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Abstract
Introduction: Research results have shown that a wide range of patients experiences anxiety before 
surgery, which increases drug use and affects the patient's recovery process. Music therapy is one 
of the non-pharmacological methods to reduce patients 'anxiety. However, various studies do not 
agree on the effect of this method on patients' anxiety. This study aimed to review music on patients' 
anxiety before general surgery systematically.
Methods: The present study was conducted as a systematic review. Search for Persian information 
sources IranMedex, Magiran, SID and English PubMed, Ovid, Scopus, Web Of Sciences, Science 
Direct, and the keywords music therapy, music, surgery, general surgery, anxiety from 2010-2020. 
All articles and studies related to music therapy were collected, and 9 articles were reviewed.
Results: Out of 9 articles reviewed, 2 articles were Persian, and 7 articles were English. Five articles 
from the reviewed studies showed a positive effect of music on patients' anxiety before general 
surgery. However, the results of three studies showed that music therapy does not affect patients' 
anxiety before surgery. The study results also showed that music had no effect on anxiety but reduced 
the number of sedatives in the intervention group.
Conclusions: According to the study results, there is no consensus on the effect of music on 
preoperative anxiety. It is suggested that more research be done in this context.
Keywords: Music, Anxiety, General Surgery.
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چکیده
ــن  ــد کــه ای ــه مــی کنن ــل از اعمــال جراحــی اضطــراب را تجرب ــج تحقیقــات نشــان داده طیــف وســیعی از بیمــاران قب ــه: نتای مقدم
اضطــراب مصــرف داروهــا را افزایــش داده و رونــد بهبــودی بیمــار را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. موســیقی درمانــی یکــی از روشــهای 
غیــر دارویــی جهــت کاهــش اضطــراب بیمــاران اســت. بــا ایــن وجــود، مطالعــات مختلــف بــر روی تاثیــر ایــن روش بــر اضطــراب بیماران 
اتفــاق نظــر ندارنــد. هــدف از ایــن مطالعــه مــرور سیســتماتیک تاثیــر موســیقی بــر اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی عمومــی مــی باشــد.

 IranMedex,   SID,Magiran روش کار: مطالعــه حاضــر به شــیوه مرور سیســتماتیک انجام شــد. جســتجوی منابــع اطالعاتــی فارســی
ــیقی،  ــی، موس ــیقی درمان ــای موس ــد واژه ه ــا کلی ــی Pubmed, Scopus, Web Of Sciences, Ovid, Science Direct،  و ب و انگلیس
جراحــی، جراحــی عمومــی، اضطــراب از ســال 2020 -2010 انجــام شــد. تمــام مقــاالت و مطالعــات مرتبــط بــا موســیقی درمانــی جمــع 

آوری شــده و 9 مقالــه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافته هــا:  از 9 مقالــه ای کــه مــرور شــد 2 مقالــه فارســی و 7 مقالــه انگلیســی بــود. تمامــی مطالعــات از نــوع کارآزمایــی بالینــی بودنــد. 
پنــج مقالــه از پژوهــش هــای مــرور شــده حاکــی از تاثیــر مثبــت موســیقی بــر اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی عمومــی بــود. ولــی 
نتایــج ســه مطالعــه نشــان دادنــد موســیقی درمانــی بــر میــزان اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی تاثیــری نــدارد. نتایــج یــک مطالعــه نیز  
نشــان داد موســیقی بــر میــزان اضطــراب تاثیــری نداشــته اســت ولــی میــزان دارو هــای آرامبخــش در گــروه مداخلــه را کاهــش داده اســت.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه، اتفــاق نظــر در مــورد تاثیــر موســیقی بــر اضطــراب قبــل از جراحــی وجود نــدارد. پیشــنهاد 

مــی گــردد تحقیقــات بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام گــردد.
کلید واژه ها: موسیقی، اضطراب، جراحی عمومی.

مقدمه
ــون هــا بیمــار در جهــان تحــت اعمــال جراحــی  هــر ســاله میلی
ــه  ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــی ب ــد )1(. جراح ــی گیرن ــف قرارم مختل
ــدن  ــت ب ــرای تمامی ــدی ب ــه ی تهدی ــه منزل ــار ب ــزرگ در بیم ب
و زندگــی محســوب مــی شــود از ایــن رو تــرس از مــرگ و               
ــک  ــه ی ــد ک ــی کن ــاد م ــراب ایج ــار اضط ــا در بیم ــناخته ه ناش

ــد )2(. ــی آی ــمار م ــه ش ــی ب ــش طبیع واکن
ــل  ــت عم ــان تح ــار در جه ــون بیم ــش از6 میلی ــال بی ــر س ه
ــان اضطــراب و درد قبــل از  ــر آن ــد و اکث ــرار مــی گیرن جراحــی ق
ــد  ــی ده ــات نشــان م ــد )1, 2(. مطالع ــی کنن ــه م ــل را تجرب عم
قبــل از عمــل جراحــی و اغلــب هنــگام ورود بــه اتــاق انتظــار 85 

