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Abstract
Background and Purpose: Several methods are used to increase social skills and adaptation of
people with hearing impairment. In this regard, the present study aimed to determine the
effectiveness of shame management training program on aggression and social skills of children
with hearing impairment.
Method: This research was a semi-experimental study with pretest-posttest control group design.
The statistical population consisted of all students with hearing impairment in the city of Karaj in
2017. Using a convenient sampling method, 30 of them were selected as the sample and randomly
assigned to the experimental and control groups. Social skills rating scale (SSRS) and aggression
questionnaire (Bass & Warren, 2000) were used to collect data. Educational intervention was
conducted for the experimental group in 14 sessions, while the control group did not receive such
intervention. At the end, the data were analyzed by multivariate analysis of covariance.
Results: The findings of this study showed that shame management training program has a
significant effect on reducing aggression and verbal components, anger, and hostility of aggression
,except the physical component of aggression. In addition, in the current study, the effectiveness
of the shame management curriculum on social skills, the components of cooperation, selfexpression, and self-control were confirmed (P <0.01).
Conclusion: According to the results of this study, shame management training program, which
increases the self-esteem of hearing impaired children, is an effective way to reduce aggression
and to improve communication skills.
Keywords: Shame management, aggression, social skills, hearing impairment, students

Citation: Hasanvand B, Sharifi Daramadi P, Delavar A, Alaei P. Effectiveness of shame management training program on aggression and
social skills of children with hearing impairment. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2019; 6(1): 149-162.

*Corresponding author: Parviz Sharifi Daramadi, Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty
of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
Email: Dr_sharifidaramadi@yahoo.com
Tel: (+98) 21-48393176

149

فصلنامه سلامت روان کودک  -دوره ششم ،شماره  ،1بهار 1398
اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

مقاله پژوهشی
باقر حسنوند و همکاران

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری و مهارتهای اجتماعی
کودکان با آسیب شنوایی
باقر حسنوند،1پرویز شریفی درآمدی*،2علی دلاور،3پروانه علائی

4

 .0دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .9استاد گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه مطالعات خانواده ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران

تاریخ پذیرش31/14/02 :

تاریخ دریافت36/00/01 :

چکیده
زمینه و هدف :روشهای متعددی برای افزایش مهارتهای اجتماعی و سااازشیافتگی افراد با آساایب شاانوایی بهکار میرود .در این
ارتباط پژوهش حاضار با هد

تعیین اثربخشای برنامه آموزش مدیریت شارم بر پرخاشاگری و مهارتهای اجتماعی کودکان با آسیب

شنوایی انجام شده است.
روش :در این پژوهش ،از طرح نیمهتجربی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه اسااتداده شااد .جامعه آماری شااام تمامی
دانشآموزان با آساایب شاانوایی شااهر کرج در سااا  0936بود که با روش نمونهگیری در دسااتر  91 ،ندر از آنها به عنوان نمونه مورد
مطالعه ،انتخاب و به صاورت تصاادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شادند .ابزار گردآوری اطلاعات شام مقیا
مهارتهای اجتماعی (گرشاام و الیوت )0331 ،و پرساشنامه پرخاشگری با

درجهبندی

و وارن ( )2111بوده است .مداخله آموزشی برای گروه

آزمایش در طی  04جلسااه انجام شااد در حالی که گروه گواه ینین مداخلهای را دریافت نکردند .در پایان دادههای به دساات آمده با
آزمون تحلی کوواریانس یندمتغیره تحلی شدند.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشاااان داد برنامه آموزش مدیریت شااارم ،بر کاهش پرخاشاااگری و مؤلدههای کلامی ،خشااا و خصاااومت
پرخاشاگری به غیر از مؤلده بدنی پرخاشاگری ،تأثیر معناداری دارد .علاوه بر این ،در پژوهش حاضار اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت
شرم بر مهارتهای اجتماعی و مؤلدههای همکاری ،ابراز وجود ،و خویشتنداری مورد تأیید قرار گرفت (.)P<1/10
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرساد برنامه آموزشای مدیریت شرم با افزایش حرمت خود کودکان با آسیب شنوایی،
روش مؤثری برای کاهش پرخاشگری و بهبود مهارتهای ارتباطی باشد.

*نویسننده مسنن:و

پرویز شااریدی درآمدی ،اسااتاد گروه روانشاناساای و آموزش کودکان اسااتثنایی ،دانشاکده روانشااناساای و علوم تربیتی ،دانشااگاه علامه

طباطبائی ،تهران ،ایران.
ایمی Dr_sharifidaramadi@yahoo.co :
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کلیدواژهها :مدیریت شرم ،پرخاشگری ،مهارتهای اجتماعی ،آسیب شنوایی ،دانشآموزان

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

مقدمه

خشاونت تبدی میشاود؛ در واقع پرخاشگری پیشزمینه بروز

شخصی که با آسیب شنوایی متولد میشود ،با یالشهای مه

خشااونت مدرسااهای اساات ( .)1کودکان با آساایب شاانوایی به

و متعاددی در زمیناههاای اجتمااعی ،عاطدی ،فکری ،گدتار،

دلی نقص شانیداری در فضاااهای آموزشاای مشااکلاتی از قبی

تحصایلی ،تدکر و فراگیری مساائ ذهنی روبهرو است و حتی

پرخاشااگری همسااالان را تجربه میکنند .این کودکان قادر به

این کودکان در زمینه ارتباط با افراد خانواده نیز مشاااکلاتی

مدیریت برخی رفتارهای خود نیستند و از سویی کودکان قلدر

دارناد ( .)0در همین راساااتاا ،یکی از مشاااکلاات هیجانی که

با کتح زدن ،تمساخر ،و آزار کلامی بر مشاکلات آموزشی و

شرم0

تربیتی آنهاا میافزایند .موضاااوع زمانی بغرنجتر میشاااود که

اسات که دانشآموزان با آسایب شنوایی به شکلی متداوت آن

خانوادههای کودکان آساایب شاانوایی در خانه با مشااکلاتی از

دردناک در آنها ممکن

قبی رفتارهای ساااازشنایافته ،پرخاشاااگری ،قشااارق ،و ساااایر

اساات بهصااورت حالت تدافعی ،خشا و پرخاشااگری آشااکار

رفتارهای دشوار مواجه میشوند و مهار رفتارهای آنها از اختیار

انتقامجویی و کهتری همراه

خارج می شااود ( .)1آنچه باعث توجه پژوهشااگران به رفتار

اساات ( .)9به هنگام تجربه شاارم ،یح حساااساایت ویژه برای

پرخاشگرانه شده است ،آثار نامطلوب آن بر رفتار بینفردی و

احتمااا ارزیااابی اجتماااعی وجود دارد کااه معمولاان نتیجااه این

همچنین ،آثار ناخوشااایند آن بر حالات درونی افراد اساات.

