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به واکنش به درد و میزان ترس کودك ي  موسیقی بر آستانه اثر

  هاي دندانپزشکیدرمان هنگام
  

  
  *** حجت اژدري، ** مریم السادات هاشمی پور، *رالهام فرخ گیسو

  

  کرمانو خدمات بهداشتی درمانی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ي دانشکده کودکان  استادیار گروه آموزشی *
  و خدمات بهداشتی درمانی کرماندندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ي هاي دهان دانشکده  بیماريتشخیص و گروه آموزشی  استادیار **

   دندانپزشک***
  

  
  چکیده 

هـا و مـشکالت    نبـوده و بـا محـدودیت   آسانی شدنی   هاي دندانپزشکی در کودکان به       انجام درمان الً   اصو :بیان مساله 
  . استدك همراه  کو و درد فراوانی همچون ترس

گام انجام اعمال ترمیمی در کودکان نهبه ترس موسیقی بر روي احساس درد و بررسی اثر پژوهش، هدف از این    : هدف
  . استکرمان کودکان دندانپزشکی درمانگاه مراجعه کننده به ي  ساله چهار تا شش
. ساله انجـام شـد  چهار تا شش از کودکان  نفر 45تجربی و مقطعی بوده و بر روي بررسی از گونه ي  این  :مواد و روش  

  اسـتفاده از بـی رفتاري و مهار هاي معمول  باال با روش) D(  مولر اول شیريهاي ، ترمیم یکی از دندان دیدار نخست در  
 و قـرار گرفتـه  ) بـی موسـیقی  مالیـم و  موسیقی شاد، موسیقی (گروه سه  در کودکان ، دومدیداردر . انجام شد موسیقی  

بـه     انجـام تزریـق کـارپول سیتانـست،    به هنگام(، سه بار  درمانیدیدار  در هر   . انجام شد سمت روبه رو     Dترمیم دندان   
آنها اندازه  ترسضربان قلب کودکان به عنوان معیاري براي سنجش میزان شمار  ،)هنگام انجام کار ترمیم و در پایان کار

 واکـاوي  SPSS 5/11 ي ، مجذور کاي و برنامـه  تیون هاي یافته هاي این پژوهش با استفاده از آزم،سرانجام. گیري شد 
  . آماري شدند

دوم بیشتر بود و این تفاوت میانگین از نظر آمـاري    دیدار   به مراتب از     دیدار نخست،  میانگین درد کودکان در      :یافته ها 
موسـیقی  گونه ي ه دندانپزشکی کاهش می یافت، ولی این کاهش ب    فرایند  ضربان قلب در طی     . )>001/0p (بودادار  معن

دندانپزشـکی  فراینـد  در میزان ضربان قلـب در طـی     ادار   معن ی درمان تفاوت  دیدار نخست  در   ،همچنین. ارتباطی نداشت 
  ). >01/0p ( افزایش گزارش گردید،کاهش و سپسدر آغاز  ولی سیر تغییرات  وجود داشت،
  تـرس کـاهش  در  بـه عنـوان ابـزاري کمکـی     ،لرفتاري متداومهار هاي   موسیقی می تواند در کنار روش  :نتیجه گیري 

  . کار روده ساله بچهار تا شش کودکان 
  ، دندانپزشکی کودکان ترس، درد موسیقی،: واژگان کلیدي

  

   5/10/86: تاریخ پذیرش مقاله        8/3/86 :تاریخ دریافت مقاله
  100 تا 93 ي فحهص: ي یک شمارهي نهم،  ؛ دوره1387 انپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمجله دند
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  درآمد 
 ي خـانواده هـا و جامعـه         دشـواري هـاي   یکی از   
 و سر کودکاندندانپزشکانی که با ، به ویژه    دندانپزشکان

هـاي   و ترس کودکان از درمـان     درد  ي   مسالهدارند،   کار
موارد بیشتر در   این ترسکه، )3 و 2، 1(است دندانپزشکی 

ان و مـادران    پدرناخوشایند یا تلقینات    ي  از یک تجربه    
فراهم آوردن یـک   ،است که روشن  . سرچشمه می گیرد  

و افزایش تمایل خانواده ها براي       ترسبی  درمانی  دیدار  
، دندانپزشک را به انجام     )5 و   4(پیوسته و بهنگام    مراجعه  

