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 یک مطالعه مروری: تاثیر موسیقی بر  افراد با بیماری قلبی

 

 ،  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس1رقیه قنبرپور جویباری

 ، دکترای پرستاری2فرشته عراقیان مجرد

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت، ایمنی و محیط زیست   3سید محمود صمدیان کیامحله

 ، دکترای پرستاری4* هدایت جعفری

 

 خالصه
مروری بر تاثیر موسیقی بر بیماران قلبی به عنوان یک روش غیر تهاجمی، غیر دارویی،  ارزان و فاقد عوارض جاابابای        این مطالعه با هدفهدف.  

 ابجام شد.

گیرد. باتوجه به اهمیت این موضوع، در ایان ژاهوهاب، باا            بیماری قلبی، یک بیماری شایع است که هر ساله جان بسیاری از افراد را میزمینه.  

 بررسی مطالعات گوباگون و منابع اطالعاتی مختلف، اثر موسیقی درمابی بر بهبودی بیماران قلبی مورد توجه قرار گرفت.

، Magiran   ،SID  ای فاارسای زباان مااباناد            های داده مطالعات فارسی در ژایگاه، این مطالعه که به صورت مرور روایتی ابجام شد  درروش کار.  

IranMedex های موسیقی درمابی، بارسایی قلبی، سندرم کروبری حاد، ژرفشاری خون، هایپرتابسیون، جراحی قلب و جراحی قلب بااز،    با کلیدواژه

، Hypertension ،Acute Coronary Syndrome ،Heart failure ،Music therapy   ،Heart surgeryهای  و برای مطالعات به زبان ابگلیسی از کلیدواژه

باه فاارسای و          Google Scholarوجو در ژایگااه    همچنین، جست.  استفاده شد  PubMedو   Scopusای  های دادهدر ژایگاه Open heart surgeryو 

 .شاناد  ابگلیسی ابجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل مقاالت فارسی و ابگلیسی بود که به بررسی موسیقی در بهبود بیماران قلبی ژرداخته باا  

 معیارهای خروج شامل مقاالتی بود که دسترسی کامل به آبها میسر ببود.. جهت بررسی مقاالت، محدودیت زمابی در بظر گرفته بشد

به بررسی موسیقی در بیماران دچار ژرفشاری خون و بررسی تاثیر موسیقی بر عالیم حیااتای   (  مقاله  01)مقاله، بیشترین تعداد  42 از تعداد .یافته

هاماوگالاوبایان،       درصد اشباع اکسای   ها بشان داد تاثیر موسیقی بر بهبودی بیماران قلبی شامل افزایبیافته.  ژرداخته بود(  مقاله  6) بیماران قلبی 

تسکین درد، کاهب اضطراب و افسردگی، بهبود کیفیت خواب و کاهب خستگی است. موسیقی بر روی متوسط فشار خون شریابای و تانافا           

 .در خصوص تاثیر موسیقی بر ژرفشاری خون و ضربان قلب بتایج متناقض وجود داشت. تاثیری بداشت

شود تیم درمابی و به خصوص ژرستاران از این روش غایار        با توجه به کاربرد آسان و بدون هزینه و عوارض این روش، ژیشنهاد می  گیری. نتیجه

 .تهاجمی در مراقبت از بیماران قلبی استفاده بمایند

  

 موسیقی درمابی، بارسایی قلبی، سندرم کروبری حاد، ژرفشاری خون، جراحی قلب :هاکلیدواژه
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 مقدمه  
عروقی و به ویژه، عضله قلب را پیوسته تحححت   از جمله عوامل مهمی که سیستم قلبی.  ترین و پرکارترین عضو بدن استقلب حساس
در دو قرن گذشته، شیحو     (. 2114مقدم و همکاران، های روزمره است )صبوری دهد، رویدادهای مهم زندگی و کشمکش تاثیر قرار می

