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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بازيدرماني گروهي بر بهبود روابط بینفردي و پذیرش اجتماعي در
دانشآموزان با آسیب شنوایي انجام شد .روش پژوهش آزمایشي از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه
گواه بود .جامعه آماري شامل تمامي دانشآموزان با آسیب شنوایي دختر کالسهاي چهارم تا ششم شاغل به
تحصیل در مدارس استثنایي شهرستان رشت در سال تحصیلي  8171-79بودند .از این دانشآموزان نمونهاي
به حجم  12نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شد و بهصورت تصادفي در گروههاي آزمایش و گواه جایدهي
شدند .برنامه مداخله بازيدرماني گروهي به مدت  85جلسه  92دقیقهاي براي شرکتکنندگان گروه آزمایشي
اجرا شد ،درحاليکه شرکتکنندگان گروه گواه چنین مداخلهاي را دریافت نکردند .هر دو گروه در
پیشآزمون و پسآزمون با پرسشنامههاي روابط بین همساالن والتر دبلیو هادسون و مقبولیت اجتماعي فورد
و رابین ارزیابي شدند .نتایج آزمون  ،tتفاوت میانگین پیشآزمون با پسآزمون متغیر روابط بینفردي را نشان
داد .همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بازيدرماني گروهي بر بهبود روابط بینفردي و افزایش
پذیرش اجتماعي دانشآموزان با آسیب شنوایي تأثیر دارد .بنابراین در آموزش دانشآموزان با آسیب شنوایي،
 .8دانشیار گروه روانشناسي دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران (نویسنده مسئول)
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بازي و بازيدرماني باید بهعنوان یکي از محورهاي اصلي توانبخشي توسط متخصصان و معلمان در نظر
گرفته شود.

واژگان کلیدی :دانشآموزان با آسیب شنوایی ،بازیدرمانی گروهی ،پذیرش اجتماعی ،روابط
بینفردی

