
 ثر بر طالقؤفراتحلیل عوامل م
 (اخیری  همروری بر مطالعات ثبت شده در ده)

 1ونصوره زارعان 

 3/16/1535_ تاریخ پذیرش:  11/1/1535دریافت: تاریخ  چکحده
ها خانواده گسیختییاخیر با رشد زیادی وواجه بوده و ازهنهای نرخ طالو در سا  هرف 
ی بسیاری بده بررسدی هنیفتی را بر جاوعه تحهیل کرده است. تحقیقات پراکندههای هزینه

 تدرین عواودلاند. هددپ اصدلی ایدن پدژوهش بررسدی وهدنوجوه وختلف این پدیده پرداخته
 اسدت.در زویند  طدالو در ایدران  بر طدالو از طریدق فراتحلیدل وطالعدات صدورت گرفتدهوؤثر 
ی دهده شدده درروش این پژوهش فدرا تحلیدل بدا رویکدرد کهدی اسدت. وطالعدات ثبدت رو  
عندوان جاوعده آوداری تحلیدل پژوهشی وربو  بده _ها و وقاالت علهی ناوهپایانشاول اخیر 

کده بدا وق 11تنهدا ، ناوه فارسدیپایان 52وقاله و  16ویان  اند. دروجهوع ازشدهانتخاب الده 
شددرایط حضددور در فددرا تحلیددل کهددی را داشددتند وارد ، طددالو ووضددوع بررسددی عواوددل وددؤثر بددر

دهد عواول اجتهاعی و فرهنیی نسبت پژوهش نشان وی نتایج این ها یاهته تحلیل شدند.
عواودل اجتهداعی ودرتبط بدا  به عواول ا تصادی و سیاسدی بدر طدالو ودؤثرتر هسدتند. از ویدان

و وتغیر وشارکت اجتهاعی  16/6در ویزان کیفیت روابط اجتهاعی با  ضعف زوجین، طالو
گذار بده  گیری نتیجه .دکردن یوبیشترین نقش را در ناپایداری زندگی زناشوی  ایفا  16/6با 

هدای وختلفددی ههدراه آورده اسددت. زندان و وددردان بعضداا دارای خواسددتهنابسدداوانی، ودرنیتده
ها  رارگرفته و ها در تنا ض بافرهنگ سنتی خانوادههای خاص خود هستند که این خواسته

پایه نیست اگر ادعا کنین بازنیری در دهد لذا ب ها را افزایش ویتنش بین اعضای خانواده
سدالی اجتهاعی از آغاز تولد افراد تا دوران کودکی و بدزر  ی وحیطباورها و برساخت بهینه

 .ها ونجر گرددتواند به کاهش طالو و استحکام خانوادهوی
 عواول اجتهاعی، : طالوهای کلیری واژه

                                           

  .س() استادخار و عضو هجی  علهی پژوهشکده ػنان دانشگاه الزهرا. 1
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 مقدمه 
، تحممولی یپیشممینهاػ ههسممران حمما  هرخممکاسمم  و  شصصممی  دو پیونممد ػناشمموییراحطممه 
گونی تسربمیو  شمناظتی زخسم عواوم   ترکیمب، شصصیتیسبک  وشمترک  ػنمدگیحمه  گونما
 خکمدخگرکه در آن رفتمار همردو اػ  دهندوی تشکی را  سیستن خکنفر  دواین  .گغارندویقدم 
اظیمر نهماد  همایسمال (. در3110، ضههری و برضعلی، ابراهیهیوحهد ػاده ) پغیردویتأثیر 

خمممادی وواضمممه شمممده کارشناسمممان ظمممانواده حممما وشمممکالت ز نهمممادی  حمممه عنممموانظمممانواده را ، و 
 .اندپغیرفته پغیر آسیب

خسمممتهتسرحمممه   گغشمممته و فروپاشمممی  یز ات تلمممز و تمممأثیر هممماظمممانوادهوتفممماوت نسمممب  حمممه 
گممغار ایممران یضاوعممهوصربممی را بممرای   همماتسرحممهههممراه داشممته اسمم . خکممی اػ ایممن ، در حممال 

کمممه ضاوعمممه را بیهمممار  ( و ونشممماء 3123، حشممملیده و رفیعمممی، غالومممی) کنمممد ویطمممالق اسممم  
همایی طمون اضمطراب و افسمردگی . آسیبشود وی روانی و اضتهاعی هایآسیباػ  حسیاری
کودکممانومم، ػنممان ( اعتیمماد ػنممان و 3111، شممیردل) انحرافممات اضتهمماعی، ظودکشممی، ردان و 

کودکممممان فحشمممما و ، اظممممتاللت شصصممممیتی و همممموختی در فرػنممممدان طممممالق، وممممردان و حتممممی 
( ثهمممرات نممماویهون طمممالق اسممم . 3121، وحسمممنی و نصمممرتی پاخمممانی) انحرافمممیرفتارهمممای 

( افممم  3125، ظممانلو و وحسممن ػادهقمممره ) ناسمماػگاری فرػنممدان طمممالق و رفتارهممای ناهنسممار
و حمه ، ظوخشماوندان، (3110، رضبمی) کاهش وی  حه اػدواح در اطرافیان، تحصیلی فرػندان

گسس  ظانواده اس .ودهاپیا، ظصوب ترس اػ اػدواح در فرػندان طالق  ی 
کیممد دارنممدبرظممی  گسممترش  تأ ، گسممترده نگممرش حسممیاری اػ افممراد اضتهمماعی تغییممراتحمما 
گروهی3125، سلیهانی) اس تحول شده و  تغییردطار  وصتلفمی  اقشمار نیز حه طمالق  در  ( 

( توضممه داشممتند. در ایممن 3121، کفاشممی و سممرآحادانی) و شمماغ  دارظانممهواننمد ػنممان وتأهمم  
کیفممی کزادو  گردفراوممرػی سمملطانی؛3125، حلمموردی و آقاضممانی، حلمموردی) ویممان بررسممی  ، پمما

و  عمالی تحصمیالتتمورم؛ ، بیکماریین عواو  ( حه این ووضوا پرداظته اس . ههشن3121
 تولیممدو  بیکمماری، ػنممان حاسمموادینممرد ، ( شهرنشممینی3121، دلممدار و فالحممی) شهرنشممینی
( اػ ضهله عواو  طالق شهرده شمده 3122، و پروا گولک غفاری، نصراللهی) ولیناظالص 
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انتظممارات بممرآورده ، زوضممین تحصممیالت ویممزان، ههسممر اعتیمماد، همماظممانواده دظالمم اسمم . 
، ( عواوممم  فمممردی3125، رضممماپور و سممماعتلو، حسمممینیی )اضبمممارنشمممده ههسمممران و اػدواح 

( عممدم 3125، واعظممی) عواومم  ظممانوادگی و عواومم  فرهنگممی اضتهمماعی، عواومم  بممین فممردی
گممغار دانسممته تأثیر کهممی بممر طممالق اػنظممر (3126، هنرخممان و یونسممیی )هممای ارتبمماطوهممارت
 .اند شده

  یاسمهاع) حمه پمژوهش تموانومی، حما تحقیم  حاضمر انسام شدهوطالعات ترین  اػ نزدخک
فراتحلیم  تحقیقمات انسمام شمده در ػوینمه طمالق »( حا عنوان3122، یدیحقایی و  عه، ػاده

کممه حمما ورود  3111-3171« هممایدر طممول سممال کممرد   وممرور»وطالعممه بممرای ورود حممه  21اشمماره 
خافتند استفاده« سیتهاتیک شمبکه و قشمرحندی ، وبادلمه، ههسان ههسری ایهنظرخهاػ  در

طمالق در ایمران  یدر ػوینمه انسمام شمدهتهمام وطالعمات  -تقریبما  - اضتهاعی؛ ویژگی وشترک
پاخمان ، وقمالت، در وسهموا البته این وطالعه وربوی حه دهه اظیمر نبموده اسم .. بوده اس 

 .اندرسیدهطالق حه ثب   یدر ػوینه ایگستردهتحقیقاتی  هایطرحو  هاناوه
و  تنمموا حصشممیو لممزوم توضممه حممه  سممو خممکاػ  انسممام شممده هممایپممژوهشنبممودن  دسمم  خممک 

ختیوخستیآواری ورسوم  یها روشغلبه بر  ضمرورت انسمام ایمن وطالعمه را ، اػ سموی دخگمر پوز
کممرد. در ایممن نوشممتار  بممر طممالق در وممروری بممر وممثثرفممرا تحلیلممی در ارتبممای حمما عواومم  ، اخسمماب 

حممه وطالعممات  انسممسام حصشممیتقوخمم  و  ونظممورحممهاظیممر  یدهممهدر  ثبمم  شممدهالعممات وط
گرف . گرفته در این حوػه انسام   صورت 

 روش بررسی

 اصمملیتحقیمم  حاضممر اػ نمموا تحقیمم  اسممنادی اسمم . حمما توضممه حممه هممد   روشممی روخکممرد
کممهپممژوهش و  ووضمموا  خممکدر  ترکیبممی هممایپممژوهشتمموان حممه وممی فراتحلیمم اػ طریمم   اػ آنسمما 

 1هممدگز) فراتحلیم روش ، پمژوهش پمیش رو، دسم  خافم و علهمی  نظمام داروعمین حمه شمک  

                                           
1. Hedges 
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 برگزخده اس . کارظوددستورالعه   حه عنوان( را 2667
اراجمه وقمالت ، ومرتبط حما طمالق علهمی _ پژوهشمیحاضمر وقمالت  تحقی  آواریضاوعه 

 ده ػومانیدر فاصمله  دکتمریو  ارشمدکارشناسمیوقطمع  همایناومهپاخمانو  هماههاخشدر  شده
در  علهممی _ پژوهشممیو وقممالت  همماناوممهپاخمماناعممن اػ ، سممال اظیممر اسمم . اػ بممین ایممن ونمماحع

کممه  اسممتصراح شممدهوممرتبط حمما ووضمموا پممژوهش  کمماوال  وطالعممه  30 وسهمموا وممورد اػ  دواسمم  
گردخد و  هادر دادهوطالعات حه دلی  نقص  واحمد  حماقی وانمد. در نهاخم وطالعه  35حغ  

و وقمالت فارسمی  هماپاخمان ناومهاعن اػ  ورتبط حا طالق هایپژوهششاهده در این تحقی  و
، اسمم  وممورد بررسممیوسهمموا حسممن نهونممه تحقیقممات ، حسممن نهونممه ایممن تحقیمم  هسممتند.

