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چکيذٌ

تحقیقات ًشاى دٌّذُ ًاتَاًاای ّاا

ًاٌّجاا ّا

گامتکداا

اجکا

رکتیا

دا االایطی یات اٍتیاان خااه الااه ٍ ّوااٌّ

هؼیَب تکالیت رکتی هاّکاًِ ٍ ًقض دا اک ایای

اؼیت

رکتیا ا.ادر دا ایاي

اا.یا ّذف از تحقیق را ک تکا .اثک یک دٍاُ تکًاهِ توکیٌ هٌیخة تِ ّوکاُ خؼک ٍ هَ.ایق تاک رکتاات
داخد تَدتاى اٍتیاییک تَدر
مًاد ي ريش َب :تِ ّویي هٌظَا  36تَدک هثیط تِ اٍتیان تا ػولککد تاال تِ طاَات تظااد

دا .اِ گاکٍُ

ؼالید جاواً

ؼالید جاواً ّوکاُ خؼک ٍ هَ.یق ٍ گکٍُ تٌیکی دا داهٌِ  7 ٌ.تا . 11ای دا تحقیاق

تواه هْاات ّا

تٌیکی خئ قث ٍ تؼذ از دٍاُ توکیٌ یک هاِّ تَ.یلِ آزهَى اٍلاکی ٍیاکاید دٍم اازیاات

گواادُ خذًذر تکًاهِ توکیٌ  3تاا دا ّفیِ ٍ جلاِ ا
خذر

یبفتٍَبً :یایج آزهَى  tهایق دا گکٍُّا

تْثَد هْااتّا

رکتی تٌیکی خ

هخیلت ًشاى داد تِ تکًاهِ رکتی هٌیخة تطَا هؼٌ داا
دا هْااتّا

وتيجٍگيزی :از ًیایج تحقیق ا.یٌثاط ه خَد تکًاهِ ّا
تطَا تل تِ ًظک ه ا.ذ تکًاهِ ّا
دا خکایط تاز

تٌیکی خ ( )P;0/960هشاّذُ ًشذر
رکتیا .اازهاًذّ خاذُ تاِ هٌظاَا تْثاَد ا یااا

ا یاید .طح تَاًای ّا
آهَزخ

تٌیاد

رکتاد دا تَدتااى اٍتیااو ها خاَدر

کار خذُ تا کاّن تکدى اًَاع هخیلف از ؼالیدّا

ٍ .کگکه ٍ هحیط ّیجاً ٍ هٌا.ة .طح تَاًا ّا

ه دٌّذر
ياژٌَبی کليذی :ؼالید تذً

تاػا

( )P;0/001خذُ ا.در تا ایي ٍجَد تیي تکًاهِ رکتی هٌیخة ّوکاُ تاا

خؼک ٍ هَ.یق ٍ تِ تٌْای تفاٍت هؼٌ داا
رکتی دا تَدتاى اٍتیاییک تاػ

 45دقیقِ تِ َی اًجاهیذر هْااتّاا

داخاد اػان از

رکتات د.یکاا

تَدتاى اتیاییک

رکتیا

رکتی تَدتاى اٍتیااو اا ا ایاید

تأثيز یک ديرٌ بزوبمٍ تمزیىی مىتخب بب ي بذين مًسيقی
بز حزکبت درضت در کًدکبن مبتال بٍ اختالل ايتيسم

مقذمٍ
االیطالت ًا ذ اخذ )PDD( 2از خایغتکیي تیواا ّا
دٍااى تیاگاال

ًا ذ اخذ

ا کاد هثیط ا.د ()1ر تکا.اس هؼیاا  TR DSM-IVاٍتیان خایغتکیي تیواا

ا.د ()2ر دا زهیٌِ داهاى ایي یت از تَدتاى اهکٍزُ دا اغلة تشَاّا

اٍشّا
تخظظ

دٍااى تَدت

ه تاخذ تِ پیاهذ آى تکٍز ًقایض جذ

هوکي ا.د دا داهاى ٍ اطط هشکطت رکتی

دا ا کاد دااا

دا یت االیطالت

تَ.ؼِ یا یِ ا.یفادُ از

ة هکو هاًٌذ هَ.یق داهاً تِ دالیل اػن از جذاتید ٍ ررر دا تٌاا داهاىّا
هَاد ا.یفادُ قکاا ه گیکد ()3ر تک ا.اس ایي تحقیقات تَاًثخش

اایج ٍ دا تینّا

تظَا ه خَد تِ ایین ّوچٌیي

اٍتیان َ.دهٌذ تاخذر ًَع دی ک

داهاً غیک تْاجو تِ اهکٍزُ هَاد ا.یفادُ قکاا ه گیکد تکًاهِّا

دا

از اٍشّا

ؼالید تذً ّایٌذر تحقیقات ًشاى دادُ-

اًذ تِ ؼالید ّا

تذً

هخیلت از جولِ ؼالید دا آب ٍ ؼالید تذً

ٍ تاّد ا یااّا

قالث

تَدتاى هیثط تِ اٍتیان اثک گذاا ا.در از ایي اٍ تا تَجِ تِ تأثیک تکًاهِ ّا

توکیٌ

از ایین تک هْااتّا

رکتی

ؼالید جاواً

ٍ ّوچٌیي هَ.یق

تأثیک یک تکًاهِ الاص رکتی

هیَ.ط دا تْثَد اًؼطاف قذات تؼادی

تِ ػٌَاى یک ًشاًِ اییویک خٌَای

ٍ ا.یفادُ از خؼک هَ.یق

تک رکتد تحقیق را ک تِ تکا.

