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 چکیده 

های درمانی نه تنها برای بیماران بستری در بیمارستان، نمایشامروزه

روزی، ان، مدارس شبانهروانپزشکی بلکه در مراکز آموزشی کودکان و نوجوان

ها و مراکزی که به مداوای ، کارخانجات، زندان ها، آسایشگاههاسربازخانه

سوانح طبیعی چون سیل و  بیماران العالج و مصدومان بازمانده از جنگ و

درمانی در گذشته گیرد، این روش مورد استفاده قرار می ،پردازندزلزله می

با مدد  ای شناخته شده بود زیرا فعاالن این حوزهرشتهبعنوان علمی بین

و « تاتر»بخش درمانی و آموزشی دو رشته ثرهای اها و تکنیکگرفتن از روش

 درمانی، نمایشکردند اما امروزهدر راه مداوای افراد تالش می« سیروانشنا»

-شهای معتبر جهان است. نمایهای مشخصی در دانشگاهای مستقل با سرفصلرشته

های شناختی و عملی دو رشته تئاتر و روش هادرمانی ترکیبی است از تکنیک

 بخشیدن به ذهنیات مراجع )مددجو(از طریقبه معنای تجسم اسی وو روانشن

درستی  به و گیردهایی خاص صورت میتوسط تکنیکهای نمایشی است که حرکت

های مرضی فرد غلبه ها و ترسطرابا، اضنگرانی هقادر است بر بسیاری از دل

این شیوه درمانی در بسیاری از کشورها، بخصوص کشوهای اروپایی و  کند.

آمریکایی وکشورهای اسکاندیناوی به عنوان روشی مؤثر در درمان افراد 

ی ت ویژهبا این وجود امتیازانیازمند مورد توجه قرار گرفته است. اما 

ر ی حاضتوجه واقع شده است. مقالهدر کشور ما کمتر مورد، این رویکرد آن

های اجتماعی درمان آسیبنقش آن در  به بررسی نقاط قوت نمایش درمانی و

 پردازد. می

 نمایش درمانی، آسیب های اجتماعی.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

فرایند  عبارت است از بررسی کاربردی، نظام مند و واقعی،« نمایش درمانی»

نمایشی، با محوریت ها و محصوالت تداعی ذهنی افراد در قالبی ها، عملکرد

درمان و توانبخش سازی قوای تعقلی، تفکری و ارتباطی افراد. در این روش 

شناخت درست و اصول خلقیات شخص مراجعه کننده و « بازی گروهی»به کمک 

 ،نمایش بکارگیری تکنیک های آموزشی و اجرایی علم روانشناسی و هنر  »

د مجال بروز و ظهور می فرایندها، عملکرد ها و محصوالت تداعی ذهنی فر

(. بر این اساس و برای دست یابی به اهداف درمانی و 1378)امرایی  یابد

کاهش دردها و تسکین عالئم بیماری و همچنین انسجام و یکپارچگی عاطفی و 

جسمانی و رشد شخصیتی فرد، نمایش درمانی رویکردی جدی و فعال را در پیش 

 در کوتاه مدت و گاه،گاه  ،سازی آنمی گیرد که نتایج درمانی و توانبخش 

 در دراز مدت متبلور می شود. 

 

 نمایش درمانی ویژه ی امتیازاتتعریف و 

نمایش درمانی، رویکردی پویا، فعال و تجربی است و می تواند زمینه هایی 

را برای شرکت کنندگان فراهم کند تا آنها داستان های زندگی شان را 

کنند، مسائل و مشکالت خود را حل کنند،  بازگو کنند، اهدافی را تعیین

دست « تخلیه هیجانی»احساسات خویش را بیان نمایند و به تبع آن به 

یابند. در نمایش درمانی، تغییر رفتار، ایجاد مهارت، انسجام عاطفی و 

جسمانی و رشد شخصیتی در شرایط و محیط های مختلف، پیشگیری، مداخله و 

نمایش درمانگر با شناخت کامل  . (& Karatas, 2009 Gokeakan) درمان حاصل می شود

از عالئم بالینی فرد و آگاهی از تکنیک ها ی خاص اجرایی و انتخاب شده 

جهت تمرین نمایشی و شناخت جنبه های روحی و روانی درمانجو تالش می کند 

تا فرد را در شرایطی قرار دهد که به کمک بازی بداهه، مساله زندگی خود 

به ک روش های خاص، به کم البی نمایشی مطرح و بازگو کند؛قدر را 

با عمق و وسعت دید و تجربه درونی خود را در مواجهه د؛ رس هیجانیتخلیه

 یر آموزش درست زندگی کردن قراردهد و در مسمحیط پیرامونش بسط و گسترش 

جو به ی شود تا به کمک گروه، مدددر نمایش درمانی تالش م همچنین، گیرد.

