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بـررسي نقش موسيقـي 
در اثربخشـي موضوعات سالمت
 در راديوسالمت
(از نگاه کارشناسان و مخاطبان)
سعيد يوسفى بيله سوار
تهيه كننده و سردبير راديو سالمت

مقدمه
موسيقي را در ُبعد شنيداري مي توان يكي از مهم ترين و تأثيرگذار ترين داليل 
فراخـوان و جلب توجه مخاطبـان برنامه هاي راديويي محسـوب كرد، چراكه 
موسـيقي از ديرباز نـه تنها به عنوان يك هنر، بلكه يك وسـيله ارتباطي مهم 

همواره مورد استفاده انسان ها در جوامع مختلف قرار گرفته است.
با توجه به ويژگي خاص شـبکه سـالمت در مقايسه با ديگر شبکه هاي صدا 
از نظر محتواي برنامه ها و ماهيت موسـيقي کاربردي در اين شـبکه،به نظر 
مناسـب آمد تا تحقيقي در زمينه نقش موسـيقي در اثرگذاري پيام در شـبکه 
سالمت از ديد مخاطبان و کارشناسان امر موسيقي و رسانه به انجام برسد.
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طرح مسئله
موسيقي به معناي عام، تمام راديوست 
ــبتي متفاوت  ــاص، نس ــاي خ ــه معن و ب
ــي يابد.  ــا راديو م ــم ب ــل تعمي و غيرقاب

(کالنتري، ۱۳۸۶).
ــا توجه به اهميتي که دارد، بايد  راديو ب
ــتر در بين مخاطبان  ــت نفوذ بيش در جه
ــذاري بر آنان همواره به  و افزايش تأثيرگ
ــيوه هاي نو و متناسب با شرايط  دنبال ش

ــذب مخاطبان  ــراي ج ــد. ب ــي باش زمان
ــد در  ــون جدي ــري از فن ــتر بهره گي بيش
ــخگويي  ــالوه بر پاس ــا ع ــش برنامه ه پخ
ــان در  ــد مخاطب ــته هاي جدي ــه خواس ب
غني سازي خواسته هاي آنان نقش بسزايي 
ــنجي دائمي از سطح  دارد. بنابراين نظرس
ــليقه ها، ذائقه ها و نياز هاي  و وضعيت و س
ــد شنونده هاي راديو مي تواند  در حال رش
اين رسانه را از گرفتار شدن در دور باطل 

رها سازد.
ــانه  ــه مثابه  يک رس راديو سـالمت ب
ــگام در  ــنيداري معتبر، جذاب و پيش ش
ــالمت فرد و جامعه  ــت و س حوزه بهداش
ــت، جزو  ــالمت و بهداش ــا موضوع س و ب
ــور  ــي مطرح در کش ــاي تخصص راديو ه
ــرد و جامعه از  ــالمت ف ــت. ارتقاي س اس
ــبکه راديويي سالمت  اهداف تاسيس ش
ــت. موسيقي در اين شبكه نيز از  بوده اس
ــازي تلقي مي شود  عناصر اصلي برنامه س
به گونه اي كه مي توان با استفاده صحيح و 
مطابق با اصول علمي در انتقال پيام هاي 

سالمتي به مخاطبان، بهتر عمل كرد.
در شبکه سـالمت که با مباحث علمي 
در حيطه سالمتي و بهداشت برنامه سازي 
مي کند، نحوه به کارگيري عنصر موسيقي 
ــت که  ــازي بحثي اس در فرايند برنامه س
ــراف  ــناخت و اش ــاي تامل دارد. با ش ج
عوامل برنامه ساز نسبت به مقوله موسيقي 
ــت ويژگي  ارتباطي آن در  و ارزش و اهمي
ــد و  ــاي راديويي مي توان به رش برنامه ه
شکوفايي اين شبکه راديويي دست يافت. 
ــيقي هم كاركرد  ــه به اينكه موس باتوج
ــه دارد و  ــن بخش هاي برنام ارتباطي بي
ــكان مي تواند  هم بنا به عقيده برخي پزش
نقش التيام بخشي و درماني بر شنوندگان 
ــده تحقيق  ــد، نگارن ــته باش خاص، داش
ــخ به اين سوال است که  درپي يافتن پاس
ــت و هدفمند از عنصر  ــتفاده درس آيا اس
ــيقي مي تواند در شبكه سالمت به  موس
دريافت درست مطالب از سوي مخاطبان 
ــذاري پيام ها کمک  ــبكه و تأثيرگ اين ش
ــتفاده  کند؟و نيز آيا مي توان گفت که اس
ــيقي در انتقال مؤثر  بهينه از عنصر موس

پيامها به مخاطبان مفيد است؟ 
ــتفاده از موسيقي آن هم  نوع و نحوه اس
ــبكه - كه  ــا در نظر گرفتن مخاطبان ش ب
نسبت به ديگر شبكه ها، خاص هستند- و 
نيز مطالب پخش شده از اين شبكه بيانگر 
ــتفاده درست و اصولي از  آن است كه اس
ــد تأثير مطلوبي بر  ــيقي مي توان هنر موس
سالمت روان مخاطبان داشته و آنان را با 

محتواي برنامه بيشتر مأنوس كند.
ــي  ــن پژوهش هدف كلي،  بررس در اي

موسيقي به ميزان قابل 
توجهي در تسکين و 

تقليل وضعيت بحراني 
بيماراني که در بخش 

آي سي يو بستري 
بوده اند، تأثير داشته 

است زيرا ثابت شده که 
سيستم اعصاب انسان 
به محرک هاي موزيکال 
پاسخ مثبت مي دهد و 

عمًال موسيقي در تغيير 
حالت بيماران مؤثر است
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ــي پيام هاي  ــيقي در اثربخش ــش موس نق
ــت که با  راديويي در راديوسـالمت اس
ــيقي در برنامه هاي  مقايسه اهميت موس
راديو سـالمت با عناصري چون كالم و 
نيز بررسي التيام بخش بودن موسيقي در 
مخاطبان خاص راديو سالمت در جهت 

رسيدن به اين هدف گام برداشته است.
سؤال هاي اصلي تحقيق

ــاي  ــيقي در برنامه ه ــت موس ۱- اهمي
ــا عناصري  ــه ب راديوسـالمت در مقايس

چون كالم چقدر است؟
ــه تنهايي  ــيقي مي تواند ب ــا موس ۲- آي
ــه مخاطبان خاص  ــي ب باعث التيام بخش

راديوسالمت شود؟
فرضيات تحقيق

ــري در افزايش  ــيقي عامل مؤث ۱ـ موس
ــان  ــتر مخاطب ــري بيش ــزان تأثيرپذي مي

راديوسالمت است.
ــتفاده اصولي و علمي از موسيقي  ۲ـ اس
ــان و  ــر كارشناس ــي، تحت نظ ــه تنهاي ب
ــن امر مي تواند در موارد زيادي  متخصصي

باعث التيام  خاطر مخاطبان شود.  
چارچوب نظري

ــي يک عنصر  ــيقي به تنهاي صوت موس
ــت که  ــراري اس ــت موثر و پر اس بي نهاي
آن  ــه  ب ــي  بي توجه و  ــمردن  کوچک ش
ــيقي از  ــت.  تاثير موس ــه نيس خردمندان
ــر،  ــي در عادي ترين افراد بش طريق حس

کافي ترين دليل اهميت آن است. 
موسيقي به عنوان پديده اي كه به گونه اي 
باعث آرامش و تنش زدايي انسان مي شود، 
ــان دارد؛ از  ــه اي به قدمت خود انس زمين
ــوزون و هماهنگ در  ــه رفتارهاي م جمل
ــدن، كار، بيرون  ــن، دوي ــگام راه رفت هن
دادن اصواتي از حنجره كه منجر به توليد 
ــد. سپس ورود آن ها  ترانه هاي ابتدايي ش
ــا و قبايلي كه  ــي روزمرة گروه ه در زندگ
ــنيدن موسيقي، آن ها را از خود بيخود  ش
ــيقي به صورت  ــان موس  مي كرد و برايش

نمادي خاص درآمد، مانند قبيله كانيكا.
ــم بيماري هاي  ــخ علم مي خواني در تاري
ــكان  ــدني را كه بعضي از پزش درمان نش
ــا نواي ني  ــز بودند، ب ــان آن عاج از درم
ــارة خوش نوازي و  ــان مي كردند. درب درم

