اثربخشی موسیقی درمانی بر رفتارهای کلیشهای ،رفتارهای آسیب
به خود و رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان اتیستیک
مجتبی گشول ،بختیار کرمی ،ارکان خوشکالم،

چکیده
یکی از مهمترین مشکالت کودکان اتیستیک مشکالت رفتاری این کودکان است .هدف این پژوهه
بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بژر شژدت ه فراهانژی رفتژارهژای کییشژ ای ،رفتارهژای سسژیب بژ خژود ه
رفتارهای پرخاشگران ی کودکان اتیستیک بود .رهش پژوهه
سزمون با گرهه کنترل بود .سزمودنیهای این پژوهه

سزمایشژی دارای حژر پژی سزمژون -پژ

 42کژود

اتیسژتیک بودنژد کژ از بژین  741نفژر از

مراجع کننده ب مرکز اتیستیک اصفهان ب صورت در دسترس انتخاب شدند ه با استفاده از نمرههژای سنهژا
در سزمون تشخیصی اتیستیک (گارز) همتا شده ه ب صورت تصادفی در گژرهه سزمژای
شدند ه سرانجام یکی از گرههها ب صورت تصادفی ب عنوان گرهه سزمای

ه کنتژرل گماشژت

انتخاب شد .مجموع جیس های

موسیقیدرمانی ک در هفت ده جیس (یک جیس فردی ه یک جیس ی گرههی) بر گزار میشژد 24 ،جیسژ
بود .دادههای این پوهه

از حریق پرسشنام ی مشکالت رفتاری جمژ سهری شژد ه بژا اسژتفاده از سزمژون t

تحییل شد .نتایج نشان داد ک موسیقیدرمانی بژر کژاه

فراهانژی رفتژار خژودسزاری اثژر معنژاداری داشژت

( .)P<1/17همچنین موسیقیدرمانی اثر معنژاداری بژر کژاه

شژدت رفتژار خژودسزاری ،فراهانژی ه شژدت

رفتارهای کییش ای داشت ( .)P<1/10ب نظر میرسد موسیقیدرمانی مژیتواتژد موجژب کژاه

مشژکالت

رفتاری کودکان اتیستیک شود ه الزم است تمام مراکزی ک بژ ایژن کودکژان خژدمات ارایژ مژیدهنژد از
موسیقیدرمانی برای کاه

مشکالت رفتاری کودکان اتیستیک استفاده کنند.

واژگان کلیدی :موسیقیدرمانی ،اتیسم ،مشکالت رفتاری.

 .7کارشناسژژژی ارشژژژد رهانشناسژژژی عمژژژومی دانشژژژگاه خژژژوارزمی تهژژژران ه مربژژژی مرکژژژز اهتیسژژژم اصژژژفهان
gashool1359@gmail.com
 .4کارشناسی ارشد رهانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی تهران bak.karami@gmail.com
 .کارشناسی ارشد رهانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه عالم حباحبایی Arkankhshkalam@yahoo.com
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اتیستیک نوعی اختالل رشدی عصبی است ک بژا سسژیب شژدید در تعامژل اجتمژاعی ه
مهارتهای ارتباحی ه نیز هجود رفتارها ،عالیق ه فعالیتهژای کییشژ ای مشژخ

مژیشژود

(انجمژژن رهانشناسژژی سمریکژژا .)4174 ،رفتارهژژای خژژودسزاری 7،رفتارهژژای کییشژژ ای 4ه
رفتارهای پرخاشگران از جمی شای تژرین مشژکالت رفتژاری در بژین افژراد دخژار اخژتالل
اتیستیک است (شرهدر ،2اهستر گرانت 0ه تامسژون .)4114،2حژدهد  41-71درصژد از کژل
افژژراد دارای ایژژن اخژژتالل (هولژژدن 1ه گیتسژژین )4112 ،حژژدهد  21 – 1درصژژد از افژژراد
اتیستیکی ک در مؤسسات نگهداری میشوند (دیب  ،توماس 71ه برایت4117 77،؛ رهژان،

74

رهژان 74،ماتسون 7 ،الت72ه ایسبنسن )411770،این رفتارهژا را از خژود نشژان مژیدهنژد .هژر
اندازه ک شدت اتیستیک بودن فرد باالتر باشد شدت ه فراهانی اینگون رفتارها نیز افزای
مییابد (هولدن ه گیتسین4112،؛ رهژان ه دیگران.)4117 ،
از بین این رفتارها ،رفتارهای خودسزاری ه رفتارهای پرخاشگران میتوانژد باعژب بژرهز
سسیبهای جدی برای فرد ه احرافیان

