
117-137ص    92(الف، پیاپی )4001تابستان ، ویژه )الف(م، شماره یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره   

Family and health Quarterly, vol11, Issue A, Summer 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 مهرافزا

  آموزاندانشو پرخاشگری    درمانی بر توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی  موسیقی اثربخشی

 توان ذهنیکم

       3آذر کیامرثی ، *2اصغر نخستین گلدوست،  1مهرناز مهرافزا

 چکیده: 

های مرتبط با آن در حوزه های درمانی  فعالیتهای اخیر نسبت به استفاده از موسیقی و  با تمایل رو به رشدی که در سالمقدمه:  

اثربخشی  شود،  مشاهده می با هدف  اجتماعیدرمانی  موسیقیمقاله حاضر  پرخاشگری  بر توجه و تمرکز، سازگاری  آموزان  دانش  و 

 توان ذهنی انجام شد.  کم

آموزان کنترل است. جامعه آماری، کلیه دانشآزمون با گروه  پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشاز نوع نیمه: این پژوهش  روش پژوهش

گیری بودند که با استفاده از روش نمونه  1399-400تحصیلی  توان ذهنی مدارس استثنائی شهر تبریز در سالپسر دوره دوم ابتدایی کم

ر( گمارده شدند.  نف  15نفر( وکنترل)  15ذهنی انتخاب شدند و  به صورت دو گروه آزمایش)توان  آموز کمنفر دانش  30در دسترس

نسخه چهارم، جهت سنجش سازگاری اجتماعی از پرسشنامه   -جهت سنجش توجه و تمرکز از حافظه فعال در مقیاس هوش وکسلر

و پایایی ابزار  استفاده شد. روایی ابزارها توسط متخصصان تایید شد  و جهت سنجش پرخاشگری از پرسشنامه شهیمسینها و سینگ 

(. قبل از اجرای α>7/0باخ سنجش و مورد تایید واقع شدند)ریچاردسون و پایایی سایر ابزار با آلفای کرون-رسازگاری اجتماعی با کود

  درمانیموسیقیبه عمل آمد. گروه آزمایش آموزش    و پرخاشگری  آزمون توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی مداخله از هر دو گروه پیش

جلسه دریافت کرد و گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله در   12را از طریق پکیج آموزشی در  

و    متغیرهکواریانس تکها با استفاده از آزمون  آزمون را پاسخ دادند. دادها ابزارهای مرحله پیشدآزمون، هر دو گروه مجدمرحله پس

 تجزیه و تحلیل شدند.   متغیریکواریانس چند

و  آن    مقیاسخردهدو  سازگاری اجتماعی و  در افزایش توجه و تمرکز و افزایش    درمانیموسیقینتایج نشان داد آموزش  یافته ها:  
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از روشهای آموزشیِ مدارس استثنایی  در    ؛شود؛ پیشنهاد میحاضردر پژوهش    درمانیموسیقیبا توجه به اثربخشی    نتیجه گیری:

آموزان دانشکاهش پرخاشگری    و   افزایش توجه و تمرکز و سازگاری اجتماعی   با هدفِ   در قالب واحد مصوب درسیدرمانی  موسیقی

 توان ذهنی بهره گرفته شود.  کم

 درمانی موسیقی،  توان ذهنیکمتوجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی،  پرخاشگری، واژگان کلیدی: 

    2/7/1400تاریخ پذیرش نهایی:                      21/3/1400تاریخ دریافت:  

 

 

 

 : مقدمه

از معضالت اصلی خانوادهکودکان  میان    جسمی، ذهنی و رفتاری بخصوص در  هایساییها، نارت، بیماریالالوجود اخت ها در  یکی 

که    ها ناتوانیاین هستند. یکی از جهت رفع این مشکالت  هایی حلراه متخصصان در پی ارائه  علم؛   پیشرفتاست که با   بشریجوامع 

 ،که مطابق شواهد موجود  است  1توانی ذهنی ت ناشی از کمالالدرمانگران قرار گرفته است، اخت  مورد توجه محققان و  های اخیردر سال

های اصلی این اختالل شامل نگرانی مبهم و شدید در مورد چندین رویداد  ویژگی   .ی روبه افزایش استدر جوامع بشرآن  میزان شیوع  

تحصیلی، اجتماعی و شغلی، دشواری در کنترل نگرانی و شدت و   ماه، اختالل در عملکرد  6یا فعالیت در اکثر روزها حداقل به مدت  

 (. 1مدت نگرانی فراتر از احتمال وقایع تهدیدزا است )

ل کم توان ذهنی یک ناتوانی پیچیده است که با نقصان رشد در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، تکاملی، اجتماعی و تربیتی همراه الاخت

است. ناتوانی عملکردی این افراد همه ابعاد زندگی آنها مانند حوزه روانی، رفتاری، خود ادارکی، کارکردهای اجرایی، حافظه دیداری 

های شناختی )مانند حل  هایی در تواناییاختالل رشد ذهنی به واسطه نقص(. 2)  کندوابط بین فردی آنها را متأثر می و شنیداری و ر

 (.  3گردد )ریزی، استدالل، قضاوت( و کارکرد سازشی توصیف و مشخص میمساله، برنامه

بویژه دانش آموزان استثنایی در امر یادگیری برای آینده یکی از وظایف مهم نظام آموزشی هر کشور آماده کردن تمامی افراد جامعه 

اهمیت توجه در یادگیری امری بدیهی است.  (.  4و ایجاد توانایی و شایستگی برای اداره زندگی و مقابله با شرایط ناگوار زندگی است )

توان ذهنی؛ به علت  کودکان کم  .کند  2و تمرکز  یک کودك پیش از آنکه یاد بگیرد، باید بتواند به کاری که در جریان است توجه

پایین تعادل، کنترل تحریکعملکردهای ذهنی و هوشی  آنها در زندگی روزانه، مشکالتی در حفظ تمرکز،  از حد متوسط  های  تر 

عطوف  ای و حافظه دارند. دامنه توجه و تمرکز این کودکان اصوالً کمتر از آن است که بتوانند آن را به فرایندهای متفاوت م لحظه

به جنبه نیستند  قادر  و  )سازند  توجه کنند  تکلیف  آموزشآموزان کمدانش  (. 5های مختلف یک  به  آنکه  از  بیش  های  توان ذهنی 

هایی  ببرد؛ آموزش  الهایی نیاز دارند که سازگاری اجتماعی آنها را بابه آموزش مهارت  ،سیک از قبیل ریاضی احتیاج داشته باشندالک

 به بستگی وظایف، به عمل که کنندمی تأکید روانشناسانهمچنین    (.7و6) حافظه و توجه که زیربنای یادگیری استمانند بهبود  

 
1  - Intellectual disability 
2  - Attention and Concentration 

آموزان،  اثربخشی موسیقی درمانی بر توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانشمهرافزا م، نخستین گلدوست ا، کیامرثی آ.    استناد: 

   117-137)الف(: 11؛ 1400خانواده و بهداشت، 



117-137ص    92(الف، پیاپی )4001تابستان ، ویژه )الف(م، شماره یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره   

Family and health Quarterly, vol11, Issue A, Summer 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 مهرافزا

 یابد. افزایشمی کاهش کار وریبهره  و  شد خواهد تلف  بسیاری نیروی  و زمان باشد، نداشته  تمرکز وجود توان  اگر  و  دارد تمرکز  توان 

 (. 8) پیونددمی  وقوع به گرتسهیل  و برانگیزاننده ابزار و عوامل از استفاده یا و کاری ریزیبرنامه آموزش، طریق از فوق  عوامل در

به    رسد و در طول زندگیمانند رشد جسمی، عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته است و به تدریج به کمال می  1سازگاری اجتماعی 

 هایکاستی با نیز سازگارانه  هایمهارت غالباً در همچنین ذهنی توانکم افراد(.  9شود )ها حاصل میطور طبیعی و در برخورد با تجربه

چرا که در مقایسه با کودکان عادی از شرایط خاصی برخوردارند و به سادگی قادر نیستند با محیط سازگار  (.  10هستند ) روبرو جدی

توان الت خاص خانوادگی و روابط پرتنش کودك کمشوند. نقص رشد ذهنی، عدم پذیرش کودك کم توان ذهنی توسط جامعه، مشک

(. این کودکان  11گردد )توان ذهنی محسوب میذهنی با پدر و مادر و به ویژه خواهران و برادران، از علل بروز ناسازگاری در کودك کم

شوند و پیامد  متعددی روبرو میهای  شود، با شکستهای شناختی آنها ناشی میهای مختلف که غالباً از محدودیتبه دلیل محدودیت

