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ABSTRACT
Introduction: Children and adolescents with autism spectrum disorder are a group of
children who suffer from odd and strange problems in the interpersonal relationship, social
interaction with peer groups and others, verbal skills and daily living interests, and behaviors
and movements. These problems can lead to several psychological and emotional disturbances
in their family. Conclusion: Beside the rehabilitation, education and therapeutic interventions
as well as art and music therapy, several investigations have shown that psychodrama or theatre
therapy is a beneficial approach for the children with autism spectrum disorder associated
with cognitive, perceptual and verbal function difficulties. The studies have shown that theatre
therapy improves the symptoms of autism spectrum disorder in children. The present article
discusses the importance of theatre and psychodrama in the treatment of children with autism
spectrum disorder.
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اهمیت تئاتردرمانی (سایکودراما) در درمان کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل طیف اوتیسم
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چــــــــكيده
مقدمه :کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل طیف اوتیسم ،گروهی از کودکان هستند كه از مشكالت
فردي و عجيب در روابط بين فردي ،تعامل اجتماعي با گروههاي همتا و ديگران ،مهارتهاي كالمي و عالئق
روزمرة زندگي و رفتارها و حركات رنج ميبرند .اين مشكالت ميتواند منجر به اختالالت رواني و عاطفي در
خانوادشان گردد .نتيجهگيري :در کنار مداخلهها و رویکردهای توانبخشي ،آموزشي و درماني و همچنين
هنر و موسيقي درماني ،تحقيقات متعددي نشان داد كه سایکودراما يا تئاتر درمانی يك رويكرد مفيد براي
كودكان مبتال به اختالل طیف اوتیسم است كه با مشكالت شناختي ،ادراكي و عملكرد كالمي همراه است.
پژوهشها نشان دادهاند که تئاتر درمانی عاليم اختالل طیف اوتیسم را در کودکان بهبود میبخشد .مطالعة
حاضر اهميت تئاتر و سایکودراما در درمان كودكان مبتال به اختالل طیف اوتیسم را مورد بحث قرار ميدهد.
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اختاللهای طیف اوتیسم

هرچنــد کــه در آن ســالها کانــر ،بــه ایــن کــودکان برچســب
درخودماندگــی را داد ا ّمــا تــا ســالهای  1980میــادی ایــن
کــودکان در طبقــة عقبماندگــی ذهنــی و یــا اســکیزوفرنی
کودکــی جــای میگرفتنــد .بعدهــا مشــخص شــد کــه گرچــه
ایــن اختــال میتوانــد همــراه بــا اســکیزوفرنی کودکــی
باشــد ،ا ّمــا دو پدیــدة مجــزا از یکدیگــر هســتند .بعدهــا
محققیــن چندیــن نــوع اختــال دیگــر را کــه هــر کــدام در
یکســری عاليــم و نشــانگان شــبیه اوتیســم بودنــد نظیــر:
آســپرگر ،ســندرم رت ،اختــال فروپاشــندة دوران کودکــی
و اختــال اوتیســم کــه بــهگونــهای دیگــر مشــخص نشــده
اســت یــا ( 2)NOSرا ارائــه دادنــد.
توجــه بــه تغییــرات عاليــم
در واقــع تمامــی محققیــن بــا ّ
توجــه بــه اینکــه
و وجــود عاليــم شــبیه بــه هــم و نیــز بــا ّ
ایــن اختاللهــا تمامــی جنبههــای تحولــی کــودک یعنــی
جنبههــای شــناختی ،ادراکــی ،عاطفــی ،رفتــاری ،زبانــی،
ارتباطــی ،اجتماعــی و بــازی را درگیــر میکننــد ،بــه ایــن
اختاللهــا ،اختــاالت فراگیــر تحولــی ،اختــاالت نافــذ رشــدی
و نیــز اخیــرا ً اختــال هــای طیــف اوتیســم میگوینــد (.)1، 2
تعریف و عاليم اختالل
اصالحیــة جدیــد قانــون آمــوزش افــراد دارای ناتوانــی ()IDEA
تعریــف درخودماندگــی یــا اوتیســم را بـ ه شــرح زیــر ارائــه داده
اســت:
3

