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چکیده
زمینــه و هــدف :تأثیــر موســیقی در کاهــش درد و اضطــراب در انــواع مداخلههــای پزشــكی نشــان داده اســت ،هرچنــد كــه نتایــج ایــن مطالعــات
در بررســی تأثیــر بیولوژیــك موســیقی گاهــی متناقــض بــوده اســت.در نتیجــه میتــوان گفــت كــه هنــوز چگونگــی تأثیــر بیولوژیــك موســیقی
واضــح نیســت .عــدم وجــود تحقیقــات كافــی در مــورد فاكتورهــای بیولوژیــك ،بــه خصــوص در بیمــاران ایرانــی بیانگــر نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر
در ایــن زمینــه اســت .لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر موســیقی برمیــزان اضطــراب و عالئــم حیاتــی (فشــار خــون سیســتولیك و
دیاســتولیك ،ضربــان قلــب و تعــداد تنفــس) انجــام شــده اســت.
مــواد و روش هــا :در ایــن کارآزمایــی بالینــی ،تعــداد  70نفــر از بیمــاران بــه شــیوه در دســترس انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه
آزمــون و کنتــرل تقســیم شــدند .موســیقی بــدون کالم بــه مــدت  30دقیقــه بــرای بیمــاران گــروه آزمــون پخــش شــد و بــرای افــراد گــروه کنتــرل
فقــط مراقبتهــای روتیــن انجــام شــد .ابزارهــا شــامل پرسشــنامه جمعیتشــناختی ،پرسشــنامه اضطــراب اســپیلبرگرو چــک لیســت عالئــم
حیاتــی بــود کــه بــا اســتفاده از آنهــا دادههــا قبــل از مداخلــه و بالفاصلــه بعــد از شــروع مداخلــه جمـعآوری شــدند .دادههــا بــا نــرم افــزار SPSS
نســخه  21تجزیــه و تحلیــل شــدند و ســطح معنـیداری  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتــه هــا :دو گــروه از نظــر متغیرهــای جمعیــت شــناختی و بالینــی تفــاوت آمــاری معنـیداری نداشــتند .نمــره اضطــراب در گــروه آزمــون بعــد
از شــروع مداخلــه بــه صــورت معنـیداری کاهــش یافــت ( .)P>0/05میانگیــن فشــار خــون سیســتولیک دو گــروه قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت
معنـیدار نداشــت ( .)P<0/05میانگیــن فشــار خــون دیاســتولیک دو گــروه قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت معنـیدار نداشــت ( .)P<0/05میانگیــن
تعــداد نبــض درگــروه آزمــون بعــد از مداخلــه تفــاوت معن ـیدار داشــت ( .)P>0/05میانگیــن تعــداد تنفــس دو گــروه قبــل و بعــد از مداخلــه
تفــاوت معنـیدار نداشــت (.)P>0/05
نتیجــه گیــری :نتایــج حاکــی از آن اســت کــه میتــوان از موســیقی درمانــی جهــت کاهــش اضطــراب و متعادلســازی ضربــان قلــب بیمــاران
کاندیــد اکوکاردیوگرافــی از راه مــری اســتفاده کــرد .بررســی تاثیــر ایــن مداخلــه بــر روی عالئــم حیاتــی نظیــر فشــارخون سیســتولیک ،دیاســتولیک
و تنفــس نیازمنــد تحقیقــات بــا مــدت زمــان طوالنیتــر میباشــد.
واژههای کلیدی :اضطراب ،عالئم حیاتی ،اکوکاردیوگرافی از راه مری

نویسنده مسئول :حیدر زارعی پور ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه ،ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پست الکترونیکIranh2013@yahoo.com :
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سید سعید نجفی و همکاران