شود به طوری که در حال حاضر، به عنوان علت اصلی مرگ و ناتوانی جسمی محسوب می، های قلبی رو به افزایش بوده استبیماری
عروقی مزمن عالوه بر ایجاد محدودیت در فعالیت جسمی، موجب قطع تعحامحالت   های قلبی(. بیماری  1331)امامی زیدی و همکاران، 
های روانی، اضطراب و افسردگی، کاهش نشاط، افزایش وابستگی و باز نشستگحی زودرس در بحیحمحاران           اجتماعی و ایجاد استرس

 . (1331شوند و تاثیر منفی بر کیفیت زندگی دارند )سلیمانی کهره و همکاران،  می
، اما شیو  بیماری عروق کرونری قلب در حال افزایش اسحت   ، هایی در درمان بیماران قلبی اتفاق افتاده است اخیر پیشرفت  در دو دهه

اساس آخرین برآورد انجمحن    بر.  ( 1333میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتال هستند )نجفی قزلجه و همکاران،   1۱به طوری که 
شوند )نجفی قزلجه و    هزار مورد جدید شناسایی می ۷۶میلیون آمریکایی دچار نارسایی قلبی هستند و ساالنه  ۱/1قلب آمریکا، حدود 

در سراسر جهحان  .  ( 2114شود )ووس و همکاران،  هزار عمل جراحی قلب باز در ایالت متحده انجام می ۷1۷. سالیانه (1333همکاران، 
کنند )فیتری آستوری و   میرند و بیش از یک میلیارد نفر با فشار خون باال زندگی می میلیون نفر به دلیل فشار خون باال می 4/3ساالنه 

؛ ژونحگ    2111میلیارد افزایش خواهد یافت )پینگ و همکاران،     ۱/1به   212۱  بینی محققین تا سالکه طبق پیش  ( 211۶همکاران، 
 .(1334بیماری قلبی برای نظام خدمات سالمت بسیار پر هزینه است )نجفی قزلجه و همکاران،  (.211۷هونگ و همکاران، 

های قدیمی مصر، یونان، چحیحن، روم، اثحر           به طوری که کتیبه  استفاده از موسیقی به عنوان یک روش درمانی، قدمتی تاریخی دارد
(. موسیقی نوعی روش مکمل است کحه    1331اند )امامی زیدی و همکاران،  موسیقی را به عنوان یک وسیله شفا بخش محسوب کرده

تواند بر سیستم عصبی مرکزی اثر گذاشته و موجب آرامش و ارتقای احساس بهبودی در فرد  گردد  )نجفی قزلجه و هحمحکحاران،      می
های اخیر، تحقیقات متعددی در زمینه بررسی تاثیر موسیقی بر اضطراب و عوامل   درمانی در سالدر راستای استفاده از موسیقی. (1334
تواند بخشی از برنامه مراقبتی بیحمحار    در اقدامات پرستاری، موسیقی به عنوان یک مداخله موثر می.  شناختی صورت گرفته استزیست

آرامی و افزایش ایمنی بحه کحار رود       باشد و به عنوان یک ابزار درمانی غیر تهاجمی و برای تسکین درد و اضطراب، افزایش حس تن
حفظ و بهبودی سالمت جسمی و   مداخله موسیقی به معنای کاربرد منظم موسیقی در تامین،(. 133۱زاده هنرمند و همکاران، محرابی)

تنش، تغییرات دلخواه را به طور مستقیم بر عواطف و رفتار   موسیقی، در یک محیط درمانی یا پر  دهندهبه طوری که ارائه  روانی است،
 مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی بر بهبودی بیماران قلبی انجام شد.. (1334کند )نجفی قزلجه و همکاران،  فرد ایجاد می

 

 هامواد و روش
، Magiran   ،SID  ای فارسی زبحان محانحنحد      های داده مطالعات فارسی در پایگاه، این مطالعه که به صورت مرور روایتی انجام شد  در

