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Abstract
Introduction: Mental health has been discussed in Islamic religious texts; Both the Qur'an and the 
Holy Prophet (PBUH) and the Infallibles (AS) have paid due attention to this issue. In other words, the 
art of music has been effective in various aspects of human life and has been able to act as an effective 
factor for different societies as a joyful and stimulating tool for different societies. Therefore, the 
present study was conducted with the aim of meta-analysis of music and its effectiveness on mental 
health from the perspective of Islamic citizenship rights.
Methods: This study is a meta-analysis system that uses the keywords Music, mental health, Islamic 
citizenship rights, meta-analysis in SID, MAGIRAN, IRANDOC, CIVILICA and Google databases 
in Persian and English from October 2011 to In October 2017, a search was conducted and studies 
that reported the extent of music and its effectiveness on mental health from the perspective of 
Islamic citizenship rights were included in the meta-analysis. STATA software was used to analyze 
the data and the error criterion of the effectiveness of music therapy on mental health in each study 
was calculated based on the binomial distribution formula. Finally, the heterogeneity index was 
determined by Cochran (Q) test.
Results: First, 28 articles were obtained, which after entering the inclusion criteria, finally 13 articles 
were included in the study. The results showed that music therapy had a significant effect on mental 
health at an error level of less than 0.05 and the magnitude of the combined effect on mental health 
in terms of correlation scale was 0.574 in terms of The difference scale of standard means was 1.427 
and in terms of GHz characteristic was 1.389.
Conclusions: The result of this meta-analysis shows that music therapy is based on the principles 
of Islamic citizenship law using techniques such as attention to the present and acceptance without 
judgment of emotions and optimal use of music to elevate and perfect the soul in improving health. 
The psyche is significantly effective with a high effect size.
Keywords: Music therapy, Mental health, Islamic citizenship rights, Meta-analysis.
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چکیده
مقدمــه: مقولــه ســالمت روان در متــون دینــی اســالم مطــرح شــده اســت؛ و هــم قــرآن و هــم پیامبــر اعظــم )ص( و معصومــان )ع( 
توجــه شایســته ای بــه ایــن مقولــه داشــته اند. بــه ایــن معنــا کــه هنــر موســیقی ابعــاد مختلــف زندگــی  انســان هــا موثــر بــوده و توانســته 
تــا دوران مختلــف بــه عنــوان عامــل اثربخــش بــر ســالمت روان، بــرای جوامــع مختلــف بــه عنــوان ابــزار شــادی آفریــن و محــرک، 
عمــل کنــد. از ایــن رو پژوهــش حاضــر، بــا هــدف بررســی فراتحلیــل میــزان موســیقی و اثربخشــی آن بــر ســالمت روان از دیــدگاه حقوق 

شــهروندی اســالمی انجــام شــد. 
 Music, mental health, Islamic روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع نظــام منــد و متاآنالیــز اســت کــه بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی
ــان فارســی  ــه زب citizenship rights, meta-analysis در پایــگاه هــای اطالعاتــی SID، Magiran، Irandoc، Civilica و Google ب

و انگلیســی از مهــر 1390 تــا مهــر  1396 جســتجو انجــام شــد و مطالعاتــی کــه میــزان موســیقی و اثربخشــی آن بــر ســالمت روان از 
دیــدگاه حقــوق شــهروندی اســالمی را گــزارش نمودنــد، وارد متــا آنالیزشــدند. بــرای آنالیــز داده هــا از نــرم افــزار STATA اســتفاده شــد 
ومعیــار خطــای میــزان اثربخشــی موســیقی درمانــی بــر ســالمت روان درهــر مطالعــه براســاس فرمــول توزیــع دوجملــه ای محاســبه شــد. 

در نهایــت شــاخص هتروژنیتــی )ناهمگونــی( از طریــق آزمــون کوکــران )Q( تعییــن شــد.
یافتــه هــا: ابتــدا تعــداد 28 مقالــه بــه دســت آمدکــه پــس از وارد کــردن معیارهــای ورود بــه مطالعــه در نهایــت تعــداد 13 مقالــه وارد 
مطالعــه گردیــد. یافتــه هــای حاصــل نشــان داد کــه موســیقی درمانــی بــه طــور معنــی دار در ســطح خطــای کمتــر از 0/0۵ بــر ســالمت 
روان موثــر بــوده اســت و انــدازه اثــر ترکیبــی حاصــل بــرای ســالمت روان بــر حســب مقیــاس هــم بســتگی 0/۵۷4 بــر حســب مقیــاس 

تفــاوت میانگیــن هــای اســتاندارد 1/42۷ و بــر حســب مشــخصه g هجــز نیــز 1/389 گــزارش شــد.
ــا  ــوق شــهروندی اســالمی ب ــی حق ــر اســاس مبان ــی ب ــل نشــان مــی دهــد کــه موســیقی درمان ــن فراتحلی ــری: نتیجــه ای نتیجه گی
اســتفاده از تکنیــک هایــی چــون توجــه بــر زمــان حــال و پذیــرش بــدون قضاوت هیجان هــا و اســتفاده بهینــه از موســیقی در جهــت اعتال 

