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بیان نسائی مقدم ،ابوالقاسم یعقوبی ،خسرو رشید و رسول کرد نوقابی



چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش شن بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانشآموزان
نارساخوان انجام شد .روش پژوهش ،آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری این پژوهش کلیهی دانش آموزان پسر نارساخوان دارای ناگویی هیجانی پایههای دوم
و سوم شهر قروه بود ،که در سال تحصیلی  4995-99به مراکز اختالالت یادگیری و هسته مشاوره
این شهر ،ارجاع داده شده بودند .نمونههای این پژوهش ،شامل  00دانشآموز پسر نارساخوان دارای
ناگویی هیجانی پایههای دوم و سوم بود که بهطور نمونهگیری هدفمند گزینش گردید .سپس این
تعداد نمونه بهطور تصادفی در دو گروه  40نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش
شامل مقیاس محقق ساخته ناگویی هیجانی ،آزمون وکسلر چهار ( )0009و آزمون نارساخوانی نما
( )4958بود .پیش آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد .سپس روش شن بازی که
اقتباسی از کتاب راهنمای گام به گام شن بازیدرمانی (بویک و گودوین )0000 ،و روش محقق
ساخته بود بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله مشابهی را دریافت نکرد ،و
پسآزمون بعد از اجرای روش شن بازی در هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد .نتایج تحلیل
واریانس چنــد متغییره نشـان داد که آزمودنیهای گــروه آزمایش در مقایسه با گروه کنتـرل در
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متغییر ناگویی هیجانی بعد از اجرای روش شن بازی کاهش معناداری را نشاندادند
( .)p<0/000یافتههای این پژوهش نشانداد که روش شن بازی موجب کاهش دشواری در بیان
احساسات ( ،)p<0/09کاهش دشواری در خیالپردازی ( ،)p<0/00کاهش دشواری در تشخیص
احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی ( )p<0/000و کاهش تفکر عینی ( )p<0/004دانشآموران
نارساخوان شد .اما بر کاهش دشواری در شناسایی احساسات تاثیر معناداری نداشت (.)p>0/08
نتایج نشانداد که شن بازی میتواند بر کاهش ناگویی هیجانی دانشآموزان نارساخوان در مولفههای
کاهش دشواری در بیان احساسات ،کاهش دشواری در خیالپردازی ،کاهش دشواری در تشخیص
احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی و کاهش تفکر عینی موثر باشد ،لذا ارائهی این روش بهعنوان
بخشی از مداخله و آموزش به مراکز مشاوره و اختالالت یادگیری توصیه میشود.

