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Abstract 
The current study aimed to explore the effect of play therapy based on the Axline approach on the 
social-emotional assets and resilience of preschool children with hearing loss. This study was quasi-
experimental research of a single-subject type with baseline, intervention, and follow-up design. In 
this study, three preschool children with hearing loss participated and were selected using a convenient 
sampling method from a Rehabilitation Center in Isfahan city for mothers and children. First, the 
Social-Emotional Assets and Resilience Scale was administered three times as baseline. It was found 
that there is relative stability in the scores. Then, the intervention was implemented in 8 sessions. 
Participants were evaluated once after each session and three weeks later; the same questionnaire was 
administered three times with two days in between as a follow-up step. Data were analyzed by visual 
analysis. The results showed that play therapy based on the Axline approach was effective and 
significant on social-emotional assets and resilience of preschool children with hearing loss. The 
Percentage of Non-over lapping Data (PND) was 100% for all three participants. There was also a 
significant effect of the intervention on the follow-up situation. Play therapy based on the Axline 
approach improved social-emotional assets and resilience in preschool children with hearing loss. 
Therefore, it is recommended that this type of play therapy be used to enhance social-emotional assets 
and resilience in other children with hearing loss. 
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 مقاله پژوهشي
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 دبستانیشنوای پیشکم
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 چکیده
 آوریتاب و هیجاني اجتماعي هایارزش بر کسالینآ رویکرد بر مبتني درمانيبازی تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسي 

ط پایه، خاز نوع مورد منفرد و با طرح آزمایشي شبه مطالعۀاین پژوهش، یک  .شدانجام  دبستانيپیش شنوایکم کودکان

 یریگروش نمونه اکه ب شرکت داشتند دبستانيپیش شنوایکمکودک سه  ،در این پژوهشبود. مداخله و پیگیری 

های رزششدند. ابتدا سه بار مقیاس ا انتخابشنوا در شهر اصفهان مادر و کودک کم يمرکز توانبخشیک س از دردستر

نسبي در  شخص شد ثباتيمعنوان خط پایه اجرا شد. با فاصله زماني دو روز در میان بهآوری و تاباجتماعي هیجاني 

ه ارزیابي و سه هفت ،کنندگانمشارکت ر جلسه یک بار. بعد از هجلسه اجرا شد 8در  مداخلهنمرات وجود دارد. سپس 

تحلیل  روش با هاهداد. عنوان مرحله پیگیری اجرا شدندبعد، همان پرسشنامه سه بار با فاصله زماني دو روز در میان به

 اجتماعي هایبر ارزش سالینآک رویکرد بر مبتني درمانيبازیکه  حاکي از آن بود . نتایجشدنددیداری تجزیه و تحلیل 

کننده مشارکت سه هر برای اهمپوشين درصد. استو معنادار  مؤثر دبستانيپیش شنوایکم کودکان آوریتاب و هیجاني

 ویکردر بر مبتني درمانيبازیدر وضعیت پیگیری مشهود بود.  توجه مداخلهدرخور  تأثیر ،همچنین به دست آمد. 100%

این، پیشنهاد بنابر ؛دبستاني شدپیش شنوایکم کودکان آوریتاب و انيهیج اجتماعي هایباعث بهبود ارزش آکسالین

 .استفاده شودشنوا کم ودکانک آوریتاب و هیجاني اجتماعي هایدرماني برای بهبود ارزشبازیاز این نوع  شودمي

  شنواکم کودکان آوری،تاب هیجاني، اجتماعي هایارزش درماني،بازی :های کلیدیواژه
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 مقدمه