IranMedex های موسیقی درمانی، نارسایی قلبی، سندرم کرونری حاد، پرفشاری خون، هایپرتانسیون، جراححی قحلحب و        با کلیدواژه
 Hypertension   ،Acute Coronary Syndrome   ،Heartهحای     جراحی قلب باز، و برای مطالعات به زبان انگلیسی از کلیدواژه

failure ،Music therapy ،Heart surgery و ،Open heart surgery  ای  های دادهدر پایگاهScopus   وPubMed      استفحاده شحد .
به فارسی و انگلیسی انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل مقاالت فارسی و      Google Scholarوجو در پایگاه همچنین، جست

. جهت بررسی مقاالت، محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد . انگلیسی بود که به بررسی موسیقی در بهبود بیماران قلبی پرداخته باشند
محقحالحه      ۱13  ای، تحعحداد  های داده پس از جستجو در پایگاه  معیارهای خروج شامل مقاالتی بود که دسترسی کامل به آنها میسر نبود. 

 .مقاله وارد مطالعه گردید 24با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری، تعداد که  سافت شد
 

 هایافته
موسیقی در بیماران با پرفشاری خون و پحس از    ( در زمینه تاثیر  مقاله  11) مطالعه، بیشترین مطالعه  24  نتایج مطالعه نشان داد از تعداد

شده، موسیقی اثرات متعددی بحر    بر اساس مطالعات انجام.  انجام شده است(  مقاله  1) آن، تاثیر موسیقی بر عالئم حیاتی بیماران قلبی 
درصد اشبا  اکسیژن، تسکین درد، کحاهحش اضحطحراب و             تاثیر موسیقی بر بهبودی بیماران قلبی شامل افزایش . بیماران قلبی دارد
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افسردگی، بهبود کیفیت خواب و کاهش خستگی بوده است. بر اساس مطالعات مورد بررسی، موسیقی بر فشار متوسط شحریحانحی و         
 (. 1جدول شماره ) در خصوص تاثیر موسیقی بر فشار خون و ضربان قلب نتایج ضد و نقیضی وجود داشت . تنفس تاثیری نداشت

 
 
  
 

 فرآیند جستجو و انتخاب مقاالت: 1شکل شماره 

 : مقاالت فارسی مورد استفاده در مرور متون1جدول شماره 

 (305تعداد مقاالت یافت شده پس از حذف موارد تکراری )
Googl Scholar (134) … PubMed (104) … Scopus (225) … IranMedex (0) … SID (7) … MagIran (33) 

 (76تعداد مقاالت پس از ارزیابی عنوان )

 (42تعداد مقاالت منتخب با متن کامل )

 نتیجه طراحی مطالعه )نمونه( عنوان مقاله نویسنده )سال(

 ووس و همکاران 

(4112) 

موسیقی آرامبخب بعد از جراحی قلب 

باز در استراحت روی صندلی درد و 

  دهد اضطراب را کاهب می

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 84)

موسیقی آرامبخب در ترکیب با درمان دارویی با کم 

کردن اضطراب و درد در طول استراحت بعد عمل موثر 

  .است

 بیلسون

(4110) 

توابد باعث  موسیقی آرامبخب می

توسین در هنگام افزایب سطح اکسی

استراحت در رختخواب بعد از عمل 

یک کارآزمایی : جراحی قلب باز شود

  شده تصادفیکنترل

 شاهدی -مورد

 بیمار( 21)

گروهی که موسیقی گوش کرده بودبد به طور 

چشمگیری سطح اکسی توسین خوبشان در تضاد با 

 گروه کنترل افزایب ژیدا کرده بود 

 بیلسون

(4116) 

تاثیر مداخله موسیقی در ژاسخ به 

استرس بعد از جراحی قلب: یک 

  شده تصادفیکارآزمایی کنترل

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 86)

موسیقی در اولین روز ژ  از عمل جراحی قلب سبب 

  .شود کاهب استرس می

امامی زیدی و 

 همکاران 

(0961) 

تاثیر موسیقی بر عالیم حیاتی و درصد 

 هموگلوبین اشباع اکسی

: بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز

  کارآزمایی بالینی تصادفی شده

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 81)

موسیقی سبب کاهب تعداد ضربان قلب، فشار خاون 

سیساتولیک و فشاار متوسط شریابی و افزایب میزان 

اشباع اکسیهن شد، اما بر تعاداد تانف  و فشاار 

 خاون دیاساتولیک تااثیر معنی داری بداشت.

