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 مقاله پژوهشي

  

آموزان  نمايشگري به روش پانتوميم بر سازگاري اجتماعي دانش اثربخشي روان

 دختر ناشنوا

 

 ، محمدرضا مرادي، بهاره معتمديساالر فرامرزي

  علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران هگروه روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي خاص، دانشكد

  

  چكيده
نمايشگري به  بررسي اثربخشي روان هدف باپژوهش حاضر ند. هست رو روبه دليل نقص شنوايي خود با مشكالت سازگاري متعددي كودكان ناشنوا به زمينه و هدف:

  ساله شهر اصفهان انجام گرفت. 15تا  12آموزان دختر ناشنواي  روش پانتوميم بر سازگاري اجتماعي دانش

تا  12آموزان دختر ناشنواي  دانشنفر از  30ين منظور تعداد ه ابا گروه شاهد استفاده شد. ب آزمون پسـ  آزمون پيشمايشي و از طرح روش پژوهش آز روش بررسي:

 آوري جمعاي نفر) قرار گرفتند. بر 15شاهد (و  نفر) 15مورد (ند، به روش تصادفي انتخاب و در دو گروه شتهاي ورود به پژوهش را دا كه مالكساله شهر اصفهان  15

 SPSSافزار  گيري از نرم چندمتغيره و با بهره كوواريانسها با استفاده از روش آماري تحليل  استفاده شد. داده )Rao )1973اطالعات از مقياس سازگاري اجتماعي 

  د.ش تحليل و تجزيه ،21 نسخة

  .استدار  معني =0001/0p در سطح پس از انجام مداخله شاهدنتايج نشان داد كه تفاوت بين سازگاري اجتماعي دو گروه مورد و  ها: يافته

توان  بخشد و مي آموزان ناشنوا را بهبود مي نمايشگري به روش پانتوميم، سازگاري اجتماعي دانش توان گفت كه روش روان مي با توجه به نتايج پژوهش گيري: نتيجه

  د.كريك روش آموزشي و درماني استفاده  عنوان بهاز آن 

  نمايشگري، پانتوميم ، سازگاري اجتماعي، روانناشنوا ان كليدي:واژگ

  
  )30/10/93 ، پذيرش:13/7/93(دريافت مقاله: 

  

  مقدمه

رشد  ازجملهافت شنوايي به طرق مختلفي بر زندگي فرد 

) نشان 2005بيابانگرد (نتايج پژوهش  .)1گذارد( اثر مياجتماعي 

ان ناشنوا و نابينا آموز هاي اجتماعي دانش داده است كه مهارت

اغلب اين ). 2است(آموزان عادي  تر از دانش پايين داري معني طور به

هايي در پردازش اطالعات اجتماعي دچار  آموزان به نقص دانش

هستند و به علت ناآگاهي و انتخاب روش نادرست ابراز وجود و 

ناتواني در كارهاي ساده مانند درخواست كردن و مذاكره، اغلب 

  ).3كنند( ، آشنايان و ديگران را ناراحت ميدوستان

 ازهاي متعددي از سوي برخي از پژوهشگران  پژوهش

) انجام شده 2006( Sacksو  Wolffee)، Wagner )2004، جمله

است كه ضمن گزارش نقص و كاستي مهارت اجتماعي در افراد 

مهارت اجتماعي  كارگيري بهناشنوا، به اهميت آموزش، اكتساب و 

. در همين )5و4اند( كرده تأكيدها  مهارت گونه اينيش و رشد و افزا

سازگاري اجتماعي كودكان ناشنوا ديده  ةباراي در رابطه در مطالعه

كنند و  هاي اجتماعي كمتر شركت مي شده است كه آنان در فعاليت

  ).6نيستند(اي اجتماعي عمومي ه عضو سازمان آنهااكثر 

هاي مختلفي  وشاجتماعي از ر براي آموزش سازگاري

. استهنردرماني  آنهاترين  شود كه يكي از مهم استفاده مي

هاي مختلف مانند  به شكل هنردرمانياند،  تحقيقات نشان داده

درماني، نمايش عروسكي و حركات موزون  درماني، نمايش نقاشي
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). يكي از 7دارند(براي درمان و كنترل ناسازگاري اجتماعي كاربرد 

