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  چکیده
تواند مواردي از جمله تقویت و ساماندهی موسیقی درمانی روشی است در جهت برخی اهداف درمانی با کمک موسیقی که می

المت هداري و تقویت سسالمت روحی و جسمی افراد را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر از موسیقی درمانی براي بازیافت، نگ
بسیاري . نمود توان به تنهایی و یا همراه با درمانهاي دیگر استفادهاز موسیقی درمانی می شود.جسمی و روحی و عاطفی استفاده می

در . کندیمر موسیقی را مانند دارو تجویز اما موسیقی درمانگ خواهد نمودکند که فکر را دچار مشکل ها تولید هیجانی میاز موسیقی
-ه دام افتادهاي که در آن بنهاییتیسم هدف این است که آنها را از دنیاي تواستفاده از موسیقی در برنامه آموزشی کودکان مبتال به ا

 به اوتیسم را راه حلی غیر دارویی براي درمان بیماران مبتالهاي جدید براي درمان بیمارها و نیز تحقیق حاضر با توجه به رویکرداند، 
رداخته و پهاي نظري ایی به مولفههاد و بررسی خواهد نمود. پژوهش فوق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و منابع کتابخانهپیشن

-ژوهش میدر نتیجه نتایج بدست آمده از این پ پردازد.هاي نوین براي درمان میدر نهایت با مشاهدات درمان با موسیقی به راه حل
  قی درمانی بر درمان کودکان اوتیسم اثر مثبت گذاشته و سبب آرامش روحی آنها خواهد شد. توان چنین گفت که موسی
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  مقدمه -1
موسیقی درمانی روشی است در جهت برخی اهداف درمانی با کمک 

ت تواند مواردي از جمله تقویت و ساماندهی سالمموسیقی که می
روحی و جسمی افراد را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر از 
موسیقی درمانی براي بازیافت، نگهداري و تقویت سالمت جسمی و 

توان به تنهایی شود. از موسیقی درمانی میاده میروحی و عاطفی استف
 ا تمامو یا همراه با درمانهاي دیگر استفاده نمود.موسیقی درمانگرها ب

. کنندو سال گرفته تا افراد مسن کار میاز اطفال کم سن  سطوح سنی
تاریخچه استفاده از موسیقی به عنوان روشی براي درمان به زمان 

هایی از استفاده از گردد. از آن زمان به بعد رگهارسطو و افالطون باز می
است. اصوات و آهنگها براي درمان بیماریهاي مختلف بکار رفته

اند که موسیقی درمانی در ت مختلف نشان دادهالعات و تحقیقامط
پیشبرد آرامش، کاهش اضطراب و استرس و درمان افسردگی موثر 

  .است
  

 روش تحقیق
یق پژوهش حاضر به لحاظ رویکردي کاربردي بوده و در ابتداي امر تحق

  باشد:هاي ذیل میشامل روش
 یی دراتحلیلی: این روش بر اساس مطالعات کتابخانه –روش توصیفی 

ر ساس موارد طراحی مراکز درمانی دهاي تئوري و امولفهجهت ارائه 
  متون نظري و مقاالت مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  
  سواالت پژوهش

ا بمعیارهاي فضاهاي درمانی براي بیماري اتویسم با توجه به درمان 
 د؟چه خواهد بوموسیقی 

 

 ادبیات موضوع -٢
ت و آهنگهایی که در روان آدمی تحرکی موسیقی عبارت است از اثبا

کند و به ایجاد کرده که به واسطه آن احساس شادي، یا اندوه می
عبارتی دیگر موسیقی فن ایجاد آهنگهایی است که به صورت موقت و 

خش بتواند شادي و اندوه را تولید کند این آهنگها به دو مصنوعی می
و جویبار و آبشار،  شوند: آهنگهاي طبیعی همانند نغمهتقسیم می

صداي وزش مالیم باد در میان شاخ و برگ درختان، نواي پرندگان 
 و شودمی ساخته بشر توسط که آنچه همانند:  طبیعی غیر آهنگهاي	.

