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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 دهیچک

 یهابا تنش ،کیولوژیزیمتعدد ف راتییرو شدن با تغهعالوه بر روب ،یزیالیهمود مارانیب و هدف: نهیزم

ها اختالل آن تیتواند در روان و شخصیگردند که هرکدام به نوبه خود میرو مهروب زین یاریبس یروان

بر کاهش اضطراب و فشارخون کودکان  یدرمانیقیاثر موس نییبا هدف تب ،پژوهش حاضرکند.  جادیا

 انجام شد. زیالیتحت درمان د

 گواهآزمون با گروه پس_آزمونشیاز نوع پ یشیآزمامهیبه روش ن ،پژوهش حاضر :کارمواد و روش

 مارستانیکودکان ب یاندرم یمرکز آموزش زیالیشامل کودکان تحت درمان د ،انجام شد. جامعه پژوهش

کودک انتخاب و به صورت  03 ،هدفمند یریگبود که با نمونه 1087گرگان در سال  یطالقان دیشه

گرفتند. پرسشنامه  ینفر( جا 12نفر( و گروه گواه ) 12) یدرمانیقیدر دو گروه مداخله موس یتصادف

 انسیکووار لیبا استفاده از تحل شده یگردآور یهابود. داده نولدزیاضطراب آشکار کودکان ر ،پژوهش

 شدند. لیو تحل هیتجز 82/3 نانیدر سطح اطم 11نسخه  SPSSو نرم افزار  رهیچندمتغ

 21/1±11/03 ،و بعد از مداخله 18/1±27/01قبل از مداخله  شیاضطراب در گروه آزما نیانگیم ها:افتهی

بود که از  09/3±92/11 ،بعد از مداخلهو  20/3±27/10قبل از مداخله  شیدر گروه آزما ،بود و فشارخون

 . (P<331/3)اضطراب و فشار خون معنادار بود  نیاختالف ب نیا ،یلحاظ آمار

کاهش اضطراب و  یبرا یمناسب راهکار ،یدرمان یقیموس گفت که توانیم :یریگجهیبحث و نت

 ایو  ینیواد شبه مورفم یآزادساز کیبا تحر ،یدرمان یقیاست. موس زیالیکودکان تحت درمان دفشارخون 

 .شودیو اضطراب م ،در مغز باعث کاهش درد، فشارخون هانیاندورف

 اضطراب، فشار خون ،کلیوی زیالید ،یدرمان یقیموس :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 لیتشک را جهان تیجمع از ای عمد قشر ،کودکان