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

برخــی مطالعــات تاثیــر موســیقی درمانــی بــر تعــداد ضربــان
قلــب ومیــزان فشــار خــون بیــن دو گــروه تفــاوت معن ـیداری
مشــاهده نشــد( .)16-17در حالــی کــه نتایــج مطالعــات دیگــر
نشــان داد کــه موســیقی درمانــی باعــث كاهــش ضربــان قلــب و
فشــار خــون میشــود( .)18-19شــاید عــدم وجــود تحقیقــی جامــع
دلیلــی بــرای ایــن گزا رشهــای متناقــض باشــد در نتیجــه
میتــوان گفــت كــه هنــوز چگونگــی تأثیــر بیولوژیــك موســیقی
واضــح نیســت .از طرفــی نتیجــه جســتجو در ســایتهای علمــی
متعــدد در کشــور نشــان داد کــه تاکنــون مطالعـهای در زمینــه
تأثیــر موســیقی در بیمــاران کاندیــد روش تشــخیصی تهاجمــی
اکوکاردیوگرافــی از راه مــری انجــام نشــده اســت .در بســیاری
از مطالعــات ،تأثیرگــذاری موســیقی در مداخــات بالینــی ،در
ل  3 0دقیقــه
طــول دوره شــنیدن موســیقی ،بــه مــدت حداقــ 
توصیــه شــده اســت( .)20مداخــات غیردارویــی از جملــه
اســتفاده ازموســیقی درمانــی جهــت کاهــش اضطــراب بیمــاران
قلبــی بویــژه در رویههــای تهاجمــی ازجملــه اکوکاردیوگرافــی
از راه مــری توســط پرســتاران میتوانــد بــا کاهــش اضطــراب
بیمــاران امــکان اســتفاده بیشــتر از ایــن روش تشــخیصی بــا
ارزش را افزایــش دهــد .بــا عنایــت بــه اینکــه موســیقی درمانــی
هیچگونــه عارضــهای در ایــن بیمــاران نــدارد عــاوه بــر ایــن
ســاده و ارزان و بــدون خطــر میباشــد و بــرای مددجــو نیــز
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مقدمه
امــروزه بیماریهــای مختلــف خصوصــاً بیماریهــای مرتبــط
بــا اســترس ،شــیوع باالتــری نســبت بــه گذشــته دارنــد .از بیــن
ایــن بیماریهــا ،میتــوان بــه بیماریهــای قلبــی عروقــی
اشــاره نمــود ( .)1برخــی از ایــن روشهــای تشــخیصی ازجملــه
اکوکاردیوگرافــی از راه مــری جــزء روشهــای تشــخیصی
تهاجمــی میباشــد و میــزان اســترس و اضطــراب باالیــی را
بــه بیمــاران وارد مینمایــد(2و .)3اکوکاردیوگرافــی از راه مــری
( )TEEمشــاهده تصاویــر ویدیوئــی قلــب بــه وســیله لولهــای
قابلانعطــاف اســت کــه تصویــر واضحتــری از قلــب نســبت بــه
اكوكاردیوگرافــی اســتاندارد كــه از جلــو و خــارج قفســة ســینه
انجــام میشــود ارائــه مینمایــد .اکوکاردیوگرافــی از راه مــری
روش کــم خطــری اســت امــا میتوانــد عــوارض متعــددی از
قبیــل مشــكالت تنفســی ،ریتــم غیــر طبیعــی قلــب ،عفونــت
دریچههــای قلــب ،واكنــش بــه داروهــای آرامبخــش ،و
خونریــزی را بــه همــراه داشــته باشــد .بــا وجــود ایــن یكــی
از مهمتریــن عــوارض روش مذكــور ،اضطــراب اســت كــه
میتوانــد خاطــرهای ناخوشــایند را در ذهــن ایــن بیمــاران
بــر جــای بگــذارد( .)4اضطــراب بیمــاران در قبــل از روشهــای
تشــخیصی تهاجمــی ،امــری اجتنابناپذیــر اســت كــه بایــد بــه
دنبــال روشــی بــرای كاهــش یــا برطــرف ســاختن آن بــود( 5و.)6
ســطوح بــاالی اضطــراب میتوانــد باعــث انجــام روش تشــخیصی
بــه صــورت ناكامــل ،دردنــاك و دشــوار و باعــث افزایــش مصــرف
داروهــای آرام بخــش و ایجــاد عــوارض ناشــی از آنهــا شــود(7و .)8
روشهــای مــورد اســتفاده بــرای كاهــش اضطــراب بیمــاران
بــه دو دســته دارویــی و غیــر دارویــی تقســیم میشــوند( 9و.)10
امــروزه تمایــل بــه اســتفاده از روشهــای غیــر دارویــی ،جهــت
تســكین درد و اضطــراب رو بــه ازدیــاد اســت ،یكــی از ایــن
روشهــا ،اســتفاده از محــرك صوتــی خوشــایند یــا موســیقی
درمانــی میباشــد( .)11تاریخچــه كاربــرد صــدا در درمــان امــراض
بــه گذشــتهای دور بــر میگــردد ،بهطوریكــه كتیبههــای
مصــری ،یونانــی ،چینــی ،هنــدی و رومــی از موســیقی بــه عنوان
یــك وســیله شــفا دهنــده یــاد كردهانــد(9،11و .)10موســیقی
درمانــی درمــان مکملــی اســت کــه بهبــودی و رفــاه بیمــاران

را از طریــق افزایــش آســتانه اســترس و از بیــن بــردن عواطــف
منفــی ،تنظیــم فرآیندهــای درونــی ،ایجــاد حالــت آرامــش،
افزایــش قــدرت ایمنــی بهبــود میبخشــد(12و .)13بــا ایــن وجــود
در مطالعــه  Zimmermanو همــکاران بــر روی بیمــاران تحــت
جراحــی پیونــد عــروق کرونــر( )CABGنشــان داد کــه ارتبــاط
معنــاداری بیــن گــوش دادن بــه موســیقی و میــزان اضطــراب
بیمــاران وجــود نــدارد( .)14بــه نظــر میرســد عوامــل متفاوتــی
بــر روی تأثیــر موســیقی بــر كاهــش درد ،اضطــراب و فاكتورهای
بیولوژیــك تأثیــر دارد كــه هنــوز جنبههــای مختلــف آن قابــل
بررســی و تحقیــق میباشــد .بــرای مثــال ممكــن اســت در
مطالعــهای بیشــترین تأثیــر موســیقی در كاهــش اضطــراب
خــود را نشــان دهــد و در مطالعــه دیگــر ایــن تأثیــر بــر روی
فشــارخون و فاكتورهــای بیولوژیــك یــا درد باشــد( .)15در
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روش اجرا
ایــن مطالعــه از نــوع کارآزمایــی بالینــی تصادفــی شــده بــا گــروه
کنتــرل اســت و بــر اســاس هــدف ایــن پژوهــش را میتــوان
یــک پژوهــش کاربــردی دانســت .در ایــن پژوهــش تاثیــر متغیــر
مســتقل موســیقی درمانــی بــر متغیرهــای وابســته اضطــراب
و عالئــم حیاتــی در بیمــاران کاندیــد اکوکاردیوگرافــی از راه
مــری بررســی شــد .محیــط پژوهــش در واقــع دو بیمارســتان
آموزشــی و درمانــی نمــازی و شــهید فقیهــی شــهر شــیراز بــود.
تعــداد واحدهــای پژوهــش در مجمــوع  35نفــر در هــر گــروه
بــود .بــرای محاســبه حجــم نمونــه بــر اســاس مطالعــه مشــابه(.)9
تعــداد  70نفــر در دو گــروه نیــاز میباشــد یعنــی تعــداد 35
نفــر در هــر گــروه نیــاز اســت و تــوان آزمــون  95درصــد و
ســطح معنــادار  5درصــد بــراورد شــد:
n1=2δ2 (z(α/2)+zβ)2 / (μ1 - μ2)2

