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* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
** کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم گیتی اخوان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز است.

مقدمه
 اسکیزوفرنیا یك اختالل روانپزشکي است که در آن طیف گسترده اي از کارکردهاي شناختي 
به ویژه حافظه، توجه، مهارت هاي حرکتي، کارکردهاي اجرایي و هوش آسیب می بیند. این نارسایي 
در بیش از 75% موارد دیده می شود )اوکارل1، 2000( و در بزرگساالن مبتال، بیشتر در مقیاس هاي توجه 

1. O 'Carrol

تأثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرن 
مرد و زن مركز شفاء دزفول

دكتر  غالمرضا پاشا*                        
 گيتی اخوان**

چكيده
هدف اين پژوهش بررسي تأثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرنياي مركز شفاء 
دزفول بود. نمونه اين پژوهش 58 نفر )30 مرد و 28 زن( بودند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب 
شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي 30 نفره )15 مرد،15 زن( و گروه كنترل 28 نفر 
)15 مرد، 13 زن( گمارده شدند. طرح تحقيق از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل بود. 
گروهاي آزمايشي در 12 جلسه 2 ساعته موسيقي درماني شركت داشتند. ابزار اندازه گيري عبارت 
از آزمون حافظه كيم كاراد و آزمون مربع دنباله دار بود. از روش تحليل واريانس چند متغيري 
)MANOVA(برای تجزيه و تحليل داده ها استفاده  شد. نتايج نشان داد كه آموزش موسيقی فعال 

بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرن تأثير دارد.
 

كليد واژگان: اسكيزوفرنيا، حافظه، توجه، موسيقي.
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یافته های نو در روان شناسی36

و حافظه نمود می یابد )کني1، فریدمن2 و فایندینگ3، 1997(.
از سوي دیگر بین شناخت و موسیقي ارتباط وجود دارد الیپ4 )1995( کش5 )1997( کوکرتون6، 
به صورت سیستماتیك  نورمن8،)1997(.چي هو9 و چون10 )2003( آموزش موسیقي  و  موروس7 
و منظم را در زمینه پردازش حافظه مؤثر می داند. کولیر11 و لوگان12 )2000( نیز براین باورند که 
عملکرد حافظه کوتاه مدت با بهره گیري از تحریکات ریتمیك شنوایي متناوب بهتر از زماني است که 

تحریکات بینایي به کار برده می شود.
خلف بیگی، بیان زاده محمدی، شفارودی )1384( طی پژوهشی نشان دادند که موسیقی درمانی در 

باال بردن نمره های  حافظه و توجه موثر است.
در پژوهش دیگری رفیعیان، آذر برزین، صفاری فرد )1385( به این نتیجه رسیدند که موسیقی 

درمانی بر اضطراب، درد، تهوع بیماران تحت جراحی سزارین تاثیر دارد.
همچنین، بوسو13، اما نوئل 14، ماینیزي15 )2007( نشان دادند که برنامه آموزش موسیقي در جلسات 
موسیقي درماني فعال و انفعالي می تواند نمودار رفتاري و مهارت هاي موسیقي را در بزرگساالنی که 

به وسیله اوتیسم شدید تحت تأثیر قرار گرفته اند را باال ببرد.
سیلورمن16 )2003( هم به این نتیجه رسید که موسیقي به صورت قابل توجهي در سرکوبي و مقابله 

با نشانه هاي اختالل ذهني شدید مؤثر می باشد.
سکاتو17، کانوا18، الموناکو19 )2006(  به بررسي ارزیابي اثرات احتمالي پروتوکل خاص موسیقي 
درماني بر اجراي خاص توجه و حافظه در بیماران اسکیزوفرني پرداختند و نتیجه گرفتند افرادي که در 
معرض پرتوکل خاص موسیقي درماني قرار گرفتند به صورت قابل توجهي عملکردشان در نمرات 

