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Extended Abstract

1. Introduction

utism spectrum disorders categorized as 
neurodevelopmental disorders are distin-
guished by two primary characteristics: 
social skills deficits and repetitive behav-

iors. In active music therapy, the autistic child and the 
therapist play music in a two-way interaction. The child 
is actively involved from the beginning and the musical 
instrument is chosen based on his/her interests and needs. 
The main purpose of this study was to assess the percep-
tion of the effectiveness of active music therapy from four 
different sources (mother’s attitude, therapist’s attitude, 
systematic observation, and questionnaires) on the cog-
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Background and Aims Autism has multiple characteristics and dimensions making it very difficult to treat. 
Music therapy promises to overcome some of these challenges by creating an enjoyable healing process. 
However, studies on its effectiveness in Iran are scarce and how the treatment is accepted by children 
and mothers has not yet been studied. The primary objective of the present study was to examine the 
acceptance, effectiveness, as well as challenges in this treatment process.
Methods The present study has a concurrent mixed-method design, conducted in the form of a multiple-
case study. Thus, participants included five children with autism (without severe cognitive and learning 
disorders) aged 7-12 years. They were selected through purposeful sampling. One of them was ulti-
mately excluded from the study process. Music therapy was performed individually for an average of 
eight one-hour sessions. Its effectiveness was assessed via the Matson Evaluation of Social Skills Scale 
and the Stirman Theory of Mind Scale as well as interviews with mothers and the therapist, plus observa-
tions of therapy sessions.
Results Participants demonstrated good compliance and even enthusiasm during treatment (in sessions 
and interviews with their mothers). Mothers also showed overall satisfaction with the treatment. The 
treatment had a significant impact on social and cognitive skills as well as mind theory. However, anxiety 
and repetitive behaviors did not appear to be reduced. Moreover, two significant challenges in the treat-
ment process were a high level of anxiety and the children’s lack of concentration in the initial sessions, 
as well as a lack of passion and interest in practice at home.
Conclusion Music therapy appears to be a potentially effective approach for children with autism, es-
pecially since participants revealed good acceptance and enthusiasm. Comparing this approach with a 
variety of psychological interventions for children with autism can be helpful.
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nitive-emotional-social performance of children with au-
tism, measuring the satisfaction of participants and their 
mothers regarding therapy, and we also studied the effec-
tiveness of music therapy on social skills, verbal skills, 
mind theory, and repetitive behaviors.

2. Methods

This research was a multi-method case study. The sam-
ple consisted of five boys aged 7-15 years who were se-
lected by a purposeful sampling method but one of them 
left the research prematurely. After pre-assessment, these 
children underwent a music therapy protocol (on aver-
age, eight sessions), the details of which were determined 
based on the children’s characteristics and their needs 
(according to their learning ability). The programs were 
sorted from easy to difficult. Depending on the progress 
of each child, more advanced steps were performed. After 
meeting the inclusion and exclusion criteria for partici-
pating in the study, such as being diagnosed with autism, 
being male, and age less than 15 years, the intervention 
program began via the selection of a suitable musical in-
strument. The session protocols were set in three areas: 
behavioral, cognitive, and emotional domains. The utili-
zation of instruments can be effective in all three areas. 
The first is behavioral skills, where the child improves in 
reparative behaviors. The next step focused on children’s 
cognitive domains, such as general attention, focus, and 
auditory and visual acuity, which ultimately led to more 
detailed visual-auditory accuracy and coordination. Final-
ly, children with ASD should have better impulse control 
and emotional release. Part of the training is related to the 
practice of sound and speech of these children. 

3. Results

Except for one case, mothers reported significant chang-
es in children’s social skills. There were improvements in 
various aspects of social skills, including increased im-
pulse inhibition, extended interest in social interactions, 
improved quality of interactions, and improved interac-
tion confidence. These findings were also confirmed by 
a questionnaire. The Theory of Mind was assessed based 
on findings from two sources: interviews with mothers 
and the Theory of Mind Scale. None of the mothers con-
firmed improvement in the Theory of Mind. They were 
unsure their children were showing signs of improving 
“understanding perspectives of others”. From the point 
of view of mothers, the children’s anxiety decreased and 
the kids could attend the therapy sessions without their 
mothers. Mothers confidently believed that the child’s 
attention and concentration had increased. However, im-
proving memory may be due to improved attention and 

concentration, which requires further investigation. Half 
of the mothers reported a significant improvement in ver-
bal skills, but systematic observations did not confirm 
this. According to the interviews with mothers, speech 
and repetitive behaviors did not relieve in any of the 
cases. However, in the therapy sessions, and according 
to systematic observation (counting of behaviors), a sig-
nificant reduction in repetitive behaviors and words was 
confirmed in at least two participants. All four children 
seemed to have a good acceptance of treatment (music 
therapy). This was evident in the observation and was 
confirmed by mothers’ interviews. Moreover, mothers did 
not perceive any improvement in the child’s verbal skills, 
Theory of Mind Scale score, and stereotypic behaviors. 
This critical and perfectionist approach of the mother to-
wards her child can be due to her tendency for the child’s 
growth and success. Hence, the mother’s view about the 
child’s performance and development, representing the 
real context of child life, is precise and accurate, but it 
may be accompanied by negative attitudes that represent 
a focus on shortcomings and less attention to progress. 
Negative bias in this study is emphasized when there is a 
difference between the results of the questionnaire and the 
mother’s point of view. However, in some instances, there 
was no convergence between the results of the question-
naire and the observations. Furthermore, music therapists 
reported improvement in all four cognitive, motor, emo-
tional, and social indicators in all children. 

4. Discussion

In this study, an attempt was made to provide an inte-
grated picture, in which a questionnaire, systematic ob-
servation (counting the frequency of behaviors based 
on recorded sessions), and interviews with mothers and 
the therapist were compared together to evaluate the ef-
fectiveness of music therapy to reduce symptoms. The 
findings pointed out that mothers were relatively perfec-
tionist about effectiveness, and the therapist’s attitude 
was most positive. There was no definite convergence 
between the findings of the questionnaires and the sys-
tematic observation with the interviews. However, the 
highest convergence in the results was related to emotion 
regulation skills, such as reducing anxiety and increas-
ing self-confidence. One of the findings that can be re-
lied upon more than anything else is the acceptance of 
music therapy by children as well as the satisfaction of 
mothers with treatment. The acceptance of the children 
was evident both in observations in the sessions as well 
as in the interviews with the mothers. It can be concluded 
that children’s voluntary movements are coordinated with 
music, but involuntary behaviors, such as stereotyped 
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movements do not change. This distinction is due to the 
separation of the brain control center for voluntary and 
involuntary behaviors. These studies identified the limita-
tions of music therapy. For example, where the primary 
goal is to reduce repetitive behaviors, this method will not 
improve satisfaction. However, this may change with lon-
ger follow-ups, or with longer interventions, or even with 
modifications to these interventions (for example, add-
ing home exercises). Furthermore, observations suggest 
that starting therapy sessions is usually associated with 
anxiety and relative lack of concentration, which gradu-
ally decreases over time. It may be considered part of the 
treatment initiation process. Parents should be aware of 
this; thus, it does not lead to early disappointment with the 
treatment, which can induce the termination of treatment.
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مقاله پژوهشی

نگاهی چند وجهی به موسیقی درمانی به عنوان ابزاری برای توان بخشی کودکان مبتال به اوتیسم: 
پذیرش  درمانی، اثربخشی و چالش های درمان در یک طرح آمیخته

زمینه و هدف اوتیسم ویژگی هایی به همراه دارد که درمان آن را با چالش های زیادی روبه رو می کند. موسیقی درمانی نویدبخش آن است 
که با ایجاد فرایند درمانی لذت بخش بر برخی از این چالش ها غلبه کند. با این حال، پژوهش های اثربخشی آن در ایران کمیاب هستند 
و پذیرش درمان توسط کودکان و مادران هنوز بررسی نشده است. هدف ما بررسی پذیرش، اثربخشی و همچنین چالش های موجود در 

