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 مقدمه

 

  برای موسیقی کاربرد از عبارتست درمانی موسیقی

آرامش، القاء( 1  

  بیماریها، بهبود روند تسریع( 2 

.سالمتی ایجاد و ذهنی عملكرد بهبود (3  

 زمینه این در كه متخصص فرد یك هایراهنمایی بوسیله   موسیقی، با درمان تحت افراد 

 خاصی های موسیقی به فعالیت، مجوز دارای درمانگر موسیقی یك زیرنظر یا دیده آموزش

 درمانهای از یكی درمانی موسیقی. سازندمی خود برای را موزیكهایی یا و دهند می گوش

 درام سرایی، شعر هنری، درمانهای شامل) احساسات بیانگر درمانهای یا خالق هنری

باشد می(  پسیكودرام و درمانی  

 موسیقی.نمود استفاده دیگر درمانهای با همراه یا و تنهایی به توانمی درمانی موسیقی از

. كنندمی كار مسن افراد تا گرفته سال و سن كم اطفال از سنی سطوح تمام با درمانگرها

 سالمندان، هایخانه خصوصی، مطبهای مدارس، همانند مختلفی مراكز در افراد این

فعالیتند به مشغول روانپزشكی مراكز و بیمارستانها  

اتونومیک واكنش نوعی موسیقی، یك شنیدن هنگام مردم اغلب  

 بودن انرژی پر حساسا ، تپش پر موسیقی یك شنیدن هنگام مثالا . نمایندمی تجربه را

. دارند سبكی و آرامش احساس كالسیك، و آرام قطعه یك شنیدن هنگام و نمایندمی  
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 مطالعات. نمایدمی برقرار خو و خلق و موسیقی میان متعادلی ارتباط درمانی موسیقی

 قلب ضربان و تنفس نظیر فیزیولوژیك عملكردهای بر موسیقی كه اندداده نشان نیز علمی

. دارد تأثیر رخونفشا و  

 اینكه بدلیل. كنندمی استفاده ارتباط ایجاد برای موسیقی از معموالا  درمانگرها موسیقی

 آن از و دانست زبان نوعی آنرا توانمی است، ملودی و هاضربه ها،گوشه دارای موسیقی

. نمود استفاده ارتباط برقراری برای  

 موسیقی از هستند، جسمی و ذهنی ختالالتا دارای كه بیمارانی برای توانمی بنابراین

كنند بیان را خود احساسات بتوانند تا كرد استفاده درمانی  

 شوند تبدیل گرابرون شخصیتی به تا کند كمك گرادرون افراد به است قادر درمانی موسیقی

 كاهش برای هم( جوانی دچارجنون)  اسكیزوفرن و( مانده درخود)اوتیستیك بیماران به و

. نمایدمی كمك گیریگوشه  

 نیز دیگر نورولوژیك اختالالت و مغزی سكته به مبتال بیماران برای درمانی موسیقی

 دهند، می گوش ریتمیك هایموسیقی به بیماران اینگونه وقتی. گردد واقع موثر تواندمی

.گرددمی بهتر و بیشتر آنها عضالت حركات بطورهمزمان  

 خود نوبه به نیز آنها حركتی مهارتهای شوند، ترموزون و ترهماهنگ حركات این چه هر 

 باشد، بخش آرامش کیفیت دارای و آرام ریتم دارای موسیقی اگر و یافت خواهد بهبود

بود خواهد جسمی و روحی آرامش به رسیدن نیز آنها پاسخ  

 هب.نماید دور بیماران از را منفی تجارب و احساسات و افكار است قادر درمانی موسیقی

 كاهش درمانی موسیقی با...  و دندانپزشكی و جراحی اعمال از ناشی درد مثال عنوان

یابدمی  
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 كاهش آرامش، پیشبرد در درمانی موسیقی كه اندداده نشان مختلف تحقیقات و مطالعات

. است موثر افسردگی درمان و استرس و اضطراب  

 و دیابت قلبی، هایبیماری ،سوختگی مثل مختلف دالیل به كه بیمارانی روی بر مطالعه

 كه بیمارانی به درمانی موسیقی كه است داده نشان اند،بوده بستری بیمارستان در سرطان

 تغییرات بتوانند تا دهد می اجازه برند،می رنج احساسی و عاطفی مشكالت و اختالالت از

 بدست را مشكالت حل توانایی حال عین در و نموده ایجاد خود در خلقی و ذهنی مثبت

.آورند  

 بسیار هم روانی سالمت انستیتوی در بستری بیماران در درمانی موسیقی حال عین در 

است بوده موثر  

 بعنوان و داده كاهش زایمان حین در را درمانی دارو به نیاز تواندمی درمانی موسیقی

 قرار استفاده مورد دندانپزشكی و جراحی اعمال جریان در بیهوشی كنار در مكمل عامل

برد بكار توانمی هم مزمن دردهای كاهش جهت را درمانی موسیقی. گیرد  

 پاركینسون، مغزی، هایسكته ایدز، به مبتال بیماران درمان تكمیل برای درمانی موسیقی از

نمود استفاده توان می هافراموشی انواع سایر و آلزایمر و سرطان  
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 مشکالت رفتاری

 

التی است که موسیقی درمانی در آن مفید است.مشکالت رفتاری از اختال  

 

 ارزیابی برای را ها بچه که اند گفته والدین که است اصلی دالیل از رفتاری،اغلب اختالالت