گردد ه ب همژین دلیژل تژاکنون بحژبهژای زیژادی

راجژ بژ بهتژژرین راه درمژان ایژژن رفتارهژا صژژورت گرفتژ اسژژت (هیژ  .)4114 72،در بژژین
رهیکردهای مداخی ای متعددی ک برای این افراد ب کار گرفت شده ،موسژیقیدرمژانی 71بژ
1. Self-injurious behavior
2. stereotypical behavior
3. aggressive destructive behaviors
4.Schroeder
5
. Oster-Granite
6
. Thompson
7
. Holden
8
. Gitlesen
9
. Deb
10
. Thomas
11
. Bright
12
. Rojahn
13
. Matson
14
. Lott
15
. Esbensen
16
. Weiss
17
. Music therapy
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عنوان یک شیوه درمانی مفید-ک میتواند در درمان مشکالت رفتاری افراد اتیستیک مژؤثر
هاق شود -معرفی شده است (هیگرام ه گولد.)4112 ،
موسیقی باعب برانگیخت شدن هیجانات میشود (النکویست 7،کارلسژون 4،هییمرسژون
هییمرسون ه جاسیین )4174 2،ه از حرف دیگژر اعتقژاد بژر ایژن اسژت کژ گژوش دادن بژ
موسیقی هاکن های هیجانی فرد را نیز ب دنبال دارد .مطالعژات نشژان داده کژ گژوش دادن
ب موسیقی باعژب کژاه

انقبژاا ماهیچژ هژای کودکژان ه نوجوانژان اتیسژتیکی مژیشژود

(اسکیل 0ه هیگرام7 0 ،2؛ هیگرام،

 .)7مایکل 1ه خسکی نیژز در مطالعژ خژود نشژان

دادند ک موسیقیدرمانی باعژب کژاه

درد مژیشژود (مایژل ه خسژکی .)7 0 ،همچنژین

مطالعات تأثیر سموزش موسیقی ه موسیقیدرمانی را بر کاه

اضطراب افراد دخار اخژتالل
 .)7اسکیل

اتیستیک را نشان داده است (راتل ،راتنیک ،تام ه زیینسک4112 ،؛ هیگرام،

ه هیگرام در مطالع دیگر نیز دریافتند ک موسیقیدرمژانی بژر سیسژتم عصژبی خودمختژار ه
فشارخون این افراد تأثیر میگذارد (اسکیل ه هیگرام7 0 ،؛ هیگرام.)4112 ،
افراد دخار اختالل اتیستیک در مقایس بژا افژراد عژادی از سژطط اضژطراب بژاالتری نیژز
برخوردارند (دیب ه دیگران .)4117 ،ب نظر میرسد ک مشکالت رفتاری میتوانژد ارتبژا
نزدیکی با اضطراب تجرب شده در این افراد داشژت باشژد (کیمبرلژی ه ماتسژون .)4171 ،بژ
عالهه اکثژر افژراد دخژار اخژتالل اتیسژتیک عالیمژی از بژدکاری درهنژی را نشژان مژیدهنژد
(بیینی )4112،71ه ب احتمال فراهان مشکالت رفتاری کودکان ه نوجوانژان اتیسژتیک تحژت

1

. Lundqvist
. Carlsson
3
. Hilmersson
4
. Juslin
5
. Skille
6
. Wigram
7
. Michel
8
. Chesky
9
. Kimberly
10
. Bellini
2
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کنترل این بدکاری درهنی است (هیرستین ،7ایورسن 4ه راماخاندران .)4117 ،
همچنین موسیقیدرمانی میتواند از حریق فعالسازی نورهنهژای سینژ ای 2مغژز موجژب
کژژاه

مشژژکالت کودکژژان اتیسژژتیک شژژود (کژژاترین هن ه دیگژژران )4171 ،زیژژرا برخژژی

پوههشگران معتقدند بسیاری از مشکالت کودکان اتیستیک ناشی از نق

عمیکرد نژورهن-

های سین ای است (کاترین 0ه دیگران.)4171 ،
تژژاکنون مطالعژژات متعژژددی دربژژاره تژژأثیرات موسژژیقیدرمژژانی بژژر جنب ژ هژژای مختی ژ
رهانشناختی ،اجتماعی ،ارتباحی ،مهارتی ه ...افراد دخار اخژتالل اتیسژتیک صژورت گرفتژ
است .کاپالن 2ه استیل 1حی یک مطالع دقیق ده سال ب بررسژی تژأثیر موسژیقیدرمژانی بژر
جنب هژای مختیژ

