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تأثير شنبازيدرماني

Article

بر رشد شناخت اجتماعي کودکان آموزشپذير دچار عقبماندگي ذهني
() 3

بيان نسائيمقدم( ،)1دکتر مختار ملکپور( ،)2دکتر احمد عابدي

چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير شنبازيدرماني بر رشد شناخت اجتماعي كودكان دچار عقبماندگي ذهنگي آمگوزشپگيير اجگرا
شد .روش :پژوهش آزمايشي حاضر از نوع پيشآزمون -پسآزمگون بگا گگروه كنتگرل بگود .بگراي انگدازهگيگري متييگر وابسگته ،ي نگي شگناخت
اجتماعي ،از آزمون شناختي تشخيصي كي ( )KCDTدر هر دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون استفاده شد .نمونه بهصگور تصگاد ي انتخگا
شد كه دربرگيرنده  9۰نفر در گروه آزمايش ( ۸دختر و  ۸پسر) و  9۰نفر در گروه كنترل ( ۸دختر و  ۸پسر) بود .سگپس روش شگنبگازيدرمگاني
به مد  92جلسه روي گروه آزمگايش اجگرا و در پايگان پگسآزمگون از هگر دو گگروه آزمگايش و كنتگرل گر تگه شگد .دادههگا بگه روش تیليگ
كوواريانس تکمتييره تیلي شد .يافتهها :ميانگين نمره شناخت اجتماعي در گروه آزمگايش  9/۶0و در گگروه كنتگرل  ۶/۶۰ا گزايش داشگت.
ميان ميانگين نمره پسآزمون آزمودنيهاي گگروههگاي آزمگايش و كنتگرل در آزمگون شگناخت اجتمگاعي تفگاو وجگود داشگت (.)p<۶/۶۶9
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نتيجهگيري :شنبازيدرماني ميتواند شناخت اجتماعي كودكان آموزشپيير دچار عقبماندگي ذهني را ا زايش دهد.

کليدواژه :شنبازيدرماني؛ شناخت اجتماعي؛ كودكان آموزشپيير دچار عقبماندگي ذهني
]دريا ت مقاله9319/9۶/22 :؛ پييرش مقاله[9312/0/2۸ :

مقدمه
عقبماندگي ذهني اصطالحي عام براي شرايط بگهنسگتت
رايج و مادامال مر است كه به دلي ناهنجاريهاي سگاختاري و
عملكردي ميز ،مشكالتي در رشد شگناختي و سگازگاري گرد
بهوجود ميآيد .از نظگر پزشگكي ،عقگبمانگدگي ذهنگي نتايگد
صر اً بهعنوان نوعي تشخيص در نظر گر ته شود ،بلكه بايد آن
را نشانه اختالل عملكرد عصتي ،مانند ض ف يگا لگج انقتاضگي
دانست ( .)9عقبماندگي ذهني به دلي اثرا جانتي و شگيوع
گسترده آن ،يكي از اختالل هاي رايج رشد میسو ميشگود

دارد ( .)2ا زون بر شيوع گسترده ،اين اختالل با ناهنجاريهاي
رشگگدي در جنتگگههگگاي مختلگگف يزيكگگي ،روانگگي ،اجتمگگاعي و
آموزشي همراه است ( .)2عقبماندگي ذهنگي اثگر زيگادي بگر
بسياري از جنتههگاي زنگدگي كودكگان ،خگانوادههگا و جوامگ
داشته ،موضوع با اهميتي از نظر سگالمتي و اجتمگاعي بگهشگمار
ميرود .يک دسته از ا راد دچار عقبماندگي ذهني ،كودكان
آموزشپيير 2دچار عقبماندگي ذهنگي هسگتند .بهگره هوشگي
اين دسگته از كودكگان  2-3انیگراف م يگار زيگر ميگانگين (،)9
ي ني بين  2۶-22تا  0۶است ( .)3اين كودكگان تگأخير زيگادي

كه شيوع آن در جم يگت كلگي حگدود سگه درصگد اسگت .در
كشور ما بهطور تقريتي  92۶۶۶۶۶رد كگمتگوان ذهنگي وجگود

در يادگيري زبان ،مهار هاي اجتماعي ،مهار هاي سازشگي
و مراقتگگت از خگگود (ماننگگد گگيا خگگوردن ،لتگگاش پوشگگيدن و

9

__________________________________________________________________________________

( )9كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي خاص ،دانشگاه اصفهان .اصفهان ،دروازه شيراز ،دانشگاه اصفهان،گروه روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي
خاص ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي .دورنگار( ۶399- ۰۰۸۸3۶2 :نويسنده مسئول)  E-mail: bayannesai@yahoo.com؛ ( )2دكتراي روانشناسي و آموزش كودكان
با نيازهاي خاص ،استاد دانشگاه اصفهان،گروه روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي خاص ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگگاه اصگفهان؛ ( )3دكتگراي روانشناسگي
عمومي ،استاديار دانشگاه اصفهان ،گروه روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي خاص ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان.
2- educable children