. بگیرند نظر در خود روان های درمان و ها  

 این نشود، درمان کودکی دوران در اگر. است رایج نیز بزرگساالن در رفتاری اختالالت

باشد خود روابط حفظ و شغل حفظ در فرد یک توانایی بر منفی تواند یم اختالالت  

 

از عبارتند که شود تقسیم نوع چند به است ممکن رفتاری اختالالت  

اضطرابی اختالالت  

اختالل رفتاری اختالالت  

روانی اختالالت  

عاطفی اختالالت  

فراگیر رشدی اختالالت  
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از عبارتند عاطفی رفتاری اختالل الئمع  

 

عادی شرایط تحت احساسات یا نامناسب اقدامات  

شود نمی ایجاد دیگر سالمت عامل یک توسط که یادگیری مشکالت  

همساالن و معلمان با روابط جمله از فردی، بین روابط دشواری  

افسردگی یا ناراحتی عمومی احساس  

مدرسه یا شخصی امور به مربوط اضطراب و ترس احساس  

 

 اضطراب احساس خود زندگی در موارد برخی در افراد همه و است عادی عاطفی اضطراب

 با که جایی به است ممکن اضطراب است ممکن افراد، از برخی برای حال، این با. کنند می

 یا کار محل در عملکرد بر منفی تاثیر و خوابی بی باعث شود، مواجه خود روزمره زندگی

  شود، مدرسه

از عبارتند روحی شرایط نوع این از هایی نمونه  

ضربه از پس استرس اختالل  

فکری وسواس اختالل  

عمومی اضطراب اختالل  

هراس اختالل  

 

www.takbook.com



P a g e  8 | 62 

 

 

از عبارتند است ممکن اختالالت رفتاری  بیولوژیکی علل از برخی : 

 

معلولیت یا فیزیکی بیماری  

تغذیه سوء  

مغزی ضربه  

ارثی عوامل  

 

از عبارتند رفتاری اختالالت عاطفی عالئم از برخی  

 

شود می عصبی یا ناراحتی باعث راحتی به  

عصبانی ظاهر اغلب  

دیگران به سرزنش دادن قرار  

پرسش اختیارات یا قوانین رعایت عدم  

خوی و خلق تندریم پرتاب و استدالل  

امیدی نا به زدن دست در مشکل داشتن  
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 دمانس

 دمانس از اختالالتی است که موسیقی درمانی در آن مفید است.

 

Dementia  

 اجتماعی های توانایی و تفکر حافظه، بر که دهد می قرار تاثیر تحت را عالئم از گروه یک

اثر میگذاردب  

 عقل زوال موجب است ممکن مختلف بیماری چندین اما نیست، خاص بیماری یک این

 شود

 علل حافظه دادن دست از است، حافظه دادن دست از شامل عموما عقل زوال اگرچه

نیست دمانس معنای به صرفا حافظه دادن دست از. دارد مختلفی  

 

 اما است مسن افراد در پیشرونده عقل زوال به ابتال علت ترین شایع آلزایمر بیماری

 ممکن عقل زوال عالئم از برخی علت، به بسته. دارد وجود عقل زوال دالیل از تعدادی

باشد پذیر برگشت است  
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 عالئم

از رتندعبا رایج های نشانه و عالئم اما است، متفاوت علل علت به دمانس عالیم  

 

شود می دیده دیگری شخص یا همسر یک توسط معموال که حافظه، دادن دست از  

کلمات کردن پیدا یا کردن برقرار ارتباط دشواری  

رانندگی هنگام در رفتن بین از مانند فضایی، و بصری های توانایی با دشواری  

مسئله حل یا دشوار استدالل  

پیچیده وظایف انجام دشواری  

سازماندهی و ریزی نامهبر در دشواری  

حرکتی عملکرد و هماهنگی دشواری  

نظمی بی و سردرگمی  

شخصیتی تغییرات  

 افسردگی

 اضطراب

نامناسب رفتار  

 پارانویا

 تحریک

 هذیانها
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 با. است مغز در آنها ارتباط و عصبی های سلول دادن دست از یا آسیب از ناشی عقل زوال

 افراد بر است ممکن عقل زوال است، گرفته ارقر آسیب تاثیر تحت که مغز ناحیه به توجه

باشد داشته مختلفی های نشانه و باشد متفاوت  

 

 پروتئین یا پروتئین مانند شوند، می بندی گروه دارند، مشترک که آنچه با اغلب دمانس

 از بعضی. است گرفته قرار تاثیر تحت که مغز از بخشی یا و مغز در شده ذخیره های

 کمبود یا داروها به واکنش از ناشی که هستند کسانی مانند انس،دم مانند ها بیماری

کند پیدا بهبود درمان با است ممکن و هستند ها ویتامین  

 

 خون که است عروق به آسیب از ناشی دمانس نوع شایع نوع دومین این. عروقی دمانس

 یا مغزی سکته موجب تواند می خون رگهای مشکالت. کند می عرضه شما مغز به را

. شود مغز سفید ماده الیاف به رساندن آسیب مانند دیگری های روش به مغز به آسیب

 و تمركز دشوار، تفكر مسئله، حل مشكالت از عبارتند عروقي دمانس عالئم شایعترین

دارند حافظه دادن دست از به نسبت بیشتری تمایل اینها. سازمان  
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ویتامینهای  ینتام ؛(آبی مک) کافی مایعات نوشیدنعدم  ای تغذیه کمبود  

