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 چكيده
، يحركت يها هارتم ژه حافظه، توجه،يو به يشناخت ياز كاركردها يا ف گستردهياست كه در آن ط يپزشك ا اختالل روانيزوفرنياسك :زمينه

ا در نگهداشت توجه و يزوفرنيماران مبتال به اسكينشان داده است كه بگوناگون  يقات تجربيتحق ند.يب يب ميو هوش آس يياجرا يكاركردها

 ده است.بو يزوفرنيماران اسكيتوجه در ب يبر عملكرد حافظه و نگهدار يقير سه نوع موسيثأسه تين پژوهش مقايهدف از ا حافظه مشكل دارند.

ماران در يمرد( انتخاب شدند. ب 10زن و  10نفر ) 70در دسترس تعداد  يريگ با استفاده از نمونه،در اين مطالعه كارآزمايي باليني ها مواد و روش

 و كسلرو فظهآزمون حا ها، يآزمودن ينداشتند. از تمام يگريد يماريا بيزوفرنين افراد به جز اسكيسال قرار داشتند ا 41 تا 11 يمحدوده سن

 يش )سنتيسه گروه آزما در يصورت تصادف ها به يسپس آزمودن عمل آمد. به يك يصيتشخ -يتوجه از مجموعه آزمون شناخت يآزمون فراخنا

 يقيدوره موس ها، آزمايشپس از انجام  م شدند.يزن( تقس 7مرد و  7) نفر 10 و سه گروه كنترل در هر گروه و پاپ( يک غربيكالس ،يرانيا

 ها انجام شد. گروه يبر رو ها مجدداً آزمايش ، يدرمان يقيان جلسات موسياجرا شد.پس از پا يشيآزما يها گروه يروز بر رو 10مدت  به يماندر

د بر بهبود عملكر يقينوع موس يثر بوده است ولؤبر عملكرد حافظه م يطور كل  به يدرمان يقينتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه موس :ها يافته

ل ين تحليهمچن دار وجود نداشته است. يمختلف، تفاوت معن يقيها با توجه به نوع موس ن گروهيكه ب ين معنيبه ا ر نداشته است،يحافظه تأث

 يقيباشد و موس يثر مؤن مداخله ميز در اين يقيثر است و نوع موسؤتوجه م يبر نگهدار يطور كل هب يدرمان يقيانس نشان داد كه موسيكووار

 بوده است. ين اثربخشيشتريب يزوفرن دارايتوجه افراد اسك يدر بهبود نگهدارپاپ 

سبب بهبود حافظه و ممكن است زوفرن يماران اسكيدر ب يدرمان يقيموس يكرد كه اجرا يريگ جهيتوان نت يم بررسي كنوني بر بنا :گيري نتيجه

 يبهبود نگهدار يبراويژه طور  پاپ به يقين استفاده از موسيهمچن صورت گيرد.شود مطالعات بيشتري در اين زمينه  البته پيشنهاد مي .گردد توجه 

 ر است.يثأن تيشتريب يزوفرن دارايماران اسكيتوجه در ب

 توجه ينگهدار عملكرد حافظه، ،يقيموس :واژگان كليدي

ISMJ 2014;17(4): 706-715 
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 مقدمه

هاي روانی، سایکوزها و در رأس  در میان بیماري

 ري برخوردار ها اسکیزوفرنیا از اهمیت بیشت آن

 (. 1است )