فرایند درمان است.
مواد و روش ها پژوهش حاضر دارای طرح آمیخته  هم زمان است که در قالب یک پژوهش چند موردی اجرا شده است. به این ترتیب، 
شرکت کننده ها شامل پنج کودک مبتال به اوتیسم )بدون اختالل شناختی و یادگیری جدی( بودند که در سنین دوم کودکی )بین 9 
تا 14 سال( قرار داشتند. آن ها از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که در نهایت، یک نفر از آن ها از فرایند آزمون خارج شد. 
موسیقی درمانی به صورت انفرادی و به طور میانگین هشت جلسه یک ساعته اجرا شد. اثر بخشی آن از طریق مقیاس مهارت های اجتماعی 

ماتسون و مقیاس نظریه  ذهن استیرن من، مصاحبه  با مادر و درمانگر و مشاهده  جلسات درمان مطالعه شد.
یافته ها مشاهده  جلسات و مصاحبه با مادران حاکی از پذیرش بسیار خوب درمان توسط کودکان و حتی اشتیاق آن ها بود. مادران نیز با 
بیان اثرگذاری درمان در حیطه های مختلف، رضایت کلی خوبی را نسبت به درمان نشان دادند. در بررسی اثرگذاری درمان، اثرگذاری 
بالینی معنادار بر مهارت های اجتماعی و شناختی، نظریه  ذهن و اضطراب تأیید شد، اما به نظر می رسید که رفتارهای تکراری کاهش 
نیافته اند. همچنین دو چالش در روند درمان چشمگیر بود: اضطراب باال و عدم تمرکز کودکان در جلسات آغازین و همچنین عدم تمایل 

آن ها به تمرین در خانه. 
نتیجه گیری به نظر می رسد موسیقی درمانی پتانسیل درمانی خوبی برای مبتالیان به اوتیسم در جامعه  ایران دارد، به ویژه با توجه به پذیرش 
و اشتیاقی که نسبت به آن مشاهده می شود. بررسی های اثربخشی و پذیرش درمان که این رویکرد را با رویکردهای رایج مقایسه کنند، 

می توانند از نظر بالینی کارساز و ثمربخش باشند. 

کلیدواژه ها: 
اوتیسم، موسیقی درمانی، 

پذیرش درمانی، 
مهارت های اجتماعی، 

تئوری ذهن
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مقدمه

اختالالت طیف اوتیسم1 طیفی از اختالل رشد عصبی هستند 
که با دو ویژگی اصلی نقص در مهارت های اجتماعی و رفتارها، 

عالئق و فعالیت های تکراری و محدود مشخص می شود ]1[.

با توجه به سن فرد مبتال به اوتیسم، رویکردهای مختلفی برای 
کاهش عالئم این اختالل و افزایش کارکرد افراد مبتال تدوین 
شده است. در سنین کم، آزمایشات زودهنگامی با واسطه گری 

1. Autism

والدین2 یا به صورت مستقیم روی کودک اجرا می شوند و در 
سنین مدرسه، رویکردها بیشتر به سمت آموزش مهارت ها یا سایر 
رویکردهای شناختی-رفتاری پیش می روند. وجه مشترک عموم 

این درمان ها، تمرکز مستقیم بر عالئم این اختالل است ]2[. 

موسیقی درمانی فعال3 که در کودک و درمانگر در یک تعامل 
دوسویه به نواختن موسیقی می پردازند، موقعیت درمانی خاصی 
را فراهم می کند که تمرکز مستقیم کمتری بر عالئم دارد. برخی 

2. Parent-mediated interventions
3. Active Music Therapy
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شواهد نشان می دهند که بخشی از تأثیرات موسیقی درمانی از 
طریق ایجاد نروپالستیسیتی و اصالح شبکه های ارتباطی مغزی 
است که در اوتیسم به گونه ای متفاوت شکل گرفته اند. این تأثیر 
خاص در یک طرح تصادفی کنترل شده با طراحی و اجرای مناسب 
و با استفاده از تصویربرداری مغزی روی کودکان مدرسه ای مبتال 

به اوتیسم بررسی شد]3[. 

به هر حال، تأیید چنین رویکردی برای استفاده  درمانی، مانند 
هر رویکرد دیگر، نیازمند وجود حداقل سه خصوصیت است: اینکه 
درمان برای هدف مورد نظر اثرگذار باشد، درمان مورد پذیرش 

درمانجو باشد، نهایتاً اینکه اجرای درمان عملی باشد ]4[. 

اوتیسم،  به  اثربخشی موسیقی درمانی در مبتالیان  تأیید  در 
از  دارند.  ادبیات خارجی وجود  ناهماهنگ در  اگرچه  شواهدی 
مطالعات کوچک را شامل  سویی شواهد فراتحلیلی که عمدتاً 
به خصوص  مختلف،  متغیرهای  بر  معناداری  اثرات  شده اند 
دیگر،  سوی  از   .]5[ کرده اند  گزارش  اجتماعی  مهارت های 
طرح آزمایشی TIME-A که احتماالً گسترده ترین و دقیق ترین 
مطالعه ای است که در این خصوص انجام شده، اثربخشی آن را 

تأیید نکرده است ]6[. 

در این پژوهش بین المللی که در نُه کشور و با متدلوژی دقیق 
روی 364 آزمودنی اجرا شد، تأثیر آژمایش فردی موسیقی درمانِی 
والدین(  مشاوره   )شامل  تقویت شده4  معمول  مراقبت  با  بداهه 
مقایسه شد. آزمایش به صورت هفتگی و به مدت پنج ماه اجرا 
شد و شدت عالئم اوتیسم )در ابعاد مختلف آن، از جمله عملکرد 
اجتماعی، رفتارهای محدود و تکراری، کالم( توسط ارزیاب هایی 
از  استفاده  با  همچنین  و  نبودند  آگاه  پژوهش  طرح  به  که 

پرسش نامه هایی که والدین تکمیل کردند، بررسی شد. 

گروه های  بین  را  ناچیزی  بسیار  تفاوت  پژوهش،  این  نتایج 
آزمایش و کنترل نشان داد که از نظر آماری معنادار نبود. با این  
حال، تحلیل پاسخگر )بررسی این موضوع که چند درصد از افراد 
بهبود بالینی معنادار داشته اند( نشان داد که درصد پاسخگویی 
از  بیشتر  به درمان در گروه موسیقی درمانی 10 درصد  مثبت 
گروه کنترل بوده  است و این تفاوت از نظر آماری نیز معنادار 
بود. همچنین نویسندگان ذکر کردند که اگرچه پژوهش اساساً 
می رسد  نظر  به  اما  نشده،  انجام  درمان  پذیرش  ارزیابی  برای 
موسیقی درمانی توسط کودکان و همچنین والدین به خوبی مورد 

پذیرش قرار گرفته است]6[.

در مورد پذیرش درمان شواهدی کم یاب در ادبیات خارجی 
 22 روی  تک گروهی  صورت  به  که  مطالعه ای  در  دارد.  وجود 
آزمودنی )با سن 13 تا 29 و عمدتاً با تشخیص آسپرگر( اجرا شد، 
آزمودنی هایی که آزمایش هشت هفته ای گروهی شامل تمرینات 

4. Enhanced Usual Care

دریافت  را  موسیقی(  )ساختن  فعال  و  دادن(  )گوش  غیرفعال 
کرده بودند، برنامه را لذت بخش و مفید دانستند و همه  آن ها 
به استثنای دو نفر، طی این برنامه با هم کالسی ها رابطه  دوستی 
برقرار کرده بودند ]7[. در این پژوهش، والدین نیز گزارش کردند 
که ارتباط با والدین سایر شرکت کنندگان نیز برای آن ها سودمند 

بوده است ]8[. 

اما در ایران، شواهد اثربخشی موسیقی درمانی بر اوتیسم بسیار 
کمیاب است و شواهد پذیرش آن توسط کودکان و رضایت والدین 
نایاب هستند، به طوری که جست وجو در موتورهای جست وجوگر 
علم نت، اس آی دی5، مگیران6 و گوگل اسکالر7 هیچ نتیجه  مرتبطی 
در پی نداشت. این در حالی است که پذیرش کودکان و همچنین 

رضایت والدین، پایه اولیه  هرگونه آزمایش اثربخش است. 

تا کنون پژوهش های زیادی در مورد اثربخشی موسیقی درمانی 
انجام شده، اما پژوهشی که اثربخشی را از زاویه دید درمانگر، 
والدین و کودک مطالعه کند، انجام نشده است. این پژوهش از 
این منظر ضروری است که دیدگاه یکپارچه نگر می تواند ابعاد 
واقع بینانه درمان را آشکار کند. سنجش رضایتمندی و مقایسه 
نوآوری  از  قسمتی  درمان،  اثربخشی  از  مختلف  افراد  ادراک 

پژوهش حاضر است. 

