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  ثیر موسیقی بر اضطرابأت
  سردبیر محترم
متذکر ) 1( توسط خواننده محترم مجله 1390شماره دوم، خرداد و تیر شده در ثیر موسیقی بر اضطراب، چاپأپیرو نقد مقاله ت

در نتیجه پاسخ . شود آور است که باعث ایجاد واکنش فیزیولوژیک در بدن می عمل جراحی یک عامل اضطرابشویم که  می
درمانی داراي فواید فیزیولوژیک از جمله کاهش  موسیقی .)2( یابد ولوژیکی بدن، تنفس، ضربان قلب و فشارخون افزایش میفیزی

هاي فیزیولوژیک  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی شاخص .)3( ترس و اضطراب است
نفر تعیین  30انجام و بر اساس آن تعداد افراد هر گروه  ،دا مطالعه پایلوتابت. انجام شد عمومی از اعمال جراحی بیماران قبل

پایایی آن در تحقیقات . بود (STAI) برگر و مقیاس اضطراب اسپیل شناختی جمعیتسنجش شامل پرسشنامه اطالعات  ابزار. شد
و میزان شناختی  جمعیتعات اطال .روایی آن توسط روایی محتوا سنجیده شد .)4( محاسبه گردیده است درصد 87مختلف 

موسیقی بدون کالم  ،در گروه آزمون. شد سنجیده و سپس بیمار به اتاق خلوتی برده می ،اضطراب قبل از عمل توسط پرسشنامه
ها  اي براي آن گروه شاهد نیز قبل از عمل به همان اتاق برده شدند، با این تفاوت که مداخله. دقیقه پخش شد 20مدت  به

بلکه محیط طبیعی بیمارستان بود و پژوهشگران هیچ دخل  آور نبود، محیط کوچک و اضطراب ،اتاق مذکور. رفتگ صورت نمی
همچنین قبل از عمل تعداد ضربان قلب، تنفس و فشارخون بیماران  توسط دو پرستار، جهت اطمینان . و تصرفی در آن نداشتند

بالفاصله بعد از مداخله، میزان  .ار با هم همبستگی مثبت داشتندنتایج نشان داد دو پرست. گردید از شمارش صحیح ثبت می
شدند،  که هر دو گروه قبل از عمل به اتاق مذکور برده می با توجه به این. شد گیري و ثبت می م حیاتی اندازهیاضطراب و عال

ها  یجاد اضطراب در نمونهمحیط بر روي دو گروه اثر یکسانی داشت و همچنین مطالعه پایلوت نشان داد که محیط باعث ا
میزان اضطراب و متوسط ها نشان داد  یافته .اطالعات توسط آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شود نمی

تعداد ضربان قلب و تنفس در دو گروه  .داشتتفاوت معناداري  ،مداخله فشارخون در گروه آزمون نسبت به شاهد، بعد از
براساس  .باشد ضریب همبستگی کم در شمارش تنفس توسط دو پرستار می ،محدودیت پژوهش ).5( نداشت تفاوت معناداري

عنوان یک کاهنده  توان به درمانی را می موسیقی، موسیقی هاي فیزیولوژیک بدن در طی پخش تغییرات ایجادشده در پاسخ
  .نهاد کرداضطراب و ترس قبل از عمل جراحی پیش هاي فیزیولوژیک ناشی از شاخص
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