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چکیده
کودکان کمشنوا در مهارتهای رفتاری و واکنشهای هیجانی با چالشهای زیادی مواجه هستند .بازیدرمانی یکی از برنامههای
مداخلهای است که باعث بهبود قابل توجه مهارتهای جسمی ،رفتاری ،هیجانی و اجتماعی کودکان کمشنوا میشود .بنابراین
هدف از این پژوهش ،بررسی تحلیلی کاربرد بازیدرمانی با مدل فیلیالتراپی مدرسهمحور برای کودکان کمشنوا بود .پژوهـش
حاضـر بـا روش مـرور سیسـتماتیک منابـع علمـی ،به معرفی برنامه فیلیالتراپی مدرسهمحور برای کودکان کمشنوا میپردازد.
نتایج نشان داد که بازیدرمانی با مدل فیلیالتراپی مدرسهمحور باعث بهبود مهارتهای جسمی ،رفتاری ،هیجانی و اجتماعی
کودکان کمشنوا میشود .در واقع ،فیلیالتراپی مدرسهمحور از طریق بازی و ایجاد موقعیتها و فرصتهای خالق برای برقراری
ارتباط موجب رشد و تحول مهارتهای مختلف در این کودکان میشود .بنابراین ،توجه به برنامه فیلیالتراپی مدرسهمحور
ضروری است و برنامهریزی برای ارائه آموزش این برنامه به کودکان کمشنوا اهمیت ویژهای دارد.
واژههای کلیدی :بازیدرمانی ،فیلیالتراپی ،کودکان کمشنوا
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 .1مقدمه
حس شنوایی یکی از مهمترین حواس آدمی است که آسیب به آن ،بسیاری از سازگاریهای انسان را تحت تاثیر قرار میدهد.
کمشنوایی1یکی از گستردهترین نقایص حسی است [ .]1وجود کودک ناتوان به ویژه با آسیب شنوایی بر تمام جنبههای زندگی
خانواده از جمله عاطفی ،اجتماعی و اقتصادی تاثیر قابل توجهی دارد .والدین در چنین موقعیتی واکنشهایی مانند انکار
واقعیت ،عدم پذیرش مشکل شنوایی کودک ،خشم و پرخاشگری ،افسردگی و احساس گناه دارند .بنابراین ،سازگاری آنها به هم
خورده و در برابر کودک احساس مسئولیت می کنند و در عین حال از مسئولیت خود ،علل ناتوانی و شیوه تعامل با کودک و
ویژگیهای کودک آگاهی الزم و کافی را ندارند و با نقش های اضافی که در اثر تولد چنین کودکی به وجود میآید ،مواجه
میشوند .عالوه بر مسئولیت فرزندپروری و خستگی های ناشی از مراقبت ،مجبور هستند در آموزش کودک نیز شرکت داشته
باشند [ .]2اهمیت مسئله در این است که پرورش کودک کمشنوا برای والدین شنوا بسیار دشوار است و الگوهای فرزندپروری و
ارتباطی را تحت تاثیر قرار میدهد [.]3
کیفیت پایین مراقبت از کودک کم شنوا در محیط خارج از خانه نیز مشکالتی را برای خانواده و کودک کمشنوا به وجود
میآورد .این مشکالت ،سالمت روانی کودک را تهدید میکند و هرچه میزان کمشنوایی بیشتر باشد شدت آسیب نیز بیشتر
خواهد بود [ .]4یکی از مهمترین شیوه های برقراری ارتباط با کودک ،بازی است بازی نیز همسان با سایر پدیدهها ابعاد و
جنبههای وسیعی دارد .لذا تعریفی جامع و مانع از آن مشکل است .لندرث )1982(2اظهار میدارد که بازی کردن برای کودک
مساوی است با صحبت کردن برای بزرگسال .فیلیالتراپی3یا فرزند درمانی یا بازیدرمانی4مبتنی بر رابطه والد -فرزند به دلیل
تمرکز بر کودک می تواند روشی مناسب برای برقراری ارتباط با کودک در نظر گرفته شود .ایجاد رابطه گرم و پذیرنده ،به کار
بردن سبک و روش مناسب فرز ندپروری ،فراهم آوردن محیطی که کودک در آن احساس امنیت و آرامش خاطر کند از طریق
این نوع بازیدرمانی امکانپذیر است [.]5
هدف فیلیال تراپی ،آموزش دادن به والدین یا مراقبان کودک است و منجر به تقویت ارتباط و تعامل بین کودک و والد
میشود .فیلیالتراپی مدرسهمحور یکی از مدلهای فیلیالتراپی است و برای مکانهای دورافتاده که امکان دسترسی به
مراقبتهای بهداشت روان وجود ندارد کاربرد بسیار زیادی دارد .این مدل خاص فیلیالتراپی بیشتر توسط تئوری سیستم
خانوادگی بوئن5حمایت میشود [ .]6با توجه به این که رابطه متقابل والد -فرزند ،خط اول درمانی در بسیاری از اختاللهای
دوران کودکی محسوب میشود پرداختن به درمان های رفتاری مبتنی بر اصالح روابط والدین و فرزندان در مورد کودکان ناشنوا
نیز ضروری به نظر میرسد .پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی کاربرد بازیدرمانی با مدل فیلیالتراپی مدرسهمحور6برای
کودکان کمشنوا صورت گرفته است.
 .2روش پژوهش
پژوهـش حاضـر بـا روش مـرور سیسـتماتیک منابـع علمـی ،به معرفی برنامه فیلیالتراپی مدرسهمحور برای کودکان
کمشنوا میپردازد .بر همین اساس پیشینههای نظری فیلیالتراپی و فیلیالتراپی مدرسهمحور ،ویژگیها ،اهداف ،کاربردها و