و کمــال روح در بهبــود ســالمت روان بــه طــور معنــی دار و بــا انــدازه اثــر بــاال موثــر اســت.
کلیدواژه ها: موسیقی درمانی، سالمت روان، حقوق شهروندی اسالمی، متاآنالیز.
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مقدمه
در اساســنامه ســازمان جهانــی بهداشــت، ســالمت نــه  تنهــا نبــود 
بیمــاری یــا معلولیــت، بلکــه حالــت بهینــه خــوب بــودن جســمی، 
روانــی و اجتماعــی تعریــف شــده اســت. مفهــوم ســالمت روانــی 
ــی  ــای روان ــود اختالله ــر از نب ــزی فرات ــر WHO چی ــز از نظ نی
ــتقالل  ــدی، اس ــی، ادراک خودکارآم ــودن ذهن ــوب ب ــامل خ و ش
ــلی و  ــتگی میان نس ــتگی، وابس ــت و شایس ــاری، کفای و خودمخت
خودشــکوفایی توانمنــدی هــای بالقــوه فکــری و هیجانــی اســت 
ــالمت روان  ــالمی روان و س ــون اس ــم در مت ــی ه ]1[. از طرف
انســان، مهــم تریــن جنبــة وجــودی انســان اســت، لــذا هــر آن 
ــد در کمــال و ســقوطش،  ــر بگــذارد مــی توان ــرآن اث چــه کــه ب
ــر روح و روان  ــر موســیقی ب ــن جــا اهّمیــت اث ــر باشــد. از ای مؤثّ
ــرای  ــه ب ــاری ک ــن آث ــود. از بزرگتری ــی ش ــّخص م ــان مش انس
ــاد و ذکــر خداســت.  موســیقی ذکــر شــده اســت دور شــدن از ی
ــت  ــی و ضالل ــل گمراه ــی از عوام ــان یک ــورة لقم ــرآن در س ق
ــتری  ــن یش ــاِس َم ــن الّن ــت. »وِم ــته اس ــث دانس ــو الحدی را له
ــت،  ــی غفل ــو یعن ــبیِل اهلل ]2[. له ــن س ــلَّ ع ــِث لُیض لَهوالحدی
یعنــی دورشــدن از ذکــر خــدا، دورشــدن از معنویــت، دورشــدن از 
واقعیــت هــای زندگــی، دورشــدن از کار وتــالش و فــرو غلتیــدن 
در ابتــذال و بــی بنــد وبــاری« ]3[. در روایــات اســالمی از »لهــو 
الحدیــث« نیــز بــه »غنــا« تفســیر شــده اســت ]4[. شــنیدن غنــا 
ــی  ــزه جنس ــت و غری ــان را سس ــان اراده انس ــیقی آن چن و موس
ــدا و  ــاد خ ــخص را از ی ــه ش ــد ک ــک می کن ــخص را تحری ش
ــه حســاب مــی  ــذا ازعوامــل گمراهــی ب ــاز مــی دارد ل قیامــت ب
ــده و از  ــه ش ــادی ارائ ــای زی ــف ه ــیقی تعری ــرای موس ــد. ب آی
زوایــای مختلفــی بــه آن نگریســته شــده اســت. موســیقی را مــی 
ــورد  ــم از لحــاظ اصطالحــی م ــوی و ه ــم از لحــاظ لغ ــوان ه ت
بررســی قــرار داد. ایــن واژه، یــک واژة یونانــی اســت کــه بــه آن 
»موســیقیا« گفتــه مــی شــود و از آن بــه عنــوان غنــا و لحــن نیــز 
یــاد شــده اســت. موســیقی در لغــت یونــان، لحــن اســت و لحــن 
ــی  ــه آن را ترتیب ــه ک ــم مختلف ــاع در نغ ــت از اجتم ــارت اس عب
محــدود باشــد و بعضــی ایــن قیــد را زیــاده کننــد کــه کالم مفیــد 
ــد کــه آن  ــاده کنن ــد را زی ــن قی ــود و بعضــی ای ــرون ب ــدان مق ب
کالم، دال بــر معانــی کــه محــّرک نفــس باشــد بــه تحریکــی کــه 
مالیــم غــرض و لفــظ او مــوزون باشــد ]۵[. همچنیــن در تعریــف 
موســیقی گفتــه شــده »عبارتســت از اصــوات و آهنــگ هایــی که 
انســان را در عالمــی کــه بــرای وی قابــل توصیــف نیســت ســیر 
ــر اعصــاب آدمــی مســلّط مــی شــود کــه  ــان ب مــی دهــد و چن
گاهــی مــی خندانــد، گاهــی مــی گریانــد گاهــی اعضــاء و جــوارح 