-87 درصــد از بیمــاران  بزرگســال ســطوحی از اضطــراب را تجربــه 
مــی کننــد کــه در ایــن بیــن اختــالالت اضطرابــی جــدی در حدود 
22 درصــد از بیمــاران کاندیــد عمــل جراحــی مشــاهده شــده اســت 
)3, 4(. عالئــم ونشــانه هــای فیزیکــی اضطــراب شــامل خشــکی 
دهــان، افزایــش عالئــم حیاتی، اســهال، افزایــش دفــع ادرار، تهوع، 
ــک  ــی وتحری ــتگی، بیخواب ــه، خس ــش تهوی ــور، افزای ــرس از ن ت
پذیــری اســت. عالئــم و نشــانه هــای هیجانــی اضطــراب تــرس، 
درماندگــی، ناامنــی، کاهــش اعتمادبــه خود، خشــم و احســاس گناه 
مــی باشــند )5( بــه دنبــال اضطــراب، ســطح کاتاکوالمیــن هــاي 
خــون، هورمــون هــای آدرنوکورتیکوییــد، پروالکتیــن، کورتیــزول 
ــش اضطــراب،  ــد. افزای ــی کن ــدا م ــش پی ــتاگالندین افزای و پروس
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ــب و فشــارخون  ــرون ده قل ــر ب ــه اکســیژن را افزایــش و ب ــاز ب نی
تأثیــر مــی گــذارد. بنابرایــن اضطــراب نیــاز بــه اســتفاده از داروهــا 
بــه ویــژه داروهــاي آرامبخــش را درطــول جراحــی افزایــش مــی 
دهــد )6(. از ســوی دیگــر بــه دنبــال اضطــراب و افزایــش میــزان 
هورمونهایــی مانندکورتیــزول ســرم، ســیتوکین و اینترلوکین پاســخ 
ایمنــی بــدن کاهــش یافتــه و بهبــود زخــم بــه تاخیــر مــی افتــد 
)5(. همچنیــن وجــود اضطــراب قبــل از جراحــی باعــث تغییــرات 
شــدید و بیــش از حــد پارامترهــای همودینامیــک، ایجــاد آریتمــی 
ــرای بیمــار در حیــن  ــاك ب و گاهــأ عــوارض همودینامیــک خطرن
بیهوشــی، بیقــراری، آســتانه درد پائیــن بعــد از جراحــی و ... مــی 

شــود )5-6(.
مطالعــات راهکارهــای متعــددی را جهــت کاهــش عالیــم 
جســمانی و روحــی اضطــراب پیشــنهاد مــی دهنــد کــه از آن جمله 
مــی تــوان بــه روشــهاي درمانــی غیردارویــی ماننــد ماســاژدرمانی، 

ــرد )7, 8(.   ــاره ک ــی و ... اش ــیقی درمان ــوزش، موس آم
ــی  ــزار غیرتهاجم ــک اب ــیقی ی ــه موس ــات نشــان داده اندک تحقیق
ارزان وآســان بــراي کاهــش اضطــراب و درد بیمــاران، قبــل 
ــی  ــیقی درمان ــن موس ــت )9, 10(. همچنی ــی اس ــال جراح ازاعم
ــدرت  ــه کاهــش درد، افزایــش ق ــد فیزیولوژیــک ازجمل داراي فوای
فیزیکــی، کاهــش مصــرف دارو وکاهــش عالیــم بیمــاري اســت. 
بــراي موســیقی، فوایــد ســایکولوژیک نیــز ماننــد کاهــش تــرس 
ــداد  ــش تع ــش، کاه ــاس آرام ــق، احس ــش خل ــراب، افزای واضط
ضربــان قلــب وکاهــش تعــداد تنفــس گــزارش شــده اســت )11(. 
ــال 2018  ــکاران در س ــراس و هم ــط آگ ــه توس ــه ای ک در مطالع
ــی  ــیقی درمان ــه موس ــده ک ــخص ش ــد مش ــام ش ــه انج در ترکی
میــزان اضطــراب را کاهــش داده و شــاخص هــای فیزیولوژیــک را 
بهبــود مــی بخشــد )12(. در پژوهــش دیگــری کــه توســط پالمــر 
ــک  ــا تکنی ــد ب ــام ش ــکا انج ــال 2015 در آمری ــکاران در س و هم
موســیقی درمانــی، میــزان اضطــراب قبــل از عمــل کاهــش یافتــه 
ــال  ــه در س ــکاران در ترکی ــیمن و هم ــات س ــت )13(. مطالع اس
2020 نیــز  نتایــج بــاال را تاییــد کــرده و تاثیــر موســیقی در کاهش 
اضطــراب را نشــان مــی دهــد )14(. مطالعــه نجفــی و همــکاران 
در ایــران هــم تاثیــر موســیقی درمانــی بــر کاهــش اضطــراب قبــل 
ــری در شــاخص  ــا تاثی ــد، ام ــی ده از عمــل جراحــی را نشــان م
هــای فیزیولوژیــک نداشــته اســت )15(. از ســوی دیگــر پژوهــش 
ــی دهــد  ــد نشــان م ــگ و همــکاران در ســال 2016 در تایلن کون
ــی  ــل جراح ــل از عم ــراب قب ــری در کاهــش اضط ــیقی تاثی موس
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــی اســت ک ــن در حال ــته اســت )16(. ای نداش
حجــم نمونــه پاییــن بــوده اســت. در مطالعــه دیگــری کــه توســط 

