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Background and Aims Cancer is one of the prevalent diseases that allocates a large part of the resources of the 
health care system. Stress, anxiety, and depression are major problems in patients with cancer. Therefore, the 
present study was conducted to investigate the effectiveness of music therapy on stress, anxiety, and depres-
sion in patients with cancer.
Methods This research was a quasi-experimental study with pre-test and post-test and control group. The 
statistical population consisted of all patients with cancer admitted for treatment in Valiasr Hospital in Birjand 
City, Iran, in 2017. Out of them, 40 people (20 men and 20 women) were selected by sampling method and 
randomly divided into experimental and control groups (each group included 20 patients; 10 women and 10 
men). Initially, both groups were pre-tested. Then, the experimental group received music therapy (for 6 days, 
half an hour per day). At the end of the study, both groups responded to the research instrument (post-test). 
The study instrument was DOS Stress and stress questionnaire (21 questions). The obtained data were ana-
lyzed by analysis of covariance in SPSS V.22.
Results The results showed that music therapy is effective on lowering stress, anxiety and depression in pa-
tients with cancer.
Conclusion Non-medical methods such as music therapy should be considered in the medical staff training pro-
gram and also be considered as part of the treatment in all hospital patients, especially in special departments. 
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زمینه و هدف سرطان يکی از بيماری های شايع و در حال افزايش است که حجم زيادی از تالش های نظام هاي مراقبتی را به خود اختصاص 
داده است. استرس، اضطراب و افسردگی از مشکالت عمده بيماران مبتال به سرطان است؛ بنابراين اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی 

موسيقی درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی بيماران سرطانی انجام شد.

روش بررسی روش پژوهش نيمه آزمايشی با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را همه افراد مبتال به سرطان 
تشکيل دادند که برای درمان در بيمارستان وليعصر بيرجند بستری بودند. از اين تعداد 40 نفر )20 مرد و 20 زن( به صورت نمونه گيری 
دردسترس، انتخاب و به طور کاماًل تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل )هر گروه 20 نفر که شامل 10 نفر زن و 10 نفر مرد( قرار 
گرفتند. در ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمايش مداخله موسيقی درمانی )به مدت 6 روز و هر روز نيم ساعت( 
دريافت کرد و در پايان هر دو گروه مجدداً به ابزار تحقيق پاسخ دادند )پس آزمون(. ابزار اندازه گيری در اين پژوهش پرسش نامه استرس و 

فشار روانی داس )21 سؤالی( بود. داده ها با نسخه 22 نرم افزار SPSS و تحليل کواريانس تجزيه و تحليل شدند.

یافته ها نتايج نشان داد موسيقی درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی بيماران مبتال به سرطان مؤثر است.
نتیجه گیری بايد به روش های غيردارويی مثل موسيقی درمانی در برنامه آموزشی کادر پزشکی توجه شود و به عنوان بخشی از درمان در 

بخش های بيمارستانی، به خصوص بخش های ويژه از آن استفاده شود.

کلیدواژه ها:
استرس؛ اضطراب؛ 
افسردگی؛ بیماران 

سرطانی؛ موسیقی درمانی

تاریخ دریافت: 28 مهر 1396
تاریخ پذیرش: 25 تیر 1397 

تاریخ انتشار: 01 مهر 1397

مقدمه

که  است  افزايش  در حال  و  شايع  بيماری های  از  يکی  سرطان 
حجم زيادی از تالش های نظام های مراقبتی را به خود اختصاص 
می دهد )1(. با وجود پيشرفت های قابل توجه علم پزشکی، همچنان 
سرطان به عنوان يکی از مهم ترين بيماری های قرن اخير و دومين 
علت مرگ و مير بعد از بيماری های قلب و عروقی مطرح است )2(. اين 
بيماری با تغيير شکل غيرطبيعی سلول ها و ازدست رفتن تمايز سلولی 
مشخص مي شود. در حال حاضر بيش از ۷ ميليون نفر ساالنه در 
جهان در اثر ابتال به سرطان جان خود را از دست می دهند. پيش بينی 
می شود که تعداد موارد جديد ابتال تا سال 2020 از 10 ميليون نفر به 

1۵ ميليون نفر برسد )3(.