-ژور و بعمتمهدی

 (0960اللهی )

دادن به بررسی تاثیر دو روش گوش

موسیقی و بازدید از بخب مراقبت ویهه 

بر سطح اضطراب و استرس و افسردگی 

  بیماران کابدید عمل جراحی قلب

گوش دادن به موسیقی یا بربامه مالقات در بخب  بیمار( 081تجربی )بیمه

توابد سبب کاهب استرس و سطح می مراقبت ویهه

 افسردگی بیماران تحت جراحی قلب شود.

بیکیر اوغلو و 

 همکاران

(4109) 

تاثیر موسیقی کالسیک ترکی بر فشار 

خون افراد مسن با فشارخون باال: یک 

  تصادفی  آزمایب کنترل شده

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 91)

توابد تاثیرات مطلوبی بر ژرفشاری  درمابی میموسیقی

  خون و اضطراب داشته باشد.

بجفی قزلجه و 

 (0964همکاران )

تاثیر موسیقی بر اضطراب مبتالیان به 

  بارسایی قلبی

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 91)

داری بین دوگروه مداخله و کنترل از بظر تفاوت معنی

 . شدت اضطراب وجود داشت

و  مقدمصبوری

  همکاران

(0969) 

تاثیر هیجابی موسیقی بر فشار خون و 

ضربان قلب در افراد مبتال به فشارخون 

اولیه بر اساس ابعاد شخصیت درون 

  گراییگرایی و برون

هنگام ارائه موسیقی با ریتم آرام، فشارخون  بیمار( 009تجربی )بیمه

گرا بسبت به میزان آن در سیستولیک بیماران برون

  .مرحله خط ژایه کاهب بیشتری داشت
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 : مقاالت فارسی مورد استفاده در مرور متون1ادامه جدول شماره 

 نتیجه طراحی مطالعه )نمونه( عنوان مقاله نویسنده )سال(

 چراغی و همکاران 

(0969) 

کالم بر خواب بیماران  تاثیر موسیقی بی

های ویهه بستری در بخب مراقبت

  قلبی

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 04)

بین میابگین تغییرات بمره کیفیت خواب قبل و بعد از 

شب اول بستری در گروه  9 مداخله و کمیت خواب در

  .آزمون و کنترل اختالف معناداری وجود دارد

 و همکاران  عرب

(0962) 

بررسی تاثیر موسیقی بر اضطراب و 

عالیم حیاتی بیماران مبتال به سندرم 

کروبری حاد در بخب مراقبت ویهه 

عصر شهرستان قلبی بیمارستان ولی

  اقلید

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 01)

موسیقی بر عالیم حیاتی تاثیری بداشت، ولی باعث 

دار اضطراب شد. اگرچه اضطراب در زبان  کاهب معنی

داری بیشتر بود، اما سن و تحصیالت با  به طور معنی

سن، جن  و . اضطراب ارتباط معناداری بداشتند

تحصیالت با اضطراب و فشار خون ارتباط معنادار 

  بداشتند.

اوبرابگاال کوبیکوالیا 

، 4108و همکاران )

 ب(

اثر موسیقی و سبک زبدگی بر سیستم 

عصب خودکار در افراد در مرحله قبل 

از ژرفشاری خون و در افراد با ژرفشاری 

  کارآزمایی بالینی: خون

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 011)

گوش دادن فعال به موسیقی هندی همراه با تغییر 

سبک زبدگی در طبیعی کردن فشار خون از طریق 

توابد به عنوان مکمل با سایر  اصالح سبک زبدگی می

  .ها برای فشار خون موثر باشد درمان

اوبرابگاال کوبیکوالیا  

، 4108و همکاران )

 الف(

ترکیبی از موسیقی با اصالح سبک 

مقابل اصالح سبک زبدگی  زبدگی در

 به تنهایی در کاهب فشارخون

  (آزمایب تصادفی کنترل شده)

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 011)

از مداخله  بین فشار خون دیاستولی و تغییرات بعد

موسیقی در گروه آزمون ارتباط وجود داشت. تغییرات 

خاصی در فشارخون در طول دوره مداخله موسیقی 

استفاده از موسیقی اثرات مفیدی بر  مشاهده شد و

  کاهب فشار خون داشت. 