وجه به ناتواني كودكان ناشنوا در برقراري ارتباط هايي كه با ت روش

نمايشگري است  قرار گيرد، روان استفاده موردتواند  از راه تكلم، مي

پانتوميم طراحي  صورت بهكه با توجه به شرايط اين كودكان بايد 

روش گروهي اصالح رفتار و رويكردي نمايشگري  ). روان8شود(

شود كه در آن  يطي فراهم ميمحور است. در اين رويكرد مح رابطه

كنند و فرصتي  اعضا وضعيت احساسي و ذهني خود را كشف مي

آورند كه وضعيت و تجارب خود را امتحان  دست مي استثنايي به

ك خويشتن در در شود افراد نمايشگري سبب مي روان. كنند

؛ )9بخشند(ند و بينش خود را نسبت به خود بهبود كنپيشرفت 

هاي فردي و  نقش ةخزانكند تا  يشگري كمك مينما نبنابراين روا

 كنون تا). 10يابد(توسعه  آنهاهاي رفتاري مرتبط با  مهارت

نمايشگري را بر ابعاد مختلف  هاي متعددي اثربخشي روان پژوهش

در  )Dogan )2010اند.  قرار داده بررسي موردسالمت روان 

ر طو بهنمايشگري  جلسات خود نشان داد اجراي جلسات روان

اضطرابي جوانان در  بستگي دلمنجر به بهبود سبك  داري معني

با اجراي  )2013( Udoka و Akinsola .)11شود( روابط خود مي

نمايشگري اضطراب اجتماعي و اضطراب عملكرد كودكان و  روان

  ).12دادند(ساله را كاهش  16تا  7نوجوانان 

 ختيشنا روانهاي زباني و  با توجه به مطالب فوق و ويژگي

نمايشگري با رويكرد  روانكه آيا  استمطرح پرسش ناشنوايان اين 

 ؟خواهد بود مؤثر آموزان ناشنوا بر سازگاري اجتماعي دانش پانتوميم

نمايشگري با  روان اثربخشي بررسي هدف بابنابراين پژوهش 

انجام آموزان ناشنوا  رويكرد پانتوميم بر سازگاري اجتماعي دانش

  گرفت.

  

  روش بررسي

كه هدف پژوهش بررسي اثربخشي  با توجه به اين

اجتماعي بر سازگاري اجتماعي  پانتوميمنمايشگري با رويكرد  روان

ناشنوايان بود، روش پژوهش، آزمايشي و از طرح 

  د.شبا گروه شاهد استفاده  آزمون پسـ  آزمون پيش

آموزان ناشنواي  دانش تماميآماري پژوهش شامل  ةجامع

عضو  ةسال 15تا  12از بين دخترهاي ناشنواي  شهر اصفهان بود.

