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چکیده

عقلکودکانپرخاشگریمهاردرانگیختهخودحرکاتوفعالغیرموسیقیاثربررسیمنظوربه•
آموزدانش40خفیفذهنیماندهعقبکودکانبینموسیقیاثرمقایسهوخفیفذهنیمانده
باودکانکاین.شدندبرگزیدهکرجشهرابتداییمدرسهپنجاز(نفر20گروههراز)پسرودختر

دندشهمتانظرهوشیاز(کودکان)رنگیربونو(خمیرازمون)پیاژهذهنینگهداریهایآزمون
.گرفتندارقروایکروزنرناکامیآزمونتحتپرخاشگریمیزانتعیینمنظوربهبعدمرحلهدر

.شدندیمتقس(آزمایشیگروهدووگواهگروهدو)گروهچهاربهتصادفیشیوهبهاآزمودنی



چکیده

ضبططریاز(ایدقیقه75جلهسهیاهفته)روز50مدتبهپسرودخترآزمایشیگروهدوبا•
وجوشخودحرکاتموسیقیهمراهبهکهداشتنداجازهکودکانگردیدارائهموسیقیصوت
اکامینآزمونبامجدداکودکانمداخلهچلساتاتمامازبعد.بزننددستیاودهندانجاممنظمی

حلیلتشرویاآزمونپیشاثرکردنخارجئازپسگرفتندقراربررسیموردروزنوایک
رخاشگریپمهاردرانگیختهخودحرکاتوفعالغیرموسیقیکهدادنشاننتایجکوواریانس

.شودمعنادارجنس،توسطمستقلمتغیراثرتعدیلولیداردمعناداریتاثیر



ن  و عالوه بر داده های کمی نتایج  کیفی که شامل مشاهدات پژوهشگر و گزارش های والدی•
.  ته می باشدمعلمان می باشد، نیز بیان گر تاثیر موثر متغیر مستقل در مهار کردن متغیر وابس



: کلید واژه ها

موسیقی غیر فعال، حرکات خود انگیخته، پرخاشگری،کودکانف عقب مانده•



مقدمه

ودند خود را با از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده، موضع کسانی که  به عللی قادر نب•
انجام اجتماع هماهنگ سازند، مطرح بوده است، تاکنون  تعاریف زیادی  از عقب ماندگی  ذهنی

پزشکی  بین شده که هر یک  با توجه به جنبه های مختلف تربیتی  روان شناسی  روانپژشکی  و
د با این حال  جامع ترین تعریفی که در حال حاضر وجود  دارد و می توان با درص. شده است

م روانپزشکی  اطمینان بیشتری از آن بهره گرفت، تعریف چهارمین مجموعه تشخیصی و آماری انج
:آمریکا می  باشد که عبارت است از 



یا پایین 70الف کنش وری عقلی عمومی با بهره هوش  به طور معنادرا زیر متوسط  که بهره هوش •
. را شامل می شود( تقریبا دو انحراف معیار پایین تر از میانگین)تر 
ر محدودیت معنا از کنش های سازشی حداقل در دو مورد تز زمینه  های کسب مهارت که د-ب•

ارتباط با دیگران، مواظبت از خود، زندگی خانوادگی ، مهارت  های:  پی می آیند  از جمله
اجتماعی  و بین شخصی، نحوه استفاده از امکانات  همگانی اداره کردن  خود، مهارت های 

.  تحصیلی کنشی، بهداشت و ایمنی
هنی به بر اساس نظام عملیاتی پیاژه  عقب ماندگی ذ. سالگلی  باشد18سن شروع آن قبل از-ج•

ذهنی به صوتر صورت  تعریف ظرفیت عملیاتی  کودک در یکی از عملیاتی پیاژه، عقب ماندگی
صه تثبیت و تعریف ظرفیت عملیاتی  کودک در یکی از درجات قبل از فکر صوری، با دو خصی

(1378منصور، )چسبندگی تعریف می شود



باهمقایسدرذهنیتحولدرتوقفسرانجامومداومتاخیرعلتبهذهنیماندهعقبکودکان•
حالتیمحیطبامواجههدرعمدتاونداشتهمختلفهایموقعیتازصحیحیدرکبهنجار،کودان
توجهبا.هنددمیبروزخودازپرخاشگرانهوگیرانهگوشهرفتارهایاغلبودارندنایافتهسازش

