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ABSTRACT
Objective Deafness is a disorder with many individual and interpersonal negative consequences. There-

fore, proper measures should be taken to identify and implement effective programs and strategies to
reduce the problems of these people. This study aimed to investigate the effectiveness of play therapy
on deaf children's social adaptation and communication skills.
Materials & Methods This research was a quasi-experimental study. The study population included all
elementary deaf students in the city of Sari in 2011-2012. According to statistics, they comprised 40 students and the entire selected community were included in the study. Out of 40, twenty were randomly
assigned in the experimental group and 20 in the control group. The experimental group were treated by
game therapy during 12 weekly sessions. The study instruments were Social Skills Rating Scale and Skills
Test-Revised communication were used to collect data.
Results Descriptive statistics and scores of each communication skills and social adaptation of deaf children participating in this study indicated that the participants in the experimental group had a better improvement than the control group participants (P<0.05). Also, the results of covariance analysis showed
that play therapy significantly improved the mean scores of communication skills and social adaptation
in the experimental group compared to the control group. In other words, in deaf children, the effectiveness of play therapy in increasing social adjustment and communication skills is significantly more than
non-treated control group.
Conclusion Play therapy is an effective way to improve the social and communication skills of deaf children. Therefore, in the area of working with deaf and hearing impaired children, experts and health
professionals can use play therapy as an effective way to improve their social adaptation and communication skills, given the physical problems of these individuals and their limitations.
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هدف ناشنوایی اختاللی است که با پیامدهای منفی فردی و بینفردی بسیاری همراه است .باید با شناسایی و بهکارگیری برنامهها و
راهبردهای مؤثر در راستای کاهش مشکالت این گروه از افراد گامی برداشته شود .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثربخشی بازیدرمانی
بر سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کودکان ناشنوا است.

روش بررسی اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع نیمهآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشآموزان ناشنوای دوره ابتدایی شهرستان
ساری در سال تحصیلی  1395-96بود .تعداد دانشآموزان  40نفر بود .در این مطالعه کل جامعه انتخابی در تحقیق شرکت داده شدند
و از این گروه  40نفری ،به طور تصادفی  20نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه کنترل گمارده شدند .اعضای گروه آزمایش در طول
 12جلسه هفتگي مورد بازیدرمانی قرار گرفتند .از مقیاس درجهبندی مهارتهای اجتماعی ،آزمون مهارتهاي ارتباطي برای جمعآوری
دادهها استفاده شد.

کلیدواژهها:

ناشنوا ،بازیدرمانی،
مهارت ارتباطی،
سازگاری اجتماعی

یافتهها نتایج آمار توصیفی و نمرات هر یک از مهارتهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان ناشنوای شرکتکننده در این مطالعه
گویای بهبود وضعیت شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود ( .)P≤0/05همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد
بازیدرمانی موجب بهبود معنادار ميانگين نمرات مهارتهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل شده
است (.)P≤0/05

نتیجهگیری بر اساس یافتههای این پژوهش ،بازیدرمانی روشی مؤثر در بهبود وضعیت ارتباطی و اجتماعی کودکان ناشنوا است .در
زمینه کار با کودکان ناشنوا و کمشنوا ،متخصصان و کارشناسان حوزه سالمت میتوانند با توجه به مشکل جسمی این گروه از افراد و
محدودیتهای آنها ،از بازیدرمانی به عنوان روشی مؤثر در بهبود وضعیت ارتباطی و اجتماعی کودکان ناشنوا استفاده کنند.

مقدمه
امروزه بهبود کیفیت زندگی افراد ناتوان جسمی به عنوان
یک هدف بازتوانی به شمار میرود .ازجمله افراد ناتوان جسمی،
ناشنوایان و کمشنوایان هستند .ناشنوایی نوعی اختالل حسی
عصبی است که بیش از  120میلیون نفر در سراسر دنیا به
آن دچار هستند [ .]1معضل کاهش شنوایی حدود  15تا 26
درصد جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داده است .ناشنوایی
با اختالالت مختلف در زمینه تکامل احساسی ،اجتماعی و
شناختی در ارتباط است .بر اساس شواهد موجود ،ناشنوایی
اثرات گستردهای در توسعه عملکرد اجتماعی ،عاطفی و شناختی
دارد .میزان مشکالت رفتاری و احساسی در کودکان ناشنوا
حدود  2برابر بیش از کودکان شنواست [ .]2در واقع فرد ناشنوا
کسی است که اختالل شنواییاش از روند پردازش موفقیتآمیز
اطالعات کالمی که از طریق شنیدن به دست میآید ،جلوگیری

میکند .بنابراین افت شنوایی به طرق مختلفی بر زندگی فرد
ازجمله رشد اجتماعی اثر میگذارد و فرايند اجتماعي شدن را
به گونهای منفی تحت تأثير قرار ميدهد [.]3
از آنجا که مشکل شنوایی فرايند اجتماعی شدن را تحت تأثیر
قرار میدهد و یکی از پراسترسترین ناتوانیهای حسی است،
والدین و خانواده نیز نگران تحول فرزند خود و روابط اجتماعی
او هستند .کودکان داراي نارسایی شنوایی ،با تأخیر در تحول
و مشکالت ارتباطی و اجتماعی مواجه هستند و اغلب قادر
به ایجاد رابطه اجتماعی و متقابل با همساالن و بزرگساالن
نیستند و سازگاري عاطفی و مهارتهای اجتماعی آنان با
دشواري روبهرو است [.]4
در واقع این کودکان عالوه بر مشکالت جسمی با مشكالت
هيجاني متعدد مانند عالئم اضطرابي ،افسردگي ،ضعف ارتباطي
اجتماعي ،عدم امنیت و مشکالت رفتاری نیز روبهرو هستند.