انســان را بــدون اختیــار بــه حرکــت در مــی آورد، و زمانــی تهییــج 
عشــق و شــهوت مــی کنــد و آدمــی را بــرده و غــالم خود ســاخته 
ــد«  ــی مــی کن ــش فرمانروای ــل و روان ــر اعصــاب، فکــر، عق و ب
]6[. در تعریفــی دیگــر: موســیقی بــه »صوتــی گفتــه مــی شــود 
ــبت  ــاس، نس ــن اس ــر ای ــد«، ب ــد آی ــیقی، پدی ــه از آالت موس ک
ــوص  ــوم و خص ــی، عم ــیقی فقه ــی و موس ــیقی علم ــن موس بی

مطلــق اســت«.
هــر فــرد بــه عنــوان یــک شــهروند در جامعــه ایرانــی اســالمی 
ــودار  ــه برخ ــوب بهین ــالمت روان مطل ــه از س ــت ک ــد اس نیازمن
از تفکــرات  باشــد. مفهــوم شــهروندی در طیــف متنوعــی 
ــون،  ــا و انقالبی ــیال ـ دموکرات ه ــا، سوس ــی، محافظه کاره سیاس
ــوی از  ــام عض ــرد در مق ــگاه ف ــه جای ــی رود ]۷[ و ب ــه کار م ب
ــز در  ــان را نی ــت در جه ــه عضوی ــی اســت ک ــه مبتن ــک جامع ی
برگیــرد؛ ماننــد آرمــان محیــط  زیســتِی شــهروندی جهانــی کــه 
تعهــد هــر شــخص نــه تنهــا در محــدوده ی مرزهــای ملــی بلکــه 
ــد. شــهروندی،  ــی می  یاب ــگاه انســانی اش معن ــه واســطه ی جای ب
تجســم آرمــان شــمول و حــد مطلوبــی از حــق، بــرای همــگان 
اســت. ترنــر می گویــد: شــهروندی مجموعــه حقــوق و وظایفــی 
اســت کــه دســتیابی هــر فــرد بــه منابــع اجتماعــی و اقتصــادی 
ــهروندی  ــد: ش ــن می گوین ــر و لندم ــد. فوریک ــن می کن را تعیی
ــف می شــود.  ــوق تعری ــودن حق ــل برحســب دارا ب ــه طــور کام ب
ــه  ــل هزین ــه دلی ــی ب ــر داروی ــی غی ــاي درمان ــروزه روش ه ئام
کمتر، عارضـــه ي کـــم و غیرتهـاجمی بـودن بیشـــتر مـورد توجه 
ــراي  ــه ب ــی ک ــان های ــد ]8[. درم ــه ان ــرار گرفت ــتقبال ق و اس
ــًا  ــه کار مــی رود عمدت مشــکالت روانــی و اضطــراب بیمــاران ب
ــر اســتفاده  ــی کمت ــر داروی ــاي غی ــان ه ــی اســت و از درم داروی
شــده اســت ]9[.  مطالعــات بســیاري نقــش مثبــت درمــان هــاي 
ــات  ــه اثب ــناختی را ب ــی در کاهــش مشــکالت روانش ــر داروی غی
رســانده اســت. هنــر همــواره در طــول تاریــخ وســیله اي بــراي 
ســازگاري، انعطــاف، دوســتی و ابــراز عشــق و محبــت بیــن افــراد 
ــوان یکــی  ــه عن ــان موســیقی ب ــوده اســت. در ایــن می جامعــه ب
از جــذاب تریــن شــاخه هــای هنــر، همــواره بــه دلیــل تحــرک، 
انــرژي زایــی و امــکان انتــزاع مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
انــواع مختلــف موســیقی وجــود دارد کــه هرکــدام اثــرات متفاوتی 
بــر روي جســم و ذهــن افــراد دارد. بنابرایــن از ایــن شــیوه مــی 
تــوان بــراي درمــان افــراد در شــاخه هــاي مختلــف طــب ازجملــه 
روانشناســی و مشــاوره اســتفاده نمــود ]10[.  بــه طــور کلــی دو 
نــوع موســیقی درمانــی وجــود دارد کـــه شــامل موســیقی درمانی 
فعــال و غیرفعــال مــی باشــد. موســیقی درمانــی غیرفعــال شــامل 
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ــان  ــات نش ــد ]11[. مطالع ــی باش ــیقی م ــه موس ــوش دادن ب گ
ــناختی، فیزیکــی  ــی در ســالمت ش ــه موســیقی درمان ــد ک داده ان
و هیجانــی افــراد نقــش دارد و از طریــق نظمــی کـــه در ترتیب نت 
هــاي مختلــف دارد و نیـــز بــه واســطه کالم، ســالمت روان افراد را 
تقویــت مــی کنــد ]12[. ایــن روش درمانی اثــرات خــود را از طریق 
هماهنگــی ریتــم هــاي فیزیولوژیــک مختلــف بــدن اعمــال کــرده 
و تنظیــم و تعدیــل پاســخ هــاي فیزیولوژیــک را بــه روش هــاي 
ــی  ــی و مذهب ــیقی عرفان ــد ]13[. موس ــی ده ــام م ــون انج گوناگ
ــه هــاي موســیقی را شــامل مــی شــود. اســتفاده از  یکــی از جنب
قــدرت موســیقی عرفانــی در تحکیــم و تقویــت باورهــاي مذهبــی 
قدمتــی طوالنــی دارد. حضــرت داوود )ع( بــراي جــذب و تســکین 
مــردم از موســیقی و آواي خــوش صــداي خویــش بهــره مــی بــرد 
ــري  ــش مؤث ــت نق ــه معنوی ــت ک ــان داده اس ــات نش ]14[. مطالع
در بهداشــت روان دارد ]1۵[. مذهــب و رفتــار مذهبــی کمــک 
ــا شـــرایط بیمــاري خــود ســازگار شــده  ــا بیمــاران ب مــی کنــد ت
و فعالیتهــاي اجتماعــی خویــش را افزایــش دهنــد و از رفتارهــاي 