مقدمه
اولین حسي که در انسان به وجود ميآید و آخرین حسي که از بین ميرود ،حس شنوایي
است .انسانها از طریق شنیدن اطالعات زیادي را درباره جهان اطراف کسب ميکنند و این
مهارت در تحول فرد نقش بسیار مهمي دارد .بدین ترتیب آسیب شنوایي ،8بسته بهشدت و
زمان بروز ،تحول فرد را در کنشهاي مختلف با تأخیرهاي جدي روبرو ميکند
(حسینخانزاده .)8172 ،براي توصیف دانشآموزان با آسیب شنوایي عموما از سه اصطالح
استفاده شده است :آسیب شنوایي ،ناشنوایي و سختشنوایي .5آسیب شنوایي اصطالحي کلي
است که بهطورمعمول براي پوشش دادن دامنهاي از افت شنوایي به کار ميرود؛ درحاليکه
ناشنوایي ،افت شنوایي بسیار شدیدي را توصیف ميکند که گفتار تنها از طریق گوش با یا
بدون وسیله کمکشنیداري قابلدرک نیست .سختشنوایي افرادي را توصیف ميکند که
در درک گفتار با و یا بدون وسیله کمکشنیداري مشکلدارند؛ ولي برایشان غیرممکن
نیست (مورس5229 ،1؛ به نقل از حسینخانزاده .)8172 ،بعضي مدارس از اصطالحات
دیگري مانند آسیب در شنیدن 9نیز براي توصیف افراد با آسیب شنوایي استفاده ميکنند (به
نقل از اسمیت 2و همکاران.)5282 ،
افرادي که قادر به پردازش اطالعات به لحاظ شنیداري نیستند ،در مدرسه که زبان
شنیداري یک شیوه اصلي آموزش است ،در شرایط نامساعدي قرار دارند .آسیب شنوایي
تأثیر چشمگیري در تفکر و یادگیري دارد (میلر5227 ،6؛ به نقل از اسمیت و همکاران،
 .)5282همچنین آسیبهاي شنوایي ميتواند بر روابط بینفردي 9تأثیر منفي بگذارد و
1. Hearing impairment
2. Deafness and Hard of hearing
3. Morse
4. Audibly impaired
5. Smith
6. Miler
7. Interpersonal relationships
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مشارکت در نقشهاي مورد عالقه را کاهش دهد (والهاگن 8و همکاران5228 ،؛ به نقل از
شجاعي و همکاران .)8172 ،کودکان با آسیب شنوایي به دلیل محدودیتهایي که در
مهارتهاي زباني و برقراري ارتباط با سایر افراد جامعه دارند ،در تعامالت اجتماعي مناسب
با همساالن و بزرگساالن در موقعیتهاي گوناگون با مشکالت اجتماعي و روانشناختي
مواجه ميشوند .این در حالي است که یکي از الزامات اساسي زندگي ،تعامل برقرار کردن
با دیگران و رشد روابط بینفردي است .آغاز ،رشد و ادامه روابط بینفردي ،به وضعیت
روانشناختي افراد همراه با درک دیگران و تمایل به درک شدن توسط آنها کمکهاي مهم
و مثبتي ميکند (اروزکان5227 ،5؛ گوسنر5282 ،1؛ به نقل از اُنن و یولوسوي.)5285 ،9
پولوچیک )8779( 2روابط بینفردي را بهعنوان سبکهاي احساس ،تفکر و رفتار در روابط
افراد با دیگران تعریف ميکند .روابط بینفردي در زندگي انسان نقش مهمي ایفا ميکند.
زهران )5285( 6بیان ميکند روابط بینفردي ارتباط بین دو یا چند نفر است که ممکن است
موقت یا پایدار باشد .ریچموند 9و همکاران ( ،)5288گفتهاند روابط بینفردي ميتواند بر
ارتباطهاي غیرکالمي مبتني است (به نقل از پسانیسي ،نواوو ،یورگس و پیرون.)5282 ،1
روابط مثبت بینفردي براي افراد فرصتهایي براي حمایت کردن از دیگران و دریافت
حمایت از آنها در کارهاي اجتماعي و هیجانهاي فردي فراهم و بیشتر یک فضاي صمیمانه
و سرشار از مراقبت متقابل ایجاد ميکند (اسنل و جاني5222 ،7؛ به نقل از لیو ،یین و
هوانگ.)5281 ،82
نتایج برخي پژوهشها (از جمله موللي ،جلیلآبکنار و عاشوري8179 ،؛ عاشوري و
همکاران ،)8175 ،حاکي از این است که دانشآموزان با آسیب شنوایي به خاطر وضعیت
شنوایيشان در روابط بینفردي با چالشهاي بسیاري روبرو هستند .کاپلي و تینا)5222( 88
1. Wallhagen
2. Erozkan
3. Gocener
4. Onen & Ulusoy
5. Plutchik
6. Zahran
7. Richmond
8. Passanisi, Nuovo, Urgese & Pirrone
9. Snell & Janney
10. Liu, Yin & Huang
11. Cappelli & Tina
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نشان دادند که وضعیت شنوایي دانشآموزان ناشنوا و کمشنوا باعث طرد و گوشهگیري این
قبیل دانشآموزان و بالطبع کاهش روابط بینفردي و قابلیتهاي اجتماعي آنها ميشود.
همچنین متسون و اولندیک8711( 8؛ ترجمه بهپژوه )8119 ،بر این باورند که یکي از موانع و
مشکالت در ارتباط با افراد مبتال به آسیب شنوایي که تاکنون کمتر مورد توجه درمانگران و
پژوهشگران قرار گرفته است ،پذیرش اجتماعي 5است .اگر کودکان و نوجوانان در جمع
خانواده و همساالنشان فاقد پذیرش و جایگاه اجتماعي مطلوب و منزلت متناسب با آنچه
گمان ميکنند باشند ،کارکرد اصلي آنها یعني رشد و پیشرفت دچار اختالل ميشود .از
طرفي ،فرد به این دلیل که درميیابد مورد توجه و پذیرش دیگران نیست ،تمایل به انزوا و
تنهایي پیدا ميکند و از میزان روابط بینفردي و ارتباطهاي اجتماعي خود تا حد زیادي
ميکاهد (رضایي جمالویي و همکاران.)8178 ،
نتایج پژوهش بوئن )5286( 1نشان داد که دانشآموزان با آسیب شنوایي با کسب
مهارتهاي بهتر زبان اشاره و نگرش مثبت نسبت به ناشنوایي ،نمره باالتري در پذیرش
اجتماعي کسب ميکنند .بنابراین با آموزش مهارتهایي به دانشآموزان با آسیب شنوایي
ميتوان به بهبود پذیرش اجتماعي و روابط بینفردي آنها کمک کرد .با توجه به اینکه بهترین
زمان براي مداخله در جهت بهبود شرایط افراد با آسیب شنوایي زمان کودکي است و
بیشترین یادگیري کودک درباره خود و جهانش به وسیله بازي انجام ميگیرد؛ ميتوان با
استفاده از بازي به بهبود وضعیت اجتماعي و عاطفي این کودکان کمک کرد .موللي و
همکاران ( )8179نشان دادند که بازيدرماني گروهي 9ميتواند مهارتهاي اجتماعي
کودکان آسیبدیده شنوایي را بهبود دهد.
در کالسهاي حرکتدرماني دانشآموزاني که آسیبهاي شنوایي دارند ،با هدف
بهبود مهارتهاي ارتباطي به وسیله بازي با این دانشآموزان ارتباط برقرار ميشود .هدف
این است که از طریق بازي فرصتهایي ایجاد شود که دانشآموزان ناشنوا براي اجتماعي
شدن و تلفیق با همساالن تشویق شوند (کیولکا و موگالدا .)5289 ،2بازيدرماني یک مداخله
پیشرفته و تکاملیافته براي کودکان است .بازي و بازيدرماني از زمره روشهایي است
1. Metson & Olendik
2. Social acceptance
3. Bowen
4. Group play therapy
5. Ciolca & Mogaldea
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که نتایج مفید و قابلتوجهي به بار ميآورد و به شیوه مثبتي به رفتارهاي هیجاني و
تکانشي تعادل ميبخشد (برزگر8175 ،؛ گینزبورگ5229 ،8؛ به نقل از نجفي و سرپولکي،
 .)8172بازيدرماني استفاده از بازي بهعنوان یک درمان است که براي کاهش دادن پریشاني
و ترس در کودکان استفاده ميشود (چمبرز8771 ،5؛ به نقل از رمدانیتي ،هرمنینگسیه و
موریاتي .)5286 ،1بازيدرمانيگروهي (ترکیبي از بازيدرماني و گروهدرماني) ارتباط
طبیعي بین دو درمان مؤثر است و یک فرآیند روانشناختي و اجتماعي است که از طریق آن
کودکان چگونگي ارتباط با دیگران را در اتاق بازي یاد ميگیرند (آتیواناپت 9و همکاران،
 .)5286بازيدرماني فرصتي فراهم ميکند که درمانگران به کودکان کمک کنند تا یاد
بگیرند چگونه مشکالت را حل کنند (دیل5225 ،2؛ به نقل از شعاعکاظمي و همکاران،
 .)5285اهداف کلي از مداخله بازيدرماني گروهي شامل کمک به مشارکت ،خودشاهدي،
مسئولیت ،ابراز احساسات ،احترام گذاشتن ،پذیرفتن خود و دیگران و بهبود رفتارهایي چون
مهارتهاي اجتماعي ،حرمت خود و کاهش افسردگي است (جانز5225 ،6؛ به نقل از جاللي
و همکاران.)8172 ،
نتایج پژوهشي که توسط باعدي ( )8117با عنوان تأثیر بازيدرماني رفتاري -شناختي
روي مهارتهاي اجتماعي کودکان با آسیب شنوایي انجام شد ،نشان داد که تحت تأثیر
بازيدرماني رفتاري -شناختي ،روابط اجتماعي کودکان ناشنوا بهبود پیدا کرده و این
کودکان قادر به تعامل مؤثر و مفید با دیگران شدند .نتیجه پژوهش انجامشده توسط
زارعپور ،خشکناب و کاشانينیا ( )8178با عنوان اثربخشي بازيدرماني گروهي بر میزان
افسردگي کودکان با آسیب شنوایي که بر روي  76دانشآموز ناشنوا و کمشنوا انجام شد
نشاندهنده اثربخشي بازيدرماني بر کاهش افسردگي این گروه از کودکان بود .نتایج
پژوهش توئه و پتچ )5281( 9نشان داد که بازي کودکان با آسیب شنوایي با همساالن شنوا
باعث افزایش مهارتهاي ارتباطي و پیشرفت مهارتهاي عملي در کودکان ناشنوا ميشود.
1. Ginsburg
2. Chambers
3. Ramdaniati, Hermaningsih & Muryati
4. Atiwannapat
5. Dayle
6. Jones
7. Toe & Pattsch
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نتایج پژوهش فوجیکي و برینتون )5227( 8نیز حاکي از اثربخشي بازيدرماني بر مهارتهاي
اجتماعي کودکان با مشکالت ارتباطي است.
همانگونه که مالحظه شد آسیبهاي شنوایي ميتواند بر شاخصههاي زندگي فردي و
اجتماعي افراد تاثیر گسترده و عمیقي بگذارد .بنابراین با توجه به مشکالت اجتماعي
دانشآموزان دچار آسیب شنوایي ،پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این پرسش است که
بازيدرماني گروهي تا چه حد ميتواند بر بهبود روابط بینفردي و افزایش پذیرش اجتماعي
در کودکان با آسیب شنوایي تاثیر گذار؟