 و ی،روان ،یجانیه ،یجسم رشد به توجه .دهندیم

 و شمندانیاند سوی از همواره ها،آن رفتاری

 ،انیم نیا در .(1است ) بوده دیتأک مورد پژوهشگران

 کی به عنوان نوجوان و کودک یاضطراب اختالالت

 با و ساخته متاثر را روان سالمت ،یصیتشخ طبقه

 ،یشخص یسازگار در قابل مالحظه یمنف یامدهایپ

-حسنمطالعات (. 1است ) همراه ی،اجتماع و ی،لیتحص

اضطراب در  وعیش زانیو همکاران نشان داد که م زاده

اضطراب در دوران (. 0باشد )یدرصد م 1/11کودکان 

 بروز یبرا یقو رایبسکننده ینیبشیپ ی،کودک

 دوران در هیثانو مشکالت وهای اضطرابی اختالل

 طول در اضطراب ن،یا بر (. افزون1) است یبزرگسال

-کنش یینارسا معرض در را افراد و بوده داریپا زمان

 هاآن جمله از که دهدیم قرار گرید هاینهیزم در وری

 و ن،ییپا نفس عزت ف،یضع یلیتحص عملکرد به

  (.2کرد ) اشاره توانیم یافسردگ

یک اختالل پیشرونده و غیر قابل  ،کلیه ینارسای

تواند منجر یکه در صورت عدم درمان ماست برگشت 

آمار  ،هرچند(. 9شود ) یکلیو یبیمار یبه مرحله نهای

کلیه در ایران در  یاز کودکان مبتال به نارسای یدقیق

 ،توسعه یافته یاما مطابق آمار کشورها ؛دسترس نیست

هر  یمورد به ازا 13تا  1سال،  19بروز آن در سنین زیر 

-یعل زیالی(. درمان با د7) باشدیمیلیون نفر جمعیت م

 لیبه دل ،ماریب شتریب یهم کردن امکان بقاآفر رغم

متعدد بر  یزاهابا تنش ماریو مواجهه ب اریعوارض بس

گذاشته و  ریثأت یو یاجتماع _یو روان یعملکرد جسم

 یمتعدد یشناختو را دچار اختالالت روانممکن است ا

 ز،یالیدر د کنندهنییاز عوامل مهم و تع یکی(. 9) دینما

خون در کودکان و  یپر فشار وعیش .فشارخون است

(. 8درصد گزارش شده است ) 9/91 یرانینوجوانان ا

فشارخون  ،زیالیدرمان دتحت مارانیدرصد ب 92از  شیب

 یباال کیستولیفشار سبه  ،خون یپرفشار .باال دارند

 83 یباال ،کیستولیاسیو فشار د وهیمتر جیلیم 113

( و به علّت 11و  11 ،13شود )یاطالق م وهیمتر جیلیم

مرگ  زانیبا م ،یعروق -یقلب یهایماریآن با ب یهمراه

مشکل  کی( و اکنون 10دارد ) یمیارتباط مستق ریو م

هان کودکان و نوجوانان در سراسر ج یعمده بهداشت

با  باالفشار خون  نیوجود رابطه ب لی(. به دل11است )

شوند، یاضطراب و استرس که افراد دچار آن م زانیم

مهار استرس در  یهاپژوهشگران امکان استفاده از روش

 (.12کرده اند ) یرا بررس باالدرمان فشار خون 

 یکه فاقد عوارض جانب ییدارو ریغ یهادرمان

 اند.قرار گرفته دیمورد تاک ریاخ یهادر سال ،هستند

 یدرمان یقیموس یی،ردارویمداخالت غ نیاز ا یکی

در  یاز انواع هنردرمان یکی ،یقیموس(. 19است )

افراد نسبت به  کندیاست که کمک م یدرمانروان

 یهاتر شوند و بر چالشخود آگاه یهاجانیافکار و ه

 یندرما یقیموس(. 17خود غلبه کنند ) یرونیو ب یدرون

 تم،یو ر یهارمون ،یهمچون ملود یبا داشتن عناصر

تواند یکند که میهم مآرا فر یچند بعد یهامحرک

انجمن (. 19شود ) یموجب بهبود عملکرد شناخت

 یبه عنوان درمان یقیاز موس زین کایآمر یدرمان یقیموس

 یو معنو ی،شناخت ،یجانی، هیروان یازهایجهت ن

است که گوش  نید بر ا(. اعتقا18) نموده است فیتعر

به دنبال  زیفرد را ن یجانیه یهاواکنش ی،قیدادن به موس

کودکان و  یهاچهیدارد و باعث کاهش انقباض ماه

در  ،و همکاران( Ruttelروتل )(. 13) شودینوجوانان م

بر کاهش  یدرمان یقیکه موس افتندیدر یپژوهش

 و همکاران  طاهری(. 11) ستاگذار  ریاضطراب تاث

و عزت  ی،بر اضطراب، افسردگ یقینشان دادند که موس

(. 11) ستااثربخش  یی،نایب بینفس کودکان با آس

 یدرمانیقیکه موس افتندیدر  ،و همکاران زادهمحرابی
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در کاهش فشارخون و نبض  ی،آرامهمراه با تن

نشان  هاشمی و مالشاهی(. مطالعات 10اثربخش بود )

 شیافزا و اضطراب کاهش رب ی،درمان یقیداد که موس

(. 11) است اثربخش کودکان یاجتماع یهامهارت

 افتندیدر( Standley( و استندلی )Suzanneسوزانی )

