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 مقدمه

 ۲۳ کـا يالـت متحـده آمر    يا درنه  سـاال دهدکـه   يآمار نشان م  

ک نفـر   يـ سرانجام    نفر ۷ تا ۶از هر  سيانگل در و) ۱ (ماريون ب يليم

 ک تنش است که   ي يجراح .)۲ (رنديگيم  قرار يحت عمل جراح  ت

 و تــرس( يروانــتــنش و )نيآنــدوکر( کيــولوژيزي فيهــاواکــنش

 آن را   از ياضـطراب ناشـ    مـاران يب کثـر  ا کـرده و   جـاد يا )اضطراب

عمل  اضطراب قبل از   ماران از يب درصد ۶۰ش از يب .کننديمتجربه  

 ۸۰ هـا تـا   آن در جـان را  يوع ه يشـ  آمارها از يبرخ و برنديمرنج  

 اضـطراب ناشـناخته بمانـد و        نيـ ا اگر .)۳ (انددرصد برآورد کرده  

 در ريو تـأخ   مـار ي ب ي مـضر بـرا    يامـدها يموجـب پ    شود، يطوالن

ـ  نظـر  کـه از  يافراد ياز طرف  .)۴ (شد  اهد  خو يبهبود  ي بـرا  يروان

 را تجربـه    يتـر  سـاده  ي جراحـ  ، داشته باشند  ي آمادگ يعمل جراح 

  سـبب احـساس درد   امـر ن يـ تـر اسـت و ا   بـدن شـل    رايز کننديم

مارسـتان  يدر ب  تـر اقامـت کوتـاه     و يدرمان به دارو  ازينکاهش  تر،کم

 يقيموس مانند ييرداروي غ يراهکارها ارائه مسئلهن  يا .)۵ (شوديم

 ينوارهــا  ويه جــزوات آموزشــيــته سه بــايــمقا کــه در  رايدرمــان

 يآمـادگ  را بـرای     باشـد يم رتريفراگ بوده و  ريگوقت تر کم ييويديو

 يهـا ستميـ ران س يمـد  و کنديمه  يتوجقبل از عمل    ماران  ي ب يروان

 کاهش تجربه استرس و    در تواننديم ورن ام ي از ا  يآگاه  با يبهداشت

 .)۶ ( داشته باشندييماران سهم بسزايع بيسر بهبود
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 ويدا طيبی
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ن ينخست از انسانگفت که    دي با يقيموس انسان و  ونديپ رابطه با  در