واژگان کلیدی :شن بازی ،ناگویی هیجانی ،دانش آموزان نارسا خوان.
مقدمه

خواندن مهمترین و پیچیدهترین فعالیت آموزشی کودکان در سالهای آغازین مدرسه و
زیربنای همهی انواع یادگیری است (ارجمندنیا و ملکی .)4995 ،یکی از انواع اختالالت
یادگیری 4و شایعترین نوع آن نارساخوانی 0است .تقریبا  50درصد کودکان دارای اختالل
یادگیری ،نارساییهایی در زمینه خواندن دارند (شایان ،اخوان تفتی ،عشایری.)4959 ،
نارساخوانی مانند بسیاری از مفاهیم آموزشی و پزشکی دارای چالشهایی در تعریف مفهومی
است .اما در کل ،دانشآموزان نارساخوان بهطور معمول چندین ویژگی اصلی دارند از
جمله :مشکل در خواندن کلمات ،مشکل در هجی کردن ،مشکل در پردازش واجی ،خواندن
آهسته و با دشواری (استوکر ،روموند ،مسنگیل ،بهر و لین .)0049 ،9نارساخوانی با مشکالت
مزمن در یادگیری کدهای زبان نوشتاری مشخص میشود و نمیتوان علت آن را نقص
1
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حسی ،آموزش ناکافی و یا اختالل دیگر عنوان کرد (انجمن روانپزشکی امریکا 0049 ،4به
نقل از پیر و همکاران .)0000 ،0در سطح شناختی ،تصور میشود که نقص در فرایندهای
واجی در اکثر موارد نقش اساسی دارد (ساکسیدا و همکاران .)0048 ،9مانند سایر اختالالت
عصبی _تحولی ،علت اختالل نارساخوانی شامل تعامالت پیچیده بین عوامل خطرزای متعدد
ژنتیکی و محیطی است (بی شاپ .)0048 ،1همچنین نارساخوانی ممکن است با اختالالتی
نظیر اختالل نقص توجه/بیشفعالی ،نارسایی حرکتی ،اختالل ریاضی و حافظه ضعیف همراه
باشد .شیوع نارساخوانی در ایاالت متحده بهطور قطعی مشخص نشدهاست اما موسسه ملی
بهداشت کودکان و توسعه انسانی این میزان را تقریبا  40درصد تخمین زده است (استوکر
و همکاران .)0049 ،مطالعات اخیر نشان میدهد که پیوند عصبی بین نارساخوانی و ناگویی
هیجانی 8وجود دارد ،به این معنی که هم در ناگویی هیجانی و هم در نارساخوانی مشکالتی
در پردازش بینایی و تولید گفتار جهت شناسایی و توصیف بهوجود میآید (ای گیلس
دوتیر .)0048 ،8ناگویی هیجانی با چندین ویژگی مشخص می شود :الف)دشواری در
شناسایی احساسات و تمایز بین هیجان ها و احساس های بدنی؛ ب)دشواری در توصیف
احساسات و یا برقراری ارتباط با دیگران؛ ج)تفکر عینی (پارکر ،تیلور ،بگبی و آکلین،8
 .)4990سیفنئوس )4989( 5نخستین بار واژه "ناگویی هیجانی" را به منظور توصیف
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مجموعه ای از ویژگی های شناختی و عاطفی که در میان بیماران مبتال به اختالالت روان
تنی مشاهده شده بود ،به کار برد (به نقل از بشارت ،حدادی ،رستمی و صرامی فروشانی،
 .)4990پژوهشها نشان دادهاندکه افراد مبتال به ناگویی هیجانی در شناساییصحی هیجانها
از چهره دیگران مشکل دارند (پارکر ،تیلور و بگبی4999 ،؛ ونهول ،دسمت ،راسیل ،ورهیگ
و مگانک )0008 ،4و ظرفیت آنها برای همدلی با حالت های هیجانی دیگران محدود است
(ونهول و همکاران .)0008 ،از آنجا که شن بازی 0میتواند بسیاری از جنبههای رشدی فرد
بهویژه رشد هیجانی را بهگونهای مثبت تحت تاثیر قراردهد ،لذا احتماال در دانشآموزان
نارساخوان که دارای ناگویی هیجانی هستند ،نیز موثر خواهد بود .شن بازی روشی است که
در سراسر جهان نه تنها در کشورهای غربی بلکه در آسیا ،آمریکای التین در طی  48سال
اخیر رشد چشمگیری داشتهاست .شن بازی رویکردی غیرکالمی مخصوصا در کار با کودکان
و بزرگساالنی است که دارای مشکالتی در زمینهی تروما ،افسردگی ،معلولیت ،مشکالت
زبانی و مهاجرت هستند (روسلر .)0049 ،9در کار با شن ،سینی پر از شن و انواع مختلفی
از اسباببازیهای مینیاتوری در اختیار مراجع قرار میگیرد تا تصویری از درون خود ایجاد
کند (میچل و فریدمن .)4991 ،1شن بازی روش خالقانهای است که به مراجع کمک میکند
تا مشکالت و درگیریهای روانی فعلی خود را در سینی شن بیانکند (کالف .)4994 ،8قدم
پور ،شهبازیراد ،حقیقی کرمانشاهی ،محمدی و ناصری ( )4998تکنیک شن بازی را در
کاهش نشانههای تکانشگری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتال به اختالل نارسایی
توجه/فزونکنشی موثر یافتند .نادی ،بنی جمالی ،خسروی و دهشیری ( )4998از شن بازی
برکاهش نشانههای افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی-اقتصادی پایین استفاده کردند.
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نسائی مقدم ،ملکپور و عابدی ( )4999تاثیر شن بازی را بر رشد شناخت اجتماعی کودکان
آموزشپذیر دچار عقبماندگیذهنی موثر یافتند .بااوهنگ و همکاران )0049( 4یکی از
درمانهای موثر برای کمک به قربانیان بالیای طبیعی مثل زمینلرزه را شن بازی میدانند.
چن و چن )0045( 0به نقل از وانگ ،کائو و بوی لندر )0049( 9از شن بازی در درمان
روانشناختی کودکان طیف اتیسم استفاده کردند .ژانگ ،چن و لیوو )0045( 1شن بازی را
روشی موثر برای درمان یک کودک مبتال به اللی انتخابی یافتند .با توجه به موارد ذکر شده،
شن بازی در حل مشکالت همه جانبه کودکان و نوجوانان از جمله مشکالت هیجانی ،اثر
گذار بوده و احتماال در کودکان نارساخوان دارای ناگویی هیجانی نیز موثر خواهد بود .از
آنجا که تحقیقات صورت گرفته در ایران در زمینه ناگویی هیجانی کودکان نارساخوان بیشتر
به صورت رابطه ای و مقایسه ای بوده و تحقیقات محدودی به صورت آزمایشی برای حل
مشکالت مربوط به ناگویی هیجانی کودکان نارساخوان انجام شده است لذا نیاز به اینگونه
تحقیقات بیش از پیش احساس میشود .بنابراین مسئله اصلی پژوهش این است که آیا شن
بازی بر ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان اثربخش است؟
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .این
پژوهش در یکی از مراکز اختالالت یادگیری شهر قروه انجام شد .جامعه آماری شامل تمامی
دانشآموزان پسر نارساخوان دارای ناگویی هیجانی پایههای دوم و سوم در سال تحصیلی
 4995-99بود که به مراکز اختالل یادگیری و هسته مشاوره شهر قروه ارجاع داده شده
بودند .به روش نمونهگیری هدفمند  00نفر از این دانشآموزان گزینش گردید و بهطور
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تصادفی در دو گروه آزمایش ( 40نفر) و کنترل ( 40نفر) قرارگرفتند و روش شن بازی که
اقتباسی از کتاب راهنمای گام به گام شن بازیدرمانی (بویک و گودوین )0000 ،4و روش
محقق ساخته بود در مورد گروه آزمایش اجرا شد .الزم به ذکر است که قبل از اجرای
آزمون و اجرای روش مداخلهای ،طی جلسهای توجیهی رضایت والدین دانشآموزان گروه
آزمایش و کنترل جلب شد .مالکهای ورود داشتن هوشبهر نرمال که بهوسیلهی چهارمین
ویرایش آزمون وکسلر کودکان سنجش شد ،نمره پایینتر از نقطه برش در آزمون نارساخوانی
نما ،نمره پایینتر از نقطه برش در مقیاس محقق ساخته ناگویی هیجانی و همچنین معلم
دانشآموز و یک روانشناس متخصص باید نارساخوانی دانشآموز را تایید کرده باشد و
تحت هیچگونه مداخله مشابهی جهت کاهش ناگویی هیجانی نباشد .مالکهای خروج نیز
شامل هوشبهر کمتر از  90در آزمون هوش وکسلر کودکان ،ضعف در تمامی دروس،
اختالالت شدید رفتاری ،داشتن بیماری مزمن جسمانی و نقص عضو بود.
ابزارهای پژوهش