روش
روش پژوهش حاضر آزمایشي از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماري شامل تمامي دانشآموزان با آسیب شنوایي دختر کالسهاي چهارم تا ششم شاغل به
تحصیل در مدارس استثنایي شهرستان رشت در سال تحصیلي  8171-79بودند (منظور از
دانشآموز با آسیب شنوایي در این پژوهش ،دانشآموزي است که آستانه شنوایياش بین
 12تا  67دسيبل است) .نمونهاي به حجم  12نفر از این دانشآموزان به روش تصادفي ساده
انتخاب شده و بهصورت تصادفي در گروههاي آزمایش و گواه جایدهي شدند .مالکهاي
ورود به گروه نمونه شامل سن ،مقطع تحصیلي و هوش (سن  82تا  81سال ،دوره تحصیلي
ابتدایي و بهره هوشي در دامنه  )12-882بود .و مالکهاي خروج شامل غیبت بیش از دو
جلسه و مصرف داروهاي روانپزشکي بود .الزم به ذکر است که هیچکدام از دانشآموزان
با آسیب شنوایي کاشت حلزون نداشتند؛ ولي از سمعک استفاده ميکردند .سن مداخلهها
براي این گروه از پیش از دبستان بوده است .سن تشخیص با استفاده از مطالعه پرونده و
مصاحبه با والدین از  1سالگي بوده است .روش برقراري ارتباط این دانشآموزان بیشتر به
شیوه گفتارخواني و تا حد بسیار جزئي و جهت انتقال مفاهیم پیچیده از زبان اشاره در کنار
گفتارخواني است .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه روابط بینفردي و پرسشنامه پذیرش
اجتماعي استفاده شد.
پرسشنامه روابط بینفردي :این پرسشنامه توسط هادسون )8779( 5براي اندازهگیري
وسعت ،شدت و بزرگي یک مشکل که دانشآموز با گروه همساالن خود دارد طراحي شده
1. Fujiki & Brinton
2. Hudson
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است و داراي  52گویه است (حسینخانزاده ،رحیمي و استوي .)8172 ،پاسخهاي افراد بر
روي یک طیف لیکرت  9درجهاي (از هرگز=  8تا همیشه=  )9نمرهگذاري ميشود .این
آزمون دو نمره برش دارد .اولین نمره (12 )±2؛ نمرههاي پایینتر از این نقطه به نبود مشکل

جدي بالیني در این حیطه اشاره دارد .نمرههاي باالي  12به وجود مشکل جدي بالیني اشاره
ميکند .نمره برش دوم  92است .نمرههاي باالتر از  92تقریباً همیشه اشاره به این دارند که
فرد در حال تجربه استرس شدید است و با احتمال استفاده از خشونت براي مقابله با مشکل
همراه است .افزایش نمرهها به معناي افزایش بزرگي و شدت مشکالت است .اعتبار این
مقیاس با استفاده از آلفاي کرونباخ توسط هادسون برابر با  2/79گزارش شده است که به
انسجام و هماهنگي دروني باال و معیار خطا پایین در حدود  9/99اشاره دارد .اعتبار این ابزار
در پژوهش مشکاتي ( )8117برابر با  2/12و روایي آن برابر با  2/67گزارش شده است.
همچنین روایي صوري و محتوایي مقیاس توسط متخصصان تأیید شده است (به نقل از
قليزاده مهویزاني.)8171 ،
پرسشنامه پذیرش اجتماعي :این مقیاس توسط فورد و رابین )8792( 8بهمنظور
اندازهگیري نیاز به تأیید اجتماعي ساخته شده است .پرسشنامه با  89سؤال بهصورت 1
گزینهاي بلي تا حدودي و خیر تنظیم شده و نمرهگذاري بهصورت  8 ،2و  5است .حداقل
نمره آزمودني در پرسشنامه صفر و حداکثر  19است .نمره بیشتر نشاندهنده مقبولیت
اجتماعي باالتر و نمره کمتر برعکس است .اعتبار این آزمون توسط فورد و رابین (،)8792
با روش همساني دروني براي کودکان پیشدبستاني دختر  2/91و پسر  2/28محاسبه گردیده
و در مرحله دیگر  2/11براي پسران و  2/12براي دختران گزارش گردید .پایایي به روش
بازآزمایي پس از  2هفته  2/21بهدست آمد .اعتبار همزمان پرسشنامه را نیز بر اساس بهره
هوشي کالمي محاسبه نمودند که حاکي از همبستگي معنادار دو متغیر بوده است .اعتبار و
روایي این ابزار در پژوهش رضائیان ( ،8197به نقل از قليزاده مهویزاني )8171 ،به ترتیب
 2/99و  2/26گزارش نموده است در پژوهش احمدي ( )8119اعتبار و روایي ابزار به ترتیب
 2/91و  2/68گزارش شده است (به نقل از قليزاده مهویزاني .)8171 ،در هر دو ابزار فقط
نمره کل ابزارها محاسبه شده است.