 پرخاشگرانه  (. رفتارهای10) بود خواهد گوناگون هایگونه  به  2سرآغاز پرخاشگری خود کهها ناکامی است؛  موفقیت  ی این عدمهمه

معتقد است؛ کودکان    3دیورنداست.   تا شدید خفیف  ذهنی توان کم افراد در بین رفتاری مشکالت ترینو معمول ترینمشکل  از یکی

خزانه کمبود  سبب  به  ذهنی  توان  مثابهکم  به  پرخاشگری  از  رفتاری،  میی  استفاده  خود  نیازهای  برآوردن  برای  ابزاری  کنند.  ی 

 (.  12ترین مشکالت مربیان، معلمان و والدین تلقی شده است )پرخاشگری این گونه کودکان یکی از عمده

آنچه که در خصوص   به  توجه  دانشبا  از مشکالت و اختالالت شناختی و رفتاری  ذهنی مطرح شد؛ جامعه،   توانآموزان کمبرخی 

کند. زندگی بزرگسالیِ آنها بسیار متفاوت از زندگی افراد  کودکان با ناتوانی ذهنی را همانند دیگران برای زندگی بزرگسالی آماده نمی 

پدیده اختالل  این نوع  پیشعادی است.  به  بیی غیر قابل  تبدیل شود که  از زندگی خانوادگی  به بخشی  نی است که ممکن است 

های فرعی مختلف و سالمت  ای و عاطفی منجر و بارهای عظیمی را بر خانواده تحمیل کند، روی سیستمتغییرات ساختاری، رویه

اند و هالست کالت رفتاری را به صورت روابط گزارش کردند که کودکان کم توان ذهنی، مش  4خانوادگی تاثیر گذارد. دکر، کوت، 

ضعیف با همساالن، اعتماد بنفس پایین، فرار از خانه، دزدی، رفتارهای پرخاشگرانه، نقص توجه، اضطراب، عدم سازگاری و رفتارهای  

دبیرستان آموزان با نارسایی ذهنی قبل از اتمام دوره  % دانش  30کند که  نیز اشاره می  5(. سیمرا13دهند )ضد اجتماعی نشان می

های دهد که چگونه آموزش عمومی و سیستم% آنها در زمانِ بزرگسالی بیکارند. این آمارها نشان می   61کنند و  تحصیل را رها می

های . بدلیل مشکالت رفتاری ممکن است از محیط(14)  گذارندمدارس و خانواده و جامعه به شدت بر کیفیت زندگی آنها تاثیر می 

های خود دچار تردید شوند. این کودکان ممکن است قادر به کنترل رفتار خود نباشند  کم کم در رابطه با توانایی  اجتماعی طرد شده و 

 (. 15ی آنها در بزرگسالی آسیب جدی بر خود، جامعه و خانواده وارد آورد )و مشکالت حل نشده

 تمرکز ، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری این کودکان وجود دارد،با توجه به اینکه عوامل مختلفی در مشکالت رفتاری  نظیر توجه و  

های متفاوتی را برای تغییر رفتار از طریق بهبود توجه و تمرکز، تقویت روشهای ایجاد سازگاری و کاهش  های روانشناسی، روشگرایه

 
1  - Social adjustmen 
2  - Aggression 
3  - Diorand 
4  - Dekker, Koot, Ende & Verhulst  
5 - Cimera 



 ... آموزاناثربخشی موسیقی درمانی بر توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش

3 
 

ها و  توان ذهنی روشآموزان کممورد دانشبرای پایین آوردن و یا از بین بردن این چنین اختالالت در  دانند و  پرخاشگری موثر می

 (.  16) فنون درمانی فراوانی توسط روانشناسان ارائه شده است

باشند که در  آموزان میدر حقیقت توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و عدم پرخاشگری سه ویژگی مهم در وجود کودکان و دانش

توانِ ذهنی در صورت عدم دارا بودن توجه و تمرکزِ گردند. کودکانِ کماختالل میها نیز دچار  صورت عدم وجود هر کدام؛ دیگر ویژگی

گردند. بنابراین کنند و در پیِ آن دچار پرخاشگری میتری در زندگی فردی و اجتماعی کسب میکافی، سازگاری اجتماعی پایین

بایست به سازگار نمودن آنها  انی در آنها ابتدا میهای شخصیتی و مشکالت روجهت کاهش پرخاشگری این کودکان با توجه به ویژگی

توان به این مهم  باشد. اما چگونه می در خانه، مدرسه و اجتماع کوشید که سرچشمه این کار، باال بردن توجه و تمرکز در آنها می

سالهای مختلف بوده است،  شناسی در  هایی که همواره مورد توجه پژوهشگران و متخصصان رواندست یافت؟ یکی از مهمترین درمان

های  باشد. موسیقی درمانی به عنوان یک زمینه تخصصی با استفاده از موسیقی و فعالیتمی1گیری از موسیقی و موسیقی درمانی بهره

 حاکی زمینه این در صورت گرفته هایپژوهش(.  17باشد )موسیقی در مواجهه با نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی و ذهنی افراد می 

 احساسات پوشاندن مزمن، دردهای کاهش تنش عضالنی، کاهش به  منجر  جسمانی نظر  از موسیقی درمانی، از  استفاده که  آنند از

 گذشته، رویدادهای آوردن خاطر به  در کمک به  منجر نظر روانشناختی از  و فیزیکی؛ معین هایفعالیت  کردن تسهیل و ناخوشایند

 مفهوم  و  هویت تقویت  ها،توانایی تقویت ها،شناخت  و  ناهشیار احساسات از  یک گستره بیان  برای  غیرکالمی فرصت  یک  کردن فراهم

 (. 18) شودمی افسردگی و اضطراب واسطه تسلّی دادن به  خلق کردن دگرگون خود،

برند. فردی که  یشتر لذت میاز مزایای موسیقی به افراد دارای کم توانی ذهنی، این است که آنها با گوش دادن و شرکت کردن ب 

ساکت است و تعامل کمی دارد، ممکن است این درمانها به عنوان پل اجتماعی برایش باشد و از طرف دیگر دانش آموزان پرانرژی را 

های موسیقی ممکن است به  (. گوش دادن و شرکت در فعالیت 19آرام کند و به آنها کمک کند تا همکاری بیشتری داشته باشند )

توانند ارتباط برقرار  تواند کمک کننده باشد. چون موسیقی و گفتار بهتر میبیان عواطف این افراد کمک کند و تجربیات موسیقی می

های  موسیقی درمانی در درمان افرادی که ناتوانی(. طبق نظر گیالسیان  20تواند از نظر اجتماعی به نفع آنها باشد )کنند که این امر می

اهداف    2توانی ذهنی و مشکالت روانی دارند، به طور موفقیت آمیزی جواب داده است. در همین رابطه اشمیت له کممختلفی از جم

توان ذهنی را شامل سازگاری اجتماعی، افزایش تمرکز، کاهش اضطراب و کسب کامیابی  های موسیقی درمانی برای افراد کم برنامه

موسیقی درمانی را کاربرد درمانیِ موسیقی برای دستیابی به اهداف     3مانی آمریکا (. همچنین انجمن موسیقی در21برشمرده است )

های آفرینشی  درمانی متناسب با نیازهای روانی، اجتماعی، هیجانی و معنوی بیمار تعریف کرده است. موسیقی درمانی مثل سایر درمان

 (. 22کنند )سیقی، بیماران خود را تحریک یا آرام میها به کمک مودرمانگرشود و موسیقیهای مختلف اجرا میبه شیوه

کنند.  توانِ ذهنی تایید میدرمانی را در بهبود توجه و تمرکز کودکانِ کمموسیقینتایج تحقیقات مختلف خارجی و داخلی اثربخشی  

آموزان دارای ناتوانی  درمانی، میزان توجه دانشدر پژوهش خود دریافتند؛ در اثر موسیقی  4در همین زمینه جیکوب، پیالی و اویفسو 

نیز   5با، ژائو و تویچینییوه  -. همچنین کاسویا(23)داری افزایش یافته استذهنی خفیف در مدارس استثنایی نیجریه به طور معنی

 
1  - Music therapy 
2  - Eshmite 
3  - American Music Therapy Association 
4 - Jacob, Pillay & Oyefeso 
5 - Kasuya- Ueba, Zhao & Toichi 
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عنوان مهارت به  توجه  و  میزان کنترل  دادند  به طور معنیهای فکری کنشان  از موسیقی درمانی  یافته  ودکان، پس  افزایش  داری 

آموزان کم توان ذهنی که دوره موسیقی درمانی  دریافت میزان توجه، تمرکز و عالقه دانش  (25)1. در همین رابطه ناواگاره (24)است