 B-1 

 B-6  

B-12 

 زوال مانند عالئم نمیتواند مفید است ولی کمبود آنها شما غذایی رژیم در کافی اندازه به 

. کند ایجاد را عقل ایجاد کند  

کند ایجاد را عقل زوال عالئم تواند می ای همچنین ویتامین و مس کمبود    

 و آفات، دفع سموم مانند سموم، دیگر و سرب نندما سنگین فلزات معرض در گرفتن قرار

 عقل زوال عالئم به منجر تواند می سنگین الکل مصرف یا و مخدر مواد مصرف همچنین

شود حل درمان با است ممکن عالئم. شود  

 

کنند تغییر توانند نمی که خطر عوامل  

 این با. گیسال 56 سن از بعد خصوص به رود، می باال بیماری این به ابتال خطر. سن

  رخ جوانان در عقل زوال و نیستند پیری از بزرگی بخش عقل زوال به مبتال افراد حال،

دهد می  

 به ابتال خطر معرض در را شما عقل، زوال خانوادگی سابقه داشتن. خانوادگی سابقه

. دهد می قرار بیماری  
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 و کنند ایجاد عالئم نندنمیتوا هرگز خانوادگی سابقه به مبتال افراد از بسیاری حال، این با

 جهش شما آیا اینکه تعیین برای هایی آزمایش. خانوادگی سابقه بدون افراد از بسیاری

دارد وجود دارید خاص ژنتیکی های  

 مبتال را آلزایمر بیماری داون سندرم به مبتال افراد از بسیاری متوسط، سن با داون سندرم

کنند می  

 

 حالی در. ببرید باال را عقل زوال به ابتال خطر است کنمم بنوشید، الکل زیادی مقدار اگر

 داشته محافظتی اثر است ممکن الکل متوسط مقادیر که اند داده نشان مطالعات برخی که

 بیماریهای به ابتال خطر و الکل متوسط مقادیر بین رابطه. است متناقض نتایج باشد،

شود نمی درک خوبی به دمانس  
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 اختالل خواندن 

 اختالل خواندن از مواردی است که موسیقی درمانی در آن مفید است.

 

 مشکالت به توجه با را خواندن مشکالت که است یادگیری اختالل یک نارساخوانی

 شامل را( رمزگشایی) کلمات و حروف با ارتباط نحوه یادگیری و گفتاری صداهای تشخیص

. شود می  

 را زبان که را مغز از ای ناحیه ناخوشی شود، می نامیده خواندن معلولیت همچنین

دهد می قرار تاثیر تحت کند، می پردازش  

 

. هستند منظم بینایی دارای معموال و هستند نرمال هوش دارای نارساخوانی به مبتال افراد

 آموزش برنامه یک یا و آموزش با مدرسه در توانند می نارساخوانی به مبتال کودکان اکثر

کند می ایفا مهمی نقش نیز احساسی حمایت. شوند موفق صیتخص  

 

 اما دهد، تشخیص برسد مدرسه به شما کودک اینکه از قبل توان می را نارساخوانی عالئم

 شما فرزند که هنگامی. دهند نشان را مشکل یک است ممکن اولیه های سرنخ از بعضی

 یک متوجه که باشد سیک اولین است ممکن شما کودک معلم رسد، می مدرسه سن به

.شود می مشکل  

 یادگیری به شروع کودک یک که هنگامی اغلب وضعیت این اما است، متفاوت شدت 

شود می آشکار کند می خواندن  
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از عبارتند باشد نارساخوانی خطر معرض در جوان کودک یک است ممکن که هایی نشانه  

 

کوتاه صحبت  

آرامی به جدید لغات یادگیری  

 که است کننده گیج کلمات و کلمات برای صدا لغو مانند درستی، به کلمات ساخت مشکالت

دارند یکسان صدای  

رنگها و اعداد حروف، نامگذاری یا یادآوری مشکالت  

 

از عبارتند بزرگساالن و نوجوانان در رایج ینارساخوان های نشانه و الئمع  

 

بلند صدای با خواندن جمله از سختی، خواندن  

کارآمد و آهسته نوشتن و خواندن  

تلفظ مشکل  

هستند خواندن شامل که هایی فعالیت از اجتناب  

کلمات بازیابی مشکالت یا و نامناسب خانوادگی نام و نام  
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از عبارتند نارساخوانی خطرساز واملع  

 

یادگیری اختالالت سایر یا نارساخوان خانوادگی سابقه  

تولد هنگام کم وزن یا زودرس زایمان  

 که عفونت یا الکل دارو، نیکوتین، به بارداری دوران در خطر معرض در گرفتن قرار

شود جنین در مغز ایجاد باعث است ممکن  

هستند خواندن به قادر که مغز های قسمت در فردی های تفاوت  
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 اتیسم 

 اتیسم از اختالالتی است که موسیقی درمانی در آن مفید است.

