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 یدهچک

ای هشود کودکان دارای این اختلال نقص در مهارتترین اختلالات رشدی عصبی است که باعث میاختلال طیف اتیسم یکی از شایع

 دو درمانیدرمانی و بازیای داشته باشند. موسیقیارتباطی، نقص در تعاملات اجتماعی، علایق محدود، رفتارهای تکراری و کلیشه

 اثربخشی موسیقی درمانی فعال و به مقایسهگروه است. مطالعه حاضر  ینا یاز مشکلات اصل یبرخ کنترل برای مؤثر یراهکار درمان

-از مراکز توانبخشی شهر تهران می 2ساله مبتلا به اختلال اتیسم سطح  12تا  6 پسر 38های اجتماعی مهارت بربازی درمانی 

گیری (  اندازهSSRS)های اجتماعی گرشام و الیوت ندی مهارتبدرجهمیزان مهارت اجتماعی این کودکان توسط مقیاس . پردازد

تقسیم شدنـد. بـرای  (C) گـروه کنترلو  (P(، گروه بازی )Mها به صورت تصادفی ساده به سه گروه موسیقی )شد. سپس نمونه

فقط  Cدرمانی انجام شد. برای گروه به همان تعداد جلسه بازی Pل و برای گروه درمانی فعاجلسه مداخله موسیقـی M ،12گروه 

 هایافتهآزمون آماری  یجنتاگیری شد. جلسات آموزشی رایج مراکز انجام شد و سپس مهارت اجتماعی هر سه گروه مجددا اندازه

ه تفاوت معنی داری میان نشان داد ک SPSS 23افزار در نرم ANOVAآزمون  توسطبرای مقایسه سه گروه پس از انجام مداخلات 

نسبت به P وM گروه  میزان مهارت اجتماعی ( و آزمون تعقیبی توکی مشخص کرد (p<8080نتایج سه گروه حاصل شده است

 بهبودی در مهارت اجتماعیC دیده شد اما در گروه  Pو  Mمعنا که بهبود در گروه  . بدینبه طور معنادار متفاوت استC گروه 

 مشاهده نشد. 

 مهارت اجتماعی، موسیقی درمانی، بازی درمانی  یسم،ات ها:کلید واژه
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 مقدمه

ی را جد اختلالات ای ازاست. این اختلال دامنه عصبی-رشدیهای یکی از انواع اختلال یا اتیسم طیف درخودماندگی اصطلاح اختلال

مل های فرد را شاو فعالیت تعاملاترفتارهایی که الگوهای  به علاوهکنند برقرار میای که افراد با دیگران تعامل و ارتباط در شیوه

تعامل اجتماعی، الگوهای  ،جمله، اختلال مداوم در ارتباط اجتماعی هایی ازدارای ویژگی اتیسمگیرد. کودکان بر می شود درمی

 (.134۱باشند  )گنجی، می های محدود و تکراریفعالیت ای، فقدان تماس چشمی وتمایلات کلیشه، ی خاص و محدودرفتار

های بازی نیز با نقایص و آسیب همراه هستند که کاستی در کاوشگری اشیا، کاستی کودکان مبتلا به اتیسم در رشد و تحول مهارت

 تده ی این کودکان اسهای عمهای نمادین از جمله آسیبهای ابتکاری و نقص و تاخیر در بازیدر تنوع بازی با اشیا، کمبود بازی

شود و نسبت آن چهار به یک است. بعضی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم (. اتیسم در پسرها بیشتر از دخترها دیده می288۱)لاندا،

 (.134۱دهند )گنجی، تا دو سالگی رشد عادی دارند، در حالی که بعضی دیگر از چند ماهگی علایم اتیسم را نشان می

-های اجتماعی، روشهای اختلال طیف اتیسم است. مهارتترین ویژگیامل اجتماعی یکی از بارزترین و متداولنقص در مهارت تع

فاده شوند، استهای واقعی هستند که افراد برای آغازگری، ارتباط برقرار کردن و پاسخ به دیگران زمانی که در یک رابطه درگیر می

گیری هستند که استقلال، قابلیت پذیرش و کیفیت مطلوب های قابل مشاهده و اندازههای اجتماعی رفتارکنند. در واقع مهارتمی

های اجتماعی در ها درست عمل کنند. اگر چه مهارتکند که افراد در موقعیتهای واقعی فراهم میبخشند و راهزندگی را بهبود می

ویژگی اصلی اختلال طیف اتیسم است. از دیدگاه گرشام و های اجتماعی کودکان عادی روند طبیعی خود را دارد اما نقایص مهارت

داری: شامل شود. خویشتنداری، همکاری و قاطعیت تقسیم می( مهارت اجتماعی به سه خرده مقیاس خویشتن1448الیوت )

های موقیترفتارهایی از قبیل مصالحه در مجادله یا نشان دادن رفتار معقول هنگام مسخره شدن از سوی دیگران است که در 

. ها استها و راهنماییرسد. همکاری: شامل رفتارهایی از قبیل مشارکت با دیگران، پیروی از دستورالعملدشوار ضروری به نظر می