درک درستی نسبت به معنا و تصاویر برسد و توانایی مشاهده نقش ها و 

احساسات درونی خود را تقویت کرده و با استفاده از مؤلفه های کالمی و 

غیر کالمی رفتار خود را در مواجهه با محیط پیرامون خود متوازن و متعادل 

دجو به کمک ن مددر همراه ساخت .(1390و کنشلو، امرایی ؛ Carbonel, 1999سازد )

تا وی در فضایی آرام  داین امکان فراهم می شو« زبان استعاره نمایشی»

دور از هر تهدید و دلنگرانی به گونه ای مولد در مواجهه با امور ه و ب

نمایش درمانی ذهن خود را خالق و پویا نگه دارد.  و در یک پیوستگی مدام،

سات انزوا طلبانه، تقویت دارای محاسن بیشماری است از جمله تقلیل احسا

مهارت های اجتماعی و الگوهای مقابله ای جدید، توسعه حدود و دامنه 
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بیان احساسات فردی بین فردی، تجربه تعامالت مثبت و ایجاد برقراری روابط 

 (.1389، امرایی؛ 1394اناری و همکاران.، بین فردی و اجتماعی است )

عنوان نقطه تالقی هنر نمایشی و این روش درمانی در یکصد سال گذشته به  

روان شناسی در این ارتباط با روان انسان و رسیدن به پاالیش روحی و 

روانی مورد توجه بوده است، در نمایش، می توان به کمک روش ها و تکنیک 

های درمانی خاص بر اختالالت روانی غلبه کرد و در راه افزایش قوه یادگیری، 

ارت های فردی و ارتقای حس خود ادراکی، افزایش ثبات و سالمت شخصیت،کسب مه

توانایی های فیزیکی و تقویت مهارت های حرکتی و تعادل روحی و روانی 

افراد گام برداشت. در این روش درمانی به کمک شیوه های مختلف نمایشی 

و تکنیک های خاص روان شناسی در اجرای نمایش، به فرد فرصت داده می شود 

قش و بازیگری تعارضات و کشمکش های درونی خود را بازگو تا در پشت نقاب ن

نماید و فرصت مواجهه و آشنایی با درون خویش را پیدا کند و در صدد 

 . (& Karatas, 2009 Gokeakan)تغییر و اصالح رفتاری خود برآید

منشاء بسیاری از اضطراب های فردی، ترس ها و نگرانی هااست، ترس از عمل 

درمانی با ورود به بحث عمل به روش های خاص خود این ترس کردن و نمایش 

و مشکل را برطرف می سازد. بداهه گویی، غیرقابل پیش بینی بودن، عینیت 

اصر ساختاری تزکیه کردن و عکس العملی بودن به عنوان مهمترین عن ،بخشی

 وجود فشاگری و آفرینندگی به عنوان همچنین ادر نمایش درمانی است. 

)اناری و  در نمایش درمانی به نهایت خود می رسدنر نمایش درمانی ه

تقویت از دیگر اثرات مثبت نمایش درمانی می توان به . (1394همکاران.، 

اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری، ابراز وجود، سازگاری اجتماعی، ارتقاء 

)تقویت گفتاری(، تمرینات بدنی )تقویت  شناخت فضایی، پرورش فن بیان

، تقویت حافظه، درک (Hamamci, 2002)ای فیزیکی(، تقویت توجه و تمرکزاندام ه

متن، تقویت ارتباطات بین فردی، برون ریزی هیجانی و عاطفی، تقویت خود 

 . (Carbonel, 1999)ختگی و آفرینندگی اشاره کردانگی

 

 