پاکیــم و همــکاران در شــیکاگو انجــام شــده و نتایــج آن در ســال 
2018 منتشــر شــد اســتفاده از روش موســیقی درمانــی تاثیــری در 

کاهــش اضطــراب بیمــاران نداشــته اســت )17(.  
از بررســی پژوهــش هــای انجــام شــده مــی تــوان چنیــن نتیجــه 
گرفــت کــه اثــرات موســیقی هــای مختلــف )ســنتی، پــاپ، ترکی و 
...( بــر اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی عمومــی متفاوت اســت. 
ــه  ــدان مطالع ــده و فق ــام ش ــات انج ــج  مطالع ــه نتای ــه ب ــا توج ب
سیســتماتیک در خصــوص تاثیــر موســیقی بــر اضطــراب بیمــاران 
قبــل از جراحــی هــای عمومــی، ایــن مطالعــه مــروری بــا هــدف 
مــرور سیســتماتیک تعییــن تاثیــر موســیقی بــر اضطــراب بیمــاران 

قبــل از اعمــال جراحــی عمومــی انجــام گرفــت.

روش کار
مطالعــه حاضــر بــا رویکــرد مرورسیســتماتیک انجــام شــد. پایــگاه 

هــای اطالعاتــی فارســی و انگلیســی شــامل:
 Science Direct, PubMed, Ovid, Scopus, web of

sciences, IranMedex, Magiran, SID از ســال2010 تــا پایــان 

ــاالت  ــن دوره، بررســی مق ــت انتخــاب ای ــل 2020  )عل ــاه آپری م
جدیدتــر در ایــن زمینــه مــی باشــد(، مــورد جســتجو قــرار گرفــت. 
 Music،  Anxiety، ابتــدا جســتجو بــا اســتفاده از کلیــدواژه
ــی واژه  ــای فارس ــگاه ه ــد. در پای ــام ش General Surgery انج

هــای موســیقی، موســیقی درمانــی، اضطــراب و جراحــی عمومــی 
جســتجو شــد. مراحــل جســتجو و تحلیــل داده هــا در ایــن مطالعــه 
بــر اســاس راهنمــای اســتاندارد پریســما تدویــن شــده اســت )18(. 
ــه در  ــه صــورت نمون ــگاه PubMed ب ــتراتژی جســتجو در پای اس
)جــدول 1( نشــان داده شــده اســت. معیارهــای ورود مقــاالت بــه 
مطالعــه عبــارت بودنــد از: مقــاالت فارســي یــا انگلیســي، مطالعات 
ــی، بررســی حداقــل  ــا رویکــرد تحقیــق تجرب اصیــل پژوهشــی ب
ــده  ــا چکی ــوان ی ــه در عن ــد اضطــراب ک ــد مانن ــر پیام ــک متغی ی
ــان  ــه زب ــه ب ــل مقال ــن کام ــد، مت ــخیص باش ــل تش ــه قاب مقال
انگلیســی و یــا فارســی قابــل دسترســی باشــد. معیارهــای خــروج 
مقــاالت از مطالعــه عبــارت بودنــد از گــزارش هــای مــوردی و نامه 
هــای علمــی، مطالعــات مــروری، عــدم دسترســی کامــل بــه متــن 
ــر انگلیســی  ــان هــای غی ــه زب مقــاالت و مقــاالت چــاپ شــده ب
ــرای مطالعــات تجربــی  و فارســی. در ارزیابــی کیفیــت مقــاالت ب
ــی  ــات نیمــه تجرب ــرای مطالع ــران )18( و ب از چــک لیســت کوک
ــن  ــه ای ــد. ب ــتفاده گردی ــکاران )20( اس ــون و هم ــار نیگلس از معی
ترتیــب اگــر مطالعــه ای همــه و یــا بخشــی از معیارهــای موردنظــر 
را پوشــش مــی داد، بــه ترتیــب بــه آن امتیــاز 2 و یــا 1 داده مــی 
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ــا در  ــت وی ــا را نداش ــک از معیاره ــچ ی ــه ای هی ــد و اگرمطالع ش
ــه آن  ــود، ب ــاره نشــده ب ــوارد الزم اش ــک از م ــچ ی ــه هی ــه ب مقال
امتیــاز صفــرداده مــی شــد. درنهایــت، مطالعــات باکیفیــت صفــر از 
مــرور حاضرحــذف شــدند. بــرای خالصــه ســازی مطالعــات، متــن 
ــرداری  ــاالت خالصــه ب ــه وســپس ازمق ــه مطالع ــر مقال ــل ه کام

