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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر درمان ویبرواکوستیک موزیک بر کاهش رفتارهای کلیشهای ،خود
جرحی و پرخاشگرانه افراد با اختالل اتیسم و بررسی تأثیر این درمان بر فعالیت سیستم اعصاا خودمختاار
این افراد بود .روش این پژوهش از نوع تک موردی باود و باا اساتفاد از روش نموناهگیاری در دساتر،،
اعضای نمونه که نفر از نوجوانان افراد با اختالل اتیسم با رفتار چالشانگیز بودند ،انتخاا شادند .باه ایان
صورت که نخست بهوسیله نتایج حاصل از پرسشنامه مشاالالت رفتااری و باا اساتفاد از ثبات نموناهگیاری
زمانی و ثبت فاصله زمانی که توسط والادین تالمیال شاد ،خاط پایاه رسام گردیاد و ساسس روش درماانی
ویبروآکوستیک موزیک به مدت  1جلسه و هر جلسه  1دقیقه بر روی هار یاک از اعضاای نموناه اجارا
گردید .در حین ارائه متغیر مستقل نیز میزان رفتار چالشانگیز بهوسیله برگه ثبت داد ها ثبت گردیاد .قبال از
شروع درمان 1 ،دقیقه پس از شروع درمان و بالفاصاله پاس از درماان ،فشاارخون و ضاربان قلاا افاراد باا
اختالل اتیسم مورد انداز گیری قرار گرفت .بعد از پایان جلسات درمانی ،رفتاار چاالشانگیاز (کلیشاهای و
قالبی ،خود جرحی و پرخاشگرانه) افراد با اختالل اتیسم دوبار بهوسیله پرسشنامه مشاالالت رفتااری ماورد
ارزیابی قرار گرفت .جهت پیگیری نیاز بعاد از هفتاه از پایاان مداخلاه پرسشانامه مشاالالت رفتااری اجارا
گردید .یافتهها حاکی از این بود که رفتارهای چالشانگیز هر سه آزمودنی در ارزیابیهای جلسات درمانی،
والدین و اجرای مجدد پرسشنامه مشالالت رفتاری که به منظور بررسی تغییرات احتمالی انجام شد ،کااهش
یافت و کاهش فشارخون و ضربان قلا در حین جلسات درمانی نشان از اثرگاااری ایان درماان بار سیساتم
عصبی سمساتیک به عنوان شاخهای از سیستم اعصا خودمختار دارد با توجه به یافتهها میتوان بیان کرد که
درمان ویبروآکوستیک موزیک با اثرگااری بر سیستم عصبی سمساتیک ،رفتار چالش انگیز افراد باا اخاتالل
اتیسم را کاهش میدهد.
واژگان کلیدی :ویبروآکوستیک موزیک ،رفتار چالشانگیز ،با اختالل اتیسم
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اتیستیک یالی از دشوارترین انواع اختاللهای دوران کودکی اسات کاه ایان اخاتالل باه شاالل
کاستیهای شدید و اختالل فراگیر چندگاناه در رشاد کاه شاامل اخاتالل در تعامال اجتمااعی و
ارتباطات و وجود رفتارهاا ،عالیا و فعالیاتهاای قاالبی اسات ،مشاخ

مایشاود (انجمان

روانپزشالی آمریالا ویرایش چهاارم) .افازون بار ایان ،افاراد باا اخاتالل اتیسام
رفتارهای چالشانگیازی را از خاود نشاان مایدهناد .بورتویاک و وایات ( ) 891معتقدناد کاه
رفتارهای چالشانگیز افازون بار صادمات جسامی ،منجار باه مترومیات ایان افاراد از خادمات
ارائهشد توسط مؤسسات آموزشی میشود ،ونیز مانع یادگیری مهارتهای جدیدی باه ویاژ در
متیطهای آموزشی میگردند و این امر باعث میشود که فرد وارد یک چرخه منفای شاود کاه
در این چرخه ،رفتارهای جدیدی را برای جایگزین کردن با رفتارهای چالشانگیز یاد نمایگیارد
و منجر به ادامه برونریزی مشالالت رفتاری میشود (مورفی  .) 118 ،رفتارهای خاود جرحای،
کلیشهای و قالبی و مخر  /پرخاشگرانه از رایجترین رفتارهای چالشانگیاز در افاراد باا اخاتالل
اتیسم است (هولدن  112 ،؛ روجان  .) 11 ،تاکنون علال مختلفای بارای اتیساتیک بیاانشاد
است که هریک به نتوی توانسته نشانههای این اختالل را توضیح دهد .از میان این علل مایتاوان
به بدکاری اعصا خودمختار اشار کرد (ون انگلند  .) 89 ،فعالیت بایشازحاد سامساتیک باه
عنوان شاخهای از سیستم اعصا خودمختار در افراد با اختالل اتیسم دید شد اسات کاه سابا
میشود افراد باا اخاتالل اتیسام رفتارهاای آشاالاری را بارای کنتارل بادکاری سیساتم اعصاا
خودمختار خود استفاد کنند ،از آن جملاه ،فعالیاتهاای خاود تتریالای هساتند کاه باه منظاور
آرامسازی فعالیتهای بیشازانداز سامساتیک باه کاار مایبرناد (هریساتین و همالااران.) 11 ،