فننردی کننه  شننودشننرایطي گفتننه ميبننه  1ناشنننوایي

ینا آسنی   شننوایي افنتجزئي ینا کلني دچنار  صورتبه

انننواع  (.Audina et al., 2020) شننده باشنند شنننوایي

متوسط تنا شندید، به خفیف، متوسط، را  2آسی  شنوایي

که یک یا هر دو گنوش را کنند و عمیق تقسیم مي شدید

اد مشننکل در درک گفتننار باعننث ایجنو  کننندميدرگینر 

شننوایي خفینف تنا  افنتدارای  3شننواشود. افراد کممي

اینن از  آنهنا. باقیماننده شننوایي دارنند تا حدیو  ندشدید

شننوایي بنرای بهتنر شنوایي خنود و وسنایل کمک میزان

شننوایي  افتدارای  4د. افراد ناشنوانکنشنیدن استفاده مي

آنهنا  شننود.نمي اینکنهشننود ینا ند و خیلي کنم مياعمیق

کنننند ز زبنان اشنناره اسننتفاده ميابنرای برقننراری ارتبننا  

(Hallahan et al., 2018 .) درواقن،، افنت شننوایي بننر

مختلنننف زنننندگي فنننردی ازجملنننه رشننند  هنننایحوزه

 Barimani et) دارد تنأثیر 6رشند هیجنانيو  5اجتمناعي

al., 2018 .) ،افنراد اجتمناعي  هنایواکنشعالوه بر اینن

شننوا و نسبت به کودکنان کم آنهابرخورد  ۀحونو جامعه 

اینن ماننند تنرحم و دلسنوزی نسنبت بنه  يابراز احساسنات

بنه وجنود ی را ترممکنن اسنت شنرایط دشنوار کودکنان

کودکنان  برخي اوقنات(. Ranjbar et al., 2015) بیاورد

، در رشنند دارای والنندین شنننوا هسننتندناشنننوایي کننه 

برقنراری  و شنوندمواجنه مي تنأخیراجتماعي هیجناني بنا 

شنان شنوایاز همساالن  ترضعیفآنها  دوستانه در ارتبا 

 .(Terlektsi et al., 2020) است

 شننامل 7یآورو تنناب یجننانيه ياجتمنناع یهنناارزش

و  یجنننانيه ياجتمننناعهنننای مهارت بررسنننيو  مطالعنننه

                                                                 
1. deafness 

2. hearing impairment 

3. people with hearing loss 

4. deaf people 

5. social development 
6. emotional development 

7. social-emotional assets and resilience 

خنودتنییمي، شایستگي اجتمناعي،  و شودمي آوریتاب

 بنننر را درذیری پمسننلولیتهمنندلي و دانننش هیجنناني، 

طور کلننني، یکننني از بنننه(. Ravitch, 2013) گیننردمي

شننوا، رشند های مهنم رشند و تحنول کودکنان کمحوزه

کودکنان در مقایسنه اینن هیجاني است. معموالً اجتماعي 

 هنایحوزهرا در همنه  با کودکان شنوا مشکالت بیشنتری

بیننان بازشناسنني هیجننان،  مانننندهیجنناني اجتمنناعي رشنند 

تجربنه و نیریه ذهنن  مختلف هایک هیجانای درچهره

درواقننن،،  (.Movallali & Imani, 2015) کنننندمي

بهداشنت در  تنوجهيدرخور نقش  هاهیجانبخشي به نیم

 آنهناارتقای کیفینت زنندگي  باعثو  داردکودکان  روان

رشند هیجناني بنا  (.Garnefesk et al., 2017)شنود مي

 نزدیکنني رابطنهدسترسني کودکنان بننه محنیط اجتمنناعي 

هایي را بننرای یننادگیری دارد. چننون ایننن امننر، فرصننت

 ,.Rieffe et al)د کننآنها فنراهم مياجتماعي و هیجاني 

نینز  و شنادکامي شایستگي، مشنارکت اجتمناعي (.2018

 Ziaee et) شودميرشد و تحول شکوفایي باعث تسهیل 

al., 2021 .)در  کنننندهمحافیت ينقشنن هننمآوری تنناب

دشنوار  هنایاز موقعیت افرادو رهایي  فردیهای موفقیت

 روینارویيشنود، مي زندگي دارد و باعث سازگارترشندن

و دسنتیابي بنه هندف را سنازد تر ميآسنانبا مشنکالت را 

عنالوه بنر  (.Rahimpour et al., 2021)کنند تسنهیل مي

اسننت کننه در بهبننود  عننوامليآوری یکنني از تننابایننن، 

و بننه  دارد رتننأثی هننر فننردیهننای روانشننناختي ویژگي

مشنکالت و ایجناد فرصنت بنرای رشند و  غلبه برتوانایي 

 .(Varker & Devilly, 2012) تحول اشاره دارد

 یهنناارزشبننر  مختلفننيبننا توجننه بننه اینکننه عوامننل 

شنننوای کودکننان کم یآورو تنناب یجننانيه ياجتمنناع

های آموزشني اسنت، اسنتفاده از برنامنه مؤثردبستاني پیش

 8درمننانيبازیاز اینن منوارد،  ؛ یکننيضنرورت داردمفیند 

                                                                 
8. play therapy  
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 درمننننانيیننننا بازی آکسننننالینمبتننننني بننننر رویکننننرد 