مقیاس محقق ساخته ناگویی هیجانی کودکان :این مقیاس دارای  08گویه است که
توسط والدین کودک پاسخ داده میشود .برای نمرهگذاری این مقیاس از طیف  8درجهای
لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) استفاده شد .بعضی از گویههای این
مقیاس نیز ( )04 ،00 ،09بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .کمترین نمره در این
مقیاس 08و بیشترین نمره  490بود .هر اندازه که فرد موافقت کمتری با گویهها داشته باشد،
نمره کمتری در مقیاس ناگویی هیجانی میگیرد و احتمال ناگویی هیجانی فرد بیشتر خواهد
بود .به کمک  1نفر از متخصصان روانشناسی روایی صوری و محتوایی گویهها بررسی و
تایید شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که  8عامل با مقدار ویژهی باالتر از یک توانستهاند
 89/08درصد از واریانس گویهها را تبیین کنند .ماتریس چرخشیافتهی دادهها نیز نشان داد
که همهی گویهها موثرند .نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که شاخص برازش مدل ،در
سطح خوبی قرار دارد .میزان آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ./80و برای هر یک از عوامل
Boik & Goodwin
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دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در بیان احساسات ،دشواری در خیالپردازی،
دشواری در تشخیص احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی ،تفکر عینی به ترتیب ،./54 ،./59
 ./80،./55و  ./84بهدست آمد.
مقیاس هوش وکسلر 1چهار کودکان ( :)WISC-IVاز آزمون هوش وکسلر کودکان برای
کسب اطمینان از عادی بودن هوش دانشآموزان گروه نمونه استفادهشد .ویرایش چهارم
مقیاس هوش وکسلر کودکان در سال  0009منتشر شد .این مقیاس نسبت به سه مقیاس قبل
تغییرات زیادی داشتهاست .این تغییرات تنها تغییر در سواالت آزمون و به روز کردن سواالت
نیست ،بلکه در مفاهیم و سازههای اصلی آزمون نیز تجدید نظر شدهاست .در مقیاسهای
قبلی سه نوع هوشبهر (کلی ،عملی ،کالمی) محاسبه میشد در حالی که در این مقیاس پنج
نوع هوشبهر محاسبه میشود که شامل :درک مطلب کالمی ،استدالل ادراکی ،حافظه فعال،
سرعت پردازش و هوشبهر کلی است .در این تغییر تعداد خرده آزمونها از  40خرده آزمون
به  48خرده آزمون افزایش یافتهاست .این آزمون در سال  4958توسط عابدی ،صادقی و
ربیعی با حمایت مالی سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری ترجمه،
انطباق و هنجاریابی شد که ضرایب پایایی خرده آزمونها از طریق آلفای کرونباخ  ./88تا
 ./98و از طریق روش تنصیف بین  ./88تا  ./94گزارش شدهاست .همچنین روایی آزمون از
طریق اجرای همزمان با آزمون وکسلر شهیم و ریون در سطح مطلوبی گزارش شدهاست
(شریفی و ربیعی.)4994 ،
آزمون نارساخوانی نما :از این آزمون جهت تشخیص نارساخوانی دانشآموزان گروه
نمونه استفادهشد .این آزمون را کرمی نوری و مرادی در سال  4951طراحی و تدوین نموده
و بر روی  4841دانشآموز ( 880پسر و  511دختر) مقطع ابتدایی در شهرهای تهران ،سنندج
و تبریز انجام و هنجاریابی کردند .آزمون نما از  40خرده مقیاس (خواندن کلمات ،درک
خواندن متن ،زنجیره کلمات ،درک کلمات ،قافیه ،حذف آواها ،خواندن کلمات بی معنی،
نامیدن تصاویر ،نشانه حروف و نشانه کلمات) تشکیل شدهاست .این آزمون بهصورت

