فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals
Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی
دوره ششم ،شماره  ،42زمستان  ،59ص  459تا 449

Vol. 6, No. 24, Winter 2016

اثربخشی بازی با کلمات احساسی بر کاهش نارسایی هیجانی
دانشآموزان با اختالل یادگیری
اکرم آبباریکی ،1بیتا

شالنی2

تاریخ دریافت95/61/60 :
تاریخ پذیرش95/16/15 :

چكيده
اختالل یادگیری ویژه یک اختالل عصبی تکاملی است .دانشآموزان مبتال به این اختالل عالوه بر مشکالت
تحصیلی ،سطح باالیی از مشکالت هیجانی-اجتماعی را تجربه میکنند .پژوهش حاضر با هدف تعیین
اثربخشی بازی با کلمات احساسی بر نارسایی هیجانی دانشآموزان با اختالل یادگیری انجام شد .روش
پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون بود .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر
پایه دوم تا ششم با اختالل یادگیری شهر کرمانشاه بودند که از بین آنها نمونهای به حجم  22نفر انتخاب و
در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو بود .گروه آزمایش به
مدت  8جلسه  06دقیقهای و دو بار در هفته به بازی کلمات احساسی پرداختند .نتایج تحلیل کوواریانس
نشان داد بازی با کلمات احساسی موجب کاهش نارسایی هیجانی این کودکان شده است .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد بازی با کلمات احساسی میتواند بهعنوان روشی مناسب در کاهش مشکالت هیجانی
کودکان به کار رود ،این نوع بازی با شکل دادن مهارتهای شناسایی و بیان احساسات در قالب بازی و به
شکل گروهی امکانی برای یادگیری فرآیندهای احساسی در تجربیات لذتبخش است.
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مقدمه
توانمندی هیجانی ،روبرو شدن افراد با چالشهای زندگی را آسانتر کرده و سطح
سالمتی آنها را بهبود میبخشد .افراد نیازمند مهارتهای اجتماعی ،هیجانی ،شناختی و
رفتارهایی هستند که به آنها در سازگاری اجتماعی کمک کند .به نظر میآید هیجان در
زندگی روزمره نقش مهمی را بازی میکند .برای نمونه ،هیجانها پاسخهای رفتاری
مناسب را فراهم میکنند ،تصمیمگیری را تنظیم کرده و تعاملهای بینفردی را تسهیل
میکنند (منصوری .)1091 ،نارسایی هیجانی به ناتوانی در پردازش و اطالعات هیجانی و
تنظیم هیجانها گفته میشود و شامل عوامل عمدهی دشواری در شناسایی احساسات،
دشواری در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی است (کماکی2610 ،1؛ پرتی،
سانکاسیانی ،کادونی و کارتا .)2610 ،2در نارسایی هیجانی فرد در تشخیص و تمایز میان
احساسات دچار پریشانی شده و نمیتواند آنچه را که به لحاظ هیجانی احساس کرده
بهخوبی بیان کند .در این شرایط تمایل فرد به تفکر درباره امور بیرونی (سبک شناختی با
جهتگیری خارجی و وابسته به محرک) است که بهوسیله اشتغال در جزئیات ریز
رویدادهای خارجی مشخص میشود تا احساسات و تخیالت و سایر جنبههای تجارب
درونی (خدابخش و کیانی .)2612 ،افراد دارای ناگویی خلقی باال واژههای هیجانی
کمتری را نسبت به افراد عادی بازشناسی میکنند و در سطح پردازش ادراکی و معنایی
ضعیف عمل میکنند (حاتمی ،خورشیدی ،بهرامیاحسان ،رحیمی ،و حاتمی.)1092 ،
دانگس و سوسلوو )2612( 0در یک پژوهش نظاممند مروری به بررسی  22پژوهش که بین
سالهای  1996تا  2610انجام شده بودند ،پرداختهاند و گزارش کردهاند که افراد مبتال به
ناگویی خلقی در پردازش خودکار محرکهای هیجانی هم در سطح رفتاری و هم در
سطح نوروبیولوژی مشکل دارند  .افراد مبتال به این اختالل واکنش کمی به محرکهای