  .	[1]	است گوناگون ارتعاشات و وبم زیر داراي

تواند موسیقی به عنوان یک ابزاردرمانی، به ویژه براي سالمندان می
ها دربه خاطر آوردن رویدادهاي گذشته، فراهم به آنمفید باشد و 

اي ازاحساسات ناهشیار و کردن یک فرصت غیر کالمی براي گستره
ها، هویت و مفهوم خود را در آنها تقویت ها کمک کند، تواناییشناخت

کند، خلق انها را به واسطه تسلی اضطراب و افسردگی دگرگون سازد، و 
هتر، مراجعه کمتر به پزشک و بهبودي در عین حال باعث سالمتی ب

و بر  قابل توجهی در افسردگی، احساس تنهایی و روحیه آنها شود
رفتارهایی ازقبیل ناکامی، عصبانیت، غمگینی، و احساس تهی بودن 

  . [2]اثربگذارد
  

  موسیقی -٢-١
گردد که هورمون سرتونین با سرعت گوش کردن به موسیقی سبب می

گردد که ما احساس ن هورمون سبب میبیشتري تولید شود. ترشح ای
م کخوبی داشته باشیم، بنابراین افزایش تولید آن به شاد شدن ما و 

کند. از آنجایی که کاهش کردن سطح استرس در ما کمک می
گردد، موسیقی با بوجود آوردن سرتونین منجر به افسردگی می

  گردد.احساسات خوب در انسان مانع از افسرده شدن ما می
  

  رسی موسیقی درمانیبر -٢-٢
ده شود با استفااد تفکرات مثبت و آرامش انسان میموسیقی با عث ایج

د به توان اثرات مثبتی بر روي ذهن و جسم افراد نیازمناز موسیقی می
به  توانبر روي شنیدار میدرمان گذاشت .با شناخت اثرامواج  موسیقی 

وسیقی م. ودهاي درمان با استفاده از اصوات دست پیدا نممولفه
توانیم از آن براي تقویت جسم و شفابخش است و هریک از ما می

 ما از یک هر بر صوت و موسیقی تأثیر. 	کنیم استفاده جان و 	روح
 با 	براي درمان 	.گذاردمی اثر ما همه روي حال بهر ولی است، متفاوت

 امر این که کنیم، مشارکت امر این در باید خودمان موسیقی،
 وقت کردن پر با موسیقی به حرف دادن گوش از فراتر چیزي 	مستلزم
 . [3]است زندگی اضافی

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

کاربرد موسیقی، براي تامین، حفظ وبهبود سالمت جسمانی و روانی، 
، بطوریکه در واقع موسیقی درمانی کاربرد منظم موسیقی است

موسیقی درمانی مستقیما، تغییرات دلخواه را در عواطف و رفتار فرد 
کند. موسیقی درمانی همانند یوگا و مدیتیشن به حفظ تعادل ایجاد می

کند. هاي استرس و بیماري کمک میهورمونی و روانی در دوره
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ها، قطعات موسیقی درمانی،کاربرد صدا، سازهاي موسیقی،آهنگ

-چیز موسیقیایی است که بهت زیستن تفراد کمک می موسیقی و هر
  . [3]کند

 ي اشکالتوان چنین نیز تعریف کرد: استفادهموسیقی درمانی را می
ییر هاي آن براي تغتجویز شده و سازمان یافته از موسیقی یا فعالیت

ن حاالت ناسازگار زیر نظر پرسنل آموزش دیده، براي کمک به مراجعی
   [4]درمانی است در رسیدن به اهداف

 یقیابن سینا : موس دید از ایران در درمانی موسیقی و موسیقی ادراك
 هاجان وشافی بخش التیام عامل عنوان به موسیقی و شنیدن درمانی

و  قیشر هاينگرش در پیشین يهزاره و از دارد تاریخ درازاي قدمتی به
 گفته یقیموس تأثیر درباره است. افالطون بوده توجه مورد غربی هم

 ترینثقیل شما است ضروري بشر زندگی ادامه است : موسیقی براي
 نیسنگی موسیقی نیروي به که قادرم من بگذارید من اختیار در را روح

