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 چکیده
درمانی بر سالمم    بررسی اثربخشی موسیقی با هدفاین پژوهش 

 انجالا   عمومی جانبازان مبالالم بالا االالالمس اسالالر  پالس از سالان ا      
ال    آزمالالون آزمایشالالی از نالالوش پالالیش  طالالرپ پالالژوهش نیمالالا . گرفالال 

جانبازان مبالم بالا   همۀآماری  ۀجامعبود.  گواهآزمون با گروه  پس
بالود.   شهر اصفهان در 3131 ساس دراالالمس اسالر  پس از سان ا 

مبالم با االالمس جانبازان  نفر از میان 06 پژوهش این منظور انجا  با
و  انالخالا   گیالری در دسالالر    نمونا ۀشیواسالر  پس از سان ا با 

 شالدند  گمالارده  گالواه و  آزمایش در گروههای تصادفی صورت با
سالالمم  عمالالومی  ۀپرسشالالنام پالالژوهش ابالالرار نفالالر . 16 گالالروه هالالر)

 آزمون پس و آزمون پیش ۀمرحل دو در بود کا  3391)گلدبرگ، 
 هفالا  31) ماه 1 مدت با آزمایش گروه. گرف  قرار مورد اسالفاده

 گالواه  گالروه  و کردنالد  را دریاف  درمانی موسیقیبر  مبالنی ۀمداالل
هالالا بالالا اسالالالفاده از ت لیالال    داده .نکردنالالد دریافالال  را لالالامداال ایالالن

مالغیری )آنکالوا  و آزمالون یومالان ویالنالی ت لیال        کوواریانس تک
 بالر  درمالانی  موسالیقی  بالر  مبالنالی  ۀمدااللال  داد کا نشان ها فالاشدند. یا

جانبازان مبالم با االالالمس اسالالر  پالس از    افرایش سمم  عمومی 
بالود   ثرؤمال  گالواه  گالروه  بالا  مقایسا آزمون در پس ۀحلمر در سان ا

(60/6>P . 

جانبالازان مبالالم   ، سمم  عمومی، درمانی موسیقی های کلیدی: واژه
 با االالمس اسالر  پس از سان ا

 

 

 
The Effectiveness of Music Therapy on 

General Health of Veterans with Post-

Traumatic Stress Disorder (P.T.S.D) 
 
Mohammad Hosein Pourabaian Esfahani. M.A. 
Psychology, Foulad Industrial University of Isfahan, Isfahan, Iran 

Leila Esmaeili. Ph.D. 
Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

Farzaneh Dabbashi. M.A. 
Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

Mohammad Amini. M.A. 
Music, The Art and Culture University of Isfahan (number 1), 

Isfahan, Iran 

 

 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this research was to investigate the 

effectiveness of music therapy on general health of 

post-traumatic stress disorder (P.T.S.D) veterans. 

The research design is semi-experimental with pre-

test post-test and a control group. The population 

also included all post-traumatic stress disorder 

(P.T.S.D) veterans of Isfahan in 2013. In so doing, 

60 veterans with post-traumatic stress disorder 

(P.T.S.D) were selected through convenience 

sampling and assigned to two groups of control 

and experimental randomly (30 each). The 

research tool for data collection was the Goldberg 

General Health questionnaire (1972). Music 

Therapy intervention was done for 12 weeks for 

the experimental group and the control group did 

not have any intervention. Data were analyzed by 

ANCOVA and Mann-Whitney U analysis. The 

results showed that music therapy intervention had 

a significant effect on general health of post-

traumatic stress disorder (P.T.S.D) veterans in post 

test (P<0.05). 
Keywords: music therapy, general health, post-

traumatic stress disorder (P.T.S.D) veterans. 
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 مقدمه
میزان شیوع، زمان شروع جنگ یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر 

اسا  پپرنا، ، سایرتی نیار،      و رفتاار   و سیر اختالالت روانی
در ایاران، وجاود ت ا     (. 1381زارچی،  زاد  و کریمی خاقانی

کا   تا  ناشی از آن موجب گردی،  اس   سال جنگ و استرس
ترین اخاتالل در   ععنوان شای اختالالت روانی ناشی از جنگ، ب 

بین جانبازان مطرح گردد پحااتمی، رواو ، افتراار اردبی ای،     
م اکالت   باا جانبازان نسب  ب  عماو  افاراد   (. 1392مج سی، 

دت، کا    ن ان میدر ایران  تا پژوتشو  درگیرن،روانی بی تر  
از  اخاتالالت شا،ی، روانای   ، مبتال ب  آناندرص، از  55بیش از 

جم اا  افسااردگی، اوااطراا، وسااواس، پرخاشاا ر ، تااراس، 
پزرگار، فروزنا، ،   تساتن،  روانپری ی و دی ر اختالالت روانی 

این آمارتا لزو  توج  بی تر  .(1391محم، ، باقریان و حبیبی، 
 بارا  راتکارتاا  ج،یا،    ۀو ارائ ب  جانبازان و سالم  روانی آنان

 سازد.   را آشکار می این ق ر از جامع  1عمومیبهبود سالم  
حاالتی از   3ساالم  روان  2از نظر سازمان به،اش  جهاانی  

شناسا، و قاادر    تایش را باز می ر آن فرد تواناییرفا  اس  ک  د
،، از نظار  نا تا  معمول زن،گی تطابق حاصل ک اس  با استرس

عناوان عواو  از جامعا  باا      و با   باشا، شغ ی مفی، و سازن،  
ساازمان جهاانی   پ تمکاار  و م اارک  داشات  باشا،     دی ران

ب  نقل از نریمانی، آریا پوران، ابوالقاسامی و احا، ،   به،اش ، 
از د و تا  بسیار  برا  بهبود سالم  روان افارا  (. درمان1389

تاوان با  درماان     تا می ان وجود دارد. از این درمانجم   جانباز
پنریماانی،   دآگااتی و تنظایه تیجاان اشاار  کار      مبتنی بر ذتان 

