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 پیشگفتار
 (یگرامتونی و)

 

بسیار  کار افزودهیك ، های یادگیریموسیقی درمانی با بزرگساالن دچار ناتوانی

به این دلیل که این جمعیت در گذشته ، به خصوص است به پیشینه تحقیقات خوشایند

یك ناتوانی  تأثیرکرده است. دریافت توجه بسیار کمتری  هانسبت به سایر جمعیت

به رسمیت شناختن منحصر به در فزاینده خدمات و پشتیبانی  فقدان زمانیکهیادگیری 

 شود.ناکارآمد هستند به شدت احساس میاین گروه در جامعه ما  هایو پتانسیل یفرد

، به طور متناقض به دلیل شوندبیش از پیش مهم پنداشته میها که برچسب دنیاییدر 

-و در نتیجه کاهش انتظارات دست کم گرفتن مقصرما اغلب  "ناتوانی یادگیری"برچسب 

. این کتاب فراگیر هستیم، متوسط، شدید و خفیفیادگیری  هایدچار ناتوانیاز افراد  نما

هم دهد که کند، به ما اجازه مییك دنیای خالق باز می سوی هرا ب یشگفت انگیز در

به  شده موسیقی استفادهشویم که ، و متوجه اطمینان یابیم و هم به چالش کشیده شویم

  تواند داشته باشد.میچه معنایی لحاظ درمانی 

تا اکتشاف و  گرد هم آوردهتسا واتسون گروهی از متخصصان با تجربه و بسیار ماهر را 

ارائه دهد. این کتاب را  ایجنبهچند حوزهاز ارزش موسیقی درمانی در این  دقیقیدرك 

هایی در مورد نقش موسیقی درمانی در پاسخ دادن به مسائل واقعی و روزمره افراد بینش

شنیده ، در به رسمیت شناخته شدننیاز  --دهد ارائه می یادگیری هایدچار ناتوانی

را به اندازه که خشم  یك ابزاراحساسات خود از طریق  رها کردنو دن ش، درك شدن

 ابراز. داردمجاز می ، ترس و اضطراب1سردرگمیو  لذت، غم و اندوه و همچنین شادی

تجربیات عاطفی مثبت  بلکه به اندازهمنفی نیست؛  ،احساسات دشوار و گاهی دردناك

نیازهای بهداشت و سالمت ها درمان کنیم که آیاضروری و سالم است. ما اغلب بحث می

و خشم به سرخوردگی داشتن فردی که در اختیار در واقع —یا خیرسازند را برآورده می

                                                           
1 bewilderment             



 //  موسیقی درمانی بزرگساالن با اختالالت یادگیری  11

 به اندازه و همچنین ی استنیاز سالمتیك نیز گوش داده و واکنش نشان دهد شما 

 .سالم است یفرآیندهای فیزیکی درمان

رکز از ارتباط و محدوده موسیقی درمانی تسا واتسون با ارائه یك توضیح عملی و متم

دهد. این نشان میفرد فرضی سه  فرآینداز طریق  کند، و آن راموقعیت را توصیف می

-کند، که برای بسیاری از گروه، درك مفیدی از ارجاع به درمان را فراهم میآغازینبخش 

، پزشکان موسیقی درمانی و 1کارآموزدرمانگران موسیقی  --است  ارزشمندهای مختلف 

. تسا از بیرونای و مدیران خدمات رشتههای درون تیم چندو رشته متخصص اساتید

و  -- کندرا لحاظ میبا نظریه  1بالینی عمل)تمرین( پیوند به واتسون همچنین نیاز

 .گیردمی در برشده، تمام فصل های این کتاب را  نقل پیشینه تحقیقاتحمایت از 

برانگیز (، رفتار چالشساولان های اوتیسم )ریبا تشخیص بخشبه سه زیربخش دوم 

با این مشکالت  پردازد. افرادتشخیص دوگانه )الینور ریچاردز( می با)کتی وارنر( و افراد 

 اولیه اثرات درمانی مفید اتزمانی که گزارش اندارجاع داده شده یدرمانموسیقی خاص به 

کنند، کننده به خوبی تمرکز کار را توصیف میسه شرکت هر. را مستند کردندموسیقی 

مطالب های موردی قرار گرفتم که نمونه تأثیر( به طور خاص تحت مثل همیشهاما من )