اثربخشی  ادراک  مطالعه  پژوهش،  این  اصلی  اهداف 
نگرش  مادر،  )نگرش  متفاوت  منبع  چهار  از  موسیقی درمانی 
عملکرد  بر  پرسش نامه(  و  سیستماتیک  مشاهده  درمانگر، 
شناختی-هیجانی-اجتماعی کودکان مبتال به اوتیسم، سنجش 
میزان رضایتمندی کودکان مبتال به اوتیسم و مادران آنها از درمان 
اجتماعی،  مهارت های  بر  موسیقی درمانی  اثربخشی  مطالعه  و 

مهارت های کالمی، نظریه ذهن، رفتارهای کلیشه ای بود.

مواد و روش ها

پذیرش  و  رضایت  خصوص  در  جامع  نسبتاً  بررسی  برای 
کودکان مبتال به اوتیسم و مادران آن ها نسبت به تأثیرگذاری 
موسیقی درمانی بر عملکرد شناختی-هیجانی-اجتماعی از طرح 
آمیخته  هم زمان8 در قالب یک پژوهش چند موردی9 استفاده شد. 
در این پژوهش، رضایت و پذیرش درمان و همچنین چالش های 
فرایند درمان از طریق مصاحبه با مادران، مشاهده جلسات درمانی 

و همچنین مصاحبه با موسیقی درمانگر انجام شد.

نمونه  پژوهش پنچ پسر باالی هفت سال، با تشخیص اوتیسم 
بر اساس مصاحبه  بالینی و همچنین آزمون تشخیصی گلیام )به 
روش نمونه گیری هدفمند( انتخاب شدند که سابقه  فعالیت های 

5. SID
6. Magiran
7. Google Scholar
8. Concurrent Mixed Method Design
9. Multiple-case Study
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آموزشی را داشتند. یکی از کاندیداهای شرکت در پژوهش، دوره 
را به پایان نرساند و از پژوهش کنار رفت. این افراد پس از ارزیابی 
پیش آزمون یک دوره  موسیقی درمانی را گذارندند، به طور متوسط 
هشت جلسه  انفرادی موسیقی درمانی که جزئیات آن ها بر اساس 
بر تشخیص درمانگر  بنا  و  آزمودنی  نیازهای هر  و  خصوصیات 

تعیین می شد.

بر اساس پژوهش شاردا و همکاران دو نوع موسیقی درمانی 
بداهه و فعال استفاده می شود. در این پژوهش، از موسیقی درمانی 
فعال استفاده شد که در آن شرکت کننده ها در اجرای موسیقی 
خصوصی  آموزشگاه  در  پژوهش  این  می کردند.  تالش  فعاالنه 
موسیقی درمانی که مخصوص آموزش های هنری برای کودکان 
و بزرگساالن با نیازهای ویژه است، واقع در شهر تهران در سال 
1398 اجرا شد ]3[. موسیقی درمانگر، بیست سال در زمینه 
آموزش به کودکان با نیازهای ویژه سابقه داشت و در این مسیر، 
پیش نیاز  تمرین های  و  آزمون ها  اجرای  در  درمان گر  دستیار 
برای  آزمایش،  اجرای  از  این روش، پیش  در  همکاری می کرد. 
آمادگی کودک برخی از تمرین های شناختی اجرا می شود که بین 
سه تا پنج جلسه به طول می انجامد. این تمرین ها شامل بازی های 
ساده برای کار با آالت موسیقی تا تمرین حفظ شعر بود. در این 
فرصت امکان تعامل درمانی از یک سو و خوگیری با ابزار از سوی 
دیگر میسر می شود. در پژوهش حاضر از ابزار کوبه ای و فلوت 

استفاده شد.

از آنجا که کودکان مبتال به اوتیسم، به انجام حرکات تکراری 
عالقه مند هستند، کودکانی که این حرکات را در دست های خود 
بیشتر از سایر قسمت های بدن انجام می دهند، تمرین با سازهای 
کوبه ای می تواند این حرکات را هدفمند و کارا کند. فلوت برای 
تمرین مهارت های کالمی و کسانی که در ادای حروف و کلمات 
خاص مشکل دارند، استفاده شد. نوع موسیقی کالسیک فولکور 
)مانند آهنگ می خوام برم کوه...( و ریتم آن مناسب با گروه سنی 
به  منحصر  ویژگی های شخصی  اوتیسم  کودکان  بود.  کودکان 
فردی دارند و به همین دلیل تعداد جلسات با طیف گوناگون برای 

هرکدام مناسب است. 

در پژوهش شاردا و همکاران بین هشت تا شانزده جلسه توصیه 
شده است. در پژوهش حاضر، برای کنترل شرایط یکسان بین 
شرکت کننده ها، هشت جلسه بدون جلسات پیش نیاز، در نظر 
یابد. هر  ادامه  از پژوهش می توانست  بعد  البته  گرفته شد که 
جلسه یک ساعت به طول می انجامید ]3[. از آنجا که کودک در 
این مدت از طریق موسیقی توانسته بود با کودک ارتباط برقرار 

کند، آزمون ها توسط خود او انجام می شد. 

کودکانی که در مرحله پیش نیاز عملکرد خوبی داشتند و نسبت 
به سازها عالقه نشان می دادند، در پژوهش شرکت کردند. کودک 
مبتال به اوتیسم، کودکانی که مشکالت شنوایی )بر اساس گزارش 

مداخله کننده  و  شدید  هوشی  مشکالت  که  کودکانی  مادر(، 
یا  تحصیلی  پرونده  از  وکسلر  هوش  آزمون  )نتیجه  داشتند 
پزشکی(، کودکانی نمی توانستند محیط های ناآشنا را تحمل کنند 

از دامنه پژوهش حذف شدند. 

پروتکل ها و شیوه اجرا

هر کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم ویژگی های منحصر 
به فردی دارد که با کودکان دیگر متفاوت است، سرعت پیشرفت 
و یادگیری کودکان با هم تفاوت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل 
برای هر کودک متناسب با توان یادگیری پروتکل جداگانه ای در 
نظر گرفته می شود. برنامه های آزمایش از آسان به دشوار مرتب 
شده اند و در هر برنامه، تکالیف آسان تر پیش نیاز تکالیف دشوارتر 
است. با توجه به میزان پیشرفت هر کودک گام های پیشرفته تر 

اجرا می شوند. 

هستند،  اساسی  و  پایه ای  که  تمرین ها  این  اجرای  از  بعد 
کودکانی که به پیشرفت الزم رسیده باشند، وارد مرحله تمرین 
موسیقی می شوند. در این بین ممکن است استثنائاتی نیز وجود 
داشته باشد. بعضی کودکان استعداد باالیی در یادگیری موسیقی 
دارند، به همین علت آن ها بدون طی کردن مراحل پیش نیاز به 

مرحله آموزش موسیقی برسند. 

پس از طی مراحل پیش نیاز، برنامه آزمایش از طریق به کار گیری 
سازهای موسیقی آغاز می شود. در جلسات فعالیت های موسیقیایی 
در سه حیطه اساسی عمل می کنند: حیطه های رفتاری، شناختی 
و هیجانی. استفاده از سازها می تواند در هر سه حیطه تأثیرگذار 
باشد. اولین حیطه ای که به آن توجه می شود، بُعد مهارت های 
رفتاری است. به این صورت که روی حرکاتی که آن کودک در 

آنها ضعف دارد، تمرین می شود. 

در مرحله بعد روی حیطه شناختی کودکان مانند توجه، تمرکز 
و دقت کلی شنیداری و دیداری که در نهایت به دقت جزئی تر 
دیداری و شنیداری و هماهنگی این دو منجر می شود، تمرکز 
می شود. در پایان با تمرین کودکان اختالل طیف اوتیسم کنترل 
تکانه و تخلیه هیجانی بهتری داشته باشند. بخشی از آموزش 

مربوط به تمرین روی صدا و کالم این کودکان است. 