با این حال، در سالها  (. 1395آریاپوران، ابوالقاسمی و اح، ، 
بار کااتش    4درماانی  شناسان ب  تاأثیر مفیا، موسایقی    اخیر روان
 افاراد  و عماومی  ت روانی و بهبود سط  سالم  روانیاختالال
(. 1389یان، آقایی و عابا، ،  ی؛ پورعبا1988، 5اودلپ ان، پی برد 
وسیقی نافذ ب  طارز  س  از استفاد  از ما عبارت درمانی موسیقی
کننا،    تحقاق اتا،اد درماانی بارا  مراجعا       منظور  ماتران ، ب
اکناون   ته. (1988، ب  نقل از اودل، 1981و اودل،  1پتاسکینس
 ۀعناوان یاح حرفا     درمانی در بسیار  از نقاط جهان ب موسیقی

شااکان و زبااالینی جاا،  مااورد آمااوزش و عماال اساا  و پ   
ا  باارا  اسااتفاد  از انااواع   درمااان ران ماااتر و باااان یز   روان
 کمااح باا  بیماااران در  منظااور باا درمااانی  تااا  موساایقی روش
 

و  7شااون، پبوناا  تااا  جساامانی و رواناای تربیاا  ماای حیطاا 
ن، از ت ویق ا درمانی عبارت ات،اد موسیقی(. 2552تاسکینس، 

ا  بارا  ک اا احساساات، رشا،      ان یزش، فراته کردن زمین 
، خودآگاتی نسب  با  خاود و دی اران و    تا  اجتماعی مهارت
تاا    ابتکاار و فعالیا    حرک  ب  سام   ایجاد ان یز  برا نیز 

درمااان ران از  موساایقی(. 1988پاودل،  در بیماااران خودجااوش
موسیقی برا  بهبود و افزایش عم کردتا  بین فرد ، عااطفی،  

درماانی   کننا، پانجمان موسایقی    شناختی و رفتار  استفاد  مای 
موساایقی تمی اا  در زناا،گی ب اار نقااش  (. c2558، 8آمریکااا
ومن ایجااد سارزن،گی و   برش داشت  و  دتن،  و ن اط آرامش

بساایار  از درمااان تسااکین و تقویاا  احساااس تماا،رد ، در 
تا  جسامانی و روانای ما ثر باود  اسا  پمیرتااد ،        بیمار 
زاد ، مهاران و ماراد ع یازاد ،     ؛ شبان، رسول1988اودل، ؛ 1383
ن اان داد  اسا  کا     در پژوتش خاود  ( 1988اودل پ (.1385

د و بهزیستی سالم  روان افرا  ارتقادرمانی در  چطور موسیقی
عاالو     . با شاود  مای آناان ما ثر واقاع     و عماومی  شناختی روان
انا، کا     در پژوتش خود دریافت  (1389پیان و تمکاران یعباپور

 هبود خ اق و افساردگی دان اجویان   ایرانی ماتور در ب موسیقی
بر دی ار  درمانی، عالو  بر خ ق و افسردگی،  د. موسیقیرتأثیر دا
تاا    بیماار  در درماان بسایار  از   و  تا  ساالم  روان  جنب 

( در 1388ابراتیمای و بیرشاح پ   . زارع، افراه اس ثر  روانی م
 با  درماانی   نا، کا  موسایقی   ا  پژوتش خود ب  این نتیج  رسی،

شاود.   منجار مای  یمار  ادر بیماران مبتال با  آلز  قرار  کاتش بی
( در 2551پ 9کوتن، پرلستین، چپ ین، ک ای، فیارس و سایمنس   

درماانی   یقیانا، کا  موسا    پژوتش خود ب  این نتایج دس  یافت 
 تاا  مراقبا  از خاود    ، جنبا  عمومیات مثبتی بر سالم  تأثیر

شاح و پی اا یر  از  زپ  پماننا، اسااتفاد  از داروتاا  تجااویز  
شناختی پمانن، احساس تنهاایی و   تا  روان بیمار ( و نیز جنب 
درماانی   ن دارد. در ایران و جهان، موسایقی روحی ( در افراد مس

؛ 1993پاساکور،   در بیماران داردکاربرد بسیار  در کاتش درد 
محسنی، ابن شهی،  و یزدخواساتی،  ؛ 1981روزانو و لوکسین، 

و  نیاا، صاادقیان   ناژاد، ما،د ، ماجا،زاد ، شابان     ؛ یوسفی1391
تایی تمچون زوال عقل  و برا  بهبود بیمار  (1384 تمکاران،

( 2513، 11؛ تیاز و ب ی ار  1993، 15و آلزایمر پگردنر و سوانساون 
شاکو ،  ( و اسکیزوفرنیا پماپار و گل1987، 12پارکینسون پاسوالو

 

1. general health             2. World Health Organization 

3. mental health             4. music therapy 

5. Odell               6. Hoskyns 

7. Bunt                8. american music therapy association 

9. Cohen, Perlstein, Chapline, Kelly, Firth & Simmens    10. Gerdner & Swanson 

11. Thies & Bleiler             12. Swallow 
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تاا    تمچنین نتایج پژوتش. دکراستفاد   توان از آن می( 1388
( ن ان داد  b2558درمانی آمریکا پ ش،  در انجمن موسیقی انجا 

درمانی در بهبود نیازتا  جسامانی،   موسیقیم،اخالت اس  ک  
پانجمان   اسا  ثر  مراجعاان ما  تیجانی، شناختی، و اجتمااعی  

  .(b2558موسیقی درمانی آمریکا، 
ارتباطات بنیاد  افراد، تجاارا و    ارتقار بدرمانی  موسیقی 

و در نتیجا  ساالم     تا  تیجانی، اجتماعی و شناختی مهارت
تنسر و  (.2554، 1پارتپروسالی و  گذارد تأثیر می آنان عمومی
راتکارتاااا  ثیر أبااا  تااا  پژوت ااای(، در 1994پ 2تامسااان
نتایج ن ان داد درمانی بر افسردگی کهنساالن پرداختن،.  موسیقی

باعث ارتقاا  احسااس ارزشامن،       درمانی تا راتبرداین ک  
ه افسردگی، استرس و اوطراا در یکهنساالن و نیز کاتش عال

 نیاز ( 2559پ 3تمکااران و  ، پورتر، پیکوتگوتین. گردد می آنان
خ اق، اواطراا و   درماانی بار    موسایقی ا  ب  تاأثیر   در مطالع 