ـ خدمات موثرتر و با کیفیت بـاالتر         . )1( مـی سـازد    اتوان
طب بر روي ایجاد درد و ترس در یک می گوناگون عوامل

که می توان به رشد و تکامل       هستند،  دندانپزشکی موثر   
و گفته هاي خانواده و همـسن و سـاالن،          اثرات  کودك،  

 بـــا محـــیطپیونـــد  در کـــودك ي گذشـــته تجربیـــات

و محیط مطب دندانپزشکی اشاره       پزشکی ،دندانپزشکی
ترس کاهش براي هاي پیشنهادي  یکی از روش. )4(کرد 
  . استگام کار دندانپزشکی هنبه ، کاربرد موسیقی و درد

 اثرات موسیقیي  در زمینه   بررسی هاي گوناگون    
رك  سـی . کودکـان انجـام شـده اسـت        ترسدر کاهش   

)Seyrek ( بـه  بیمـاران را  فشار روانـی   کاهش  و همکاران
  .)6( ندگزارش کرده ا موسیقیگوش کردن به هنگام 

که  ،رسیدند نتیجه این به همکاران، و )Corah( کورا
هاي فرایندرا در طول انجام  ترس و درد تواند می موسیقی
  .)7( و خلق شودکارکرد باعث بهبود  و  داده  کاهش درمانی
موسیقی  به بررسی اثر همکاران، و )Aitken( کنآیت

ــاهش  ــرسدر ک ــان   ت ــه هنگــام و درد کودک ــال ب اعم
 ،ترمیمی دندانپزشکی پرداختند و به این نتیجه رسیدند       

ــا (کــه انحــراف حــواس شــنوایی      ،)موســیقیپخــش ب
کاهش درد کودکان نبوده، ولـی  اي مناسب براي وسیله  

افزون بر آن، شده و فشار روانی  باعث کاهش ،هرحاله ب
  . )8( لذت می برند موسیقی کودکان از شنیدن 

در زمینه ي اثـر  بررسی  به   ،نوئین و عسکري زاده   
  هنگــام تــرمیم بــه کودکــان  تــرسمهــار موســیقی در 

با اسـتفاده از    پژوهشگران  این  . پرداختندهایشان   دندان
 ،میزان کورتیزول موجود در بزاق به این نتیجه رسـیدند  

 شده و شاید بتوان کمتر ترسکه کاربرد موسیقی سبب    
 تـرس کـاهش  در عنوان ابزاري ارزشـمند  ه موسیقی را ب 

  .)9( کودکان معرفی کرد
در بیمارسـتان کودکـان     پژوهشی   2002در سال   

 و  موسیقی بر روي کاهش درد اثر   ي هکلمبوس در زمین  
 ،نـشان داد  بررسی  نتایج این   . ترس کودك انجام گرفت   

از موسیقی لذت می برنـد و  این بررسی، افراد  بیشتر  که  
تمایـل  متعـدد درمـانی   دیدارهاي به پخش آن در طول    

ي زمینه در   ، بررسی آگاه و همکاران    همچنین .)8( دارند
 از اعمـال جراحـی     پسموسیقی بر روي کاهش درد      اثر  

پخش موسیقی می تواند بر روي کـاهش         که   ،نشان داد 
از اعمـال جراحـی مـوثر    پس بیماران  فشار روانی   درد و   

آزمـون  کـاهش درد در دو گـروه        میـان   بوده و اختالف    
بررسـی  در این )  موسیقیبی(شاهد  و  ) پخش موسیقی (

به نظر مـی  له ها با توجه به بررسی مقا. )10( بودمعنادار  
بر روي کاهش درد ي خوب    که موسیقی داراي اثر    ،رسد

 در هر جامعه بسته به ،که نجاآاز . و ترس کودکان باشد   
 ، برخـورد   اقتـصادي  -فرهنگ، دیـن، شـرایط اجتمـاعی      

، بنابراین استآن متفاوت گونه ي با موسیقی و کودکان 
 بایستی کودکانموسیقی بر روي کاهش ترس و درد اثر  

 از ،ضـمن در . عه بررسی شـود  با توجه به مقتضیات جام    
از شنیدن موسیقی لذت برده و آنجا که، بیشتر کودکان     