خوش آوازي داود نبي(ع)، همه شنيده ايم 
كه وقتي آواز مي خواند و چنگ مي نواخت، 
ــان ها بلكه وحوش نيز با لحن  نه تنها انس
ــر(ع) آرامش مي يافتند  خوش داود پيامب

(هاشميان، ۱۳۸۲).
ــران قرآن در تفسير آيه  برخي از مفس
ــوَرًة  ْيَر َمْحُش ــوره مبارکه ص:"َوالطَّ ۱۹ س
ُكلٌّ لَُّه َأوَّاٌب"  نوشته اند که تا روزگار داود 
ــازي در کار نبود و مردم، تنها  نبي(ع)، س
با ترانه خواني آشنا بودند و در فرصت هاي 
ــتن زمزمه مي کردند تا  ــب با خويش مناس
ــرت داود(ع) را آوازي داد  ــه خدا حض آنک
ــش از او -و پس از او- هيچ  ــه هرگز پي ک
کس را چنان آوازي به اين خوشي نبوده 
است. اين صداي گيرا و جذاب و پرطنين 
داود(ع) بود که در کوه ها منعکس مي شد 
و پرندگان را به سوي خود جذب مي کرد.  
ــد: از جمله نعمت هايي که  ابن اثير گوي
ــدا به داوود(ع) عنايت کرده بود، صوت  خ
ــت و  ــزا و گيرايي بود که وي داش روح اف
ــود،  ــه خواندن زبور مي گش هرگاه لب ب
ــراف وي اجتماع  ــودات بيابان در اط موج

مي کردند (رسولي محالتي، ۱۳۷۸).
در کتاب اول تورات باب ۱۶ آيات ۱۴ تا 
۲۳ چنين آمده است كه هر زمان ساموئل 
درگير آشفتگي هاي رواني مي شد و به او 
ــت مي داد، حضرت  ــاني دس حالت پريش
ــگ برمي گرفت و مي نواخت  داود(ع)،  چن
ــورات  ــن در ت ــد! همچني و او آرام مي ش
ــه ۱۹ مي بينيم  ــاب ۳۱ آي ــفر تثنيه، ب س
ــمت عمده اي از زندگي عبريان را  كه قس
موسيقي تشكيل مي داد. وقتي كه خداوند 
ــت رويداد هاي مخصوص  از عبريان خواس
ــپارند، به موسي(ع) دستور  را به خاطر بس
داد كه به مردم آوازي بياموزد كه به منزله 

يادبودي از رويداد هاي مهم آنان باشد.
افالطون مي گويد: نغمه و وزن موسيقي 
تاثير فوق العاده اي در روح انسان دارد و اگر 
ــت به کار رود، مي تواند زيبايي را در  درس
روياهاي روح جايگزين کند. لودويک وان 
داشت «موسيقي،کشوري  اعتقاد  بتهوون 
ــت که روح من در آن حرکت مي کند.  اس
ــزي گل هاي زيبا مي دهد  در آنجا هر چي
ــرزه اي در آن نمي رويد اما  و هيچ علف ه

ــاني که بفهمند در هر  کمتر هستند کس
قطعه از موسيقي چه شوري نهفته است.»
ــيقي چنين  موتزارت هم در وصف موس
ــيقي را از طبيعت فرا  مي گويد: بشر موس

گرفته و به طبيعت هم بايد اهدا کند.
ــيقي چنين  ريچارد باخ  نيز درباره موس
ــي که در  ــد: هر صداي ــر مي کن اظهارنظ
ــيقي  ــود، نوعي موس طبيعت ايجاد مي ش
ــه درک آن  ــادر ب ــي ق ــت که هرکس اس
ــت ولي متفاوت لذت مي برد (يعقوبي،  اس

.(۱۳۸۵
ــيقي،  ــت كه موس رايك بر اين باور اس
ــدار  ــودآگاه را بي ــف ناخ ــر و عواط تصاوي
مي كند. روانكاو ديگري به نام كوهرت در 
ارتباط با احساس لذت ناشي از موسيقي 
ــده آل،  ــطح اي ــد: در س ــنهاد مي كن پيش
ــي تهاجمي و  ــيقي انگيزه هاي اساس موس
ــا مي كند و اجازه مي دهد كه  نهاد را ارض
اين تمايالت بدون احساس گناه و در يك 
ــي به صورتي  ــط قابل قبول اجتماع محي

متعالي تخليه شود.
ــيقي  فيثاغورث هم معتقد بود که موس
ــوص مي تواند به  ــده ي مخص ــز ش تجوي
ــالمتي فرد منجر شود و او را به سمت  س
اصواتي هدايت کند که پايه سيستم تونال 
ــعه دهد (زاده  ــيقي امروزي را توس موس

محمدي، ۱۳۸۰).
ــتفاده از موسيقي  در دوره رنسانس اس
ــگيري از  ــراي پيش ــوان دارويي ب ــه عن ب
ــاري، امري متداول و براي درمانگران  بيم
ــو  ــده بود.مثًال توماس آن دوره پذيرفته ش
ــکي براي  ــو۱ در توصيه هاي پزش دل گارب
ــادي و  ــت از طاعون به اهميت ش مصوني
نشاط روحي و خوش فکري و گوش دادن 
ــيقي لذت بخش پافشاري مي کرد  به موس

(زاده محمدي، ۱۳۸۰).
صدا و موسيقي

ــان  ــط انس ــيقايي يا توس صدا هاي موس
ــيله ساز هايي  ــود و يا به وس توليد مي ش
ــد پيانو، ويولن، تار، فلوت و غيره. هر  مانن
ــود را دارد و تمامي  ــاص خ ــاز نواي خ س
ساز ها اگر يك نت واحد را بنوازند، بازنواي 
ــاز قابل تميز از ساز هاي ديگر است  هر س
ــه تكنيك نوايي  ــاز با توجه ب چون هر س
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ــدا مي كند. وقتي  ــود، توليد ص خاص خ
ــخص  نت ها به گونه اي خاص و الگوي مش
ــاخته مي شود و  ــوند، آهنگ س آرايش ش
مهارت در تركيب، تلفيق و آرايش آوا هاي 
ــت كه انواع موسيقي  ــازها اس مختلف س
ــازد. هرچند كه كيفيت آهنگين  را مي س
ــليقه و چگونگي  ــيقي به س نواهاي موس
شنوايي افراد نيز بستگي دارد. يك گوش 
تربيت شده به مراتب آوا هاي موسيقي را 
ــير مي كند تا شنونده اي  بهتر درك و تفس
ــنايي با موسيقي نداشته  كه هيچ گونه آش

باشد.
و  ــيکولوژي  نوروپس ــات  مطالع
ــونوگرافي  ــزي نظيرس ــرداري مغ تصويرب
داپلرترانس کرانيال، برش نگاري با گسيل 
ــديد  ــرداري با تش ــرون  و تصويرب پوزيت
مغناطيسي عملکردي  نشان مي دهد که 
ادراک موسيقايي فقط وابسته به نيمکره 
ــبکه عصبي   ــه در ش ــت بلک ــت نيس راس
اجزاي اصلي موسيقي (بسامد، ديناميک، 
ــو، ريتم، ملودي و ...)، مرتبط  طنين، تمپ
با هر دو نيمکرة مغزي هستند به عبارتي 
ــيقي نداريم. از آنجا که  در مغز مرکز موس
ــه و هماهنگ  ــنيدن و انجام ماهران در ش
ــاي  بخش ه ــيقايي،  موس ــاي  فعاليت ه
ــتگاه عصبي مرکزي و هر  مختلفي از دس

ــد  ــت، به نظر مي رس دو نيمکره فعال اس
ــي و  ــيقي هم به لحاظ حس مداليتة موس
هم به لحاظ حرکتي، موجبات هماهنگي 
ــتر عملکرد بين دو نيمکره را فراهم  بيش

