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Abstract

ناتواني یادگیري ،تأخیر یا نقص در توانایي فراگیري مهارتهاي
Specific learning disorder is delay or failure in the
تحصیلي اساسي با توجه به سن ،آموزش و مقیاس هوش ميباشد .یکي
ability to learn basic academic skills according to age,
از مشکالت افراد داراي ناتواني یادگیري ،مسائل مربوط به مهارتهاي
education and intelligen. One of the problems of people
with learning disabilities is social skills issues. The aim
اجتماعي است .هدف پژوهش حاضر اثربخشي بازي با کلمات احساسي
of this study is the effectiveness of play with feeling
بر مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان مبتال به ناتواني یادگیري ميباشد.
words on social skills of students with learning
disabilities. This study is quasi-experimental with preپژوهش حاضر نیمهتجربي با طرح پیشآزمون -پسآزمون است .جامعه
post test. The statistical population included all
آماري شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه دوم تا ششم داراي ناتواني
students of second to sixth grade of schools in
یادگیري شهر کرمانشاه بود که نمونهاي به حجم  14نفر به صورت
Kermanshah with learning disorders from which 24
people were selected randomly and devided in two
تصادفي انتخاب ،و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند .ابزار
experimental and control groups. The research
پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعي ماتسون ( )2389بود .گروه آزمایش
instrument was Matson social skills questionnaire.The
به مدت  8جلسه (هر جلسه  93دقیقه) ،و دو بار در هفته به بازي کلمات
experimental group played with feeling words for eight
sessions (each session 30-minute) and twice a week.
احساسي پرداختند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بازي با کلمات
The results of covariance analysis indicated that play
احساسي موجب بهبود مهارتهاي اجتماعي این کودکان شده است
with feeling words caused improvement in these
children's social skills (P<0/001). The results of this
( .)P>3/332نتایج پژوهش حاضر نشان داد بازي با کلمات احساسي
study showed that play with feeling words can help as
ميتواند به عنوان یکي از روشهاي مناسب در کمک به دانشآموزان
one of the appropriate methods to improve social skills
داراي اختالل یادگیري جهت بهبود مهارتهاي اجتماعي کمک کند.
to help students with learning disorders. This type of
play therapy helps individuals in the proper expression
این نوع از بازيدرماني به افراد در ابراز مناسب هیجانها ،شناخت و
of emotions, cognition and using them properly in
همچنین کاربرد آنها به شکلي مناسب در ارتباط با افراد و همساالن
communicating with people and peers.
Keywords: Play with feeling words, Play therapy,
یاري مي رساند.
Social skills, Students, Learning disabilities
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مقدمه
2

