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Introduction: Children and adolescents with autism spectrum disorder are an exceptional

group who exhibit symptoms, such as defects in social interaction, poor interpersonal
relationships, and complex verbal communication as well as stereotyped behaviors
and movements. To partially improve these disorders, the use of palliative supportive
interventions, such as art therapy and theater therapy, is common in Europe, the United States,
and Canada. This study aimed to investigate the effectiveness of drama therapy techniques
in improving symptoms in children and adolescents with an autism spectrum disorder.
Materials and Methods: This experimental study was performed using a pre-test-pos
t-test group design, the study population consisted of all 8-18-year children and adolescents
with an autism spectrum disorder referred to a rehabilitation education school in Sa’adat
Abad, Tehran, Iran. Of this group, a sample of 10 people was selected through convenience
sampling. All of them were pre-tested and after applying the techniques, they underwent
post-tests. The Gilliam Autism Rating Scale-First Edition (GARS-1) was used for the s
tudy. Furthermore, the paired-samples t-test, the independent t-test, and Pearson correlation
coefficient test were used to examine the hypotheses. Results: The mean of autism
spectrum disorder and its components (stereotyped behaviors, verbal communication, social
interactions) in the pre-test and post-test are significantly different. Among the components
of variable autism spectrum disorder, stereotyped behaviors, and social interactions among
boys and girls were significantly different. In stereotyped behaviors and social interactions,
boys and girls had significantly more improvement in autism spectrum disorder symptoms,
respectively. In the components of social interactions and verbal communication, girls
and boys had the highest mean improvement, respectively. The value of the correlation
coefficient of the variable autism spectrum disorder and its components with age was positive,
indicating that theater therapy and its techniques at younger ages improve the symptoms of
children and adolescents with an autism spectrum disorder. Conclusion: Drama therapy
techniques can be effective in improving the symptoms of autism spectrum disorder and
enhancing social skills, verbal communication, and modifying stereotypical behaviors.
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مقدمه :کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل طیف اتیسم گروهی استثنایی از کودکان و نوجوانان هستند
که عالئمی ،مانند نقص در تعامل اجتماعی ،روابط ضعیف بین فردی و ارتباط کالمی پیچیده و نیز رفتارها
و حرکات کلیشهای را از خود نشان میدهند .بهمنظور بهبود نسبی این اختالالت ،استفاده از مداخالت
حمایتی تسکینی ،مانند هنر درمانی و تئاتر درمانی ،در اروپا ،ایاالتمتحده و کانادا معمول است .این
مطالعه با هدف بررسی اثربخشی تکنیکهای تئاتر درمانی در بهبود عالئم در کودکان و نوجوانان مبتال
به اختالل طیف اتیسم انجام شد .مواد و روشها :این مطالعۀ آزمایشی با استفاده از طرح گروه پیش
آزمون-پس آزمون انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیۀ کودکان و نوجوانان  8تا  18ساله مبتال
به اختالل طیف اتیسم بود که به یک آموزشگاه توانبخشی در سعادتآباد تهران مراجعه کردند .از این
گروه ،یک نمونۀ  10نفره از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .همۀ آنها از قبل آزمایش شده
بودند و پس از استفاده از این تکنیکها ،تحت پسآزمون قرار گرفتند .مقیاس درجهبندی اتیسم گیلیام-
ویرایش اول (گارز )1-برای مطالعه استفاده شد .همچنین آزمونهای  tزوجی ،آزمون  tمستقل ،و ضریب
همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیهها استفاده شدهاند .یافتهها :میانگین متغیر اختالل طیف اتیسم
و مؤلفههای آن (رفتارهای کلیشهای ،ارتباط کالمی ،تعامالت اجتماعی) در پیشآزمون و پسآزمون به طور
معناداری متفاوت هستند .از میان مولفههای متغیر اختالل طیف اوتیسم  ،رفتارهای کلیشه ای ،و تعامالت
اجتماعی بین دختران و پسران به طور معناداری متفاوت بودند .در رفتارهای کلیشهای و تعامالت اجتماعی،
پسران و دختران به ترتیب در عالئم اختالل طیف اوتیسم به طور معناداری بهبود بیشتری داشتند .در
مولفههای تعامالت اجتماعی و ارتباط کالمی ،دختران و پسران به ترتیب بیشترین میانگین بهبود را داشتند.
مقدار ضریب همبستگی متغیر اختالل طیف اوتیسم و مولفههای آن با افزایش سن مثبت بود ،که نشان
میدهد تئاتر درمانی و تکنیکهای آن در سنین جوانتر نشانگان کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل طیف
اوتیسم را بهبود میبخشند .نتیجهگیری :تکنیکهای نمایش درمانی میتوانند در بهبود عالئم اختالل
طیف اتیسم و افزایش مهارتهای اجتماعی ،ارتباط کالمی ،و اصالح رفتارهای کلیشهای آنها مؤثر باشند.
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مقدمه
اختــال طیــف اتیســم یــک تشــخیص مــادام العمــر اســت
کــه بــا مشــکالت مــداوم در دو زمینــه اصلــی ارتبــاط اجتماعی
و تعامــل و رفتارهــا و عالیــق محــدود یــا تکــراری مشــخص
میشــود ( .)1ناتوانــی افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
ک��ه تواناییه��ای ش��ناختی ع��ادی دارن��د ،ممک��ن اس��ت از
دیـ�د افــرادی کــه بــا تشــخیص آن آشــنا نیســتند ،پنهــان
ن وجــود ،مشــکالت تعامــل اجتماعــی و ارتباطات
بمانــد .بــا ایـ 
اجتماعــی تأثیــرات منفــی بســیاری بــرای ایــن افــراد دارد کــه
میتوانــد منجــر بــه کاهــش عزتنفــس ،اضطــراب و
افســردگی شــود ( .)2, 3اختـلال طیـ�ف اتیســم نوعــی اختــال
عصبــی تحولــی و روانشــناختی اســت کــه بــا رفتارهــای
ارتباطــی ،کالمــی غیرطبیعــی مشــخص میشــود و علّــت
اصلــی آن ناشــناخته اســت .ایــن اختــال در پســران شــایعتر
از دختــران اســت .وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،ســبک
زندگــی و ســطح تحصیــات والدیــن نقشــی در بــروز
درخودماندگــی نــدارد .ایــن اختــال بــر رشــد طبیعــی مغــز در
حیطــه تعامــات اجتماعــی و مهارتهــای ارتباطــی تأثیــر
میگــذارد .کــودکان و بزرگســاالن مبتــا بــه اختــال طیــف
اتیســم ،در ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی ،تعامــات اجتماعی
و فعالیتهــای مربــوط بــه بــازی ،مشــکل دارنــد .ایــن اختــال،
ارتبــاط بــا دیگــران و دنیــای خــارج را بــرای آنــان دشــوار
میســازد .در بعضــی مــوارد رفتارهــای خودآزارانــه و
پرخاشــگری نیــز دیــده میشــود .در ایــن افــراد حــرکات
تکــراری (دســت زدن ،پریــدن) پاســخهای غیرمعمــول بــه
اف��راد ،دلبستــگي بــه اشــیا و یــا مقاومــت در مقابــل تغییــر نیــز
دیــده میشــود و ممکــن اســت در حــواس پنجگانــه (بینایــی،
شــنوایی ،بســاوایی ،بویایــی و چشــایی) نیــز حساســیتهای
غیرمعم��ول دی��ده ش��ود ( .)6اختــال طیــف اتیســم یــک
گــروه ناهمگــن از شــرایط رشــد عصبــی اســت کــه بــا وجــود
ارتبــاط اجتماعــی و متقابــل و الگــوی محــدود و کلیش ـهای از
رفتارهــا و عالیــق مشــخص میشــود .در چنــد دهــة گذشــته،
ش�یـوع اخت�لال طی��ف اتیســم بهطــور چشــمگیری افزایــش
یافتــه اســت ،و پیکربنــدی نوعــی اپیدمــی اســت ( .)7معمــوالً
بیشــتر از دختــران پســران را درگیــر میکنــد (نســبت )1 :4
و یــک بیمــاری مادامالعمــر اســت کــه بهطورکلــی در اوایــل
کودکــی تشــخیص داده میشــود ( .)8علیرغــم نگرانــی
عمومــی در مــورد ایــن پدیــده و عالقــه جامعــه علمــی ،هنــوز
بح��ث و جدــال دربـ�اره علتشناســی اختــال طیــف اتیســم
وج��ود دارد .ایــن فرضیـ�ه ایج��اد شـ�ده اس��ت کـ�ه اختــال
طی��ف اتیس��م در اثــر ترکیبــی از محرکهــای ژنتیکــی و
محیطــی ایجــاد میشــود ،امــا هیــچ بیماریزایــی واضحــی
تعریــفنشــده اســت ( .)9درمانهــای مؤثــر بــرای عالئــم
اصلـ�ی اختــال طیــف اتیسـ�م هنــوز ایجــاد نشــده اســت.
درمانهــای خــط اول مبتنــی بــر شــواهد توســط درمانهــای
1