و آمادگی برای  3. مشارکت اجتماعی، درك خودزیادی را برای بحث به همراه دارند

اهمیت موسیقی  8کنندگانشرکتکه این ای شیوه، مشارکت در ارتباط عاطفی عمیق

 دهند.مهارت درمانگر را نشان میدر عین حال و ، درمانی

ای بزرگ برای بزرگساالن و کودکان مؤسسهسال کار در  11من از  ماندگارخاطرات 

در این کتاب سه  خوشایند است کهو بسیار  ،کار گروهی است ،یادگیری هایناتوانی دچار

دی کلر فیلینگهام فصل مهم در زمینه موسیقی درمانی گروهی ارائه شده است. مثال مور

، کندرا تسهیل می یو روابط گروه پویایی ،دهد که چگونه موسیقی درمانیما نشان میبه 

چگونه آنها در اینکه و  هاادراکات دوستی نگاه کردن به، و مطالعه پژوهشی گنجانده شده

نشاندهنده  توسعه یافتنددر میان اعضای گروه  (بل/بعد از نتایجل زمان )قطو

به  او چطوردهد که . فصل تسا واتسون نشان میاست "محور-مراجعه کننده"پژوهش
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خود و نیازهای آنها از جامعه  مراجعینوضوح کار خود را در محدوده فرهنگ و جامعه 

 دچاردر زمینه موسیقی درمانی با افرادی که  ویبا فصل            . من شخصا متمرکز کرده است

، که در واقع جمعیت متأثر شدمبودند، به شدت  متعددفراگیر و  یادگیری هایناتوانی

و اولیه  هایقدم درمانگر جدیدبالینی بود که چندین سال پیش به عنوان یك موسیقی 

در  1عامل همدلیاز طریق ت درمانی. سبك کار موسیقی خود را در آن گذاشتم 1ثباتبی

              واقعا  در کار  در کار گروهی هانیاز به برخی از ساختار شناسایی، و همچنین شخصسطح 

فشرده هنگامی رخ داد که  در تعامل هیویت و نیند . کار اصلیتسا واتسون مشهود است

حضور یافتند و )من من  مؤسسههای خود در برای پیوستن به تیم 1988آنها در دهه 

تحت کننده مراجعهسطح  درمطمئنم( به وضوح با دیدن رویکرد موسیقی درمانی در کار 

که  ایانههای بسیار ماهرروش تأثیردر واقع ما بعدها تحت  همانطور که، قرار گرفتند تأثیر

را به  عناصر موسیقی تأثیردقیق . تسا واتسون با جزئیات ، قرار گرفتیمدادندآنها توسعه 

 خواندن.و اهمیت آواز  هارمونیبه ویژه ملودی،  -- کشدصویر میت

مؤثر در مورد موسیقی درمانی به به طور ارتباط  برقراری من همچنین توجه به

، کارن تایفورد و ساولبن  توسط، و این موضوع بینمرا خوشایند میتر مخاطبان گسترده

موسیقی درمانی به عنوان یك  نشناختبه رسمیت . اهمیت شده استتسا واتسون مطرح 

به  کنند،بینند و درك میافراد میدر زندگی را دیگران این کار  اینکه چگونهدرمان و 

ای، آموزنده و متفکرانه است گو بین اعضای یك تیم چندرشته. گفتبحث شده استخوبی 

 به توضیحو نیاز دیگر است،  متخصصانکار توسط این  به رسمیت شناختندهنده و نشان

 .داشته است، نیست این تیم برهای آموزشی گروهی و کارگاه نوازیبداههکه  یاثر

تسا واتسون مشهود  یکپارچگی تأثیرو  ،ی وجود داردزیاد مطالب بسیاردر این کتاب 

، نویسنده همکار یك فصل به عنوانچهار فصل از ده فصل و  با نوشتناست. تسا واتسون، 

ن درکی عالی از ا، مراقبین، والدین و متخصصمتخصصان مربوطه، نادرمانگربرای موسیقی 

این خواندن یادگیری ارائه داده است. های اهمیت موسیقی درمانی برای افراد دچار ناتوانی