* نویسنده مسئول:
دکتر جوانشیر اسدی
نشانی :گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه روانشناسی.
تلفن+98 )912( 7322459 :
رایانامهardeshir.asadi@gmail.com :
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در زمينه مشكالت رفتاري ،اجتماعی و ارتباطی نوجوانان
ناشنوا ،رفتارهاي ناسازگارانهای مانند بيشفعالي كمبود توجه،
پرخاشگري ،لجبازي ،اختالل سلوك و سطح پایين عزت نفس
به ويژه در زمينههاي اجتماعي مشاهده میشود [ .]5در همین
راستا ،گزارش شده است که رفتارهای خودکشی که در ارتباط
با کاهش امید و برخورداری از حمایت اجتماعی است ،در افراد
ناشنوا نسبتاً بیشتر است [ .]6شین و هانگ 1گزارش کردند
که دلیل عمده خودکشی در افراد ناشنوا مشکالت هیجانی،
خانوادگی و ارتباطی است [.]7
بر این اساس از جمله ضعفهای قابل مشاهده در افراد ناشنوا
و کمشنوا ،سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی است.
سازگاري اجتماعي شامل سازگاري فرد با محيط اجتماعي
است كه اين سازگاري ممكن است با تغيير دادن خود و يا
محيط به دست آيد [ .]8 ،9مهارتها و سازگاری اجتماعي
بخش مهمي از حوزه رشد فردي است و كمبود آن در دراز مدت
ضربه شديدي به كودك وارد ميكند [ .]8مهارتهای ارتباطی
فرايندي است كه افراد در آن اطالعات ،افكار و احساسهاي
خود را از طريق مبادله كالمي و غيركالمي با يكديگر در میان
ميگذارند و افراد به واسطه مهارتهای ارتباطي میتوانند روابط
بینفردي مناسبی برقرار کنند [.]10
مهارتهای ارتباطی مبادله عواطف متناسب ،عالیق مشترک
و استفاده از تعامالت مثبت است [ ]11و با ارائه شیوههای
ضروري براي زندگي سالم و سازنده ،دربردارنده مجموعهای
از تواناییهایی است كه سبب سازگاري افراد با ديگران و
شکلگیری رفتارهاي مثبت و مفيد میشود و آنان را در ایفای
نقش مناسب در جامعه بدون آسیب رساندن به خود يا ديگران
یاری میرساند .برخي مطالعات حاکي از آن است که داشتن
سطح پایین مهارتهاي ارتباطي یکي از مهمترین عواملي است
که با بروز مشکل در روابط ارتباط دارد و منجر به ناسازگاري
فرد با اطرافیان و محیط زندگي ميشود [.]12
کمبود مهارتهاي ارتباطي اغلب به ناسازگاري منجر ميشود
و با آموزش مناسب قابل جبران است [ .]13با توجه به اینکه
مهارتهای ارتباطی و اجتماعي در ارتباط با ديگران آموخته
میشوند و لزوم كسب بسياري از اين مهارتها ،داشتن قدرت
و حواس کافی ازجمله شنوایی است ،درنتيجه افراد ناشنوا
بهواسط ه نارسایی شنوایی ،از به دست آوردن چنين تجربياتي
محروم هستند که اين میتواند بر رشد ارتباطی و تعامل
اجتماعي افراد ناشنوا تأثیری منفی داشته باشد [.]14
به عنوان مثال در یک تحقیق [ ]12، 15برای بررسی
تأخیر در اکتساب توانایی ادراک و بازشناسی هیجانی درنتیجه
ناتواناییهای حسی ،دو گروه از کودکان كمشنوا و همچنین