سرطان ها نوعی بيماری هستند که با رشد غيرقابل کنترل سلولی و 
تهاجم به بافت های موضعی سيستماتيک مشخص می  شوند )4(. سرطان 
بيش از هر بيماری ديگری تجربه ای بسيار ناخوشايند و غيرقابل باور 
برای هر فرد است که باعث می شود شغل، وضعيت اقتصادی اجتماعی 

و زندگی خانوادگی بيمار دچار اختالل شود )۵(. همچنين سرطان، نگاه 
به زندگی را به عنوان فرايندی منظم و مستمر به چالش می کشد؛ 
چالشی که می  تواند پيامدهای روانی مهمی به دنبال داشته باشد. 
بيمارانی که بيماری شان را خطرناک تر، مزمن تر و غيرقابل کنترل تر 
می کنند،  گزارش  را  بيشتری  ناتوانی  می شوند،  منفعل تر  می دانند 

کارکرد اجتماعی ضعيف تر و مشکالت روانی بيشتری دارند )6(.

احساس اندوه، اضطراب، عصبانيت و افسردگی به عنوان واکنش های 
طبيعی و در عين حال فشارهای روانی نسبت به سرطان و درمان های 
آن با 14 تا 38 درصد شيوع در طول دوره بيماری در ۷0 درصد از 
مبتاليان به سرطان گزارش شده است و می تواند سبب درگيری های 
نيز  و  ذهنی  و  خستگی های جسمی  آن  متعاقب  و  شديد  ذهنی 
کاهش کيفيت زندگی در اين افراد شود )۷(. به دليل بيماری، عوامل 
فيزيولوژيکی و درمان های دارويی، افسردگی و اضطراب در بيماران 
مبتال به سرطان رايج است )8(. افسردگی منجر به تحليل رفتن انرژی 
روانی، افزايش استرس ناشی از بيماری و درمان های آن و کاهش 

عملکرد ايمنی بدن می شود )9(.
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استرس نيز با تأثير بر دفاع های ايمنی و تومور، رشد و فراگستری 
تومور را افزايش می دهد. همچنين استرس می تواند استفاده از الکل، 
تنباکو و دارو را افزايش دهد، منجر به رژيم غذايی ضعيف شود، خواب 
نامناسب و فعاليت بدنی کمتر، پيروی نکردن از پيشنهادات، دستورات 
و تجويزهای پزشک را موجب شود )10(. تنيدگی های روان شناختی 
ناشی از بيماری سرطان سبب اضطراب و افسردگی در بيماران می شود 
و کاهش نيافتن و درمان نکردن اين واکنش ها، باعث طوالنی ترشدن 
مدت بستری بيمار، اختالل در درمان های پزشکی و کاهش شانس و 
مدت زنده ماندن می شود )11(. چاو، چين و ونگ1 در مطالعه ای نشان 
از تشخيص،  اوليه و پس  افراد مبتال به سرطان در ماه های  دادند 
از گستره ای از نشانه های روان شناختی و فيزيولوژی رنج می برند و 

بسياری از آنان در سازگاری با بيماری خود، مشکل دارند )12(.

اين بيماران برای بازگشت به زندگی عادی خود نيازمند کمک هايی 
برای سازگاری و برآورده شدن نيازهای مختل شده خويش هستند )13(. 
درمان سرطان تقريبًا هميشه با روش های تهاجمی شروع می شود. 
شود.  بدن  ظاهر  و  شکل  در  تغييراتی  موجب  می تواند  جراحی 
اشعه درمانی و شيمی درمانی نيز ممکن است پس از جراحی انجام 
شود تا تعدادی از سلول های ميکروسکوپی سرطان را که در نقطه ای 

از بدن پنهان شده اند نابود کند.