1- mental retardation

بيان نسائيمقدم و همكاران

مهار هاي حركتي) ( )2و همچنگين توانگايي پگاييني در زمينگه
مهار هاي زباني ،قدر ادراكگي ،رر يگت حا ظگه ،تخيگ و
خالقيت دارند (.)2
9
شگگناخت اجتمگگاعي مگگن كسكننگگده شگگيوه ادراد گگرد از
احساش و تفكگر خگود و ديگگران اسگت .ايگن سگازه شگناختي،
ان كاسي ،مشاركتي و داراي كنشهاي سازشگي اسگت كگه در
2
سگه مقولگگه ادراد 2اجتمگگاعي ،قوگگاو  3اجتمگگاعي و حا ظگگه
اجتماعي در حيطههاي مختلف ر تاري انسان مورد مطال ه قرار
ميگيرد« .شناختي اجتمگاعي» را ايگنگونگه ت ريگف كگردهانگد:
چگگگونگي تفكگگر مگگردم دربگگاره خودشگگان و دنيگگاي اجتمگگاعي،
بهويژه ،روشي كه مردم ،اطالعا اجتماعي را براي قواو ها
و تصميمها برميگزينند ،تفسير ميكنند ،بگه يگاد مگيآورنگد و
مورد استفاده قرار ميدهند ( .)۰يكگي از مسگائ عمگدهاي كگه
كودكان بگا آن مواجگهانگد ،شگناخت دنيگايي اسگت كگه در آن
زندگي ميكنند .بديهي است كه شناخت بهوسيله ا راد شگك
مي گيرد ،اما نتايد از اين نكته ا شد كه شناخت ،در ارتتاط
رد با دنياي خارج آ از ميشود و بهطور اساسي يک میصول
اجتماعي است .ارتتاط با دنياي خارج ،نه تنها ارتتاط با اشگياي
مادي و بيجان طتي ت ،كه در واق بگهطگور عمگده ارتتگاط بگا
ا راد است .براي بزرگساالن امري بديهي است كه جهان مادي
و دنياي اجتماعي مادي ،داراي اشياء و پديدههايي هسگتند كگه
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چندگانهاي را از خودآگگاه و ناخودآگگاه امكگانپگيير سگاخته
است كه به دنتال آن مسائ بگراي كودكگان روشگن ،واضگ و
ح گ مگگيشگگوند ( .)92همچنگگين شگگنبگگازيدرمگگاني پلگگي ميگگان
9
درمانهاي كالمي و يركالمي به حسا ميآيد (.)92
از آنجا كه پژوهشهاي انجامشده در زمينه بگازيدرمگاني،
در ايگگران و سگگاير كشگگورها ،بيشگگتر متوجگگه كودكگگان متگگتال بگگه
اخگگتاللهگگاي روانگگي همچگگون پرخاشگگگري ،اخگگتالل سگگلود،
ا سردگي ،اضگطرا  ،كگودد آزاري و اسگترش پگسآسگيتي

بگگوده اسگگت – بگگراي مثگگال تگگأثير شگگنبگگازيدرمگگاني بگگر پسگگران
پرخاشگر  ۸-92ساله شهر تهران ( )9۰و تأثير شنبازيدرمگاني
Vol. 12 / No. 3/ Fall. 2006

بر كاهش پرخاشگري دانگشآمگوزان پسگر ناشگنوا ( -)90و بگا
توجه به اينكه تیقيقگا میگدودي در زمينگه رشگد شگناخت
اجتماعي كودكان آمگوزشپگيير دچگار عقگبمانگدگي ذهنگي
صور گر ته است ،ضرور اينگونه پژوهشها بيش از پيش
احساش ميشود .بنابراين نتگود پگژوهش كگا ي در ايگن زمينگه،
_______________________________________
2- perception
4- memory
6- nature therapy

1- social cognition
3- judgment
5- sandplay therapy
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كليدي براي مو قيت در ت گامال اجتمگاعي زنگدگي روزمگره
( )۸و دربرگيرنده همه مهار هگاي مگورد نيگاز كگودد بگراي
درد تماي  ،احسگاش و هيجگانهگاي كودكگان و بزرگسگاالن
است (.)1
از آنجا كه بازي ميتواند بر بسياري از جنتگههگاي رشگدي
كودد ،بهويژه رشد اجتماعي ،بهگونهاي مثتگت اثگر بگگيارد،

شنبازيدرماني 2نوعي تكنيگک رواندرمگانگري بگهشگمار
ميرود كه در آن كودد مگيتوانگد اشگكال مينيگاتوري را در
يک ج ته شني بگهگونگهاي بچينگد كگه «جهگان شگني» خگود را
مطابق با اب اد مختلف و واق يت اجتماعي خود خلق كند (.)92
شنبگازيدرمگاني نگوعي طتي گتدرمگاني ۰اسگت و يگک روش
درماني خالق بهشگمار مگيرود و زبگاني نمگادين بگراي ارتتگاط
است ( .)92شنبازي در يک میدوده مشخص انجام ميشگود
و كودد در آن احساش امنيت و راحتي ميكند  .بازي با شن
مي تواند با آ يا بدون آ  ،به كمگک اشگياء يگا بگدون آنهگا
انجگگام شگگود ( .)92اسگگتفاده از شگگن و نمادهگگا ،بازتگگا م گگاني
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ميتوان آنها را بر اساش ويژگيهاي م نايي طتقهبندي كگرد.
اما بهنظر ميرسد كه كودكان براي دسگتيابي بگه چنگين دركگي
نيازمند گير زمان هستند .ارتتگاط كودكگان بگا ا گراد ،متوگمن
شگگك گيگگري شگگناخت اجتمگگاعي در آنهاسگگت .بگگهطگگور كلگگي
چگونگي مفهومسازي كودد از ديگران و چگگونگي درد
ا كار ،احساش ،نيا و ديدگاه آنها ،ما را به سگمت مفهگومي
هدايت ميكند كه امروزه در روانشناسگي ،شگناخت اجتمگاعي
ناميده ميشود و همانند ديگر مفاهيم ،ت اريف مت گددي از آن
ارائگگه شگگده اسگگت .راينگگدهاي شگگناخت اجتمگگاعي ،گگرد را در
پيشبيني ر تار ديگران ،كنترل خود و در نتيجه تنظيم ت امال
اجتماعي توانا ميسگازد ( .)0شگناخت اجتمگاعي يگک توانگايي