-های مناسب به رفتار دیگران را شامل میقاطعیت: رفتارهای آغازگر از قبیل کسب اطلاع از دیگران، معرفی خود به دیگران و پاسخ

 (. 1303ر، شود )خوش نظ

با توجه به افزایش درصد شیوع به اختلال اتیسم رویکردهای درمانی متعددی برای بهبود کودکان دارای اختلال اتیسم مورد استفاده 

تواند باعث شکست اجتماعی، اضطراب و افسردگی کودکان دارای های اجتماعی میکه نقص در مهارتگرفته است و از آنجایی

درمانی و بازی د، باید راهکارهایی جدید جهت بهبود مهارت اجتماعی این کودکان ارایه گردد که موسیقیاختلال طیف اتیسم شو

طب مکمل مانند  هایروش استفاده از یافته،امروزه در اغلب کشورهای توسعه باشند. درمانی از جدیدترین روشهای درمانی می

جرا ا یتبودن، قابل غیرتهاجمی مقرون به صرفه بودن، سهولت استفاده، ت،یجذاب از اعم یلیبه دلادرمانی ی و بازیدرمانیقیموس

 .یردگیمورد استفاده قرار م تخصصی هاییمو در ت یجهای رااندك، در کنار درمان جانبی توسط همه افراد و اثرات

 ت:به صورت زیر اس ترین تعریفی که از اعضای انجمن  موسیقی درمانی آمریکا بیان شده استمتداول

گسترش این رابطه سبب  کند که در آن رابطه متقابلی بین مراجع و درمانگر ایجاد شود.درمانی چهارچوبی را فراهم میموسیقی

از طریق استفاده خلاقانه از موسیقی در  خواهد شد. شود،بروز تغییراتی چه در شرایط مراجع و چه به شکل نوع درمانی که ارایه می



 اد کند.شود را ایجقی که سبب نیل به اهداف درمانی مییای متقابل از تجربیات موسکند تا رابطهتلاش میمحیط بالینی، درمانگر 

 (.288۱)انجمن موسیقی درمانی امریکا،  طریق شناخت درمانگر از پاتولوژی و نیازهای فردی مراجع بررسی می شود این اهداف از

 دهد. کاهشاست از فواید قوی موسیقی بر روی کودکان اوتیسمی خبر می تحقیقاتی که در مورد اوتیسم و موسیقی انجام شده

اضطراب، افزایش تکلم، افزایش تماس چشمی، کاهش خود تحریکی، افزایش رفتارهای جمعی، توانایی گوش دادن، افزایش ظرفیت 

یقی درمانی دو روش اساسی دارد: موس. حوصله و توجه، افزایش تعاملات اجتماعی و افزایش علایق از فواید موسیقی درمانی است

درمانی فعال هم درمانگر و هم درمانجو در مداخلات فعال هستند. در این روش ممکن است روش فعال و غیرفعال. در موسیقی

-درمانگر با توجه به هدف درمان و شرایط درمانجو از یک روش و یا چند روش در هر جلسه موسیقی درمانی استفاده کند. در حالی

ی شود )انجمن موسیقدرمانی غیر فعال درمانجو فقط پذیرنده موسیقی است که توسط درمانگر نواخته یا پخش میدر موسیقیکه 

 (281۱درمانی آمریکا، 

 ینواختن و حت یقی،موس به مانند گوش دادن یدرمانیقیهای موسیتکه فعال ین دریافتندمحقق بر اساس مطالعات انجام شده

(. 281۱)خانزاده،  خواهد شدتماس چشمی  تعاملات اجتماعی و ارتباطی،های باعث بهبود مهارت موسیقی باحرکات موزون همراه 

با کودکان مبتلا به  کار در یروش مناسب مداخلهنوع  ینا درمانی،موسیقی در یو وجود تجارب چندحس یقاییجنبه موس یلبه دل

 هایو جذاب و آهنگ ینهای دلنشملودی یقی،ان علاقه وافری به موسگروه کودک یناست ا داده نشان یقاتباشد. تحقیم یسمات

کند به می و توجه یجانه یجادهای توأم با ملودی که احرکت تواند ازیگروه کودکان م یندرمانگر در کار با ا . لذادارند یتمیکر

 ید. اهدافاستفاده نما یحرکتو  یدرک ی،شناختارتباطی، اجتماعی، عاطفی، های زمینه ای برای رشد دادن افراد دریلهعنوان وس

ید )موسیقی درمانی نمایمتوجه م یدرمان یناتآنها را با مقاومت کمتری به تمرکرده و  جذب یشترروش کودکان را ب یندر ا یدرمان

 (.281۱کوست، 

دمانده همواره سهمی از مداخلات های رشدی و شرایط کودکان درخوبازی درمانی نیز به عنوان یک درمان ایمن و همساز با ویژگی

-یم که است یفعال کردیرو یدرمانی باز(. 1348آموزش، روانشناختی و توانبخشی را به خود اختصاص داده است )اصغری نکاح، 

 درمانگر با ابتدا در ،یباز به واسطه تا دهندیم اجازه کودکان به که ایگونه به برد، کار به یگروه ای یانفراد طور به را آن توان