کمه  35حسمن نهونمه  گرفتممهو فممرا تحلیم   وممورد بررسمیتحقیقممی  اسم . حسممن نهونمه ایممن  قمرار 
 نفر اس .  1732تحقی  

 پژوهش یجاوعه آوان .1جدول 
 مکاد زژوهش حجم نمونه سال زژوهش نام زژوهشگر ردیف
خاحی و ههکاران 3  کروانشاه 200 3110 ر
 وناط  ورػی 566 3123 قادرػاده و حسن پناه، قادرػاده 2
گتابی و ناػک تبار 1  واػندران 216 3126 حبیب پور 
 گناحاد 321 3126 وشکی و ههکاران 5
 شیراػ 111 3112 روستاو ، وعین، غیاثی 1
 فالورضان 525 3110 زرگر و نشای دوس  0
 تهران 571 3123 اسحاقی و ههکاران 7
 خاسوح 115 3126 وحهودی 1
 سنندح و پاوه 115 3126 رستگاری 2
 تهران 265 3123 قادری نیا 36
 آران و بیدگ  171 3122 الهاسی بیدگلی 33
 سنندح 316 3111 احدی 32
 تهران 266 3126 سیاهکارػاده 31
 استان اصفهان 116 3126 نظری 35
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و  هماتمورش برظمیاضتنماب اػ ارتکماب  حمه ونظمور، روایمی ایمنروایی و اعتبار پمژوهش: در 
گیری ظطاهای گیمری ظطایوربوی حه  هایتورش اػ ضهله انداػه  در بمرآورد  تصمادفی انداػه 
 :استفاده شود 2براون وخلیامو  1 اسپروناس  اػ فروول وشهور طارلز  راخذ، اثرحصش روایی

    = 6.25 
 وطلوب اس .  هادهد روایی پژوهشنشان وی این ویزان 

 ها یافته
 پروبلماتحک پژوهشها

کمه، هماپمژوهشسمثالت و خما فرضمیات  حنمدیطبقمهبررسی و  کی اػ آن اسم   حمدود  حما
درصمد  بیسم  و طهمارضهعیتمی داشمتند؛  -ضنبه اضتهاعی ، درصد سثالت پنساه و پنذ

درصمد سمثالت بودنمد  بیسم  و خمکداشمتند؛ و تنهما حمدود  شمناظتیروانضنبمه  هاپرسش
 آومماریضواوممع ، شممدهانسمماموحاسممبات  بممر اسمماس .پرداظتنممدوممی اقتصممادیکممه حممه عواومم  
ضتهمماا در وقیمماس ا شممدهانسممام پژوهشممهایدرصممد  بیسمم  و هشمم نزدخممک حممه  ووردبررسممی
درصمممد در  هفتممماد و دوو  شمممهری یضاوعمممهدرصمممد در وقیممماس  بیسممم  و هشممم کوطمممک 

 اس .  گرفتهانساماضتهاعات بزر  
گرفته در تکهی  پژوهش 3ی پارسونزب. حا در نظرگرفتن نظرخه کنون انسام  که تا  هایی 

که حه درک  کند ویتالش  این وطالعه نگاهی نو حه وقوله طالق داشته حاشد حا این هد  
ی ومنظن اندخشمه، تمری اػ عواوم  ومثثر بمر طمالق دسم  خاحمد. علم  انتصماب پارسمونزروشن

کمن رنمگ ، اوس . در تفکمر پارسمونز نقمش انسمان حمه عنموان عماولی دارای قمدرت انتصماب 
یسممن رفتمماری تحمم  شصصممیتی و ارگان، فرهنگممی، اسمم . وی اػ طهممار نظممام اضتهمماعی

کممنش نهادهمما و افکممار ، عظیممره دانممش، بممرد. نظممام فرهنگممی اػ دخممد اونممام وممی، عنمموان نظممام 
                                           
1. Spearman,C. 
2. Brown, w. 
3. Parsons, T. 
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 ی  نظمارت اضتهماعیماػ طر ینظمام اضتهماع. (3111، ترضهه ثالثی، 1تزرخنق  اػ ر) اس 
کممارکرد تطب یظممرده نظمماو ی. نظممام اقتصممادکنممد ویتممواػن ظممود را حفمم   کممه    حمما یمماسمم  

کرا) دهمدیضاوعمه انسمام وم یص بمراید و تصصمیمتول، کمار  یمط را اػطریوح ، 2بخمنقم  اػ 
گ ینظماوی، اسمی( و نظمام س3112، ترضهه وسهی پرس  و وتحمد کمه ضهم   یریماسم  

 کنمد ویر یتفسم یاسمی  عنموان نظمام سیمرا در عآنهما  ریو نظما یتخکسمان هموی، خارػشمهای 
کرا 3111، ترضهممه ثالثممی، تممزرخنقمم  اػ ر) ، وسممهی پرسمم  و وتحممدترضهممه ، بخممو نقمم  اػ 

کمممارکرد نادرسممم  نظا، اػ نظمممر پارسمممونز. (3112 ی، اضتهممماعی، اقتصمممادهمممای  مفشمممارها و 
کننمد یط وناسمب را بمرایقادرند وحم ییک حه تنهاخهر  یاسیو س یفرهنگ  کنشمگر آوماده 

کرا) راخستمرین وتغیمر وسمتق  ومورد . (3112، ترضهمه وسمهی پرسم  و وتحمد، بخمنق  اػ 
 اند. بوده «فرهنگی»و « اقتصادی» بررسی

 هرضیات ورتبط با طال  در ونابع وورد بررسی یهراوان .2جدول
 درصر هراوانی هرضیه

 11. 32 32 عواو  اقتصادی
 12. 55 55 عواو  اضتهاعی
 02. 15 15 عواو  فرهنگی
 21. 35 35 عواو  سیاسی

 %366 21 ضهع

 3تجمحع مقادیر به روش استافر
کممه حممه روش اسممتافر وعممرو  اسمم  و اػ فروممول زیع وقممادیممحمما توضممه حممه تسه ر وحاسممبه یممر 

     :شود وی
∑ 

  
 

و وسمماج  تحهیمم  شممده اػ سمموی دخگممران نشممان همما  زوحبررسممی وسمماج  وممرتبط حمما ظممود 

                                           
1. Ritzer ,G. 
2. Craib ,I. 
3. Stauffer,C.  



 1530 بهار، 01شهاره ، 10جلد ، پژوهشهای وشاوره .................................................................................... 116

گممروه عواوم  اقتصممادیبمر طممالق را وممیوممثثر  دهممد عواوم  یوم ، سیاسممی، تموان در قالممب طهمار 
کمممه حممما تو کمممرد  عواوممم  فرهنگمممی و ، ضمممه حمممه روش اسمممتافرفرهنگمممی و اضتهممماعی دسمممته حنمممدی 
تممر اػ عواومم  اقتصممادی و سیاسممی وممثثر  اضتهمماعی نسممب  حممه عواومم  فممردی در بممروػ طممالق

  هستند:
 :و عواوم  اضتهماعی 6.0 :، عواو  فرهنگی6.5 :، عواو  سیاسی6.10عواو  اقتصادی :

6.21. 
 دهد:وی تر عواو  اضتهاعی نشان در این ویان بررسی دقی 

 عواول اجتهاعی ورتبط با طال  .3جدول 
 Zاستانرارد حجم نمونه هم ستگی عوامل اجتماعی مرت ط با  الق ردیف
 -6.56310 115 6.22 ها دظال  اطرافیان در ػندگی زوح 3
کیفی  رواحط اضتهاعی 2  -6.56137 171 6.30 ویزان 
 6.56171 171 63.30 وشارک  اضتهاعی 1
 -6.11303 316 6.30 پاخگاه اضتهاعی 5
 -6.31112 571 1.15 سرواخه اضتهاعی ػنان 1
 -6.12567 116 6.15 تفاوت ونزل  اضتهاعی 0
 -6.27521 116 5.11 ویزان ضاوعه پغیری 7
 -6.12117 566 6.51 ناحساوانی اضتهاعی 1

 

کیفیم  ، اػ بین عواو  اضتهاعی ورتبط حا طالق ومورد بررسمی ضمعف زوضمین در ویمزان 
بیشمترین نقمش را در  40578 .0و وتغیمر وشمارک  اضتهماعی حما  40517 .0رواحط اضتهماعی حما 

 . کنند وی ناپاخداری ػندگی ػناشویی اخفا

 یرحگجهحبحث و نت
گسسمم  آن برشممهرده انممد. حمما در  خممادی را در اظتالفممات ظممانوادگی و  وحققممان عواومم  ز

گرفتممه ا ییهمما  پممژوهشیممدر تکه، ه پارسممونزخممنظرگممرفتن نظر کنممون انسممام  ن وطالعممه یممکممه تمما 
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کمه حمه درک روشمن تمریمنو حه وقوله طالق داشته حاشد حا ا ینگاه کند ویتالش  اػ  ین همد  
طالق خعنی فرهنمگ ضمبط شمده  در»( 360: 3111) احد. ونادیخبر طالق دس  وثثر  عواو 

بممویژه در « کنممد وی ( بیشممتر تولیممد وشممک 1ػعممن بوردیمموهمما حممه عممادت واره) و درونممی شممدۀ افممراد
که هنوػ اػدواح سنتی خعنیوی فعلی وا حه نظری هضاوع همای خکسمان و حا عادت واره، رسد 

کممردن شممادتر و ، اوکممان ػنممدگی ووفمم  تممر، فضمماهای فرهنگممی وشمماحه ػنممدگی وشممترک را آغمماػ 
کمه ظرخمه عمادت وارهآورد. حنابراین بر اسماس ایمن نوی وطهجن تری را حه ههراه همای وتفماوت 
اقتصمادی و ضغرافیمایی اسم  احتهمال ، اضتهماعی، همای فرهنگمیظود برظاسته اػ تفاوت

 یشممهخدر ایممن پممژوهش اند، . علمم  انتصمماب پارسممونزکنممد وی ناسمماػگاری و طممالق را بیشممتر
کممن  یدارا ینقممش انسممان حممه عنمموان عمماول، وممنظن اوسمم . در تفکممر پارسممونز قممدرت انتصمماب 

تحم   یسمن رفتماریوارگان یتیشصصمی، فرهنگمی، اسم . وی اػ طهمار نظمام اضتهماعرنگ 
کنش گرطمه نیاػونمد . (3111، ترضهمه ثالثمی، تزرخر) برد ینام و، عنوان نظام  تبیمین طمالق ا

اومما در هممر تجمموری . (3125، حقممایی و عهیممدی، اسممهاعی  ػاده) اسمم « یبممیکتر یتجممور» کخمم
 بیشمتر عواوم  اضتهماعیتمأثیر  دارنمد. توضمیح طرایمی ترکیبی نیز برظی عواو  اثر پررنگ تری

گغار ظانواده3111) توان حه نق  اػ وحهودخانوی که  کرد  حه ودرنیته ووضب بمروػ ها ( اشاره 
همای ظواسمته یوصتلف در ضاوعه شده اس . ػنمان و ومردان وما حعضما  داراهای یناحساوان