با کاهش شدت درد،  تواندیم یدرمانیقیموس که

به مصرف دارو  ازیاضطراب، به کاهش نو استرس، 

 .(12منجر شود )

 نیمطالعات در خصوص ارتباط ب وجود رغمیعل

 نیا نکهیا لیدلخون و اضطراب، بهو فشار زیلاید

و در اکثر  شدهدر بزرگساالن انجام  شتریب تحقیقات

مطالعات بر ضرورت انجام کودکان،  حوزهمطالعات 

تاکید شده است، و  وانجام مداخالت غیردارویی شتریب

ارزان،  ساده، مداخله کی عنوان به یدرمان یقیموس

 نیا ،شودشناخته میی جانب عارضه بدون و ن،میا

 اضطراب بر یدرمان یقیموس ریتأث تعیین هدف با مطالعه

 شد. انجام یزیالیهمود کودکان و فشارخون

 کارمواد و روش

 شیاز نوع پ ی،شیآزما مهیپژوهش ن نیروش ا

 ی،آمار جامعهاست.  گواهپس آزمون با گروه -آزمون

 مرکز زیالید درمان تحت کودکان یتمام شامل

 یطالقان دیشه مارستانیب کودکان یماندر یآموزش

 ،پژوهش یآمار جامعه. از بود 1087 سال درگرگان 

ورود و به صورت  یهاکودک با توجه به مالک 03

 ی،و با روش تصادفشدند هدفمند انتخاب  یریگنمونه

 12قرار گرفتند )هر گروه  گواهو  شیدر دو گروه آزما

 یماریب بتال بها از: بودندعبارت  ورود یارهایمعنفر(. 

 یطالقان مارستانیب در زیالید درمان تحت یویکل مزمن

 کیحداقل  گذشتسال،  11تا  نه یگرگان، بازه سن

به شرکت در پژوهش،  لیتما ز،یالیسال از درمان د

عدم شرکت همزمان در و  ن،یوالد یکتب نامهتیرضا

خروج عبارت  یهامالک. گرید یامداخله یهابرنامه

 بتیغو به شرکت در پژوهش،  لیدم تماع :بودند از

پرسشنامه  ،هاداده یآورجمع ابزاراز دو جلسه.  شیب

 یهاپرسشنامه ،آزمونشیبود. از هر دو گروه پ

 کودکان آشکار اضطراب و کیدموگراف اطالعات

 کی توسط کودکان، فشارخون و یآورجمع و لیتکم

 شیآزما گروه سپس،. شد یریگاندازه بخش، پرستار

-موسیقیجلسه(  کی)هر هفته  یاقهیدق 93 جلسه شش

 و نمودند؛ افتیدریمارستان اتاق مددکار ب دردرمانی را 

 افتیدر یامداخله چیپژوهش ه انیتا پا ،گواه گروه

 و شیآزما گروه دو هر از ششم، جلسه انیپا در. نکرد

 اضطراب پرسشنامه به مجدداً تا شد خواسته گواه

شد.  یریگاندازه هاآن خون فشار و دهند پاسخ آشکار

داده شد  نانیالزم به ذکر است که به گروه گواه اطم

گروه  نیبر ا یدرمانیقیکه پس از اتمام مداخله، موس

ها، از دو داده لیو تحل هیتجز یهم اجرا خواهد شد. برا

استفاده شد. در سطح  یو استنباط یفیسطح آمار توص

و در سطح  ار،یعو انحراف م نیانگیاز م ،یفیآمار توص

-داده لیجهت تحل انسیکووار زیاز آنال ،یآمار استنباط

با استفاده از  یآمار جیپژوهش استفاده شد. نتا یها

 یدر سطح معنادار 11نسخه  SPSS یافزار آمارنرم

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز ، 32/3
 Children's) اضطراب آشکار کودکان پرسشنامه

manifest anxiety questionnaire) 
( و Reynoldsرینولد ) توسط ،پرسشنامه نیا 

سوال  07 یساخته شده و دارا (Richmondریچموند )

