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  چکیده

 

ها و از آنجائیکه موسیقی با وجود ما دارای آمیختگی زیادی است، هنگام تالش برای آزادسازی محدودیتها، مقاومت

هر موسیقایی تدافعات موسیقایی اشخاص، باید به ساختن اجزایی از موسیقی پرداخت که متناسب با ساختار و توانایی جو

تواند انسان معاصر را از چنگال افسردگی، انزوا، اضطراب و بسیاری از آور خود میموسیقی با تأثیر شگفتفرد باشد. 
ك استفاده توان برای مهارتهای ارتباطی، گفتاری، روانی، ذهنی و حتی بیولوژیمی آزردگیهای روانی نجات دهد . ازاین هنر

کند اما موسیقی درمانگر موسیقی را مانند دارو کند که فکر را دچار مشکل میی میولید هیجانها تکرد. بسیاری از موسیقی

شود سایر روشهای توانبخشی استفاده میتجویز می کند .امروزه از موسیقی به عنوان روشی برای کاردرمانی و کمك به 
تحقیق حاضر با توجه به رویکرد نوین در ارایه  .شوداستفاده از موسیقی بهتر انجام میبرای نمونه کارگروهی مانند ورزش با 

باشد، که بر درمان کودکان اوتیسم و تاثیر فضاهایی برای درمان و نگرش آرامش و آسایش در بطن موسیقی درمانی می

د. در گیرتواند دو بخش درمان و پیشگیری و بهداشت روان مورد استفاده قرار میاین نوع درمان در این بیماری می مثبت

توان چنین گفت که موسیقی درمانی بر درمان کودکان اوتیسم اثر مثبت نتیجه نتایج بدست آمده از این پژوهش می
 گذاشته و سبب آرامش روحی آنها خواهد شد. 

  
 

 موسیقی درمانی، فضا، کودکان، اوتیسمکلمات کلیدی: 
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 مقدمه   .1

ت، و این فضاها کمك بسزایی در حیطه درمان افراد مراجعه کننده موسیقی درمانی نیازمند کالبدهای معماری اس

خواهند داشت. فضاهای موسیقی درمانی در دنیا به طور عام وجود دارند، اما نگاه معمارانه و ویژه به آنها نشده است. در این 

 (MTCCA) نی کالیفرنیابخش به پیشینه فضاهای موجود مراکز موسیقی درمانی اشاره خواهیم داشت. مرکز موسیقی درما

مانی پرداخته است. به ارائه خدمات موسیقی در 2002ل در منطقه سن دیگو آمریکا ارائه موسیقی درمانی و موسیقی از سا
های مبتنی بر مدرسه، درس اقتباس، مشاوره در این مرکز ارائه انواع خدمات از جمله جلسات موسیقی درمانی، برنامه

گروه. عالوه بر این، تجربی و خدمات آموزشی مانند کارگاه های آموزشی، در خدمات، و ارائه نیز مبتنی بر خانه، و جلسات 

های مفیدی است از جمله دیگر سازمان (APMT)ای  های حرفهانجمن موسیقی درمانگرشوند. در دسترس هستند ارائه می
و زندگی می کند بر قرار می کند تا بیمار از توجه و انگر که در منطقه جغرافیایی ابیمار را با یك موسیقی درم که ارتباط 

 مراقبت موسیقی درمانگر برخوردار شود .

 

 روش تحقیق -

 باشد:های ذیل میی امر تحقیق شامل روشپژوهش حاضر به لحاظ رویکردی کاربردی بوده و در ابتدا

مولفه های تئوری و اساس موارد طراحی ایی در جهت ارائه ر اساس مطالعات کتابخانهتحلیلی: این روش ب –روش توصیفی 
 مراکز درمانی در متون نظری و مقاالت مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 سواالت پژوهش -

 راهکارهای ارایه فضاهای درمانی با توجه به صوت )موسیقی ( برای درمان کودکان اوتیسم چه خواهد بود؟

 فرضیه ها -

ارخواهدبود.به موسیقی برای درمان وآرامش وآسایش کودکان اوتیسم تاثیرگذبه نظر میرسد فضاهای درمانی باتوجه   
 

 

 ادبیات موضوع. 2

سطه آن احساس شادی، یا موسیقی عبارت است از اثبات و آهنگهایی که در روان آدمی تحرکی ایجاد کرده که به وا

تواند شادی و اندوه را موقت و مصنوعی میاست که به صورت کند و به عبارتی دیگر موسیقی فن ایجاد آهنگهایی اندوه می

شوند : آهنگهای طبیعی همانند نغمه و جویبار و آبشار، صدای وزش مالیم باد د این آهنگها به دو بخش تقسیم میتولید کن
 دارای و شودمی ساخته بشر توسط که آنچه همانند:  طبیعی غیر آهنگهای در میان شاخ و برگ درختان، نوای پرندگان .