1

. Borthwik & white
. Murphy
3
. Holden
4
. Rojahn
5
. van Engeland
2

3

بررسی تأثیر درمان ویبروآکوستیک موزیک بر کاهش...

همچنین اضطرا را یالی از علل رفتارهای چالشانگیز افراد با اختالل اتیسم میدانند (ماو ،و
همالاران  ، 111گیلبرگ و کلمان  ، 111کیم و همالاران .) 111
بر اسا ،علل باال به اغلا والدین توصیه مایشاود زماانی کاه فارد باا اخاتالل اتیسام ساطح
برانگیختگیاش باال میرود او را در فعاالیتی آرامبخاش شارکت دهناد (هیرساتین و همالااران،
 .) 11تا از این طری اضطرا و فعالیت بیشازانداز سمساتیک آن فرد کنترل شود.
یالاای از ایاان فعالیااتهااای آرامبخااش درمااان ویبروآکوسااتیک موزیااک 2اساات ،مطالعااات
مختلاان نشااان داد انااد کااه ویباارو آکوسااتیک موزیااک باعااث کاااهش اضااطرا (ریوتااه 1و
همالاران ، 11 ،ویگرام ) 88 ، 9و فعالیت سیستم اعصا خودمختار میشود کاه از نشاانههاای
تأثیر آن میتوان به کاهش فشارخون یاا ضاربان قلاا (اساالیل ،8ویگارام  ، 88ریوتاه،) 11 ،
اشار کرد (النجوست و همالاران ) 118 ، 1و به عنوان روشی که تاأثیر مثبتای در کااهش رفتاار
چالشانگیز دارد ،پیشنهاد میشود (کلد و همالااران  112 ،؛ ویگارام و کلاد  .) 112هادف از
این پژوهش ،بررسی تأثیر درماان ویبرواکوساتیک موزیاک بار کااهش رفتاار کلیشاهای ،خاود
جرحی و پرخاشگرانه افراد با اختالل اتیسم و بررسی تأثیر این درمان بر فعالیات سیساتم اعصاا
خودمختار این افراد است.
شرکتکنندگان :این پژوهش از نوع تک ماوردی اسات .از میاان اناواع طار هاای تاک
موردی برای تعیین اثربخشی روش درمان از طر  ABاستفاد شد و سه فرد با اخاتالل اتیسام
باااالی

سااال بااه صااورت نمونااهگیااری در دسااتر ،،از طری ا معرفاای انجماان حمایاات از
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خانواد های افراد با اختالل اتیسم  ،انتخا شدند.
آزمودنی شمار یک (ش):

سال داشت تشخی

با اخاتالل اتیسام مانادگی را در /

سالگی دریافت کارد باود و از هماان زماان تتات درماانهاای مختلان قرارگرفتاه اسات او
هماکنون در مدرسه پیروزی سال اول راهنمایی را میگاراند .از لتاظ شانوایی بسایار قاوی و
در زمینۀ موسیقی بسیار بااستعداد میباشد و مدت چهار سال اسات آماوزش پیاانو مایبیناد .از
لتاظ رفتار چالشانگیز ،رفتار کلیشهای و قالبی (چرخش حول یاک مرکاز ،درگیار حرکاات
تالراری بدن شدن ،به اطراف پریدن و ادا و اصول و شاللک درآوردن) و رفتاار پرخاشاگری
(لگدزدن به دیگران ،کتک زدن به دیگران ،هل دادن دیگران و غیر ) را نشان میدهد.
آزمودنی شمار دو (ف):