یاد  روانی بیماري ویرانگرترین گاه را اسکیزوفرنی

 درصد یك حدود عمر طول در بیماري این كنند. می

 معیارهاي در. ازدس  می گرفتار را اجتماع افراد

 اي ویژه جایگاه ها توهم اسکیزوفرنی تشخیصی

 آن انواع از بعضی بین این در و دارند

 (.2) ترند اختصاصی

م، رفتار هذیان، توهّمانند هایی  ویژگیکیزوفرن اس

آشفته، عالیم منفی و مختل شدن عملکرد اجتماعی 

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

اد بر یز یفشار روانو  یكالن درمان يها نهیهز

د مناسب و ین اختالل بایدرمان ا ،مارانیخانواده ب

 مار از عالئم ویب ییبر رها تا عالوه همه جانبه باشد،

ز فشار یمار نیافراد مراقبت كننده از ب ها، نشانه

 (.4) ندیرا تجربه نما يكمتر

ي آمریکا میزان شیوع اسکیزوفرنی  ایاالت متحده در

در ایران نیز مشابه  و درصد 1 حدود در طول عمر

درصد جمعیت عمومی  1حدود  ،سایر كشورها

برابر است شیوع اسکیزوفرنی در مرد و زن  د.باش می

بیشترین  .اما در مردها شروع بیماري زودتر است

سالگی و  22تا  11 سن شروع بیماري در مردها بین

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

 21و  یروانپزشک يها درمانگاه ییمراجعات سرپا

ماران یتوسط ب یمراكز روانپزشک يها تختدرصد 

ن یتر د مشکلیشا(. و 1شوند ) یزوفرن اشغال میاسک

از طرفی شروع زودرس،  ف را داشته باشدیتعر

مزمن بودن و پیامدهاي روانی اجتماعی از مشکالت 

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

طور  نکه عملکرد فرد را بهیبر ا عالوه یزوفرنیاسک

ز یماران را نید، خانواده بینما یب میتخر يجد

د یرار داده و و در آن بار قیثأطور مستمر تحت ت به

 (.9مار خود مدارا كنند )یبا ب یان طوالنیسال

در تحقیقی بر  (1994)( Rotenberg) روتنبرگ

روي بیماران اسکیزوفرنی نشان داد كه 

شناختی و ناتوانی استفاده مناسب از اطالعات  آسیب

قبلی با درونداد ادراكی یا پردازش اطالعات و 

یازمند فعالیت نیمکره هایی كه ن گیري نشانه شکل

 (.11) باشد چپ است، مرتبط می

عملکرد  يك دارایزوفرنیماران اسکیشود ب یور متصّ

از  يوب قشر مغز هستند و در تعدادیناقص و مع

 ،یو لفظ یحافظه كوتاه مدت مکان يها آزمایش

 (.11) دهد یناهمگون نشان م ییها نقص

در توجه و  ين اختالل كاركردیاز محقق ياریبس

ن یتر یعنوان اصل ردازش حافظه كوتاه مدت را بهپ

ن یهمچن (.12) دانند یم یزوفرنیاختالل اسک یژگیو

در  یزوفرنیماران اسکیاند كه ب نشان دادهها  بررسی

ش از دو یب ی)در زمان يو تکرار فور يادآوری

ف یآورند و در وظا یاد میرا به  يقه( ارقام كمتریدق

 عمل  يادتر از افراد ع فیهم ضع یابیرد

 .(13) كنند یم

 ییدارو يها درمان یبا توجه به كامل نبودن اثربخش

 هنر ،ییردارویغ يها و توجه روزافزون به روش

از  یکیعنوان  به یدرمان یقیژه موسیو به یدرمان

 ج درمان مورد توجه قرار گرفته است.یرا يها وهیش

 یركالمیغ یدرمان يرویل نیدل گر بهید ياز سو

 يبرا یعنوان ابزار خوب توان از آن به ی، میقیموس

ها و  تمیش بهره گرفت. ریماران روان پریارتباط با ب

رات یثأجاد تیتوانند با ا یم یانتخاب يها يملود

 (.14) ند به تداوم توجه فرد كمك كنند.یخوشا
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دن به یبهبود بخش يبرا يا طور گسترده به یقیموس

ز ماران ایكاهش استرس و دور كردن ب ،یسالمت

و  رد.یگ یند مورد استفاده قرار میعالئم ناخوشا

 یستم عصبیرا در س یمیمستق یاثرات روانشناخت

 .(12) كند یخودمختار اعمال م

باعث بهبود عملکرد توجه و  تواند یم یقیموس

موسیقی درمانی فعال و غیرفعال باعث  حافظه شود

  كاهش عالئم مثبت اسکیزوفرنی بیماران گردید

(19-11.) 