خواهد ساخت (نعمتيان، ۱۳۸۳).
ــوان جنبه اي از  ــيقي به عن اصوات موس
ــيار عميقي بر  ــان تأثيرات بس زندگي انس
ــخصيت و سالمتي او دارد تا  روحيات، ش
ــي مذاهب، ايجاد  ــه حتي در برخ آنجا ک
ــروع خلقت درنظر  ــوت را به عنوان ش ص
مي گيرند. در هنر ها نيز "موسيقي درماني" 
به عنوان رشته اي مستقل مورد توجه بوده 
ــته ها  ــت. اما عالوه بر آن در ديگر رش اس
ــنتي هند   ــز مانند طب چيني، طب س ني
ــتفاده مي گردد.  هوميوپاتي از اصوات اس
ــوزني ُتن صداي  به طور مثال؛ در طب س
بيمار در تشخيص بيماري وي بسيار مهم 
ــکي هوميوپاتي عالوه  ــت و يا در پزش اس
ــخن گفتن بيمار،  ــدا و نحوه س بر تن ص
ــيقي مورد عالقه و واکنش هاي  نوع موس
ــحالي،  ــار- از قبيل خوش ــون بيم گوناگ
افسردگي، گريه و يا حساسيت و تمايل به 
صداي يک ساز خاص- بسيار مهم است. 
در طب سنتي هند نيز يک روش درماني 
ــتفاده از موسيقي در درمان  پيشرفته، اس
است که در زبان هندي به آن گانداروا ودا  

ــي به «دانش الحان  مي گويند و در فارس
ــت. خاستگاه  ــيقي» ترجمه شده اس موس
موسيقي گانداروا ودا از هند باستان است 
ــيار کهن  ــده هاي بس ــت آن به س و قدم
مي رسد و اکنون نيز بر مبناي آن قطعات 
موسيقي هنري مختلفي ساخته مي شود 
ــر از نوايي صرفًا  ــيار فرات که تأثير آن بس

«آرام بخش» يا «تهييج کننده» است.
ــع  ــه طباي ــاس غلب ــن روش براس در اي
ــبانه روز،  ــات متفاوت ش ــف در اوق مختل
ــب براي صبح، ظهر، عصر  راگا هاي مناس
و... مشخص شده اند. در حقيقت استفاده 
ــاي  ــيقي در فرهنگ ه ــوات و موس از اص
مختلف و تأثير آن بر جنبه هاي گوناگون 
ــترده  ــر مقوله اي آن چنان گس زندگي بش
ــاد آن نياز به  ــي تمام ابع ــت که بررس اس

زمان طوالني دارد.
موسيقي درماني

ــده نشان مي دهد  پژوهش هاي انجام ش
ــوان مهم ترين  ــوس به عن ــده تاالم که غ
ــان محرک هاي صوتي را  غده در مغز انس
ــتم هاي عصبي دريافت و  به وسيله سيس
ــخ  ــار حافظه و تخيل به آن ها پاس در کن
ــه از غده  ــده هيپوفيز نيز- ک مي دهد. غ
ــت مي کند و به  ــان درياف ــوس فرم تاالم
محرک هاي صوتي موزون پاسخ مي دهد- 
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ــحاتي مي شود که نتيجة آن،  موجب ترش
آزادسازي مادة آرام بخش به نام آندروفين 

است.
ــر ماده  ــه مهم ترين اث ــه اينک باتوجه ب
ــان است،  ــکين درد در انس آندروفين تس
ــيقي  ــادگي مي توان به ارزش موس به س
ــازي اين  درماني که عمًال موجبات آزادس
ماده را در انسان فراهم مي سازد، پي  برد. 
گفتني است که اين ماده عالوه بر تسکين 
ــاط و شادي در انسان  درد، موجبات انبس

را فراهم مي کند.
ــال  ــط کولن در س ــي که توس تحقيقات
ــژه  وي ــاي  مراقبت ه ــش  بخ در   ۱۹۹۲
ــدن صورت  ــنت جرج لن ــتان س بيمارس
ــان مي دهد که موسيقي  گرفته است، نش
ــکين و  ــل توجهي در تس ــزان قاب ــه مي ب
ــي بيماراني که در  ــل وضعيت بحران تقلي
ــتري بوده اند، تأثير  ــي يو بس بخش آي س
ــت زيرا ثابت شده که سيستم  ــته اس داش
ــاي موزيکال  ــان به محرک ه اعصاب انس
ــخ مثبت مي دهد و عمًال موسيقي در  پاس
ــت (عمراني  تغيير حالت بيماران مؤثر اس

گرگري، ۱۳۸۲).
ــان هزاران پرز دارد و  گوش دروني انس
دانشمندان کشف کرده اند که دوسوم اين 
پرز ها فقط در برابر فرکانس هاي موسيقي 
ــب مي تواند  ــوند. اين مطل مرتعش مي ش
ــان هاي اوليه  ــد که انس به اين معني باش
ــل يافتند که ارتباطات  در موقعيتي تکام
ــيقي و  ــًا از طريق موس ــن مردم عمدت بي
ــت (عمراني گرگري،  ــرار بوده اس آواز برق

.(۱۳۸۲
ــي درك زيبايي  ــك قضاوت معمول در ي
ملودي هاي موسيقي تنها حسي و ادراکي 
ــت چراكه به محض شنيدن قطعه اي  اس
ــتي و زيبايي حاصل  تصور خوب و يا زش
ــراد در اثر  ــا قضاوت حس اف ــود. ام مي ش
ممارست و شنيدن بسيار نسبت به حالي 
ــي و بدون انگيزه  ــه در هر زمان معمول ك
ــيقي به او دست مي دهد، متفاوت  از موس
ــت كه زيبايي  ــت. در حقيقت بايد گف اس
ديگري نيز وجود دارد كه آن تنها حسي و 
ادراکي نيست بلكه به كمك فكر و تجزيه 
ــاز خصوصًا در  ــل عوامل زيبايي س و تحلي

موسيقي فهم مي شود.
ــي زيبايي  ــخيص علم در تحقيق و تش
موسيقي حال به هر شكل  دو نكته عمده 

جاي تأمل دارد:
ــول و قواعد  ــلط بر اص ــناخت و تس • ش

حسي و فكري موسيقي است 
ــل دروني براي  ــي يا مي ــل عاطف • تماي

شنيدن و محظوظ شدن از موسيقي.
ــت يک آمريکايي  دان کمپيل ممکن اس
پيشگام در رشته خودش باشد، اما مردي 
ــتين اصوات مي نامد، دکتر  را که او انيش
ــت. او که يک پزشک  آلفرد توماتيس اس
ــود را وقف  ــت، زندگي خ ــوي اس فرانس
ــيقي روي  مطالعه روي گوش و تاثير موس
ــن دکتر  ــت و همي ــراد نموده اس مغز اف
ــف و  توماتيس بود که براي اولين بار کش
ــن مي تواند صداها را  اعالم نمود که جني
ــارات توماتيس تمامي  ــنود. طبق اظه بش
اعصاب دماغي به گوش ها ختم مي شوند. 
همين موضوع مي رساند که چرا موسيقي 
ــه تنها موجب آرامش عميق  آرام بخش ن
مي شود، بلکه مستقيمًا روي ريتم تنفس، 
ــز اثر مثبت  ــب و هضم غذا ني ــان قل ضرب
ــات توماتيس او  ــت تحقيق دارد. در حقيق
ــد  ــوري هايي رهنمون ش ــوي تئ را به س
ــر بيروني  ــايند، قش که صحبت هاي خوش
ــارژ نموده نيروي الزم  مغز را نوازش و ش
ــول ماهيچه هاي خاص  براي تغيير و تح
ــداي خروجي از حنجره را فراهم مي  و ص

کند (قهرماني پور، ۱۳۸۵).
موسيقي در راديو و فلسفه شنيدن

پخش موسيقي از راديو و ايجاد تغيير در 
کميت و کيفيت شنيدن، فلسفه موسيقي 
ــت. قبل از  را نيز تحت تأثير قرار داده اس
ــيقي  ــنيدن موس اينکه به تغييرات در ش
ــفه  ــرات متقابل ميان راديو و فلس و تأثي
موسيقي از اين منظر بپردازيم، با اشاره اي 
کوتاه به فلسفه موسيقي نشانه هاي تغيير 
در حوزه کاربري موسيقي در راديو را بهتر 

مي توان دريافت.
فلسفه موسيقي در جامعه

ــيقي  ــت موس ــت و کيفي ــارغ از کمي ف
ــفه  ــيم که فلس ــود مي توانيم بپرس موج
ــيقي در جامعه  ــودي و کارکرد موس وج

ــخ به اين سؤال  ــت؟ در پاس امروز، چيس
به طور کلي مي توان موارد زير را به عنوان 
فلسفه موسيقي در جامعه امروز بيان کرد 

(مقتدر، ۱۳۷۷: ۲۷-۲۸). 
ــيله اي براي انتقال نوعي  • موسيقي وس

پيام است.
ــناخت  • يکي از عناصر هويت ملي و ش

آن است.
• وسيله اي براي تسهيل تفهيم و تفهم 

است.
ــاد در جامعه  ــي در نقش يک نم • گاه

است.
ــواع کالم مخصوصًا به  ــيقي به ان • موس
مضمون آواز ها کيفيت بياني و تأثيرگذاري 

مي بخشد.
• موسيقي وسيله اي براي تهييج عواطف 

و احساسات است.
ــب لذت و  ــيله اي براي کس • گاهي وس

حّظ سماعي است.
ــانه راديو، گاهي  ــراي مخاطبان رس • ب
مانند يک همراه و دوست ظاهر مي شود.