اختالل یادگیري  ،تأخیر یا نقص در توانایي فراگیري مهارتهاي تحصیلي اساسي با توجه به سن ،آموزش و
مقیاس هوش ميباشد که در  DSM5جزء طبقه اختالالت عصبي رشدي قرار گرفته ،و در آنها تحول بهنجار
مغز و دستگاه عصبي مرکزي مختل شده است (انجمن روانپزشکي آمریکا .)1329 ،افراد مبتال به این اختالل در
زمینه هایي چون حافظه ،توجه ،تنظیم اطالعات ،ادراک شنیداري و دیداري نقص داشته و ضعیف عمل ميکنند
(گنجي .)2931 ،درصد کودکان مبتال به ناتواني یادگیري در سالهاي اخیر افزایش یافته (وکیلي ،افضلي و
سلیماني ،)2934 ،و بسیاري از آنها با مشکالتي چون عزت نفس پایین ،اضطراب مدرسه ،افسردگي ،اختالالت
روانتني ،رفتار ضداجتماعي ،اختالالت کمبود توجه و بیشفعالي دست و پنجه نرم ميکنند (شارلت و ماهلر،
 .)1321یکي از مشکالت افراد داراي اختالل یادگیري ،مسائل مربوط به مهارتهاي اجتماعي است .مهارتهاي
اجتماعي ،مجموعه اي پیچیده از مهارتها مانند همکاري ،مشارکت با دیگران ،کمک کردن ،آغازگر رابطه بودن،
کمک خواستن ،تعریف و تمجید از دیگران و تشکر و قدرداني کردن ميباشند که براي سازگاري و کنار آمدن با
موقعیتهاي شارزا حیاتي بوده ،روابط سالم را پرورش داده و عملکرد کلي را تحت تأثیر قرار ميدهد (نلسون
 .)1333به عقیده ویگوتسکي ( )2398و بندورا ( )2392تعامل اجتماعي یک فن و منبع غیرقابل اجتناب از رشد
رواني کودکان است .کودکان در تعامل با دیگران یاد ميگیرند که چگونه رفتار و قضاوت کنند (خرازي و دلگشایي،
 .)1323پژوهشها نشان دادهاند دانشآموزان داراي اختالل یادگیري سطح باالیي از مشکالت اجتماعي
_هیجاني ،نقایص پردازش اطالعات اجتماعي (تور_کاسپا و بریان ،)2334 ،و نقص جدي در مهارتهاي اجتماعي
را در مقایسه با دانشآموزان بهنجار نشان ميدهند (گرشام و الیوت2333 ،؛ آرباچ ،گراس-سور ،مانور و شالو،
1338؛ سیدریدیس1339 ،؛ آگالیوتیس و کالیوا 1338؛ سلیماني ،زاهدبابالن ،فرزانه ،و ستوده2933 ،؛ کافي ،زینعلي،
خسروجاوید ،و میاهنهري ،)2932 ،کمتر محبوب و بیشتر طرد شدهاند (واینر و اشنایدر  ،)1331و مهارتهاي بین-
فردي ضعیفتري دارند (وینر .)1334 ،کشمیري ( )2988در پژوهش خود نشان داد در رفتارهاي غیراجتماعي و
تکانشي/پرخاشگري در کودکان داراي ناتواني یادگیري و عادي تفاوت معنيداري وجود دارد .حواسپرتي ،واکنش
ضعیف به محرکها ،سازماندهي رفتاري نامناسب ،و هماهنگي کم بین حواس مختلف ميتواند به طور مستقیم و
یا غیرمستقیم مهارتهاي اجتماعي را در این کودکان تحت تأثیر قرار دهد (نبيدوست ،برجعلي ،و استکي.)2934 ،
بیش از  33درصد این کودکان در برقراري ارتباط مشکل دارند (مریفیلد .)1323 ،مشکالتي که این نوجوانان در
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زمینه تعامالت اجتماعي با آنها مواجهاند به کمبود مهارت آنها در زمینه شروع و تداوم مهارتهاي اجتماعي
مثبت با ميگردد .فرد مبتال به ناتواني یادگیري در گوش دادن و سخن گفتن هنگام ارتباط با دیگران دچار
مشکالتي است و ممکن است از نظر روابط اجتماعي با مسائلي مواجه شود (بومینگر ،ادلشتین و موراش1332 ،؛
ولش و بیرمن .)1338 ،مهارتهاي اجتماعي کودکان سهم عمدهاي در رسیدن فرد به سایر مهارتها و توانمندي-
ها داشته و در موفقیتهاي تحصیلي و سازش یافتگي بعدي آنها نقش بسیار مهمي دارد (اصغري2934 ،؛ گیلیام
و شاهر.)1331 ،
بازي یکي از روشهایي است که ميتوان از طریق آن مهارتهاي اجتماعي را به کودکان آموزش داد و آن را