قرار  یدرمان یقیكه در معرض پروتکل موس يادافر

عملکردشان در  یصورت قابل توجه گرفتند به

بهبود  یزندگ يها نمرات حافظه وكسلر و مهارت

 (. 21) افته بودی

 یدرمان یقیدر افراد گروه موس یقابل توجه يایمزا

 یشخص يها مرتبط با واسطه يها یابیارز یدر برخ

كردن  ییسرا ت همیلشركت در فعا ینیرعیو مفهوم غ

بر عالئم  يدرمانگر یقیموس (.21) كشف شده است

 (.14) ر مثبت داردیثأخته تیماران روان گسیمثبت ب

هدف پژوهش كنونی،  فوق، يها با توجه به پژوهش

بررسی رابطه بین موسیقی و نوع آن بر عملکرد 

 حافظه و نگهداري توجه در بیماران اسکیزوفرنی

 .شده است
 

 هامواد و روش

پس آزمون با گروه  _طرح پژوهشی پیش آزمون

ه افراد یكنترل و جامعه آماري این پژوهش شامل كل

در مراكز  1391بود كه از مهرماه سال  یزوفرنیاسک

 بودند. يراز بستریشهر ش یدرمان

نفر  11در دسترس تعداد  يریگ با استفاده از نمونه

ماران در یمرد( انتخاب شدند. ب 31زن و  31)

سال قرار داشتند و به مواد  48 تا 18 یده سنمحدو

ها عدم  در خانم اد نداشتند،یمخدر و الکل اعت

ز مالک قرار ی( نیرات هورمونییل تغیدل )به يباردار

 يگرید يماریا بیزوفرنیجز اسک ن افراد بهیا گرفت.

آزمون حافظه وكسلر  ها، یآزمودن ینداشتند. از تمام

عه آزمون توجه از مجمو يو آزمون فراخنا

عمل آمد و سپس  به یك یصیتشخ -یشناخت

ش یسه گروه آزما در یصورت تصادف ها به یآزمودن

و پاپ( و سه گروه  یك غربی، كالسیرانیا ی)سنت

م یزن( تقس 2مرد و  2) نفر 11 گروه هر كنترل در

 یقیدوره موس ها، آزمایشپس از انجام  شدند.

 یشیماآز يها گروه يروز بر رو 11مدت  به یدرمان

 اجرا شد.

ها  آزمایش ،یدرمان یقیان جلسات موسیپس از پا

ه و یجهت تجز ها انجام شد. گروه يبر رو مجدداً

 ،SPSS (SPSS Incها از برنامه  ل دادهیتحل

Chicago، Il، USA ) و روش  18ویرایش

انجام  د.یانس استفاده گردیل كوواریه و تحلیتجز

گردیده این طرح در كمیته اخالق پزشکی تصویب 

 بیماران در خاطر اطمینان ایجاد منظور بهاست و 

 خواهد حفظ محرمانه صورت به مربوط اطالعات

 براي پژوهش در انتخاب حق این بر  عالوه و شد

  د.یها حفظ گرد و خانواده آن بیماران
 

 

 ها يافته
و سپس  یفیتوص يها افتهین قسمت ابتدا یدر ا

 شود.  یارائه م مربوط به پژوهش یاستنباط يها افتهی
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 ( محتواي جلسات موسيقي درماني1جدول 
 اهداف و محتواي جلسات 

 جلسه اول

 مصاحبه با بیماران.

 برقراري ارتباط.

 آماده كردن بیماران براي جلسات درمانی.

 ها. هاي گروهی براي همکاري در خواندن ترانه تنظیم برنامه

 جلسه دوم
 خوانی. یركالمی با تمرین بدیههبرقراري ارتباط كالمی و غ

 خوانی. افزایش همکاري و هوشیاري با پیروي از دستورها و رعایت شرایط هم

 جلسه سوم

 افزایش اعتماد به نفس و ارزش شخصی با تمرین خواندن در گروه.

 هاي گروهی موسیقایی با مشورت یکدیگر. تنظیم اهداف و برنامه

هایی در وصف حال خود بسرایند و در جلسه بعد بخوانند تا پیرامون  شد كه اشعار و ترانهعنوان تکلیف از بیماران خواسته  به

 آن بحث و گفتگو شود.

 جلسه چهارم
خوانی داشت و بحث و  هایی كه موضوع اشعار و آوازهاي آن با مشکالت بیماران هم مرور تکلیف جلسه قبل.انتخاب ترانه

 ها. گفتگو پیرامون آن

 جلسه پنجم
 ها و موضوع اشعار. ها و آوازهاي گوناگون و ترغیب اظهار نظر شخصی پیرامون واژه گفتگو در مورد ترانه بحث و

 جلسه ششم
طرح سوال هایی پیرامون موضوع هاي عاطفی و فکري ترانه ها مانندعشق،اعتماد،امید،شکست،وابستگی،جدایی، 

 هاي مناسب با مشورت گروه. ت شخصی بیماران و یافتن راه حلها با مشکال ناكامی،خانواده،دوستی،ازدواج و... و ارتباط آن

 جلسه هفتم
 ها با شنیدن موسیقی. هاي عمیق احساس ها و افکار ناخودآگاه و نفوذ در قسمت بیدارسازي احساس

 تقویت خالقیت تصوري با شنیدن موسیقی.