 شما به سلحشور و هوشمند درون زدوده ، مردي از را عارضی وکدورت
  .[1]دهم تحویل

تعریف موسیقی درمانی و  -٢-٢-١
 چگونگی کارکردآن 

- می تجربه را کنشوا نوعی ،موسیقی یک نشنید ماهنگ ردمم غلبا
 سحساا ،تپش پر موسیقی یک نشنید مهنگا کـتونومیا مثال . کنند

 ،کالسیک و آرام قطعه یک ننیدـش مهنگا و دهکر دنبو ژينرا پر
 نمیا لىدمتعا طتباار مانیدر موسیقی .نددار سبکی و مشآرا سحساا

 داده ننشا نیز علمی تمطالعا .کندمی اربرقر خو و خلق و موسیقی
 نضربا و تنفس نظیر یکژفیزیولو يهادعملکر بر موسیقی که ستا

 انمیز که روــط نهما لمثا اىبر. دارد تأثیر نخورفشا و قلب
 زيساآزاد انمیز رود،مى باال سترـسا وزبر مهنگا ولتیزرکو نوــمرهو

 فینهاورند(ا یابدمی یشافزا موسیقی توسط نیز هافینورندا
 و طنشا موجب ننساا نبد در که هستند طبیعی يهانمورهو

  [1]. شوند) مى درد کاهش و سرخوشی

 موسیقی و امواج مغزی -٢-٢-٢
تواند امواج مغزي را با خود تحقیقات نشان داده است که موسیقی می

شود که امواج مشابه همراه کند بطوریکه هر نوع از موسیقی، باعث می
  . با آن در مغز ایجاد شود

شوند و تندتر در موزیک باعث افزایش دقت و تمرکز میهاي ضربه
ده شهمچنین مشخص  شوند.تر باعث آرامش بیشتر میگامهاي آهسته

مه است که اثر موسیقی بر مغز انسان حتی پس از قطع شدن آن نیز ادا
  . دارد

 اثر بر ذھن انسان -٢-٢-٣

تواند باعث ایجاد تفکر مثبت در ذهن انسان شود و به موسیقی می 
و جلوي  تواند در درمان افسردگی و اضطراب موثر باشدن دلیل میهمی

آثار مخرب استرس را بر بدن بگیرد و قدرت خالقیت و خوش بینی را 
-می هم مزمن دردهاي کاهش جهت را درمانی موسیقی .افزایش دهد

 مبتال افراد در را زندگی کیفیت تواندمی درمانی موسیقی .برد بکار توان
 قرار بیماري نهایی مراحل در که جدي و شدید بسیار بیماریهاي به

 باالبردن و سالمت سطح شدن بهتر موجب و بخشیده بهبود دارند
 درمان تکمیل براي درمانی موسیقی از .شود آنها در زندگی کیفیت
 و آلزایمر و سرطان پارکینسون، مغزي، هايسکته ایدز، به مبتال بیماران

 تحقیقات و مطالعات.  نمود استفاده انتومی هافراموشی انواع سایر
 کاهش آرامش، پیشبرد در درمانی موسیقی که اند داده نشان مختلف

 روي بر مطالعه.  است موثر افسردگی درمان و استرس و اضطراب
 دیابت قلبی، هاي بیماري سوختگی، مثل مختلف دالیل به که بیمارانی

 موسیقی که است ادهد نشان اند،بوده بستري بیمارستان در سرطان و
 رنج احساسی و عاطفی مشکالت و اختالالت از که بیمارانی به درمانی

 خود در خلقی و ذهنی مثبت تغییرات بتوانند تا دهدمی اجازه برند،می
 در. آورند بدست را مشکالت حل توانایی حال عین در و نموده ایجاد
 سالمت انستیتوي در بستري بیماران در درمانی موسیقی حال عین

  [1] است. بوده موثر بسیار هم روانی
  

مولفھ ھای نیازھای انسان  -٢-٣
در محیط درمانی (بیماران 

  اتیسم)
  مازلو نیز نیازهاي انسانی را بر اساس ساختاري سلسله

 مراتبی چنین طبقه بندي نموده است:
  .نیازهاي فیزیولوژیک(مثل گرسنگی و تشنگی)1
در مقابل صدمات .نیازهاي ایمنی(مثل امنیت و محافظت 2
  فیزیکی)

