زول خون  ي در غلظت کورت   ي قرآن، کاهش اندک   يدن آوا يبا شن 

ـ  فيهـا  افتهيکه با    زنان جوان ورزشکار مشاهده شد     ردوس و ي
 يهــا افتــهي امــا بــا ،)۲۰(  دارديهمخــوان) ۲۰۰۰( همکــاران 

زول يکـورت  ).۱۳(در تضاد است    ) ۲۰۰۳(  و همکاران  يفوکوه
 استرس است که در پاسـخ بـه         يها هورمونن  يتر  از مهم  يکي

 ترشـح    ماننـد ورزش   يجـسمان  و يروان شـناخت   يها استرس
ـ البته مـدت و شـدت ورزش در تغ         .)۲۰(شود   يم ـ رات ا يي ن ي

 باعـث   ينه و طـوالن   يشيـ ورزش ب . ر گـذار اسـت    يهورمون تاث 
ـ ز و آدرنـال کل  يپـوف ي ه -پوتـاالموس يمحور ه شتر  يک ب يتحر  هي

در ). ۱۳( دهـد  يش م يزول را افزا  يو ترشح کورت   )۲۱( شود يم
ل يـ زول مشهود است که به دل     يزان کورت يش م يگروه کنترل افزا  

ط تـست  يل قرارگرفتن در شـرا يک بدن به دليولوژيزيواکنش ف 
ـ  مهـم در ا ي نکتـه  امـا    ،اد است يبروس با شدت و مدت ز      ن ي

ـ ا.  قـرآن اسـت    يوه آوا زول گر يزان کورت ي م قسمت کاهش  ن ي
جـه  يخود نت يجا در ست اماين دار ين معياز لحاظ آمار کاهش  

شتر يـ دن بي هر چه زمان دويبه لحاظ تئور چرا که  دارد يخوب
 ، امـا  )۲۰( زول را داشت  يشتر کورت يش ب يد انتظار افزا  يباشد، با 

 يزول، استرس رواني ترشح کورتيها  از محرکيکياز آنجا که 
  قـرآن  يدن آوا يشـن  هـا  گـروه ن  ياست و تنها تفاوت موجود ب     

افتـه  ين يبر اساس سوم .جه را به آن نسبت داديتوان نتياست، م 
دن بـه   ي بـر زمـان رسـ      يريثا قرآن ت  يدن آوا ين پژوهش، شن  يا

 يهـا  افتـه يافته بـا    ين  يا. نداشت شيافراد مورد آزما   يواماندگ
تطـابق  ) ۲۰۰۳( همکـاران    اماموتوي ،)۲۰۰۴( و همکاران    تنبوم
در ) ۲۰۰۳( ان هـاگن و همکـار  يها افتهياما با ) ۲۲و ۲۳(دارد  

 يقيدن موسـ  يکننـد شـن    يان م يپژوهشگران ب  ).۱۵( تضاد است 
 ي باعث انحراف توجه از احـساس خـستگ        يت بدن ين فعال يح

ـ ر مييـ ل تغيـ ن بـه دل يتمـر   از يناش زان ادراک فـرد از تـالش   ي
ـ  ايقير هـر نـوع موسـ      يالبته تاث  .شود يم جـه را نخواهـد   ين نتي

 آن يختگيزان بر انگيت و ميفيتم،کي به ريقياثرات موس .داشت
 کـه   ه اسـت   شـد  يدر پژوهش حاضر سـع     ).۲۴(  دارد يبستگ

بـا   .ن در دو گروه همگـن باشـد  آ قريزان عالقه افراد به آوا   يم
ـ تم مـشابه، م يـ ل محتـوا ور يـ  حشر بـه دل   ي  انتخاب سوره  زان ي
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 ير آويد عدم تاثياما شا .کسان در نظر گرفته شدي يختگيبرانگ
ـ يدن ورسـ  ين بر زمان دو   آقر ن ي، شـدت تمـر  يه وامانـدگ دن ب

شدت تست بروس با گذشت زمان به شکل        . ها باشد  يآزمودن
 از فـشار  ي ناشـ ي که خـستگ يابد به طور ي يش م ينده افزا يفزا
بـر اسـاس    ).۱۴( کنـد  ي را کم مـ نآ قري آواياثربخشن،  يتمر

زان اضـطراب گـروه     يـ ش م ي پـژوهش، افـزا    ي  افتـه ين  يچهارم
زان اضـطراب گـروه     يش م يات کمتر از افز   ي بعد از فعال   يتجرب

ـ کنترل است که البته معنـادار ن       ـ ا. ستي افتـه بـا مطالعـات    ين ي
و  )۱۹۹۸( ي، خـاتون  )۱۹۹۹(ک بخـت    ين ،)۲۰۰۰(زاده   عبداله

و ۵و  ۲۵(  ندارد ي همخوان ياز لحاظ آمار  ) ۲۰۰۳ (يلدر آباد يا
ـ ا). ۲و ۴ مـاران پــس از  ي کـاهش اضـطراب ب  پژوهـشگران ن ي

 شيافراد مورد آزمـا    که البته ه اند د قرآن را بيان كر    يدن آوا يشن
بـا  . بردند يط استراحت به سر م    ي و در شرا   يت بدن يبدون فعال 
 يخود بـه عنـوان محرکـ       ديشد يت بدن ين که فعال  يتوجه به ا  

