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يرنامه به سردب

موسيقي و روند کار در اتاق عمل

٤يما مسعوديس،٣، دکتر احمدرضا افشار٢يآقداشيرموسي، دکتر م١يناليدکتر محمدباقر ز

23/07/88، تاریخ پذیرش 07/07/88تاریخ دریافت

چكيده
وش عمل جراحي انجام گرفته، ولي اطالعات ما در حدر مورد تاثير موسيقي بر روند بهبودي بيماران در حول و ياديچند مطالعات زهر:نه و هدفيش زميپ

وجود هر نـوع  تصور معمول از اتاق عمل يک محيط آرام و جدي است که. زمينه اثرات پخش موسيقي در محيط اتاق عمل بر كيفيت كار كاركنان اندك است

آيا ايجاد صداهاي هارمونيک و خوشايند نيـز شـامل ايـن قاعـده     . صداي اضافي موجب به هم خوردن تمرکز و تداخل در ارتباطات کالمي بين افراد خواهد شد

به معني برقراري سکوت نشان داده شد که آرامش در اتاق عمل لزوماًمنتشر کردند،Injuryو همکاران در مجله Ulmannخواهد بود؟ در جديدترين کاري که 

.آرام استفاده شوداز صداي موسيقيحتي ممکن است براي رسيدن به اين مقصودمحض نبوده و

بـرگ  ۳۰۰به منظور ارزيابي نظرات پزشكان و كاركنان اتاق عمل در مورد اثرات پخش صداي موسيقي بر کيفيت کار در اتاق عمـل، تعـداد  : مواد و روش کار

.تحليل آماري قرار گرفتتوزيع و نظرات اخذ شده مورد تجزيه و هيشهرستان ارومبيمارستانپنجنامه بين پزشكان و پرسنل اتاق عملپرسش

اظهار داشـتند افراددرصد۳/۹۰. شودموجب بهبود ارتباط کالمي ميان پرسنل اتاق عمل ميآرامافراد معتقد بودند که پخش موسيقيدرصد۲/۷۰:هايافته

ن بيهوشي اصداي کم در افراد مسن و متخصصتشدموسيقي باپخشتمايل به. کنددر هنگام پخش موسيقي با صداي آرام افزايش پيدا ميهاآنقدرت تمرکز

. بودبيشتر 

تواند موجب افزايش تمرکز ميکالم در حين انجام اعمال جراحي و بيآرامپخش موسيقينشان داد کهاز اين مطالعهبه دست آمدهنتايج: يبحث و نتيجه گير

.ددهوشي و پرسنل اتاق عمل گرمتخصص بي،و بهبود ارتباط کالمي بين جراح

موسيقي، اتاق عمل، ارتباط کارکنان: هاکليد واژه

١٣٨٨زمستان ،٣٢٤-٣٢٧صچهارم، مجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

۰۴۴۱-۳۴۵۹۵۳۸: تلفن،يهوشي، گروه بيد مطهريشهيدرمان-ي، مرکز آموزشيابان کاشانيخ،هياروم:آدرس مکاتبه

Email: mb-zeinaly@umsu.ac.ir

)نويسنده مسئول(دانشيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه١
استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه٢
دانشيار گروه اورتوپدي دانشگاه علوم پزشکي اروميه٣
دانشجوی دکترای اپیدمیلوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران٤

مقدمه 
در مورد تـاثير موسـيقي بـر رونـد     چند مطالعات چنديهر

حول و حـوش عمـل جراحـي انجـام گرفتـه     بهبودي بيماران در

، ولي اطالعـات مـا در زمينـه اثـرات پخـش موسـيقي در       )۴-۱(

تصـور  . محيط اتاق عمل بـر كيفيـت كـار كاركنـان انـدك اسـت      

معمول از اتاق عمـل يـک محـيط آرام و جـدي، بـدون هرگونـه       

رسد که وجود هر نوع به نظر مي. باشدصداي اضافي و مزاحم مي

ب به هم خوردن تمرکز و تداخل در ارتباطات صداي اضافي موج

آيـا ايجـاد صـداهاي هارمونيـک و     . کالمي بين افراد خواهد شـد 

؟ ايـن مطالعـه بـه    )۵(خوشايند نيز شامل اين قاعده خواهـد بـود  

منظور ارزيابي نظرات پزشـكان و كاركنـان اتـاق عمـل در مـورد      

ز اثرات پخش صداي موسيقي بر کيفيت کار در اتاق عمل، قبـل ا 

.اي طراحي شده استانجام يک مطالعه مداخله
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مواد و روش کار
به صورت سواالتي با ابعاد روشـن  نامهبرگ پرسش۳۰۰تعداد 