.نیازهاي تعلق و دوست داشتن(مثل عضویت در گروه هاي 3
  اجتماعی و نیاز عاطفی)

اال .نیاز به قدر (یعنی فرد نزد خود و دیگران داراي ارزشی ب4
  باشد)

.نیاز به خودشکوفایی(که بیانگر میل به ارضاي ظرفیت هاي 5
  فردي است)

ل میل به دانستن و تمای .نیاز به شناختی و زیباشناختی(مثل6
  به زیبایی براي زیبایی)
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بندي مازلو براي تفکر طراحی محیط و مسائل مورد نظر طراح طبقه

   [5] آورد.چارچوب مناسبی را فراهم می
 حی محیطاز دیدگاه لنگ نیازهاي یاد شده در چارچوب راهکارهاي طرا

براي بندي این راهکارها که هر کدام قابل پاسخگویی است. طبقه
برآوردن نوع خاصی از نیازهاي انسانی هستند، در جدول زیر قابل 

  مشاهده است:
  
 یازهاي انسانی و راهکارهاي طراحی جهت برآوردن آن ها بر اساس)1(جدول

    [6]مدل لنگ
  راهکار طراحی  نیاز

  فیزیولوژیک
کیفیت مسکن،تسهیالت و تجهیزات کافی، آسایش(دما، 

اقلیم خرد) و حفظ تعادل بوم  آفتاب، باران، تنظیک شرایط
  شناسی محل

 کیفیت ایمنی معابر، امکان نظارت و مراقبت، نفوذ پذیري و  ایمنی
  قابلیت دسترسی و انعطاف پذیري فضاهاي مسکونی

احساس 
  تعلق

تامین تسهیالت اجتماعی، تقویت حس مکان، هویت، خوانایی، 
  تناسب بصري

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

  شخصی سازي فضا و رعایت اصل تنوع در طراحی  خودشکوفایی

شناختی و 
  زیباشناختی

راحی طتفریحی توسط -تامین امکان فعالیت هاي فرهنگی
شهري، خلق مناظر شهري و طبیعی خوب و ایجاد غنا در 

  کیفیات محیطی.
  

دانیم براي سامان دادن به فضاي زیست انسان دو میهمانطور که 
یابد: یکی اینکه جهان در برابر عملکرد بسیار مهم در مغز ضرورت می

نظم (مثل هاي درهم ریخته و بینظام عصبی انسان متشکل از داده
نقاط و خطوط درهم) است. و دیگر اینکه مغز انسان با اتکا به نظام 

آموزد که چطور گیرد میلد در فرد شکل میارزشگذاري که از ابتداي تو
داري براي نظم، جهان معنیدار از این جهان بیهاي هدفبا گزینش

گیري فضایی اشیاء به یک زبان ي مکانخود بسازد. بنابراین بیان نحوه
فضایی نیاز دارد. این زبان فضایی خود باید ساختاري خاص داشته باشد 

اي را همچون احجام و ... در محورها و سطوح ویژهتا انسان بتواند 
ي ظروف، فنجان، شکلی منطقی تبیین نماید. صحبت کردن درباره

ي گلدان و انواع ارتباطات فضایی بین آنها، نشان از وجود یک نظام ویژه
هاي تصویري اشیاء در شود، انگارهشناختی در انسان دارد که باعث می

سوي دیگر تعامل فکري و ذهنی انسان با  ذهن انسان ساخته شود. از
محیط (طبیعی/ مصنوعی) و فضا از آنجا که باعث آرامش، افزایش توان 

شود بسیار ضروري است. (شاید به همین علت اندیشه، خالقیت و .. می

ها، زندانی کردن افراد در سلول انفرادي ترین مجازاتباشد که سخت
  . ]7[م نتواند درك کند) است به نحوي که فرد گذشت زمان را ه

ري نیاز انسان به محیطی که ادراك انسانی دارد در دوره درمان بیما
 قیق بهتاثیر بسزایی در درمان افراد خواهد داشت، از این رو در این تح

  اوتیسم و نوع درمان با موسیقی خواهیم پرداخت.
ا اوتیسم عبارت است از ناتوانی کودك در برقراري ارتباط با مردم ی