سال داشت و در سالگی تشخی

اتیستیک دریافت کارد

بود و از همان موقع تتت کاردرمانی و گفتاردرمانی قرارگرفته اسات .البتاه در ابتادا پیشارفت
چندانی نداشته است اما او هماکنون کال ،پنجم کمتاوانذهنای را مایگاراناد و فاقاد کاالم
میباشد .از لتاظ رفتار چالشانگیز ،رفتار کلیشهای و قالبی (تالان دادن یا جنبانادن دساتهاا،
صدا ساازی و تالارار حاروف و دسات تالاان دادن) و رفتاار خاود جرحای (هارز خاواری و
بیشازانداز نوشیدن) را از خود نشان میدهد.
آزمااودنی شاامار سااه (م) / :سااال داشاات و در ساان سااالگی تشااخی

اتیسااتیک را

دریافت نمود بود .از همان موقع درمان را آغاز کرد است و هماکنون در مرکز تاوانبخشای
اتیسم ،تتت آماوزش متادودی قارار دارد .وی چنادین ساال در مؤسساات مختلان نادیاد
گرفتهشد است و فاقد کالم میباشد و از لتاظ مهارت خود یاری در سطح پایینی قارار دارد.
از لتاظ رفتار چالشانگیز ،رفتار کلیشهای و قالبی (بو کردن اشیا ،چرخش حول یاک متاور،
قدم رو رفتن ،حااالت بادنی عجیااوغریاا و باه دور اشایا چرخیادن) ،رفتاار خاود جرحای
(ضربه زدن به اعضای بادن و هارز خاواری) و رفتاار پرخاشاگری و مخار (کتاک زدن باه
دیگران ،آ دهان پرتا کردن به دیگران و تخریا اشیا) را نشان میدهد.
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روش
در این پژوهش ،نخست باهوسایله نتاایج حاصال از پرسشانامه مشاالالت رفتااری ،ثبات
نمونهگیری زمان ،ثبت فاصله زماان کاه توساط والادین تالمیال شاد ،خاط پایاه رفتارهاای
چالشبرانگیز (کلیشهای و قالبی ،خود جرحی و پرخاشگری) افراد باا اخاتالل اتیسام رسام
شد .سسس روش درمانی ویبروآکوستیک موزیک به مدت  1جلسه و هر جلساه  1دقیقاه
ارائه گردید .در هر جلسه بهوسیله ثبت فاصله زمان ،میزان رفتارهاای چاالشانگیاز در حاین
مداخله مشاهد و ثبت شد ،همچنین تمام جلسات بهوسیله دوربین فیلمبرداری ضبط شاد تاا
برای انداز گیری هر خرد رفتار چالشانگیز به طور دقی استفاد شود.
فشارخون و ضربان قلا افراد با اختالل اتیسم  ،پیش از شروع مداخله 1 ،دقیقه پس از
شروع مداخله و بالفاصله پس از پایان مداخله مورد انداز گیری قارار گرفات .بعاد از پایاان
جلسات درمانی ،رفتار چالشانگیز (کلیشهای و قالبی ،خود جرحی و پرخاشگرانه) افاراد باا
اختالل اتیسام دوباار توساط والادین و باا اساتفاد از پرسشانامه مشاالالت رفتااری ،ثبات
نمونهگیری زمان و ثبت فاصله زمان مورد ارزیابی قرار گرفت .پیگیاری نیاز هفتاه پاس از
پایان مداخله در موقعیت طبیعی رفتار از طری مشاهد ثبت گردید.
ابزار پژوهش
پرسشنامه مشالالت رفتاری  :این پرسشنامه در سال  11بهوسایله روجاان و همالاارانش
طراحی شد .این پرسشنامه برای ارزیابیهای بالینی و درمانی و هماهگیرشناسای ماورد اساتفاد
قرار میگیرد .از خرد مقیا ،برای ارزیابی رفتارهای خود جرحای و رفتارهاای کلیشاهای و
قالبی و رفتارهای مخر و پرخاشگرانه ،تشاالیلشاد اسات .پایاایی آزماون – بااز آزماون و
همسانی درونی سه خرد مقیا ،پرسشنامه مشالالت رفتاری بهوسایله روجاان و همالااران در
چندین مطالعه قابلقبول ارزیابیشد است (گانزالس و همالاران  118 ،؛ روجان و همالااران،

1

. Behavior Problem Inventory - 01
. Rojan et al.
3
. Gonzalez et al
2

6

بررسی تأثیر درمان ویبروآکوستیک موزیک بر کاهش...