Wechsler

1
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انفرادی اجرا میگردد .با توجه به نقطه برش آزمون ( )488دانشآموزی که در این آزمون
نمره  488یا کمتر از  441( 488خطا یا بیشتر) کسبکند بهعنوان دانشآموز نارساخوان
تشخیص داده میشود .میزان همسانی درونی آزمون خواندن و نارساخوانی  ./54و ضریب
آلفای خرده آزمونها بهترتیب  ./50 ،./88 ،./88 ،./54 ،./59 ،./89 ،./88 ،./50 ،./88و ./54
محاسبه شدهاست (کرمی نوری و مرادی .)4951 ،در پژوهش حسینی و همکاران ()4998
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی روی خرده مقیاسهای آزمون نما نشان داد که این آزمون از دو
عامل اصلی تشکیل شده که عامل اول بهترتیب شامل آزمون لغات با بسامد باال ،متوسط،
درک کلمات ،حذف آواها ،خواندن ناکلمات و شبه کلمات و عامل دوم شامل آزمونهای
زنجیره کلمات ،قافیه ،نامیدن تصاویر ،درک متن و نشانههاست .نتیجه تحلیل عاملی در
مجموع  80/09درصد از واریانس خرده آزمونهای آزمون نما را تبیین کردند (حسینی،
مرادی ،کرمی نوری ،حسنی و پرهون.)4998 ،
روش مداخلهای شن بازی مشتمل بر  41جلسه  18دقیقهای (هفتهای دو جلسه) به-
صورت فردی و گروهی در مورد هر یک از شرکتکنندگان گروه آزمایش اجرا شد و گروه
کنترل در این مدت هیچ مداخلهی مشابهی دریافت نکرد .در این مطالعه به دانشآموزان گفته
شد که اطالعات شخصی آنها و آنچه که در جلسات انجام میشود محرمانه و بدون ذکر نام
خواهد بود.

تاثیر شن بازی بر کاهش ناگویی هیجانی...
جلسات
اول

99

اهداف
پذیرش کودک و آشنایی کودک با شن بازی و قواعد
بازی

محتوا
آشنایی کودک با اتاق شن بازی ،بیان قواعد بازی ،بیان محرمانه
بودن اطالعات در هر جلسه ،توضیح در مورد شن بازی،معرفی سینیها
و اسباب بازیها.
توضیح در مورد احساس شادی و اینکه ما در چه موقعیتهایی

دوم

شناسایی احساس شادی ،بیان احساس شادی

سوم

تقویت تجسم نمادین و خیالپردازی در مورد احساس

مرور جلسه قبل ،خلق یک داستان شاد و تعریف آن توسط

شادی و کاهش تفکر با جهت گیری بیرونی در مورد

کودک ،پرسش از کودک در مورد علت شاد بودن عروسکها ،بررسی

احساس شادی.

و تحلیل بیشتر احساس شادی در داستان .برای مثال :در چه موقعیت-

احساس شادی میکنیم ،کشیدن یک صورت شاد با دست و انگشتان در
جعبه شنی ،خلق یک داستان شاد ،استفاده از وسایل مینیاتوری در جعبه
شنی و خلق یک داستان شاد ،تعریف داستان توسط کودک ،عکسبرداری
از داستان کودک در جعبه شنی در هر جلسه

هایی ما بیشتر شاد هستیم .همچنین از کودک میخواهیم یک لحظه شاد
مربوط به خود و دیگران را تجسم و خیالپردازی کند و آن را در جعبه
شنی خلق کند.
توضیح در مورد احساس ناراحتی و غم و اینکه ما در چه

چهارم

شناسایی احساس ناراحتی ،بیان احساس ناراحتی

پنجم

تقویت تجسم نمادین و خیالپردازی در مورد احساس

مرور جلسه قبل ،خلق یک داستان غمگین و تعریف آن توسط

ناراحتی و کاهش تفکر با جهت گیری بیرونی در مورد

کودک ،پرسش از کودک در مورد علت ناراحت بودن عروسکها،

احساس ناراحتی.

بررسی و تحلیل بیشتر احساس ناراحتی در داستان .برای مثال :در چه

موقعیتهایی احساس ناراحتی میکنیم ،کشیدن یک صورت غمگین با
دست و انگشتان در جعبه شنی ،خلق یک داستان غمناک ،استفاده از
وسایل مینیاتوری در جعبه شنی و خلق یک داستان غمناک ،تعریف
داستان توسط کودک.