 از اشتندهاي ورود به پژوهش را د هاي اصفهان كه مالك هنرستان

عصبي  نوع حسياز ، بل دسي 70افت شنوايي بيش از جمله 

شنوايي مانند سمعك  كمك وسيله، عدم استفاده از هر نوع دوطرفه

ي اوليه)، نقص شنوايزبان (و وقوع نقص شنوايي قبل از فراگيري 

در  تصادف بهتصادفي انتخاب و  گيري نمونه ةشيونفر به  30تعداد 

ميانگين ) نفر جايگزين شدند. 15شاهد(نفر) و  15مورد (گروه  دو

براي انجام اين بود.  83/1با انحراف معيار  2/13ها  سني آزمودني

پاسخ  Rao نامه پرسشو شاهد به  دو گروه مورد ابتدا هرپژوهش 

 هشتتعداد جلسات آموزشي براي گروه مورد ). آزمون شپيدادند (

قبلي  ةجلساي از مباحث  جلسه بود كه در هر جلسه ابتدا خالصه

 ةشيووه بيان و سپس مطالب جديد به به كمك اعضاي گر

 مورداعضا در مورد موضوع  ةشد و هم پانتوميم آموزش داده مي

جلسات آموزشي  كردند. مي نظر تبادليكديگر  با در پانتوميم، بحث

الزم به  شد. دقيقه انجام مي 60مدت  هر جلسه بهو  دو باراي  هفته

ذكر است كه رضايت كتبي والدين و نيز رضايت مربيان براي 

 ةخالصآموزان ناشنوا در پژوهش حاصل شد.  مشاركت دانش

اجتماعي  پانتوميمنمايشگري با رويكرد  جلسات آموزش روان

دوم:  ةجلس ،با افراد جديد)ارتباط ( ،نايياول: آش ةجلسعبارت بود از 

سوم: همكاري (اين سه  ةجلس ،و عدم سوءظن نطقياعتماد م

چهارم:  ةجلس ،)بود فردي جلسه مربوط به مبحث كفايت ميان

پنجم: توانايي تحمل فشار  ةشغلي و خودرهبري. جلس گيري جهت

 ةجلس ،)بوداين دو جلسه مربوط به مبحث كفايت شخصي رواني (

هشتم:  ةهفتم: تحمل اجتماعي. جلس ةجلس ،م: تعهد اجتماعيشش

آخر مربوط به مبحث كفايت  ةاين سه جلستغيير (آمادگي براي 

الزم به توضيح است كه با توجه به نقص زباني ). بوداجتماعي 

الب پانتوميم صورت گرفت. با توجه قها در  ناشنوايان تمام نمايش

هاي بياني استفاده شده  شكه در تحقيقات گذشته از رو به اين

 ةهاي ناشنوايان بست است، در اين مقاله محققان با توجه به ويژگي

را  ،)Casson )2004 مبتني بر رويكردنمايشگري  آموزشي روان

. سپس روايي صوري و )13دند(كرطراحي پانتوميم  صورت به

قرار  تأييدافراد ناشنوا مورد  ةمحتوايي آن توسط متخصصان حوز
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محاسبه  87/0 ا استفاده از روش هامبلتون، روايي محتوا بتگرف

گرفته  Raoاز هر دو گروه مورد و شاهد آزمون  دوبارهدر انتها . شد

  ).آزمون پسشد (

براي بررسي ميزان سازگاري اجتماعي  حاضر در پژوهش

اين استفاده شد.  Rao بلوغ اجتماعيآموزان از مقياس  دانش

ن براي امتخصص نظر ازو محتوا روايي صوري  نظر ازمقياس 

در حين اجراي  امااشنوا مناسب تشخيص داده شد، كودكان ن

 اين .نيز استفاده گرديد )Interpreter(اشنوايان رابط  آزمون از

، كفايت شخصي مقياس سهاست كه در  پرسش 90آزمون داراي 

اجتماعي به بررسي بلوغ اجتماعي  و كفايت فردي كفايت ميان

مركب  اي نمونهو همكاران مقياس مذكور را روي  Raoپردازد.  مي

پنج هفته اجرا  تا چهار ةفاصل بابراي دو بار،  آموز دانش 180از 

گزارش شده است. در  87/0روايي حاصل از اين تحقيق  كردند.