که ا گرفتمه و هما ظمانواده یسمنتدر تناقض حا فرهنمگ ها ن ظواستهیظاب ظود هستند  قمرار 
دهممد. فراتحلیمم  وطالعممات انسممام شممده در  یش وممخرا افممزاهمما ظممانواده ین اعضممایتممنش بمم
( نسمب  6.0) ( و فرهنگمی6.21) عواوم  اضتهماعی، بمر طمالق نشمان دادوثثر  عواو ی  هػوین

حنمممابراین عواوممم  ، بمممر طمممالق وممموثرتر هسمممتند( 6.5) ( و سیاسمممی6 .10) حمممه عواوممم  اقتصمممادی
اػ  ثیر بیشمتری بمر طمالق دارنمد.أاضتهاعی و فرهنگی نسب  حه عواو  اقتصادی و سیاسی تم

کیفی  رواحط اضتهاعی حما، ویان عواو  اضتهاعی ورتبط حا طالق  ضعف زوضین در ویزان 
(بیشترین نقمش را در ناپاخمداری ػنمدگی ػناشمویی 6.53) (و وتغیر وشارک  اضتهاعی حا4 .0)

                                           
1. Bourdieu,P. 
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کممه عواومم  3125ی )گاوگممان یحمما دسممتاورد فممولدی و شمماه نعهتمم، ذ. ایممن نتمماخکننممد وی اخفمما  )
را برتمرین عاوم  دانسمتند همن سمو اسم  اوما در اررتبمای حما عاوم  فرهنگممی ، %(56ی )اضتهماع

کممه اخشممان عاومم  فرهنگممی را ضممعیف در وممثثر  عاومم ترین  ایممن ترتیممب هممن ظمموانی نممدارد طممرا 
 طالق دانسته اند.

کیفیم  ، ا طالقاػ بین عواو  اضتهاعی ورتبط ح ومورد بررسمی ضمعف زوضمین در ویمزان 
بیشمترین نقمش را در  6.56171و وتغیمر وشمارک  اضتهماعی حما  6.56137رواحط اضتهاعی حا 

( همن سمو حما پمژوهش 3125) . نعهتی پیرعلی و طاهرکنند وی ناپاخداری ػندگی ػناشویی اخفا
کیمممد دارنمممد و ، راوممم  افمممرادکحفممم  حروممم  و ی، ظمممانوادگ ی  ههبسمممتگخمممحاضمممر بمممر تقو تأ

کمه ضاوعمه سمالن پدخمد ظواهمد آومد و بهبمود  کمه در اثمر وضمود ایمن سمه عاوم  اسم   وعتقدند 
( نیممز بممر اههیمم  3121) ( و حاحممایی فممرد3125) ضاللممی  .شممود وی رواحممط اضتهمماعی حاصمم 

کمه وحمور اساسم کیمد دارد طمرا  کیفیم  رواحمط اضتهماعی در آحماد ضاوعمه تأ ه یممکو ت یبهبمود 
 یه افمراد در رواحمط اضتهماعکمشمود  یاس . اعتهاد حاعث وم« اعتهاد»ی، اعگاه رواحط اضته

گغاشته و رواحط صهکرا  یگران هرگونه حدگهانخظود حا د و حمدون ، نندکرا برقرار ای هانهینار 
( نیممز در راسممتای 3126) کالنتممری و ههکممارانشرد. یممگ ی  نهممکشمم ین رواحطممیاعتهمماد طنمم

رات ییمم  تغخری  وممدیممو اهه یسممطح رفمماه اضتهمماعاههیمم  عواومم  اضتهمماعی بممر توضممه حممه 
کیمممد دارنمممد. در تحقیممم  هنرخمممان و یونسمممی یاضتهممماع همممای ( عاوممم  عمممدم وهمممارت3126) تأ
و در ارتبمای حما وشمارک  برظموردار بمود.  یر علم  طمالق اػ رتبمه حمالترینسمب  حمه سما یارتباط

گممغار -317: 3121) احهممدی فممراػ و ههکمماران، اضتهمماعی نیممز عممالوه بممر وسمماج  وربمموی حممه 
ش رونمد خو افمزا یو اقتصاد یرات و تحولت اضتهاعییاشاره دارند حا توضه حه بروػ تغ، (351

  نقممش یممشممتر حمه اههیاػ ونمد توضممه هممر طمه بیممن، فعلممی ومای هحضمور ػنممان شماغ  در ضاوعمم
ن ػنمان حمما آن یمه اکممهسمتین  یو اضتهماع یوتعمدد ظممانوادگهمای ػنمان شماغ  و نقممش یومادر

ضمرورت دارد حمه پیاومدهای آن و حمه حاشمیه رانمده شمدن ظمانواده و شموهران  روبرو هستند و
که قبول نقش در ػنمان  یو شمغل یومادری، وتعمدد ههسمرهمای  توضه ویژه داشته حاشین. طرا
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گون و اضبممار در پاسممصگو یسممبب حممه وضممود آوممدن انتظممارات نقشمم، شمماغ  ن یممحممه ا ییگونمما
کلیشمه شمده  ینقش یاػهایانتظارات و ن که ایمن انتظمارات  در ظانواده و ضاوعه شده اس  

کنار عدم قدرت پاسصگویی ػنان شاغ  حه هه ظمانوادگی و در برظمی های تنشی آنها هدر 
کنممین را دنبممال ظواهممد داشمم . همما ومموارد فروپاشممی ظممانواده گممر ادعمما  لممغا بممی پاخممه نیسمم  ا

کمودکی و وحیط اضتهاعی ی هحاػنگری در حاورها و برساظ  بهین اػ آغاػ تولد افراد تما دوران 
کاهش طالق و استحکام ظانوادهوی بزرگسالی گردد.ها تواند حه   ونسر 
روش فمرا تحلیم   -3ی نیمز وواضمه بموده اسم  اػ ضهلمه یهما خپژوهش حاضر حا وحمدود  

که حاخمد و شماخد حمه عنموان خمک روش وسمتق  علهمی کشمور حمه ظصموب در وحافم  آنطور  در 
که تبیین پژوهش حاضرعلوم اعلهی طمالق حمه  یبررس، نسانی پغیرفته شده نیس . اػ آنسا 

کشور حما ایمن روش، صورت فراتحلی  بود ، انسام فراتحلی  حا توضه حه نا آشنایی وحققان در 
در انتصمممماب ایممممن روش ، در نشممممر وقالممممه اػ پممممژوهش حمممما دشممممواری ههممممراه اسمممم . اػ ایممممن رو

سموی دخگمر تنموا وطالعمات در ػوینمه طمالق و انسمام نوخسندگان حا تردخد وواضمه هسمتند. اػ 
علممی رغممن  -2طلبممد. دقمم  و ظالقیمم  بیشممتری را وممی، وطالعممات فراتحلیمم  در ایممن ػوینممه
کهمیهما، رشمتهو تهماوی یتوضه حه این ووضوا در علوم انسمان کمار فراتحلیم  را نیماػ حمه رواحمط 

کمه ب یکمرد. طمالق ووضموعیدشوار وم گسمتردگی هما شمتر در رشمتهیاسم   ومورد توضمه بمود اوما 
ووضوا پژوهشگران را برآن داش  تا در نهاخ  تحقیقات ظود را حما توضمه حمه بیمان وسمجله در 

کنند.  گمزارش نتماخذ در طکیمده-1رشته علوم وحدود  گزارش و عدم  ، خکسان نبودن نحوه 
ػ وممورد نیمماهممای حعضمما پژوهشممگر را وادار سمماظ  تهممام پممژوهش را بممرای حدسمم  آوردن داده

کنممد و ایممن در صممر  شممدن وقمم  بیشممتر بممرای پممژوهش حسممیار اههیمم  داشمم .   -5وطالعممه 
نوخسمندگان را ، در دسمترس علهمی _ پژوهشمیها حمه صمورت وقمالت عدم اراجه ههه پژوهش

کرد برای دستیابی حمه پاخمان ناومه ایمران همای حارهما حمه سماخ ، همای ومرتبط حما ووضمواوسبور 
گمزارشی همااجه ههه شماظصعدم ار -1داک وراضعه نهاخند.  همای ومورد نیماػ فراتحلیم  در 

عمدم روش ونمدی  -0اضمرای ایمن فراتحلیم  بمود. های وحدودخ ترین  اػ اساسی، وصتلف
وواضمه وصتلف پژوهشگران را در احتدا حا سردرگهیهای شک  نتاخذ اراجه شده در فراتحلی 
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تواننمد در ارتبمای حما لیم  نهمیوشک  وهن دخگر ایمن اسم  پژوهشمگران فراتح -7کرده بود. و 
کمه دراهای داده کننمد طرا گمزارش همای ن پمژوهش حمه دادهیمظود حه صورت خقینمی قضماوت 

همما ن دادهیممو دقمم  ا، سممه صممح یه حسممنده شممده اسمم  در نتیمماول یهمماشممده در پممژوهش
و حمما توضممه حممه دسممتاوردهای ایممن پممژوهش  باشممدیه ویممبرعهممده پژوهشممگران وطالعممات اول

گممرفتن ایممن ححممث در  یههسممرگزخنی و ضممدهممای الممف. توضممه حممه شممیوه :شممود ویپیشممنهاد 
ها برای اشتغال ػنمان استگغاران حاشد. ب. سیاستگغاریی  اول سخاولو یستخها حا رسانه

گیممرد. ح. وناسممب  و ححممث تحصممیالت آنممان حاخممد حمما توضممه حممه سممالو  ظممانواده وممدنظر قممرار 
گیممرد. د. در تممأثیر  ههسممرگزخنی وهممای اسمم  در ارتبممای حمما شممیوه آن بیشممتر وطالعممه صممورت 

کاو  و ضاوع  گیرد. تری صورت ویارتبای حا تحصیالت ػنان تحقیقات 

 منابع
 تهران: سه . ، ضاوعه شناسی ظانواده ایران. (3110) ت.، آػاد آروکی 

 پممژوهش  کخمم: یراوممون نقممش وممادریتسممارب ػنممان شمماغ  پ. (3121) م.، نیح. آعربممرزی، م. عاحممد، فممراػ یاحهممد
 .351-317: 36شهاره ، در علوم سالو  یفیکقات یفصلناوه تحق یدار شناسخپد یفیک

 فراتحلی  تحقیقات انسام شده در ػوینه طمالق در طمول ». (3122) ش.ی، دیا. و عهیی، ا. حقا،   ػادهیاسهاع
 واحد استان البرػ: «3171-3111های سال

 ومرور سیسمتهاتیک تحقیقمات انسمام شمده ». (3125) شمهال، علمی و عهیمدی، علی اصمغر؛ حقمایی، اسهاعی  ػاده
 .  27شهاره ، فصلناوه وطالعات راهبردی ورػش و ضوانان، «در ػوینه طالق

  گمممراکن یمممیعواوممم  تع. (3125) می، ػ.آقاضمممانی، ی. حلممموردی، حلمممورد وطالعمممه  کخممم: یش حمممه طمممالق تممموافقخننمممده 
 511-551 صص 3125ػوستان ، 5شهاره ، سال طهارم، در علوم سالو  یفیکقات یفصلناوه تحق.یفیک

 پرسمم  و یشمهناػ وسممهۀ ترضهممی، تفکمر اضتهمماع یفلسممف یادهممای: حنیفلسممفه علمموم اضتهماع. (3112) ب ی.خمکرا
گه. ، تهران، وحهود وتحد  آ

 گاه رواحط یکو ت یاعتهاد وحور اساس. (3125) م.ی، ضالل   ،02شمهاره ،  خریومد یواهناومه وهندسم. یاضتهاعه 
 15 ب

 351 ب 332شهاره ، واهناوه وعرف اهش آن. ک یش و راهبردهاخسن اػدواح ؛ عواو  افزا. (3110) ای، رضب 
 یعلهتهران: انتشارات ی، ترضهه وحسن ثالث، «در دوران وعاصر یشناسه ضاوعهخنظر»( 3175) ضورح، تزرخر . 