زنژدگی افژراد اتیسژتیک پرداختنژد .حژی ایژن مطالعژ سنهژا یژک برنامژ

موسیقیدرمانی منظم را بر رهی  21فرد دخار اختالل اتسیم در دامن سنی  2 -4سژال اجژرا
کردند .نتایج حاکی از سن بود ک موسیقیدرمانی ب ترتیب بیشترین تأثیر را بر مهژارتهژای
زبژژانی ،ارتبژژاحی ( ،)%27ارتبژژاحی ،رهانشژژناختی (  ،)%شژژناختی (  ،)%موسژژیقایی ( )%1ه
ادراکی ،حرکتی ( )%0داشت اسژت (کژاپالن ه اسژتیل .)4110 ،بوسژو ه همکژاران

نیژز در

مطالع ای مشاب بژ بررسژی تژأثیر موسژیقیدرمژانی تعژامیی بیندمژدت بژر نیمژرف رفتژاری ه
مهارتهای موسیقایی افراد جوان دخار اختالل اتیستیک پرداختند .برنام مداخی ای حی 04
هفت بر رهی نفر فرد دخار اختالل اتیستیک انجام شد .نتایج بیانگر تفاهت معنادار نمژرات
نیمرف رفتاری ه مهارتهای موسیقایی افراد گرهه کنترل ه گرهه سزمای

در پی سزمژون

ه پ سزمون بود .این بدین معناست کژ در ایژن مطالعژ نیژز موسژیقی بژر نیمژرف رفتژاری ه

1

. Hirstein
. Iversen
3
. Ramachandran
4. Mirror neuron
5. Catherine Y. Wana
6
. Kaplan, R.S
7
. Steele, A.L
8. interactive music therapy
9. behavior profile
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5

مهارتهای موسیقایی این افراد تأثیر گذاشت است (بوسو ،7امانویل ،4میناززی  ،سبامونژت 2ه
سبامونت 2ه پولیتی .)4111 ،0ریتمن نیز حی مطالع ای ب بررسژی تژأثیر مژداخالت موسژیقی-
درمانی بر مهارتهای توج مشتر  2کودکان اتیستیک پرداخت .این مطالع حژی ده سژال
ه بر رهی کودکان  71-2سال انجام شد .نتایج این مطالع نیز بیانگر تأثیر موسژیقیدرمژانی ه
سموزش موسیقی بر مهارتهای توج کودکان اتیستیک است (ریتمن .)4110 ،1جینا کیم ه
ه همکاران

در مطالع ای شبی بژ مطالعژ ریژتمن بژ مقایسژ اثژر موسژیقیدرمژانی ه بژازی

درمانی بر افزای
کود

توج در کودکان اتیستیک پی دبستانی پرداختنژد .در ایژن مطالعژ 72 ،

اتیستیک  0-سال را ب حور تصادفی در ده گرهه قرار داده ه با یک گرهه حی 74

جیس  1دقیق ای ب موسیقیدرمانی پرداختند ه با گژرهه دیگژر نیژز  74جیسژ  1دقیقژ ای
بازی صورت گرفت .نتایج کیژی لژین مطالعژ نشژان داد کژ موسژیقیدرمژانی در مقایسژ بژا
بازیدرمانی تأثیر بیشتری بژر افژزای

توجژ کودکژان اتیسژتیک دارد .همچنژین نتژایج ایژن

مطالع بیانگر تأثیر موسیقیدرمانی بر ارتباحات اجتماعی غیرکالمی بوده است (جینژا کژیم ،
تونی هییگرام 71ه کریستین گولد .)411 ،77النکویست نیژز در مطالعژ ای بژ بررسژی تژأثیر
موسیقی بر رفتارهای خالشی افژراد اتیسژتیک ه دخژار اخژتالالت رشژدی پرداخژت .در ایژن
مطالع تعداد  41نفر از افراد مبتال ب اختالل اتیسژتیک ه اخژتالالت رشژدی حژی  0هفتژ در
جیسات  41-71دقیق ای ب موسیقی سرامبخ
گوش دادن بژ موسژیقی سرامبخژ