ات يـ تـنفس و ح  ،يقي قبل ازآن همراه با موسـ     يحت و  تولد يروزها

 يقي خـوش موسـ    ينـوا  ا آغاز کرده و ضرب ضربان قلبش بـا        خود ر 

ن پس از   ي که جن  اندقات نشان داده  يتحق .آوا بوده است  ن و هم  يعج

  . )۷( دهديم واکنش نشان هاماه چهارم به آهنگ

 مطرح  هاانسان  بر يقيموس ري راجع به نحوه تأث    ينظرات مختلف 

 يقير موسـ  يأثثاغورث و افالطون علت ت    يعنوان مثال ف  به. شده است 

 کـه قبـل از     داننـد يمـ آن جهـت     از انسان را   موزون بر  يهاو نغمه 

ده يرسـ يم به گوش ما     ي آسمان يها روح ما از خداوند، نغمه     ييجدا

ن يري خاطرات ش  يادآوريل  يدل به يقيموس م و ياآن مأنوس بوده   با و

بـه قـدرت     هـا انـسان  بـاز  ريد  از .)۸( آورديم به وجد  ما را  گذشته

  شــگرف دريالهيوســ راآن و مــان داشــتندي ايقي موســيردرمــانگ

 در امـور    يقينه استفاده از موسـ    يشيپ. دانستنديم هايماريدرمان ب 

ـ  الديونـان باسـتان دوره قبـل از مـ         ي به   يدرمان  .)۹( گـردد يمـ از  ب

  قـادر  يقيبودندکه موس  ش معتقد ي هزاران سال پ   هاينيچن  يهمچن

ت انسان گرفتـه تـا بـاز        يشخصر  ييتغ  را از  ياري بس يندهاياست فرا 

 د شـود يـ د تاکيبا .ر قرار دهديحت تاثت خاک يزيخگرداندن حاصل 

از  .باشـد يمـ  مذاهب بزرگ جهان     يارکان اصل   از يکي يقيکه موس 

اذان مــوذن  ان گرفتــه تــايــهودي ان ويحي مــسيهــانواهــا و ترانــه

ف يـ رد  در يهمگـ  خوانـد يفرا م  به اقامه نماز   را هانآمسلمانان که   

  .)۱۰( دنريگي قرار ميقيس موياهانو

ـ     ييهـا  اسـت کـه در آن داسـتان        ين مکتـوب  يکتاب مقدس اول

 در .)۹(ها ذکر شده اسـت    يماريدرمان ب   در يقيموس دي فوا يدرباره

ــسانس ــتفاده از ،دوران رن ــ اس ــهيقيموس ــوان دارو ب ــيعن ــراي  ي ب

آن  بـر  ن دوره اعتقاد يا و در   متداول بود  يامر ،يماري از ب  يريشگيپ

 کنـد يمـ شتر  يـ مقابـل امـراض ب     در را  مقاومت فرد  يقيودکه موس ب

 حـساب  يکـه مطالعـات علمـ     بود۱۹ن بار در قرن     ي اول يبرا .)۱۱(

  در ي درمـان  يقي امروزه موس  و )۹( مدآ به عمل    موردن  يا  در ياشده

در  . استيدگيآرم دن به آرامش و   ي رس يبرا  پرطرفدار ي روش جهان

  کـه مـورد    يکـسان   درصـد  ۷۵ ،۱۹۹۱سـال    در يک بررس يان  يجر

 کاهش  ي برا ياقدام  را يقيپرسش قرار گرفتند، گوش دادن به موس      

دانـشگاه موتـسارت     رونالدهاس استاد ن  يهمچن .استرس برشمردند 

کـه   ديجـه رسـ   ين نت يـ  بـه ا   يقـ ي تحق يطـ  شيسالزبورگ اتر  شهر

ن ي مـشرق زمـ    يمي قد يهايملود  از ي برخ ،يبراساس شواهد تجرب  

  .)۱۱( است  بدن مؤثريو کوفتگ دردهان بردن سريب  ازيبرا

 جهت دفـع    ،توان ازآن يمدهندکه  يمقات نشان   ي تحق به عالوه 

ش حـس اعتمـاد بـه      يافزا ،يافسردگ اضطراب، ر درد، ي نظ يمشکالت

 ي درمان يقيموس .عزت نفس استفاده نمود    آرامش و  ،تمرکز ونفس  

 ،يداخل  سرطان،،روان جمله بخش اطفال،  ازي مختلف يهابخش در

بـه   مـاران محـدود   يمـورد ب   در  خـصوصاً  يبخشمراکز توان  ،يجراح

   يريـ گرگ  کوتـاه مـدت ماننـد      ياقدامات تهاجم  ن انجام ي ح ،تخت

  مـادران،  مـان يزال  يتـسه  ،آرام کردن نوزادان   اطفال، خصوص در به

 و ديشد اري بس يهايماريبه ب  مبتال افراد  در يت زندگ يفيش ک يافزا

 يهـا سـکته  دز،يـ اران مبـتال بـه ا     مـ يل درمان ب  ي تکم يبرا  و يجد

-توانـد بـه  يمـ مرکاربرد داشته و  ينسون، سرطان و آلزا   يپارک ،يمغز

 يان اعمال جراح  يجر  در يهوشيک عامل مکمل در کنار ب     يعنوان  

 يقين کـه موسـ    يـ ل ا يـ دل به گريطرف د  از. ردياستفاده قرار گ   مورد

ک نوع ي آن را ي حت توانيم  است، يملود و هاضربه ،ها گوشه يدارا

  .)۱۲(  ارتباط استفاده کردي برقراريزبان دانست و از آن برا

 يهـا بخـش مراقبـت     که در  يقاتي پرون تحق  يکبرطبق گفته   

 يزان قابل تـوجه   ي به م  يقيدهدکه موس يم نشان   ،ژه انجام گرفته  يو

 ي سـ  يبخش آ   در  که يماراني ب يت بحران يل وضع ين و تقل  يتسک در

 در  يگـر ي د قيـ  تحق يط .)۱۱( است   داشته ريتأث اند بوده يبستر وي

 يهـا بخـش   در يقياسـتفاده از موسـ     آتالنتا، نشان داده شد که بـا      

  هريبرا  دالر۹۰۰۰ تا ۲۰۰۰زان يمتوان بهيمژه نوزادان يمراقبت و

  .)۱۳( جادکرديانه ينوزاد نارس کاهش هز

 انتخـاب نـوع     توجه داشت که   ديبا ن شواهد، يا يمتما  با وجود  البته

ات يت نـوا و خـصوص     يـ  از جملـه ماه    ي عوامل متعـدد   به ،يقيموس
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جاد ي تند و نقش آن در ا      يقين موس ين ب ي در ا  . دارد يشنونده بستگ 

جـاد غـم و     يار بم و نقش آن در ا      ي بس يقي موس ،انهيجورفتار پرخاش 

 يقيموسـ  و کيـ  تحر يالقـا   در ا کوتاه ي ار بلند ي بس اصوات ،يديناام

 .)۱۱( شـده اسـت      بخش شمرده آرامش هماهنگ با ضرباهنگ قلب   

 ي کرمـانج  يقيموسـ  دگفت کـه  يـ با زيـ  ن يرانيا يقيموس رابطه با  در

  و يزيرخون عدم جنگ و   آرامش و   و يآشت ،ي صلح و دوست   يمناد

جـان  يه قه ويت ذوق، سلي تقوعامل،  يل و سنت  ي اص يقيموس عمدتاً

   .)۷( شوديمشمرده ت يخالق شوق و و

ش يافـزا  را هـا نيترشح آنـدورف   کنواخت،ي آرام و    ييدن نوا يشن

ر يـ  نظ ييهـا واکـنش   موجب بـروز   يقي موس يهانت  از يداده و برخ  

  و يانبـساط عـضالن    ق تـنفس،  يم و تعم  ي تنظ ،کاهش ضربانات قلب  

مشخصه  بخش چند  آرام يقيموس توان گفت که  يم .گردديمخواب  

 . مـوزون  ي و هـارمون   ينـ يبشيک قابـل پـ    يناميد تم منظم، ير :دارد

 يقيموسـ  شـوند، يمـ م  ي تقس يدسته کل  ه دو ن دست ب  يا  از يينواها

 ل فـرد  يـ براسـاس تما   ديـ ک که البتـه با    ي کالس يقيعت و موس  يطب

 کـه   يقـ ي در تحق  .داشته باشـند    را ييکارآ حداکثر تا انتخاب گردند 

  از ي ناشـ  يمـار مبـتال بـه دردهـا       ي ب ۴۱ يرو  در تهران بـر    يلخانيا

ک يسـ  کال يقيدن موسـ  يمار بـه شـن    ي ب پنجسرطان انجام داد، تنها     

 راکـه   ييانويـ  پ ينـوا  گـر، يد ماري ب ۳۶و   ل نشان دادند  ي تما يخارج

ه و اجـرا شـده انتخـاب        يـ ران ته يـ  ا يقيد موسـ  ياسات  از يکيتوسط  

 تــوان ازيمــمنظــور کــاهش اضــطراب ن بــهيهمچنــ. )۸( نمودنــد

 قـه يدق  ضـربه در   ۶۰ تميـ  ر يبتهوون و بـاخ کـه دارا       يهايقيسمو

   .)۱( فاده نمودباشد، استيم )کندتر از ضربان قلب(

ـ  يقيده موسـ  يـ  پد  مطـرح بـودن    با توجه به     از يکـ ي عنـوان ه ب

قات انجام شده   يتحق زين مع و واج  در يجاد بهداشت روان  ي ا يابزارها

 ياقتصاد  و ياجتماع ،ي فرهنگ يهان تفاوت ي همچن  و نهين زم يا در

اين مقاله به بررسـي نتـايج        ،رکشورهايسا سه با يمقا ران در يا کشور

  .پردازد  مورد مينيا جام شده درتحقيقات ان

 