تمرین های ویژه ای برای بهبود کالم و تکلم وجود دارد که به 
فراخور وضعیت آن کودک به کار می رود. تمرین های صداسازی 
و سولفژ باعث می شود که کودکان در تکلم خود مسلط تر باشند. 
به صورت هم زمان  این روش آموزش موسیقیایی، کودکان  در 
می نوازند و می خوانند و این به ایجاد مهارت های چندکارکردی10 
آنها کمک می کند. بر اساس توانمندی هر کودک، به طور متوسط 

هشت تا شانزده جلسه در نظر گرفته می شود.

 10. Multifunction
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شکلی  به  شواهد  تا  شد  جمع آوری  طریق  پنج  از  اطالعات 
با  از منابع اطالعاتی  جامع تر ثبت شوند و نقاط ضعف هر یک 

استفاده از سایر منابع جبران و تقویت شود.

پرسش نامه و مصاحبه  ها

مصاحبه  با مادر کودک )کیفی(

مهارت های  خصوص  در  ساختار  مقداری  با  مصاحبه  این 
شناختی، اجتماعی و نظریه  ذهن انجام می شد، اما در کنار آن اگر 
مادر متوجه تغییر دیگری نیز می شد، آن را بیان می کرد. این کار 
عالوه بر ارائه  اطالعات نسبتاً جامعی از دیدگاه مادران نسبت به 
اثرات درمان و رضایت آن ها از درمان در اختیار ما قرار می دهد، 
فرصت پیدا کردن مهم ترین دستاوردهای موسیقی درمانی را به 

صورت اکتشافی فراهم می کند. 

نکته  قوت این منبع جامعیت ِ آن است که برآوردی کلی از 
رفتارهای کودک در طول شبانه روز می دهد. نقطه  ضعف این منبع 
به  در بررسی اثربخشی غیر عینی بودن آن است، مادر طبیعتاً 
اموری بیشتر توجه می کند که برای او اهمیت بیشتری دارد و 
نوع برداشت او از میزان و شدت رفتارها مالک و معیار دقیقی 
نخواهد داشت. همچنین نتیجه گیری نهایی که بر اساس سخنان 
مادر صورت می گیرد، می تواند تحت تأثیر سوگیری های پژوهشگر 

قرار گیرد. 

سؤاالتی که از مادران پرسیده شد شامل:

انتخاب  فرزندتان  برای  را  موسیقی درمانی  که  شد  چطور   -
کردید؟

- در فعالیت های روزمره تغییری مشاهده کردید؟ بیشترین 
تغییر در چه زمینه ای بوده است؟

تغییراتی  چه  اجتماعی اش  رفتارهای  مدت،  این  طول  در   -
کرده؟

- در مورد حرکات کلیشه ای و وضعیت مکالمه اش تغییری 
مشاهده کردید؟

- حافظه، تمرکز، توجه و دقت چه تغییری داشته است؟

- نظر شما درباره اینکه او بتواند درک کند که دیگران چه 
نیازی دارند، کی ناراحت و غمگین می شوند و مسائل این چنینی 

چیست؟

مسائل هیجانی اش را چطور دیدید؟ مثاًل اضطراب، عصبانیت و 
یا گوشه گیری اش را در این مدت چطور ارزیابی می کنید؟

توجه: همه سؤال های باال، به جز سؤال اول، از درمانگر )برای 
همه شرکت کننده ها( پرسیده شد.

پرسش نامه )کّمی(

پرسش نامه ها نیز با ساختار کامل، اطالعات جامعی را از جوانب 
مختلف سازه  مورد نظر فراهم می کنند. با توجه به اینکه نمرات 
بر اساس سیستمی از پیش تعیین شده مشخص می شوند، نسبت 
به سوگیری های احتمالی در خطر کمتری خواهند بود. در این 
پژوهش از دو مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون و نظریه  ذهن 

استیرن من استفاده شد. 

سؤالی   56 مقیاسی  ماتسون  اجتماعی  مهارت های  مقیاس 
است که در ایران اعتباریابی شده است و مهارت های اجتماعی 
را در قالب پنج فاکتور می سنجد: مهارت  اجتماعی مناسب، رفتار 
برتری طلبی  تکانشی،  رفتارهای  و  پرخاشگری  غیر اجتماعی، 
و اطمینان زیاد به خود و رابطه با همساالن ]9[. این مقیاس 
همسانی درونی خوبی نیز نشان داده است )0/86 = آلفای کرونباخ(. 

مقیاس نظریه  ذهن استیرن من ابزاری است که توسط ارزیاب 
اجرا و تکمیل می شود. بخش عمده  این مقیاس شامل سناریو های 
متنی و تصویری است که پس از طرح آن ها، سؤاالتی در مورد 
احساسات و افکار شخصیت های داستان پرسیده می شود. در این 
پژوهش از فرم 38 سؤالی آن استفاده شد که در ایران توسط 
قمرانی، البرزی و خیر ]10[ اعتباریابی شده و همسانی درونی، 
بازآزمون مناسبی برای آن  پایایی ارزیاب ها و همچنین پایایی 
0/98 = همبستگی  کرونباخ،  )0/86 = آلفای  است  شده  گزارش 

ارزیاب ها و 0/94 = همبستگی آزمون-بازآزمون(. 

مشاهدات پژوهشگر )کیفی(

شواهد  هستند.  درمانی  جلسات  بر  متمرکز  مشاهدات  این 
دقیقی را از روند جاری در این جلسات و چگونگی تعامالت کودک 
در ساختار درمان ارائه می کنند. با این حال، این مشاهدات ممکن 

است تحت تأثیر سوگیری های پژوهشگر نیز قرار گیرند. 

شمارش رفتارها )کّمی(

این روش با استفاده از فیلم برداری جلسات درمان میسر شد 
.کاماًل عینی )مقاوم در برابر سوگیری های پژوهشگر( و متمرکز 
بر جلسه  درمان است و اطالعاتی کّمی در خصوص رفتارهای 

کلیشه ای و میزان تماس چشمی ارائه می کند. 

مصاحبه با موسیقی درمانگر )کیفی(

نقطه  قوت این منبع، ارائه  اطالعاتی در خصوص روند درمان و 
چالش های موجود در جلسات درمانی است. این منبع نیز ممکن 

است تحت تأثیر سوگیری های درمانگر قرار گیرد.

در بررسی اثربخشی، نتایج هر یک از شواهد کیفی و کّمی نهایتاً 
به صورت بله / خیر ارائه شدند؛ بله، به معنای وجود شواهد بر 
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تأثیرگذاری بالینی معنادار درمان بر آزمودنی و خیر، به معنای 
عدم وجود شواهد کافی بر آن. در مصاحبه ها اگر افراد با اطمینان 
صحبت هایشان  در  اگر  و  »بله«  می کردند  تأیید  را  اثرگذاری 
تردیدی در خصوص اثرگذاری وجود داشت »خیر« در نظر گرفته 
استاندارد  اندازه  دو خطای  به  نمرات  تغییر  شد. در مقیاس ها، 
اندازه گیری11 به عنوان شاهد بر بهبود بالینی معنادار12 در نظر 
گرفته شد. شواهد پژوهشی  مطالعات متدلوژی نشان می دهند که 
نسبت به روش های دیگر، استفاده از خطای استاندارد میانگین 
به عنوان شاخص تأثیر بالینی معنادار دقت بیشتری را به همراه 

دارد ]11[.

آلفای  ضریِب  به  میانگین  استاندارد  خطای  محاسبه   برای 
کرونباخ و همچنین انحراف معیار نمرات نیاز بود که هر دوی 
آن ها از مطالعات داخلی هنجاریابی مقیاس ها استخراج شدند. 
در شمارش رفتارها، کاهش 30 درصدی به عنوان کاهش بالینی 

معنادار در نظر گرفته شد. 

در نهایت با بررسی اطالعات جمع آوری شده از این پنج منبع، سه 
موضوع بررسی شد. آیا کودک پذیرای درمان است؟ آیا مادر کودک 
از دریافت چنین درمانی راضی است؟ اینکه وضعیت کودک در 
پس آزمون تفاوت چشمگیری نسبت به پیش آزمون داشته است؟ 

چه چالش هایی می تواند طی اجرای موسیقی درمانی رخ دهد.

یافته ها

بالینی  نکات  همچنین  و  جمعیت شناختی  خصوصیات 
قابل توجهی که ممکن است نتایج درمان را تحت تأثیر قرار دهد 

در جدول شماره 1 آمده است.