ــد ]16[. ــد خودکشــی دوري یابن مخــرب شــخصیتی همانن
ــر ســالمت روان طــی  ــی ب ــر بخشــی موســیقی درمان بررســی اث
ــه اســت  ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــای گســترده ای م پژوهــش ه
]1۷، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 2۵، 26، 2۷، 28، 29[، امــا 
هنــوز هــم ضــد و نقیــض هــای زیــادی وجــود دارد و در پــی آن 
بــرای حــل ایــن مشــکل و رفــع ابهــام هــای موجــود تحقیقــات 
ــد حجــم بســیار  ــرد و خروجــی آن، تولی بیشــتری انجــام مــی گی
زیــاد اطالعــات خواهــد بــود، اطالعاتــی کــه بــه دلیــل بکارگیــری 
ــا، ابزارهــای ســنجش، طــرح هــای  ــه، موقعیــت ه ــه، نمون جامع
آزمایشــی و تحقیقــی متفــاوت بســیار پراکنــده و نابســامان خواهــد 
بــود و محقــق را در نتیجــه گیــری مقایســه یافتــه ها دچار مشــکل 
ــری  ــتفاده و بکارگی ــی رســد اس ــه نظــر م ــن ب ــد. بنابرای ــی کن م
روشــی چــون فراتحلیــل کــه انســجام و یکپارچگی نتایــج را ممکن 
مــی ســازد بســیار مفیــد خواهــد بــود و بــه روشــن ســازی میــزان 
واقعــی تاثیــر موســیقی درمانــی بــر ســالمت روان کمــک بزرگــی 
ــا توجــه بــه مطالــب فــوق، پژوهــش  خواهــد نمــود. بنابرایــن و ب
حاضــر نیــز بــر ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از الگــوی پژوهشــی 
فراتحلیــل، میــزان اثرگــذاری مداخلــه مبتنــی بــر موســیقی درمانی 
بــر ســالمت روان را بــر پایــه تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــران 

بیــن ســال هــای 1390 تــا 1396 مــورد بررســی قــرار دهــد. 

روش کار
در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه هــدف مــورد نظــر روش فراتحلیــل 

بــکار گرفتــه شــده اســت. فراتحلیــل بــا ترکیــب و تلفیــق یافتــه 
هــای کمــی حاصــل از مطالعــات گذشــته و بــا اســتفاده از شــاخص 
ــی  ــی م ــده را عمل ــج پراکن ــی نتای ــاد یکپارچگ ــر و ایج ــدازه اث ان
کنــد. بــا توجــه بــه موضــوع مطالعــه، جامعــه آمــاری پژوهــش را 
تمامــی پژوهــش هــای انجــام شــده توســط دســتگاه هــای اجرایی 
ــی  ــه مبتن ــتفاده از مداخل ــا اس ــوزه ســالمت روان ب ــن ح و محققی
ــان انجــام پژوهــش حاضــر در  ــا زم ــی کــه ت ــر موســیقی درمان ب
مجــالت علمــی و پژوهشــی کشــور ایــران بــه چاپ رســیده اســت، 
تشــکیل مــی دهــد. بــرای یافتــن پژوهــش هــای مــورد نظــر، بــا 
ــردگی( و  ــراب و افس ــالمت روان )اضط ــد واژه س ــتفاده از کلی اس
موســیقی درمانــی از منابــع پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ــک  ــگاهی و بان ــاد دانش ــی جه ــات علم ــگاه اطالع ــران، پای ای
اطالعــات نشــریات کشــور اســتفاده شــده اســت و پــس از انتخــاب 
Magiran  Ensani.( پژوهــش هــای مناســب بــه صــورت اینترنــی