 

 درک چگونگی بر که است مغز توسعه با ارتباط در که است شرایطی اوتیسم طیف اختالل

 اجتماعی ارتباطات و تعامل در مشکالت موجب و گذارد می تأثیر دیگران با اجتماع و فرد

. شود می  

 طیف اختالل در" طیف" اصطالح. است رفتار تکراری و محدود الگوهای شامل اختالل

دارد اشاره شدت و عالئم از وسیعی طیف به اوتیسم  

 

 در مشکالت ایجاد باعث نهایت در و شود می آغاز کودکی دوران در اوتیسم طیف اختالل

 سال در کودکان اغلب. کار محل در و مدرسه در جامعه، در مثال طور به - شود می جامعه

. دهند می نشان را اوتیسم ئمعال اول  

 از پس و کنند می رشد طبیعی طور به اول سال در کودکان از کمی تعداد رسد می نظر به

گذرانند می را اوتیسم عالئم ماهگی، 22 تا 11 بین رگرسیون دوره یک گذشت  

 

 دهند، می نشان نوزاد ابتدایی ابتدای در را اوتیسم طیف اختالل عالئم کودکان از بعضی

. مراقبان به تفاوتی بی یا و نام به پاسخ عدم چشم، تماس کاهش انندم  
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 طبیعی طور به زندگی سالهای یا ماه چند برای معمول طور به است ممکن کودکان سایر

 یا و شوند می تهاجمی یا و روند می بین از ناگهانی طور به آن از پس اما کنند، رشد

شود می دیده سال 2 سن در معموال عالئم. دهند می دست از را خود زبان های مهارت  

 

 رفتار از فرد به منحصر الگوی یک دارای احتماال اوتیسم طیف اختالل به مبتال کودک هر

است باال عملکرد به پایین عملکرد از - شدت سطح و  

 

 آنها از بعضی و دارند یادگیری دشواری اوتیسم طیف اختالل به مبتال کودکان از برخی

 هوش دارای اختالل به مبتال کودکان سایر. دارند عادی هوش به نسبت کمتری های نشانه

 که آنچه از استفاده و ارتباط برقراری با اما گیرند، می یاد سرعت به آنها - هستند نرمال

دارند مشکل رسند، می اجتماعی شرایط به و دانند می روزمره زندگی در  

 

 دشوار است ممکن اوقات گاهی شدت ودک،ک هر در عالئم فرد به منحصر ترکیب علت به

 عملکرد قابلیت بر آن تأثیر چگونگی و اختالالت سطح اساس بر کلی طور به این. باشد

 است
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رفتاری الگوهای  

 رفتار، تکراری الگوهای است ممکن اوتیسم طیف اختالل به مبتال بزرگسال یا کودک یک

باشد داشته را الئمع این از یک هر جمله از ها، فعالیت یا منافع  

 

دهد می انجام را دست به زدن دست یا چرخش دادن، تکان مانند تکراری حرکات  

صدا و سر یا گزش مانند ببینند، آسیب خود توانند می که دهند می انجام را هایی فعالیت  

 می ایجاد تغییر کوچکترین در و دهد می توسعه را خاص های آیین یا خاص های برنامه

 شود

 قدم یا چاالکی مانند غریب و عجیب حرکتی الگوهای دارای یا دارد هماهنگی با مشکلی

است غریب و غریب و عجیب بدن زبان دارای و است پا انگشتان بر زدن  

 شود، می زده شگفت بازی اسباب ماشین یک چرخشی های چرخ مانند جسم جزئیات از

کند نمی درک را جسم عملکرد یا کلی هدف اما  

 بی حرارت درجه یا درد به نسبت است ممکن اما است، حساس لمس یا صدا ر،نو به غالبا

باشد تفاوت  

کند؟ نمی دخالت اعتقادی یا تقلیدی بازی در آیا  

تمرکز یا طبیعی غیر شدت با فعالیت یا شی یک رفع  

است خاص بافت یک با غذا صرف یا و غذا صرف نظیر خاصی غذایی تنظیمات دارای  
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 شوند می درگیر دیگران با اوتیسم طیف اختالل به مبتال کودکان از برخی زمان، گذشت با

 مشکالت کمترین با که کسانی معموال ها، بعضی. کنند می کمتر را رفتاری اختالالت و

 با دیگران حال، این با. کنند تجربه را طبیعی یا طبیعی زندگی است ممکن نهایت در شدید،

 توانند می نوجوانان های سال و دارند لمشک همچنان اجتماعی های مهارت و زبان

باشند داشته همراه به را بدتر عاطفی و رفتاری مشکالت  
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 پارکینسون 

 پارکینشون از اختالالتی است که موسیقی درمانی در آن مفید است.

 عالئم. گذارد می تاثیر جنبش بر که است عصبی پیشرفته اختالل یک پارکینسون بیماری

 دست یک با تنها توجه قابل ناگهانی لرزش یک با اوقات گاهی کنند، می تدریج هب شروع

حرکت کاهش یا سفتی سبب معموال اختالل اما هستند، رایج لرزهای. شوند می شروع  

شود می   

 در. باشد نداشته بیان یا بیان است ممکن شما صورت پارکینسون، بیماری اولیه مراحل در

 یا و نرم است ممکن شما سخنرانی. نکنند نوسان است ممکن انبازوهایت رفتن راه هنگام

یابد می بهبود زمان طول در پارکینسون بیماری عالئم. باشد ضعیف  

 

 عالئم

 اولیه عالئم. باشد متفاوت همه برای تواند می پارکینسون بیماری های نشانه و عالئم

 می شروع شما نبد طرف یک در اغلب ها نشانه. باشد توجه بی و خفیف است ممکن

 تحت را طرف دو هر عالئم اینکه از پس حتی شوند می بدتر سمت آن در معموال و شوند

داد قرار تاثیر  
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از عبارتند است ممکن پارکینسون های نشانه و عالئم  

 