گروه شاهد بدون آسیب ارزیابی شدند .بر اساس نتایج
بهدستآمده ،کودکان كمشنوا در مقایسه با همساالنشان در
گروه شاهد تأخیرهای قابل توجهی در تمامی تکالیف مقياس
بازشناسي هيجاني داشتند .مطابق با این نتایج میتوان اینگونه
استدالل کرد که عملكرد کودکان كمشنوا در تکالیف بازشناسی
و ادراک هیجانی و ارتباطی بهعنوان بعد ضروري رشد ذهني،
اجتماعي و شخصيتي ضعیف است [.]16
در همین راستا ،گرای 2در تحقیقات خود ادعا میکند
کمشنوایان در رشد واژگان زبانی محدودیت و تأخیر دارند و
از اسامی عینی و ملموس بیشتر از اسامی انتزاعی و ذهنی
استفاده میکنند [ .]14کریکاس و سیفرید 3نشان دادند
کودکان کمشنوا در فراگیری و کاربرد جمالت پیچیده و ساخت
افعال با مشکالت جدی مواجهند و از اینرو تنوع واژگانی در
کودکان کمشنوا محدود و طول گفتههایشان از همتایان شنوای
خود کوتاهتر است که همگی دال بر ضعف کودکان ناشنوا در
مهارتهای ارتباطی و اجتماعی است [.]15، 16
ناشنوایی ضایعهای است که تبعات فردی ،جمعی و اجتماعی
فراوانی را به دنبال دارد .با توجه به محدودیتهای ناشی از
معلولیت در کودکان ناشنوا و پیامدهای جسمانی ،روانی و
اجتماعی آن ،اجرای آموزشهای ویژه هماهنگ با نیازهای خاص
این کودکان ضرورت مییابد .البته چنین آموزشها و خدماتی
در سنین کودکی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا کودکان در آستانه
یادگیری هستند .بنابراین آثار ناشی از مشکالت جسمی عصبی
در کودکان ناشنوا بیشتر است و هرگونه اختالل در برقراری رابطه
با دیگران ،میتواند مشکالت جدیای را در آینده برای آنان به
همراه داشته باشد .پژوهشهای متعددی انجام شده است که
ضمن گزارش نقص و کاستی مهارت اجتماعی در افراد ناشنوا ،به
اهمیت آموزش ،اکتساب و بهکارگیری مهارت اجتماعی و افزایش
و رشد این مهارتها تأکید کردهاند [.]16، 17
برای آموزش سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی از روشهای
مختلفی استفاده میشود که یکی از ضروری ترین آنها بازیدرمانی
است [ .]18بازیدرمانی بهعنوان ارتباط بینفردی پویا بین کودک و
درمانگر آموزشدیده توصیف میشود .در فرایند بازیدرمانی فرصتی
برای ارتباط امن بین کودک و درمانگر ایجاد میشود تا کودک به
طور کامل خود را بیان کند [ .]19بازيدرمانی نوعی مداخلهدرمانی
است که در آن از بازي به عنوان ابزار محوری براي درمان مشکالت و
اختالالتدورانکودکیاستفادهمیشود.بهعبارتیدیگر،بازيدرمانی
فرایندي تخصصی است که در آن ،یک بازيدرمانگر آموزشدیده
از ظرفیتهاي بازي براي کمک به مراجعان و بهبود بخشیدن به
عملکردهاي آنان با هدف بهبود اختالالت و همچنین دستیابی به
رشد و بالندگی استفاده میکند [.]20
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در همین راستا مطالعات متعددی اثربخشی بازیدرمانی را بر
کاهش اختالالت و مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان بررسی
کردهاند؛ به طور مثال ،جانسون 4و همکاران در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که بازيدرمانی میتواند روابط والد کودك را در
کودکان بـا اخـتالل نقص توجه بیشفعالی بهبود بخشد [.]20
جیندال ،اسنپ و ویترانیا 5در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
بازیهای مبتنی بر تکنیکهای نمایشی باعث افزایش و بهبود
مهارت اجتماعی هیجانی در افراد با نیازهای ویژه میشود [.]21
مینی والن 6و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که برای هر شرکتکننده در طول مداخله و پیگیری ،طرحهای
8
درمان بسیار مؤثر است [ .]22مطالعات رای 7و همکاران و پاتل
و همکاران نیز گویای مؤثر بودن بازیدرمانی در کاهش اضطراب
و نگرانی کودکان و بهبود عزت نفس آنهاست [ .]23، 24این
در حالی است که برخی مطالعات از عدم اثربخشی بازیدرمانی
در بهبود مشکالت مختلف خبر میدهند .در مطالعهای نشان
داده شد که بازیدرمانی در بهبود مشکالت رفتاری و تحصیلی
کودکان مؤثر عمل نکرده است [ .]25همچنین در مطالعه دیگری
نشان داده شد که بازیدرمانی در بهبود بازداری رفتاری کودکان
مؤثر عمل نکرده است [.]26
در واقع بازیدرمانی روشی است که به وسیله آن ،ابزارهای
طبیعی بیان حالت کودک ،یعنی بازی ،به عنوان روش درمانی
به کار گرفته میشود تا به کودک کمک کند فشارهای احساسی
خویش را تحت کنترل قرار دهد [ .]18با تأملی در پژوهشهای
پیشین ،به نظر میرسد بازیدرمانی میتواند گزینه درمانی
مناسبی برای درمان مشکالت مختلف در دوره کودکی باشد؛ اما
در مطالعات موجود به بررسی اثربخشی بازیدرمانی در کاهش
مشکالت روانی ،اجتماعی و ارتباطی کودکان ناشنوا به طور خاص
پرداخته نشده است و وجود این خأل احساس میشود.
بازیدرمانی میتواند ابزار مفیدی برای برقراری ارتباط همهجانبه
با کودک باشد و از این طریق میتوان به دنیای روانشناختی و
عاطفی کودک دسترسی پیدا کرد و بسیاری از مشکالت رفتاری
و هیجانی را به شکلی ساده و گویا ،آسیبشناسی ،علتیابی و
درمان کرد .این موضوع بهخصوص در کودکان ناشنوا که به
واسطه مشکل جسمانی از ارتباط کامل با دیگران محروم هستند
و بسیاری از جوانب دنیای روانی و هیجانیشان رشد نیافته است
یا پنهان میماند ،اهمیت ویژهای دارد .کودك ناشنوا از خیلی
فرصتهای رشدی و ارتباطی محروم است وحتی گفته میشود
کودکان ناشنوا در دنیاي تنهایی مطلق زند گی میکنند [.]27
4. Johnson
5. Jindal, Snape and Vettraina
6. Meany Walen
7. Ray
8. Patel