بهبود بخشید (سارتین .)1333 ،در بازيدرماني ارتباط بهنجار کودکان پایهریزي شده (آذرنیوشان ،بهپژوه ،و غباري-
بناب )2932 ،و به وسیله آن ،ابراز طبیعي بیان حاالت کودک ممکن ميشود .بازي راهي طبیعي براي عقاید و
احساسات و نیز کشف و شناخت دنیاي پیرامون کودکان محسوب ميشود .بازي همچنین به ایجاد روابط اجتماعي
بینفردي کودکان کمک ميکند .بدین ترتیب در حمایت از رشد همهجانبه کودکان نقش موثر و ارزشمندي دارد
(رسولي2993 ،؛ به نقل از برزگر .)2931 ،یکي از انواع بازيدرماني ،بازي با کلمات احساسي 2ميباشد که به دو
صورت فردي و گروهي قابل اجرا است .بازي با کلمات احساسي توسط کُرن سال  1333مطرح شد و بر آموزش
گستره اي از کلمات براي توصیف و تشویق به بیان آزادانه احساسات تمرکز دارد .هدف این است که کودک
احساسات خود را در محیطهاي مختلف ،موقعیتها و شرایط مختلف و در برخورد با افراد مختلف شناسایي و بیان
کند .کودکان عمدتا قادر به ابراز احساسات خود در قالب کالم نیستند که این امر ميتواند به دلیل پایین بودن
سطح تفکر انتزاعي و ترس از ابراز مستقیم احساسات باشد (سهرابيشگفتي .)2933 ،بازي با کلمات احساسي
موجب کاهش وقفه در صحبت کردن شده و کلمات رسا را ميآموزد ،بیان آزاد احساسات را تشویق کرده و با ایجاد
مهارت شناسایي و بیان در قالب بازي ،فرآیند یادگیري در یک تجربه لذتبخش را فراهم ميکند .این نوع از بازي
زمینه به اشتراک گذاشتن احساسات را فراهم ميکند ،همچنین تکلیف و مواد آموزشي از طریق این بازي ،سرگرم-
کننده ميشود (کرون ،2338 ،به نقل از عزیزي .)2939 ،بیان کلمات احساسي به روشهاي مختلفي از جمله
نمودارهاي احساسي ،شطرنجهاي احساس ،کارت صورتکهاي احساسي ،و گرداننده احساس ميتواند انجام شود
(هال ،کداسن ،و شفر .)1331 ،از فواید این تکنیک درماني عالوه بر کمک به کودک براي بیان و ابراز احساسات،
کمک به درمانگر در تشخیص مشکل کودک ميباشد .به این صورت که کودک در کدام شرایط و موقعیتها و در
برخورد با چه افرادي تجربههاي احساسي خوشایند و در چه شرایطي تجربههاي ناخوشایندي داشته است (سهرابي-
feeling word game
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شگفتي .)2933،بازي با کلمات احساسي با استفاده از فنون عاطفي و شناخت هیجانها ميتواند در ارتقاي مهارت-
هاي اجتماعي روش مناسبي باشد .پژوهشهاي مختلف تأثیر بازيدرماني را در بهبود مهارتهاي اجتماعي و
ارتباطي نشان دادهاند .اصغرينکاح ،افروز ،بازرگان و شکوهيیکتا ( )2933در مطالعهي خود تأثیر مداخله بازي-
درماني عروسکي را بر مهارتهاي ارتباطي کودکان درخودمانده به عنوان روشي مؤثر نشان دادند .رشیديظفر،
جانبزرگي و شقاقي ( )2933در پژوهش خود با عنوان اثربخشي بازيدرمانگري بر ارتقاي رفتار اجتماعي مثبت
کودکان پیشدبستاني نشان دادند ،بازيدرمانگري در مرحله پسآزمون باعث افزایش معنادار رفتار اجتماعي مثبت
و خردهمقیاسهاي همدلي ،جهتگیري اجتماعي ،رفتاراخالقي ،خودمهارگري ،حرمت خود ،اطاعتپذیري ،جرأت-
ورزي ،احترام به قانون و تمایل به مشارکت در گروه آزمایش شد .قرائي و فتحآبادي ( )2931در پژوهشي به
بررسي اثربخشي بازيدرماني عروسکي بر ارتقاي مهارتهاي اجتماعي کودکان پیشدبستاني دچار نشانگان داون
پرداخته و نشان دادند روش بازيدرماني عروسکي شیوهاي مناسب جهت ارتقاي کیفیت مهارتهاي اجتماعي
کودکان دچار نشانگان داون در محیطهاي آموزشي ميباشد .لگوف و شرمن ( )1331نیز تأثیربازيدرماني عروسکي