موقعیتهایی ما بیشتر ناراحت هستیم .همچنین از کودک میخواهیم یک
لحظه غمناک مربوط به خود و دیگران را تجسم و خیالپردازی کند و آن
را در جعبه شنی خلق کند.
توضیح در مورد احساس خشم و عصبانیت و اینکه ما در چه

ششم

شناسایی احساس خشم  ،بیان احساس خشم

هفتم

تقویت تجسم نمادین و خیالپردازی در مورد احساس

مرور جلسه قبل ،خلق یک داستان با موضوع خشم و تعریف

خشم و کاهش تفکر با جهت گیری بیرونی در مورد

آن توسط کودک ،پرسش از کودک در مورد علت عصبانی بودن

احساس خشم.

عروسکها ،بررسی و تحلیل بیشتر احساس خشم در داستان .برای مثال:

موقعیتهایی احساس خشم میکنیم ،کشیدن یک صورت عصبانی با
دست و انگشتان در جعبه شنی ،خلق یک داستان با موضوع خشم،
استفاده از وسایل مینیاتوری در جعبه شنی و خلق یک داستان در مورد
خشم ،تعریف داستان توسط کودک.

در چه موقعیتهایی ما بیشتر عصبانی هستیم .همچنین از کودک می-
خواهیم یک لحظه خشم مربوط به خود و دیگران را تجسم و خیالپردازی
کند و آن را در جعبه شنی خلق کند.
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جلسات

محتوا

اهداف

توضیح در مورد احساس نفرت و اینکه ما در چه

هشتم

شناسایی احساس نفرت ،بیان احساس نفرت

نهم

تقویت تجسم نمادین و خیالپردازی در مورد

مرور جلسه قبل ،خلق یک داستان با موضوع نفرت و

احساس نفرت و کاهش تفکر با جهت گیری

تعریف آن توسط کودک ،پرسش از کودک در مورد علت

بیرونی در مورد احساس نفرت.

تنفر عروسکها ،بررسی و تحلیل بیشتر احساس نفرت در

موقعیتهایی احساس نفرت میکنیم ،کشیدن یک صورت با
موضوع نفرت با دست و انگشتان در جعبه شنی ،خلق یک
داستان با موضوع نفرت ،استفاده از وسایل مینیاتوری در جعبه
شنی و خلق یک داستان با موضوع نفرت  ،تعریف داستان
توسط کودک.

داستان .برای مثال :در چه موقعیتهایی ما بیشتر احساس تنفر
میکنیم .همچنین از کودک میخواهیم یک لحظه با موضوع
نفرت مربوط به خود و دیگران را تجسم و خیالپردازی کند و
آن را در جعبه شنی خلق کند.
توضیح در مورد احساس ترس و اینکه ما در چه

دهم

شناسایی احساس ترس ،بیان احساس ترس

یازدهم

تقویت تجسم نمادین و خیالپردازی در مورد

مرور جلسه قبل ،خلق یک داستان با موضوع ترس و

احساس ترس و کاهش تفکر با جهت گیری

تعریف آن توسط کودک ،پرسش از کودک در مورد علت

بیرونی در مورد احساس ترس.

ترس عروسکها ،بررسی و تحلیل بیشتر احساس ترس در

موقعیتهایی احساس ترس میکنیم ،کشیدن یک صورت با
موضوع ترس با دست و انگشتان در جعبه شنی ،خلق یک
داستان با موضوع ترس ،استفاده از وسایل مینیاتوری در جعبه
شنی و خلق یک داستان با موضوع ترس  ،تعریف داستان
توسط کودک.

داستان .برای مثال :در چه موقعیتهایی ما بیشتر احساس
ترس میکنیم .همچنین از کودک میخواهیم یک لحظه با
موضوع ترس مربوط به خود و دیگران را تجسم و خیالپردازی
کند و آن را در جعبه شنی خلق کند.
دوازدهم

انجام و مرور جلسات دوم ،سوم ،چهارم و
پنجم بهصورت گروهی.

سیزدهم

انجام و مرور جلسات ششم ،هفتم ،هشتم و نهم
به صورت گروهی.

چهاردهم

صورت گروهی.
انجام و مرور جلسات ششم ،هفتم ،هشتم و نهم به
صورت گروهی.

انجام و مرور جلسات دهم و یازدهم بهصورت
گروهی.

انجام و مرور جلسات دوم ،سوم ،چهارم و پنجم به-

انجام و مرور جلسات دهم و یازدهم بهصورت
گروهی.