برنامههای موثر و اثربخشی آن بررسی شده است  .برای جمع آوری دادهها ،پایگاههای علمی خارجی ،الزویر ،گوگل اسکالر و
گیگاپدیا و پایگاه های علمی داخلی علم نت ،مگ ایران و اس آی دی با کلید واژههای بازیدرمانی ،فیلیالتراپی ،فرزندپروری،
1
. Hearing loss
2
. Landreth
3
. Filial therapy
4
. Play therapy
5
. Bowen
6
. School-based filial therapy
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کمشنوایی و ناشنوایی بین سالهای  1982تا  2020مورد جست وجو قرار گرفته است .به همیت ترتیب ،اطالعات در حوزه
مبانی نظری فیلیالتراپی و کم شنوایی و همچنین پیشینه پژوهشی آن گزارش شده است .اطالعات حاصل از منابع مختلف
مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته که نتایج آن به صورت مروری و توصیفی ارائه شده است.
 .3فرزندپروری و کمشنوایی
شیوههای فرزندپروری را میتوان مجموعهای از رفتارها دانست که تعامالت والد -فرزند را در طول دامنه گستردهای از
موقعیتها توصیف میکند .پرداختن به الگوهای فرزندپروری به طور ویژه توسط بامریند پایهگذاری شده است که برای دههها،
مطالعاتی را برای تدوین چارچوب مفهومی آن به انجام رساند [ .]7بامریند )1991( 7از سبک های فرزندپروری استبدادی،
مقتدر و آزادانه نام برد .بامریند بیان کرد که والدین مستبد روابط سرد همراه با کنترل زیاد را برای فرزندان خود اعمال
می کنند .والدین مقتدر ،کنترل همراه با رابطه گرم و پاسخگو به فرزندان خود دارند و والدین سهلگیر ،انتظارات اندکی از
فرزندان خود داشته و هیچ گونه کنترلی نسبت به آنها ندارند [ .]8والدین مقتدر باورها ،واقعیات و بینشهای شناختی را به
کودکان منتقل میکنند و ت مایل بیشتری برای پذیرش دالیل کودک خود دارند .آنها سخنوران خوبی هستند و بیشتر از
استدالل و منطق استفاده میکنند .والدین سهلگیر ،فرزندان خود را کنترل نمیکنند ،توقعی از آنان نداشته و نظم و ترتیبی
در شیوه تربیتی خود ندارند .نمایش قدرت والدین اولین عاملی است که شیوه استبدادی را از دو شیوه دیگر متمایز میکند .این
والدین پر توقع بوده و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند [.]9
باورهای فرزندپروری شامل ادراکات ،انتظارات ،نگرشها ،دانش ،ایدهها و هدفها و ارزشها برای همه جنبههای تحول و
تربیت کودک میشود .این باورها میتواند به ایجاد و شکل گیری رفتارهای والدگری کمک کرده و در موثر بودن والدگری نقش
واسطهای ایجاد کند و به سازماندهی فرزندپروری یاری رساند [ .]10بامریند ( )2013معتقد است که الگوی مقتدرانه،
کودکمحور بوده و در راستای برآوردن نیازهای وی میباشد .در حالی که الگوی استبدادی والدمحور است و بیشتر متکی بر
زور و اجبار روانی است [ .]7شیوه های مختلف فرزندپروری دارای دو بعد متفاوت است .بعد اول ،توقع و کنترل و بعد دوم
پذیرندگی و اجابت است .از ترکیب این ابعاد چهار شیوه فرزندپروری مقتدرانه ،مستبدانه ،سهلگیرانه و کنارهگیرانه ایجاد
میشود .بهترین و کارآمدترین شیوه فرزندپروری ،نوع مقتدرانه و آسیبزاترین شیوه فرزندپروری ،کنارهگیرانه میباشد [.]11
از چهار الگوی اشاره شده ،دو الگویی که والدین دارای کودک کمشنوا استفاده میکنند ،الگوهای کنارهگیر و مسئوالنه است.
در الگوی مسئوالنه ،والدین کمشنوایی کودک را به عنوان یک ناتوانی که میتوان بر آن چیره شد ،میپذیرند و سعی میکنند
نیازهای کودک را برآورده کرده و وی را در معرض انواع تحریک های حسی قرار دهند .این مسئله رشد همه جانبه کودک را به
همراه دارد ولی در الگوی کنارهگیر ،والدین کمشنوایی را یک پدیده غیر عادی میدانند و کنار میکشند .این امر رشد نایافتگی
و حتی تشدید معلولیت را به دنبال خواهد داشت[ .]7حال با در نظر گرفتن این چرخه معیوب خانوادگی ،کارایی والدین و
کودک کمشنوا برای مقابله با مشکالت ناشی از معلولیت خدشهدار شده و ارتباط موثر والدین و کودک آسیب میبیند [.]12
اکنون با توجه به این مسئله که وجود کودک کمشنوا ،روابط والد -کودک را تغییر میدهد و والدین را از لحاظ هماهنگی و
سازگاری با مشکل مواجه میکند .این مسئله باعث میشود والدین کودکان کمشنوا بیشتر از الگوی کنارهگیرانه استفاده کنند و
از عالیق و نیازهای کودک خودآگاهی نداشته باشند .بنابراین ،تغییر الگوی کنارهگیرانه به مسئوالنه موجب خواهد شد که
والدین با مسئله کم شنوایی بهتر کنار آیند و راهکارمناسب رویارویی با مشکل را اتخاذ کنند .این راهکارها اهمیت مداخله