آن  ۀدتنا،  پرداختن،. نتاایج ن اان   مغز  افسردگی بیماران لطمۀ 
گونا  بیمااران    ایان درمانی تأثیر بارز  بر خ اق   بود ک  موسیقی

ثیر أتاا ۀباا  مقایساا پااژوتش خااود، (، در2515پ 4کاساات ودارد. 
نا،.  افساردگی پرداخت بهباود  درماانی بار    درمانی با روان موسیقی

خفیا یا متوسط  ۀا  ک  نمر ی، آن بود ک  افراد افسرد  ایج منت
ثیرات أرا  افزایش تا توانن، از موسیقی ب می ،ن،دارافسردگی در 
عنوان یاح درماان حماایتی از آن     و ب  جوین،  درمانی بهر روان

بسایار  کا  در حاوزۀ     تاا   پاژوتش باا وجاود    استفاد  کنن،.
انا،کی با     تاا   پاژوتش  درمانی صورت گرفت  اس ، موسیقی

کاا  ماا، نظاار  ک اای سااالم  روان بااردرمااانی  تااأثیر موساایقی
 فقطان، و از این میان  پرداخت ، اس پژوت  ران در این تحقیق 

 ۀکارد کا  یاح مطالعا    ( اشاار   1988اودل پ ۀتوان ب  مطالعا  می
دستیابی ب  اتا،اد  درمان ر نقش فعالی در  مورد  بود  و روان

 کرد  اس .   ایفا می درمانی موسیقی
اتمیاا  نقااش موساایقی در درمااان و بهبااود بااا توجاا  باا   

و بااا توجاا  باا  آنکاا  موساایقی یکاای از  تااا  رواناای بیمااار 
تاا  مکمال اسا  کا  در کناار اناواع        رماندترین  ش،  شناخت 
 غیار  ۀاشاار و با توجا  با     رود ساز  ب  کار می تا  آرا  روش
تاا    جنبا  د بهباو  درپژوتش با  تاأثیر موسایقی     متون مستقیه

و نیز با عنای  ب  اینک  جانبازان نسب   عمومیمرت ا سالم  
و  نا، درگیربی اتر    م کالت ساالمتی عمو  افراد جامع  با   ب

و  ان،ی ای،  مفیا،  آنان بای، تا،بیر  سالم  عمومی برا  بهبود 
عواطاا و   اختالل استرس پس از ساانح ،  نک  درآنیز ب  ع   
 و عما،  درماان مبتنای بار     بینا،  ش،ت آسیب مای  خ ق بیمار ب 

 

از موساایقی در بهبااود  ،کنتارل خ ااق و عواطااا اسااتوار اساا  
توجا  با     ک  با فرض بر این اس تا استفاد  گردی، زیرا  ن ان 

شاناختی و اثار    تاا  روان  استعمال فاراوان موسایقی در درماان   
بر رو  را مستقیه موسیقی بر خ ق، این عامل توانایی اثربر ی 

تا،د از  رو  از ایان  دارد.بیماران دچار استرس پس از ساانح   
بر سالم  روانی رمانی د موسیقی اثربر یپژوتش بررسی این 

این پاژوتش   ۀبر این اساس فروی .اس  جانبازان شهر اصفهان
درمانی بر ساالم  عماومی جانباازان     موسیقی از: اس عبارت 

 ثیر دارد.أمبتال ب  اختالل استرس پس از سانح  ت
 

 روش
از ناوع   پاژوتش  ایان  روش پژوهش، جامیۀ آماری و نمونه:

آزماایش و  تجربی و طرح آن ب  صورت دوگروتی پگارو    نیم 
باود.   آزماون  آزماون، پاس   پایش  ۀمرح  دوتمرا  با  گرو  گوا (

استرس پس  دارا  اختاللجانبازان  تمۀ آمار  پژوتش ۀجامع
ک  در مرکز بنیاد شهی، و اماور   بودن، سانح  در شهر اصفهاناز 

 ایثااارگران شااهر اصاافهان باا  صااورت مکاارر در بااین سااالها 
داشااتن،. روش  آماا، صااورت مکاارر رفاا  و باا  1392ااا1394
از آنجاا کا  از طرفای با       در دسترس بود. ۀگیر  ب  شیو نمون 

جانبازان مبتال ب  اختالل اساترس پاس از حادثا      ۀتمامی جامع
دسترسی مستقیمی وجود ن،اش  و از طرد دی ار تعا،اد  از   

تا و جراحات ش،ی، جسمانی قادر ب   جانبازان ب  ع   ناراحتی
ابتا،ایی از افاراد در    ۀاچار نمونا ب  ن ،شرک  در آزمایش نبودن،

ساال   55تاا  45ابت،ا از بین جانباازان باین   دسترس انتراا ش،.
مبتال ب  اختالل استرس پس از سانح  واقع در شهر اصفهان ک  
ب  بنیاد شهی، و ایثارگران شاهر اصافهان رجاوع کارد  بودنا،،      

،ن،. شا افراد  ک  توانایی شرک  در پژوتش را داشتن، انتراا 
ارتبااط   با  کماح  افاراد نمونا    انتراا  اختالل واین ی شناسای

ناان  آو  باود با روانپزشاح ایان دسات  از بیمااران      پژوت  ران
در فواایی   رسامی بارا  شارک  در پاژوتش     صورت غیار  ب 

ک  دالیال   این افراد کسانی بودن، و خارج از بنیاد دعوت ش،ن،
جسمی و م کالت روانی مانعی برا  ورود آنان در پژوتش و 

عناوان   با   (GHQ) سالم  عماومی  آزمونسپس . آن نبود ۀادام
آزمون ب  اجارا درآما، و افاراد در معیارتاا  مرت اا آن       پیش

ساالم    آزماون  ۀعنوان نمار  ک ی ب  ۀو یح نمرش،ن، سنجی،  
تاا    افاراد از درماان  ،. تمامی ایان  شعمومی برا  آنان منظور 

یکسان برا  اختالل استرس پس از حادث  بهار  جسات  بودنا،.    
صورت تصادفی انترااا و با    نفر از این افراد ب  15بع، از آن 
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تقسیه ش،ن،. درس  اس   گوا تصادد ب  دو گرو  آزمایش و 
آزمای ی برا  تار کا،ا  از    زمای ی و نیم آ تا  پژوتشک  در 