شکل  :4خالصه ی جلسات روش شن بازی
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یافتهها

دادههای حاصل از  00نفر در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفت و
نتایج نشان داد .برای تاثیر شن بازی بر کاهش ناگویی هیجانی و مولفههای آن ،از تحلیل
کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد .قبل از اجرای تحلیل پیشفرض نرمال بودن
با آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،پیش فرض همگنی واریانس با آزمون لون ،همگنی ضرایب
رگرسیون با تحلیل واریانس و همگنی ماتریس کوواریانس با آزمون باکس مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج پیشفرض ها مورد تایید قرار گرفت .ابتدا میانگین و انحراف معیار
ناگویی هیجانی و مولفههای آن به تفکیک گروهها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در
جدول  4ارائه شده است.
جدول  :4میانگین ،انحراف معیار و آماره کلموگروف -اسمیرنف ابعاد ناگویی هیجانی
متغیر

ناگویی هیجانی
دشواری در شناسایی
احساسات
دشواری در بیان
احساسات

دشواری در خیالپردازی
دشواری در تشخیص
احساسات از تغییرات
فیزیولوژیکی

تفکر عینی

آزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

گروه

M

SD

M

SD

Z

P

Z

P

آزمایش

15/00

44/81

85/80

49/18

0/491

0/000

0/410

0/000

کنترل

18/00

40/00

15/14

40/94

0/498

0/000

0/499

0/410

آزمایش

40/00

8/08

48/90

8/94

0/498

0/000

0/490

0/089

کنترل

44/90

9/18

40/54

9/18

0/499

0/000

0/409

0/000

آزمایش

41/50

8/09

00/90

8/00

0/495

0/400

0/488

0/000

کنترل

41/99

8/08

41/59

8/09

0/089

0/080

0/009

0/489

آزمایش

9/10

9/89

40/80

1/84

0/489

0/000

0/485

0/000

کنترل

9/00

4/55

9/00

4/54

0/495

0/000

0/489

0/000

آزمایش

8/80

9/94

40/44

0/49

0/411

0/400

0/498

0/000

کنترل

8/44

0/00

8/80

4/59

0/405

0/000

0/001

0/485

آزمایش

1/90

0/18

5/44

4/98

0/498

0/000

0/488

0/000

4/84

1/94

4/11

0/490

0/000

0/489

0/000

کنترل

1/10

98

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  83تابستان 99

اطالعات جدول  4نشان میدهد که میانگین نمرات ناگویی هیجانی در پسآزمون گروه
آزمایش نسبت به پیشآزمون ،افزایش قابل توجهی پیدا کرده و از  15/00به  85/80و در
پیشآزمون گروه کنترل  18/00و در پسآزمون این گروه به  15/14رسیده است .میانگین
نمرات دشواری در شناسایی احساسات در پسآزمون گروه آزمایش نسبت به پیشآزمون،
افزایش پیدا کرده و از  40/00به  48/90رسیده است همچنین میانگین در پیشآزمون گروه
کنترل  44/90و در پسآزمون این گروه  40/54است .میانگین نمرات دشواری در بیان
احساسات در پسآزمون گروه آزمایش نسبت به پیشآزمون ،افزایش پیدا کرده و از 41/50
به  00/90رسیده است .همچنین میانگین در پیشآزمون گروه کنترل  41/10و در پسآزمون
این گروه  41/94است .میانگین نمرات دشواری در خیالپردازی در پسآزمون گروه آزمایش
نسبت به پیشآزمون ،افزایش پیدا کرده و از  9/10به  40/80رسیده است همچنین میانگین
در پیشآزمون گروه کنترل  9/00و در پسآزمون این گروه  9/00است .میانگین نمرات
دشواری در تشخیص احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی در پسآزمون گروه آزمایش نسبت
به پیشآزمون ،افزایش پیدا کرده و از  8/80به 40/40رسیده است .همچنین میانگین در
پیشآزمون گروه کنترل  8/44و در پسآزمون این گروه  8/84است .میانگین نمرات تفکر
عینی در پسآزمون گروه آزمایش نسبت به پیشآزمون ،افزایش پیدا کرده و از  1/90به 5/40
رسیده است .همچنین میانگین در پیشآزمون گروه کنترل  1/10و در پسآزمون این گروه
 1/94است .نتایج نرمال بودن توزیع متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون درهمه گروهها
تائیدگردید ( .)P< 0/08نتایج آزمون لون برای بررسی همگونی واریانس در گروه (آزمایش
و کنترل) در مرحله پسآزمون ناگویی هیجانی ( ،)p= 0/88 ،F=0/09دشواری در شناسایی
احساسات ( ،)p= 0/08 ،F=1/44دشواری در بیان احساسات (،)p= 0/95 ،F=0/04
دشواری در خیالپردازی ( ،)p= 0/40 ،F=9/08دشواری در تشخیص شناسایی احساسات
از تغییرات فیزیولوژیک( ،)p= 0/85 ،F=0/48و تفکر عینی ( ،)p= 0/88 ،F= 0/98از نظر
آماری معنادار نبود ( .)p >0/08نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون نیز در مورد تعامل
پیشآزمون گروه ناگویی هیجانی ( ،)p= 0/089 ،F=9/88دشواری در شناسایی احساسات
( ،)p= 0/45 ،F=4/58دشواری در بیان احساسات ( ،)p= 0/08 ،F=9/19دشواری در
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خیالپردازی ( ،)p= 0/01 ،F=4/81دشواری در تشخیص شناسایی احساسات از تغییرات
فیزیولوژیک ( ،)p= 0/09 ،F=0/58و تفکر عینی ( )p= 0/080 ،F=9/88از نظر آماری
معنادار نبود ( .)p >0/08به منظور اثربخشی روش شن بازی بر کاهش ناگویی هیجانی از
تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول  0ارائه شده است.
جدول  :0نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرات پسآزمون ناگویی هیجانی دردو گروه
آزمایش و کنترل
شاخص