بننازی بننرای (. Ashori, 2019) اسننت 1محننورکودک

آنهنا  واست مفید  ، مثبت وبخشای لذتکودکان تجربه

خنود را ابنراز  هنایهیجان ها وسازد تا احساسرا قادر مي

. بننازی باعننث ارتبننا  (Taylor et al., 2021)کنننند 

آنهنا  بیرونني یاینبنا دنکودکنان  يدرونن تفکنر تردیکنز

درمناني تکنیکني بازی(. Akbari et al., 2017) شنودمي

 ۀو نحنوطبیعت کودکنان توان به ميآن  ۀوسیلاست که به

 لنندر  (.Farhadi et al., 2017) پني بنردآنهنا  تفکنر

کنرده تندوین را  آکسالیندرماني مبتني بر رویکرد بازی

بنر اسناس اینن ننوع  (.Shahriari et al., 2019) اسنت

 کوچنننک بزرگسننناالن همنننانکودکنننان ، درمنننانيبازی

مانننند آنهننا  درمننانگر نباینند بننابازی ،بنننابراین ؛نیسننتند

کودکنان  (.Parker et al., 2021) کند رفتاربزرگساالن 

 کننند؛ ابنرازی خنود را ازطرینق بنازی هاهیجانتوانند مي

از ننند؛ کودکننان اشایسننته احترامفرد و منحصننربهآنهننا 

ننننوعي آنهننا  و در زیننادی برخوردارننندپننذیری انعطاف

 Salter et)دارد وجنود توانایي ذاتي برای رشد و تحول 

al., 2017.) طور طبیعي ازطریق بنازی ارتبنا  کودکان به

 صننورتبهحننق دارنند خودشنان را . آنهنا کننندبرقنرار مي

ویکنرد درماني مبتنني بنر رکنند. در بازی ابرازغیرکالمي 

از چننننه  گیرننننندتصننننمیم مي، کودکننننان آکسننننالین

 سننطوحبراسنناس آنهننا  .کنننندهایي اسننتفاده بازیاسننباب

شنوند و درمنانگر رشد و تحول خود به بنازی مشنلول مي

 & Lin)حوصنله داشنته باشند صنبر و باید در این فرایند 

Bratton, 2015.) درمنناني مبتننني بننر درحقیقننت، بازی

ینک برنامنه تحنولي مناسن ، عنوان به آکسالینرویکرد 

بنرای کننار بنا کودکننان و محننور کودک ۀنیرین براسناس

 Landreth et al., 2009; Senko)اسنت  طراحني شنده

& Bethany, 2019.) 

                                                                 
1. child-centered play therapy  

درماني بازی اثربخشي ۀدرباراندکي  هایپژوهش

 ياجتماع یهاارزشبر  آکسالینمبتني بر رویکرد 

ستاني دبشنوای پیشکودکان کم یآورو تاب یجانيه

، در ایران نیز در خارج از کشور انجام شده است

هیچ پژوهشي در این  انبراساس جستجوی پژوهشگر

های پژوهش برای مثال، یافته ؛خصوص یافت نشد

( حاکي از اثربخشي 2021پارکر و همکاران )

بر بهبود  آکسالینیکرد درماني مبتني بر روبازی

 به تالمب کودکاندلبستگي و کاهش مشکالت رفتاری 

( 2017) و همکاران رهای پژوهش سالتیافته .بود تروما

درماني مبتني بر بازیتوجه درخور  تأثیرحاکي از 

رشد اجتماعي و هیجاني بر بهبود  آکسالینرویکرد 

 نتایج پژوهش .اوتیسم بود دارایکودکان استرالیایي 

ان شایاثربخشي  کنندۀ( بیان2017)و همکاران  والنمیني

 ریبر مشکالت هیجاني و رفتا درمانيیتوجه باز

ژوهشي پدر نیز ( 2016بود. تیلور ) کنندگانمشارکت

به  آکسالیندرماني مبتني بر رویکرد بازینشان داد 

 انياجتماعي و هیجهای یا ارزش بهبود به شایستگي

  شد.منجر  کنندگانمشارکت

های پژوهشني حناکي از آن اسنت کنه بررسي پیشنینه

درماني مبتنني بنر بازی تأثیر ۀربارشده دامهای انجپژوهش

و  یجننانيه ياجتمنناع یهنناارزشبننر  آکسننالینرویکننرد 

ایننران محدودننند و در خننارج از کشننور و در  یآورتناب

آنهنا  ینا مشنابهنیر دهای مختلف به متلیرهنای منپژوهش

ه بنر اینن، در جداگانه توجنه شنده اسنت. عنالو صورتبه

 دربننارۀ وجهيتنندرخننور هننای های اخیننر پژوهشدهننه

 تنأثیرولني مینزان اسنت؛ شننوا انجنام شنده کودکنان کم

 یهناارزشبنر  آکسنالیندرماني مبتني بنر رویکنرد بازی

شنننوای کودکننان کم یآورو تنناب یجننانيه ياجتمنناع

 همین امر حناکي از خنأه است. شددبستاني بررسي نپیش

پژوهشني در ایننن حنوزه و اهمیننت و ضنرورت پننژوهش 
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بررسني  ،پنژوهشاین ، هدف اصلي بنابراین ؛حاضر است

بنر  آکسنالیندرماني مبتنني بنر رویکنرد بازی تأثیرمیزان 

کودکننان  یآورو تنناب یجننانيه ياجتمنناع یهنناارزش

  دبستاني است.شنوای پیشکم

 