 ران.فصممملناوه یدهمممه هشمممتاد ا ینهایطمممالق در سممم ییاػنهممماح. (3121) المممف.، زادکم. و پمممای، گردفراومممرػ یسممملطان
  367-72 بهار ب، 11شهاره ، ارتباطات -وطالعات فرهنگ 

http://fa.projects.sid.ir/AdvancePlan.aspx?str=&unit=1122&type=&date=
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6468&Number=16&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6171&Number=62&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1184&Number=112&Appendix=0
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 هممممای ان دانشمممگاهخن دانشمممسویر نسمممب  حمممه طمممالق در بمممییمممدر حمممال تغهمممای ( نگمممرش3125) رانیمممای، هانیسمممل
  212-212 صص 3125ػوستان ، 13شهاره ی، فصلناوه علوم اضتهاع  .یاردب

 گراخش ػنمان و ومردان وتأهم  حمه رواحمط ناوشمروا ضنسمی. (3111) ولیحه، شیردل تما  311 :رفماه اضتهماعی، عواو  
351 

 فصمملناوه بممر سممالو  روان ػنممان وطلقممه.  یدروممانتجمماتر  یاثرحصشمم. (3123) ا.ی، عممیک. و رف، دهیا. حشمملی، غالومم
 05-51 صص 3، 36شهاره ، سال دومی، روان شناظت یو ودلها ها روش

 فرػنمدان نوضموان  یبمرا ینخن والمدیتعارضات ب یروان شناظت یاودهایپ. (3125)  .، وحسن ػاده، ن.، ظانلوقره
 . 0 ب . ،11شهاره ی، فصلناوه پژوهش در سالو  روانشناظتنف . و عزت  یپرظاشگری، اثرات بر افسردگ

 فصملناوه ران. یمقمات علم  طمالق در ایومرور سمه دهمه تحق. ( 3126ی )پ. و ضلموه ضمواهر، رکما. روشمن فی، النترک
 322 ب 11 شهاره، ػنان یوطالعات راهبرد

 گممروه ػنممان وتاهمم   یبممر طممالق عمماطفوممثثر  یاضتهمماع یعواومم  اقتصمماد. (3121) س.، یم. و سممرآحادانی، فاشممک دو 
ز و ییپمما، 1شممهاره ، سممومسممال ، وعاصممر یضاوعممه شناسممهممای دو فصمملناوه پممژوهش. قممنظانممه دار و شمماغ  شممهر 

  311-321 صص ػوستان 
 یتین شمممباهه  احعممماد شصصمممیارتبمممای بممم. (3110) المممف.ی،  . و برضعلممم، ا. ضههمممری، وحهمممد ػاده ابراهیهمممی 

 . 11-73صص ، 1شهاره ی، و روانشناس یتیفصلناوه علوم تربیی،   ػناشوخن و رضایزوض
 یدر رتبمه حنمدای وطالعمهی )اضتهماع یهمابیم و آسنسب  شهر حا ضر. (3121) ا.ی، انخپا یر. و نصرتی، وحسن 

گرگمان( یو اقتصاد یاضتهاع یهابین وآسخضرا -331 صمص ، 7شمهاره ی، انتظماو یایمپژوهشمناوه ضغراف. شهر 
311 

 تهران: دانژه، ظانواده:تحلی  روػورگی و فضای درون ظانواده(. ضاوعه شناسی 3111) م.، ونادی 

 د بمر عواوم  یمکران حما تایمننمده طمالق در اکن یمیعواوم  تع. (3122) پ.، بمرکا یم. عل، کگول یػ. غفاری، نصرالله
 310-301 صص ػوستان، 17شهاره ، ػنان یروان شناظت – یوطالعات اضتهاعفصلناوه .یاقتصاد

 رت یفصملناوه حصم. ین اسالویآن در تعال یاضتهاعهای اودیب  و پیغ. (3125) م.، د. و طاهری، ر علیپ ینعهت
 .  25-3 صص ، 12شهاره ، ی  اسالویو ترب

 ػنمان وطلقمه شهرسمتان یوطالعمه ومورد، بمر طمالقومثثر  راومون عواوم یدگاه ػنمان وطلقمه پخد (.3125) ک.ی، واعظ :
 12 ب بهار، 32شهاره ، سال طهارمی، اضتهاع یارکفصلناوه ودد حانه

 فصممملناوه وطالعمممات ظمممانواده تهمممران. همممای علممم  طمممالق در دادگمماه یبررسممم. (3126) س.حی، ونسمممیم. و ، انخممهنر
 . 321 ب ، 1شهاره ی، نیحال یروانشناس

 Hedges, L.V. (2007) , “Meta-analysis,” in C.R. Rao and S. Sinharay (editors) , 

Handbook of Statistics, Volume 26. Amsterdam: Elsevier, 919–953. 
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 - خمماحی کاونممد، الممف.، علیمموردی نیمما، م.، ر کا گممراخش حممه . (3110) س.، بهراوممی  تحلیمم  ضاوعممه شممناظتی ویممران 
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 - ػن در توسممعه و ، بممر درظواسم  طمالق ػنممان در شمهر تهمرانومثثر  سمنسش عواومم  اضتهماعی. (3123) م.، اسمحاقی
 .  325 -27صص ، 1ش ، 36دورۀ ، سیاس 

 - گراخش حه طالق در شمهر خاسموحوثثر  اقتصادیفرهنگی و ، عواو  اضتهاعی. (3126) الف.، وحهودی ، بر ویزان 
 دانشگاه خاسوح. 

 - کننمده حمه . (3126) ش.، رستگاری بررسی عواو  اضتهاعی و اقتصادی ورتبط حا اقدام حه طالق زوضین وراضعه 
 دانشگاه شیراػ. ، وطالعه ووردی: شهرهای سنندح و پاوه() های ظانوادهدادگاه

 - گممراخش زوضممین حممه طممالق و علمم  آن در شممهر تهممران سممال وممثثر  بررسممی عواومم . (3123) ک.، قممادری نیمما ، 3123بممر 
 دانشکده علوم اضتهاعی. ، دانشگاه آػاد اسالوی واحد تهران ورکز

 - بر نگرش و ادراک شهروندان نسمب  حمه طمالق در وثثر  وطالعه عواو  اضتهاعی. (3122) الف.، الهاسی بیدگلی
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ، ه تربی  وعلن تهراندانشگا، شهر آران و بیدگ 

 - کهیتمممه اومممداد اومممام بررسمممی علممم  طمممالق در بمممین دظتمممران ظمممانواده. (3111) م.، احمممدی همممای تحممم  پوشمممش 
 دانشگاه پیام نور استان تهران. ، ره( در شهر سنندح)ظهینی

 - دانشممگاه عالوممه ، طممالق در شممهر تهممرانوقاخسممه تطبیقممی رونممد تغییممرات نممرد و علمم  . (3126) م.، سممیاهکارػاده
 طباطبایی. 

 - گراخش زوضین حه طمالق در اسمتان اصمفهانوثثر  تحلی  ضاوعه شناظتی عواو . (3126) ا.، نظری دانشمگاه ، بر 
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ، اصفهان



کسالین بر تنهایی و  کودک درمانیبازیاثربخشی  محور با رویکرد آ
 با آسیب شنوایی کودکان   ناامیدی

 4رضا سبزی، 3ایوب سبزی، 2ورین دوست زاده، 1وحید فرهادی

 5/52/5935_ تاریخ پذیرش:  5/2/5935دریافت: تاریخ  چکحده

د رکددود  وحددور بددا رویکدد دروددانیبددازیهدددپ از پددژوهش حاضددر بررسددی اثربخشددی  هییرف 
کسددالین بددر تنهددای  و نااویدددی کودکددان بددا آسددیج شددنوای  بددود.   روش پددژوهش شددبه :رو آ

کنتدر  بدود آزودونپد  -آزودونپدیشآزوایشی بدا طدرح  گدروه  جاوعده آوداری شداول داندش .بدا 
بدود  35-1531آسیج شنوای  وقط  ابتدای  شدهر وشدهد در سدا  تحصدیلی  باآووزان دختر 
گیدری در دسدترس انتخداب و در دو نفر با روش نهونه 56ای به حجن نهونه، هاآنکه از بین 

بدازین شددند. آودوزش ییزیجدا یتصدادف صدورتبدهنفر(  15) نفر( و کنتر  15) گروه آزوایش
کسالین  دروانی بدرای  جلسه در گروه آزوایش اجرا شدد. 2در  الج کود  وحور با رویکرد آ
کدددازدینداده یآورجهددد   و وقیددداس تنهدددای  آشدددر (1325) هدددا از وقیددداس نااویددددی کودکدددان 

آزوون تحلیل کوواریدان  ودورد تجزیده و تحلیدل استفاده از ها با ( استفاده شد. داده1321)
کدده ویددانیین نهددرات اهییایاهتییه  ددرار گرفتنددد. حسدداس تنهددای  و نااویدددی : نتددایج نشددان داد 

بدا   گییرینتیجیه(.  > 65/6P) وعناداری کاهش یافته اسدت طوربهکودکان در گروه آزوایش 
 دروانیبازینتیجه گرفت که  توانوی، به دست آوده از پژوهش حاضر هاییافتهاستناد به 

در کاهش تنهدای  و نااویددی کودکدان ، اییک روش وداخله عنوانبه تواندویکود  وحور 
 شنوای  وورد استفاده  رار گیرد. دیدهآسیج
کلیییری واژه کددود  وحددور، دروددانیبددازی  هیای  کودکددان بددا آسددیج ، نااویددی، تنهددای ، درودان 