 (.2811آشکار سازد )دیون،  را ارشانیناهش و اریهوش احساسات و کرده برقرار ارتباط

 همه بایتقر آنها، خاص گیری جهت از صرف نظر اما. است قرارگرفته استفاده مورد کودکان یدرمانبازی  در یمتفاوت یکردهایرو

 یودکانک یبرا درمان و صیتشخ ریناپذاجتناب یژگیو به عنوان ،یباز طیمح ای یباز از استفاده ،هستند مشترك باور کی یدارا آنها

 :که لیدل نیا به. دارند مشکل که است

 .است یعیطب یراه یباز کار، نیا انجام یبرا و کنند انیب کارآمد یصورت به را خود احساسات تا دهدیم اجازه کودکان به یباز

 یم و شناسدـیم تیرسم به را آنها که دهند نشان انـکودک به و شوند کودکان یایدن وارد که دهدیم اجازه بزرگسالان به یباز

 از کودك که دارد احتمال کمتر و دارد وجود یموقت قدرت یتساو ینوع کند،یم یباز کودك کی با بزرگسال کی یوقت. ردیپذ

 .کند دیتهد احساس بزرگسال جانب

 .کنند درك بهتر را آنها تا کندیم کمک بزرگسالان به ،یباز نیح در کودکان مشاهده



 یدفاع حالت و اضطراب رهگذر نیا از و باشند آرام تا کندیم بیترغ را کودکان است، بخش لذت کودکان یبرا یباز که آنجا از

 .دهدیم کاهش را آنان

 به باشند، سودمند هاتیموقع ریسا در است ممکن که را یاجتماع یهامهارت تا سازدیم فراهم کودکان یبرا را ییهافرصت یباز

 .آورند دست

 مورد را مسئله حل گوناگون یکردهایرو منیا یطیمح در و کنند یباز را دیجد یهانقش تا دهدیم فرصت کودکان به یباز

 (.2884)هیوز،  دهند قرار شیآزما

مند هستند این کودکان نیاز دارند تا علاقههای دارای ساخت و تکراری که کودکان دارای اختلال طیف اتیسم به فعالیتاز آنجایی 

دهند مانند نشان دادن دانند چه کار کنند، رفتارهای نامناسبی از خود نشان میبدانند که باید چه کار کنند. اغلب وقتی نمی

کان مختلفی را به کودهای توان فعالیتها میهایی که کنترل آنها سخت و دشوار است. با استفاده از بازیمشکلات رفتاری و فعالیت

 های مناسب برای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم عبارتند از:این طیف آموزش داد. بازی

 های حسی حرکتیبازی

 دارهای ساختبازی

  (.1340های وانمودی )صمدی، بازی

ارزش است. نخست، بازی  چندین دلیل وجود دارد که مداخلات بازی برای کودکان با اختلال طیف اتیسم از لحاظ درمانی با

کند که از دست دادن آن تاثیر منفی بر تحول مهارت اجتماعی دارد. دوم، افزایش هایی را برای تعاملات اجتماعی فراهم میفرصت

ای و دیگر مشکلات رفتـاری در برخی از کودکـان با اختلال طیف کیفیت و فراوانی بازی مناسب باعث کاهش رفتارهای کلیشه

های بازی درمانی تفاوت قابل مشاهده هاست. سرانجام مداخلهشود و یک روش مـوثر برای پیشگیری و درمـان این رفتاریاتیسم مـ

های بازی برای تمرین، درك و دهد، بنابراین فعالیتبین کودکان با اختلال طیف اتیسم و کودکان با رشد عادی را کاهش می

 (. 281۱کند )خانزاده، ودکان کمک میاستفاده موثر از محیط اجتماعی به این ک

مهارت ر ب ی فعال و بازی درمانیدرمان یقیموس ینه مقایسه اثربخشیدر زمای تاکنون مطالعه دسترس، بر اساس جستجوی منابع در

اعی اجتم ها بر مهارتو فقط اثربخشی هر یک از روش است انجام نشدهیگر و کشورهای د یراندر ا یسمکودکان مبتلا به ات اجتماعی

فواید »( تحت عنوان 2810توان به پژوهش وارد )کودکان دارای اختلال اتیسم به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته است که می

( مبنی بر 281۱، مطالعات موسسه موسیقی درمانی کوست )«موسیقی درمانی بر مهارت اجتماعی کودکان دارای اختلال اتیسم

بازی »( تحت عنوان 2810ات متعدد کودکان دارای اختلال اتیسم، مطالعات چارلپ و همکاران )اثربخشی موسیقی درمانی بر مشکل

درمانی بررسی اثربخشی موسیقی»( تحت عنوان 281۱، پژوهش خانزاده )«های اجتماعی کودکان اختلال طیف اتیسمو مهارت

رفعتی و پژوهش  و« ودکان مبتلا به اختلال اتیسمای کهای اجتماعی و رفتارهای کلیشهدرمانی بر روی مهارتهمراه با بازی

 «ساله با اختلال طیف اتیسم 0 تا 0های ارتباطی کودکان درمانی گروهی برروی مهارتتاثیر بازی» تحت عنوان( 2816) همکاران

 اشاره نمود.