شــد .نتایــج جســتجو و فراینــد انتخــاب مقــاالت ایــن مطالعــه در 
)نمــودار 1( نشــان داده شــده اســت. مــوارد اســتخراج شــده عبــارت 
بودنــد از: نــام نویســنده اول، ســال انتشــار، مــکان انجــام مطالعــه، 
نــوع مطالعــه، هــدف مطالعــه، گــروه هــدف و تعــداد آن و خالصــه 

اي از روش کار.

نمودار 1: روند ورود مطالعات به پژوهش
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یافته ها
در جســتجو اولیــه 1803 مقالــه یافــت شــد. پــس از حــذف مــوارد 
تکــراری، معیارهــای ورود بــرای عناویــن، 432 مقالــه باقــی مانــده 
اعمــال گردیــد و چکیــده مقــاالت بــا توجــه بــه معیارهــای ورود و 
ــه تعــداد 394  ــد. در ایــن مرحل خــروج مــورد بررســی قــرار گرفتن
مقالــه حــذف شــد. در مرحلــه بعــد متــن کامــل 38 مقالــه توســط 
ــه منظــور  ــه طــور مســتقل )ب ــم پژوهــش ب ــر از اعضــاء تی دو نف

کاهــش ســوء گیــری احتمالــی( مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
ــه از  ــن و 14 مقال ــای التی ــگاه ه ــه از پای ــه، 24 مقال  از 38 مقال
ــه  ــر 15 مقال ــق ت ــس از بررســی دقی ــود. پ پایگاههــای فارســی ب
ــی  ــا بررس ــدند. ب ــذف ش ــراری ح ــه تک ــط و 6  مقال ــر مرتب غی
چکیــده مقــاالت، چهــار مقالــه مــروری حــذف شــد. چهــار مقالــه 
هــم بعلــت عــدم دسترســی بــه متــن کامــل آن حــذف شــد و در 
پایــان 9 مقالــه مــورد بررســی قرارگرفــت کــه 7 مقالــه انگلیســی 
ــوط  ــه مرب ــن مقــاالت، 3 مقال ــن ای ــود. از بی ــه فارســی ب و 2 مقال
 web of یــک مقالــه مربــوط بــه ،pubmed بــه بانــک اطالعاتــی
sciences ، یــک مقالــه science direct ، یــک مقالــه مربــوط بــه 

Ovid، یــک مقالــه مربــوط بــه scopus،  2 مقالــه هــم مربــوط بــه 

ــود )شــکل1(. SID ب

از 9 مطالعــه باقــي مانــده، 2  مطالعــه در ایــران )15،21(، 2 مطالعــه 
در ترکیــه )12, 14(، 2 مطالعــه در امریــکا )13, 17( و یــک مطالعــه 
نیــز در هــر یــک کشــورهاي  ایســلند )22(، ســوئد )23( و تایلنــد 
)16( انجــام شــده بــود. تمامــی مطالعــات از نــوع کارآزمایــی بالینی 
ــا پایــان مــاه آپریــل2020  و در محــدوده ی زمانــی ســال2010 ت
ــر میــزان  ــر موســیقی را ب ــد. همــه مطالعــات اث انجــام شــده بودن
اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی مــی ســنجند. حجــم نمونــه در 

مقــاالت حداقــل 55 و حداکثــر 207 بــود.
پنــج مقالــه از پژوهــش هــای مــرور شــده حاکــی از تاثیــر مثبــت 
موســیقی درمانــی بــر اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی عمومــی 
بــود، امــا نتایــج ســه مطالعــه نشــان دادنــد موســیقی درمانــی بــر 
میــزان اضطــراب بیماران قبــل از جراحــی تاثیری نداشــت )23،16, 
ــراب  ــزان اضط ــد می ــان داده ش ــز نش ــه نی ــک مطالع 17(. در ی
کاهــش قابــل توجهــی نداشــت، امــا میــزان داروهــای آرامبخــش 
در گــروه مداخلــه کاهــش یافتــه بــود )23(. ســایر جزییــات مرتبــط 

بــا مشــخصات مطالعــات در )جــدول2( آمــده اســت.
جدول 1:  استراتژی جستجو

استراتژی جستجوپایگاه اطالعاتی
PubMedMusic  [Title]( OR General Surgical [Title]( OR Music Therapy [Title]( AND Anxiety [Title](.