 انتظـار  د ويآ يش اضطراب ورزشکاران به حساب م    ي افزا يبرا
ـ  ميد تا سر حد وامانـدگ     يت شد يک فعال يرود پس از     يم زان ي

افته يبراساس   .)۲۶( ابديش  ي افزا يرير چشمگ به طو اضطراب  
 و کنترل در    يزان درک فشار گروه تجرب    ين پژوهش، م  يپنجم ا 

هـا، بـا     افتـه ين  يا.  ندارد ي تفاوت چندان  ينيق مختلف تمر  يدقا
 يهمخوان) ۲۰۰۴(، تنبوم و همکاران     )۲۰۰۲( مورک   يها افتهي

اران برو همکـ  ي، نگ )۲۰۰۲ (ي نتر يها افتهيو با   ) ۲۲،۱۵. (دارد
بـر  ). ۱۱و  ۱۴و  ۲۷(در تضاد اسـت     ) ۲۰۰۶ (يادوارث) ۲۰۰۸(

 ماننـد احـساس     ي حس  پژوهشگران اطالعات  يها افتهياساس  

ـ   ي مانند تشو  يکيا اطالعات تحر  يتالش،    از ي ناشـ يق و نگران
د بـه  يبا). ۱۱(ر دارد   يزان درک فشار تأث   ين بر م  ي سنگ يکار بدن 

زان انحـراف  ي منيش شدت تمرين نکته توجه کرد که با افزا  يا
   بـه احـساسات مربـوط بـه کـار          ي خارج يها توجه از محرک  

ر ين، علـت عـدم تـاث      يد شدت تمر  ين شا يبنابرا .شود يشتر م يب
ـ   . قران باشـد   يآوا ـ  پژوهـشگران ب   ياز طرف ـ  ي کننـد کـه     يان م

ـ م  چـون وزن، قـد،     ي فرد يها يژگيها و و   تفاوت ـ ي   يزان چرب
ـ ر اج متفاوت دي موثر در کسب نتا يفاکتورها بدن و  ن رابطـه  ي
  ). ۱۵( باشد

  
   يريگ جهينت

ـ  پژوهش حاضر نشان داد، ميها افتهي     خـون  ACTH زان ي
 نسبت به گروه کنترل کاهش     يطور معنادار   قرآن به  يگروه آوا 

دن بـه   يزمـان رسـ   زول،  يکـورت  قران بـر     ير آوا يالبته تاث . افتي
نکـه  يجـه ا  ينت. ار کم بـود   ي و درک فشاربس   اضطراب ،يواماندگ

 ي حشر باعث آرامش روانـ ي سورهقران از جمله   ات  يآ دنيشن
 يتواند تـا حـدود     ي م ،شده شيافراد مورد آزما  ک  يولوژيزيو ف 
زول را يکـورت و ACTH ش از حدي بشيرات نامطلوب افزا  يتاث
 قـرآن کـه همـواره در متـون     ي آوا . کم کند  يت بدن ين فعال يح

ـ  از آن به عنوان عامل آرامش بخـش         ياسالم ، اد شـده اسـت  ي
 آدرنـال   -ريپـوف ي ه -پوتـاالموس ير بـر محـور ه     يتواند با تأث   يم

زول ي و به دنبال آن کاهش کـورت       ACTHباعث کاهش ترشح    
  .گردد
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Background and Objective: The holy Quran, Mohammad's miracle, is a treasure that was descended on him with 

the advent of Islam out of which novel and wonderful knowledge and science have been  discovered over time. 

The aim of this study was to investigate the effect of voice of the Holy Quran on cortisol, ACTH and 

psychological indices during one maximal exercise training in young female athletes.  

Materials and Methods: In this study, twenty four volunteer students were divided into two  groups (n=12) while 

one group (experimental) heard the recitation of the Holy Quran , the second group (control) did not. The mean 

age of the subjects was 21.6, their mean height 163.8 cm and their mean weight was 57.08 kg. Their exercise 

included running on a treadmill set while wearing a headset. Their blood samples were collected for analysis of 

ACTH and cortisol 5 min before and after the training. The amount of perceived pressure was recorded every 

three minutes using Burg scale.  Anxiety rates were calculated based on Beack Anxiety Inventory (BAI) before 

and after the test. The time of exhaustion was also recorded at the end of the test. 

Results: The results showed that ACTH level in the control and experimental groups were 23.8 pg/ml and 29.2 

pg/ml, respectively. However, after the test, the rate changed significantly (p<0.05) in control and test groups to 

24.9 and 20.3 pg/ml, respectively. The cortisol concentration in the control and experimental groups before the 

test was 15.5 and 14.7 nmol, respectively. The cortisol reduced in the control and test groups to 17.3 nmol and 

13.4 nmol, respectively.  The time of exhaustion in the control and experiment groups increased to 593.92 and 

564.25 sec., respectively. The rating of perceived pressure in the experiment and control groups during our 4-step 

exercises was 12.12 and 11.97, respectively.  

Conclusion: In conclusion, hearing the voice of the Holly Quran can reduce ACTH and cortisol levels caused by 

anxiety and may also reduce the harmful effects of anxiety. 
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