7
. Baumrind
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زودهنگام را نشان میدهد .یکی از مداخلههایی که می تواند الگوی کنارهگیرانه را به مسئوالنه تغییر دهد بازیدرمانی مبتنی بر
روابط والد -کودک یا فیلیالتراپی میباشد [.]7
 .4تعریف و هدف فیلیالتراپی
برنارد و لوییس گوئرنی8در اواسط دهه  1960فیلیالتراپی را ایجاد کردند .این روش در ابتدا برای حل مشکالت کودکان با
اختالل هیجانی و رفتاری بود که با استفاده از منابع تخصصی ،روشهای کارآمد ،افراد متخصص و افراد دخیل در مشکل (در
اصل ،والدین) اجرایی می شد .گوئرنی و همکارانش عالوه بر ایجاد این مدل به عنوان یک روش مناسب درمانی برای یک کودک
با مشکالت رفتاری و هیجانی ،پیشنهاد کردند که همین مدل را میتوان با کودکانی که مشکل خاصی ندارند به عنوان نوعی
پیشگیری در سیستم خانواده پیاده کرد [.]6
فیلیالتراپی نوعی روش بازیدرمانی خانوادهمحور است که از بازی به عنوان وسیلهایی برای کمک به والدین و کودکان
استفاده می شود تا بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند ،روی مشکالت خود کار کنند و روابط آنها بهبود یابد .امروزه فیلیاال تراپی
رویکردی شناخته شده است و مکررا توسط بازیدرمانگران و سایر درمانگران مورد استفاده قرار میگیرد .درمانگر از طریق این
رویکرد به خانواده یا سایر مراقبان آموزش و نظارت را یاد میدهد و اعضای خانواده بهتدریج جلسات منظم بازی را با فرزند
خویش اجرا می کنند .در واقع بازی به صورت غیرمستقیم توسط درمانگر هدایت می شود و خانواده نقش اصلی را در اجرا
برعهده دارند .این امر موجب سودمندی روش بازیدرمانی میشود [.]13
در واقع هدف فیلیالتراپی در مقایسه با سایر روشهای بازیدرمانی ،ایجاد ارتباط پایدار و منطقی بین والد و کودک میباشد.
این مدل برخالف سایر مدلهای بازی درمانی که بیشتر کودک محور هستند ،حول ارتباط بین والد و کودک میچرخد [.]14
این موضوع باعث میشود کودک احساس ارزشمندی و مورد قبول واقع شدن کند و در نتیجه نگرش بهتری نسبت به خود
داشته باشد[ .]15گوئرنی در واقع سال ها شاهد این مسئله بود که بسیاری از مشکالت کودکان ناشی از خطاهای والدین است و
این خطاها ریشه در فقدان آگاهی و دانش درست و کافی در حوزه والدگری و نوع ارتباط با کودک دارد .او به این رابطه اهمیت
میداد .در نتیجه این فرضیه را ارائه داد که والدین میتوانند با شرکت در بازیدرمانی به عاملی برای درمان مشکالت کودکان
تبدیل شوند [.]16