در ایـن مطالعـه بـرای انتخاب بیمـاران از نمونهگیـری تصادفی با
اسـتفاده از جـدول اعـداد تصادفی به روش بلوکی اسـتفاده شـد.
بیمـاران واجـد شـرایط به صـورت تصادفی بـا اسـتفاده از جدول
اعـداد تصادفـی بـه روش بلوکـی در دو گروه آزمـون وکنترل قرار
گرفتنـد .ابتدا پژوهشـگر جایگشـتهای مختلف  )Aنشـاندهنده
گـروه آزمـون) و ( Bنشـاندهنده گـروه کنتـرل) را تشـکیل
مـیداد کـه  6حالـت مختلـف میشـد .بطـور مثـال(1-AABB,
 )2-ABAB,…, 6-ABBAسـپس بـراى انتخـاب افـراد نمونه
از جـدول ،انگشـت خـود را بطـور اتفاقـى از یـک نقطـه جـدول
اعـداد تصادفـی در جهـت سـطر یا سـتون حرکت مـیداد .هرگاه
اعـدادی را بیـن یـک تـا شـش میدیـد جایگشـت مربـوط به آن
عـدد را یادداشـت میکـرد( .)21به طـور مثال ،اگر عـدد  6میآمد،
جایگشـت  ABBAرا یادداشـت میکـرد و لـذا بیمـاران واجـد
شـرایط را در دو گـروه آزمـون وکنتـرل؛ بدیـن صـورت (آزمون-

کنتـرل -کنتـرل -آزمـون) قـرار میداد .شـرایط ورود بـه مطالعه
شـامل تمایـل بـه شـركت در پژوهـش ،تشـخیص لـزوم انجـام
اکوکاردیوگرافی از راه مری توسـط پزشـك متخصص قلب ،سـن
 15سـال بـه بـاال ،داشـتن ثبـات همودینامیـک و کسـب امتیـاز
 31و باالتـر از پرسشـنامه اضطـراب اسـپیل برگـر بـود و شـرایط
خـروج شـامل سـابقه بیمـاری روانی شـناخته شـده و یـا مصرف
داروهـای روانی ،سـابقه شـركت در دوره آموزشـی مـدون مهارت
حل مسـئله ،روشهای كنترل اسـترس و یوگا در  6ماه گذشـته،
سـابقه بحـران جدید مانند فوت بسـتگان درجه یـك ،طالق خود
یـا پـدر و مادر در  6ماه گذشـته ،وجود اختالل شـنوایی ،دریافت
داروهـای آرامبخـش و ضـددرد  3سـاعت قبل از مداخلـه ،اعتیاد
بـه مـواد مخدر ،داشـتن درد و عدم تمایـل و بیعالقگی به گوش
دادن بـه موسـیقی بـود .اهـداف اولیه ایـن پژوهش بررسـی تاثیر
موسـیقی درمانـی بـر میـزان اضطـراب و عالئـم حیاتـی بیماران
کاندیـد اکوکاردیوگرافی از راه مری میباشـد و اهـداف ثانویه این
پژوهـش؛ بررسـی تاثیـر موسـیقی درمانـی بـر میزان اضطـراب و
بررسـی تاثیـر موسـیقی درمانی بر عالئـم حیاتی بیمـاران کاندید
اکوکاردیوگرافـی از راه مـری میباشـد.
ابــزار ســنجش متغیرها شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیک
(ســن ،جنــس ،تاهــل و تحصیــات) و چــک لیســت کنتــرل
عالئــم حیاتــی وپرسشــنامه اضطــراب آشــکار و پنهــان اســپیل
برگــر بــود کــه بــه صــورت خــود گزارشدهــی تکمیــل گردیــد.
پرسشــنامه مذكــور دارای دو بخــش و در هــر بخــش حــاوی 20
ســؤال میباشــد .بخــش اول ،جهــت ســنجش اضطــراب موقعیتی
(اضطــراب فــرد در همــان زمــان) بــوده و در بخش دوم ســنجش
اضطــراب شــخصیتی (اضطــراب فــرد در بیشــتر مواقــع زندگــی)
مدنظــر اســت .پاســخها براســاس طیــف لیكــرت  4درجــهای
( 1تــا  )4بــوده و دامنــه مجمــوع نمــرات در هــر بخــش 20
تــا  80اســت .عبــارات منفــی بــه صــورت معکــوس نمرهدهــی
میشــود .روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در ایــران مــورد
تأییــد اســت .در مطالعــه مجیــدی ،پایایــی ایــن پرسشــنامه از
روش آلفــای كرونبــاخ برابــر بــا  80بــه دســت آمــد .افــراد بــا
امتیــاز زیــر  ،31بــه عنــوان غیرمضطــرب و باالتــر از آن در
گــروه مضطــرب قــرار گرفتنــد( .)9در مطالعــه ربیعــی و همــکاران
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397
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قابــل پذیرشتــر از روشهــای دارویــی اســت .لــذا مطالعــه
حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر مداخلــه موســیقی درمانــی بــر
میــزان اضطــراب و عالئــم حیاتــی بیمــاران کاندیــد اکوکاردیــو
گرافــی از راه مــری ،طراحــی گردیــده اســت.