 می شروع انگشتانتان، یا دست اغلب اندام، یک در معموال دادن تکان یا لرزش لرزش

 یک عنوان به جلو، و عقب به را خود انگشت و شست تانگش است ممکن شما. شود

 استراحت حالت در که هنگامی است ممکن شما دست. است شده شناخته نورد قرص طغره

لرزاند است  

 را شما حرکت است ممکن پارکینسون بیماری زمان، گذشت با(. برادیکینزی) لرزان حرکت

 راه هنگام است ممکن شما های گام. دهد می انجام را دشوار و ساده وظایف کند، کند

 به را خود پای توانید می شما. بیایید بیرون صندلی از است ممکن. شوند کوتاهتر رفتن

رفتن راه به کنید سعی عنوان  

 سفت عضالت. دهد رخ است ممکن شما بدن از بخشی هر در ماهیچه سفتی سفت عضالت

کنند می محدود را شما حرکت دامنه و باشند دردناک توانند می  

 است ممکن یا شود، استئوپید دچار است ممکن شما وضعیت تعادل و وضعیت در اختالل

شود ایجاد پارکینسون بیماری از ناشی مشکالت  

 های حرکت انجام توانایی کاهش است ممکن شما اتوماتیک حرکات دادن دست از

 راه شما که یهنگام را خود دست نوسان یا و زدن لبخند زدن، چشمک جمله از ناخودآگاه،

 رفتن
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 و کنید صحبت سرعت به آرامی، به کردن صحبت از قبل است ممکن شما گفتاری تغییرات

 افکت با نه باشد، یکنواخت صورت به بیشتر است ممکن شما سخنرانی. نکنید دریغ یا

معمول های  

باشد کوچک است ممکن شما نوشتن و باشد سخت نوشتن شاید تغییرات نوشتن  

 

شکسته تدریج به مغز در( ها نورون) عصبی های سلول برخی پارکینسون، بیماری در  

 که هستند هایی نورون دادن دست از از ناشی عالئم از بسیاری. میرند می یا و شوند می 

.کنند می ایجاد دوپامین نام به شما مغز در شیمیایی رسان پیام یک  

 که شود می مغز طبیعی یرغ فعالیت باعث یابد، می کاهش دوپامین سطح که هنگامی 

شود می پارکینسون بیماری عالئم به منجر  

 

جمله از متعددی عوامل که رسد می نظر به اما است، ناشناخته پارکینسون بیماری علت  

 باعث تواند می که اند کرده شناسایی را خاصی ژنتیکی های جهش محققان شما ژنهای

 بسیاری با نادر موارد در مگر است، ولمعم غیر موارد این اما. شود پارکینسون بیماری

پارکینسون بیماری تاثیر تحت خانواده اعضای از  
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از عبارتند پارکینسون بیماری برای خطر عوامل  

 

 در معموال این. کنند می تجربه را پارکینسون بیماری ندرت به جوان بزرگساالن. سن

 را بیماری معموال مردم. یابد می افزایش سن با خطر و شود می شروع دیر یا میانه زندگی

دهند می تشکیل بیشتر یا سالگی 56 سن در  

 افزایش را بیماری این به ابتال شانس پارکینسون، بیماری با نزدیک فرد یک داشتن وراثت

 تان خانواده در اینکه مگر هستند، کوچک هم هنوز شما خطرات حال، این با. دهد می

باشید داشته سونپارکین بیماری با زیادی های خانواده  

هستند زنان از بیشتر پارکینسون بیماری به مبتال مردان. جنسی ارتباط  

 کش آفت و ها کش علف معرض در گرفتن قرار معرض در سموم معرض در گرفتن قرار

دهد افزایش کمی میزان به را پارکینسون بیماری خطر است ممکن ها  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  35 | 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  36 | 62 

 

 

 

References 

Kasper DL, et al., eds. Parkinson's disease and other movement 

disorders. In: Harrison's Principles of Internal Medicine. 19th ed. New 

York, N.Y.: McGraw-Hill Education; 2015. 

http://accessmedicine.mhmedical.com. Accessed May 29, 2018. 

Parkinson's disease: Hope through research. National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke. 

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-

Education/Hope-Through-Research/Parkinsons-Disease-Hope-

Through-Research. Accessed May 29, 2018. 

Ferri FF. Parkinson's disease. In: Ferri's Clinical Advisor 2018. 

Philadelphia, Pa.: Elsevier; 2018. https://www.clinicalkey.com. 

Accessed May 29, 2018. 

Chou KL. Diagnosis and differential diagnosis of Parkinson disease. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed May 29, 2018. 

Tarsy D. Pharmacologic treatment of Parkinson disease. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed May 29, 2018. 

Relaxation techniques for health. National Center for Complementary 

and Integrative Health. 

https://nccih.nih.gov/health/stress/relaxation.htm. Accessed May 29, 

2018. 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  37 | 62 

 

 

 فوبیا

 

 فوبیا از مواردی است که موسیقی درمانی مفید است.