گردد  سبب پرت شدن حواس کودك میاي  گونه به شاید
کـودك و  میـان  و برخوردهـا را در مطـب دندانپزشـکی    

شـکل  ي بررسی بـاال   زمینه ،کندمی  دندانپزشک کمتر   
و  در این بررسی از موسیقی شاد      ،همچنین. گرفته است 

الیـل انجـام    که خود می توانـد از د ،مالیم استفاده شده 
بررسـی  پـژوهش،  هدف از این . دبه شمار آیبررسی  این  
هنگام انجام به  ترسموسیقی بر روي احساس درد و اثر 

مراجعه ي  سالهچهار تا شش اعمال ترمیمی در کودکان     
  . بودکرمان  کودکاندندانپزشکی درمانگاه کننده به 

  
  مواد و روش

مقطعی  و تجربی هاي بررسی ي دسته از پژوهش        این
 سالهچهار تا شش کودك  45بر روي  این پژوهش. است
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هیچگونه مشکل سیستمیک نداشته و از  که گرفت، انجام
از معاینه و انجام کار پیش  . سالم بودند،نظر شنوایی نیز

) Frankle(  فرانکـل  بنـدي علمـی   رده  براي هر کودك از     
 .)1(شدندبرگزیده  و کودکان همسطح استفاده شد

 8  در یک مطب خصوصی در سـاعت   بررسیانجام  جاي  
ایـن کودکـان    . صـبح برنامـه ریـزي شـد        بامـداد    10تا  

ــه  ــشینه ي هیچگون ــار دندانپزشــکیپی ــستري در ک ، ب
و بـه    نداشـته  پزشکی تهاجمی را    کارهاي  بیمارستان و   

یـاز  ن) بـاال  D( هاي فک باال   در دندان همانند  دو ترمیم   
این پژوهش در طـی دو جلـسه درمـانی انجـام       . داشتند
کودکان قبل از انجام هرگونه کار دندانپزشـکی بـر          . شد
 بخش گروه 3 قرعه کشی و به صورت تصادفی به     يپایه

 باال  Dدر جلسه اول ترمیم یکی از دندانهاي        .  می شدند 
 رفتاري و بـدون موزیـک انجـام    مهاربا روشهاي معمول   

 طرف مقابل همان D دوم ترمیم دندان در جلسه. گرفت
گـروه اول موزیـک شـاد،    (فک به همراه پخش موزیـک    

) گروه دوم موزیک مالیم و گـروه سـوم بـدون موزیـک            
بـا    بین دو گروه کودك    بررسی. براي کودکان انجام شد   

از  در یـک  .هاي رفتاري انجام گرفـت  از شاخص استفاده
 موسـیقی   گروه دیگر استفاده شد و براي     گروه موسیقی   
 . پخش نگردید

 گونه ي موسیقی مورد استفاده در این بررسی در        
که توسط خانم پري    ،  بودمالیم استفاده از نوعی الالیی      

 از موسـیقی  ،موسـیقی تنـد  بخش زنگنه اجرا شده و در   
مورد اسـتفاده در نوارهـاي موسـیقی مهـدهاي کـودك            

هـدفون و ضـبط     بـه وسـیله ي      موسـیقی    .استفاده شد 
کودکـان از هـدفون     همـه ي     براي   .دیدصوت پخش گر  
 هـدفون   بـا کـه در گـروه بـا موسـیقی          ،  استفاده گردید 

تنهـا   ،موسـیقی بـی  موزیک پخش گردیـده و در گـروه       
به  کودکانی   ،ضمندر   .هدفون براي کودك گذاشته شد    

دو گوش دادن به هـر  پیشینه ي  که  ،شدند وارد   بررسی
ا از نظر  می کردند و تقریببیانریتم موسیقی را گونه ي  

بـا یکـدیگر   همـسانی هـاي زیـاد     خانوادگی و فرهنگـی     
  .داشتند
گیري  اندازه روش از ،ترس ارزیابی هاي روش میان از
 ضـربان   ،زیـرا .  ضربان قلب استفاده گردیده اسـت      شمار