دریافت درمان بر پایه موسیقی یک های داخل کشور نیز پنجه علی  در پژوهشداری افزایش یافت.  را گذرانده بودند، به صورت معنی

به این نتیجه رسید که موسیقی    . همچنین برومند(2)  مداخله موثر در کنترل هیجان و انتقال توجه کودکان کم توان ذهنی است

پور . ابراهیم(26)دگیری آنها کمک کند توانِ ذهنی شده و به یادرمانی با تاثیر بر ذهن موجب بهبود تمرکز و افزایش توجه کودکان کم

ایزدی آموزان کم  و  دانش  اجرایی  عنوان یک مداخله موثر در کارکردهای  به  موسیقایی  فعالیتهای  دریافتند؛  -توان ذهنی مینیز 

رضائی (27)باشد تحقیقات  نتایج  آموزش  .  ذهنی  توان  کم  کودکان  توجه  افزایش  باعث  موسیقی  داد  نشان  مینیز  .  (6)شودپذیر 

در نتیجه، دوره نیز دریافتند، موسیقی بر دامنه توجه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی تاثیر داشته است.  میرزمانی  و    خانیهداوند

درمانی  . در خصوص اثربخشی موسیقی(7)توانِ ذهنی اثربخش باشدکم  آموزانِتواند در بهبود توجه و تمرکز دانشموسیقی درمانی می

  و   اجتماعیسازگاری  بر  هدفمند  درمانیموسیقی  مداخله نشان دادقنبری و کاظمی    نتایج مطالعات در افزایش سازگاری اجتماعی نیز؛  

نشان داد   همین رابطه نتایج تحقیقات رضائی  در  .(28)است  موثر  پذیر  آموزش  ذهنی  توان  کم  آموزان  دانش  در  زندگی  رضایتمندی

نیز به    همامی  . نظری، موحدی و صفوی(6)شودمیپذیر  درمانی باعث افزایش سازگاری کودکان کم توان ذهنی آموزشکه موسیقی

اجتماعی کودکان  های مختلف موسیقی و حرکات هماهنگ بر کاهش مشکالت رفتاری و ناسازگاری  این نتیجه دست یافتند که ترکیب 

-اجتماعیِ دانشتواند در افزایش سازگاریمیدر نتیجه، دوره موسیقی درمانی   .(29)توان ذهنی تاثیر گذار بوده استابتدایی پسر کم

جمیل    گول،  نتایج مطالعاتدرمانی در کاهش پرخاشگری نیز؛  توانِ ذهنی نیز اثربخش باشد. در خصوص اثربخشی موسیقیموزانِ کمآ

آموزان کم توان ذهنی اثربخش بوده  داری بر کاهش میزان خشم دانشنشان داد دوره موسیقی درمانی  به طور معنی   2و محسن

دریافتند؛ موسیقی درمانی در کاهش اختالالت رفتاری نظیر رفتارهای پرخاشگرانه، مخرب و    3. همچنین کالگوترا و واروال(30)است

توانی ذهنی متوسط و  دیگران، آسیب به خود و دیگران، رفتارهای سرکشانه و...  در بین کودکانِ دارای کم  ضداجتماعی، بدرفتاری با

کودکان پیش دبستانی    به  موسیقی درمانیداد؛ ارائه  نیز نشان    های عبدالمالکی نتایج یافته.  (31)خفیف در هند اثربخش بوده است

  آموزان   دانش  در  را  پرخاشگری  دریافت موسیقی درمانی میزان  گل محمدی   .(32)ن شده استآو ابعاد    موجب کاهش پرخاشگری

نیز نشان دادند که روش درمانی موسیقی   (. آقایوسفی و علی پور33)دهدمی  کاهش   ابتدایی  مقطع  دختر  پذیرآموزش  ذهنی  مانده  عقب

 . (34)با حرکات موزون یک روش موثر در کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی است

ای در زمینه ی آموزش،  توان ذهنی از جمله گروههایی هستند که مشکالت عدیدهبا توجه به موارد و مشکالت ذکرشده، کودکان کم

رغم دارا بودن مشکالت هوشی و رفتاری، مانندِ  آموزان استثنایی علییادگیری، روابط اجتماعی و رفتاری دارند. با توجه به اینکه دانش

توان به  درمانی میآموزشی و یادگیری را دارند؛ لذا با تخصیص روشهای مختلف درمانی از جمله موسیقیآموزان عادی حق علمدانش

کاهش مشکالت رفتاری آنها کوشید و با کمک به آنها در مدارس استثنایی به کسب علم و دانش و همچنین رفتار و تعامالت اجتماعیِ  

درمانی بر کاهش  رسد که موسیقیآنها آموزش داد. با توجه به نتایج تحقیقات مشابه مطروح؛ به نظر می  مناسب در مقابل دیگران را به
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 ... آموزاناثربخشی موسیقی درمانی بر توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش
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توان ذهنی مدارس استثنائی موثر باشد. از این رو، نادیده گرفتن اثربخشی این درمان بر  آموزان کممشکالت رفتاری و عاطفی دانش

را باالخص با توجه به اسالمی بودن مدارس کشور میتوان یک خالء جّدی در   توان ذهنیآموزان کممتغیرهای ذکر شده در دانش

درمانی  مدارس استثنائی شهر تبریز به حساب آورد که هدف پژوهش حاضر پر کردن بخشی از این خالء است؛ لذا اثربخشی موسیقی

ذهنی در مدارس استثنائی شهر تبریز هدف    آموزان کم توانبر افزایش توجه و تمرکز و سازگاری اجتماعی و کاهش پرخاشگری دانش

های موثر بر بهبود رفتارهای نامطلوب در  هایی که روشباشد. با توجه به اهمیت موضوع کاربردی و کمبود پژوهشتحقیق حاضر می

ه استفاده از های اخیر نسبت بآموزان کم توان ذهنی را مورد بررسی قرار دهند؛ به خصوص با تمایل رو به رشدی که در سال دانش

شود، این پژوهش برای بررسی و حل مشکالت عدیده رفتاری های مرتبط با آن در حوزه های درمانی مشاهده میموسیقی و فعالیت

آموزان کم توان ذهنی در مدارس استثنائی شهر تبریز وجود دارد، انجام شد. در نتیجه سوال تحقیق اینست که آیا  که در بین دانش

آموزان سازگاری اجتماعی و همچنین کاهش پرخاشگری دانشافزایش  تمرکز و    و  درمانی بر افزایش توجهموسیقی  درمان مبتنی بر

 توان ذهنی اثربخش است؟ کم

 

 پژوهش:روش

جامعه    پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.  –باشد که در آن از طرح پیش آزمون  های نیمه آزمایشی میروش پژوهش بر پایه طرح

توان ذهنی مدارس استثنایی شهر تبریز های چهارم، پنجم و ششم( پسر کمکلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی )پایهشامل  آماری  

گیری در دسترس؛  نمونهجهت تعیین نمونه مورد مطالعه؛ با استفاده از روش  که  بود    1399-1400نفر در سال تحصیلی    173به تعداد  

 15گروه مجزای    دوتوان ذهنی دوره دوم ابتدایی مدارس شهر تبریز انتخاب شدند که به صورت تصادفی در  نفر دانش آموز کم  30

ورود    مالك   ورود به پژوهش و با جایگزینی تصادفی قرار گرفتند.  و گروه کنترل( با رعایت مالك   موسیقی درمانینفره )گروه آزمایش  

شرکت نداشتن در جلسات مداخالت روانشناختی در ،  آموزان کم توان ذهنی پسر ابتدایی دوره دوم شهر تبریزدانشمطالعه شامل:    به

مالك    بود.  آموزان برای شرکت در پژوهش رضایت آگاهانه والدین دانشو    آموزان به شرکت در پژوهشعالقه دانش،  طی شش ماه اخیر

های مداخالتی  شرکت همزمان در برنامهو    عدم تمایل به همکاری در ادامه تحقیق،  بت بیش از دو جلسهغینیز شامل:    خروج از مطالعه

 بود. دیگر 

آموزان مورد مطالعه، رضایت نامه کتبی اخذ شد. عالوه برآن، کدهای اخالقی انجمن روانشناسی  قبل از انجام تحقیق؛ از والدین دانش

ها از تحقیق، ارائه اطالعات کافی در مورد چگونگی آموزش و  رازداری نتایج، امکان انصراف آزمودنیآمریکا که شامل احترام به اصل  

های  کننده پرسشنامهآموزان شرکتگونه ضرر جسمی در برندارد، رعایت گردید. در ادامه دانشپژوهش، و نیز اینکه این مداخله هیچ