وسیقی درمانی است. م ضروری موسیقی درمانی و پزشکان جویانکتاب برای همه دانش

الهام  و گر، هدایتارجاع دهی شدهبه خوبی های یادگیری برای بزرگساالن دچار ناتوانی
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های یادگیری دچار ناتوانیافراد  درك کنیم چراکند تا کمك میبه ما و  است بخش

 .دانندمناسب می خودبرای  درمانی را موسیقی

 



 

 

 مقدمه

 (تسا واتسون)

 

 دیباچه

موسیقی و  کنندگانمراجعه، نشینند، شش نفر می1انجمندر مرکز  یدر اتاق

ی خود به . مگی با پاخوانندآواز می و با یکدیگرنوازند موسیقی را می سازهای، 1درمانگران

با  اندرمانگرموسیقی یکی از که شنود . او میکندو صدای بلندی ایجاد می کوبدطبل می

او در این  این لحظهکند. در خندد و شروع به آواز خواندن می، میدهدپاسخ می ویولن

، کندمشارکت میگفتگوهای نزدیك با دیگران  و دراست،  3نوازتكقطعه موسیقی گروهی 

 گذارد.می تأثیربر موسیقی و  کندمی، انتخاب کندکنترل می افتداتفاق می بعدآنچه که 

احساسات شادی و درد است. هنگامی که او  یبیان 8رسد صداهای آوازیبه نظر می

. وجود دارد و بدون نیاز به کلمات بخشرضایترسد، یك سکوت موسیقی به پایان می

 دردارد و نیازمند کمك  متعددو  فراگیر  6های یادگیری)اختالالت یادگیری(ناتوانیمگی 

کند به او کمك می 6درمانیاست. تجربه او در موسیقیخود های زندگی روزمره تمام جنبه

-روابط رضایت درو دست یابد  6، به بیان خودبرقرار کندارتباط  هاناتوانیاز این فراتر تا 

  .درگیر شود       عمیقا بخش 

-درمانگر به پایان میموسیقی ، نیك جلسه خود را با نزدیك شدن به انتهای روزدر 

 او "را دوست داشتم. درمانیمن امروز موسیقی "گوید: کند و میرساند، به او نگاه می

دیگر  هایمحیطاست. در  حضور داشتهخود در اتاق  ایدقیقه 88جلسه معمول  برای

یا به چهره کسی  وقت بگذراندد دیگری او دشوار است که بیش از پنج دقیقه با فربرای 
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را با  موسیقی سازهایاین  گویاکند تا به طور نگاه کند. نیك از جلسات استفاده می

و فکر کند، و گاهی اوقات اشعار ترانه را که تجارب زندگی او کند ، صحبت بنوازددرمانگر 

برای نشان  سیقیمو سازهایاستفاده از  که، بنویسد. نیك متوجه شد دهدبازتاب میرا 

قوی  1. او قادر است احساساتت دارد سودمند استعصبانی چقدر احساسدادن اینکه 

دهد این بیان کند که به او اجازه می 1درمانی یرابطهخود را بدون آسیب رساندن به 

یادگیری، اوتیسم  اختالالتفکر کند. نیك و کند تجربیات را به اشتراك بگذارد، پردازش 

 بیند.کننده و ترسناك میزندگی را گیج اغلبو  دیگر داردروانی  سالمتمشکالت و 

 

 كتاب موضوعات

اولین کتابی است که به طور  یادگیریهای دچار ناتوانیبا بزرگساالن  یدرمانموسیقی 

یادگیری تمرکز دارد.  ناتوانیبا انواع تشخیص  مراجعینکامل بر این کار مهم انجام شده با 

-دچار ناتوانیمسائلی که افراد هم ، و 3کار درمانیو موسیقی  هم برایاین یك بینش را 

بسیاری از  های موردینمونهتوسط که  شان با آن مواجه هستندیادگیری در زندگی های

. بیشتر کارهای دهد، ارائه میاستنشان داده شده درمانی موسیقی کارهای بالینی 

موسیقی انجام می شود. با این حال،  8خصوصی یموسیقی درمانی در یك محیط درمان

درمانگران باید راهی برای به اشتراك گذاشتن اطالعات در مورد کار خود پیدا کنند. این 

، بلکه 6دهد که نه تنها برای متخصصان موسیقیویری دقیق از آن کار را ارائه میکتاب تص

 کانونهستند،  حوزهیا کار در این  این تخصص بررسیقمند به که عال افراد دیگربرای 

  توجه است.