در كودكان آموزشپيير دچار عقبماندگي ذهنگي نيگز مگرثر
خواهد بود .بازي ،يک اليت يراجتاري اسگت كگه موجگب
خشنودي كودد ميشود ( .)9۶همچنين مگيتگوان ديگدگاهي
شناختي به بازي درماني داشت كگه بگه مراحگ پيگاره در مگورد
تیگگول شگگناختي تمركگگز دارد .بگگراي مثگگال بگگازي تمرينگگي در
كودكگگان  2-3سگگاله (حسگگي -حركتگگي) و بگگازي تخيلگگي در
كودكگگان  2-۰سگگاله (پگگيشعمليگگاتي) ديگگده مگگيشگگود .بگگازي
وانمودي مطابق با رشد تفكر نمادين كودد است كه به بازي
نمايش اجتماعي منجر ميشود و شگام همكگاري و ت امگ بگا
ديگران است .بازي تخيلي نشاندهنده گير كودد از مرحلگه
عيني به مرحله انتزاعي است (.)99

تأثير شنبازيدرماني بر رشد شناخت اجتماعي

ستب شد بررسي تأثير برنامگه مداخلگهاي شگنبگازيدرمگاني بگر

كارشناش ارشگد روانشناسگي بگا گگرايش كودكگان بگا نيازهگاي

رشگگگد شگگگناخت اجتمگگگاعي كودكگگگان آمگگگوزشپگگگيير دچگگگار

خاص و داراي گواهينامه دوره بازيدرماني بود .بگراي رعايگت

عقبماندگي ذهني ،هدف پژوهش حاضر قرار گيرد .از آنجا

اخالق پگژوهش ،قتگ از اجگراي پگيشآزمگون و پگسآزمگون و

كه مهار هاي شگناختي ،بگهويگژه مهگار شگناخت اجتمگاعي

روش مداخلهاي ،رضايتنامه توسط والدين دانگشآمگوزان هگر

يكي از مرلفههاي يادگيري بهويژه در مدرسه است و كودكان

دو گروه تكمي شد.

با عقبماندگي ذهني در اين مهار ض يف هستند ،ضگروري

براي اندازهگيري رشد شناخت اجتماعي كودكگان ،آزمگون

است در ا زايش اين مهار به اين قتي كودكان كمک نمود.

شگگناختي -تشخيصگگي كگگي ( )9۸( )KCDTبگگهكگگار ر گگت .ايگگن

بنگگگابراين هگگگدف پگگگژوهش حاضگگگر ،بررسگگگي ميگگگزان تگگگأثير

آزمون براي ارزيابي شناختي بيماران روانگي و بيمگاران متگتال بگه

شگگنبگگازيدرمگگاني بگگر رشگگد شگگناخت اجتمگگاعي كودكگگان

عقگگبمانگگدگيهگگاي ذهنگگي تگگدوين شگگده اسگگت .پگگنج آزمگگون

آموزشپيير دچار عقبماندگي ذهني بود.

تشكي دهنده اين مجموعه زمينگههگايي همچگون مفهگومسگازي

روش

شك  -رنگ ،)۰اجتمگاعي شگدن تفكگر( 0آزمگون خودمیگوري

2

3

(آزمون رجیان شك  -رنگ ،)2تفكر نمادي( 2آزمون بازنمايي

پژوهش حاضر كه بگا كگد  IRCT2013011912182N1در

كر ،)۸رشد ادراد حركتي -بينايي( 1آزمون پيشرونده ترسيم

مركز ثتت كارآزمايي باليني ايگران ثتگت شگده اسگت ،در يگک

تصاوير ) ،توجه موقتي و سگرعت روانگي -حركتگي (آزمگون

مدرسه استثنايي دو نوبته دختر /پسر مقط ابتدايي شگهر اصگفهان

راخناي توجه ) را ارزيابي ميكنگد .ايگن آزمگونهگا بگا هگدف

اجگگرا شگگد .جام گگه آمگگاري عتگگار بگگود از تمگگامي كودكگگان

اندازهگيري مجزاي عوارض شناختي رشدي و عوارض شناختي

آمگگوزشپگگيير مقطگ ابتگگدايي شگگهر اصگگفهان در سگگال تیصگگيلي

ناشي از برانگيختگگي تگدوين شگدهانگد .در پگژوهش حاضگر ،از

22۰

 93۸1-1۶با دامنه سگني  0-92سگال كگه طتگق م يارهگاي پايگگاه

آزمون خودمیوري تفكر براي ارزيابي رشد شگناخت اجتمگاعي
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سگگنجش نوآمگگوزان در بگگدو ورود بگگه مدرسگگه (بگگر اسگگاش نتگگايج

كودكان آموزشپيير دچار عقبمانگدگي ذهنگي اسگتفاده شگد.