ارزیااابایهااا مانادی بوده و فرد را وا میدارد کااه بااه جااای

نوجوانان پرخاشااگر غالبان قدرت مهار رفتار خود را ندارند و

معاذرتخواهی یا اصااالاح رفتار خود ،از دیگران اجتناب کند

رسوم و اخلاق جامعهای را که در آن زندگی میکنند ،زیر پا

( .)4به نظر میرسد که کودکان ناشنوا به دلی احساسات تشدی

میگذارند ( .)3نداشتن مهارت مدیریت شرم از سویی و فقدان

کودکان با آسایب شانوایی با آن روبرو هساتند احسااا
را تجرباه میکنناد ( .)2این احساااا
فراخوانی شاود و اغلب با احسا

نشده ،فقدان نقش ارتباطی موثر ،احسا

عدم رسیدن به هد

مهاارتهای اجتماعی از ساااوی دیگر همگی به این سااایک ،

و مؤثر واقع نشدن در محیطهای اجتماعی و بینفردی ،تمایلات

تاداوم میبخشاااند .برخی مطالعات ( )01نشاااان دادند که 41

پرخاشااگرانه بیشااتری نساابت به کودکان شاانوا از خود نشااان

درصااد کودکان با آساایب شاانوایی قادر به مدیریت رفتارهای

میدهند .این تمایلات در خیلی از آنها احسا
حتی خش معطو
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باقر حسنوند و همکاران

گناه و تقصیر و

خود نیساتند و فقدان مهارتهای اجتماعی به مشکلاتی از قبی
سازشنایافتگی منجر میشود؛ در حقیقت ،عدم توجه به برخی

به خود را بهوجود میآورد (.)5

پرخاشگری در رفتار کودکان ناشنوا به صورتهای خاصی

مهارتهای اجتماعی در فضاااهای آموزشاای و نخرداختن به آن

نمود پیدا میکنند .پرخاشااگری ممکن اساات بدنی باشااد که

در مطالعات داخلی به پیشاارفت مشااکلات کودکان با آساایب

آسیب فیزیکی را به همراه دارد؛ مانند مشت زدن ،لگد زدن ،یا

شانوایی دامن زده است .مهارتهای رفتاری و اصلاح مدیریت

گاز گرفتن .علاوه بر این ،نوع دیگری از پرخاشاااگری که به

هیجانات در آموزش و پرورش اسااتثنایی در برخی مطالعات به

پرخاشاگری کلامی مرساوم اسات به صورت نیشخند ،تمسخر،

شااک وساایع مورد مطالعه قرار گرفته اساات ( .)00از سااویی

نگاه معنیدار از بالابه پایین ،و گاهی ه بیمحلی ،خودش را

فراتحلی پژوهشهای انجام شاااده نشاااان میدهد که توجه به

نشاااان میدهاد ( .)6اگر یه پرخاشاااگری ممکن اسااات در

بهبود و ارتقاای برناامههای مداخلهای به خصاااور در محیط

محیط های مختلف اتداق بیدتد ،اما آنچه که بیشاااتر مورد توجه

مدرسه برای کاهش پرخاشگری و بهبود مهارتهای اجتماعی،

پژوهشاگران عرصه تعلی و تربیت قرار گرفته ،پرخاشگری در

اهمیت دارد ()02؛ به خصااور اینکه مرور پیشااینه پژوهشاای

مدرسه است که اگر مورد توجه قرار نگیرد به اشکا خطرناک

مرتبط نشاااان میدهد که پرخاشاااگری با ضاااعف مهارتهای

1. Shame
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اجتماعی به ویژه مهارت ح مسئله ( )1و هوش اجتماعی ()09
رابطه دارد.

باقر حسنوند و همکاران

ارائاه برنااماههاای آموزشااای در زمیناه سااالامت روانی و
مهارتهای خودمدیریتی هیجانی به کودکان با آسیب شنوایی

از این رو ،همواره دغدغه بساایاری از آموزندگان این بوده

در جهات کااهش اثرات مندی تعاار

هاا و هیجانهای مندی،

اسااات کاه روشهاای مادیریتی را ایجااد کنناد تا مشاااکلات

بساایار مه اساات و بنابراین توجه به بهبود و ارتقای برنامههای

دانشآموزان با آساایب شاانوایی را به حداق برسااانند .یکی از

مداخلهای مدرسااهمحور برای کاهش پرخاشااگری در مدرسااه

مهارتهایی که در کودکان با آسایب شنوایی دارای رفتارهای

باید مورد تأکید قرار گیرد ( .)09از آن جایی که نظام آموزش

پرخاشااگرانه ،کمتر به یشاا میخورد مهار یا مدیریت شاارم

و پرورش استثنایی هزینه زیادی جهت تحو هیجانی -عاطدی

اسااات ( .)04این دانشآموزان باه دلیا نقص شااانیداری در

کودکان با آسیب شنوایی متقب می شود ،تدوین برنامههایی با

تعاملاتشاان مشک دارند .مطالعات نشان میدهد که  09درصد

تمرکز بر ماادیریاات شااارم و خودماادیریتی هیجااان میتوانااد

دانشآموزان با آسایب شانوایی با مسئله پرخاشگری مواجهاند

درکاهش هزینه نظام آموزش و پروش و پیشااابرد نظام تربیتی،

()05؛ بنااابراین بااا توجااه بااه شااایوع پرخاااشاااگری بااه عنوان

مؤثر و کارآمد باشد .در مجموع با توجه به اهمیت این موضوع

پیشزمیناهای برای رفتااارهاای خشاااوناتآمیز بعادی در میااان

از ابعاد پژوهشای و کاربردی ،پژوهش حاضار با هد

بررسی

نوجوانااان و نیز نقش هیجااانهااای مندی در بروز رفتااارهااای

تأثیر آموزش مهارت مدیریت شاارم بر بهبود تعاملات اجتماعی

انحرافی و مخرب ،پژوهشااگران ( )06ارائه برنامههای آموزش

و کاهش پرخاشااگری کودکان با آساایب شاانوایی انجام شااده

در زمینه سااالامت روانی و مهارتهای خودمدیریتی هیجانی را

است.