ه ي  به عنوان عاملی فیزیولوژیک مـی توانـد نـشان         ،قلب
 انـدازه گیـري   ،بر اینافزون کودکان بوده و  ترسمیزان  
در هـر  . بان قلب کودکان روشی ساده و علمی اسـت   ضر

انجـام تزریـق کـارپول      به هنگام   (، سه بار    درمانیدیدار  
) هنگام انجام کار تـرمیم و در پایـان کـار       به    سیتانست،

 به عنوان معیـاري بـراي سـنجش       ،ضربان قلب کودکان  
 ضـربان قلـب   .)8( آنهـا انـدازه گیـري شـد       ترسمیزان  

ــودك  ــیله کـــ ــه وســـ ــروي بـــ ــت الکتـــ   د ثابـــ
PMI  (Point of Maximum Impulse)  ثبت ویژه و رکوردر

 ،داد که این روش را انجام می،شد و دستیار دندانپزشک   
  . نداشتآگاهی از وضعیت پخش موسیقی 

 روش گیـري میـزان درد کودکـان از    بـراي انـدازه  
VAS (Visual Analogue Scale)   در ایـن  .  اسـتفاده شـد

هـاي یـک     را بـه انـدازه     متـري  ده سانتی  خط  یک ،روش
ي آن از  شماره روي و بر بنديبخشیکسان  متري سانتی

شـد   از فرد خواسـته      ، سپس .گذاري شد شماره 10 تا   1
 روشن. ها بیان کند  شمارهي  پایهتا میزان درد خود را بر     

بیشتري را بر روي خط   ي   که هر چه بیمار شماره     ،است
   . استبیشترمیزان درد ي  نشان دهنده،نشان دهد

J                                               L            
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  
  

روش انجـام آن    آزمـون،   از استفاده از ایـن      پیش  
پژوهـشگر توضـیح داده     ي  به وسـیله  کامال براي کودك    

   .شدمی
   بــه عنــوان معیــاري بــراي ،ضــربان قلــبشــمار 

کودك در هر  هر براي .شد گرفته نظر در ترس گیري اندازه
پـیش از آغـاز     (ضربان قلب   بار شمار   درمانی، سه   دیدار  

اندازه گیري شد و در     ) کار و پایان کار   هنگام  کار، حین   
در این . انجام شد .V.A.S، آزمون درمانیدیدار پایان هر 
 موسـیقی و   دیدار نخست بی  ها در    نمونهي   همه بررسی،

  .قی درمان شدنددوم با موسیدیدار در دو سوم آنها، 
ــا توافــق  دریافــت و پــدران و مــادران کودکــان ب

هنگام انجام کار در  درمان شدند و کتبی نامه ي رضایت
 براي به حداقل رساندن عوامـل    .در اتاق حضور نداشتند   

دندانپزشک  یک ي وسیله به، جا یک در کودکان گر، مداخله
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   بـراي   ،ضـمن در  . و یک دستیار مـشخص دیـده شـدند        
یـک  ) در دو گرو ه موسیقی تند و آرام       (دکان  کوي   همه

موســیقی آرام گونــه یــک نیــز،  تنــد و گونــه موســیقی
کودکان یـک کـار     همه   براي   ،ضمندر  . استفاده گردید 

از . انجـام گرفـت  ) آمالگـام  با دو   ترمیم کالس ( مشخص
حسی استفاده شد و کودکان از نظر سن و      یک روش بی  

ي  همه. شدند(Match) سازگارآنجا که می شد جنس تا 
بررسی از نظر روحی، جسمی و شنوایی در  مورد کودکان

  .سالمت کامل به سر می بردند
  یافته هاي این پـژوهش بـا اسـتفاده از       ،سرانجام 
بررسی ارتباط بین میزان درد و تعـداد        (  تی   هايآزمون

بررسی ارتباط  ( و مجذور کاي  )زبان قلب با نوع موسیقی    
   نـرم افـزاري   ي  و برنامه    )بین جنسیت و تاثیر موسیقی    

SPSS11.5 شدندآماري  واکاوي .  