 روش

اینن پنژوهش،  و نمونه: آماری ۀروش پژوهش، جامع

و بنا طنرح  از نوع مورد منفنردآزمایشي شبه مطالعهۀیک 

آمناری پنژوهش  ۀجامعنبود. داخله و پیگیری خط پایه، م

شنهر اصنفهان  دبسنتانيپیش شنوایکم کودکان حاضر را

کننودک نمونننه اینن پنژوهش شننامل سنه . تشنکیل دادنند

در دردسنترس  یریگروش نموننه اکنه بنشند شنوا ميکم

 يمرکنز توانبخشنیک از  1399-1400سال تحصیلي 

 دند.شننتخناب افهان شنوا در شهر اصنمادر و کودک کم

معیارهای ورود به پژوهش حاضنر شنامل قرارگنرفتن در 

سال، داشتن افت شنوایي حسي عصنبي  6تا  4دامنه سني 

 55تننا  41و مننادرزادی، آسننتانه شنننوایي در محنندوده 

 ،دسننیبل )کننم شنننوایي متوسننط( و اسننتفاده از سننمعک

شنند. معیارهننای خننروج از سننالگي مي 2از کم دسننت

عصن  رشندی و حسني  هنایاختاللپژوهش نیز داشنتن 

 از بنیش تکاشت حلزون، غیبناقدام به شنوایي، جز کمبه

 نداشنتنینا تمایل نکردنمداخله، همکناری در جلسه یک

به ادامنه پنژوهش و شنرکت در برنامنه ینا مداخلنه مشنابه 

 .بود

و  یجنانيه ياجتمناع یهاارزش یاسمق سنجش: ابزار

 اینننراویننچ  :1دبسننتانيی بننرای کودکننان پیشآورتنناب

رشنند هیجنناني  بررسننيبننرای  2013قینناس را در سننال م

مقینناس دبسننتاني طراحنني کننرده اسننت. کودکننان پیش

آوری بنرای کودکنان های اجتماعي هیجاني و تابارزش

                                                                 
1. Axline 

 یننناسمقخردهو پننننج  ینننهگو 42 شنننامل دبسنننتانيپیش

، ي، همننننندلياجتمننننناع یسنننننتگي، شایميخنننننودتنی

شود. اینن مقیناس در یجاني ميو دانش هیری پذیتمسلول

(، 0صننورت هرگننز )های بدرجننه طیننف لیکرتنني چهننار

و شند گنذاری ( نمره3( و همیشنه )2(، اغلن  )1گاهي )

. اسنت 126حداقل و حداکثر نمره آن به ترتی  صفر و 

عامننل در دامنننه  ینلتحل یننقازطرمقینناس منذکور  ینيروا

. پایننایي آن نیننز محاسننبه شننده اسننت 92/0 تننا 39/0

هننا بننین مقیاسهازطرینق آلفننای کرونبناا بننرای هنر خرد

گنزارش شنده  97/0و برای کل مقیاس  90/0و  95/0

( 2019پنور )عاشنوری و یزداني (.Ravitch, 2013)است 

و  84/0آن را بنین  یهنایاسمقخرده ینایيپا نینز ضنری 

گننزارش  88/0 ینناس راکننل مق یننایيپا ی و ضنر 90/0

 89/0و  81/0بننین  هننمآن  یيمحتننوا ینني. روااننندکرده

 است.

اجنرای پننژوهش، ابتنندا بننرای و تحلیننل: روش اجنرا 

گیری دردسننترس و براسنناس بننه روش نمونننه کودکننان

 های ورود به پنژوهش انتخناب شندند و از منادرانمالک

شنرکت بنرای  را نامه کتبنيخواسته شند تنا رضنایتآنها 

 ،فرزندشنان در پنژوهش تکمیننل کننند. در اینن پننژوهش

و هننای اجتمنناعي هیجنناني ابتنندا سننه بننار مقینناس ارزش

عنوان خنط با فاصله زمناني دو روز در مینان بنه آوریتاب

پایه اجرا شد. مشخص شد ثباتي نسنبي در نمنرات وجنود 

 رویکنننرد بننر مبتنننني درمننانيبازی ۀدارد. سننپس برنامننن

ای اجنرا شند دقیقنه 45جلسنه آموزشني  8در  آکسالین

توضنی  داده شنده اسننت.  1آن در جندول  کنه محتنوای

( و 1969) 2آکسننالیند ایننن برنامننه براسنناس رویکننر

  .( تدوین شده است2017پژوهش فرهادی و همکاران )

                                                                 
2. Social-emotional assets and resilience scale for 

preschool children  
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 آکسالیندرمانی مبتنی بر رویکرد بازی ۀ. محتوای جلسات برنام1جدول 
Table 1. Content of play-therapy program sessions based on the Axline approach 

 جلسات هدف محتوا تکلیف

ل و رسننم نقاشنني و کننارت پسننتا

 دادن آن به درمانگر

برقنراری ، آشنایي با درمانگر و اتاق بازی دلخواه هایانجام بازی

 ارتبا  با درمانگر

 جلسه اول

بازی با وسنایل دلخنواه کنودک 
 همراه درمانگرهب

بنازی  یناکنودک  انتخابيانجام بازی 
 او دلخواه

ارتبنا  بیشنتر بنا ، انطباق کودک با محنیط
ایجنناد وسننتي و د ۀایجنناد رابطنن، درمننانگر

 در کودک احساس امنیت

 جلسه دوم

ت احساسنننات، کننناربنننا بنننازی 

 ابراز هیجانها و عروسک

 جلسه سوم های مثبت و منفيها و هیجانابراز احساس نمایش عروسکي بازی

های بنننا مننندلطراحننني نمنننایش 
 های مختلفانسانحیوانات و 

های های حیوانات و انسانبازی با مدل
 مختلف

کردن و بننه بننه صننحبت تشننویق کننودک
 روابط خود با دیگران گذاشتننمایش 

جلسه 
 چهارم

نامه میان طراحي داستان و نمایش
های های حیواننات ینا انسنانمدل

 مختلف

های های حیوانات و انسانمدلبازی با 
کننه  هننایيیشنماو بررسنني مختلننف 

 است کودک طراحي کرده

 جلسه پنجم کردن مشکالت کودکبررسي

خمیرهای رنگي و ساخت بازی با 
 دلخواه اشیای

و خمیرهننای  ر بننازیاسننتفاده از خمینن
 رنگي

در کودک هیجان  ایجاد شادی، سرگرمي و
 ایجاد تلییربرای 

 جلسه ششم

های کننودک از تمننرین آموختننه
 برنامه محتوای

تشویق کودک به گفتن داستان، توجه بیشتر  بازی سفر خیالياجرای 
 به درون خود و رفتار دیگران