 اجتماعی جایگاه نمایش درمانی در درمان آسیب های

اتباطات اجتماعی، فرهنگی و هنری، نمایش امروزه با پیشرفت علوم و 

درمانی به درستی به عنوان شیوه ای مؤثر و روشی جدید در توانبخشی و 

درمان افراد دچار عارضه های روحی و روانی مورد توجه کارشناسان و فعاالن 

حوزه علوم توانبخشی و هنرهای نمایشی قرار گرفته است. و از آن برای 

، زوج ها، خانواده ها، گروهها و همساالن و شرایط ارزیابی و درمان افراد

و محیط های مختلفی چون بیمارستان ها و مراکز درمانی و توانبخشی، مراکز 

روانپزشکی، مراکز روزانه، آسایشگاه ها، مراکز مربوط به معلوالن جسمی، 

حرکتی، رشدی یا تکاملی، ذهنی، سوء استفاده کنندگان از مواد مخدر، 

کز آموزشی، در موسسات تجاری، سربازخانه ها، دانشگاه ها و مدارس و مرا
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. همچنین، می توان (& Karatas, 2009 Gokeakan) مراکز اصالح تربیت استفاده می شود

از این رویکرد در مراکز مختلفی چون جمعیت ها، مراکز نگهداری از کودکان 

یدز و افراد دچار مشکالت یادگیری و مشکالت اجتماعی، بیماران مبتال به ا

و سرطانی « ام اس»مبتال به اختالالت مرتبط با پیری و سالخوردگی، بیماران 

 نیز استفاده کرد. 

گروه تئاتر »نمایش درمانی در جهان امروز چنان پیشرفت کرده است که 

در انگلستان به عنوان یکی از فعال ترین گروههای « 2006درمانی آکسفرود 

یوه را به عنوان یکی از کاربردی ترین روش نمایش درمانی در جهان این ش

های اثر بخش در روان درمانی افراد مد نظر قرار داده است. این گروه 

پیشنهاد می کند که نمایش درمانی را در مراکزی مانند بیمارستان ها، 

مدارس، زندان ها وبرای مردم عادی و در تمامی سطوح و سنین استفاده 

ه فرد این شانس داده می شود تا نقش جدیدی کنند. زیرا در این درمان ب

از خویش را با دقت نظر تمرین کند و خود را در قالب یک سرپرست در محوطه 

 (.1388نمایش و اعضای گروه بهتر ببیند. )امرایی 

نمایش درمانی به عنوان درمانی مهم، عمومی و غیر دارویی در بسیاری از 

هه با مشکالت و اصالح نامالیمات جوامع پیشرفته قادر است ما را در مواج

. این شیوه درمانی دارای چنان ظرفیت (Carbonel, 1999)اجتماعی یاری می رساند

باالیی در تقویت مراودات بین فردی، گروهی و اجتماعی است که می توان از 

آن در بسیاری از محیط ها و شرایط گوناکون استفاده کرد. در نمایش 

نیازهای طبقات  تلف فردی و اجتماعی،نیازهای مخدرمانی به کمک بازسازی 

و گروههای مختلف اجتماعی از قبیل کودکان و نوجوانان، جوانان و 

میانساالن و افراد سالخورده مجال ظهور و بروز می یابند و نقایص رفتاری 

بسیاری از روابط اجتماعی که  و بنابراین،آنها اصالح و برطرف می شود. 

