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1

 1گروه روانشناسي باليني ،دانشكده روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس
 2گروه اتاق عمل ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
 1گروه روانشناسي باليني ,دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد
(دريافت مقاله -31/7/20 :پذيرش مقاله)31/10/17 :

چكيده
زمينه :اسكيزوفرنيا اختالل روانپزشكي است كه در آن طيف گستردهاي از كاركردهاي شناختي بهويژه حافظه ،توجه ،مهارتهاي حركتي،
كاركردهاي اجرايي و هوش آسيب ميبيند .تحقيقات تجربي گوناگون نشان داده است كه بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا در نگهداشت توجه و
حافظه مشكل دارند .هدف از اين پژوهش مقايسه تأثير سه نوع موسيقي بر عملكرد حافظه و نگهداري توجه در بيماران اسكيزوفرني بوده است.
مواد و روشها در اين مطالعه كارآزمايي باليني،با استفاده از نمونهگيري در دسترس تعداد  70نفر ( 10زن و  10مرد) انتخاب شدند .بيماران در
محدوده سني  11تا  41سال قرار داشتند اين افراد به جز اسكيزوفرنيا بيماري ديگري نداشتند .از تمامي آزمودنيها ،آزمون حافظه وكسلر و
آزمون فراخناي توجه از مجموعه آزمون شناختي -تشخيصي كي بهعمل آمد .سپس آزمودنيها بهصورت تصادفي در سه گروه آزمايش (سنتي
ايراني ،كالسيک غربي و پاپ) و سه گروه كنترل در هر گروه  10نفر ( 7مرد و  7زن) تقسيم شدند .پس از انجام آزمايشها ،دوره موسيقي
درماني بهمدت  10روز بر روي گروههاي آزمايشي اجرا شد.پس از پايان جلسات موسيقي درماني ،آزمايشها مجدداً بر روي گروهها انجام شد.
يافتهها :نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه موسيقي درماني به طور كلي بر عملكرد حافظه مؤثر بوده است ولي نوع موسيقي بر بهبود عملكرد
حافظه تأثير نداشته است ،به اين معني كه بين گروهها با توجه به نوع موسيقي مختلف ،تفاوت معنيدار وجود نداشته است .همچنين تحليل
كوواريانس نشان داد كه موسيقي درماني بهطور كلي بر نگهداري توجه مؤثر است و نوع موسيقي نيز در اين مداخله مؤثر ميباشد و موسيقي
پاپ در بهبود نگهداري توجه افراد اسكيزوفرن داراي بيشترين اثربخشي بوده است.
نتيجهگيري :بنا بر بررسي كنوني ميتوان نتيجهگيري كرد كه اجراي موسيقي درماني در بيماران اسكيزوفرن ممكن است سبب بهبود حافظه و
توجه گردد .البته پيشنهاد ميشود مطالعات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد .همچنين استفاده از موسيقي پاپ بهطور ويژه براي بهبود نگهداري
توجه در بيماران اسكيزوفرن داراي بيشترين تأثير است.
واژگان كليدي :موسيقي ،عملكرد حافظه ،نگهداري توجه
* یاسوج ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،گروه اتاق عمل
Email :ozandi72@yahoo.com
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مقايسه تأثير سه نوع موسيقي بر عملکرد حافظه و نگهداري توجه