شخصی کـه با نارسایی شنوایی متولد میشود بـا چالشهای
متعددي روبهروست؛ ازجمله در زمینههاي عاطفی ،فکري،
اجتماعی ،تحصیلی ،گفتار ،تفکر ،اشکال در فراگیري مسـائل
ذهنی .این کودکان در زمینه ارتباط با افراد خانواده نیز
مشکالتی دارند [ .]17بنابراین ناشنوایی یـک مشکل شـایع
جهانی اسـت کـه بهشدت کیفیت زندگی فرد را تهدید میکند
[ .]28با توجه به آنچه گفته شد ،شناسایی و بهکارگیری
مداخالت مؤثر برای برقراری ارتباط با کودکان ناشنوا و
کمک به آنها برای رشد در حوزههای مختلف گفتار ،تفکر،
یادگیری ،تحصیلی ،هیجانی و اجتماعی برای کاهش آالم و
محدودیتهای آنها ضروری به نظر میرسد.
در همین راستا ،بازیدرمانی میتواند مداخله مؤثری برای
ارتباط با کودک ناشنوا باشد و به واسطه این ابزار میتوان امیدوار
بود که با استفاده بهینه از سایر حواس کودک ،هم با دنیای
درونی او ارتباط مؤثرتری برقرار کرد و هم او را در راستای بهبود
مهارتهای متعدد یاری کرد .این در حالی است که ناشنوایی
بستری مناسب برای عدم رشد و پرورش مهارتهای ارتباطی و
اجتماعی و ناسازگاری است.
حال این سوال مطرح میشود که آیا بازیدرمانی میتواند گزینه
مناسبی برای بهبود مهارتهای ارتباطی و اجتماعی کودکان ناشنوا
باشد .بر این اساس و با توجه به مطالعات بسیار محدود ،تأثیر
بازیدرمانی بر بهبود مهارتهای کودکان ناشنوا ،بهخصوص اینکه
تا به حال مطالعهای به طور خاص به بررسی کارایی این روش در
بهبود مهارتهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان ناشنوا
آن هم بر روی جمعیت ایرانی نپرداخته است و همچنین یافته
مطالعات موجود در زمینه اثربخشی بازیدرمانی ناهمخوان است،
پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی بازیدرمانی روی سازگاری
اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کودکان ناشنوا میپردازد.

روش بررسی
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت آزمایشی
و از نظر روش تحقیق آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون
با گروه کنترل است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام
دانشآموزان ناشنوای دوره ابتدایی شهرستان ساری در سال
تحصیلی  1395-96بوده است .در این مطالعه کل جامعه انتخابی
( 40نفر) در تحقیق شرکت داده شدند .از این تعداد ،به طور
تصادفی  20نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه کنترل گمارده
شدند .در اين نوع طرح عواملي كه ميتواند اعتبار دروني را تهديد
كند ،كنترل میشود .از این تعداد 12 ،پسر و  8دختر در گروه
آزمایش و  13پسر و  7دختر در گروه کنترل قرار گرفتند.
تعداد دانشآموزان کالس اول تا ششم به ترتیب در گروه
آزمایش  3 ،2 ،4 ،5 ،3 ،3و در گروه کنترل 4 ،3 ،4 ،4 ،2 ،3
بودند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :داشتن مشکل
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جدول  .1خالصه جلسات بازیدرمانی
ردیف

جلسه

آموزش

روش و ابزار

1

اول و دوم

برقراري ارتباط

از بازیهای ساده میتوان براي برقراري ارتباط با كودك استفاده كرد.

2

سوم ،چهارم و پنجم

حافظه فعال شفاهي

مثل بازي شنيدن و كدگذاري كردن ،بازي تطبيق چند شماره با صداي حيوانات خاص ،بازي ببين و بگو و ...

3

ششم

بازداری مرحله شفاهي

داستانهای مصور ،ليلي كردن همراه با تعريف يك شعر ،بازي با كارت ،قرار دادن سه رنگ متفاوت روي ديوار و رفتن
کودک کنار رنگ موردنظر بهفرمان درمانگر و انجام دو حرکت مخصوص آن

4

هفتم

بازداری مرحله حركتي

بازي كارت حروف (تشكيل كلمه) با طي مسيري مشخصشده کارتها و تصوير گفتهشده درمانگر را بردارد و حركتي
خاص انجام دهد.