  یافته ها
 ترسموسیقی بر کاهش درد و ، اثر در این بررسی

میانگین درد کودکان در . شدارزیابی   کودك45بر روي  
 دیـدار به مراتـب بیـشتر از       )  درصد 8/35(دیدار نخست   

و این تفاوت میانگین از نظر      بود  )  درصد 8/17( دوم بود 
. ) تـی  آزمون( )>001/0p (گزارش گردید ادار  ري معن آما

گـروه نـشان     سـه    میانگین درد در  ي  همچنین مقایسه   
موســیقی گونــه  کــه هـیچ  ، کـه تنهــا در کودکـانی  ،داد

دیـدار  دوم نـسبت بـه   دیـدار  نشنیده اند، میزان درد در  
ــا در کودکــان . داردادار کــاهش معنــنخــست    دیگــر ام

، )مالیـم موسـیقی  ه  شاد و گـرو  موسیقیگروه  ( ها گروه
درمـانی تفـاوت   دو دیـدار  میانگین میـزان درد در    میان  

  .)1جدول ( )=08/0p (وجود نداشتادار آماري معن

  

  
موزیک شاد، موزیک مالیم، ( گروه مختلف 3کودکان در جلسه اول و دوم درمان در (%) مقایسه میانگین میزان درد: 1 جدول

  ). =001/0p (بدون موزیک
  

    سه دومجل  جلسه اول

  میانگین درد  تعداد    میانگین درد  تعداد
  50/22  15  موزیک شاد  14/37  15  گروه اول 
  00/23  15  موزیک مالیم  33/33  15  گروه دوم 
  33/8  15  بدون موزیک  00/37  15  گروه سوم 

  9/17  45  کل  8/35  45  کل
  

  
 کـه   ،ضربان قلب کودکان نشان داد    شمار  بررسی  

دندانپزشکی کاهش می یابد، فرایند  ضربان قلب در طی     
بـا  (  نداشـت موسیقی ارتباطگونه ي ولی این کاهش به   

استفاده از آزمون آنالیز واریانس در تکـرار مـشاهدات و           
). Covariant به عنـوان    ،موسیقیگونه ي   در نظر گرفتن    

ادار درمان تفاوت معندیدار نخست  در بررسی   ،همچنین
پزشکی وجـود   دندانفرایند  طی    ضربان قلب در   شماردر  

کاهش و  ، در آغاز    ولی سیر تغییرات  ،  )>001/0p (داشت
  کـودك  28شـمار    ).3  و 2جـدول   (  افزایش بود  ،سپس

ــودکی30از )  درصــد3/93( ــه در ، ک ــدار  ک ــه دی دوم ب
دیـدار  به پخش موسیقی در    ،  موسیقی گوش داده بودند   

  .داشتندتمایل بعدي درمان نیز 
 ري بـین دانشان داد که رابطه معنـی   مجذور کاي   

ــدارد   ــود ن ــیقی وج ــاثیر موس ــسیت و ت ). =12/0p (جن
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 )به هنگام تزریق، به هنگام انجام کار و پایان کار( مقایسه میانگین شمار ضربان قلب کودکان در شرایط گوناگون:2جدول 
)01/0p=(  

  

  میانگین ضربان در دقیقه   شمار  شرایط انجام  
  102/103  45   انجام تزریقبه هنگام
دیدار   40/106  45  انجام کاربه هنگام 

  نخست
  69/103  45  پایان کار

  24/103  45  به هنگام انجام تزریق
  دیدار دوم  42/101  45  انجام کاربه هنگام 
  47/99  45  پایان کار

  
  

  )=01/0p (مقایسه میانگین ضربان قلب در سه زمان اندازه گیري شده و ارتباط آن با گونه موسیقی در دیدار دوم :3جدول 
  

  میانگین ضربان   افرادشمار   موسیقیگونه ي  زمان اندازه گیري ضربان قلب
  33/107  15  شاد

  53/94 15  مالیم 
  تزریقبه هنگام   87/107 15   موسیقیبی

  24/103 45  کل
  93/104 15  شاد

  40/92 15  مالیم 
  انجام کاربه هنگام   93/106 15   موسیقیبی

  42/101 45  کل
  27/104 15  شاد

  73/89 15  مالیم 
  پایان کار  40/104 15   موسیقیبی

  47/99 45  کل
  
  

  بحث
، ل در دندانپزشکی کودکانترین مسای یکی از مهم

. همکاري وي اسـت به دست آوردن رفتار کودك و   مهار  
ــه همــین  ــود  رو، ب ــراي بهب ــالش ب ــکان در ت دندانپزش