 ر صدمه شده است قادر بازسازی و ترمیم است. به دالیل مختلف دچا

 (Konopik and Cheung, 2013)کار  جان،یرا در بهبود ه یدرمان شینما ی، اثربخش

 ،یگذشته، خودآگاه یدادهایبرخورد با رو ،یفرد نیروابط ب ،یگروه

 (Olfaz et al, 2011)افراد موثر نشان دادند.  رینسبت به سا دگاهیو د یخودنگران

در پرستاران موثر  یگاهخودآ یرا به عنوان روش ارتقا یدرمان شینما

را در  نمایش درمانی(، 2010آلمان ) نمایش درمانی یدانستند. موسسه 

 Karatas, 2009)دردناک گذشته،  اتی، در حل تجرب(Charmin, 2011) اد،یدرمان اعت

Gokeakan &)نوجوانان،  ی، در کاهش پرخاشگر(Write, 2006)ود و مفهوم خ زی، تما

، کاهش (Oguzhanoglu & Osman, 2005) ،یشناخت فاتی، کاهش تحر(Hamamci, 2002)خود، 

پرخطر جوانان،  ی، کاهش رفتارها(Kruczek and Zagelbaum, 2004) و اضطراب،  یافسردگ

(Carbonel, 1999)موثر دانستند.  ،یاضطراب و افسردگ ،یری، در کاهش گوشه گ

کنند  هخشم مقابل تیریکند تا با مشکالت مد یبه افراد کمک م کردیرو نیا

(Hamamci, 2002 .)دانند؛ چون احساس  یرا ارزشمند م یافراد، تجارب گروه

برخورد  یرا برا دیجد یشوند که راه ها یم کیکنند و تحر یم یکمتر یانزوا

رشد  یفرد نیروابط ب یرا برا یدیجد یکنند و مهارت ها دایبا مسائل پ

 . (Carbonel, 1999)دهند 
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(، 1390و کنشلو ) ییامرا یپژوهش ها زین یداخل قاتیتحقی  نهیزم در

جانبازان اعصاب و روان؛  یروان یها یژگیرا بر و نمایش درمانی یاثربخش

 تیهو یها یریجهت گ تیو تثب یاجتماع ی(، بر مهارت ها1390متبعد )

و  ی(، بر بازخورد سازمان1390) یو اعتماد انینوجوانان دختر؛ صادق

و  یعزت نفس کل شی(، بر افزا1389و همکاران ) یگرج ؛یشغل یسازگار

و  یجسمان ،یاجتماع ،یعزت نفس خانوادگ یها اسیو خرده مق ،یبخشودگ

به  ادیو کاهش اعت یاجتماع ی(، بر بهبود مهارت ها1389) یکورک ؛یعموم

 یافسردگ زانی(، بر کاهش م1389و همکاران ) یدر افراد؛ ره کو نترنتیا

 شی(، بر افزا1384) انیمزمن و اسک یمبتال به اختالل روان یتردر زنان بس

 در دانش آموزان نشان دادند.  یاصل یفرد از خانواده  یافتگی زیتما

اما مکانیسم عمل رویکرد نمایش درمانی در درمان آسیب های اجتماعی چگونه 

وانی با ایفای نقش خصوصًا در کسانی که قادر به ایجاد نقش گذاری ر است.

این شیوه در و  کالمی نیستند از اهمیت ویژه و بسیار باالیی برخوردار است

مراجع در شرایط نقش گذاری روانی قرار می گیرد تا نقشی را ایفا کند که 

در این فن همچنین، با آنچه او را آزار می دهد رابطه مستقیم دارد. 

با به نمایش درآوردن صحنه های واقعی زندگی ودیداری کردن  درمانگری،

آنها از طریق طرح موضوعی معین و توسط گروهی از افراد که به هر دلیل 

 . لذا،(Carbonel, 1999)ی هستند اجرا می شوددچار نارسایی ها و اختالالت مشابه

ن شناختی مسئله وابه شخص کمک کرد تا ابعاد ر از طریق این درمان می توان

فرد از طریق به نمایش درآوردن  ،در این روشهمچنین،  خود را کشف کند.

شی به بازنگری مشکل آن مسائل نه فقط از راه گفت و گو بلکه با عمل نمای

تعارضات،  خصوصیات برجسته شخصیت، ارتباطات بین فردی، خود می پردازد و

وسط روش های مختلف نمایشی اختالالت احساسی و عاطفی ت –کشمکش های روانی 

به  ورد بررسی و مشاهده قرار می گیرد. شایان ذکر است که این رویکردم

عنوان آمیزه ای از روان درمانی و آموزش مهارت های اجتماعی در نظر 

گرفته شده که به بیماران این اجازه را می دهد تا به درک وسیع تری از 

. در (& Karatas, 2009 Gokeakan) برسند احساسات خود در رابطه با محیط و دیگران

تئاتریکال که فرد با دو عنصر عمل و مشاهده ی فعاالنه سروکار  این روش

اعضا به عمل و فعالیتی اقدام می کنند تا از طریق نقش خود در  دارد،

و دقیق تر انگیزه ها و  موقعیتی شبیه به زندگی واقعی بتوانند بهتر

فرد می  ،به بیان دیگر از طریق نمایش درمانیاحساسات خود را بشناسند و 

نقش گذاری روانی باعث شفاف شدن و  توانند به خود شناسی نائل آید

به  ،و در عین حال می شود احساسات واقعگرا و ایجاد فضای امن و انگیزه

احساس لذت و آرامش کرده و با استفاده از  فرد علت برون ریزی هیجانی،

و پرخاشگری خشم ها  ا به عمل بازی سازی، احساسات،حرکات و تبدیل کردن آنه

 . (Carbonel, 1999)دهایش را نشان می ده

  