3

4

سید سعید نجفی و همکاران

پخش موسـیقی ،از دسـتگاه  MP3playerهدفون اسـتفاده شـد.
هدفـون میتوانـد صداهـای محیطـی را ماسـکه کنـد .لـذا تاثیـر
مداخله را شـفافتر میسـازد .جهـت پیشـگیری از انتقال عفونت
ناشـی از کاربـرد هدفـون بـرای بیمـاران ،هدفـون پـس از هر بار
اسـتفاده ،مـورد ضدعفونی قـرار میگرفت.
روش اجــرای مطالعــه بــه ایــن صــورت بــود کــه بیمــاران
کاندیــد اکوکاردیوگرافــی از طریــق مــری مراجعهکننــده بــه
بخشهــای اکوکاردیوگرافــی بیمارســتانهای نمــازی و شــهید
فقیهــی شــیراز کــه معیــار ورود بــه مطالعــه را دارا بودنــد انتخاب
و پــس از بیــان و توضیحــات الزم در مــورد نحــوه انجــام و اهداف
پژوهــش و تکمیــل پرسشــنامهها و چــک لیســتها ،در صــورت
تمایــل بیمــاران رضایــت اگاهانــه کتبــی تکمیــل گردیــده،
ســپس اطالعــات دموگرافیــک ثبــت و توســط پرسشــنامه
اضطــراب اســپیل برگــر میــزان اضطــراب بیمــاران اندازهگیــری
و ثبــت گردیــد وهمــکار پژوهشــگر عالئــم حیاتی(فشــارخون و
نبــض و تنفــس) بیمــاران را اندازهگیــری کــرده .در مرحلــه بعــد
پژوهشــگر بــه صــورت تصادفــی بــا اســتفاده از جــدول اعــداد
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

روش تجزیه و تحلیل دادهها
از طریــق نرمافــزار (نســخه SPSS )21بــا اســتفاده از روشهــای
آمــاری شــامل آمــار توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــده .در
بخــش آمــار توصیفــی ،از میانگیــن و انحــراف معیــار ،و در بخش
آمــار اســتنباطی ،از آزمونهــای آنالیــز واریانــس یــك طرفــه،
فیشــر ،كای  -دو و تــی اســتفاده گردید .برای مقایســه همســانی
اطالعــات فــردی کیفــی و کمــی در بین بیمــاران شــرکت کننده
در مطالعــه ،بــه ترتیــب از آزمــون کای اســکوئر و تــی مســتقل
و بــرای مقایســه میــزان اضطــراب در گــروه آزمــون و کنتــرل،
قبــل و بعــد پخــش موســیقی ،از آزمــون آمــاری تــی زوجــی و
بــرای مقایســهی میــزان اضطــراب ،بیــن گروههــای مطالعــه،
قبــل و بعــد از گــوش دادن بــه موســیقی از آزمــون تــی مســتقل
اســتفاده شــد .ســطح معنــاداری  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها
 74/3درصــد از نمونههــا در گــروه آزمــون و کنتــرل باالتــر از
ســیکل بودنــد .در مقایســه دو گــروه جنــس در اکثــر واحدهــای
مــورد پژوهــش در گروه آزمون ( 60درصــد) و کنترل ( 74درصد)
مــرد بــود .اکثــر بیمــاران گــروه آزمــون ( 60درصــد) متاهــل
بودنــد و  48/6درصــد از گــروه کنتــرل متاهــل بودنــد.
ســطح تحصیــات گــروه آزمــون وکنتــرل توســط آزمــون
مجــذور کای و آنــوا؛ تفــاوت امــاری معنــاداری از نظــر
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روایــی پرسشــنامه توســط ده تــن از صاحــب نظــران پرســتاری
ســنجیده و تاییــد شــده اســت( .)22همچنیــن پایایــی ایــن
پرسشــنامه در تحقیــق تیدمــن 87درصــد محاســبه گردیــد(.)23
بــرای گــردآوری دادههــای عالئــم حیاتــی از دســتگاه فشارســنج
جیــوهای و ســاعت مچــی ثانیـهدار اســتفاده شــده .بــرای تعییــن
اعتبــار فشــار ســنج جیوهای"یاماســو" اســتفاده شــد و بــرای
تمــام واحدهــای پژوهــش از یــک دســتگاه فشارســنج واحــد
اســتفاده میشــد .بــرای تعییــن اعتبــار علمــی فشارســنج،
فشــارخون 10نفــر توســط یــک نفــر در دو مرحلــه اندازهگیــری
شــد .بــرای تعییــن اعتبــار ســاعت مچــی از ســاعت مچــی
"کاســیو" و بــرای تمــام واحدهــای پژوهــش از یــک ســاعت
مچــی واحــد اســتفاده گردیــد.
موسـیقی كـه به عنـوان متغیرمسـتقل ایـن مطالعه اسـت ،قطعه
ایگوانـا میباشـدكه بـه لحـاظ تأثیـر درمانـی بـه تاییـد انجمـن
موسـیقی درمانـی ایران رسـیده اسـت .این موسـیقی دارای تمی
یكنواخـت ،مالیم و بدور از هرگونـه هیجانات ملودیك و ریتمیك
اسـت و ریتمـی كمتر از  ۸۰ضرب آهنـگ در ثانیه دارد( .)24جهت