1. Ford & Rubin
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برنامه مداخله :مداخله آموزشي براي گروه آزمایش  85جلسه  92دقیقهاي به مدت
هفتهاي یک جلسه بازيدرماني گروهي مبتني بر رویکرد شناختي -رفتاري ارائه شد .بادرماني
رفتاري-شناختي ،بر نظریههاي رفتاري-شناختي رشد هیجاني ،آسیبشناسي رواني و نیز بر
مبناي مداخلههاي ناشي از چنین نظریههایي ،استوار است .این روش بازيدرماني توسط
سهرابي شگفتي ( )8172با توجه به نظرات بازيدرماني رفتاري– شناختي وب ( )5227و
کادسون و اسکفر ( )5227طراحي شده است .این روش ،مداخلههاي رفتاري و شناختي را
در یک الگوي بازيدرماني ترکیب ميکند .فعالیتهاي بازي بهصورت ارتباط کالمي و
غیرکالمي استفاده ميشود .بازيدرماني رفتاري -شناختي یک چارچوب نظري مبتني بر
اصول رفتاري و شناختي فراهم ميآورد و چارچوب این اصول را به لحاظ تحولي با یکدیگر
تلفیق ميکند (محمداسماعیل .)8117 ،بازيدرماني گروهي با رویکرد رفتاري -شناختي،
رویکردي کوتاهمدت ،محدود به زمان ،داراي ساخت رهنمودي و مشکلمدار است و به
رابطه درماني بيعیب و نقصي وابسته است که در آن یکي از نقشهاي درمان ،نقش آموزشي
آن است (محمداسماعیل8115 ،؛ حسني ،میرزائیان و خلیلیان .)8175 ،خالصه جلسات
بازيدرماني گروهي که براي گروه آزمایش ارائه شد در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  .1خالصه برنامه مداخله بازیدرمانی گروهی برای افراد با آسیب شنوایی
جلسه

8

محتوا

هدف

روش

معرفي افراد حاضر در جلسات
درماني به هم (اعم از درمانگر

ابتدا درمانگر خود و محتوا و اهداف جلسه را به
افراد گروه معرفي کرده ،سپس از همه آزمودنيها

و شرکتکنندگان) و ترسیم

ميخواهد که خودشان را بهطور کامل براي همه

دورنماي کلي از جلسات

افراد حاضر معرفي نمایند و بعد از معرفي جهت

درماني گروهي توسط

برقراري ارتباط متقابل مناسب و همچنین جلب

درمانگر

اعتماد آزمودنيها از آنها سوا التي پرسیده شد.
در این جلسه از آزمودنيها خواسته شد که

5

تعیین موقعیتهاي مشکل

موقعیتهاي مشکل را با همکاري هم تعیین نمایند

توسط آزمودنيها

(موقعیت مشکل موقعیتي است که دیگران به
رفتارهاي کودکان اعتراض داشته باشند).

تعیین مجدد موقعیتهاي
1

مشکل و بازي کردن آن
موقعیتها توسط آزمودنيها

موقعیتهاي مشکل تعیینشده در جلسه قبل مجدد
توسط آزمودنيها مطرح و نمره داده شد تا بدین
ترتیب هماهنگي و ثبات موقعیتها تشخیص داده
شود.

اثربخشی بازیدرمانی گروهی بر بهبود روابط بینفردی و پذیرش...
بهبود روابط
بینفردي و
9

شالودهسازي ارزشها،
پیشگیري از مشکل،

7

ابتدا موقعیتها ارزیابي شده و پس از آن شالوده-
سازي ارزشها در ذهن آزمودنيها صورت گرفت.

افزایش

طرحریزي حل مسئله ،ابقاء و

پذیرش

نگهداري ارزشها در

اجتماعي

آزمودنيها

بهبود روابط

کار روي مفهوم مشارکت

موجود با توافق همدیگر نقشهاي خاصي را انتخاب

بینفردي

گروهي آزمودنيها در بازي

و هر کدام کار خاصي را انجام دهند .به وسیله

شهرسازي

مشارکت گروهي نیازها را تعیین و اولویتبندي

موقعیتها بهطورکلي تشریح و نکات منفي کارها
توضیح داده شد و ارزش اعمال مثبت روشن گردید.
از بچهها خواسته شد تا با توجه به وسایل بازي

2

نموده و شروع به ساختن شهر نمایند.

6

افزایش

کار روي مفهوم تعامل

پذیرش

اجتماعي آزمودنيها در بازي

اجتماعي

شهرسازي

بهبود روابط
9

1

چگونگي وضعیت و جایگاه شغلي ردههاي مختلف
اجتماع آزمودنيها شناسانده شد و در قالب بازي
شهرسازي به نکات ریز رفتاري در تعامالت پرداخته
شد
در بازي شهرسازي سعي بر این بود تا سه مورد در

بینفردي و

کار روي فهم درست قوانین

فهم درست قوانین موردتوجه قرار گیرد:

افزایش

آزمودنيها در بازي

-8قوانیني که بر گروه یا جامعه حاکماند.

پذیرش
اجتماعي

شهرسازي

-5دانستن قوانین
-1رفتار کردن به قوانین.