5

هشتم

بازداری مرحله مداد
کاغذی

كودكان ناشنوایی كه خواندن و نوشتن بلدند ،كارهاي كاغذ قلكي بهترين فعاليت است.
تفكيك برعکسنويسي ،از بين اشكال درهمپیچیده یکشکل خاص را پيدا كنند ،تصوير متفاوت را مقايسه کنند و
همچنين شباهت آن را بگويند.

6

نهم و دهم

حل مسئله شناختي

بازیهایی از قبيل چيدن پازل ،سناریوسازی در مورد مسائلي كه برايشان اتفاق افتاده است .اين تكنيك مهمترین و
کاربردیترین فن براي حل مسئله است (طرح مسئله ،فرضیهسازی ،انتخاب پاسخ درست).

7

یازدهم و دوازدهم

برنامه زماني

در پنج دقيقه يك كار انجام دهند.
از بيدار شدن تا مدرسه رفتن را بنويسند.
مرتب كردن کارتهاي فعاليت در زندگي روزمره
در پايان فعالیتهای پيشنهادي ،درمانگر زمانبندی واقعي را آموزش میدهد.

ناشنوایی ،تمایل به شرکت در پژوهش ،نداشتن بیماری جسمی
یا روانی حاد .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :وجود
معلولیتی به غیر از ناشنوایی مثل نابینایی یا ناتوانی ذهنی ،تمایل
نداشتن به ادامه شرکت در مطالعه .به منظور رعایت اخالق در
پژوهش شرط اساسی رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش،
حفظ اطالعات و اسرار شخصی شرکتکنندگان و خروج در هر
مرحله از پژوهش در صورتی که فرایند درمان موجبات سلب
آسایش روانی فرد را ایجاد میکرد لحاظ شد.
در ابتدا در رابطه با نحوه برگزاری جلسات و تعداد آنها برای
شرکتکنندگان توضیحاتی داده و پیشآزمون اجرا شد .پس
از آن پژوهشگر مداخالت بازیدرمانی را طی  12جلسه 60
دقیقهای در اتاق بازیدرمانی مدرسه کودکان گروه آزمایش اجرا
کرد .پژوهشگر خود در حوزه کار با کودکان استثنایی تخصص و
در زمینه تدریس به کودکان ناشنوا فعالیت دارد و اجرای برنامه
بازیدرمانی را خود به عهده داشت و در تکمیل پرسشنامهها از
یکی دیگر از معلمان این کودکان کمک گرفته است .پس از اتمام
مداخله در دو گروه ،بار دیگر پرسشنامهها تکمیل شدند .در پایان
فرایند پژوهش ،افراد گروه کنترل نیز تحت مداخالت بازیدرمانی
قرار گرفتند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار
توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار و هچنین آزمون تحلیل
کوواریانس استفاده شد.
در این پژوهش از ابزارهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شد:

مقیاس درجهبندی مهارتهای اجتماعی

9

مقیاس درجهبندی مهارتهای اجتماعی یک آزمون 56
عبارتی است که کاربرد آن ارزیابی جنبههای مختلف ارتباط مؤثر
در دوران کودکی است و از مجموع سه زیرمقیاس عدمکفایت
اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و ارتباط با همساالن تشکیل
شده است [ .]29معلمان باید با انتخاب گزینه درست یا نادرست
مشخص کنند که آیا عبارت موردنظر در مورد دانشآموز صدق
میکند یا خیر .اعتبار سازه این مقیاس با روش تحليل عامل
بررسي و تأييد شد .پایایی حاصل از بازآزمایی مقیاس مهارتهای
اجتماعی و سه زیرمقیاس عد م کفایت اجتماعی ،مهارتهای
اجتماعی و ارتباط باهمساالن به ترتیب ،0/83 ،0/87 ،0/91
 0/90گزارش شده است.
ضريب آلفاي كرونباخ مقیاس مهارتهای اجتماعی و سه
زیرمقیاس عدمکفایت اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و ارتباط
باهمساالن به ترتیب در گروه نمونه  1226نفري،0/92 ،0/89 ،
 0/85 ،0/81گزارش شده است [ .]29پژوهشهای انجامشده در
جمعیت ایرانی نیز حاکی از روایی مطلوب این پرسشنامه بودهاند.
از آن جمله میتوان به پژوهش زارع و احتشامزاده ( )2016اشاره
کرد که مهارتهای اجتماعی کودکان را در ایران بررسی کردند.
آنان ضريب آلفاي كرونباخ مقیاس مهارتهای اجتماعی و سه
زیرمقیاس عدمکفایت اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و ارتباط
باهمساالن را به ترتیب  0/88 ،0/89 ،0/84 ،0/91گزارش کردند.
9. Social Skills Rating Scale
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جدول  .2تحلیل توصیفی اثربخشی بازیدرمانی بر سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کودکان ناشنوا
گروهها