 .5جلسههای اجرای فیلیالتراپی
فیلیالتراپی شامل سه م رحله است .مرحله اول ،پذیرش به این معنا که والدین بفهمند کودک مشکلی با محیطش ندارد بلکه
علت نوع رابطه است که قابل تغییر می باشد .مرحله دوم ،پذیرفتن فرزند است ،به این معنی که کودک آسیبپذیر است اما
عالیم آسیب را زود بروز میدهد .پس با پذیرش کودک و ایجاد رابطه مناسب با او میتوان مشکل را حل کرد .مرحله سوم،
غنیسازی رابطه میباشد که از طرق بازی با کودک ایجاد میشود[.]17جلسههای این نوع بازیدرمانی برای کودکان و والدین
بر اساس عالیق کودکان تنظیم میشود .فیلیالتراپی در اصل نوعی خانوادهدرمانی است که از بازی والدین با فرزندان به منزله
مکانیسم اصلی برای تغییر استفاده میشود .جلسات بازی والدین با فرزندان ،غیرمستقیم یا کودک محور است [.]18
هر جلسه این نوع بازیدرمانی حدود  90تا 100دقیقه طول میکشد 15 .تا  20دقیقه اول صرف بازی با کودک و بقیه
صرف آموزش والدین میش ود  .جلسه اول ،جلسه بازی خانوادگی نام دارد که مادران در آن به مدت  15تا  20دقیقه با فرزندان
خود بازی میکنند و درمانگر مشاهده به مشاهده آنها مشغول میشود .جلسه دوم ،جلسه ی بازی نمایشی نامیده میشود که
درمانگر در آن به مدت  15تا  20دقیقه با کودکان بازی میکند و مادران مشاهده میکنند .جلسه بعدی ،بازی نظارتی نامیده
8
. Louise & Bernard Guerney