لاایکن  ،نفاار کااافی اساا    15ش و آزمااای گااوا گروتهااا  
نفار انترااا    35ان ب  این دالیل تع،اد تار گارو  را   پژوت  ر
نک  احتمال جا،ایی تعا،اد زیااد  از افاراد را در     آاول  ؛کردن،

کردن، ک  با توج  ب  خاص بودن جامع  و  بینی می گروتها پیش
نکاا  آدو   .رساای، پژوت اای اماار  بعیاا، باا  نظاار نماای ۀنموناا

تا  آزمون از جم    شاخصارن بسیار  از ناتم ونی و ع،  تق
موقعی  اجتماعی، فهه  سن، ووعی  اقتصاد ، ش،ت بیمار ،

تل در گروتها م هود بود کا  دو  أموارد آزمون، تحصیالت و ت
برابر کردن اعوا  تر گرو  وج  تصاادفی باودن آن را بی اتر    

افراد زیااد  باا    زیرا در گروتها  پانزد  نفر  بعی، نبودکرد.  می
سنی، اقتصاد  و اجتماعی در یح گرو  قرار گیرنا، و   ۀیح رد

نکاا  آافااراد  بااا شاارایط متفاااوت در گروتاای دی اار. سااو    
ن افاراد بجاز   آدرمانی یح فعالی  گروتی اس  ک  در  موسیقی

کننا، و   موسیقی، احساسات خود را نیز بیان مای  ۀشنی،ن فعاالن
جانباازان  فوا  دوستی و صمیمی  بی تر  ایجاد خوات، ش،. 

نیاز بی تر  با  ایان فواا      ،ب  دلیل م کل م ترکی ک  دارن،
تم،لی خواتنا، داشا  کا  در گروتهاا  بزرگتار ایان فواا        

نفار   35 گاوا  بنابراین گرو   سانتر ایجاد خوات، ش،.آسریعتر و 
 ،.شصورت تصادفی انتراا  نفر ب  35و گرو  آزمایش نیز 

 
 سنجش ابزار

این پرس انام   ( 1972پ 2گ ،برگ :4عمومیسالمت  ۀپرسشنام
و تاا،د از طراحاای آن ک ااا و شناسااایی   اساا ساااخت  را 

الی آن  سا  28 نسرۀدر این پژوتش از . اس اختالالت روانی 
تاا  ایان پرس انام  با  بررسای       پرساش استفاد  ش،  اسا .  

دلیال  پردازد. ب  تماین   ووعی  روانی فرد در یح ما  اخیر می
 1371در ساال   .کیا، دارد أبر موقعی  اینجا و اکنون ت تا پرسش
در دان  ا  تربی  مع اه ماورد بررسای    این پرس نام  را تومن 
. وریب تمساانی درونای مرباوط با  نمارات خاا  و       دادقرار 

لفاا  کرونبااب با     آاین مقیاس بر مبنا  فرمول  ۀاستان،ارد ش،
ایان   دس  آم،. یعقاوبی اعتباار ک ای     ب درص، 83و  84ترتیب 

تا  55آزمون را بین  و وریب اعتبار و خرد  درص، 88آزمون را 
 ۀگزارش کارد  اسا . واریب بازآزماایی پرس انام      درص، 81

و وااریب  55/5یعقااوبی براباار  ۀسااالم  عمااومی در مطالعاا 
دسا     ب 47/5تا  42/5تا  آن بین  مقیاس بازآزمایی برا  خرد 

وسط ویژگای  و مت 84/5متوسط حساسی  پرس نام  برابر  .آم،
 پرس اانام  شااامل (.1395 پمسااعودنیا، بااود 82/5براباار بااا آن 

تاا  جسامانی، اواطراا،     عا، ن اان   بُ 4اس  کا    پرسش 28
اختالل کارکرد اجتمااعی و افساردگی را ماورد سانجش قارار      

(. در این 1385پنقو ، پرسش دارد 7مقیاس  دت، و تر خرد  می
تفاد  از گاذار  اسا   ترین روش نمر  پرس نام  بهترین و مناسب

. در اجرا  این پژوتش برا  تر فارد  اس لیکرت  ۀساد روش
نمر  ب  کل  1نمر  ب  مقیاس فرعی و  4ک   آم،دس    نمر  ب 5

 5-84ک ی یاح فارد    ۀدر نتیج  نمر .بودمواد پرس نام  مربوط 
در تار   14اا 21نمارات از   قرار گرف . 5-21نمر  زیر مقیاس 

تاایی   نمون  دت،. آزمودنی را ن ان میزیرمقیاس وخام  ووع 
آیاا از یاح ماا     »از:  نا، ا این پرس انام  عباارت   تا  پرسشاز 

، «ای، ک  خوا و ساله تستی،؟ کرد  احساس گذشت  تاکنون کامالً
 «.ای،؟ آیا از ما  گذشت  تاکنون احساس وعا و سستی کرد »

 

 ها روش اجرا و تحلیل داده
طاور ما،او     درماانی با    برا  گرو  آزمایش ج ساات موسایقی  

پی طراحای   در  ما  پی 3گروتی در تفت  و  ۀج س 3صورت  ب 
بهر  بودنا،. از گارو  آزماایش     از این درمان بی گوا گرو   ش،.