جدول 2: مشخصات مقاالت مرور شده مرتبط با تاثیر موسیقی بر اضطراب بیماران قبل از جراحی عمومی )به ترتیب سال(

یافته اصلیهدف و روش کارنوع مطالعهتعداد نمونهنویسنده و سال

سیمن و همکاران 
کارآزمایی 55)2020()14( 

بالینی

هدف: تعیین تاثیر موسیقی درمانی بر سطح اضطراب 
بیماران قبل از جراحی فیستول.

 بیماران بطور تصادفی در دو گروه موسیقی درمانی و 
کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون بیماران قبل و در طول 
جراحی فیستول گذاری به موسیقی گوش می دادند. قبل و 

بعد از مداخله میزان درد و اضطراب آنها اندازگیری شد.

نتایج نشان داد میزان اضطراب بیماران 
در گروه موسیقی درمانی نسبت به قبل 
از مداخله و همچنین نسبت به گروه 

کنترل کاهش معنادار یافته )p=0/01( و 
میزان رضایت بیماران افزایش یافته است 

 .)p=0/01(

پتوت و همکاران 
کارآزمایی 170)2019( )21(

بالینی

هدف: تعیین تاثیر موسیقی بر اضطراب بیماران قبل از 
جراحی زنان.

در این کارآزمایی بالینی بیماران به دو گروه تقسیم شدند. 
در گروه آزمون بیماران قبل از عمل موسیقی دلخواه را 

انتخاب و به مدت 15 الی 30 دقیقه به آن گوش می دادند. 
میزان اضطراب آنها قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه شد.

نتایج نشان داد موسیقی باعث کاهش 
اضطراب بیماران قبل از جراحی می شود 

.)p=0/02(

نیئلسن و همکاران 
کارآزمایی 174)2018( )22(

بالینی

هدف: تعیین تاثیر موسیقی بر اضطراب بیماران قبل و در 
طول جراحی الکتیو بود.

در این کارآزمایی بالینی بیماران به سه گروه تقسیم شدند. 
گروه اول در طول جراحی تصاویر نگاه می کردند، گروه 
دوم موسیقی مالیم گوش می دادند و گروه سوم هیچ 

مداخله آرامش بخشی دریافت نمی کردند. میزان اضطراب 
و احساس خوب بودن بیماران قبل و بعد از مداخله با هم 

مقایسه شد.

نتایج نشان داد میزان اضطراب بیماران در 
گروه مداخله موسیقی مالیم و دیدن تصاویر 
   .)p< 0/05( کاهش معنا دار نداشته است

اما میزان مصرف داروی پروپوفول در دو 
گروه نسبت به گروه کنترل کاهش داشته 
است )p=0/01(.  مقایسه این دو مداخله 

نشان داد اثر بخشی دیدن تصاویر حین عمل 
بر روی سطح اضطراب بیشتر بوده است            

.)p=0/02(
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اگراس و همکاران 
کارآزمایی 180)2018( )12(

بالینی

هدف: مقایسه انواع موسیقی بر اضطراب بیماران قبل از 
جراحی عمومی بود.

در این کارآزمایی بالینی بیماران به چهار گروه تقسیم 
شدند. گروه اول موسیقی طبیعت، گروه دوم موسیقی 

ترکی و گروه سوم موسیقی غربی به مدت 30 دقیقه گوش 
دادند. سپس سه گروه از نظر میزان اضطراب و شاخصهای 

فیزیولوژیک با هم مقایسه شدند.

نتایج نشان داد  هر سه نوع موسیقی توانسته 
است میزان اضطراب بیماران و شاخصهای 
فیزیولویک )فشارخون سیستول و دیاستون، 
  .)p>0/05( را کاهش دهد )نبض و تنفس

میزان اثر بخشی موسیقی ترکی از همه 
 .)p=0/001( بیشتر بود

پکیام و همکاران 
)17( )2018(182

کارآزمایی 
بالینی

هدف: تعیین تاثیر موسیقی محیط بر میزان اضطراب و درد 
بیماران قبل از بپوسی پروستات.

بیماران به دو گروه تقسیم شدند. در گروه آزمون و کنترل 
تقسیم شدند. در گروه آزمون موسیقی در محیط بوسیله 
رادیو پخش می شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت 

نکردند. میزان درد و اضطراب آنها قبل و بعد از مداخله با 
هم مقایسه شد.

نتایج نشان داد موسیقی بر درد و میزان 
اضطراب بیماران پس از عمل تاثیر ندارد      

.)p=0/2(

نجفی و همکاران 
کارآزمایی 70)2018( )15(

بالینی

هدف: تعیین تاثیر موسیقی برمیــزان اضطــراب و 
عالئــم حیاتــی )فشــار خــون سیســتولیک و 

دیاســتولیک، ضربــان قلــب و تعــداد تنفــس( قبل 
از جراحی درمانی اکوکاردیوگرافی از راه مری و برداشت 

پولیپ بود.
بیماران به دو گروه تقسیم شدند. در گروه آزمون موسیقی 

درمانی با موسیقی بی کالم به مدت 30 دقیقه قبل از 
جراحی پخش شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت ننمودند. 