رفتــاری (مانن��د درم��ان و آم��وزش كوــدكان اتيس��م و كــودكان
دارای نقــص ارتباطــی وابســته بــه آن 2ی��ا تحلیــل رفتــاری
کاربــردی )3نشــان داده میشــوند ( .)10اســتفاده از مــواد
دارویــی (ماننــد ریســپریدون 4یــا آریپیپــرازول )5معمــوالً بــه
درمــان عالئــم رفتــاری ایــن اختــال ماننــد تحریکپذیــری
یــا پرخاشــگری محــدود میشــود .متأســفانه ،علیرغــم انــدازه
تأثیــر چشــمگیر بــرای ایــن رفتارهــای مشکلســاز ،رویکــرد
دارویــی بــه عالئــم اصلــی منجــر بــه نتایــج غیرقطعــی شــده
اســت و گاهــی تحــت تأثیــر عــوارض جانبــی شــدید قــرار
میگیــرد ( .)13-11خانوادههــای کــودکان مبتــا بــه اتیســم
معمــوالً نگــران عــوارض جانبــی احتمالــی دارو هســتند و
بهطــور مــداوم بــه دنبــال درمانهــای بــا ایمنــی بیشــتر
هســتند .در نتیجــه ،در ســالهای اخیــر ،عالقــه بــه طــب
مکمــل و جایگزیــن ،نـه تنهــا در اختــال طیــف اتیســم ،بلکــه
در چندیــن بیمــاری پاتولوژیــک 6نیــز افزایــش یافتــه اســت.
یــک تحقیــق قابــلتوجــه درزمینــه مداخــات مهارتهــای
اجتماعــی بــرای کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــال
طی�فـ اتیس��م وجــود دارد .ادبیــات پژوهشــی نشــان میدهــد
کــه چنیــن مداخالتــی میتواننــد در بهبــود صالحیــت
اجتماعــی مؤثرتــر باشــند (.)4, 5بــه طــوری کــه کــه اشــاره
شــد ،متأســفانه شــیوع ایــن اختــال افزایــش پیداکــرده کــه
بــه  1در  68تولــد رســیده اســت ( )10و همیــن امــر موجــب
شــده اســت تــا در کنــار مداخلههــای رایــج بــرای اختــال
طیــف اتیســم ،پژوهشــگران و متخصصیــن بالینــی بــه
مداخلههــای حمایتــی -تســکینی روی آورنــد کــه از طریــق
آنهــا بــه بهبــود مهارتهــای ارتباطــی ،اجتماعــی و رفتــاری
ایــن کــودکان کمــک نماینــد ( .)14, 15در چنــد دهــة گذشــته
شــیوع اختــال طیــف اتیســم در حــال افزایــش اســت و
تخمیــن زده میشــود کــه هــم اکنــون  1درصــد از جمعیــت
کــودکان انگلیــس بــه آن مبتــا باشــند در نتیجــه ،خانوادههــا
و مــدارس بیشــتری در خواســت حمایــت میکننــد (.)16
اختــال طیــف اتیســم ،از جملــه اتیســم و ســندروم آســپرگر،
اختــاالت رشــد بــا شــروع قبــل از  30ماهگــی اســت .اکثــر
افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم درجاتــی از اختــال
یادگیــری را دارنــد ،در حالــی کــه اقلیــت کوچکــی از آن هــا
عملکــرد باالیــی دارنــد .تقریبــاً  500000نفــر مبتــا بــه
اختــال طیــف اتیســم در انگلیــس وجــود دارد کــه 500,133
نفــر از آنهــا زیــر  18ســال هســتند .معیارهــای اصلــی
تشــخیصی بــرای اختــال طیــف اتیســم شــامل اختــاالت
ســه گانــه اســت :اختــاالت در تعامــل اجتماعــی متقابــل،
نقــص در زبــان و ارتباطــات ،و عالیــق و رفتارهــای تکــراری و
کلیشـهای در یــک مطالعــه در  1989افــراد در طیــف اوتیســم
دارای ذهــن واقعــی توصیــف شــدهاند ،ایــن بــه معنــای
کمبودهــای خــاص در هــوش هیجانــی ،نظریــه ذهــن و
اســتفاده از اســتعاره اســت ( .)17در نتیجــه ،رفتــار آنهــا
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میتوانــد نادرســت یــا نابالــغ باشــد و مشــکالت قابــل توجهــی
بــا همســاالن بــه دلیــل توانایــی نقــص در درک آنچــه دیگــران
فکــر میکننــد و احســاس میکننــد ،وجــود دارد .بنابرایــن،
کوــدکان و جوانـ�ان مبت�لا بهــ اختــال طیــف اتیســم بــا بلــوغ
و آگاهــی بیشــتر از آســیبهای اجتماعــی و فرصتهــای
محــدود زندگــی خــود ،در معــرض خطــر اضطراب و افســردگی
قــرار دارنــد ( .)18اختــاالت طیــف اوتیســم معمــوالً مربــوط
بــه اختــال در تعامــات اجتماعــی ،ارتباطــات و تخیــل اســت.
رویکردهــا و مداخــات مختلفــی بــرای کمــک بــه تســهیل
رشــد و توســعه اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
ارتباطــات اجتماعــی را در کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف
اتیســم امکانپذیــر میکنــد و فرصتهــای زندگــی آنهــا را
افزایــش میدهــد .شــکل جدیدتــری از مداخــات مهارتهــای
اجتماعــی کــه در کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
اس��تفاده میش��ود ،روش تئاتــر درمانــی اســت ( .)19-27درام
بــه طــور فزاینــدهای بهعنــوان یــک روش عملــی و جــذاب
بــرای رشــد مهارتهــای اجتماعــی در کــودکان مبتــا بــه
اختــال طیــف اتیســم مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (-30
 .)23، 28تــا بــه امــروز ،تمــام مطالعــات تحقیقاتــی منتشــر
شــده کــه درام را بهعنــوان ابــزاری درمانــی بــرای جمعیــت
اختــال طیــف اتیســم بررســی میکننــد ،در ایــاالت متحــده
انجــام شــده اســت .یــک مطالعــه در  2007پیشــنهاد میدهــد
کــه از درام بــرای آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی و همچنیــن
بــرای تکــرار رفتارهــا در زمینههــای اجتماعــی خــاص اســتفاده
شــود ( .)31یــک مطالعــه دیگــر در  2014اســتدالل میکنــد
کــه درام بــه کــودکان معلــول اجتماعــی کمــک میکنــد تــا
توانایــی خــود را بــرای نزدیــک شــدن بــه موقعیتهــا از
راههــای خالقانــه و انعطافپذیرتــری پیــدا کننــد ،و ایــن بــه
آنهــا درک بهتــری از رفتــار خــود و دیگــران میدهــد .ایــن
مطالعــه ،در بررســی سیســتماتیک مداخــات گــروه
مهارتهــای اجتماعــی بــرای نوجوانــان مبتــا بــه اختــال
طیــف اتیســم ،نقــش آفرینــی را بهعنــوان یــک روش درمانــی
معمــول و مفیــد شناســایی کــرد ( .)4درام نمایانگــر شــکلی از
هنــر اســت کــه میتوانــد باعــث رشــد مهارتهــای اجتماعــی
(بهعنــوان مثــال ،پیشــگیری ،ارتباطــات ،واکنــش متقابــل
اجتماعــی و شــناخت احساســات) شــود .بنابرایــن درام درمانــی
ممکــن اســت نمایانگــر یــک درمــان بالقــوه بــرای افــراد مبتــا
بــه اختــال طیــف اتیســم باشــد ( .)32بــه طــور خــاص ،یــک
مطالعــه برچســب بــاز 7بــه بررســی شــکل خاصــی از تئاتــر،
یعنــی تئاتــر درمانــی -غــدد درون ریزشناســی علــوم عصبــی
هیجانــی اجتماعــی 8پرداختــه اســت کــه بــه طــور خــاص
بــرای بهبــود عملکــرد اجتماعــی و اســترس در کــودکان مبتــا
بهــ اختــال طیــف اتیســم طراحــی شــده اســت (.)28
نویســندگان  8کــودک مبتــا بــه اتیســنم و  8فــرد دارای رشــد
طبیع��ی را ک�هـ بهعنـ�وان مدــل ب��رای بیم��اران اختــال طیــف
اتیســم عمــل میکننــد ،ثبــت نــام کردنــد .نویســندگان بهبــود
خفیــف در مهارتهــای تئــوری ذهــن 9و تشــخیص احساســات