همالاران 11 ،؛ روجان و همالاران 1 1،؛ ون اینجن و همالاران .) 1 1
ثباات نمونااهگیااری زمااان و ثباات فاصااله زمااان :دو اباازار جهاات ثباات مشاااهدات رفتارهااای
چالشانگیز توسط پژوهش گر تنظیم و در اختیار والدین قرار گرفت تاا مشااهدات مربوطاه را
در آن ثبت نمایند و برای تعیین خط پایه و ارزیابی تأثیر درمان بهکاررفته است.
تجزیهوتتلیل داد ها
روش تجزیهوتتلیل داد ها در این پژوهش ،توصایفی اسات .باهطاورکلی در هایچیاک از
طر های پژوهشی تک آزمودنی از روش تتلیل آمااری اساتفاد نمایشاود .اغلاا پاژوهش
گران حوز اصال رفتار و رفتاردرمانی ،در چنین شرایطی نیاز به استفاد از روشهای آمااری
نمیبینند (سین.) 91 ،
نتایج
نمر پیشآزمون ،پسآزمون و دور پیگیری هر ساه رفتاار (حرکاات کلیشاهای و قاالبی،
خود جرحی و پرخاشگری) برای هر آزمودنی بهوسیله پرسشانامه مشاالالت رفتااری متاسابه
شد و در نمودار  ، ، ، ، ،2آورد شد است.
20
15
پیش آزمون

10

پس آزمون

5

دور پیگیری

0
رفتار خود جرحی

رفتارپرخاشگرانه و مخر

حرکات کلیشه ای و قالبی

نمودار  .1مقایسه فراوانی رفتار کلیشهای و قالبی (ش) در  3دوره پیشآزمون ،پسآزمون و
دوره پیگیری
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. Van Ingen
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پس آزمون
دور پیگیری
رفتار خود جرحی

رفتارپرخاشگرانه و مخر

حرکات کلیشه ای و قالبی

نمودار  .2مقایسه شدت رفتار کلیشهای و قالبی (ش) در  3دوره پیشآزمون ،پسآزمون و
دوره پیگیری
8
6

پیش آزمون

4

پس آزمون

2

دور پیگیری

0
رفتار خود جرحی

رفتارپرخاشگرانه و مخر

حرکات کلیشه ای و قالبی

نمودار  .3مقایسه فراوانی رفتار کلیشهای و قالبی (ف) در  3دوره پیشآزمون ،پسآزمون و
دوره پیگیری
8
6
پیش آزمون

4

پس آزمون

2

دور پیگیری

0
رفتار خود جرحی

رفتارپرخاشگرانه و مخر

حرکات کلیشه ای و قالبی

نمودار  .4مقایسه شدت رفتار کلیشهای و قالبی (ف) در  3دوره پیشآزمون ،پسآزمون و دوره
پیگیری
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رفتارپرخاشگرانه و مخر

حرکات کلیشه ای و قالبی

نمودار  .5مقایسه فراوانی رفتار کلیشهای و قالبی (م) در  3دوره پیشآزمون ،پسآزمون و دوره
پیگیری
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دور پیگیری
رفتار خود جرحی

رفتارپرخاشگرانه و مخر

حرکات کلیشه ای و قالبی

نمودار  .6مقایسه شدت رفتار کلیشهای و قالبی (م) در  3دوره پیشآزمون ،پسآزمون و دوره
پیگیری

نمر هاای هار ساه آزماودنی هام از نظار فراوانای و هام از نظار شادت در پاسآزماون
کاهشیافته است ولی همان طور که در نمودارها مشخ