تأثیر اختاللهای طیف اوتیسم بر خانواده
مراقبــت و نگهــداری از افــراد مبتــا بــه ناتوانیهــای مزمــن
میتوانــد والدیــن و افــراد دیگــر خانــواده را بــا چالشهــای
فراوانــی روب ـهرو کنــد و زندگــی آنهــا را تحــت تأثیــر خــود
قــرار دهــد .هنگامــی کــه عضــوی از اعضــای خانــواده بــه
ناتوانــی مزمنــی دچــار میشــود ســایر اعضــای خانــواده دچــار
تنــش میشــوند و اغلــب والدیــن در برابــر ناتوانــی رشــدی
و هوشــی فرزندانشــان احساســات متفاوتــی چــون تــرس،
اضطــراب ،مشــکالت عاطفــی و احســاس گنــاه را تجربــه
میکننــد .وجــود نقــص در ارتباطــات کالمــی و نیــز حضــور
اختاللهــای رفتــاری شــدت اضطــراب و احساســات منفــی را
بیشــتر میکنــد.
مراقبــت از فرزنــد مبتــا بــه اختاللهــای تحولــی ،والدیــن
را ملــزم بــه یادگیــری و آموزشهــای اضافــی مینمایــد
کــه میتوانــد منبــع دیگــری بــرای اضطــراب آنهــا در نظــر
گرفتــه شــود .دیــدگاه غالــب از حضــور فــرد مبتــا بــه ناتوانــی
در درون خانــواده حمایــت میکنــد و تــداوم ایــن حضــور تــا
زمانــی کــه شــرایط ویــژهای بــرای جــدا کــردن فــرد از خانــواده
پیــش نیایــد توصیــه میشــود بنابرایــن والدیــن نیازمنــد
حمایتهــای ویــژهای هســتند تــا قــادر باشــند کــودکان مبتــا
بــه ناتوانیهــای خــود را درون خانــه نگهدارنــد و اقامــت در
شــرایط خاصــی چــون شــبانهروزیها و یــا مراکــز نگهــداری
تنهــا در شــرایط ویــژه توصیــه میشــود (.)4، 5
اثــر حضــور طوالنیمــدت اعضــای مبتــا بــه ناتوانیهــای
مزمــن در خانــواده ،در بررســیها و مطالعــات زیــادی مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .در بررســی چنیــن خانوادههایــی
Autism spectrum disorder
Not otherwise specified
3
Individuals with disabilities education Act
1
2
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تــا اواســط قــرن بیســتم میــادی هیــچ نامــی بــرای اختاللــی
کــه هماکنــون تحــت عنــوان اختــال اوتیســم ( 1)ASDیــا
خودماندگــی شــناخته میشــود وجــود نداشــته اســت .هنــری
موزلــی نخســتین روانپزشــکی بــود کــه در ســال  1867بــه
طــور جــدی بــه کــودکان خردســالی کــه مبتــا بــه اختــال
توجــه نمــود .ا ّمــا
شــدید روانــی و تأخیــرات تحولــی بودنــد ّ
در اواســط قــرن بیســتم یعنــی ســال  ،1943دکتــر لئوکانــر
در بیمارســتان هاپکینــز یــک گــروه  11نفــری از کــودکان
را مــورد مطالعــه قــرار داد کــه دارای ویژگیهایــی چــون
تنهایــی ،درخودماندگــی ،ناتوانــی در ارائــة ژســتهای بدنــی
خــاص و قابــل انتظــار ،تأخیــرات تحولــی ،تکــرار یــا پــژواک
کالم (وارونگــی ضمیــر ،بهعبارتــی اســتفاده از ضمیــر ســوم
شــخص مفــرد بجــای ضمیــر «مــن») ،یکنواختــی صــدا و کالم،
حافظــة طوطــیوار و عالــی ،محدودیــت در انــواع حــرکات
خودبهخــودی ،رفتارهــا و ادا و اطوارهــای قالبــی ،اصــرار بــر
یکنواختــی محیــط و ممانعــت از تغییــر در آن ،تمــاس چشــمی
ضعیــف ،رابطــة غیرطبیعــی بــا دیگــران ،تصاویــر و اشــیاء
بیجــان بودنــد.