موقعیتها. کودکان اوتیستیک اغلب به عنوان کودکان آرام اشباه گرفته 
هیج  *شوند زیرا توقعات زیادي از والدین خود ندارند . بعد از نوزاديمی

ر عکس به اشیا مکانیکی وابستگی نسبت به اشخاص نشان نداده، ب
اي از عالیم تشخیص . اوتیسم به وسیله مجموعه[8]شوندوابسته می

شود نه فقط یک عالمت . مشخصه اصلی اوتیسم نقص در میداده 
هاي تکراري رتباطات، توجه محدود شده و رفتارواکنشات اجتماعی، ا

است دیگر مشخصات مثل اختالل در خوردن و ... براي تشخیص مهم 
  [9]هستند اما ضروري نیستند

ماهگی است  30اوتیسم به عنوان اختاللی که اصوال ظهور آن قبل از 
یعنی  .اندعریف شده است. کودکان اونیستیک فاقد نیرو براي ارتباطت

صحبت کردن را که یک کودك در مراحل اولیه رشد از طریق ایجاد 
خورد . کند در کودکان اوتیستیک کمتر به چشم میاصوات شروع می

فقدان کامل تکلم،  یعنی تر، اللی عاطفیدر کودکان اوتیستیک مسن
گرا مچنین تحقیقات نشان داده است که آنان منفیبسیار عادي است. ه

کنند یا فعاالنه در برابر آنان هستند، زیرا پشت خود را به دیگران می
گذرانند که گویی کنند . آنان روزهاي خود را به نحوي میمقاومت می

در رویا هستند . آنان ممکن است اشیاء مخصوص از قبیل درهاي 
انگشتان خود را به طور پیوسته در برابر  شیشه را ساعتها بچرخانند یا

  .  [8]صورتشان حرکت دهند 
  مشخصات اصلی عبارتند از : 

در رفتار اجتماعی کمبود  ،کودکان اوتیستیکرفتار اجتماعی : 
دهند . این کودکان عموما در گسترش عمیقی از خود نشان می

رت ه ندخورند . کودکان اوتیستیک بارتباطات با افراد دیگر شکست می
  .  [10]کنندبا سایرین تعامل دارند، آنها اغلب عواطف خود را بیان نمی

ر ددرصد از کودکان اوتیستیک  50شود که برآورده می تکلم و زبان :
اند . هر چند بعضی از کودکان از نظر تکلم کارکردي ناموفق

ی را فیزیولوژیکی داراي اجزاي سالم براي تکلم هستند، اما فقط اصوات
ن سازند. این کودکان که قادر به تکلم نیستند ممکز خود خارج میا

است براي برقراري ارتباط به اطوارهایی به سبکی بسیار محدود 
  همچون ابزاري متوسل شوند .

                                                
*Neonate  
†Mutism  
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یع این مقوله چهار رفتار شارفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی :

مکن است دهد. نخست اینکه، کودکان اوتیستیک مرا در خود جاي می
از خود بازي ضعیف یا خشکی نشان دهند. دوم اینکه، کودکان 

 .کنند هاي شدیدي به اشیاي خاصی پیدا میاوتیستیک غالبا وابستگی
به  "سوم اینکه کودکان اوتیستیک ممکن است ذهنشان شدیدا
شغول مفاهیمی، نظیر رنگها، مسیر اتوبوسها، اعداد و الگوهاي هندسی م

ر دتر کودکان اوتیستیک امور روزمره یکنواختی را باشد. چهارم، بیش
  دنبال شود . "نظر دارند که باید دقیقا

کودکان اوتیستیک به نابهنجاریها در پاسخ به محیط فیزیکی :
دهند . رویدادها یا محرکهاي محیطی پاسخدهی نامعمول نشان می

و در الك خود فر "معموال این کودکان از سوي والدینشان به عنوان 
شوند. کودکان توصیف می "غرق شده در دنیاي خود  "یا  "رفته 

 "انتخاب مفرط محرك  "اوتیستیک همچنین آنچه را که با اصطالح 
دهند. این مساله به عنوان شکست مشخص شده است از خود نشان می
  . هاي چندگانه تعریف شده است در پاسخدهی به ارائه همزمان نشانه