 

است حیوان یا احساس وضعیت، مکان، شی، یک از کننده خسته و عظیم ترس فوبیا یک  

 

غیرواقعی یا اندازه از بیش خطر احساس فرد یک که هنگامی. است بیشتر ترس از فوبیها  

یابند می توسعه آنها باشد، داشته جسم یا وضعیت یک مورد در   

 

 چیزهایی از اجتناب اطراف در را خود زندگی است ممکن فرد شدید، بسیار هراس یک اگر

. کند سازماندهی شود، می آنها اضطراب باعث که  

شود زیادی ناراحتی موجب تواند می آنها روزمره زندگی کردن محدود همچنین  

 

 با که زمانی تا نکنید تجربه را عالئم است ممکن شما.  است اضطرابی اختالل نوعی فوبیا

نگیرید تماس شما از ترس منبع  

 

 یک تواند می اضطراب و ترس منبع مورد در کردن فکر حتی موارد، برخی در حال، این با

 شده شناخته بینی پیش اضطراب عنوان به این. کند پریشانی یا و اضطراب احساس فرد

 است
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از عبارتند است ممکن عالئم  

 

سرگیجه و سرگیجه ثباتی، بی  

تهوع حالت  

 تعریق

قلب تپش یا قلب ضربان افزایش  

نفس تنگی  

دادن تکان یا لرزش  

ناراحت معده  

 

 فوبیا مورد در فردی است ممکن که دارد وجود هایی موقعیت یا اشیاء از ای گسترده طیف

کرد تقسیم لیاص دسته دو به توان می را ترس حال، این با. کند صحبت  

 

ساده یا خاص های ترس  

پیچیده های ترس  

 

از عبارتند ساده های ترس از معمول های نمونه  

 

جوندگان یا مارها ها، عنکبوت ها، سگ مانند - حیوانی های ترس  

ها میکروب و عمیق های آب ارتفاع، مانند - محیطی های ترس  

روازپ یا دندانپزشک از بازدید مانند - موقعیتی های طوفان  

تزریق یا استفراغ خون، مانند - جسمانی های ترس  
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جنسی راه از منتقله عفونت از ترس یا و عملکرد اضطراب مانند - جنسی های طوفان  

پیچیده ترسهای  

 دوران در معموال آنها. دارند ای ساده های ترس به نسبت بیشتری تمایل پیچیده های ترس

 شرایط یا وضعیت یک مورد در عمیق ضطرابا یا ترس یک با اغلب و کنند می رشد بلوغ

هستند مرتبط خاص  

 

از عبارتند پیچیده ای هترس ترین شایع  

 

Agoraphobia 

اجتماعی فوبیایی  

 

 یا محل حیوان، شی، به تدریجی معرض در گرفتن قرار با توان می را ساده های ترس

 کاهش نعنوا به این. شود می درمان شود، می اضطراب و ترس باعث که موقعیتی

شود می شناخته خودسرانه درمان یا حساسیت  
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 شیزوفرنی

 شیزوفرنی اختاللی است که موسیقی درمانی در آن مفید است.

 

 را واقعیت یزیغر طور به افراد آن در که است جدی روانی اختالل یک سکیزوفرنیا

 و تفکر و توهمات توهم، از ترکیبی به منجر است ممکن اسکیزوفرنی. کنند می تفسیر

باشد کننده ناتوان تواند می و کند می مختل را روزانه عملکرد که شود نظیری بی رفتار  

 

 قبل است ممکن اولیه درمان. دارند العمر مادام درمان به نیاز اسکیزوفرنی به مبتال افراد

 مدت دراز انداز چشم بهبود به است ممکن و کند کنترل را عالئم جدی عوارض شروع از

کند کمک  

 

. است احساسات یا رفتار ،(شناخت) تفکر با مشکالت از وسیعی طیف شامل اسکیزوفرنی

 سخن یا و توهم توهم، شامل معموال اما باشند، متفاوت است ممکن عالئم و ها نشانه

 است ممکن عالئم. هستند عملکرد در اختالل توانایی کننده سمنعک و هستند ناخوشایند

از عبارتند  

 

 فکر شما مثال، عنوان به. نیستند واقعیت در که هستند دروغین اعتقادات ها این اتهامات

 می هدایت شما به نظرات یا و خاص حرکات دهید؛ می آزار یا دیده آسیب شما که کنید می

 فاجعه یک یا شماست عشق در دیگری فرد دارید؛ شهرت یا استثنایی توانایی شما شوند؛

دهد می رخ اسکیزوفرنی به مبتال افراد اکثر در اتهامات. است داده رخ بزرگ  
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 برای حال این با. ندارد وجود که است چیزهایی شنیدن یا دیدن شامل معموال این هذیانها

 می ها هذیان. دارند یطبیع تجربه یک تاثیر و کامل نیروی اسکیزوفرنی، به مبتال فرد

است بیشتر توهم صدای شنیدن صدای اما باشند، ها حواس از یک هر در توانند  

 

 است ممکن شرایط اما است، بزرگساالن به شبیه نوجوانان در اسکیزوفرنی عالئم

 در اسکیزوفرنی اولیه عالئم از بعضی زیرا باشد بخشی است ممکن این. دهد تشخیص

مانند توسعه، در معمول طور به نوجوانی یسالها طول در نوجوانان : 

 

خانواده و دوستان از خروج  

مدرسه در عملکرد افت  

خواب مشکل  

افسرده حالت یا پذیری تحریک  

انگیزه کمبود  

 

 ژنتیک، از ترکیبی که باورند این بر محققان اما چیست، اسکیزوفرنی علت که نیست معلوم

دارد شنق اختالل ایجاد در زیست محیط و مغز شیمی  

 

 عصبی های دهنده انتقال جمله از مغز، طبیعی شیمیایی مواد از برخی به مربوط مشکالت

. کند کمک اسکیزوفرنی به است ممکن گلوتامات، و دوپامین نام به  
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 به مبتال افراد مرکزی عصبی سیستم و مغز ساختار تفاوت تصویرسازی عصبی مطالعات