اضطراب آشکار کودکان از  یبوده و هدف آن بررس

 ی،حساسیت افراط ،یابعاد مختلف )عوامل فیزیولوژیک

آن  ییپاسخگو فی(. ط19( است )ینگران و تمرکز،

نمره و به  کی ی،بل هنیکه به هر گز بودصورت  نیبد

پرسشنامه این  .گرفتصفر نمره تعلق  ،ریخ نهیهر گز

مربوط به هر بعد،  ازیامتبرای محاسبه  بود.سه بعد  یدارا

باهم جمع سواالت مربوط به آن بعد  ازاتیمجموع امت
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 مجموع پرسشنامه، یکل ازیامت آوردن بدست یبرا. شد

-نشان التربا نمره. شد جمع هم با سواالت همه ازاتیامت

 و بود دهندهپاسخ فرد در باالتر آشکار اضطراب دهنده

 اسیمق 09-01-13-19-11-9-1 یهاهیگو .برعکس

در این ابزار  ییایو پا ییروا .دادند لیسنج را تشکدروغ

 ییاعتبار بازآزما ، و با(10و همکاران )ی تقوپژوهش 

 یآلفا ،شده است. در پژوهش حاضر تایید 97/3

   به دست آمد. 97/3 ابزار نیکرونباخ ا

 خون فشار دستگاه

 فرد فشار که است یدستگاه خون، فشار دستگاه

 ی،شناختروان درمان دوران طول در را ماریب

 در خون فشار غالب، طور به. کندیم یریگاندازه

 و حداکثر سطح دو در فرد هر در و ییبازو انیشر

 قبضمن قلب که یزمان در. شودیم یریگاندازه حداقل

 نیا .رسدیم خود مقدار حداکثر به فشارخون شود،یم

 سطح. نامندیم یستولیس ای ممیماکز فشار را سطح

 فشار که قلب استراحت زمان در ی،استولید ای ممینیم

 هر. دیآیم دستبه رسد،یم خود مقدار حداقل به خون

 به ای هم کنار عدد دو صورت به فشارخون سطح دو

 داده نشان وهیج متریلیم حسب بر کسر صورت

 عدد و ممیماکز فشار معادل تربزرگ عددکه  ندشویم

 از ،پژوهش نیا در. است ممینیم فشار معادل کوچکتر

 کشور ساخت (Omron M3) امرون ییبازو سنج فشار

 .شد استفاده ژاپن

 یدرمان یقیمداخله موس

به اهداف  یابیدست یبرا ی،قیموس یکاربرد درمان

و  یجانیه ،یاجتماع ،یروان یازهایبا نمتناسب  یدرمان

-درمان ریسا مانندشده است و  فیتعر کودکان یمعنو

 نیا درشود. یاجرا م یمختلف یهاوهیبه ش ینشیآفر یها

 ابراز استرس، تیریمد به یقیبه کمک موس ،پژوهش

 آوازها، با یهمخوان ،یقیموس با تنفس نیتمر جانات،یه

 اخته شد. پروتکلکودکان پرد یدواریو ام ،تیخالق

از  برگرفته؛ شده یساز یبوم یگروه یدرمان یقیموس

 که است (17)همکاران  و( Bradtرات ) پروتکل

 یقیموس و یقیموس کارشناس از متشکل یمیت توسط

 ست.ا تهیه شده یبوم صورت به ،درمانگر
 یدرمان یقیجلسات موس ییپروتکل اجرا :1جدول 

 جلسات یمحتوا اهداف جلسه جلسه

 داده حیتوض جلسات نظم و یگروه یدرمان یقیموس به مربوط نیقوان شرکت کنندگان، به ییمدگوآ خوش از پس استرس تیریمد ولا

گرفت  قرار بحث مورد ی،ساز آرام در دنیکش نفس یهافن انواعشد.  انجام یقیموس با تنفس نیتمر ،یسازآرام. شد

 .دهند انجام قهیدق ده مدت به روز هر را یقیسمو با تنفس یهافن که شد خواسته مارانیب از و 