 . [1] است گوناگون ارتعاشات و وبم یرز

ها دربه خاطر آوردن رویدادهای تواند مفید باشد و به آنندان میبه ویژه برای سالم موسیقی به عنوان یك ابزاردرمانی،

هویت  ها ،توانایی ها کمك کند،ای ازاحساسات ناهشیار و شناخترهگذشته ، فراهم کردن یك فرصت غیر کالمی برای گست
خلق انها را به واسطه تسلی اضطراب و افسردگی دگرگون سازد، و در عین حال باعث  تقویت کند، فهوم خود را در آنهاو م

احساس تنهایی و روحیه آنها شود.)بوراک  مراجعه کمتر به پزشك و بهبودی قابل توجهی در افسردگی، سالمتی بهتر،

 . [2]و احساس تهی بودن اثربگذارد گینی،غم عصبانیت، رفتارهایی ازقبیل ناکامی، (،و بر 2002،
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 موسیقی 1.2
لید شود. ترشح این هورمون سبب گردد که هورمون سرتونین با سرعت بیشتری توگوش کردن به موسیقی سبب می

ردن سطح استرس در ما گردد که ما احساس خوبی داشته باشیم، بنابراین افزایش تولید آن به شاد شدن ما و کم کمی

گردد، موسیقی با بوجود آوردن احساسات خوب در کاهش سرتونین منجر به افسردگی میکند. از آنجایی که کمك می

 گردد.ن مانع از افسرده شدن ما میانسا

 درجه اصوات در موسیقی 

 شودتولید می جسم یك ارتعاش نتیجه در کند،می درک خویش شنوایی دستگاه یاری به را آن انسان که ایپدیده

 موسیقی از را برتر مطلق یا محض موسیقی یابد. شوپنهاورمی انتشار موج صورت به آب یا هوا مانند مادی یطمح ودر

 نظر طبق اپرا. همچنین را و طبیعی صداهای که تقلیدگر یا شده ریزیبرنامه موسیقی مانند میداند، توصیفی یا ایبرنامه

 هنری دیگر اشکال حمایت یا به کندمی تقلید " صدا در نقاشی " نیازی و بوده هنری نوع ترینعالی موسیقی شوپنهاور،

 ندارد.

 

 بررسی موسیقی درمانی2.2

موسیقی با عث ایجاد تفکرات مثبت و آرامش انسان می شود با استفاده از موسیقی می توان اثرات مثبتی بر روی 

بر روی شنیدار می توان به مولفه های درمان با ذهن و جسم افراد نیازمند به درمان گذاشت .با شناخت اثرامواج  موسیقی 

 جان و  توانیم از آن برای تقویت جسم و روحسیقی شفابخش است و هریك از ما میوم. استفاده از اصوات دست پیدا نمود

  تأثیر  .گذاردمی اثر ما همه روی حال بهر ولی است، متفاوت ما از یك هر بر صوت و موسیقی تأثیر.  کنیم استفاده
 در باید خودمان موسیقی، با  . برای درمانگذاردمی اثر ما روی حال بهر ولی است، متفاوت ما از یك هر بر صوت و موسیقی

 زندگی اضافی وقت کردن پر با موسیقی به حرف دادن گوش از فراتر چیزی  مستلزم امر این که کنیم، مشارکت امر این

 . [3]است

 موسیقی درمانی عبارتست از: ارائه داده است، رمانیبر طبق تعریفی که انجمن موسیقی د

در واقع موسیقی درمانی کاربرد منظم موسیقی  برای تامین، حفظ وبهبود سالمت جسمانی و روانی، کاربرد موسیقی،

ند موسیقی درمانی همان. کندا در عواطف و رفتار فرد ایجاد میتغییرات دلخواه ر بطوریکه موسیقی درمانی مستقیما، است،