پدران و تر از بیمار و پذیربهتر و تحمل بالینی رفتارهاي  
شـمار   بـا توجـه بـه        ، درکشور ما نیز   .)8(  هستند مادران
ــزون ــه ف ــان مراجع ــه    کودک ــده ب ــاهکنن ــاي  درمانگ ه

رفتاري مناسب جزو   مهار  دندانپزشکی، ایجاد یک روش     
 استفاده ،همچنین. استاصول کار دندانپزشکی کودکان 

ــایی از روش ــد ه ــدود، مانن ــده مح ــی،   کنن ــاي فیزیک ه
ه از گاز نیتروزاکساید و یا حتی  عمومی، استفادهوشبري

بیشتر پـدران و   مورد پذیرش   H.O.Mچون،  هایی   روش
که موسیقی دهد،  کنونی نشان می ي یافته .نیست مادران

بـه  در کاهش واکنش به درد در کودکـان و تـرس آنهـا      
و این نتیجه بـا     بوده  انجام کارهاي ترمیمی موثر     هنگام  
  . )9 و 8، 7، 6( هم راستاستین زمینه یافته در ادیگر 

هـاي  بررسـی ي  در بررسی کنونی، نسبت به همه     
همانند در این زمینه، شمار نمونه ها بیشتر و دامنـه ي            
سنی محدودتري مورد آزمایش قرار گرفت و تنها ترمیم        

 فک باال، به عنوان درمان دندانپزشکی به        Dدندان هاي   
 ي دندانپزشکی افراد مورد آزمایش هرگز تجربه. رفت کار

  . نداشته و از نظر سیستمیک سالم بودند
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ــاران ) Seyrek(رك  ســـی در در بررســـی و همکـ
بـه  ،  فـشار روانـی   بزرگساالن اثر موسیقی را در کـاهش        

فـشار  و کـاهش    کـرده   دندانپزشکی بررسـی    هنگام کار   
گـوش کـردن بــه   بــه هنگـام   بیمـاران بـزرگ را   روانـی 

  .)6( موسیقی گزارش کردند
  در موسیقی اثر "عنوان ا باي  مقاله، 1997 سال در
هاي  یافته. منتشر شد" فشار روانیو کاهش  بدن سالمت

هاي  آهنگ که گوش دادن به آثار ،این بررسی نشان داد 
و در  ترس، افسردگی و فشار روانی در کاهش ،موتسارت

 آرامـش   يآگاهی و القا   فعال کردن بدن، بهبود حافظه،    
  .)11(است خاطر و خواب موثر 

جهان، بـه   سراسر  ، پژوهشگران   1980ي  در دهه   
 ، باال)فرکانس(بسامد هاي موتسارت با  اثر آهنگبررسی 

به ویژه همخوانی ها و کنسرت هاي اجرا شده با ویولون     
. پرداختنـد ناهنجـاري هـاي گفتـاري       در کودکان دچار    

کـه گـوش    گویاي آن است    ها   این بررسی  هاي   گزارش
تمپـورال را  کردن به موسیقی می تواند استدالل فضایی   

بهبود بخشیده و در بـاال بـردن توانـایی تمرکـز مـوثر و       
 ،همچنــین. بــاالتر شــود ضــریب هوشــیســبب ایجــاد 

 کـارکرد درمـانی موسـیقی و        ،که شواهدي مبنی بر این   
ها  فیزیکی، ذهنی و آسیبناهنجاري هاي  تواند   صدا می 

را ) ، اسـتخوانی و مغـزي     ماهیچه اي هاي   آسیبمانند  (
 بهبود بخشیده در دست بوده و به نظـر          و یا  اصالح کند 

هایی در کمک به یـادگیري        چنین درمان   که ،می رسد 
  .)7(هستند حرکات و تمرکز فکر موثر 

هاي  بنا به تفاوت ،کودکان از شماري ،بررسی این در
دوم نشان دادنـد و  دیدار  را در باالتري ترس ،پایهفردي  

  پــس از آشــنایی بــا مطــب،عکــسبــر  ،گروهــی دیگــر
آور  ، محیط را کمتر تـرس دیدار نخستدانپزشکی در   دن