اسات در دور پیگیاری نمار هاا

نسبت به پسآزمون افزایشیافته است و در بعضی از آزماودنیهاا همچاون (م) رفتاار خاود
جرحی و شدت رفتار پرخاشگرانه و مخر  ،در ماورد (ف) نیاز در رفتاار خاود جرحای باه
انداز قبل از درمان در پیشآزمون بازگشت کرد است.
در طااول جلسااات درمااانی هاار سااه آزمااودنی بااهوس ایله آزمااایشگاار از لتاااظ رفتااار
چالشانگیز مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج آن را میتوان به تفالیک در نمودارهای ذیال
مشاهد کرد.
یک سیر نزولای در رفتاار کلیشاهای و قاالبی (ش) را در طاول جلساات درماانی شااهد
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هسااتیم .در جلسااه نخساات بااه علاات اینالااه شااایان بااه موساایقی عالقااه داشاات و خااود پیااانو
مینواخت کاهش چشمگیری نسبت به خط پایه را نشان داد.
حرکات کلیشه ای و قالبی شایان در جلسات درمانی
حرکات کلیشه ای و قالبی شایان در ارزیابی والدین
12
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نمودار شماره  .7میزان حرکات کلیشهای و قالبی (ش) در جلسات درمانی والدین

جلسه پنجم یک افزایش جزئی در رفتار کلیشهای و قالبی دید میشود کاه دلیال آن را
مادر (ش) نرفتن او به مدرسه و مشاهد یک فیلم جنگی میداند .باه دلیال اینالاه بار اساا،
گزارش مادر آزمودنی در متیط جدید و با افراد جدید سعی دارد رفتار چاالشانگیاز خاود
را کنترل کند و تصویر بهتری را از خود ارائه دهاد ،افازون بار ارزیاابیهاایی کاه در جلساه
درمان انجام میشد ارزیابیهایی هم پس از جلسه درمان توسط مادر انجام گردید.
در ارزیابی والدین از رفتار کلیشهای و قالبی ش پس از درمان در خانه ،یک سیر نزولای
در این رفتار ،همسو با ارزیابی که در جلسه درمان انجامشد بود ،مشاهد شد کاه در جلساه
پنجم و ششم افزایش میزان رفتار کلیشاهای را شااهد باودیم نشاان از تاأثیر شارایط متیطای
دارد .بهطورکلی مادر عنوان کرد که وی پس از درمان از آرامش بیشتری برخوردار باود
است.
خط پایه ش یک سیر نزولی در رفتار پرخاشاگرانه را نشاان مایدهاد .ماادر دلیال آن را
اینطور عنوان میکند که ش زمانی که متوجه میشد که در حال ارزیاابی اسات ،دسات از
رفتار پرخاشگرانه برمیداشت و میگفت که پسر خوبی خواهم شد.
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با توجه باه ارزیاابیهاایی کاه از (ش) در ماورد رفتاار پرخاشاگرانه و مخار در طاول
جلسات درمانی انجام شد ،رفتار پرخاشگرانه وی در طی جلسات درمان کاهش یافته اسات.
از جلسه دوم به دالیلی که در باال بیان شد ،برگ ثبت فاصله زمان در اختیار مادر (ش) قارار
گرفت تا به صورت کامالً تصادفی  1دقیقه وی را از نظر رفتار پرخاشگرانه و مخر مورد
مشاهد قرار دهد (نمودار شمار .)9
رفتار پرخاشگرانه و مخر (ش) در جلسات درمانی
رفتار پرخاشگرانه و مخر (ش) در ارزیابی والدین
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نمودار  .8رفتار پرخاشگرانه و مخرب (ش) در جلسات درمانی و ارزیابی والدین

پس از جلسه سوم نیز یک مورد رفتار پرخاشگرانه در مورد وی مشاهد شد .بهطورکلی
مادر ش گزارش کرد که ش در روز درمان بسیار آرامتر است و رفتار پرخاشگرانه کمتاری
را از خود نشان میدهد.
پس از جلسه چهار و پنجم سایری افزایشای را در رفتاار پرخاشاگرانه ش شااهد باودیم.
مادر علت آن را مدرسه نرفتن و بازی رایانهای و مشاهد فیلم جنگی بیاان مایکناد( .هماان
طور که در نمودار شمار  9مالحظه شد در جلسه پنجم سیری صعودی در رفتار کلیشهای و
قالبی وی نیز شاهد بودیم) .از جلساه ششام باه بعاد رفتاار پرخاشاگرانه (ش) رو باه کااهش
گااشت به طوری که در جلسه نهم وی رفتار پرخاشگرانهای از خود نشان نداد .بهطورکلی،
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رفتار پرخاشگرانه و مخر ش پس از جلسات درمانی به نسبت خط پایه کاهش یافت.
ارزیابی رفتار کلیشهای و قالبی ف در جلسات درمانی توسط درمانگر در نمودار  8نشان
داد شد است .کاهش حرکات کلیشهای و قالبی ف را از جلسه چهارم به بعد شاهد هستیم.
جلسه نخست تا سوم به دلیل شرایط خانوادگی که مادر گزارش کرد و به دلیل بیماری پادر
وی ،ف در خانه تنها بود و به مدرساه نیاز نرفتاه اسات ،باه هماین دلیال کاهشای در رفتاار
کلیشااهای وی شاااهد نبااودیم .از جلسااه چهااارم ف بااه مدرسااهرفتااه بااود و پااس از مدرسااه
استراحت کوتاهی انجام داد و به جلسه درمان آمد بود.
حرکات کلیشه ای و قالبی (ف)در جلسات درمانی
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نمودار  .9حرکات کلیشهای و قالبی (ف) در جلسات درمانی