، تایی ک  برا  آنان ت،وین شا،  باود   خواست  ش، تا ب  موسیقی
تا  ابت،ایی و ساپس   دقیق  در تفت  15طور روزان  و ح،اقل  ب 
ما  گاوش فارا    3تا  بع،  و ب  م،ت  دقیق  در تفت  55و  25

گون  باود کا  افاراد     رون، گوش فرا دادن در منزل ب  این دتن،.
روز حاصل  ک  در طول شبان  در بهترین شرایط روانی ،ابت،ا بای
ش، ذتن خود را از  نجا ک  میآسپس تا  .گرفتن، قرار می ،ش، می

کردن،. اگر این امر باعث زن،  شا،ن   محتویات روزان  خالی می
رونا، گاوش دادن متوقاا و با       گردی،، خاطرات اوطرابی می
 فقاط تاا  ابتا،ایی افاراد     در تفتا   ،.ش زمانی دی ر موکول می

نهاا با    آشنایی با محتاوا   گرفتن با موسیقی و آ منظور اخ  ب 
دادن، و ب  آنهاا پی انهاد شا،  باود در      تا گوش فرا می موسیقی

در  ،شود پرتی می واستایی ک  باعث ح فوایی خارج از محرک
و ساعی کننا،    ب یرنا، ی  جسمانی خود قرار ترین ووع راح 

ا   گون  تا در ابت،ا ب  تا تمرکز داشت  باشن،. موسیقی بر موسیقی
  ئا ارا آزماایش ،  بود و در غالب لوح ف رد  ب  گرو  شت،وین 

 کارد و صارفاً   ش، ک  تیچ حالا  عااطفی خاصای ایجااد نمای     
منظور رتایش و راحتی تا،وین   تا  آرامی بودن، ک  ب  موسیقی

درماانی گروتای دی ار     ک  در ج سات موسیقیآنش،  بودن، تا 
یز را تا،اعی و زنا،    بران  تنشمحتواتا  موسیقایی ک  تصاویر 

نها آگوش سپردن ب   ۀ  ش، و شیوزمایش ارائآب  گرو   ،کرد می
درمانی آموزش داد  ش، ک  در اداما  با  ایان     در ج سات گرو 

تا  ارائا  شا،  با       موسیقیامحتو تا اشار  ش،  اس . روش
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 15/  ..   .درمانی بر سالمت عمومی  اثربخشی موسیقی

 

کا  گارو     گون  باود  این عنوان تک یا در منزل گرو  آزمایش ب 
طاور   دقیقا  موسایقی با     25شنی،ن حا،اقل  آزمایش موظا ب  

 :بودقطعات موسیقی این روزان  پس از آموزش بود ک  شامل 
اساتاد   تاا   سااخت  از  ا  خاان، قطعا    کاس  ب  یاد درویش ا1

 دقیق . 5:9محم،روا لطفی، ب  م،ت 
استاد حسین ع یزاد ، با  ما،ت   ا  از  کاس  تجرانی، قطع  ا2

 دقیق . 3:28
نواز  مرحاو  اساتاد    ماتور، ب،ات  ۀنی قطع و تار کاس  س ا 3

 دقیق . 4:55ب  م،ت  ،محم، موسو  ،پرویز م کاتیان
مرحاو    ۀدرآم، ماتور، سااخت  پیش ۀکاس  شب وصل قطع ا4

 دقیق . 2:48استاد ترموز ، ب  م،ت 
 اردشیر کامکار، ب  ما،ت تا   ساخت ا  از   کاس  تال، قطعا 5

 دقیق . 5:55
نواز  مرحو  استاد بهاار ،   ب،ات  ۀقطعکاس  تبسه بهار ، ا 1

 .ق دقی 4:43ب  م،ت 
 .25:4م،ّت کل موسیقی: 

با  ترتیاب ذیال و پ ا  سار تاه اجارا        موسیقی قطعات  
ج سا    3درمانی گروتی  گردی،. ج سات آموزش و موسیقی می

پااذیرف . ایاان  دقیقاا  صااورت ماای 25در تفتاا  و باا  ماا،ت 
ایجاد فواا  مناساب   تا،  شنی،ن موسیقی ۀتا شامل نحو موزشآ

تا  تمرینی الز  برا  عادت کردن با  ایان    روش برا  شنی،ن،
تاا باود. رونا،     تا و ارتباط برقارار کاردن باا موسایقی     موسیقی

درمانی گروتی ب،ین صورت بود ک   برگزار  ج سات موسیقی
کردنا، و رونا،    تای ان صحب  می ابت،ا افراد در مورد اوطراا

افاراد   ۀتما  داشاتن،.  پیش اعال  مای تا   درمان خود را از تفت 
موظا بودن، در ج سات صحب  کنن، و در بحث حوور فعال 

شا، کا  تصااویر     ماوزش داد  مای  آنان آداشت  باشن،، سپس ب  
ان ایجاااد آنا تاا  واقعاای جناگ باارا     ذتنای و دیا،ن صااحن   

کن، ک  فرار از این اساترس سابب افازایش میازان      اوطراا می
 رویاارویی یکی از راتها   ردد.گ می آن اوطراا و مزمن ش،ن

حماسی داشا    ۀتایی ک  بی تر جنب با اوطراا شنی،ن موسیقی
زماایش تا،اعی   آش، خاطرات جنگ در افراد گارو    و سبب می
از افراد خواست  ش، تن امی ک  دچار حمالت  ،.ششود معرفی 
ب  این منظور روانپزشح  شون، ج س  را ترک کنن،، اوطرابی می

آنان حواور داشا  تاا در صاورت لازو  با  وواعی  آناان         
ا  انتراا ش،  باود کا     تا ب  گون  . زمان موسیقیکن،رسی،گی 

 شا، و صارفاً   ور ش،ن فرد در خاطرات جنگ مای  مانع از غوط 
گردیا،.   ت یار افراد ب  اوطراب ان می توج  ابت،ایی و نیم  ۀجنب

تایی  ساز  ابت،ا موسیقی اقب  و فنون آرا رو پس انجا  مر از این
شا، و ساپس    عااطفی در برن،اشا  پراش مای     ۀک  تیچ جنبا 

تا فواا  خااطرات جناگ را در افاراد زنا،        ت،ریج موسیقی ب 
 ،چن، دقیق  بی اتر نباود   کرد و پس از م،ت زمانی ک  اصوالً می

گ ا . از   را  و رتاایش بااز مای   آتا دوبار  ب  فواا    موسیقی
تا با فواا    ش، در زمانی ک  موسیقی آزمایش خواست  میگرو  

اوطراا خاود را ن ا     ،شون، ت،اعی خاطرات جنگ پرش می
خر آسات آنان در ج دارن، ک  این عامل سبب کاتش اوطراا 

تاا باود. در    نان و اثربر ای موسایقی  آو افزایش سالم  روان 
طاور کا  اشاار  شا، افاراد پاس از مراقبا  و         منزل نیاز تماان  