 جلسه هفتم

های خنود بنه دادن آموختنهتعمیم
 زندگي محیط

اه های دلخواه، انجام بازی مروری کوت
 و دادن جایزه های کودکبر آموخته

 جلسه هشتم خاتمهها به زندگي خود و تعمیم آموخته

 ذکننر اسننت بعنند از هننر جلسننه، یننک بننار درخننور

و سنه هفتنه بعند، همنان  شندندارزیابي  کنندگانمشارکت

شنامه سه بار با فاصله زماني دو روز در مینان بنه عننوان پرس

آمده از سنه دسنتهنای بهمرحله پیگیری اجنرا شند. داده

موقعیت آزمنون یعنني خنط پاینه، مداخلنه و پیگینری بنا 

صننورت هافننزار اس پنني اس اس و اکسننل باسننتفاده از نرم

خنط ثبنات و  ۀجدول و نمودار رسم شدند. سپس محفین

در موقعینت  کنندهمشنارکتنمرات هر روند برای نمودار 

بنا اسنتفاده  ،بعند ۀ. در مرحلنشدخط پایه و پیگیری رسم 

از شنناخص روننند و ثبننات، میننزان ثبننات و جهننت روننند 

مشنخص و درنهاینت بنا اسنتفاده از روش تحلینل  ،هاداده

اثربخشني متلینر مسنتقل بنر  ،موقعیتيموقعیتي و بیندرون

ر اینن پنژوهش از د ،شند. همچننینتحلینل متلیر وابسنته 

مورد منفنرد ماننند  یهاطرحهای آماری مخصوص روش

 .شدهای همپوش و ناهمپوش استفاده درصد داده

 

 هایافته

شنننننوای در ایننننن پننننژوهش سننننه کننننودک کم   

مینانگین و کنه  ساله شنرکت داشنتند 6تا  4دبستاني پیش

 ،و همچنننین 83/0و  96/4آنهننا  انحننراف معیننار سننن

 98/3و  04/97آنهنا  یار هوشنبهرمیانگین و انحراف مع

آوری هننای اجتمنناعي هیجنناني و تننابارزش اتنمربنود. 

 خط ۀدر مرحلنن سننه ارزیننابي طيکننده هننر سننه شننرکت

در  سنه ارزیننابيو  خلهامد ۀهشنت ارزینابي در مرحلنن ،پایه

 .ستا همدآ 2 جدولدر  یپیگیر ۀمرحل
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 یپیگیر و خلهامد ،پایه خط راحلمدر آوری های اجتماعی هیجانی و تابارزش اتنمر .2جدول 

Table 2. The scores of social-emotional assets and resilience in base line, intervention, and follow-up stages  
 کنندهمشارکت

 

 جلسات پیگیری  جلسات مداخله  جلسات خط پایه

1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 

 63 65 71  83 74 64 58 51 44 38 33  29 28 28 نفر اول

 65 67 96  78 71 64 59 55 49 44 39  36 35 35 نفر دوم

 59 61 63  71 64 58 52 47 42 38 33  30 31 30 نفر سوم

های ارزش اتنمرتوان مي 2جدول با توجه به    

کننده را هر سه شرکتآوری اجتماعي هیجاني و تاب

بررسي  یپیگیرو  هخلامد ،پایه خط هایموقعیت طي

 یبرا يتیموقعدرون لیتحل يفیتوص یهاآمارهکرد. 

تا  نفر اول آوریتاب و هیجاني اجتماعي هایارزش

 .اندگزارش شده 3سوم در جدول 
 

 آوریهای اجتماعی هیجانی و تابشارز ریمتغ یبرا یتیموقعدرون لیتحل .3جدول 
Table 3. Intra-situational analysis for the variable of social-emotional assets and resilience  

 طراز نسبی انحراف استاندارد میانگین میانه بیشترین کمترین دامنه مرحله کنندهمشارکت

 

 نفر اول

 1 57/0 33/28 28 29 28 1 خط پایه

 50 49/17 63/56 50/54 83 33 50 مداخله

 8 16/4 33/66 65 71 63 8 پیگیری

 1 57/0 33/35 28 36 35 1 یهخط پا 

 38 36/13 38/57 50/54 78 39 39 مداخله نفر دوم

 31 34/17 00/76 65 96 65 31 پیگیری

 

 نفر سوم

 1 33/0 33/30 30 31 30 1 خط پایه

 38 64/4 63/50 50/49 71 33 38 مداخله

 4 15/1 00/61 61 63 59 4 پیگیری 

نمرات تلییر  ،3با توجه به نتایج جدول 

 ۀاز کمترین به بیشترین نمره در مرحل کنندگانمشارکت

توجه و در مراحل خط پایه و پیگیری کم شایان مداخله 

شایان کاهش  کنندۀاست. به بیان دیگر، طراز نسبي بیان

 آوریهای اجتماعي هیجاني و تابارزشتوجه 

 ثبات ۀ. محفیاستدر مرحله مداخله  کنندگانمشارکت

 لیتحلبخشي از  منزلۀبهآنها  یر نمراتتلی روند خط و

.شودميمشاهده  3تا  1 هایشکل در يتیموقعدرون
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 مربوط به نفر اولآوری های اجتماعی هیجانی و تابارزشثبات و خط روند برای متغیر  ۀمحفظ .1 شکل