بهمني و همكاران

مقدمه

تأثير موسيقي بر حافظه بيماران اسكيزوفرني 505 /

اسکیزوفرنی عالوه بر ای نکه عملکرد فرد را به طور

آن ها اسکیزوفرنیا از اهمیت بیشتري برخوردار

به طور مستمر تحت تأثیر ق رار داده و و در آن باید

است (.)1

سالیان طوالنی با بی مار خود مدارا كنند (.)9

اسکیزوفرنی را گاه ویرانگرترین بیماري روانی یاد

روتنبرگ ( )1994( )Rotenbergدر تحقیقی بر

می كنند .این بیماري در طول عمر حدود یك درصد

روي

كه

افراد اجتماع را گرفتار می سازد .در معیارهاي

آسیب شناختی و ناتوانی استفاده مناسب از اطالعات

تشخیصی اسکیزوفرنی توهم ها جایگاه ویژهاي

قبلی با درونداد ادراكی یا پردازش اطالعات و

دارند و در این بین بعضی از انواع آن

شکل گیري نشانه هایی كه ن یازمند فعالیت نیمکره

اختصاصی ترند (.)2

چپ است ،مرتبط می باشد (.)11

اسکیزوفرن ویژگی هایی مانند هذیان ،توهّم ،رفتار

تصّور می شود بیماران اسکیزوفرنیك داراي عملکرد

آشفته ،عالیم منفی و مختل شدن عملکرد اجتماعی

ناقص و معی وب قشر مغز هستند و در تعدادي از

و شغلی را به همراه دارد ( .)3به دلیل تحمیل

آزمایش هاي حافظه كوتاه مدت مکانی و لفظی،

هزینه هاي كالن درمانی و فشار روانی زیاد بر

نقص هایی ناهمگون نشان می دهد (.)11

خانواده بیماران ،درمان ای ن اختالل بای د مناسب و

بسیاري از محققی ن اختالل كاركردي در توجه و

همه جانبه باشد ،تا عالوه بر رهایی بی مار از عالئم و

پ ردازش حافظه كوتاه مدت را به عنوان اصلی ترین

بیماران

اسکیزوفرنی

نشان

داد

نشانه ها ،افراد مراقبت كننده از بیمار نیز فشار

ویژگی اختالل اسکیزوفرنی می دانند ( .)12همچنین

كمتري را تجربه نمایند (.)4

بررسی ها نشان داده اند كه بیماران اسکیزوفرنی در

در ایاالت متحده ي آمریکا میزان شیوع اسکیزوفرنی

یادآوري و تکرار فوري (در زمانی بیش از دو

در طول عمر حدود  1درصد و در ایران نیز مشابه

دقیقه) ارقام كمتري را به یاد می آورند و در وظایف

سایر كشورها ،حدود  1درصد جمعیت عمومی

ردیابی هم ضعیف تر از افراد عادي عمل

می باشد .شیوع اسکیزوفرنی در مرد و زن برابر است

می كنند (.)13

اما در مردها شروع بیماري زودتر است .بیشترین

با توجه به كامل نبودن اثربخشی درمان هاي دارویی

سن شروع بیماري در مردها بین  11تا  22سالگی و

و توجه روزافزون به روش هاي غیردارویی ،هنر

در زن ها  22تا  32سالگی است ( 11 .)2درصد

درمانی به ویژه موسیقی درمانی به عنوان یکی از

مراجعات سرپایی درمانگاه هاي روانپزشکی و 21

شیوه هاي رای ج درمان مورد توجه قرار گرفته است.

درصد تخت هاي مراكز روانپزشکی توسط بیماران

از سوي دیگر بهدلیل نیروي درمانی غیركالمی

اسکی زوفرن اشغال می شوند ( .)1و شاید مشکل ترین

موسیقی ،می توان از آن به عنوان ابزار خوبی براي

تعریف را داشته باشد از طرفی شروع زودرس،

ارتباط با بی ماران روان پری ش بهره گرفت .ریتم ها و

مزمن بودن و پیامدهاي روانی اجتماعی از مشکالت

ملودي هاي انتخابی می توانند با ایجاد تأثیرات

بهداشتی هر جامعه به شمار می رود  7(.و .)8

خوشای ند به تداوم توجه فرد كمك كنند.)14( .
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در میان بیماري هاي روانی ،سایکوزها و در رأس