یسه به مقاحاضر  پژوهش صورت نگرفته است،مبنی بر مقایسه اثربخشی این دو روش  ایکه تاکنون مطالعه ییجاآن بنابراین از

این  اصلی پردازد. هدف( میSSRSبا استفاده از مقیاس مهارت اجتماعی گرشام و الیوت ) بخشی این دو رویکرد درمانی جدیداثر



مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم  تحقیق، بررسی مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی فعال و بازی درمانی بر بهبود

تر است. فرضیه اصلی پژوهش به این شرح است: بین اثر بخشی بوده و انتخاب یکی از این دو روش به عنوان روشی که اثربخش

 د دارد.بازی درمانی و موسیقی درمانی فعال در بهبود تماس چشمی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم تفاوت معنادار وجو

 روش 

پس آزمون برای گروه کنترل و گروه آزمون بود. -تحقیقات نیمه آزمایشی و اجرای آن به صورت پیش آزمونمطالعه از نوع  ینا

مراکز افراد مراجعه کننده به  یاناز مها بود. این نمونه 2ساله مبتلا به اتیسم سطح  12تا  6کودك پسر  38 شاملتحقیق، ها نمونه

 :بودند عبارت مطالعه ینورود به ا یارهایمعظارت سازمان بهزیستی تهران انتخاب شدند. اتیسم تحت ن

 یص روانپزشک اطفال. بر اساس تشخ یسمابتلا به اختلال ات

از آزمون گارز  2اختلال اتیسم )نیاز به حمایت زیاد(، برای شناسایی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم سطح  2قرار گرفتن در سطح 

 سوال است، استفاده و توسط محقق در مراکز کامل شد.  06ل شام که

  سال. 12تا  6ین ب یمیسن تقو

 ی.کمک یلهاصلاح شده با وس یا سالم و ییو شنوا یناییحس ب

  یر.تشنج در دو سال اخ حمله عدم بروز

 . عمده در نوع دارو ییراتتغعدم 

 . خروج از مطالعه در نظر گرفته شد یارهایمع عنوان به یزدو جلسه در طول مداخلات و عدم همکاری ن یش ازب یبتغ همچنین

بودند به صورت تصادفی انتخاب نمودیم. با  2کودك مبتلا به اختلال اتیسم سطح  38بدین ترتیب نمونه مورد مطالعه را که 

که احتمال  یدندآگاه گرد ینوالدتا کودکان با وی آشنا شوند.  هماهنگی مدیران مراکز، محقق برای مدتی در مرکز حضور داشت

بعد از کسب رضایت از والدین، سنجش مهارت اجتماعی کودکان واجد  باشد.یگروه مساوی م سه هر کودکشان در یریقرارگ

و  Mآزمون )گروه  گروه دوساده به  یتصادف یریگروش نمونه شرایط توسط مقیاس گرشام و الیوت انجام شد و سپس کودکان به

  تقسیم شدند.C ( و یک گروه کنترل Pگروه 

های اجتماعی گرشام و الیوت استفاده شد. این مقیاس رفتار ندی مهارتبهای اجتماعی از مقیاس درجهبرای سنجش مهارت

یز در گذار و ن چندین رتبهاین مقیاس، به دلیل ارزیابی از سوی  سنجد.کرد کودکان دارد، میاجتماعی را که تأثیر بسزایی بر عمل

گیری های اندازهبه عنوان یکی از بهترین مقیاس( 1348بسیاری از پژوهشگران )بخشی،  نظرگرفتن امکان مداخله، به وسیله

 معرفی شده است. اردهای اجتماعی و رفتارهای مشکلمهارت

های مقیاس را یک از فرم است. هر دانش آموزانارزیابی توسط والدین، معلمان و  های اجتماعی شامل سه فرم ویژهمقیاس مهارت

های هرگز، بعضی ای با گزینههای سه نمرههای این مقیاس دارای پاسختوان به تنهایی یا توام به کار گرفت. هر یک از گویهیم

اغب » هو به گزین (1) هنمر، «بعضی اوقات»به گزینه  (،8) هنمر «هرگز»ه اوقات و اغلب اوقات است. در این پرسشنامه به گزین

 (.1303نظر، )خوش گیردتعلق می (2ه )نمر «اوقات



های نمره هاز مجموع هم است.دربرگیرنده رفتارهایی مانند همکاری، قاطعیت و خویشتنداری  :های اجتماعی مقیاسبخش مهارت

 آید.های اجتماعی به دست میمهارته نمر هازموناین خرده آ

هاست. قاطعیت: این ها و راهنماییاین خرده آزمون شامل رفتارهایی نظیر مشارکت با دیگران، پیروی از دستورالعمل همکاری:

 خرده آزمون مشتمل بر رفتارهای آغازگر، نظیر کسب اطلاع از دیگران، معرفی خود به دیگران و پاسخ مناسب به رفتار دیگران است.