درماانی انجاا     تایی م اب  ج سات موسایقی  فعالی  ،ساز  ا رآ
ن اجارا  آدرماانی در   فواایی کا  ج ساات موسایقی     دادنا،.  می
در منزل یکی از جانباازان باود و ترچنا، کا  محیطای       ،ش، می

نجاا کا    آم، لیکن سعی ش،  باود تاا   آ استان،ارد ب  حساا نمی
، اگر چاون سار و صا،    تا  م،اخ   محرکممکن بود دور  از 

ش، مانن، ت فن تمرا ،  پرتی می وسایل و اسبابی ک  باعث حواس
گااران و  حوااور دی اار افااراد باا  غیاار از آزمااون  ممانعاا  از

فواا  محیطای خاالی، دور  از     شون،گان، ناور کاافی،   زمونآ
کننا،  و... رعایا     تاا  تحریاح   عوامل صوتی، دور  از رنگ

ن،اشات   تا و روزتا  ج سات گروتی تیچ تغییر   شود و زمان
عنوان  تا  ارائ  ش،  ب  گرو  آزمایش ب    موسیقیامحتو باش،.
درماانی   دقیق  موسیقی در ج سات موسیقی 25نیز  درمانی گرو 

 گردی،: گروتی بود ک  شامل قطعات موسیقی زیر می
 ۀاسااتاد حسااین ع یاازاد ، قطعاا ۀساااخت «تجراناای»آلبااو  ااا 1
 دقیق  5:55 «درآم، پیش»
 دقیق   4نواز  استاد ایوان گاسپاریان ب  م،ت  دودوکا 2
روح » ۀساخت  اساتاد حساین ع یازاد ، قطعا     «ما  ۀنیم»آلبو  ا 3

 دقیق  1:11ب  م،ت  «انسان
از استاد احم، پژمان با  ما،ت    «حماس »وربی ب  نا   ۀقطعا 4

 دقیق   3:41
آذر   ۀاستاد اردوان کامکار، قطعا  ۀساخت «بر فراز باد»آلبو  ا 5

 دقیق  4،ت ب  م
حماسی با    ۀاستاد دت و ، قطع ۀتخسا «بیژن و منیژ »آلبو  ا 1

 دقیق  4:13م،ت 
 دقیق . 1استاد احم، حسین ب  م،ت  ۀحماسی با نا  ساخت ۀقطعا 7
درآما،   پیش ۀاستاد حسین ع یزاد ، قطع ۀساخت «نوا نی»آلبو  ا 8

 دقیق .  3:45ب  م،ت 
   27:58 م،ّت کل موسیقی:

تا  ت فیقای نامیا،     موسیقی تا  انترابی اصطالحاً موسیقی 
 ؛تااا باا  دو صااورت انتراااا شاا،ن، شاا،ن،. ایاان موساایقی ماای

ثیر بار رو  افساردگی   أمنظاور تا   تایی ک  در گذشت  ب  موسیقی
آمیاز در کماح با  درماان     طور موفقی  انتراا ش،  بودن، و ب 
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تاا وابسات  با  فرتناگ      بودن،. این نوع موسیقی ثر افسردگی م
طااور  و باا کاارد انتراااا آنهااا را ( 1389پ و پورعباییااان اساا 
دو   ۀد و دسات داآمیز برا  افسردگی مورد استفاد  قرار  موفقی 
صورت عمومی برا  درمان اختالالت روانی  تایی ک  ب  موسیقی
گون  باود کا  در    یق ب  اینفت  ۀرون،. شیو کار می ساز  ب  و آرا 

ا  باود   صورت ریتمح و ورب  سپس ب  ،ابت،ا رون، آرا  داش 
تاا باا    رسی،. زیرا آزمودنی و در آخر ب  صورت آرا  ب  انتها می

استرس پس از حادث  ب  نوعی موسیقی نیاز داشتن، تاا   ن ان ان
زا برا  آنان زن،  شود و در عین حاال آزماودنی    تنشخاطرات 

تاا   با استرس رویاروییت،ریج با  دارد تا ب  را در آن شرایط ن  
و با عاد  ش،ن آن عالو  بار عاادت با  ایان تیجاان منفای و       

تیجانی نیز نایل آی،. برا  آنک  آزماینا،گان   ۀکاتش آن ب  تر ی
ثیر أتاا تا   تاا بار رو  آزماودنی    مطمئن باشن، ک  دی ر موسیقی

 کا  از ایان   گاوا  این فرض مطرح ش، کا  گارو     ،گذارن، نمی
انا، ممکان اسا  کا  با  اناواع        بهار   درماانی بای   روش کمح
رو با  افاراد    در منزل دسترسی داشت  باشان،. از ایان   تا موسیقی

گرو  آزمایش نیز اجاز  داد  ش، ک  تمرا  با این درمان از دی ر 
با    رسان، نیاز بهار  برنا،.     ب  گوش ان می تا ک  احیاناً موسیقی

 تا  درماانی تار   دی ر روش ثیر موسیقی،أتا  ت استثنا  روش

تاا    شایو  گیار  از   ماا  بهار    3دو گرو  یکسان بود. بعا، از   
آزماون ساالم     گاوا  درمانی از دو گارو  آزماایش و    موسیقی
 آزمون گرفت  ش،. عنوان پس عمومی ب 

 
 ها یافته
 عماومی درماانی بار ساالم      منظور بررسای تاأثیر موسایقی    ب 

 (ANCOVA)متغیاار   ریااانس تااحاجانبااازان از تح یاال کوو
تا  الز  برا  اجرا   شرط از آنجا ک  یکی از پیشاستفاد  ش،. 