طبیعتاً  مادر  دیدگاه  از  درمان  اثربخشی  اینکه  به  توجه  با 

 11. Standard Error of Measurement - SEM
12. Clinically Significant Improvement

می تواند در میزان رضایت او از درمان مؤثر باشد، پیش از بررسی 
پذیرش و رضایت از درمان به شواهد به دست آمده در خصوص 
اثربخشی می پردازیم، تا به این ترتیب انتقال دیدگاه مادران به 

شکلی دقیق تر و جامع تر امکان پذیر شود. 

تأثیر درمان

مهارت های اجتماعی. این متغیر بر اساس یافته های چهار منبع 
ارزیابی شد: مصاحبه  با مادر، پرسش نامه  مهارت های اجتماعی، 
تماس  میزان  بررسی  و  از جلسات درمان  پژوهشگر  مشاهدات 
چشمی در این جلسات. به جز مورد »ج«، مادران تغییر محسوس 
جنبه های  در  بهبود  کردند.  گزارش  اجتماعی  مهارت های  در 
مختلفی از مهارت های اجتماعی وجود داشت، از جمله افزایش 
بازداری در مقابل تکانه ها )مورد الف(، افزایش عالقه به تعامالت 
اجتماعی )مورد ب و د(، بهبود تعامالت دو جانبه )مورد ب و د( و 

افزایش اعتماد به نفس در تعامالت )مورد د(. 

این یافته ها توسط پرسش نامه  نیز تأیید شد؛ به جز مورد ج، 
سایر آزمودنی ها حداقل بهبود بالینی معنادار را تجربه کرده بودند 
استاندارد  ]خطای  نمونه گیری  استاندارد  خطای  دو  از  )بیش 
میانگین[ افزایش در نمره  پرسش نامه؛ جدول شماره 2(. مشاهده  
جلسات درمان در هر چهار مورد، بهبود تعامالت اجتماعی را تأیید 
کرد و همچنین میزان تماس چشمی در همه  موارد بین 20 تا 
30 درصد افزایش داشت، به جز مورد د که از ابتدا تماس چشمی 

مناسبی داشت. 

نظریه ذهن. این متغیر بر اساس یافته های دو منبع ارزیابی شد: 
مصاحبه  با مادر و مقیاس نظریه  ذهن. هیچ کدام از مادران، بهبود 
در نظریه  ذهن را تأیید نکردند و عباراتی حاکی از عدم اطمینان 
در خصوص تغییر ذکر کردند. در مقابل، نمرات مقیاس نظریه  
ذهن در سه مورد مورد افزایش بالینی معنادار در نظریه  ذهن را 
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جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی آزمودنی ها

ویژگی های جمعیت شناختی و بالینیموارد

الف
پسری چهارده ساله است، با سابقه  هیپوکسی هنگام تولد که در پایه  هشتم در مدارس اختصاصی تحصیل می  کند. یک خواهر دارد. خارج از این دو مالک اصلی تشخیصی 
ارتباط اجتماعی و رفتارهای قالبی، نکته  بارز دیگری که در او وجود دارد، تمرکز کم و حواس پرتی سریع است. به نظر می رسد اگرچه کودک تشخیص اختالل نقص 

 توجه-بیش فعالی دریافت نکرده است، اما تا حدودی عالئم را )حداقل به صورت زیرآستانه ای( دارد.

ب
پسری سیزده ساله، پایه  هفتمی و تک فرزند است که قباًل در مدارس اختصاصی تحصیل می کرده، اما اخیراً به مدارس عادی منتقل شده است. به جز مالک  های تشخیصی 
اوتیسم، مشخصه  »همراه با نقایص کالمی« نیز در او قابل مشاهده  است. جمالتش کوتاه و بریده  بریده است و مخاطب به سختی می تواند آن را بفهمد. همچنین از ضمایر 

اشتباه استفاده می کند )مثاًل به جای من می گوید: تو(. نکته  دیگر رفتارهای تکانشی، تمرکز ضعیف و ضعف در انجام حرکات ظریف است.

ج

پسری نُه ساله پایه سومی و تک فرزند است که از چهار سالگی تشخیص اوتیسم دریافت کرده، در مدارس عادی تحصیل می کند و سابقه  پنج سال گفتاردرمانی دارد. هرگونه 
ارتباط با کودک عماًل از طریق مادر امکان پذیر است و اگر مادر اتاق را ترک کند کار با کودک تقریباً غیرممکن می شود. توان شنیداری اش به شکل قابل توجهی باال است. 
مشخصه  »همراه با نقایص کالمی« به وضوح به چشم می خورد. کودک معمواًل با بیان جمالت تک کلمه ای منظور خود را می رساند و قادر به ساختن جمالت پیچیده تر 
نیست. بیشتر کلمات را به شکل نامفهومی تلفظ می کند. نکته  دیگر، تمرکز بسیار ضعیف و حواس پرتی سریع او است، مثاًل هنگام تمرین ناگهان شیء خاصی نظر را جلب 

می کند، تمرین را رها و برای به دست آوردن آن اقدام می کند.

د
کودک سیزده ساله تک فرزندی است با تشخیص اوتیسم خفیف از دو سالگی و با اختالل کمبود نقص توجه-بیش فعالی که در پایه  هفتم و در مدارس عادی تحصیل 
می کند. نسبت به سایر کودکان کارکرد باالتری نشان می دهد. به نظر می رسد مادر کودک پیگیری قابل توجهی نسبت به وضعیت او دارد )تشخیص اوتیسم خفیف در دو 

سالگی می تواند شاهدی بر این موضوع باشد( و به نظر می رسد توقع و انتظار نسبتاً باالیی نیز از او دارد.
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تأیید کرد )جدول شماره 1(. 

اضطراب. مادر مورد الف، تأکید بسیاری بر تأثیر موسیقی بر 
آرامش کودک می کرد و آن را مهم ترین تأثیر موسیقی درمانی 
می دانست. مادر مورد ج هم آرامش را مطرح کرد، اما اختصاصاً 
در مورد زمانی که کودک موسیقی گوش می دهد: »مثاًل تلویزیون 
کند،  گوش  موسیقی  همراه  تلفن  با  اگر  یا  بگذارد  اگر چیزی 
آرامش می گیرد. آهنگ هایی که دوست دارد می رود یک گوشه 
می نشیند با عالقه گوش می کند. آرام می شود.« افزایش آرامش 
در طول جلسات درمان نیز در مشاهدات و همین طور توسط 
موسیقی درمان گر تأیید شد، که البته ممکن است به علت سازش 

یافتن بیشتر کودک با محیط باشد، نه تأثیر مستقیم موسیقی. 

توجه، تمرکز و حافظه. در هر چهار مورد، مادران با اطمینان 
باور داشتند که توجه و تمرکز کودک افزایش یافته است. مادر 
مورد د، عالوه بر آن، تأکید زیادی بر تأثیر موسیقی بر حافظه  
کودک داشت و آن را مهم ترین تأثیر موسیقی درمانی بر فرزندش 
عنوان  کرد )البته به نظر می رسد که بهبود حافظه شاید ناشی از 

بهبود در تمرکز کودک باشد(. 

د،  و  ب  مورد  مادران  گزارش  اساس  بر  کالمی.  مهارت های 
بهبود چشمگیر در مهارت های کالمی مشاهده شده بود، اما این 
مشاهدات توسط درمانگر و در طول جلسات درمان مشاهده نشد.

رفتار کلیشه ای. بر اساس مصاحبه با مادران، در هیچ یک از 
آزمودنی ها کاهش کلیشه های گفتاری و رفتاری مشاهده نشد، 
بلکه مادر مورد الف و مورد د تصریح کردند که هیچ تغییری در 
این خصوص وجود نداشته است، اما در خصوص جلسات درمان، 
هم مشاهدات و هم شمارش رفتار در تصاویر ضبط شده، کاهش 
قابل توجه رفتارها و کلمات کلیشه ای را در دو مورد ب و ج و 

کاهش اندک در مورد الف و د تأیید کردند.

پذیرش کودک نسبت به درمان 

موسیقی درمانی  به  نسبت  نظر می رسد هر چهار کودک  به 
پذیرش خوبی داشته اند. این موضوع در جلسات قابل مشاهده 

بود و در مصاحبه های مادران نیز تأیید شد )جدول شماره 3( . 