موسیقی درمانی،کاربرد  کند.های استرس و بیماری کمك میدوره یوگا و مدیتیشن به حفظ تعادل هورمونی و روانی در
 . [3]کندی است که بهت زیستن تفراد کمك میها، قطعات موسیقی و هر چیز موسیقیایموسیقی،آهنگصدا، سازهای 

-ی اشکال تجویز شده و سازمان یافته از موسیقی یا فعالیتدهتوان چنین نیز تعریف کرد: استفاموسیقی درمانی را می

های آن برای تغییر حاالت ناسازگار زیر نظر پرسنل آموزش دیده، برای کمك به مراجعین در رسیدن به اهداف درمانی 
  [4]است

روح  بر وسیقیم درمانی تأثیر درباره بحث به رسالة در قمری هجری سوم قرن دوم درنیمة ایرانی دانشمند فارابی

اطالعات وی در ریاضیات خوب ،در طب متوسط و در موسیقی بسیار خوب . است پرداخته وی  اطالعات است . پرداخته

 در ژاپن نوع به خصوصی طبل کی زنند تا چریان انرژی )کی ( را در سر تاسر بدن تحریك و متعادل کند.. بوده است 
شد وقتی کسی بیمار می. کردند ده میم ) دای جریدو ( به همراه قصه گویی استفاای به نابومیان استرالیا از نواختن وسیله

 کردند .این وسیله اشکال او را برطرف می گفتند که اشکالی در آواز او پدید آمده و بومیان بامی

 التیام عامل انعنو به موسیقی شنیدن و درمانی موسیقی: ابن سینا  دید از ایران در درمانی موسیقی و موسیقی ادراک

 بوده توجه مورد غربی هم و شرقی هاینگرش در پیشین یهزاره از و دارد تاریخ درازای به قدمتی هاجان وشافی بخش
 در را روح ترینثقیل شما است ضروری بشر زندگی ادامه است : موسیقی برای گفته موسیقی تأثیر درباره است. افالطون
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 سلحشور و هوشمند مردی درون زدوده ، از را عارضی وکدورت سنگینی موسیقی نیروی به که قادرم من بگذارید من اختیار

 .[1]دهم تحویل شما به

  تعریف موسیقی درمانی و چگونگی کارکردآن 

 موسیقی یك نشنید مهنگا كـتونومیا مثال . کنندمی تجربه را کنشوا نوعی ،موسیقی یك نشنید مهنگا ردمم غلبا
 نددار سبکی و مشآرا سحساا ،کالسیك و آرام قطعه یك ننیدـش مهنگا و دهکر دنبو ژینرا پر سحساا ،تپش پر

 که ستا داده ننشا نیز علمی تمطالعا .کندمی اربرقر خو و خلق و موسیقی نمیا لىدمتعا طتباار مانیدر موسیقی.

 انمیز که روــط نهما لمثا اىبر. دارد تأثیر نخورفشا و قلب نضربا و تنفس نظیر یكژفیزیولو یهادعملکر بر موسیقی

-می یشافزا موسیقی توسط نیز هافینورندا زیساآزاد انمیز رود،مى باال سترـسا وزبر مهنگا ولتیزرکو نوــمرهو

 [1]. شوند( مى درد کاهش و سرخوشی و طنشا موجب ننساا نبد در که هستند طبیعی یهانمورهو فینهاورندایابد)

 موسیقی و امواج مغزی 

تواند امواج مغزی را با خود همراه کند بطوریکه هر نوع از موسیقی، باعث ن داده است که موسیقی میتحقیقات نشا

 . شود که امواج مشابه با آن در مغز ایجاد شودمی

تر باعث آرامش بیشتر شوند و گامهای آهستهو تمرکز می های تندتر در موزیك باعث افزایش دقتضربه
 . ت که اثر موسیقی بر مغز انسان حتی پس از قطع شدن آن نیز ادامه داردشوند.همچنین مشخص شده اسمی

 اثر بر ذهن انسان 

تواند در درمان افسردگی و تواند باعث ایجاد تفکر مثبت در ذهن انسان شود و به همین دلیل میموسیقی می 

 موسیقی .ش بینی را افزایش دهدو جلوی آثار مخرب استرس را بر بدن بگیرد و قدرت خالقیت و خو اضطراب موثر باشد

 به مبتال افراد در را زندگی کیفیت تواندمی درمانی موسیقی.  برد بکار توانمی هم مزمن دردهای کاهش جهت را درمانی