از جلسه پنجم باه بعاد سایری نزولای در حرکاات کلیشاهای و قاالبی وی شااهد هساتیم
بهطوریکه در جلسه آخر درمان به جز یک مورد ،حرکت کلیشهای از خاود باروز ناداد.
مادر نیز اشار کرد که وی در ساعات اولیه پس از جلسه درمانی آرامتر است.
رفتار خود جرحی (ف) از نوع هرز خواری و زیاد نوشیدن اسات کاه شادت آن بسایار
کم اسات .در جلساات درماانی باه دلیال اینالاه ماواد غیرخاوراکی و یاا ماواد نوشایدنی در
دستر ،نبود .وی به جز جلسه نخست و دوم که وسایلی که در دستر،اش بود به دهان برد
و جوید ،این رفتار را تا جلسه هشتم از خود نشان نداد .بر این اساا ،پاس از جلساه دوم باه
مادر وی برگه ثبت فاصله زمان داد شد که رفتار خود جرحی وی را در خانه مورد مشاهد
قرار دهد که نتایج آن در نمودار  1ارائه شد.
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رفتار خود جرحی (ف) در جلسات درمانی
رفتار خودجرحی (ف) پس از جلسات درمانی ارزیابی والدین
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نمودار  .11رفتار خود جرحی (ف) در جلسات درمانی و ارزیابی والدین

رفتار خود جرحی ف پس از جلسه درماان باه نسابت خاط پایاه کااهش داشاته اسات کاه ایان
کاهش از جلسه چهارم به بعد آغازشد است (همزمان با عادی شدن شرایط خانوادگی).
 ،ارزیابیهای درمانگر از رفتار کلیشهای و قالبی ،رفتاار مخار و پرخاشاگرانه

نمودار شمار

(م) را در جلسات درمانی نشان میدهد.
حرکات کلیشه ای و قالبی (م) در جلسات درمانی
رفتار مخر و پرخاشگرانه (م) در جلسات درمانی
رفتار خود جرحی( م )در جلسات درمانی
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نمودار شماره  .11حرکات کلیشهای و قالبی ،رفتار مخرب و پرخاشگرانه ،رفتار خود جرحی
(م) در جلسات درمانی
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حرکااات کلیشااهای و قااالبی م در جلسااه اول بساایار زیاااد و بااا خااط پایااه یالسااان بااود
بهطوریکه وی نتوانست از درمان در جلسه اول به خوبی بهار مناد شاود .ماادر او گازارش
کرد که م چند روز گاشاته تتات درماان باا زالاو قرارگرفتاه اسات و ایان صاندلی و فضاا
تداعیکنند آن درمان برای اوست .در جلسه دوم کاهشی چشمگیر را در رفتار چالشانگیز
م شاااهد هسااتیم .شاارایط متیطاای و خااانوادگی نیااز هماننااد دو آزمااودنی دیگاار ،باار میاازان
اثرگااری این درمان بر وی نیز نمایان بود .در جلسه ششم باه دلیال نااآرامیای کاه شارایط
خانوادگی برای او ایجاد کرد بود ،رفتارهای چاالشانگیاز او افازایش پیادا کارد و شارایط
فصلی که در جلسات پایانی به وجود آمد بود  ،باعث شد افزایشی در رفتار چالشانگیز "
م " دید شود .نوساناتی در بروز رفتار چالشانگیز آزمودنی شامار