80

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،33اسفند 1399

میشود که مادران با فرزندشان بازی میکنند .جلسات پایانی بازی به منظور انتقال و تعمیم در خانه انجام میشود که به بازی
خانگی معروف است .مادر در این جلسات با فرزندش در خانه بازی میکند و در جلسهاش با درمانگر ،درباره جلسه بازی در
خانه بحث میشود و بقیه زمان صرف آموزش والدین میگردد [.]19در اصل درمانگر اصول و مهارتهایی مانند انعکاس ،گوش
کردن ،بازشناسی و پاسخ به احساسات کودک و سرنخهای رفتاری را به والدین آموزش میدهد و بر عملکرد آنها نظارت میکند
تا ب یاموزند چگونه جلسات بازی غیرهدایتی را با کودک خود داشته باشند .هنگامی که والدین به سطح اعتماد به نفس مورد
نظر رسیدند این جلسات به محیط منزل منتقل میشوند [ .]18فیلیالتراپی در طول سالها به عنوان پایهای برای توسعه سایر
مدلهای بازیدرمانی عمل کرده است و از مشارکت بزرگساالنی که برای کودک بسیار مهم هستند بهره میبرد [.]6
 .6فیلیالتراپی مدرسهمحور
از جمله برنامههای انجام شده با مدل فیلیالتراپی میتوان برنامه ده هفته ای گینزبرگ و ون فلت برای والدین که به صورت
فردی اجرا شده است را نام برد [ .]20برنامه روابط درمانی کودک -والد ،)CPRT(9لندرث که بر اساس نظریه گوئرنی ارایه
شده است و به صورت گروهی اجرا می شود .این مدل شامل سخنرانی ،بحث ،ایفای نقش توسط والدین و برنامههای گروهی
است که درمانگر بر جلسهها و اقدامات والدین در خانه نیز نظارت میکند و تمرکز پروسه درمان بر ارتباط مناسب والد -کودک
است نه مشکل خاص کودک [ .]21از جمله مدلهای دیگر فیلیالتراپی ،روابط درمانی کودک و معلم (( )CTRTهلکر و
 )1997 ،11است که در کنار  CPRTاز پشتیبانی تجربی قابل قبولی
ری ،)200210،و آموزش کودکانه (وایت و فلینت و دراپر
برای پیادهسازی در مدارس برخوردار هستند [.]19
در این بین ،یکی از جدیدترین انواع فیلیالتراپی ،فیلیالتراپی مدرسهمحور ( )SBFTمیباشد .فیلیالتراپی مدرسهمحور
اقتباسی از مدل فیلیالتراپی است و مختص مکانهایی است که محدودیتهای مربوط به دسترسی به مراقبتهای بهداشت
روان وجود دارد (مانند مناطق روستایی و دورافتاده) .فیلیالتراپی مدرسهمحور بیشتر توسط روش تئوری سیستمهای خانواده
باوون برای کار با والدین به صورت انفردای استفاده میشود [ .]6اکثر پژوهشها از فیلیالتراپی مدرسهمحور ( )SBFTبه
عنوان یک مداخله موثر برا ی رسیدگی به بسیاری از مشکالت عملکردی خاص مدرسه که با اختاللهای هیجانی و رفتاری
کودکان دبستانی مرتبط است ،پشتیبانی میکنند .به عالوه ،نتایج این یافتهها نشان میدهد که آموزش فیلیالتراپی
مدرسهمحور و تسهیل روشهای مدرسهمحور در ایجاد نتایج عملکردی بهینه برای کودکان موثر است [ .]6در یک مطالعه،
کودک درمانی که از مدل درمانی مبتنی بر فیلیالتراپی استفاده شد ،محققان دریافتند بیشتر دانشآموزانی که مداخله
دریافت کردهاند بهبودهایی را در رفتار و عملکرد تحصیلی و آموزشی نشان دادهاند [.]22
پژوهشهای قابل توجهی در مورد اثربخشی بازیدرمانی با دانشآموزان ناشنوا و کمشنوا و فیلیالتراپی و معلمان آنها وجود
دارد [ .]23لندرث دالیل استفاده از فیلیالتراپی با معلمان کودکان پیشدبستانی ناشنوا و کمشنوا را با اهمیت نشان داد و بیان
کرد که تغییرات رفتاری و عاطفی قابل توجهی در والدین و معلمان ایجاد میشود .او فیلیالتراپی را برای برقراری ارتباط و
روابط قابل اعتماد در دانشآموزان موثر می داند .اسمیت همچنین در پژوهش خود با هدف بررسی تاثیر فیلیالتراپی بر اساس
مدل لندرث در افزایش سازگاری معلمان دانشآموزان کمشنوا و ناشنوا نشان داد که این روش منجر به بهبود مشکالت کودکان
ناشنوا و کمشنوا میگردد .زیرا معلمان کودکان ناشنوا و کمشنوا با یادگیری و استفاده از مهارتهای اساسی فیلیالتراپی به
افزایش مهارتهای دانشآموزان خود کمک میکنند .نتایج جلسات ویژه این مطاله نشان داد که هم معلم و هم دانشآموز،
کیفیت هیجانی متفاوت و مفیدتری را داشتند و همچنین نشان داد که این رابطه بر رفتارهای دردسرساز دانشآموزان چه در
اتاق بازی چه در کالس درس و چه در زمین بازی تاثیر داشت [ .]19نتایج تحقیقات نشان میدهد کودکانی که معلمان آنها در
آموزش فیلیالتراپی شرکت میکنند رفتارهای مرتبط با گوشهگیری و انزوا در دانشآموزان را کاهش میدهند .تعامالت
9
. Child-Parent Relationship Therapy
10
. Helker & Ray
11
. White, Flynt & Draper
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متناسب سن با همساالن و بزرگساالن را افزایش داده و فاصله عاطفی و جسمی را کاهش میدهند [ .]23اوالین)1975(12
دریافت که بازیدرمانی انفرادی کوتاهمدت و بدون هدایت با کودکان کمشنوا ،افزایش الگوی رفتاری بالغ را تسهیل میکند.
بازیدرمانی و فیلیال تراپی در آموزش مشاوران و مدارس برای کاردرمانی با دانشآموزان در مدارس پیشدبستانی ،ابتدایی و
متوسطه از نظربالینی کارآمد است [.]24
 .7مراحل اجرای فیلیالتراپی و راهبردها
فیلیالتراپی شامل سه مرحله مقدماتی ،میانی و پایانی میشود که اقدامات خاصی در هر مرحله انجام میشود .این مراحل
توالی مشخّصی دارند که در جدول  1نشان داده شده است .در این بخش ،مراحل فیلیالتراپی و آنچه که در هر مرحله اتّفاق
میافتد ،توضیح داده شده است [.]19
جدول  .1مراحل اجرای فرزند درمانی و راهبردها
مرحله مقدماتی