بجفی قزلجه و 

 (0968همکاران )

مقایسه تأثیر ماساژ ژشت و موسیقی بر 

خستگی مبتالیان به بارسایی مزمن 

  قلبی

دار ماساژ ژشت و موسیقی موجب کاهب معنی بیمار( 91تجربی )بیمه

خستگی مبتالیان به بارسایی مزمن قلب شد، هر چند 

ماساژ ژشت بسبت به موسیقی، خستگی را بیشتر 

در مقایسه قبل و بعد از مداخله، میابگین . کاهب داد

بمره خستگی در گروه موسیقی و ماساژ ژشت کاهب 

  .ژیدا کرد

زاده و مهرابی

 (0968همکاران )

-درمابی همراه با تناثربخشی موسیقی

آرامی بر فشار خون و ببض سالمندان 

  مبتال به فشارخون

ژ  از مداخله، بین دو گروه، در فشار خون و ببض  بیمار( 91تجربی )بیمه

درمابی به موسیقی. تفاوت معنا داری وجود داشت

آرامی در سالمندان منجر به کاهب فشار همراه تن

  .خون و ببض شد

ژوهنگ هوبگ و 

 (4108همکاران )

درمان غیرتهاجمی فشار خون اولیه 

درجه یک توسط لیزر از راه ژوست و 

ببض الکتریکی بر روی بقاط مورد 

استفاده در طب سوزبی همراه با 

شده کارآزمایی بالینی کنترل: موسیقی

  تصادفی

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 002)

درمان غیر دارویی ترکیبی از لیزرهای ژوستی و 

تحریک ببض الکتریکی بر روی بقاط مورد استفاده در 

طب سوزبی همراه با موسیقی برای کاهب فشارخون 

  .اولیه مفید است

 بورای و همکاران 

(4108) 

شده گوش کارآزمایی تصادفی کنترل

دادن به موسیقی در بیماران با بارسایی 

  قلبی

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 081)

ای، ژیشرفته و  شده به عنوان ابزار ژایهموسیقی ضبط

بیماران با بارسایی قلبی اثرات مثبتی  کاربردی در

  .داشت
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 : مقاالت فارسی مورد استفاده در مرور متون1ادامه جدول شماره 

 نتیجه طراحی مطالعه )نمونه( عنوان مقاله نویسنده )سال(

فیتری آستوری و 

 همکاران 

(4100) 

کاهب فشار خون در میان افراد مسن 

سازی عضالبی ژیشروبده و به دببال آرام

  موسیقی درمابی

 تجربیبیمه

 بیمار( 011)

آرامی در کاهب گوش دادن به موسیقی به همراه تن

فشارخون سیستولیک موثر بود، اما بر فشار خون 

 . دیاستولیک اثری بداشت

و  صوری جعفرلو

 همکاران 

(0968) 

-درمابی و رایحهمقایسه تاثیر موسیقی

های  درمابی بر کیفیت خواب و شاخص

به  فیزیولوژیک بیماران مبتال

یک مطالعه : ابفارکتوس حاد میوکارد

  کارآزمایی بالینی تصادفی

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 046)

توابند باعث  درمابی میهر دو مداخله موسیقی و رایحه

بهبود کیفیت خواب بیماران ابفارکتوس حاد میوکارد 

توابد باعث بهبود فشار خون  شوبد. موسیقی درمابی می

سیستولیک و اشباع اکسیهن خون شریابی شود و 

درمابی بیز فقط بر تعداد تنف  بیماران تاثیر رایحه

 مطلوب داشت.