Figure 1. Stability box and trend line for social-emotional assets and resilience variable of first person  
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 دوممربوط به نفر آوری های اجتماعی هیجانی و تابارزشثبات و خط روند برای متغیر  ۀمحفظ. 2 شکل
Figure 2. Stability box and trend line for social-emotional assets and resilience variable of second person  
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سوممربوط به نفر آوری های اجتماعی هیجانی و تابارزشثبات و خط روند برای متغیر  ۀمحفظ. 3 شکل  

Figure 3. Stability box and trend line for social-emotional assets and resilience variable of third person  

 ریینروند تلمشخص شد  ،3تا  1های شکلبا توجه به 

 يعننننی اسنننت؛ صنننعودیمداخلنننه  ۀدر مرحلننن نمنننرات

 آوریتننننناب و هیجننننناني اجتمننننناعي هنننننایارزش

جلسنات  شیبنه منرور زمنان و بنا افنزا کنندگانمشارکت

 یبنرا يتیمنوقعنیب لیتحل. نتایج است افتهی بهبود مداخله

 آوریتننننناب و هیجننننناني اجتمننننناعي هنننننایارزش

 کنننندۀکنه بیانانند آمده 4در جندول کنندگان مشنارکت

.اسننت مداخلننه یکارآمنندمینزان  نیننیتع جهنت روننند و
 

 مداخله یکارآمدمیزان  جهت روند و نییتع یبرا یتیموقعنیب لیتحل. 4جدول 

Table 4. Inter-situational analysis to determine the trend direction and the effectiveness of the 

intervention 
 درصد ناهمپوشی درصد همپوشی پیگیری مداخله خط پایه مراحل کنندهمشارکت

 100 00 کاهش اندک افزایشي ثابت جهت روند نفر اول

   شدن خیلي کموخیم هاارزشبهبود  عدم تلییر تفسیر

 100 00 کاهش اندک افزایشي ثابت جهت روند نفر دوم
   شدن خیلي کموخیم هارزشابهبود  عدم تلییر تفسیر

 100 00 کاهش اندک افزایشي ثابت جهت روند نفر سوم
   شدن خیلي کموخیم هاارزشبهبود  عدم تلییر تفسیر
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 هنایارزشرونند جهنت  ،4جندول  جیبا توجه به نتنا

در کننده مشنارکتهر سه  آوریتاب و هیجاني اجتماعي

 ۀمرحلنن در آنمرحلننه مداخلننه افزایشنني اسننت و بهبننود 

 همپوشني درصند پیگیری مشنهود اسنت. عنالوه بنر اینن،

(POD)  ناهمپوشنني درصنندو (PND) سنننه هننر بننرای 

بنه دسننت  صنند درصند ترتی  صنفر وبنهکننده مشنارکت

سنب  افنزایش درصد  100احتمال  بهمداخله ؛ یعني دآم

 آوریتننننناب و هیجننننناني اجتمننننناعي هنننننایارزش

 .است شده کنندگانمشارکت

 

 بحث
 درمنانيبازیبررسني تنأثیر ا هندف پژوهش حاضنر بن

 اجتمنناعي هننایارزش بننر آکسننالین رویکننرد بننر مبتننني

 دبسنتانيپیش شننوایکم کودکنان آوریتناب و هیجناني

حنناکي از آن بننود کننه  ایننن پننژوهشنتننایج انجننام شنند. 

 نمیننزابننه  آکسننالین رویکننرد بننر مبتننني درمننانيبازی

را  آوریتناب و هیجناني اجتماعي هایارزش چشمگیری

های پنژوهش حاضنر بنا طور کلني، یافتنهبنه .هبود بخشیدب

( مبننني بننر 2021نتننایج پننژوهش پننارکر و همکنناران )

بننر  آکسننالینبننر رویکنرد  درمنناني مبتننيبازیاثربخشني 

 کنندگانمشنارکت دلبستگي و کاهش مشکالت رفتناری

 با نتنایج پنژوهش سنالتر و همکناران ،همچنین .بود همسو

درمنناني بازیتوجننه یان شننا ریتننأث( در راسننتای 2017)

رشند اجتمناعي و بنر بهبنود  آکسنالینمبتني بر رویکنرد 

والن و همکننناران مینننني ،هیجننناني کودکنننان اوتیسنننم

درماني بر مشنکالت هیجناني بازی ریتأث( مبني بر 2017)