مصالحه در مجادله  رسد مانندهای دشوار ضروری به نظر میآزمون شامل رفتارهایی است که در موقعیت داری: این خردهخویشتن

 (.1303)خوش نظر، یا نشان دادن رفتار معقول هنگام مسخره شدن از سوی دیگران 

  و (8049) های اجتماعی و مشکلات رفتاری،کرونباخ برای مهارت ضرایب آلفایگرشام و الیوت،  هاییافته هبر پای

 و (80۱۱، )پایایی این مقیاس را طی چند بررسی بر روی یک گروه از کودکان ناتوان ذهنی باشد. در ایران نیز شهیم،می (8000)

های آموزگاران و والدین متغیر فرم ( برای8046)تا  (8094)گزارش کرده است و در یک گروه از کودکان عادی این ضرایب از  (8044)

دارای روایی سازه و همزمان مطلوب بوده و کاربرد تشخیصی و درمانی آن برای کودکان در  این مقیاس (.1301، شهیم)بوده است 

 (.1304 مختاری،) بررسی تأیید شده است چندین

 Mبعد از سنجش اولیه مهارت اجتماعی و تفکیک )انتخاب( تصادفی کودکان به دو گروه آزمون و یک گروه کنترل، در گروه آزمون 

جلسه نیم  12طی  Pای دوبار اجرا شد. بازی درمانی در گروه آزمون جلسه نیم ساعته، هفته 12تمرینات موسیقی درمانی طی 

ای که شامل تمرینات موسیقیایی و بازی درمانی باشد را دریافت ننمود. ای دوبار اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخلهساعته و هفته

 یدرمان یقیموس مکاتب از جمله .دارند یاریها و کاربردهای بسیژگیو هر کدام وجود دارد که یماندر یقیمکاتب متعددی در موس

 ،زبدن دالکرو یحرکت یروش هماهنگ شولورك، اورف ینیالب روش ین،البداهه آلویروش ف رابینسون، توان به روش خلاق نوردوفیم

به کار برده ، کدای و برین دنس دالکروزهای ارف، روش تلفیقی ازلعه مطا یناشاره نمود. در ا کدای، برین دنس و روش باونی روش

و  یرماند یقیانجمن موس ییدتأ با ای بود کهکلام کودکانه یهای با کلام و بآهنگ ین پژوهشبه کار گرفته شده در ا یقیشد. موس

باشد. یم یقیکارشناس موس ییدو مورد تأ یه گردیدهتوان تهکودکان کم یو ذهن یمشکلات حرکت برای کشور یستیسازمان بهز

ای متفاوت نظیر زایلوفن، چوبک، تنبک، کاخون و انواع شیکرها استفاده شد. در جلسات همچنین در این پژوهش از سازهای کوبه

جلسه 12مداخلات شامل (. 281۱های بومی استفاده شود )موسسه موسیقی درمانی کوست، درمانی سعی شد از شعرها و آهنگ

. جلسات یدگرد هفته اجرا 6 طول و در یقهدق 38جلسه بوده و هر جلسه به مدت  2ای هفته به صورت ی فعالدرمان یقیموس

های موسیقی با تلفیق روش یناتانجام تمرهای مراکز به در کنار سایر آموزش ،Mآزمون  گروه ی به صورت انفرادی برگزار شد.درمان

بر اساس روش سوم و چهارم در هفته  ،روش ارف بر اساس و دوم در هفته اول Mآزمون گروه  در یدرمان متداول پرداخت. برنامه

برین دنس بود. در تمام جلسات با توجه به روش انتخاب شده از سازهای  و پنجم و ششم تلفیقی از رویکرد کدایهفته ز، دالکرو

استفاده شد. قابل ذکر است جلسه ششم و دوازدهم به و...(  یزنگ یرهدا زایلوفن، چوبک، تنبک، کاخون، قاشقک، ،شیکر)ای کوبه

 6بار به مدت  2ای ای، هفتهدقیقه 38جلسه 12در  Pهای گذشته پرداخته شد. در این بازه زمانی روی گروه مرور و تکرار فعالیت

برای کودکان اتیسم از سه رویکرد  هفته، بازی درمانی به صورت انفرادی اجرا شد. بازی درمانی دارای رویکردهای متفاوتی است که

های آموزشی مراکز، در هفته اول در کنار سایر برنامه Pشود. برنامه درمـانی گروه دار و وانمودی استفاده مـیحرکتی، ساخت-حسی

قابل  های وانمودی بود.دار و هفته پنجم و ششم بازیهای ساختحرکتی، هفته سوم و چهارم رویکرد بازی-و دوم رویکرد حسی

ذکر است جلسات ششم و دوازدهم به مرور سایر تمرینات جلسات گذشته، پرداختیم. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله 



یابی ارز ،جلسه مداخله 12پس از های متداول مرکز را دریافت نمود. موسیقی درمانی و بازی درمانی دریافت نکرد و فقط آموزش

 دو گروه آزمون و یک گروه کنترل انجام شد. مجدد مهارت اجتماعی کودکان در هر

 نتایج

در ابتدای تحقیق، مهارت اجتماعی تمام کودکان اندازه گرفته شد. بعد از انتخاب تصادفی افراد به دو گروه آزمون و یک گروه 

ماعی هر دو گروه مهارت اجتP جلسه بازی درمانی روی گروه  12و  Mجلسه موسیقی درمانی روی گروه آزمون  12کنترل و انجام 

گیری شد که نتایج بعد از انجام مداخلات تفاوت معناداری را بین گروه موسیقی و بازی با آزمون و یک گروه کنترل مجدد اندازه