مرحله میانی

مرحله پایانی

ارزیابی اوّلیّه (یک جلسه)
بحث درباره مشکالت
تاریخچه اجتماعی تحوّلی
تکمیل پیشآزمون

آموزش به والدین (سه جلسه)
توضیح درباره مهارتها
تمرین مهارتهای اوّلیّه
جلسههای بازی ساختنی و ارائه
بازخورد

تعمیم (چهار تا شش جلسه)
بحث درباره جلسههای خانگی
کاربرد مهارتهای زندگی روزمره
سایر مهارتهای فرزندپروری

مشاهده بازی خانوادگی و توصیّهها
(یک جلسه)
مشاهده بازی خانوادگی و بحث
توصیّهها و منطق فرزند درمانی
توصیف فرایند فرزند درمانی
پاسخ به سؤالها

جلسههای بازیدرمانی نظارت شده
(چهار تا شش جلسه)
ایجاد جلسههای بازی توسّط والدین
و تحت نظارت مستقیم درمانگر
بازخورد درباره مهارتها
پردازش موضوعها و واکنش والدین

برنامهریزی برای پایان (یک تا سه
جلسه)
پایان برنامه مشترک درمانگر و
والدین
جلسههای مرحله به مرحله با
درمانگر
نظارت مستقیم بر آخرین جلسه بازی
(اختیاری)

جلسه بازی نمایشی (یک جلسه)
بازیدرمانی کودکمحور درمانگر با
هر کودک و مشاهده توسّط والدین
بحث درمانگر با والدین

انتقال (یک جلسه)
برنامهریزی برای جلسههای بازی
خانگی
آمادهسازی اسباببازیها ،فضا و زمان
بحث درباره نحوه مدیریّت آشفتگیها
و جلسههای خانگی

ارزیابی نهایی (یک جلسه)
ایجاد اتّحاد درمانگر با والدین
گزینههای پیگیری
تکمیل پسآزمون