جدي تخریب می نماید ،خانواده بیماران را نیز

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 1131

/ 501طب جنوب

سالمتی ،كاهش استرس و دور كردن بیماران از

محدوده سنی  18تا  48سال قرار داشتند و به مواد

عالئم ناخوشای ند مورد استفاده قرار می گیرد .و

مخدر و الکل اعتیاد نداشتند ،در خانم ها عدم

اثرات روانشناختی مستقیمی را در سیستم عصبی

بارداري (به دلیل تغیی رات هورمونی) نیز مالک قرار

خودمختار اعمال می كند (.)12

گرفت .ای ن افراد به جز اسکیزوفرنیا بیماري دیگري

موسیقی می تواند باعث بهبود عملکرد توجه و

نداشتند .از تمامی آزمودنی ها ،آزمون حافظه وكسلر

حافظه شود موسیقی درمانی فعال و غیرفعال باعث

و آزمون فراخناي توجه از مجموعه آزمون

كاهش عالئم مثبت اسکیزوفرنی بیماران گردید

شناختی -تشخیصی كی به عمل آمد و سپس

(.)11-19

آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش

افرادي كه در معرض پروتکل موسیقی درمانی قرار

(سنتی ایرانی ،كالسیك غربی و پاپ) و سه گروه

گرفتند به صورت قابل توجهی عملکردشان در

كنترل در هر گروه  11نفر ( 2مرد و  2زن) تقسیم

نمرات حافظه وكسلر و مهارت هاي زندگی بهبود

شدند .پس از انجام آزمایش ها ،دوره موسیقی

یافته بود (.)21

درمانی به مدت  11روز بر روي گروه هاي آزمایشی

مزایاي قابل توجهی در افراد گروه موسیقی درمانی

اجرا شد.

در برخی ارزیابی هاي مرتبط با واسطه هاي شخصی

پس از پایان جلسات موسیقی درمانی ،آزمایش ها

و مفهوم غیرعینی شركت در فعالیت هم سرایی كردن

مجدداً بر روي گروه ها انجام شد .جهت تجزیه و

كشف شده است ( .)21موسیقی درمانگري بر عالئم

تحلیل داده ها از برنامه ،SPSS Inc ( SPSS

مثبت بی ماران روان گسیخته تأثیر مثبت دارد (.)14

 )USA ،Il ،Chicagoویرایش  18و روش

با توجه به پژوهش هاي فوق ،هدف پژوهش كنونی،

تجزیه و تحلیل كوواری انس استفاده گردید .انجام

بررسی رابطه بین موسیقی و نوع آن بر عملکرد

این طرح در كمیته اخالق پزشکی تصویب گردیده

حافظه و نگهداري توجه در بیماران اسکیزوفرنی

است و به منظور ایجاد اطمینان خاطر در بیماران

شده است.

اطالعات مربوط به صورت محرمانه حفظ خواهد

مواد و روشها
طرح پژوهشی پیش آزمون_ پس آزمون با گروه
كنترل و جامعه آماري این پژوهش شامل كلیه افراد
اسکیزوفرنی بود كه از مهرماه سال  1391در مراكز
درمانی شهر شیراز بستري بودند.
با استفاده از نمونه گیري در دسترس تعداد  11نفر
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شد و عالوه بر این حق انتخاب در پژوهش براي
بیماران و خانواده آن ها حفظ گردید.

يافتهها
در این قسمت ابتدا یافته هاي توصیفی و سپس
یافته هاي استنباطی مربوط به پژوهش ارائه می شود.
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موسیقی به طور گسترده اي براي بهبود بخشیدن به

( 31زن و  31مرد) انتخاب شدند .بیماران در

تأثير موسيقي بر حافظه بيماران اسكيزوفرني 503 /

بهمني و همكاران

جدول  )1محتواي جلسات موسيقي درماني
مصاحبه با بیماران.
برقراري ارتباط.

جلسه اول

آماده كردن بیماران براي جلسات درمانی.
تنظیم برنامههاي گروهی براي همکاري در خواندن ترانهها.