ختلفمهایشیوهبهکودکاناینرفتاربازپرورییاواموزشبهاولنگاهدرمسالهاینبه
.هاستشیوهاینازیکیدرمانگریموسیقیکهودیمشپرداختهگریدرمان



افرادبهمربوطپژوهشیسوابقونوشتاراستمعتقد(1371،پرزاشمیتازنقلبه(1982)رینولدز•
بارریگدرمانروشیکعنوانبهموسیقیکاربردکهاستامراینگربیانذهنیماندهعقب
برنامهافاهد.سازدبراوردهراگروهاینهاینیازبتواندکهاستجهتیدرذهنیماندهعقبیافراد
،زتمرکافزایشاجتماعی،سازگاریشاملذهنیماندهعقبافرادگریدرمانموسیقیهای

استفادهموردبیکامیاکسبوانگیزشعاطفی،ثباتشخصیکنترلها،ماهیچههماهنگیتقویت
است،تهبرخاسکودکاناینهیجانیزمینهمتنازکهحرکایازموسیقیشدنهمراه.ساتبوده

نظرازراکودکاناوقاتازبسیاریدرکهشودمیهاییهیجانبیشترچههرزیریبرونسبب
.شودمیپرخاشگریودهندهآزاررفتارهایسببوآزاردمیدرونی



نگر آن پژوهش های انجام شده در زمینه درمان با موسیقی در مورد کودکان  عقب مانده ذهنی ، بیا•
آزاده )داست که این کودکان پاسخ ها مبتنی به موسیقی  و فعالیت های موسیقایی می دهن

کار اما در پژوهش های قبلی  این خود کودکان  بوده اند  که با ابزار موسیققی( 1374محمدی، 
.  ا تایید می کنندمی کردند و می توان  گفت که نتیجه تحقیقات تاثیر مثبت موسیقی در درمان  ر



کهیصورتبموسیقیایا»کهشوددادهپاسخسوالاینبهداردجاهاپژوهشاینکناردراما•
تاثیرواندتمینیزشودارائهآنهابهصرفاوندارنددآنایجاددردخالتیگونههیچکودکانخود

مشهودوضوحهبمطلباینتحقیقاتپیشینهبهتوجهباهمچنینباشد؟داشتهموثروایمداخله
املشاستشدهانجامایراندرکههاییپزوهشدرحداقل،انتخابیهاینمونهاغلبکهاست
تفاوتمهاییگروهباوترگستردههاییپژوهشانجامباکهداردجاپسشودمیمذکرافراد

فعالغیرقیموسیاثربررسیپژوهش،اینازهدفبنابراین.رودباالهاپژوهشمعینیتواعتبار
تاثیربهتادباشمیخفیفذهنیماندهعقبکودکانپرخاشگریمهاردرانگیختهخودحرکاتو

قصدپژوهشاینهمچنینشود،دادهبیشتریاهمیتدرمانجهتدرموسیقیارائهازشیوهاین
رارقمطالعهموردانهاجنسازنظرصرفوکلیطوربهراذهنیماندهعقبکودکانکهدارد
.بپردازدنیزدیگریسواالاتبهتواندمیطریقاینازکهدهد



یری از جمله  این که  آیا موسیقی در مهار پرخاشگری  دختران  و پسران عقب مانده ذهنی تاث•
زشی سود آمو-متفاوت دارد؟ و یا این  که کودکان  هر دو گروه به طور برابر از این رساله  درمانی

.  می برند



روش 

مدارسذهنیماندهعقباموزاندانشکلیهگیرینمونهروشونمونهگروهاماریجامعه•
اموزاندانشمیاناز.بودندپژوهاینآماریجامعهکرج،شهردرتحصیلبهمشغولاستثنایی

ارنظرموردنمرهنصابحدشدانجامهایآزموندرکهخفیفذهنیماندهعقبپسرودختر
چهاردرکهشدندانتخابازمودنیعنوانبه(دختر20وپسر20)آموزدانش40کردندکسب
ادفیتصطوربههاازمودنی.گرفتندقرار–گواهگروهدووآزمایشگروهدو–نفره10گروه

.شدندمنتسبهاگروهدرنیزشیوههمینبهوشدندبرگزیده



ابزارهای مورد استفاده

عیینتبرایواستعملیاتیهایآزمونجزءکه(خمیرآزمون)پیاژهمادهذهنینگهداریآزمون•
نازمودر.شوندمیگرفتهکاربهمادهمقدارذهنینگهدایرزمینهدرازمودنیتحولطراز