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.2.107

مقدمه

«درخودماندگــی یــا اوتیســم ،نوعــی ناتوانــی تحولــی اســت
کــه بــه طــور چشــمگیری در ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی
و تعامــل اجتماعــی تأثیــر میگــذارد و معمــوالً پیــش از 3
ســالگی پدیــد میآیــد .ایــن ناتوانــی در عملکــرد تحصیلــی
کــودک تأثیــر منفــی میگــذارد و از دیگــر ویژگیهــای
آن ،فعالیتهــای تکــراری و حــرکات قالبــی ،مقاومــت در
برابــر تغییــرات محیــط یــا تغییــر در روال عــادی زندگــی
روزمــره و تجربههــای حســی غیرطبیعــی را ميتــوان نــام
بــرد .نکتــه اینجاســت کــه اگــر عملکــرد تحصیلــی کــودک
ی هیجانــی آســیب دیــده باشــد از اصطــاح
بــهدلیــل آشــفتگ 
درخودماندگــی اســتفاده نمیشــود» .در تعریــف دیگــر،
اوتیســم یــا درخودماندگــی جــزو اختاللهــای فراگیــر تحولــی
اســت کــه بــا اختــال شــدید در چنــد زمینــة تحولــی نظیــر
(مهارتهــای کالمــی ،ارتباطــی و تعامــل اجتماعــی) همــراه
اســت و نیــز یکســری رفتارهــا ،حــرکات ،تمایــات و
فعالیتهــای بســیار عجیــب و غریــب نیــز در آنهــا مشــاهده
میشــود (.)3
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از ســوی دیگــر آگاهــی و پذیــرش مســئلة درخودماندگــی
در خانــواده هرچنــد میتوانــد بــه والدیــن کمــک کنــد تــا
گامهــای اساســی و مهمــی را بــرای بهبــود وضعیــت کــودک
ـه دنبــال اســتفاده از خدمــات توانبخشــی،
خــود برداشــته و بـ 
آمــوزش ویــژه و نیــز خدمــات مشــاورهای و روانشناســی
باشــند ،ا ّمــا گاهــی اوقــات نگرانــی و دغدغههــای فکــری
آنهــا در مــورد آینــده فرزندشــان ،مشــکالت روانشــناختی
ثانویـهای چــون افســردگی اساســی و اضطــراب را بــرای آنهــا
بــهدنبــال دارد .در کنــار مداخلههــا و رویکردهــای درمانــی،
آموزشــی و توانبخشــی چــون ( 4ABAتحلیــل کاربــردی
رفتــار) ،یکپارچگــی حســی ،نظــام تبــادل تصویــری (،5)PECS
تییــچ ،6موســیقی درمانــی و هنــر درمانــی بــر اســاس
مطالعــات و پژوهشهــای انجــام شــده در خــارج از کشــور،
تئاتــر درمانــی یــا ســایکودراما 7از جملــه رویکردهایــي اســت
کــه میتوانــد بــه کــودکان مبتــا بــه اختاللهــای طیــف
اوتیســم کــه عملکــرد باالتــری بــه لحــاظ شــناختی ،ادراکــی
و کالمــی دارنــد کمــک نمایــد .در ایــن مقالــه بــه اهمیــت
هنــر ،تئاتــر و نیــز کاربردیتریــن روشهــاي تئاتــر درمانــی در
ایــن گــروه ازکــودکان اســتثنایی اشــاره میشــود کــه بهبــود
عاليــم اصلــی اختــال را بــه دنبــال دارد (.)6
Jones
Ego
10
Here and now
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ایــن ســؤالی بود کــه از دهــة  1930تــا  1970میــادی موجب
شــد تــا در تبییــن نمایــش بــرای درمــان ،روششناس ـیها و
زبــان بــرای آن تــاش شــود .در ایــن ســالها بــه نمایــش
بهعنــوان واســطة اولیــة تغییــر و عاملــی بــرای درمــان
مشــکالت روانــی افــراد تأکیــد شــده اســت.
جونــز 8در کتــاب «تئاتــر درمانــی و نمایــش زندگــی» در ایــن
مــورد مینویســد« :در بعضــی از شــیوههای درمانهــای
روانشــناختی از جملــه بــازی یــا گشــتالت از زبــان نمایــش
اســتفاده میشــود .در روش گشــتالت از نمایــش بــرای کشــف
«خــود»( 9در برخــی متــون روانشناســی بــه «خــود»« ،مــن»
هــم میگوینــد) در اینجــا و اکنــون 10اســتفاده میشــود .در
برخــی از شــیوههای درمــان از جملــه تحلیــل روانــی یــا روان
تحلیلگــری ،برخــی معتقدنــد کــه خــود ایــن شــیوه اصالتــاً
نمایــش اســت و میتــوان آن را از نحــوة تشــابهی کــه بــه
تئاتــر دارد ،متوجــه شــد و تحلیــل نمــود .بدیــن ترتیــب
میتــوان جنبههــای اصلــی کار تحلیــل روانــی یــا روان
درمانــی را در یــک چارچــوب نمایشــی نمایــش داد» (.)7
ســایکودرام یــا تئاتــر درمانــی بــه روشــی اطــاق میشــود
کــه در آن درمانگــر بــه کمــک شــیوههای مختلــف نمایــش
(صحنــهای ،عروســکی و نمایــش بــیکالم یــا پانتومیــم)
و شــناخت جنبههــای روحــی و روانــی مراجعــه کنندگانــی
کــه در آنهــا مهارتهــای ادراکــی ،شــناختی ،عاطفــی،
کالمــی و رفتــاری دچــار اختــال شــده اســت کمــک میکنــد
تــا بــه مــدد هنــر نمایــش (تئاتــر) و بــازی بداهــه و خلــق
موقعیتهایــی کــه گاه بــرای نخســتین بــار بــرای آنهــا
معیــار شــده در مســیر شــناخت جنبههــای وجــودی خویــش
و ارزیابــی و اصــاح رفتــار ،گفتــار و عملکــرد خــود تــاش
کننــد (.)8، 9
تئاتــر درمانــی ،روش مؤثــری در توانبخشــی افراد اســت .در واقع
درمــان کمکــی و شــیوهای کاربــردی در بازپــروری مراجعینــی
اســت کــه بــه هــر دلیل دچــار اختــال یــا نارســایی روانی شــده
و بــه تبــع آن در بخشــی از مهارتهــای ادراکــی ،شــناختی و
رفتــاری خــود دچــار مشــکل شــدهاند .بداههپــردازی محــور
اصلــی ایــن روش درمانــی اســت و هرچنــد کــه الزم نیســت
حتمـاً ایــن افــراد در مرکــزی درمانــی یــا بیمارســتان بهعنــوان
بیمــار بســتری شــده باشــند امــا اثبــات اختــال آنهــا جهــت
ارجــاع بــرای فعالیــت نمایشــی توســط روانشــناس یــا
روانپزشــک امــری بدیهــی اســت (.)8، 9
Applied behavioral analysis
Picture exchange communication system
6
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7
Psychodrama
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تأثیــر داشــتن فرزنــد درخودمانــده بــر اعضــای خانــواده بســیار
شــدید و در مــواردی دور از تصــور نیــز هســت .مشــکالت
خانوادههــا بهویــژه والدیــن ایــن کــودکان زمانــی شــدت
میگیــرد کــه بخواهنــد همــراه بــا کــودک خــود مدتــی را
در بیــرون از منــزل و یــا در محیطهایــی مثــل مهمانــی،
مراســمهای خــاص و یــا مســافرت بگذراننــد .رفتارهــای
کلیشــهای و نقــص در برقــراری مهارتهــای اجتماعــی
و ارتباطــی و نیــز نقایــص و مشــکالتی چــون مهارتهــای
کالمــی عجیــب و غریــب و پــژواک کالم و نیــز فریادهــای
ممتــد در آندســته از کــودکان مبتــا کــه عاليــم شــدیدتری
دارنــد در محیطهایــی مثــل پــارک ،مراکــز خریــد ،مهمانــی،
جشــن تولــد و هتــل ،موجــب میگــردد کــه خانوادههــا
بهویــژه والدیــن در انــزوا قــرار گرفتــه و از حضــور در چنیــن
موقعیتهایــی اجتنــاب کننــد .در پژوهشهــای انجــام
شــده ،ایــن خانوادههــا همــواره اضطــراب ایــن را دارنــد کــه
رفتارهــای غیرمعمــول از کودکشــان ســر زنــد و ایــن رفتارهــا
توجــه افــراد دیگــر در محیــط
بهگونــهای باشــد کــه مــورد ّ
قــرار گرفتــه و یــا واکنشهــای خاصــی را در آنهــا برانگیــزد.
همیــن مســائل موجــب انــزوای بیشــتر ایــن خانوادههــا شــده
و مهارتهــای ارتباطــی و تعامــات اجتماعــی آنهــا نیــز بــا
محیــط پیرامــون کاهــش پیــدا میکنــد (.)4، 5

در کنــار بســیاری از مداخــات و روشهــای درمانــی همــواره
متخصصیــن در مــورد ایــن مســئله صحبــت میکردنــد کــه
آیــا میتــوان از نمایــش یــا تئاتــر بهعنــوان ابــزاری بــرای
درمــان اســتفاده کــرد؟
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نشــان داده شــده اســت کــه والدیــن کــودکان مبتــا بــه
اختاللهــای چــون طیــف اوتیســم بــا خطــر ابتــاء بــه انــواع
اختاللهــای روانــی و اضطرابــی و نیــز ســامت جســمانی
قــرار دارنــد.