تصادفــی بــه روش بلوکــی افــراد را در دو گــروه آزمــون و کنتــرل
قــرار م ـیداد و پــس از آمــوزش در خصــوص نحــوه پروســیجر،
موســیقی بــدون کالم بــه مــدت  30دقیقــه بــرای بیمــاران گروه
آزمــون پخــش میشــد و بــرای افــراد گــروه کنتــرل فقــط
مراقبتهــای روتیــن انجــام و بــا ایــن تفــاوت کــه مداخلــهای
بــرای آنــان صــورت نگرفــت .بالفاصلــه بعــد از مداخلــه 30
دقیقــهای ،همــکار مســئول اندازهگیــری متغیرهــای اضطــراب
و عالئــم حیاتــی کــه خــارج از اتــاق بیمــار منتظــر بــود و از
گروهــی کــه بیمــاران در آن قــرار داشــتند اطــاع نداشــت
(بــه منظــور جلوگیــری از تــورش) ،وارد اتــاق شــده و میــزان
اضطــراب و عالئــم حیاتــی را اندازهگیــری و ثبــت میکــرد.

بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان اضطراب و عالئم...

نمــرهی اضطــراب در گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه نســبت
بــه قبــل از مداخلــه کاهــش یافتــه اســت .نتایــج حاصــل از
آزمــون تــی زوجــی نشــان داد کــه بیــن نمــره اضطــراب قبــل
و بعــد از مداخلــه در گــروه آزمــون تفــاوت معنــادار وجــود دارد
( .)p>0/001امــا بیــن نمــره اضطــراب قبــل و بعــد از مداخلــه در
گــروه کنتــرل تفــاوت معنــادار وجــود نــدارد ( .)p<0/05در گــروه
آزمــون میانگیــن نمــره کل اضطــراب بالفاصلــه بعــد از مداخلــه
نســبت بــه قبــل از مداخلــه  24/96نمــره کاهــش در حالیکــه
در گــروه کنتــرل بالفاصلــه بعــد از مداخلــه نســبت بــه قبــل از
مداخلــه  6/51نمــره افزایــش دیــده میشــود (جــدول شــماره .)3
میانگیــن و انحــراف معیــار فشــار خــون سیســتولیک و
دیاســتولیک و تنفــس دو گــروه قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت
معنــیدار نداشــته اســت ( )p<0/05ولــی میانگیــن و انحــراف
معیــار نبــض در دو گــروه بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــیدار
داشــته اســت (( )p>0/05جــدول شــماره .)4

جدول شماره .1مقایسه توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات کیفی جمعیت شناختی
گروه