 جلسه هشتم
 ها. ري موسیقایی مانند راندوها و كانونهاي كوتاه تکرا هاي احساسی با استفاده از فرم گسترش بدیهه

 افزایش یادگیري با تقلیدهاي كالمی موسیقایی.

 جلسه نهم
 ها. ها و رفتار آن هاي عاطفی و فکري بیماران براي درک و تشخیص احساس برانگیختن واكنش

 بخش. ایجاد آرامش عضالنی در تمرین تن آرامی با موسیقی آرام

 جلسه دهم

 .مرور جلسات گذشته

 ارزیابی تغییرات بیماران.

 هاي مورد عالقه بیمار براي استفاده در منزل. ها و ترانه اي كوچك از آهنگ تهیه نوارخانه

 
ن پژوهش یا یفیتوص يها افتهیج ینتا :يفيالف: آمار توص

 يار براین و انحراف معیانگیم يآمار يها شامل شاخص

ارائه  3و  2باشد كه در جداول  یمورد مطالعه م يرهایمتغ

 شده است.

ن یج اینتا يل آماریه و تحلیتجز يبرا :يب: آمار استنباط

انس استفاده شده است یل كوواریه و تحلیپژوهش از تجز

 ارائه شده است. 2و  4ج در جداول یكه نتا
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 ( ميانگين افراد مورد پژوهش در عملكرد حافظه بر اساس جنسيت و نوع موسيقي2جدول 

 پيش آزمون پس آزمون    

هاي آزمایش و شاهد گروه انحراف معیار ±میانگین تعداد گروه جنس نوع موسیقی  انحراف معیار ±میانگین   

 گروه آزمایش

 كالسیك

 ±317 7/11±218 2 مرد

  ±341 1/11±281 2 زن

  ±323 3/11±277 11 جمع

 پاپ

  ±312 1/11±214 2 مرد

  ±331 3/11±272 2 زن

 322 8/12±219 11 كل

 سنتی

 317 8/12±221 2 مرد

 294 2/11±239 2 زن

 311 1/11±244 11 كل

 گروه كنترل

 كالسیك

 281 1/12±284 2 مرد

 274 3/11±279 2 زن

 281 3/11±281 11 كل

 پاپ

 217 7/12±211 2 مرد

 241 1/11±279 2 زن

 224 3/11±274 11 كل

 سنتی

 249 2/11±238 2 مرد

 222 8/12±241 2 زن

 222 8/12±242 11 كل

 
 ( ميانگين افراد مورد پژوهش در نگهداري توجه بر اساس جنسيت و نوع موسيقي1جدول 

 پيش آزمون پس آزمون    

هاي آزمایش و شاهد گروه انحراف معیار ±میانگین تعداد گروه جنس نوع موسیقی  انحراف معیار ±میانگین   

 یشگروه آزما

 كالسیك

 ± 317 7/11±218 2 مرد
  ± 341 1/11±281 2 زن

  ± 323 7/12±277 11 جمع

 پاپ

  ± 312 1/11 ±214 2 مرد
  ± 331 3/11±272 2 زن
 322 8/12±219 11 كل

 سنتی

 317  8/12±221 2 مرد
 294 2/11±239  2 زن
 311 1161  ± 244 11 كل

 گروه كنترل

 كالسیك

 281 1/12±284 2 مرد
 274 3/11±279 2 زن
 281 3/11±281 11 كل

 پاپ

 217 7/12±211 2 مرد
 241 1/11±279 2 زن
 224 3/11±272 11 كل
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 ( نتايج تحليل كوواريانس نمرات عملكرد حافظه بر حسب گروه و نوع موسيقي4جدول 

 منابع تغيير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجذور 

 ها ميانگين
 توان آزمون مجذور اتا داري سطح معني Fار مقد

 1 84/1 1111/1 277 3292 1 3292 پیش آزمون

 1 71/1 1111/1 124 1111 1 1111 گروه

 94/1 - 121/1 13/1 29 2 29 نوع موسیقی

 93/1 - 14/1 19/2 24 2 24 تعامل گروه و نوع موسیقی

 