مقياش بينالمللي عملكرد اليتر ( ،))LIPSبا مشگاهده شناسگنامه

آزمون خودمیوري تفكر براي بررسي پختگي تفكگر اجتمگاعي

سگگگالمت و پرونگگگده تیصگگگيلي آنهگگگا ،آمگگگوزشپگگگيير دچگگگار

طرح شده است .اساش اين آزمون شاخصهاي رشگدي مربگوط

عقب ماندگي ذهني تشگخيص داده شگده بودنگد .مگالد ورود،

به تیول روابط ذهنيگت و عينيگت اسگت كگه در مطال گا پيگاره

عقبماندگي ذهني آموزشپيير (ضريب هوشي  2۶تا  )0۶بگود

روي مفگاهيم مگوق يتي در كودكگان شناسگايي شگدهانگد .آزمگگون

و ساير دانشآموزان با نيازهاي خگاص (كودكگان نابينگا ،ناشگنوا،

دربرگيرنگگده سلسگگله مراتتگگي از گويگگههگگاي مختلگگف مربگگوط بگگه

دچگگار عقگگبمانگگدگي ذهنگگي تربيگگتپگگيير و حمايگگتپگگيير،

مفگگاهيم مگگوق يتي چگگس و راسگگت اسگگت .چهگگار سگگط آزمگگون

اختاللهگاي طيگف اوتيسگم ،م لگوالن جسگمي -حركتگي و )...و

خودمیوري تفكر ،چهار مرحله اصلي رشد شناختي -اجتمگاعي

دانش آموزاني كه ضريب هوشي آنان در شناسنامه سالمت آنان

م ر يشده توسط پياره را بهعنوان مراح قط ي پختگگي تصگور

ذكگگر نشگگده بگگود ،از بررسگگي كنگگار گياشگگته شگگدند .بگگه روش

روابط ذهنيت و عينيت ارزيابي ميكنند .اين مراح عتارتنگد از:

نمونهگيري تصگاد ي چنگدمرحلگهاي ابتگدا از ميگان شگش ناحيگه

مرحله پيشمفهومي (تا  2سالگي) ،مرحله خودمیوري ( 2تا

آموزش و پرورش شهر اصفهان ،يک ناحيگه (ناحيگه  )3بگهطگور

 ۸سالگي) ،مرحله اجتماعي ( ۸تا  99سالگي) و باالخره مرحله
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تصاد ي انتخا شد .سپس از اين ناحيه ،يگک مدرسگه دو نوبتگه
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بهطور تصاد ي انتخا شگد .از ايگن مدرسگه 32 ،دانگشآمگوز از
پايههاي تیصيلي پيشدبستاني ،اول ،دوم و سوم انتخا شگدند.
سپس اين ا راد ،بهطور تصاد ي در دو گروه  9۰نفگري ( ۸دختگر
و  ۸پسر) آزمايش و كنترل قگرار داده شگدند و روش مداخلگهاي
شگگنبگگازيدرمگگاني (بگگر اسگگاش كتگگا راهنمگگاي گگگام بگگه گگگام
شنبازيدرماني ( ))92بهصور چهار جلسگه انفگرادي و هشگت
جلسه گروهي ،در مگورد گگروه آزمگايش اجگرا شگد .درمگانگر،

99

9۶

92

92

93

92

عيني 99( 9۰سالگي تگا بزرگسگالي)9.عملكگرد آزمگودني در ايگن
آزمگگون نش گان مگگيدهگگد كگگه آيگگا انديشگگههگگا و قوگگاو هگگايش

_______________________________________

1- Leiter International Performance Scale
2- Kay Cognitive Diagnostic Test
3- conceptualization
4- Color-form preference
5- symbolic thinking
6- color-form representation
7- socialization of thinking 8- egocentricity of thought
9- visuo-motor perception
10- progressive figure drawing
11- psycho-motor rate
12- span of attention
13- pre-conceptual
14- egocentrism
15- social stage
16- concrete stage

بيان نسائيمقدم و همكاران

خودمیورانه و ذهني است يا متكي بر جهتگيگري اجتمگاعي و

پايايي اين آزمون در نمونههاي مورد مطال ه كگي ( )9۸بگا

يا اينكه از حالت ذهني و ميان ردي بهنستت مستق اسگت .ايگن

روش بازآزمگگگايي  )p<۶/۶۶9( ۶/۸2گگگگزارش شگگگده اسگگگت.

آزمون در شرايط اسگتاندارد ارزيگابي و در حگالي كگه آزمگودني

همچنين اين آزمون همتستگي م نيداري با خردهآزمگونهگاي

پشت يک ميز روبگهروي آزمگونگر قگرار دارد ،انجگام مگيشگود.

طراحگي بگا مك گبهگا ،9درد مطلگب 2و رمزنويسگي 3آزمگون
2

روي ميز سگه شگيء -يگک مگداد ،يگک سگاعت و يگک كليگد-

وكسگگلر بزرگسگگاالن دارد كگگه بگگهترتيگگب  ۶/29 ،۶/33و ۶/3۰

گيارده ميشود .اين سه شيء بهترتيگب از ديگدگاه آزمگودني از

(همگي  )p<۶/۶۶9گگزارش شگده اسگت ( .)9۸ن مگتالگهزاده

طرف چس به راست چيده ميشگوند .هگر شگيء ديگگري را نيگز

ماهگگگگاني و میگگگگيط در ايگگگگران ( )91پايگگگگايي بازآزمگگگگايي

مي توان به همگين ترتيگب جگايگزين ايگن سگه شگيء كگرد .حگين

خردهآزمون هاي رجیان شك -رنگگ ،ايگنهمگاني ،بازنمگايي

اجراي اين آزمون ،آزمونگر نتايد هگي نشگانه و عالمتگي كگه بگه

شك -رنگ ،خودمیوري تفكر و ترسيم تصاوير را بگهترتيگب

آزمودني در تشخيص چس و راست كمگک كنگد (مثگ حلقگه،

 ۶/0۶ ،۶/۰0 ،۶/23 ،۶/۸۰و  ۶/۰2و پايايي با كمک گرمهگاي

سگگاعت و )...بگگه دسگگت داشگگته باشگگد .در ايگگن آزمگگون ،سگگه

همتا را در مورد خردهآزمگونهگاي راخنگاي توجگه و سگرعت

خردهآزمون كه هر يک شام يکسري سرال است ،به ترتيگب

رواني -حركتي بهترتيب  ۶/2۰و  ۶/0۸گزارش كردند.