تئاتر درمانی (مقدمه و تعاریف)

مقاله مروري

دوره هفتم ،شماره دوم ،بهار 1398

نمایــش (تئاتــر)درمانــی ،بــه طــور عملــی و مــدرن بــه
پژوهشهــای روانشــناس معــروف اســترالیایی -رومانیایــی
یعنــی -ژاکــوب لــوی مورینــو- 11بــر میگــردد .در اوایــل قــرن
بیســتم میــادی ،دکتــر ژاکــوب لــوی مورینــو -اســاس نظریــة
تئاتــر درمانــی را در ویــن بنیــان گذاشــت .او در ســال ،1921
ســایکودرام یــا تئاتــر درمانــی را تحــت عنــوان علــم «کشــف
حقیقــت» نامیــد و آن را اینطــور توصیــف کــرد:

مورینــو ،در تعریــف هــدف تئاتــر درمانــی ،کار خــود را با شــعار
«مــن میخــوام خــودم باشــم» آغــاز میکنــد و مهمتریــن
دســتاوردهای روانــی و آموزشــی تئاتــر درمانــی را آمــوزش
خودجوشــی و خالقیــت میدانــد .از دیــدگاه وی،خالقیــت 12و
خودجوشــی ،اســاس شــخصیت آدمــی اســت و اصــوالً هســتی
بشــر بــه خالقیــت اســتوار اســت .همیشــه کســی یــا چیــزی
در حــال خلــق کــردن و کســی یــا چیــزی در حــال خلــق
شــدن اســت .امــا خالقیــت ،متضمــن خطاســت و اصــو الً
بــدون امــکان حرکــت خودجــوش و اشــتباه کســی چیــزی
یــاد نمیگیــرد .بدیــن ترتیــب مورنــو ،ســایکودرام یــا تئاتــر
درمانــی را بــه لحــاظ کاربــردی اینطــور تعریــف میکنــد:
«راهــی بــرای تمریــن زندگــی ،بــی آنکــه بــه خاطــر اشــتباهات
آن تنبیــه شــویم» (.)11

عناصر موجود در تئاتر درمانی

تئاتــر درمانــی بــا دو عنصــر «عمــل» 13و «مشــاهدة
فعاالنــه» 14بــه انجــام میرســد .در اینجــا عنصــر «عمــل»
بــه معنــای تجســم بخشــیدن بــه ذهنیــات از طریــق
حرکتهــای نمایشــی اســت و ایــن کار توســط روشهــای
خــاص تئاتــر درمانــی (مضاعفســازی ،آیینــه ،جابجایــی،
صندلــی خالــی ،صندلــی داغ ،اتــاق تاریــک ،پــری دریایــی
و  )...صــورت میگیــرد و منظــور از مشــاهدة فعاالنــه ایــن
اســت کــه در هــر موقعیتــی دقیق ـاً متوجــه باشــیم کــه چــه
چیــزی را تجربــه میکنیــم.
زمــان در تئاتــر درمانــی همیشــه «زمــان حــال» اســت .حتــی
اگــر فــرد بخواهــد کــه بخشهایــی از گذشــته و یــا آینــدة
خــود را ترســیم کنــد ،بایــد آن را در زمــان حــال بــه تصویــر
Action
Active observation
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صحنــهای کــه در آن راهــی بــرای عمــل و مشــاهدة پیامــد
عمــل خــود بــه دســت میآوریــم ،ایــن صحنــه تمریــن
زندگــی اســت و از معــدود مکانهایــی اســت کــه انســان
هــم در مقــام بیمــار و هــم در مقــام درمانگــر خویــش ظاهــر
میشــود .صحنـهای بــرای آفریــدن و آفریــده شــدن و فضایــی
بــرای پذیــرش مســئولیت آنچــه میآفرینیــم .چــرا کــه تنهــا
ایــن صحنــة تمریــن اســت کــه بــه مــا میآمــوزد ،هــر عملــی
نتیجــة خــاص خــود را در پــی خواهــد داشــت و کســی کــه
مســئولیت عملــی را بــه عهــده میگیــرد بایــد مســئولیت
پیامــد آن را بپذیــرد (.)12
در ایــران ،تئاتــر درمانــی بــر خــاف اروپــا ،آمریــکا و کانــادا،
قدمــت چندانــی نــدارد ولــی در برخــی از مراکــز توانبخشــی و
بازتوانــی ،آسایشــگاه و بیمارســتانهای روانپزشــکی و مــدارس
کــودکان و نوجوانــان و یــا کلینیکهــا و مراکــز خصوصــی
بــه طــور پراکنــده از ایــن شــیوه در بحــث درمــان ،آمــوزش و
تربیــت اســتفاده شــده اســت.
ویژگیهای درمانی و روانشناختی هنر تئاتر
شــاید مهمتریــن ویژگیهایــی کــه هنــر تئاتــر را بــرای
درمــان حائــز اهمیــت میســازد عبــارت باشــند از مــوارد زیــر:
 هنــر تئاتــر باعــث برونریــزی خالقیــت و خودجوشــیمیشــود.
 تئاتــر فضایــی اســت زنــده کــه در آن تصاویــر درونــی،تجســم پیــدا کــرده و بــه شــکل عینــی نمــود مییابنــد.
 در تئاتــر امــکان وقــوع همــه چیــز هســت و همیــن امکانــاتفراواقــع بــه شــخصیت محــوری اجــازه میدهــد کــه چیزهایــی
را تجربــه کــرده کــه در زندگــی واقعــی هرگــز تجربــه نکــرده
اســت و بــه ایــن ترتیــب واقعیــات جدیــدی را بیافرینــد.
 تئاتــر ورای زبــان حرکــت میکنــد .زبــان تئاتــر زبــاناحســاس و عمــل اســت و موقعیتــی را بــرای فــرد میآفریننــد
Jacob. Lavy, Moreno
Creativity
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«تئاتــر درمانــی نوعــی کاوش علمــی جهــت دریافــت حقیقــت،
از طریــق شــیوههای نمایشــی اســت» امــروزه هــر بــار کــه
اصطــاح تئاتــر درمانــی را میشــنویم ،شــاید بــی آنکــه
معنــای دقیــق آن را بدانیــم ،تلفیقــی از امکانــات مشــترک
هنــر تئاتــر و روانشناســی بــه نظرمــان میرســد و یــا تصویــر
مبهمــی از یــک نــوع نمایــش کس ـلکننده و احتمــاالً مربــوط
بــه موضوعــات روانشــناختی و یــا یــک شــیوة درمانــی تفننــی
و ناکارآمــد در ذهنمــان ایجــاد میشــود کــه ایــن شــبهات،
ناشــی از عــدم آگاهــی نســبت بــه ماهیــت و کارکــرد تئاتــر
درمانــی اســت (.)10
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تاریخچة نمایش درمانی (تئاتر درمانی)