ناگویی
هیجانی

گروه
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

4545/50

4

4545/50

0050/88

48

491/48

F

49/81
-

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آزمون

0/000

0/11

0/90

-

-

نتایج جدول  0نشان میدهد بین میانگین نمرات پسآزمون ناگویی هیجانی بعد از حذف
اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<0/000به عبارتی میتوان گفت که میزان
ناگویی هیجانی کودکانی که شن بازی را گذراندهاند در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته
است .مقدار اندازه اثر مربوط به تأثیر عامل گروه برابر با  11درصد است.
برای بررسی تاثیر شن بازی بر ابعاد ناگویی هیجانی تحلیل کوواریانس چندمتغیره اجرا
شد .نتایج آزمون چندمتغیره المبدا ویلکز نشان داد که روش شن بازی بر ابعاد ناگویی
هیجانی اثرگذار است ( .)p= 0/040 ،F=8/88 ،=λ 0/09نتایج آزمون باکس نیز نشان داد
همگنی ماتریس کوواریانس برقرار است ( .)Box's M= 90/00 ،F=4/95 ،p= 0/41نتایج
تحلیل کوواریانس اثربخشی شن بازی بر ابعاد ناگویی هیجانی در جدول  9ارائه شده است.
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جدول  :9نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرات پسآزمون ابعاد ناگویی هیجانی در
دو گروه آزمایش و کنترل

شاخص

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

توان

F

سطح معناداری

مجذور اتا

دشوار ی در شناسایی

گروه

89/00

4

89/00

0/88

0/408

0/48

احساسات

خطا

905/88

49

109/00

-

-

-

دشوار ی در بیان

گروه

419/95

4

419/95

8/89

0/099

0/90

احساسات

خطا

905/50

49

08/09

-

-

-

دشواری در خیال

گروه

19/99

4

19/99

8/10

0/008

0/99

0/88

پردازی

خطا

404/40

49

8/88

-

-

-

دشواری در تشخیص

گروه

80/88

4

80/88

41/88

0/000

0/80

0/91

خطا

18/01

49

9/84

-

-

-

گروه

18/58

4

18/58

48/98

0/004

0/81

خطا

10/80

49

9/44

-

-

-

احساسات از تغییرات
فیزیولوژیکی
تفکر عینی

آزمون
0/90
0/89

0/98

نتایج جدول  9نشان میدهد بین میانگین نمرات پسآزمون دشواری در شناسایی
احساسات بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)p>0/08به عبارتی
می توان گفت که شن بازی بر کاهش مولفه دشواری در شناسایی احساسات اثرگذار نبوده
است.
همچنین نتایج نشان میدهد که بین میانگین نمرات پسآزمون دشواری در بیان
احساسات بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<0/09به عبارتی
میتوان گفت که شن بازی بر کاهش مولفه دشواری در بیان احساسات اثرگذار بوده است.
مقدار اندازه اثر مربوط به تأثیر عامل گروه برابر با  90درصد است .نتایج نشان میدهد که
بین میانگین نمرات پسآزمون دشواری در خیالپردازی بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)p<0/00به عبارتی میتوان گفت که شن بازی بر کاهش مولفه
دشواری در خیالپردازی اثرگذار بوده است .مقدار اندازه اثر مربوط به تأثیر عامل گروه برابر
با  99درصد است .نتایج نشان میدهد که بین میانگین نمرات پسآزمون دشواری در
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تشخیص احساسات از تغییرات فیزیولوژیک بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)p<0/000به عبارتی میتوان گفت که شن بازی بر کاهش دشواری در مولفه
تشخیص احساسات از تغییرات فیزیولوژیک اثرگذار بوده است .مقدار اندازه اثر مربوط به
تأثیر عامل گروه برابر با  80درصد است .نتایج نشان میدهد که بین میانگین نمرات
پسآزمون تفکرعینی بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد (.)p<0/004
به عبارتی می توان گفت که شن بازی بر کاهش مولفه تفکرعینی اثرگذار بوده است .مقدار
اندازه اثر مربوط به تأثیر عامل گروه برابر با  81درصد است.
بحث و نتیجهگیری