ــزاران آن قابل  ــه براي راديو و کارگ آنچ
ــنيدن و  ــفه ش ــت، دليل و فلس توجه اس
ــيقي در راديو  ــنيدن موس ــي ش چگونگ
ــت. در پاسخ به  ــيله شنوندگان اس به وس
ــر چيزي بايد ميان  ــؤال پيش از ه اين س
ــنيدن گوش دادن تمايز نهاد.  واژه هاي ش
اين دو اصطالح که در زبان فارسي داراي 
ــهوًا به جاي  ــي متفاوتند و عمومًا س معان
ــد، در عربي معادل  يکديگر به کار مي رون

سماع و استماع هستند.
ــوق مي توان  ــوم ف ــاي دو مفه ــر مبن ب
ــنوندگان راديو، موسيقي را چهار  گفت ش
ــر يک از آن ها به  ــنوند. البته ه نوع مي ش
وضعيت شنونده در زمان شنيدن و داليل 
ــاي او همچنين قدرت جذب و  و انگيزه ه
ــود، مربوط  تأثيرگذاري آنچه پخش مي ش

است.
اين ۴ نوع عبارتند از:

- گوش دادن بدون توجه يا شنيدن
- گوش کردن احساساتي
- گوش کردن با هيجان

- گوش دادن ادراکي (خجسته، ۱۳۸۶).
اثر ذاتي راديو
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ــه مخاطب و  ــت ک ــانه اي اس راديو رس
ــک حس با آن  ــنونده فقط از طريق ي ش
ــواره در  ــرار مي کند، لذا هم ــاط برق ارتب
معرض قطع ارتباط قرار دارد، زيرا عوامل 
ــادي در محيط وجود دارند که  مزاحم زي
ــنونده و در نتيجه  ــث حواس پرتي ش باع
قطع ارتباط مخاطب و يا شنونده با راديو 
خواهند شد. از طرفي در راديو موسيقي و 
انواع گوناگون برنامه براي انبوه  مخاطبان 
ــاوت و گاهي  ــاي کامًال متف در وضعيت ه
ــود. معني اين سخن  متضاد پخش مي ش
آن است که هميشه تعدادي از مخاطبان 
از نامناسب بودن چگونگي يا زمان پخش 
ــوع آن از راديو  ــيقي و ن ــا موس ــه ي برنام

گله مندند.
موسـيقي براي اسـتفاده اسـت يا 

مصرف؟
ــؤال  ــت اين س ــه نخس ــايد در مرحل ش
ــد. در صورتي که  ــن نباش ــدان روش چن
مي توان گفت اين تفاوت مهم ترين تفاوت 
کارکردي موسيقي و فلسفه آن در جامعة 
ــي  ــت. اين تغيير ناش ــدرن و جديد اس م
ــانه هاي مدرن از جمله راديو  از ورود رس
ــيقي  ــطه ميان افراد و موس به عنوان واس

براي شنيدن يا گوش دادن است.
متأسفانه در ادبيات حوزه موسيقي خلط 
ــرد واژه هاي  ــتي در مفهوم و کارب نادرس
ــنيدن  و گوش کردن  همچنين ميان  ش
"مصرف"  و "استفاده" صورت گرفته است. 
همچنان که ميان شنيدن و گوش کردن 
ــي وجود دارد، ميان مصرف  تفاوت اساس
ــز همين  ــتفاده از آن ني ــيقي و اس موس
ــنيدن  ــود. اما ميان ش تفاوت ديده مي ش
ــرف و گوش کردن و  ــرف از يک ط و مص
ــر مي توان  ــردن از طرف ديگ ــتفاده ک اس

رابطه مستقيم و معناداري نشان داد.
ــار در غليان  ــوأم با گفت ــرات صوت ت اث
ــيار مؤثر است. صوت، قادر  احساسات بس
ــاط و  ــت بار هاي عاطفي حاکي از نش اس
سرمستي يا افسردگي و اضطراب را تخليه 
کند و تجديد قواي تازه اي در درون آدمي 
ــود آورد. دقيقًا در طول نمايش يک  به وج
فيلم در سينما نيز صوت در کادر به کادر 
فيلم ها قادر خواهد بود در انتقال مفاهيم 

ــته  مورد نظر کارگردان نقش مهمي داش
ــد به تأکيدات موضوعي در  باشد چه رس
ــًا در انتقال موضوع  ــم. تصاوير، عموم فيل
ــياري از اوقات دچار لکنت  مورد نظر بس
ــتند و قادر نيستند به تنهايي  پيامي هس
ــند. قرين  ــورد نظر را تفهيم بخش پيام م
شدن موسيقي به عنوان يک عنصر بالندة 
ــت.  ــيار مؤثر اس ــالم، بس انتقال دهندة س
ــيار و چه بسا سخني را که تصوير  چه بس
ــته معنا کند، اما موزيک به خوبي  نتوانس
از عهدة تفهيم آن برآمده است. جاافتادن 
هر برنامه يا پيام، موزيک يا ملودي خاص 
ــعب از اين  خود را مي طلبد و اثرات منش
ترکيب است که از کيفيت عالي برخوردار 

خواهد بود (اميني، ۱۳۸۰).
موسيقي، هنر ارتعاشات 

ــان تعامل متعادل فركانس هاي  در انس
ــدن باعث حركت و  ــي در درون ب ارتعاش
ــود. به اين معني كه زماني  فعاليت مي ش
ــي بدن با يكديگر  كه فركانس هاي ارتعاش
ــالمتي  ــاس س ــند، ما احس هماهنگ باش
ــرده و خود را با خود و اطرافيان مرتبط  ك

مي دانيم.
ــت  ــان داده اس آزمايش هاي علمي نش
ــدن با صدا هاي  ــلول هاي ب كه بمباران س
ناخوشايند و ناهنجار، باعث باالرفتن فشار 
خون، تعداد ضربان قلب و تنفس مي شود. 
ــزان منيزيم خون باال رفته، چربي هاي  مي
ــده و وارد سيستم گردش  زيادي آزاد ش
خون مي شوند (عمراني گرگري، ۱۳۸۲).