  يمحتو

 ودر طب مکمل باز کرده        خود را  ي جا ي درمان يقيامروزه موس 

 توسـعه   ياک تخصص حرفه  يعنوان   به  است که  سال ۵۰ فقط مدت 

 از شتريب است و  نوپا اريران بس يا  در ي درمان يقياما موس  . است افتهي

ــه دو ــر از ده ــآن ن عم ــذرديم ــه تأثيدر زم .)۱۴( گ ــرمين  يقيوس

 در ر کشورها مطالعات فـراوان و يبرکاهش اضطراب و استرس در سا    

  . صورت گرفته استيمطالعات معدود ما کشور

 بـر  بـاد آخرم   در )۱۳۸۱( زادهيق فاطمه ول  يتحق ن رابطه يا در

 يکه سـاالنه بـرا     بود ي ساله مبتال به تاالسم    ۶-۱۲کودک   ۳۰ يرو

 يريـ سه نـوع رگ گ     در را هاآنوی   .کردنديق خون مراجعه م   يتزر

چ يهـ   بـدون اسـتفاده از     يريگنوبت اول رگ   . قرار داد  يبررس مورد

ک روش  يـ عنـوان    بـه  يقيموسـ  از نوبت دوم   کاهش درد،  ي برا يفن

 يقيقـه موسـ   يدق ۳-۴ يريـ در طـول رگ گ      استفاده شـد،   يانحراف

 يريپرسـش تـصو    مـشاهده و   ابـزار  دو و سـپس بـا     شـد يمپخش  

-چيق نشان دادکه ه   ين تحق يا .شد يريگاندازه ازکودک شدت درد  

 به روش   يريگرگ .نداشتند  را يريگرگ ديشد کدام ازکودکان درد  

قـه قبـل از     يک دق يـ  که   يطوربه ن کودکان يز در ب  يتنفس منظم ن  

ن يـ ا از بعـد   انجـام شـد و     فـن ن  يـ  ا يريان رگ گ  ي تا پا  يريرگ گ 

 هـر دو روش     يج بررسـ  ينتـا  . شـد  يريـ گمرحله شـدت درد انـدازه     

ـ  . نـشان داد   ياز عاد  ترکم را شدت درد  درد، يانحراف  کـه يطـور هب

 ي نسبت به هر دو روش معمـول   يقيروش درمان موس   در شدت درد 

روش استفاده  در .ن شدت درد برخوردار بود  يترازکم و تنفس منظم  

کـدام  چيهـ   را فاقد درد و    يريگ رگ هادرصد بچه  ۷/۲۶ ،يقياز موس 

روش  کـه در  يدرحـال  .ستندد ندان ي را شد  يريگاز کودکان درد رگ   

 و ديشد  درد يدارا درصد   ۴/۱۳ درصد فاقد درد،   ۷/۶ تنفس منظم 

 دهدکهيمنشان  ق  ين تحق يا .نداشتند دي شد يليخ را ک درد يچ  يه

 به يريگزمان رگ  که فکرشان دريکودکان  دريريگرگ شدت درد

 از رتـ  کـم يداريمعنـ  طوربه  کودکان معطوف شده،يقيسمت موس 

 يات مطالعـ  يطـ  زيـ  ن دانـشمندان  .)۱۵( اسـت  بـوده  هـا روش ريسا
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  کودکـان نـارس     يبـرا  ماسـاژ   و يقيبردن موسـ   بکار افتندکه با يدر