صــورت را مشــاهده کردنــد .متأســفانه ،ایــن مطالعــه دارای
نقایــص متعــدد ازجملــه طراحــی مطالعــه ،عــدم وجــود گــروه
کنتــرل و انــدازه کوچــک نمونــه بــود .تئاتــر فرصــت کار بــا
کــودکان دیگــر را بــه روشــی خالقانــه و بســیار اجتماعــی
ایجــاد مینمایــد .ایــن یــک مزیــت بســیار خــوب بــرای
کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم اســت کــه مــدام در
تعامــات خــود بــا مشــکل مواجهانــد .تئاتــر یــک کار گروهــی
اســت کــه بــه تمامــی افــراد کمــک مینمایــد تــا مهارتهــای
اجتماعــی خــود را ارتقــاء بخشــند .بســیاری از برنامههــای
ایــن روش بــه کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
کمــک میکنــد تــا بــا همســاالن خــود تعاملــی مطلوب داشــته
باشــند .درواقــع ایــن نشــان میدهــد کــه تمامــی کــودکان
حــق پذیــرش در اجتمــاع و ابــراز احساســات خــود را دارنــد.
آمــوزش مهارتهــا و تکنیکهــای تئاتــر و نیــز تمریــن تئاتــر
فرصتــی بــرای افــراد دارای اختــال اتیســم کــه همــواره
درگیرنــد ایجــاد مینمایــد کــه بســیار مفیــد خواهــد بــود .در
ایــن تکنیکهــا فعالیتهــای خالقانــه و ســرگرمکننده قــرار
داده شــده اســت .ایــن برنامههــا بــه کــودکان کمــک مینمایــد
تــا مهارتهــای خــود را بهبــود ببخشــند .الزم بــه ذکــر اســت،
کــودکان نشــانههای کلیــدی اجتماعــی را در یــک موقعیــت
مشــخص میکننــد .،آنهــا همچنیــن ارتبــاط برقــرار
میکننــد ،حرکــت میکننــد ،وانمــود میکننــد و بهطــور
اجتماعــی تعامــل دارنــد ( .)33-35درام درمانــی و تکنیکهــای
نمایشــی بــرای تقویــت مهارتهــای اجتماعــی در کــودکان بــا
چالشهــای ارتباطــی و عاطفــی و همچنیــن اتیســم اســتفاده
شــده اســت ( .)30, 36, 37تئاتــر ،ماننــد مــدل ســازی ،ممکــن
اســت بــه افــراد کمــک کنــد تــا نشــانههای اصلــی اجتماعــی
را شناســایی کننــد (بــه عنــوان مثــال ،تشــخیص چهــره) و
مهارتهــای ارتباطــی ،حرکتــی ،بــازی تظاهــر و تعامــل
اجتماعــی را گســترش دهنــد ( .)30، 36اهــداف دراماتراپــی
کمــک بــه رشــد مهارتهــای اجتماعــی و بیــان احساســات بــه
منظــور کاهــش اضطــراب در کــودکان مبتــا بــه اختــال
طیفــ اتیسـ�م اســت ( .)21, 28, 38دراماتراپــی قصــد دارد
مهارتهــای ارتباطــی را از طریــق روشهــای خالقانــه در یــک
محیــط امــن و ســاختاری توســعه دهــد ( .)28, 39طبــق
تعریــف انجمــن درام درمانــی آمریــکای شــمالی (،)2014
دراماتراپــی فضایــی را ارائــه میدهــد کــه در آن
شــرکتکنندگان میتواننــد داســتانها را تعریــف کننــد،
اهــداف شــخصی را تعییــن کننــد و بــه آنهــا برســند،
احساســات خــود را ابــراز کننــد و مشــکالت را حــل کننــد.
شــرکتکنندگان میتواننــد نقشهایــی را کــه میتواننــد در
زندگــی واقعــی بــازی کننــد ،انعطافپذیرتــر و خودجوشتــر
در انتخــاب زندگــی و تعامــات خــود تمریــن کننــد و توانایــی
حرکــت از یــک نقــش بــه دیگــری را عــاوه بــر اهــداف توســعه
اجتماعــی ،دراماتراپــی بــا هــدف ارتقــاء خودآگاهــی و همچنین
آگاهــی از نیازهــای دیگــران ،بــه کــودکان مبتــا بــه اختــال
طیــف اتیســم کمــک میکنــد تــا توانایــی خــود را بــرای
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پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی و از طــرح پیشآزمــون
پسآزمــون تــک گروهــی بــرای اجــرای آن اســتفادهشــده
اســت .جامعــة پژوهــش شــامل تمامــی کــودکان و نوجوانــان
 8الــی  18ســاله مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم مدرســه
آئیــن مهــرورزی ســعادتآباد تهــران بــوده ،حجــم نمونــه در
ایــن پژوهــش  10نفــر و روش نمونهگیــری در ایــن پژوهــش
نمونهگیــری در دســترس اســت .ابــزار تجزیهوتحلیــل دادههــا
در ایــن پژوهــش نرمافــزار آمــاری  SPSSاســت کــه بــا
توجــه بــه ماهیــت و نحــوه نــگارش فرضیــات ایــن پژوهــش
از آزمونهــای  tنمونههــای وابســته (زوجــی) t ،نمونههــای
مســتقل و آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون بررســی
فرضیــات اســتفاده گردیــده اســت .مالکهــای ورود بــه ایــن
پژوهــش عبــارت بودنــد از :جنســیت پســر ،ســن بیــن  8الــی