درمان  است  مجبور  بيمار  سرطان،  مزمن  طبيعت  دليل  به 
طوالنی مدت با داروهای سمی را بپذيرد. معالجه هفته ها يا ما ه ها طول 
می کشد و عوارض جانبی آن مي تواند به صورت تهوع، ريزش مو، 
خستگی، دردهای عضالنی، سوختگی های پوستی، تغييرات وزن و 
مشکالت روحی و روانی بروز کند. بستری شدن های متعدد به منظور 
درمان مي تواند مانع از ادامه يک زندگی طبيعی شود. به عالوه عوارض 
جانبی آشکار ناشی از شيمی درمانی توانايی لذت بردن از جنبه های 
مختلف زندگی را از فرد بيمار سلب مي کند. احساس تعارض زمانی 
داروی  از  بيشتری  ُدز  و  باشد  کرده  عود  بيماری  که  مي آيد  پديد 

شيمی درمانی برای درمان نياز باشد )14(.

اگرچه درمان های کنونی سرطان، تأثيرات کيفی ارزنده ای در کنترل 
و جلوگيری از پيشرفت بيماری دارند، خالی از تنيدگی نيستند )1۵(؛ 
بنابراين، نمی توان درمان يک بيمار مبتال به سرطان را فقط به ابعاد 
بالينی خالصه کرد. سرطان و درمان آن ابعاد گوناگونی دارد، پس الزم 
است در کنار مسائل بالينی، به درمان های مکمل هم توجه شود )11(. 
درمان های مکمل فرصتی برای غلبه بر مشکالت ناشی از بيماری و 
کنترل عوارض ناخوشايند بيماری فراهم می کنند. از جمله درمان های 
مکمل موسيقی درمانی است. موسيقی درمانی روش استفاده به هنگام 
از موسيقی برای پاسخ به تمايالت احساسی، ذهنی و اجتماعی است. 
تا  نوزادی  )از  برای هر سنی  برنامه های موسيقی درمانی  و  روش ها 

سالمندی( و برای همه بيماری ها سودمند است )16(.

موسيقی هميشه در زندگی بشر نقش آرام بخش و نشاط بخش 

1. Chao, Chen & Wang

داشته است و ضمن ايجاد سرزندگی و تقويت احساس همدردی 
باعث کاهش ضربان قلب، عميق ترشدن تنفس، کاهش اضطراب و 
افسردگی و تسکين درد هم می شود )1۷(. اليوت2 در تحقيقی نشان داد 
موسيقی درمانی بر کاهش درد بيماران سرطانی مؤثر است )18(. بنابراين 
با توجه به مطالب فوق و نظر به اينکه درباره تأثير موسيقی درمانی 
انتخاب  برای  اما  است،  زيادی شده  تحقيقات  بيماران سرطانی  بر 
مؤثرترين روش به تحقيقات بيشتری در اين زمينه نياز است؛ بنابراين 
هدف اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است که آيا موسيقی درمانی 
بر استرس، اضطراب و افسردگی بيماران سرطانی بيمارستان وليعصر 

بيرجند مؤثر است.

روش بررسی

اين پژوهش نيمه آزمايشی با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه 
کنترل است. جامعه آماری شامل همه افراد مبتال به سرطان بود که 
برای درمان در بيمارستان وليعصر بيرجند بستری بودند و تمايل خود 
را برای همکاری اعالم کرده  بودند. تعداد 40 نفر )20 مرد و 20 زن( 
به صورت نمونه گيری دردسترس و داوطلبانه از بين همه بيماران مبتال 
به سرطان، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل 
جايگزين شدند. بيماران هر دو گروه پرسش نامه را تکميل کردند 
)پيش آزمون(. سپس گروه آزمايش تحت موسيقی درمانی قرار گرفت 
و برای گروه کنترل هيچ مداخله ای ارائه نشد. پس از طی جلسات، 

مجدداً هر دو گروه به پرسش نامه تحقيق پاسخ دادند.

معیارهای ورود به تحقیق

معيارهای ورود به تحقيق شامل تمايل بيمار به شرکت در پژوهش، 
مصرف نکردن مواد مخدر، گذشتن بيش از 3 ماه از شروع شيمی درمانی، 
توانايی فهم و درک مطالب به زبان فارسی، ابتال نداشتن به اختالالت 
جسمانی و روانی حاد، دوست داشتن موسيقی و قرار داشتن در دامنه 

سنی 20 تا 4۵ سال بود.