1. Komaki
2. Preti, Sancassiani, Cadoni & Carta
3. Donges & Suslow
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هیجانی در نواحی مغزی مسئول برانگیختگی ،کدگذاری و پاسخدهی هیجانی مانند
آمیگدال ،نواحی پسسری-گیجگاهی و اینسوال دارند.
دانشآموزان با اختالل یادگیری در مقایسه با دانشآموزان بهنجار عالوه بر مشکالت
تحصیلی ،سطح باالیی از مشکالت اجتماعی-هیجانی را دارند (آوربچ ،گراس-تسیر ،مانور
و شالوو .)2668 ،1اختالل یادگیری ویژه ،2یک اختالل عصبی تکاملی با منشأ زیستی،
اساس شناختی و نشانههای رفتاری است .دانشآموزان با این اختالل در نوشتن ،خواندنِ
درست واژهها ،درک معانی ،نوشتن امال ،محاسبه اعداد و درک ریاضی مشکل دارند .این
نارسایی در تواناییها موجب تداخل در فعالیتهای تحصیلی و فعالیتهای روزمره زندگی
فرد میشود .مشکالت این افراد در طول سالهای مدرسه آغاز شده و با ناتوانی فکری،
حدت بینایی یا شنوایی و سایر اختالالت روانی یا عصبی ،عدم تسلط در زبان تدریس و
نامالیمات روانی تداخل ندارد (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2610 ،در پنجمین کتاب
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی تشخیصهای اختالل خواندن ،اختالل
ریاضیات ،اختالل بیان نوشتاری و اختالل یادگیری نامعین که در ویرایش پیشین بودهاند
همگی در یک واحد ادغام شده و با نام اختالل یادگیری ویژه مشخص میشود .نارسایی-
های یادگیری در زمینهی خواندن ،بیان نوشتاری و ریاضیات در پنجمین کتاب راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی بهصورت مشخصههایی تعیین شده است (سادوک،
سادوک و روئیز ،2615 ،0ترجمه رضاعی.)1095 ،
این دانشآموزان که بهطور مداوم و مکرر ،شکست تحصیلی را تجربه میکنند،
نسبت به مشکالت رفتاری و اجتماعی-هیجانی آسیبپذیرتر هستند (گنجی ،زاهدبابالن و
معینیکیا .)1091 ،پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند نارسایی هیجانی و مشکالت ناشی از
آن در دانشآموزان با اختالل یادگیری ویژه بیشتر از دانشآموزان عادی است .سلیمانی،
زاهدبابالن ،فرزانه و ستوده ( )1096در پژوهش خود نشان دادند دانشآموزان با اختالل

1. Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev
(2. Specific Learning Disability (SLD
3. Sadock, Sadock & Ruiz
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یادگیری در شناسایی ،توصیف و تفکر عینی در مقایسه با دانشآموزان بهنجار ضعیف
هستند .زاهد ،رجبی و امیدی ( )1091در پژوهشی با عنوان مقایسهی سازگاری اجتماعی،
هیجانی ،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری نشان
دادند بین دو گروه از دانشآموزان تفاوت معناداری وجود دارد .حقرنجبر ،کاکاوند و
دانش ( )1096در پژوهش خود نشان دادند تفاوت میزان خودکارآمدی ،اختالل هیجانی و
احساس تنهایی در دانشآموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی معنادار است؛ بهگونهای که
خودکارآمدی در دانشآموزان عادی و اختالل هیجانی و احساس تنهایی در دانشآموزان
با ناتوانی یادگیری بیشتر بود .پژوهش پورعبدل ،صبحیقراملکی و عباسی ( )1092نیز نشان
داد بین دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری ویژه در نارسایی شناختی ،نارسایی هیجانی
و اجتناب شناختی تفاوت معناداری وجود دارد و در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری
ویژه بیشتر از دانش آموزان عادی است .نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای هیجانی و
شناختی با ایجاد شکاف بین تفکر و هیجانات فرد و همچنین اجتناب از پذیرش آن می-
توانند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با اختالل یادگیری ویژه را با موانع مهمی روبرو
سازند .اغلبِ کودکان با ناتوانی یادگیری متعلق به خانوادههایی هستند که در دوران رشد
خود پیوندهای عاطفی الزم با والدین نداشتهاند و در بسیاری موارد از سوی والدین مورد
سرزنش ،تحقیر ،تهدید و احیانا تنبیه بدنی واقع شدهاند (افروز1085 ،؛ به نقل از برجیس،
حکیمجوادی ،طاهر ،غالمعلیلواسانی و حسینخانزاده .)1091 ،تجربه چنین مشکالتی
میتواند چالشهایی جدی را در محیط خانه یا در روابط با همساالن و معلمان برای آنان
ایجاد کند .برای مثال این کودکان در مدرسه ممکن است با انواعی از اختاللهای
هیجانی-اجتماعی مانند احساس متفاوت بودن ،شرم و خجالت ،حقارت ،تنهایی و انزوا
روبرو شوند .در چنین شرایطی این دانشآموزان تالش میکنند مشکالت یادگیری خود
را پنهان نگه دارند یا با مکانیسمهای برونریزی یا کنارهگیری نسبت به آن واکنش نشان
دهند (مورگان و کلین2668 ،1؛ به نقل از پیرزادی و شریفیاردانی .)1095 ،پژوهشها نشان
1. Morgan & Klein
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دادهاند ناگویی خلقی با فشارخون باال (گراب 1و همکاران ،)2616 ،افسردگی و اضطراب
(پیکاردی 2و همکاران ،)2611 ،پرخاشگری و خشم (پایر ،لیبرمن و لندن )2611 ،0همراه
است؛ بنابراین استفاده از روشهای درمانی در کاهش مشکالت رفتاری میتواند از
اهمیت بسزایی برخوردار باشد .یکی از روشهای مورد استفاده در بهبود مشکالت
رفتاری کودکان بازی درمانی است.
در فراتحلیل درمانهای کودکان با ناتوانی یادگیری مشخص شده است که تمرکز بر
جنبه هیجانی درمان موجب بهبود سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی میشود (فریلیچ
و شتمن2616 ،2؛ نریمانی ،عباسی ،ابوالقاسمی و احدی .)1092 ،کودکان به دلیل پایین
بودن سطح تفکر انتزاعیشان قادر به بیان هیجانات و احساسات خود نیستند .سرکوب و
مهارت ضعیف در بیان احساسات بهویژه از نوع منفی آن بهداشت روانی کودک را به
مخاطره میاندازد؛ ازاینرو پیدا کردن راهی که کودک را قادر نماید به شیوهای غیر از بیان
کالمی هیجانات خود را بروز دهد کامال ضروری است .بازی ابزاری است که کودک به
کمک آن خود را بیان میکند و برای هر کودکی وسیلهی مناسبی جهت تخلیه هیجانات و
ابراز وجود است (سهرابیشگفتی .)1096،بخش عمدهای از مشکالت مربوط به ناگویی
هیجانی مرتبط با هیجانها است (میاک ،اوکاموتو ،اونودا ،شیارو و یاماواکی.)2612 ،5
ولز )2665( 0در مطالعه نظریههای هیجان بیان میکند که نظریههای هیجـان را در سه مدل
اصلی میتوان طبقهبندی کرد .1 :مـدلهـای فیزیولوژیـکمحـور که در آنها هیجانات
بهعنوان پاسخ فیزیولوژیکی با هدف حفظ بقـا تبیـین میشوند .2 .مـدلهـای شناختی که