بااه دانشآموزان در جهاات کاااهش اثرات مندی تعااار

هااا و

هیجان های مندی و در نهایت پیشاگیری از رفتارهای ناسال در
کنار درو

شناختی مدار  ،توصیه کردهاند .در نتیجه به نظر

می رساد تدوین یح برنامه آموزشی با محوریت هیجان مندی
شااارم و مادیریات آن بتواناد تاأثیر معناداری در کاهش رفتار
پرخاشاگری نوجوانان با آسیب شنوایی داشته باشد.کودکان و
نوجوانانی که نمی توانند شرم خود را باز شناسند ،احتمال نا بیشتر
خش را تجربه کرده و در نتیجه ،درگیر رفتارهای پرخاشگرانه
و پرخاشااگری با همسااالان خود میشااوند ( .)21-01همچنین
کودکان و نوجوانانی که شاارم خود را جابجا میکنند تمایلات
تلافیجویانه قوی نساابت به سااایرین دارند ،از این رو انتظار بر
 .)24همادلی ( ،)25جرئاتمناادی ( ،)26حرمات خود ( )21و
مهار خشا ( ،)21پاساخ ساازشیافته در برابر شرم و مؤلدههای
مدیریت شارم محسوب میشوند که با مهارتهای ارتباطی نیز
رابطه مثبت دارند (.)99- 23
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الف) طرح پژوهش و شننرکتکنندگان پژوهش حاضاار به
لحاا هاد  ،کااربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلااعات،
نیمهتجربی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه بود.
جامعه آماری پژوهش شاااام تمامی دانشآموزان با آسااایب
شاانوایی شااهر کرج در سااا  0936بودند .روش انتخاب گروه
نمونه پژوهش به صاااورت در دساااتر

بود .از این رو ،پس از

اعمااا ملاااکهااای ورود و خروج 91 ،ندر از دانشآموزان بااا
آساایب شاانوایی از بین افراد جامعه آماری انتخاب شاادند و با
روش جایگزینی تصاااادفی در دو گروه آزمایش ( )n = 05و
گواه ( )n = 05قرار گرفتند .وجود آسیب شنوایی طبق پرونده
تحصیلی ،تحصی در مدار

آموزش عمومی ،فقدان همبودی

با سایر اختلالات مانند نابینایی ،ک توانی ذهنی ،ناتوانی حرکتی،
اختلا طیف اوتیسااا و نظایر آن ،به عنوان ملاکهای ورود به
پژوهش در نظر گرفته شااادند .لازم به ذکر اسااات که بیشاااتر
اعضاای گروه آزمایش و گواه 05 ،ساا سان داشتند بهطوری
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این اسات که بیشتر درگیر رفتارهای خشونتآمیز شوند (- 20

روش

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

که میانگین ساانی گروه آزمایش و گواه به ترتیب  09/39و 04

صاااحی و غلط وجود نادارد .این پرساااشااانامه یح وسااایله

سا بود.

خودارزیااابی اساات کااه بااه منظاااور ساانجش پاانج عاماا

ب) ابزار

پرخاشااااگری جساااامی ،پرخاشااااگری کلاماااای ،خشااا ،

 .0مقیاا

درجاهبندی مهارتهای اجتماعی :0در این پژوهش

برای سااانجش مهاارتهاای اجتمااعی دانشآموزان از مقیاا
درجهبندی مهارتهای اجتماعی اساااتداده شاااد .این مقیا

خصااااااااومت ،و پرخاشااااااااگری غیرمستقی استداده میشود.
ضریب پایااایی آن در آمریکاا  1/30گزارش شد .همچنین در

را

گرشام و الیوت 2در سا  0331ساختند و دارای سه فرم والدین،

ایااران ضریب پایایی این پرسشنامه توسااط یزدخواساتی 1/11
گزارش شد (.)96

معلمااان ،و دانشآموزان اسااات و برای ساااه دوره تحصااایلی

لاازم باه ذکر اسااات کاه در این مطاالعاه علااوه بر مقیا

پیشدبستانی -دبستان ،راهنمایی ،و دبیرستان طراحی شده است.

پرخاشگری از دو روش مشاهده و مصاحبه نیمهساختاریافته نیز

برای کااربرد در ایران ترجمه شاااده و انطباق یافته

اسااتداده

این مقیاا

اسااات .در پژوهش حاااضااار فرم معل مقی اا

درجااهبناادی

در فرایند شااناسااایی و غربا گری دانشآموزان هد
شد.

مهارتهای اجتماعی دوره راهنمایی مورد اساتداده قرار گرفت.

ج) برننامنه منداخلنهای تدوین این برنامه براساااا

فرم معلمان ،دارای  91گویه ساااه نمرهای با پاساااخهای هرگز،

پیشانهادی هیلدا تابا 5انجام شده است ( .)91این بسته آموزشی

شااام سااه

در طی  04جلسااه به صااورت هدتهای دو جلسااه در طی  2ماه

همکااری ( 02گویاه) ،ابراز وجود ( 01گویه) ،و

برگزار شاااد .محورهای کلی این برنامه شاااام این موارد بود:

خویشااتنداری ( 1گویه) اساات که در پژوهشهای متعددی در

معرفی گروه و اجرای پیش آزمون (یااح جلسااااه) ،آموزش

داخ و خارج از کشاور به کار رفته است .پایایی این پرسشنامه

همدلی (دو جلسه) ،آموزش حرمت خود (دو جلسه) ،آموزش

توساااط گرشاااام و الیوت ( )0331با اساااتداده از روش آلدای

رفتااار جرئااتورزی (دو جلسااااه) ،آموزش مهااار خشااا و

کرونباااب برای نمره ک ا مهااارتهااای اجتماااعی برابر 1/34

خویشاااتنداری (  4جلساااه) ،دوسااات یابی و ارزش های دنیای

گزارش شاده است ( .)94همچنین ضریب پایایی برای هر یح

دوسااتانه (دو جلسااه) ،تمرینهای گروهی و اجرای پسآزمون

از خاردهآزماونهااای هامکاااری  ،1/12ابراز وجود  ،1/11و

(یح جلسااه) .این برنامه مداخلهای توسااط اسااتادان راهنما و

خویشااتنداری 1/14به دساات آمده اساات .در ایران نیز شااهی

مشااور این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و توسط پژوهشگر

( )0911پاایاایی آن را طی یند بررسااای بر روی یح گروه از

به صاورت گروهی اجرا شاد .در طی هر جلسه از تکنیحهای

کودکان ک توان ذهنی  1/11و  1/33گزارش کرده اساات و در

ح مسائله و ایدای نقش ،بسته به موقعیت استداده شد .علاوه بر

یح گروه از کودکان بهنجار این ضرایب از  1/43تا  1/36برای

سااانجش پرخاشاااگری و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با

فرم های معلمان و والدین ،متغیر بوده است (به نق از .)95

آسایب شاانوایی در مرحله شاروع درمان (پیشآزمون) ،پس از

بعضاای اوقات ،و بیشااتراوقات اساات .این مقیا
خردهمقیاا

 .2پرسشنامه پرخاشگری :9ایان پرسشانامه توساط با
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مد