 بحث و نتیجه گیری
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 جان،یبر بهبود هنمایش درمانی  یتوان گفت که اثربخش یبه طور خالصه م

 ،یگذشته خودآگاه یدادهایبرخورد با رو ،یفرد نیروابط ب ،یکارگروه

 اتیحل تجرب ،یخودآگاه یافراد، ارتقا رینسبت به سا دگاهید ،یخودنگران

کاهش  ،یشناخت فاتینوجوانان، کاهش تحر یدردناک گذشته، کاهش پرخاشگر

 تیو تثب یاجتماع یمهارت ها ،یروان یها یژگیو اضطراب، بهبود و یافسردگ

 ادیو کاهش اعت یاجتماع ینوجوانان، بهبود مهارت ها تیهو یها یریجهت گ

عزت  یها اسیو خرده مق یو بخشودگ یعزت نفس کل شیو بر افزا نترنتیبه ا

 ی به اثبات رسیده است. و عموم یجسمان ،یاجتماع ،ینفس خانوادگ

در نمایش درمانی شرکت کنندگان می توانند با حضور در جلسات متعدد فهرست 

نقش های اجتماعی خود را توسعه دهند و دریابند که نقش های زندگیشان 

انجام عاطفی و »، «ایجاد مهارت»، «تغییر رفتار»یافته است،  نیز تقویت

می تواند از طریق نمایش درمانی در شرایط و « رشد شخصیتی»و  «جسمانی

محیط های پیشگیری، مداخله و درمان حاصل شود. نمایش به عنوان هنری 

انسان محور در ذات خود همواره قدرت پاالیش روحی وروانی را دارا است و 

ار کنندگان آیین های نمایشی قرن هاست که در تالشند تا به واسطه بر گذ

هنر نمایشی و دیدن داستانی دراماتیک، تماشاگران را با برقراری حس 

همذات پنداری به آرامش روحی و روانی برسانند در این بین یکی از خصیصه 

ر های ذاتی هنر نمایش، وجه درمانی و توانبخش سازی آن است که فی نفسه د

بطن خصیصه های ذاتی هنر نمایش نهفته است. بر کسی پوشیده نیست که 

پاالیشی و درمانی بودن، خصلت ذاتی هنر است. خصوصًا هنر تئاتر به عنوان 

هنری زنده و پویا و در کنار آن خصیصه های دیگری است. خصوصا هنر تئاتر 

ن بی واسطه به عنوان هنری زنده و پویا و در کنار آن خصیصه های دیگری چو

بودن، بداهه پردازی و آرام سازی و روح و روان، سرگرم کنندگی و بازی 

سازی، تقلیدی بودن مشابه سازی رویداد های زندگی واقعی در قالبی 

 تئاتریکال از دیگر خصیصه های نهفته در این هنر ناب و انسانی است.

ی افراد های روحی و رواننمایش درمانی، شیوهای مؤثر در درمان عارضه

های مکرر، عالئم بالینی بیماری آنها شناخته نیازمندی است که پس از ویزیت

با مصرف دارو توسط روانپزشک عالئم بیماری  ت وشده و به اثبات رسیده اس

های گیرد. نمایش درمانگر، با مدد گرفتن از تکنیکآنها تحت کنترل قرار می

کشف استعدادها و بروز خالقیت بازتوانی و برای خاص نمایشی در راه شخصیت، 

ترین کند. این شیوه امروزه یکی از کاربردیو نوآوری در افراد تالش می

به کمک خصلت  وانی مراجعین است، های اثربخش هنر درمانی در بازتوروش

واسطه و نفس به نفس بودن هنر تئاتر، نمایشگر و تماشاگر که ذاتی بی

و « عمل»گرفتن مراجع در مرحله عموما هم خود مددجو هستند و قرار 

شود، در نمایش دهی مناسبی در عملکردهای فرد ایجاد مینظم ،«مشاهده»

درمانی مراجع با انجام بازی خالقانه، آزادسازی نیروهای درونی و 

پردازی و مشاهده عملکردهای خود به درک مناسبی از شخصیت واقعی بداهه

 . رسدخویش می
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