حافظه وکسلر و مهارت هاي زندگي بهبود یافته بود.
هایاشي20، تاناب21، ناکاگاوایي22  )2009( در تحقیق خود به بررسي ارزیابي کارآیي موسیقي درماني گروهي 
1. Kenny
2. Friedman
3. Finding
4. Lipe
5. Cash
6. Corkerton
7. Morros
8. Norman
9. Chiho
10. Chun
11. Collier
12. Logan
13. Boso
14. Emanuele
15. Mineazze
16. Silverman
17. Ceccato
18. Caneva
19. Lamonaca
20. Hayashi
21. Tanabe
22. Nakagawai
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37 یافته های نو در روان شناسی

براي بیماران بستري با اسکیزوفرني پرداختند. مقایسه گروه ها نشان داد که مزایایي قابل توجهي در افراد گروه 
موسیقي درماني در برخي ارزیابي هاي مرتبط با واسطه شخصي و مفهوم غیرعیني شرکت در فعالیت هم سرایی 

کردن کشف شده است.
در همین رابطه،  مون فایي1، آنجال2، استر3 و همکاران )2009( تأثیر موسیقي بر سطوح افسردگي و واکنش هاي 
فیزیولوژیکي در بزرگساالن مسن را مورد بررسی قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند، گوش کردن به موسیقي می تواند 

بیان غیر لفظي احساس را تسهیل کند و اجازه می دهد که احساسات دروني افراد بدون ترس بیان شود.
در پژوهشي که توسط باکر 4، ویگرام5، استوت6 )2008( تحت عنوان بررسي ساخت آهنگ درماني در 
موسیقي درماني انجام شد نشان داد که ساخت شعر به صورت مکرر باعث تجربه سلطه، توسعه اعتماد به نفس، 
باال بردن عزت نفس، انتخاب و تصمیم گیري، توسعه حس خویشتن، گفتن داستان درمان جو، به دست آوردن 

بینش یا روشن کردن افکار و احساسات شده است. 
کلیفت7، هانکوکس8، موریسون9و همکاران )2010( تأثیر تکنیك هاي موسیقي درماني گروهي در مهارت هاي 
کنار آمدن براي اشخاص با تشخیص دوگانه بیماري ذهني و وابستگي مواد را مورد بررسی قرار دادند. یافته های 
آنها نشان داد که در شرایط انتخاب موسیقي، پیامدهاي وابستگي مواد براي آنها شرح داده شد به صورت قابل 

توجهي از گروهي که همراه با انتخاب متن و مطالعه، پیامدها وابستگي مواد براي آنها شرح داده شد باال تر بود. 
هیچن10، ماگي11، سواتریك12 )2010( هم به بررسي موسیقي درماني در درمان بیماران با اختالالت عصبي 
رفتاري ناشي از صدمه مغزي پرداختند و نشان دادند که موسیقي درماني ممکن است در کاهش پریشاني و 

اضطراب و غلبه بر مشکالت و ترویج رفتارهاي مثبت در گروه هاي با اختالالت رفتاري و عصبي مؤثر باشد.
درتحقیق دیگری،تانگ13، یااو14، زنگ15، )1994( به بررسي تأثیر توان بخشي موسیقي درماني در بیماران 
اسکیزوفرنیا انجام شد نشان داد که بیماراني که عالوه بر مراقبت استاندارد، موسیقي درماني چه فعال و چه منفعالنه 
)گوش دادن به موسیقي(دریافت کرده اند به صورت عمده اي نشانه هاي منفي بیماران را کاهش داده است و 
توانایي شان را براي ارتباط با دیگران افزایش داده است و سطح عالقه شان را به رویدادهاي خارجي افزایش داده 

است. 
 ثات16)1989( تأثیر مداخله هاي موسیقي درماني بر تغییرات خود ادراکي در موقعیت هاي تمدد اعصاب، 

1. MoonFai
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3. Esther
4.  Baker
5. Wigram
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یافته های نو در روان شناسی38