نیازموردمختلفهایرنگبهومترسانتی4تقریباقطربهخمیرازمون–مادهذهنینگهداری
عدمرحلهمسهازیکیدرذهنینگهدارینظرازسوالتبهکئدکانهایپاسخبهتوجهبا.است

ورانجبهمانی،ایناصلسهکهذهیننگهداریمرحلهیاوبینیبینمرحلهذهیننگههداری
توانمییعملیاتآزموناینصحیحانجامبا.گیردمیقراراست،آنمشخصهپذیریبرگشت

آنظاهریکلشدرتغییرعلیرغممادهابعادگرفتننظردربهقادرآزمودنیایاکهنمودتعیین
(1377دادستان،منصور،)خیریاهست



میمیعموهوشرکالیمغیهایآزمنازیکی(رنگیفرم)ربونپیشروندههایماتریسآزمون•
ماندهعقببزرگساالنوساله11تا5کودکانبرای1947سالدرازموناینرنگیفرمکهباشد

استشدهدادهنفشییاطرحآنهاازیکهردرکهاستسوال36دارای.استشدهتعبیهذهنی
درکهترکوچکقطعههشتیاششبینازبایدآزمودنیواستشدهحذفانازقسمتیکه

روشابازمونایناعتبارمیزان.کندپیداراشدهحذفقسمتاند،شدهدادهاصلیطرحپایان
برآنرواییواندکردهگزارش0/93تا0/91تا0/81ترتیببهراکردننیمهدووآزماییباز

(1380زندیه،وآشتیانیفتحی)باشدمی0/60تا0/31گشتالتبندرآزمونباهمبستگیاساس



کنیففرابرایکهاستتصاویریشاملازموناین(کودکانفرم)روزنروایکناکامیآزمون•
سال13تا4سنیگروهبهمربوطازموناینکودکانفرم.رودمیکاربههاهیجانوهااحساس
ناکامیدچارکهدهدمینشانراکودکانیداستانیشیوهبهاندرکهاستتصویر24ازمرکب

دیگرفنصوبزرگسالمواردنصفدرتقریباکنندهناکام.اندشدهنامطلوبهایموقعیتدر
هباگاهیکنندهناکاماستکودکهمیشهوشوندناکامکهحالیدراستکودکموارد

اهیگبچهپسریکگاهیشوندهناکامشود،میظاهرمادرصورتبهگاهیوپدرصورت
فرماعتبارمیزانارزیابیدر(1986)پاریک(1978)پرترووایکروزنرو).استبچهدخریک

ترضاینتایجستتعواملاکثردرآموزاندانشهایگروهدرازماییبازروشباکودکان
.انداوردهدتسبهبخشی

دهناکام  کنن



گزارش0/7میانگینبا0/91تا0/56ازایدامنهدرماده24برایراهمسانیضرایبپاریک•
(1377ارفعیصدیقیو1373دلخموش،)استکرده

باورباینمووالدینگزارشطبقکهکودکانیابتدابررسیاینمختلفمراحلاجرایمنظوربه•
رنگیربونایهآزمونبابعدوشدندانتخابداشتندپرخاشگرانهرفتارهایمستقیممشاهدهشیوه

وایکروزنناکامیآزمونباادامهدر.گردیدندهمتاهوشنظرازپیاژهذهنینگهداریوکودکان
ایندررانمرهنصابحدکهکودکانیبینازوگرفتندقرارسنجشمورپرخاشگریمتغیرنظراز

.دندشمنتسبازمایشوگواههایگروهبهتصادفیطوربهآنهانفر40کردند،کسبارزیابی

آزمون ناکامی 
روزنوایک



صوتضبططریقهاز(ایدقیقه75جلسهسهایهفته)روز50مدتبهآزمایشهایرگوهبه•
جوشودخحرکاتوبزننددستتوانستندمیجلساتایندرکودکان.گردیدارائهموسیقی
اتمامزابعد.نکردنددریافتمتغیریگونههیچمدتایندرگواههایگروه.دهندانجامموزون

توجهاب.گرفتندقرارسنجشموردروزنروایکناکامیآزمونبامجدداهاآزمودنیمداخلهدوره
تاثیرهارحطگونهایندروبودشدهاستفادهآزمایشیپژوهشیطرحازبررسیایندرکهاینبه