و وارن4

اتمام جلساااات نیز برای سااانجش تأثیر برنامه مداخله ارزیابی

( )2111سااخته شاده و دارای  94سااااؤا و از نوع بسته پاسخ

(پسآزمون) صاااورت گرفات .در جدو  0شااارح مختصااار

است که مخصور سنین  3تاا  11ساا است .پاسخ سؤا ها از

محتوای جلسات مداخله ارائه شده است.

کاملان مخالد ( )0تا کاملانماااوافق ( )5درجهبندی شده و پاسخ
)1. Social skills rating scale (SSRS
2. Gresham & Elliott
)3. Aggression questionnaire (AQ

4. Buss & Warren
5. Hilda Taba
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اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی
جدو  1محتوای جلسات مداخله
جلسه

هدف
معرفی گروه و

 0جلسه

اجرای پیشآزمون

 2جلسه

آموزش همدلی

محتوای هر جلسه
معرفی رهبر گروه ،ساختار و اهدا

گروه ،گرم شدن اعضا و تشویق آنان برای معرفی و خودافشایی  ،قوانین و نحوه تشکی گروه

و فرایند آن  ،شناسایی رفتارهای زورگویانه (پرخاشگری) از طریق بارش مغزی اعضا  ،جمعبندی و ارایه تکلیف خانه شام
بازبینی رفتارهای هد

در خود و دیگران  ،و تعیین وقت جلسه بعدی.

شروع جلسه و مرور تکلیف خانه ،افزودن بر آگاهی و کلمات مبین احسا  ،افزایش حساسیت نسبت به احساسات دیگران ،
تقویت همدلی برای درک دیدگاهها و احساسات دیگران ،جمعبندی و ارایه تکلیف خانه ،یادداشت احسا های تجربه شده در
طو هدته با استداده از متراد ها  ،و تعیین وقت جلسه بعدی.
شروع بحث و مرور تکلیف خانه ،تعریف حرمت خود ،اهمیت آن و موقعیتهای تاثیرگذار ،معرفی نگرشها و ارزشهای موثر بر
 2جلسه

آموزش حرمت
خود

حرمت خود ،مهارتهای بینفردی مؤثر در رشد حرمت خود ،توضی نقش با خودگوییها و ایجاد احسا های مختلف ،تقویت
حرمت خود افراد در قالب ارایه سناریوهای مختلف و تمرین گروهی ،جمعبندی و ارایه تکیف خانه با هد

خودشناسی در

راستای ارتقای حرمت خود ،و تعیین وقت جلسه بعدی.
شروع بحث و مرور تکلیف خانه ،تعریف رفتارهای جرئتمندانه و اهمیت آن ،معرفی حالات بدنی و احساسات افراد جرئتمند و
 2جلسه

آموزش رفتار

مقایسه آن با حالت غیرجرئتمندانه ،نگرشها و ارزشها و باورهای مرتبط با رفتار جرئتمندانه با تاکید بر نقش خودگوییها،

جرئتمندانه

مهارتهای خودمدیریتی ارتقادهنده جرئتمندی ،شیوههای ابراز رفتارجرئتمندانه،جمعبندی و ارایه تکلیف خانه ،تمرین رفتار
جرئتمندانه در سه موقعیت مختلف ،و تعیین وقت جلسه بعدی.
شروع بحث و مرور تکلیف خانه ،شناخت دقیقتر هیجانها و احساسات با تکیه بر هیجانهای مندی ،شناخت اصلی و کلی اتداق،

 2جلسه

آموزش خش و
خویشتنداری ()0

فکر ،احسا

و رفتار ،آشنایی و شناخت عوام ایجادگر هیجانات و احسا ها  ،بررسی تأثیر افکار و باورها با تکیه بر نقش

باخودگوییها ،شناخت هیجانهای خش و شرم با تاکید بر خش  ،علای و پیامدهای آن ،شناخت راهکارهای نادرست مهار خش ،
تمرین گروهی با ایدای نقش در سناریوهای مرتبط با موقعیت خش  ،جمعبندی و ارایه تکلیف خانه ،ثبت موقعیتهای تجربه
خش  ،علای و شیوههای مقابله به همراه توجه بر نقش باخودگوییها  ،و تعیین وقت جلسه بعدی.
شروع بحث و مرور تکلیف خانه ،شناخت مراح مهار خش و تمرین آن ،شناخت و پذیرش خش  ،آموزش و تمرین شیوههای

 2جلسه

و رفتار در موقعیت خش  ،شناخت مراح تصمی گیری و

آموزش خش و

آرامسازی ،شناخت دلای تجربه خش  ،تمرین اص اتداق ،فکر ،احسا

خویشتنداری ()2

تمرین آن در موقعیت خش با ارایه سناریوهای فرضی ،جمعبندی و ارایه تکلیف خانه ،پاسخ به سوالات مربوطه در موقعیت تجربه
خش در طو هدته ،و تعیین وقت جلسه بعدی.

 2جلسه

دوستیابی و
ارزشهای دنیای

شروع بحث و مرور تکلیف خانه ،شناختن شیوههای دوستیابی در قالب سناریوهای فرضی ،شناخت عوام تسهی گر ارتباط،
شناخت عوام مداخلهگر ارتباط ،شناختن ارزشهای دنیای دوستانه و اهمیت آن ،تمرینهای گروهی ،جمعبندی و ارایه تکیف
خانه ،تمرین و پیادهسازی مهارتهای دوستیابی در موقعیتهای واقعی ،و تعیین وقت جلسه بعدی.