در جلساات درماانی

مالحظه میشود .علت احتمالی ایان نوساانات در جلساات را باه فاصاله زماان باین جلساات
درمانی میتوان نسبت داد .جلساات درماانی ،در دو فاصالۀ زماانی یاکروز و چهاار روز
برگزار میشد (دوشنبه و چهارشانبه) .در جلساات بافاصالۀ چهاار روز  ،باه نسابت جلساات
بافاصلۀیک روز  ،میزان هر سه رفتار چالشانگیاز افازایش یافات و در جلساات باا فواصال
زمانی کمتر ،به ویژ از جلسه پنجم به بعد ،در هر سه خرد رفتار چالشانگیز ،شاهد کااهش
رفتارها بودیم.
تغییرات ایجادشد در فشارخون و ضربان قلا در هار ساه آزماودنی قبال ،بعاد و حاین
مداخله درمانی در جدولهای زیر ارائهشد است.
جدول شماره  .1میزان فشارخون هر  3آزمودنی در قبل از شروع درمان ،در حین درمان و
بالفاصله بعد از درمان
آزمودنی شمار

 .اواخر اسفندما و اوایل فروردینما

(ش)

آزمودنی شمار

(ف)

آزمودنی شمار

(م)
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جدول شماره  .2تعداد ضربان قلب هر  3آزمودنی در قبل از شروع درمان ،در حین درمان و
بالفاصله بعد از درمان

قبل از درمان

حین درمان

بعد از درمان

قبل از درمان

حین درمان

بعد از درمان

91

91

91

جلسه سوم درمان

1

9

91

28

21

9

جلسه چهارم درمان

8

12

2

2

21

21

حین درمان

جلسه دوم درمان

8

2

11

بعد از درمان

جلسه اول درمان

1

(ش)

آزمودنی شمار

9

قبل از درمان

آزمودنی شمار

(ف )

آزمودنی شمار

(م)

1
9

1

21

1

1

29

8

9

05

بررسی تأثیر درمان ویبروآکوستیک موزیک بر کاهش...
1

جلسه پنجم درمان

92

جلسه ششم درمان

2

جلسه هفتم درمان

9

2

19

82

99

19

8

21

91

9

18

19

8

91

21

11

21

2

91

19

9

جلسه هشتم درمان

2

8

91

8

1

9

21

جلسه نهم درمان

81

9

8

91

18

91

2

جلسه دهم درمان

98

19

9

2

21

21

11

2

1
2

همان طور کاه در جادول و مشااهد مایشاود ،فشاارخون و ضاربان قلاا هار ساه
آزمودنی در حین جلسات درمانی و پس از درمان کاهشیافته است.
بحث
رفتااار چااالشانگیااز هاار آزمااودنی (حرکااات کلیشااهای و قااالبی ،پرخاشااگری و
خودجرحی) ،هم در ارزیابیهای پاژوهشگار در جلساات درماانی و هام در ارزیاابیهاای
والدین پس از جلسات درمانی و در اجرا مجدد پرسشنامه مشالالت رفتاری ،به نسابت خاط
پایه کاهش داشته است .رفتار چالشانگیز آنها در طول جلسات درمانی و پسازآن همیشاه
از خط پایه پایینتر بود و این امر نشان میدهاد کاه درماان ویبروآکوساتیک موزیاک ،در
بهبود رفتارهای چالشانگیز آزمودنیها مؤثر بود است .با توجاه باه نتاایج باه دسات آماد
میتوان گفت که درمان ویبروآکوستیک موزیک ،مطاب باا نتاایج پاژوهشهاای گاشاته،
رفتارهای خود جرحی ،حرکات کلیشهای و پرخاشگری افراد باا اخاتالل اتیسام را کااهش
ماایدهااد (ویگاارام 88 ، 881، 881،؛ النجوساات ،اندرسااون ،ویاادن