را تکمیل نمودند. سپس به صورت تصادفی ساده به    و پرخاشگری  تماعیسازگاری اجو    نسخه چهارم  -مقیاس هوش وکسلر کودکان

  45جلسه    12در    «درمانیموسیقیآموزش  »آزمایش تحت مداخله    های گروه بندی شدند. سپس آزمودنینفره طبقه  15گروه    دو

گروه    دو های گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات مداخله؛ هر  آزمودنی  .قرارگرفتند  ایدقیقه

به منظور را تکمیل نمودند.    و پرخاشگری    سازگاری اجتماعی،  نسخه چهارم  - های مقیاس هوش وکسلر کودکانمجدا همان پرسشنامه

 در این پزوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:  لسات آموزشی برگزار شد.رعایت اصول اخالقی؛ به گروه کنترل بعد از اتمام تحقیق، ج

  - ها، از آزمون حافظه فعال در مقیاس هوش وکسلر کودکان برای محاسبه میزان توجه و تمرکز آزمودنی:  مقیاس توجه و تمرکز

باشد که دو  کودکان، دارای سه آزمون میهای هوشی وکسلر مقیاس حافظه فعال در نسخه چهارم مقیاس. نسخه چهارم استفاده شد
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(. با استناد به دو آزمون اصلی و یک آزمون جانشین؛ در حافظه فعال، سه  35گیرد )آزمون اصلی و یک آزمون جانشین را در بر می

یقت؛ حافظه  آید. در حقحرف« و نمره تراز »محاسبات« به دست می  -نمره تراز تحت عنوان نمره تراز »ظرفیت عدد« و »توالی عدد 

گیری  حرف« و یک آزمون جانشین به نام »محاسبات« اندازه-فعال از طریق دو آزمون اصلی تحت عنوان »ظرفیت عدد« و »توالی عدد 

شود که در تفسیر نیمرخ هوشی از اهمیت بالینی زیادی برخوردار است. با استفاده از جداول تبدیل نمرات تراز به هوشبهر؛ حافظه می

آموزان قابل ذکر است که در پژوهش حاضر با توجه به ناتوانی دانش(.  35شود )آمده و در صفحه اول فرم ثبت گزارش می  فعال به دست 

شیوه در ادامه مختصر توضیحی در خصوص    حرف«؛ از آزمون جانشین »محاسبات« استفاده شد.   - در پاسخ به بخش »توالی عدد

 ات داده شده است:عدد: و محاسب-دهی ظرفیت عدد، توالی حرفنمره

پس از محاسبه نمره خام کل در دو روش ظرفیت عدد مستقیم و معکوس، نمره خام کل »ظرفیت    دهی ظرفیت عدد:شیوه نمره

( و ظرفیت عدد معکوس )با  16آید. با توجه به مجموع دو نمره خام در ظرفیت عدد مستقیم )با حداکثر نمره  عدد« به دست می

جداول تبدیل نمرات خام به نمرات تراز رجوع نموده و نمره تراز تحت عنوان نمره تراز کل »ظرفیت عدد« به ( با  16حداکثر نمره  

این خرده مقیاس عبارتند از آزمون فراخنای ارقام و توالی حرف و عدد. برای اجرای فراخنای ارقام (. در حقیقت  35آید )دست می

راروبه اعداد  تا  آزمودنی خواسته شده  از  بلند خوانده می  جلو،  آزمونگر  توسط  فراخنای به همان شکلی که  برای  تکرار کند.  شود، 

(.  36شود )معکوس، آزمودنی باید اعداد را به صورت وارونه تکرار کند. البته در این مورد نیز اعداد توسط آزمونگر بلند خوانده می

گردند؛ یعنی هر کدام بدون توجه به نمره آزمودنی در دیگری،  اجرا میفراخنای ارقام از دو قسمت تشکیل شده که به صورت جداگانه  

نمره است. سپس با توجه به جداول نمرات   32و در کل    16، اجرای معکوس  16جلو  شود. حداکثر نمره برای اجرای روبه اجرا می

 گردد.  معیار و سن آزمودنی، نمره معیار محاسبه می

توالی حرف و عدد که خرده آزمون دیگر حافظه فعال مقیاس هوش وکسلر است، از آزمودنی    عدد:-حرفدهی توالی  شیوه نمره

  6خواهد اعداد را با نظم صعودی و کلمات را با نظم الفبایی تکرار کند. هر سوال از سه کوشش تشکیل شده است. برای کودکان  می

های تشخیص دانند؛ اگر آزمودنی در سوالود که شمارش و الفبا را میشود تا معلوم شهای تشخیص استفاده میسال، از سوال  7تا  

 (.  36دهیم )ناموفق بود، »محاسبات« را انجام می

سوال است. شیوه   34شود که دارای  محاسبات به عنوان آخرین آزمون مقیاس حافظه فعال محسوب می  دهی محاسبات:شیوه نمره

سوال آن از نسخه سوم    20باشد.  این آزمون جانشین بوده و  می  34حداکثر نمره خام  گذاری به صورت صفر و یک بوده و  نمره

سوال جدید نیز به این آزمون اضافه شده است که محاسبات    14های هوشی وکسلر کودکان اقتباس شده است. عالوه بر آن  مقیاس

محاسبات، شباهت فراوانی را با آزمون استدالل کمی    کند. محتوای آزمونگیری می ریاضی، دانش ریاضی و استدالل ریاضی را اندازه

باشد.  دهد و تنها تفاوت، در عدم استفاده از خودکار و دفتر یادداشت میاستانفورد نشان می-کالمی در نسخه نوین هوش آزمای تهران

گیری از حافظه فعال  را با بهره  بدین ترتیب که در آزمون مزبور، آزمودنی باید بدون استفاده از دفتر یادداشت و خودکار محاسبات

شود با توجه به سواالت ریاضی که در زمینه محاسبات  انجام دهد. این آزمون جانشین بوده و در فرآیند آزمودن، از آزمودنی خواسته می

تمرکز، توانایی استدالل  گیرد، توانایی محاسبات ریاضی را به نمایش بگذارد. به بیانی دیگر، از طریق این آزمون، توجه،  متنوع انجام می

جهت سنجش پایایی توجه و تمرکز در این  (.  35شود )گیری میمدت، حافظه بلندمدت و هوشیاری ذهنی اندازهعدد، حافظه کوتاه

 (.   r >0/ 9تحقیق همبستگی نمره دو مصحح محاسبه و مورد تایید واقع شد)
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  گویه  55  در قالب (  37سینها و سینگ)آموزان از پرسشنامه  اجتماعی دانشبرای سنجش سازگاری  :  پرسشنامه سازگاری اجتماعی

ای دو گزینهبه صورت  گویه(    20گویه( و سازگاری تحصیلی)  16گویه(، سازگاری هیجانی)  19مقیاس: سازگاری اجتماعی)خردهدر سه  

گردد. اما برای  نه خیر نمره صفر محاسبه میسوال، برای گزینه بلی نمره یک و برای گزی  22گذاری  در نمره  استفاده شد.صفر و یک  

گیرد؛ یعنی برای گزینه خیر نمره یک و برای گزینه بلی نمره صفر محاسبه گذاری به صورت بالعکس انجام می سایر سواالت نمره

اجتماعی دانش آموز متوسط : سازگاری  27تا    18نمره بین    : سازگاری اجتماعی دانش آموز پایین است.18تا    0گردد. نمره بینمی

 .: سازگاری اجتماعی دانش آموز باال است27نمره باالتر از  است.

پایایی این آزمون را با روش ریچاردسون به ترتیب   کردن، بازآزمایی و کودرهای دونیمهطراحان آزمون سازگاری اجتماعی ضریب 

اند. همچنین در نفر از متخصصان روانشناسی تأیید نموده 20را نیز روایی محتوایی این آزمون  اند.آوردهبدست  94/0و  93/0، 95/0

آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار داده نفری از دانش  3000سوالی این مقیاس را در نمونه    55ایران، قدسی احقر فرم  

   (. α > 7/0ریچاردسون تایید شد)-در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از کدراست. 