جلسه دوم

برقراري ارتباط كالمی و غیركالمی با تمرین بدیههخوانی.
افزایش همکاري و هوشیاري با پیروي از دستورها و رعایت شرایط همخوانی.
افزایش اعتماد به نفس و ارزش شخصی با تمرین خواندن در گروه.

جلسه سوم

تنظیم اهداف و برنامههاي گروهی موسیقایی با مشورت یکدیگر.
بهعنوان تکلیف از بیماران خواسته شد كه اشعار و ترانههایی در وصف حال خود بسرایند و در جلسه بعد بخوانند تا پیرامون
آن بحث و گفتگو شود.

جلسه چهارم
جلسه پنجم

مرور تکلیف جلسه قبل.انتخاب ترانههایی كه موضوع اشعار و آوازهاي آن با مشکالت بیماران همخوانی داشت و بحث و
گفتگو پیرامون آنها.
بحث و گفتگو در مورد ترانهها و آوازهاي گوناگون و ترغیب اظهار نظر شخصی پیرامون واژهها و موضوع اشعار.
طرح سوال هایی پیرامون موضوع هاي عاطفی و فکري ترانه ها مانندعشق،اعتماد،امید،شکست،وابستگی،جدایی،

جلسه ششم

جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم

ناكامی،خانواده،دوستی،ازدواج و ...و ارتباط آنها با مشکالت شخصی بیماران و یافتن راه حلهاي مناسب با مشورت گروه.
بیدارسازي احساسها و افکار ناخودآگاه و نفوذ در قسمتهاي عمیق احساسها با شنیدن موسیقی.
تقویت خالقیت تصوري با شنیدن موسیقی.
گسترش بدیهههاي احساسی با استفاده از فرمهاي كوتاه تکراري موسیقایی مانند راندوها و كانونها.
افزایش یادگیري با تقلیدهاي كالمی موسیقایی.
برانگیختن واكنشهاي عاطفی و فکري بیماران براي درک و تشخیص احساسها و رفتار آنها.
ایجاد آرامش عضالنی در تمرین تن آرامی با موسیقی آرامبخش.
مرور جلسات گذشته.
ارزیابی تغییرات بیماران.

جلسه دهم

تهیه نوارخانهاي كوچك از آهنگها و ترانههاي مورد عالقه بیمار براي استفاده در منزل.

الف :آمار توصيفي :نتایج یافتههاي توصیفی این پژوهش

ب :آمار استنباطي :براي تجزیه و تحلیل آماري نتایج این

شامل شاخصهاي آماري میانگین و انحراف معیار براي

پژوهش از تجزیه و تحلیل كوواریانس استفاده شده است

متغیرهاي مورد مطالعه میباشد كه در جداول  2و  3ارائه

كه نتایج در جداول  4و  2ارائه شده است.

شده است.
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اهداف و محتواي جلسات

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 1131

/ 510طب جنوب

جدول  )2ميانگين افراد مورد پژوهش در عملكرد حافظه بر اساس جنسيت و نوع موسيقي
گروههاي آزمایش و شاهد