فرایندهای شناختی را در تجربه و بیان هیجـان مهـم مـیداننـد و هیجانـات را بـر اساس
ارزیابی و فرایندهای شناختی توضیح مـیدهنـد .0 .مـدلهـای شـناختی /اجتمـاعی که
تمرکز رویکرد تکاملی را در پاسخ به محیط با رویکرد ارزیـابی شـناختی ترکیب و عامل-
1. Grabe
2. Picardi
3. Payer, Lieberman & London
4. Freilich & Shechtman
5. Miyake, Okamoto, Onoda, Shirao & Yamawaki
6. Wells
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های اجتماعی را برای تبیین تجربه و بیان هیجان اضافه میکند .رابطهی بین هیجانات،
نقشهای اجتماعی و تعامل اجتماعی مـورد توجـه ایـن رویکـرد اسـت .هیجانات از طریـق
تعـامالت فـرد و محـیط شـکل میگیرد و نمیتوان آنها را نه بر اساس فرد و نه بر اساس
محیط بهصورت ویژه تعیـین کرد؛ بلکه هیجان از شیوهای که افراد تبادالتشان با جهان را
تفـسیر و ارزیـابی مـیکننـد ناشی میشود (الزاروس1980 ،1؛ به نقل از حسینی و خیر،
 .)1096بازی درمانی گروهی به نظریههـای روانشناسـی اجتمـاعی هیجـان توجه دارد و
نظریههای ارزیابی را همراه با مالحظهی تأکید فریجدا )1980( 2در مورد اینکه هیجانات،
تجربههای ذهنی هستند که بافت اجتماعی نقش مهمی در آنها ایفا میکند ،به کار میبرند
(لیننبرینک .)2660 ،0بازی درمانی انواع مختلفی دارد که یکی از آنها بازی با کلمات
احساسی 2است .این نوع بازی درمانی به دو صورت فردی و گروهی قابل اجرا است .هدف
اساسی از انجام این بازی کمک به کودک برای ابراز احساسات است .کودکان عمدتا به
دلیل ترس در ابراز مستقیم احساسات و هیجانات خود ،قادر به ابراز احساسات در قالب
کالمی نیستند .بهوسیلهی این بازی میتوان کودکان را ترغیب کرد احساسات خود را در
قالب کلمات نوشته شده بر روی کاغذ و یا بر اساس تصاویر کشیده شده از هر احساس بر
روی کاغذ نشان دهد و درباره آن داستان بگوید (سهرابیشگفتی .)1096 ،پژوهشها نشان
میدهد بازیدرمانى تأثیر مثبتى بر رفتار و هیجانات کودکان دارد .زارعپور ،خشکناب و
کاشانینیا ( )1090در پژوهش خود بر روی کودکان افسرده نشان دادند بازی درمانی
گروهی موجب کاهش افسردگی کودکان شده است .نجفی و سرپولکی ( )1092نیز در
پژوهشی با عنوان اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر پرخاشگری و اختالل امالء در
کودکان دبستانی ،نشان داد بازی درمانی در کاهش پرخاشگری مؤثر بوده است .پژوهش-
های صباغیانراد و فتحی ( ،)2612درزیرامندی ،دانشفر و شجاعی ()2612؛ حیاتی،
اسماعیلی ،نیکرو و فرامرزی ( )2612نیز در زمینه تأثیر بازی درمانی بر پرخاشگری
1. Lazarus
2. Frijda
3. Linnenbrink
4. feeling word game
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کودکان ،اثربخشی این روش را نشان داده است .یافتههای پژوهش ابراهیمی ( )1090در
پژوهشی با عنوان اثربخشی بازی درمانی در کاهش ناگویی خلقی دختران و پسران دارای
اختالل اوتیسم نشان داد بازی درمانی در کاهش ناگویی خلقی دختران و پسران تأثیر دارد.
پژوهشها همچنین نشان دادند بازی درمانی در کاهش اضطراب (کلی و تعمیم یافته)
کودکان موثر است و منجر به کاهش اضطراب حالت و از جهتی دیگر باعث افزایش
سازگاری عمومی و احساسات مثبت در دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری ویژه می-
شود (افتخاری1090 ،؛ محمودعلیلو ،هاشمینصرتآباد ،فرشبافمانیصفت1092 ،؛
حشمتی ،اصلاناری و شکراللهی .)1095 ،عزیزی ( )1090در زمینه اثربخشی بازی با
کلمات احساسی پس از  8جلسه بازی با کودکان مضطرب نشان داد اضطراب گروه
آزمایش بطور معناداری کاهش یافته است.
از آنجا که ناگویی هیجانی اثرات منفی بر بهزیستی روانشناختی و هیجانی میگذارد و
یک عامل خطرساز در ابتال به مشکالت روانشناختی محسوب میشود و نظر به اینکه
نارسایی هیجانی در کودکان پیامدهای جبرانناپذیری برای فرد ،خانواده و اجتماع دارد،
توجه به سالمت روانی این کودکان اهمیت بسیاری دارد .کودکان با اختالل یادگیری نرخ
باالتری از مشکالت و سازگاریهای اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی دارند که اغلب در
مدرسه نادیده گرفته میشود .در زمینه کاهش نارسایی هیجانی چندین روش مداخله مانند
آموزش تنظیم هیجان انجام گرفته (ندیمی و پیشگر )1092 ،اما به دلیل عدم توانایی در