متغیرهایترلکندارداهمیتچهآنشودمیسنجیده(وابسته)دیگرمتغیرو(مستقل)متغیریک
شیوهازتوانمیناخواستهمتغیرکنترلبرایگذارندمیاثرنتایجرویبرکهاستایناخواسته

.کرداستفادهکوواریانستحلیل



پیشاثررلکنتبرای.استشدهاستفادهازمونپسوآزمونپیشاثربررسیایندرکهجاآناز•
کهتهناخواسمتغیربهمربوطهایدادهشیوهایندر.شودمیاستفادهآماریروشاینازآزمون

.گیردمیقراراستفادهموردتحلیلدر.آیدمیدستبهآزمایشاجرایازقبل





نتایج

پیشگواهوآزمایشهایگروههاینمرهمیانگینکهاستمطلباینگرنشانهادادهبررسی•
نمرهمیانگینامائاستتوماندر7تا6/8ازودهندنمینشانراتوجهیابلتفاوتآزمون،

باتوجهیقابلتفاوت(9/9و7/1ترتیببه)دختروپسرگواههایگروهآزمونپگسهای
بنابراین.دارد(7/3و7/1ترتیببه)دختروپسرگواههایگروهآزمونپسهاینمرهماینگین

واهگهایگروههاینمرهمیانگیندرآزمایشهایگروهازمونپسهاینمرهافزایشکناردر
آزمونپسدرگواههایگروههاینمرهماینگنیدرآزمایش،هایگروهآزمونپسدر

گروهآزمونسپهاینمرهمیانگینهمچنین.استجزییبسیارهاتفاوتیاونشدهحاصلتفاوتی
میانگیننبیالبته.دهندمینشانراتوجهیقابلافزایشانهاازمونپیشبهنسبتآزمایشهای
معناداریتفاوتآمارینظراز8/8پسرو9/9دخترآزمایشهایگروهازمونپسهاینمره

(1جدول).نداردوجود





ایندرآزمونپسوآزمونپیشازاستفادهبهتوجهباوکمیهایدادهاماریتحلیلمنظوربه•
اثرکردنخارجازپس.شداستفادهکوواریانستحلیلروشازازمونپیشاثرمهاربرایپژوهش

عناداریمصورتبهآزمایشگروهدودرمداخلهتاثیرکوواریانستحلیلروشبهازمونپیش
ریپرخاشگمهاردرازمایشمتغیرمعناداراثربخشیبیانگرکه(p<0/0001)شودمیدیده

استهنداشتمداخلهاثردرتاثیریجنسکهدهدمینشانهادادهبررسی.باشدمیهاآزمودنی
(p<0/22)دهدمینشانراهادادهاین2جدول.





حثب



بحث

یهامحدودیتکهشانشناختیقوایدرمحدودیتوجودخاطربهذهنیماندهعقبکودکان•
بانایافتگیسازشمشلجملهازکهگریبانندبهدستایعمدهسمائلبادارد،پیدرنیزرادیگری

ازناافیکدرانهاکهدهدمیرخعلتاینبهمشکلیچنینوباشدمیپیرامونشانمحیطوافراد
بروزبهمنجرآنهانادرستدرکوداردزندگیدرجاریمقرراتوقوانینازوهاموقعیت
وتاریرفاختالالتامرهمینوشودمیمتعددهایناکامینتیجهدروپیدرپیهایشکست
رفتارهاینهاآترینعمدهازیکیکهشودمیسببراوسیعگسترهباهایینایافتگیسازش

بروزکههاییمیناکابرابردراستپاسخیمواقعاکثردرواستاکتسابیکهاستپرحاشگرانه
.استناپذیراجتناببعضاانها



عادودکانکوبامقایسهدرذهنیماندهعبکودکاندررفتاریاختالالتکهاستعلتهمینبه•
رفتاراصالحوتغییرودرمانگریمختلفهایروشکهاینجاتوکندمیبروزترچشمگیربیار

لفمختهایروشباودرمانگریهایشیوهوایمداخلههایبرنامهاکثرهدف.شودمیمطرح
هاروشاینازیکیکهاستکودکانایننایافتهسازشرفتاراصالحیاوتغییر،اموزشی
مییموسیق.داردموثرایمداخلهاثرکهاستهاییشیوهجملهازواستدرمانگریموسیقی

توسطکهتحقیقی.باشدذهنیماندهعقبافراداساسینیازهایتقویتدراولیهتجربهتواند
دریذهنماندهعقبکودکانبرگریدرمانموسیقیاثراتبررسیمورددرلندندانشگاه