 مطمئن تغییرات این اهمیت درباره محققان هک حالی در. دهد می نشان را اسکیزوفرن

است مغزی بیماری یک اسکیزوفرنی که دهند می نشان آنها نیستند،  

 

خطر عوامل  

 خطر میرسد نظر به عوامل برخی اما نیست، شده شناخته اسکیزوفرنی دقیق علت چه اگر

جمله از دهند، می افزایش را اسکیزوفرنی به ابتال : 

 

اسکیزوفرنیا خانوادگی سابقه داشتن  

ایمنی خود های بیماری یا التهاب جمله از ایمنی، سیستم فعالیت افزایش  

پدر از سالمندتر سن  

 یا سموم معرض در گرفتن قرار یا و تغذیه سوء مانند زایمان، و بارداری عوارض برخی

بگذارد تاثیر مغز پیشرفت بر است ممکن که هایی ویروس  

 و نوجوان سالهای طول در( روانگردان یا مانیدر روان) ذهنی تغییر داروهای مصرف

 بزرگسالی
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 شیزوافکتیو 

از موارد کاربرد موسیقی درمانی است.شیزوافکتیو   

Schizoaffective  

 یا توهمات مانند اسکیزوفرنی عالئم از ترکیبی فرد آن در که است روانی اختالل یک

 لاختال نوع دو. کند می تجربه را مانیا یا افسردگی مثل خلقی اختالل عالئم و تصورات

از عبارتند هستند اسکیزوفرنی عالئم برخی شامل دو هر که اسکیزوآفرنیک  

 

است شدید افسردگی و شیدایی های قسمت شامل که قطبی دو نوع  

شود می افسردگی های قسمت تنها شامل که ، افسردگی نوع  

 

 Schizoaffective اختالل

 به را آن بنابراین اجرا، دیده آسیب فرد هر در فرد به منحصر دوره یک است ممکن 

روانی بهداشت شرایط دیگر عنوان به شده تعریف خوبی به یا و شود نمی درک خوبی  

 

 در و مدرسه در کار، در مشکالت به منجر است ممکن نشده درمان اسکیزوآفرنشی اختالل

  مدرسه در مشارکت یا کار انجام در مشکل و تناقض موجب که شود، اجتماعی شرایط
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 از حمایت و کمک به نیاز است ممکن اسکیزوفرکتیک اختالل به مبتال افراد. شود می

 کمک زندگی کیفیت بهبود و عالئم بهبود به تواند می درمان. باشند داشته روزانه عملکرد

 کند

 

 افسردگی نوع یا قطبی دو نوع نوع به بستگی افکتیواسکیزو اختالل های نشانه و الئمع

باشد زیر موارد شامل است ممکن و دارد  

 

آن خالف بر شواهدی علیرغم غلط، و ثابت باورهای داشتن - اتهامات  

ندارد وجود که چیزهایی دیدن یا شنیدن صدای مانند ها، هذیان  

ارزش بی یا انگیز غم خالی، احساس مانند افسردگی، عالئم  

شخصیت از غیر رفتار با انرژی ناگهانی افزایش یا مانیک حالت های دوره  

 که آنها به دادن پاسخ یا و سواالت به دادن پاسخ از بخشي تنها مانند ف،ضعی ارتباطات

هستند مرتبط غیر کامال  

اجتماعی و تحصیلی ای، حرفه عملکرد اختالل  

فیزیکی ظاهر و پاکیزگی جمله از شخصی، مراقبت مدیریت مشکالت  
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خطر عوامل  

از عبارتند شوند مي اسكیزوفركتیك اختالل به ابتال خطر افزایش باعث كه عواملي  

 

 اختالل یا اسکیزوفرنی اسکیزوآفرنیک، اختالل دارای که نزدیک خون نسل یک داشتن

است دوقطبی  

شوند می عالئم بروز موجب که استرسزا حوادث  

(روانگردان یا درمانی روان) ذهن دهنده تغییر داروهای مصرف  
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 استرس 

 

از اختالالتی است که موسیقی درمانی در آن مفید است.استرس   

 

 این به بدن. دارد پاسخ یا تنظیم به نیاز که است تغییری هر به بدن واکنش استرس

 بخش یک استرس. دهد می نشان واکنش احساسی و روحی فیزیکی، های واکنش تغییرات

 تجربه خود های اندیشه و بدن محیط، از را تنش توانید می شما. است زندگی از طبیعی

 استرس ایجاد باعث کودک تولد یا مسکن وام ارتقاء، مانند زندگی مثبت تغییر حتی. کنید

شود می  

 

 مثبت تواند می استرس. است شده طراحی آن به واکنش و استرس ایجاد برای انسان بدن

. دهد قرار خطر از جلوگیری برای آماده و انگیزه هوشیاری، معرض در را ما باشد،

 عوامل بین آرامش و تسکین بدون مداوم های چالش با فرد یک که هنگامی استرس

.شود می منفی شود، می مواجه زا استرس  

  ایجاد استرس به مربوط تنش و شود می اضافه کار به فرد نتیجه، یک عنوان به 

 موجب که است داخلی استرس پاسخ یک دارای بدن استقاللی عصبی سیستم. شود می

.گیرد قرار زا استرس شرایط برابر در بتواند بدن تا شود می فیزیولوژیکی تغییرات  
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 در شود، می شناخته" پرواز پاسخ یا مبارزه" عنوان به همچنین استرس، پاسخ این 