دکان اوتیستیک غالبا رفتارهاي عجیب و کورفتار خود تحریکی : 
ات رسد که این حرکدهند. به نظر میغریب و تکراري از خود بروز می

قالبی هدفی به جزء فراهم کردن درونداد حسی ندارند و بنابراین 
. شیوع رفتار خودتحریکی کودکان [10]شوند خودتحریکی فرض می

ستند ن نایافته تنها هاوتیستیک در اوقاتی که آنها در مکانهاي سازما
  بیشتر است مثل بازي آزادانه . 

کودکان اوتیستیک از خود  رفتار خود جرحی که رفتار خود جرحی : 
دهند رفتاري بسیار خطرناك و نمایشی است . رفتار خود نشان می

جرحی وارد کردن صدمه جسمانی به بدن خود است. شایعترین 
  ز گرفتن خود است .شکلهاي رفتار خود جرحی کوبیدن سر و گا

-اي را نشان میکودکان اوتیستیک عموما عاطفهعاطفه نامناسب : 
   [10]دهند که از لحاظ مفهومی نامناسب است

  
  هاي کودکان اوتیسم به طور خالصه عبارتند از : ویژگی

 صرار بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییرات.ا -1
به جاي استفاده از و  هستند هاي خود دچار مشکلدر بیان نیاز-2

 کنند .ات از اَداها و اشاره استفاده میکلم
ی مورد، نشان دادن استرس و خنده نابجا، گریه ب، تکرار کلمات-3

 نگرانی بی علت .
 دهند که تنها باشند.ترجیح می-4
 پرخاشگري-5
 کنند .ه سختی با دیگران رابطه برقرار میب-6

ا اینکه کسی آنها را بغل کند دوست ندارند که کسی را بغل کنند و ی-7
. 

 تماس چشمی ندارند و یا اینکه بسیار کم است .-8
 توانند چیزي بیاموزند.با روشهاي معمول آموزشی نمی-9

 دهند.هاي غیرعادي انجام میبازي-10
کنند اشیاء در حال چرخش را دوست دارند و خود نیز سعی می -11

 اشیاء را به حالت چرخش در بیاورند .
 کنند .ي به بعضی از اشیاء پیدا میدلبستگی غیر عاد-12
تري نسبت به افراد ز نظر احساس درد حساسیت باالتر و یا پائینا-13

 عادي دارند .
 ترسند .یظاهراً از چیزي نم-14
تر و یا کمتري نسبت به فعالیت زیاد هاي فیزیکی،از نظر فعالیت-15

 کودکان سالم دارند . 
 نرم و عادي نیست . ا به صورتحرکات بدنی آنه-16
ات شنوائی بر روي آنها سالم بودن شنوائی آنها را اگرچه آزمایش-17

فاوت تخود را بیکند اما در برابر نام خود و دستورات کالمیثابت می
   .[11]دهند نشان می

  

  مولفھ ھای بدست آمده تحقیق -٣

ھای عامل اول : مولفھ -٣-١
نیازھای بیماران در محیط 

  درمانی 
 براساس تحقیقات انجام شده مدل پیمایشی بیماران نیازمند ارتباط

شت. روحی و ذهنی موثر به درمان آنها با کالبد درمانی را خواهند دا
ین هاي درمانی به ابنابراین طبق تعاریف نیازهاي بیماران در محیط

  ایم :ها دست پیدا نمودهمولفه

  
  یسم در محیط درمانیمولفه هاي نیازهاي بیماران اوت )1(نمودار
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عامل دوم : معیارھای سنجش  -٣-٢
  محیط انسان ساخت 

می معماري، از آن مفاهیواژه کیفیت، همانند کلید واژه فضا در هنر 
توان آن را به توان حول و حوشش خیلی حرف زد، میاست که می

فق خوبی حس کرد، ولی هرگز در ارائه تعریفی شسته و رُفته از آن مو
یت تعریف کیفیت، به ناچار بایستی از خود مفهوم کیف نشد؛ چون براي