کنترل
سازگاری اجتماعی
آزمایش

کنترل
مهارتهای ارتباطی
آزمایش

آزمون مهارتهاي ارتباطي

10

اين پرسشنامه شامل  34سؤال است که با دامنه درجهبندي
لیکرتی از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) برای زیرمقیاسهای ابراز
وجود ،ادراک دیگران و مدیریت هیجانات نمرهگذاری میشود.
کویین دام 11این آزمون را برای سنجش مهارتهای ارتباطی
ابداع کرده است .عطارها این پرسشنامه را به فارسی ترجمه و
هنجاريابي کرده است [ .]30ضريب پايايي با استفاده از آلفاي
كرونباخ برای خردهمقياس ابراز وجود  ،0/79ادراك ديگران ،0/63
مديريت هيجانها  0/73و کل پرسشنامه  0/81محاسبه شد.
در محاسبه پايايي به روش بازآزمايي ضريب همبستگي براي
خردهمقياس ابراز وجود  ،0/65ادراك ديگران  0/70و مديريت
هيجانها  0/83و کل مقیاس  0/79گزارش شده است [.]30
حسین چاری و همکاران روایی و پایایی ترجمه فارسی این آزمون
را در جامعه ایرانی انجام دادهاند [.]31
برنامه بازيدرماني

برنامه بازيدرماني که در این مطالعه استفاده شده است به
مدت  12جلسه ،هفتهای  2جلسه و هر جلسه  1ساعت بود
(جدول شماره  .)1در این رویکرد درمانی ،از فنون بازیدرمانی
برای تقویت حافظه فعال ،بازداری رفتاری و حل مسئله استفاده
میشود .برنامه بازیدرمانی این مطالعه از پژوهش اصغری نکاح و
همکاران گرفته شده است [.]32

یافتهها
بر اساس یافتههای پژوهش ،میانگین سنی شرکتکنندگان
در گروه آزمایش و گروه کنترل به ترتیب  11/69و 11/37
10. Skills test-Revised communication
11. Queen Dom

آزمونها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

20

1/41

0/12

پسآزمون

20

1/39

0/11

پیشآزمون

20

1/31

0/07

پسآزمون

20

0/20

0/07

پیشآزمون

20

0/29

0/06

پسآزمون

20

0/30

0/07

پیشآزمون

20

0/32

0/07

پسآزمون

20

0/78

0/05

بود .یافتههای جدول شماره  ،2میانگین و انحراف معیار نمرات
سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی شرکتکنندگان را
قبل و بعد از مداخله نشان میدهد .به منظور مقایسه نمرات
شرکتکنندگان دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات سازگاری
اجتماعی و مهارتهای ارتباطی در مرحله بعد از مداخله ،از آزمون
تحلیل کوواریانس استفاده شد .قبل از انجام تحلیل ،مفروضههای
این آزمون آماری شامل نرمال بودن دادهها ،همگنی شیب
رگرسیون و همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس بررسی شد.
برای مشخص شدن نرمال بودن نمرات اثربخشی بازیدرمانی
در آزمودنیهای ناشنوا ،در هر یک از مراحل پیشآزمون و
پسآزمون و در گروههای آزمایش و کنترل از آزمون کولموگوروف
اسمیرنوف استفاده شد .نتایج بررسی دادهها نشان داد نمرات
کسبشده آزمودنیها برای متغیرهای سازگاری اجتماعی و
مهارتهای ارتباطی توزیع نرمال دارند و هیچگونه تخطی از این
مفروضه صورت نگرفته است (.)P<0/01
به منظور مشخص شدن همگن بودن واریانسهای نمرات
اثربخشی آموزش بازیدرمانی در آزمودنیها ،از آزمون لون
استفاده شد .نتایج نشان داد فرض همگنی واریانس مورد تأیید
است ( .)P<0/05لذا ،شرایط برای استفاده از آزمونهای پارامتری
تحلیل کوواریانس برای گروههای مستقل برقرار است.
نتایج جدول شماره  3نشان میدهد با کنترل نمرات
پیشآزمون ،اثر گروه بر نمرات کل پسآزمون مقیاس سازگاری
اجتماعی معنادار است ( .)P>0/0001 ،F)37،1(=20/97به
عبارت دیگر بین آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در
میانگین نمرات کل در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری
در سطح  0/0001و با اندازه اثر  0/98وجود دارد .بر اساس
شاخصهای توصیفی این تفاوت به گونهای است که در مرحله
پسآزمون میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش به
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جدول  .3آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمرات پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل در سازگاری اجتماعی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

سطح معناداری

آزمون

0/12

1

0/12

1712/14

0/0001

گروه

10/05

1

10/05

20/97

0/0001

خطا

0/22

37

0/006

-

-

کل

10/39

39

-

-

-

طور معناداری بیشتر از گروه کنترل است.

اندازه اثر

0/98

بازي ببين و بگو ،داستانهای مصور ،ليلي كردن ،بازي كارت
حروف (تشكيل كلمه) ،پازل ،نوشتن اتفاقات از بيدار شدن تا
مدرسه رفتن و مرتب كردن کارتهاي فعاليت در زندگي روزمره،
آنها را به طور خودانگيخته و دلخواه به برقراری ارتباط و تقویت
این مهارت و همچنین مهارتهای اجتماعی فراخواند.