قرار گرفت. افکار و احساسات  لیو تحل هیمورد تجز ی،و احساسات مرتبط با بازتاب صدا در بداهه نواز ،ریها، تصاودهیا جاناتیه ابراز دوم

 اجرا شد. یهمراه با تن آرام یتنفس یساز کودکان به اشتراک گذاشته و آرام

-شرکت از شد. اجرا ،عالقه مورد یهامکان یذهن یساز ریتصو اضافه به ی،آرام تن مرور با همراه یتنفس یساز آرام یمتسال و یقیموس سوم

 گروه یاعضا گرید با یبعد جلسه در و نموده یمعرف را دندیشن که ییمعنا با سرود و آواز که شد درخواست کنندگان

 .بگذارند اشتراک به

 آن با و نموده انتخاب را خود یهاآهنگ از شده ضبط ای و زنده نسخه با یخوان هم ،دلخواه به شرکت کنندگان ارتباط چهارم

 است یمعن پرهاآن یبرا چرا ندیبگو و کنند یمعرف را خود آواز که شد خواسته کنندگانشرکت از. کردند یهمخوان

 ارند.ذبگ اشتراک به هیبق با را آن اندخواسته چرا و

 در شد. گذاشته شینما به ی،قیموس در خالقانه یهاروش از ییهانمونه و شد گفتگو یقیموس در تیخالق وردم در تیخالق پنجم

 ای آهنگ تا شد خواسته اعضا از. نمودند تالش خودشان یبرا دیجد آهنگ ساخت یبرا اعضا مانده، یباق زمان

 .بگذارند اشتراک به هیبق با و کنند اجرا را اندساخته که یآواز

 صراحت و یدواریام مشش

 (یریناپذ میتسل)

 مورد شود،یداده م نشان یقیموس به که یاجتماع و ی،روانشناخت ،یجسم یهاواکنش و یزندگ در یقیموس تیاهم

 کنندگانشرکت از. شد اجرا ،شده ضبط یقیموس همراه به دوارانهیام یرسازیوصت نیتمری، سازآرام گرفت. قرار بحث

 آمد. عمل به یدردانق جلسات در حضور یبرا
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 هاافتهی

-شرکت انینشان داد که از م ،یفیتوص یهاافتهی

دختر درصد  93پسر و درصد  13کنندگان در پژوهش

 تا  11درصد  91 و سال، دهتا  نهدرصد سن  09بودند و 

 

 یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیسال داشتند. م 11

 ارائه شده است. ریدر جدول ز ،پژوهش

 

 قیتحق یرهایمتغ اریمع انحراف و نیانگیم :2جدول

 آزمون پس آزمون شیپ 

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم گروه ریمتغ

 21/1 11/03 18/1 27/01 شیآزما اضطراب

 89/1 19/03 71/1 27/03 گواه

 09/3 92/11 20/3 27/10 شیآزما خون فشار

 91/3 79/11 98/3 99/11 گواه

 

 نیانگینشان داد؛ م 1جدول  جیر که نتاهمانطو

کنندگان در گروه نمرات اضطراب و فشار خون شرکت

 رییتغ گواهش کاهش داشت، اما در گروه یآزما

 مشاهده نشد. یمحسوس
 

 هاانسیوار یهمگن یبررس یآزمون لون برا جینتا :3جدول 

رییمتغ صورت یدرجه آزاد fآماره   مخرج یدرجه آزاد  یدار یسطح معن   

119/3 اضطراب  1 11 917/3  

191/3 فشار خون  1 11 939/3  

 

نشان داد که فرض  0درج شده در جدول  جینتا

با روش  ،در مورد اضطراب هاانسیوار یهمگن

(، و فرض =917/3p= ،119/3f) یدرمانیقیموس

با روش  ،ها در مورد فشار خونانسیوار یهمگن

 .دش( محقق =939/3p= ،191/3f) یدرمانیقیموس

 
 پس آزمون اضطراب نیانگیم سهیراهه )آنکوا( مقا کی انسیکووار لیتحل جی: نتا4جدول 

 آزمونشیپ کنترلبا  گواهو  شیآزما یهاگروه 

 مجذور اتا یدار یسطح معن fآماره  مجذورات نیانگیم یدرجه آزاد مجموع مجذورات راتییمنبع تغ