( 2016و تیلنننننور ) ،کنندگانمشنننننارکتو رفتننننناری 

درمناني مبتنني توجنه بازیدرخنور  درخصوص اثربخشني

 اجتمناعي و هیجناني بنر شایسنتگي سنالینآکبر رویکرد 

 همخواني داشت. کودکان

درمنناني مبتننني بننر بازیکننه  افتننهی نیننا نیننیتب بننرای

 و هیجنناني اجتمنناعي هننایارزشبننر  آکسننالینرویکننرد 

 شنودميعننوان  ،دارد ریشننوا تنأثکودکان کم آوریتاب

بیرونني او  یاینبا دن را کودک يدرون تواند تفکری ميباز

را  شنرایط محیطنيکنودک موج  شنود و  مرتبط سازد

بنا (. Akbari et al., 2017)کنند کنتنرل  نحو بهتنریبنه

 يتفکنر انتزاعن ۀمرحلنکنه کودکنان هننوز بنه توجه به این

خنود را  هایو احسناس هناهیجان تواننندنمي و اندنرسیده

تننا  سننازدرا قننادر ميآنهننا  یبنناز ،راحتي ابننراز کنننندبننه

 کننندابنراز  مختلنف خنود را افکنارو  هاهیجان ،هاهتجرب

(Parker et al., 2021 .)شننوا کودکان کم له درلمس نیا

 کالمننيارتبننا   یدر برقننرارکمتننر  یيتوانننا دلیننلبننه 

 درمنانيبازی (.Terlektsi et al., 2020) تر اسنتبرجسته

 در بنازی بنا درمنانگر آن در کنه اسنت درماني روش یک

خصصنان مت(. Ashori, 2019) کنندمي مشارکت کودک

ننند ایننن روش کودکننان را قننادر درمنناني اعتقنناد داربازی

توانننند در زنننندگي سننازد تننا مشننکالتي را کننه نميمي

بننازی بننه نمننایش  صننورتبه ،کنننند بیننانروزمننره خننود 

بنا هندایت درمنانگر  پنهنان خنود را هایبگذارند و هیجان

زینرا  ؛(Parker et al., 2021) کننندآشنکار و تنینیم 

از اهمینننت  هاانسنننان ۀهمننننننندگي تنینننیم هیجنننان در ز

 ,.Garnefesk et al)برخننوردار اسننت  چشننمگیری

2017.) 

تننا کودکننان  کننندمي ایجنناددرمنناني مسننیری را بازی

 ابنراز کننند.خنود را  هایو احسناس هاهیجانازطریق آن 

. بنه بنرد يپنآنهنا  هنایرفتار دلیلبه  توانمي ،قیطر نیاز ا

و  هنای ننامطلوبرفتاراصنالح  یبراشرایطي این ترتی ، 

 (.Salter et al., 2017)شنود ميفنراهم آنها  منفي هیجان

 آکسنالیندرماني مبتني بنر رویکنرد بازیدر همین راستا، 

تری در کننرد ضنننعیفلشننننوا کننه عمبننه کودکننان کم

کمنک  ،های هیجاني، اجتماعي و ارتبناطي دارنندمهارت

بننابراین،  ؛را یناد بگیرنند سنازگارتریکنند رفتارهنای مي

ی مختلنف هناهیجانتوانند کودکان ازطریق بازی ميین ا

 و هیجنناني اجتمنناعي هننایارزشرا ابننراز کنننند و  خننود
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 ,.Farhadi et al)خننود را توسننعه دهننند  آوریتنناب

ارتقنای  یمناسن  بنرا یهناکیاز تکن يکپس ی (.2017

کودکننان  آوریتنناب و هیجنناني اجتمنناعي هننایارزش

اسنت.  آکسنالینویکنرد درماني مبتني بر ربازیشنوا، کم

رویکننرد  نیننبننودن ا مننؤثرمفینند و  یبننرا دیگننر لینندل

بنودن آن اسنت کنه  يکالمریغو  میمستقریغ درماني،بازی

و  يمنفن اتاحساسن و هناهیجان سنازدقادر مي را کودک

 دخالنتو بندون  آرامایمن،  شرایطيخود را در  نامطلوب

 تخلینهامکنان . در این صنورت، کندابراز  دیگران میمستق

 يمنفن یهناهیجان ،آزاردهننده هایحساسا یزیربرونیا 

و اینن امنر  شنودفراهم ميبرای او ی موجود هاتعارض و

 آوریتناب و هیجناني اجتمناعي هایارزش ارتقای باعث

 .شودمياو 

درمننناني مبتنننني بنننر رویکنننرد طور کلننني، بازیبنننه

 هنایارزشدر بهبنود  منؤثرروشني کارآمند و  ،آکسنالین

شننوا اسنت. کودکنان کم آوریتاب و يهیجان اجتماعي

و  هااحسننناستواننننند کودکننان در چننننین شننرایطي مي

هنننا و خنننود را بنننا بازپدیننندآوری چالش یهننناهیجان

ریزی کنند، به شناخت بهتنری دسنت شان برونمشکالت

 تعندیل کنننند و خننود را یهناهیجانو  هااحسنناسیابنند، 

رواقن،، د .به نمایش بگذارنندتری را یافتهرفتارهای سازش

ت خنود کودکنان را بنا مشنکال ،درمانياین رویکرد بازی

 و هیجنناني اجتمنناعي هننایارزشتننا  کننندميسننازگارتر 

 تقویت شود.آنها  آوریتاب

وجننود  نیننز يهایمحنندودیتدر پننژوهش حاضننر، 

برای مثال، در این پنژوهش از پرسشننامه اسنتفاده  ؛داشت

اقعني پاسنخ و ۀممکن است برخي والندین از ارائن شد که

شننوای خودداری کنند. این پنژوهش روی کودکنان کم

شنوای دارای افت شنوایي متوسط انجنام ساله کم 6تا  4

بنا است و باید در تعمیم نتایج آن بر سایر کودکان گرفته 

احتیا  شنود. اگرچنه روش افت شنوایي مختلف یا شنوا 

توانند تحقیق مورد منفرد، روش بسیار خوبي است کنه مي

تنوان تعنداد ، ميشنودشنوا استفاده کودکان کم ۀدر حوز

را نننوعي محنندودیت در نیننر  کنندگانمشننارکتاننندک 

 گرفت.