بهبود روابط
بین فردي و

کار روي مفهوم مدیریت و

در خالل بازي به آزمودنيها مدیریت و برنامهریزي

افزایش

برنامهریزي آزمودنيها در

در حین شهرسازي آموزش داده شد و همگي ملزم

پذیرش

بازي شهرسازي

به یادگیري و رعایت نظم شدند

اجتماعي
افزایش
7
82

افزایش پذیرش اجتماعي

پذیرش
اجتماعي

کار روي تقویت مکانیزم
دفاعي خویشتنداري

کاهش

آزمودنيها در بازي

کمرویي

شهرسازي

بهبود روابط
82

بینفردي

و

و افزایش

88

پذیرش
اجتماعي

در خالل بازي سعي شد تا به تمایالت و عواطف
آزمودنيها نظم داده شود.
آزمودنيها در ساختن شهر یاد گرفتند ابتدا چگونه
نیازهاي خود را اولویتبندي کرده و در صورت
لزوم به تاخیر اندازند.
در این جلسات به ارزیابي موقعیتها پرداخته شد .در

ارزیابي موقعیتهاي مطلوب
و نامطلوب آزمودنيها

ابتدا موقعیتهاي مشکل با آزمودنيها به روال
جلسات قبل مرور شد ،سپس چند موقعیت مطلوب و
خوب متناسب با مشارکت آزمودنيها تعیین
گردیده ،آنها نیز با گرفتن نقشهاي متعدد در قالب

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال هشتم ،شمارة  ،13پاییز 3179

32

بازي درواقع میزان درمان در خودشان را به نمایش
گذاشتند.

براي اجراي پژوهش ابتدا مجوزهاي الزم از اداره آموزش و پرورش استثنایي شهرستان
رشت گرفته شد .سپس به مدرسه دانشآموزان با آسیب شنوایي مراجعه و هماهنگيهاي
الزم با مدیر مدرسه انجام شد و پس از جلب رضایت آگاهانه دانشآموزان و خانوادههاي
آنها و اطمینان خاطر دادن به آنها در مورد محرمانه بودن اطالعات و تشریح هدف پژوهش،
آنها براي حضور در پژوهش متقاعد شدند .آموزشها توسط یکي از پژوهشگران که
متخصص بازيدرمانگري بود به همراه یک دستیار که خود سابقه تدریس و کار با
دانشآموزان با آسیب شنوایي را داشت ،اجرا شد .قواعد کلي گروه به دانشآموزان گفته
شد و از آنها خواسته شد به قواعد پایبند باشند و همچنین به آنها گفته شد هر زمان که
خواستند ميتوانند در جلسات شرکت نکنند .روش آموزش به این کودکان بیشتر روش
گفتارخواني و کمتر با زبان اشاره بود .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار آماري  SPSSاستفاده
شد و دادهها در دو سطح توصیفي و استنباطي بررسي شدند .جهت پاسخ به فرضیههاي
پژوهش از آزمونهاي تي دو گروه مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

نتایج
در هر یک از دو گروه آزمایش و گواه  82نفر حضور داشتند که در هر گروه تعداد اعضاي
هر پایه (چهارم ،پنجم و ششم)  2نفر بودند .در جدول  5شاخصهاي توصیفي متغیرهاي
وابسته پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروهها گزارش شده است .همچنین
در این جدول نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنف براي بررسي طبیعي بودن توزیع دادهها
گزارش شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهها (تعداد=)03
متغیر

وضعیت
پیشآزمون

مشکالت روابط بینفردي
پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

22/96

9/21

K-S
Z
2/21

2/19

گواه

26/81

1/81

2/62

2/99

آزمایش

15

9/87

2/66

2/99

گواه

22/91

1/28

2/19

2/95

p
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متغیر

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

89/52

9/29

K-S
Z
2/95

2/69

گواه

81/92

1/69

2/18

2/25

آزمایش

59/62

1/75

2/99

2/69

گواه

81/91

9/12

8/86

2/81

وضعیت
پیشآزمون

پذیرش اجتماعي
پسآزمون

33

p

نتایج جدول  5نشان ميدهد که آماره  Zآزمون کالموگروف-اسمیرنف براي تمامي
متغیرها در هر دو گروه معنيدار نیست .بنابراین توزیع متغیرها در دو گروه آزمایش و گواه
طبیعي است .براي بررسي تأثیر آموزش بازيدرماني گروهي بر بهبود روابط بینفردي
دانشآموزان با آسیب شنوایي آزمون تي استفاده شد؛ زیرا پیشفرضهاي آزمون تحلیل
کوواریانس برقرار نبود .مایلز و بانیارد )5229( 8پیشنهاد ميکنند در صورتي که تعداد افراد
نمونه در گروهها برابر باشند ،واریانس متغیر وابسته در این گروهها برابر در نظر گرفته ميشود
و نیازي به اجراي آزمون لوین براي بررسي همگني واریانسها نیست.
پیش از ارائه نتایج این آزمون ،نتایج آزمون  Fبراي بررسي خطي بودن رابطه بین
پیشآزمون و پسآزمون روابط بین فردي نشان داد که بین این دو متغیر رابطه خطي وجود
دارد ( .)R=0.45, F=9.39, p<0.01نتایج آزمون لوین براي بررسي همگني واریانس
خطاي متغیر روابط بینفردي نشان داد که واریانس خطاي این متغیر همگن است ( F=0.64,
 .)p>0.05نتایج آزمون  Fبراي بررسي همگني شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون
روابط بینفردي نشان داد که شیب رگرسیون این متغیر در گروه آزمایش و گواه همگن
نیست ( .)F=24.77, p<0.001بنابراین بهجاي تحلیل کوواریانس از آزمون تي دو نمونه
مستقل و تي نمونههاي جفتشده استفاده شد .در جدول  1نتایج آزمون تي دو نمونه مستقل
جهت بررسي تفاوت گروه آزمایش با گواه در پیشآزمون و پسآزمون روابط بین فردي
گزارش شده است.
جدول  .0نتایج آزمون تی جهت بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون روابط
بینفردی
منبع