پرسش نامه استرس و فشار روانی داس3

الويبوند4 )199۵( اين مقياس را ساخته است که شامل دو فرم 
است؛ فرم اصلی آن 42 عبارت دارد که هر يک از سازه های استرس، 
اضطراب و افسردگی را در 14 عبارت متفاوت ارزيابی می کند. فرم کوتاه 
آن شامل 21 سؤال است و از سه مقياس خودارزيابی حاالت عاطفه 
منفی در افسردگی، اضطراب و استرس تشکيل شده است. هريک 
از خرده مقياس های پرسش نامه داس شامل ۷ سؤال است که نمره 
نهايی از طريق مجموع نمرات سؤال های مربوط به آن خرده مقياس به 
دست می آيد. صاحبی و همکاران )2006( فرم کوتاه 21  عبارتی برای 
جميت ايران را اعتباريابی کردند که مؤلفه های روان سنجی )پايايی 

2. Eliout
3. DASS
4. Laweibond
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درونی و اعتبار سازه( مطلوبی دارد.

روش اجرا

روش اجرای تحقيق بدين صورت بود که بعد از گرفتن مجوز از 
مديريت بيمارستان وليعصر شهر بيرجند، از بين همه بيماران مبتال 
به سرطان که معيارهای ورود به تحقيق را داشتند و تمايل خود را 
برای شرکت در اين پژوهش اعالم کرده بودند، به صورت نمونه گيری 
دردسترس، 40 نفر )20 زن و 20 مرد( انتخاب و به صورت تصادفی 
به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. آزمودنی ها به پرسش نامه 
تحقيق پاسخ دادند )پيش آزمون( و زمانی که تحت شيمی درمانی بودند 
به صورت تحت نظارت به مدت نيم ساعت تا 6 روز برای گروه آزمايش 
موسيقی اجرا شد. در گروه کنترل هيچ مداخله خاصی برای بيمار 
انجام نشد و بيماران روند طبيعی درمان خود را طی کردند. در پايان 
هر دو گروه مجدداً به پرسش نامه تحقيق پاسخ دادند )پس آزمون(. در 
پايان داده های جمع آوری شده با نسخه 22 نرم افزار SPSS و تحليل 

کوواريانس تجزيه و تحليل شد.

یافته ها

نتايج آمار توصيفی نشان داد ميانگين پيش آزمون و پس آزمون نمره 
استرس در گروه آزمايش به ترتيب 16/40 و 13/۷0 به دست  آمده 
است؛ يعنی به اندازه 2/۷ کاهش داشته است. ميانگين پيش آزمون 
و پس آزمون نمره استرس گروه کنترل به ترتيب 16/۵۵ و 16/60 
به دست  آمده است؛ يعنی به اندازه 0/0۵ افزايش داشته است. در 
متغير اضطراب نيز پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش به ترتيب 
16/1۵ و 13/60 به دست  آمده است؛ يعنی به اندازه 2/۵۵ کاهش 
داشته است. در مقابل پيش آزمون و پس آزمون گروه کنترل به ترتيب 
اندازه 0/3۵  به  16/۵0 و 16/1۵ به دست  آمده است؛ يعنی فقط 

کاهش داشته است.

در متغير افسردگی هم، پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش به 

ترتيب 14/90 و 12/1۵ به دست آمده است؛ يعنی به اندازه 2/۷۵ 
نمره کاهش داشته است. در مقابل پيش آزمون و پس آزمون گروه 
کنترل به ترتيب 1۵/2۵ و 14/9۵ به دست  آمده است؛ يعنی به اندازه 
0/3نمره کاهش داشته است. در ادامه برای دستيابی به اهداف پژوهش 
ابتدا مفروضه های  از تحليل کوواريانس استفاده شد. بدين منظور 

همگنی واريانس ها و يکسانی شيب خط رگرسيون بررسی شد.