تاا  دو گارو     فرض تساو  واریاانس  تح یل کوواریانس، پیش
منظاور آزماون ایان فروای       ب  1مورد مطالع  اس ، آزمون لوین

آزمون لوین ن ان داد ک  سط  معنادار  این نتایج اجرا گردی،. 
فاارض تساااو   بااود و بنااابراین پاایش 55/5آزمااون بی ااتر از 

تمچنااین (. sig=551/5و  F=91/3تااا رعایاا  شاا، پ واریااانس
تا  پژوتش  آزمون شاپیرو وی ح برا  بررسی نرمال بودن داد 

انجا  ش،. نتایج این آزمون ن ان داد ک  سط  معنادار  در تار  
و بنااابراین  اساا  55/5کمتاار از  گااوا دو گاارو  آزمااایش و 

و  sige=53/5تا  پژوتش رد شا، پ  ودن داد فرض نرمال ب پیش
52/5=sigc.)   بنابراین نتایج آزمون یومان ویتنی نیز بع، از نتاایج

 ش،  اس . بیان 3ول ج،در آزمون تح یل کوواریانس 
 

 درمانی بر سالمت عمومیاثر موسیقی م غیر  برای بررسیگ ن ایج تحلیل کوواریانس تک4جدول 
 

 شاخص آماری
 تغییراتمنبع 

مجموع 
 مجذورات

 ۀدرج
 آزادی

میاناین 
 مجذورات

F 
سطح 

 میناداری
ضریب 

 اِتا
توان 
 آماری

 4 80/0 004/0 43/434 63/44714 4 63/44714 آزمونپیش

 89/0 46/0 004/0 55/40 39/533 4 39/533 گرو 

 
 آزموندر پس گوا گروههای آزمایش و  شد  و انحراف مییار سالمت عمومیگ میاناین تیدیل4جدول 

 
 شاخص آماری

 گرو 
 حجم نمونه 

 میاناین
 شد تیدیل

 انحراف مییار

 74/45 89/49 30 آزمونپس آزمایش

 05/46 87/35 30 آزمونپس گوا 

 
 درمانی بر سالمت عمومین ایج آزمون یو مان وی نی برای بررسی اثر موسیقی گ3 جدول

 
 آزمون سالمت روانپس آزمون سالمت روانپیش های آماریشاخص

 034/0 394/0 میناداری

 
 

1. Levene test 
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شاود، تفااوت باین     م ات،  مای  1طور ک  در ج،ول  تمان 
معناادار   گاوا  گارو  آزماایش و    در دو عمومینمرات سالم  

فرض پژوتش مبنای بار    بنابراین (.>51/5Pو  F=55/15پ اس 
شاود   نبازان تأیی، میاج عمومیالم  درمانی بر س ثیر موسیقیأت

 بود  اس . 11/5و میزان این تأثیر برابر با 
شاود، تفااوت باین     م ات،  مای  3طور ک  در ج،ول  تمان 

 ۀدر مرح اا گااوا نماارات سااالم  روان دو گاارو  آزمااایش و 
زمون آ پس ۀولی در مرح  (،<55/5Pپ یس آزمون معنادار ن پیش

پاژوتش مبنای بار     ۀبناابراین فروای   (،>55/5Pپ اسا  معنادار 
درمانی بر سالم  روان جانبازان مبتال ب   اثربرش بودن موسیقی

 .شود مییی، أاختالل استرس پس از سانح  ت
 

 گیری و نتیجه بحث

درماانی بار    موسایقی  اثربر ای این پژوتش با تا،د بررسای   
استرس پس از حادثا    اختالل مبتال ب جانبازان  عمومیسالم  

 نتاااایج ایااان پاااژوتش ن اااان داد کااا  .صاااورت پاااذیرف 
کنا، و   مای ارتباط برقرار  جویان درمانبا  ،درمانی ت فیقی موسیقی

چنا، کا     . تار اسا  ثر  آنهاا ما   عماومی بر ارتقاا  ساالم    
تاا    یافتا  اماا   ،مواز  با این تحقیق یاف  ن ردی، تا  پژوتش
پورعباییان، آقاایی و   تا  پژوتشتا   یافت تا ح،  با  پژوتش
درمانی آمریکاا   و انجمن موسیقی( 1988اودل پ ،(1389پ عاب، 

ثیر را شای، بتوان أیکی از دالیل این ت روانی دارد.تم( b2558پ
افراد دچاار   .دانس  ورباتنگدرمانی بر  این نوع موسیقی ۀتکی

تصاااویر  واقعاای را  اسااترس پاس از حادثاا  معماوالً   اخاتالل 
دتنا، و تماین امار سابب      بینن، ک  نسب  ب  آن واکنش مای  می

گردد. تکرار مکرر این تصاویر عم کارد   افزایش استرس آنها می
نهایا   درو  دتا،  مای ت،ریج کاتش  فرد  و اجتماعی فرد را ب 

گردد. از آنجا ک  در موسیقی  میموجب اختالالت روانی ثانو  
ال دارد و بی اترین میازان تحریاح را با  دنبا      ورباتنگعنصر 
 بنابراین ،کن، با تیجانات مثب  و منفی ارتباط ایجاد می مستقیماً
 ایان یافتا    . در تووای  بی اتر  شود موجب میثیر را أبی ترین ت

موسیقی از نظه ت کیل ش،  اس  و این نظاه   توان گف  ک  می
در واحا،  ن تاا  یکساا   تنگااز ت فیق ریته یاا وارب  توان  را می

تاا    نا   ۀرونا،  رونا،  و پاایین  االزمان و م ود  یا حرکا  ب 
موسایقی بی اتر    ۀترگا  ک  میزان ریته در قطع موسیقی دانس .
گوینا،   ریتمیح می موسیقی را اصطالحاً ۀاین قطع ،استفاد  شود

صورت بسیار سن ین و در زمین  اجارا شاود و    و ترگا  ریته ب 
آن قطعاا  را م ودیااح  ،م ااود  ووااوح بی ااتر  داشاات  باشاا،

در ابتا،ا و بارا  ارتبااط     ،درماانی ت فیقای   در موسیقینامن،.  می
م ودیح اساتفاد   ۀ قطعات تا از موسیقی با غ ب بی تر با آزمودنی

ت ریته استفاد  شا،  ۀ قطعااما پس از آن از موسیقی با غ ب ،ش،
م ودیح اجارا شا،. بناابراین    ۀ و در پایان دوبار  موسیقی با غ ب

آرا  داشات  ساپس با      درماانی ت فیقای در ابتا،ا رونا،     موسیقی
و در آخر ب  صورت آرا  اس  ا  بود   صورت ریتمح و ورب 