بیماران دو گروه قبل و بعد از مداخله از نظر اضطراب و 
عالیم حیاتی با هم مقایسه شدند.

نتایج نشان داد میزان اضطراب بیماران 
گروه ازمون کاهش معنادار داشته است                       

)p=0/001(. ولی بر روی فشار خون 
سیستول و دیاستول و تنفس تاثیری نداشت 

.)p=0/4(

پالمر و همکاران 
کارآزمایی 207)2015()13(

بالینی

هدف: تعیین تاثیر موسیقی بر اضطراب قبل از عمل 
جراحی پستان.

در این مطالعه بیماران به سه گروه موسیقی زنده، موسیقی 
ضبط شده و گروه کنترل تقسیم شدند. بیماران دو گروه 
مداخله از طریق هدفون نیم ساعت قبل از عمل به دو 
نوع موسیقی گوش می دادند. سپس اضطراب و عالئم 

فیزیولوژیک بیماران قبل و بعد از مداخله اندازه گیری و با 
هم مقایسه شدند.

نتایج نشان داد  عالئم فیزیولوژیک و میزان 
اضطراب دو گروه موسیقی زنده و موسیقی 
ضبط شده پس از مداخله نسبت به گروه 
  .)p=0/02( کنترل کاهش معنادار داشت

بدان معنی که موسیقی توانسته است 
اضطراب بیماران را کاهش دهد. 

کونگ ساواتوراکول 
و همکاران )2016( 

)16(
کارآزمایی 73

بالینی

هدف: تعیین تاثیر موسیقی بر اضطراب و درد بیماران قبل 
از عمل جراحی لوپ.

در این مطالعه، بیماران به صورت تصادفی به دوگروه 
تقسیم شدند. بیماران گروه موسیقی از طریق هدفون به 

آهنگ های کالسیک ترکیه گوش دادند، درحالی که گروه 
کنترل  تحت مراقبت استاندارد قرارگرفتند. میزان درد و 
اضطراب بیماران قبل و بعد از مداخله اندازگیری و با هم 

مقایسه شد.

نتایج نشان داد درد و اضطراب بیماران پس 
از گوش دادن به موسیقی کم نشده است 

و موسیقی در این زمینه بی تاثیر بوده است                
.)p=0/11(

میرباقر آجرپز و 
همکاران )2011( 

)20(
کارآزمایی 60

بالینی

هدف:  تعیین تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی 
شاخص هاي فیزیولوژیک بیماران قبل از اعمال جراحی 

عمومی.

بیماران به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در 
گروه آزمون قبل از جراحی به مدت 30 دقیقه بیماران به 
موسیقی بدون کالم گوش دادند. در گروه کنترل مداخله 
ای صورت نگرفت. دو گروه از نظر میزان اضطراب و 

شاخصهای فیزیولوژیک با هم مقایسه شدند.