 شنوای 
                                           

 . اخهیمم :ایممران، کروانشمماه، اسممالوی آػاد دانشممگاه، کروانشمماه واحممد، نصبگممان و ضمموان پژوهشممگران حاشممگاه (،وسممجول نوخسممنده). 1

farhadivahid.a@gmail.com 
 .ایران، شیراػ دانشگاه، روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده، استثنایی کودکان آووػش و روانشناسی ارشد کارشناسی. 2
 .ایران، طباطبایی عالوه دانشگاه، روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده، استثنایی کودکان آووػش و روانشناسی ارشد کارشناس. 3
 .ایران، کروانشاه واحد، اسالوی آػاد دانشگاه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، آووػشی تکنولوؼی ارشد کارشناس. 4
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 مقدمه

هممای وصتلممف پزشممکی و ضنبمه یکممه دارا اسمم  طنمدوضهی یشممراخط 1آسمیب شممنوایی
(. اصممطالح آسممیب شممنوایی 3123، وسممتاضران و قهرانممی، سممیادتیان) حاشممدوممی اضتهمماعی

کهبممود شممنوایی حمما هممر شممدتی کممن شممنوایی ، ههممه نمموا  خعنممی اػ داونممه ناشممنوایی عهیمم  تمما 
همای برضسمته (. خکمی اػ ویژگمی3123، ههتمی علهمدارلو و شمساعی) گیمردظفیف را در بروی

افمراد ضاوعمه  حما دخگمر حصمشرضماخ و  ومثثرنماتوانی در اخسماد رواحمط ، افراد حا آسمیب شمنوایی
 (.2630، نساخان و ووللی، قیاوتیون) گرددویو انزوای اضتهاعی ونسر  تنهاییحه که اس 

خممدادهای اضتهمماعی در اثممر  کودکممان و نوضوانممان حمما آسممیب شممنوایی اػ رو رفتممار و تفسممیر 
، ودبر حروم  ظمآنها  حنابراین نقص زحانی، تر اػ ویانگین اس پایین، هاآنوحرووی  زحانی 

کالومی وهارت اػ  شمود ویو ووضمب  کنمد ویو رواحطشمان حما وحمیط بیرونمی آسمیب وارد های 
کننمممدرواحطشمممان رضممماخ  کهتمممری داشمممته حاشمممند و احسممماس تنهمممایی  فممموضیکی و ) ونمممدی 

کودکمان  (. ههشنین2662، 2برخنتون کنش اضتهاعی و طرػ برظورد افراد ضاوعمه نسمب  حمه  وا
وعهممول  آنهمما  دلسمموػی و سممرػنش، وصتلفممی واننممد تممرحنحمما آسممیب شممنوایی و احساسممات 

کودکان اخساد  و  وظموظلم همایی در اظمتالل درنتیسمهو  کند ویشراخط دشواری را برای این 
کودکان پدخد وی که نهونه حارػ آن ضعف رفتار این   انزوا و احساس تنهایی، ظودپندارهآورد 

 (.3117، فرویالنی) اس 
آسمممیب شمممنوایی در فراخنمممد اضتهممماعی شمممدن و رواحمممط حممما  کودکمممان حممما، اػ طرفمممی دخگمممر

 کمه حمه احسماس نااویمدی در کننمد ویرا تسرحمه  فراوانی هایدشواریو  وشکالت، ههسالن
کودکمان، در سمنین ودرسمه ویژهحه . شود ویونسر آنها  ظمود را حما ههسمالن سمالن ظمود ، ایمن 

کهتری نهوده و نااوید وی کنند ویوقاخسه  وحیطمی  همایحهاخ کهبود ، شوندو احساس 
خکمان) کند وینیز این احساس را تقوخ   دانمش آوموػان  (. نااویمدی در ایمن2661، 3کوطو و آر

                                           
1. Hearing impairment 

2. Fujiki, M. & Brinton, B 
3. Küçük, Y., & Arıkan, D 
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 نهاخمممدرا وصتممم  آنهممما  احمممتال حمممه افسممردگی و اضمممطراب شمممود و عهلکممرد سمماػػوینمممهتوانمممد وممی
 (.2631، 1حاحاروگلو)

کودکمممان حممما حمممم یاشمممناظتی و وشممماورهبمممر ههمممین اسممماس اراجمممه ومممداظالت روان  آسمممیب ه 
حممه اخسمماد تسممارب وثبمم   تمموانوممیایممن وممداظالت  یهمما. اػ نهونممهشممود وی یضممرورشممنوایی 

که تسرحه یحمرا کهبودهمما را نقصمانتأثیر  توانندویوثب   یهااین افراد اشاره نهود؛ طرا  هما و 
کودکمان تسرحمه2667، 2شوولی و ووران، حاویستر، تی ) اػ بین ببرند وثبم   ای(. حاػی برای 

کودکمان اضماػه ومی حصشلغت و کمه حمه  کارآومد اس   دهمد تما احساسمات ظمود را حمه صمورتی 
کنند.  کودکان  3دروانیحاػیبیان  که حه وسیله آن طبیع   بیمانی  صمورتحمهتکنیکی اس  

کهک 3126، سهرابی شگفتی) شود ویوعنی  کودکان  وسماجلی را  کند وی(. این تکنیک حه 
کنندتوانند در وحیط اطکه نهی در قالب حاػی اراجه دهند و هیسانات ونفمی ، رافشان بیان 

 (.2662، 5؛ دای  ضونز2667، 4ض ، رخف، هراندػ، پرتر) ظود را نشان دهند
کممرده  گونممهایممنرا  دروممانیحمماػی 6فرهنممگ توصممیفی انسهممن روانشناسممی آورخکمما تعرخممف 

گمممم  سممممفالگری) و وسممممای  حمممماػی هممممافعالیمممم اسمممم : اسممممتفاده اػ  ، وکعممممب، آب، وثمممم  
درومممانی نقاشمممی و رنمممگ انگشمممتی( در روان، حممماػیشمممبظیهمممهی ها کعروسممم، ها کعروسممم
کمه ی حاػیها روشکودک.  ػنمدگی ، همافعالیم  گونمهایمندرومانی بمر ایمن نظرخمه اسمتوار اسم  

کممودک را قممادر وممی کننممد ویکممودک را وممنعک   هممایپممرداػیظیممالهیسممانی و  سمماػند تمما و 
کنممد و حمما همما روش، همماخش حگممغارداحساسممات و وشممکالت ظممود را حممه ن ی ضدخممد را آػومماخش 

کلهات، رواحط کمه بمر دنیمای حلکه در عه  آشنا شود. این نوا روان، نه فقط اػ طری   دروانی 
کودکدرونی و تعار  ، طنین ػندگی روػوره و رواحمط ضماری او تهرکمز داردهن، های ناهشیار 

تممر خمما توانممد در سممطح رهنهممودیاومما در عممین حممال وممی، وهکممن اسمم  غیممر رهنهممودی حاشممد
                                           

1. Babaroglu, A. 

2. Tice, D. M., Baumeister, R. F., Shmueli, D., & Muraven, M 
3. Play therapy 
4. Porter, M.L., Heruandez., Reif, M., Jessee, P 
5. Dayle Jones, K 
6. American Psychological Association 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVkb-uvY7LAhWkfnIKHV5aD0sQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apa.org%2F&usg=AFQjCNGEqGtWi_Ve6tBCgdcnZX488vksZA&bvm=bv.114733917,d.bGQ
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 (.3125، تقوی، عبیحی، گنسی) تعبیری نیز اضرا شود صورتحهتر و تحلیلی
وتصصصمان سمالو   3266گمردد. در اوایم  سمال بروی 3256دروانی حه سال قدو  حاػی

کودک براتمون و ) انمدهای درومانی آن پغیرفتمهحا توضه حه ویژگی، روانی ارػش حاػی را در دروان 
روان دروممانی حممه شممیوه دروممانی را حممه حمماػیتمموان تارخصشممه و تحممولت حمماػی(. وممی2630، 1ودافمم

خممدگممری بممر اسمماس فعالیمم تحلیمم   کالیممن (3201) 2هممای آنمما فرو حمماػی، (3200) 3و والنممی 
دروممانی ارتبمماطی بممر حمماػی، (3212) 5هممای دیوخممد لممویبممر اسمماس فعالیمم  4دروممانی رهاخشممی
خممک آلممن( 3211) 6هممای ضسممی تافمم اسمماس فعالیمم  دروممانی بممیو حمماػی( 3215) 7و فردر

کمممارل راضمممرػبمممر اسممماس فعالیممم  9وحمممورخممما وراضمممع 8رهنهمممود و ویرضینیممما  (3213) 10همممای 
کسالین کردتقسین (3202) 11آ  (.3123، بزوی و نرسی) حندی 
کودکحاػی کسالین روخکردبر اساس  12وحوردروانی  ( تمدوین 2662) 13لنمدر  توسمط، آ

کودک وحور را طنین بر ویل حنیادین حاػیگردخد. وی اصو  :شهرددروانی 
کوطکی اػ بزرگسالن نیستند واننمد آنهما  درومانگر نباخمد حماحنابراین حماػی، کودکان نسصه 

کودکان وی کند؛  کودکمان تواننمد تهماوی هیسمانبزرگسالن برظورد  کننمد؛  همای ظمود را بیمان 
کودکمان انعطما شمان ارػشههتماییسزاوار احترام هستند و حاخستی برای بی گمغاری شمود؛ 

کودکمان حمه کودکان اػ توانایی عاتی برای رشد و نهو برظوردارند؛  طمور طبیعمی اػ پغیر هستند؛ 
کودکممان حمم  دارنممد ظودشممان کننممد ویطریمم  حمماػی ارتبممای برقممرار  کالوممی  صممورترا حممه؛  غیممر 

کودکممان نحموه بهممره کنممد؛  کودکممان بممر کننممد وی هممای دروممانی را تعیمینونممدی اػ ضلسمهبیمان  ؛ 
                                           
1. Bratton, T. S.C., Dafoe, E.C 
2. Anna Freud 
3. Melanie Klein 
4. Release Play Therapy 
5. David Levy 
6. Jesse Taft 
7. Frederick Allen 
8. Non-directive play therapy  
9. Client-centered  
10. Carl Rogers 
11. Virginia Axline 
12. Child-centered   
13. Landreth, G.L 
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و دروممانگر حاخممد در ایممن فراخنممد صممبور حاشممد.  کننممد ویاسمماس سممرع  رشممد ظودشممان حمماػی 
بمرای  فمرد وحموری اػ نظرخمه، ی تکاو  وناسبخک برناوه عنوانحه کودک وحوردروانی حاػی