  : مقیاسخردهسه  گویه در    21( در قالب  38آموزان از پرسشنامه شهیم )جهت سنجش پرخاشگری دانش:  پرسشنامه پرخاشگری

( ای )  7پرخاشگری جسمانی  رابطه  پرخاشگری  ) و    (گویه  8گویه(،   4در  طیفگویه(    6پرخاشگری واکنشی کالمی و بیش فعال 

نمره    4نمره، اغلب روزها برابر    2نمره، یکبار در هفته برابر    3نمره، یکبار در ماه برابر    1گذاری به ندرت برابر  ای لیکرت با نمرهگزینه

نقطه برش برای تشخیص کودك پرخاشگر در هر زیر مقیاس یک انحراف  است.    84و بیشترین نمره    21استفاده شد. کمترین نمره  

آل  داستاندار ضریب  است.  میانگین  از  پرسشنامه  باالتر  کل  برای  کرونباخ  کرونباخ   91/0فای  آلفای  ضریب  است.  مطلوب  بسیار  و 

ارزیابی روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل    (.38است )  83/0و واکنش کالمی    89/0، رابطه ای  85/0  پرخاشگری جسمانی برای

واریانس را    %59زش ویژه بیشتر از یک گردید که  ها نیز منجر به استخراج سه عامل با ارعامل با محور اصلی و چرخش مایل گویه

 (.α >  7/0باخ تایید شد)کرونکرد. در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از الفایتبیین می

آموزشی استفاده شد. این بسته  درمانی  بسته آموزش موسیقیبه افراد گروه آزمایش ؛ از  درمانی  موسیقی  جهت آموزش جلسات مداخله

های گروه آزمایش ، توسط  ( به نمونه1دقیقه ای تدوین شده است. محتوای جلسات مندرج در جدول )  45جلسه آموزشی    12در  

   محقق که سابقه چنین تحقیقاتی را دارد؛ انجام پذیرفت.

 پروتکل آموزش موسیقی درمانی به گروه آزمایش  محتوای(:  1) جدول

 روش هدف  جلسه 

های حسی و حرکتیتقویت هماهنگی  1  
انجام حرکات موزون همراه با نواختن مضرابها بر کلیدهای  

 سازها 

 تحریک و تقویت پاسخ های سازگارانه  2
هماهنگی موسیقی با حرکتها و آواگری ها و توسعه آواها و  

 حرکتها

3 
تقویت همکاری و ارتباط بین فردی،  

 ایجاد توجه و تمرکز
 خواندن و نواختن گروهی و اعمال هماهنگ 

 خواندن آواز و انجام حرکت با موسیقی بیان احساس و عواطف و تخلیه هیجانها  4

 از طریق برانگیختگی های موسیقایی کاهش مقاومت و افزایش همکاری 5
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ترانه هایی که اندامهای مختلف را معرفی میکند خواندن  تقویت خوداگاهی  6  

7 

برانگیختن واکنشهای عاطفی و فکری 

برای تشخیص نوع و عمق ناراحتی و  

 احساسها

 تقلید ریتم ساده ای از یک ساز 

 انجام حرکت دلخواه خود با موسیقی

ها های شنوایی با شنیدن قطعهتوسعه مهارت تقویت دامنه توجه  8  

یادگیری و تقویت توجه و تمرکز افزایش  9  تقلیدهای موسیقایی  

 مقابله با هیجانهای منفی  10
گوش دادن به انواع سازهای موسیقی و اینکه چه حسی  از   

 هر یک از صداها درکدام  قسمت بدن دارند 

 تخلیه هیجانهای مختلف 11
نواختن سازهای مختلف با ریتم و شدتهای مختلف، خواندن  

انجام حرکت با موسیقیآواز و   

 تقویت اعتماد،کاهش ترس و اضطراب  12
های نواختن موفقیت آمیز سازه و ریتم سازها و اجرای ترانه

 ساده دسته جمعی 

 

 

استفاده شد. نتایج در دو بخش تحلیل شدند. بخش اول آمار توصیفی شامل    24نسخه    spssها از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده

و تحلیل  1متغیره کوریانس تکتحلیل  های  ها و آزمون فرضیهفرضاستاندارد و بخش دوم آمار استنباطی شامل پیشمیانگین و انحراف  

 استفاده شد.  2چند متغیره کوواریانس

 

 ها:یافته

 ها ارائه شده اند. های توصیفی متغیرهای مطالعه شده به تفکیک نوع آزمون و گروهآماره ، 2در جدول شماره 

های مقیاسآموزان و خردهدانش   و پرخاشگری   های توصیفی توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی. آماره2جدول شماره  

 آنها 

 ها گروه متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین 

انحراف 

 معیار

 توجه و تمرکز 
 3/7 73/58 05/6 06/55 موسیقی درمانی 

 92/4 66/54 71/3 06/54 کنترل 

 
1 - Ancova 

2 - Mancova 
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ی 
ماع

جت
ی ا

گار
ساز

 

سازگاری 

 اجتماعی

 64/2 4/13 04/3 4/8 موسیقی درمانی 

 06/3 4/8 89/2 06/6 کنترل 

 سازگاری هیجانی 
 38/1 26/14 34/3 93/9 موسیقی درمانی 

 19/3 26/9 18/3 46/8 کنترل 

 سازگاری تحصیلی
 19/3 06/14 13/4 53/10 موسیقی درمانی 

 51/3 73/10 6/3 53/9 کنترل 

سازگاری 

 اجتماعی

 07/6 73/41 91/8 86/28 موسیقی درمانی 

 59/8 4/28 44/8 06/24 کنترل 

ی
گر

اش
رخ

پ
 

پرخاشگری 

 جسمانی

 96/0 73/7 63/3 93/9 موسیقی درمانی 

 84/3 93/10 47/5 93/11 کنترل 

پرخاشگری 

 ای رابطه

 97/1 8/9 15/7 26/16 موسیقی درمانی 

 48/8 19 79/6 8/20 کنترل 

پرخاشگری 

کالمی    -واکنشی 

 فعالی بیش

 45/1 6/7 12/5 13/13 موسیقی درمانی 

 95/4 2/15 06/5 26/17 کنترل 

 پرخاشگری
 74/2 13/25 11/13 33/39 موسیقی درمانی 

 71/13 13/45 39/14 50 کنترل 

آموزان از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. ابتدا پیش  برای بررسی اثربخشی روش موسیقی درمانی بر تمرکز و توجه دانش

،  84/0آماره =  های این آزمون انجام شد. پیش فرض نرمال بودن در دو گروه به شرح زیر بررسی شد )گروه موسیقی درمانی  فرض

05/0<p  =05/0،  74/0؛ کنترل، آماره<p گونه تخطی از این مفروضه را نشان نداد. مفروضه دیگر این آزمون، همگنی  (، نتایج هیچ

(. پیش فرض دیگر جهت  P>05/0= واریانس،52/7ایم )شیب رگرسیون است که نتایج نشان داد، از این مفروضه نیز تخطی نکرده

(. در نتیجه پس از  p>01/0= واریانس،  81/2ایم )که تست لوین نشان داد از این مفروضه نیز تخطی نکردههمسانی واریانس است  

، نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای 3ها؛ تحلیل کواریانس تک متغیره انجام شد. در جدول  تایید و برقراری تمامی مفروضه

 ی آزمایش و کنترل ارائه شدند. هامتغیر توجه و تمرکز در پس آزمون به تفکیک گروه

 های آزمایش و کنترل  توجه و تمرکز در پس آزمون به تفکیک گروه . نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای3جدول  

 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

مقدار 

 واریانس 

سطح 

معنی  

 داری 

اندازه 

 اثر 

 58/0 000/0 74/37 3/633 1 3/633 پیش آزمون

 13/0 04/0 3/4 21/72 1 21/72 ها گروه
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    77/16 27 96/452 خطا

(. به عالوه بخشی از  P<05/0داری وجود دارد )ها تفاوت معنی، نتایج نشان دادند در توجه و تمرکز، بین گروه3با توجه به جدول  

 شود.  موسیقی درمانی مربوط میآزمون به تأثیر ( در پس13/0واریانس تغییرات در توجه و تمرکز )

 

 های آزمایش )گروه موسیقی درمانی( و کنترل آموزان گروه. میانگین تعدیل شده نمرات توجه و تمرکز در دانش4جدول  

 میانگین  گروه ها گروه
خطای 

 استاندارد

 توجه و تمرکز 

موسیقی 

 درمانی 
26/58 06/1 

14/55 کنترل   06/1  

داری باالتر از  ، نمره توجه و تمرکز در گروه موسیقی درمانی به صورت معنی4های تعدیل شده در جدول  میانگینبا توجه به نتایج  

 آموزان اثربخش بوده است.  باشد. در واقع موسیقی درمانی در افزایش توجه و تمرکز دانشگروه کنترل می 

آموزان از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. ابتدا  شبرای بررسی اثربخشی روش موسیقی درمانی بر سازگاری اجتماعی دان

های این آزمون انجام شد. پیش فرض نرمال بودن در دو گروه به شرح زیر بررسی شد. در سازگاری اجتماعی)گروه موسیقی پیش فرض

  = آماره  آماره=  p>05/0،  41/0درمانی  کنترل،  موسیp>05/0،  68/0؛  )گروه  هیجانی  سازگاری  در   ،)  = آماره  درمانی  ،  86/0قی 