اختلاف  Cبا گروه M ( و آزمون تعقیبی توکی مشخص کرد میان نتایج گروه (p=80883) ،)F=۱0268دهد گروه کنترل نشان می

که (. در حالی Sig=80889دار دیده شد )اختلاف معنی cبا گروه  p(. همچنین میان نتایج گروه Sig=80814رد )دار وجود دامعنی

دهد اثربخشی موسیقی به طور کلی بررسی نتایج نشان می (.Sig=80۱02دیده نشد ) pبا   mداری میان نتایج گروهتفاوت معنی

 شود. کودکان مبتلا به اختلال اتیسم دیده میدرمانی و بازی درمانی بر بهبود مهارت اجتماعی 

 های کنترل، موسیقی و بازی در مهارت اجتماعی. آمار توصیفی گروه1جدول 

انحراف  میانگین تعداد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 بیشینه کمینه فاصله اطمینان برای میانگین درصد40

 حد بالا حد پایین

 1۱ 4 1902032 1800969 8001421 2004800 1209 18 کنترل

 22 12 10009۱1 130۱024 1012046 3006804 1603 18 موسیقی

 21 12 1401680 1002340 800666۱ 20۱9869 1۱02 18 بازی

 22 12 16063۱4 1304621 8060916 3000381 1003 38 جمع

  

 مهارت اجتماعیها برای سنجش گروه  . آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس2جئول 

  

طرفه مهارت اجتماعی  . واریانس یک 3جدول 

-درمانی و بازیموسیقی های کنترل، گروه

 درمانی

 .Sig واریانس میانگین مربع درجه آزادی میانگین مربعات 

 80883 ۱0268 600188 2 1380288 بین گروهی

   0046۱ 2۱ 2920188 گروهی درون

 .Sig 2درجه آزادی  1درجه آزادی آزمون لوین

100۱0 2 2۱ 80220 



    24 3۱20388 مجموع

 

 های مهارت اجتماعیهای برابری میانگین. آزمون9جدول 

 .Sig 2درجه آزادی  1درجه آزادی  a آمار 

Welch 00688 2 1۱0۱29 80882 

Brown-Forsythe ۱0268 2 290098 80883 

a. همبستگی واریانس توزیع شده 

 های چندگانه مهارت اجتماعیبرای مقایسه. آزمون توکی 0جدول 

(I) 1 (J) 1 

 تفاوت میانگین

(I-J) 

خطای 

 استاندارد
Sig. 

 فاصله اطمینان درصد 40

 حد بالا حد پایین

 .800۱4۱- ۱02283- 80814 1033410 *3048888- موسیقی کنترل

 109۱4۱- 001283- 80889 1033410 *9008888- بازی

موسیق

 ی

 ۱02283 800۱4۱ 80814 1033410 *3048888 کنترل

 209283 902283- 80۱02 1033410 8048888- بازی

 001283 109۱4۱ 80889 1033410 *9008888 کنترل بازی

 902283 209283- 80۱02 1033410 8048888 موسیقی

 معنی دار است 8080میانگین تفاوت در سطح  .*

 گیریبحث و نتیجه

درمانی بر مهارت اجتماعی کودکان پسر با اختلال اتیسم درمانی فعال و بازیبخشی موسیقیمنظور مقایسه اثرپژوهش حاضر به 

 )نیاز به حمایت زیاد( است.  2سطح 

در  هاآن یریبه کارگ یزانکه امروزه م هستند های طب مکملاز انواع درمان های جدیدیروش ی و بازی درمانیدرمان یقیموس

هد دهای توانبخشی و درمانی کودکان با اختلال اتیسم نشان میافزایش است. مرور مداخله رو به یسمبه ات بتلام درمان کودکان

های رشدی و شرایط کودکان با اختلال اتیسم است هایی ایمن و همساز با ویژگیعنوان درماندرمانی به درمانی و بازیموسیقی

 (.281۱)خانزاده، 



گسترش این رابطه سبب  و درمانگر ایجاد شود. درمانجوکند که در آن رابطه متقابلی بین را فراهم می موسیقی درمانی چهارچوبی

از طریق استفاده خلاقانه از موسیقی در  خواهد شد. شود،به شکل نوع درمانی که ارایه میدرمانجو با توجه شرایط  در بروز تغییراتی

 اد کند.شود را ایجقی که سبب نیل به اهداف درمانی مییای متقابل از تجربیات موسکند تا رابطهمحیط بالینی، درمانگر تلاش می

(. 281۱)انجمن موسیقی درمانی آمریکا،  شودطریق شناخت درمانگر از پاتولوژی و نیازهای فردی مراجع بررسی می این اهداف از

ودکان بوده ک یناز ا برخی در یقاییهای موسییهنده توانانشان د یقی،به موس یسمات کودکان مبتلا به یقمختلف درباره علا مطالعات

به صورت مستقیم بر روی  یو حرکت یداریشن ینایی،ب هایداده به علت داشتن یقیموسدهد ها نشان میمطالعات و بررسیاست. 