 داشـتند  يقيموسـ  کـه ييآنهـا  از زودتـر  روز ۵/۱ هاآن پسر، قراريب

 يط معمـول حتـ    يدر شـرا   اما دختران  .کنندمیترک   مارستان را يب

مارسـتان  يزودتـر از ب    روز   ۱۱ هـا نآدهنـد و    يبهتر واکنش نشان م   

منظور  به ۱۹۹۸سال   ايدرآتالنتا جرج ق  يتحقن  يا .شوندمیمرخص  

مارسـتان  ي ب يهـا نهي بر کاهش استرس و هز     يقير موس ين تأث ييتع«

 در گــروه .صــورت گرفــت» ژه نــوزادانيــ ويهــادر بخــش مراقبــت

نچ از سـر    يـ  ا ۱۰ش هدفون در داخل انکوباتور نوزاد با فاصـله          يآزما

 حـدود   يقي موسـ  . شـد  يريگاده شد و سطح صدا اندازه     نوزاد قرار د  

 آنان گذاشته و بـه پرسـتاران آمـوزش الزم داده            ي بل برا  ي دس ۷۵

مـوزارت و آواز    «شتر  يـ ن گروه ب  ي ا ي استفاده شده برا   يقي موس .شد

ن نوزادان کمـک نمـود، بـه        ير رفتار ا  يي به تغ  يقي موس .بود» ييالال

 .ر نمـود  ييـ آرامش و خواب تغ    به   يقراري که حالت آنان از ب     ياگونه

ن ي بـد  ،ز در آنان صـورت گرفـت      ي ن يکيولوژيزيرات ف يين تغ يهمچن

افته و ضربان قلـب آنـان       يش  يژن افزا يصورت که درصد اشباع اکس    

ن گـروه   يش دور سر در ا    ي مشاهده شد که سرعت افزا     .افتيکاهش  

شتر رشـد مغـز بـوده اسـت و          يـ  از سرعت ب   ياشتر بوده که نشانه   يب

افت يش دو هفته کاهش     يمارستان در گروه آزما   يت در ب  مدت مراقب 

 هـر نـوزاد     ي دالر برا  ۹۰۰۰ تا   ۲۰۰۰زان  يتواند به م  يمن امر   يکه ا 

  .)۱۳( ردينه را در برگينارس کاهش هز

ر يتأث"ن  ييمنظور تع  به )۱۳۷۷( ياوش وهاب ي س  توسط يپژوهش

زان يــ بــر مي و تــن آرامــي درمــانيقي موســيهــااســتفاده از روش

 از  يکـ ي يژه قلبـ  ي و يها در بخش مراقبت   يماران بستر ي ب اضطراب

مـار بـه    ي ب ۹۰ .انجـام گرفـت   "  شهر تهـران   ي آموزش يهامارستانيب

 تن  ،يقي در سه گروه موس    يصورت مستمر و با استفاده از قرعه کش       

قي بدون  ي نوار موس  ،يقي گروه موس  ي برا . و شاهد قرار گرفتند    يآرام

 بـا اسـتفاده از      ي نـوار تـن آرامـ      ،ي گروه تن آرام   ي و برا  يرانيکالم ا 

 قبـل  .ديقه پخش گردي دق۳۰ به مدت   يضبط صوت مجهز به گوش    

 و گروه شـاهد،   ي و تن آرام   يقيو بعد از پخش نوار در دو گروه موس        

ل شد و اختالف نمرات     يل برگر توسط واحدها تکم    ينامه اسپ پرسش

 ج حاصـل نـشان    ينتا .ديگرد مداخله محاسبه  از اضطراب قبل و بعد   

 باعث کاهش اضـطراب     يتن آرام   و نوار  يقيدادکه استماع نوار موس   

ـ  امـا  )P = ۰۰۰/۰( شوديمماران  يب کـاهش   در وهين دو شـ   يـ ن ا يب

ــطراب ب ــتالف معنــ  ياض ــاران اخ ــت يداريم ــود نداش  .)۱۶(  وج

 يقيموسـ  رين تأث ييتع"هدف  با يگريپژوهش د  زين )۱۳۷۴(يکرباس

 يهابخش ن شاغل در  زان اضطراب پرستارا  يم  و استراحت بر   يسنت

ـ   ين پـژوهش ن   يا .دادندانجام   "رازي ش يژه مراکز پزشک  يو  يمـه تجرب

ک يـ ات دموگراف ينامـه شـامل خـصوص     ه پرسـش  يـ ته از بعد بوده و 

در طول هفته اول بـه       . انتخاب شد  يقينوار موس " لتونيتست هام "و

محـل بـه اسـتراحت       ژه در ي و يهاپرستاران بخش  قه،ي دق ۲۰مدت  

نامه مـذکور قبـل و بعـد از اسـتراحت پاسـخ         سشپرداختند و به پر   

قه در ساعت اسـتراحت     ي دق ۲۰دادند و در طول هفته دوم به مدت         

 پخش شد و مجـدداً قبـل و بعـد از اسـتفاده از               يقي آنان موس  يبرا

ن يـ طـول ا   در .ديـ ل گرد يـ هـا تکم  نامه توسط آن   پرسش ،يقيموس

. پـر کردنـد   و بعد از استراحت     قبل  نامه را   هفته، گروه شاهد پرسش   

ن اضطراب قبـل و بعـد از        يانگين م ييمورد تع  ج نشان دادکه در   ينتا

ــ ــروه تجرب ــم ،ياســتراحت در گ ــل از يــن ميانگي زان اضــطراب قب

 )P <۰۰۱/۰(دار ي اختالف معنـ   ياستراحت و بعد از استراحت دارا     

از  بعـد   و يقيموسـ  زان اضـطراب قبـل از اسـتفاده از        ين م يانگيو م 

ـ    داريمعن )P< ۰۰۱/۰( اختالف با زي ن يقيموس  اخـتالف   يبـوده ول

از  بعـد  اسـتراحت و   از بعـد  زان اضطراب قبـل و    ين تفاوت م  يانگيم

  .)۱۷( نبوده است داريمعن يقيموس

ر ين تـأث  يـي تع«اباهـدف   يدانشگاه ناگو  در زي ن يک محقق ژاپن  ي

 داوطلـب  ۲۲ ي را بـر رو يپژوهـش »  بر کاهش تنش افـراد    يقيموس

ک سلـسله  ي يي به پاسخگويست که در اتاقها خواانجام داد و از آن  

  از داوطلبان  يمي ن ي برا . بپردازند ،شديمتر  پرسش که مرتب سخت   

 گـران در  ي بر ضرباهنگ قلـب آنـان پخـش شـد و د            ي متک يقيموس

م شـده در    ي تنظـ  يهاپرسش .دادنديمل ادامه   يسکوت به حل مسا   
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زان اسـترس و اضـطراب      يـ  م يريـ نامه بـه منظـور انـدازه گ       پرسش

ج حاصـله از  ي نتا .ن شده بود  ي آنان تدو  يطلبان و احساس خستگ   داو

 قلـب   يقيکـه بـه موسـ      يت از آن داشت که داوطلبان     ي حکا هاپاسخ

 بودنـد   برخـوردار  يشتريـ آرامش ب  مراتب از  به دادنديمخود گوش   

)۱۱(.  