آماره t

درجه آزادي

سطح معنيداري

تفاوت میانگین

پیشآزمون

-2/59

51

2/18

-2/69

پسآزمون

-7/67

51

2/228

-51/91
1. Miles and Banyard
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با توجه به جدول  1آماره  tتفاوت گروه آزمایش با گواه در پیشآزمون روابط بینفردي
( )-2/59معنيدار نیست ،اما آماره تي پسآزمون روابط بینفردي ( )-7/67در سطح 2/228
معنيدار است .تفاوت میانگین ( )-51/91نشان ميدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در
پسآزمون روابط بینفردي ( )15بهصورت معنيداري کمتر از میانگین گروه گواه ()22/91
است.
در جدول  9نیز نتایج آزمون  tنمونههاي جفتشده براي بررسي تفاوت دو گروه
آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون گزارش شده است.
جدول  .4نتایج آزمون  tنمونههای جفتشده برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در
پیشآزمون و پسآزمون روابط بینفردی
گروه

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

آماره t

درجه آزادي

سطح معنيداري

آزمایش

51/99

2/86

89/27

89

2/228

گواه

9

8/92

8/26

89

2/12

با توجه به جدول  t ،9تفاوت میانگین پیشآزمون با پسآزمون روابط بینفردي در گروه
آزمایش ( )51/99در سطح  2/228معنيدار است  .مثبت بودن آماره تي و تفاوت میانگین
نشانگر آن است که میانگین مشکالت روابط بینفردي از پیشآزمون به پسآزمون کاهش
معنيداري یافته است که نشانگر موثر بودن مداخله است؛ آماره تي مربوط به گروه گواه نیز
( )8/26است که معنيدار نیست.
جهت بررسي تأثیر آموزش بازيدرماني گروهي بر افزایش پذیرش اجتماعي
دانشآموزان با آسیب شنوایي از تحلیل کوواریانس یکراهه استفاده شد .نتایج آزمون F

براي بررسي خطي بودن رابطه بین پیشآزمون و پسآزمون پذیرش اجتماعي نشان داد که
بین این دو متغیر رابطه خطي وجود دارد ( .)R=0.64, F=16.52, p<0.001نتایج آزمون
لوین براي بررسي همگني واریانس خطاي متغیر پذیرش اجتماعي نشان داد که واریانس
خطاي این متغیر همگن است ( .)F=0.59, p>0.05نتایج آزمون  Fبراي بررسي همگني
شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون پذیرش اجتماعي نشان داد که شیب رگرسیون این
متغیر در گروه آزمایش و گواه همگن است ( .)F=3.99, p>0.05در جدول  2نتایج تحلیل
کوواریانس یکراهه براي بررسي تفاوت گروه آزمایش و گواه در پسآزمون متغیر پذیرش
اجتماعي با گواه پیشآزمون گزارش شده است .در جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس
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یکراهه براي بررسي تفاوت گروه آزمایش و گواه در پسآزمون متغیر پذیرش اجتماعي با
گواه پیشآزمون گزارش شده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و گواه در متغیر پذیرش اجتماعی
اندازه اثر

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

Fآماره

پیشآزمون

957/61

8

957/61

551/81

p
2/228

2/17

عضویت گروهي

997/99

8

997/99

171/29

2/228

2/71

خطا

22/12

59

8/11

با توجه به جدول  2آماره  Fمتغیر پذیرش اجتماعي در پسآزمون ( )171/29است که
در سطح  2/228معنيدار است و این نشان ميدهد که بین دو گروه در متغیر پذیرش اجتماعي
تفاوت معنيدار وجود دارد .اندازه اثر  2/71نیز نشان ميدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ
است .آماره  Fپیشآزمون پذیرش اجتماعي نیز ( )551/81است که در سطح  2/228معنيدار
است .این یافته نشان ميدهد که پیشآزمون تاثیر معنيداري بر نمرات پسآزمون دارد .براي
بررسي بیشتر این تفاوتها در جدول  6میانگینهاي تصحیحشده گزارش شده است .الزم به
ذکر است که براي برآورد میانگینهاي نهایي از تصحیح بنفروني استفاده شد.
جدول  .6میانگینهای برآوردشده نهایی متغیر پذیرش اجتماعی در گروهها
گروه