گوش میدادند .نتایج بیژانگر ایژن بژوده کژ

باعژب کژاه

هژر سژ حیژ

رفتژار کییشژ ای ،رفتژار

1. Boso, M
2. Emanuele, E
3. Minazzi, V
4. Abbamonte, M
5. Politi, P
6. Joint attention
7. Reitman, M.R
8. Play therapy
9. Jinah Kim
10. Tony Wigram
11. Christian Gold
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پرخاشژژگران ه رفتژژار خژژودسزاری شژژده اسژژت (النکویسژژت ،جژژانیال سندرسژژون 7ه جژژان
هیدینگ.)411 ،4
با توج ب اینکژ مطالعژات پیشژین نشژان داده کژ سمژوزش موسژیقی ه موسژیقیدرمژانی
میتواند بر فعالیتهای درهنی اثر گذاشت ه همچنین اضطراب فرد را کاه
خنین برداشت کرد ک موسیقیدرمانی درمانی میتواند در کاه

دهد ،میتژوان

مشژکالت رفتژاری افژراد

دخژژار اخژژتالل اتیسژژتیک مژژوثر هاقژژ شژژود .تژژاکنون مطالعژژات انژژدکی ب ژ بررسژژی تژژأثیر
موسیقیدرمانی بر کاه
هدف از این پوهه

مشژکالت رفتژاری کودکژان ه نوجوانژان اتیسژتیک پرداختژ انژد.

بررسژی تژأثیر موسژیقیدرمژانی بژر رفتارهژای خژودسزاری ،رفتارهژای

کییش ای ه رفتارهای پرخاشگران ی کودکان ه نوجوانان اتیستیک است.
روش
شرکتکنندگان و طرح پژوهش
شرکتکنندگان در این پوهه

 42کژود

ه نوجژوان ( 2تژا  71سژال) دارای اخژتالل

اتیستیک بودند (میانگین سنی شژرکتکننژدگان  71147ه انحژراف اسژتاندارد  41 7اسژت).
این شرکتکننژدگان از میژان  741نفژر از کودکژان ه نوجوانژان اتیسژتیک مرکژز اتیسژتیک
اصفهان ب صورت در دسترس انتخاب شدند .تمژامی ایژن کودکژان در ایژن مرکژز در حژال
سموزش با رهش تحییل کاربردی رفتار ( )ABAبودند 2 .نفر از ایژن کودکژان دختژر ه 41
نفر سنها پسر بودند .قبژل از شژرهع مداخیژ  ،از کژل نمونژ ی مژورد نظژر سزمژون تشخیصژی
اتیستیک (گارز) گرفت شد ه شرکتکنندگان بر اساس نمژرات ایژن سزمژون همتژا (جفژت)
شدند ه بژ صژورت تصژادفی در درهن گژرهه کنتژرل یژا سزمژای

گماشژت شژدند .مژال

همتاسازی ب این شکل بود ک  ±0نمرهی سزمون گارز ب عنوان یک جفژت در نظژر گرفتژ
شدند .همچنین در همتاسازی سزمودنیها سعی شد سن ه مدت زمان سمژوزش  ABAسنهژا
نیز مورد نظر قرار گیرد .در مرحی ی بعدی یکی از گرههها بژ صژورت تصژادفی بژ عنژوان
1. Gunilla Andersson
2. Jane Viding
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گرهه کنترل انتخاب شد .این حر از جمی حر های سزمایشی از نوع پژی سزمژون -پژ -
سزمون با گرهه کنترل میباشد.
ابزار
 -7مقیاس اندازهگیری اتیستیک :در این پوهه
تصادفی شرکتکنندگان از دهمین هیرای

ب منظژور همتاسژازی ه انتسژاب

مقیاس اندازهگیری اتیستیک (گیییام ،411 ،ب

نقل از احمدی ه همکاران )7 1 ،استفاده شده است .این مقیاس ابزار استانداردی مبتنی بژر
عالیم ه نشان های اتیسژتیک در خهژارمین هیژرای

راهنمژای تشخیصژی سمژاری اخژتالالت

رهانی ( )DSM-IV-TRاست ه در سال  411بژر رهی گژرهه نمونژ  7711از  2ایالژت
کشور سمریکا استاندارد شژده اسژت .ایژن مقیژاس دارای زیژر مقیژاس اسژت کژ ارتبژا ،
مهارتهای اجتماعی ه مشکالت رفتاری را ارزیابی میکند .هر زیژر مقیژاس  72گویژ دارد
ک توسط کارشناسان ،هالدین ه یا مربیان این کودکان از  1تا نمرهگذاری مژیشژود .ایژن
ابزار در سال  7 1توسط کارشناسان مرکز اتیستیک اصفهان هنجاریابی شده است .رهایی
صوری ه محتوایی این ابزار از سوی متخصصان ه کارشناسژان مرکژز اتیسژتیک اصژفهان
تأیید شد .برای برسهرد رهایی سازه از پرسشنام کارز ب حژور همزمژان اسژتفاده شژد کژ
ضرایب همبستگی این ده پرسشنام ( )1/ 1ب دست سمد .رهایی تشخیصی سن با مقایسژ
با  711کود