 Fزان یشود م یمشاهده م 4گونه كه در جدول  همان

ش آزمون و ین نمرات عملکرد حافظه پیسبه شده بمحا

 یقیمورد مداخله با موس يها پس آزمون در گروه

بود كه  277و گروه كنترل برابر با  یك، پاپ و سنتیكالس

ش و كنترل از نظر عملکرد تفاوت ین گروه آزمایب

  دار وجود دارد یمعن

(112/1=P )یقیموس یبخش دهنده اثر ن نشانیكه ا 

بر عملکرد  یك، پاپ و سنتیوه كالسیسه شبه  یدرمان

درصد  71زوفرن بوده است و یماران اسکیحافظه ب

 Fزان یاما م است. یت گروهیاز عضو یها ناش تفاوت

در بهبود عملکرد  یقیر نوع موسیتأث يمحاسبه شده برا

دار  یمعن يچ سطح آماریبود كه در ه 13/1حافظه برابر با 

 یقین گروه و نوع موسیب بر آن تعامل باشد و عالوه ینم

دار  یمعن يچ سطح آماریبود كه در ه 19/2ز برابر با ین

بر  یقین است كه، نوع موسین هر دو نشانگر اینبوده و ا

ها و  ن گروهیر نداشته است و بیبهبود عملکرد حافظه تأث

مختلف، تفاوت وجود نداشته است و  یقیبا نوع موس

 بوده است. یقیثر بوده است صرفاً موسؤآنچه كه م

 يبر نگهدار یدرمان یقیاثربخشی موس یمنظور بررس به

ابتدا الزم بود،  یقیتوجه در سه گروه با توجه به نوع موس

ها  انسیوار ين در مورد برابریلو يش فرض تساویپ

ن نشان داد كه یل آزمون لویج تحلیشود كه نتا یبررس

ها برقرار  انسیوار ين در مورد برابریش فرض لویپ

ل یتحل يانس برایل كوواریتوان از تحل ین میبنابرا است،

 ها استفاده كرد. داده

 

 ( نتايج تحليل كوواريانس نمرات نگهداري توجه بر حسب گروه و نوع موسيقي7جدول 

 منابع تغيير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
 Fمقدار  ها مجذور ميانگين

سطح 

 داري معني

مجذور 

 اتا
 توان آزمون

 1 14/1 1111/1 91 44221 1 44221 پیش آزمون

 1 12/1 1111/1 112 21832 1 21832 گروه

 p= 0.23  - 91/1 72/1 191 2 191 نوع موسیقی

 1 11/1 14/1 72/3 2218 2 2218 تعامل گروه و نوع موسیقی
 

 Fزان یشود م یمشاهده م 2گونه كه در جدول  همان

و ش آزمون یتوجه پ ين نمرات نگهداریمحاسبه شده ب

 یقیمورد مداخله با موس يها پس آزمون در گروه

بود كه  112و گروه كنترل برابر با  یك، پاپ و سنتیكالس

توجه  يش و كنترل از نظر نگهداریآزما ياه ن گروهیب

 .دار وجود دارد یتفاوت معن

(122/1=P) به سه  یدرمان یقیموس یانگر اثربخشین بیو ا

ماران یتوجه ب يبر نگهدار یك، پاپ و سنتیوه كالسیش

از  یها ناش درصد تفاوت 12زوفرن بوده است و یاسک

ت یانگر كفایب 1 ياست. توان آمار یت گروهیعضو

محاسبه شده  Fزان ین میحجم نمونه بوده است. همچن

بود كه  72/3برابر با  یقین گروه و نوع موسیتعامل ب يبرا

ن است یدار بوده و نشانگر ا یمعن يآمار 14/1در سطح 
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باشد. با توجه  یثر مؤن مداخله میز در این یقیكه نوع موس

 يها نیانگیم یو بررس 3مندرج در جدول  يها نیانگیم

ش آزمون و پس آزمون یها در پ سه آنین سه گروه و مقایا

ر ییزان تغیكنترل م يها سه با گروهین در مقایو همچن

هنده د ن نشانیشتر و ایپاپ ب یقیها در گروه موس نیانگیم

بر بهبود  یدرمان یقین نوع موسیشتر ایب یاثر بخش

از لجستیك  زوفرن بوده است.یتوجه افراد اسک ينگهدار

 استفاده نشده است.