بکشــد .بــه اعتقــاد مورنــو ،توجــه بــه زمــان حــال یــا «فلســفة
لحظــه» خالقیــت و خودجوشــی فــرد را افزایــش میدهــد .در
فلســفة لحظــه فــرد وادار بــه عمــل کــردن و مشــاهده اســت.
او بایــد در برابــر آنچــه کــه میگــذرد ،واکنــش نشــان دهــد و
عملــی انجــام دهــد کــه دیگــران را بــه کنــش انــدازد .بنابرایــن
فــرد در صحنــة تئاتــر بــه گونـهای همزمــان ،هــم آفریننــده و
هــم آفریــده اســت .او بــا عمــل خالقانــه و مشــاهدة فعــال ،هــم
خلــق میکنــد و هــم بــه طریقــی خلــق میشــود .در واقــع
در صحنــة تئاتــر درمانــی انســان بــا هــر مســئله و مشــکلی کــه
دارد مــدام در حــال آفریــدن و فرافکنــی دنیــای درون خــود
بــه دنیــای بیرونــی اســت و جهــان او از مواجهــة ایــن دو دنیــا
ســاخته میشــود .پــس تئاتــر درمانــی راهــی بــرای تالقــی دو
دنیــای درون و بیــرون و شــیوهای متفــاوت بــرای رســیدن بــه
خالقیــت اســت.

دوره هفتم ،شماره دوم ،بهار 1398

 تئاتــر ،تماشــاگر را بــه ارتبــاط ،همدلــی و همــزاد پنــداریوا مــیدارد.
 تئاتــر موجــب درگیــری شــخصیت محــوری بــا موقعیــتو درک فضــا و نمادهــا میشــود و بــا ایــن عمــل نیمکــرة
راســت مغــزی تحریــک شــده و آگاهــی و ادراک فضایــی و نیــز
عواطــف افزایــش مییابــد.

بدیــن ترتیــب در صحنــة تئاتــر درمانــی ،شــخص بــه هرچــه
کــه میخواهــد بــدل میشــود و بــه قــول مورینــو« :تئاتــر
درمانــی یــا ســایکودرام شــرح زیبایــی شناســانة آزادی اســت»
(.)13، 14
اهمیــت تئاتــر در کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه
اختاللهــای طیــف اوتیســم
یکــی از مهمتریــن مشــکالت و مســائل کــودکان و نوجوانــان
مبتــا بــه اختاللهــای طیــف اوتیســم یــا درخودمانــده،
وجــود یکســری نقایــص در زمینــة کیفیــت مهارتهــای
ارتبــاط اجتماعــی ،مهارتهــای ارتبــاط کالمــی و گفتــار و
زبــان و نیــز وجــود رفتارهــا ،حــرکات و عالیــق کلیشــهای و
تکــراری اســت.
مطالعــات و پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــة هنــر درمانــی
ایــن گــروه از کــودکان بــا نیازهــای ویــژه ،نشــان میدهــد کــه
آنهــا بــا محرکهــای حســی چــون رنــگ ،نــور ،صــدا ،اشــیا
و بیشــتر از محرکهــای انســانی ارتبــاط و تعامــل کالمــی و
غیرکالمــی برقــرار میکننــد (.)15-17
فضــای تئاتــر مملــو از محرکهــای حســی اســت .نــور صحنــه،
نحــوة چیدمــان دکــور صحنــه و ابــزار ،وســایل و مــوادی کــه
در آنهــا بــه کار رفتــه ،صداهــای صحنــه (افکــت) و نیــز قــرار
گرفتــن کــودک در روی ســن ،همگــی محیطــی را بــرای
ارتبــاط بهتــر کــودک اوتیســم فراهــم میکنــد.
ایــن کــودکان از تکــرار و یکنواختــی لــذت میبرنــد و زمانــی
کــه مربــی تئاتــر و درمانگــر هــر دو در اجــرای تمرینهــا بــه
کــودک کمــک میکننــد ،کــودک بــه مــرور یــاد میگیــرد
کــه خــود را بــا موقعیــت مذکــور ســازش دهــد (.)18
در کل میتــوان فوایــد و مزایــای تئاتــر بــرای کــودکان و
نوجوانــان مبتــا بــه اختاللهــای طیــف اوتیســم را بــه شــرح
زیــر بیــان نمــود:
112