ک يـ  ي در جراحـ   يقي کاربرد موس  جهت زين) ۲۰۰۰ (ياستاندل

 يقيدن موسـ  ي شـن  ج نشان داد که   يانت .ز را انجام داد   يمطالعه متاآنال 

   .جه را در بر داردينتن ي بهتر،قبل از شروع عمل

   بـر   يقيدن موسـ  ير شـن  ي درباره تاث  )۱۹۹۶( لوک و همکاران  يم

 يمار منتظر جهت عمـل جراحـ      ي ب ۱۰۰ در   يکيولوژيزي ف يهاپاسخ

 ضـربان قلـب،     ،ياني مثل فشار خـون شـر      ييهاشاخص .انجام دادند 

 روز  . شد يريزان گلوکز اندازه گ   يم وارت بدن    درجه حر  ،يبازده قلب 

 ۲۰ دوبـاره هـر      . شـد  يريـ  اندازه گ  هاافتهين  ي ا يقبل از عمل تمام   

 گروه تجربه   . شد يري اندازه گ  ها شاخص نيک ساعت ا  ي يقه برا يدق

 شـان بـه حـد       يکيولـوژ يزي ف يهاشاخص ،ي پس از جراح   يقيموس

ت در حـد  ک سـاع يـ تا  هاشاخصد اما در گروه کنترل      ي رس طبيعی

   .)۱۸(  ماندي باقييباال

ن يـي تع" را بـا هـدف       ي پژوهـش  زين) ۱۳۸۳(  و همکاران  يروح

ک يـ ولوژيزي ف يها شاخص يزان اضطراب و برخ   ي بر م  يقير موس يتأث

  ن مطالعــه يــ در ا.در گرگــان انجــام دادنــد" مــاران قبــل از عمــليب

 در مرکـز    ي شـکم بـستر    يجراحـ  ديـ مـار کاند  ي ب ۱۳۴ ،يتجربشبه

 در دو گـروه شـاهد و     يطور تصادف  آذر گرگان به   ۵ يمان در يآموزش

نامـه  مـاران توسـط پرسـش     يزان اضـطراب ب   يـ  م .مورد قرار گرفتند  

 کنترل  يقيک قبل از پخش موس    يولوژيزي ف يرهايبرگر و متغ  لياسپ

ط يک مح يقه در   ي دق ۲۰ماران گروه مورد به مدت      ي سپس ب  .ديگرد

زان اضـطراب و    يـ مگـوش دادنـد و مجـدداً        " بـاخ  "يقيآرام به موس  

ن روش  ي گروه شاهد هم   ي و برا  يريک اندازه گ  يولوژيزي ف يرهايمتغ

 نـشان داد کـه تفـاوت        هـا افتهي . انجام گرفت  يقيپخش موس بدون  

ک قبـل از پخـش      يـ ولوژيزي ف يرهـا يزان اضطراب و متغ   ين م يانگيم

متوسـط   زان اضـطراب و   ي اما م  ،دار نبود يگروه معن  دو  در يقيموس

پخش  از بعد نسبت به گروه شاهد گروه مورد در خون يانيشر فشار

 تعـداد ضـربان     يول )P>۰۵/۰( بود داري تفاوت معن  ي دارا يقيموس

  .)۱(  نداشتيداريقه در دو گروه تفاوت معنيقلب و تنفس در دق

 و يقير موسي مربوط به تاثيهاافتهي از يل عدم انطباق برخيدل

جملـه پـژوهش     قات مختلـف از   ي در تحق  يکيولوژيزي ف يهاشاخص

ط يمـاران و شـرا  يات بيخـصوص  ،يقيتوان بـه نـوع موسـ   يمفوق را   

  .  مربوط دانستيطيمح

ز طـرح   يـ ت آم يـ طـور موفق   بـود کـه بـه      ين فرد يرودگرس اول 

 يشنهاد کـرد کـه بـرا      ياو پ  . عمل اجرا کرد   يها را در اتاق   يقيموس

 يخالل عمـل جراحـ   در  مضريبرابر صداها ماران در يب محافظت از 

و  تـز يه .)۱۰( عالقه شان راپخش کننـد      مورد يقيموس ها آن يبرا

 ي درمان يقير موس يتأث« تحت عنوان    يپژوهش در )۱۹۹۲( همکاران

 درد و   ي را بر رو   يقير موس يتأث» يهوشيدر بخش مراقبت پس از ب     

م يمــاران بــه ســه گــروه تقــسي ب. کردنــديمــاران بررســيتــنفس ب

چ ي ه ين داشته ول  گروه دوم هدفو  . گروه اول هدفون نداشتند   :شدند

بـه   شد و گـروه سـوم هـدفون داشـته و          يمآن پخش ن    از يقيموس

ج نشان دادکه گروه سوم مـدت زمـان     ينتا. دادنديم گوش   يقيموس

-يمـ  منتظـر  ازيـ ن  مسکن مورديجهت درخواست دارو  رايشتريب

 ک مـاه پـس از  يـ  تا ک روزيبه مدت   راينديخوشا تجربه و ماندند

  .)۱۹(  گزارش کردنديجراح

 بـر   رايقـ يتحق» حسيشفا« تحت عنوان زين )۱۹۹۷( يگادب

ق يـ ن تحق ي در ا  . کولورکتال انجام دادند   يماران تحت جراح  ي ب يرو

ن و بعـد از عمـل بـه نـوار           ي حـ  ، که سه روز قبـل از عمـل        يمارانيب

 گـوش نـداده     يقي که بـه موسـ     يمارانيدادند با ب  يم گوش   يقيموس

 گـوش   يقي که به موس   يرادج نشان داد اف   ي نتا .سه شدند ي مقا ،بودند

 از اضطراب بعد از عمل گروه شاهد را تجربه کرده           يميداده بودند ن  

نـصف   هـا آن در  ضـد درد يزان مصرف داروهـا ين ميهمچن و بودند

  .)۲۰( گروه شاهد گزارش شده بود
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قـدرت  «تحت عنـوان   ق خوديتحق در )۱۹۹۲( يمازن يهمچن