 )Google و   ir ،Noormags ،Ricest ،Civilica، IRANDOC

اطالعــات الزم جمــع آوری گردیــد. مالکهــای ورود بــه پژوهــش 
حاضــر، طــرح آزمایشــی کامــل، شــبه آزمایشــی، نیمــه آزمایشــی، 
ــون،  ــش آزم ــتفاده از پی ــال، اس ــوان و بزرگس ــه ج ــرا در نمون اج
اســتفاده از گــروه کنتــرل بــا آزمودنــی مشــابه بــا گــروه آزمایــش، 
ــر  ــدازه اث ــزارش ان ــروه، گ ــر گ ــی در ه ــل 8 آزمودن ــتن حداق داش
ــر بیــن  ــه اث ــا ارئ ــرای محاســبه آن، چــاپ ی ــا اطالعــات الزم ب ی
ســالهای 1390 تــا 1396، مطالعــه نمونــه هــای ایرانــی، گــزارش 
ــان نامــه هــای دانشــگاه هــای  ــا پای در مجــالت، همایــش هــا ی
ایرانــی و مــالک هــای خــروج نمونــه هــای پژوهــش نیــز اســتفاده 
از ابــزار پژوهــش نامعتبــر )محقــق ســاخته یــا عــدم بررســی روایی 
و پایایــی ابــزار( یــا غیــر کمــی، و مشــخص نکــردن شــیوه اجرایــی 
بــرای اطمینــان از روش درمانــی بــه کار رفتــه، در نظــر گرفته شــد. 
بــرای جمــع اوری اطالعــات الزم و انتخــاب مقالــه هــا پژوهشــی، 
پایــان نامــه هــا و همایــش هایــی که حداقــل مالک هــای تحقیق 
بــه روش فراتحلیــل را تامیــن مــی کننــد از چــک لیســت تحلیــل 
محتــوا اســتفاده گردیــد. ایــن چــک لیســت شــامل مولفــه هایــی 
چــون مشــخصات پژوهشــگران، ســال و محــل اجــرای پژوهــش، 
ابزارهــای بــکار گرفتــه شــده، حجــم نمونه، تعییــن متغیر وابســته و 
انــدازه اثــر آزمــون انجــام شــده، مــی باشــد. بــر ایــن اســاس تعــدا 
28 مقالــه کــه در زمینــه بررســی اثربخشــی موســیقی درمانــی بــر 
ســالمت روان در ســطح کشــور انجــام و منتشــر شــده بــود، جمــع 
آوری گردیــد و در نهایــت پــس از بررســی هــای ذکــر شــده تعــداد 
13 مقالــه کــه از اعتبــار علمــی برخــوردار بــوده و از لحــاظ روش 

شــناختی نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد، انتخــاب شــدند.
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تجزیــه و تحلیــل: بــرای تجزیــه و تحلیــل داده های آمــاری حاصل 
از پژوهــش هــای گزینــش شــده از نــرم افــزار جامعــه فراتحلیــل 
)CMA2( اســتفاده شــد. در ایــن راســتا اطالعــات مفیــد و مرتبــط 
بــا پژوهــش بــا اســتفاده از کدگــذاری در نــرم افــزار وارد شــده و در 
نهایــت تجزیــه و تحلیــل بــا اســتفاده از تکنیــک محاســبه انــدازه 
اثــر صــورت گرفــت. بنابرایــن انــدازه اثــر از پژوهــش بــه صــورت 
جداگانــه بررســی گردیــد و در جهــت هــدف مطالعــه حاضــر مــورد 
تحلیــل قــرار گرفــت. همچنیــن، برای بررســی ســوگیری انتشــار از 
روش نمــودار قیفــی، بــرای تعییــن تعــداد پژوهــش هــای گــم شــده 

از آزمــون N ایمــن از خطــا اســتفاده شــده اســت.
مالحظــات اخالقــی: ایــن مقالــه برگرفتــه موضــوع رســاله 
دکتــرا دانشــجو  کبــری کربالیــی علــی گل بــا راهنمایــی دکتــر 
جمشــید معصومــی در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز                     
مــی باشــد کــه بــا کــد مصــوب ایــران داک 6836820 و شناســه 
اخــالق IR.TMUMS.REC.1396.010 مصــوب گردیده اســت. 

یافته ها
تحلیــل داده هــای حاصــل از ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی 

ــر ســالمت روان از دیــدگاه حقــوق  میــزان اثربخشــی موســیقی ب
ــه اســت  ــل صــورت گرفت ــه روش فراتحلی شــهروندی اســالمی ب
و طبــق توضیحــات گفتــه شــده تعــداد 13 پژوهــش کــه شــرایط 
مطلــوب جهــت محاســبه انــدازه اثــر را داشــتند انتخــاب گردیــده و 
مشــخصات انــدازه اثرهــای حاصــل از آنهــا در )جــدول1( گــزارش 
گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه انــدازه اثــر حاصــل از پژوهــش 
هــای فــوق در دو مقیــاس تفــاوت میانگیــن هــای اســتاندارد )d(  و 
همبســتگی )r( گــزارش شــده اســت.  در پژوهــش حاضــر، نمونــه 
و تحقیقــات گزینــش شــده، مطالعــات واقعــی هســتند، بــه عبــارت 
دیگــر، توزیعــی از انــداره هــای اثــر وجــود خواهــد داشــت. بنابراین 
ــرات  ــدل اث ــل از م ــن فراتحلی ــا در ای ــدازه اثره ــب ان ــرای ترکی ب
تصادفــی اســتفاده شــده اســت. بــه ایــن خاطــر کــه در مــدل هــای 
اثــرات تصادفــی فــرض بــر ایــن اســت کــه تفــاوت انــدازه هــای 
اثــر میــان مطالعــات، فقــط ناشــی از خطــای نمونــه بــرداری بــه 
تنهایــی نیســت بلکــه ناشــی از عامــل هــای دیگــری چــون، خطای 

انــداره گیــری و تفــاوت ذاتــی بیــن مطالعــات مــی باشــد.