دوستانه
 0جلسه

تمرینهای گروهی

شروع بحث و مرور تکلیف خانه ،تمرینهای گروهی مهارتهای آموخته شده ،پاسخ به سوالات اعضای گروهی ،جمعبندی و

و اجرای پسآزمون

پایان بخشیدن به کار گروه ،و توضی پسآزمون و اجرای آن.

بعاد از کساااب مجوزهای لازم با مراجعه به مدرساااه باغچهبان

ارزیابی ،مصااحبه و اجرای برنامه توساط پژوهشگر با راهنمای

انتخاب شدند.

اسااتادهای راهنما و مشاااور انجام شااد .در نهایت ،دادههای به

باه منظور رعاایت ملاحظات اخلاقی بعد از انتخاب افراد نمونه،

دسات آمده با استداده از آزمون تحلی کوواریانس یندمتغیره

رضااایت کتبی از والدین اخذ شااد و کودکان نیز با رضااایت

بررسی شد.

کرج  ،نمونه مورد مطالعه به صورت در دستر

آگاهانه در این مطالعه شااارک کردند .همچنین اطلاعات افراد
گروه نموناه به صاااورت کدهای عددی (اصااا گمنامی) در
نرم افزار ثبت شاااد و اطمینان داده شاااد اطلاعات به صاااورت
054
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محرمااناه مورد بررسااای قرار خواهناد گرفات .تماامی مراح
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اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

یافتهها

( )P = 1/131برای مقدار  tمحاسبه شده ( )t = 1/091از مقدار

شااااخصهای پراکندگی و مرکزی گروههای آزمایش و گواه

آلدای تعیین شده ( )α = 1/15کویحتر است ،بنابراین اگریه

در مراح پیشآزمون و پسآزمون در جدو  2گزارش شااده

بین میااانگین دو گروه تداااوت اناادکی وجود دارد ،امااا ،این

اسااات .همچنین به منظور مقایساااه میانگین سااانی دو گروه از

تداوت از نظر آماری معنادار نیسات .این یافته نشان میدهد دو

آزمون تی استودنت استداده شد .نتایج نشان داد سط معناداری

گروه از نظر سنی همتا هستند.

جدو  2شاخصهای مرکزی و پراکندی دو گروه در متغیرهای پژوهش
متغیر
همکاری
ابراز وجود
خویشتنداری
مهارت اجتماعی
بدنی
کلامی
خش
خصومت
پرخاشگری

بر اساااا

گروه

پسآزمون

پیشآزمون

پیگیری

آزمایش

M
01/21

SD
0/31

M
22/11

SD
0/45

M
22/61

SD
0/12

K-S Z
0/240

P
1/132

گواه

01/11

0/41

01/09

0/51

-

-

1/110

1/542

آزمایش

04/21

0/13

03/61

0/44

03/41

0/95

0/112

1/032

گواه

04/39

0/51

05/21

0/15

-

-

0/211

1/013

آزمایش

02/59

0/51

05/61

0/01

05/41

1/19

1/344

1/994

گواه

02/39

0/49

00/41

0/91

-

-

0/025

1/053

آزمایش

49/39

9/14

51/21

0/15

51/41

2/13

1/335

1/215

گواه

44/39

2/11

44/11

9/01

-

-

0/111

1/011

آزمایش

29/41

6/50

01/19

9/31

01/41

9/26

1/645

1/133

گواه

03/39

9/31

22/11

4/25

-

-

1/104

1/611

آزمایش

00/21

4/66

01/21

2/51

01/19

2/21

1/153

1/600

گواه

02/21

2/19

02/61

0/01

-

-

0/141

1/229

آزمایش

03/19

9/59

09/61

0/30

09/11

0/60

1/122

1/513

گواه

01/11

9/21

21

0/55

-

-

1/611

1/199

آزمایش

29/09

2/16

05/09

0/11

05/41

0/54

1/119

1/492

گواه

20/59

9/99

22/99

9/10

-

-

1/141

1/644

آزمایش

11/41

00/91

51/11

5/59

51/99

5/10

1/624

1/190

گواه

12/61

1/45

11/11

5/31

-

-

1/141

1/411

اطلاااعااات ارائااه شاااده در جاادو  ،2در متغیر

مهاارتهاای اجتمااعی ،بررسااای میاانگین دو گروه در مرحله
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کالموگروف اسمیرنوف

نمره پاایینتر در این آزمون نشاااان دهنده پرخاشاااگری کمتر
است.

پیشآزمون و پسآزمون مؤید آن است که نمرات پسآزمون

به منظور بررسای اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر

شرکتکنندگان در گروه آزمایش افزایش داشته است .لازم به

مهارتهای اجتماعی و پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی،

ذکر است در این آزمون کسب نمره بالاتر ،نشان دهنده مهارت

از آزمون تحلی کوواریانس یندمتغیره استداده شد .استداده از

اجتماعی بیشااتر اساات .بررساای میانگینهای دو گروه در متغیر

این تحلی  ،مسااتلزم رعایت پیشفر

هایی اساات که پیش از

پرخاشاگری نشان میدهد در مرحله پس آزمون میانگین گروه

اجرای آزمون مورد بررساای قرار گرفتند .جهت بررساای نرما
استداده

آزمایش در تمامی شااااخصها کاهش داشاااته اسااات که این

بودن توزیع دادهها ،از آزمون کالموگرو -اسمیرنو

میانگین ،نشاان دهنده کاهش شادت پرخاشگری است .کسب

شد (جدو  .)2با توجّه به اینکه سط معناداری متغیرهای مورد

055

باقر حسنوند و همکاران

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

بررسااای در این آزمون بالاتر از  1/15به دسااات آمد ،میتوان

ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسااته در تمام سااطوح متغیر

گدت که توزیع دادهها نرما اساات .به منظور بررساای همگنی

مسااتق (گروهها) را مورد تأیید قرار داد .در نتیجه ،اسااتداده از

واریااانس خطااای متغیرهااای پژوهش در دو گروه ،از آزمون

آزمون تحلی کوواریانس یندمتغیره بلامانع است .برای بررسی

لوین استداده شد .از آنجا که سط معناداری آماره  Fبزرگتر

تاأثیر برنااماه آموزش مدیریت شااارم بر نمره ک مهارتهای

از  1/15محااساااباه شاااد ،میتوان گدات که واریانس خطای

اجتماااعی کودکااان بااا آسااایااب شااانوایی از آزمون تحلی ا

گروه ها با همدیگر برابر بوده و تداوتی بین آنها مشاااهده نشااده

کوواریانس یح متغیره اسااتداده شااد که نتایج آن در جدو 9

اسااات .علاااوه بر این ،نتااایج آزمون  Mباااکس ،همگن بودن

ارائه شده است.