بر اساس نتایج جدول شماره  4با کنترل نمرات پیشآزمون،
اثر گروه بر نمرات کل پسآزمون مقیاس مهارتهای ارتباطی
معنادار است ( .)P<0/0001 ،F)37،1(=9/04به عبارت دیگر
بین آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمرات
کل در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری در سطح 0/0001
و با اندازه اثر  0/96وجود دارد .بر اساس شاخصهای توصیفی
این تفاوت به گونهای است که در مرحله پسآزمون میانگین
نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر
از گروه کنترل است.

از آنجا که کودکان هنوز به تفکر انتزاعی دست نیافتهاند تا
بتوانند به بیان هیجانات و احساسات بپردازند و این موضوع در
مورد کودکان ناشنوا به علت عدم توانایی در برقراری ارتباط
کامل و همهجانبه برجستهتر است ،باید به دنبال راهی بود تا این
کودکان به وسیله آن هیجانات و احساسات خود را نمایان سازند
تا از این طریق هم به چرایی رفتار آنها پی برد و هم زمینهای
برای بروز و اصالح این احساسات فراهم کرد.

بحث
نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی بازیدرمانی در
سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کودکان ناشنوا بود .این
یافته با نتایج مطالعات موجود مبنی بر اثربخشی بازیدرمانی در
بهبود وضعیت کودکان در زمينههاي مختلف اعم از اجتماعي،
عاطفي و رفتاري هماهنگ است [ .]16، 18، 19، 21، 33-35در
تبیین چنین یافتهای میتوان به این موضوع اشاره کرد که برنامه
بازیدرمانی استفادهشده در این مطالعه با دربرداشتن مراحل
آموزشی چون برقراري ارتباط و انواع بازداری شفاهي ،حركتي
و مداد کاغذی و همچنین حل مسئله شناختي به كودكان
ناشنوا كه در مهارتهاي اجتماعي ،ارتباطی و عاطفي ضعيف
عمل میکنند ،رفتارهاي سازگارانهتري را ميآموزد .در برنامه
بازیدرمانی حاضر سعی شد با استفاده از بازیهای ساده مانند

کودکان ناشنوا به جای تکیه بر ارتباط كالمي و شنوایی ،با
پرداختن به بازی میتوانند خیلی راحت درون خويش را ابراز
کنند و البته براي كودكان طبيعيترين فرايند پويا و درمانبخش،
ابراز كردن تجربهها و احساسات است كه این موضوع در کودکان
ناشنوا اهمیت دوچندانی دارد .در مطالعه حاضر پژوهشگر با ابزاری
چون بازی ليلي ،پازل ،نوشتن اتفاقات از بيدار شدن تا مدرسه
رفتن و مرتب كردن کارتهاي فعاليت در زندگي روزمره زمینهای
را برای نمايان ساختن احساسات کودک فراهم ساخت و از این
طریق سعی کرد به طور غیرمستقیم و البته عمیق با کودک
ارتباط برقرار و به او کمک کند تا به اصول ارتباط و مهارتهای
ارتباطی پی ببرد و سازگاری خود را ارتقا بخشد.
در واقع ،بازشناسی بیانات هیجانی یک مهارت ارتباطی

جدول  .4آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمرات پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل در مهارتهای ارتباطی
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منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره F