9

زير از آزمودني پرسيده ميشود )9 :ممكن است دست چپتان را

روش مداخلهاي شنبازي درماني مشتم بگر  92جلسگه 22

بتينم؟ (يا لطفاً دست چپتان را به من نشان دهيد) .دست راسگتتان

دقيقهاي (هفتهاي يک جلسگه) بگود كگه بگهصگور انفگرادي و
گروهي در مورد هر يگک از شگركتكننگدگان اجگرا شگد .در
پژوهش حاضر از سينيهايي به اب اد 2۶×0۶سانتيمتر با عمق 2
سانتيمتر استفادهشد .ديوارهها و كف اين ج ته به رنگ آبي و
با شن پر شده بود .از عروسکها و استا بازيهاي كوچک و
وساي مخصوص شنبازي شام  :بيلچه ،مالقه ،الک ،صگدف
دريايي ،ستاره دريايي و ...استفاده شد .در آ از جلسه نخست،
قوانين كلي اتاق بازي براي كودد برشمرده شد؛ میگدوديت

را؟ پاي چپتان را به مگن نشگان دهيگد .حگاال پگاي راسگتتان را؟ )2
دست چس مگن كگدام يكگي اسگت؟ دسگت راسگتم كگدام يكگي
است؟ پاي چس من كدام يكي است؟ پگاي راسگتم كگدام يكگي
است؟  )3به اين سه شيء كه روي ميگز قگرار دارنگد ،نگگاه كنيگد
(با اشاره ،به آزمودني نشگان داده مگيشگوند) :يگک مگداد ،يگک
ساعت و يک كليد .به مگن بگوييگد سگاعت (اشگاره بگه سگاعت)
سمت چس يا راست كليد (اشاره به كليد) اسگت؟ سگاعت چگس
يا راست مداد است؟ مداد چس يا راست كليد است؟ كليد چس
يا راست مداد است؟ كليد چس يا راسگت سگاعت اسگت؟ مگداد
چس يا راست ساعت است؟
ب د از شكست آزمودني در نخستين خردهآزمون (جگوا
نادرست به دو يا بيش از دو سرال هر خگردهآزمگون) ،آزمگون
متوقف ميشود .نمره آزمگون خودمیگوري تفكگر در حقيقگت
نمره باالترين خرده آزموني اسگت كگه آزمگودني در آن مو گق
بوده است .دامنه نمرهها در اين آزمون از صفر تا  3نوسان دارد
و هر يک از اين نمرهها در چارچو نظريگه رشگدي پيگاره بگر

(خردهآزمون يک و دو مو ق ،خردهآزمون سه نامو ق) :تفكگر
اجتماعي؛ نمره سه (تمامي خردهآزمونها مو ق) :تفكگر عينگي.
نتگگايج حاصگگ از ايگگن ارزيگگابي در گگرم ثتگگت نتگگايج آزمگگون
خودمیوري تفكر درج ميشود .كگ زمگان الزم بگراي انجگام
اين آزمون بين سه تا پنج دقيقه است.
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و خگگردهآزمگگون دوم نگگامو ق) :تفكگگر خودمیورانگگه؛ نمگگره دو

دچگگار عقگگبمانگگدگي ذهنگگي تشگگكي مگگيدادنگگد و احتمگگال آن
مير ت كه بهويژه در جلسگه هگاي اول نداننگد كگه چگونگه بگه
اليت بپردازند ،اينطور برنامهريگزي شگد كگه  92دقيقگه اول،
_______________________________________
1- block design
2- comprehension
3- digit symbol
4- Wechsler Adult Intelligence Scale
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يک نامو ق) :پيشمفهومي؛ نمره يک (خردهآزمون يک مو ق
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مرحله رشدي خاصي داللت دارند؛ نمره صگفر (خگردهآزمگون

زماني ،ممنوعيت تخريب وسگاي و نگريختن و خگارج نكگردن
شنها به بيرون از میوطه شني .درمانگر با دو سيني خشگک و
تر و استا بازيها ،در اتاقي حوگور داشگت .كگودد ب گد از
آشنايي اوليه با درمانگر و شرح اينكه بگه قصگد بگازي بگه ايگن
اتاق خواهد ر ت ،وارد اتاق ميشد .درمانگر اين دستورال م
را بيان ميكرد :ما در ايگنجگا دو سگيني شگن (يكگي خشگک و
يكي تر) و ت دادي استا بازي داريم .من از تو ميخواهم كگه
با دقت به استا بازيها نگاه كني و بگه كمگک آنهگا در ايگن
سينيهاي شني به بازي بپردازي .تو  22دقيقگه وقگت داري (تگا
زماني كه زنگ كالش خورده ميشود) بگازي كنگي .از آنجگا
كه گروه آزمايش پژوهش حاضگر را كودكگان آمگوزشپگيير

220
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دوست ندارد ،آن طرفتر بگيارد .از كودد خواسته ميشود
كاربرد اشياء را بگويد يا در مورد هر يک از اسگتا بگازيهگا،
يگگک جملگگه بگويگگد .در نهايگگت سگگيني بگگه اختيگگار كگگودد و
بگگهصگگور خگگودانگيز خلگگق مگگيشگگود .در جلسگگههگگاي ب گگدي
بازيهايي چون بازي قايمموشک ،بگازي مازهگا و بگازي خلگق
داستان در سيني شن توسط كودد و درمانگر انجام ميشود.
بگگراي جلسگگههگگاي گروهگگي ،چهگگار كگگودد بگگه اتگگاق
بازي درماني دعگو مگيشگوند .ايگن چهگار كگودد تكگاليف
جلسههاي قت را انجام دادهاند و با نیوه بازيها آشگنا هسگتند.
اين بار نيز مجموعه جلسههاي قتلي تكرار ميشود ،ولي اينبار