نوع موسیقی

پاپ

گروه آزمایش

سنتی

كالسیك

پاپ

گروه كنترل

سنتی

جنس

تعداد گروه

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

مرد

2

11/7±218

±317

زن

2

11/1±281

±341

جمع

11

11/3±277

±323

مرد

2

11/1±214

±312

زن

2

11/3±272

±331

كل

11

12/8±219

322

مرد

2

12/8±221

317

زن

2

11/2±239

294

كل

11

11/1±244

311

مرد

2

12/1±284

281

زن

2

11/3±279

274

كل

11

11/3±281

281

مرد

2

12/7±211

217

زن

2

11/1±279

241

كل

11

11/3±274

224

مرد

2

11/2±238

249

زن

2

12/8±241

222

كل

11

12/8±242

222

جدول  )1ميانگين افراد مورد پژوهش در نگهداري توجه بر اساس جنسيت و نوع موسيقي

گروههاي آزمایش و شاهد

نوع موسیقی
كالسیك

گروه آزمایش

پاپ

سنتی

كالسیك
گروه كنترل
پاپ

http://bpums.ac.ir

پس آزمون

پيش آزمون

جنس

تعداد گروه

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

مرد

2

11/7±218

± 317

زن

2

11/1±281

± 341

جمع

11

12/7±277

± 323

مرد

2

11/1 ±214

± 312

زن

2

11/3±272

± 331

كل

11

12/8±219

322

مرد

2

12/8±221

317

زن

2

11/2±239

294

كل

11

1161 ± 244

311

مرد

2

12/1±284

281

زن

2

11/3±279

274

كل

11

11/3±281

281

مرد

2

12/7±211

217

زن

2

11/1±279

241

كل

11

11/3±272

224
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كالسیك

پس آزمون

پيش آزمون

تأثير موسيقي بر حافظه بيماران اسكيزوفرني 511 /

بهمني و همكاران

جدول  )4نتايج تحليل كوواريانس نمرات عملكرد حافظه بر حسب گروه و نوع موسيقي
منابع تغيير
پیش آزمون

مجذورات

آزادي

ميانگينها

3292

1

3292

277

1/1111

1/84

1

1111

1

1111

124

1/1111

1/71

1

نوع موسیقی

29

2

29

1/13

1/121

-

1/94

تعامل گروه و نوع موسیقی

24

2

24

2/19

1/14

-

1/93

همانگونه كه در جدول  4مشاهده میشود میزان F

نیز برابر با  2/19بود كه در هیچ سطح آماري معنیدار

محاسبه شده بین نمرات عملکرد حافظه پیش آزمون و

نبوده و این هر دو نشانگر این است كه ،نوع موسیقی بر

پس آزمون در گروههاي مورد مداخله با موسیقی

بهبود عملکرد حافظه تأثیر نداشته است و بین گروهها و

كالسیك ،پاپ و سنتی و گروه كنترل برابر با  277بود كه

با نوع موسیقی مختلف ،تفاوت وجود نداشته است و

بین گروه آزمایش و كنترل از نظر عملکرد تفاوت

آنچه كه مؤثر بوده است صرفاً موسیقی بوده است.

معنیدار وجود دارد

بهمنظور بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر نگهداري

( )P=1/112كه این نشاندهنده اثر بخشی موسیقی

توجه در سه گروه با توجه به نوع موسیقی ابتدا الزم بود،

درمانی به سه شیوه كالسیك ،پاپ و سنتی بر عملکرد

پیش فرض تساوي لوین در مورد برابري واریانسها

حافظه بیماران اسکیزوفرن بوده است و  71درصد

بررسی شود كه نتایج تحلیل آزمون لوین نشان داد كه

تفاوتها ناشی از عضویت گروهی است .اما میزان F

پیش فرض لوین در مورد برابري واریانسها برقرار

محاسبه شده براي تأثیر نوع موسیقی در بهبود عملکرد

است ،بنابراین میتوان از تحلیل كوواریانس براي تحلیل

حافظه برابر با  1/13بود كه در هیچ سطح آماري معنیدار

دادهها استفاده كرد.