جدول1. پژوهش های مطالعه شده به همراه اندازه اثر تکی

dRمتغیرسالپژوهشردیف

12/8۵0/844اضطراب و افسردگی و سالمت روان1394شریفی ساکی و همکاران ]1۷[1
2/1480/۵41اضطراب و افسردگی و سالمت روان1392جهانگیرپور و همکاران ]18[2
2/2۵40/۵48اضطراب و افسردگی و سالمت روان1392ملکی و همکاران ]19[3
0/8۵40/34۵اضطراب و افسردگی و سالمت روان139۵مرادیانی گیزه رود و همکاران ]20[4
0/6420/30۵اضطراب و افسردگی و سالمت روان1394محمدی و همکاران ]21[۵
0/64۷0/308اضطراب و افسردگی و سالمت روان1392واال و همکاران ]22[6
2/6۷80/802اضطراب و افسردگی و سالمت روان1394حبیبی و حناسابزاد ]23[۷
0/89۵0/409اضطراب و افسردگی و سالمت روان1393آقا یوسفی، اورکی، زارع و ایمانی ]24[8
4/2890/911اضطراب و افسردگی و سالمت روان1392نادری، پرهون، حسنی و صانعی ]2۵[9
2/0980/۷41اضطراب و افسردگی و سالمت روان1394آزاد مرزآبادی، مقتدائی و آریاپوران ]26[10
1/49۵0/۵99اضطراب و افسردگی و سالمت روان1392نریمانی، آریاپور ، ابولقاسمی و احدی ]2۷[11
2/9۵20/829اضطراب و افسردگی و سالمت روان1394عبدالقادر، کافی، صابری و آریاپوران ]28[12
2/۷۷80/812اضطراب و افسردگی و سالمت روان1393کاظمیان ]29[13

بــه ایــن منظــور در )جــدول 2( شــاخص همگونــی پــس از گــروه 
ــر ســالمت روان نشــان داده  ــر حســب متغی بنــدی پژوهــش هــا ب

شــد. 

جدول2. شاخض همگونی برای متغیر سالمت روان

مجذور Iسطح معنی داریدرجه آزادیQمتغیر

131/80412P>0/0۵82/46سالمت روان



کبری کربالیی علی گل  و همکاران

3۷

همانطــور کــه مشــاهده می شــود طبــق )جــدول 2( مقــدار Q برای 
ســالمت روان 131/804 اســت و نتایــج مطالعــات همگــون شــده 
 ،Q اســت. امــا بــا توجــه بــه معنــی دار بــودن شــاخص ناهمگونــی
مشــخص اســت کــه همچنــان پژوهــش هــا مطالعــه شــده دچــار 

ناهمگونــی در یافتــه هــا هســتند. ایــن ناهمگونــی می تواند ناشــی 
ــدازه  از وجــود متغیرهــای تعدیــل کننــده باشــد. نتایــج تحلیــل ان
اثــر ترکیبــی بــر حســب متغیــر ســالمت روان در )جــدول3( نشــان 

داده شــده اســت.

جدول3. اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی موسیقی درمانی بر سالمت روان

اندازه اثر ترکیبیتعداد اندازه اثرروش
فاصله اطمینان %95

Z سطح معنی داریمقدار
حد باالحد پایین

130/۵۷80/4690/6898/36P>0/0۵سالمت روان

طبــق )جــدول3( مشــخص اســت کــه درمــان مبتنــی بر موســیقی 
بــر ســالمت روان در ســطح خطــای کمتــر از 0/0۵ موثــر اســت. 
همچنیــن در ایــن جــدول عــالوه بــر بررســی معنــی داری انــدازه 
ــزان و حــد  ــاس همبســتگی )r(، می ــر حســب مقی ــی ب ــر ترکیب اث
ــده  ــزارش ش ــد گ ــال 9۵ درص ــه احتم ــز ب ــاالی آن نی ــن و ب پایی
ــدازه اثــر درمــان  ــر ایــن اســاس مشــخص اســت کــه ان اســت. ب