جدو  3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در مهارت اجتماعی
منبع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

پیشآزمون

0

04/05

0/52

1/221

گروه

0

0439/51

061/54

**1/111

خطا

21

3/91

-

-

اندازه اثر
1/156

بااا توجااه بااه جاادو  9آماااره  Fمهااارت اجتماااعی در

میتوان گدت که برنامه آموزش مدیریت شرم موجب افزایش

پسآزمون ( )061/54اسات که در سط  1/110معنیدار است

مهارت اجتماعی کودکان با آساایب شاانوایی شااده اساات .در

کاه نشاااان میدهااد بین دو گروه در میزان مهاارت اجتماااعی،

جادو  ،4نتایج تحلی کوواریانس یندمتغیری برای بررسااای

تداوت معنیدار وجود دارد .اندازه اثر  1/156نیز نشااان میدهد

تدااوت گروه آزماایش و گواه در مؤلدههای مهارت اجتماعی

کاه این ندااوت در جاامعاه بزرگ اسااات .با توجه به این یافته

گزارش شده است.

جدو  4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای مهارت اجتماعی
متغیر
همکاری

ابراز

خویشتنداری

آماره F

سطح معناداری

اندازه اثر

1/641
**1/111

1/144

منبع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون

0

1/919

1/063

گروه

0

053/61

12/60

خطا

25

2/03

-

-

پیشآزمون

0

0/40

1/411

1/432

گروه

0

091/36

41/13

**1/111

خطا

25

2/31

-

-

پیشآزمون

0

0/13

1/519

1/452

گروه

0

010/92

30/12

**1/111

خطا

25

0/16

-

-

1/651

1/116

پااسآزمااون باارای مااؤلاادااههااای هاامااکاااری ،اباارازگااری ،و

اندازه اثر برای مؤلدههای همکاری ( ،)1/144ابراز ( ،)1/651و

خویشااتنداری به ترتیب  41/13 ،6012و  30/12اساات که در

خویشاااتنداری ( )1/116نیز نشاااان میدهد که این نداوت در

ساط  1/110معنیدار اساات که نشااان میدهد بین دو گروه از

جاامعاه بزرگ اسااات .باا توجاه به این یافته میتوان گدت که

056
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بااا توجااه بااه جاادو  4آماااره  Fمهااارت اجتماااعی در

نظر مؤلداههای مهارت اجتماعی ،تداوت معنیدار وجود دارد.

باقر حسنوند و همکاران

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

برنامه آموزش مدیریت شرم موجب افزایش مؤلدههای مهارت

تحمتغیری استداده شد که نتایج آن در جدو  5گزارش شده

اجتماعی کودکان با آسیب شنوایی میشود.

است.

باه منظور بررسااای تاأثیر برنامه آموزش مدیریت شااارم بر
پرخاشااگری کودکان با آساایب شاانوایی از تحلی کوواریانس
جدو  5نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در پرخاشگری
متغیر
پرخاشگری

منبع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

پیشآزمون

0

41/11

0/09

1/236

گروه

0

2141/99

65/03

**1/111

خطا

21

42/19

-

-

اندازه اثر
1/111

باا توجااه باه نتااایج جادو  ،5آماااره  Fپرخاااشاااگری در

برنااماه آموزش مادیریت شااارم موجب کاهش پرخاشاااگری

پسآزمون ( )65/03اسات که در ساط  1/110معنیدار است

کودکان با آساایب شاانوایی میشااود .همچنین ،جهت بررساای

که نشاااان میدهد بین دو گروه در میزان پرخاشاااگری تداوت

تأثیر برنامه آموزش مدیریت شااارم بر مؤلدههای پرخاشاااگری

معنیدار وجود دارد .اندازه اثر  1/10نیز نشاااان میدهد که این

کودکان با آساایب شاانوایی از تحلی کوواریانس یندمتغیری

نداوت در جامعه بزرگ است ،در نتیجه میتوان بیان داشت که

استداده شد که نتایج آن در جدو  6ارائه شده است.

جدو  6نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به تأثیر برنامه آموزشی مدیریت شرم بر بهبود مهارتهای اجتماعی
متغیر
بدنی

کلامی

خش

خصومت

آماره F

منبع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون

0

1/13

1/411

گروه

0

50/14

2/12

خطا

21

01/91

-

پیشآزمون

0

25/15

9/12

گروه

0

52/45

1/15

خطا

21

6/16

-

پیشآزمون

0

9/35

0/96

گروه

0

242/04

19/54

خطا

21

2/13

-

پیشآزمون

0

6/06

1/306

گروه

0

262/21

91/35

خطا

21

6/19

-

سطح معناداری

اندازه اثر

1/016

1/015

**1/101

1/244

**1/111

1/111

**1/111

1/603

P > 1/15 P> 1/10
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**

*

با توجه به جدو  6آماره  Fپرخاشاااگری در پسآزمون

میدهد بین دو گروه از نظر این مؤلدهها تداوت معنیدار وجود

برای مؤلدههای بدنی ،کلامی ،خشااا  ،و خصاااومت به ترتیب

دارد .اندازه اثر به دست آمده برای مؤلدههای کلامی (،)1/244

 19/54 ،1/15 ،2/12و  91/35اساات که در سااط  1/110برای

خشا ( )1/111و خصاومت ( )1/603نیز نشان میدهد که این

مؤلدههای کلامی ،خشا و خصااومت معنیدار اساات که نشااان

نداوت در جامعه بزرگ است .با توجه به نتیجه حاصله میتوان
051

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

گداات کااه برنااامااه آموزش ماادیریاات شااارم موجااب کاااهش
مؤلدههای پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی میشود.

باقر حسنوند و همکاران

نتاایج جادو  1حااوی یاافتاههای حاصااا از آزمون تی
همبسااته (وابسااته) جهت مقایسااه نمرات مرحله پیشآزمون و
پسآزمون با مرحله پیگیری است.