تفکر انتزاعی در دانشآموزان کم سن (زیر  11سال) بازی مناسبترین ابزار برای بیان
احساسات کودک است .عالوهبراین در زمینه روش اثربخشی بازیدرمانی بر نارسایی
هیجانی در دانشآموزان با اختالل یادگیری پژوهشی انجام نشده و در این زمینه خأل
پژوهشی وجود دارد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازیدرمانی با کلمات
احساسی بر کاهش نارسایی هیجانی در دانشآموزان با اختالل یادگیری انجام شده است.
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روش
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود.
جامعهی آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر پایه دوم تا ششم مراکز اختالالت
یادگیری شهر کرمانشاه بودند .با روش نمونهگیری خوشهای از میان چهار مرکز اختالل
یادگیری دو مرکز انتخاب و از میان دانشآموزان مراجعهکننده ،نمونهای به حجم  22نفر
که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده
شدند .پس از اعالم رضایت والدین و دانشآموزان ،گروه آزمایش مداخله بازی درمانی
را دریافت کردند و طی این مدت گروه گواه مداخلهای دریافت نکرد .پس از مداخله،
برای هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .معیارهای ورود شامل حضور کودک در
مدرسه اختالل یادگیری ،دامنه سنی  8تا  10سال ،رضایت والد ،کودک و معلم و نمره باال
در مقیاس ناگویی خلقی و معیارهای خروج شامل دریافت برنامه درمانی همزمان دیگر و
وجود اختالل دیگری به غیر از اختالل یادگیری بود.
از پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو برای جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شد .این
پرسشنامه توسط (ریف ،استرولد ،تروت )2660 ،1ساخته شده که  26سوال دارد و سه
زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات (مادههای  ،)12 ،10 ،9 ،2 ،0 ،0 ،1دشواری در
توصیف احساسات و تفکر عینی را در مقیاس پنج درجهای لیکرت میسنجد .ضریب
آلفای کرونباخ این مقیاس  6/25به دست آمده است .ضریب همبستگی خرده مقیاسهای
این آزمون با چکلیست نشانههای روانی در دامنهای از  6/12تا  6/22گزارش شده است
(ریف و همکاران2660 ،؛ به نقل از سلیمانی و همکاران .)1096 ،در نسخهی فارسی مقیاس
نارسایی هیجانی ،ضرایب آلفای کرونباخ برای نارسایی هیجانی کل و سه زیر مقیاس
دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی به ترتیب
 6/25 ،6/82 ،6/85و  6/22به دست آمد .پایایی بازآزمایی مقیاس نارسایی هیجانی ،در
یک نمونه  02نفری در دو نوبت با فاصله چهار هفته از ( )r= 6/86تا ( )r=6/82برای
1. Rieffe, Oosterveld, & Terwogt
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نارسایی هیجانی کل و خرده مقیاسهای مختلف تایید شد .روایی همزمان مقیاس نارسایی
هیجانی ،برحسب همبستگی بین مقیاسهای این آزمون و مقیاسهای هوش هیجانی،
بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تایید قرار گرفت (بشارت
و شهیدی.)2612 ،
در پژوهش حاضر از روش بازی با کلمات احساسی برای برنامه مداخله استفاده شده
است .بازی با کلمات احساسی که توسط کُرن 1سال  2666مطرح شده است بر آموزش
گستره ای از کلمات برای توصیف و تشویق به بیان آزادانه احساسات تمرکز دارد .مطابق با
مـدلهـای شـناختی /اجتمـاعی (ولز )2665 ،و نظریههـای روانشناسـی اجتمـاعی هیجـان
(لیننبرینک )2660 ،2با شکل دادن مهارتهای شناسایی و بیان احساسات در قالب بازی،
بازی با کلمات احساسی به شکل گروهی امکانی برای یادگیری فرآیندهای احساسی در
تجربیات لذتبخش است .در این بازی بدون تالش آگاهانه با توصیف داستانها شرکت-
کنندگان خودافشاگری میکنند .در واقع زیربنای نظری این بازی این است که به افراد
برای شناسایی و خودآگاهی هیجانی ،سپس شناسایی و توصیف صحیح آن هیجان و
درنهایت فراهم کردن جوی آرام برای بیان بهعنوان یکی از ضروریترین مولفههای
سالمت روانی کمک شود (کَرن1998 ،؛  .)2666گروه آزمایش به مدت  8جلسه 06
دقیقها ی و دو بار در هفته به شکل گروهی در یکی از کالسهای مدرسه اختالالت
یادگیری به بازی با کلمات احساسی پرداخت که خالصه آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1خالصه جلسات بازی درمانی
جلسات