در اینجــا ،فوایــد و مزایــای فــوق بــا ذکــر چندیــن مثــال
توضیــح داده میشــود:
مثــال  -1فــرض کنیــد کــه کودکــی مبتــا بــه اختاللهــای
طیــف اوتیســم کــه تــازه بــه مدرســه رفتــه و محیــط دوم
(مدرســه) را بعــد از خانــه تجربــه میکنــد ،دچــار تــرس و
اضطــراب شــده و رفتارهــای کلیشـهای او و بیتوجهـیاش بــه
دیگــران افزایــش پیــدا کــرده اســت.
بــرای ســازش بهتــر کــودک بــا محیــط مدرســه در زندگــی
واقعــی ،میتــوان فضایــی را بــا همــان محرکهــا و دکــور
صحنــه (یعنــی کالس ،میــز ،نیمکــت ،تختــه و  )...در ســن
تعبیــه کــرد .در اینجــا کــودک مبتــا بــه اوتیســم بــا قــرار
گرفتــن در محیــط مصنوعــی کالس شــروع بــه وارســی و
کنــکاش کــرده و بــا لمــس و مشــاهدة دکــور صحنــه (دکــور
کالس درس) بــا ابــزار و وســایل ارتبــاط برقــرار میکنــد.
عــاوه بــر ایــن حضــور همتایــان او (کودکانــی کــه نظیــر
او مبتــا بــه اوتیســم بــوده و شــرایط و عاليــم آنهــا تقریب ـاً
شــبیه بــه یکدیگــر اســت) در روی صحنــه بــه ایجــاد تعامــل
اجتماعــی و ارتبــاط بیــن فــردی مؤثــر بــا آنهــا کمــک
میکنــد و نیــز فــردی کــه نقــش معلــم را در صحنــه بــازی
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در هیــچ کــدام از شــیوههای درمانــی ،امــکان خلــق یــک
جهــان مینیاتــوری چــون صحنــة تئاتــر وجــود نــدارد .ورود
بــه یــک بــازی همچــون وارد شــدن بــه موقعیتــی خــاص در
فضــای ویــژه اســت .بازیهــای تئاتــر درمانــی از روشهــای
مختلفــی بهــره میگیــرد کــه در آن شــخص اصلــی یــا
شــخصیت محــوری بــه کمــک دیگــران و درمانگــر فضایــی را
بازآفرینــی میکننــد.
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کــه هــم بازیگــر و هــم تماشــاگر اســت و بــه ایــن ترتیــب
«خــود» مشــاهدهگر را تقویــت میکنــد.

 تقویت تماس چشمی با دیگران در گروه. تقلید حرکات ،ادا و اطوارها و ژستهای بدنی از دیگران. تخلیة عواطف ،هیجانات و احساسات. تقلیــد گفتــار و زبــان ،آواســازی و ارتقــا مهارتهــای ارتبــاطکالمــی از طریــق روشهــای فــن بیــان.
 حفظ و تقویت ارتباط بین فردی با همتایان. تقویــت توجــه و تمرکــز بــه طــور کلی و بــه حداقل رســانیدنتوجــه تنهــا بــه آنچــه کــه خــود میخواهنــد (حــذف توجــه
انتخابــی مضــر کــه مانــع فعالیتهــا میشــود).
 تعدیل حساسیتهای دیداری و شنیداری. کاهــش تدافــع حســی (بهویــژه تدافــع حــس المســه وشــنیداری).
 بیرون آمدن از انزواطلبی و درخودماندگی. هماهنگــی مــوزون بیــن حــرکات و کاهــش حــرکات ورفتارهــای کلیشــهای و تکــراری.
 افزایش دامنة لغات و واژگان و تقویت گفتار و زبان. تعدیل حسی یا یکپارچگی حسی در آنها. حفــظ انســجام «خــود» از طریــق کنتــرل رفتــار و توجــهبــه دیگــران.
 افزایش دستورپذیری. تقویت حس خودارزشی. بهبود یادگیری. بهبــود خالقیــت (زیــرا ایــن کــودکان اکثــرا ً بــه کارهــایتکــراری و کلیشــهای میپردازنــد).
 تقویت توانایی حل مسئله. تقویت حافظه. بهبــود و تقویــت مهارتهــای ادراک دیــداری ،لمســی وشــنیداری (.)19، 20

مقاله مروري

مثــال  -2کودکــی مبتــا بــه اوتیســم را فــرض کنیــد کــه در
غــذا خــوردن و انتخــاب مــواد غذایــی مــورد نیــاز بــه لحــاظ
تدافــع حــس چشــایی مشــکل دارد.

در ایــن موقعیــت چــون کــودک تقلیــد را انجــام میدهــد
بــه کــودکان دیگــر توجــه میکنــد و تــاش میکنــد تــا بــا
آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرده و تمــاس چشــمی داشــته باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،وقتــی مشــاهده میکنــد کــه همتایــان
او در حــال غــذا خــوردن و مــورد تشــویق قــرار گرفتــن از
طــرف دیگــران هســتند ،بــرای اینکــه مــورد تأییــد دیگــران
بــوده و پــاداش و تشــویق دریافــت کنــد بهتدریــج شــروع بــه
غــذا خــوردن کــرده و از ایــن طریــق تدافــع حــس چشــایی
او کاهــش پیــدا کــرده و در عیــن حــال عــاوه بــر بهبــود
تدریجــی یکپارچگــی حســی ،تعامــل او بــا دیگــران بهتــر
شــده و بــا اعتمــاد بــه نفســی کــه پیــدا میکنــد ،بــه انســجام
«مــن» خویــش کمــک میکنــد (.)21-23
مثــال  - 3کــودکان مبتــا بــه اوتیســم معمــو الً بــازی کــردن بلد
نبــودهو قــادر بــه فراگیــری بازیهــای خــاص دوران کودکــی
بهویــژه بازیهــای ســمبولیک و قاعــدهدار نیســتند.
میتــوان در صحنــة تئاتــر موقعیتــی را طراحــی کــرد کــه
کــودکان در آن در حــال بــازی کــردن بــا تــوپ هســتند .نکتــة
مهــم اینجاســت کــه کــودکان اوتیســم از اشــیاء چرخشــی و
دورانــی مثــل تــوپ ،دایــره و اســباببازیهای گــرد خیلــی
لــذت میبرنــد .از ایــن رو در صحنــه کــودکان را طــوری در
ا در حــال تــوپ
روبــروی یکدیگــر قــرار میدهیــم کــه مثــ ً
بــازی هســتند.
بهعنــوان نمونــه میتــوان دکــور صحنــه را شــبیه موقعیتــی
چــون زمیــن چمــن ،پــارک یــا حیــاط بزرگــی تعبیــه و
طراحــی نمــود تــا کــودکان یــک فضــای خــاص بــرای بــازی را
در ذهــن تداعــی کننــد.
در اینجــا رعایــت نوبــت در پرتــاب تــوپ بــه ســمت دیگــران،
بــه برقــراری ارتبــاط بیــن فــردی ،تعامــل و نظمپذیــری و نیــز
حفــظ توجــه و تمرکــز در کــودکان مبتــا بــه اوتیســم کمــک
میکنــد.
عــاوه بــر ایــن مهارتهــای ادراکــی مثــل هماهنگــی چشــم و