خلقوخو /احساس و تفکر / بینش در بیماران محبوس رواني را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که تغییر 
با قبل از آن  قابل توجهي در ارزیابي هاي خود ادراکي در همه مقیاس ها بعد از موسیقي درماني در مقایسه 

وجود دارد.
 لیردی1؛ پایسترولتی2، آنجلونی3 و همکاران )2007( در بررسی تاثیر موسیقی درمانی برواکنش استرس در 
را کاهش دهد. هم چنین سطوح کورتیزول  استرس  نتیجه گرفتند که موسیقی درمانی می تواند  روز جراحی 
را کاهش دهد و باعث کاهش سطوح لنفوسیت های کشنده طبیعی در طی جراحی در گروهی که تحت تاثیر 

موسیقی درمانی بودند شد.
پلیتیر4(2004( هم نتیجه گرفت موسیقی تنها و موسیقی به همراه تکنیك تمدد اعصاب به صورت قابل 

توجهی استرس را کاهش می دهد.
سیلورمن5)2006( به بررسی ادراك بیماران روانی از موسیقی درمانی و دیگر برنامه ریزی  های آموزشی 
روانی پرداخت. نتایج نشان داد که شرکت کننده ها به صورت ثابت موسیقی درمانی را به عنوان موثرتر در 

مقایسه با برنامه ریزی در نشان دادن حوزه های نقص روانی خاص ارزیابی کرده اند. 
همچنین او در تحقیق دیگری به این نتیجه رسید که معالجه به وسیله موسیقی در جدال با عالئم بیماری های 

روانی خیلی موثر است. )سیلورمن 2003(  
ناتوانی قدرت سازگاری  داد که در حالی که  نشان  نتایج  فلیپ7، هولزمن8)1997(  تحقیق جینیونگ6، 
نامناسب،از مشخصه های شیزوفرنیایی ها هستند.   انگیزه های  فیلتر کردن  ناتوانی در  و  مناسب  انگیزه  در 

استفاده از موزیك برای جلب توجه آنها به یك موضوع مشخص بسیار مفید می باشد.
در این پژوهش،مسئله پژوهش عبارت بود از اینکه:

آیا موسیقی فعال بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرنیك تاثیر دارد؟ و با توجه به پیشینه های موجود و 
تحقیقات انجام شده، فرضیه های ذیل درنظر گرفته شد:

1(موسیقی فعال بر حافظه بیماران اسکیزوفرنیك  مرد و زن تاثیر دارد. 
2(موسیقی فعال بر توجه بیماران اسکیزوفرنیك مرد و زن تاثیر دارد.

روش پژوهش 
روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیش آزمون،پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری شامل 

کلیه بیماران اسکیزوفرنی مرکز شفا دزفول بود.

1. Leardi
2. Pietrolett
3. Angeloni
4. Pellitier
5. Silverman
6. Jeanyung
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39 یافته های نو در روان شناسی

نمونه شامل پژوهش 30  مرد مبتال به اسکیزوفرنیا که 15 نفر آنها به عنوان گروه آزمایشی و 15 نفر از 
آنها به عنوان گروه کنترل و همچنین 28 زن مبتال به اسکیزوفرنیا که 15 نفر آنها به عنوان گروه آزمایش و 
13 نفر آنها به عنوان گروه کنترل از میان بیماران مرد و زن مرکز شبانه روزی شفاء دزفول بودکه به صورت 