ه نوجوان سالم از حریق سزمون تحییل تمژایز مشژخ

شژد .نقطژ بژرش

سزمون ( )04ه حساسیت ه هیوگی مقیاس ب ترتیب (  )%ه ( )%711ب دست سمد .پایایی
این ابزار نیز با استفاده از ضریب سلفای کرهنباف بررسی شد .ضریب سلفژای کرهنبژاف بژرای
زیر مقیاس ارتبا ( ،)1/ 4برای زیر مقیاس مهارتهای اجتماعی (  )./1ه بژرای مشژکالت
رفتاری ( )./12گزارش شده است .ضمن اینک سلفژای کرهنبژاف کژل (  )./گژزارش شژده
است (احمدی ه دیگران.)7 1 ،
 -4سیاهه مشکالت رفتاری ( :)BPI-01در این پوهه

ب منظژور بررسژی میژزان

اثربخشی موسیقی بر مشکالت رفتاری از سیاه مشکالت رفتاری (رهژان ه دیگران)4117 ،
استفاده شده است ک شامل س زیر مقیاس است .زیر مقیاس اهل سسیب زدن بژ خژود مژی-
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باشد ک دارای  70گوی است .زیر مقیاس دهم رفتارهای کییش ای را ارزیژابی مژیکنژد کژ
دارای  40گوی است ه زیر مقیاس سوم سسیب ب دیگژران را ارزیژابی مژیکنژد ه دارای 74
گوی است .مجموع گوی های این سزمون  04گوی است ه هر گوی شدت ه فراهانژی رفتژار
را ب صورت جداگان نمرهدهی میکند .فراهانی رفتار ب صورت ماهیان  ،هفتگژی ،رهزانژ ه
هر ساعت است ه از  7تا  2نمرهدهی میشود .شدت رفتار در هر گویژ بژ صژورت خفیژ
متوسط ه شدید از  7تژا نمژرهگژذاری مژیشژود .النکویسژت ( )4177بژا اسژتفاده از رهش
تحییل عامیی رهایی ه اعتبار این پرسشنام را مورد بررسی قرار داده ه گزارش کژرده اسژت
ک ثبات درهنی شدت ه فراهانی رفتار ک با استفاده از سلفای کرهنباف محاسژب شژده اسژت
برای مقیاس شدت ( )1/ 0ه برای مقیاس فراهانی ( )1/ 2بوده است .هی همچنین گژزارش
کرده ک این پرسشنام در مقابل فرهنگ ه زبانهای مختی
 .)4177در این پوهه

ثبات باالیی دارد (النکویست،

سلفای کرهنباف محاسب شده برای فراهانی ه شدت رفتژار سسژیب بژ

خود ب ترتیژب ( )1/ 2ه (  )1/ه بژرای فراهانژی ه شژدت رفتارهژای کییشژ ای بژ ترتیژب
( )1/ 4ه ( )1/ 2ه برای فراهانی ه شژدت رفتژار پرخاشژگران بژ ترتیژب (  )1/ه ()1/ 1
بوده است.
شیوۀ اجرا
قبل از شرهع مداخی  ،سزمون گارز توسط یکی از کارشناسان مرکژز اتیسژتیک اصژفهان
ک در جریان نوع مداخی نبود ب صورت فردی از هر یک از  44شرکتکننده گرفت شژد ه
پ

از سن ،همتاسازی شرکتکنندگان بر اساس نمرات این سزمژون انجژام گرفژت (مژال

همتاسازی  ±0نمرهی سزمون گارز بوده است ک نتایج سن در جژدهل  7ارایژ شژده اسژت).
پ

از همتاسازی ه انتسژاب جفژتهژا بژ صژورت تصژادفی در داخژل گژرهههژا ه انتخژاب

تصادفی یک گرهه ب عنوان گژرهه سزمژای  ،هالژدین تمژام شژرکتکننژدگان بژ سژؤاالت
سیاه مشکالت رفتاری ( )BPI-01پاسخ دادند .برای هژر فژرد در هژر هفتژ  4جیسژ ی 41
دقیق ای برگزار میشد (مجموع جیس ها برای هر فرد  24جیس بوده است) .تمام مژداخالت
در یک اتاق انجام شد .یکی از جیس های هفتگی ب صورت فردی برگزار مژیشژد .بژ ایژن
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در حی این جیس ی فردی ب مژدت  41دقیقژ