05/0<p  =05/0،  92/0؛ کنترل، آماره<p  = 05/0،  75/0(، در سازگاری تحصیلی )گروه موسیقی درمانی آماره<p  =؛ کنترل، آماره

52/0  ،05/0<p  = 05/0،  59/0(، در سازگاری اجتماعی کلی )گروه موسیقی درمانی آماره<p  =05/0،  52/0؛ کنترل، آماره<p  نتایج ،)

 M.BOX کواریانس است که نتایج  -نه تخطی از این مفروضه را نشان نداد. مفروضه دیگر این آزمون، یکسانی ماتریس واریانس گوهیچ

نیز تخطی نکرده این مفروضه  از  باکس،   7/23ایم )نشان داد  ام  (. پیش فرض دیگر جهت همسانی  P>001/0= واریانس،    48/3= 

هم در  داد  نشان  لوین  تست  که  است  خردهواریانس  )مقیاسه  اجتماعی  سازگاری  شامل  اجتماعی  سازگاری  واریانس،  2/3های   =

01/0<p( ؛ سازگاری هیجانی)01/0= واریانس،  9/30<p( ؛ سازگاری تحصیلی)01/0= واریانس،  64/0<p از این مفروضه نیز تخطی )

نشان داد:    5ها؛ تحلیل کواریانس چند متغیری انجام شد و نتایج جدول  نکردیم. در نتیجه پس از تأیید و برقراری تمامی مفروضه

 = اندازه اثر(.  51/0= المبدای ویلکز، P ،48/0<05/0= واریانس،  17/8داری در ترکیب خطی متغیرها وجود دارد)تفاوت معنی

روه )موسیقی درمانی و های نمره سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو گ. آزمون چند متغیری تفاوت میانگین5جدول  

 کنترل(

 واریانس  مقدار 
سطح معنی  

 داری 
 اندازه اثر

 51/0 001/0 17/8 48/0 المبدای ویلکز 
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،  6های آزمایش و کنترل در تک تک متغیرهای وابسته از آزمون کواریانس تک متغیره استفاده شد. در جدول  به منظور مقایسه گروه 

های آزمایش و کنترل های سازگاری اجتماعی در پس آزمون به تفکیک گروهمقیاسنتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای خرده

 ارائه شدند.

 

 

 

های سازگاری اجتماعی در پس آزمون به تفکیک مقیاسخرده کواریانس تک متغیره برای. نتایج تحلیل  6جدول  

 های آزمایش و کنترل  گروه

 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

آماره  

F 

سطح 

معنی  

 داری 

 اندازه اثر

 32/0 002/0 96/11 11/86 1 11/86 سازگاری اجتماعی 

 45/0 000/0 94/20 38/131 1 38/131 سازگاری هیجانی 

 10/0 1/0 79/2 65/27 1 65/27 سازگاری تحصیلی

داری وجود دارد ها تفاوت معنی های سازگاری اجتماعی و هیجانی بین گروه مقیاس، نتایج نشان دادند در خرده6با توجه به جدول  

(016/0>P  به عالوه بخشی از واریانس تغییرات در سازگاری اجتماعی .)(در پس45/0( و سازگاری هیجانی ) 32/0 )  آزمون به تأثیر

(. در جدول  P>016/0داری وجود ندارد )ها تفاوت معنیمقیاس سازگاری تحصیلی بین گروشود. اما در خردهدرمانی مربوط می  روش

 آزمون ارائه شده است. های آزمایش و کنترل در پس، میانگین تعدیل شده گروه 7

های آزمایش آموزان گروههای آن در دانش مقیاستعدیل شده نمرات سازگاری اجتماعی و خرده. میانگین  7جدول  

 )گروه موسیقی درمانی( و کنترل

 میانگین  گروه  ها گروه
خطای 

 استاندارد

 سازگاری اجتماعی
 74/0 82/12 موسیقی درمانی 

 74/0 97/8 کنترل

 سازگاری هیجانی 
 69/0 14/14 موسیقی درمانی 

 69/0 38/9 کنترل

 سازگاری تحصیلی 
 86/0 49/13 موسیقی درمانی 

 86/0 3/11 کنترل

 سازگاری اجتماعی
 93/1 46/40 موسیقی درمانی 

 93/1 66/29 کنترل
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سازگاری سازگاری اجتماعی و  های مقیاس، نمرات میانگین در سازگاری اجتماعی و خرده7ها در جدول  با توجه به نتایج تفاوت میانگین

 باشد.  ، در گروه بازموسیقی درمانی به صورت معناداری بیشتر از میانگین آنها در گروه کنترل میهیجانی

آموزان از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. ابتدا پیش  برای بررسی اثربخشی روش موسیقی درمانی بر پرخاشگری دانش

ل بودن در دو گروه به شرح زیر بررسی شد. در پرخاشگری جسمانی )گروه موسیقی های این آزمون انجام شد. پیش فرض نرمافرض

؛  p>05/0،  1/1ای )گروه موسیقی درمانی آماره =  (، در پرخاشگری رابطهp>05/0،  94/0؛ کنترل، آماره=  p>05/0،  2/1درمانی آماره =  

؛ کنترل،  p>05/0، 76/0روه موسیقی درمانی آماره = فعالی )گکالمی بیش-(، در پرخاشگری واکنشیp>05/0، 73/0کنترل، آماره= 

=  p>05/0،  37/0آماره=   آماره  درمانی  موسیقی  پرخاشگری)گروه  در   ،)49/0  ،05/0<p  =آماره کنترل،  نتایج  p>05/0،  51/0؛   ،)

  M.BOXکه نتایج    کواریانس است-گونه تخطی از این مفروضه را نشان نداد. مفروضه دیگر این آزمون، یکسانی ماتریس واریانس هیچ

نیز تخطی نکرده این مفروضه  از  باکس،    42/56ایم)نشان داد  ام  (. پیش فرض دیگر جهت همسانی  P>001/0= واریانس،    3/8= 

؛  p>01/0= واریانس،  63/22های پرخاشگری شامل پرخاشگری جسمانی )مقیاسواریانس است که تست لوین نشان داد در همه خرده

( از این مفروضه  p>01/0= واریانس، 43/11فعالی کالمی بیش-؛ پرخاشگری واکنشیp>01/0= واریانس، 55/9ای پرخاشگری رابطه

  8ها؛ تحلیل کواریانس چند متغیری انجام شد و نتایج جدول  نیز تخطی نکردیم. در نتیجه پس از تأیید و برقراری تمامی مفروضه

= اندازه  54/0= المبدای ویلکز،  P  ،45/0<05/0= واریانس،    28/9جود دارد )داری در ترکیب خطی متغیرها ونشان داد: تفاوت معنی

 اثر(. 

 های نمره پرخاشگری دانش آموزان دو گروه )موسیقی درمانی و کنترل( . آزمون چند متغیری تفاوت میانگین8جدول  

 واریانس  مقدار  
سطح معنی 

 داری
 اندازه اثر 

 54/0 000/0 28/9 45/0 المبدای ویلکز 

،  9های آزمایش و کنترل در تک تک متغیرهای وابسته از آزمون کواریانس تک متغیره استفاده شد. در جدول  به منظور مقایسه گروه

 های آزمایش و کنترل ارائه شدند.های پرخاشگری در پس آزمون به تفکیک گروه مقیاسنتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای خرده

های های پرخاشگری در پس آزمون به تفکیک گروهمقیاسخرده ریانس تک متغیره برای. نتایج تحلیل کوا9جدول  

 آزمایش و کنترل  

 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

آماره 

F 

سطح  

معنی 

 داری

اندازه 

 اثر 

 16/0 03/0 05/5 31/37 1 31/37 پرخاشگری جسمانی 

 33/0 001/0 83/12 05/372 1 05/372 ای پرخاشگری رابطه

-پرخاشگری واکنشی

 فعالیکالمی بیش
64/240 1 64/240 08/22 000/0 46/0 
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نتایج نشان دادند در خرده9با توجه به جدول   رابطه مقیاس ،  پرخاشگری  پرخاشگری واکنشیهای  فعالی  بین  -ای و  کالمی بیش 

( و در پرخاشگری  33/0ای)بخشی از واریانس تغییرات در پرخاشگری رابطه(. به عالوه  P<016/0داری وجود دارد )ها تفاوت معنیگروه

مقیاس پرخاشگری جسمانی،  شود. اما در خردهدرمانی مربوط می  آزمون به تأثیر روش( در پس0/ 46کالمی بیش فعالی )-واکنشی

آزمون های آزمایش و کنترل در پستعدیل شده گروه، میانگین  10(. در جدول  P>016/0داری وجود ندارد )ها تفاوت معنیهبین گرو

 ارائه شده است.