در پژوهش حاضر تاثیر شن بازی بر ناگویی هیجانی دانشآموزان نارساخوان مورد
بررسی قرارگرفت .تجزیه و تحلیل دادهها نشانداد که میزان ناگویی هیجانی دانشآموزان
نارساخوانی که روش مداخلهای شن بازی را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل
کاهش یافتهاست .نتایج این پژوهش با یافتههای ژانگ ،چن و لیوو )0045( 4و هواکیم و
سیم )0045( 0و لی ،جوهری ،محمود و جمال الدین )0045( 9همسواست .ژانگ ،چن و
لیوو ( )0045شن بازی را روشی موثر برای درمان یک کودک مبتال به اللی انتخابی یافتند.
در پژوهش آنها کودکان مبتال به اللی انتخابی به مدت  48جلسه شن بازی را بهصورت
فردی دریافت کردند .پس از تقریبا  8ماه درمان ،اللی انتخابی کودکان بهطور کامل درمان
شد .در نتیجه شن بازی تاثیر مثبت در کودکان مبتال به اللی انتخابی داشت .هواکیم و سیم
( )0045از شن بازی برای درمان یک کودک ابتدایی با مشکالت اجتماعی و عاطفی بهره
بردند .این مطالعه دنیای درونی یک پسر ابتدایی را مورد بررسی قرار داد که مشکالت
عاطفی ،روابط ضعیف با همساالن ،اضطراب و کنارهگیری داشت .این بررسی نشان داد که
روانشناسی تحلیلی و نظریههای شن بازی درک ناخودآگاه را برای این کودک امکانپذیر

1

Zhang, Chen & Liu
Hwa Kim & Sim
3
Lee, Johari, Mahmud & Jamaludin
2
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ساختند .همچنین لی و همکاران ( )0045در مشاورههای گروهی جهت افزایش عزت نفس
کودکان از شن بازی استفاده کردند .مطالعه آنها یک طرح آزمایشی با هدف شناسایی تاثیر
روش شن بازی جهت بهبود عزت نفس و پنج مولفهی آن(عزت نفس عمومی ،اجتماعی،
خانوادگی و تحصیلی)بود .یافتههای این پژوهش در زیر مولفههای ناگویی هیجانی نشانداد
که میزان دشواری در بیان احساسات ،دشواری در خیالپردازی ،دشواری در تشخیص
احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی و تفکر عینی دانشآموزان نارساخوانی که روش مداخله-
ای شن بازی را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار بود ،اما در زیر
مولفه دشواری در شناسایی احساسات بین گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای شن بازی
تفاوت معنادار نبود .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که آموزش مفاهیم هیجانی از طریق
شن بازی بهصورت دیداری و کالمی ،به کودکان در درک این مفاهیم کمک میکند .حمایت
دیداری آنها را قادر میسازد تا تصویری ذهنی از اشیا ،اطالعات و نگرشهای اطراف خود
ایجاد کند و درک دیداری و کالمی را برای آنها آسان سازد و به تقویت مهارتهای ارتباطی
بین آنها ،دوستان و معلمانشان کمک کند .همچنین تفکر عینی و تجارب بیرونی در زمینه
احساسات بهدلیل محدودیت در تجسم و خیالپردازی و تمرکز بر امور ساده بیرونی رخ
میدهد که از طریق شن بازی تخیالت کودک تقویتشده و تفکر عینی کاهش مییابد .شن
بازی از طریق داستان و بیان نمادین ،تکنیکی موثر برای بیان افکار ،احساسات و مشکالت
فرد و روشی برای حل تعارضات ،رفع موانع و پذیرش خود است .شن بازی به کودکان
کمک میکند که خود واقعیشان را تشخیص دهند و به آنها فرصتی یرای بیان مشکالت
درونی و تجارب آزاردهنده میدهد .این فرایند به کودک فرصت میدهد تا تعارضات درونی
خود را حل و احساساتشان را تنظیم کنند و احتماال به آنها کمک میکند تا ناگویی هیجانی-
شان را کاهشدهند .اگرچه در این پژوهش ،بهمنظور کنترل سوگیریهای احتمالی ،گمارش
دانشآموزان در دو گروه آزمایش و کنترل بهصورت تصادفی صورت گرفت ،با وجود این
محدودیتهایی نیز وجودداشت؛ از جمله این محدودیتها این بود که نتایج پژوهش حاضر
صرفا در جامعه محدوده پایههای دوم و سوم نارساخوان قابل تعمیم است .همچنین این
پژوهش در یک منطقهی آموزش و پرورش و بر روی  00نفر از دانشآموزان پسر انجامشد.
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لذا ،با توجه به محدود بودن حجم نمونه در تعمیم دادن نتایج این پژوهش به سایر گروهها
باید جانب احتیاط را رعایت کرد .از دیگر محدودیتها بررسی نشدن اثر طوالنی مدت شن
بازی بود و اثر کوتاه مدت این روش بررسی شد .پیشنهاد میشود از نتایج این پژوهش در
مراکز اختالالت یادگیری ،مراکز مشاوره و مدارس مقطع ابتدایی جهت کمک به دانشآموزان
نارساخوان استفاده شود.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رساله دکترای تخصصی رشته روانشناسی تربیتی نویسنده اول
است .نویسندگان بر خود الزم میدانند که از اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه ،مراکز
اختالالت یادگیری و هسته مشاوره شهر قروه ،دانشآموزان نارساخوان شرکت کننده در این
پژوهش و والدین آنها که نهایت همکاری را داشتند ،قدردانی نمایند.
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