تصادفی ساده انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
بیماران به طور انفرادی و طی 6 جلسه، از نظر حافظه حسی و فعال و دراز مدت با بهره از آزمون حافظه کیم کاراد 
و همچنین از نظر توجه با بهره گیری از آزمون مربع دنباله دار دقت در مرحله پیش آزمون بررسی شدند. در آزمون 
حافظه کیم کاراد صفحه ای متشکل از 16 مربع که درون هر مربع یك شکل هندسی با جهت خاص کشیده شده 
بود به مدت یك دقیقه به آزمودنی نشان داده می شد. سپس صفحه ای دیگر با 16 مربع خالی در اختیار آزمودنی 
قرار داده می شد و اشکال را که هر کدام روی مربع کوچکی کشیده شده بود، در اختیار آزمودنی قرار داده و 
آزمودنی باید جای آن اشکال و جهت خاص آنها را بداند و آنها را در جای خود قرار دهد. این کار در 3 مرحله 
که هر مرحله با مرحله قبل کمی تغییر داشت، انجام شد. هر مرحله یك نوع از حافظه را اندازه گیری می کرد. در 
آزمون مربع دنباله دار دقت نیز به آزمودنی صفحه ای پر از مربع های دنباله دار که هر کدام دنباله اش جهتی خاص 
داشت داده شد و آزمودنی باید مربع هایی را که مانند دو الگوی باال بودند عالمت بزند و مجموع عالمت های 

درست تقسیم بر فراموش شده ها شد سپس ضربدر 100 شد.

پایایی1 و اعتبار2
پایایی آزمون حافظه کیم کاراد با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ عبارت بود از0/89 و با استفاده از آزمون 
تنصیف 0/92 شد و اعتبار آن با استفاده از اجرای همزمان با آزمون فراخنای ارقام وکسلر روی همین نمونه0/85 
به دست آمد. همچنین پایایی آزمون مربع دنباله دار تولوز-پیرون با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ عبارت بود از 
0/75 با استفاده از آزمون تنصیف0/81 و اعتبار آن با استفاده از اجرای همزمان با آزمون حافظه وکسلر روی همین 

نمونه0/81 به دست آمد که معنی دار بود.

نحوه آموزش
 برای آزمودنی های گروه آزمایشی 12 جلسه آموزش موسیقی از نوع گیتار توسط یك استاد موسیقی انجام شد 
که هر جلسه به مدت 2 ساعت که یك ساعت آن صرف آموزش گیتار به بیماران و یك ساعت دیگر آهنگ های 
درخواستی آنها از طریق گیتار نواخته شد. در جلسه اول ابتدا اجزای گیتار برای بیماران تشریح شد. در جلسه دوم که 
به فاصله یك روز تشکیل شد الفبای موسیقی به آنها یاد داده شد. در جلسه سوم اسامی انگشتان دست راست و چپ 
به زبان موسیقی به آنها یا داده می شد. جلسه چهارم به معرفی اسامی سیم های گیتار اختصاص داده شد. در جلسه 
پنجم طرز نشستن و نحوه قرار به دست گرفتن گیتار به آنها آموزش داده شد. در جلسه ششم و هفتم آکورد های 

1. reliability
2. validity
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یافته های نو در روان شناسی40

مینور و آکورد ماژور  به آنها معرفی شد. جلسه هشتم مربوط به قرار گرفتن انگشتان دست چپ روی سیم های دسته 
گیتار بود. در جلسه نهم نواختن آکوردهای مینور و ماژور که به آنها معرفی شده بود، به آنها آموزش داده شد.  در 
جلسه دهم هماهنگی بین دست چپ و راست و نواختن گیتار به آنها آموزش داده شد. جلسه یازدهم و دوازدهم 
به تمرین نواختن آهنگ های دلخواه بیماران توسط خود آنها اختصاص داشت. در ضمن در پایان هر جلسه جزوه 
ای که مربوط به همان جلسه بود در اختیار قرار گرفت و در جلسه بعدی از آنها سوال می شد. بعد از پایان جلسه 
دوازدهم آزمودنی های هر دو گروه آزمایش و کنترل  در مرحله پس ازآزمون مجدداً از طریق آزمون حافظه کیم 

کاراد و آزمون مربع دنباله دار تولوز-پیرون مورد سنجش قرار گرفتند. 

تجزیه و تحليل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری )MANOVA( استفاده شد.