 گروه

آزمون شینمره پ  

 خطا

837/8 

999/29 

177/1 

1 

1 

11 

837/8 

999/29 

098/3 

191/12 

171/119 

333/3 

333/3 

989/3 

803/3 

 

با کنترل  ،نشان داد 1جدول  جیهمانطور که نتا

 گواهو گروه  شیکودکان گروه آزما نیآزمون بشیپ

-یتفاوت معن، 32/3 یاز لحاظ اضطراب در سطح خطا

 یقیروش موس ی( و به عبارت333/3وجود داشت ) یدار

 کاهش اضطراب کودکان اثربخش بود.بر  ،یدرمان
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با کنترل  گواهو  شیآزما یهاپس آزمون فشار خون گروه نیانگیم سهیراهه )آنکوا( مقا کی انسیکووار لیتحل جی: نتا5جدول 

 آزمونشیپ

 مجذور اتا یدار یسطح معن fآماره  مجذورات نیانگیم یدرجه آزاد مجموع مجذورات راتییمنبع تغ

 گروه

زمونآ شینمره پ  

 خطا

317/1 

193/1 

319/1 

1 

1 

11 

317/1 

193/1 

380/3 

100/11 

109/11 

339/3 

333/3 

232/3 

999/3 

 

 نیآزمون، بشینشان داد که با کنترل پ، 2جدول  جینتا

از لحاظ فشار خون در  گواهو گروه  شیکودکان گروه آزما

وجود داشت  یداریتفاوت معن، 32/3 یسطح خطا

بر کاهش فشار  ،یدرمانیقیوش موسر ی( و به عبارت333/3)

 خون کودکان اثربخش بود.
 

 گیریو نتیجهبحث 

بر  یدرمانیقیموس یپژوهش با هدف اثربخش نیا

 زیالیفشارخون و اضطراب در کودکان تحت د

 پژوهش جیگرگان انجام شد.  نتا یطالقان مارستانیب

 اضطراب کاهش بر یدرمانیقیموس که داد نشان

 جیبا نتا ،پژوهش نیا یهاافتهید. دار ریتأث کودکان

و  طاهری ،(11و همکاران )( Ruutelروتل ) مطالعات

، (11) هاشمی و مالشاهی ،(11همکاران )

همسو  ،(12)( Standley( و استندلی )Suzanneسوزانی)

 بود. 