اساترس پاس از    اخاتالل تاا باا    آزمودنی چونرس،.  ب  انتها می
زا برا  آنان  تنشحادث  نیاز ب  نوعی موسیقی دارن، تا خاطرات 

ن شارایط ن ا  دارد   آزن،  شود و در عین حال آزماودنی را در  
تاا و باا عااد  شا،ن آن      ش،ن با استرس رو روب ت،ریج با  تا ب 

 ۀآن با  تر یا   عالو  بر عادت ب  ایان تیجاان منفای و کااتش    
رون، پراش   ،بنابراین پس از ایجاد ارتباط ،.تیجانی نیز نایل آی

رود و پاس از آن   موسیقی ب  سم  موسیقی واربی پایش مای   
دوبار  موسیقی ب  سام  رونا،     افراد نمون ،برا  ن   داشتن 

یکی دی ار از دالیال ایان     رس،. و ب  پایان می رود میا  پیش آر
تاا    موسایقی از زماان   ۀئا توان ب  ت،ریجی بودن ارا ثیر را میأت

درماانی   وقفا  در ج ساات موسایقی    دقیقا  بای   25بسیار که تا 
 55ماا  پای در پای و    3ج س  در تفت  و ب  م،ت  3گروتی ک  
ت پاذیرف  و  صورت تمرینات خان ی و تر روز صور دقیق  ب 

تمچنین آزمون در زمانی انجا  ش، ک   نیز ت،او  آن اشار  کرد.
یح دور  دارودرمانی را طی کارد    گوا تر دو گرو  آزمایش و 

ی بودن، و گرو  آزماایش آماادگی الز  بارا  ارتبااط باا درماان      
را کساب کارد  باود و از    تاا   متفاوت و مواز  با دی ار درماان  

توانستن، تمکار  تر دو گرو  را تا با  انتهاا   آزماین،گان  رو این
 تاا   در حین ج سات درمانی آزماین،گان گزارش داشت  باشن،.

ایجااد ارتبااط    تاا،  مکرر  از باال رفتن ت،ریجی خ ق آزماودنی 
پذیر  بی تر با  ، تحمل بی تر استرس و انعطادثرتر و کاراتر م

تا  آنهاا   د تا و خانوا آزمودنی از سو خانواد  و محیط کار را 
 تاوان  با توج  ب  این نتاایج، مای  دن،. کر داش  میددریاف  و یا

برا  بیماران پجانبازان(  ت فیقیدرمانی  ک  موسیقی رف نتیج  گ
ثر و  عنوان درمانی ما   ب ،مبتال ب  اختالل استرس پس از سانح 

تااوان در  ماایبناابراین  و  ردداتزیناا  کاارایی بساایار باااالیی   کاه 
ساود  بسایار  تا  درمانی این مبتالیان از ایان روش   ریز  برنام 
شود در آین،  با توج  ب  اثربرش بودن ناوع   پی نهاد می جس .

تا  مورد اساتفاد  در ایان پاژوتش، موسایقی      خاص موسیقی
طاور اختصاصای سااخت  شاود و در      مرتص ب  این سن،ر  با  

اختیار درمان ران و پژوت  ران قرار گیارد. تمچناین پی انهاد    
تا  ساخت  شا،  در فواا  ذتنای بیمااران و      شود موسیقی می

بینی آنهاا باشا، تاا با       متناسب با فرتنگ و نوع ن رش و جهان
شاود   پی انهاد مای   آتای ل گردد. ب  پژوت  ران یبی ترین اثر نا

تاا  ساالم  عماومی جانباازان مباتال با         لف  تح م برا  تح
رعای  تا  ج،اگان  و با سن،ر  استرس پس از سانح  موسیقی
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فوا  ذتنی و نوع اختالل ساخت  ش،  و ماورد پاژوتش قارار    
فقط با   ک  شود  گیرد. تمچنین ب  پژوت  ران آین،  پی نهاد می

تاا    با  مطالعا   تا  اثربر ی گروتی اکتفاا نکننا، و    پژوتش
درماانی مناساب تار     بستۀ مورد  و اثربر ی فرد  و ساخ  

 .کنن،فرد اق،ا  
تاایی   محا،ودی  تاا   پاژوتش  ار  نیز مانن، دی پژوتشاین  
با  اساتان،ارد نباودن مکاان      تاوان  کا  از آن جم ا  مای    داش 
ناان  آی کا  تاا حا،ود  خ اق     یتا ، استفاد  از آزمودنیآزمایش
 نظاارت ثیر دارودرمانی تغییر کرد  بود و تمچنین ع،  أتح  ت

یکای دی ار از    مستقیه بر تمرینات داخل منازل اشاار  داشا .   
ساخت  ن ،ن قطعات موسیقی متناسب  ،پژوتشتا   مح،ودی 

و اساتفاد  از   ساانح  زا  پاس از   تانش  اختاللبا فرتنگ برا  
طااور ک اای باارا    قب اای بااود کاا  باا   ۀقطعااات ساااخت  شاا، 

یکای دی ار از ماوارد  کا       شاون،.  درمانی استفاد  می موسیقی
 ،نتایج احتیااط بی اتر  رعایا  گاردد     تعمیهشود در  سبب می

آمار  در دسترس و ساپس گازینش تصاادفی     ۀاستفاد  از نمون
از آنجاا کا  از    باود.  گاوا  تا در گروتها  آزماایش و   آزمودنی

اختالل استرس پاس از   مبتال ب  جانبازان ۀطرفی ب  تمامی جامع
دسترسای مساتقیمی وجاود ن،اشا  و از طارد دی ار        حادث 

تاا و جراحاات شا،ی،     تع،اد  از جانبازان با  ع ا  نااراحتی   
 ۀبا  ناچاار نمونا    ،ب  شرک  در آزمایش نبودنا، نی قادر جسما

در تفسایر   بناابراین ابت،ایی از افراد در دسترس انترااا شا، و   
بار   پاژوتش تمچنین ایان  لحاظ گردد.  این موووع ،نتایج بای

رو  جانبازان دچاار سان،ر  اساترس پاس از حادثا  در شاهر       
اصفهان صورت پذیرف  و در تعمیه نتایج با  دی ار شاهرتا     

 جانب احتیاط رعای  شود. ،ایایران ب
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