های اساسی روزمره در مهارت نقایصو  6فکرییك تشخیص اختالل  ناتوانی یادگیری

ها نشان (. نظرسنجی1881که از دوران کودکی وجود دارد )امرسون و همکاران،  ،است

ناتوانی  دچاردهد که در حال حاضر بیش از یك میلیون بزرگسال در انگلستان می

-یا شدید هستند. داشتن یك ناتوانی در یادگیری، به دلیل طیف گسترده خفیفیادگیری 
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. داردمتفاوت  یاثرهر فرد  در، وجود دارد 1اصطالحها و مشکالت که در ای از تشخیص

که ممکن است  اثریهای این کتاب شرح داده شده است و ها در فصلاین تشخیص

، مورد توجه قرار گرفته بخش داشته باشدرضایتمختلف برای یك زندگی  1هایبیماری

به و اغلب در طول تاریخ  شوندقرار داده می حاشیهدر یادگیری  ناتوانی دچاراست. افراد 

شوند که صدای خود تشویق می فقطو اکنون  طور ناخوشایندی با آنها برخورد شده است،

: داردبیان میکنند. همانطور که آرتور  پرجای خود را  انجمنرا پیدا کنند و در جامعه و 

یادگیری به شدت نادیده گرفته  هایناتوانی دچارزندگی عاطفی و مشکالت عاطفی افراد "

درمانگران در موسیقی  کند که چگونهبررسی می (. این کتاب16: 1883) "شده است

، کنندکار می روابط و احساسات حوزهیادگیری در  هایناتوانی دچارمشارکت با افراد 

و به انواع مختلف مسائل و مشکالت  کنندرا ترغیب می 3استقالل و توانمندسازیو 

 د.نپردازمی

برای افرادی               است و مخصوصا  8کالمیغیر                                 درمانی نوعی مداخله درمانی عمدتا  موسیقی

را در مورد احساسات خود کسانی که صحبت هستند و یا  6ارتباطی مشکالتکه دچار 

در تعامل با دیگران هستند یا  مشکالت. افرادی که دچار یابند، مناسب استمیدشوار 

در توانند این درمان را به عنوان یك رویکرد می دارند برانگیزچالشی رهارفتا افرادی که

-تجربه" نوعیتواند به ظر بگیرند. جان معتقد است که موسیقی درمانی میدر ن 6دسترس

6محوربه جای بینش محور
دهد که به افراد امکان می(، 168: 1996)جان  انگاشته شود "

با دیگران،  بودنهای مختلف برای راه یافتن تجربه ،زمانیکه کلمات در دسترس نیستند

 هایشان از طریق موسیقیکردن و به اشتراك گذاشتن احساسات و گفتن داستان ابراز

کالمی موسیقی و رابزار غی پذیریدسترسبنابراین موسیقی درمانی به دلیل  .داشته باشند

کند، برای گذاری و بیان احساسات فراهم میهایی که برای ایجاد روابط و اشتراكفرصت

های مختلف کتاب، کل کارهای بالینی را در است. فصل مرتبطبسیار  مراجعیناین گروه 
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متخصصان که دیگر با  1کار مشترك تاکنند: از کار فردی و گروهی، بررسی می حوزهاین 