 79/0 آلفاي كرونباخبا روش  نامه اين تحقيق پايايي پرسش

  آن است. قبول قابلپايايي  ةدهند دست آمد كه نشان به

هاي  هاي حاصل از پژوهش با استفاده از شاخص داده

و با  چندمتغيره كوواريانسآماري ميانگين، انحراف معيار و تحليل 

 شد. تحليل و  تجزيه 21 ةنسخ SPSS افزار گيري از نرم بهره

زمون تحليل كواريانس چندمتغيره آكه بتوان از  همچنين براي آن

به اين منظور ابتدا د. شاري كنترل هاي آم فرض پيش كرد،استفاده 

 ها از آزمون نرمال بودن توزيع ميانگين  فرض براي بررسي پيش

د توزيع دادست آمده نشان  به p=23/0استفاده شد و  ويلكـ شاپيرو

، همچنين براي بررسي همساني است هنجارهاي دو گروه  ميانگين

ت آمده دس به p=65/0د و شها از آزمون لوين استفاده  واريانس

ها برابر و امكان تحليل كوواريانس وجود  نشان داد كه واريانس

ها از  كه براي بررسي همساني واريانس كوواريانس دارد. ضمن اين

در بررسي  دست آمد. به p=28/0آزمون باكس استفاده شد و 

هاي  آزمونهاي آماري تحليل كوواريانس چندمتغيره،  فرض پيش

 ري ةترين ريش المبداي ويلكز و بزرگ آماري اثر پياليي، هتلينگ،

كه امكان تحليل كواريانس چندمتغيره  ندنشان داد p=001/0 با

  .وجود دارد

  

  ها يافته

 هاي شاخصپژوهش نشان داد كه در  هاي دادهتحليل 

آزمون سازگاري  گروه مورد در پيشميانگين  )1(جدول  توصيفي

فردي و  ت ميانهاي كفايت اجتماعي، كفاي مقياس و خرده اجتماعي

داشته است  شاهدكفايت شخصي عملكرد تقريباً مشابهي با گروه 

آزمون عملكرد گروه مورد نسبت به گروه شاهد در  اما در پس

  ها بهبود يافته است. مقياس تمامي خرده

در  =381/115Fكه  دهد مينشان  2جدول  هاي داده

 دار است، يعني تفاوت مشاهده شده بين يمعن p=001/0سطح 

در گروه مورد و  اجتماعيسازگاري  آزمون پسميانگين نمرات 

نمايشگري با رويكرد پانتوميم  روان . به عبارتيدبودار  يشاهد، معن

آموزان  دانشتوانسته است بر بهبود سازگاري اجتماعي اجتماعي 

اين  ةدهند نشان در گروهتأثير گذارد. مقدار اين تأثير دختر ناشنوا 

گري با رويكرد پانتوميم اجتماعي به ميزاننمايش رواناست كه 

  اجتماعي هاي آزمون مقياس در نمره كل و خرده مورد وشاهد  گروهمعيار دو  انحراف و ميانگينـ 1جدول 

  

  مونآز ميانگين (انحراف معيار) نمره در پس    آزمون ميانگين (انحراف معيار) نمره در پيش    

  گروه مورد  گروه شاهد    گروه مورد  گروه شاهد  تعداد  مقياس خرده

  53/242) 65/14(  86/225) 40/12(    00/228) 88/15(  46/226) 06/11(  15  سازگاري اجتماعي

  86/81) 27/9(  20/75) 94/5(    53/75) 15/8(  33/75) 67/4(  15  كفايت اجتماعي

  46/82) 12/4(  86/75) 18/6(    60/76) 52/4(  86/75) 47/5(  15  فردي كفايت ميان

  33/81) 28/7(  46/74) 15/6(    77/74) 27/8(  86/75) 67/4(  15  كفايت شخصي
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آموزان دختر ناشنوا  دانشبهبود سازگاري اجتماعي  درصد بر 81

 نمايشگري با رويكرد پانتوميم اجتماعي روان از اين روتأثير دارد. 