لوين   f ميزان    ،1 شماره  جدول  در  درج شده  نتايج  اساس  بر 
برای برابری واريانس های متغير های پژوهش در پس آزمون در گروه 
آزمايش و کنترل،  معنی دار نيست؛  يعنی نمرات گروه های پژوهش 
دارند؛  برابر  واريانس  افسردگی  و  اضطراب  استرس،  متغيرهای  در 
بنابراين، مفروضه همگنی واريانس ها برای اجرای تحليل کوواريانس 
 f برقرار است. نتايج درج شده در جدول شماره 2 نشان می دهد مقدار
محاسبه شده در آزمون تأثيرات بين آزمودنی ها معنی دار نيست و شيب 
خط رگرسيون برای گروه های آزمايش و کنترل يکسان است )تعامل 
بين گروه و متغير های پژوهش معنی دار نيست( و استفاده از تحليل 

کوواريانس مجاز است.

از  پس  آزمايش  گروه  ميانگين  داد  نشان  توصيفی  آمار  نتايج 
نتايج آزمون تحليل  يافته است. بر اساس  موسيقی درمانی کاهش 
کوواريانس )جدول شماره 3(، اين بهبود پس از تعديل نمره های 
پس آزمون، در مقايسه با گروه کنترل، با توجه به مقدار f=32/49 و 
P= 0/001، معنی دار است. همچنين ميانگين اضطراب گروه آزمايش 
پس از موسيقی درمانی، کاهش يافته است و بر اساس نتايج آزمون 
تحليل کوواريانس، اين افزايش، پس از تعديل نمره های پس آزمون و 
 ،P=0/001 و f=16/۵۵9 در مقايسه با گروه کنترل، با توجه به مقدار

معنی دار است. 

درباره افسردگی نيز، نتايج آمار توصيفی نشان داد ميانگين گروه 
آزمايش پس از موسيقی درمانی، کاهش يافته است و بر اساس نتايج 
نمره های  تعديل  از  پس  افزايش،  اين  کوواريانس،  تحليل  آزمون 

جدول 2. نتایج تحلیل واریانس برای بررسی همگنی رگرسیون

سطح معنی داریمقدار Fدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیر

8/86814/0750/051تعامل گروه با پیش آزموناسترس

8/69613/0490/089تعامل گروه با پیش آزموناضطراب

0/59810/2230/639تعامل گروه با پیش آزمونافسردگی

جدول 1. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها

سطح معنی داریدرجه آزادی 2درجه آزادی 1مقدار Fمتغیر

2/4691380/124استرس

2/2931380/138اضطراب

3/1861380/082افسردگی
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 f= 23/43۷ پس آزمون و در مقايسه با گروه کنترل، با توجه به مقدار
و P= 0/001 معنی دار است. در ادامه در جدول شماره 4 تفاوت قبل 
و بعد نمرات استرس،  اضطراب و افسردگی در بين دو گروه مداخله و 

کنترل آمده است.

می دهد  نشان  قبلی  يافته های  تأييد  در   4 شماره  جدول 
ميانگين اختالف استرس، اضطراب و افسردگی قبل و بعد در گروه 
آزمايش بيشتر از گروه کنترل بوده که متأثر از موسيقی درمانی 

.)P>0/0۵( بوده است

بحث

اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی موسيقی درمانی بر استرس، 
داد  نشان  نتايج  انجام شد.  بيماران سرطانی  افسردگی  و  اضطراب 
ميانگين پيش آزمون و پس آزمون نمره استرس در گروه آزمايش به 
اندازه 2/۷  ترتيب 16/40 و 13/۷0 به دست آمده است؛ يعنی به 
کاهش داشته است. ميانگين پيش آزمون و پس آزمون نمره استرس 
گروه کنترل به ترتيب 16/۵۵ و 16/60 به دست  آمده است؛ يعنی به 
اندازه 0/0۵ افزايش داشته است. در متغير اضطراب نيز پيش آزمون 
و پس آزمون گروه آزمايش به ترتيب 16/1۵ و 13/60 به دست آمده 
است؛ يعنی به اندازه 2/۵۵ کاهش داشته است. در مقابل پيش آزمون 
و پس آزمون گروه کنترل به ترتيب 16/۵0 و 16/1۵ به دست  آمده 

است؛ يعنی فقط به اندازه 0/3۵نمره کاهش داشته است.