 د.نشوها به اشتراك گذاشته میدر آن دانش و مهارت

های ناتوانی دچار با بزرگساالن 1968تان از دهه درمانگران در انگلسموسیقی 

مستند شده است. درك این  به ندرتاند، و در عین حال این کار کار کرده یادگیری

آوری من شروع به فکر کردن به جمعد، موسیقی وجود دارپیشینه تحقیقات شکاف در 

 هایناتوانی دچاردر موسیقی درمانی با بزرگساالن  یاتتجرب کردم تاکتاب نخستین 

که عمیق و در هایی مستند کنم روابط و کار معتبرسازیبه منظور توصیف و را یادگیری 

با افرادی که  اندکرده. همه کسانی که به این کتاب کمك هستند 1دهندهتکانحال عین 

به سختی در درمان کسانی که ، اندمواجه بوده اندپذیری و قدرت خود را نشان دادهانعطاف

 اند.آموخته نی بسیارناتوااند و به ما در مورد زندگی و خود مشغول به کار بوده

 دچارکه با بزرگساالن  موسیقی درمانگرانیبیشتر میان  بحثدر چند سال گذشته، 

شاید به دلیل نیاز به که ، به وجود آمده است یادگیری مشغول به کار هستند هایناتوانی

رسد که پاسخگویی به مسائل مطرح شده توسط سیاست و قانون دولت باشد. به نظر می

به موقع  نویسندگان دیگر برای به اشتراك گذاشتن کار خود و تحقیقات اخیردعوت از 

سازی کار و تحقیق بالینی تکلیف مستند. این نویسندگان انرژی و شور و شوق را به باشد

  اند.بخش ساختهویرایش این کتاب را لذتو  اندوارد کردهخود 

های اخیر که دولت در سال اننددمی              کنند، احتماال کسانی که این کتاب را مطالعه می

تمرکز ناتوانی یادگیری  بر 1881در سال  ارج نهادن افراد 3با انتشار گزارش رسمی و دقیق

 ناتوانیخدمات  ای که در آنقابل توجهی بر شیوه تأثیرتا به حال امر و این ، کرده است

که این کتاب تی سؤاالو  موضوعات (.DOH ،c1881) شود داشته استمی یادگیری ارائه

 هایبهبود شانس افراد ارج نهادن، به موقع است. هدف کندکند و اشاره میمطرح می

 6شمول، استقالل، انتخاب و 8ل حقوقوناتوانی یادگیری با تمرکز بر اص دچارزندگی افراد 

و مهم هستند این مسائل در کار موسیقی درمانی روشی که در آن                   . این کتاب دقیقا بود
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)نگاه کند پردازند را بررسی میمیاین موضوعات  درمانگران بهموسیقی  چگونهاینکه 

المللی، از ها نه تنها برای کار در انگلستان بلکه در سطح بین(. این توسعه1کنید به فصل 

 ، مرتبط است.بخشرضایت ، استقالل و زندگی1)دفاع(لحاظ حرکت به سمت حمایت

  

 كتاباین ساختار 

 چهاست که تاریخ فصلشود. بخش اول شامل دو چهار بخش تقسیم میاین کتاب به 

 1د. فصل دهارائه میرا ناتوانی یادگیری و موسیقی درمانی های حوزه نمای کلیو 

ها و جوامع یادگیری چیست و چگونه بر زندگی، خانواده ناتوانیاطالعاتی در مورد اینکه 

 با یكو شود، می ارائه این جمعیت  چهتاریخای از . خالصهدهدمی ارائهگذارد، می تأثیر

حوزه در این  یموسیقی درمان چهتاریخ .رسدبه پایان می گذاری اخیرطرح تفکر و سیاست

جزئیات کار  1. فصل که شامل بررسی پیشینه تحقیقات است، شودبالینی لحاظ می

درمان چه  : در اتاقکندرا مطرح می سؤالکند و این را بررسی می درمانگر موسیقی

در پیشرفت خود از کننده فرضی را سه مراجعه ما  همانطور که ،افتد؟ این کاراتفاقی می

 هاینکتهفصل، این . در طول شودنشان داده می، کنیممالقات و پیگیری میطریق درمان 

ع از کار موسیقی وجود دارد، که یك تصویر جام عمل)تمرین(در مورد نظریه و  1تفکر

 دهد.ارائه میدرمانی 

. نویسندگان اطالعاتی پردازدمیخاص  هایدوم کتاب به کار با افراد با تشخیص بخش

و  گی فرد، یك مرور کلی از رویکردهاآن بر زند تأثیردر مورد هر تشخیص و نحوه 

به های بالینی را با نمونه خودهای دهند و نوشتههای موسیقی درمانی را ارائه میاستراتژی

های نظری ، بحثپردازدمی 3سپرگرآسندرم اوتیسم و به  ساولیان کشند. رمیتصویر 

بیش از چهار در طول کرده و یك مطالعه موردی از کار با یك مرد جوان  خالصهاخیر را 

نویسد و مسائل اصلی را برانگیز می. کتی وارنر در مورد رفتار چالشدهدرا شرح میسال 

چهار نفر در با کار  در موردو یك مطالعه موردی بالینی  دهدارائه میدر این حوزه دشوار 