بررسی قرار گرفته و مورد  FMRIهایی که انجام شده است، حین پخش موسیقی، مغز افراد توسط گذارد. در پژوهشمغز اثر مـی

یابد. رسانی به نواحی مختلف مغز، نظیر آهیانه، پس سری، پیشانی و گیجگاهی افزایش میمحققین مشاهده کردند که خون

وسین تیابد. علاوه بر دوپامین، اکسیهمچنین حین پخش موسیقی، نوروترانسمیتر دوپامین که ملکول انگیزشی است، افزایش می

(. به طور کلی، موسیقی درمانی بر 281۱یابد )تیکر، ت و در ایجاد روابط اجتماعی موثر است، نیز افزایش میکه ملکول اعتماد اس

دهد )موسسه موسیقی درمانی های موجود در مغز را افزایش میگذارد و سیناپسروی ساختار و کارکرد اجرایی مغز تاثیر می

 برندیم ی بهرهدرمان یقیاز موس یسمات یصکودکان با تشخ درصد 98دود که حدهد (. مطالعات انجام شده نشان می281۱کوست، 

آلات نواختن  (.2819است )پاسیلی، بوده  ین کودکانا یاریو مهارتهای خود یتعاملات اجتماع ، بهبودنیز که هدف اکثر مطالعات

بخش گیجگاهی، پس سری،  ی، موجب تحریک و فعال کردنچندحس یهمدالت یکبه عنوان  یقی و گوش دادن به موسیقیموس

 ی برایوجه محرك قوی چند یک تواندیم یقیموس آموزش گرفت که یجهنت توانیم ینبنابرا شود.آهیانه و پیشانی فرد می

 (.281۱که به بهبود تعاملات اجتماعی کودکان نیز کمک کند )تیکر،  مغز باشد یسیتیپلاست

-دیده است که از طریق ارتباط نمادین در بازی، در جستجوی راه موزشبازی درمانی یک تعامل کمکی بین کودك و بزرگسال آ

طی تعاملات بین فردی با درمانگر،  های هیجانی کودك است. به طوری که کودك درهایی برای ایجاد ارتباط و کاهش آشفتگی

. اهمیت کندده را تجربه میش ها و تجربه هیجانی تصحیحدهی مجدد تکانهآور، جهتپذیرش، تخلیه هیجانی، کاهش اثرات رنج

بازی برای رشد تعامل اجتماعی به اثبات رسیده است. این پدیده از نظر نقشی که در زندگی دارد مورد پژوهش قرار گرفته است و 

اساس اند. بر گذارد، مورد مطالعه قرار دادههای گوناگون زندگی اجتماعی میگران، بازی را از جنبه تـاثیری کـه بـر جنبهپژوهش

کند تا سرعت و شیوه هر جلسه درمانی برای کودکان با اختلال اتیسم این امکان را فراهم میهای جـوزف و رسان  بـازییافته

محوری کودکان را افزایش داده و درمانی را انتخاب و خودشان بر روی تغییرات تمرکز کنند. همچنین، این رویکرد استقلال و خود

بخش خلاقیت،  9هیجانی و اجتماعی پیشرفت کنند. از دیدگاه کراسنر و پیپلر بازی شامل  تا از هر دو جنبهدهد به آنان اجازه می

ها وجود دارد، موجب تقویت حس تعادل، های بدنی مختلفی که در بازیاثرات مثبت، انگیزش درونی و انعطاف پذیری است. فعالیت

-شود و سرانجام تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میی نیمکره چپ مییکپارچگی حسی مغز، تقویت هوش، یادگیری و هماهنگ

شود )خانزاده، دهد بازی درمانی باعث رشد اجتماعی، شناختی و حرکتی کودکان ناتوان میها نشان میدهد. طبق آنچه پژوهش

281۱.) 

مؤثر  2سطح  اتیسم کودکان مبتلا بهمهارت اجتماعی تواند بر بهبود یمموسیقی درمانی  که دهدیمطالعه حاضر نشان م یجنتا

درمانی فعال بر  یقیموس اثربخشیکودکان شرکت کننده،  والدین و گزارش محققپژوهش حاضر بنا به مشاهدات  د. درنباش

 بخشی موسیقیدیده شد. که این نتایج با نتایج تحقیقاتی که در مورد اثر 2های اجتماعی کودکان دارای اختلال اتیسم سطح مهارت

(، انجمن موسیقی درمانی آمریکا 1346(، لاچینی )1349) عیوضی حصار(، 2810های اجتماعی توسط وارد )درمانی بر مهارت

( همسو است. همچنین نتایج حاصل موید 2819و لاگاس ) (2816)لی  (،281۱(، موسسه موسیقی درمانی کوست )281۱)



هایی که توسط است که با نتایج حاصل از  پژوهش 2ی بازی درمانی بر مهارت اجتماعی کودکان دارای اختلال اتیسم سطح اثربخش

-نجام گرفته است، همسو می( ا1348) و اصغری نکاح (2816) رفعتی و همکاران(، شاه 281۱(،  حسین خانزاده )2810چارلوپ )

 باشد. 