بيمارسـتان شهرسـتان   پـنج بين پزشكان و پرسنل اتـاق عمـل در   

هـاي  طراحي سواالت طوري اسـت کـه گـروه   . اروميه توزيع گرديد

۲۳۷از اين تعداد . ر بر گيردي متفاوت را دهامختلف سني و سليقه

ي نظرخـواهي را بـه مسـئول    هـا نفر ضمن پاسخ به سـواالت، فـرم  

نظرات اخذ شـده پـس از بررسـي مقـدماتي     . مربوطه تحويل دادند

. مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

هاافتهي
ــدگان در مدرصــد۸۴/۵۲ ــردان و از شــرکت کنن ــه را م طالع

افراد شرکت کننده در مطالعه . دادندميشکيل را زنان تدرصد۶/۴۷

۵۰سـاله و بيشـتر از   ۳۰-۵۰سال، ۳۰تر از در سه گروه سني کم

سال طبقه بندي شدند که بيشتر افراد شرکت کننده در گروه سني 

سال تنها ۵۰قرار داشتند و افراد باالي ) درصد۶/۶۰(سال ۵۰-۳۰

از درصـد ۸/۴. دادنـد مياز شرکت کنندگان را تشکيل درصد۵/۳

درصـد ۱/۸شرکت کنندگان در اين مطالعـه متخصـص بيهوشـي،    

ساير پرسـنل اتـاق عمـل    درصد۸/۸۲دستيار و درصد۳/۴جراح، 

. بودند

از شـرکت کننـدگان در ايـن مطالعـه در اوقـات      درصـد ۹/۹۴

از درصـد ۵/۳۲چـه تنهـا   اگـر . دادندميفراغت به موسيقي گوش 

دادند اما ميموسيقي گوش شرکت کنندگان گاهي در اتاق عمل به

ازآنها عالقمند بودند که در اتاق عمل به موسيقي گوش درصد۹۴

دادنـد کـه در   مـي از شرکت کنندگان ترجيح درصد۹/۵۵دهند و 

. هنگام انجام کليه اعمال جراحي به موسيقي گوش دهند

،کالمو بيموسيقي آرام) درصد۸/۸۸(رکت کنندگان بيشتر ش

موسيقي محلـي و بقيـه   درصد۲/۶ي با کالم، موسيقدرصد۴/۱۲

از شـرکت  درصـد ۸/۳۲. دادنـد مـي ساير انواع موسيقي را تـرجيح  

صداي متوسـط را  شدت درصد۲/۶۷صداي کم و شدتکنندگان 

به . صداي بلند را انتخاب نکردندشدتکدامو هيچدادندميترجيح 

از شـرکت کننـدگان بـين نـوع عمـل جراحـي و       درصد۹/۵۵نظر 

ــان رابطــه م ــه آن ــي وجــود نداشــتوســيقي مــورد عالق از نظــر . اي

از شرکت کنندگان بـا افـزايش تعـداد اعمـال جراحـي      درصد۲/۴۶

درصـد ۲۰يافت، در ميتمايل به شنيدن موسيقي در آنان افزايش 

يافـت و در مـورد بقيـه    مياز شرکت کنندگان اين تمايل افزايش ن

.فرقي نداشت) درصد۸/۳۳(شرکت کنندگان 

عصرها، درصد۲/۱۰، هااز شرکت کنندگان صبحدرصد۴/۲۲

در همه اوقات شبانه روز ) درصد۱/۵۶(ها و بقيهشبدرصد۲/۱۱

از شـرکت  درصـد ۲/۷۰. دوست داشتند به موسيقي گـوش دهنـد  

پخش موسيقي در اتـاق عمـل روي ارتبـاط    معتقد بودندکنندگان

درصـد ۳/۹۰نظـر  و به) ۱نمودار(ل تاثير مثبت داردکالمي پرسن

گـردد مـي عمل سبب افزايش تمرکز آنهـا  پخش موسيقي در حين

). ۲نمودار(

تاثير پخش موسيقي روي ارتباط کالمي بين تيم جراحي):۱(نمودار 

داري صداي موسيقي رابطه معنـي شدتدر اين مطالعه بين سن و 

به طوري که با افزايش ) p=۰۲۹/۰کروسکال واليس، (وجود داشت

دادند با صداي کم به موسيقي گوش ميفراد بيشتري ترجيح سن ا

همچنين بين وضعيت شغلي افراد و بلندي صداي ). ۳نمودار (دهند

)p=۰۳۹/۰کروسکال والـيس،  (داري پيدا شدموسيقي رابطه معني

اگرچه با افزايش يا کاهش سن روند خاصي براي گوش ). ۴نمودار (
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دکتر محمدباقر زينالی و همكارانموسيقي و روند کار در اتاق عمل
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کردن به موسيقي در اوقات فراغت مشاهده نشد اما از آنجا کـه در  