  يقيکـه موسـ  کنديمـ گـزارش  »  در بهبـود يقيز موسـ يـ اعجاب انگ 

سم بـازال و تعـداد      يـ  متابول ،جاد فشار خون  يتواند سبب کاهش ا   يم

 . به استرس را کـاهش بخـشد       يکيولوژيزي ف يهاتنفس شده و پاسخ   

 هـا نيد آنـدورف يـ ش توليتواند به افـزا يم يقيد که موسيگويم يو

 )S-IGA( يبزاق غددA ن يمونوگلوبوليا و ) درديعي طبيهامسکن(

عفونـت وکنتـرل ضـربان قلـب      ود،کاهش خطرع بهبيکه سبب تسر

 يم جراحـ  ي تـ   اضطراب کندکهيمن گزارش   ي همچن يو. کمک کند 

کـاهش  » بـرامس «و» موتـسارت «يقيله گوش دادن به موس    يبه وس 

  .)۲۱( افتي

 و يقيرموسـ يتأث«تحـت عنـوان     خـود يبررس در )۱۹۸۱( چتا

 آموزش به کودکـان  يبرا» کودکان  درعمل  قبل ازيياضطراب زدا

 يقي،موسيفتد،قبل ازعمل جراحيمورد آنچه که قراراست اتفاق بدر  

 هـا  از کاهش اضطراب قبل ازعمل دربچهيج حاکينتا .به کار بردند

 يبخش خـدمات انـسان   و واي آيالتيپژوهشگران دانشگاه ا .)۲۲( بود

ه يـ در تخل تنـد   خـشن و يقير موسـ ين تـأث يـي تع«تگزاس با هدف 

 دانـشجو کـه بـه       ۵۰۰ش از   ي ب يبر رو » يعواطف و احساسات منف   

م توسط هفـت  يمال و هشت آواز توسط هفت هنرمند تند هفت آواز

ن يـ ا در . انجام دادنـد ييهاشيآزما گوش کرده بودند، گريهنرمند د

 ان،يدانشجو انه ازيپرخاشجو افکار  احساسات ويابي ارزيمطالعه برا

ج بـه دسـت آمـده       ينتـا .  گرفته شـد   ي مختلف روانشناس  يهاآزمون

داشته   وجوديديتهد ايک يکه تحر تند بدون آنيقيموس ان دادنش

همکـارانش در   و لـرد  .دهـد يمش يافزا احساسات خصمانه را باشد،

دن يرقابـل شـن  ي غيصـداها  ري تـأث ي بررسيبرا  رايقيس تحقيانگل

ک سـالن بـزرگ   يـ  در هان پژوهش آنيا در . افراد انجام دادنديابر

 شـنونده  ۷۵۰ يبـرا   رايقيموسـ   ازي زنده، قطعـات يقي موسياجرا

ن يـ ا  ازي برخـ يو بـدون اطـالع شـنوندگان در البـال     پخش کردند

ر قابل ياربم و غياصوات بس ،يک فلوت هفت متريقطعات به کمک 

سپس از شنوندگان خواستند که واکـنش   و د کردندي را توليشنود

کـه  نيـ ا وجـود  بـا  .ان کننـد يـ  بيقين قطعـات موسـ  يـ خود را بـه ا 

 اصـوات   يقيک از قطعـات موسـ     يـ دانستند در کدام    يمشنوندگان ن 

اشـاره بـه    بـا  هـا  درصـد از آن ۲۲ امـا  مادون صوت گنجانده شـده، 

 ان کردند کـه در يب رقابل شنودي غي صداهاي حاويقيقطعات موس

احساس   مانندير عادياحساسات غ ن قطعات دچاريدن ايهنگام شن

ـ  د،ي شديديناام  و اندوه،يناآرام تـرس   و ، تنفـر اضـطراب   وينگران

  .)۱۱( شدند

  بـر يقير موسيتأث«درباره  ق خودي تحقيط زين )۱۹۹۵( راجرز

کنـد کـه   يمـ گـزارش  » مـاران يعمل ب از ن و بعدياضطراب قبل، ح

 يق ويـ تحق .کنـد يمک ي از خاطرات را تحرياري آشنا بسيقيموس

 و ل کنـد يتواند تنش را بـه آرامـش تبـد   ي ميکه ملود آشکار کرد

 انيـ جر )آواز و  بـدون کـالم، شـعر   يقيموس( اب ضداضطريقيموس

مـاران اجـازه آرام شـدن    يکه به ب کنديمخلق   رايقيموس  ازيآزاد

 از  بعـد يقيموسـ  يهـا ق نشان دادکه نوارين تحقيج اينتا. دهديم

 در وج صداا و يبلند  وجود داردکه تن،يشواهد .هستند ديعمل مف

   ).۲۳( کنديم ي متفاوتواکنش جاديا شنوندگان

  وي عـاطف يقير موسـ يتـأث «تحت عنوان )۱۹۸۰( لريق ميتحق

 افراد  آرام بخش دريقينشان دادکه موس» اضطراب حالتي آشنا بر

  .)۲۴( کنديم جادي ايآرامش عاطف  اضطراب باال،يدارا

ماران دربـاره  يب از نفر ۲۵ با ق خوديتحق در )۱۹۹۰( ونسياست

مـصاحبه    خودين جراحيح ده شده دري شنيقيبه موس هاپاسخ آن

ســالمت  :نظــر گرفتــه شــده شــامل     دري فاکتورهــا.کــرد

 و  يقي فردبـا نـوع موسـ      ييزان آشنا يمار،مي ب ياريط،هوشيمار،محيب

ج نـشان دادکـه   ينتا .بود )ييايقيارتباط با تجربه موس در( ماريسن ب

 )۲۵( انتخاب کننـد  را  خوديقيماران دوست دارندخودشان موسيب

 تهـران تحـت عنـوان    در )۱۳۸۲( يخانليا  کهيپژوهش که درچنان

 ۴۱ يرو بر »سرطان  ازيناش شدت درد  بريقير موسي تأثيبررس«

ک ي کالسـ يقيدن موسـ يمـار بـه شـن   ي بپـنج  تنهـا  ،مارانجام داديب

کـه    را ييانويـ  پ يگـر نـوا   يد مـار ي ب ۳۶و ل نشان دادند  ي تما يخارج
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 انتخـاب  شده بـود   اجرا ه و يران ته ي ا يقيموس دياسات  از يکيتوسط  