                                                           
1 advocacy 

2 reflection 

3 Asperger's syndrome 
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با تشخیص  مراجعین. الینور ریچاردز مسائل مربوط به کندرا توصیف مییك گروه 

 .دهدمورد بحث قرار می ی راناتوانی یادگیری و مشکالت سالمت روان 1دوگانه

م به کار افیلینگهکلر ، 6کند. در فصل را توصیف می 1سوم کتاب، کار گروهی بخش

دهد را ارائه میهای کار گروهی نظریهاز کلی  و یك بررسی، پردازدمی 3گروهی و دوستی

موسیقی درمانی  در آننشان دهد که راهی را تا کند استفاده میو از تحقیقات اخیرش 

مستند  های اجتماعی کمك کند. کار من در دو فصل بعدیتواند به گسترش شبکهمی

. این است 8(مشتركاجتماعی)موسیقی درمانی و کار در مورد  6فصل  ست،نخ، شودمی

و  استدرمانی  موسیقینظری اخیر در  هایتوسعهشامل  6)اجتماع(فصل مفاهیم جامعه

تنظیم مسائل مربوط به زندگی اجتماعی  به منظور لحاظ که به طور مشخصکار گروهی 

های ناتوانی دچارمربوط به کار با افرادی است که  8. فصل دهدشود را شرح میمی

مراجعین ارائه هستند. یك مرور کلی از مسائل مربوط به این  متعددو  فراگیر یادگیری

 .شودتوضیح داده میمطالعه موردی یك گروه  شود ومی

درمورد  ساول، بن 9است. در فصل  6بخش کتاب مربوط به موضوع کار تیمیآخرین 

از تحقیقات اخیر و ، پردازدنگرد میمی درمانیموسیقی به اینکه چگونه جهان خارج 

تواند به که موسیقی درمانی می چقدر معتقدند 6دهد مراقبیننشان کند تا استفاده می

است. در فصل به چه معنا موسیقی درمانی  کارورزان برای امر کمك کند و این مراجعین

در موسیقی  9)گروهی(مشارکتیو  8ایرشتهمفاهیم کار چند ایفوردتکارن من و  18

اران های بین همک، بحثکنیم، این مفاهیم را بیان میدهیممد نظر قرار میدرمانی را 

 بین همکاران مشارکتیهایی از کار ها را با نمونهو این ایده نماییمای را ارائه میرشتهچند

های خوبی برای پزشکان موسیقی درمانی ارائه لدستورالعم 1 پیوست. دهیمنشان می

 کند.را فهرست میمفید  یهاسایتها و وبسازمان 1 پیوستدهد و می

                                                           
1 dual diagnosis 

2 group work 

3 friendship 

4 community work 

5 community 

6 teamwork 

7 carers 

8 multidisciplinary 

9 collaborative 



 11//     مقدمه

 شناسیاصطالح بر ییادداشت

در کتاب استفاده کنم، زیرا این یادگیری ناتوانی  1من تصمیم گرفتم از اصطالح

آشنایی دارم. با این حال، من آگاه  با آن NHSدر  خودماصطالحی است که در کار 

م خواننده ، و امیدواردهندترجیح میرا  1یادگیری اصطالح مشکلهستم که بعضی از افراد 

در نقاط  8خدماتکاربر و  کنندهمراجعههستند. اصطالحات  3تصور کند که اینها مترادف

دهنده تفاوت شود، نشانمختلف در سراسر کتاب توسط نویسندگان مختلف استفاده می

در  1اصطالحات در فصل  در مورد . این مسائلاست در استفاده از کلمات و اصطالحات

 نظر گرفته شده است.

و دانش و راهنمایی برای باشد  6در خور تأمل، امید است که این کتاب، در آخر

که در این زمینه فعالیت و مراقبین و افرادی فراهم کند  انمتخصص، موسیقی درمانگران

 کنند.یم

                                                           
1 term 

2 learning difficulty 

3 interchangeable 

4 service user 

5 thought-provoking 