ــيقي، راهي براي تجربة ارتعاشات  موس
ــيقي، هنر  ــت. موس ــكل خاص اس به ش
ــت يا منفي  ــت. تأثير مثب ــات اس ارتعاش
ــم بستگي به  ــات بر روي جس اين ارتعاش
ــيقي دارد.  ــي تنظيم و اراية موس چگونگ
ــيقي، بلندي و كوتاهي  منبع صداي موس
ــودن صدا اثر زيادي  صدا، حتي خالص ب
ــم و زندگي انسان مي گذارد  بر روي جس

(همان منبع).
ــالمتي حال  ــاس س ــان زماني احس انس
ــدن او با  ــلول هاي ب ــد كه تمام س مي كن
يكديگر كوك و هماهنگ باشند. همانطور 
ــد تغيير دماي  ــي از عوامل مانن ــه خيل ك
محيط و صداهاي بلند و ناگهاني مي تواند 

ــاز موسيقي را از كوك خارج كند،  يك س
ــان را از كوك  عواملي نيز قادرند بدن انس

خارج كنند.
موسيقي به عنوان دارو

ــيقي مؤثر در  ــوع موس ــي درباره ن وقت
ــم، در  ــمي صحبت مي كني ــان جس درم
ــت فركانس هاي  ــع تأكيدمان بر اهمي واق
ــت. درست  ــتفاده اس ــيقي مورد اس موس
ــيقي هايي مانند موسيقي  ــت كه موس اس
ــاپ ارزش  ــنتي و حتي پ ــيك و س كالس
زيادي دارند، ولي سالمتي واقعي جسمي 
ــا و هارموني هاي  فقط به خاطر ملودي ه
ــه قطعات  ــاي ماهران ــده و تنظيم ه پيچي

موسيقي، راهي براي 
تجربة ارتعاشات به 

شكل خاص است. 
موسيقي، هنر ارتعاشات 

است. تأثير مثبت يا 
منفي اين ارتعاشات بر 
روي جسم بستگي به 

چگونگي تنظيم و اراية 
موسيقي دارد. منبع 

صداي موسيقي، بلندي 
و كوتاهي صدا، حتي 
خالص بودن صدا اثر 

زيادي بر روي جسم و 
زندگي انسان مي گذارد.
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ــت بلكه از آنجايي كه بدن  موسيقي نيس
انسان مانند خود زمين، ريتم هاي خاصي 
دارد، موسيقي مورد استفاده در موسيقي 
ــه اين ريتم ها ضربه  ــي بايد بتواند ب درمان

زده و آن ها را متعادل سازد. 
ــر ابتدايي  ــت كه صوت، اث ــت اس درس
بسيار شديد و عميقي در شخص دارد اما 
ــت كه قسمت عمده استفادة  نبايد گذاش
ــيقي منحصر به آن باشد. لذت  ما از موس
بردن از موسيقي به طريق حسي اهميت 
ــت  زيادي دارد ولي به تنهايي كافي نيس
ــنونده را  ــات ذوقي و معنوي ش و احتياج
ــيقي از  ــازد. تأثير موس كامًال رفع نمي س
ــر،  ــي در عادي ترين افراد بش طريق حّس
ــت. ولي  ــن دليل اهميت آن اس كافي تري
ــخاص به هنگام گوش دادن  حساسيت اش
به اصوات مختلف موسيقي متفاوت است. 
ــد تصور كنيم كه اهميت يك قطعة  نباي
ــت  ــه ميزان تأثيري اس ــيقي فقط ب موس
ــي در شنونده دارد و يا  كه از طريق حس
ــب و توافق  ــي را كه از حيث تناس قطعات
ــت، بايد حتمًا از  اصوات در درجه اول اس
آثار مصنفان بزرگ دانست؛ اگر چنين بود 

مقام راول برتر از مقام بتهوون بود.
ــود داراي قدرتي  ــيقي در بطن خ موس
ــخصي و  ــگرف براي افزايش تمرکز ش ش
ــادي دارد و اين به غير  ــطح ش افزايش س
ــه يافته هاي  ــه و نگرش صحيح ب از توج
ــخصيتي  فرد تحقق نمي يابد. لذا براي  ش
ــيدن به هدف اصلي که همانا درمان  رس
بيمار و بازگرداندن او به وضعيت سالمت 
ــت، قدم اول تشخيص صحيح بيماري  اس
ــيقي  ــت و گام بعدي نيز انتخاب موس اس
ــت. اين  ــان بيمار اس ــب براي درم مناس
قدرت درمانگري موسيقي از تشديد نظم 
حاکم بر عملکرد هورموني و فعاليت غدد 
ــمه مي گيرد و اين نظم هورموني  سرچش
ــت که بدن را به سوي شرايط تعادل و  اس

سالمت سوق مي دهد. 
ــوان از  ــه مي ت ــن نکت ــد اي ــراي تأيي ب
گونه هاي مختلف موسيقي هندي نام برد 
که براي اهداف درماني مورد استفاده قرار 
ــال "آهير بهايراو" به  مي گيرند. به طور مث
ــتم هاضمه و گوارش کمک  تنظيم سيس

ــاواري" اعتماد به نفس را در  مي کند. "آس
ــري" براي  ــخص تقويت مي کند. "باقش ش
ــي بااليي دارد.  ــان بي خوابي اثربخش درم
ــانت باهار" براي درمان سنگ مثانه،  "با س
"بهايراوي" براي درمان روماتيسم، "هيمپ 
پاالس" براي رفع اضطراب و "کوندراکانس" 
ــتهايي تجويز مي شوند  براي درمان بي اش

(توليت و رجبيان، ۱۳۸۵).
مباني نظري تحقيق

بررسي تحقيقات پيشين
ــا موضوع  ــون تحقيقي که ب ــه تاکن البت
ــيقي در  ــي نقش موس تحقيق ما -"بررس
ــبکه  ــي پيامهاي راديويي در ش اثر بخش
ــالمت از ديدگاه کارشناسان  تخصصي س
ــته  ــتقيمي داش و مخاطبان"- ارتباط مس
باشد، نيافتيم. اما به تعدادي از تحقيقات 
ــاالت متعددي که در زمينه تأثيرات  و مق
مختلف موسيقي در سالمتي روان و جسم 

بود، به صورت خالصه اشاره مي شود: 

پيشينه تحقيق (داخلي)
بررسي تأثير القايي نوع موسيقي (پاپ، 
کالسيک) بر روي تغيير خلق دانشجويان 
ــي (منصوره شهرياري  ــته روان شناس رش
ــروه  ــي گ ــت علم ــو هيئ ــدي، عض احم
ــگاه آزاد اسالمي واحد  روان شناسي دانش

تهران مرکز در سال ۱۳۸۳)
ــيقي تأثير القايي  نتيجه پژوهش: موس
ــيقي کالسيک تغيير خلقي  دارد اما موس
خاصي را ايجاد نمي کند در حاليکه تأثير 
ــاپ در اين پژوهش  ــيقي پ معني دار موس

مشاهده مي شود.
ــت تن و روان (مهيار  موسيقي و بهداش
ــرا صناعي از  ــز اخالقي و زه ــان، ژابي زم
ــکي دانشگاه  ــجويان سال آخر پزش دانش

علوم پزشکي لرستان در سال ۱۳۸۲)
نتيجه پژوهـش: در تمام رويکرد هاي 
روان درماني مي توان از موسيقي به عنوان 

يک روش کمکي استفاده نمود.
ــر در جهت کاهش  ــيقي راهي مؤث موس
ــياوش  ــراب بيماران قلبي (يداله س اضط
ــگاه علوم  ــش از دانش ــي و همکاران وهاب

پزشکي بقيه اهللا) 
ــوش دادن به نوار  نتيجـه پژوهش: گ
ــي باعث کاهش  ــيقي و نوار تن آرام موس
اضطراب بيماران مي شود اما بين دو شيوه 
ــيقي و تن آرامي در کاهش اضطراب  موس
بيماران اختالف معني داري وجود نداشت.

ــتم  ــيقي بر سيس ــر موس ــي تأثي بررس
ــاردار (مهناز ضيغمي  هورموني در زنان ب
ــجوي کارشناسي علوم آزمايشگاهي  دانش

دانشگاه علوم پزشکي تهران) 
ــي  آنجاي از  پژوهـش:  نتيجـه 
ــي،  بتااندروفين ــاي  هورمون ه ــه  ک
از  ــزول  کورتي و  ــن  آدرنوکورتيکوتروپي
هستند  ــترس  اس وضعيت  ــاخص هاي  ش
ــالل درد زايمان ميزان  و همچنين در خ
ــاال مي رود،  ــور قابل توجهي ب آن ها به ط
ــطح اين  ــن آوردن س ــا پايي ــيقي ب موس
ــالح و برقراري يک  ــا باعث اص هورمون ه
ــتم هورموني شده  حالت تعادل در سيس
ــتفاده از  ــکالت مربوطه و امکان اس و مش
ــاند.  ــي را به حداقل مي رس درمان داروي