  .)۸( کردند

ر گـوش   يتـأث «هش خود تحت عنوان   وپژ در )۱۹۹۶( مات جک 

ماران بالغ  يب  در يکيولوژيزي ف ير پارامترها يي در تغ  يقيدادن به موس  

 مورد  يقيکه گوش دادن به موس     ديجه رس ين نت يبه ا » عمل قبل از 

  کاهش استرس قبـل از يرفته شده برايک روش پذ ي ماران،يقبول ب 

  .)۲۶( باشديمعمل 

اضطراب   دريقيموس ريتأث« عنوان با )۱۹۹۶( نيق اگوستيتحق

 يقيدکه موس يجه رس ين نت يبه ا  » قلب يماران جراح يعمل ب  قبل از 

رات يمـاران تـأث   ي شـدن و عمـل ب      يات بستر يبر تجرب  توانديم آشنا

 اتـاق   ي اضـاف  ي صـداها  يقيج نشان دادکه موسـ    ينتا . بگذارد يمثبت

 ي جراح يات منف ياهش تجرب سبب ک  توانديم ن برده و  يب از عمل را 

 عنـوان  تحـت  )۱۹۸۹( يآمـود  توسط   يقيتحق .)۲۷( ماران شود يب

 »اتـاق عمـل    محدوده انتظار  ماران در يب اضطراب  بر يقيرموسيتأث«

 .شـدند  ميگـروه کنتـرل و تجربـه تقـس       ماران به دو  يب .گرفتانجام  

تـنفس و    تعداد  در يداريمعن ش افت يج نشان دادکه گروه آزما    ينتا

 يک به آرامـ   يستوليفشار خون س    تست اضطراب داشته و    ياارهيمع

مـاران  يبـه ب   که کرد دين نکته تأک  يا ن مطالعه بر  يا .داکرديکاهش پ 

عالقـه    مـورد  يقي موسـ  ينوارهـا  از ن امکـان داده شـود تـا       يـ ا ديبا

  .)۲۸( خودشان استفاده کنند

 ک ضد ي يقيموس«تحت عنوان  مقاله خود  در )۱۹۹۰( فرندسن

 :سدينويم» ونال ولوکال ي رژ يهايهوشين ب ي در ح  ارزش اضطراب با 

  اسـت و   يني تـسک  ي داروهـا  ين برا يک جانش ي يقيموس از استفاده

 ديافزايم او .عمل را کاهش دهد     و اضطراب قبل از    يماريتواند ب يم

 دانـش   ييبـه راهنمـا    ماريه ترجيح ب  يپا بر دي با يقيانتخاب موس که  

 . باشـد يهوشـ يمتخصص ب آن توسط يرات روانيتأث  و يکيولوژيزيف

هـم زمـان     باالتر مغزي و   مراکز  بر يقيکه موس  دهديم گزارش   يو

 و يعـصب  ،ياسـکلت  يعـضالن  ،يتنفس ،ي عروق ي قلب يهاستميس بر

تـاوت  قـات فـوق،     يدر مقابـل تحق    .)۲۹( گـذارد يمريک تـأث  يمتابول

 انتخاب شـده    يقير موس يتأث«تحت عنوان    ق خود يتحق در )۱۹۹۳(

ش کننـده   ي انتخاب شده توسط آزما    يقيمقابل موس در   ماريتوسط ب 

 يقيکه نوع موس  دادنشان  » شنيالکسير و اضطراب  عواطف، يرو بر

 .)۳۰ (شن دارد يـ الکسير  اضطراب و  ي بر رو  يرکميانتخاب شده تأث  

 در  خود قاتي تحق يط زي ن اني مهندس سامان نوران   ن رابطه يدر ا  اما

ـ   و يت روحـ  ر حـاال  ييتغ دانشگاه تهران،  اثـر   کـه در   را فـراد ا يروان

 يبررسـ  EEG يهاگنالي س يرو بر نديآيمد  ي پد يقيک موس يتحر

 يهاسوژه با متناسب ي مغز يهاگنالي س يقاتيتحق ن کار يا در .کرد

 . شـد  يورآتوان جمـع   حد  در يقيانواع موس  استفاده از  با مختلف و 

 متعلـق بـه     يهااشکار ساخت که داده    قت را ين حق يج ا يسه نتا يمقا

 مـوارد  ريسـا  از عالقه بهتـر   مورد  دلخواه و  يقيک با موس  يرزبان تح 

  . )۱۴( موثر بوده است

 از که نـوع درک افـراد     افت  يتوان در يمقات فوق   يج تحق ينتا از

 يقيک موسـ يـ   واسـت   آن اثرگـذار يز در قدرت درمـان   ي ن يقيموس

 .کنـد يم جادي ا يثار مختلف  آ  متفاوت، يهابا درک  و فرد  خاص درد 

 اشـخاص   ي حاالت روحـ   ي برا يقيد چه نوع موس   دقت کر  دي با پس

  .کرد زيپره دي بايقيدن چه نوع موسياز شن خوب است و

 قه از يدق ک ضربه در  ي يقيسرعت موس  ثابت شده است که اگر    

. کـاهش دهـد    است ضربان قلب را    قادر تر باشد، ضربان قلب آهسته  

 زيـ ن  را يکـشش عـضالن     تنفس و  ،نييدانگ پا  سرعت و   با يقيموس

اسـت   دهيجـه رسـ   ين نت يقاتش به ا  يتحق درگرام  يو .دهديکاهش م 

 شـما بـه     اگـر  . دارد ينـ يبشي قابل پـ   يآهنگ ،بخش آرامش يموسق