را بر بهبود مهارتهاي اجتماعي بررسي کرده و نشان دادند کودک ميتواند نحوه صحیح برقراري تعامالت
اجتماعي را از طریق بازيهاي دسته جمعي ،نمایشي و  ...بیاموزد .عزیزي ( )2939در پژوهش خود نشان داد بازي
با کلمات احساسي موجب کاهش اضطراب کودکان دبستاني شده است .نحوه تخلیه صحیح احساسات ،بیان موارد
اضطرابزا و بیان خشم بدون آسیب رساندن به خود و دیگران ،مانع از بروز مشکالت بعدي ميشود .یعني هم
جنبه آموزشي و هم جنبه درماني دارد .عالوه بر این ،بنا به نظر بسیاري از روانشناسان ،قسمت اعظم شخصیت
انسانها در دوران کودکي و در محیط خانواده شکل ميگیرد .استفاده از بازي ،گذشته از این که به کودکان کمک
ميکند دوران کودکي لذتبخشي داشته باشند ،به خانوادهها نیز آموزش ميدهد تا گذر از این مرحله را براي
کودک آسان سازند (قدرتي و شفیعآبادي .)2983 ،هر چند براي کسب بهترین پیامدهاي ممکن ،افراد به مهارت-
هاي خاصي در حوزههایي مانند ریاضیات ،سوادآموزي و زندگي مستقل نیاز دارند ،اما این مهارتها پیامدهاي
موفقیتآمیزي را در صورت فقدان مهارتهاي اجتماعي مناسب تضمین نميکنند .مهارتهاي اجتماعي مناسب
کودکان و نوجوانان را قادر ميسازند تا روابط مثبت و قوي با همساالن داشته باشند (شالني و صادقي ،)2932 ،و از
تداوم رفتارهاي نامطلوب اجتماعي ميکاهد (کوت ،زوکولیلو ،ترمبالي ،ناگین و ویتارو .)1332 ،همچنین با توجه به
نقش بسیار مهم مهارتهاي اجتماعي در زندگي و مشکالتي مانند افسردگي ،اضطراب اجتماعي ،تنهایي ،و اعتیاد
به الکل که در نتیجه مهارت اجتماعي ضعیف ایجاد ميشوند (تسانگ و الک ،)1338 ،بررسي روشهاي درماني
مختلف در ارتقاء مهارتهاي اجتماعي ضروري مينماید .بنابراین ،پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسي اثربخشي
بازي با کلمات احساسي بر مهارتهاي اجتماعي کودکان با ناتواني یادگیري بپردازد.
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روش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربي با طرح پیشآزمون_ پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماري شامل کلیه
دانشآموزان دختر پایه دوم تا ششم مراکز اختالالت یادگیري شهر کرمانشاه بود که به روش نمونهگیري خوشهاي
از میان  4مرکز اختالل یادگیري دو مرکز انتخاب و از میان دانشآموزان مراجعهکننده ،نمونهاي به حجم  14نفر
که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب ،و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند .پس از اعالم رضایت
والدین و دانشآموزان ،گروه آزمایش تحت مداخله قرار گرفت و طي این مدت گروه کنترل مداخلهاي دریافت
نکرد .پس از مداخله ،براي هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .معیارهاي ورود شامل حضور کودک در مدرسه
اختالل یادگیري ،دامنه سني  8تا 29سال ،رضایت والد ،کودک و معلم ،و نمره پایین در مقیاس مهارتهاي
اجتماعي و معیارهاي خروج شامل دریافت برنامه درماني همزمان دیگر و وجود اختالل دیگري به غیر از اختالل
یادگیري بود .ابزار پژوهش پرسشنامه مهارتهاي اجتماعي ماتسون ( )2389بود .این پرسشنامه شامل  22سؤال
است که مهارتهاي اجتماعي کودکان  4تا  28ساله را ميسنجد .پاسخگویي به آن بر اساس شاخص پنج درجهاي
لیکرت (نمره  2براي هرگز و نمره  2براي همیشه) ميباشد .براي بررسي پایایي مقیاس مهارتهاي اجتماعي ،از
ضریب آلفاي کرونباخ و دونیمه سازي استفاده شده است .مقدار ضریب آلفاي کرونباخ و تنصیف براي کل مقیاس
