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تاثیر موسیقی درمانی برکاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان اوتیسم (درخود


مانده) شهر بندرعباس

مریم امانی  ،1نوشین تقی نژاد
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 1داًشدَ کارشٌاسی ارشد رٍاًشٌاسی تربیتی ،گرٍُ رٍاًشٌاسیٍ ،احد بٌدرعباس داًشگاُ آزاد اسالهی
 2دکتری رٍاًشٌاسی عوَهی .عضَ ّیات علوی داًشگاُ آزاد بٌدرعباس

چکیده
پژٍّش حاضر با ّدف بررسی تااییر هَسای ی درهااًی بار رهتارّاای پرااشاگراًِ کَدکااى اٍتی ان (در ااَد هاًادُد در شاْر
بٌدرعباس اًدام شد .ایي تح یق یک پژٍّش آزهایشی با طرح پیش آزهَى – پس آزهَى باا گارٍُ کٌتارو باَد .خاهعاِ آهااری
پژٍّش شاهل ّوِ کَدکاى  6تا  12سالِ با ااتالالت طیف اٍ تی ن شْر بٌدرعباس هی باشد کِ در سااو تحیایلی  95-96باِ
تحییل هشغَو بَدًد .در ایي پژٍّش از پرسشٌاهِ پرااشگری باس -پری بِ عٌَاى ابسار سٌدش استفادُ شد کِ ابعااد هتتلاف
پرااشگری شاهل پرااشگری بدًی ،کالهی ،اشن ٍ ایَهت را ارزیابی هی کرد .ایي پرسشٌاهِ تَسط ٍالادیي کَدکااى تیویال
گردیدً .وًَِ پژٍّش  10کَدک هبتال بِ طیف اتی ن بَدًد کِ اهتیاز پرااشگری بیشتری در پرسشٌاهِ داشاتٌد ٍ در دٍ گارٍُ
ً 5فرُ کٌترو ٍ آزهایش قرار گرهتٌد ،اًتتاب ٍ قرارگیری بِ صَرت تیادهی اًدام شاد .باا گارٍُ آزهاایش ،دْااردُ خل اِ ًاین
ساعتِ هَسی ی (ّفتِ ای دٍ خل ِد ،بِ شیَُ کارو ارف ٍ بِ دٍ رٍش هعاو ٍ غیر هعاو ٍ بِ صاَرت اًفارادی کاار شاد .در ایاي
هدت با گرٍُ کٌتروّ ،یچ ًَع هَسی ی کار ًشد .پس از تیویل هددد پرسشٌاهِ تَسط ٍالدیي ،بررسی ًتایح تحلیل کٍَاریااًس
بر رٍی هیاًگیي ًورات پیش آزهَى ،پس آزهَىً ،شاى داد کِ هَسی ی درهاًی بار توااهی ابعااد پرااشاگری کَدکااى اٍتی ان،
شاهل :پرااشگری بدًی ،پرااشگری کالهی ،اشن ٍ ایَهت تاییر هح َسی در سطح هعٌای داری  0/05دارد (P> 0/0001د
ٍ باعث کاّش پرااشگری درایي کَدکاى هی شَد( .پرااشاگری بادًی  ،P > 0/0001پرااشاگری کالهای  ،P >0/014اشان
 ،P <0/001ایَهت P <0/0012دّ .وچٌیي ًتایح خاًبی بدست آهادُ در ایاي پاژٍّش ًشااى داد کاِگ ٍیژگای ّاای هاردی
شاهلگ سي ٍ پایِ تحییلی ،تاییری در ًتیدِ هثبت هَسی ی درهاًی در کاّش پرااشگری بدًی ،کالهی ٍ اشن ًدارًد ،اها ایاي
ٍیژگی ّا در تاییر هَسی ی در هاًی در راستای کاّش ایَهت هَیر ّ تٌد.
واژههای کلیدی :پرااشگری ،اٍتی ن (در اَد هاًدُ گید ،هَسی ی درهاًی.

 ایي ه الِ ه تترج از پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشد رٍاًشٌاسی تربیتی با عٌَاى " ایر بتشی هَسی ی درهاًی بر پرااشگری کَدکاى اٍتی ن شْر بٌدرعبا س " هی باشد.
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