 

های آزمایش )گروه موسیقی  آموزان گروههای آن در دانشمقیاس. میانگین تعدیل شده نمرات پرخاشگری و خرده10جدول  

 درمانی( و کنترل 

 میانگین  گروه  ها گروه
خطای 

 استاندارد

 پرخاشگری جسمانی 

موسیقی 

 درمانی
12/8  73/0  

54/10 کنترل  73/0  

 ای پرخاشگری رابطه

موسیقی 

 درمانی
56/10  45/1  

23/18 کنترل  45/1  

کالمی - پرخاشگری واکنشی

 فعالیبیش

موسیقی 

 درمانی
31/8  89/0  

48/14 کنترل  89/0  

 پرخاشگری 

موسیقی 

 درمانی
007/27  19/2  

25/43 کنترل  19/2  

- ای و واکنشیهای پرخاشگری رابطهمقیاس، نمرات میانگین در پرخاشگری و خرده10ها در جدول میانگینبا توجه به نتایج تفاوت  

 باشد.  المی بیش فعالی، در گروه موسیقی درمانی به صورت معناداری کمتر از میانگین آنها در گروه کنترل میک

 

 گیری: نتیجه

توان ذهنی در بین آموزان کمدانش  پرخاشگریتوجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و    درمانی درموسیقیمقاله حاضر با هدف اثربخشی  

انجام پذیرفت. یکی از نتایج تحقیق    1399-400آموزان پسر مدارس استثنائی دوره دوم ابتدایی شهر تبریز درسال تحصیلی  دانش

  های بود. نتایج این بخش نیز همسو با نتایج پژوهشاثربخش  آموزان  ( دانش%13در افزایش توجه و تمرکز)  درمانیموسیقی  نشان داد که
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و   (27پور و ایزدی )ابراهیم  ،(26برومند ) ،( 2پنجه علی) ، (25ناواگاره ) (، 24با و همکارانش )یوه  -(، کاسویا23جیکوب و همکارانش )

 باشد. ( می7و میرزمانی) خانیهداوندو  (6رضائی )

آموزان دارای ناتوانی ذهنی خفیف در مدارس استثنایی نیجریه درمانی در افزایش توجه دانشاثربخشی موسیقی  جیکوب و همکارانش

فکری های  با و همکارانش  نیز نشان دادند میزان کنترل و توجه به عنوان مهارتیوه  -کاسویا   در همین راستا.  (23)را اثبات کردند

دریافت میزان توجه، تمرکز و   . در همین رابطه ناواگاره(24)داری افزایش یافته استکودکان، پس از موسیقی درمانی به طور معنی

بودند، به صورت معنیعالقه دانش افزایش یافت.  آموزان کم توان ذهنی که دوره موسیقی درمانی را گذرانده    نیز   پنجه علیداری 

  . همچنین برومند (25)ه موسیقی یک مداخله موثر در کنترل هیجان و انتقال توجه کودکان کم توان ذهنی استدریافت درمان بر پای

توانِ ذهنی شده و به یادگیری آنها کمک  موسیقی درمانی با تاثیر بر ذهن موجب بهبود تمرکز و افزایش توجه کودکان کم  دریافت

ابراهیم(26)کند ایزدی  .  به عنوان یک مداخله موثر در کارکردهای اجرایی دانش آموزان نیز  پور و  دریافتند؛ فعالیتهای موسیقایی 

پذیر  . نتایج تحقیقات رضائی  نیز نشان داد موسیقی باعث افزایش توجه کودکان کم توان ذهنی آموزش(27)باشد توان ذهنی می کم

.  (7)دامنه توجه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی تاثیر داشته است  و میرزمانی نیز دریافتند، موسیقی بر  خانی. هداوند(6)شودمی

با توجه به اینکه نتایج توانِ ذهنی اثربخش باشد.  آموزانِ کمتواند در بهبود توجه و تمرکز دانشدر نتیجه، دوره موسیقی درمانی می

توانِ کمآموزان  توجه و تمرکز دانش  کنترل، هیجان، ذهن ودر افزایش  درمانی  موسیقیبه اثربخشی    پژوهشهای مورد مطالعه همگی

اینکه دارای ذهنی  توانِ ذهنی با توجه به  آموزانِ کمکودکان و دانشتوان چنین تبیین نمود که  اذعان نمودند؛ در نتیجه میذهنی  

 کودکاناینگونه رفتاریِ  -خصوصیات عاطفی، اجتماعی و شناختیمتبلور نمودن توان به میدرمانی موسیقیاز طریق  منفعل هستند؛

به     درمانیموسیقی  در واقعتا به عنوان محرك بر احساس خود کنترل داشته باشند.  کرد  ناتوان کمک    آموزانِبه دانش  پرداخته و

حل مشکالت  و موجبکشف  کودکاناحساسات شود که موجب می ؛محیط امن با فراهم آوردنِ ابزار ارتباطی غیر کالمی  عنوان یک 

بسیاری از کودکان و نوجوانانِ استثنایی   چرا کهآنها گردد.  افزایش توجه و تمرکز    منجر بهو نتیجتا  رفتار    و  دامنه توجه  از قبیلرفتاری  

خواهیم انجام دهند. یکی از علتهای آن عدم توجه توانند کارهایی را که از آنها میتوانند ببینند و بشنوند، اما بسیاری از آنها نمیمی

درمانی  موسیقیباشد. بنابراین با توجه به نظر روانشناسان و همچنین با توجه به نتایج پژوهشهایی که مطرح شد؛ و تمرکز در آنها می

  تاثیرگذار  آنها   بهبود توجه و تمرکزتواند در  میتوان ذهنی  آموزانِ کمدانش  و همچنین کنترل هیجاناتِ  با توجه به اثرگذاری بر ذهن

 باشد.  

اثربخشی   بر  مبنی  تحقیق  دیگر  اجتماعی)  درمانیموسیقینتیجه  سازگاری  افزایش  و  %51در  خرده(  سازگاری    مقیاسدو 

نتایج این تحقیق اثربخشی معناداری مشاهده نشد.  سازگاری تحصیلی  اما در کاهش    ( بود.%45(، سازگاری هیجانی)%32اجتماعی)

 مداخله  ندنشان داد  قنبری و کاظمیباشد.  می(  29( و نظری و همکاران )6، رضائی )(28قنبری و کاظمی )  هایهمسو با نتایج پژوهش 

 .(28)است  موثر  پذیر  آموزش  ذهنی  توان  کم  آموزان  دانش  در  زندگی   رضایتمندی  و  اجتماعیسازگاری  بر  هدفمند  درمانیموسیقی

موسیقی  رضائیهمچنین   که  داد  آموزشنشان  ذهنی  توان  کم  کودکان  سازگاری  افزایش  باعث  میدرمانی  نظری(6)شودپذیر  و    . 

های مختلف موسیقی و حرکات هماهنگ بر کاهش مشکالت رفتاری و ناسازگاری  نیز به این نتیجه دست یافتند که ترکیب  همکارانش

 جسمانی نظر  از موسیقی درمانی، از  استفاده  در حقیقت  .(29)توان ذهنی تاثیر گذار بوده استکان ابتدایی پسر کماجتماعی کود

 از و  فیزیکی؛ معین هایفعالیت کردن  تسهیل و  ناخوشایند احساسات پوشاندن  مزمن، دردهای کاهش تنش عضالنی، کاهش به  منجر 
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 از یک گستره بیان برای غیرکالمی فرصت یک  کردن فراهم گذشته، رویدادهای آوردن خاطر به در کمک به منجر  نظر روانشناختی

 و اضطراب واسطه تسلّی دادن به  خلق کردن  دگرگون  خود، مفهوم و هویت  تقویت ها،توانایی تقویت ها،شناخت  و  ناهشیار احساسات

توانِ ذهنی در تحقیقات آموزانِ کمسازگاری اجتماعی دانشدرمانی در بهبود  با توجه به تایید اثربخشی موسیقی  شود. می افسردگی

توان ذهنی براساس ویژگیهای شخصیتی آموزان کمتوان چنین تبیین نمود که دانشمیمختلف و همراستا با نتایج تحقیق حاضر  

دارند؛ بالطبع از همکاری و    آموزان عادی و همچنین با توجه به مشکالت ذهنی و رفتاری که در تعامالت با دیگرانمتفاوت با دانش

و رفته رفته   شوندهمساالن و سایر افراد سرخورده و منزوی می  یگرزنند و به نوعی با عدم تعامل با د سرباز میهمراهی با دیگران  

نترلِ هیجانان  درمانی با اثرگذاری بر ذهن و روان و باال بردن توانِ کمداخله موسیقیدر نتیجه    یابد. سازگاری اجتماعی آنها کاهش می 

درمانی در بهبود سازگاری اما در خصوص عدم اثربخشی موسیقیگردد.  در وجود آنها موجب بهبود سازگاری اجتماعی در بین آنها می 

درمانی در تعداد جلسات محدود شاید توانسته باشد در  که موسیقی شودتوانِ ذهنی این چنین برداشت میآموزانِ کمتحصیلی دانش

چرا که انجام کار گروهی و جمعی به آنها آموزش داده    آموزان اثربخش بوده باشد.سازگاری اجتماعی این دانشسازگاری هیجانی و  

- دانشازگاری تحصیلیِساما در    شد و مشارکت گروهی در کنترل هیجانات و همچنین سازگاری اجتماعی اثر مثبتی برجای گذارد.