 بورای و همکاران 

(4106) 

یک چارچوب مفهومی شامل تاثیرات 

ژزشکی، ایموبو ابدوکرینولوژیک روان

گوش دادن به موسیقی در بیماران با 

  بارسایی قلبی

گوش دادن به موسیقی تدوین شد  چارچوب چگوبگی (086تجربی )

 و اینکه چطور موسیقی ژارامترهای فیزیولوژیکی را

گوش دادن به موسیقی . دهد تحت تاثیر قرار می

ای  ژذیر و مداخلهکالسیک روشی غیرتهاجمی، امکان

های بالینی برای بهبود ارزان و امن در کنار سایر درمان

  .کیفیت زبدگی بیماران با بارسایی قلبی است

 ژینگ و همکاران 

(4106) 

اثر موسیقی و تمرینات تنف  عمیق 

  روی کنترل فشار خون

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 60)

های هوازی با کاهب گوش دادن به موسیقی و ورزش

های فشار خون مرتبط هستند، درحالی که ورزش

 هوازی به تنهایی در کاهب فشارخون مفید بیست.

مارتینیابو و 

 (4106همکاران )

محرک شنوایی موسیقی حاد ضربان 

ژاسخ . دهد قلب را تحت تاثیر قرار می

  به دارو در افراد با ژرفشاری خون

محرک شنوایی موسیقی واکنب خودمختار ضربان  بیمار( 90شاهدی )-مورد

فشار خون در بیماران با فشار  قلب را به داروهای ضد

موسیقی همراه با . کند خون باال به خوبی کنترل می

بهبود بخشد و با کاهب  توابد کارآیی درمان را دارو می

عوامل خطرساز که منجر به اختالل عملکرد قلب 

  .توان وضع را بهبود بخشید شود می می

اون و همکاران -ایم

(4106) 

تأثیر موسیقی محلی ساز تایلندی بر 

-کارآزمایی تصادفی کنترل: فشار خون

شده در بیماران دچار ژرفشاری خون 

  4مرحله 

 کارآزمایی بالینی 

 بیمار( 041)

مقایسه با  دادبد در کسابی که به موسیقی گوش می

دادبد کاهب قابل توجهی در  گروهی که گوش بمی

  .فشار خون داشتند

 سلیمابی کهره 

(0960) 

 -های شناختی مقایسه اثربخشی درمان

آرامی درمابی و تنرفتاری، موسیقی

رفتاری بر کاهب اضطراب و افسردگی 

  بیماران عروق کروبری

تاثیر مطلوب بر میزان اضطراب و  درمابی  هر سه روش بیمار( 84تجربی )بیمه

های شناختی افسردگی بیماران داربد، اما تاثیر درماان

. رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران بیشتر است-

آرامی بیشترین رفتاری، تان -ژ  از روش شناختی

درمابی تاثیر بر اضطراب و افسردگی را دارد و موسیقی

  .با تفاوتی ابدک در جایگاه سوم قراردارد

مداخله موسیقی برای بهبود کیفیت  (4141فلگ )

زبدگی بیمار با بارسایی قلبی: آماده 

 برای حسابرسی

های  های مختلف مراقبت مداخالت موسیقی در زمینه بیمار( 086ای )مداخله

بهداشتی برای کاهب استرس و درد، ایجاد آرامب و 

  .اشتیاق بیمار کاربرد دارد
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 بحث
ها نشان داد که اثرات موسیقی بر بیحمحاران    یافته.  این مطالعه مروری با هدف بررسی تاثیر موسیقی بر بهبودی بیماران قلبی انجام شد

درصد اشبا  اکسیژن، تسکین درد، کاهش اضطراب و افسردگی، بهبود کیفیت خواب و کاهش خستگی بوده است.  قلبی شامل افزایش
درباره تاثیر موسیقی بر فشارخون و ضربان قلب نتایج متناقضی وجحود  .  موسیقی بر روی فشار متوسط شریانی و تنفس تاثیری نداشت