. شود می فعال اضطراری صورت  

 شدن فعال. شود فعال استرس مدت طوالنی مدت طول در تواند می پاسخ این حال، این با

 و جسمی دو هر - شود می بدن در شدن پاره و سستی موجب استرس پاسخ مدت طوالنی

 احساسی

 

: است مرتبط مرگ اصلی علت 5 به استرس  

خودکشی و کبد سیروز حوادث، ریه، های بیماری سرطان، قلبی، بیماری  

 

 بین از برای تالش در رفتار یا مواد از اجباری استفاده در افراد که هنگامی نیز استرس

 تنباکو، الکل، غذا، شامل رفتار یا مواد این. است مضر شوند می مواجه خود استرس بردن

 و استرس در جویی صرفه جای به. است اینترنت و خرید جنسیت، قمار، مخدر، مواد

 حالت در را بدن دارند تمایل اجباری رفتارهای و مواد این آرام، حالت به بدن بازگشت

 به بدبخت حلقه یک در مضطرب فرد. شوند بیشتری مشکالت باعث و دارند نگه استرس

است افتاده دام  
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  استرس دهنده هشدار عالئم

 های نشانه مختلف انواع به منجر بدن، دفاع طبیعی بدن از تواند می مزمن استرس

است زیر موارد جمله از جسمی،  

 

آن از آمدن بیرون" عمومی احساس یا سرماخوردگی ". 

عمومی رنج و درد . 

شده خیس فک ، سنگزنی های دندان . 

 سردرد

اسید ریفالکس یا هاضمه سوء های نشانه . 

اشتها کاهش یا افزایش  

شانه یا صورت گردن، در عضالنی تنش . 

خواب مشکالت  

مسابقه قلب  

عرق و سرد پاهای . 

خستگی خستگی،  

دادن تکان/  لرزش  
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مغزیسکته   

ی درمانی در آن مفید است.مغزی از اختالالتی است که موسیقسکته   

 

 یابد، می کاهش یا و قطع شما مغز از بخشی به خون که زمانی دهد می رخ مغزی سکته

 شروع مغزی های سلول دقیقه، چند عرض در. مغذی مواد و اکسیژن مغز بافت از محروم

کنند می مردن به  

 

 ممکن اولیه اقدام. است ضروری سریع درمان. است پزشکی اورژانس یک مغزی سکته

برساند حداقل به را احتمالی عوارض و مغزی آسیب است  

 

 تعداد و شد، آن از مانع و کرد درمان توان می را مغزی سکته که است این خوب خبر

میرند می گذشته با مقایسه در حاضر حال در مغزی سکته از ها آمریکایی کمتر بسیار  

 

 عالئم

باشد، مغزی سکته دچار است ممکن دیگری شخص یا شما که کنید می فکر شما اگر  

 تواند می آنها حضور زمان مدت. شود می شروع ها نشانه و عالئم که باشید داشته توجه

دهد قرار تاثیر تحت را شما درمان های گزینه  
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 کلمات است ممکن شما باشید داشته سردرگمی است ممکن درک و کردن صحبت با مشکل

بیان کنید مشکل یا و زده خجالت را خود  

 در ناگهانی فلج یا ضعف حسی، بی است ممکن شما. پا یا دست صورت، حسی بی یا فلج

. افتد می اتفاق شما بدن طرف یک در اغلب این. کنید ایجاد خود پای یا دست صورت،

 شروع بازو یک اگر. زمان همان در را خود سر حد از بیش را خود دست دو هر کنید سعی

 بزنید، لبخند کنید می سعی که هنگامی همچنین،. کنید سکته است ممکن کند، سقوط به

برود بین از است ممکن شما دهان طرف یک  

 یا بینایی چشم دو هر یا یک در ناگهانی است ممکن. چشم دو هر یا یک در دیدن با مشکل

شود برابر دو است ممکن یا باشید داشته دید تاری  

 همراه تغییری آگاهی یا سرگیجه استفراغ، با است ممکن که شدید، سردرد ناگهانی سردرد

دارید مغزی سکته که باشد این دهنده نشان است ممکن باشد،  

 دست از یا تعادل دادن دست از ناگهانی، صدای و سر است ممکن شما روی پیاده با مشکل

کنید تجربه را هماهنگی دادن  

 

 علل

 یا نشت یا( ایسکمیک مغزی سکته) شده مسدود شرط یک توسط است ممکن مغزی سکته

. شود ایجاد( مغزی سکته) خونی رگ یک انفجار  

یا گذرا ایسکمیک حمله مغز به خون جریان موقت اختالل تنها است ممکن افراد برخی  

)TIA) 

کند نمی ایجاد دائمی آسیب که کنند تجربه را   
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هموراژیک سکته  

 تجزیه یا نشت شما مغز در خون رگ یک که دهد می رخ هنگامی خونریزی مغزی سکته

 تأثیر شما خونی های رگ بر که شرایطی از بسیاری از تواند می مغزی خونریزی. شود

شامل این. کند ایجاد را گذارد می  

 

(باال خون فشار) نشده کنترل باال خون فشار  

(خون کننده تخلیه) انعقاد ضد با درمان  

(آنوریسم) خون رگهای دیواره در ضعف نقاط  

 

 

خطرساز عوامل  

باال خون فشار  

سیگار دود معرض در گرفتن قرار یا و کشیدن سیگار  

باال کلسترول  

 دیابت

خواب انسدادی آپنه  
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