 
 بحث

ن ینشان داد كه ب 4دست آمده در جدول  نتایج به

ش و كنترل از نظر عملکرد حافظه تفاوت یآزما يها گروه

گر اثربخشی و این بیان (P=112/1) دار وجود دارد یمعن

زوفرن یماران اسکیبر عملکرد حافظه در ب یدرمان یقیموس

و  پژوهش سکاتواین پژوهش با  يها یافته. بوده است

( و پاشا و 1387) و همکاران یهانی(، ك2111) همکاران

 .( همسو است1389اخوان )

كه در  يكنند كه افراد یان میب (2111) سکاتو و همکاران

صورت قابل  گرفتند به قرار یدرمان یقیمعرض موس

افته یعملکردشان در نمرات حافظه وكسلر بهبود  یتوجه

ق خود یدر تحق (1387) و همکاران یهانین كیهمچن بود.

تواند  یم یقیدند كه گوش دادن به موسیجه رسین نتیبه ا

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

 یقیموزش موسدند كه آیجه رسین نتیق خود به ایدر تحق

 ر دارد.یثأزوفرن تیماران اسکیبر حافظه ب

موجب  یقیتوان گفت موس یه مین فرضین اییدر تب

ها در قشر مخ  ان نورونیم يها ت ارتباطیساخت و تقو

ند تکامل در مغز است، یه به فرایكه شب يندیفرا یط

ام یپ يها ، چرخهداراي موسیقیط یدر مح یعنیشود.  یم

شود كه  یجاد میا ینورون انیم یعصب يها رسان

را كه مربوط به حافظه و  یستم عصبیباالتر س يها بخش

 .(18)كند  یك میشناخت است را تحر

بر  یقیدست آمده نشان داد كه نوع موس ن نتایج بهیهمچن

ها و  ن گروهیر نداشته است و بیبهبود عملکرد حافظه تأث

مختلف، تفاوت وجود نداشته  یقیبا توجه به نوع موس

این پژوهش  توان گفت در یله مأن مسین اییدر تب ست.ا

 يها كیبه خوبی توانسته است با تکن ،یدرمان یقیموس

ثر بوده ؤخود، عملکرد حافظه را بهبود بخشد و آنچه كه م

 یقیبوده است و نوع موس یدرمان یقیاست، صرفاً موس

 نداشته است. يریثأت

ن ینشان داد كه ب 2دست آمده در جدول  ج بهینتا

توجه تفاوت  يش و كنترل از نظر نگهداریآزما ياه گروه

ر مثبت یو نشانگر تأث (P=112/1) دار وجود دارد یمعن

ماران یتوجه ب يبر نگهدار یدرمان یقیمداخله موس

 این پژوهش با پژوهش، يها یافته. زوفرن بوده استیاسک

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

 .(18) است همسو

جه ین نتیق خود به ایدر تحق (1387) و همکاران یهانیك

تواند باعث بهبود  یم یقیدند كه گوش دادن به موسیرس

ق یدر تحق (1389پاشا و اخوان ) عملکرد توجه شود.

بر توجه  یقیدند كه آموزش موسیجه رسین نتیخود به ا

 .(11) ر مثبت داردیثأزوفرن تیماران اسکیب

ن یا يها افتهیتوان گفت كه  یه مین فرضین اییدر تب

ر یثأنه تیرا در زم (Glicksohn) سونیه گلیپژوهش نظر

ن باور بود كه یبر ا يو كند. ید مییأبر توجه ت یقیموس

 هستند. یختگیش انگیدچار ب یزوفرنیماران مبتال به اسکیب

سازد تا توجه  یشخص را قادر م یختگیكاهش برانگ

موجب كاهش  یقیبه كارها داشته باشد و موس يشتریب

 يشود. از سو یخته میش برانگیدر افراد ب یختگیبرانگ

ماران مبتال به یكه ب یشناخت يها یینارسا گر،ید

رات ییتواند بازتاب تغ یم ا با آن روبرو هستند،یزوفرنیاسک
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ز وابسته به ین یخلق يها دار باشد. حالتیناپا یخلق