فراوانی

متغیر

آزمون ()n=35

کنترل ()n=35

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجموع
تعداد

درصد

p-value

جنس
مرد

21

60

26

74

47

66

آزمون مجذور کای

زن

14

40

9

26

23

34

0/209

وضعیت تاهل
مجرد

13

37/1

16

45/7

29

52/1

متاهل

21

60

17

48/6

38

42/3

0/187

همسر فوت شده

1

2/9

1

2/9

2

2/8

آزمون آنوا

مطلقه

0

0

1

2/9

1

1/4

سطح تحصیالت
ابتدایی و راهنمایی

9

25/7

9

25/7

18

25/4

سیکل

10

28/6

11

31/4

21

29/6

0/61

دیپلم

12

34/3

8

22/9

20

28/2

آزمون آنوا

دانشگاهی

4

11/4

7

20

11

15/5
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خصوصیــات کیفــی جمعیــت شــناختی وجــود نداشــته
اســت ( )p<0/05و در نتیجــه دوگــروه از نظــر ویژگیهــای
کیفــی جمعیــت شــناختی همســان بودند(جــدول شــماره .)1
میانگیــن ســنی افــراد در گــروه آزمــون  48/03 ±18/57و در
گــروه کنتــرل  47/57 ±18/29ســال بــود .در مقایســه دو گــروه
آزمــون و کنتــرل توســط آزمــون مجــذور کای ،تســت فیشــر و
آزمــون تــی مســتقل؛ تفــاوت آمــاری معنــاداری از نظــر ســن
وجــود نداشــته اســت ( )p<0/05و در نتیجــه دو گــروه از نظــر
ســن همســان بودنــد (جــدول شــماره  .)2میانگیــن نمــره کل
اضطــراب واحدهــای مــورد پژوهــش در دو گــروه آزمــون
وکنتــرل بــر اســاس آزمــون آمــاری تــی مســتقل تفــاوت آمــاری
معنــاداری نداشــته اســت( )p<0/05و دو گــروه از ایــن نظــر
قبــل از شــروع مداخلــه مشــابه بودنــد .در بعــد از مداخلــه بیــن
دو گــروه آزمــون و کنتــرل از لحــاظ نمــره اضطــراب تفــاوت
آمــاری معنــاداری وجــود دارد ( .)p>0/001بــه طوریکــه

5

6

سید سعید نجفی و همکاران

جدول شماره .2مقایسه میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش
گروه
آماره
متغیر
سن

کنترل()n=35

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

48/03

18/57

47/57

18/29

47/80

18/29

ضریب تی مستقل
0/98

جدول :3مقایسه میانگین نمره اضطراب بيماران کاندید اکوکاردیوگرافی قبل از شروع مداخله و بالفاصله
بعد از مداخله بين دو گروه آزمون و كنترل
زمان

متغیر

بالفاصله بعد از مداخله

قبل از مداخله

آزمون تی زوجی
p

اضطراب

آماره
گروه

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

آزمون

110/5429

13/7399

85/600

12/628

0/000

کنترل

118/1143

18/4769

124/62

19/851

0/066

آزمون تی مستقل p

P= 0/000

P= 0/056

جدول شماره  :4مقایسه میانگین و انحراف معیار فشار خون دیاستولیک دو گروه در قبل و بعد از موسیقی درمانی.
عالئم حیاتی

آزمون

گروه ها

کنترل

آزمون تی مستقلp

زمان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

فشار خون

قبل

118/91

12/09

117/91

14/41

0/754

سیستولیک

بعد

124/20

13/01

119/57

11/67

0/122

آزمون تی زوجی

P=0/447

P=0/128

فشار خون

قبل

73/85

10/84

74/51

10/18

دیاستولیک

بعد

76/74

9/56

75/45

9/84

آزمون تی زوجی
نبض

P=0/098

0/581

قبل

109/97

25/14

102/20

23/69

0/188

بعد

88/82

20/86

99/68

22/99

0/04

آزمون تی زوجی
تنفس

P=0/506

0/795

P=0/437

P=0/001

قبل

22/542

2/74765

21/485

2/71566

0/814

بعد

22/457

2/82159

21/742

2/73692

0/592

آزمون تی زوجی

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

P=0/814

P=0/592
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آزمون()n=35

مجموع

بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان اضطراب و عالئم...