کودکان اخساد شد کسالین) کار حا  کر3257، آ  (.2631، 1رایو  ؛ حه نق  اػ استالها
کممودکحمماػی دروممانی تممرین روخکممرد نظممری بممرای حمماػیوحبمموب عنمموانحممهوحممور را دروممانی 

کمممرده گرلی، رای، ومممولن، لمممبالن ، لهبمممرت) انمممدشناسمممایی  (. 2661، 2کممماپالن، واخممم ، حممما
کی اػ همای خافتمه کممودکاثممرات وثبم  و وعنمادار حمماػی پژوهشممی حما افممزاخش  وحمور دردرومانی 

افمزاخش ، (2630، 3حماونیش و دیموخ ، سماتلر) کودکمان اوتیسمتیک رشد عاطفی و اضتهماعی
کنتممرل ظممود و ههممدلی در دانمممش ، هممای اضتهمماعی و احعمماد آن اػ ضهلمممه ههکمماریوهممارت

رواحممط حمما  بهبممود تعمماوالت اضتهمماعی و، (2631، 4هممال) آومموػان وبممتال حممه اظممتاللت خممادگیری
کودکممان  هممای ارتبمماطیبهبممود وضممعی  تعمماولی و وهممارت، (2631، 5کمماریزال ) ههسممالن
 وشکالت ظلقمی کاهش، (3122، عبدظدایی و دلگشا، ویان حندی، ارقبایی) اوتیستیک

کودکمان حما اظمتالل خمادگیری) ، نصمیرخان و وحهودآحمادی، سورشمسانیحیمدری ) افسردگی( 
کودکان، (3125 کر و رای) کاهش اضطراب و نگرانی  همای بهبمود وهمارت، (2631، 6استالها

کاهش افسردگیپغیرش ، حرو  ظود، اضتهاعی کر) ظود و دخگران و  گرلی و پما ، (2660، 7حا
کمنبهبود وهارت کماهش انمزوا و  کودکمان های ارتباطی و  ( 2661، 8دپمو) دحسمتانیپمیشرویمی 

 .حاشدویکودکان 
در وسهوا حا توضه حه وطالب عکر شده و وضود وشمکالتی ههشمون نااویمدی و احسماس 

کودکان حا آسیب ؛ گمرددومیآشمکار  ظموبیحمهشنوایی ضرورت انسام این وطالعمه تنهایی در 
کمه آخما حماػی درومانی حنابراین پژوهش حاضمر حمه دنبمال خمافتن پاسمز بمرای ایمن پرسمش اسم  

                                           
1. Stulmaker, H. L., & Ray, D. C 
2. Lambert, S., Leblanc, M., Mullen, J., Ray, D., Baggerly, J., White, J., Kaplan, D 
3. Salter, K., Beamish, W., & Davies, M 
4. Hall, J. G 
5. Carrizales, K. E 

6. Stulmaker, H. L., & Ray, D. C 

7. Baggerly, A., Parker, M. 

8. Dupee, T. E 
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کودکان   دارد؟تأثیر  حا آسیب شنواییکودک وحور بر تنهایی و نااویدی 

 روش
ک آػومونپم  -آػومونپمیشروش پژوهش شبه آػواخشی حا طمرح  گمروه  نتمرل بمود. ضاوعمه حما 

در سممال  شممهر وشممهد احتممدایی دظتممر حمما آسممیب شممنوایی وقطممع آومموػانآومماری شمماو  دانممش
کودکمان آسمیب 16گروه نهونه شاو   بود. 21-3125تحصیلی  کمه نفمر اػ  دخمده شمنوایی بمود 

گمروه آػومماخش صممورت در دسممترس انتصمماب شممدند وحمه کنتممرل 31) در دو  نفممر( حممه 31) نفممر( و 
 33تمما  7. ومالک ورود حممه وطالعممه عبممارت بمود اػ: سممن بممین ن شممدندیگزخاضمم یصمورت تصممادف

، تمیکحر، هرگونمه وعلولیم  ضسمهی عدم احتال حمه، بهره هوشی نروال بر اساس پرونده، سال
بمود و ومالک ظمروح عبمارت بمود اػ عمدم رضماختهندی و  تموانی عهنمی و اوتیسمنکمن، نابینایی

اضممرای پممژوهش و سمماحقه شممرک  در ضلسممات اوکممان شممرک  در ضلسممات دروممان در ػوممان 
کنتمرل و ی وداظلهپیش اػ اضرای برناوه (.دروانیحاػی) آووػشی وشاحه گمروه  ای برای هر دو 

کودکان و وقیماس تنهمایی  آػواخش آػومون اضمرا شمد. سمپ  پمیش عنموانحمهوقیاس نااویدی 
روخکمرد  اسماس بروحور  کودک دروانیحاػیضلسه تح   1واه حه ودت  2گروه آػواخش طی 

کسممالین  گرفتنممدآ کممودک وحممور بممر اسمماس دروممانی ی آووػشممی اػ حمماػی. وحتمموای برناوممهقممرار 
کسممالینروخکممرد  کممه در ضممدول شممهاره 3202) آ حممه شممرح عیمم  آوممده  3( اقتبمماس شممده اسمم  
 اس :

کسالینکودک دروانیبازی. جلسات 1جدول   و ور با استیاده از نویکرد آ
گروهمی  کودکان:وعارفه و آشنایی حا  جلسه اول: انفمرادی حمه اتماق  صمورتحمهخمک ضلسمه کودکمان قب  اػ شمروا ضلسمات 

که هد  دروانیحاػی و ههشنمین برقمراری  آنحما  آشمناییو  درومانیحماػیکماهش حساسمی  حمه اتماق  آن هداخ  شدند 
 ارتبای حا دروانگر بود.

کودکان حا وحیط و خ جلسه دوم: کدخگر ودنظر بود و برای اخساد راحطمه دوسمتی و احساسمی اونیم  در این ضلسه تطاب  
کودکممان پیشممنهاد  کممه  کودکممان نقشممی ، دادنممدوممیهممر حمماػی  انسممام شممد. در ایممن ضلسممه دروممانگر بممرای ارتبممای بهتممر بممین 

 ویانسی داش .
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 ها کعروسمت وثبم  و ونفمی حمه وسمیله در این ضلسه اضرای نهماخش عروسمکی و بیمان عواطمف و هیسانما جلسه سوم:
 انسام شد.

اسمباب همایانسان: هد  اصلی استفاده اػ حیوانات و حاػیاسباب هایانساناستفاده اػ حیوانات و  جلسه چهارم:
کودک حه صحب  و حه  حاػی کیفی  رواحط ظود حا دخگران و حمالعک  ترغیب   اػ ایمن طریم . حاشمدومینهاخش در آوردن 

کمه شود ویکشف اػ رواحط حا دخگران  گیریکنارهخا عل  نااویدی و انزوا  کودکان ظواسمته شمد  . در انتهای این ضلسه اػ 
کرده و در ضلسه  وابیننهاخشی را   بیاورند. دروانیحاػیحه اتاق  آخندهحیوانات طراحی 

کودکممان در  همایینهماخشدر ضلسمه قبمم  و اضمرای  حماػیاسمباب همایانسمانومرور حماػی حما حیوانممات و  جلسره پرنجن: کمه 
کممردن  نهمماخشه قبمم  وایمم  بودنممد بممرای ایممن ضلسمه بیاورنممد. هممد  اػ اضممرای ضلسم کودکممان بررسممی  خشممهوممورد نظمر   هممایر

کودکان  کودکان بود زیرا   که حا شراخط روحی حاضر وی ههصوانی داشته حاشد. گزخنندبرویرا  هایینهاخشوشکالت 
کممودک اخسمماد  هممایراه ظهیرحمماػی: ظهیرحمماػی جلسرره شفررن: گونممه و آشممنای کنممد ویضدخممد بممرای بیممان  . ویژگممی حمماػی 

کودک  خمک اسمتعاره بمرای  عنموانحمه دهمدومیکه تغییر شمک   گونهههان. ظهیر شود ویظهیرهای رنگی حاعث سرگروی 
 .تغییر دادن نیز وفید اس 

کمودک  جلسه هیتن: که  تما داسمتان  شمود ویتشموی  حاػی سفر ظیالی: بیشترین اههی  این سفرهای ظیالی این اس  
خاحمد. ، ظود را حگوخد گغشمته را در نگماهی حمه درون ظمود و رفتمار دخگمران داشمته حاشمد و دلیم  احتهمالی حعضمی حمواد  
کنممد نقممش  هممایهممد حعضممی اػ  کممودک احساسممی  را در ػنممدگی داشممته  وممثثریو  فعممالحمماػی ظیممالی عبارتنممد اػ اخنکممه 
کند و قادر شود بمر رفتمار ظمود  تروناسبکودک قادر شود رفتارهای ، اس  که پیاودهای بهتری دارد حشناسد و تسرحه  را 

کند  گردد.؛ حدین ترتیب رواحطش حا دخگران تسهی  ویو دخگران حصیرت پیدا 

کوتاه بر آووظته جلسه هفتن: ک  برناوه شد و سپ  حهآنها  هایدر این ضلسه نیز وروری  کهک شمد تما ضلسمات آنها  اػ 
ک  های ظود را حه وحیط بیرون تعهین دهند.رده و آووظتهدروانی را ترک 

 
کودکممان و وقیمماس تنهممایی ، دروممانیحمماػیپمم  اػ پاخممان ضلسممات  حممهوقیمماس نااویممدی 

گمروه اضمرا شمد وپم  عنوان   یمپمژوهش اػ طر یهمای حاصم  اػ اضمراداده آػومون بمرای همر دو 
 شد.تحلی   ان خووارک  یتحل
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 ابزار پژوهش
کماػدین: کودکانوقیاس نااویدی ال (  کمولب  2راضمرػ، 1این وقیاس توسمط  سمال در  3و 
کممماػدین و ) شمممدحممماػنگری  3210تهیمممه و در سمممال  4وقیممماس نااویمممدی حمممک بمممر اسممماس 3211
پرسممش حلمی و ظیممر اسم . حممالترین نهمره در ایممن  37دارای  . ایممن وقیماس(3211، ارانکمهه

کمود 37وقیاس نهرۀ  که نشمانگر حمالترین حمد نااویمدی در  تمرین نهمره صمفر ک و پماییناس  
که نشانگر پایین کودک اس اس    5ومایر، نظر اعتبار پیش بمین . اػترین سطح نااویدی در 

کودکممان را بممرای پممیش3223) گراخانممه آخنممده در ( وقیمماس نااویممدی  بینممی رفتارهممای ظودکشممی 
کودکان و نوضوانان  گروهی اػ  بررسمی  همای روانمیساله بهنسمار و دطمار اظمتالل 37تا  7وورد 