یکسان و برابر  ./ 81به دست آمده است .همچنین براي تعیین روایي سازه آزمون از روش تحلیل عاملي با استفاده
از مؤلفههاي اصلي استفاده شده که مقدار ضریب پایایي  kmoبرابر با  ./81بود (یوسفي و خیر .)2981 ،پایایي
پرسشنامه مهارتهاي اجتماعي در پژوهش حاضر با استفاده از آلفاي کرونباخ  ./91ميباشد.
برنامه مداخله
در پژوهش حاضر از روش بازي با کلمات احساسي استفاده شده است .بازي با کلمات احساسي که توسط کُرن
سال  1333مطرح شده است ،بر آموزش گسترهاي از کلمات براي توصیف و تشویق به بیان آزادانه احساسات
تمرکز دارد .مطابق با مـدلهـاي شـناختي_ اجتمـاعي (ولز )1332 ،و نظریههـاي روانشناسـي اجتمـاعي هیجـان
(لیننبرینک  ،)1331با شکل دادن مهارتهاي شناسایي و بیان احساسات در قالب بازي ،بازي کلمات احساسي به
شکل گروهي امکاني براي یادگیري فرآیندهاي احساسي در تجربیات لذتبخش است .در این بازي ،بدون تالش
آگاهانه با توصیف داستانها شرکتکنندگان خودافشاگري ميکنند .در واقع زیربناي نظري این بازي این است که
کمک به افراد براي شناسایي و خودآگاهي نسبت به هیجان ،سپس شناسایي و توصیف صحیح آن هیجان و در
نهایت فراهم کردن فضایي امن براي بیان آن یکي از ضروريترین مولفههاي سالمت روان است (کَرن.)1333 ،
گروه آزمایش به مدت  8جلسه  93دقیقهاي و دو بار در هفته به شکل گروهي در یکي از کالسهاي مدرسه
اختالالت یادگیري به بازي با کلمات احساسي پرداخت که خالصه آن در جدول  2ارائه شده است .با توجه به این
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که در این بازي هیجانهاي اصلي که هیجانهایي فراگیر هستند ،به کار گرفته شده ،و همچنین هدف این بازي
شناسایي درست این هیجانات ميباشد ،این بازي نیازي به بومي شدن نداشته و در فرهنگهاي مختلف ميتواند
مورد استفاده قرار بگیرد .ابزار مورد نیاز در این بازي شامل کارتهاي  22در  12رنگي ،ماژیک ،و ژتون شامل
تعدادي سکه یا شئ کوچک ميباشد.
شیوه اجراي بازي :درمانگر ابتدا بازي را براي کودکان توضیح داده و ميگوید "من از شما ميخوام به من
بگید بچههاي همسن شما چه احساسهایي ميتونن داشته باشن ،مثال خوشحال باشن ،غمگین باشن و  ،...حاال
تو ميتوني بقیه احساسهایي که یه بچه ميتونه داشته باشه به من بگي" .درمانگر همرمان با بیان احساسات از
طرف کودک شروع به نوشتن نام آن احساسات بر کارتها ميکند و هر هیجان بر روي یک کارت نوشته ميشود.
بعد از این که کارتها آماده شد ،آنها را جلوي کودک گذاشته و سپس درمانگر شروع به بیان یک داستان ميکند
که قهرمان داستان ،احساسات نوشته شده بر روي کاغذها را تجربه ميکند و هر بار که یکي از هیجانها مطرح
شد ژتوني بر روي کاغذ مرتبط با آن احساس گذاشته ميشود .بعد از این که درمانگر داستان را تمام ميکند،
ژتونها را از روي کارتها برداشته و پس از این که مطمئن شد کودک مفهوم بازي را متوجه شده است ،به کودک
ميگوید " االن نوبت توست که یه داستان براي من تعریف کني تا با هم احساساتت رو پیدا کنیم و براي تو هم
ژتون بذاریم .ميتوني یه داستان برام بگي ،مثال ميتوني اتفاقاتي که دیروز برات افتاده رو مثل یه قصه برام تعریف
کني .هر جا به احساس رسیدي یه ژتون بردار و روي کارت مخصوصش بذار" .هدف این است که کودک
احساسات خود را در محیطهاي مختلف ،موقعیتها و شرایط مختلف و در برخورد با افراد مختلف شناسایي و بیان
کند.
جدول  .1خالصه جلسات بازی درمانی
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم و پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