رضایت مادران از درمان

رضایت مادران را تا حدودی می توان از دیدگاه آن ها نسبت به 
بهبود عالئم حدس زد، چرا که باور داشتند که کودکان آن ها در 
جنبه های مختلف اجتماعی، شناختی، هیجانی و حتی حرکتی 
بهبود چشمگیری داشته اند. در پاسخ به پرسش مستقیم در این 
خصوص نیز همین موضوع توسط هر چهار مادر تأیید شد )جدول 

شماره 4(. 

در این میان، سخنان مادر مورد ب در قابل توجه بود، چرا که 

جدول 2. نمرات پیش آزمون-پس آزمون و میزان بهبود )بر پایه  خطای استاندارد اندازه گیری(

موارد
نظریه  ذهنمهارت های اجتماعی

بهبود )خطای استاندارد میانگین(پس آزمونپیش آزمونبهبود )خطای استاندارد میانگین(پس آزمونپیش آزمون

12161/64*1531834/41الف

*1791891/4715212/44ب

*2092150/8818232/03ج

*19262/84*1421572/21د

.)SEM-مواردی که با ستاره مشخش شده اند، مواردی هستند که میزان بهبود از نظر بالینی معنادار است )بهبود بیش از دو خطای استاندارد اندازه گیری *
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جدول ۳. بررسی پذیرش چهار کودک نسبت به درمان

توضیحاتکودک

الف
در جلسات توجه و اشتیاق بیشتری را در گوش دادن به صحبت های درمانگر نشان می داد. مادر او نیز این عالقه را تأیید که و حتی آن را به عنوان یکی از پیامدهای مهم 
درمان ارزیابی کرد: »خودم این موضوع برایم مهم بود که چه چیزی دوست دارد؟ یک چیزی دوست داشته باشد و عالقه مند باشد. هر چند در خونه زیاد تمرین نمی کند، اما با 

شوق و ذوق به این مکان می آید، نسبت به فعالیت های دیگر بیشتر به موسیقی درمانی عالقه دارد.«

تمایل به مرور و شوق بیشتری را برای حضور در جلسات نشان می داد، پس از مرور چند جلسه توجه بهتر و پاسخ های متناسب  و گاه با لبخند به صحبت های درمانگر داشتب

ج
علیرغم اینکه مشکل توجه قابل توجهی را نشان می داد، اما در جلسات پایان به نظر می رسید که غرق در فعالیت  می شود و موضوعات حاشیه ای نمی توانند توجهش را جلب 
کنند. او عالقه  خاصی به فلوت )که به خاطر ضعف عضالت دهان و حنجره برای او انتخاب شده بود( پیدا کرده بود و به نظر می رسید از نواختن آن لذت می برد. مادر کودک 
نیز این عالقه را تأیید کرد: »خودش مثاًل فلوتش را می آورد و بعد شروع به زدن می کند و وقتی می گویم بیا موسیقی کار کنیم با عالقه می آید و با فلوتش شروع می کنیم 

به کار کردن روی نُت ها.«

در جلسات پایانی اعتماد به نفس مشهودی در زمان نواختن داشت، به نظر می رسید که نسبت به این توانایی خود احساس خوشایندی دارد و حتی گاه خود را موسیقی دان د
عنوان می کرد.
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او پیش از درمان باور چندانی به تأثیر موسیقی نداشت: »یکی از 
مربی هایش گفت این بچه، بچه خوبی است، حافظه خوبی دارد، او 
را ببر داخل، حداقل در یک حرفه چیزی یاد بگیرد. گفت موسیقی 
بِبر، براش خیلی خوب است، گفت من هزینه اش را می دهم. ببر. 
وگرنه اگر به خودم بود، نمی آوردم، یعنی زیاد شناخت هم نداشتم، 
چون مشکالت ضروری تری هم داشت که نخواهم موسیقی کار 

نکنم. آن موقع اعتقادی هم نداشتم، ولی اآلن راضی هستم.« 

مادر د نیز عنوان کرد: »در مجموع اگر بخواهم کلی بگویم تأثیر 
موسیقی بر کودک روی حافظه، گفتار و تعامالت اجتماعی اش 
خیلی خوب بوده و من راضی هستم و کسانی که مشکلی مثل ج 
دارند، توصیه کردم که آن ها را به کالس موسیقی  درمانی ببرید. 

من تأثیرش را دیدم و به شما توصیه می کنم.«

دیدگاه درمانگر نسبت به تحوالت کودک در مراحل موسیقی درمانی 

چهار  هر  در  بهبود  ایشان  برداشت  درمانگر،  با  مصاحبه  در 
شاخص شناختي، فیزیکي، حرکتي و هیجاني اجتماعي در همه 

کودکان بود:

این  به  نسبت  کمال گرایانه  و  مکانیکی  دیدگاهی  نباید  » ما 
کودکان داشته باشیم و انتظار ما این باشد که تغییر معجزه آسایی 

نشان  می آموزند،  مهارتی  کودکان  که  همین  کنیم.  تجربه  را 
می دهد که در حال رشد شناختی هستند، وقتی با اشتیاق تمرین 
می کنند و با عشق به ملودی که خودشان تولید می کنند، گوش 
می سپارند، نشان می دهد که هیجان مثبتی دارند و لحظه های 
شادی پشت سر می گذارند. وقتی با هم برای همنوایی تمرین 
می کنیم در همان حال است که آنها در حال تمرین مشارکت 

اجتماعی هستند که در برنامه روزمره زندگی آنها نادر است. 

آن ها به عشق موسیقی است که تالش می کنند از دست های 
خود به درستی بهره بگیرند و آن را با کالم و ریتم پاهای خود 
هماهنگ کنند. تغییرات اساسی چیزی است که نه در طول 
شود.  می  ایجاد  سال ها  طول  در  بلکه  کوتاه مدت،  دوره  یک 
شاید مسیر رشد این کودکان کند به نظر برسد، اما آن ها روال 
پیوسته و رو به رشدی را تجربه می کنند و من در طی این 

سال ها شاهد آن بوده ام.«

چالش های فرایند درمان

با عدم  مشاهده  جلسات نشان داد که شروع درمان معموالً 
تمرکز و اضطراب همراه است و فرایند درمان را تحت تأثیر قرار 
می دهد، اما بر اساس مشاهده جلسات هم تمرکز و هم اضطراب 
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جدول 4. شواهد اثربخشی در جوانب مختلف اجتماعی، شناختی، هیجانی، رفتاری و حرکتی )تایید= √( )عدم تایید=×(

مورد »د«مورد »ج«مورد »ب«مورد »الف«متغیر

مهارت های 
اجتماعی

مادر
مشاهده  جلسات

پرسش نامه
افزایش تماس چشمی )20 

درصد(

√
√
√
×

مادر 
مشاهده   جلسات 

پرسش نامه 
افزایش تماس چشمی 

√
√
×
√

مادر 
مشاهده   جلسات 

پرسش نامه 
افزایش تماس چشمی 

×
√
×
√

مادر 
پرسش نامه

افزایش تماس چشمی )از 
ابتدا مناسب بوده( 

√
√
×

مهارت های 
کالمی

مادر
مشاهده   جلسات

×
×

مادر 
مشاهده   جلسات 

√
×

مادر 
مشاهده   جلسات 

×
√مادر ×

مادرنظریه  ذهن
پرسش نامه

×
×

مادر 
پرسش نامه 

×
√

مادر 
پرسش نامه 

×
√

مادر 
پرسش نامه 

×
√

اضطراب
مادر

مشاهده   جلسات
درمانگر / دستیار

√
√
√

مشاهده   جلسات √مادر -
درمانگر / دستیار 

√
√

توجه  و 
تمرکز

مادر
مشاهده   جلسات

√
√

مادر 
مشاهده   جلسات 

√
√

مادر 
مشاهده   جلسات 

√
√

مادر 
درمانگر / دستیار 

√
√

رفتار 
کلیشه ای

مادر
مشاهده   جلسات 
درمانگر / دستیار 

فراوانی رفتار 

×
√
√
√

مشاهده   جلسات 
کاهش فراوانی رفتار / کالم 

کلیشه ای 

√
√

مادر
مشاهده   جلسات 

کاهش فراوانی رفتار / 
کالم کلیشه ای 

×
√
√

مادر 
مشاهده   جلسات )کم(

×
√

مهارت 
حرکتی

مادر 
مشاهده   جلسات 
درمانگر / دستیار 

√
√
√

مشاهده   جلسات 
درمانگر / دستیار 

√
√

مادر 
درمانگر / دستیار 

√
√

مادر 
درمانگر / دستیار 

×
√

اعتماد به 
نفس

مادر 
مشاهده   جلسات 
درمانگر / دستیار 

√
√
√

√درمانگر / دستیار -
مادر 

مشاهده   جلسات 
درمانگر / دستیار 

√
√
√
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در هر چهار کودک به مرور بهبود یافتند و کودکان انطباق نسبی 
را پیدا کردند که فرایند درمان را تسهیل می کرد. یکی از مواردی 
که این موضوع را تأیید کرد، این بود که هر چهار کودک در ابتدا 
به همراه مادران خود در جلسات حاضر می شدند، اما در جلسات 
پایانی نسبت به خروج مادر از جلسات مشکلی نشان نمی دادند. 