صورت ک هر یک از اعضای گرهه سزمای

بر رهی تخت دراز کشیده ه ب صدای موسژیقی گژوش مژیداد .در ایژن جیسژ هژای فژردی
موسیقی درمانگر از اُرگ ه بیز برای نواختن موسیقی استفاده میکرد .در جیس ی دهم هفتژ
ک ب صورت گرههی برگزار میشد تمامی شرکتکنندگان در گرهه سزمای

بژ صژورت

گرههی حضور یافت ه ب صدای ساز اُرگ ک توسژط موسژیقی درمژانگژر نواختژ مژیشژد
گوش میدادند ه تشویق میشدند ک با الگو گژرفتن از پوههشژگر ه هماهنژگ بژا موسژیقی
شاد ارای شده ،حرکات موزهن از خود نشان دهند .پ

از گذشت مژاه مجژددا از هالژدین

هر ده گرهه خواست شد ک در ارتبا با مشکالت رفتژاری فرزندشژان بژ سژیاه مشژکالت
رفتاری پاسخ دهند .نتایج مقایس ی پی سزمژون ه پژ
گرهه سزمای

سزمژون مربژو بژ گژرهه کنتژرل ه

در جدهل  4ارای شده است.
نتایج

جدول  .1تفاوتهای گروهي برای نمرات آزمون گارز بین گروه آزمایش و کنترل
کنترل

سزمای
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

درج سزادی

t

رفتار کییش ای

72/101

0/ 17

70/401

0/ 27

44

1/242

7 /

2/12

70/0

2/100

44

1/ 1

77/ 72

0/ 7 0

74/272

0/14

44

1/ 0

ارتبا
تعامل اجتماعی

همان حور ک در جدهل مشاهده میکنید میانگین ه انحژراف اسژتاندارد نمژرات سزمژون
گارز ک ب منظور همتاسازی گرههها صورت گرفت است بسژیار نزدیژک بژ هژم مژیباشژد.
میانگین ه انحراف استاندارد رفتارهای کییش ای بژرای گژرهه سزمژای

بژ ترتیژب  72/10ه

 0/ 1میباشد درحالیک این نمرات برای گرهه کنتژرل  70/40ه  0/ 27مژیباشژد .در زیژر
مقیاس ارتبا  ،میانگین ه انحراف استاندارد برای گرهه سزمژای

 7 /ه  2/12ه بژرای
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گرهه کنترل

 70/0ه  2/100است .همچنین در زیژر مقیژاس تعامژل اجتمژاعی ،میژانگین ه

انحراف استاندارد نمرات گرهه سزمای

 77/ 72ه  0/7 0ه برای گژرهه کنتژرل  74/272ه

 0/14است.
جدول  .2تفاوتهای گروهي مشکالت رفتاری برای نمرات اختالفي پیشآزمون -پسآزمون
بین گروه آزمایش و کنترل
سزمای
متغیر
فراهانژژی رفتژژار

کنترل
انحراف

میانگین

میانگین

معیار

2/222

7/4 1

4/101

فاصی احمینان
انحژژژژراف

df

t

7/244

44

/0 1

اندازه اثر

حد پایین

حد باال

1/1 1

/124

معیار
**

7/ 21

خودسزاری
شژژژدت رفتژژژار

0/272

4/222

/

*

1/7

/11

44

*

44

*

4/027

7/ 2

44

4/4 1

7/101

/ 14

خودسزاری
فراهانژژی رفتژژار

1/

4/004

2/222

شژژژدت رفتژژژار

0/401

4/441

4/0

4/ 2

فراهانژژی رفتژژار

/722

4/004

4/272

7/ 1

44

شژژژدت رفتژژژار

4/011

7/022

7/222

4/112

44

1/2

0/ 2

1/

4/21

1/012

2/ 42

1/

1/ 7

-7/72

4/22

1/

1/ 12

-7/112

4/121

1/ 11

کییش ای
کییش ای
پرخاشگران
پرخاشگران
**

P<1/17

>1/10*P

همان حور ک در جدهل  4مشژاهده مژیفرماییژد تفژاهت گژرهههژا در فراهانژی ه شژدت
رفتارهای خودسزاری ب ترتیب در سطط  1/17ه  1/10معنادار است .همچنین تفاهت گرهه-
ها در فراهانی ه شدت رفتارهای کییش ای هر ده در سطط  1/10معنادار است .ضژمن اینکژ
تفاهت گرههها در فراهانی ه شدت رفتارهای پرخاشگران معنادار نیست.
بحث
هدف از این پوهه

بررسی اثربخشژی موسژیقیدرمژانی بژر کژاه

مشژکالت رفتژاری
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کودکان اتیستیک بوده است .مهمترین یافت ی این پژوهه
موجژژب کژژاه

مشژژکالت رفتژژاری کودکژژان اتیسژژتیک مژژیشژژود .نتژژایج نشژژان مژژیدهژژد

موسیقیدرمانی موجب کاه

معنادار شدت ه فراهانی رفتارهای سسیب ب خود شده اسژت.