محتوا
معارفه با کودکان و فراهم کردن فضایي امن و صمیمي و صحبت در مورد نحوه بازي
معرفي کارتهاي احساسي به کودکان
بیان داستاني از سوي مجري طرح و بیان احساسات تجربه شده
بیان داستانهایي از جانب کودکان در مورد زندگي واقعي و بیان احساسات تجربه شده
ترسیم موقعیتها و احساسات ناخوشایند بر روي کاغذ
طنزآلود کردن نقاشيهاي موقعیت و احساسات ناخوشایند
جمعبندي و مرور کلي و ایجاد انگیزه در اعضا براي استفاده از مهارتهاي آموخته شده در زندگي
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روش تجزیه و تحلیل دادهها :جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفي از محاسبه میانگین و انحراف
استاندارد و در بخش آمار استنباطي از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس بوسیله نرمافزار  spssنسخه  14استفاده
شد.
یافتهها
گروه نمونه شامل  14دانشآموزان دختر در دامنه سني  8-29سال و با میانگین  2/41و انحراف استاندارد 3/23
بود .شاخصهاي توصیفي متغیرهاي پژوهش در دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

جنس

14

2/41

3/23

14
14
14

3/93
213
299

3/39
8/91
21/92

سن
پیشآزمون
پسآزمون

مهارتهاي اجتماعي

جهت انجام تحلیل کوواریانس ابتدا پیشفرضهاي نرمال بودن به وسیله آزمون کالموگروف -اسمیرنف
بررسي و نتایج حاکي از نرمال بودن دادهها بود ( .)P>3/32براي بررسي فرض برابري واریانسها از آزمون
لوین استفاده شد و با توجه به عدم سطوح معناداري مشاهده شده ( ،)P>3/32ميتوان نتیجه گرفت که
همگني واریانسها برقرار ميباشد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3خالصه تحلیل کوواریانس نمرات مهارتهای اجتماعی
شاخص منابع تغییرات

مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

اثر گروه

مهارتهاي اجتماعي

1144/18

2

1144/18

*99/91

خطا

مهارتهاي اجتماعي

2111/89

12

13/29

کل

مهارتهاي اجتماعي

928199

14

مجذورات

مجذور
اتا
3/14

*

P< 0/001
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با توجه به دادههاي جدول  ،9مقدار  Fبا درجات آزادي  2و  12در مؤلفه مهارتهاي اجتماعي در سطح 3/332
معنادار ميباشد و با توجه به اینکه میانگین گروه آزمایش در متغیر مهارتهاي اجتماعي در مقایسه با گروه کنترل
بهبود را نشان ميدهد ،لذا ميتوان نتیجه گرفت که بازيدرماني با کلمات احساسي منجر به بهبود مهارتهاي
اجتماعي مي شود .مقدار اتا ( )3/14میزان تأثیر مداخله را نشان ميدهد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي بازي با کلمات احساسي بر مهارتهاي اجتماعي در دانشآموزان با
ناتواني یادگیري انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد بازيدرماني با کلمات احساسي توانسته است میزان مهارتهاي
اجتماعي را بهبود دهد .این نتایج با یافته پژوهشهاي لگوف و شرمن ،)1331( ،اصغرينکاح و همکاران (،)2933
رشیديظفر و همکاران ( ،)2933قرائي و فتحآبادي ( )2931همسو ميباشد .دانشآموزان ناتوان در یادگیري شاید
به دلیل بهکارگیري الگوي پرخاشگرانه و الگوي کنارهگیري و همچنین به دلیل فقدان توانایي رمزگشایي عالئم
غیرکالمي در تعامالت اجتماعي در مقایسه با دانشآموزان بهنجار از کمترین امتیاز مثبت در زمینه برقراري روابط
اجتماعي برخوردار هستند (سلیماني و همکاران .)2933 ،در تبیین نتایج ميتوان گفت بازيدرماني با ایجاد شرایط
مناسبي براي دانشآموزان در بیان هیجانات و احساسات و شناخت آنها به افراد کمک ميکند تا با هیجانات خود
ارتباط برقرار کرده و در موقعیتهاي اجتماعي به شیوه مناسبي آنها را بروز دهند .این نوع از بازيدرماني کودکان
را ترغیب مي کند تا احساسات خود را در قالب کلمات نوشته شده و یا بر اساس تصاویر کشیده شده از هر احساس
بر روي کاغذ نشان دهد .کودکان در حین بازي حالت دفاعي خود را براي بیان احساسات از دست ميدهند و
فرصت بیشتري ميیابند تا احساسات خود را بیان کنند (سهرابيشگفتي .)2933 ،بازي با کلمات احساسي به
کودکان اجازه ميدهد که با احساسات خود با روشي لذتبخش و غیرتهدیدکننده ارتباط برقرار کنند (هال و
همکاران .)1331 ،از فواید کنترل و تنظیم هیجانات ميتوان به کنترل سطوح برانگیختگي ،افزایش پشتکار،
جلوگیري از واکنش مخرب در برابر تحریک ،و عملکرد صحیح هنگام فشارها (کافي و همکاران )2932 ،و در
نتیجه واکنش اجتماعي مناسب اشاره کرد .در این راستا ،در این شیوه بازيدرماني کارت صورتکهاي احساسي و
بیان داستان به کودکان کمک ميکند که احساسات و هیجانات خود را شناخته و آنها به شیوهاي مناسب بیان
کنند .داستانگویي در تمام فرهنگهاي بشري به عنوان شیوهاي براي ایجاد مفاهیم ساختارهاي اجتماعي وجود
داشته است .روش بازي با کلمات احساسي باعث تخلیه هیجانات کودکان ميشود و از آنجا که این روش به
صورت گروهي انجام ميشود ،باعث افزایش روابط اجتماعي و ابراز مناسب هیجانات نیز در بین کودکان ميشود.
درواقع باید گفت تنظیم هیجاني بـه وسیله تجربههاي دنیاي اجتماعي ،به ویژه تعامل با دوستان ،شکل ميگیرد.
8

اثربخشي بازي با کلمات احساسي بر مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان ...