 و سالمت سطح شدن بهتر موجب و بخشیده بهبود دارند قرار بیماری نهایی مراحل در که جدی و شدید بسیار بیماریهای
 مغزی، هایسکته ایدز، به مبتال بیماران درمان تکمیل برای درمانی موسیقی از .شود آنها در زندگی کیفیت باالبردن

 اند داده نشان مختلف تحقیقات و مطالعات.  نمود استفاده توانمی هافراموشی انواع سایر و آلزایمر و سرطان پارکینسون،

 بیمارانی روی بر مطالعه.  است موثر افسردگی درمان و ساستر و اضطراب کاهش آرامش، پیشبرد در درمانی موسیقی که
 که است داده نشان اند،بوده بستری بیمارستان در سرطان و دیابت قلبی، های بیماری سوختگی، مثل مختلف دالیل به که

 تغییرات انندبتو تا دهدمی اجازه برند، می رنج احساسی و عاطفی مشکالت و اختالالت از که بیمارانی به درمانی موسیقی

 موسیقی حال عین در. آورند بدست را مشکالت حل توانایی حال عین در و نموده ایجاد خود در خلقی و ذهنی مثبت

 [1] است. بوده موثر بسیار هم روانی سالمت انستیتوی در بستری بیماران در درمانی
 

 مولفه های نیازهای انسان در محیط درمانی )بیماران اتیسم(2.2

 ز نیازهای انسانی را بر اساس ساختاری سلسله مراتبی چنین طبقه بندی نموده است:مازلو نی 

 .نیازهای فیزیولوژیك)مثل گرسنگی و تشنگی(1

 .نیازهای ایمنی)مثل امنیت و محافظت در مقابل صدمات فیزیکی(2

 .نیازهای تعلق و دوست داشتن)مثل عضویت در گروه های اجتماعی و نیاز عاطفی(3
 قدر )یعنی فرد نزد خود و دیگران دارای ارزشی باال باشد(.نیاز به 4

 .نیاز به خودشکوفایی)که بیانگر میل به ارضای ظرفیت های فردی است(5

 .نیاز به شناختی و زیباشناختی)مثل میل به دانستن و تمایل به زیبایی برای زیبایی(6
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  [5] آورد.چارچوب مناسبی را فراهم میطبقه بندی مازلو برای تفکر طراحی محیط و مسائل مورد نظر طراح 

از دیدگاه لنگ نیازهای یاد شده در چارچوب راهکارهای طراحی محیط قابل پاسخگویی است. طبقه بندی این 
 راهکارها که هر کدام برای برآوردن نوع خاصی از نیازهای انسانی هستند، در جدول زیر قابل مشاهده است:

 

   [6]رهای طراحی جهت برآوردن آن ها بر اساس مدل لنگنیازهای انسانی و راهکا-1جدول
 راهکار طراحی نیاز

 فیزیولوژیك
کیفیت مسکن،تسهیالت و تجهیزات کافی، آسایش)دما، آفتاب، باران، تنظیك شرایط اقلیم خرد( و حفظ تعادل بوم 

 شناسی محل

 دسترسی و انعطاف پذیری فضاهای مسکونی کیفیت ایمنی معابر، امکان نظارت و مراقبت، نفوذ پذیری و قابلیت ایمنی

 تامین تسهیالت اجتماعی، تقویت حس مکان، هویت، خوانایی، تناسب بصری احساس تعلق

 اراضی و مستحدثات، ایجاد حس فردیت و تعلق داشتن به مکان و گروه خاص« مالکیت»کیفیت و چگونگی  عزت نفس

 طراحی شخصی سازی فضا و رعایت اصل تنوع در خودشکوفایی

 شناختی و زیباشناختی
تفریحی توسط طراحی شهری، خلق مناظر شهری و طبیعی خوب و ایجاد غنا در -تامین امکان فعالیت های فرهنگی

 کیفیات محیطی.