سالمتي واقعي جسمي 
فقط به خاطر ملودي ها و 
هارموني هاي پيچيده و 
تنظيم هاي ماهرانه قطعات 
موسيقي نيست بلكه از 
آنجايي كه بدن انسان 
مانند خود زمين، ريتم هاي 
خاصي دارد، موسيقي 
مورد استفاده در موسيقي 
درماني بايد بتواند به اين 
ريتم ها ضربه زده و آن ها 
را متعادل سازد. 
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ــترون  همچنين در مورد هورمون پروژس
ــقط  ــي از عوامل س ــش آن يک ــه کاه ک
ــت، بايد گفت که  ــودي جنين اس خودبخ
موسيقي باعث افزايش سطح اين هورمون 
ــادي مانع از  ــده و در نتيجه تا حد زي ش

سقط خودبخودي جنين مي شود.
ــنيداري  ــر محرک هاي ش ــي تأثي بررس
ــر روي پردازش  ــک- ملوديک) ب (ريتمي
ــنيداري) افراد  ــداري- ش ــات (دي اطالع
کم توان ذهني آموزش پذير (فريبا فالح از 
ــتثنائي دانشگاه آزاد  گروه روانشناسي اس

اسالمي در سال ۱۳۸۲) 
ــادآوري  ــزان ي نتيجـه پژوهـش: مي
آزمودني هاي آموزش پذير که تحت شرايط 
اعمال موسيقي به يادآوري آزمون حافظه 
مبادرت ورزيده اند (گروه آزمايش)، بيشتر 
ــرل که بدون  ــاي گروه کنت از آزمودني ه
ــيقي) به  ــنيداري (موس وجود محرک ش
يادآوري پرداخته اند، است. يافته هاي اين 
تحقيق مطابق با پيش بيني ها و هماهنگ 

با پژوهش هاي پيشين بود.
ــراد از تأثيرات  ــي ميزان آگاهي اف بررس
ــجويان و  ــيقي در دانش فيزيولوژيک موس
ــکي جهرم  ــگاه علوم پزش کارمندان دانش
ــال  ــي مصلي نژاد و همکارانش در س (ليل

 (۱۳۸۲
ــيقي  آرام بخش  نتيجـه پژوهش: موس
مانند  ــزي  مرک فيزيولوژيک  ــاي  متغير ه
فشارخون، ضربان قلب، تنفس، نوار قلب 
ــه حرارت را تحت تأثير قرار داده و  و درج
با تأثير بر روي سيستم ايمني و اندوکرين 
ــز) باعث کاهش  ــتم غدد درون ري (سيس
ــردگي  ــتگي و افس ــراب، خس درد، اضط

مي گردد.
ــيقي از ديدگاه  مقدمه اي بر درک موس
ــعود نعمتيان  ــاب و رفتار(مس ــوم اعص عل
ــيقي در  ــاي  انجمن کاربرد موس از اعض
ــوم  ــگاه عل ــم و روان دانش ــالمت جس س

پزشکي تهران در سال ۱۳۸۲)
ــات  مطالع پژوهـش:  نتيجـه 
ــرداري  تصويرب و  ــيکولوژي   نوروپس
داپلرترانس  ــونوگرافي  س ــر  نظي ــزي  مغ
ــيل پوزيترون  کرانيال، برش نگاري با گس
ــي  ــديد مغناطيس ــرداري با تش و تصويرب

ــه ادراک  ــان مي دهد ک ــردي ، نش عملک
ــيقايي فقط وابسته به نيمکرة راست  موس
نيست بلکه در شبکه هاي عصبي  اجزاي 
ــا هر دو نيمکرة  ــيقي مرتبط ب اصلي موس
ــي در مغز مرکز  ــتند؛ به عبارت مغزي هس

موسيقي نداريم.
ــنيدن و انجام ماهرانه  ــا که در ش از آنج
ــيقايي،  موس ــاي  فعاليت ه ــگ  هماهن و 
ــتگاه عصبي  ــاي مختلفي از دس بخش ه
ــند،  مرکزي و هر دو نيمکره فعال مي باش
ــيقي هم  ــد مداليته موس ــه نظر مي رس ب
ــه لحاظ حرکتي،  ــي و هم ب به لحاظ حس
موجبات هماهنگي بيشتر عملکرد بين دو 

نيمکره را فراهم خواهد ساخت.
بررسي اثرات موسيقي درماني بر گاز هاي 
ــت هموديناميک  ــرياني و وضعي خوني ش
ــاز (ناصر همتي،  ــاران جراحي قلب ب بيم
ــوم  ــگاه عل ــي از دانش ــص بيهوش متخص

پزشکي کرمانشاه در سال ۱۳۸۲)

ــيقي  نتيجـه پژوهـش: مي توان موس
ــک روش درماني  ــي را به عنوان ي درمان
ــش اضطراب بيماران تحت تنفس  در کاه
مکانيکي در جراحي قلب پيشنهاد نمود.

پيشينه تحقيق (خارجي)
ــوع اين  ــودن موض ــاص ب ــه دليل خ ب
ــت وجو  تحقيق، در منابع خارجي که جس
ــابهي  صورت گرفت، مطلب و تحقيق مش
يافت نشد. اما درخصوص نقش موسيقي 
ــالمت جسم و روان به مقاله جالبي  در س
 Focus در يکي از ژورنال هاي اخير به نام
 Music on برخورد کردم. عنوان اين مقاله
ــي از  the mind بود که مطالب زير اقتباس

اين ترجمه است:
• تأثير موسيقي بر ذهن

ــازان، به دنبال  ــت که آهنگس قرن ها اس
خلق ملودي هاي فراموش ناشدني بوده اند 
ــاختن اين گونه ملودي ها، آنها  و براي س
از قوانيني در موسيقي بهره گرفته اند که 
به کمک آنها احساس و عاليق شنونده را 
ــک مخلوطي از آواها و نواهاي زيبا  به کم
جذب کرده و تأثير دراماتيکي در ذهن ما 

انسانها به وجود آورند. 
ــفيات باستانشناسان، ابزار و  برطبق کش
ــيقي که حتي انسانهاي اوليه  ادوات موس
(نئاندرتالها) هم از آنها استفاده مي کردند، 
ــت. از همه  ــاک بيرون آمده اس از زير خ
ــت  ــي امروز اس ــر علم روانشناس جالب ت
ــتر به تأثيرات ذهني و  ــتر و بيش که بيش
ــيقي روي انسان پي برده  احساسي موس
ــت. همه اين فعل و انفعاالت سرانجام  اس
ــتم و اوايل قرن بيست  در اواخر قرن بيس
ــت که  ــانده اس و يکم، کار را به آنجا رس
ــر  ــورد تأثي ــون در م ــاي گوناگ تئوري ه
ــي و چگونگي اين  ــيقي بر ذهن آدم موس
ــًا به جنبه  ــود. برخي صرف تأثير ظاهر ش
احساسي قضيه توجه مي کنند و معتقدند 
ــت که روي  ــا نواي زيبا کافي اس که تنه
ــر الزم را بگذارد و برخي  ذهن آدمي تأثي
ديگر به بخش علمي ماجرا توجه مي کنند 
ــن تحت تأثير  ــد که مغز و ذه و مي گوين
ــت که  ــرار مي گيرد و چنين اس ــدا  ق ص
ــت  اختالف نظرهايي هم پديده آمده اس

موسيقي مي تواند همچون 
يک اسلحه پرقدرت در 

مبارزه با جنايت در جوامع 
عمل کند. پژوهش هاي 
انجام شده در آمريکا، 

استراليا و انگلستان نشان 
داده که گوش دادن و يا 
حتي نواختن موسيقي 
کالسيک و يا موسيقي 

آرام، قادر است تا جوانان 
پر دردسر را از اماکن 

عمومي به دور نگهدارد.
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(بهروزي، ۱۳۸۷).
در مقوله مقايسه مغز و موسيقِي شنيده 
شده توسط آن، پژوهشگران به سرپرستي 
پروفسور زاتوره در دانشگاه کبک واقع در 
کانادا به يکسري آزمايش مهم دست زدند. 
ــه گونه اي مورد  ــا عده اي داوطلب را ب آنه
ــنيدن  آزمايش قرار دادند که در حين ش
انواع مختلف موسيقي، مغز و واکنش هاي 
ــکن ها مورد  ــط اس ــا نيز توس مغزي آنه
ــي قرار گرفت. در مطالعه پاسخ هاي  بررس
ــگران به  مربوط به آزمايش فوق، پژوهش
ــيار جالب و غير منتظره  يک موضوع بس
برخوردند و آنهم تأثير موسيقي شاد روي 
ــود و در واقع امواج مغزي  ــواج مغزي ب ام
ــتري با شنيدن موسيقي شاد  تحرک بيش
ــد و اين برخالف  ــان مي دادن ــود نش از خ
ــان است که  ــياري از روانشناس ادعاي بس
ــرکات مغزي و  ــواي تح روح و روان را س
امواج آن محسوب مي کنند. در اين ميان 
ــيم کامپيوتري از مغز و  ــاهده ترس با مش
ــيقي  ــي که مغز تحت تأثير موس مکانهاي
ــرار گرفته، به  ــيقي آرام ق ــاد و يا موس ش
ــي پي به آن مي بريم که امواج مغزي  خوب
ــان در برابر  ــي واکنش هاي انس در طراح
موسيقي کامًال دخيل است(همان منبع).