نمیباشد و عالوهبر آن تعامل بین گروه و نوع موسیقی
جدول  )7نتايج تحليل كوواريانس نمرات نگهداري توجه بر حسب گروه و نوع موسيقي
مجموع

درجه

مجذورات

آزادي

44221

1

44221

21832

1

21832

نوع موسیقی

191

2

191

1/72

تعامل گروه و نوع موسیقی

2218

2

2218

3/72

منابع تغيير
پیش آزمون
گروه

سطح

مجذور

معنيداري

اتا
1/14

1

1/12

1

-

1/91

1/11

1

مجذور ميانگينها

مقدار F
91

1/1111

112

1/1111
p= 0.23
1/14

توان آزمون

همانگونه كه در جدول  2مشاهده میشود میزان F

( )P=1/122و این بیانگر اثربخشی موسیقی درمانی به سه

محاسبه شده بین نمرات نگهداري توجه پیش آزمون و

شیوه كالسیك ،پاپ و سنتی بر نگهداري توجه بیماران

پس آزمون در گروههاي مورد مداخله با موسیقی

اسکیزوفرن بوده است و  12درصد تفاوتها ناشی از

كالسیك ،پاپ و سنتی و گروه كنترل برابر با  112بود كه

عضویت گروهی است .توان آماري  1بیانگر كفایت

بین گروههاي آزمایش و كنترل از نظر نگهداري توجه

حجم نمونه بوده است .همچنین میزان  Fمحاسبه شده

تفاوت معنیدار وجود دارد.

براي تعامل بین گروه و نوع موسیقی برابر با  3/72بود كه
در سطح  1/14آماري معنیدار بوده و نشانگر این است
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گروه

مجموع

درجه

مجذور

مقدار F

سطح معنيداري

مجذور اتا

توان آزمون

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 1131

/ 512طب جنوب

میانگینهاي مندرج در جدول  3و بررسی میانگینهاي

شناخت است را تحریك میكند (.)18

این سه گروه و مقایسه آنها در پیش آزمون و پس آزمون

همچنین نتایج بهدست آمده نشان داد كه نوع موسیقی بر

و همچنین در مقایسه با گروههاي كنترل میزان تغییر

بهبود عملکرد حافظه تأثیر نداشته است و بین گروهها و

میانگینها در گروه موسیقی پاپ بیشتر و این نشاندهنده

با توجه به نوع موسیقی مختلف ،تفاوت وجود نداشته

اثر بخشی بیشتر این نوع موسیقی درمانی بر بهبود

است .در تبیین این مسأله میتوان گفت در این پژوهش

نگهداري توجه افراد اسکیزوفرن بوده است .از لجستیك

موسیقی درمانی ،به خوبی توانسته است با تکنیكهاي

استفاده نشده است.

خود ،عملکرد حافظه را بهبود بخشد و آنچه كه مؤثر بوده
است ،صرفاً موسیقی درمانی بوده است و نوع موسیقی
تأثیري نداشته است.

بحث

نتایج بهدست آمده در جدول  2نشان داد كه بین

نتایج بهدست آمده در جدول  4نشان داد كه بین

گروههاي آزمایش و كنترل از نظر نگهداري توجه تفاوت

گروههاي آزمایش و كنترل از نظر عملکرد حافظه تفاوت

معنیدار وجود دارد ( )P=1/112و نشانگر تأثیر مثبت

معنیدار وجود دارد ( )P=1/112و این بیانگر اثربخشی

مداخله موسیقی درمانی بر نگهداري توجه بیماران

موسیقی درمانی بر عملکرد حافظه در بیماران اسکیزوفرن

اسکیزوفرن بوده است .یافتههاي این پژوهش با پژوهش،

بوده است .یافتههاي این پژوهش با پژوهش سکاتو و

كیهانی و همکاران ( )1387و پاشا و اخوان ()1389

همکاران ( ،)2111كیهانی و همکاران ( )1387و پاشا و

همسو است (.)18

اخوان ( )1389همسو است.