 

یابد: یکی دانیم برای سامان دادن به فضای زیست انسان دو عملکرد بسیار مهم در مغز ضرورت میهمانطور که می
نظم )مثل نقاط و خطوط درهم( است. و دیگر های درهم ریخته و بیاینکه جهان در برابر نظام عصبی انسان متشکل از داده

های آموزد که چطور با گزینشگیرد میز ابتدای تولد در فرد شکل میاینکه مغز انسان با اتکا به نظام ارزشگذاری که ا

گیری فضایی اشیاء به یك زبان ی مکانداری برای خود بسازد. بنابراین بیان نحوهنظم، جهان معنیدار از این جهان بیهدف
ای را همچون محورها و سطوح ویژهفضایی نیاز دارد. این زبان فضایی خود باید ساختاری خاص داشته باشد تا انسان بتواند 

ی ظروف، فنجان، گلدان و انواع ارتباطات فضایی بین آنها، احجام و ... در شکلی منطقی تبیین نماید. صحبت کردن درباره

های تصویری اشیاء در ذهن انسان ساخته شود، انگارهی شناختی در انسان دارد که باعث مینشان از وجود یك نظام ویژه

سوی دیگر تعامل فکری و ذهنی انسان با محیط )طبیعی/ مصنوعی( و فضا از آنجا که باعث آرامش، افزایش توان  شود. از
ها، زندانی کردن افراد ترین مجازاتشود بسیار ضروری است. )شاید به همین علت باشد که سختاندیشه، خالقیت و .. می

 . ]7[م نتواند درک کند( در سلول انفرادی است به نحوی که فرد گذشت زمان را ه

نیاز انسان به محیطی که ادراک انسانی دارد در دوره درمان بیماری تاثیر بسزایی در درمان افراد خواهد داشت، از این 
 رو در این تحقیق به اوتیسم و نوع درمان با موسیقی خواهیم پرداخت.

کودکان اوتیستیك اغلب به عنوان  .ا موقعیتهااوتیسم عبارت است از ناتوانی کودک در برقراری ارتباط با مردم ی

هیج وابستگی نسبت به  *شوند زیرا توقعات زیادی از والدین خود ندارند . بعد از نوزادیاشباه گرفته میکودکان آرام 

ه ای از عالیم تشخیص داد. اوتیسم به وسیله مجموعه  [8]اشخاص نشان نداده، بر عکس به اشیا مکانیکی وابسته می شوند
شود نه فقط یك عالمت . مشخصه اصلی اوتیسم نقص در واکنشات اجتماعی، ارتباطات، توجه محدود شده و رفتار های می

  [9]تکراری است دیگر مشخصات مثل اختالل در خوردن و ... برای تشخیص مهم هستند اما ضروری نیستند

اونیستیك فاقد نیرو  ت تعریف شده است . کودکانماهگی اس 30اوتیسم به عنوان اختاللی که اصوال ظهور آن قبل از 

کودکان  کند دررشد از طریق ایجاد اصوات شروع میاند . یعنی صحبت کردن را که یك کودک در مراحل اولیه برای ارتباط

                                                 
* Neonate 
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یعنی فقدان کامل تکلم، بسیار عادی  *خورد . در کودکان اوتیستیك مسن تر، اللی عاطفیاوتیستیك کمتر به چشم می

فعاالنه در برابر کنند یا ، زیرا پشت خود را به دیگران میگرا هستندیقات نشان داده است که آنان منفیست . همچنین تحقا
گذرانند که گویی در رویا هستند . آنان ممکن است اشیاء . آنان روزهای خود را به نحوی میکنند آنان مقاومت می

 [8]نند یا انگشتان خود را به طور پیوسته در برابر صورتشان حرکت دهند مخصوص از قبیل درهای شیشه را ساعتها بچرخا

.  

 مشخصات اصلی عبارتند از : 

این کودکان عموما . دهند ماعی کمبود عمیقی از خود نشان میدر رفتار اجت ،کودکان اوتیستیكرفتار اجتماعی : 

آنها اغلب  ،ستیك به ندرت با سایرین تعامل دارندخورند . کودکان اوتیارتباطات با افراد دیگر شکست می در گسترش
  . [10]کنندعواطف خود را بیان نمی

هر چند بعضی از  .اند اوتیستیك در تکلم کارکردی ناموفقدرصد از کودکان  50شود که برآورده می تکلم و زبان :

این کودکان  .سازندی را از خود خارج میما فقط اصواتکودکان از نظر فیزیولوژیکی دارای اجزای سالم برای تکلم هستند، ا

که قادر به تکلم نیستند ممکن است برای برقراری ارتباط به اطوارهایی به سبکی بسیار محدود همچون ابزاری متوسل 

 .شوند 

نخست اینکه، کودکان . دهدهار رفتار شایع را در خود جای میاین مقوله چرفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی :

های ، کودکان اوتیستیك غالبا وابستگییا خشکی نشان دهند. دوم اینکه ستیك ممکن است از خود بازی ضعیفاوتی

به مفاهیمی، نظیر  "کنند . سوم اینکه کودکان اوتیستیك ممکن است ذهنشان شدیداشدیدی به اشیای خاصی پیدا می
، بیشتر کودکان اوتیستیك امور روزمره یکنواختی را در م. چهاررنگها، مسیر اتوبوسها، اعداد و الگوهای هندسی مشغول باشد

 .دنبال شود  "نظر دارند که باید دقیقا

کودکان اوتیستیك به رویدادها یا محرکهای محیطی پاسخدهی نامعمول نابهنجاریها در پاسخ به محیط فیزیکی :

غرق شده در دنیای خود  "یا  "د فرو رفته در الک خو "معموال این کودکان از سوی والدینشان به عنوان  .دهند نشان می

مشخص شده است از  "انتخاب مفرط محرک  "شوند. کودکان اوتیستیك همچنین آنچه را که با اصطالح توصیف می "

 .های چندگانه تعریف شده است  ر پاسخدهی به ارائه همزمان نشانهدهند. این مساله به عنوان شکست دود نشان میخ

-. به نظر میدهندو غریب و تکراری از خود بروز می کودکان اوتیستیك غالبا رفتارهای عجیبی : رفتار خود تحریک

. [10]شوند رند و بنابراین خودتحریکی فرض میرسد که این حرکات قالبی هدفی به جزء فراهم کردن درونداد حسی ندا
سازمان نایافته تنها هستند بیشتر است مثل  شیوع رفتار خودتحریکی کودکان اوتیستیك در اوقاتی که آنها در مکانهای

  .بازی آزادانه 

رفتار خود جرحی که کودکان اوتیستیك از خود نشان می دهند رفتاری بسیار خطرناک و  رفتار خود جرحی : 

شایعترین شکلهای رفتار خود جرحی  .نمایشی است . رفتار خود جرحی وارد کردن صدمه جسمانی به بدن خود است 

 .سر و گاز گرفتن خود است کوبیدن 

   [10]دهند که از لحاظ مفهومی نامناسب استای را نشان میکودکان اوتیستیك عموما عاطفهعاطفه نامناسب : 

 

 
 

 

 

                                                 
* Mutism 
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 به طور خالصه عبارتند از :  های کودکان اوتیسمویژگی

 اصرار بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییرات. -1

 مشکل هستندو به جای استفاده از کلمات از اَداها و اشاره استفاده می کنند .در بیان نیاز های خود دچار -2

 تکرار کلمات ،خنده نابجا، گریه بی مورد، نشان دادن استرس و نگرانی بی علت .-3

 دهند که تنها باشند.ترجیح می-4

 پرخاشگری-5

 کنند .سختی با دیگران رابطه برقرار می به-6

 بغل کنند و یا اینکه کسی آنها را بغل کند .دوست ندارند که کسی را -2

 تماس چشمی ندارند و یا اینکه بسیار کم است .-8

 توانند چیزی بیاموزند.با روشهای معمول آموزشی نمی-9

 دهند.های غیرعادی انجام میبازی-10

 بیاورند .کنند اشیاء را به حالت چرخش در را دوست دارند و خود نیز سعی می اشیاء در حال چرخش -11

 کنند .ر عادی به بعضی از اشیاء پیدا میدلبستگی غی-12

 تری نسبت به افراد عادی دارند .اس درد حساسیت باالتر و یا پائیناز نظر احس-13

 ترسند .ظاهراً از چیزی نمی-14

 های فیزیکی، فعالیت زیادتر و یا کمتری نسبت به کودکان سالم دارند . از نظر فعالیت-15

 کات بدنی آنها به صورت نرم و عادی نیست .حر-16

-ر برابر نام خود و دستورات کالمیکند اما دالم بودن شنوائی آنها را ثابت میاگرچه آزمایشات شنوائی بر روی آنها س-12

  .[11]دهند تفاوت نشان میخود را بی

 

 

  مولفه های بدست آمده تحقیق.2

 ر محیط درمانی های نیازهای بیماران دعامل اول : مولفه

براساس تحقیقات انجام شده مدل پیمایشی بیماران نیازمند ارتباط روحی و ذهنی موثر به درمان آنها با کالبد درمانی 