سطح معناداری

آزمون

0/03

1

0/03

733/93

0/005

گروه

2/15

1

2/15

9/04

0/0001

خطا

0/11

37

0/003

-

-

کل

2/29

39

-

-

-
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تعیینکننده در انسانهاست و رشد درك و فهم عاطفي بهعنوان
بعد ضروري رشد ذهني ،اجتماعي و شخصيتي كودك در نظر
گرفته ميشود .حساسیت به بیانات چهرهای در ماههای اولیه رشد
اتفاق میافتد .اگرچه تغيير حاالت هيجاني چهرهاي يك مهارت
غيركالمي در نظر گرفته ميشود ،اما بخشی از اين مهارت در
يك بافت كالمي و شنيداري رشد ميكند .در كودكان كمشنوا
این ادعا مطرح است که نبود ورودي شنيداري در دوران كودكي
تأثير مخربي بر توانايي تشخيص حاالت هيجاني چهرهاي كودكان
کمشنوا دارد [.]35
تحقيقات عنوان ميكنند كه در ارتباطات اوليه مادر و کودك،
ارتباط غیرقابل انکاری بین صدا و چهره انسان وجود دارد [ ]36و
فهم کودک از حاالت چهرهاي ايستا مانند لذت و خشم و غیره با
حضور اطالعات شنيداري كه اين حاالت را با لحن عاطفي منطبق
ميكند ،آسانتر ميشود [ .]37-39این در حالی است که این
پدیده در کودکان ناشنوا که تنها بر اطالعات بینایی خود تکیه
دارند ،ضعیفتر اتفاق میافتد و بازیدرمانی فرصتی برای رفع
نقص ارتباطی موجود محسوب میشود.
در برنامه درمانی حاضر ،کودک ناشنوا از طریق بازی بازداری
شفاهي ،حركتي و مداد کاغذی میتواند مهارتهای مهار خود را
بهتر فراگیرد و بدیهی است که مهار خود و خودکنترلی یکی از
مهارتهای مهم و اساسی در برقراری ارتباط اجتماعی سازگارانه
است .ضمن اینکه يكي از كاركردهاي عمده بازي اين است كه
آنچه در واقعيت غيرقابل مهار به نظر ميرسد از طريق تجليات
نمادين ،به موقعيتهاي مهارشدني تبديل ميشود و كودكان
با انجام كاوشهاي شخصي ميتوانند سازگاري با موقعيتهاي
مختلف را بياموزند.
کودک در حين بازي لیلی ،انرژي خود را مصرف ميكند
و در بازی نوشتن اتفاقات روزانه و مرتب كردن کارتهاي
فعاليت در زندگي روزمره ،براي وظايف زندگي آماده ميشود،
به هدفهاي دشوار دست مییابد و ناكاميها و رنجشهاي
خود را كنار مينهد .كودكان ناشنوا در حین بازی تماس
جسمي برقرار ميكنند ،نياز خود را به رقابت ،تخليه و ارضا
ميكنند ،اَعمال خشونتبار خود را به صورتهايي پذيرفتني
بروز ميدهند و سازگاري با ديگران را ميآموزند .همچنین
بازيهایی مثل داستانهای مصور ،چيدن پازل و مرتب كردن
کارتهاي فعاليت در زندگي روزمره به كودكان ناشنوا امكان
ميدهد تصوراتشان به آزادي را به جريان اندازند ،قواعد و
هنجارهاي فرهنگ خود را بياموزند و مهارت كسب كنند.
همچنین آنها میتوانند در خالل بازي ،فرديت شخصيت
خود را آشكار سازند و آن دسته از منابع دروني خود را به كار
گيرند كه ممكن است به عنوان بخشي از شخصيتشان درآيد.
از همان سالهای اولیه ،نداشتن اطالعات شنيداري مشكالتي را

در تعامالت مؤثر میان مادر شنوا و كودك كمشنوا ايجاد ميكند
[ .]40همچنين ،این کودکان در سالهاي قبل از مدرسه به اين
دليل كه قادر به شنيدن مكالمات افراد نيستند ،كمتر در معرض
زبان شنیداری قرار میگيرند و احتماالً در زمینه بیان زبانی و فهم
کالم ضعیف عمل میکنند.
اطرافيان شنواي كودكان كمشنوا بهندرت بر زبان اشاره مسلط
هستند تا با این کودکان ارتباط دوجانبه برقرار کنند و از این
طریق از درونیات و نیازهای آنها آگاه شوند ،آنها را درک کنند و
آموزشهای الزم را به آنها بدهند [ .]12از طریق بازی میتوان
به بهترین شکل با این کودکان ارتباط برقرار کرد و دنیای درونی
آنها را دید و به آنها کمک کرد تا با خود و دیگران ارتباطی
عمیقتر و مؤثرتر برقرار کنند و دنیای روانی و هیجانی خود را با
دیگران منطبق و سازگار سازند.

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد بازیدرمانی میتواند به عنوان
روشی روانشناختی در بهبود مهارت اجتماعی و ارتباطی کودکان
ناشنوا عمل کند و میتوان از این روش در مراكز درماني کار با
کودکان کمشنوا و ناشنوا استفاده کرد .بنابراین متخصصان فعال
در زمینه کار با کودک و بهخصوص کودکان ناشنوا میتوانند
از بازیدرمانی به عنوان روشی برای برقراری ارتباط و بهبود
مهارتهای ارتباطی و اجتماعی این کودکان استفاده کنند.
از محدودیتهای مطالعه حاضر این بود که اثربخشی
بازیدرمانی روی سایر مهارتهای کودکان ناشنوا و میزان
پیشرفت تحصیلی آنها بررسی نشد .از دیگر محدودیتهای این
مطالعه عدم امکان مقایسه اثربخشی برنامه بازیدرمانی حاضر با
سایر مداخالت رواندرمانی است.
پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی به بررسی مقایسهای
اثربخشی این برنامه بازیدرمانی با سایر مداخالت ازجمله
برنامههای بازیدرمانی دیگر در بهبود وضعیت کودکان ناشنوا
پرداخته شود .همچنین پیشنهاد میشود در مطالعات آتی
به دیگر مهارتها و توانمندیها و همچنین میزان پیشرفت
تحصیلی این کودکان و اثراتی که بازیدرمانی بر این حوزهها
میتواند داشته باشد پرداخته شود .پیشنهاد میشود این
پژوهش روی جامعه وسیعتری از کودکان ناشنوا به منظور
فراهم شدن امکان تعمیم معتبر نتایج صورت گیرد .از دیگر
پیشنهادات این مطالعه این است که در تحقیقات آتی،
اثربخشی بازیدرمانی در بهبود وضعیت ارتباطی و اجتماعی
سایر کودکان دچار آسیب جسمی یا روانی مانند کودکان با
مشکالت بینایی یا مبتال به اوتیسم نیز بررسی شود.
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