ــر ســالمت روان )0/۵۷8( اســت. ــر موســیقی ب مبتنــی ب

بحث
درمانگــران در جهــت بهبــود وضعیــت ســالمت روان افــراد جامعــه 
از روش هــای مختلفــی اســتفاده مــی کنند و در تحقیقــات گوناگون 
تاثیرگــذاری آنهــا مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد، امــا آنچــه بهتــر 
اســت کــه مــورد توجــه قــرار بگیــرد بررســی میــزان تاثیرگــذاری 
ــش  ــور پؤوه ــن منظ ــه ای ــت. ب ــی اس ــکل درمان ــت پروت و موفقی
ــر  ــی ب ــیقی درمان ــی موس ــل اثربخش ــدف فراتحلی ــا ه ــر ب حاض
ســالمت روان صــورت گرفــت و در ایــن راســتا 13 تحقیــق کــه از 
شــرایط مطلــوب جهــت محاســبه انــدازه اثــر برخــودار بــود انتخاب 
و در نهایــت 13 انــدازه اثــر محســابه گردیــد. یافتــه هــای مطالعــه 
نشــان داد کــه موســیقی درمانــی بــه طــور معنــی داری در ســطح 
خطــای آلفــای کمتــر از 0/0۵ بــر میــزان ســالمت روان موثــر بوده 
و انــدازه اثــر ترکیبــی برابــر 0/۵۷4 و بــر حســب مشــخصه g نیــز 
1/389 گــزارش شــد. بنابرایــن مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت 
ــی همچــون حــاالت  ــری ازکان ــا بکارگی ــی ب کــه موســیقی درمان
هیجانــی و توجــه مثبــت ســازنده در بهبــود و ارتقای ســالمت روان 

مفیــد مــی باشــد ]12[.
ــتای  ــود را در راس ــات خ ــه هیجان ــرادی ک ــر اف ــارت دیگ ــه عب ب
ــاس  ــود احس ــد در درون خ ــی کنن ــت م ــت هدای ــیقی مثب موس
خوشــایندی دارنــد و همیــن باعــث مــی شــود کــه دنیــای بیــرون 
ــه  ــد ک ــد و درک کنن ــایند ببین ــت و خوش ــه صــورت مثب ــز ب را نی
نتیجــه کلــی آن بهیــود ســالمت روان در فــرد اســت ]13، 14، 1۵[. 
از ســوی دیگــر آزمــون Q نشــان داد کــه همگونــی بیــن پژوهــش 

هــای نمونــه اولیــه پاییــن مــی باشــد. ایــن ناهمگونــی مشــاهده 
شــده مــی توانــد ناشــی از عوامــل گوناگــون همچــون نــوع مداخله، 
نــوع اختــالل و بیمــاری هــدف، ســطح مهــارت درمانگــر، جنســیت 
آزمودنــی و طــول مــدت درمــان باشــد. واقعّیــت ایــن اســت کــه 
اظهارنظــر در مــورد اســتفاده از موســیقی، کار هــر کســی نیســت و 
بایــد بــه متخّصــص آن در ایــن بــاب رجــوع کــرد. حــال بــا توجــه 
بــا مطالــب ارایــه شــده مــی تــوان بــه نتایــج زیــر دســت یافــت: 
آنچــه از گفتــار بــزرگان بــا وجــود اختالفــات در ایــن مســئله مــی 
تــوان بــه دســت آورد، آنســت کــه مــی تــوان از موســیقی در مســیر 
ــه طــور مطلــق طــرد نکــرد. صحیــح آن اســتفاده کــرد و آن را ب
لــذا مــی تــوان از ایــن هنــر برخاســته از فطــرت خــدادادی اســتفادة 
بهینــه کــرد. ازطــرف دیگــر، امــروزه دنیــای غــرب و اســتعمارگر از 
ایــن هنــر متعالــی درراســتای اهــداف ســوء خــود، اســتفادة ابــزاری 
زیــادی کــرده و بــرای پیــاده کــردن اهــداف شــوم خــود از ایــن راه 
بــه عنــوان یکــی از مؤثّرتریــن راه هــا بــرای تأثیرگــذاری بــر روی 
جوانــان بهــره هــای فراوانــی بــرده اســت و تــا حــدود بســیار زیادی 
نیــز از آن نتیجــه گرفتــه. متاســفأنه در کشــورهای در حــال توســعه 
وکشــورهای شــرق ایــن مســئله )هنرموســیقی( مــورد غفلــت قــرار 
گرفتــه و آنهــا فقــط بــه عنــوان بازیگــر بــرای کارگردانــان اصلــی 
ایفــای نقــش مــی کننــد و در واقــع آنــان پذیرنــدة آن چیزهایــی 
ــی شــود و از خودشــان در  ــب م ــا و قال ــا الق ــه آنه ــه ب هســتند ک
ــز                                                                                ــه کشــورها نی ــن گون ــذا ای ــد. ل ــی ندارن ــه هــا تولیدات ــن زمین ی
ــا اســتفادة مطلــوب از ایــن هنــر و تولیــد موســیقی  مــی تواننــد ب
هــای مناســب و دارای محتــوا از آن بــه عنــوان یکــی از راه هــای 
انتقــال مفاهیــم و فرهنــگ خــود اســتفاده کنند. 4- بحث موســیقی 
از دورتریــن زمــان هــا مطــرح بــوده اســت . دردوران پیامبــران و بعد 
از آن دوره ، در دوران ائّمــه )علیهــم الّســالم( و تــا بــه امــروز ادامــه 