گروه دطار افسردگی حاد و  366کرد.  نفر فاقد افسردگی بودند. طبم  نتماخذ ایمن  11نفر اػ این 
کودکممان در خممک دوره پیگیممری نهممره، وطالعممه ای حمما سمماله راحطممه 1هممای وقیمماس نااویممدی 

گراخانمه نداشم . در وطالعمه فرانسمیز  حماػ آػوماییپاخمایی  ( ویمزان2661) 6رفتارهای ظودکشمی 
کودکان دطمار اظمتاللوقیاس نا کودکان در نهونۀ  همای روانمی در فاصملۀ شمش هفتمه اویدی 

17/6r=  کودکان بهنسار در فاصلۀ ده هفته کمه ایمن  =52/6rو در نهونۀ  گزارش شده اسم  
کرونبماد برابمر حما ویزان بیانگر ثبات وتوسط آػوون اس . ههشنین   بمود 27/6ضرخب آلفای 

کممرد  ییاخممپا شممده اسمم . 27/6را نیممز  7بممراونمممن اسممپیرونو پاخممایی حاصمم  اػ روش دو نیهممه 
کرونبادیناوه در ا پرسش  دس  آود.حه 71/6 ن پژوهش حا استفاده اػ روش آلفای 
( 3215) 10و رنشمماو 9همم خها، 8پرسشممی توسممط آشممر 25ایممن وقیمماس : وقیرراس تنهررای  ب(

                                           

1. Kazdin, A. E 
2. Rodgers, A 
3. Colbus, D 

4. Beck 
5. Mayer, W 
6. Francios, E. D 

7. Spearman- Brown 
8. Asher, S 

9. Hymel, S 
10. Renshaw, P. D 
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خابی تنهمایی و کودکمان  برای ارز  1 شمده اسم .سماله طراحمی  31تما  7نارضماختی اضتهماعی 
در  کودکمماسمم  تمما  کودکمم  یممهمما و عال( بممرای سممرگروی21و  32، 31، 31، 33، 1، 5، 2) ومماده
وانمده یوماده حماق 30رد. یمگیای حه آن تعل  نهند و نهرهکن انسام آػوون احساس آراوش یح

 30ن ین آػومون بمیمگیرد و داونه نهمره انهره وی 1تا  3ن یرت بکیحندی لاس رتبهیبر اساس وق
شممتر اسمم . روایممی ایممن یب یاضتهمماع یتخو نارضمما ییه نهممره حممالتر نشممانه تنهمماکمماسمم   16تمما 

گمروه( حه3211) 1وقیاس را آشر و وخلر شمده  همای شمناظتهصمورت روایمی تهییمزی وبتنمی بمر 
کمه حما احسماس تنهمایی  گرا و ههگرا نشمان داده شمد  کردند و حه ترتیب اػ نظر روایی وا گزارش 

هاعی ظوب ههبستگی ونفی و وعنادار و حا وضعی  اضتهاعی ناوناسمب حا وضعی  اضت
پاخممایی ایممن آػوممون حمما اسممتفاده اػ روش دو نیهممه  ضررری ههبسممتگی وثبمم  و وعنممادار دارد. 

گممماتهن 23/6بمممراون   مممم حممما روش اسمممپیرون، 11/6کمممردن  کمممردن   بمممود 23/6 2و حممما روش دو نیهمممه 
ن پممژوهش حمما اسممتفاده اػ روش آلفممای یممناوممه در ا پرسممش ییاخمم(. پا3222، و آشممر 3کسممیدی)

 دس  آود.حه 76/6کرونباد 

 هایافته
در  کننمدگانشمرک ضهعی  شمناظتی  هایویژگی یتوصیفی برا هایشاظصتحلی  

گممروه آػومماخش ویممانگین سممنی آػوممودنی، پممژوهش نشممان داد وعیممار حمما انحممرا   51/2همما در 
گممروه  76/2 نفممر( در پاخممه  7) درصممد 1/21بممود.  21/3وعیممار حممرا  ان حمما 36/ 36کنتممرل و در 
 درصمد 1/11، نفمر( در پاخمه سموم 7) درصمد 1/21، نفر( در پاخمه دوم 5) درصد 1/31، اول
 کردند.تحصی  وی درصد در پاخه پنسن 7/0نفر( در پاخه طهارم و  36)

( وتغیرهممای پممژوهش در دو اریمن و انحممرا  وعیانگیممو، فراوانمی) هممای توصممیفیشماظص
کنترل   اس . شدهاراجه  2ضدول  درتفکیک وراح  اضرای آػوون  حهگروه آػواخش و 

                                           
1. Wheeler, V. A 
2. Gatman  
3. Cassidy, J 
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کنترل و  .2جدول  گروه  ویان ین و ان راف وعیار وتغیرهای پژوهش در دو 
 به تیکیک وراحل اجرای آزوون آزوایش

 گروه متغیر
   دمود     دمودزیش

 هراوانی انحراف معیار میانگین هراوانی انحراف معیار میانگین

 نااویدی
 31 56/3 10/1 31 22/3 00/31 آػواخش
 31 17/3 20/33 31 32/2 16/32 کنترل

 تنهایی
 31 22/5 10/20 31 75/5 71/10 آػواخش
 31 15/1 10/16 31 33/0 11/12 کنترل

 
کمماهش شمماظص ویممانگین در پمم 2) بممر اسمماس ضممدول گممروه آػومماخش (  نسممب  حممه آػوممون 

کنترل کی اػ بهبود تنهایی و نااویدی، گروه  گروه اس .  حا  داریوعنمیبمرای بررسمی در این 
خان اػ آػوون تحلی  این تفاوت  لػم اسم  قبم  اػ  ؛ حنمابراینتک وتغیره استفاده شمد کووار

گردند.های وورد نیاػ برای این آػوونفر پیش، های پژوهشبررسی فرضیه  های بررسی 

گروه و نروال بودن توزیع دادهآزوون ههسانی وانیانس .3جدول   هاهای دو 
 
 متغیر

 کو موگروف اسمیرنوف  ود
 داریسطح معخی Z داریسطح معخی F 2درجه  دادی  1درجه  دادی 

 512/6 11/6 117/6 61/6 21 3 نااویدی
 101/6 06/6 710/6 62/6 21 3 تنهایی

 
که نتاخذ ضدول خمان ههگنمی  فمر پمیش، دهد( نشان وی1) ههشنان  وحقم   هماوار

که، شده اس  نیس . ههشنمان  داروعنی( ≥ 61/6p) در سطحآوده دس حه Fوقادیر  طرا
خمع وتغیرهمای واحسمته در نهونمه  فمر پمیش، دهمدکه نتاخذ ضدول نشان ومی نرومال بمودن توز

کمه، وورد وطالعه وحق  شده اسم  وعنمی (≥ 61/6p) وقمادیر وحاسمبه شمده در سمطح طرا
خان  بمرای پاسمز دار کووار گمویی حمه ایمن فرضمیات نیس . حه این ترتیب استفاده اػ تحلی  

 پغیر اس .اوکان
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گروه  سه نااویدییوقا یانس برایووانکل یج آزوون ت لینتا .5جدول   شینترل و آزواکو احساس تنهای  
 ضری  اتا سطح معخاداری Fنس    میانگین مجذورا  درجه  دادی مجموع مجذورا  مخ ع تغییرا  متغیر

 60/6 325/6 77/3 17/1 3 17/1 آػوونپیش اویدینا
 55/6 663/6 11/23 22/50 3 22/50 گروه 
    37/2 27 72/11 ظطا 
     16 1350 وسهوا 
 01/6 663/6 21/12 76/130 3 76/130 آػوونپیش تنهایی
 06/6 663/6 26/53 21/111 3 21/111 گروه 
    02/1 27 71/212 ظطا 
     16 21101 وسهوا 

 
کنتمرل اثمر ، دهمد( نشمان ومی1) کمه نتماخذ ضمدول طورههان تفماوت بمین ، آػومونپمیشحما 

کنترل در نهرات نااویدی در سطح گروه آػواخش و  ؛ دار اسم وعنمی (≥ 61/6p) عهلکرد دو 
گفم  حماػیعبارت دخگر وی حه کسمالین کمودک وحموردرومانی تموان  کیمد بمر روخکمرد آ  بمر، حما تأ

کودکان حا آسیب شنوایی گمرفتن وسمغور اتما ومیتمأثیر  کاهش نااویدی  تموان دارد و حما در نظمر 
کمه نتماخذ ضمدول وداظلمه اسم .تمأثیر  ایمن تغییمرات ناشمی اػ 55/6 گف  نشمان  ههشنمان 
کنترل اثر ، دهدوی کنتم، آػوونپیشحا  گمروه آػوماخش و  نهمرات  رل درتفاوت بمین عهلکمرد دو 

گفم  حماػیعبمارت دخگمر ومی ؛ حمهدار اسم وعنی (≥ 61/6p) تنهایی در سطح درومانی تموان 
کسممالین کمودک کیمد بممر روخکمرد آ کماهش، وحمور حمما تأ کودکممان حما آسممیب  بمر  احسمماس تنهمایی 
گمرفتن وسمغور اتما ومیتأثیر  شنوایی گفم دارد و حا در نظر   ایمن تغییمرات ناشمی اػ 06/6 تموان 
 وداظله اس .تأثیر 

 گحریبحث و نتحجه
کممودکهممد  پممژوهش حاضممر بررسممی اثرحصشممی حمماػی کیممد بممر روخکممرد دروممانی  وحممور حمما تأ

کودکممان حمما آسممیب شممنوایی بممود. نتمماخذ تسزخممه و تحلیمم   کسممالین بممر تنهممایی و نااویممدی  آ
که حاػی داده کمودکهای این پژوهش نشان داد  کسمالین دروانی  کیمد بمر روخکمرد آ وحمور حما تأ
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کودکان  کاهش داده اس . شنوایی دخدهآسیبتنهایی و نااویدی   را 
کممودکحمماػی کممردن ػوینممهوحممور حمما دروممانی  احساسممات و  یتصلیممهای بممرای بممروػ و فممراهن 
سماتلر و  همایپمژوهشخافتمه حما نتماخذ ایمن  اسم . ومثثرکمودک بمر احسماس تنهمایی هیسانات 
 ( و ارقبممممایی و ههکمممماران2661) دپممممو، (2631) کمممماریزال ، (2631) هممممال، (2630) ههکمممماران

کمممه بمممر بهبمممود رواحمممط حممما ههسمممالن3121) کممماهش  همممایوهمممارت، (  اضتهممماعی و ارتبممماطی و 
کودکممان تأییممد دارنممد گفمم وممی خافتممهههسممو اسمم . در تبیممین ایممن ، وشممکالت انممزوای  ، تمموان 

کمودک اػ طریم   دروانیحاػی وحیطی اون برای ابمراػ احساسمات و حم  وشمکالت و وسماج  
گممماهیخمممابی حمممه کمممه حمممه دسممم  کنمممد ویاخفمممای نقمممش فمممراهن  نقاشمممی و، ظهیرحممماػی ، ظودآ