نتایج نشان داد میزان اضطراب و متوسط 
فشارخون سیستولیک درگروه آزمون نسبت 

به گروه کنترل معنا دار بود  )p>0/05(. ولی 
تعداد ضربان قلب و تنفس در دقیقه در دو 
.)p=0/2 ( گروه تفاوت معناداري نداشت
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نحوه مداخله در مطالعات
ــیقی  ــورت موس ــات بص ــه مطالع ــتفاده در هم ــورد اس ــه م مداخل
ــات  ــیقی در مطالع ــوع موس ــه ن ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود، ب ــی ب درمان
مختلــف متفــاوت بــود. در پژوهــش ســیمن و همــکاران )2020(  از 
موســیقی عامیانــه، پــاپ و موســیقی صوفــی در ســه گــروه مداخلــه 
اســتفاده گردیــد )14(. پتــوت و همکارنــش )2019( موســیقی 
دلخــواه و انتخــاب شــده توســط بیمــار را برایــش پخــش نمودنــد 
)22(. نیلســن و همــکاران )2018( از موســیقی مالیــم بــرای 
ــکاران  ــراس و هم ــد )22(. اگ ــتفاده نمودن ــراب اس ــش اضط کاه
ــد.  )2018( بیمــاران را در ســه گــروه موســیقی درمانــی قــرار دادن
ــی  ــیقی ترک ــروه دوم موس ــت، در گ ــیقی طبیع ــروه اول موس در گ
ــل از  ــه قب ــدت 30 دقیق ــه م ــی ب ــیقی غرب ــوم موس ــروه س و درگ
عمــل جراحــی بــرای بیمــار پخــش شــد )12(. پکیــام و همــکاران 
)2018( پخــش موســیقی در محیــط را بــه عنــوان مداخلــه گــروه 
آزمــون بــکار بردنــد )17(. در پژوهش پالمــر و همــکاران )2015( از 
موســیقی زنــده و موســیقی ضبــط شــده اســتفاده شــد )13(. کونگ 
ــی را  ــکاران )2016( موســیقی کالســیک ترک ــاواتوراکول و هم س
ــد  ــش نمودن ــون پخ ــط هدف ــار توس ــرای بیم ــی ب ــل از جراح قب
ــکاران  ــز و هم ــر آجرپ ــکاران )2018( و میرباق ــی و هم )16(. نجف
)2011( موســیقی بــدون کالم بــه مــدت 30 دقیقــه قبــل از عمــل 
ــها  ــه پژوهش ــد )15, 21(. در هم ــش نمودن ــاران پخ ــرای بیم ب
ــکاران )2016( )16( و  ــاواتوراکول و هم ــگ س ــه کون ــز مطالع بج
پکیــام و همــکاران )2018( )17(، نیلســن و همــکاران )2018( )23( 
ــر داشــته اســت. در  ــل از جراحــی تاثی ــر اضطــراب قب موســیقی ب
همــه مطالعــات بجــز پژوهــش پکیــام و همــکاران )2018( نیلســن 
ــل از  ــون و قب ــط هدف ــیقی توس ــکاران )2018( )23( موس و هم
ــام و  ــرای بیمــار پخــش شــده اســت. در پژوهــش پکی جراحــی ب
ــاران در فضــای  ــرای بیم ــو ب ــق رادی ــکاران، موســیقی از طری هم
محیــط پخــش شــده اســت )17(. مــدت زمــان پخش موســیقی در  
همــه مطالعــات بجــز پژوهــش نیلســن و همــکاران )2018( )23( 
ــود. در پژوهــش  و ســیمن و همــکاران )2020( )14(، 30 دقیقــه ب
ــکاران )2020( ــیمن و هم ــکاران )2018( )23( و س ــن و هم نیلس
ــه  ــان جراحــی ب ــد از پای ــا بع ــل از جراحــی ت ــاران از قب )14(، بیم

موســیقی گــوش مــی دادنــد.
ابزارسنجش اضطراب

ابــزار ســنجش اضطــراب در اکثــر مطالعــات پرسشــنامه اضطــراب 
ــی پژوهــش پالمــر و همــکاران )2015(  از  ــود. ول اشــپیل برگــر ب
ــتفاده  ــراب اس ــری اضط ــدازه گی ــرای ان ــاس  GA-VAS ب مقی
گردیــد )13(. پرسشــنامه اضطــراب اشــپیل برگــر میــزان اضطــراب 

آشــکار و پنهــان مــی ســنجد )24(. در حالیکــه GA-VAS یــک 
خــط ده ســانتیمتری اســت کــه شــدت اضطــراب را در 24 ســاعت 
گذشــته بــر اســاس گــزارش بیمــار مــی ســنجد. عــدد ده بــه معنی 
اضطــراب زیــاد و صفــر بــه معنــی عــدم وجــود اضطــراب اســت 

.)25(

بحث
مطالعــه مــروری حاضــر بــا هــدف مــروری بــر تأثیــر موســیقی بــر 
اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی عمومــی انجــام شــد کــه نتایج 
اکثــر مطالعــات حاکــی از اثــرات متفــاوت موســیقی بــر اضطــراب 
ــج  ــاوت در نتای ــل تف ــاید دلی ــود. ش ــی ب ــل از جراح ــاران قب بیم
مطالعــات را بتــوان در ایــن دانســت کــه پژوهشــهای مــرور شــده 
ــزار  ــی، اب ــوع جراحــی عموم ــوع موســیقی، ن ــه، ن در نحــوه مداخل
ارزیابــی اضطــراب، فرهنــگ بیمــاران مــورد مطالعــه بــا یکدیگــر 
تفــاوت دارنــد. نتایــج پژوهشــهای پکیــام و همــکاران )2018( )17( 
ــد  ــان دادن ــکاران )2016( )16( نش ــاواتوراکول و هم ــگ س و کون
کــه موســیقی بــر اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی تاثیــر نــدارد. 
تفــاوت پژوهــش پکیــام و همــکاران )2018( بــا پژوهشــهای دیگــر 
در ایــن بــود کــه موســیقی در محیــط توســط رادیــو پخــش مــی 
شــد ولــی در بقیــه مطالعــات بیمــاران موســیقی را از درون هدفــون 
گــوش مــی کردنــد )17(. در پژوهــش کونــگ ســاواتوراکول 
ــق  ــرك از طری ــه موســیقی ت ــز بیمــاران ب و همــکاران )2016( نی
هدفــون گــوش مــی کردنــد ولــی نتایــج آن حاکــی از عــدم تاثیــر 
موســیقی بــر اضطــراب بیمــاران بــود )16(. ایــن تفــاوت در نتایــج 
ــر وجــود تفاوتهــای فرهنگــی – اجتماعــی  را مــی تــوان مبنــی ب