ای مبنی بر مقایسه این دو روش درمانی در ایران و خارج از کشور صورت نگرفته بود، نتایج این با توجه به اینکه تاکنون مطالعه

تلال دهد اختلاف معناداری میان اثربخشی بازی درمانی و موسیقی درمانی بر مهارت اجتماعی کودکان دارای اختحقیق نشان می

 اتیسم وجود ندارد.

در واقع نتایج این تحقیق نشان داد که موسیقی درمانی فعال و بازی درمانی بر روی بهبود عملکرد کودکان طیف اتیسم تاثیر قابل 

 داری با یکدیگر ندارد.توجهی دارند لیکن اندازه اثر این دو روش درمانی، از نظر آماری تفاوت معنی

 هاتیمحدود 

 به موارد ذیل اشاره نمود: توانیپژوهش، م نیا یتهایمحدودازجمله 

 ی.ریگنمونهدشواری و  های دردسترسحجم کم نمونه

زمان  اگر رسدیبه نظر م. لیکن دیطول کش میماه و ن کیپژوهش مداخلات به مدت  نیدر ا به این معنی که طول مدت مداخلات

مدت زمان مطالعه تابعی از منابع مالی و . بودقابل مشاهده می هایدر آزمودن یی و عمیقترشتریب یاثرات درمان بود مطالعه بیشتر

 زمانی این تحقیق بود.

 های ورود به پژوهش.های دارای ملاكیافتن نمونه

 ها.دشواری کسب رضایت خانواده

 پیشنهادات

شود تا ساله انجام شده است، پیشنهاد می 12تا  6در گروه سنی  2روی کودکان پسر مبتلا به اختلال اتیسم سطح پژوهش حاضر بر

ای هشود تمام سطوح طیف اتیسم و تمام گروهاین تحقیق بر روی دختران دارای اختلال اتیسم نیز اجرا شود. همچنین پیشنهاد می

کردهای ود سایر عملهای مداخله بر روی بهبسنی نیز مورد مطالعه قرار گیرند. پیشنهاد دیگر این است که تاثیر استفاده از این روش

 اشد.بکودکان مبتلا به اختلال اتیسم بررسی شود. افزایش تعداد جلسات مداخلات و نیز مدت مطالعه، یکی دیگر از پیشنهادات می

 منابع

(. تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارتهای ارتباطی کودکان درخود مانده. مجله اصول 1348اصغری نکاح، سید محسن. )

 .0۱-92، ص94، شماره 13بهداشت روانی دانشکده علوم پزشکی مشهد، دوره

سال.  12تا  0های اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی (. تاثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقای مهارت1348بخشی، محبوب. )

 )کارشناسی ارشد(. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

در کودکان پیش دبستانی شهر تهران )فرم  (SSRSبندی مهارت اجتماعی)اس درجه(. هنجاریابی مقی1303خوش نظر، اصغر. )

 والدین(. )کارشناسی ارشد(. دانشگاه تهران.



(. تاثیر بازی 1340، فاطمه. پورمحمدرضا تجریشی، معصومه. پیشیاره، ابراهیم. میرزایی، هوشنگ. بیگلریان، اکبر. )رفعتیشاه 

 .3، شماره 1۱ساله با اختلال طیف اتیسم. فصلنامه پژوهشی توانبخشی، دوره  0تا  0دکان درمانی گروهی بر روی مهارتهای کو

مجله روانشناسی و علوم تربیتی، . آموزان نابینا از نظر معلمان. بررسی مهارتهای اجتماعی در گروهی از دانش(1301) .شهیم، سیما

 .13-121 ص، 1، شماره 32سال 

 کشور. و بازی با کودك. تهران: سازمان بهزیستیروزنه  (.1349صمدی، سید علی. )

 تهران: انتشارات ساوالان. .DSM_0(. روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس134۱گنجی، مهدی. )

(. تاثیر موسیقی درمانی بر تعامل اجتماعی کودکان اوتیسم. )کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسلامی، 1349عیوضی حصاری، مریم. )

 ر و معماری واحد تهران جنوب.دانشکده هن

های اجتماعی کودکان دارای اختلال اتیسم، (. اثربخشی موسیقی درمانی بر افزایش مهارت1346لاچینی، عزیز. پیرداده، مهری. )

 های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.چهارمین کنفرانش بین المللی نوآوری

 ی نظریه ذهن بر مهارت اجتماعی کودکان آسپرگر. )کارشناسی ارشد(. علامه طباطبایی.(. اثربخش1304مختاری، یلدا. )
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Abstrac 

Music therapy and play therapy are two effective therapeutic techniques to control some 

deficiencies in social interaction, communication skills in autistic children. In this study we 

aimed to compare the effectiveness of active music therapy and play therapy on ocular and 

social skills in children with autism. The study samples included 38 boys between the ages of 6 

and 12 years with autism disorder (level 2) who were in rehabilitation centers of Tehran. We 

measured social skills with Gresham & Elliot test in all 38 children. Then, they were randomly 

divided into music (M), play (P) and control (C) groups. 12 sessions of active music therapy and 

play therapy were performed on M and P groups respectively, while only the usual training was 

conducted on C group. The level of social skills of all three groups were re-measured after 

interventions and collected data analyzed with SPSS software. The study revealed that music 

therapy and play therapy significantly improved social skills in autistic children (P<8080). 
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