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  ثیر نامطلوب مداخله بر گروه شاهدأت
  سردبیر محترم

تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و " اي به بررسی در شماره دوم سال جاري آن مجله طی مطالعه) 1390(آجرپز و همکاران 
اند که  شتهپرداخته و با استناد به نتایج مطالعه خود نو "جراحی عمومی هاي فیزیولوژیک بیماران قبل از اعمال برخی شاخص

ترس قبل از عمل جراحی  هاي فیزیولوژیک ناشی از اضطراب و عنوان یک کاهنده شاخص توان به درمانی را می موسیقی"
و نتایج این ) 3 و 2(یید قرار گرفته بوده أگرچه این موضوع پیش از این نیز توسط مطالعات مختلف مورد ت). 1( "پیشنهاد کرد
هاي آن باید با احتیاط بیشتري مورد  طالعات پیشین باشد، اما فرایند انجام این مطالعه و نیز یافتهییدي بر مأتوانست ت مطالعه می

اشاره  ،گرچه مقاله مورد بحث. گذارد اي بر نتایج می ثیر عمدهأت ،نوع و فرایند مداخله و حجم نمونه. توجه مخاطبان قرار گیرد
درصد برآورد نموده است اما هیچ  80درصد و توان آزمون  5صد، خطاي در 95کرده است که حجم نمونه را با ضریب اطمینان 

همچنین اضطراب . ه نشده استیاي از مطالعات قبلی یا از مطالعه پایلوت که مبناي محاسبه حجم نمونه قرار گرفته باشد ارا داده
معه موردنظر بررسی نشده و تنها به ذکر برگر سنجیده شده است اما روایی این ابزار براي استفاده در جا توسط پرسشنامه اسپیل

از طرف دیگر براي سنجش تنفس بیماران از روش پایایی ارزیابان با ضریب . پایا بودن در مطالعات قبلی بسنده شده است
 64 ،بوده و این روش سنجش 36/0این امر بدان مفهوم است که ضریب تعیین این روش تنها . استفاده شده است 6/0همبستگی 

 کالم همراه بدون موسیقی آزمون، گروه بیماران براي"اند که  از سوي دیگر محققان ذکر نموده. پراکنش داشته است درصد
 براي اما شده پخش Mp3 playerدستگاه  توسط عمل از قبل دقیقه 20 مدت آب به و باران دریا، صداي مانند طبیعت صداي
 از شاهد و آزمون گروه"همچنین  ."بوده است یکسان گروه دو براي قاتا شرایط بقیه نگردیده و پخش موسیقی شاهد، گروه
 ."دریافت نکنند موسیقی از به غیر آرامش ایجاد منبع گونه تا هیچ شدند کنترل دهنده آرامش ابزارهاي و دریافت مکالمات نظر

یا این شرایط آ. اند داشته شده نگه دقیقه قبل از عمل در یک محیط بسته و محصور 20مدت  این به این معناست که گروه شاهد به
دهند اضطراب، نبض و فشارخون گروه  ها نشان می چه یافته ها را افزایش دهد؟ در حقیقت چنان توانسته است اضطراب آن نمی

آیا این امر به لحاظ اخالقی درست بوده است تا . ه استشاهد در این تحقیق افزایش داشته و این امر ناشی از رفتار محققان بود
  اي عمل شود که اضطراب بیماران افزایش یابد؟  گونه هدر دوره حساس قبل از جراحی ب

هاي حساسی  ویژه در دوران هشود که انجام مداخالت پژوهشی بر روي بیماران، ب بار دیگر به این نکته توجه داده می ،در پایان
  . گونه اي طراحی شود که با تشدید اضطراب و عوارض احتمالی ناشی از آن همراه نگردد هاعمال جراحی باید بمانند قبل از 
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