محتوا

اول

معارفه با کودکان و ایجاد جو آرام و صمیمی و صحبت در مورد نحوه بازی

دوم

معرفی کارتهای احساسی به کودکان

سوم

بیان داستانی از سوی مجری طرح و بیان احساسات تجربه شده

چهارم و پنجم

بیان داستانهایی از جانب کودکان در مورد زندگی واقعی و بیان احساسهای تجربه شده

ششم

ترسیم موقعیتها و احساسات ناخوشایند بر روی کاغذ
1. Cron
2. Linnenbrink
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هفتم

طنزآلود کردن نقاشیهای موقعیت و احساسات ناخوشایند

هشتم

جمعبندی و مرور کلی و ایجاد انگیزه در اعضا برای استفاده از مهارتهای آموخته شده در زندگی

ابزار مورد نیاز در این بازی شامل کارتهای  15در  25رنگی ،ماژیک و ژتون شامل
تعدادی سکه یا شئ کوچک بود .شیوهی اجرای بازی به این صورت بود که درمانگر ابتدا
بازی را برای کودکان توضیح داده و میگوید "من از شما میخوام به من بگید بچههای
همسن شما چه احساسهایی میتونن داشته باشن ،مثال خوشحال باشن ،غمگین باشن و ،...
حاال تو میتونی بقیه احساسهایی که یه بچه داشته باشه به من بگی" .درمانگر همزمان با
بیان احساسات از طرف کودک شروع به نوشتن نام آن احساسات بر کارتها میکند و هر
هیجان بر روی یک کارت نوشته میشود .بعد از اینکه کارتها آماده شد آنها را جلوی
کودک گذاشته و سپس درمانگر شروع به بیان یک داستان میکند که قهرمان داستان،
احساسات نوشته شده بر روی کاغذها را تجربه میکند و هر بار که یکی از هیجانها مطرح
شد ژتونی بر روی کاغذ مرتبط با آن احساس گذاشته میشود .بعد از اینکه درمانگر داستان
را تمام میکند ،ژتونها را از روی کارتها برداشته و پس از اینکه مطمئن شد کودک
مفهوم بازی را متوجه شده است و به کودک میگوید "االن نوبت توست که یه داستان
برای من تعریف کنی تا با هم احساساتت رو پیدا کنیم و برای تو هم ژتون بذاریم ،میتونی
یه داستان برام بگی ،مثال میتونی اتفاقاتی که دیروز برات افتاده رو مثل یه قصه برام
تعریف کنی .هر جا به احساس رسیدی یه ژتون بردار و روی کارت مخصوصش بذار".
هدف این است که کودک احساسات خود را در محیطهای مختلف ،موقعیتها و شرایط
مختلف و در برخورد با افراد مختلف شناسایی و بیان کند.
برای تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از محاسبهی میانگین و انحراف استاندارد و
در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس بهوسیله نرمافزار  spssنسخه  22استفاده شد.