کشــورهای مختلــف بــا هــم دانســت.
ــات  ــز در مطالع ــوع موســیقی پخــش شــده نی ــج، ن براســاس نتای
مختلــف متفــاوت بــود. اگــراس و همــکاران )2018( از ســه نــوع 
موســیقی متفــاوت )موســیقی طبیعــت، موســیقی ترکی و موســیقی 
غربــی( بــرای کاهــش اضطــراب بیمــاران قبــل از جراحــی اســتفاده 
نمــود. نتایــج نشــان داد هــر ســه نــوع موســیقی، اضطــراب بیماران 
قبــل از جراحــی را کــم نمــوده اســت )12(. در مطالعــه وی بیمارانی 
کــه موســیقی ترکــی گــوش مــی دادنــد نســبت بــه دو گــروه دیگر 
ــوان چنیــن  اضطرابشــان کاهــش بیشــتری داشــته اســت. مــی ت
اذعــان داشــت کــه چــون مطالعــه بــر روی بیمــاران تــرك زبــان 
و در شــهر ترکیــه انجــام شــده اســت، بیمــاران انــس بیشــتری بــا 
زبــان خــود داشــته و موســیقی ترکی بیشــتر توانســته اضطرابشــان 
را کاهــش دهــد. مــرور انجــام شــده نشــان داد در همــه مطالعــات 
ــکاران )2016( )16( و  ــاواتوراکول و هم ــگ س ــه کون ــز مطالع بج
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پکیــام و همــکاران )2018( )17(، نیلســن و همــکاران )2018( )23( 
موســیقی بــر اضطــراب قبــل از جراحــی تاثیــر داشــته اســت. بــه 
ــه موســیقی  ــن باشــد ک ــر در ای ــن تاثی ــل ای ــی رســد دلی نظــر م
بــه بیمــاران کمــک مــی کنــد کــه بــا شــرایط درمانــی ســازگاری 
ــده  ــوان ش ــی عن ــد )26(. در پژوهش ــل نماین ــک حاص فیزیولوژی
اســت کــه موســیقی بــا تاثیرگــذاری روی مغــز بــا تحریــک امــواج 
ــا ایجــاد  ــن هــا شــده و ب ــه ترشــح آندروفی ــزی منجــر ب ــا مغ آلف
ــن  آرام ســازی باعــث کاهــش اضطــراب مــی گــردد )27(. بنابرای
مــی تــوان اذعــان داشــت موســیقی از طریــق بــاال بــردن آســتانه 
ــم فرایندهــای  ــی، تنظی ــردن احساســات منف ــن ب اســترس و از بی
درونــی، ایجــاد حالــت آرامــش، افزایــش قــدرت ایمنــی و کمــک 
بــه یکپارچگــی روانــی- اجتماعــی، فیزیولوژیکــی و احساســی فــرد 
ــا  ــی ب ــل باشــد )27(. ول ممکــن اســت درکاهــش اضطــراب دخی
توجــه بــه اینکــه در برخــی مطالعــات تاثیــر موســیقی بــر اضطراب 
ــن نتیجــه دارای  ــده اســت )16،17،23(، ای ــی رد ش ــل از جراح قب

قاطعیــت نمــی باشــد.
در مطالعــات مــرور شــده بجــز پژوهش پتــوت و همــکاران )2019( 

)22( بیمــاران در انتخــاب موســیقی دخالتــی نداشــتند. در مطالعــه 
ــرای  ــار ب ــواه بیم ــیقی دلخ ــکاران )2019( از موس ــوت و هم پت
ــه  ــود )22(. ب ــده ب ــتفاده ش ــل اس ــل از عم ــراب قب ــش اضط کاه
نظــر مــی رســد تفاوتهــای فرهنگــی و اجتماعــی ونــوع موســیقی 
انتخابــی بــرای بیمــاران مــی توانــد در میــزان تاثیــر موســیقی موثر 
باشــد، علیرغــم ایــن کــه هنــوز بیــن نحــوه انتخــاب موســیقی در 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــق و ی ــی توســط محق ــات بصــورت انتخاب مطالع
درخواســت و میــل بیمــار، اتفــاق نظــر کاملــی وجــود نــدارد، امــا 
تاکیــد بیشــتر بــر روی مــورد انتخــاب و دلخــواه بیمــاران می باشــد 

.)28(

نتیجه گیري
ــرد  ــه کارب ــات انجــام شــده در زمین ــرور مطالع ــه م ــا توجــه ب ب
ــی،  ــی عموم ــل از جراح ــاران قب ــراب بیم ــر اضط ــیقی ب موس
نمــی تــوان بــا قاطعیــت بیــان نمــود کــه ایــن روش موثــر مــی 
باشــد. بنابرایــن پیشــنهاد مــی گــردد مطالعــات بیشــتر در ایــن 

ــه انجــام گــردد. زمین
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