امگگا بگگدون شگگنبگگازيدرمگگاني بگيراننگگد و از سگگاير بگگازيهگگا و
مشاركتهاي گروهي هر دو گروه آزمايش و كنترل بگه يگک
اندازه ،در اين مد  ،بهرهمند شگدند .پگس از پايگان  92جلسگه
دوباره آزمون شناختي -تشخيصي كي (هماننگد پگيشآزمگون)
توسگگط درمگگانگر روي هگگر دو گگگروه آزمگگايش و كنتگگرل اجگگرا
شد.
تجزيه و تیلي دادهها با كمک نرما گزار  9SPSS-16و بگه
روش تیلي كوواريانس 2تک متييري انجام شد.
يافتهها

نقش درمانگر كمرنگتر شگده و سگ ي مگيشگود از مشگاركت
هرچه بيشتر خود كودكان استفاده شود .بدين ترتيب كودكان،
خود ،درگير شده و بازيها و داستانهگا را مگيسگازند و بگراي
همديگر ت ريف ميكنند .در جلسه هاي گروهگي همچنگين بگر
میدوديتهگا نيگز تأكيگد مگيشگود ،ماننگد ضگاي نكگردن حگق
يكديگر و رعايت حقوق يكديگر .سپس به كودد /كودكان
گفته ميشود :من اينجا پشت ميز نشستهام و به كارهاي خگود
ميپردازم ،هر سرالي داشتيد مگيتوانيگد از مگن بپرسگيد .آنگگاه
درمانگر به مشاهده طتي ي ر تار كودد /كودكان حين بگازي
و ثتت مشاهدا خود ميپردازد.

آزمون لوين با درجه آزادي  9و  3۶نشگاندهنگده همگنگي
واريانسها بود ( .)p=۶/10ميانگين نمره شناخت اجتمگاعي در
گگگروه آزمگگايش از  ۶/۰۸بگگه  )3MD=9/۶0( 9/02و در گگگروه
كنتگگگرل از  ۶/2۶بگگگه  )MD=۶/۶۰( ۶/2۰ا گگگزايش يا تگگگه بگگگود
(جدول .)1
ميان نمره آزمودنيهاي گروه آزمايش و كنترل در آزمون
تفكر اجتماعي در مرحلگه پگسآزمگون تفگاو وجگود داشگت
(جدول  .)2با در نظر گر تن مجيور اتگا ( )۶/۸۶ايگن تيييگرا
ناشي از روش مداخلهاي شنبازيدرماني اسگت .تگوان آمگاري
نيز  9۶۶بود.
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درمانگر و كودد روي كفپوش روبروي هم بنشگينند و بگازي
كنند .درمانگر در هر جلسه اهدا ي را در نظر گر تگه ،آنهگا را
آموزش ميداد .براي مثال آموزشهگا شگام تشگخيص سگمت
راست و چس خگود ،تشگخيص و تميگز سگمت راسگت و چگس
طرف مقاب  ،تشخيص سمت راست و چگس اجسگام نسگتت بگه
همديگر بود .همه استا بازيها بگه كگودد نشگانداده شگده،
خصوصيا هر يک از اشياء (براي مثال اسم ،رنگ و )...از او
پرسيده ميشود .هر كجا كودد نتوانگد يگا صگیتت نكنگد يگا
توجه او به اطراف باشد ،درمانگر او را راهنمايي كگرده ،بگه او
ميگويد از بين اين استا بازيها ،اشيايي را بگهترتيگب عالقگه
انتخا كند و در سيني جاي دهد و اسگتا بگازيهگايي را كگه

در مورد هر يک از كودكان گروه آزمايش  92جلسه (هر
هفته يک جلسه) بگه همگين ترتيگب انجگام و مشگاهدا بگاليني
به صور كام و دقيق ثتت شد .همچنين در پايان هر جلسگه،
از تصاويري كه كودد ساخته بود ،عكسبرداري شد .گفتني
است آموزش كالسي خاص دانگشآمگوزان اسگتثنائي ،در ايگن
دوره كه مصادف با دوره آموزشي م مول آنها در طول سگال
تیصيلي بود ،به صور مشترد توسط م لم كالسي روي دو
گروه آزمايش و كنترل انجام شد .از آنجا كه اين پگژوهش در
يک مدرسه دو نوبته اجگرا شگد ،م لگم و آمگوزش كالسگي دو
گروه آزمايش و كنترل با همديگر همسان بود .به اينصگور
كه س ي شد گروه كنترل هم ساعا مشابهي را در كنار هگم،

جدول  -1ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين و بيشترين نمره شناخت اجتماعي به تفكيک مراحل و گروهها

متيير

گروهها

مراح

ميانگين  ±انیراف م يار

كمترين

بيشترين

رشد شناخت
اجتماعي

آزمايش

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

۶/20±۶/۰۸
۶/20±9/02
۶/29±۶/2۶
۶/29±۶/2۰

۶
9
۶
۶

9
3
9
9

كنترل

_______________________________________
1- Statistical Package for the Social Sciences-version 16
2- analysis of covariance
3- Mean Difference