 .8نتیجهگیری
نتایج پژوهشها نشان میدهند که کودکان کم شنوا بیشتر از همساالن شنوای خود دچار افسردگی ،اضطراب ،تکانشگری،
گوشهگیری و انزوا میشوند [ .]25این مهم به نظر می رسد که معلمان و والدین آنها بتوانند برای غلبه بر مشکالت به آنها کمک
کنند .به نظر می رسد که برای کمک به معلمان کودکان کمشنوا باید یک رویکرد جامعتر ،نه تنها در کسب زبان و توانایی ابراز
وج ود ،بلکه برای کمک به رشد اجتماعی مطلوب و برآورده ساختن نیازهای عاطفی در نظر گرفت .بازیدرمانی به طور گسترده
 )194713این مفهوم را شرح داد
میتواند یک وسیله درمانی مناسب برای این منظور باشد .لندرث با توجه به پژوهش اکسالین (
که بازی برای همه کودکان صرفنظر از نیازهای رشدی یا ویژه آنها ،طبیعیترین وسیله ارتباطی آنها است .بازی وسیلهایی است
12
. Ualline
13
. Axline
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ذاتی و جهانی برای بیان کودکان .کودکان چیزهای زیادی را از طریق بازی از دنیای خود یاد میگیرند ،نقشهای نمایشی و
وانمودی را تجربه میکنند و توانمندیها و قدرتهای خاص خود را میشناسند .عالوه بر این ،بازی به کودکان این فرصت را
میدهد تا چالش ها و مشکالت خود را کشف کنند .درمانگر توانمند با کمک بازی و بازیدرمانی این امکان را ایجاد میکند تا
آسیبها ،ناراحتیها و تجربههای دردسرساز برطرف گردد [.]23
فیلیالتراپی یک انتخاب منطقی برا ی کمک به معلمان کالس در پاسخگویی به نیازهای عاطفی و رفتاری دانشآموزان از
جمله دانشآموزان کمشنوا است .در واقع فیلیالتراپی با تقویت مهارتهای والدین و معلمان منجر به کاهش اختاللهای
عاطفی و رفتاری دانشآموزان به ویژه دانشآموزان کمشنوا و ناشنوا میگردد [ .]26فیلیالتراپی در پژوهشهای بالینی در طیف
وسیعی از مداخلهها نشان داده است که وسیله ایی موثر برای والدین و معلمان است تا کودکان را از طریق روشهای مناسب
تقویت کنند [ .]24مشاورن مدرسه علیرغم تالش در هماهنگ کردن آنچه از آنها خواسته میشود مشکل دارند .به نظر میرسد
که مدل فیلیالتراپی مدرسه محور بتواند نیازهای عاطفی و رفتاری را در سنین رشد مدیریت کند به ویژه آنهایی که نیازهای
خاصی از جمله کمشنوایی و ناشنوایی دارند .در واقع استفاده از مدل فیلیالتراپی مدرسهمحور برای تامین نیازهای منحصر به
فرد کودک کمشن وا در زمینه دستیابی به زبان از اهمیت حیاتی برخوردار است .پیشنهاد میشود از این مدل بازیدرمانی در
مدارس کودکان کم شنوا و شنوا استفاده گردد .زیرا بازی ،زبان جهانی کودکان است حتی برای کودکانی که مشکل اصلی
زندگی آنها ،یادگیری برقراری ارتباط گفتاری و تسلط به زبانی است که نمیتوانند بشنوند.
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Play therapy with school-based filial therapy model and its application for
hearing loss children

Abstract
Hearing loss children face many challenges in behavioral skills and emotional reactions. Play
therapy is one of the intervention programs that has been shown to encourage significant
improvement in the physical, cognitive, social and emotional skills of hearing loss children.
The aim of this study was to analytical investigate of the application of play therapy with
school-based filial therapy model for hearing loss children. The present study introduces the
school-based filial therapy program for hearing loss children using a systematic review of
scientific sources. The results showed that play therapy with school-based filial therapy model
improve the physical, cognitive, social and emotional skills of hearing loss children. In fact,
school-based filial therapy uses play to develop different skills in these children by creating
opportunities to relationship. Therefore, paying attention to school-based filial therapy is
essential and planning for providing training of this program for hearing loss children is a
particular importance.
Keywords: Play therapy, Filial therapy, Hearing loss children
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