تِ ػٌَاى خک الاط

داخد خاه گک یي پکتاب تکدى دایث تکدى غلیاًذى کتِ تا پا ثاتد ٍ کتِ تا تاتَى ه پکدازدر
ريش ضىبسی

تحقیق را ک از ًَع ًیوِ تجکت ٍ تا ک تحقیق پید آزهَى -پس آزهَى تا گکٍُ تٌیکی تَدرجاهؼِ آهاا

ایي

تحقیق اا تَدتاى تا االیطی یت اٍتیان را ک دا هذا ِ.تثان دا خْک هشْذ تَدًذ ٍ از کیق ًوًَِگیک

دا

د.یکس ً 36فک داًد آهَز پاک تا داهٌِ  7 ٌ.تا . 10ای اًیخاب خذًذر تکًاهِ توکیٌ هٌیخة پس از تطثیق
اٍلیِ تا تَاًای ّا ٍ ًیاز ّا

ّک آزهَدً

جلاات توکیٌ تَ.ط هحقق تا ًظاات گاُ تِ گاُ تااداهاًاى هکتی

هشاٍا ٍ اٍاىخٌاس ٍ هذیکید هذا ِ.تثان اًجام خذر از آزهَى اخذ رکتی داخد ( )TGMD-2تکا
هییاى اخذ
تحلی

ًفکات ا.یفادُ خذر جْد تحلی

ٍاایاًس هکتة تکا

تؼییي تأثیک تؼاه

ا طػات تِد.د آهذُ دا تیي گکٍُّا
گکٍُ توکیٌ

ٍ هْاات ّا

جاتجای

اازیات

هَاد هطالؼِ از آزهَى

دا آزهَى اخذ رکتی

داخد ا.یفادُ خذ()4ر
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یبفتٍ َبی پژيَص
تکا

تکا.

هییاى تغییکات داٍى گکٍّ ٍ تیيگکٍّ ًاخ

از هذاالطت توکیٌ دا  ِ.گکٍُ از آزهَى تحلی

ٍاایاًس یک ک ِ ا.یفادُ خذر
جذٍی (ً :)1یایج آزهَى تحلی ٍاایاًس یک ک ِ دا  ِ.گکٍُ هخیلت توکیي دا الکدُ آزهَى د.یکاا
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بحث ي وتيجٍ گيزی
تحقیقات هکتَط تِ اٍتیان االیکاً تِ هَ َع رکتد دا ایي گکٍُ از ا کاد تَجِ تکدُاًذر ًیایج ایي تحقیق ًشاى

داد تِ

ًیایج ایي تحقیق رات

خ ء ٍ د.یکاا

از ایي تَد تِ یک دٍاُ تکًاهِ رکتی

تَدتاى اٍتیاییک تأثیک هؼٌ داا

هٌیخة تِ ّوکاُ هَ.یق

 )5(1393دا یک اا.یا ا.در تا تَجِ

داخدر تِ تا ًیایج تیْاً ٍ تَثک

تِ ایٌکِ ًیایج تحقیق ًشاى داد تِ یک تکًاهِ رکتی

هٌیخة (خاه

تک تْثَد هْااتّا

رکتی

تٌیکی

گک یي پکتاب تکدى دایث

تکدى غلیاًذى

کتِ تا پا ثاتد ٍ کتِ تا تاتَى ) دا ایي تکًاهِ دا تَدتاى اٍتیاییک ه خَد تِ هکتیاى ٍ داهاً کاى پیشٌْاد ه -

خَد از ایي تکًاهِ ٍ تکًاهِّای تا ٍیژگ ّا
ًوایٌذر

هشاتِ تِ هٌظَا تْثَد ّواٌّ

رکتی تَدتاى اٍتیاو ا.یفادُ
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تکهاًشاُر 1392؛ (483-491 :)8ر
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هحوَد

ااد هکینر تاثیک ؼالید ّا

تَدتاى هثیط تِ اٍتیانر داًش اُ ػلَم پیخک

اروذ تاظن ًژاد اًَخیکٍاىر تؼییي پایای

ٍ اٍای

آزهَى

اخذ رکتی داخد دا تَدتاى  3تا . 11الِ خْک تْکاىر ظلٌاهِ الوپیکر 1398؛
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5ر تیْاً

ف؛ تَثک

تٌیکی خ

رکتی

سر تأثیک یک دٍاُ ؼالید تذً

هٌیخة تک اخذ هْااتْا

تَدتاى هثیط تِ االیطی اٍتیان تا ػولککد تاال ()HFAر ()1393ر ا یاا

 18ص 103-116ر