یافته های پژوهش

تعدادگروه
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

حافظه حسی 
بیماران مرد

151/261/081/401/1کنترل

153/232/45/562/85آزمایش

حافظه حسی 
بیماران زن

130/190/200/230/33کنترل

151/731/83/762/3آزمایش

حافظه فعال 
بیماران مرد

151/801/41/802/1کنترل

154/663/47/443/1آزمایش

حافظه فعال 
بیماران زن

130/230/380/30/13کنترل

153/403/16/54/2آزمایش

حافظه دراز مدت 
بیماران مرد

152/462/72/533کنترل

154/93/8102/8آزمایش

حافظه دراز مدت 
بیماران زن

130/300/60/070/2کنترل

153/032/97/804/1آزمایش

توجه بیماران مرد
159/6811/314/9613/9کنترل

159/807/730/8616/6آزمایش

توجه بیماران زن
139/693/59/463/3کنترل

157/686/130/6615/4آزمایش

جدول شماره 1. توصيف یافته های حافظه و توجه بيماران مرد و زن اسكيزوفرنيک
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41 یافته های نو در روان شناسی

در  آزمایش  و  کنترل  گروه های  میانگین  می دهد  نشان   )1( شماره  جدول  نتایج  که  همانطور 
پیش آزمون حافظه حسی مردان )1/26درمقابل 3/23( و زنان )0/19 در مقابل 1/73( تفاوت چندانی 
ندارد اما در میانگین نمرات پس آزمون این دو گروه،مردان)1/40در مقابل 5/56( و زنان)0/23درمقابل 
3/76( تفاوت آشکاری مشاهده می شود که این تفاوت به نفع گروه آزمـایش است. در رابطه با حافظه 
فعال نیز میانگین گروه های کنترل و آزمــایش در پیش آزمون مردان)1/80در مقابل 4/66( و زنان 
)0/23در مقابل3/40(تفاوت چندانی ندارد اما در میانگین نمرات پس آزمون گروه های مردان)1/80در 
مقابل 7/44( و زنان)0/03در مقابل 6/5( تفاوت آشکاری مشاهده می شود که این تفاوت به نفع گـروه 
آزمـایش است. همچنین در حافظه دراز مدت نیز میانگین گروه های کنترل و آزمـایش در پیش آزمـون 
مـردان)2/46در مقابل 4/9( و زنـان )0/30 در مقابل 3/03(تفاوت چندانی ندارد. اما، در میانگین نمرات 
پس آزمون گروه های مردان)2/53 در مقابل 10( و زنان)07/ در مقابل 7/80( تفاوت آشکاری مشاهده 
می شود که این تفاوت به نفع گروه آزمـایش است. در رابطه با توجه نیز میانگین گروه های کنترل و 
آزمایش در پیش آزمون مردان)9/68در مقابل 9/80( و زنان )9/69 در مقابل 7/68( تفاوت چندانی 
ندارد، اما در میانگین نمرات پس آزمون گروه های مردان)14/96 در مقابل 30/86( و زنان)9/46 در 

مقابل 30/66( تفاوت آشکاری مشاهده می شود که این تفاوت به نفع گروه آزمایش است.

 سطح
معناداري

 درجه آزادي
خطا

 درجه آزادي
فرضیه F مقدار Effect.