 ياثربخشننن ،يآتننن قننناتیدر تحق شنننوديم شننننهادیپ

در بهبننود  آکسننالینرد درمنناني مبتننني بننر رویکننبازی

کودکنان  ریسنا آوریتاب و هیجاني اجتماعي هایارزش

ي، جسننم  یسننآبننا کودکننان بننا نیازهننای ویننژه مانننند 

پیشنننهاد  شننود. يبررسن زیننن سننمیاوت این یينننایمشنکالت ب

ني سننگروههننای  ایدرمنناني بننرایننن نننوع بازی شننودمي

 مختلف با افت شنوایي متفاوت استفاده شود. بهتنر اسنت

 ياثربخشننن یاسننهیمقا يبننه بررسنن یدر مطالعننات بعنند

 ریبننا سننا آکسننالینرد درمنناني مبتننني بننر رویکننبازی

هبنود در ب گنرید يدرمانیباز یهامهمداخالت ازجمله برنا

کودکننان  آوریتنناب و هیجنناني اجتمنناعي هننایارزش

بنا پنژوهش  نینا شنوديم شننهادیپ شنوا پرداخته شود.کم

 نمونننننه یروگروهنننني  صننننورتبهروش آزمایشنننني و 

بلیننت ا قاانجننام شننود تننشنننوا از کودکننان کم یتر،یوسن

تنایج نه عاله بر این، بنا توجنه بن .افزایش یابدتعمیم نتایج 

درمناني مبتنني بنر رویکنرد بازیتنوان از این پنژوهش مي

بهبننود در مراکنز آموزشني و توانبخشني بنرای  آکسنالین

کودکننان  آوریتنناب و هیجنناني اجتمنناعي هننایارزش

شنننود شننننهاد ميپی ،بننننابراین ؛شننننوا اسنننتفاده کنننردکم

بنرای  آکسنالیندرماني مبتني بر رویکنرد بازیهای دوره

دبسنننتاني و مراکنننز توانبخشننني یشمربینننان کودکنننان پ

 شنوا برگزار شود.کودکان کم

  

 منابع
 .کننناردر، آو  آ.، ،یجعفنننر ب.، ،يدهقنننان م.، ،یاکبنننر

 يشننناخت کننردیبننا رو يرمنناندیباز یرتننأث(. 1396)

 يو اضننطراب و افسننردگ جننانیه میبننر تنینن یرفتنار

 نینننو یهادهیننا ۀمجلنن. کینننننوع  ابننتیکودکننان د

 .45-54 (،2)1 ،يروانشناس
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(. 1397) ا.و خواجونننند،  ج.، ،یاسننند ص.، ،يمنننانیبر

و  ياجتمنناع یبننر سننازگار يدرمننانیباز ياثربخشنن

 ۀمجلننن. کودکنننان ناشننننوا يارتبننناط یهنننامهارت

 .250-261(، 3)19 توانبخشي،

(. 1400) منشننننلي،  . عننننارفي، م.، و پنننور، ش.،رحیم

 و زمنننان اندازچشنننم تلفیقننني آمنننوزش اثربخشننني

 ۀنامنشپژوه. و خردمنندی آوریتاب بر آگاهيذهن

  .35-52 ،(1)7 مثبت، روانشناسي

و  ی.،خانزاده، نیحسنن م.،طناهر،  م.،ترخنان،  ج.، رنجبنر،

 آمنننننوزش اثربخشننننني(. 1392) م.پور، يسنننننیع

 یيتنهنا احسناس و خودپنداره بر ارتباطي هایمهارت

 يسننروانشنا ۀمجلنن شننوایي. آسننی  بننا آمنوزاندانش

 .39-54(، 2)4مدرسه، 

(. 1398) س. ،يلنیو وک س.،زاده، قاسم ی.، ،یاریشهر

محننور بننر مشننکالت کودک يدرمننانیباز ياثربخشنن

شنده کودکنان بنا یسازيو برون یسنازيدرون یرفتار

 يو روانشناسن يپزشنکروان ۀمجلن. یفلج ملز  یآس
 .236-249(، 3)25 ران،یا ينیبال

فر، محمندی پسنند، س.،طال، رضنایي، ع. م.، ضیایي، ح.،

 الگنوی بنر مبتنني آمنوزش اثربخشي(. 1400) م. ع.
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7(1)، 34-19. 

و  هاینننننهنیردرمننننناني: بازی(. 1398عاشنننننوری، م. )

. چنا  اول. چنا  اول. اصنفهان: اصنلي هاییکتکن

 جهاد دانشگاهي.

(. بررسننننني 1398، م. )پنننننورعاشننننوری، م.، و یزداني
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 ۀفصننلنامدبسننتاني. کودکننان عننادی و ناشنننوای پیش
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109. 
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150-165.  
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