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-10

تأثیرگــذاری در موقعیتهــا و پاســخگویی بــه احساســات
دیگــران کشــف کننــد ( .)26، 30،40-41در جلســات امــن
دراماتراپــی ،شــرکتکنندگان میتواننــد بــه تغییــرات
رفتــاری ،مهارتســازی ،ادغــام عاطفــی و جســمی و رشــد
شــخصی دســت یابنــد ( .)42بــا توجــه بــه تحقیقــات فزاینــده
در مــورد روش درمانــی ،تعــداد فزاینــدهای از دانشــمندان در
مییابنــد کــه ایــن روش ممکــن اســت یــک روش مؤثــر هنگام
کار بــا کــودکان مبتــا بــه اختـلال طیــف اتیسـ�م باشــد (.)43
دراماتراپــی ویژگیهــای ویــژهای را کــه متخصصــان در کمــک
بــه افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم در یادگیــری و
توســعه فراتــر از محدودیتهــای درک شــده خــود مؤثــر
میداننــد ارائــه میدهــد ( .)20بــا اســتفاده از داســتانهای
نمایشــی ،بــه کــودکان فرصتــی داده میشــود تــا خــود را در
موقعیتــی متصــور شــوند و پاســخها و واکنشهــای خــود را
بــه آن موقعیــت نشــان دهنــد ،بنابرایــن بهکارگیــری تئاتــر
فرصتــی را ایجــاد مینمایــد تــا افــراد بــا قرارگیــری در موقعیت
مشــابه غیرواقعــی ،فرصــت یادگیــری نحــوه پاســخدهی را
داشــته باشــند ومن 10خویشــتن را انســجام بخشــند (.)44-46
کــودکان و نوجوانــان مبتالبــه اختــال طیــف اتیســم در
جریــان تمرینهــای تئاتــر ،بازدهــی مطلوبــی را از خــود نشــان
دادهانــد .بــرای مثــال ،کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم
بهبــود خوبــی را در زمینــة تمایــز حــاالت چهــرهای از خــود
نشــان میدهنــد .الزم بــه ذکــر اســت ،ایــن کــودکان غالبــاً
قــادر بــه تشــخیص حــاالت هیجانــی و تمایــز قائــل شــدن
بی��ن حاــالت گوناگ��ون چه��ره نميباشــند .ایــن بهبــود بــه
دلیــل ایــن اســت کــه در تئاتــر تأکیــد بیشــتری بــر حــاالت
چهــره میشــود ،زیــرا کــودکان اتیســم بایــد بــر روی چهرههــا
تمرکــز بیشــتری نماینــد تــا بتواننــد بهراحتــی چهرههــای
آشــنا را تشــخیص دهنــد ( .)46، 47حــال ایــن پژوهــش بــه
دنبــال بررســی ایــن مســئله اساســی میگــردد کــه تــا چــه
انــدازه بهکارگیــری تکنیکهــای تئاتــر در بهبــود کــودکان و
نوجوانان مبتال به اختالل طیف اتیسم مؤثر است.