مثالهــای فــوق در واقــع اهمیــت اســتفاده از تئاتــر را در
کــودکان مبتــا بــه اوتیســم نشــان میدهــد.
پیشــینة تئاتــر درمانــی طیــف اوتیســم در داخــل و
خــارج از کشــور
متأســفانه در کشــورمان آن طــور کــه بایــد بــه بحــث تئاتــر
درمانــی در کــودکان مبتــا بــه اختاللهــای طیــف اوتیســم
اهمیــت داده نشــده اســت و پژوهشــگران در گروههــای دیگــر
کــودکان اســتثنایی بــه مقولــة تئاتــر درمانــی پرداختهانــد.
در رابطــه بــا مقولههــای دیگــر هنــر درمانــی یعنــی موســیقی
درمانــی ،نقاشــی و ســفال پژوهشــگرانی چــون زاده محمــدی
( ،)1390زاده محمــدی و همــکاران ( ،)1389دزفولیــان ،مقدم،
ن در ســالهای اخیــر بــه بررســی
رجبــی ،یــاوری و همــکارا 
تأثیــرات درمانــی آنهــا بــه عملکــرد و عاليــم کــودکان مبتــا
بــه اختاللهــای اوتیســم اشــاره کــرده و بــه نتایــج قابــل
مالحظــه دسترســی پیــدا کردهانــد .در داخــل کشــور مقــدم
و همــکاران درمطالعـهای طولــی بــه بررســی تأثیــر روشهــاي
تئاتــر درمانــی در اختــال طیــف اوتیســم پرداختــه و نتایــج
پژوهشهــای ایشــان تأثیــرات ســودمندی را بــر روی عاليــم
اوتیســم نشــان داده اســت و در کتابــی بــا هیمــن نــام بــه
چــاپ رســیده اســت.
امــا بــا توجــه بــه اهمیــت تئاتــر بــرای ارتقــای مهارتهــای
شــناختی ،ادراکــی ،عاطفــی و رفتــاری کــودکان بهویــژه
کــودکان مبتــا بــه اختاللهــای طیــف اوتیســم ،در خــارج
از کشــور مطالعــات و پژوهشهــای فشــردهتری در آن گــروه
از کــودکان مبتــا بــه اختاللهــای طیــف اوتیســم کــه
عملکــرد باالتــری دارنــد در زمینــة تئاتــر انجــام گرفتــه کــه
پژوهشهــای لیبمــن و کیــس ودالــی ،انجمــن هنــر درمانــی
آمریــکا و انجمــن هنــر درمانــی بریتانیــا و انجمــن هنــر
درمانــی کانــادا همگــی حاکــی از اهمیــت ایــن موضــوع دارنــد
کــه تئاتــر در صحنــه میتوانــد بــه بهبــود عاليــم کــودکان
مبتــا بــه اختاللهــای طیــف اوتیســم کمــک نمایــد.
در آمریــکا نیــز مونیــر و کیــت اولیــری در مطالعاتــی بــه
اســتفاده از روشهــای تئاتــر درمانــی در کــودکان مبتــا بــه
اختاللهــای طیــف اوتیســم اشــاره کــرده و بــه نتایــج قابــل
مالحظــهای دسترســی پیــدا کردنــد و نتایــج مطالعــات
آنهــا نشــان داد کــه بهکارگیــری روشهــای تئاتــر درمانــی
میتوانــد بــه بهبــود ارتبــاط اجتماعــی ،مهارتهــای کالمــی
و نیــز بهبــود رفتارهــا و حــرکات کلیشـهای در گــروه کــودکان
اوتیســم بــا عملکــرد بــاال یــا اصطالحـاً آســپرگر کمــک نمایــد
(.)24، 25
عــاوه بــر مــوارد فــوق ،در رابطــه بــا بحــث تئاتــر درمانــی
و اختاللهــای روانشــناختی کــودکان و نوجوانــان بهویــژه
طیــف اوتیســم پژوهشهایــی در رابطــه بــا درامــا ،ســایکودراما
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در روی صحنــه میتــوان فضایــی را شــبیه بــه آشــپزخانه
طراحــی کــرد و چیدمــان دکــور صحنــه و مــواد همانــی باشــد
کــه مــورد توجــه ماســت .در اینجــا گروهــی از کــودکان دور
تــا دور میــز آشــپزخانه نشســته و درمانگــر و بازیگــران غــذای
خاصــی را کــه کــودک دوســت نداشــته و ممکــن اســت
باالجبــار آن را بخــورد درون بشــقابهای کــودکان دیگــر و
کــودک مذکــور میریزنــد.