این موضوع در کودک ج که سن پایین تری داشت )نُه سال( 
محسوس تر بود. در ابتدای درمان عماًل هرگونه ارتباط با کودک 
فقط از طریق مادر امکان پذیر بود و خروج او از جلسه فرایند 
درمان را مختل می کرد، اما به مرور و در جلسات پایانی تعامل 

مستقیم با کودک نیز میسر شد. 

موضوع دیگری که مادر الف و ب مطرح کردند این بود که 
علیرغم اشتیاق کودکان به موسیقی درمانی و حضور در جلسات، 
تمرین کمی در خانه انجام می دهند. مادر ب )در پاسخ به سؤال 
ذهن(  دیگران-نظریه   دیدگاه  درک  بر  درمان  اثر  خصوص  در 
کار  موسیقی  که  هفته  به  هفته  »بچه من  کرد:  عنوان  چنین 
همان  باشد.  معلوم  زیاد  تأثیرش  که  نمی کند  تمرین  می کند، 
هفته ای یک بار که می آید اینجا کار می کند.« این موضوع می تواند 

چالشی برای تأثیرگذاری بهینه  درمان طرح کند. 

بحث 

هدف اولیه  این مطالعه، بررسی تاحدودی جامع از مقبولیت 
بود.  اوتیسم  به  برای کودکان مدرسه ای مبتال  موسیقی درمانی 
معموالً کاربرد ابزارهای توان بخشی شناختی و هیجانی از دیدگاه 
افرادی که با آن چالش می کنند، متفاوت است. نتایج پژوهش 
نشان داد که در مورد کارا بودن درمان، درمانگر بیش از سایر 
منابع، درمان را مؤثر می دانست. صحبت های او در مورد کارآیی 
به درمان  نسبت  مادران  آن  از  بعد  بود.  و قطعی  کوتاه  درمان 
ابراز رضایتمندی داشتند، هرچند آن را همیشه در اولویت اول 
نمی  دانستند و نگران نیازهای دیگر کودک بودند. مورد دیگری 
که قابل توجه بود، اینکه مادران در همه جنبه ها تغییرات مثبت 

را گزارش نکردند. 

به طور مثال، مادر شرکت کننده ج پیشرفتی در مهارت های 
کودک  کلیشه ای  رفتارهای  و  ذهن  نظریه  کالمی،  اجتماعی، 
مشاهده نکرد. این نکته سنجی و دیدگاه های نقادانه مادر نسبت 
به فرزندنش می تواند ناشی از میل او به پیشرفت کودک و رویکرد 
کمال گرایانه او باشد. به این ترتیب، دیدگاه مادر درباره پیشرفت 
عملکرد کودک در بافت واقعی زندگی او دقیق و نکته سنجانه 
است، اما با وجود این، ممکن است با نگرش های منفی همراه شود 
که بازنمایی کننده تمرکز بر نقایص و توجه کمتر به پیشرفت ها 

باشد. 

سوگیری منفی در این پژوهش، زمانی تأکید می شود که بین 
نتایج حاصل از پرسش نامه و دیدگاه مادر تفاوت وجود داشته 

باشد. این در حالی است که در مواردی بین نتایج پرسش نامه و 
مشاهدات همگرایی وجود ندارد. اگر در یک تصویر واحد به نتایج 
بنگریم، متوجه عدم تطابق دیدگاه ها به پیشرفت کودک خواهیم 

شد. این عدم تطابق می تواند معانی مختلفی داشته باشد.

بیشترین همگرایی در نتایج این پژوهش، مربوط به مهارت های 
حرکتی، کالمی و تنظیم هیجان مانند کاهش اضطراب و افزایش 
اعتماد به نفس بود. این یافته ها با یافته های پژوهش هایی که 
از ابزارهای دیگر مانند تصویربرداری مغزی ]12[ برای مطالعه 
تغییراتی را که موسیقی درمانی بر عملکرد مغزی کودکان مبتال به 

اوتیسم بر جای می گذارد، هم راستا است. 

سیصد  روی  بر  مروری  مطالعه  در   ]13[ همکاران  و  کیم 
شرکت کننده نشان دادند پاسخ دهی هیجانی، انگیزشی و بین 
شخصی کودکان مبتال به اوتیسم به کمک موسیقی درمانی بهبود 
یافت. یافته های این پژوهش، کاماًل در راستای پژوهش هایی است 
که کیم و همکارانش مطالعه کردند. موسیقی درمانی، اضطراب 
کودکان را کاهش داده بود و مشارکت آنها با موسیقی درمانگر و 

دستیار او افزایش یافت. 

دویر و همکاران ]14[ نشان دادند که موسیقی درمانی برای 
هماهنگ سازی رفتارها و حرکات کودکان مبتال به اوتیسم مؤثر 
است. در این پژوهش نیز نشان داده شد که عملکرد حرکتی 
بهبود یافته بود. نکته ای که یافته های پژوهش به ما می آموزد این 
است که حرکات ارادی کودکان با موسیقی هماهنگ می شود، اما 
رفتارهای غیر ارادی مانند حرکات کلیشه ای تغییری پیدا نمی کند. 
این تمایز به دلیل جدا بودن مرکز کنترل مغز برای رفتارهای 

ارادی و غیر ارادی است. 

السگاس و همکاران ]4[ در پژوهشی مروری به پژوهش هایی 
پرداختند که دیدگاه پزشک و والدین را در مورد پیشرفت کودکان 
مبتال به اوتیسم پس از موسیقی درمانی جویا شدند. هر دو گروه 
تأیید کردند که موسیقی درمانی باعث بهبود عملکرد اجتماعی این 
کودکان می شود. این یافته ها در راستای خود گزارشی مادران در 
پژوهش حاضر هستند. در هر دو پژوهش، مادران و درمانگران بهتر 
شدن عملکرد اجتماعی و هیجانی را گزارش کرده اند. در راستای 
یافته های این پژوهش، شی و همکاران ]15[ در متاآنالیزی نشان 
دادند که مهارت های کالمی، خلق و خو و عملکرد اجتماعی این 

کودکان تحت تأثیر موسیقی درمانی بهبود یافت.

یافته ای که بیش از هر چیز می توان نسبت به آن اطمینان داشت، 
پذیرش درمان توسط کودکان و همچنین رضایت مادران از درمان 
است. پذیرش کودکان هم در مشاهده  جلسات به خوبی به چشم 
می خورد و هم در مصاحبه مادران به آن تصریح شد. رضایت مادران 
نیز نه تنها توسط هر چهار مادر تصریح شد، بلکه در ارزیابی های آنان 
از اثرگذاری درمان قابل مشاهده بود. مادران اثرگذاری درمان را در 
جنبه های مختلف اجتماعی، شناختی، هیجانی و حرکتی تأیید کردند. 

منیژه فیروزی و همکاران. موسیقی درمانی به عنوان ابزاری برای توان بخشی کودکان مبتال به اوتیسم
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پذیرش و رضایت نسبت به موسیقی درمانی برای مبتالیان 
به اوتیسم در پژوهش های پیشین نیز تأیید شده است. در یک 
انجام  پژوهش که روی 22 نوجوان و جوان مبتال به اوتیسم 
شد، آزمودنی ها موسیقی درمانی را جذاب، لذت بخش و مفید 
ارزیابی کرده و بیشتر قریب به اتفاق گفته بودند که طی برنامه 
که به صورت گروهی اجرا شده بود، روابط دوستی هم برقرار 

کرده اند ]16[.