 که گفت توانیم ،حاضر پژوهش جینتا نییتب در

 ستنف .دارد مطلوب اثرات یتنفس دستگاه بر ،یقیموس

 باعث ،قیعم و آرام تنفس عالوه به است، تمیر یدارا

 سوخت با زین و گرددیم فرد عواطف کنترل و آرامش

 یقیموس کی نیبنابرا ؛است مربوط بدن بهتر ساز و

 راتییتغ و یبخش لذت قیطر از تواندیم ندیخوشا

 فرد جسم بر یامالحظه قابل مثبت راتیتاث ،یتنفس

 آموزش که یدرمانیقیموس نفنو هیکل(. 19) باشد داشته

 ،یافراگمید تنفس ،یذهن یساز ریتصو ،یآرامتن

 و یامقابله یهامهارت بهبود ،یشناخت یابیارز اصالح

 یزندگ تیموقع با شده آموخته یهاکیتکن قیتلف

 اضطراب کاهش به تواندیم شود،یم شامل را یواقع

 و یشناخت مولفه دو هر شامل وهیش نیا. شود منجر

 از شخص ریتفس بر ،یشناخت لفهؤم. است یررفتا

 ،مداخالت نیا یرفتار مولفه و معلوم یزاتنش محرک

 شده یریگجهت درد کاهشو تنش، از ییرها سمت به

 مورد در یآگاه شیافزا بر ،آموزش طول در و است

-بداهه فن کمک به وجود ابراز آموزش استرس، اثرات

 دیتاک یآرام تن نیهمچن و ینوازبداهه و یخوان

 شیافزا باعث ،یقیموس به دادن گوش(. 18) شودیم

-یم یفکر استراحت امواج ای مغز یآلفا امواج ثبت

 .سازد همآفر را بخشآرام یتیموقع تواندیم و گردد

 مواد یآزادساز کیتحر با، بخش آرام یهایقیموس

 کاهش باعث، مغز در هانیاندورف ای و ینیمورف شبه

پخش  با(. 03د )نشوین قلب مو ضربا ،درد، فشارخون

 یزاعوامل تنش افتیکاهش دردر فضا و  یقیموس

زنگ هشدار  ط،یمح یاز جمله سرو صدا یطیمح

و بو است  ،طیمح ینور، دما ز،یالیهمود یهادستگاه

-یم یزیالیهمود مارانیب در آرامش شیافزا عثکه با

و  یکیولوژیزیکاهش تنش ف بموج ،امر نیگردد. ا

 نیهمچنگردد. یهش سطح اضطراب ممتعاقب آن کا

 به منجر ز،یپوفیه و تاالموس بر اثرش با ،یقیموس

 از نینورآدرنال و ،نیآدرنال زول،یکورت ترشح کاهش

 یاضطراب ضد اثر تواندیم و گرددمیه یکل فوق غدد

 موجب ،یقیبخش بودن استماع موس لذت .باشد داشته

 نیرفاندو و ،نیدوپام ن،یتوس یاکس سطح رفتن باال

 اضطراب سطح کاهش کنندههیتوج خود که گرددیم
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-یم که یگرید عوامل از یکی .است مارانیب آشکار

 بر یگروه یدرمانیقیموس یاثربخش دیمؤ تواند

 تیماه گردد، یزیالیهمود کودکان اضطراب کاهش

-یمب موج که است استفاده مورد پروتکل یاجتماع

-تنش یزیربرون و ییخودافشا موارد، یبرخ در گردد

 سطح کاهش به گروه، در گفتگو با ،یفرد یها

 گرید افتهی(. 19) نجامدایب یروان فشار و اضطراب

 کاهش بر یدرمان یقیموس که است نیا ،پژوهش

 جیبا نتا افتهی نی. ااست اثربخش کودکان فشارخون

 و( Hyunهیون ) ،(10و همکاران ) زادهمحرابی مطالعات

( همسو 13) همکاران و( Skillاسکیل ) ،(18) همکاران

از علل  یکیتوان گفت که یم ،افتهی نیا نییتب در. ستا

تواند یم ،بر کاهش فشارخون یدرمان یقیموس یاثربخش

 ببدن و متعاق کیسمپات ستمیبر س ،یقیموس یاثربخش

باشد  هیقلب و کل کیبر اعصاب سمپات یاثربخش ،آن

خون  کیاستولیو د کیستولیکه موجب کاهش فشار س

متعاقب گوش  نیاندورف یآزاد ساز نی. همچنگرددیم

فشارخون را کاهش  زانیتواند میم ،یقیدادن به موس

 عصبی سیستم بر تأثیر با هیجانی، حالت(. 10دهد )