 ایم :ها دست پیدا نمودههای درمانی به این مولفهعاریف نیازهای بیماران در محیطبنابراین طبق ت. را خواهند داشت

 
 ای بیماران اوتیسم در محیط درمانیمولفه های نیازه -1نمودار
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 عامل دوم : معیارهای سنجش محیط انسان ساخت 

واژه کیفیت، همانند کلید واژه فضا در هنر معماری، از آن مفاهیمی است که می توان حول و حوشش خیلی حرف زد، 

نشد؛ چون برای تعریف کیفیت، به می توان آن را به خوبی حس کرد، ولی هرگز در ارائه تعریفی شسته و رُفته از آن موفق 
 .ناچار بایستی از خود مفهوم کیفیت حرکت کرد

-هایی همچون کاربرد رنگتوان مولفهدر واقع کیفیت خود معیار سنجش محیط برای ادامه حیات انسان است و می

های تیز را ر از گوشههای آرامش بخش، ایجاد فضایی با اصوات آرام و روح بخش و نیز به کارگیری معماری نرم و به دو

یشه شکلِ خود را از مکان خاصی در هیچ جا یکسان نیست، زیراهم این کیفیتبرای درمان بیماران اوتیسم در نظر گرفت. 
ص نظم و ترتیب این کیفیت، در یك جا آرامش است و در جای دیگر خروش؛ در یك شخ .دهدگیرد که در آن روی میمی

ای دیگر تاریکی؛ در اتاقی مالیم و آرام است و در اتاقی دیگر ك خانه نور است و در خانهی؛ در یدقتاست و در دیگری بی

 .این کیفیت، نوع ظریفی از رهایی از تضادهای درونی است. ...زرد

 
 روابط بین مولفه های محیط انسان ساخت برای درمان بیماران اوتیسم – 2نمودار

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  معماری آرامش بخش

ارتباط فرد با بصر و 

 شنیدن در فضای درمانی

 استفاده از صوت در فضای درمانی
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 نتیجه گیری.4

بیماری اوتیسم دریافتیم که کیفیت و برآوردن نیازهای اساسی بیماران درمحیط به بهبود بر اساس یافته ها و بررسی 

یافته ها موارد ذیل را در مورد درمان کودکان اوتیسم  آنها و یا رسیدن به آرامش در کنار درمان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 شامل می شوند:مانی بر اساس کالبد موسیقی در

توانید با گفتار درمان مطرح کنید. آزمایش شنوایی نیز الزم مشکالت و یا تاخیر در صحبت کردن کودکتان را می -
 . که با استفاده از موسیقی و گوش دادن به اصوات می توان به فرد مبتال به اوتیسم در شنوایی کمك نمود.است

کودکان اوتیسمی ممکن  .تر به حرف درمی آیندبت خواهند کرد، اما دیرنهایت صحهای اوتیسمی، در بیشتر بچه -

بنابراین بهترین راه حل پخش موسیقی آرام و یا یادگرفتن   .ها حرف بزننداست آواز بخوانند و یا مانند ربات
 نواختن موسیقی فرد اوتیسمی است.

های ویژه شناس با آموزشباشد. روانیترین مشکالت این کودکان متوانایی کم روابط اجتماعی یکی از مهم -

بنابراین در فضای معماری باید رویکردهای زیبایی شناسانه و آسایش محیطی را   .تواند در این امر کمك کندمی

 در نظر گرفت.

ها و ها حتی از حرکات، اشارهگیرند. آنکنند و چیزهای دیگر در اطرافشان را نادیده میها بر چیزی تمرکز میآن -

. یادگیری موسیقی و نوع تنظیم روابط دست و کننداالت چهره برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده نمیح

 چشم با به وجود آوردن اصوات توسط فرد روحیه ایی اجتماعی و تمرکز گرا به فرد مبتال به اوتیسم می دهد.

تباط برقرار کردن و رشد جسمی مفید رفتاردرمانی برای کمك به بیماران اوتیسمی برای آموزش حرف زدن، ار -

 و این اتفاق می بایستی در کالبدی مختص به رفع نیازهای روحی و جسمی فرد باشد.  .است

 در نتیجه با توجه به رویکردهای ذکر شده موسیقی می تواند در درمان و یا بهبود شرایط افراد اوتیسم تاثیر مثبت بگذارد.
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