شد،  اشاره  آن  به  پیش تر  که   TIME-A آزمایشی  طرح  در 
ارزیابی  با هدف  پژوهش  اگرچه  اظهار داشتند که  نویسندگان 
که  می رسید  نظر  به  اما  نشد،  انجام  والدین  و  کودکان  نگرش 
درمان هم از سوی کودکان و هم والدین به خوبی پذیرش گرفته 
فرایند  در  موجود  تعامل های  دیگری،  پژوهش  در   .]6[ است 
موسیقی درمانِی بداهه با استفاده از آنالیز رفتاری با بازی درمانی 
مقایسه شد. در این پژوهش، گروه موسیقی درمانی تجربه  لذت 
بیشتر، تجربیات احساسی هم زمان )با درمانگر( بیشتر و شروع 
تعامل بیشتری را نسبت به بازی درمانی نشان دادند ]13[. نتایج 
برآمده از این پژوهش نیز اولین شواهد را در خصوص پذیرش و 
رضایت از موسیقی درمانی در فضای فرهنگی ایران فراهم می کنند. 

در  اثرات  از  وسیعی  اگرچه طیف  درمان،  اثرات  با  رابطه  در 
اما  مصاحبه ها مطرح شد و در جلسات نیز قابل مشاهده بود، 
میزان هماهنگی شواهد در برخی پیامدها بیشتر بود. مشاهده  
جلسات درمانی هر چهار کودک بهبود چشمگیر در توجه و تمرکز 
را نشان داد و هر چهار مادر به اتفاق باور داشتند که درمان روی 

توجه و تمرکز کودک تأثیر چشمگیری داشته است.

تأیید مادران نشانگر افزایش تمرکز حتی در خارج از جلسات 
درمان است که نمی توان آن را حمل بر عادت کردن کودک به 
مهارت های  کرد.  در جلسه  اضطراب  کاهش  و  درمان  جلسات 
اجتماعی در پرسش نامه  دو کودک تثبیت شد، اما مادران سه 
کودک آن را تأیید کردند و تعامل بهتر کودک با درمان گر نیز در 
جلسات محسوس بود. کاهش اضطراب، افزایش اعتماد به نفس و 
بهبود مهارت های حرکتی نیز توسط دو مادر تأیید شد، موضوعی 

که از سوی یکی از آن ها مهم ترین پیامد درمان تلقی شد. 

در نهایت، موضوعی که به نظر می رسد تحت تأثیر درمان قرار 
نگرفته است، رفتارهای تکراری یا کلیشه ای بود. اگرچه مشاهدات 
اما  بود،  رفتار ها  این  از کاهش  موارد حاکی  برخی  در  جلسات 
تصریح مادران به عدم تغییر )به خصوص در پیامدی این چنین 
عینی( می تواند شاهد این موضوع باشد که علت کاهش رفتارهای 
تکراری، کاهش اضطراب کودک در جلسات باشد، به ویژه با توجه 
به اینکه رابطه  مستقیم اضطراب و میزان رفتارهای تکراری در 

مشاهدات محسوس بود. 

افزایش تماس چشمی که در جلسات مشاهده می شد نیز شاید 
ناشی از همین موضوع باشد. در مجموع، شاید بتوان این احتمال 

را مطرح کرد که در جایی که هدف اساسی کاهش رفتارهای 
تکراری باشد، موسیقی درمانی بهبود رضایت بخشی ایجاد نخواهد 
کرد. اگرچه شاید این موضوع در پیگیری های طوالنی مدت تر یا 
با آزمایشات طوالنی تر یا حتی با اصالح این آزمایشات )مثاًل اضافه 

کردن تمرین های خانگی( تغییر کنند. 

نتیجه گیری

بررسی شواهد از منابع مختلف، شکاف  قابل توجهی در نظریه ی 
ذهن نشان داد، در حالی که هیچ کدام از مادران مستقیماً بهبود 
نظریه ذهن را تأیید نکردند، ارزیابی آن با استفاده از مقیاس  نظریه  
ذهن اثر بالینی معنادار را در سه مورد تأیید کرد. این موضوع 
احتماالً بیش از آنکه شواهد اثربخشی را مورد تردید قرار دهد، 
از دشوار بودن تشخیص چنین موضوعی توسط مادران  ناشی 

است. 

تشخیص اینکه کودک چقدر در ذهن خود دیدگاه  دیگران را 
درک می کند و اینکه آیا از زمان پیش آزمون این میزان تغییر 
کرده است، برای مادران کار آسانی نیست. دشواری تشخیص 
بهبود توسط والدین می تواند در رضایت آن ها و ادامه  درمان با 
اهمیت باشد، به خصوص در رویکردهایی که اساساً متمرکز بر این 
سازه هستند. در فضای بالینی، شاید آموزش والدین برای درک 
بهتر تغییرات در کودک )مثاًل آموزش اینکه چگونه می توان از 
طریق داستان ها، سناریوها یا در فعالیت های روزمره فهمید که 
کودک دیدگاه دیگران را بهتر درک می کند( بتواند در این مورد 

کارساز باشد و آن ها را برای ادامه  درمان دلگرم کند. 

مشاهدات  موسیقی درمانی،  فرایند  چالش های  خصوص  در 
حاکی از آن بود که شروع جلسات درمان معموالً با اضطراب و 
عدم تمرکز نسبی همراه است که به مرور کاهش می یابد و شاید 
بتوان آن را بخشی از روند شروع درمان در نظر گرفت و به نظر 
می رسد که والدین باید نسبت به این موضوع آگاه شوند تا ناامیدی 
زودهنگام از درمان به ختم آن منجر نشود. برای درمانگران نیز 
این بخش از دوره درمان احتماالً از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، 
چرا که در آن رابطه  درمانی شکل می گیرد، رابطه ای که یکی از 

عوامل تعیین کننده  پیامدهای درمانی است. 

در بخشی از طرح پژوهشی TIME-A، کیفیت رابطه درمانی در 
48 آزمودنی سنجیده شد تا اثر تعدیل کننده  آن در موسیقی درمانی 
بررسی شود. نتایج نشان داد که وقتی درمانگر می تواند خود را با 
حالت هیجانی و موسیقیایی کودک تطبیق دهد و رابطه  درمانی 

بهتری را برقرار می کند، درمان اثربخشی بهتری دارد ]17[. 

اثربخشی  بررسی های  کنار  در  می توانند  آینده  پژوهش های 
مقایسه ای، میزان پذیرش و رضایت از موسیقی درمانی را نیز با 
سایر درمان های رایج مقایسه کنند. اگر میزان پذیرش این رویکرد 
توسط کودکان و والدین، تفاوت قابل توجهی با سایر رویکردها 
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داشته باشد، می تواند یک گزینه  تأثیرگذار درمانی، به خصوص 
برای افرادی باشد که با دریافت سایر درمان ها مشکل داشته اند. 
نتایج به دست آمده در این پژوهش، اگر در پژوهش های آینده با 
امکان تعمیم باالتر تثبیت شوند، اشارات مهمی را در خصوص 

درمان مبتالیان به اوتیسم خواهد داشت. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

برای مادران شرکت کننده ها در مورد اهداف پژوهش توضیح 
داده شد. به آن ها اطمینان داده شد که هر زمان که مایل بودند، 
می توانستند فرایند پژوهش را ترک کنند. به عالوه، در مورد ضبط 
کالس ها با شرط محرمانه ماندن اطالعات آن ها رضایت گرفته 
شد. این پژوهش با کد اخالق دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران 

با شماره IR.IUMS.REC.1398.193 اجرا شد. 

حامي مالي

این پژوهش از پایان نامه ارشد وحید برفی، دانش آموخته رشته 
روان شناسی بالینی دانشگاه تهران برگرفته شده است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

آن  ریاست  به ویژه  مهرآیین  موسیقی درمانی  آموزشگاه  از 
یاشار خدایی که خود زحمت درمان را بر عهده داشتند، تشکر 

و قدردانی می شود.

منیژه فیروزی و همکاران. موسیقی درمانی به عنوان ابزاری برای توان بخشی کودکان مبتال به اوتیسم
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