  .حرکت کرد
در واقع کیفیت خود معیار سنجش محیط براي ادامه حیات انسان 

هاي آرامش بخش، هایی همچون کاربرد رنگتوان مولفهاست و می
نرم  ایجاد فضایی با اصوات آرام و روح بخش و نیز به کارگیري معماري

 ر گرفت.تیز را براي درمان بیماران اوتیسم در نظ هايو به دور از گوشه
در هیچ جا یکسان نیست، زیراهمیشه شکلِ خود را از  این کیفیت

این کیفیت، در یک جا  .دهدگیرد که در آن روي میمکان خاصی می
آرامش است و در جاي دیگر خروش؛ در یک شخص نظم و ترتیب 

 اي دیگرت و در خانهدقتی؛ در یک خانه نور اساست و در دیگري بی
ن ای. ...تاریکی؛ در اتاقی مالیم و آرام است و در اتاقی دیگر زرد

  .کیفیت، نوع ظریفی از رهایی از تضادهاي درونی است

  
روابط بین مولفه هاي محیط انسان ساخت براي درمان  )2(نمودار

  بیماران اوتیسم
 
  
  
  
  
  

  

 نتیجھ گیری -٤
هدف  اده از موسیقی در برنامه آموزشی کودکان مبتال به اتیسمدر استف

اند، هاي که در آن به دام افتاداین است که آنها را از دنیاي تنهایی
اثیر تبرهانیم.کودکان مبتال به اتیسم همواره از موسیقی، آوا و ریتم 

اند که ها نشان دادهبسیاري از پژوهش آورند.مثبتی به دست می
براي  بخشد.هاي جمعی این کودکان را بهبود میتارموسیقی رف

کودکان اتیستیک معموال از مداخله سرگرمی ریتمیک (آر اي آي) 
ه تواند در کاهش اضطراب و رفتار پرخاشگراناستفاده می شود که می

دن، تواند توانایی گوش دااین کودکان موثر باشد. موسیقی همچنین می
یم کم الت اجتماعی را باال برده و عالظرفیت حوصله و توجه و نیز تعام

بخش و  موسیقی فعالیتی لذت توجهی را کم رنگ سازد. یادمان باشد
 گیرند کهدوست داشتنی است و کودکان بهترین تعلیم را ازکسانی می

- بهترین مهارت فنی را به نمایش میدوستشان دارند، نه کسانی که 
 گذارند.

  یروند فعالیت ها در دوره هاي موسیق

 کارگاه شعر و موسیقی  
  دن فعال به قطعات مختلف موسیقی ایرانی و کالسیکگوش دا -
  ه پیشنهادات وگفتگوهاي جمعی پیرامون قطعه شنیده شدهارای -
  گروهیظم و هماهنگ با موسیقی به طورانجام حرکات من -
  هاي ریتمیک و آهنگین درك مفهوم شعر وقصه -
  توجه به قطعه موسیقیبا  تهیه کاردستی به صورت گروهی -
  و بازي هاي نمادین اجراي نمایش موزیکال -

	  
  انجام فعالیت هاي موسیقایی  

  نواختن ساز -
  هاي دسته جمعیخواندن آواز -
شنایی با موسیقی، ریتم، آوا، کالم، سرعت(ضرباهنگ)، ملودي و آ -

  هاي مختلفساز

  

  

  

  

 معماري آرامش بخش 

ارتباط فرد با بصر و شنیدن 
  در فضاي درمانی

استفاده از صوت در فضاي 
 درمانی



  نخستین کنفرانس ملی به سوي شهرسازي و معماري دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
  

  اهداف ونتایج  
  ایجاد شادي و نشاط در کودکان -
  یجاد محیط لذت بخش درمانی و آموزشیا -
بلی در هاي قهاي شناختی و تعمیم دهی آموختهتقویت حیطه -

  شرایط جدید
  رکتیح -تقویت مهارت هاي حسی -
  تقویت حافظه دیداري وشنیداري -
  افزایش مهارت هاي کالمی -
  افزایش توجه و تمرکز -
  عیفزایش مهارت هاي ارتباطی و تعامالت اجتماتقویت و ا -
  رخاشگرانهپکاهش اضطراب و رفتارهاي  -
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