النکویست ه دیگران (  )411نیز در پوهه
موجب کاه

ایژن بژود کژ موسژیقیدرمژانی

خود گزارش کژردهانژد کژ موسژیقیدرمژانی

رفتارهای سسیب ب خود شده است ،هرخند پژوهه

بررسی تک سزمودنی بوده ه از ایژن نظژر بژا پژوهه

النکویسژت ه دیگژران

حاضژر متفژاهت بژوده اسژت .کژاه

اضطراب فرد در اثر موسیقیدرمانی ه عمیکرد بهتر سیستم عصبی خودکار میتواند موجژب
رفتار های سسیب ب خود شژده باشژد زیژرا تحقیقژات گذشژت نشژان مژیدهژد در اثژر

کاه

موسیقیدرمانی سژطط اضژطراب فژرد کژاه

مژییابژد (راتژل ه دیگژران4112 ،؛ هیگژرام،

 .)7ضمن اینک عمیکرد مناسبتر نورهنهای سین ای نیز میتواند عیژت کژاه
های سسیب ب خود باشد زیرا کاترین ه دیگران ( )4171در پوهه

رفتژار-

خود گزارش کردهانژد

ک موسیقیدرمانی موجب فعالیت بهتر نورهنهای سین ای در کودکان اتیستیک شده اسژت.
همچنین نتایج پوهه

نشان میدهد ک موسیقیدرمانی موجب کاه

رفتارهای کییشژ ای

کودکان اتیستیک شده است .رفتارهای کییش ای رفتارهایی هستند ک بژ صژورت تکژراری
ه با تخیی ی هیجانی شدیدی رهی میدهند .ب نظر میرسد تخیی ی هیجانی ناشژی از گژوش
دادن ب موسیقی موجب شده است ک فراهانی ه شدت رفتارهای کییش ای کاه

یابژد کژ

این تبیین در راستای یافت های تحقیقژات گذشژت اسژت (النکویسژت ه دیگژران .)4174 ،بژا
توج ب اینک بیشتر کودکژان اتیسژتیک بژدکاری درهنژی دارنژد ،برخژی محققژین گژزارش
کردهاند ک موسیقیدرمژانی مژی توانژد موجژب تنظژیم عمیکژرد سیسژتم عصژبی خودمختژار
(فشارخون ،ضربان قیب ه تنف ) شود (اسکیل ه هیگرام7 0 ،؛ هیگرام )4112 ،ه بژ نظژر
میرسد عمیکرد بهتر سیستم عصبی خودمختار میتواند موجب کاه
ه کاه

شدت ه فراهانی رفتارهای کییش ای شود زیژرا محققژان نشژان دادهانژد کژ در اثژر

موسیقیدرمانی سژطط اضژطراب فژرد کژاه
هیگرام،

سطط اضطراب فژرد

مژییابژد (راتژل ه دیگژران4112 ،؛ هیگژرام،

 .)7اسکیل ه هیگرام ( )7 0ه هیگرام (

 )7در پوهه

خژود نشژان دادنژد
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ک در اثر موسیقیدرمانی انقباا عضژالنی شژرکتکننژدگان کژاه
میرسد کاه

رفتارهای کییش ای مژیتوانژد ناشژی از کژاه

یافتژ اسژت .بژ نظژر

انقبژاا عضژالنی کودکژان

اتیستیک در حی فرایند موسیقیدرمانی باشد ه از این حریژق موسژیقیدرمژانی مژیتوانژد بژر
شدت ه فراهانی رفتارهای کییش ای این کودکان موُثر باشد.