شــدن سیســتم پاراســمپاتیک( ،)16,18باعــث کاهــش تعــداد نبــض
میشــود .چلــن معتقــد اســت موســیقی بــا ایجــاد احســاس
آســایش و آرامــش در فــرد کــه مرتبط بــا کاهش ســطح آدرنالین
خــون میباشــد باعــث کاهــش تعــداد ضربان قلــب میگــردد(.)30
مطالعــات انجــام شــده بــه نتایــج ﻣﺘﻨﻘﺎضــی دســت یافتــهاﻧﺪ
بــه ﻃﻮریﻛﻪ در برخــی از مطالعــات ،موســیقی ســبب کاهــش
معنــیدار ضربــان قلــب ( 30و  .)31و برخــی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ عــدم
تاثیــر موســیقی بــر ضربــانقلــب( )32را ذکــر کردهانــد ،ایــن تفاوت
در نتایــج را میتــوان مبنــی بــر وجــود ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دانست و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ
در ﻛﺸﻮر مــا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ میــزان اضطــراب
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎران قبــل از اکــو کاردیوگرافــی از طریــق مــری
کمتــر انجــام شــده کــه مقایســه نتایــج ایــن مطالعــه را بــا نتایــج
مطالعــات دیگــر بــا محدودیــت همــراه میکنــد کــه از دﻻﻳﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺸـﺎﺑﻪ میتــوان بــه پخــش موســیقی بــرای حداقــل
زمــان 30دقیقــه در مطالعــات مذکــور اشــاره کــرد بــه طوریکــه
نیلســون در مــروری سیســتماتیک ،حداقــل زمــان توصیــه شــده
جهــت پخــش موســیقی در مطالعــات بالینــی را  30دقیقــه بیــان
کــرده اســت( .)15مطالعــه حاتــم کــه بــه بررســی تاثیــر موســیقی
بــر روی کــودکان در هنــگام جراحــی قلــب پرداختــه نشــان داد
کــه موســیقی باعــث کاهــش ضربــان قلــب ایــن کــودکان شــده،
بــه نظــر میرســد کاهــش آزادﺳﺎزی ﻛﺎﺗﻜﻮل آمیــن ﻫﺎ کــه توســط
موســیقی درمانــی اتفــاق افتــاده ،میتــواﻧﺪ توجیــه کننــده ﻛﺎﻫﺶ
در ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ باشــد( .)31ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در مطالعه ســندلباچ( )33را در کاهش
مــدت زمــان پخــش موســیقی میدانــد ،بــه عبارتــی اﮔﺮ ﻣﺪت
زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ در ﻫﺮ دوره ﺑـﻪ مــدت  30دقیقــه افزایــش
پیــدا میﻧﻤـﻮد ،شــاید ﺗــــﺎﺛﻴﺮ معنـیدار ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ توجه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﺑـﺎر و
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ارزیابــی ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ 60دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اداﻣﻪ مییافــت ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
ﻣﺸﺨﺺ م ـیﮔﺮدﻳﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮی ﻛـﻪ ﺑﺮ روی ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺒﻞ
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بحث
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــانداد کــه موســیقی درمانــی،
باعــث کاهــش اضطــراب و کاهــش تعــداد نبــض بیمــاران کاندید
اکوکاردیوگرافــی از راه مــری شــدهاســت ولــی تاثیــری در فشــار
خــون سیســتولیک و دیاســتولیک و تنفــس نداشــته اســت .در
مــورد تاثیــر موســیقی بــر میــزان اضطــراب ،مطالعــات انجــام
شــده توســط حیــدری و شــهبازی( )1و ســوآت و همــکاران(،)25
نیــز بــه نتایــج مشــابهی دســت یافتنــد کــه بــا نتایــج پژوهــش
حاضــر همخوانــی دارد .موســیقی از طریــق افزایــش آســتانه
اســترس و از بیــن بــردن عواطــف منفــی ،تنظیــم فرایندهــای
درونــی ،ایجــاد حالــت آرامــش ،افزایــش قــدرت ایمنــی و کمــک
بــه یکپارچگــی روانــی -اجتماعــی ،فیزیولوژیکــی و احساســی
فــرد ممکــن اســت در کاهــش اضطــراب در اثــر موســیقی
دخیــل باشــد(.)22
اســمولن بــا در نظــر گرفتــن الگــوی ســازگاری رویــه تغییــرات
ایجــاد شــده در میــزان اضطــراب و پارامترهــای فیزیولوژیــک در
اثر اســتماع موســیقی را حاصــل ســازگاری فیزیولوژیــک بیماران
بــا شــرایط درمانــی میدانــد(.)29
بیـن میانگیـن نبض دوگـروه ،قبـل ازمداخله ،تفـاوت معنیداری
مشـاهده نشـده اسـت ( )p<0/05امـا بعـد از مداخلـه تفـاوت
معنـیداری مشـاهدهشـد ( .)p>0/05یافتههـای مطالعـه حاضر
نشـان میدهـد کـه موسـیقی باعـث کاهـش تعـداد نبـض در
بیمـاران شـده اسـت .مطالعـات متعـددی نشـان داده انـد كـه
موسیقــی موجـب كاهـش ضربان قلــب شــده اسـت .مطالعات
()25
انجام شـده توسـط رفیعیان و همکاران( )11و سوآت و همکاران
نیـز بـه نتایج مشـابهی دسـت یافتنـد و همسـو با مطالعـه حاضر
اسـت .همچنیـن مطالــعه وایـت( )27بـر روی بیمـاران مبتـلا به
انفاركتـوس و مطالــعه چـن و همـکاران( )28بـر روی بیمــاران
تحـت ونتیالتـور نشـان داد كـه پخـش موسـیقی باعـث كاهـش
ضربـان قلـب آنهـا شـده اسـت .شـاید بتـوان گفـت کـه چـون
کاهـش تعـداد ضربان قلـب با اضطـراب ارتباط مسـتقیم دارد(.)29
و چــون موســیقی موجــب افزایــش آرامــش بیمــار میشــود و
بــه دنبــال آن ضربــان قلــب را تنظیــم و از میــزان اضطــراب
بیمــار میکاهــد و همچنیــن موســیقی میتوانــد بــا فعــال
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رفیعیـان و همـکاران در سـال  ،)11(1385واالس( ،)36آلمـورد
بـا مطالعـه حاضـر همخوانـی دارد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
شـاهفرهات( )37چـن( )38اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺗـﻨﻔﺲ
معنـیدار ﮔـﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .هـر چنـد کـه در مطالعـه ما تفاوت
معنـیداری در تعـداد تنفس بیمـاران در دو گروه وجود نداشـت.
ﻟﺬا تحقیقــات بیشــتری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز میباشــد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ تاثیــرات ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ حیاتــی بیمــاران
و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ایــن ﻛﻪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ میتوانــد در
موقعیــت بیمــاری و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ،آســایش و راﺣﺘﻲ ﻓﺮد را ارﺗﻘﺎء
دﻫـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از آن راهﺣﻠﻲ آﺳﺎن ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺑﺪون
ﻋﺎرﺿﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻼﺋـﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و درد
مــیﺑﺎﺷﺪ و بــا اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ (ﻫﺪﻓﻮن و )...ﺑﺮای اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣـﺪدﺟﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻋﻤﻠﻴﺎت
درمانــی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران مـیﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳـﻦ روش
را در ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ کاندیداکوکاردیوگراقــی از طریــق مــری ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺑﺨﺶ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
یــاﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ همچنیــن مــیﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﻮجیهــی ﺑـﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریــزان ،ﻃﺮاﺣﺎن بیمــارﺳﺘﺎن و ﺳﺎیر ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺰشــکی ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻧﻘﺶ روشﻫﺎی غیردارویــی را بیشــتر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار داده و در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهــای درﻣﺎنی و مراقبتی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﺠﻮیان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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از ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﺷـﻜﻢ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎران ﺑـﻮد(.)34
در ایــن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮای ﺗﻤـﺎم ﺑﻴﻤـﺎران
اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑﻴﻤﺎران در اﻧﺘﺨﺎب آن دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .به نظر
میرســد تفاوتهــای فرهنگــی و اجتماعــی و نــوع موســیقی
انتخابــی بــرای بیمــاران میتوانــد در میــزان تاثیــر موســیقی
موثــر باشــد ،ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﻪﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎبی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ
و ﻣﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎر ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻛـﺎﻣﻠﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،اﻣـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ
روی ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣـﻮرد اﻧﺘﺨـﺎب و دﻟﺨـﻮاه ﺑﻴﻤـﺎران میباشــد(.)35
بین میانگین فشـار خون و تعداد تنفس دو گروه ،قبل از مداخله،
تفـاوت معنـیداری مشـاهده نشـد ( )p<0/05و این تفـاوت ،بعد
از مداخلـه نیـز معنـیداری نبـود ( .)p<0/05نتایـج مطالعـه