بيان نسائيمقدم و همكاران
جدول  -2تحليل کوواريانس تأثير شنبازيدرماني بر رشد شناخت اجتماعي در مقايسهه
دو گروه آزمايش و کنترل

درجه آزادي

سط م ناداري

مجيور اتا

توان آزمون

منت تيييرا
پيش آزمون

9

۶/۶۶9

۶/01

9۶۶

عوويت گروهي

9

۶/۶۶9

۶/۸۶

9۶۶

داشگگتند ( .)22در تتيگگين مگگيتگگوان گفگگت كگگه انسگگان موجگگودي
اجتماعي است و به ت ام با ديگران نياز دارد .كودكان عگادي و
دچار عقبماندگي ذهني در هنگام بازي گروهي و م اشر بگا
ديگران اطالعا بسياري بگهدسگت مگيآورنگد ،سگپس آنهگا را
دستهبندي و منسجم نموده و بخگشهگاي مهگم و مفيگد آن را بگه
حا ظگگه مگگيسگگپارند .در نهايگگت بگگراي داوري و قوگگاو دربگگاره

آزمگگايش و كنتگگرل میگگيط آموزشگگي و بگگازي يكسگگاني داشگگته
باشند ،میدوديتهايي نيز وجود داشگت :يا تگه هگاي پگژوهش
حاضر تنها به میدوده سني پيشدبسگتاني تگا سگوم دبسگتان (از
 0-92سال) ا راد آموزشپيير دچار عقبماندگي ذهنگي قابگ
ت ميم است .اين پژوهش در يک منطقه آمگوزش و پگرورش و
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كالمي و ت امال اجتماعي كودكان با اختالل طيف اوتيسگم را
ا گگزايش دهگگد ( .)2۶همچنگگين آنسگگتينسدوتيگگر 2از شگگنبگگازي و
قصهگويي جهگت ا گزايش يگادگيري و رشگد عگاطفي -ر تگاري
كودكان در يكي از مدارش ابتدايي ايسلند استفاده نمود و آن را
اثربخش يا ت ( .)29كستلي 3نيز از میوطههاي شني بگا حوگور
 3۶دانشآموز در پايگههگاي سگوم تگا پگنجم از مگدارش ابتگدايي
مختلف استفاده نمود .كودكگان حگداق در  ۰و حگداكثر در 92
جلسه حوور داشگتند و بگهطگور ميگانگين در  9۶جلسگه شگركت
كردنگگد .كسگگتلي بگگراي ارزيگگابي تيييگگرا ر تگگاري كودكگگان ،از
سيسگگتم ارزشگگيابي ر تگگاري اسگگتفاده كگگرد و يا تگگههگگا نشگگان داد
دانشآموزان در بيگان مشگكال و مهگار هگاي سازشگي رشگد

در نتيجه بر روابط ميان ردي ا راد و ا گزايش اعتمگاد بگه نفگس و
احسگگاش ت لگگق گروهگگي مگگرثر اسگگت ( .)23همچنگگين مشگگاوران
مدارش با استفاده از تكنيگک سگيني شگن و ماسگه مگيتواننگد بگه
كودكان متتال به مشكال عاطفي و ر تاري كمک كننگد (.)22
شنبازيدرماني يگک روش مداخلگهاي اسگت كگه مگيتوانگد بگه
كساني كمک كند كه مشگكال اضگطرابي يگا مشگك در بيگان
9
خود و ابراز وجود دارند (.)23
اگرچه در پژوهش حاضر با هدف كنتگرل سگوگيريهگاي
احتمالي ،نمونهگيگري و گمگارش دانگشآمگوزان در دو گگروه
آزمگايش و كنتگرل بگهصگور تصگاد ي صگور گر گت و بگا
اسگگتفاده از يگگک مدرسگگه دو شگگيفته ،سگ ي شگگد هگگر دو گگگروه

_______________________________________
2- Unnesteinsdotir

1- Leu
3- Kestly
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وجود دارد و شگنبگازي بگر رشگد شگناخت اجتمگاعي كودكگان
آموزشپيير دچار عقبماندگي ذهني مرثر است .اين يا تگههگا
با ديگر پژوهشهگا ( )2همسگو اسگت كگه نشگان دادنگد آمگوزش
گروهي براي ا راد دچگار عقگبمانگدگي ذهنگي رصگتي گراهم
ميآورد كه مهگار هگاي اجتمگاعي چگون رعايگت نوبگت ،كگار
گروهي ،پيروي از مقررا و خويشتنداري (كه خود جزيگي از
تفكگگر و شگگناخت اجتمگگاعي هسگگتند) را بياموزنگگد ( .)2لگگو 9و
همكاران از شگنبگازي بگراي تهيگيج و تیريگک بگازي خگالق و
نمادين در كودكان اوتيسم استفاده كردند و طي ده جلسگه (هگر
هفته ،يک جلسه) به اين نتيجه رسيدند كه شنبازي ميتواند بيان