دوسممتان و ضاوعممه و ضمماخگزین  در وممورد رواحممط حمما ونفممی همماینگممرشظودکارآوممدی و تغییممر 
کارآود ونسر  کردن افمزاخش  در توانمدومیوعه این عواوم  که وسه شود ویآن حا افکار وثب  و 

کممماهش احسممماس کودکمممان  ارتبمممای حممما ههسمممالن و  (. 2631، حهیمممدی) حاشمممد ومممثثرتنهمممایی 
کهم دروانیحاػی ههشنین کودکان  ارتبمای برقمرار  یتمری را بمراهمای سمالنتما راه کنمد وی کحه 
کننمد، رشد رواحمط سماػنده، کردن ، فلیم ون ) افمزاخش وقاووم  و تسمهی  احساسمات پیمدا 

ک و اسنیسمکاک رشمد خمک ارتبمای اومن را ، درومانیحماػیفرآخنمد  (. در وسهموا2636، 1سیوال
کممودک تسممهی   کممودک ظممود را  کنممد ویبممرای  کنممد و اػ طریمم  برقممراری  طممورحممهتمما  کاومم  بیممان 

کاهش دهد  (.2665، 2ری) ارتبای حا دخگران احساس تنهایی ظود را 
که کودکحاػی ههشنین نتاخذ بیانگر این بود  کودکمان وحور دروانی  کماهش نااویمدی  بر 

 همماخلر و ههکمماران، (3125) هممای سورشممسانی و ههکممارانایممن خافتممه حمما پممژوهش .وممثثر بممود
گرلی و  ( و2631) کرحمما کممه ههگممی بممر2660) پمما کممودکحمماػیتممأثیر  (  کمماهش دروممانی  وحممور بممر 

تأییمد  شمناظتینرواطمور سماػگاری اضتهماعی و افسردگی و افزاخش اعتهاد حه نف  و ههمین
 .دارند ههسو اس 

کاوی، گف  توانویدر تبیین این خافته  کودکان حا آسیب شمنوایی  هانا و تسارب ونفی 
                                           
1. Van Fleet, R; Sywulak, A.E; Sniscak 

2. Ray, D 
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(. حمماػی2631، حاحماروگلو) کنمد ویرا دطمار احسماس نااویمدی آنهما  در فراخنمد ورود حمه اضتهماا
کمماوی 1دروممانی نقممش پالخنممده روانممی کممودک دارد و اػ شممدت نا هممای کاسممته و نقشممههمما بممرای 

کودک اراجه  ، احمدی و حنمی ضهمالی) کند ویوفیدی را برای ح  وشکالت در حین حاػی حه 
کودکممان 3115 کمماهش احسمماس نااویممدی در ایممن  حمماػی .شممود وی( و اػ ایممن طریمم  قممادر حممه 

کممودک کممودک ناشممنوا ایممن اوکممان را فممراهن  وحمموردروممانی  کممه حتوانممد نسممب  حممه  کنممد ویبممرای 
که سبب اخسماد وشمک  در وی شمده اسم  پیمدا  دنیای درونی کرده و آنشه را  ظوخش رضوا 

ا ظاصممی  شممک حمم ظهیممر ههشممون وسمماخلی اػ اسممتفاده. کنممد پیممدا را تغییممر آوممادگی وکنممد 
کودکمممان ومممی، پمممغیری و تغییمممر خمممافتن آن کمممهحمممه  تواننمممد در احساسمممات و همممن ومممیآنهممما  آوممموػد 

کننممد و اعتهمماد حممه  بممرای غلبممه بممر احساسممات ونفممی آنهمما  نفمم وشممکالت ظممود تغییممر اخسمماد 
کودکممان را اػ نااویممدی . اػ طرفممی لممغت ناشممی اػخاحممدافممزاخش   اضممطراب و نگرانممی، ایممن حمماػی 
 (.2667، 2سالهان) رهاندوی

کودکات وثب  حاػیتأثیر اػ دخگر کمودک وحمور تسرحمهدروانی  گروهمی توسمط  ی وحمیط 
گروهی حه سبب . دروانحا آسیب شنوایی اس  که فراتمر پوخاییهای  های اظتصاصی ظود 

تر و پاخمدارتری بمر افمراد بمر ضمای ات وسیع، تأثیرحاشداػ ضلسات آووػشی و خا دروان فردی وی
اخسمماد سیسممتن حهمماختی اػ افممراد در ، ی واهیمم  تعمماولیات حممه واسممطهتممأثیر گممغارد. ایممنوممی

کممه وسممجله وشممترکی وضممود دارد گروهممی، شممراخطی  ی   ػوینممهتقوخمم، اخسمماد حمم  انسممسام 
گروه گمروه وشارک  در فعالیم ، ههدلی و درک وتقاب  افراد اػ ضانب اعضای  همای عهلمی 

اػ ضانممب دخگمران حممه  حم راهافممزاخش اعتهماد حممه نفم  و اراجممه ، نظیمر اخسماد حمم  ارػشمهندی
کممه بممر روی . در ضرخممان ایممن تعمماوالت فممرد عممالوه بممر ایممنشممود ویدلیمم  شممراخط وشممترک ویسممر 

در سممایر احعمماد وثبمم  وضممودی ظممود نیممز ، کنممد وید روی وشممکالت تهرکممز هممای ظمموتوانممایی
 صممورتحممهکممه شممصص  شممود ویی وثبمم  حمما دخگممران حاعممث دهممد. راحطممهبهبممودی نشممان وممی

کنممد. حهاخمم  اضتهمماعی فزاخنممده حمماػده نسممبتا  پاخممداری اػ ، اضتهمماعی و ظردوندانممه رفتممار 
                                           
1. Psychological cathartic 

2. Sallman, C. M. 
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که وی کهمک شادوانی اس   ، اسمهاعیلی، کسبما ) کنمدتوانمد حمه تحمول و رشمد شصصمی 
کمماهش تنهممایی و  تممرهممای وثبمم ظممود حممه هیسممان ینوحممهحممه(؛ ایممن اوممر 3121، اسممهاعیلی و 

کودک ناشنوا وی  انساود.نااویدی 
گون ومیه و در عرصمهخمن ػاوی  حاضمر اػ طنمدیذ تحقخنتا گونما گرفتمه کمتوانمد حمه همای  ار 
  اسمتثنایی یمن و تربیوشاوره و تعلم، نیدرواروان یهاتواند در حوػهها را وین خافتهیشود؛ ا

که نتما کارحس ؛ طرا کمودک یارآومدکذ حاصم  اػ خحه  ب یمکصمورت تروحمور حمه_  ومثثر حماػی 
کاهش احساس تنهمایی و نااویمدی دری، تخو حها یآووػش _ یروش دروان کخ کودکمان حما  بر 

کمه اػضهلممه وحمدودخ . کنمد ویآسمیب شمنوایی حکاخم   حمما همای پمژوهش حاضممر ایمن بمود 
کنترل وتغیرهای ) توضه حه نوا پژوهش وانند تحصمیالت ) گروداظلهشبه آػواخشی( اوکان 

پمژوهش حاضمر وبتنمی بممر  ههشنمین وضممود نداشم . نموا و درضمه آسمیب شمنوایی(، والمدین
گزارش دهمی بموده اسم  هایداده در وعمر  سموگیری  تواننمدومیحمالقوه  همادادهایمن  و ظود 

کممردن ایممن در پممژوهش شممود ویپیشممنهاد  ؛ حنممابراینقممرار داشممته حاشممند هممای حعممدی حمما لحمماو 
 پغیری و غنای اطالعات حه دس  آوده افزوده شود.ووارد بر توان تعهین

 منابع
 انتشارات پردخ .، تهران، روانشناسی رشد(. 3115) ش.، حنی ضهالی، ح.، احدی 
 کممودک وحممور بممر  یاثرحصشممی حمماػ(. 3122) ا.، عبدظممدایی، ئ.، دلگشمما، ی.ی، ویممان حنممد، م.، ارقبممایی دروممانی 

کودکممان اتیسممتیهممای افممزاخش وهممارت کممودک و نوضمموان. کارتبمماطی  کنگممره بممین الهللممی روانپزشممکی  ، ششممهین 
 دانشگاه علوم پزشکی و ظدوات بهداشتی تبریز.

 کمماهش اضممطراب و افممزاخش احساسممات وثبمم  وی حمماػیهمما ک(. اثممر تکنی3123) م.، نرسممی، ن.، بزوممی  دروممانی در 
کودکان   .367-316، 5، شناظتیوطالعات روان ساله وبتال حه سرطان ظون. 2-32سطح ساػگاری عهووی در 

 درومانی (. بررسمی اثرحصشمی آوموػش حماػی3125) ح.، ػارعی وحهودآحادی، م.، نصیرخان، ر.، حیدری سورشسانی
کودکممان حمما اظممتالکممودک کسممالین بممر تغییممرات ظلقممی  خکممرد آ وسلممه وطالعممات ل خممادگیری. وحممور حمما اسممتفاده اػ رو
 .22 -32، 1، ناتوانی

 کممماربرد آن در درومممان اظمممتاللت رفتممماری و ی هممما روش(. 3126) ن.، سمممهرابی شمممگفتی وصتلمممف حممماػی درومممانی و 
کودکان.   .01-51، (3) 5، و ودلهای روانشناظتی ها روشهیسانی 
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 اوید حه ػندگی و ظوشبینی در دانمش آوموػان ای (. بررسی وقاخسه3123) ا.، قهرانی، .م، وستاضران، .ح، سیادتیان
 .20-31، 332، تعلین و تربی  استثنایی ناشنوا و شنوا.

  گروهمممی وبتنمممی بمممر حصشمممش بمممر (. اثرحصشمممی وداظلمممه3121) م.، اسمممهاعیلی، ل.، اسمممهاعیلی، م.، کسبممما ی 
تربیتمی و روانشناسمی( علوم ) شناظتیآوردهای رواندس  وسلهبهزخستی روانشناظتی ضانباػان و ههسران آنان. 

 .31-12، (33) 3 ،،دانشگاه شهید طهران اهواػ
 کودکمان. درومانی بمر اظمتالل(. فراتحلی  اثرحصشی حاػی3125) س.، تقوی، ر.، عبیحی، ک.، گنسی همای رفتماری 

 .333-332، 2، وسله علوم رفتاری
 کودکان و نوضوانان استثنایی(. 3117) ب.، ویالنی فر  نتشارات قوو .. تهران: اروانشناسی 

 تهممران: آومموػان حمما نیاػهممای ویممژهتممدرخ  بممرای دانممشی همما روش (.3121) س.، شممساعی، .ق، ههتممی علهممدارلو .
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