 .) 118 ،نتااایج

پژوهش ها ،در مورد درمان ویبروآکوستیک موزیک ،برای بیمارهای مختلن نشان داد اناد
که این درمان باعث کاهش اضاطرا (رتنیاک ،تاام ،زیلیانالس 11 ،؛ ویگارام  ) 88و
فعالیت اعصا خودمختاار مایشاوند و مایتواناد دو عملالارد فیزیولاوکیالی فشاارخون و
ضربان قلا (ویگرام 882 ،؛ ریوته واها ) 11 ،را نیز کاهش دهد .ازآنجااییکاه برخای از
مطالعات ،علت رفتار چالشانگیز افاراد باا اخاتالل اتیسام را فعالیات بایشازاناداز سیساتم
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عصبی سامساتیک باه عناوان شااخهای از سیساتم عصابی خودمختاار (ون انگلناد ) 89 ،و
افزایش اضطرا (مو ،و همالااران 111،؛ گیلبارگ و کلماان 111 ،؛ کایم و همالااران،
 ) 111میدانند و در چندین مطالعه نشان داد شد است که افرادی که دارای خاود جرحای
میباشند ضربان قلبشان قبل از انجام خود جرحی افزایش مییابد؛ و پس از انجام این عمال،
ضربان قلا کاهش مییابد و همچنین دید شد است که این افراد برای رهایی از پیامدهای
آزاردهند رفتار خود جرحی ،حرکات قالبیای انجام میدهند و هنگاامیکاه آنهاا از ایان
حرکات استفاد مینمایند ضربان قلبشان کاهش مییابد و چناان چاه آنهاا را از ایان عمال
بازدارنااد ،ضااربان قلبشااان افاازایش مااییابااد (فااری ماان و همالاااران 888 ،؛ بااار را و
همالاران 111،؛ جنئت و همالاران،

 .) 1پژوهشاگر بار اساا ،علال بااال و پیشانهادهای

پژوهشهای پیشین ،برای تبیین چگونگی اثرگااری این درماان بار رفتارهاای چاالشانگیاز
افراد با اختالل اتیسم  ،اقدام به ارزیابیهای فیزیولوکیالی درمانجویان نمود.
نتایجی که از انداز گیاری میازان فشاارخون و ضاربان قلاا درماانجویاان در جلساات
درمانی (قبل از مداخله ،در حین مداخله و بالفاصله پس از مداخله) به دست آماد  ،کااهش
این دو عملالرد فیزیولوکیالی را در حین هر جلسه مداخله و پس از مداخله نشان میدهد؛ و
بهطورکلی از میزان فشارخون و تعداد ضربان قلاا آزماودنی شامار

(ش) در مقایساه باا

انداز گیریهای قبل از شروع هر جلسه درمانی ،کاسته شد اسات .ایان امار نمایاانگر یاک
تأثیر بلندمدت بار ایان دو عملالارد فیزیولاوکیالی مایباشاد؛ یعنای فعالیات سیساتم عصابی
سمساتیک کنترل شد است.
به نظر پژوهشگر میتوان ،کاهش رفتار چالشانگیز درماانجویاان ایان پاژوهش را باه
کاهش فعالیت سیستم عصبی سمساتیک و نیز کاهش اضاطرا آنهاا نسابت داد و احتمااالً
این درمان باکم کردن برانگیختگی مانع از بروز رفتارهایی همچون خود جرحی و حرکاات
قالبی افراد با اختالل اتیسم میشود .البته با انداز گیریهای دقی تار همچاون تعاداد دفعاات
تنفس ،حرارت پوستی ،نوار قلبی و غیر میتوان به صورت دقی تری نقش مؤثر این درماان
را بر سیستم اعصا خودمختاار ارزیاابی کارد کاه ایان امار نیااز باه پاژوهشهاای بیشاتر و
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وسیعتری دارد.
با توجه به یافتههای این پژوهش به نظر میرسد بعضی از عوامل میتوانند در اثربخشای
این روش درمانی نقش مؤثری داشته باشد؛ ازجمله این عوامل میتوان به شارایط متیطای و
خانوادگی آرام ،تجربهها و آماوزشهاای مثبات و مارتبط قبلای ،تعاداد جلساات و فواصال
کوتا تر زمانی بین برگزاری جلسات درمانی اشار نمود .افزون بر آن پژوهش حاضار نشاان
داد که رفتار چالشانگیز درمانجویانی که تتت درمان با این روش قرار گرفتناد ،بالفاصاله
پس از هر جلسه اجرا درمان در شرایط کنترل شد و مطلوبی قرار داشتند ،در نتیجه پیشانهاد
میشاود از ایان درماان قبال از شاروع هار ناوع آموزشای بارای ایان افاراد اساتفاد گاردد.
بهطورکلی بروز هر سه رفتار چالشانگیز افراد با اختالل اتیسم به نسابت خاط پایاه ،کاساته
شد  ،ولی این رفتارها به صورت کامل کنترل نشدند .پژوهشگر احتماال مایدهاد اگار ایان
درمان ،با درمانهای دیگر تلفی گردد ،میتواند در کنتارل رفتارهاای چاالشانگیاز ماؤثرتر
باشد.
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