نتایج
گروه نمونه شامل  22دانشآموزان دختر در دامنه سنی  8تا  10سال و با میانگین  9/29و
انحراف استاندارد  6/90بودند .شاخصهای توصیفی متغیر نارسایی هیجانی و مؤلفههای
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آن به تفکیک گروهها در دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2ارائه شده
است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون نارسایی هیجانی در دو گروه آزمایش و گواه
انحراف معیار

میانگین

متغیر

گروه

دشواری در شناسایی

آزمایش

20/80

احساسات

گواه

20/56

20/92

دشواری در توصیف

آزمایش

20/80

11/22

1/99

احساسات

گواه

22

22/92

2/85

2/22

آزمایش

22/02

22

1/82

2/00

گواه

20/80

20/12

2/10

0/21

آزمایش

21/80

29/25

0/29

0/00

گواه

22

21

2/80

2/12

تفکر عینی
کل

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

10/00

1/99

6/05

1/22

1/22
1/22

با توجه به نتایج جدول  ،2میانگین گروهها نشان میدهد که نمرات نارسایی هیجانی
پسآزمون گروه آزمایش نسبت به نمرات پیشآزمون کاهش یافته است .برای تحلیل
دادهها از تحلیل کوواریانس یکراهه و چندراهه استفاده شد .به این منظور ابتدا مفروضه-
های آزمون تحلیل کوواریانس یعنی پیشفرض طبیعی بودن توزیع با استفاده از آزمون
کالموگروف-اسمیرنف ( )P>6/65بررسی و نتایج آن طبیعی بودن توزیع را تایید کرد.
جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس خطا از آزمون ام باکس (،M BOX=11/61
 )P>6/65 ،F=1/50و آزمون لوین (ناگویی خلقی کلP>6/65 :؛ دشواری در شناسایی
احساساتF=1/662 ،P>6/65 :؛ دشواری در توصیفF=0/29 ،P>6/65 :؛ تفکر عینی:
 )F=1/22 ،P> 6/65استفاده شد .نتایج این آزمون هیچ نوع تخطی از این مفروضه را
نشان نداد .نتایج فرض همگنی شیبها و پیشفرض خطی بودن ( )F=198/20نیز
بررسی و تأیید شد .برای بررسی تأثیر بازی درمانی با کلمات احساسی بر نارسایی هیجانی
از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج در جدول  0آمده است.
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره تفاوت گروه آزمایش و گواه
در نمره کل نارسایی هیجانی
منبع

SS

df

MS

F

سطح معناداری

مجذور اتا

پیشآزمون

156/20

1

156/20

19/22

6/661

6/52

گروه

2021/09

1

2021/09

022/16

6/661

6/52

مدل تصحیحشده

2859/00

2

1229/82

180/1

6/661

6/52

خطا

100/98

21

2/86

کل

96562

22

کل تصحیحشده

0620/02

20

نتایج جدول  0نشان میدهد در متغیر نارسایی هیجانی بین گروه آزمایش و گواه
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<6/661با توجه به اینکه میانگین گروه آزمایش در
مقایسه با گروه گواه در متغیر وابسته بهبود را نشان میدهد ،لذا میتوان نتیجه گرفت که
بازی درمانی با کلمات احساسی منجر به کاهش نارسایی هیجانی شده است.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مؤلفههای نارسایی هیجانی در جدول
 2گزارش شده است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مربوط به مؤلفههای نارسایی هیجانی
در گروه آزمایش و گواه
آزمون

مقدار

F

 Dfفرضیه

 Dfخطا

P

اندازه اثر

اثر پیالیی

6/98

081/62

0

12

6/661

6/52

المبدای ویلکز

6/615

081/62

0

12

6/661

6/52

اثر هوتلینگ

02/226

081/62

0

12

6/661

6/52

بزرگترین ریشه روی

02/226

081/62

0

12

6/661

6/52

با توجه به جدول  ،2آماره  Fتحلیل کوواریانس چندمتغیره بررسی تفاوت گروه آزمایش و
گواه در مؤلفههای نارسایی هیجانی ( )081/62در سطح  6/661معنادار است .بنابراین می-
توان گفت که بین گروه آزمایش و گواه از لحاظ مؤلفههای نارسایی هیجانی در پس-
آزمون تفاوت معناداری وجود دارد .برای بررسی اینکه گروه آزمایش و گواه در کدام
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یک از مؤلفههای نارسایی هیجانی با یکدیگر تفاوت دارند ،در جدول  5نتایج آزمون
تحلیل کوواریانس گزارش شده است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای نارسایی هیجانی
مؤلفه

SS

df

MS

F

P

اندازه اثر

دشواری در توصیف احساسات

206/99

1

206/99

50/52

6/661

6/25

دشواری در شناسایی احساسات

029/22

1

029/22

912/82

6/661

6/52

تفکر عینی

125/96

1

125/96

00/86

6/661

6/26

با توجه به جدول  5آماره  Fبرای مؤلفههای وابسته شامل دشواری در توصیف
احساسات ( ،)50/52دشواری در شناسایی احساسات ( )029/22و تفکر عینی ( )00/86در
سطح  6/661معنادار است .بنابراین در متغیرهای ذکر شده تفاوت معناداری بین گروهها
وجود دارد .میتوان گفت با توجه به آماره توصیفی و استنباطی صورت گرفته ،بازی با
کلمات احساسی بر کاهش نارسایی هیجانی تأثیر دارد .همچنین اندازه اثر در جدول  5نشان
میدهد که بازی با کلمات احساسی  25درصد از تغییرات دشواری در توصیف احساسات،
 52درصد از دشواری در شناسایی احساسات و  26درصد از تغییرات تفکر عینی را تبیین
میکند.