شود )امامی زیحدی و هحمحکحارن،           های این مطالعه، در اکثر مطالعات، موسیقی موجب کاهش ضربان قلب مییافته  . بر اساس داشت
 (211۶نیلسحون )    مطالعه .  ( 2121؛ فلگ، 2111مارتینیانو و همکاران، ؛ 211۶؛ نیلسون، 133۱زاده هنرمند و همکاران، ؛ محرابی1331

( نیز موسیقی 2111(، و زنگین و همکاران )133۶نیز نشان داد که موسیقی تاثیری بر ضربان قلب ندارد. در مطالعه نجفی و همکاران )
  تواند بدلیل ارتباط کاهحش تعحداد ضربان قلحب با اضطحراب باشد. که می منجر به کاهش ضربان قلب شد

ها نشان داد که برخی مطالعات حاکی از تاثیر موسیقی بحر     یافته.  بر اساس این مطالعه، اثر موسیقی بر فشارخون دقیقا مشخص نیست
؛ اوبرانگاال کونیکوالیحا   2113الف، نیلسون،  211۱؛ اوبرانگاال کونیکوالیا و همکاران، 2114کاهش فشار سیستولی )ووس و همکاران،  

؛ امحامحی زیحدی و          2114مقدم و همکاران،   و برخی حاکی از عدم تاثیر موسیقی بر فشار دیاستولی )صبوری  ب(  211۱و همکاران، 
در برخی مطالعات نیز گزارش شده است که موسیقی بحر فشحار خحون         هستند. (  211۶(؛ فیتری آستوری و همکاران، 1331همکارن، 

(. 1334؛ عرب و همحکحاران،     2111اون و همکاران، -؛ ایم211۷ژوهنگ هونگ و همکاران، ؛ 2111تاثیری ندارد )پینگ و همکاران، 
شود، اما در مقایسه بحا  به بهبود فشارخون سیستولیک می  نتایج یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل نیز نشان داد موسیقی منجر

کحه از نحظحر          با توجه به این . ( 211۷گروه کنترل اختالف معناداری در فشار خون دیاستولیک مشاهده نشده بود )آمارال و همکاران،  
بنابراین، نیاز فوری به تحقیقات منظم و با کیفیت بحاال در    .  ها و کیفیت، ناهمگنی قابل توجهی بین مطالعات وجود دارد ها، یافته روش

 .مورد اثرات موسیقی بر قلب و اثرات مفید موسیقی وجود دارد
؛ 1331مطالعات بررسی شده در این مطالعه حاکی از آن بود که موسیقی بر تعداد تنفس تاثیری نداشت )امامی زیدی و هحمحکحارن،         

در   داری بین دو گروه از نظر تعداد تنفس وجحود نحداشحت.         ( تفاوت آماری معنی 133۶در مطالعه نجفی و همکاران ). (2113نیلسون، 
هحا،   که از نظحر روش     اما  با توجه به این.  موسیقی منجر به کاهش تنفس شد (، 211۶( و چان )  131۶شاه فرهت و همکاران )مطالعه 
شحده  های مطالعات بحررسحی  تر است. یافته  ها و کیفیت، ناهمگنی در بین مطالعات وجود دارد، نیاز به انجام کارآزمایی بالینی قوی یافته

ووس و   ؛   2113نیحلحسحون،       ؛1331گردد )امامی زیدی و همکاران،  اکسیژن می نشان داد که موسیقی منجر به افزایش درصد اشبا 
 . گردد لذا به بیماران قلبی استفاده از موسیقی توصیه می. (2114همکاران، 

؛ بورای و   2113بیکیر اوغلو و همکاران، گردد )  شده نشان داد که موسیقی منجر به بهبود کیفیت خواب میهای مطالعات بررسییافته
ها و نظر های مراقبت ویژه نسبت به سایر بخشبا توجه به شیو  اختالل خواب در بخش  (. 2111؛ بورای و همکاران، 211۷همکاران، 

بنابراین، استفاده از موسیقی برای بهبود کیفیت خواب توصیحه   ،به اینکه کیفیت خواب نقش مهمی در روند سالمت بیماران قلبی دارد
 . شود می