 18ســال ،ابتــا بــه اختــال طیــف اتیســم متوســط تــا خفیف،
دامنــه بهــره هوشــی یکســان بیــن  70تــا ( 90دیرآمــوز) و
نداشــتن نقــص یــا معلولیــت دیگــر جســمی و ذهنــی و
مالکهــای خــروج از پژوهــش عبــارت بودنــد از داشــتن ســن
بیشــتر از  18ســال و کمتــر از  8ســال ،بهــره هوشــی پاییــن
از  70و غیبــت بیشــتر از ســه جلســه در جلســات آموزشــی در
ایــن پژوهــش بهمنظــور ســنجش عالئــم اختاللهــای طیــف
اتیســم از پرسشــنامة (گیلـیام) گارزا اســتفاد ه شــده اســت .در
پژوهشــی کــه باهــدف اعتباریابــی مقیــاس تشــخیصی اتیســم
/گیل ـیام (گارزا) توســط احمــدی و همــکاران در ســال 1389
بــر روی کــودکان و نوجوانــان اختــال طیــف اتیســم اصفهــان
انجــا م شــده ،جامعــة آمــاری شــامل تمامــی کــودکان و
نوجوانــان اختــال طیــف اتیســم اســتان اصفهــان اســت کــه از
ایــن تعــداد  ۱۰۰نفــر بهعنــوان نمونــه بــا روش نمونهگیــری
تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند .در پژوهــش حاضــر از روش
توصیفــی –تحلیلــی اســتفاده شــده و گــردآوری دادههــا بــا
اســتفاده از مقیــاس گارز انجــامشــده اســت .روایــی صــوری
و محتوایــی مقیــاس ب ـه طــور ه ـم زمــان اســتفاده شــد کــه
ضرایــب همبســتگی ایــن دو پرسشــنامه  0/80بــه دســت
آمــد .روایــی تشــخیصی آن بــا مقایســه بــا  ۱۰۰کــودک و
نوجــوان ســالم از طریــق آزمــون تحلیــل تمایــز مشــخص شــد
نقطــه بــرش آزمــون  52و حساســیت و ویژگــی مقیــاس بــه
ترتیــب  99درصــد و  100درصــد بــه دســت آمــد .پایایــی ایــن
مقیــاس نیــز بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/89
بــرآورد شــد .یافتههــا نشــان داد کــه مقیــاس تشــخیصی
اتیســم گیلــیام (گارزا) ابــزاری پایــا بــرای تشــخیص و
غربــال اختاللهــای طیــف اتیســم اســت .رعایــت مالحظــات
اخالقــی ازجملــه رضایتنامــه کتبــی از والدیــن ،تعهــد و
رازداری در مســیر تئاتــر درمانــی بــه لحــاظ اخالقــی بــرای
تمــام مشــخصات مراجعیــن محرمانــه مانــد و نیــز هرگونــه
عکاســی ،فیلمبــرداری و مصاحبــه در حیــن تمریــن و اجــرای
تئاتــر از والدیــن و فرزنــدان بــا مجــوز والدیــن و سرپرســتان
انجــام شــد .ســپس بــرای اجــرای پژوهــش در ابتــدا از
تمامــی مراجــع پیشآزمــون بــه عمــل آمــد و بعــد توســط
متخصــص روانشناســی و آمــوزش کــودکان اســتثنایی و تئاتــر
درمانگــر ،تکنیکهــای تئاتــر درمانــی در مــورد ایــن کــودکان
و نوجوانــان اجــرا و بــه آنهــا و والدیــن آنهــا آمــوزش داده
شــد و بعــد از آمــوزش تکنیکهــا در فواصــل  15جلســه،
نمایشــنامة هنرمنــد کوچــک و ایفــای نقشهــا بــا آنهــا کار
شــد و درنهایــت پــس از اجــرای نمایــش پسآزمــون بــه عمــل
آمــد .در ایــن پژوهــش از تکنیکهایــی چــون صندلــی خالــی،
یــک دقیقــه تکگویــی ،گــرم کــردن ،11بداههگویــی ،آیینــه و
پنــج ســال بعــد (اینهــا اســامی برخــی از تکنیکهــا اســت)،
اســتفاده گردیــده و شــرح جلســات و تکالیــف آموزشــی در
جــدول زیــر آمــده اســت:
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جدول  -1تکالیف آموزشی مربوط به جلسات تئاتر درمانی

فرضیههای پژوهش

تصوير  -1مدل مفهومی پژوهش
جدول  -2آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
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یافتهها
ایــن آزمــون بــه مقایســه تابــع توزیــع تجمعــی مشــاهده شــده
بــا تابــع توزیــع تجمعــی نظــری (مــورد انتظــار) در یــک متغیــر
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فرضیــه  :1بــه نظــر میرســد تئاتــر درمانــی و تکنیکهــای
آن باعــث بهبــود نشــانگان کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه
اختــال طیــف اتیســم میگــردد.
فرضیــه  :2بــه نظــر میرســد تئاتــر درمانــی و تکنیکهــای
آن در بیــن کــودکان و نوجوانــان پســر و دختــر مبتــا بــه
اختــال طیــف اتیســم نتایــج متفاوتــی دارد.

فرضیــه  :3بــهنظــر میرســد بیــن ســن و کــودکان و
نوجوانــان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم و متغیــر اختــال
طیــف اتیســم و مؤلفههــای آن (رفتارهــای کلیشـهای ،ارتبــاط
کالمــی ،تعامــات اجتماعــی) رابطــه وجــود دارد.
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رتب ـهای میپــردازد .بــه عبارتــی در ایــن آزمــون ،توزیــع یــک
صفــت در یــک نمونــه بــا توزیعــی کــه بــرای آن در جامعــه
مفــروض اســت مقایســه میشــود .چنانچــه ســطح معنـيداری
در ایــن آزمــون از  0/05بزرگتــر باشــد میتــوان اســتنباط
نمــود کــه توزیــع نرمــال اســت و میتــوان در ایــن پژوهــش
از آزمونهــای پارامتریــک اســتفاده شــود و بالعکــس .بــا
توجــه بــه آزمــون فــوق و ســطح معن ـيداری همــه متغیرهــا
کــه بزرگتــر از  0/05اســت ،میتــوان اســتنباط نمــود کــه
کلیــة متغیرهــا از توزیــع نرمــال پیــروی میکننــد .بــا توجــه
بــه میانگینهــای اکتســابی میتــوان دریافــت کــه میانگیــن
متغیــر اختــال طیــف اتیســم و مؤلفههــای آن (رفتارهــای
کلیشــهای ،ارتبــاط کالمــی ،تعامــات اجتماعــی) در
پیشآزمــون و پسآزمــون تغییــرات قابلتوجهــی (کاهــش
میانگیــن) در نمــرات داشــته اســت .میانگیــن اکتســابی متغیــر
اختــاف طیــف اتیســم در پیشآزمــون (قبــل از مداخلــة
تئاتــر درمانــی) برابــر بــا  11/3کــه در پسآزمــون (بعــد از
مداخلــة تئاتــر درمانــی) برابــر بــا  7/90گــزارش شــده اســت
کــه اختــاف میانگینــی برابــر بــا  3/40کاهــش میانگیــن را