• نقش موسيقي جلوگيري از جنايت
ــيقي مي تواند همچون يک اسلحه  موس
ــا جنايت در جوامع  ــدرت در مبارزه ب پرق
ــده در  ــد. پژوهش هاي انجام ش عمل کن
ــتان نشان داده  ــتراليا و انگلس آمريکا، اس
که گوش دادن و يا حتي نواختن موسيقي 
ــيقي آرام، قادر است  ــيک و يا موس کالس
ــر را از اماکن عمومي  تا جوانان پر دردس
ــتان يک دوره  ــه دور نگهدارد. در انگلس ب
ــرکت و کمک اداره راه آهن  آزمايش با ش
ــد و در آن در داخل  ــتان انجام ش انگلس
ــيقي  ــتان تنها از موس ــاي انگلس قطاره
ــيار آرام براي  ــيقي بس ــيک و موس کالس
مدت يک ماه استفاده شد و پس از پايان 
ــگران متوجه شدند که  اين دوره، پژوهش
ــزان ۳۲ درصد،  ــرقت در قطارها به مي س
مجادله و حمله به گردانندگان و کارکنان 
ــد و خرابکاري  ــزان ۲۵ درص قطار به مي
ــه ميزان ۳۷ درصد  ــايل قطار ب ابزار و وس

ــاير ماه ها کاهش يافته است.  نسبت به س
ــال ۲۰۰۴ در گوشي هاي  همچنين در س
سربازان آمريکايي در عراق، قسمت هايي 
ــد و نتيجه آن  ــيقي آرام پخش ش از موس
ــربازان تا  ــونت از جانب س ــد که خش ش
ــش پيدا کرده  ــل توجهي کاه ميزان قاب

است(بهروزي، ۱۳۸۷). 
• موسيقي درماني

ــروزه به تجربه مي بينيم که خيلي از  ام
ــزرگ، آرام و بي قرار،  افراد از کوچک تا ب
ــرد رنجور و مضطرب  ــالم، از ف بيمار و س
ــنوا تا نابينا از نواي آرام  تا افسرده و از ش
ــين موسيقي بهره مي برند.  بخش و دلنش
ــان  طبيب ــت  دس در  ــيقي  موس ــي  زمان
ــخير امراض و اشباح  ــتين براي تس نخس
مزاحم و خروج آنها در هيجان ضرباهنگ 
ــفابخش بود  و حرکات و آواهاي موزون ش
و روزگاري ديگر در انديشه يونانيان براي 
تنظيم هارموني عناصر بدن به کار رفت و 
امروز در برداشتي علمي و کاربردي براي 
ايجاد نيروي زندگي، سالمت و توانايي در 
ــکي  و  ــکي، روانپزش مراکز گوناگون پزش

زندگي روزمره مردم حضور يافته است.
ــتفاده  ــيقي درماني راه و روش اس موس
ــيقي براي ايجاد آرامش، خوشي،  از موس
سالمت و توانايي فردي و اجتماعي است 

(زاده محمدي، ۱۳۸۰).
برخي از عاليم مربوط به ناهنجاري هاي 
روحي و رواني و حتي مشکالت جسماني 
ــيقي  ــتفاده از موس ــم مي توان با اس را ه
ــرد. براي  ــا آن را درمان ک ــش داد ي کاه
ــاي  ــردگي و درده ــم، افس ــال اوتيس مث
ــوارد، به کمک  ــي را در برخي از م عضالن
ــه کرده اند. هر  ــيقي درمان و معالج موس
سه اين ناهنجاري ها تا حد فراواني از مغز 
ــوند و حاال به کمک موسيقي  متأثر مي ش
ــته،  ــزي تأثير گذاش ــه روي امواج مغ ک
ــته اند تا ميزان آن را کاهش داده و  توانس
ــوارد آن را کامًال معالجه  يا در برخي از م
نمايند. به خصوص موسيقي هاي ارکستري 
ــترهاي بزرگ نواخته مي شود،  که با ارکس
ــفته  با تأثيري که روي امواج مغزهاي آش
ــده  ايجاد مي کند در برابر ناهنجاري يادش

کارايي قدرتمندي نشان داده است. 

• تاثير موسيقي بر افزايش قدرت مغز
ــه از  ــي ک ــن نتايج ــي از جالب تري يک
ــيقي  ــاي مربوط به تأثير موس آزمايش ه
ــت، اثر برخي از انواع  ــت آمده اس به دس
ــيقي روي آي کيو  يا ضريب هوشي  موس
ــت و جالبتر از آن سازندگان  ــنونده اس ش
ــتند که خود در  اين نوع موسيقي ها هس
ــند. براي مثال  ميان نوابغ بشري مي باش
ــان داده شده که گوش  در آزمايش ها نش
ــي  فرادادن به آثار موتزارت، ضريب هوش
ــال با  ــد. ح ــش مي ده ــنونده را افزاي ش
ــود از نوابع و  ــه به اينکه موتزارت خ توج
ــي حيرت انگيز بوده است،  با ضريب هوش
اين نکته بسيار جالب به نظر مي رسد که 
ــان با ضريب هوشي  اثر هنري از يک انس
ــي ساير انسانها هم  باال روي ضريب هوش
ــال آثار متعلق  ــر مثبت مي گذارد. ح تأثي
ــوپن، بتهوون و حتي  به چاپکوفسکي، ش
ــيقي فيلم هم  موريس ژار در حيطه موس
ــنونده باعث  همين تأثير جالب را روي ش

مي شود. 
• تأثير بر نحوه رانندگي

در اين بخش موسيقي هم در جنبه هاي 
منفي و هم در جنبه هاي مثبت تأثيرگذار 
ــن پژوهش در  ــي چندي ــت. ط ــوده اس ب
ــکا و کانادا که  ــان، آمري ــورهاي آلم کش
ــر نحوه رانندگي  ــيقي ب درباره تأثير موس
انجام شد، نتايج بسيار مهمي حاصل شده 
ــا در درجه اول  ــت. در اين پژوهش ه اس
ــن اتومبيل ها و همچنين  تصادف هاي بي
برخورد اتومبيل به مکان ها يا انسان و نوع 
ــيقي که در لحظه تصادف، رانندگان  موس
ــرا مي دادند،  ــه آنها گوش ف اتومبيل ها ب
ــت و نتايج به  ــورد توجه قرار گرفته اس م
دست آمده حاکي از آنست که در بسياري 
از موارد در اينگونه تصادف ها، رانندگان با 
نوعي از موسيقي سروکار داشته اند که نه 
ــش در آن خبري نبوده، بلکه  تنها از آرام
ــم و  ــراش و عوامل خش ــداي گوش خ ص
نفرت در آن موج مي زده است و برعکس 
ــال،  ــه طي پنج يا ده س ــي ک از رانندگان
ــي از تصادف  ــه رانندگي آنها خال کارنام
بوده نيز درباره عادت هاي موسيقايي شان 
پرسش به عمل آمده که در اکثريت قريب 
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ــيقي آرام يا کالسيک  به اتفاق آنها، موس
ــت. در واقع مقوله  حرف اول را مي زده اس
ــي از آن، يکي از  ــي و حوادث ناش رانندگ
ــيقي در آن  ــت که موس ــي اس حيطه هاي
اهميت فراواني نشان داده و نوع موسيقي 
و تأثير آن روي شيارها و امواج مغزي، در 
ــراز رانندگي و تصميم گيري در  تعيين ط
ــاس تأثيري بدون گفتگو را  لحظات حس