0/000 51/000 4/000 30/726a 0/707 گروه                              اثر پیالیي

0/000 51/000 4/000 30/726a 0/293 المبداي ویلك

0/000 51/000 4/000 30/726a 2/410 اثر هتلینگ

0/000 51/000 4/000 30/726a 2/410 بزرگترین ریشه روي

0/898 51/000 4/000 0/266a 0/020  جنسیت                          اثر پیالیي 

0/898 51/000 4/000 0/266a 0/980 المبداي ویلك

0/898 51/000 4/000 0/266a 0/021 اثر هتلینگ

0/898 51/000 4/000 0/266a 0/021 بزرگترین ریشه روي

0/665 51/000 4/000 0/599a 0/045  گروه * جنسیت                 اثر پیالیي

0/665 51/000 4/000 0/599a 0/ 955 المبداي ویلك

0/665 51/000 4/000 0/599a 0/047 اثر هتلینگ

0/665 51/000 4/000 0/599a 0/047 بزرگترین ریشه روي

جدول شمارة 2.  نتایج تحليل واریانس چند متغيره عاملي بر روي نمرات حافظة حسي، 
فعال، دراز مدت و توجه در مردان و زنان گروه هاي آزمایش و كنترل
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همان طور که نتایج جدول شمارة)2( نشان مي دهد میانگین گروه هاي آزمایش و کنترل از لحاظ حداقل 
یکي از متغیرها حافظه و توجه در سطح p>0/0001 تفاوت معناداري را نشان می دهد. همچنین میانگین 
مردان و زنان از لحاظ هیچ یك متغیرها حافظه و توجه در سطح p>0/05 تفاوت معناداري را نشان نمی دهد. 

همچنین مطابق جدول فوق کنش متقابل متغیرهاي جنسیت و گروه در سطح p>0/05 معنادار نبود.

همان طور که نتایج جدول شماره)3( نشان مي دهد میانگین گروه هاي آزمایش و کنترل از لحاظ 
متغیرها حافظه و توجه در سطح p>0/0001 تفاوت معناداري را نشان می دهد. هم چنین میانگین مردان 
و زنان از لحاظ متغیرها حافظه و توجه در سطح p>0/05 تفاوت معناداري را نشان نمی دهد. همچنین 

مطابق جدول فوق کنش متقابل متغیرهاي جنسیت و گروه در سطح p>0/05 معنادار نبود.

 بحث و نتيجه گيری  
همان گونه که در نتایج بیان شد هر دو فرضیه عنوان شده در این بررسی تأیید شدند. نتایج این پژوهش 

با یافته های)رفیعیان،آذر برزین،1385( همخوانی داشت.

سطح 
معناداري

F
میانگین 
مجذورات

df
مجذورات 

نوع 3
.Effect

0/000 23/509 0/545 1 63/545
گروه 
حسي  

0/000 40/491 125/921 1 125/921 فعال

0/000 60/349 348/992 1 348/992 درازمدت

0/000 38/677 5437/030 1 5437/030 توجه

0/544 0/373 1/008 1 1/008
جنسیت 
حسي 

0/752 0/101 0/314 1 0/314 فعال

0/548 0/365 2/108 1 2/108 درازمدت

0/647 0/211 29/728 1 29/728 توجه

0/813 0/056 0/152 1 0/152
گروه * جنسیت
حسي

0/588 0/296 0/921 1 0/921 فعال

0/696 0/155 0/894 1 0/894 درازمدت

0/251 1/345 189/071 1 189/071 توجه

جدول شماره 3. نتایج تحليل واریانس عاملی در متن مانووای عاملی بر روی نمرات حافظه  
حسی،فعال،دراز مدت و توجه در مردان و زنان گروه های آزمایش و كنترل
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یافته های این پژوهش نظریه )الیپ، 1995 ؛ کش، 1997 ؛  کوکرتون، موروس و نورمن، 1997( را 
که عقیده داشتند ملودی یك آواز در برخی مواقع تسهیل کننده یادگیری و یادآوری است و مطالب 

هنگامی که آهنگین شنیده شوند، بهتر به یاد آورده می شوند را تأیید می کند. 
هم چنین یافته های این پژوهش نظریه )چی هو و چون، 2003( را که عقیده داشتند آموزش موسیقی 

به صورت سیستماتیك و منظم در زمینه پردازش حافظه موثر است را تأیید می کند. 
همچنین این یافته ها نظریه )کولیر و لوگان، 200( را که معتقدبودند که عملکرد حافظه کوتاه مدت با 
بهره گیری از تحریکات ریتمیك شنوایی بهتر از زمانی است که تحریکات بینایی به کار برده می شود 