از افـراد عالقمنـد بـه گـوش     درصد۳/۹۱سال ۳۰-۵۰گروه افراد 

کردن به موسيقي در اوقات فراغت بودند رابطه بين سـن و گـوش   

آزمـون فيشـر،   (دار بـود معنـي کردن به موسيقي در اوقات فراغـت 

۰۳۱/۰=p.(

ل به گـوش کـردن   ين سن و تمايبيدارين مطالعه رابطه معنيدر ا

ـ يـ و نيت کـار ير آن بـر وضـع  ين عمل و تـاث يحيقيبه موس ن يز ب

در اوقـات فراغـت و در   يقيل به گوش کردن به موسـ يجنس و تما

ن گـوش کـردن بـه    يبيداريارتباط معن. ن عمل وجود نداشتيح

.افت نشديز ين عمل نيدر اوقات فراغت و در حيقيموس

تاثير پخش موسيقي در حين عمل روي وضعيت کاري افراد):۲(نمودار 

رابطه بين صداي موسيقي با سن افراد):۳(نمودار 

نمودار 2-  تأثیر پخش موسیقی در حین عمل روي وضعیت کاري افراد
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۸۸، زمستان ۴، شماره ۲۰دوره مجله پزشکي اروميه
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يريگجهيبحث و نت
ي درماني تا حدود هامحيط اتاق عمل در مقايسه با ساير بخش

افراد مختلفي که در اتاق .باشدميرد زيادي متفاوت و منحصر به ف

کنند، اعم از پزشکان، پرستاران، دستياران، دانشجويان ميعمل کار 

و حتي خدمه غير فني خود را در يک محـيط جـدي و پراسـترس    

هر کـدام از ايـن افـراد بسـته بـه نـوع و ميـزان        . کنندمياحساس 

ـ  ا کفايـت  مسئوليتي که دارند بايستي کار خود را دقيق و سريع و ب

در چنين شـرايطي ايجـاد محيطـي آرام و بـر قـراري      . انجام دهند

ارتباط خوب بين افراد نقش مهمي در انجام درست کارهـا خواهـد   

با اين حال تعداد قابل تـوجهي از پزشـکان و پرسـنل اتـاق     . داشت

در . عمـل ديــدگاه متفــاوتي نســبت آرامـش در اتــاق عمــل دارنــد  

انجـام  ۱۹۹۷کـارانش در سـال   و همHawksworthاي که مطالعه

جراحـي در سـکوت محـض    جـام اعمـال  دادند مالحظه نمودنـد ان 

کـه کـه سـاير کارکنـان     باشد، هرچندميچندان مطلوب جراحان ن

ها را اعتقاد داشتند که وجود هرگونه سروصدا در محيط ارتباط آن

در جديـدترين کـاري کـه    .)۶(دهـد با يکديگر تحت تاثير قرار مـي 

Ulmannکاران در مجله و همInjury  ،نشـان داده  منتشـر کردنـد

شد که آرامش در اتاق عمل لزوما به معني برقراري سکوت محـض  

حتي ممکن است براي رسيدن بـه ايـن مقصـود از صـداي     نبوده و

موسيقي آرام استفاده شود و در بعضي از موارد پزشـکان بـه طـور    

ي مـورد  غيررسمي و در محدوده کاري خود اقدام به پخش موسيق

مـا در ايـن مطالعـه نظـرات همـه افـراد       . )۷(نمايندميعالقه خود 

ي مختلـف مـورد   هاشاغل در اتاق عمل را با طرح سواالتي از جنبه

ر شرکت کنندگان در اين نظر خواهي ثبه نظر اک. بررسي قرار داديم

پخش موسيقي آرام و کـم صـدا موجـب بهبـود ارتبـاط کالمـي و       

شـود هـدف   مـي ين انجام اعمال جراحـي  افزايش تمرکز آنها در ح

ايجاد خوشي وانبسـاط  اصلي از پخش موسيقي در اتاق عمل صرفاً

باشد، بلکه ايجاد يـک صـداي هارمونيـک ممکـن اسـت      ميخاطر ن

موجب کاهش استرس و بهبـود کيفيـت کـار پزشـكان و كاركنـان      

.گردد
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