ث ن با در نظر گرفتن مثلیبنابرا هستند. یختگیبرانگ

داراي ط یبا واقع شدن در مح توجه، -یختگیبرانگ -خلق

ن رو سطح یدهد و از ا یر خلق رخ مییتغموسیقی 

شناخت و  ين انتقال رویشده و ا يدستکار یختگیبرانگ

 .(11) گذارد یز اثر میتوجه فرد ن

 یقینشان داد كه موس 2جدول  دست آمده در نتایج به

ثر است و نوع ؤتوجه م يبر نگهدار یطور كل هب یدرمان

باشد و با توجه  یثر مؤن مداخله میز در این یقیموس

 يها نیانگیم یو بررس 2مندرج در جدول  يها نیانگیم

ش آزمون و پس آزمون یها در پ سه آنین سه گروه و مقایا

ر ییزان تغیكنترل م يها سه با گروهین در مقایو همچن

ثر شتر و نشانگر ایپاپ ب یقیها در گروه موس نیانگیم

 يبر بهبود نگهدار یدرمان یقین نوع موسیشتر ایب یبخش

 زوفرن بوده است.یتوجه افراد اسک

توان گفت كه سبك موسیقی پاپ  یه مین فرضین اییدر تب

ها توجه  گرا است. وقتی به متن این ترانه سبکی عاطفه

شتر از یب یقیشود كه این نوع موس مالحظه می شود، می

 یعاطف يها كه به حالتهایی برخوردار است  ترانه

ق ما مرتبط یزش و عالیبا عشق و انگ پردازد و عمدتاً یم

ها و  كیر را از تحریثأن تیشتریب یقیاست و ما از موس

ن یل این دلیبه هم م.یكن یافت میآن در یاحساس يرهایثأت

 یژگین ویتوانسته است با استفاده از هم یقینوع موس

زوفرن یماران اسکیدر بتوجه  ير را بر نگهداریثأن تیشتریب

 .(12) بگذارد

 يد و ناتوان كننده مغزیمزمن، شد يماریا بیزوفرنیاسک

را  یعصب روانشناخت يها است و محققان مختلف نقص

ا یزوفرنیماران مبتال به اسکیدر حوزه توجه و حافظه ب

 يماریب یهسته اصل یاختالل شناخت اند. گزارش كرده

نسبت به  یزوفرنیسکا يماریاست و شروع ب یزوفرنیاسک

همراه  يشتریب یشناخت با افت یروان يها يماریر بیسا

فهم  ،یحركت يها مهارت درک، بوده و با نقص در توجه،

ن جنبه حافظه همراه یدر چند ییها ن نقصیزبان و همچن

ن یشترید بیاست كه شا یا اختاللیزوفرنیاسک است.

شته دا یرا در پ یو شناخت ی، شغليرفتار ،یپسرفت روان

 یتواند در كاهش عالئم منف یم یشناخت یبخش توان باشد.

 .(12) ثر باشدؤماران میو بهبود توجه و حافظه ب

در بهبود  یدرمان یقینشان داد كه موسكنونی پژوهش 

زوفرن یماران اسکیتوجه ب يعملکرد حافظه و نگهدار

تواند  یم شده و هماهنگ میتنظ يها ر داشته و محرکیثأت

ا یزوفرنیماران مبتال به اسکیو عدم توجه ب یذهن یپراكندگ

 را كاهش دهد.

هاي  كه بهتر است، برنامه توان اینگونه بیان نمود می

 یدرمان در مراكز یدرمان یقیموس يها كیآموزش تکن

 یوه درمانین شیشود و بر انجام ا درمانگران برگزار يبرا

 .زوفرن تأكید شودیماران اسکیب يبرا

هایی همراه بود، كه هنگام  محدودیت انجام این پژوهش با

 از. گیرد تفسیر و تفهیم نتایج بایستی مورد توجه قرار

 ياریبس ن است كهیهاي این پژوهش ا جمله محدودیت

ر یعنوان متغ كه ممکن است به یتیشخص يها یژگیاز و

ت مدنظر یعلت محدود رگذار باشد بهیثأل كننده تیتعد

ماران ینش بیبه عدم ب توجه ن بایقرار نگرفته است، همچن

با  یدرمان یقیشركت در جلسات موس ،یزوفرنیاسک

مشکالتی مواجه بود كه ممکن است در نتایج پژوهش 

 تأثیر گذاشته باشد، بنابراین در تعمیم نتایج باید 

 .احتیاط كرد
 

 يسپاس و قدردان
و سركار  يریدكتر نظ يله از زحمات جناب آقایوس نیبد

شركت پژوهش كه در یارانمیو ب یخانم دكتر رفاه

 شود. یم یتشکر و قدردان اند، نموده
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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. 

 

 

Key word: music, memory activity, sustain retention. 
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