دســت و نیــز وضعیــت یکپارچگــی حســی در کــودکان تعدیــل
میشــود و در نهایــت یــاد میگیرنــد کــه چگونــه بــازی
کننــد.
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میکنــد (درمانگــر ،بازیگــر و )...میتوانــد بــا ایجــاد ارتبــاط
بــا کــودک مبتــا بــه اوتیســم بــه او کمــک نمایــد تــا بــا
افــرادی کــه شــخصیت و نقــش معلــم را در زندگــی کــودک
ایفــاء میکننــد ،بهتــر همانندســازی کنــد.
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بــا توجــه بــه پیچیدگــی اختــال طیــف اوتیســم و عاليــم و
شــرایط خــاص ایــن کــودکان و نیــز مطالعــات انجــام شــده
میتــوان در کنــار رویکردهــای معمــول درمانــی ،آموزشــی
و توانبخشــی از هنــر تئاتــر ماننــد موســیقی ،نقاشــی و
ســفال بــرای ایــن کــودکان و نوجوانــان بهــره بــرد .تئاتــر و
صحنههــای آن مملــو از محرکهــای حســی اســت در واقــع
نــور ،ترکیببنــدی رنگهــا و موســیقی زمینــه و دکــور
صحنههــا میتوانــد بــه یکپارچگــی حســی در هنرجویــان
اوتیســم منجــر شــده و رفتارهــای کلیشـهای آنهــا را کاهــش
داده و توجــه و تمرکــز و اعتمــاد بــه نفــس و نیــز تماسهــای
چشــمی را در ایــن کــودکان افزایــش دهــد ،تخلیــة هیجانــی
ایجــاد شــده و کــودک و نوجــوان مبتــا بــه اختاللهــای
طیــف اوتیســم میتوانــد احساســات خــود را بــه عناصــر
تئاتــر فرافکنــی کــرده و بــه آرامــش برســد و نیــز "خــود" او
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و روشهــا و نیــز نحــوة انجــام آنها توســط پژوهشــگرانی چون
گادفــری و هیتــون ،کراچفیلــد ،ســینگال ،اوســالیوان ،کورتنــی،
ورامامــورث ،رودی و بریــزر انجــام شــده و نتایــج حاکــی از
ایــن مطلــب اســت کــه روشهــاي تئاتــر در قالــب بازیهــای
کالمــی ،غیرکالمــی یــا پانتومیــم و بازیهــای حرکتــی و
ارتباطــی و تئاتــر بداهــه میتوانــد روی صحنــه بــه درک بهتــر
روابــط بیــن فــردی ،تعامــل اجتماعــی بــا دیگــران ،ژسـتهای
اجتماعــی ،تقلیــد کالم و حــرکات کــه پیــش نیازهــای ارتبــاط
هســتند کمــک نمایــد .عــاوه بــر ایــن پژوهشهــای بهنیــا و
همــکاران و لورتاورابیــن در زمینــة بــازی و ایفــای نقــش نشــان
داده کــه بــازی و حــرکات و کالم ارتبــاط ایــن کــودکان بــا
محیــط و افــراد را تقویــت میکنــد .عــاوه بــر ایــن مطالعــات
نشــان داده کــه وجــود اعضــای خانــواده در حیــن تمرینــات
میتوانــد کمــک مؤثــری بــه ایــن افــراد بــا نیازهــای ویــژه
باشــد (.)26-40

منســجم شــود .در مقایســة تئاتــر درمانــی بــا دیگــر مداخــات
اوتیســم میتــوان بــه ایــن نــکات اشــاره نمــود کــه بــا وجــود
اینکــه هنــوز درمــان قطعــی بــرای اوتیســم وجــود نــدارد،
امــا هــدف بســیاری از مداخلههــای درمانــی ،آموزشــی و
توانبخشــی بهبــود تعامــل اجتماعــی ،رفتارهــای کلیش ـهای و
نیــز ارتبــاط کالمــی مددجــو بــا دیگــران اســت و مداخلههــای
موجــود بــرای رســیدن بــه چنیــن اهدافــی طراحــی شــدهاند
امــا بســیاری از آنهــا بــه طــور انفــرادی و در قالبهــای
آموزشــی صــرف انجــام میگیرنــد ،در صورتــی کــه تئاتــر
درمانــی و روشهــاي آن در قالــب بــازی و در گــروه انجــام
میشــود و همیــن موجــب بهبــود انگیــزه و ارتبــاط بیــن
فــردی بهتــر بــا دیگــران میگــردد .دیگــر اینکــه ،کــودکان
از بــازی میآموزنــد و مطالعــات تئاتــر درمانــی کــه در بــاال
بــه آنهــا اشــاره شــد نشــان میدهــد کــه کــودکان مبتــا
بــه اختــال طیــف اوتیســم بــازی بلــد نبــوده و بازیهــای
آنهــا کلیش ـهای و تمرینــی و بعض ـاً بیهــدف اســت و بــازی
بهویــژه بــازی بداهــة کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف
اوتیســم روی صحنــه و بــازی هدفمنــد آنهــا بــا اشــیاء و
کــودکان و نوجوانــان همتــا زیــر نظــر درمانگــر و کارگــردان
میتوانــد از کلیش ـهای بــودن حــرکات و یکنواختــی در کالم و
حــرکات و ارتبــاط جلوگیــری کــرده و بــا تنــوع بخشــیدن بــه
بــازی و حــرکات و گفتــار و در نهایــت ســبک ارتباطــی ایــن
افــراد قــدرت خالقیــت آنهــا افزایــش یافتــه و بهبــودی نســبی
حاصــل گــردد .عــاوه بــر ایــن ،حضــور ایــن مددجویــان در
عرصــة تئاتــر میتوانــد تعامــل اجتماعــی و روابــط بیــن
فــردی آنهــا را بــا دیگــران ارتقــا بخشــیده و خــاء ارتباطــی
کالمــی و غیرکالمــی آنهــا بــا دیگــران را پــر کنــد .البتــه بــا
توجــه بــه وضعیــت شــناختی آنهــا میتــوان از تئاتــر بداهــه
بیشــتر اســتفاده کــرد .بنابرایــن میتــوان در کنــار مداخــات
دیگــر درمانــی و توانبخشــی از تئاتــر درمانــی نیــز بهعنــوان
مداخلــة حمایتــی تســکینی اســتفاده کــرد.
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