را نیز تأیید می کند.
 همچنین این یافته ها با پژوهش)بوسو، امانوئل، ماینیزي، 2007( که نشان دادند برنامه آموزش موسیقي 
در جلسات موسیقي درماني فعال و انفعالي می تواند نمودار رفتاري و مهارت هاي موسیقي را در 

بزرگساالنی که به وسیله اوتیسم شدید تحت تأثیر قرار گرفته اند را باال ببرد، همخوانی داشت.
پژوهش حاضر با یافته های )سیلورمن،  2003( که به این نتیجه رسید که موسیقي به صورت قابل 

توجهي در سرکوبي و مقابله با نشانه هاي اختالل ذهني شدید مؤثر می باشد، نیز همخوانی داشت.
این پژوهش یافته های )سکاتو، کانوا، الموناکو،  2006( که به بررسي ارزیابي اثرات احتمالي پروتوکل 
خاص موسیقي درماني بر اجراي خاص توجه و حافظه در بیماران اسکیزوفرني پرداختند و نتیجه گرفتند 
افرادي که در معرض پرتوکل خاص موسیقي درماني قرار گرفتند به صورت قابل توجهي عملکردشان 

در نمرات حافظه وکسلر و مهارت هاي زندگي بهبود یافته بود، را نیز تایید کردند.
پژوهش حاضر  تحقیقات )هایاشي،تاناب، ناکاگاوایي،2009( که در تحقیق خود به بررسي ارزیابي 
کارآیي موسیقي درماني گروهي براي بیماران بستري با اسکیزوفرني پرداختند و مقایسه گروه ها نشان 
داد که مزایایي قابل توجهي در افراد گروه موسیقي درماني در برخي ارزیابي هاي مرتبط با واسطه 

شخصي و مفهوم غیرعیني شرکت در فعالیت هم سرایی کردن کشف شده است را نیز تایید کرد.
این پژوهش یافته های)مون فایي، آنجال، استر و همکاران، 2009( را که  تأثیر موسیقي بر سطوح 
افسردگي و واکنش هاي فیزیولوژیکي در بزرگساالن مسن را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتندکه 
گوش کردن به موسیقي می تواند بیان غیر لفظي احساس را تسهیل کند و اجازه می دهد که احساسات 

دروني افراد بدون ترس بیان شود را تایید کرد.
همچنین این پژوهش با تحقیقات )باکر،ویگرام،استوت، 2008(  که تحت عنوان بررسي ساخت 
آهنگ درماني در موسیقي درماني انجام شد و نشان دادند که ساخت شعر به صورت مکرر باعث تجربه 
سلطه، توسعه اعتماد به نفس،باال بردن عزت نفس، انتخاب و تصمیم گیري، توسعه حس خویشتن، 
گفتن داستان درمان جو، به دست آوردن بینش یا روشن کردن افکار و احساسات شده است، همخوانی 

داشت. 
پژوهش حاضر با نتایج یافته های)هیچن،ماگي،سواتریك، 2010( که به بررسي موسیقي درماني در 
درمان بیماران با اختالالت عصبي رفتاري ناشي از صدمه مغزي پرداختند و نشان دادند که موسیقي 
درماني ممکن است در کاهش پریشاني و اضطراب و غلبه بر مشکالت و ترویج رفتارهاي مثبت در 
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گروه هاي با اختالالت رفتاري و عصبي مؤثر باشد، نیز مطابقت داشت.
این تحقیق با پژوهش )تانگ، یااو، زنگ، 1994(که به بررسي تأثیر توان بخشي موسیقي درماني در 
بیماران اسکیزوفرنیا پرداختند و نشان دادند که بیماراني که عالوه بر مراقبت استاندارد، موسیقي درماني 
چه فعال و چه منفعالنه )گوش دادن به موسیقي( دریافت کرده اند به صورت عمده اي نشانه هاي منفي 
بیماران را کاهش داده است و توانایي شان را براي ارتباط با دیگران افزایش داده است و سطح عالقه شان 