کاه

النکویسژژت ه دیگژژران (  )411در گژژزارش پژژوهه
موسیقیدرمانی موجب کاه

خژژود اعژژالم کژژردهانژژد کژژ

شدت ه فراهانی رفتارهای پرخاشگران (با هژدف سسژیب بژ

دیگران) شده است اما یافت های پوهه

حاضر نشان میدهد موسیقیدرمانی اثژر معنژاداری

بر رهی شدت ه فراهانی رفتارهای پرخاشگران ی کودکژان اتیسژتیک نداشژت اسژت .همژان
حور ک یافت ها نشان میدهد میژانگین شژدت ه فراهانژی رفتژارهژای پرخاشژگران در هژر ده
گرهه بسیار پایینتر از میژانگین شژدت ه فراهانژی رفتژارهژای کییشژ ای ه فراهانژی ه شژدت
رفتارهای سسیب ب خود است .با توج ب این نکت ؛ ب نظر میرسد اغیب کودکان اتیسژتیک
ب دلیل اتیستیک ه گوش گیری کمتر از خود رفتارهای پرخاشگران نشان میدهنژد ه اغیژب
مشکالت رفتاری این کودکان متمرکز بر خودشان است ه کمتر ب رفتژارهژای پرخاشژگران
دست میزنند .حر پوهه

النکویسژت ه دیگژران بررسژی تژک سزمژودنی بژوده اسژت ه

احتمال دارد شرکتکنندگان سن پوهه

جزء گرهه معدهدی از کودکان اتیسژتیک باشژند

ک رفتارهای پرخاشگران از خود نشان میدهند .البتژ شژیوهی اجژرای ایژن ده پژوهه
متفاهت بوده است ه تفاهت یافت هژای ایژن ده پژوهه
پوهه

حاضر در مقایس بژا پژوهه

نیژز

مژیتوانژد ناشژی از شژیوهی اجژرای

النکویسژت ه دیگژران باشژد .از سنجژایی کژ اغیژب

پوهه های انجامشده در زمین ی اثربخشی موسیقیدرمژانی بژر رهی کودکژان اتیسژتیک از
تعداد شرکتکنندگان کمتری استفاده کردهاند ،یکی از تفاهتهای این پوهه
شرکتکنندگان بیشتر است .ضمن اینکژ در ایژن پژوهه

اسژتفاده از

شژرکتکننژدگان بژا اسژتفاده از

نمراتشان در سزمون گارز همتا شده ه ب صورت تصادفی گرههبندی شکل گرفت اسژت کژ
این نکت نیز یکی از امتیازات این پوهه
یافت هژای پژوهه

نسبت ب پوهه های گذشت است.

حاضژر نشژان مژیدهژد موسژیقیدرمژانی مژیتوانژد موجژب کژاه
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رفتارهای کییش ای ه رفتارهای سسیب ب خود در کودکان اتیستیک شود ه با توج ب اینکژ
اغیب خانوادههایی ک دارای فرزند اتیستیک هستند همیش نگران اینگون رفتارها میباشند
ه ب دنبال راههای مختیفی جهت درمان یا تعدیل این مشکالت رفتژاری مژیباشژند ،بژ نظژر
میرسد موسیقیدرمانی میتواند راهحل مناسبی بژرای کژاه

مشژکالت رفتژاری کودکژان

این خانوادهها ه در پی سن دغدغ ی کمتر این خانوادهها باشد .الزم است تمام مراکزی کژ
ب این خانوادهها خدمات ارای میدهند بخشی از فعالیژت خژود را بژر رهی موسژیقیدرمژانی
متمرکز کنند تا از این حریق بتوانند موجبات رضایت این خانوادهها را فراهم کرده ه گژامی
در جهت کمک بیشتر ب این کودکان بردارند.
این پوهه

دارای محدهدیتهایی نیز بوده است .از جمیژ ی ایژن محژدهدیتهژا عژدم

امکان انتخاب تصادفی شرکتکنندگان بوده است .محدهدیت دیگژر ایژن پژوهه

کمبژود

فضا ه امکانات پیشرفت ی موسیقیدرمانی بوده است .پیشنهاد میشود در پوهه های سینژده
از سالت موسیقی مختی

با توج ب عالیق کودکان اتیستیک اسژتفاده شژود .در پایژان الزم

است از تمامی کسانی کژ بژ نحژوی در انجژام ایژن پژوهه

مژا را یژاری نمودنژد تشژکر ه

قدردانی نماییم .ب هیوه هالدین دلسوز ه صبور شرکتکننژدگان در ایژن پژوهه  ،مژدیر ه
سرمربیان مرکز اتیستیک اصفهان ،موسیقی درمژانگر مرکژز اتیسژتیک اصژفهان ه در نهایژت
سرمای های اصیی این پوهه

یعنی کودکان مظیوم ه دهستداشتنی اتیستیک.
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