پور و   ؛ مهدی1332شود )نجفی قزلجه و همکاران،   یافته های این مطالعه مروری نشان داد که موسیقی منجر به کاهش اضطراب می
مطالحعحات ححیحححححدری و           ب(.    211۱اوبرانگاال کونیکوالیا و همکاران، ؛ 1333؛ چراغی و همکاران، 1331اللهی، پور و نعمتمهدی

موسححححیحقحی از         هایی مشابه را گزارش کردند. یافته  ( نیز 2111(، و زنگین و همکاران )133۶(، نجفی و همکاران )1332شححهبازی )
هححای اسححترس و از بیححن بححردن عواطححف منفححی، تنظیححم فرآیند درونححی، ایجحححححاد آرامححححش،        طریححق افزایححش آسححتانه

اجتماعححی، فیزیولوژیکححی و احساسححی فححرد ممکححن اسحححت در      افزایححش قححدرت ایمنححی و کمحک بححه یکپارچگححی روانححی
 (.131۷کاهححش اضطححراب موثر باشد )ربیعی و همکاران، 

 

 گیرینتیجه
اکسیژن، تسکین درد، کاهش اضطراب و افسردگی، بهبود کیفیت خحواب    تاثیرات موسیقی بر بیماران قلبی شامل افزایش درصد اشبا 

درباره اثر موسیقی بر فشحارخحون و       .  رسد موسیقی بر فشار متوسط شریانی و تنفس تاثیری نداردو کاهش خستگی است. به نظر می 
شحده  های بالینحی انحجحام     شود مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز بر روی کارآزمایی توصیه می.  ضربان قلب نتایج متناقضی وجود دارد
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شود پرستاران به کاربرد موسیقحی در کحنحار         پیشنهاد می.  صورت گیرد تا اثرات موسیقی بر بهبودی بیماران قلبی بهتر مشخص شود
 . های روزانه خود با رعایت ترجیحات بیمار بپردازندمراقبت

 

 تقدیر و تشکر
-بدین وسیله از مسئول سایت و کارکنان کتابخانه دانشگاه و همکارانی که محققان را در انجام این تحقیق یاری نمودند، قدردانی می

 شود.
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The effect of music on people with heart disease: A review study 
 
Roghayyeh Ghanbarpour Jouybari1, MSc Student 
Fereshteh Araghian Mojarad2, PhD 
Seyyed Mahmoud Samadian Kiamohaleh3, MSc Student 
*Hedayat Jafari4, PhD 
 
Abstract  
Aim. The aim of this study was to review the effect of music as a non-invasive, non-pharmacological, inex-
pensive method with no side effects, on people with heart disease  
Background. Heart disease is a common disease with considerable annual mortality. This review study 
investigates studies to bring a comprehensive view about the effect of music therapy on recovery of people 
with heart disease. 
Method. This study was a narrative review in which studies in Persian and English language were searched 
out in databases/ search engines Magiran, SID, IranMedex, Pubmed, Scopus, and Google Scholar using the 
keywords music therapy, heart failure, acute coronary syndrome, hypertension, hypertension, heart surgery 
and open heart surgery. Inclusion criteria included articles being published in Persian or English language 
that examined the effect of music on recovery of people with heart disease. There was no time limit for 
articles under review. Exclusion criteria included articles that their full text were not accessible. 
Findings. Out of 24 articles, the most of them (10 articles) examined the effect of music on hypertensive 
patients and on vital signs in heart patients (8 articles). The results showed that the effect of music on the 
recovery of heart patients included increasing the percentage of oxyhemoglobin saturation, relieving pain, 
reducing anxiety and depression, improving sleep quality and reducing fatigue. The music had no effect on 
mean arterial pressure and respiration. There were conflicting results regarding the effect of music on blood 
pressure and heart rate.  
Conclusion. Considering the easy and cost-free application of this method, it is recommended that the 
health care team and especially nurses use this non-invasive method in the care of people with heart dis-
ease. 
  
Keywords: Music therapy, Heart failure, Acute coronary syndrome, Hypertension, Heart surgery 
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