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی با کلمات احساسی بر نارسایی هیجانی
دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری انجام شد .نتایج نشان داد بازی با کلمات احساسی
موجب کاهش نارسایی هیجانی و خرده مقیاسهای آن شامل دشواری در شناسایی هیجان-
ها ،توصیف هیجانها و تفکر عینی شده است .این نتایج با پژوهشهای زارعپور و همکاران
( ،)1088ابراهیمی ( ،)1090افتخاری ( ،)1090عزیزی ( ،)1090محمودعلیلو و همکاران
( )1092و حشمتی و همکاران ( )1095مبنی بر اثربخشی بازی درمان در اختالالت هیجانی
همسو است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بازی با کلمات احساسی موجب کاهش دشواری در
شناسایی هیجانها شده است .نکته کلیدی در درمان ،برقراری ارتباط با هیجانات از طریق

 / 612فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،دوره ششم ،شمارة  ،42زمستان 9359

کشف و بازتاب به روی آنهاست .کشف شناختی و عاطفی منجر به بصیرت میشود .با
توجه به اینکه از دیدگاه علوم شناختی بخش عمدهای از مشکالت مربوط به ناگویی
هیجانی مرتبط با هیجانها است (میاک و همکاران )2612 ،میتوان گفت بازی با کلمات
احساسی با ایجاد زمینهای مناسب برای شناخت و فهم هیجانات ،تعدیل تجربه و ابراز
هیجانات ،تنظیم هیجان و مخصوصا راهبرد مثبت بازارزیابی شناختی هیجانات ،باعث
کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه افراد میشود.
کرن ( )2666بهعنوان نخستین کسی که بازی با کلمات احساسی را معرفی کرده است
بیان کرده که اولین مرحله تاثیرگذاری این مداخله ،خودآگاهی هیجانی است .ازاینرو
انتظار میرود که این مداخله بر مولفه شناسایی هیجانی اثربخشی معناداری داشته باشد .در
واقع کودک در این درمان در بافتی بازیگونه و در عین حال آموزشی یاد میگیرد که
هیجاناتش را شناسایی و نامگذاری کند .از طرف دیگر ،آموزش تنظیم هیجان در دانش-
آموزان با اختالل یادگیری باعث میشود تا آنان با استفاده درست از هیجانات ،آگاهی از
هیجانات و پذیرش آنها و ابراز هیجانات مخصوصا هیجانات مثبت در موقعیتهای
زندگی ،احساسات منفی خویش را کاهش دهند که به تبع آن میزان سازگاری آنها بهبود
پیدا خواهد کرد (نریمانی و همکاران .)1092 ،به عبارت دیگر ،میتوان گفت که دانش-
آموزان با اختالل یادگیری به دلیل مشکالت جسمانی و روانی ناشی از این اختالل ممکن
است از وجود هیجانات مثبت و منفی خویش آگاهی نداشته باشند و هنگام قرار گرفتن
در موقعیتهای زندگی نتوانند بهخوبی از هیجانات خود استفاده کنند .تنظیم و فهم
هیجانات نیز شامل توانایی در کنترل احساسات و رفتارهای آنی ،شناسایی و تعدیل
رفتارها و احساسات منفی و ارتقاء ،احساسات مثبت در راستای آسایش فرد میشود .بازی
درمانی میتواند از جهتی با بیان نمادین احساسات توان ابراز هیجانات منفی مثل اضطراب
را افزایش داده و به سازگاری عمومی کمک کند (حشمتی و همکاران.)1095 ،
نتایج همچنین نشان داد بازی با کلمات احساسی موجب کاهش دشواری در توصیف
هیجانها شده است .بازی با کلمات احساسی در مرحله دوم بر رشد توانایی توصیف
هیجانات توسط شرکتکنندگان متمرکز است (کرن)2666 ،؛ که از همین روی نیز سبب
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تاثیر معنیدار بر این خرده مقیاس در پژوهش حاضر شده است .در واقع ،در جریان
داستانهایی که در جلسه روایت میشود کودک بهعنوان یک بازیگر ،داستانهای مثبت و
منفی را بیان میکند و میشنود و هر کدام از هیجانات را بروز میدهد که این امر خود
سبب تقویت توانایی توصیف هیجانات در کودکان با اختالل یادگیری میشود .از طرفی
نیز میتوان گفت که کودکان در حین بازی حالت دفاعی خود را برای بیان احساساتشان از
دست میدهند و فرصت بیشتری مییابند تا احساسات خود را بیان کنند و این بیان
احساسات در یک شرایط خوشایند و غیرتهدیدآمیز رخ میدهد (سهرابیشگفتی.)1096 ،
مداخلههای درمانی غیرداروئی مانند بازی درمانی در کودکان فرصتی را برای بیرونریزی
هیجانات فراهم میسازد .عالوهبراین ویژگی بارز بازی درمانی در مقایسه با سایر روشهای
درمانی برای کودکان جذابیت آن است .کودکان جدای از خصوصیات فردی و یا دارا
بودن یا نبودن هرگونه اختاللی ،تمایل ذاتی به بازی بهعنوان یک فعالیت لذتبخش دارند.
ذات بازی توام با لذت است و این اولین خاصیت درمانگری بازی است تا کودک دارای
اختالل را درگیر یک فعالیت لذتبخش کند و به دنبال آن احساس شادی و نشاط در
کودک ایجاد شود .بر اساس مطالب گفته شده روش بازی با کلمات احساسی باعث تخلیه
هیجانات کودکان میشود و از آنجا که این روش بهصورت گروهی انجام میشود ،روابط
اجتماعی و ابراز مناسب هیجانات نیز در بین کودکان افزایش مییابد .درواقع باید گفت
تنظیم هیجانی بهوسیلهی تجربـههـای دنیای اجتماعی ،بهویژه تعامل با دوستان ،شکل می-
گیـرد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بازی با کلمات احساسی موجب کاهش سبک تفکر
عینی شده و توانایی کودکان را در تفکر به سمت امور درونی افزایش داده است .با توجه
به اینکه نتایج پژوهش حاتمی و همکاران ( )1092نشان داد یکی از شیوههای مؤثر در
کاهش مشکالت افراد دارای ناگویی خلقی ،تقویت دانش معنایی این افراد در حوزهی
اطالعات هیجانی است ،میتوان گفت بیان داستان درباره هیجانها در روش بازی با
کلمات احساسی موجب افزایش دانش کودکان در تمایز و تشخیص معانی هیجانها و
حالتهای خلقی مختلف شده و پردازش شناختی حالتهای هیجانی (تفکر به سمت امور
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درونی) در آنها افزایش یافته است .افراد دارای ناگویی خلقی در پردازش تصویری و
خیالپردازی محدودیتهایی دارند (منصوری .)1091 ،بنابراین بیان قصه و داستان درباره
هیجانها که یکی از کارکردهای روانشناختی پایه است ،در معنی دادن و پیشبینی آنها در
موقعیتهای گوناگون به کودکان کمک میکند و موجب رشد شناختی و هیجانی
کودک میشود .بازی و قصه باعث تحریک رشد و تحول شناختی کودک شده و موجب
میشود از طریق توجه و تمرکز حقایق را کشف و تجربه کرده و این برخورد با واقعیت او
را به فکر و تعمق واداشته و وسعت فکر ،توانایی و دقت را در او به وجود میآورد
(محمداسماعیل .)1096 ،همچنین داستان نوعی آموزش غیرمستقیم است و روشی برای
افزایش توانمندیهای شناختی کودک میباشد .بنابراین میتوان گفت بیان داستان در
توانمند شدن کودکان در شناسایی احساسات و همچنین در جهتگیری تفکر نیز تأثیر
داشته است .یافتههای پژوهش حاضر تاییدی است بـر نظریـههـا و مـدلهـای شناختی/
اجتماعی هیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.
بر اساس این مدلها ،هیجانات به دنبال ارزیابیهای شناختی از رویدادها رخ میدهنـد و این
ارزیابیها تحت تأثیر محیط قرار دارد (لیننبرینک2660 ،؛ ولز.)2665 ،
یکی از مزیتهای بازی درمانی شکستن مقاومت کودکان جهت بیان احساسات و
ادامهی فرایند درمان توسط کودک است .بنابراین پیشنهاد میشود از این روش در کنار
سایر درمانها در کار با کودکان با اختالل یادگیری که دشواری هیجانی نیز دارند و سایر
کودکان با اختالالت هیجانی استفاده شود .با توجه به اینکه توانمندیها و شایستگیهای
اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیینکننده تأثیرگذار بر سازگاری تحصیلی محسوب می-
شوند (فوالدچنگ ،)1085 ،بنابراین میتوان با درمان نارساییهای هیجانی این دانش-
آموزان در راستای موفقیت تحصیلی آنها نیز گام برداشت .نتایج حاصل از این پژوهش
میتواند در مدارس دولتی و کلینیکهای اختالل یادگیری به کار برده شود .از
محدودیتهای پژوهش حاضر تکجنسیتی بودن گروه نمونه (دختران) و عدم انجام
آزمون پیگیری بود .در همین راستا پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی به بررسی هر دو
جنس و انجام آزمون پیگیری توجه شود.
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