میانگین

تفاوت میانگین

خطاي استاندارد

سطح معنيداري

آزمایش

59/87

82/22

2/22

2/228

گواه

89/81

با توجه به جدول  6میانگین گروه آزمایش در متغیر پذیرش اجتماعي ( )59/87بیشتر از
میانگین گروه گواه در این متغیر با میانگین ( )89/81است که این تفاوت با توجه به آزمون
 Fدر جدول  2معنيدار است .بنابراین با توجه به این یافتهها ميتوان گفت که بازيدرماني
گروهي بر افزایش پذیرش اجتماعي دانشآموزان با آسیب شنوایي تاثیر دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي بازيدرماني گروهي بر بهبود روابط بینفردي و افزایش
پذیرش اجتماعي در دانشآموزان با آسیب شنوایي بود .نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها
نشان داد بازيدرماني گروهي موجب بهبود روابط بینفردي در دانشآموزان با آسیب
شنوایي ميشود .اگرچه پژوهشهاي اندکي اثربخشي بازيدرماني گروهي بر روابط
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بینفردي دانشآموزان با آسیب شنوایي را بررسي کردهاند؛ اما این یافته با نتایج پژوهشهاي
باعدي ()8117؛ زارعپور ،خشکناب و کاشانينیا ()8178؛ موللي و همکاران ( )8179و توئه
و پتچ ( )5281که به بررسي تأثیر بازيدرماني بر مهارتهاي اجتماعي و بینفردي
دانشآموزان با آسیب شنوایي پرداختند همسو است .در تبیین فرضیه حاضر ميتوان گفت
که نارسایي شنوایي قابلیت فرد را براي دریافت و پردازش محرکهاي شنیداري تغییر
ميدهد .افراد با آسیب شنوایي تنها بخشي از اطالعات شنیداري را دریافت ميکنند که در
مقایسه با درونداد دریافتشده افراد شنوا تحریفشده است .در نتیجه ادراک اطالعات
شنیداري افراد با نارسایي شنوایي بهویژه ناشنوایان با افراد بهنجار تفاوت دارد .کودکان ناشنوا
در مقایسه با کودکان شنوا جهان را تا حدي متفاوت تجربه ميکنند .این تفاوتها بدون
تردید پیامدهایي را براي تحول فردي و اجتماعي آنها دارد .بنابراین دانشآموزان با آسیب
شنوایي در روابط بینفردي خود مشکالتي دارند اما در خالل بازيدرماني گروهي این
کودکان مهارتهاي شناختي و اجتماعي فراگرفتند که باعث افزایش مهارت آنها در استفاده
از تمامي توانایيها و ظرفیتهایشان جهت برقراري روابط بینفردي با دیگران شد .بخصوص
گروهي بودن این برنامه درماني با ارتقاء رفتار اجتماعي و جامعهپسند ،فرصت تعامالت
اجتماعيشده و امکان برقراري روابط دوستانه و مطلوب را براي این دانشآموزان تسهیل
کرد .بازيدرماني گروهي با آموزش مهارتهاي بینفردي چون مهارت صحیح مکالمه،
مهارت درست حل مسئله ،همدلي ،استفاده مطلوب از زبان بدن در مکالمات ،احترام به قوانین
گروه و  ...توانست سبب افزایش روابط بینفردي شود .بازي فرصتي به کودکان ميدهد تا
احساسهاي خود را آزادانه بیان کنند و با استفاده از نمادها ،مشکالت خود را در واقعیت
جبران کنند و براي آنها راهحل بیابند و موقعیتهایي را که ممکن است با آن روبهرو شوند
از طریق بازي تمرین کنند .بازيدرماني براي کودکان همان کاري را ميکند که رواندرماني
براي بزرگساالن انجام ميدهد .بازيدرماني یک دیدگاه ساختاري و بر پایه نظریه براي
درمان است و براساس روابط اجتماعي معمول و فرآیند یادگیري در کودکان بنا شده است
(الناگر و همکاران .)5289 ،عالوه بر این در خالل بازيدرماني کودکان راهبردهاي
حلمسئله و چگونگي برقراري روابط مناسب اجتماعي با دیگران را ميآموزند و بنابراین
مخالفتها و نافرمانيهاي آنها کاهش یافته یا حذف ميشوند (تایگز5282 ،8؛ به نقل از
1. Taygz
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صفري ،فرامرزي و عابدي )8171 ،بنابراین بازيدرماني با کاهش مشکالت رفتاري
درونيسازيشده (مانند اضطراب و افسردگي) و برونيسازيشده (مانند پرخاشگري و
تکانشگري) زمینه گرایش به تعامل سایر افراد با این دانشآموزان را فراهم کرد .همین قدرت
بازي در افزایش مهار احساسها ،رعایت قواعد و کاهش نافرمانيها بهطور غیرمستقیم به
افزایش روابط اجتماعي مثبت و متعاقبا بهبود روابط بینفردي کمک کرد .همچنین درگیر
شدن عملي در فراگیري مهارتهاي مختلف اجتماعي به این کودکان کمک کرد بهطور
عیني و ملموس تجربه مهارتآموزي داشته باشند و این خود بهطور مستقیم منجر به بهبود
روابط بینفردي این کودکان شد .مثال در بازي شهرسازي از دانشآموزان با آسیب شنوایي
خواسته شد که جهت فهم درست قوانین سه هدف عمده زیر را مورد توجه قرار دهند.8 :
قوانیني که بر گروه یا جامعه حاکماند .5 ،دانستن قوانین و  .1رفتار کردن به قوانین و از
دانشآموزان خواسته شد تا با توجه به وسایل بازي موجود با توافق همدیگر نقشهاي خاصي
را انتخاب و هرکدام کار خاصي را انجام دهند و از طریق مشارکت گروهي نیازها را تعیین
و اولویت بندي نموده و شروع به ساختن شهر کردند و در طي این بازي بسیاري از اصول
اجتماعي که مستلزم روابط بینفردي مثبت است مثل رعایت نظم ،مشارکت و همکاري،
احترام به یکدیگر ،مدیریت هیجانهاي منفي مثل خشم و برنامهریزي را فراگرفتند که همه
این موارد منجر به بهبود روابط بینفردي این کودکان شد.
نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه نشان داد بین دو گروه در متغیر پذیرش اجتماعي
تفاوت معنيدار وجود دارد و بازيدرماني گروهي بر افزایش پذیرش اجتماعي دانشآموزان
با آسیب شنوایي تأثیر دارد .این یافته بهطور ضمني با نتایج پژوهشهاي قبلي (از جمله