كیهانی و همکاران ( )1387در تحقیق خود به این نتیجه

سکاتو و همکاران ( )2111بیان میكنند كه افراديكه در

رسیدند كه گوش دادن به موسیقی میتواند باعث بهبود

معرض موسیقی درمانی قرار گرفتند بهصورت قابل

عملکرد توجه شود .پاشا و اخوان ( )1389در تحقیق

توجهی عملکردشان در نمرات حافظه وكسلر بهبود یافته

خود به این نتیجه رسیدند كه آموزش موسیقی بر توجه

بود .همچنین كیهانی و همکاران ( )1387در تحقیق خود

بیماران اسکیزوفرن تأثیر مثبت دارد (.)11

به این نتیجه رسیدند كه گوش دادن به موسیقی میتواند

در تبیین این فرضیه میتوان گفت كه یافتههاي این

باعث بهبود عملکرد حافظه شود .پاشا و اخوان ()1389

پژوهش نظریه گلیسون ( )Glicksohnرا در زمینه تأثیر

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه آموزش موسیقی

موسیقی بر توجه تأیید میكند .وي بر این باور بود كه

بر حافظه بیماران اسکیزوفرن تأثیر دارد.

بیماران مبتال به اسکیزوفرنی دچار بیش انگیختگی هستند.

در تبیین این فرضیه میتوان گفت موسیقی موجب

كاهش برانگیختگی شخص را قادر میسازد تا توجه

ساخت و تقویت ارتباطهاي میان نورونها در قشر مخ

بیشتري به كارها داشته باشد و موسیقی موجب كاهش

طی فرایندي كه شبیه به فرایند تکامل در مغز است،

برانگیختگی در افراد بیش برانگیخته میشود .از سوي

میشود .یعنی در محیط داراي موسیقی ،چرخههاي پیام

دیگر ،نارساییهاي شناختی كه بیماران مبتال به

رسانهاي عصبی میان نورونی ایجاد میشود كه

اسکیزوفرنیا با آن روبرو هستند ،میتواند بازتاب تغییرات
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كه نوع موسیقی نیز در این مداخله مؤثر میباشد .با توجه

بخشهاي باالتر سیستم عصبی را كه مربوط به حافظه و

بهمني و همكاران

تأثير موسيقي بر حافظه بيماران اسكيزوفرني 511 /

برانگیختگی هستند .بنابراین با در نظر گرفتن مثلث

زبان و همچنین نقصهایی در چندین جنبه حافظه همراه

خلق -برانگیختگی -توجه ،با واقع شدن در محیط داراي

است .اسکیزوفرنیا اختاللی است كه شاید بیشترین

موسیقی تغییر خلق رخ میدهد و از این رو سطح

پسرفت روانی ،رفتاري ،شغلی و شناختی را در پی داشته

برانگیختگی دستکاري شده و این انتقال روي شناخت و

باشد .توانبخشی شناختی میتواند در كاهش عالئم منفی

توجه فرد نیز اثر میگذارد (.)11

و بهبود توجه و حافظه بیماران مؤثر باشد (.)12

نتایج بهدست آمده در جدول  2نشان داد كه موسیقی

پژوهش كنونی نشان داد كه موسیقی درمانی در بهبود

درمانی بهطور كلی بر نگهداري توجه مؤثر است و نوع

عملکرد حافظه و نگهداري توجه بیماران اسکیزوفرن

موسیقی نیز در این مداخله مؤثر میباشد و با توجه

تأثیر داشته و محرکهاي تنظیم شده و هماهنگ میتواند

میانگینهاي مندرج در جدول  2و بررسی میانگینهاي

پراكندگی ذهنی و عدم توجه بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا

این سه گروه و مقایسه آنها در پیش آزمون و پس آزمون

را كاهش دهد.

و همچنین در مقایسه با گروههاي كنترل میزان تغییر

میتوان اینگونه بیان نمود كه بهتر است ،برنامههاي

میانگینها در گروه موسیقی پاپ بیشتر و نشانگر اثر

آموزش تکنیكهاي موسیقی درمانی در مراكز درمانی

بخشی بیشتر این نوع موسیقی درمانی بر بهبود نگهداري

براي درمانگران برگزار شود و بر انجام این شیوه درمانی

توجه افراد اسکیزوفرن بوده است.