نش��ان میدهــد .بــا توجــه بــه آزمــون  tنمونههــای وابســته
(زوجــی) چــون مقــدار ســطوح معن ـيداری بهدس ـتآمده بــا
اطمینــان  0/95از ســطح بحرانــی و اســتاندارد  0/05کوچکتــر
اســت ،میتــوان اســتنباط نمــود کــه میانگیــن متغیــر اختــال
طیــف اتیســم و مؤلفههــای آن (رفتارهــای کلیشـهای ،ارتبــاط
کالمــی ،تعامــات اجتماعــی) در پیشآزمــون و پسآزمــون
(پیــش از متغیــر مداخلهگــر و پــس از متغیــر مداخلهگــر
تئاتــر درمانــی) دارای تفــاوت معنــيداری میباشــند .نتایــج
آزمــون فــوق بیانگــر آن اســت کــه متغیــر اختــال طیــف
اتیســم و مؤلفههــای آن (رفتارهــای کلیشــهای ،ارتبــاط
کالمــی ،تعامــات اجتماعــی) بــه ترتیــب در پسآزمــون
دارای اختــاف میانگینهایــی برابــر بــا ،3/40 ،3/90 ،2/80
 3/40بــوده و ایــن کاهــش میانگینهــا بــه لحــاظ آمــاری
معنــيدار گزارششــدهاند .در نهایــت بــا توجــه بــه نتایــج
فــوق میتــوان اســتنباط نمــود کــه متغیــر مداخلهگــر (تئاتــر
درمانــی) تأثیرگــذار بــوده و باعــث بهبــود (کاهــش) نشــانگان
کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
میگــردد.

جدول  -3بررسی و مقایسة میانگین متغیر اختالل طیف اتیسم و مؤلفههای آن (رفتارهای کلیشهای ،ارتباط کالمی ،تعامالت اجتماعی) برای بررسی فرضیه شماره یک با استفاده از آزمون
 tنمونههای وابسته (زوجی)
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جدول  -4استنباطی آزمون  tبرای نمونههای وابسته
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بــا توجــه بــه آزمــون فــوق ،دو مؤلفــة رفتارهــای کلیشــهای
و تعامــات اجتماعــی در بیــن پســران و دختــران مبتــا بــه
اختــال طیــف اتیســم معنـيدار گــزارش شــده اســت و مؤلفــة
ارتبــاط کالمــی در بیــن پســران و دختــران مبتــا بــه اختــال
طیــف اتیســم معنـيدار گــزارش نشــده اســت .بــا ایــن وجــود
اختــاف میانگیــن متغیــر اختــال طیــف اتیســم در بیــن
پســران و دختــران بــه طورکلــی معنــيدار گــزارش نشــده
اســت .بــا توجــه بــه آزمــون فــوق چــون کلیــة مقــدار ســطوح
معن ـيداری در جــدول پیرســون بــا اطمینــان  0/95از مقــدار
اســتاندارد و ســطح بحرانــی از 0/05کوچکتــر گــزارش شــده

اســت پــس فرضیــة فــوق تأییــد میشــود .مقــدار ضریــب
همبســتگی متغیــر اختــال طیــف اتیســم و مؤلفههــای آن
(رفتارهــای کلیش ـهای ،ارتبــاط کالمــی ،تعامــات اجتماعــی)
در ایــن پژوهــش مثبــت گــزارش شــده اســت کــه بیانگــر
آن اســت کــه بــا افزایــش ســن ،اختــال طیــف اتیســم و
مؤلفههــای آن (رفتارهــای کلیشــهای ،ارتبــاط کالمــی،
تعامــات اجتماعــی) نیــز افزایــش خواهــد یافــت و بالعکــس
(تئاتــر درمانــی و تکنیکهــای آن در ســنین پایینتــر باعــث
بهبــود نشــانگان کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــال
طیــف اتیســم میگــردد).

جدول  -5آزمون  tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه شماره دو
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یکــی از مهمتریــن مشــکالت و مســائل کــودکان و نوجوانــان
مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم یــا در خــود مانــده ،وجــود
یکســری نقایــص در زمینــه کیفیــت مهارتهــای ارتبــاط
اجتماعــی ،مهارتهــای ارتبــاط کالمــی و گفتــار و زبــان و نیــز
وجــود رفتارهــا ،حــرکات و عالیــق کلیشـهای و تکــراری اســت.
در میــان مطالعــات و پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــة
آمــوزش و توانبخشــی افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف
اتیســم ،یکســری مداخلههــا تحــت عنــوان مداخلــة حمایتــی
تســکینی وجــود دارد کــه هنــر درمانــی و تئاتــر درمانــی از
جملــه مهمتریــن ایــن مداخلههــا اســت .مطالعــات و
پژوهشهــای انجــا م 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 .در تئاتردرمانــی نیــز ،فضــای تئاتــر مملــو از
محرکهــای حســی اســت .نــور صحنــه ،نحــوه چیدمــان دکــور
صحنــه و ابــزار ،وســایل و مــوادی کــه در آنهــا بــه کار رفتــه،
صداهــای صحنــه (افکــت) ،احیانــاً گریــم نمایــش و نیــز
پوشــشها و لباسهــای کــودک و نوجــوان و نیــز قــرار
گرفتــن کــودک درروی ســن ،همگــی محیطــی را بــرای ارتباط
بهتــر کــودک اتیســم 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 بهمــرور یــاد میگیــرد کــه خــود را بــا
موقعیــت مذکــور ســازش دهــد و ســازگاری ایــن کــودکان و
نوجوانــان در واقــع میتوانــد راهــی بــرای برقــراری ارتبــاط
بیــن فــردی و تعامــل اجتماعــی بهتــر بــا والدیــن و افــراد
خانــواده باشــد .عــاوه بــر ایــن ،تکنیکهــای موجــود در تئاتــر
درمانــی و نیــز تقلیــدی کــه از درمانگــر و مربــی تئاتــر انجــام
میدهنــد همگــی شــرایطی خــاص را بــرای ارتبــاط بیــن
فــردی و خودکنترلــی در رفتارهــای کلیش ـهای و مهارتهــای
ارتباطــی و تعاملــی در ایــن افــراد ایجــاد مینماینــد.
درعینحــال ،حضــور ایــن افــراد روی صحنــه نمایــش و در
کنــار دیگــر همتایــان میتوانــد فرصتــی را بــرای برقــراری
ارتبــاط بهتــر و نیــز نوعــی همدلــی و همحســی فراهــم
نمایــد .آنچــه در تکنیکهــای ذکــر شــده مشــترک اســت و
بهعنــوان تکنیکهــای تئاتــر درمانــی در کــودکان و نوجوانــان
مبتــا بــه اتیســم کاربــرد دارد ،ایجــاد احســاس اعتمــاد و
امنیــت بیــن کــودک یــا نوجــوان مبتــا بــه اتیســم ،افــراد
دیگــر گــروه (دیگــر کــودکان اتیســم) ،درمانگــر (روانشــناس
یــا کارشــناس توانبخشــی) و مربــی تئاتــر اســت .اجــرای ایــن
تکنیکهــا در قالــب بــازی ،هــم مفهــوم بــازی ســمبولیک
(نمادیــن) و قاعــدهدار را در ذهــن کــودک معنــا میبخشــد
(زیــرا خیلــی از ایــن کــودکان و نوجوانــان بــا بــازی بیگانهانــد)
و هــم ایــن کــه امــکان انتقــال احســاس را بیــن کــودک و