ر قابل انتظـار    يار غ يدکه در آن صداها بس    يدهيم گوش   يايقيموس

د و  ي صداها و تاک   ي شدن ناگهان  ي که شما انتظار قو    ييهستند و جا  

ن صـورت   يـ  در ا  ،ر کند يي تغ  ناگهان يقيد موس يها را ندار  ن گام ييتع

د و ضـربان قلـب شـما مطـابق بـا آن             يشما همواره در تعجب هست    

هـايي بـا چـه ريـتم و        كه چـه ملـودي    اين .کنديم نوسان   ،راتييتغ

اي است و تاكنون در تمـام       آهنگ خاصي استفاده شود امري سليقه     

انـد، امـا عمــدتاً از    نگرفتـه  بكـار  مشخـصي را  اسـتاندارد  ،مطالعـات 
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 ويدا طيبی
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 ،انويـ  مثـل پ يي سازهايتک نواز  ازخصوصه بكالم هاي بي  موسيقي

  .)۱۰(  استفاده شده استيسازدهن و تاريگ

  

  يريگجهينت

 يهمـامنگ  ن زبان جهان شمول بر    يا ،يقيموس ريتوجه به تاث   با

 ريتحت تاث  ع افراد يف وس يط زين و يجه تندرست ينت در بدن و  و فکر

   تـوان ازآن همچـون دارو     ب ديشـا  سالمندان، نوزادان گرفته تا   آن از 

 ،يبهـره هوشـ   سن، ري نظياتي خصوصانين ميا در . نمود يريگبهره

ــوع شخــص ــ ت،ين ــان و ،يرســوم فرهنگ ــموقع زب ــت جغرافي  ،يياي

عـالوه بـر     .ت اسـت  ياهم  شنونده حائز  يآموزش و يمذهب ،ياقتصاد

جـاد  يز سـبب ا   يـ  ن يقينـوع موسـ    ذات و  افراد ط منحصر بفرد  يشرا

 .شـود يمـ  مـشابه    يقيک نـوع موسـ    يفراد به    متفاوت ا  يهاواکنش

ـ  يآرام بخـش مجـال     يقي موسـ  دهـد، يمـ قات نشان   يتحق    وجـود ه ب

 را او ياگونهبه ماريتم تنفس و ضربان قلب ب     يکاهش ر  با تا آورديم

ع يتسر را بهبود خته،سا  دور يآشفتگ اضطراب و  احساس ناهنجار  از

 ر د .بخش باشـد  تيرضا مثبت و  اري بس يو  در يج درمان ينتا  و نموده

 کـه  مناسـب  و  آشنا يقيموس استفاده از  با جهين نت يان بهتر ين م يا

 .شوداست، حاصل میقابل دسترس  و بدون خطر نه،يدرمان کم هز

 آن و  چگونگي استفاده از    و يقيموسنوع   مورد در هنوز وجودن  يا با

 شنهاديـ پ .دسـت نيـست    درياطالعات کـامل   اين اثرات   ايجاد هنحو

ارتعاشات  رات حاصله ازيتاث زمينه تحقيقات بيشتري دركه  شوديم

 صـورت   کـشورمان  در  آشـنا  يقيموسـ  ريتـاث  زين بدن و   بر يقيموس

  .گيرد
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ن ي کتابچه خالصه مقاالت ششم.ژه نوزاداني ويهامراقبت
بهشت ي اردشيراز، . از استرسي ناشيهايمارينار بيسم

  .۷۴-۵صفحات ،۱۳۸۳
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 درمان از نوعي ديگر براي اضطراب قبل از عمل جراحي موسيقي آشنا،
 

  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی      1388 بهار، اولم، شماره هفت دوره 35

مجله  .ين عمرانيميترجمه س . شفابخشينوا . کيدمب .۱۴
  ۵-۴ ، صفحات۸۶مرداد. يپزشک

ردوروش يسه تاثيمقا .ي يمحراب،  مي شهاب، زاده فيول .۱۵
 - يک تنفس منظم هي وتکنيقيانحراف فکر بااستفاده ازموس

 ۱۲-۶ در کودکان يريهوبر شدت درد رگ گ
 ي دانشگاه علوم پزشکي پژوهشيفصلنامه علم.افتهي.ساله

  .۴۳- ۵۰، صفحات ۲۲ ، شماره۶دوره ، ۱۳۸۳.لرستان
ر استفاده از ي تأثيسه ايمقا ي بررس.ي ياوش وهابيس .۱۶

زان اضطراب ي بر مي و تن آرامي درمانيقي موسيروشها
 از يکي يژه قلبي وي در بخش مراقبتهايماران بستريب
دانشگاه علوم  ،ان نامهي پا. شهر تهراني آموزشيهامارستانيب

  .۱۰۱- ۷  صفحات،۱۳۷۷ ران،ي ايپزشک
زان يبر م و استراحت ي سنتيقير موسي تأثي بررس. ميکرباس .۱۷

 يژه مراکز پزشکي وياضطراب پرستاران شاغل در بخشها
 يهايماري بينار سراسرين سمي خالصه مقاالت ششم،رازيش

  .۳۵-۶ صفحات ،۱۳۸۳بهشت ي ارد.شيراز، از استرسيناش
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