براي بیماران اسکیزوفرن تأكید شود.

در تبیین این فرضیه میتوان گفت كه سبك موسیقی پاپ

انجام این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود ،كه هنگام

سبکی عاطفهگرا است .وقتی به متن این ترانهها توجه

تفسیر و تفهیم نتایج بایستی مورد توجه قرار گیرد .از

میشود ،مالحظه میشود كه این نوع موسیقی بیشتر از

جمله محدودیتهاي این پژوهش این است كه بسیاري

ترانههایی برخوردار است كه به حالتهاي عاطفی

از ویژگیهاي شخصیتی كه ممکن است بهعنوان متغیر

میپردازد و عمدتاً با عشق و انگیزش و عالیق ما مرتبط

تعدیل كننده تأثیرگذار باشد بهعلت محدودیت مدنظر

است و ما از موسیقی بیشترین تأثیر را از تحریكها و

قرار نگرفته است ،همچنین با توجه به عدم بینش بیماران

تأثیرهاي احساسی آن دریافت میكنیم .به همین دلیل این

اسکیزوفرنی ،شركت در جلسات موسیقی درمانی با

نوع موسیقی توانسته است با استفاده از همین ویژگی

مشکالتی مواجه بود كه ممکن است در نتایج پژوهش

بیشترین تأثیر را بر نگهداري توجه در بیماران اسکیزوفرن

تأثیر گذاشته باشد ،بنابراین در تعمیم نتایج باید

بگذارد (.)12

احتیاط كرد.

اسکیزوفرنیا بیماري مزمن ،شدید و ناتوان كننده مغزي
است و محققان مختلف نقصهاي عصب روانشناختی را

سپاس و قدرداني

در حوزه توجه و حافظه بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا

بدینوسیله از زحمات جناب آقاي دكتر نظیري و سركار

گزارش كردهاند .اختالل شناختی هسته اصلی بیماري

خانم دكتر رفاهی و بیمارانی كه درپژوهش شركت

اسکیزوفرنی است و شروع بیماري اسکیزوفرنی نسبت به

نمودهاند ،تشکر و قدردانی میشود.

سایر بیماريهاي روانی با افتشناختی بیشتري همراه
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خلقی ناپایدار باشد .حالتهاي خلقی نیز وابسته به

بوده و با نقص در توجه ،درک ،مهارتهاي حركتی ،فهم

1131  مهر و آبان/4  شماره/سال هفدهم
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Abctract
Background: schizophrenia is a psychiatric disorder in which a lot of cognitive functions including memory,
attention, motor skills, executive functions and intelligence are compromised. Numerous empirical studies
showed that schizophrenic patients have problem in sustain retention and memory activity.
The objective of this study was a comparison between effectiveness of three types of music on memory activity
and sustain retention in schizophrenic patients.
Material and Methods: A total of 60 schizophrenic patients (30 males , 30 females) 18-48 years old were
selected from available sampling frame. Participants were otherwise healthy except for schizophrenia. Wechsler
Memory Scale and cognitive diagnostic battery Kay test were taken from all subjects. Then patients were
randomly divided into three experimental groups (Iranian classic, western classic and pop music) and three
control groups. There were 10 participants (5 male, 5 female) in each group. After taking these tests, music
therapy course was performed on experimental groups. After music therapy sessions were completed, tests were
taken again from groups.
Results: Covariance analysis results indicated that music therapy is overall effective on memory activity. But
type of music had no effect in improving memory activity. There wasn’t significant difference between groups
considering type of music. Furthermore, covariance analysis showed that music therapy is totally effective on
sustain retention and type of music is effective in this intervention. Pop music had the most effectiveness on
schizophrenic patients in improving sustain retention.
Conclusion: Performing music therapy improves memory and retention. More over, using pop music
particularly has the most effect in improving sustain retention in schizophrenic patients.
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