بهمنجرثرموشیوهیکعنوانبهموسیقیکهانجامیدنتیجهاینبهگرفت،انجامسالدوخالل
.ودشمیخودکنترلونفسبهاعتمادحرکتی،مهارتتمرکز،واژگان،انگیزه،افزایش



سلی،وبونت)داردذهنیمانهعقبکودکاننامطلوبرفتارهایمهاربرزیادیتاثیرهمچنین•
ربانکاریقابلغیراثرگریدرمانموسیقیکهدادنشاننیز(1993)ایبسنپژوهش(1991

نقلبه)ارددناکامیبرابردرذهنیماندهعقبکودکاندرتحملافزایشواغتشاشگررفتارهای
وهیلاندر،1973ساپرستنف)پژوهشگراندیگرتوسطبسیاریمطالعات(1371پترز،اشمیتاز

میتاییدراباالنتایج(1990هابرستن،،1980هالووی،1979پارنلوجرگسن،1974هریس،
میتاییدراامدهبدستنتایج(1377)ارفعیصدیقیتوسطشدهانجتامپژوهشنیزایراندر.کند
.کند



رفتارهایکاهشمورددرمعمولهایشیوهیاهاروشدیگرباگریدرمانموسیقیروشچهچنان•
هایروشکهویژهبهبودخواهدمداخلههایروشبهترینازیکیگردد،تکمیلوتلفیقپرخاشگرانه

درکانکودگروهیتعاملهمینوگیرندمیانجامگروهیصورتبهبیشتردرمانگری–موسیقی
کهاینلتعبههمچینندارد،کودکاناجتماعیرفتارهایتقلیدوشناختدرمثبتاثریدرمانجلسات
دودیتمحوجودباکودکانمختلفهایگروهواستبرخوردارخاصیانعطافازگریدرمانموسیقی

.برندمیلذتوکنندمیاستفادهانجلساتازذهنیقوایدر



.شودمیاعیاجتمنظرازترشانمناسبرفتارهایبروزوانهانفسبهاعتمادتقویتسببامراین•
نتیجهاینبهخودهایپژوهشدرنیز(1377)ارفعیصدیقیو(1987)برنل،(1991)سلیوبونت
اندیافتهدست

اثرلفمختهایشیوهبهجهانمختلفهایکشوردرگوناپونیومتعددهایپژوهشتاکنون•
راآنلفاثراتمختباواندسنجیدهراایمداخلهدیگرهایروشباهمراهموسیقییاوموسیقی

مداخلهبرایابزاریعنوانبهموسیقیبودنبخشاثربرهمگیواندکردهمقابلهومقایسههمبا
ودهندمیبروزراخوداحساساتوهیجاناتموسیقیشنیدنباکودکان.اندزدهتاییدمهر
نیدروهیجاناتباراآنبروزکهشودمیارتجالیوشجوشخودحرکاتیبهمنجرامراین

.بخشدمیانسجام



و(بودندموسیقیدهشونتنهاکودکانکهیاشیوهبه)موسیقیاثربخشگرنشانبررسیایننتایج•
پژوهشیاجنتوباشدمیکودکانرفتاراختالالتازبرخیکردنمهاردرانگیختهخودحرکات

جنسازنظرصرفموسیقیکهاستمطلبایننشانگرهمچنین.کندمیتاییدرا(1987)بوئل
.استذهنیماندهعقبکودکانپرخاشگرانهرفتارهایکردنمهارجهتدرموثرابزاری

رفتارهای 
پرخاشگرانه



راینطنوپویایی،هارمونی،آهنگریتمزدن،چونعناصریکودکانگریدرمانموسیقیدر•
استرتباطیاعناصرشکلبخشند،مینظموکنندمیتجربهدنیادرخودشانازبیانیعنوانبه

هایفتاررتوانندمیاهنگیضربوگرویهایفعالیتدرشرکتبهذهنیماندهعقبکودکان
راموفقیتئوکندکاریکدیگرباکهکردایجادذهنیماندهعقبکودکانبرایمناسباجتماعی

موسیقیتجلسادرکودکاناکتسابیتجاربوشدهاموختهمهارتدیگرسویاز.کندتجربه
رایبمناسبیهایفرصتوسازدفراهمآنهابرارابخشیلذتاوقاتتواندمیگریدرمان
آورندوجودبههمساالنشباارتباط



منابع