بتواند کارگشا باشد. همچنین با تداومِ برگزاری جلسات   درمانیذهنی شاید مداخالت دیگری به غیر از مداخله موسیقیتوانِ  کم  آموزان

تواند وجود داشته باشد که با انجام تحقیقات بیشتر نتایج آن  درمانی احتمالِ اثرگذاری بر سازگاری تحصیلی نیز میگروهی موسیقی

 مشخص خواهد شد.  

از پرخاشگری)  درمانیموسیقیاثربخشی    نتیجه دیگر تحقیق نشان  رابطه ( و دو خرده%54در کاهش  - ( و واکنشی%33ای)مقیاس 

نتایج این تحقیق همسو با    معناداری مشاهده نشد.( بوده است. اما در کاهش پرخاشگری جسمانی اثربخشی  %46فعالی)المی بیشک

  (34( و آقایوسفی و علی پور )33گل محمدی )(، 32عبدالمالکی )(، 31، کالگوترا و واروال )(30)و همکارانش  گول هاینتایج پژوهش 

  .(30)را کاهش داده استآموزان کم توان ذهنی  دوره موسیقی درمانی میزان خشم دانش  ندنشان داد  و همکارانش  گول  باشد.می

همچنین کالگوترا و واروال  دریافتند؛ موسیقی درمانی در کاهش اختالالت رفتاری نظیر رفتارهای پرخاشگرانه، مخرب و ضداجتماعی،  

توانی ذهنی متوسط و خفیف در هند ..  در بین کودکانِ دارای کمبدرفتاری با دیگران، آسیب به خود و دیگران، رفتارهای سرکشانه و.

و ابعاد    موجب کاهش پرخاشگریکودکان پیش دبستانی    به  موسیقی درمانی داد؛ ارائه  عبدالمالکی  نیز نشان  .  (31)اثربخش بوده است

  پذیرآموزش  ذهنی   مانده  عقب  آموزان  دانش   در  را  پرخاشگری  دریافت موسیقی درمانی میزان  نیز  گل محمدی  .(32)ن شده استآ

. آقایوسفی و علی پور  نیز نشان دادند که روش درمانی موسیقی با حرکات موزون یک روش (33)دهدمی کاهش  ابتدایی  مقطع  دختر

از تحقیقات داخلی و خارجی مطرح شده و  براساس نتای.  (34)موثر در کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی است ج حاصل 

درمانی همانگونه که در کنترل احساسات و هیجانات و بهبود  توان چنین برداشت نمود که موسیقیهمچنین نتیجه تحقیق حاضر می

با برگزاری گردد. زیرا  میای این کودکان  آموزان اثربخش است؛ همین مقوله موجب کاهش پرخاشگری رابطه سازگاری اجتماعی دانش

ای بین کودکان کاهش یافته و  های رفتاری و رابطهدرمانی؛ آرامش و فروکش نمودن هیجانات و پرخاشگریجلسات گروهی موسیقی

ق حاضر  در خصوص پرخاشگری جسمانی نتیجه تحقی. اما  ه استبین آنها کاهش یافت  نیز  ی آن پرخاشگری واکنشی و کالمی در نتیجه

دوم ابتدایی مورد مطالعه قرار گرفتند؛ چندین  آموزان پسر دوره  بود. در تحقیق حاضر که دانش  عبدالمالکی  غیرهمسو با نتیجه تحقیق

-ذهنیِ دیگر پرخاشگریتوانِآموزان کمسابقه تحصیلی در بین دانشاند و  با توجه به این  سال از شروع تحصیل در مدارس را گذرانده

و با برگزاری جلسات محدود   بوده است  اند و به نوعی این رفتار در آنها دورنی شده و ادامه دارجسمانی را در مقابل هم انجام دادههای  
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  . اما در تحقیق عبدالمالکی (32)توان به راحتی به کاهش این نوع از پرخاشگری امیدوار بوددرمانی و یا هر درمان دیگری نمیموسیقی

آموزانِ همنوع و دارای مشکل مشابه را تجربه  دبستانی بودند و در حقیقت اولین سال حضور در جمع دانشپایه پیش  آموزان دردانش

درمانی توانسته است در کاهش پرخاشگری جسمانی آنها تاثیرگذار باشد؛ توجیه کننده  کردند؛ لذا احتمال اینکه مداخله موسیقیمی

سمانی با توجه به اینکه یک ویژگی وراثتی و شخصیتی کودکان از اوان زندگی و لحظه تولد  پرخاشگری جباشد. قابل ذکر است که  می

تواند توجیه می  و کم بودن تعداد جلسات  داری نیافت که وراثتی بودن این ویژگی معنی کاهش  با تعداد جلسات محدود    باشد، می

و با  های مداوم  توسط روانشناسان در مدارس استثنائی  آموزشبا    آموزاندانش  پرخاشگری جسمانیاحتمال اینکه  کننده باشد. اما  

به مرور زمان مورد درمان قرار  انجام گرفته و    ترنوع مداخالت در سنین پایین    که این  دوجانبه با والدین کودکان و به شرط این  تعامل 

   .(32)گیرد، وجود دارد

درمانی فعال و غیرفعال در بهبود توجه و تمرکز، افزایش سازگاری اجتماعی و  براساس نتایج تحقیق حاضر مبنی بر مداخله موسیقی

درمانی فعال با توجه چنین برداشت میشود که موسیقیآموزان پسر دوره دوم ابتدایی مدارس استثنائی تبریز  کاهش پرخاشگری دانش

 آموزان برجایاولین و مهمترین تاثیر را در توجه و تمرکز دانشآموزان به آوازخواندن، نواختن آهنگ یا آهنگ سازی  به ترغیب دانش

ای سازگاری اجتماعی و هیجانی در آنها نیز افزایش و پرخاشگری رابطه  همکالسیها؛   گذارد. همچنین به جهت هماهنگی با سایر می

یابد.  کالمی نیز در بین آنها کاهش می  –  یابد. همچنین با آواز خواندن و نواختن آهنگ به نوعی پرخاشگری واکنشیدر آنها کاهش می

توجه و تمرکز و همچنین سازگاری اجتماعی و هیجانی افزایش و از  درمانی غیر فعال نیز با گوش دادن به موسیقی  در روش موسیقی

به صورت گروهی و مشارکتی    بتوانند  آموزاندانش  شودمی  باعث   غیرمستقیمصورت    به  درمانی گردد. موسیقیپرخاشگری ممانعت می

کار به انجام  آموزان را  دانشدرمانی  در حقیقت موسیقی  بپردازند.خود    همساالن  گروه  با کمک  و  مدرسهبه حل مشکالت خود در  

سازمان آموزش و پرورش    ریزاندرمانی در تحقیق حاضر به مسئولین و برنامهبا توجه به اثربخشی موسیقی  کند.گروهی ترغیب می

  و شرایط  الت موسیقی متناسب با سنآ  تدارك  و  موسیقی  کالسهای  تخصیصبرای اینگونه مدارس با    گردد؛پیشنهاد می  استثنائی

به صورت مداوم و تحت عنوان ساعات ثابت درسی به این روش آموزشی بپردازند. همچنین نحوه تعامل    در این کالسها  آموزاندانش

توصیه  همچنین   آموزش داده شود.برگزاری کالسهای آموزش حین خدمت استثنائی با  به معلمان و مشاوران مدارس آموزانبا دانش

ه به تعامالت دوجانبه بین معلمان و مشاوران مدرسه با والدین باالخص  با برگزاری جلسات اولیاء و مربیان؛ به صورت ماهان  شودمی

از روش    گردد،آموزان بپردازند. در نهایت پیشنهاد میمادران دانش برای    درمانیموسیقیمشاوران، درمانگران و روانشناسان بالینی 

 افزایش توجه و تمرکز و بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان ذهنی بهره جویند.  
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