گروهي بگه اطالعگا موجگود توجگه نمگوده ،آنهگا را ذخيگره و
پگگردازش كگگرده ،در مواقگ لگگزوم بگگهيگگاد آورنگگد ( .)23همچنگگين
شنبازي درماني نوعي تكنيک رواندرمانگرانه بهشمار مگيرود
كه در آن رد ميتواند اشكال مينياتوري را در يک ج تگه شگني
بهگونگهاي بچينگد كگه دنيگايي مطگابق بگا اب گاد مختلگف واق يگت
اجتماعي خود خلق نمايد و طي اين رايند به سگه مقولگه ادراد
اجتماعي ،قواو اجتماعي و حا ظه اجتماعي كه زيرمجموعگه
شگگناخت اجتمگگاعي هسگگتند ،دسگگت يابگگد .بگگازيهگگاي گروهگگي،
گروهدرماني و از جمله انجام شنبازي بهصور گروهي باعگث
ميشود ارتتاط با يكديگر در ميان اعواي گگروه تجربگه شگود و
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بحث
در پژوهش حاضر تأثير روش مداخلهاي شنبازيدرماني بگر
رشگگگد شگگگناخت اجتمگگگاعي كودكگگگان آمگگگوزشپگگگيير دچگگگار
عقبماندگي ذهني مورد بررسي قرار گر گت .تجزيگه و تیليگ
دادهها نشان داد ميان ميگانگينهگاي ت گدي شگده پگسآزمگون در
رشگگد شگگناخت اجتمگگاعي دو گگگروه آزمگگايش و كنتگگرل تفگگاو

ديگران اين اطالعا ذخيرهشده را بگا هگم تركيگب نمگوده و بگه
شناختي درست از دنياي اطراف دسگت مگييابنگد .از آنجگا كگه
بازي و مداخلههاي گروهي باعث بهوجگود آمگدن مهگار هگاي
اجتماعي در كودكان دچار عقگبمانگدگي ذهنگي مگيشگود ،بگه
احتمال زياد ميتواند موجگب ا گزايش رشگد شگناخت اجتمگاعي
آنها شود ،بگهطگوريكگه هنگگام شگنبگازيدرمگاني بگهصگور

تأثير شنبازيدرماني بر رشد شناخت اجتماعي

روي  32نفر از كودكگان آمگوزشپگيير دچگار عقگبمانگدگي
ذهني انجام شد .بنابراين با توجه به میدود بودن حجم نمونگه،
الزم است در ت ميم دادن يا تهها به گگروههگاي ديگگر ،جانگب
احتيگگاط رعايگگت شگگود .همچنگگين تكمي گ كننگگده پرسشگگنامه و
درمگگگانگر ،هگگگر دو يكگگگي بودنگگگد .بنگگگابراين الزم اسگگگت در
پژوهشهاي آتي اثر چنين سوگيريهايي خنثي شود .از ديگر
میدوديتها بررسي نشدن اثر طوالني مگد مداخلگه درمگاني
بود و تنها اثر كوتاهمد اين روش ارزيابي شد .عدم دسگتيابي
به مناب بيشتر درباره تأثير شنبگازيدرمگاني بگر رشگد شگناخت
اجتماعي نيز از ديگر میدوديتهاي پژوهش حاضر بود.
پيشنهاد ميشود با توجه به يا ته هگاي پگژوهش حاضگر ،در
مرسسه هاي درماني و مدارش ابتدايي براي كمک به كودكگان
آموزشپيير دچار عقبمانگدگي ذهنگي از شگنبگازي اسگتفاده
شود و وسايلي بهعنوان ج ته ابزار كمک آموزشي (كه شگام
لگگوازم مگگورد اسگگتفاده در جلسگگههگگاي مداخلگگهاي و آموزشگگي
شنبگازي اسگت) در اختيگار مربيگان و درمگانگران قگرار گيگرد.
اسگتفاده از ايگن روش بگراي ا گزايش رشگد شگناخت اجتمگاعي
كودكان عادي و ساير گروهها نيازمند پژوهشهاي آتي است.
بازي از جمله شنبازي ميتواند بر جنتههاي مختلف رشگد
كودد بهگونهاي مثتت اثر بگيارد ،بنابراين بازي كگودد بگا
شن بهخوديخگود درمانگرانگه اسگت ،زيگرا كگودد از طريگق
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میوطه شني مگيتوانگد بگه جگاي ر تارهگا ،ا كگار و احساسگا
يرقاب پييرش ،ر تارها ،ا كار و احساسگا قابگ پگييرش از
خود بروز دهد ( .)23با انجام شگنبگازي بگه صگور گروهگي،
كودد با ساير دوستان خود بازي ميكند ،با قگوانين و قواعگد
بازي آشنا ميشود و با ديگران به روابط متقاب ميپردازد و از
اين طريق دامنه دوستيهاي خود را گسترش ميدهد و زندگي
اجتماعي را ياد ميگيرد و بنابراين شناخت و تفكر اجتماعي او
رشد ميكند.
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Original Article

The Effect of Sandplay Therapy on Social Cognition Development
in Educable Mentally Retarded Children
Abstract
Objectives: The present research was conducted to study the effect of

Bayan Nesai Moghadam*, Mokhtar
Malekpour a, Ahmad Abedi a

sandplay therapy on social cognition development of educable mentally
retarded children. Method: The present study was a pretest-posttest with
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control group. To measure the dependent variable social cognition, Kay

of Exceptional Children, University of Isfahan,

Cognitive Diagnostic Test (KCDT) was used in both pretest and posttest

Isfahan, Iran.

sections. The sample was selected randomly in which included 16 people in
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experimental group (8 girls and 8 boys) and 16 in control group (8 girls and 8

E-mail: bayannesai@yahoo.com

boys). Then during 12 sessions sandplay therapy employed on experimental
group and finally the posttest was administered to both experimental and

a University

of Isfahan, Isfahan, Iran.

control groups. The data were analyzed using univariate analysis of covariance.
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Results: The mean score of cognition development in experimental group was

232

1.07 and in control group it increased 0.06. There was a difference between the
posttest mean scores of experimental and control groups in social cognition
development (p<0.001). Conclusion: Sandplay therapy can increase social
cognition development of educable mentally retarded children.
Key words: sandplay therapy; social cognition; educable mentally retarded
children
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