را به رویدادهاي خارجي افزایش داده است، نیز تطبیق داشت. 
این تحقیق یافته های)ثات،1989( که تأثیر مداخله هاي موسیقي درماني بر تغییرات خود ادراکي در 
موقعیت هاي تمدد اعصاب، خلق و خو /احساس و تفکر / بینش در بیماران محبوس رواني را مورد 
بررسی قرار داد و نشان داد که تغییر قابل توجهي در ارزیابي هاي خود ادراکي در همه مقیاس ها بعد از 

موسیقي درماني در مقایسه با قبل از آن وجود دارد، را تایید کرد.
این پژوهش همچنین با پژوهش )پلیتیر، 2004( که نشان داد که موسیقی تنها و موسیقی به همراه 
تکنیك تمدد اعصاب به صورت قابل توجهی تحریك را کاهش می دهد نیز همخوانی دارد چون 

کاهش تحریك باعث تمرکز بیشتر و توجه بیشتر می شود.
این یافته ها با پژوهش)سیلورمن،2006(که به بررسی ادراك بیماران روانی از موسیقی درمانی و دیگر 
برنامه ریزی های آموزشی روانی پرداخت و نشان داد که شرکت کننده ها به صورت ثابت موسیقی 
درمانی را به عنوان موثرتر در مقایسه با برنامه ریزی در نشان دادن حوزه های نقص روانی خاص ارزیابی 

کرده اند، نیز همخوانی داشت.
این نتایج با تحقیق )جینیونگ، فلیپ، هولزمن، 1997( که نشان دادند در حالی که ناتوانی قدرت سازگاری 
در انگیزه مناسب و ناتوانی در فیلترکردن انگیزه های نامناسب،از مشخصه های شیزوفرنیایی ها هستند.استفاده 

از موزیك برای جلب توجه آنها به یك موضوع مشخص بسیار مفید می باشد،مطابقت داشت.
در این پژوهش به بیماران اسکیزوفرنی یاد داده شد که به آموزش موسیقی به صورت گروهی بپردازند 
و با هم تعامل و همکاری کنند. آموزش موسیقی آنها از نوع گیتار بود که در این مورد روزانه به آنها 
جزوه ای داده می شد که آنها باید آن جزوه را برای روز بعد از حفظ می کردند بدین طریق آنها مجبور 
بوددند که توجه خود را به مطالب بخصوصی متمرکز کنند و تالش آنها برای حفظ کردن جزوات 
آموزشی که به زبان بسیار ساده ای نوشته شده بود باعث فعال شدن حافظه آنها می شد و آنها با اشتیاق 
به فراگیری جزوات می پرداختند و در کالس درس مشتاقانه به تمرین می پرداختند. تمرینات دقیقی که 
با هماهنگی انگشتان صورت می گرفت دقت آنها را بهبود می بخشید.آنها آموختند که هر چند ابتدایی 
گیتار بنوازند.انگشتان آنها به هنگام نواختن گیتار می لرزیدند با این حال آنها سعی در کنترل و هماهنگی 
انگشتان خود داشتند. بعضی از آنها که حتی دست چپ و راست خود را تشخیص نمی دادند. آموزش 
انگشتان هر دست که هر کدام نام بخصوصی داشت باعث تشخیص دست چپ و راست و فراگیری نام 
هر انگشت به زبان موسیقی شد. بیماران به هنگام آموزش به کلیه محرك های بیرونی بی توجه بودند. 
بیماران اسکیزوفرنیك در این مرکز هنوز می خواهند در کالس درس موسیقی شرکت کنند. آموزش 
موسیقی حافظه و توجه آنها را بطرز چشمگیری بهبود بخشید. آموزش موسیقی حتی  حوصله آنها را 
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