نشان داده است (بهروزي، ۱۳۸۷).
موسيقي و تقويت و بازگشت حافظه
درباره تأثير موسيقي در هوش و ضريب 
هوشي مطالب زيادي گفته شده، اما يکي 
از عوامل مهم ديگر در مورد تأثير موسيقي 
بر مغز همانا اثرات آن روي حافظه است. 
ــگران در  ــمندان و پژوهش از جانب دانش
ــتان طي  ــع در انگلس ــگاه ليدز واق دانش
ــنين  ــش عمومي از مردم در س يک پرس
مختلف خواسته شده تا در مورد يادآوري 
ــنيدن موسيقي  اتفاقهايي که در هنگام ش
ــاص (بيتل ها) به  ــوط به يک گروه خ مرب
ــخ  ــده تالش کنند. در پاس ــاد آن ها مان ي
کاشف به عمل آمد که اشخاص خاطراتي 
را که در هنگام شنيدن موسيقي به ذهن 
ــفاف تر و کامل تر از  ــپرده اند، بسيار ش س
ــاد مي آورند. در واقع  ــاير خاطرات به ي س
ــاي نظير آن  ــش و آزمايش ه ــن آزماي اي
ــيقي در تقويت و  نشان مي دهد که موس
ــازي خاطرات و حافظه مي تواند  شفاف س

ــد، به ويژه آن  ــته باش ــزايي داش تأثير بس
ــي روي ذهن  ــر خاص ــيقي که تأثي موس
شنونده داشته و ذهن او را بيشتر تحريک 

مي  کند. 
روش تحقيق

ــق از روش هاي  ــام اين تحقي ــراي انج ب
ــي (پيمايش تلفني  کتابخانه اي و پيمايش
ــد. دو جامعه  ــه) بهره گرفته ش و مصاحب
آماري براي اين تحقيق مطرح بود؛جامعه 
آماري کارشناسان حوزه رسانه و موسيقي 

و جامعه آماري مخاطبان.
ــان  براي انتخاب جامعه آماري کارشناس
ده نفر مشخص شدند. اين کار شناسان از 
افرادي صاحبنظر و ذي صالح در امر برنامه 
ــيقي و رسانه هستند  سازي راديو و موس
ــز در کميته  هاي  ــر ني ــه در حال حاض ک
ارزيابي برنامه هاي راديويي معاونت صدا و 
دانشکده صداوسيما مشغول کارشناسي و 

تدريس هستند.
ــوص جامعه آماري مخاطبان نيز  درخص
ــد: در مرحله اول  ــل ش ــورت عم بدين ص
ــگي  ــزار نفر از مخاطبان هميش تعداد ه
راديو سـالمت انتخاب شدند. در مرحله 
ــي از بين  ــه صورت تصادف ــددي ب دوم ع
ــد که همين عدد  اعداد ۱ تا ۹ انتخاب ش
ــروع مرحله بعدي براي انتخاب  معيار ش
جامعه آماري مخاطبان شد با اين توضيح 
ــه فاصله عدد ۱۰ از عدد  که انتخاب ما ب

گرچه يافتن قطعات متناسب 
با محتوا و همچنين متناسب 
با زمان پخش، نياز به صرف 

وقت و حوصله زيادي 
است، اما حرکت درست در 
اين راستا در جذب مخاطب 
بيشتر بسيار موثر است و 
تثبيت جايگاه راديو سالمت 

را به عنوان شبکه اي اثرگذار 
به دنبال خواهد داشت.
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ــد  ــده بود، نتيجه اين ش معيار انتخاب ش
که ما صد نفر از مخاطبان راديو سالمت 
ــبختانه از طيف هاي مختلف  ــه خوش را ک
(تحصيل کرده، کارمند، بيکار ، زن و مرد، 
جوان و سالخورده و...) نيز در بين آنها به 

چشم مي خورد، در اختيار گرفتيم.
ابزارهاي جمع آوري اطالعات

ــنامه،  ــن تحقيق از ابزار پرسش براي اي
ــي مدارک و اسناد و مصاحبه کمک  بررس
ــت. همچنين براي تجزيه  گرفته شده اس
ــده که از  و تحليل داده هاي جمع آوري ش
ــنامه ها و مصاحبه  به دست  طريق پرسش
ــتفاده  ــد، از نرم افزار آماري SPSS اس آم

شده است.
يافته هاي پژوهش

ــي، راديو  ــي و داناي ــانه آگاه راديو رس
ــالمت و تندرستي و  ــانه س ــالمت رس س
ــدي در راديو براي  ــيقي ابزاري کلي موس

ساخت برنامه و انتقال پيام است.
ــيقي زماني در راديو به ويژه راديو  موس
ــب خود را مي يابد  ــالمت جايگاه مناس س
که ضمن تامين فضاي مناسب شنيداري 
ــارض با آن  ــام بوده و در تع ــو با پي همس
ــتا استفاده  ــايد در اين راس قرار نگيرد. ش
از موسيقي بين الملل به لحاظ عادت رايج 
ــي به آن، موجي از  و سهولت در دسترس
ــل را به همراه  ــيقي بين المل پخش موس
ــي از آن در  ــته که فضاي غالب ناش داش
اغلب شبکه هاي راديويي شنيده مي شود 
ــز از آن  ــي سـالمت ني ــبکه راديوي و ش
ــت.گرچه يافتن قطعات  بي بهره نمانده اس
ــب با محتوا و همچنين متناسب با  متناس
زمان پخش، نياز به صرف وقت و حوصله 
ــت در اين  ــت، اما حرکت درس زيادي اس
راستا در جذب مخاطب بيشتر بسيار موثر 
ــت و تثبيت جايگاه راديو سالمت را به  اس
ــبکه اي اثرگذار به دنبال خواهد  عنوان ش

داشت.
ــب ايراني هم  ــيقي مناس توجه به موس
ــان  ــي مخاطب ــت روان ــن بهداش در تامي
ــه دريچه  جديدي  ــت و هم اينک موثر اس
ــه روي  ــي را ب ــيقي ايران ــرد موس از کارب
ــازندگان برنامه هاي سالمت محور مي  س
گشايد. اگرچه تلفيق موسيقي و کالم در 

ــالمت ممکن است سهل و ساده  راديو س
به نظر برسد ولي به جهت اهميت محتوا 
و نيز اهميت توجه به حوصله مخاطب در 
دريافت پيام هاي شنيداري از ويژگي هاي 
ــت و صد البته سليقه  خاص برخوردار اس
تهيه کننده و توانايي او را نيز نبايد ناديده 

گرفت.
ــديم تا  ــي بر آن ش ــن کار تحقيق  در اي
ــازي  ــن عنصر از عناصر برنامه س نقش اي
ــاي  ــي پيام ه ــيقي) را در اثربخش (موس
ــالمت در راديوي تخصصي سالمت از  س
ديد کارشناسان و مخاطبان بررسي کنيم. 
ــخ مخاطبان  ــت آمده از پاس نتايج به دس
ــنامه و همچنين پاسخ  به سواالت پرسش
ــريحي در  ــواالت تش ــان به س کارشناس
ــتفاده از نرم افزار  ــه، با اس فرايند مصاحب

spss تجزيه و تحليل شد.
ــان و  ــخ مخاطب ــه از پاس ــج حاصل نتاي
ــيقي  ــان داد که به موس ــان نش کارشناس
ــد و اهميت آن را کمتر  ــه کافي دارن توج
ــيقي  از کالم نمي دانند. همچنين از موس
مي توان به تنهايي و در زمان هاي تعريف 
ــر به منظور  ــان ام ــده با نظر کارشناس ش

التيام بخشي به مخاطبان استفاده کرد.
ــه از نظرات  ــج حاصل ــه نتاي ــا توجه ب ب
ــان  ــاري مخاطبان و کارشناس جامعه آم
ــتفاده از  ــه به مقوله اس ــوان گفت ک مي ت
انواع موسيقي از جمله موسيقي سنتي و 
ــيک -که کاربرد آن در برنامه هاي  کالس
علمي شبکه سـالمت بيشتر مورد تاييد 
ــفانه  متاس ــت-  اس ارزيابي  ــان  کارشناس
ــازان کمتر توجه شده  ــوي برنامه س از س
ــت. بنابراين توجه به اين امر در شبکه  اس

سالمت الزامي است.   
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