دیگــر همتایــان او و درمانگــر و مربــی فراهــم میکنــد و
انتقــال خــود یکــی از عوامــل مهــم در فراینــد تئاتــر درمانــی و
بهبــود وضعیــت شــخص اصلــی اســت .در واقــع ،در ایــن
فراینــد اصــول تئاتــر درمانــی چــون اصــل خودجوشــی ،تلــه و
خالقیــت شــکلگرفتــه و تقویــت میگــردد کــه ایــن مســئله
راهــی بــرای ارتبــاط بهینــه بــا دیگــران ایجــاد میکنــد و
عــاوه بــر ایــن ارکان تئاتــر درمانــی چــون شــخصیت اصلــی
(پروتاگونیســت) ،یــاور (درمانگــر) ،کارگــردان ،منهــای کمکــی
یــا همتایــان شــخصیت اصلــی و نیــز والدیــن و خانوادههــای
آنهــا کــه حضــار میباشــند و نیــز مــرور همیشــگی و تکــرار
تمرینــات در هــر جلســه در تســهیل رونــد تعامــل برقــراری
ارتبــاط اجتماعــی بهتــر در ایــن گــروه از کــودکان و نوجوانــان
اســتثنایی مؤثــر اســت ،زیــرا درنهایــت همــه ایــن اصــول و
ارکان بــه ایجــاد یکپارچگــی حســی منجــر میشــود کــه
الزمــه شــکلگیری رفتارهــای صحیــح در ایــن کــودکان و
نوجوانــان اســت .امــا آنچــه در تمــام ایــن ارکان ،اصــول و
تکنیکه�اـ نهفت�هـ اس��ت ،مفه��وم ایفاــی نقــش اســت ،کــه
تــاش شــده تــا بــا مفاهیــم و مشــکالت روزمــره زندگــی ایــن
کــودکان بیشــتر انجــام و ادراک شــود .درواقــع تکنیکهایــی
چــون صندلــی خالــی ،یــک دقیقــه تکگویــی ،پنــج ســال
بعــد ،آیینــه و مضاعــف ســازی و بداههپــردازی ،بــا هــدف
انتقــال احســاس ،ایفــای نقــش و برقــراری تعامــل بهتــر بــا
محی�طـ و نی�زـ کنت�رـل رفتــار اج��را شـ�د .در اینج��ا بــرای تبیین
بیشــتر میتــوان بــه موقعیتهــای مشــکلزا کــه ایــن گــروه
از کــودکان و نوجوانــان اســتثنایی در زندگــی واقعــی تجربــه
میکننــد اشــاره نمــود .بهعنــوان نمونــه ،فــرض کنیــد کــه
کودکــی مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم کــه تــازه بــه
مدرســه رفتــه اســت و محیــط دوم (مدرســه) را بعــد از خانــه
تجربــه میکنــد ،دچــار تــرس ،اضطــراب شــده و رفتارهــای
کلیشــهای او و بیتوجهــیاش 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 اختــال طیــف
اتیســم بــا قــرار گرفتــن در محیــط مصنوعــی کالس شــروع بــه
وارســی و کنــکاش کــرده و بــا لمــس و مشــاهده دکــور صحنــه
(دکــور کالس درس) بــا ابــزار و وســایل ارتبــاط برقــرار
میکنــد .عــاوه بــر ایــن حضــور همتایــان او (کودکانــی کــه
نظیــر او مبتــا بــه اتیســم بــوده و شــرایط و عالئــم آنهــا
تقریب ـاً شــبیه بــه یکدیگــر اســت) درروی صحنــه بــه ایجــاد
تعامــل اجتماعــی و ارتبــاط بیــن فــردی مؤثــر بــا آنهــا کمــک
میکنــد و نیــز فــردی کــه نقــش معلــم را درصحنــه بــازی
میکنــد (درمانگــر ،بازیگــر و  )...میتوانــد بــا ایجــاد ارتبــاط
بــا کــودک مبتــا بــه اتیســم بــه او کمــک نمایــد تــا با افــرادی
کــه شــخصیت و نقــش معلــم را در زندگــی کــودک ایفــا
میکننــد ،بهتــر همانندســازی کنــد .یــا کودکــی مبتــا بــه
اختــال طیــف اتیســم را فــرض کنیــد کــه در غــذا خــوردن و
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انتخــاب مــواد غذایــی مــورد نیــاز بــه لحــاظ تدافــع حــس
چشــایی مشــکل دارد .در روی صحنــه میتــوان فضایــی را
شــبیه بــه آشــپزخانه طراحــی کــرد و چیدمــان دکــور صحنــه
و مــواد همانــی باشــد کــه مــورد توجــه مــا اســت .در اینجــا
گروهــی از کــودکان دورتــادور میــز آشــپزخانه مینشــینند و
درمانگــر و بازیگــران غــذای خاصــی را کــه کــودک دوســت
نــدارد و ممکــن اســت باالجبــار آن را بخورد درون بشــقابهای
کــودکان دیگــر و کــودک مذکــور میریزنــد .در ایــن موقعیــت
چــون کــودک تقلیــد را انجــام میدهــد بــه کــودکان دیگــر
توجــه میکنــد و تــاش میکنــد تــا بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار
کنــد 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 قــرار بگیــرد و پــاداش و تشــویق
دریافــت کنــد بهتدریــج شــروع بــه غــذا خــوردن کــرده و از
ایــن طریــق تدافــع حــس چشــایی او کاهــش پیــدا کــرده و
درعینحــال عــاوه بــر بهبــود تدریجــی یکپارچگــی حســی،
تعامــل او بــا دیگــران بهتــر میشــود و بــا اعتمــاد بهنفســی
کــه پیــدا میکنــد ،بــه انســجام مــن خویــش کمــک میکنــد.
کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم معمــوالً بــازی
کــردن بلــد نبــوده و قــادر بــه فراگیــری بازیهــای خــاص
دوران کودکــی بهویــژه بازیهــای ســمبولیک و قاعــدهدار
نیســتند .میتــوان در صحنــه تئاتــر موقعیتــی را طراحــی
کــرد کــه کــودکان در آن در حــال بــازی کــردن بــا تــوپ
هســتند .نکتــه مهــم اینجــا اســت کــه ایــن کــودکان و
نوجوانــان از اشــیا چرخشــی و دورانــی مثــل تــوپ ،دایــره و
اســباببازیهای گــرد خیلــی لــذت میبرنــد .ازایــنرو در
صحنــه کــودکان را طــوری در روبــروی یکدیگــر قــرار
میدهیــم کــه مثــ ً
ا در حــال توپبــازی 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 اتیســم کمــک میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،مهارتهــای
ادراکــی مثــل هماهنگــی چشــم و دســت و نیــز وضعیــت
یکپارچگــی حســی در کــودکان تعدیــل میشــود و در نهایــت
یــاد میگیرنــد کــه چگونــه بــازی کننــد کــه ایــن تمرینــات
بــا مطالعــات مقــدم و ســرابی ( )1395و امرایــی ( )1388در
زمینــه کاهــش و کنتــرل عالئــم و نشــانگان اختــال طیــف
اتیســم بــا اســتفاده از بداههپــردازی و ایفــای نقــش همســو
اســت ( .)10، 24، 32مثالهــای فــوق در واقــع اهمیــت
اســتفاده از تئاتــر و تکنیکهــای تئاتــر درمانــی را در ایــن
گــروه از کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
نشــان میدهــد و فعالیتهایــی بــود کــه بــرای ایــن کــودکان
انجــام گرفــت کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــات کیــس و دالــی