نتیجهگیری
اسـتفاده از موسـیقی دارای مزایایی شـامل دسترسـی آسـان ،هزینه
کمتـر و غیرتهاجمـی بـودن بـرای بیماران در مقایسـه بـا روشهای
دارویـی میباشـد ،لـذا میتـوان اسـتفاده از آنـرا توصیـه نمـود کـه
در نهایـت میتوانـد تسـریع کننـده رونـد بهبـودی و ارتقاء سلامت
بیمـاران گـردد ،لـذا بـه مسـئولین بیمارسـتانی توصیه میگـردد از
روشهـای غیـر دارویی تسـکین اضطـراب و موثر بر عالئـم حیاتی و
بدون عوارض جانبی مانند موسـیقی درمانی درکنار سـایر روشهای
درمانی جهت بهبودکیفیت ارائه خدمات بیمارسـتانی و مراقبت بهتر
از بیمـاران خـود اسـتفاده نماینـد و مراکـز آمـوزش عالی پرسـتاری
روشهـای غیـر دارویـی نظیر موسـیقی درمانی را به صـورت مهارت
بالینی به دانشـجویان آمـوزش دهند .محدودیتهـای مطالعه حاضر
شـامل  .1ویژگیهای فردی محقق و پوشـیدن روپوش سفید ممکن
اسـت بر سـطح اضطـراب وعالئم حیاتی بیمـار تاثیر کرده باشـد که
ایـن عوامـل از کنترل محقق خارج بوده اسـت .2 .ریزش نمونهها که
بـرای جبـران یـا خـروج افراد مـورد پژوهـش تعداد یا حجـم نمونه
کمـی باالتـر در نظرگرفتـه شـدبا توجه بـه اینکـه درمطالعه حاضر
اندازهگیـری عالئـم حیاتـی  30دقیقه بعـد از اتمام موسـیقی انجام
شـد ،پیشـنهاد میشـود که  .1مطالعهای دیگر برای بررسی عالئم
حیاتـی در زمانی بیشـتر بعـد از موسـیقی درمانی انجـام گیرد تا
مشـخص گـردد کـه مانـدگاری کاهـش اضطـراب ،عالئـم حیاتی
تـا چـه مـدت اسـت .2 .در مطالعـات مشـابه بـه خاطر خسـتگی
و بیحالـی بیمـاران بـه جـای پرسشـنامه اضطـراب اسـپیلبرگر
از مقیـاس سـنجش بصـری اضطـراب اسـتفاده شـود .3 .پخـش
موسـیقی در فضای خیلی آرام و خلوت برای بیماران انجام گردد.
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Abstract
Aim and Background: The effect of music on decreasing anxiety and pain has been shiwn indifferent
studies, although the results have been controversial upto now.This study aimed to investigate the effect of
music on anxiety and vital signs (systolic and diastolic blood pressure, heart rate and respiratory rate) in
Iranian patients.
Materials and methods: This study was a clinical trial,in which 70 patients were randomly assigned in
a selected manner. They were divided into two groups. Instrumental music was played for 30 minutes for
patients in experimental group and for the control group just routine care alone was done. Tools included
demographic questionnaire, and an anxiety questionnaire (Czech Aspylbergru) that used vital signs data
before and after the intervention.Data was analyzed using SPSS version 21, and p value was considered
significant when less than 0.05.
Findings: The two groups were the same in terms of demographic and clinical data. Anxiety score after
the intervention in the intervention group significantly decreased (p<0.05). Average systolic blood pressure
before and after the intervention showed no significant difference (p>0.05). Diastolic blood pressure before
and after the intervention was not significantly different (p>0.05). Average heart rate before and after the
intervention showed a significant difference (p<0.05). The average number of breathing before and after the
intervention was not significantly different (p<0.05).
conclusion: The results suggest that music therapy can be used to reduce anxiety and to normalize heart
symptoms in patients undergoing transesophageal echocardiography.
Keywords: anxiety, vital signs, Transesophageal echocardiography
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