ضربان قلب آنهـا نیـز     شمار   کمتر و    ترسیافته و میزان    
 برخـی از    بررسـی در طـول مـدت       ،همچنین. کمتر بود 

 به کاربرد موسیقی ضمن     ی کامال مناسب  کودکان پاسخ 
 ی بیـشتر   کـه آرامـش    ،به این ترتیب  . درمان نشان دادند  

دیـده  ر چهره و رفتارشان   موسیقی د  دیدار بی نسبت به   
 اصـطالح از جـا    ،کودکـان بـه ویـژه، در بیـشتر        . شد می

اما . نشددیده  استفاده از هندپیس    آغاز  هنگام  به  پریدن  
ضـربان قلـب کودکـان یـک     شمار  در ،در ارزیابی بعدي  

شاید این روند بـه ایـن ترتیـب         . افزایش به چشم خورد   
نه هایی  که کودکان این گروه سنی ترا،قابل توجیه باشد

با ریتم تند را مطلوب تر می دانند و با این گونه ملودي             
 اسـتفاده از    ،در ضـمن  .  برقرار می کننـد    ی بیشتر ارتباط

سـبب پـرت شـدن حـواس        گونـه اي    به   موسیقی شاید 
توجه او را گونه اي   که به    ،کودك شده و باعث می شود     

  سـبب ،از کار دندانپزشکی منحـرف سـاخته و بنـابراین       
   .کمتر در فرد گردد ترسگونه اي  و به آرامش بیشتر
) Aitken(ي ایتکن    وسیله بهشده   انجام هاي بررسی
) Corah( کورا و همکاران،) Seyrek( سی رك و همکاران،
 گـرفتن نـبض بـراي       هماننـد، کـه از روش     ( و همکاران 

 که موسـیقی   ،نشان داد ) استفاده کرده اند   ترسبررسی  
ــاهش   ــر روي ک ــري ب ــرساث ــدا ت ــان ن ــن کودک رد و ای

 که موسیقی تنها بـه عنـوان   ،نتیجه گرفتند پژوهشگران  
بـه هنگـام    حـواس کـودك   ن که سبب پرت شد  ،عاملی
  . )12 و 8، 6(  کاربرد دارد،هاي دندانپزشکی می شود درمان

ــه ــارکین گرچـ ــالون ،)Parkin( پـ    ،)Malone( مـ
نـشان   نـوئین و عـسکري زاده  ، و همکـاران ) Robb(راب 
  در کودکـان    تـرس بب کـاهش     که موسـیقی سـ     ،دادند
،9( شود می

 
13،

 
14
 

ها به  بررسیتفاوت در این  ،شک بی. )15 و
  . است مربوطو انتخاب بیماران  ترس بررسی  روش  ي  گونه

 در درمـان    ،کـه   با توجه به این    ،است که گفتنی  
بـر درد و اضـطراب بایـستی از     بـراي چیرگـی     کودکان  

شـنایی  آدیدار نخست    به ترتیب در     ، کودك مهاراصول  
دیـدار  ، در   کارکنـان و  درمانگـاه   کودك با دندانپزشک،    

و درمانی  هاي ساده همچون فلوراید       انجام درمان  ،دوم
هاي ترمیمی انجام گردد، چـون        درمان ،سومدیدار  در  

 که  ، در صورت انجام این امر ممکن بود       ،در این بررسی  
دیدارهاي از بیماران در طی   به نسبت چشمگیر     شماري

 ،نظر رسـید  ه  منطقی ب نکنند،  م کار مراجعه    متعدد انجا 
هـاي اساسـی    که کار با حداقل اتالف وقت و بـا درمـان   

شمار شود تا   انجامدیدار نخست همان در  بیمار نیاز مورد
  . کاهش نیابدبررسیهاي مورد  نمونه
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بررسـی  بررسی میـانگین درد در کودکـان مـورد        
در  میـانگین درد کودکـان       ،طور کلـی  ه   که ب  ،نشان داد 

ولـی  ، دوم بیـشتر بـود  دیـدار  به مراتب از    دیدار نخست   
گروه موسـیقی شـاد و مالیـم        دو  میانگین در   ي   مقایسه