( )2008کــه در آن فقــط از نقاشــی و داســتان بــرای بهبــود
ارتبــاط بیــن فــردی و تعامــل اجتماعــی بــا کــودکان مبتــا بــه
اختاللهاــی ارتباط��ی اس��تفاده شدــه اســت همســو اســت
( .)48نتایــج ایــن مطالعــه در زمینــه بهبــود ارتبــاط و نیــز
بهبــود یکپارچگــی حســی بــا مطالعــات و پژوهشهــای
انجمــن هنردرمانــی آمریــکا ( )2009کــه از هنــر و تکنیکهای
آن در جهــت یکپارچگــی حســی در اختــال طیــف اتیســم
اســتفاده میکننــد همســو اســت ( .)49زادهمحمــدی و
همــکاران ( )1390نیــز در مطالعــه خــود بــه نقاشــی و داســتان
و بیــان آن توســط کــودک در کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه
اختــال طیــف اتیســم پرداختهانــد کــه بــا نتایــج ایــن
پژوهــش در زمینــة بیــان خویــش از طریــق داســتان و نمایــش
همخوانــی دارد ( )50و یــا بــا مطالعاتــی کــه در آنهــا بــه
خالقیــت در تئاتــر درمانــی اشــاره کردنــد نیــز همســو اســت
زیــرا ایــن کــودکان و نوجوانــان بــا کالم خالقانــه خویــش روی
صحنــه بــهصــورت پویــا و خودجــوش بــا محیــط و همتایــان
ارتبــاط برقــرار کردنــد ( .)26-29در واقــع درمانگــر گــروه بــا
کمــک مربــی تئاتــر و بــا اســتفاده از امکانــات نمایشــی (دکــور،
افکــت و وســایل و  )...فضایــی را فراهــم آورد کــه فــرد بتوانــد
از طریــق بــازی و ارتبــاط بــا دیگــران در بعــد کوچــک و
تمثیلــی ،الگوهــای ناســالم رفتــاری را بشناســد و الگوهــای
ســالم و بهنجــار را جایگزیــن آن کنــد کــه اوج ایــن فضــا را
میتــوان در نمایشــنامة هنرمنــد کوچــک کــه بــهنوعــی بــا
الهــام از تکنیکهــای تئاتــر درمانــی اجــرا شــد مشــاهده کــرد
کــه کــودکان و نوجوانــان روی صحنــه بــه بهتریــن شــکل و در
حــد تواناییهــای خــود بــه ایفــای نقــش و برقــراری ارتبــاط
مناســب بــا یکدیگــر پرداختنــد و بهنوعــی انســجام مــن در
آنهــا شــکل گرفــت .در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت
کــه تئاتــر درمانــی و تکنیکهــای آن در ســنین پایینتــر
باعــث بهبــود نشــانگان کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختالل
طیــف اتیســم میگــردد .تکنیکهــای نمایــش درمانــی
میتواننــد در بهبــود عالئــم اختــال طیــف اتیســم و افزایــش
مهارتهــای اجتماعــی ،ارتبــاط کالمــی و اصــاح رفتارهــای
کلیشـهای آنهــا مؤثــر باشــند .در خاتمــه بــا توجــه بــه کمبــود
مطالعــات و پژوهشهــای کاربــردی و عملــی در زمینــة
هنردرمانــی و تئاتــر درمانــی در کشــورمان و نیــز اهمیــت
هنردرمانــی و تئاتــر درمانــی بهعنــوان مداخل ـهای حمایتــی و
تســکینی کــه در خــارج بــه آن بهــای بیشــتری داده میشــود
و نیــز اینکــه جایــگاه آن در مــدارس آموزشوپــرورش و مراکــز
مشــاوره و کلینیکهــای توانبخشــی خالــی اســت ،بــه تمــام
معلمــان ،هنــر درمانگــران ،روانشناســان و خانوادههــا
پیشــنهاد میشــود کــه تکنیکهــای مذکــور را بهعنــوان
تکنیکهــای تئاتــر درمانــی در مــورد ایــن کــودکان بــه کار
بگیرنــد و از نتایــج آنهــا کــه دیــر یــا زود حاصــل میشــود،
بهرهمن��د گردنـ�د .پیشــنهاد تأســیس مؤسســات هنــر درمانــی،
لــزوم وجــود یــک هنــر درمانگــر آمــوزشدیــده تکنیکهــای
هنــر درمانــی در کلینیکهــای توانبخشــی کــودکان و
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.بسزایی بر سالمت و تعادل جامعه ایفا نمایند
تشکر و قدردانی
در خاتمــه الزم میدانیــم تــا از همــکاری ســرکار خانــم
موســوینژاد (مدیــر مدرســه آییــن مهــرورزی ویــژه کــودکان
 خانوادههاــی کــودکان و نوجوانــان مبتــا،)طی��ف اتیس��م
بــه اختــال طیــف اتیســم مســئولین تماشــاخانه ســرو
کــه هرکــدام بــ ه نوعــی در اجــرای ایــن پژوهــش همــکاری
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