 در تغییر موجب شنوایی، سیستم طریق از سمپاتیک،

، کاهش یعضالنآرامش  جادیبا او   گشته خون فشار

 یعصب ستمیس تیعالکاهش ف ،یمقاومت عروق

 ،مارانیساز و منظم شدن تنفس در بخودمختار فعال

 (. 18گردد )یممنجر به کاهش فشار خون و نبض 

و  یهارمون تم،یاز ر یبیترک ،به زبان ساده یقیموس

 یاحساس ،است که در هر فرد یااست؛ مجموعه یملود

-یدو لبه، م غیبه مثابه ت. زدیانگیمنحصر به فرد را بر م

-با توجه به نوع استفاده و تفاوت را یتواند اثرات مختلف

در مجموع و گوناگون بگذارد.  مارانیبر ب ،فرد یها

 یقیموس یدر خصوص اثربخش یمطالعات نهیشیمطابق با پ

 سالمتدر  یدرمان وهیش نیرسد که ایبه نظر م ،یدرمان

افراد نقش داشته و از  یجانیو ه ،یکیزیف ،یشناخت

مختلف وجود دارد،  یهانت بیه در ترتک ینظم قیطر

حال از  نیکرده و در ع تیروان افراد را تقو سالمت

فشار خون  شیو افزا ،تنش اضطراب،افراد در برابر 

 کند.یمحافظت م

که در  بود ییهاتیمحدود یدارا ،حاضر مطالعه 

توجه شود. در  هابه آن دیبا جینتا میو تعم یریگجهینت

امکان  ،یزمان تیمحدود به علت ،مطالعه حاضر

وجود نداشت.  یشناختبعد از آموزش روان یریگیپ

 یانسان یهامانند پژوهش زیمطالعه ن نیدر ا نیچنهم

 یو اقتصاد یاجتماع طیو شرا یخانوادگ طیمح گر،ید

 از این رو،، بودمطالعه  جیبر نتا رگذاریافراد از موارد تأث

و دانش  اطیبا احت دیآن به کل جامعه با جینتا میتعم

 ،مزمن یهایماریکه ب ییاز آن جا. ردیصورت بگ یکاف

بلکه  مار،یبوده و نه تنها خود ب یمعموالً چند وجه

 شنهادیپ د،ندهیقرار م ریتحت تأث زیرا ن ماریخانواده ب

 نیا یهادر خانواده یشناختروان یهابه درمان گرددیم

 بخش در یشناختنروا یهامداخله از استفادهو  ماران،یب

 .شود توجه هامارستانیب زیالید

 یاخالق مالحظات
 یاخالق یهادستورالعمل تیرعا

-روان ارشدیکارشناس نامه انیپا از برگرفته ،مقاله نیا

 ریسا پژوهش، نیا در. است 7101/11/18 کد با یشناس

 تیرعا نمونه، افراد کامل تیرضا مانند یاخالق مالحظات

 گرفته نظر در زین اطالعات ماندن رمانهمح و ،یرازدار اصل

 .است شده

 منافع تضاد

 نیا انتشار منافع در یتعارض گونه چیه سندگانینو نیب

 .ندارد وجود مقاله

 یتشکر و قدردان

 یطالقان دیشه مارستانیکش ببا تشکر از پرسنل زحمت

 نیا دنیکنندگان که در به انجام رسشرکت هیگرگان و کل

 دند.نمو یهمکار ،پژوهش
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Abstract 

Background and Aim: Hemodialysis patients, in addition to experiencing various 

physiological changes, also face many psychological stresses, each of which in turn can 

disrupt their psyche and personality. This study aimed to explain the effect of music therapy 

on reducing anxiety and blood pressure in children undergoing dialysis. 

Materials & Methods: This study was a quasi-experimental pretest-posttest method with a 

control group. The study population included children undergoing dialysis at Shahid 

Taleghani Hospital in Gorgan in 2018. By purposive sampling, 30 children were selected and 

randomly divided into two groups: the music intervention therapy group (15 people) and the 

control group (15 people). The research questionnaire was Reynolds's overt anxiety in 

children. The collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance and 

SPSS software version 24 at a confidence level of 0.95. 

Results: Statistical findings showed that the mean of anxiety in the experimental group 

before the intervention was 2.49±32.57 and after the intervention was 2.51±30.42. Also, the 

blood pressure in the experimental group before the intervention was 0.53±13.57 and after 

the intervention was 0.38±12.65 which suggested that the difference between anxiety and 

blood pressure was statistically significant (P<0.001). 

Conclusion: According to the results of this study, it can be said that music therapy is a good 

approach to reduce anxiety and blood pressure in children undergoing dialysis. Music therapy 

reduces pain, blood pressure, and anxiety by stimulating the release of morphine-like 

substances or endorphins into the brain. 

Keywords: Music therapy, Dialysis, Anxiety, Blood pressure 
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