فوجیکي و برینتون5227 ،؛ باعدي8117 ،؛ زارعپور ،خشکناب و کاشانينیا8178 ،؛ توئه و
پتچ5281 ،؛ و موللي و همکاران )8179 ،که حاکي از اثربخشي بازيدرماني بر مهارتهاي
اجتماعي دانشآموزان با آسیب شنوایي است ،همخوان بود .در پژوهش فوجیکي و برینتون
( )5227نشان داده شد که کودکان داراي اختاللهاي زباني ویژه (با نارسایي شنوایي) در سه
مقیاس مهارتهاي اجتماعي ،کمیت رابطه با همساالن و کیفیت رابطه با همساالن با کودکان
همساالن عاديشان متفاوتاند .همچنین نتایج نشان داد این کودکان نسبت به کودکان عادي
همسال خود مهارتهاي اجتماعي ضعیفتري دارند و هنگام مقایسه هر کودک داراي
اختالل زباني ویژه با همسال عادياش معلوم شد که کودکان آسیبدیده شنوایي
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رضایتمندي کمتري نسبت به ارتباط با همساالن دارند .در تبیین فرضیه حاضر ميتوان گفت
که مهارت اجتماعي از جمله رفتارهایي است که شالوده ارتباطهاي موفق را تشکیل ميدهد.
کودکاني که از مهارتهاي اجتماعي مطلوبي برخوردارند ،با دیگران رابطه مطلوبي داشته و
از واکنشهاي نامعقول اجتماعي خودداري ميکنند .چنین مهارتهایي براي کسب
تقویتهاي محیطي یا حفظ آنها ضرورياند و به تعاملگران کمک ميکند تا به اهداف
خویش دست یابند .درواقع به نظر ميرسد که شرکت کودکان با آسیب شنوایي در دوره
آموزشي بازيدرماني باعث افزایش مهارتهاي شناختي در آنها شد و این ميتواند به
کودکان در اکتساب مهارتهاي اجتماعي و شیوههاي برقراري روابط بینفردي کمک
شایاني نماید.
بازي یک روش درست براي درمان کودکان با آسیب شنوایي است؛ چرا که این
کودکان اغلب در بیان شفاهي احساسهاي خود با مشکل روبرو هستند .از طریق بازي
ميتوانند موانع را کاهش دهند و احساسها و عملکردشان را بهتر بروز دهند .بازيکردن
فعالیتي است که در آن کودکان خودشان را ابراز ميکنند .بازي کردن براي یک کودک
مساوي است با صحبت کردن براي یک فرد بزرگسال؛ بنابراین بازي کردن و اسباببازيها
کلمات کودکان هستند .از طریق بازيدرماني کودک ميتواند مهارتهاي مدیریت خود
را بهتر یاد بگیرد .بازيدرماني رویکردي با ساختار و مبتني بر نظریه درمان است که
فرایندهاي یادگیري و ارتباط طبیعي کودک را پایهریزي ميکند (لندرث.)5227 ،8
مشکالت ارتباطي کودکان با آسیب شنوایي سبب ميشود که کودک از نظر دیگران
بهعنوان فردي خودخواه ،مغرور و خودرأي در نظر گرفته شوند که این امر ميتواند این
کودکان را با خطر طرد ،تحقیر و استهزاء از سوي دیگران مواجه کند و این تجربههاي منفي
در تاریخچه زندگي آنها ممکن است سبب شود که به این باور برسند که دنیا اساساً مکاني
تهدیدکننده و ناامن است که خود این مسئله ميتواند انزواي بیشتر از جامعه ،احساس
حقارت ،انتقام و مشکالت سازشیافتگي و عدم پذیرش را در پي داشته باشد اما بازيدرماني
با افزایش احساس خودمهارگري ،شناخت اجتماعي و تعدیل رفتارهاي نامطلوب سبب
افزایش پذیرش اجتماعي کودکان با آسیب شنوایي ميشود .همچنین بازيدرماني با افزایش
فرصت تعامل مثبت ميتواند رابطه معلم و همساالن با کودک با آسیب شنوایي را افزایش
1. Landreth
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داده و سبب پذیرش و درک بهتر کودک شود .همچنین رشد مطلوب مهارتهاي اجتماعي
در پي بازيدرماني و ایجاد فرصت تعامل با همساالن ميتواند سبب ارتقاء توانایي تحصیلي
دانشآموز شده که خود این مسئله سبب پذیرش اجتماعي بیشتر و رابطه بهتر همساالن با
دانشآموز با آسیب شنوایي ميشود.
از جمله محدودیتهاي پژوهش حاضر این بود که به علت محدود بودن نمونههاي
پژوهش ،شرایط براي تفکیک جنسیت و مقایسه اثربخشي بر روي دو جنس فراهم نبود.
همچنین به علت موانع و محدودیتهاي اجرایي ،کنترل طبقه اجتماعي و کیفیت زندگي
دانشآموزان مبتال به آسیب شنوایي در این پژوهش ممکن نشد .در راستاي هدف این
پژوهش پیشنهاد ميشود براي تعیین میزان پایداري تأثیر بازيدرماني ،بهتر است که یک
مرحله پیگیري نیز در نظر گرفته شود و در صورت امکان متغیرهاي طبقه اجتماعي -اقتصادي
بهطور دقیقتري در پژوهشهاي آینده بررسي شود .در این پژوهش فقط اثربخشي
بازيدرماني گروهي بررسي شد .پیشنهاد ميشود در پژوهشي مستقل اثربخشي بازيدرماني
فردي نیز مورد بررسي قرار گیرد .با توجه به تأثیرگذاري بازي و بازيدرماني در بهبود روابط
بینفردي و پذیرش اجتماعي دانشآموزان با آسیب شنوایي ،پیشنهاد ميشود بازي و
بازيدرماني در زماني مجزا و در چارچوبي مشخص و هدفهاي معین و در کالس (برنامه
زماني معلوم) و توسط معلمي مخصوص (مشاور -روانشناس یا کاردرمانگر) براي
دانشآموزان استفاده شود .بازيدرماني مولفههاي یک راهکار درماني مؤثر را دارد و این
موضوعي است که نهتنها براي دانشآموزان با آسیب شنوایي بلکه براي تمامي دانشآموزان
خصوصاً دانشآموزان با نیازهاي ویژه کاربردي است .بنابراین پیشنهاد ميشود تا مسئولین
آموزش و پرورش استثنایي بااهمیت دادن به این مهم ،در حیطه آموزش بتوانند نقش مهمي
را در پیشبرد اهداف آموزشي و توانبخشي ایفا نمایند.
تشکر و قدرداني
در پایان از همة کساني که در انجام این پژوهش ما را یاري کردند از جمله مسئوالن
محترم اداره آموزش و پرورش استثنایي شهرستان رشت و همة دانشآموزاني که در پژوهش
شرکت داشتند ،کمال تشکر را داریم.
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