داشــته اســت.
نتایــج ایــن فراتحلیــل بــا نتایــج مطالعــه هافمــن و همــکاران ]30[ 
نســبتا همخــوان اســت. پژوهــش فراتحلیــل هافمــن و همــکاران 
ــام  ــدف از انج ــت و ه ــه اس ــورت گرفت ــق ص ــر روی 39 تحقی ب
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ــر  ــی ب ــیقی درمان ــذاری موس ــزان اثرگ ــی می ــه بررس ان مطالع
ــرطان، درد  ــی، س ــالل خلق ــر، اخت ــراب فراگی ــای اضط ــانه ه نش
ــداره  ــت. ان ــوده اس ــکی ب ــکی و روانپزش ــکالت پزش ــر مش و دیگ
ــر  ــم افســردگی ب ــود عالئ ــرای بهب ــه ب ــه کل نمون ــوط ب ــر مرب اث
حســب مشــخصه g 0/۵9 گــزارش شــده اســت. همچنیــن در ایــن 
مطالعــه پژوهشــگران بــا اســتفاده از تعریــف پارامتــر نــوع اختــالل 
و بیمــاری هــدف انــدازه اثــر درمــان فــوق را بــه صــورت جداگانــه 
بررســی کــرده اســت. بنابرایــن محققــان در پژوهــش فــوق درمــان 
مبتنــی بــر موســیقی را در جامعــه بالینــی، امیــدوار کننــده توصیــف 
کــرده اند.بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه موســیقی درمانی 
بــا میــزان اثربخشــی بــاال در بهبــود ســالمت روان نقــش بســیار 
مهمــی را ایفــا مــی کنــد. یافتــه هــای حاصــل از ایــن فراتحلیــل 
را مــی تــوان اینگونــه تبییــن کــرد کــه افــراد دارای ســالمت روان 
پاییــن تمایــل بــه تعمیــم افراطــی و یــادآوری رویدادهــا بــه صورت 
کلــی و مبهــم دارنــد، همچنیــن چنیــن افــرادی تمایــل بــاال بــه 
ــه در  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــد. بنابرای ــری دارن ــخوار فک نش
موســیقی درمانــی بــا درگیــر کــردن هیجانــات افــراد بــه صــورت 
مثبــت و ســازنده باعــث کاهــش نشــخوار فکــری افــراد و همچنین 
قــرار گرفتــن در شــرایز فعلــی مــی شــود کــه همیــن خــود عاملــی 
مــی شــود تــا فــرد بــه ســالمت روان مطلــوب و بهینــه دســت پیدا 
ــه  ــوان گفــت ک ــج حاضــر مــی ت ــن نتای ــن در تبیی ــد. همچنی کن
آمــوزش تکنیــک هــای مربــوط بــه مســیقی درمانــی مــی توانــد 
در رویارویــی افــراد بــا شــرایط اضطــراب زا کمــک کننــده بــوده و 

باعــث تامیــن ســالمت روان مطلــوب در فــرد شــود.

نتیجه گیری
ــن  ــات چندی ــه مطالع ــت ک ــده اس ــالش ش ــر ت ــه حاض در مطالع

ــه  ــا توجــه ب ــه طــور منظــم جمــع آوری گــردد و ب ــر ب ســال اخی
ــت ســالمت  ــری از وضعی ــات جامعت ــات، اطالع ــی مطالع پراکندگ
روان و اثربخشــی موســیقی درمانــی، در اختیــار محققیــن محتــرم 
ــرار دهــد. نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر چــه از بعــد  ق
نظــری و چــه از جنبــه عملــی و بالینــی مــی توانــد مــورد اســتفاده 
کلیــه دســت انــدرکاران حــوزه بهداشــت روان بویــژه پرســتاران قرار 
گیــرد. بــه عبــارت دیگــر محققیــن و درمانگــران حــوزه ســالمت 
ــر  ــی ب ــان مبتن ــه درم ــدان ب ــه دوچن ــا توج ــد ب ــی توانن روان م
موســیقی در شناســایی پارامترهــای اثربخــش درمانــی و افزایــش 
ــش  ــتاران نق ــرای پرس ــژه ب ــده بوی ــر ش ــدی مداخــالت ذک کارآم
بســیار مفیــدی ایفــا نماینــد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه 
پژوهــش حاضــر همچــون همــه مطالعــات دارای محدودیــت هــای 
گوناگونــی همچــون عــدم دسترســی بــه مطالعــات انتشــار نیافتــه، 
عــدم گــزارش آمــاره هــای ضــروری جهــت محاســبه انــدازه اثــر 
مداخــالت و غیــره روبــه رو بــوده اســت. بــا توجــه بــه نتــاج مطالعه 
حاضــر پیشــنهاد مــی شــود کــه محققــان اطالعــات ضــروری و 
نتایــج تجزیــه و تحلیــل فرضیــه هــای خــود را بــه صــورت کامــل 
ــا  ــد ب ــل بتوانن ــوزه فراتحلی ــگران ح ــا پژوهش ــد ت ــزارش کنن گ
اســتفاده از آن داده هــا تحلیــل هــای جامــع و کاربــردی ارائــه کنند.

سپاسگزاری
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