جدو  7بررسی پایداری تأثیر برنامه آموزشی مدیریت شرم بر مهارت اجتماعی و پرخاشگری با آزمون تی همبسته
متغیرها

پس آزمون

پیش آزمون

همکاری

t
1/140

df
04

Sig.
**1/111

t
0/239

ابراز وجود

3/160

04

**1/111

0

df
04
04

Sig.
1/201
1/994

خویشتنداری

1/601

04

**1/111

1/111

04

1/913

مهارت اجتماعی

02/101

04

**1/111

0/114

04

1/014

پرخاشگری کلامی

2/510

04

**1/122

0/115

04

1/001

خش

5/919

04

**1/111

1/111

خصومت

09/916

04

پرخاشگری

5/119

04

04

1/499

**1/111

0/461

04

1/064

**1/111

0/063

04

1/256

**P > 1/15* P > 1/10

طبق نتایج به دساات آمده ،سااطوح معناداری مقدار  tنشااان
میدهااد نمرات گروه آزمااایش در دو مرحلااه پیشآزمون و

1

رایف و میروم ترووت ( )20و احمد ( )22همساااو و همخوان
است.

پیگیری تدااوت معنااداری باا یکادیگر دارند؛ در حالیکه این

نتایج پژوهش حاضااار مبنی بر مهار پرخاشاااگری از طریق

تدااوت برای دو مرحلاه پسآزمون و پیگیری ،معناادار نشاااده

مدیریت شارم بر اساا

مد شرمساری – پرخاشگری تانگنی

اساات .این نتیجه نشااان میدهد تأثیر برنامه آموزشاای مدیریت

( )03قاب تبیین اساات .در این مد بر نقش و اهمیت هیجانها

شااارم در مرحلاه پیگیری نیز همچنان اثربخش بوده و ماندگار

تأکید میشااود و هیجان محور شاارم اساات که به واسااطه آن،

است.

خشا به پرخاشاگری منجر میشود .اگریه ممکن است خش
پیش از شاارم هاهر شااود اما پیشاانه پژوهشهای انجام شااده از

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بااا هااد

تاادوین و اعتباااریااابی برنااامااه آموزش

مدیریت شارم بر پرخاشگری و مهارتهای اجتماعی کودکان
با آساایب شاانوایی انجام شااد .نتایج حاص ا از تحلی دادههای
پژوهش نشااان داد برنامه آموزش مدیریت شاارم تأثیر معناداری
آن در کودکان با آسایب شنوایی دارد اما بر اسا

نتایج همین

جدو  ،این برنامه آموزشاای نتوانساات تأثیر معناداری بر مؤلده
بدنی پرخاشااگری داشااته باشااد .نتایج به دساات آمده در این
مطاالعه با نتایج پژوهشهای احمد ( ،)01الیساااون و همکاران
( ،)01تاانگنی و همکااران ( ،)03احماد و برایساااوایت (،)21
051

یکی از عناصااار اصااالی برنامه آموزش مدیریت شااارم در این
مطالعه بود و در برنامه آموزشای طراحی شاده برای کودکان با
آساایب شاانوایی نیز ،دو جلسااه به این مه پرداخته شااد .فر
زیربنایی این است که آموزش مهارت همدلی میتواند موجب
کاهش پرخاشاگری شود .در آموزش همدلی به افراد آموزش
داده میشااود تا خودگوییهای سااازشنایافته ،بریسااب زدن و
نامگذاری ،خطاهای تدسااایری و تدسااایرهای ناروا را برطر
ساااخته و تدس ایرهای نساابتان خوشبینانه را در خود ،به ویژه در
هنگام قرار گرفتن در موقعیتهای مختلف آسیبزا ،جایگزین
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بر کاهش پرخاشاگری و مؤلدههای کلامی ،خشا و خصومت

پیشاایندی شارم نسابت به خش حمایت میکنند ( .)24همدلی

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

سااازند .در جریان درمان ،مراجعین تشااویق میشااوند تا افکار

آگاهی افراد نسابت به خشا  ،و آموزش شیوهها و راهبردهای

ناراحتکننده خود را مورد ساائوا قرار داده و خودگوییهای

مؤثر به منظور مهار آن اسات ( .)21کودکان با آسایب شنوایی

جایگزین برای مقابله با این هیجانات و نشااخوارهای فکری را

نیز توانسااتند با جایگزینی راهبردهای سااازشیافته مهار خش ا ،

کنند

توانایی بیشااتری در مهاررفتارهای پرخاشااگرانه خود به دساات

که ساابب آشاادتگی جساامانی و روانی میشااود ،برطر
(.)25

آورنااد .شااارکاات در برنااامااه مهااار خشااا موجااب افزایش

یاافتاههای این پژوهش مؤید آن اسااات گنجاندن آموزش
رفتارهای جرئتمندانه در برنامه آموزشااای مدیریت شااارم نیز
اثرات سااودمندی بر کاهش پرخاشااگری داشاات .کودکان با
آسااایاب شااانوایی از آنجاا که به راحتی قادر به ابراز عواطف
خویش نیساااتند ،رفتارهای پرخاشاااگرانه در پیش میگیرند و
نمیتوانند خشااا و عصااابانیت خویش را مهار کنند .آموزش
رفتاارهاای جرئتمناداناه باه آنهاا آموزش میدهد یگونه ابراز
وجود کنند تا جنبه مثبت و خلاق داشاااته باشاااند و متناساااب با
معیاارهااای اجتماااعی ،عما کننااد ( .)26همچنین ،در برنااامااه
آموزش مدیریت شرم ،تقویت حرمت خود نیز مورد توجه قرار
گرفته اسات .در این زمینه ،برخی از پژوهشگران بر این باورند
که زمانی خشا برانگیخته میشود که حرمت خود فرد تهدید
شاااود .این تهادید باعث کاهش حرمت خود شاااده و باعث
میشود که این احسا

به ههور عواطف مندی منجر شود و در

نتیجاه عواطف مندی خشااا ایجاد کند .نوجوانان بیشاااتر از
کودکان به کساب تصاویر مثبت از دید دیگران مای هستند و
زماانی کاه احساااا

میکنند این تصاااویر مثبت در حا فرو

ریختن اساات ،به شاادت عصاابانی میشااوند ( .)21بنابراین ،با
توجااه بااه نقش حرماات خود در بروز پرخاااشاااگری ،یکی از
محورهاای اصااالی برنامه آموزش مدیریت شااارم ،تقویت این
ویخزگی در کودکان با آساایب شاانوایی در نظر گرفته شااد که
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،6شماره  ،0بهار 0931