 که بـا وجـود کـاهش درد در دو گـروه، ایـن          ،نشان داد 
جالـب  ي  نکتـه   . ادار نیـست  کاهش از لحاظ آماري معن    

موسیقی را گونه  که هیچ ، در گروهی از کودکان،که این
دوم نسبت بـه    دیدار  کاهش درد در     ،گوش نکرده بودند  

 ،آن اسـت  مساله گویـاي    این  . بوددیدار نخست معنادار    
در کاهش احساس درد کودکان موسیقی پخش تنها  که  

ی دندانپزشـکی کـافی نیـست و عـوامل        به هنگام فرایند    
مـی تـوان بـه      اله دخالت دارنـد، کـه        در این مس   متعدد

یط درمـانی، شـرا  دو دیدار   شرایط روحی کودك در طی      
 ،دندانپزشکی و حتـی شـرایطی   درمانگاه  جوي حاکم بر    
داشته و درمانگاه از مراجعه به خانه، پیش که کودك در 

  .اشاره کرد... 
احساس درد در گروهی    ادار  کاهش معن باره ي   در

که به موسیقی گوش نمی کرده اند، مـی تـوان عنـوان              
ـ و   اسـتفاده از هـدفون    ، تنها   کرد که  شنیدن صـداهاي   ن
براي کـودك   ...) مانند صداي توربین و     (مون  پیرامحیط  

نشدن موسیقی  پخش  سویی،  از  . جالب توجه بوده است   
وجود آمده باعث شده تـا کـودك       ه  و آرامش و سکوت ب    

  .کمتر تهییج شده و درد را کمتر حس کند
و ) Aitken(به وسیله ي ایتکن     بررسی انجام شده    

 و ) Corah( کورا و همکاران،) Seyrek(رك  سیهمکاران،
ر کاهش درد کودکان  که موسیقی د  ،همکاران نشان داد  

ي  انجـام شـده   بررسـی گرچه در . )12 و 8، 6(نیست  موثر  
  پژوهشگران  این ،و همکاران ) Corah( از سوي کورا     دیگر

  

 در کاهش درد کودکان ی موثرموسیقی را به عنوان روش
تفاوت در این بررسی ها را می توان  .)7( معرفی کرده اند

کـودك از کـار   ی چند، مانند تجربه ي پیـشین     ه عوامل ب
ــزان  ــکی، می ــتانه دندانپزش ــل ي آس ــه و ددر تحم ي  گون

   . نسبت دادبررسیجمعیت مورد 
شـمار  به  می توانبررسی،  از محدودیت هاي این     

ـ کرد نمونه اشاره   ناچیز   ، کـه اسـت،  ن لحـاظ  ه آو این ب
 در ایـن زمینـه  پدران و مادران     از   نخست، شمار محدود  

نیـز، بـه هنگـام بررسـی،        داشـتند و    تمایل  به همکاري   
نکـردن کـودك و   از نمونه ها به علت همکـاري     شماري  

. همکـاري منـصرف شـدند   ي از ادامـه   پدران و مـادران     
، از نمونه ها به علت درد دندان دیگـر ، شماري   همچنین

رو  سمت روبه  در   D دوم حاضر به ترمیم دندان    دیدار  در  
واکاوي پایانی برجا  نفر براي 45مار ، ش بنابرایننبودند و
   .ماندند

  
  گیرينتیجه 

  کـه موسـیقی   این بررسی نشان مـی دهـد،   نتایج  
 به عنوان ،متداول رفتاري مهار هاي  روشکنار درتواند  می

  چهار تا شـش    کودکان ترسکاهش  براي  ابزاري کمکی   

 بر کاهش احساس درد   ادار  معناثري  کار رود، اما     به ساله

  .انجام کارهاي دندانپزشکی ترمیمی نداردگام به هنآنها 
  

  پیشنهادها
 ،درمـان به هنگام  استفاده از موسیقی     ، که از آنجا 

درمان به هنگام کاربرد آن  است، خطر و آسانی بیروش
کـه   ،شودمی  پیشنهاد ،همچنین. شودپیشنهاد  تواند  می
بـا  ) Cross over (متقاطع از روش ،بعديهاي بررسیدر 
   .استفاده شود گردی سنی هايگروه و بیشتر ينمونه شمار
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