با توجه به این که گرشام و الیوت ( )2333ضعف شناخت اجتماعي را در این کودکان مطرح ميکنند و معتقدند
نقص در مهارتهاي اجتماعي به دلیل فقدان تجارب اجتماعي مناسب و کافي است ،نه به دلیل مشکالت عصب-
شناختي ،ميتوان گفت بازي ،یادگیري را براي کودکان لذتبخش ميسازد و از این طریق رفتارهاي مناسب
اجتماعي را ميشناسند و تمرین ميکنند .صالحیت در تعامالت با دیگران به محدودهاي از مهارتهاي شناختي،
اجتماعي ،کالمي و درک رفتار نیاز دارد (دویلیرز و پیرز ،)1331 ،بنابراین بازي ميتواند زمینه این درک را فراهم
آورد .کودکان به سمت راهحلي دروني حرکت ميکنند و به این ترتیب قادر ميشوند که بهتر با مشکالت مقابله یا
سازگاري کنند .فرایند بازي همچنین به بچهها اجازه ميدهد ،احتماالت جدیدي را که در واقعیت ممکن نیست در
نظر بگیرند ،چیزهایي ناآشنا را کشف کنند و درک آنها را درباره تجربه احساسات و شناخت افزایش دهند.
عملکرد مهم بازي تغییر آن چیزي است که امکان دارد در واقعیت غیرقابل اداره کردن باشد .به این صورت که
موقعیتها از طریق بیان نمادین ،قابل اداره ميشوند و این باعث ميشود ،کودکان فرصتي براي یادگیري مهارت-
ها داشته باشند (لندرث و براتون2333 ،2؛ به نقل از قدرتي و شفیعآبادي .)2983 ،همچنین با توجه به نظریه کریک
و داج ( )2333در مورد پردازشگري اطالعات اجتماعي که عنوان ميکند براي تحقق تعامل اجتماعي مناسب،
محرک هاي اجتماعي باید به درستي رمزگرداني شده و با دیگر اطالعات مربوط مقایسه و تفسیر شود ،ميتوان
گفت بازي با کلمات احساسي این فرصت را فراهم کرده ،در پردازش و رمزگرداني محرکها مؤثر بوده و موجب
تعامل موفقیتآمیز با دیگران ميشود .بازي به کودکان این امکان را ميدهد که مهارتهاي اجتماعي خود را
ارزیابي کرده و رفتارهاي اجتماعي جدید بیاموزند و آنها را تمرین کنند .رشد مهارتهاي اجتماعي یکي از مزیت-
هاي بازيدرمانگري گروهي است (محمداسماعیل 2989 ،به نقل از رشیديظفر و همکاران .)2933 ،با توجه به
این که اولین رفتارهاي ضداجتماعي در صورت بروز در طول اولین سالهاي دوره ابتدایي براي پسران و دختران
به میزان زیادي تداوم دارد (کوت و همکاران ،)1332 ،توجه فراوان به این دوره سني به منظور کاهش رفتارهاي
غیراجتماعي و ارتقاء مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان ضروري مينماید .بنابراین ،الزم است همراه با رشد در
سایر مهارتهاي تحصیلي ،به جنبههاي اجتماعي زندگي و کسب آمادگيهاي الزم براي برقراري رابطهاي سالم
با دیگران نیز توجه شود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بازيدرماني با کلمات احساسي ميتواند به عنوان یکي از روشهاي مناسب در
کمک به دانشآموزان با ناتواني یادگیري در بهبود مهارتهاي اجتماعي کارامد باشد .این نوع از بازيدرماني به
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 شناخت و همچنین کاربرد آنها به شکلي مناسب در ارتباط با افراد مختلف و،افراد در ابراز مناسب هیجانها
 پیشنهاد ميشود درمانگران کودکان با ناتواني یادگیري و سایر اختالالت در، بنابراین.همساالن یاري ميرساند
- از محدودیت. از این روش بازيدرماني نیز در ارتقاء مهارتهاي اجتماعي کودکان استفاده کنند،کنار سایر روشها
 در.هاي پژوهش حاضر ميتوان به تکجنسیتي بودن گروه نمونه (دختران) و عدم انجام آزمون پیگیري اشاره کرد
. پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي بعدي به بررسي هر دو جنس و با آزمون پیگیري پرداخته شود،همین راستا
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