باقر حسنوند و همکاران

سودمندی آن در نتایج به دست آمده قاب مشاهده است.
از ساااویی دیگر ،کودکاان با آسااایب شااانوایی در برنامه
آموزش مادیریت شااارم ،مهارت مهار خشااا را نیز آموختند.
هد

از درمانها و مداخلات مهار خش ا  ،کاهش احساااسااات

هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشااای از خشااا  ،افزایش

سااازشیافتگی روانی – اجتماعی کودکان با آساایب شاانوایی
میشود که این سازش به هنگام مواجهه با دشواریهای زندگی
شااخصاای و اجتماعی به کمح این کودکان میآید و ساابب
تساالط آنها بر افکار ،احساااسااات ،و رفتارشااان میشااود .در
مجموع میتوان گداات برنااامااه آموزش ماادیریاات شااارم بااا
مؤلداههاایی همچون همدلی ،رفتار جرئتمندانه ،تقویت حرمت
خود ،و مهار خشااا  ،تأثیر به سااازایی در کاهش پرخاشاااگری
کودکان با آسایب شانوایی داشته است .علاوه بر این ،به منظور
بررسای تأثیر آموزش مدیریت شرم بر بهبود مؤلدههای مهارت
اجتمااعی در دانشآموزان با آسااایب شااانوایی ،یافتههای این
پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزش مدیریت شرم تأثیر
معناداری بر بهبود مهارت اجتماعی کودکان با آساایب شنوایی
دارد .همچنین ،نتایج نشاان داد برنامه آموزشای اجرا شده تأثیر
معناداری بر مؤلدههای همکاری ،ابراز وجود ،و خویشااتنداری
داشاته است .در تبیین اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر
بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان با آسایب شنوایی میتوان
باه اجزای مختلف برنامه تدوین شاااده اشااااره کرد .همدلی به
عنوان یکی از عناصار اصلی این برنامه آموزشی میتواند نقش
بهسزایی در رشد مهارتهای اجتماعی و بهبود روابط بینفردی
کودکان با آسایب شانوایی داشاته باشد؛ زیرا به کمح توانایی
همدلی ،فرد میتواند پیامدهای رفتار خود را تشاااخیص دهد و
در نتیجه به خواسااتههای دیگران پاسااخ مناسااب دهد .همدلی
عنصاری ضاروری برای عملکردهای موفقیتآمیز بینشخصی
( )23و پاسخدهی هیجانی مناسب به احساسات فرد دیگر ()91
اسااات که از طریق توانایی ساااهی شااادن در حالات هیجانی
دیگری و آگاهی از احساااسااات فرد دیگر ،زمینه بهبود روابط
اجتماعی را فراه میسااازد و فرد را با محیط اجتماعی پیوند

053

باقر حسنوند و همکاران

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایی

میزند و از وارد کردن آسیب به افراد دیگر جلوگیری می کند

اثربخش بودن برنامه آموزشاای مدیریت شاارم بر پرخاشااگری

( .)90از این رو ،رشااااد هماادلی موجااب بهبود مهااارتهااای

دانشآموزان با آسااایب شااانوایی ،پیشااانهاد میشاااود مدار

اجتماعی در کودکان با آساایب شاانوایی میشااود و مشااکلات

مخصاااور این گروه از کودکااان جهاات کنتر پیاااماادهااای

مربوط به روابط بینشااخصاای را کاهش میدهد .علاوه بر این،

پرخااشاااگری از این پروتک در قالب آموزشهای فوقبرنامه

در تدوین برنامه آموزشای مدیریت شارم ،دو جلسه به آموزش

اساااتداده کنند .علاوه بر این پیشااانهاد میشاااود جهت برقراری

رفتااارهااای جرئتمناادانااه اختصاااار داده شاااد کااه در بهبود

ارتباط کودکان با آساایب شاانوایی با دنیای اجتماعی پیرامون،

مهارتهای اجتماعی کودکان با آسایب شاانوایی سااهی است.

این برنامه یه به صاورت گروهی در قالب برنامههای آموزشی

آموزش رفتاارهاای جرئتمندانه به افراد کمح میکند تا بدون

مدرساه و یه به صاورت فردی توسااط روانشااناسان کودکان

آسیب به دیگران ،مهارتهایی در زمینه ابراز حقوقشان کسب

استثنایی مورد توجه قرار گیرد.

کنناد .افراد پس از آموزش رفتاارهاای جرئتمندانه ،نگرش
مثبتی درباره خود و زندگی گذشاات خویش پیدا میکنند و به
آینده خوشبین میشوند؛ زیرا این گونه رفتارها به آنان کمح

تشننکر و قدردانی این پژوهش برگرفته از رساااله دکترای آقای
باقر حساانوند در رشااه روانشااناساای و آموزش کودکان اسااتثنایی
دانشااگاه علامه طباطبایی با راهنمایی دکتر پرویز شااریدی درآمدی و

میکند تا از زندگی و روابط خود با دیگران لذت ببرند و با

مشااوره دکتر علی دلاور و دکتر پروانه علائی با کد  2992690است.

هیجانهای مندی از قبی غ  ،خش  ،نگرانی ،و فشارهای روانی

همچنین مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سااوی اداره آموزش

بهگونهای سازشیافته مقابله کنند (.)92

و پرورش اسااتثنایی اسااتان البرز با شااماره نامه  56465/012مورخه

از محدودیت های پژوهش حاضاار ،عدم بررسی و سنجش

36/4/01صاادر شاده اسات .بدین وسایله از مساائولان و کارشااناسان

کودکان به صااورت مکرر در حین درمان بود که موجب شااد

مرکز آموزشااای بااغچاه بان کرج و خانوادههای مهربان کودکان با

موفقیت هر یح از عناصاار برنامه تدوین شااده در این پژوهش

آسیب شنوایی که با صبر و بردباری خود ،ما را در انجام این پژوهش

مبه باااقی بمااانااد .علاااوه بر این ،برخی از کودکااان تکااالیف

یاری کردند ،صممیمانه تشکر میشود.

خانگی را به دلای مختلدی مانند انجام تکالیف درسااای به طور

تضنناد منافع این پژوهش بدون حمایت مالی ساااازمان خاصااای

صحی انجام نمیدادند .به این دلی  ،زمان زیادی حین و بعد از

صاورت گرفته اسات و نتایج آن برای نویساندگان ،هیو گونه تضاد

اتمام جلسااات گروهی صاار

تشااویق این افراد جهت انجام

منافعی نداشته است.

تکالیف خانگی میشد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،6شماره  ،0بهار 0931
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