در متغير افسردگی هم، پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش به 
ترتيب 14/90 و 12/1۵ به دست آمده است؛ يعنی به اندازه 2/۷۵ 
کاهش داشته است. در مقابل پيش آزمون و پس آزمون گروه کنترل 
اندازه  به  يعنی  است؛  دست  آمده  به  و 14/9۵  ترتيب 1۵/2۵  به 
0/3نمره کاهش داشته است. همچنين نتايج تحليل کوواريانس نشان 
داد موسيقی درمانی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی بيماران 

سرطانی مؤثر است.

اين نتايج با مطالعه ويکس و نيلسون، و بوفوم و همکاران که 
در رابطه با تأثير موسيقی بر اضطراب است، مطابقت دارد )20 ،19(. 
عرب و همکاران نيز در تحقيقی نشان دادند موسيقی درمانی 
باعث کاهش معنی دار اضطراب می شود که همسو با نتايج اين 
تحقيق است )21(. همچنين اين نتايج با نتايج تحقيقات هانگ، 
گود و مائوزينيويسکی۵ )22(، بينسون6 و همکاران )23( و زاچاريا 

و گوپالکريشنان۷ )24( همسو است.

از  استفاده  داد  نشان  آمريکا  يوتای  دانشگاه  در  مشابه  نتايج 
موسيقی درمانی يکی از اقدام های غيرتهاجمی، کم هزينه و بدون خطر 
است که در هر رده سنی قابل استفاده است و کسانی که تجربه بيشتری 
گوش کردن به موسيقی داشته باشند، بهتر سود می برند )2۵(. عطادخت و 
همکاران )26( نيز نشان دادند که موسيقی درمانی باعث کاهش اضطراب 
می شود. ضرورتی و همکاران نيز نشان دادند موسيقی درمانی باعث 
راحتی بيماران می شود. درواقع گوش کردن به موسيقی به عنوان يک 
وسيله پرت کننده حواس بيمار از کانون هايی که توجه بيمار بر روی 
آن ها متمرکز شده است و می توانند باعث ايجاد ناراحتی بيمار شوند و 
همچنين يک عامل تأثيرگذار بر تحريکات ناخواسته محيطی، از جمله 
سروصدا که سبب القای استرس و جلوگيری از آرامش فرد می شود، 
عمل کرده است و باعث کاهش استرس و اضطراب بيمار می شود )2۷(.

موسيقی اثرات آرام بخشی دارد که ميزان مصرف دارو، استرس و 
اضطراب را کاهش می دهد و منجر به ايجاد آرامش در فرد می شود 
و بر افسردگی فرد نيز تأثير می گذارد. موسيقی برای تسکين درد، 
اضطراب، افسردگی و ايجاد اعتماد به نفس استفاده می شود. همچنين 
به تمرکز فکر و بهبود خلق کمک کرده و از توهم و هذيان و افکار 
وسواسی جلوگيری می کند. ممکن است انحراف فکر از بيماری به 

5. Huang, Good & Zauszniewski
6. Binson
7. Zachariah & Gopalkrishnan

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس استرس،  اضطراب و افسردگی

توانسطح معناداریمقدار Fمیانگین مجذورات )MS(درجه آزادی )df(مجموع مجذورات )SS(متغیرها

6/7586176/58632/4910/0011استرس

49/846149/84616/5590/0010/97اضطراب

61/485161/48523/4370/0010/99افسردگی

جدول 4. مقایسه تفاوت قبل و بعد از نمرات استرس،  اضطراب و افسردگی در بین دو گروه آزمایش و کنترل

Pآماره آزمون tمیانگین اختالف نمرات متغیر های وابسته قبل و بعد در دو گروه آزمایش و کنترلمتغیرها

4/770/001-)2/75- و 0/30-(2/45-استرس

3/990/001-)2/55- و 0/35-(2/20-اضطراب

5/550/001-)2/70- و 0/50-(2/75-افسردگی
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واسطه تمرکز روی موسيقی به وجود آيد )28(. همچنين بعضی از 
نت های موسيقی موجب واکنش هايی چون تنظيم ضربان قلب، تنظيم 
و عميق شدن تنفس، شل شدن عضالت و خواب آلودگی می شود )29(.

تأثير  انسان را به طور مثبت تحت  موسيقی می تواند هيجانات 
قرار دهد و پيامدها و اثرات مداخالت درمانی را افزايش می دهد. با 
شنيدن موسيقی بيماران احساس آرامش می کنند و در اين حالت 
فعاليت های دستگاه عصبی بهتر و منظم تر می شود. همچنين موسيقی 
باعث افزايش ثبت امواج آلفای مغز يا امواج استراحت فکری می شود 
و می تواند موقعيتی آرام بخش را فراهم کند. موسيقی با فعال کردن 
نواحی مختلفی از مناطق زيرقشری مغز، به ويژه سيستم دوپامينرژيک 
ناخوشايند می شود.  احساسات  کاهش  باعث  ميانی  مغز  ناحيه  در 
مخ،  قشر  نيم کره  دو  هر  در  فرونتال  لوب  فعال کردن  با  همچنين 
هوشياری مغزی و نهايتًا خروجی های شناختی رفتاری مطلوب را 
افزايش می دهد )30(؛ بنابراين، استفاده از موسيقی درمانی در کاهش 

استرس اضطراب و افسردگی بيماران سرطانی مؤثر است.

نتیجه گیری

موسيقی کارکردهای شناختی و اجتماعی را تقويت و افراد را در 
مواجهه با مسائل توانمند می کند. مقصود از هنر موسيقی مقوله ای 
تأثر برانگيز و هيجان آلود نيست که ذهن را صرفًا از خود بی خود 
از هنر  از موسيقی، شکلی  را هيجان زده می کند. مقصود  و روح 
است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نياز به 
تکلم و زبان منتقل مي کند. يکی از روش های رايج در تحقيقات 
گوناگون که مبتنی بر تخليه هيجانی، بيان احساسات، آرام سازی 
و نيرو بخشی است، روش موسيقی درمانی است. مطالعاتی که در 
زمينه کاربرد موسيقی در کار بالينی، بر نمايش نوع و قدرتمندی 
تغييرات فيزيولوژيک ايجاد  شده بر ارگانيسم انسانی متمرکز است 
بنابراين،  می شود؛  ظاهر  موسيقايی  محرک های  در  تغيير  با  که 
بايد در برنامه آموزشی کادر پزشکی به روش های غيردارويی مثل 
موسيقی درمانی توجه شود و به عنوان بخشی از درمان و با توجه 
بخش های  در  و  برنامه ريزی  آن  برای  متفاوت،  فرهنگ های  به 

بيمارستانی، به خصوص بخش های ويژه، از آن استفاده شود.

پيشنهاد می شود از روش های غيردارويی تسکين استرس، اضطراب 
و افسردگی و بدون عوارض جانبی نظير موسيقی درمانی در کنار ساير 
روش های درمانی برای بهبود کيفيت ارائه خدمات بيمارستانی استفاده 
شود. از جمله محدوديت های اين پژوهش همکاری نکردن بيماران 
برای اجرای موسيقی درمانی بود که برای کاهش اين محدوديت سعی 

شد از طريق توضيح اهداف پژوهش همکاری بيماران جلب شود.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

با  موسيقی  يک  به  گوش دادن  )پيشنهاد  موسيقی درمانی 
تجربه شخصی خود فرد از سوی موسيقی درمانگرهای مجرب( و 
موسيقی پزشکی )گوش دادن به يک موسيقی ازقبل ضبط شده از 

سوی پزشک يا پرستار( بر پيامدهای فيزيکی و روان شناختی افراد 
مبتال به سرطان مؤثر است. يکی از مهم ترين يافته ها اين بود که 
موسيقی در تمامی انواع خود تأثير متوسط تا قوی در کاهش 
اضطراب بيماران دارد و همچنين در مقايسه موسيقی درمانی و 
موسيقی پزشکی، موسيقی درمانی به مراتب بيشتر از موسيقی پزشکی 

کيفيت زندگی فرد بيمار را بهبود می بخشد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در اين مقاله رعايت شده است. شرکت کنندگان 
اجازه داشتند هر زمان که مايل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنين 
همه شرکت کنندگان در جريان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها 

محرمانه نگه داشته شد.
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