اصفهان در آموزان دختر ناشنواي  دانشبهبود سازگاري اجتماعي  در

آزمون كفايت  اي سه خردهبر Fمقدار  بوده است. مؤثرآزمون  پس

 ،414/79ترتيب  فردي و كفايت شخصي به اجتماعي، كفايت ميان

، يعني بوددار  يمعن p=001/0سطح  درو  993/39 و 474/56

سه  اين آزمون پستفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات 

 . به عبارتيدبودار  يدر گروه مورد و شاهد، معنآزمون  خرده

توانسته است بر بهبود يكرد پانتوميم اجتماعي نمايشگري با رو روان

آموزان  فردي و كفايت شخصي دانش كفايت اجتماعي، كفايت ميان

 اين ةدهند نشان در گروهتأثير گذارد. مقدار اين تأثير دختر ناشنوا 

نمايشگري با رويكرد پانتوميم اجتماعي به  رواناست كه  مطلب

درصد  59ي و به ميزان فرد ميان بهبود كفايت درصد بر 67ميزان 

 بهبود كفايت درصد بر 76به ميزان  شخصي، بهبود كفايت بر

 بنابراين،تأثير دارد.  آموزان دختر ناشنوا دانشاجتماعي، 

كفايت  بر بهبود نمايشگري با رويكرد پانتوميم اجتماعي روان

آموزان دختر  دانش فردي و كفايت شخصي اجتماعي، كفايت ميان

همچنين توان  بوده است. مؤثرآزمون  ر پسي اصفهان دناشنوا

  .استكفايت حجم نمونه  ةدهند آزمون نشان

  

  بحث

نمايشگري با  بررسي اثربخشي روان هدف باپژوهش 

آموزان دختر ناشنوا  بر سازگاري اجتماعي دانشم رويكرد پانتومي

كه نتايج پژوهش نشان داد بين عملكرد  طور همانصورت گرفت. 

وجود دارد.  داري معنيآزمون تفاوت  در پس و شاهد موردگروه 

) بيانگر اين 1جدول آزمون ( ميانگين عملكرد ناشنوايان در پس

توانسته است  پانتوميمبا رويكرد  نمايشگري روانمطلب است كه 

  را افزايش دهد. موردسطح سازگاري اجتماعي گروه 

و  Karenپژوهش  ، نتايجهمسو با نتايج اين پژوهش

براي  پانتوميمنشان داده است زماني كه از روش  )2010همكاران (

 آنها سازگارانهد ميزان رفتارهاي اجتماعي شو ناشنوايان استفاده مي

ها جايگزين زبان ارتباطي افراد ناشنوا  بهتر شده و اين نمايش

هاي منفي  توان گفت، نگرش ها مي در تبيين اين يافته ).14د(شو مي

 نتيجه دراز نقص افراد ناشنوا و  اآنهديگران و گاهي عدم آگاهي 

و همچنين  نفس عزت، باعث كمبود بيني پيش غيرقابلرفتارهاي 

شود كه معموالً خود  وجود افسردگي و اضطراب در افراد ناشنوا مي

 سازگاري اجتماعيهاي  مقياس خردهدر  مورد ونتايج آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره (مانكوا) تفاوت دو گروه شاهد  ـ2 جدول

  

  توان آزمون  رميزان تأثي p  منبع تغييرات   مقياس خرده

  فردي كفايت ميان
  782/0  230/0  008/0  آزمون پيش

  1  677/0  001/0  عضويت گروهي  

  كفايت شخصي
  50/0  134/0  005/0  آزمون پيش

  1  597/0  001/0  عضويت گروهي  

  كفايت اجتماعي
  998/0  486/0  001/0  آزمون پيش

  1  764/0  001/0  عضويت گروهي  

  سازگاري اجتماعي (كل)
  1  572/0  001/0  آزمون پيش

  1  81/0  001/0  عضويت گروهي  
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دهد  و تلقيني نشان مي تكانشي ،خودمحورانهالب رفتارهاي قرا در 

. با )15(دشو منجر به سازگاري اجتماعي ضعيف مي مجموع درو 

كه افراد ناشنوا از ارتباط گفتاري با سايرين محروم  توجه به اين

و سازگارانه بايد از  درستند، بنابراين براي آموزش رفتارهاي هست

د. از طرف شواستفاده  ،هايي كه مبتني بر زبان بياني نيستند روش

هاي يادگيري، الگوبرداري و  كه يكي از راه ديگر با علم بر اين

نمايشگري كه از رويكرد  توان از روش روان ، مياستش ايفاي نق

كند، در آموزش به افراد ناشنوا بهره برد. اين  استفاده مي پانتوميم

هاي افراد  ترين محدوديت روش قادر است با حذف يكي از اساسي

، موقعيتي را فراهم استناشنوا كه همان برقراري ارتباط كالمي 

 بخش لذتن و در محيطي آورد كه فرد در تعامل با ديگرا

رفتارهاي اجتماعي باشد و با استفاده از اصل  ةكنند مشاهده

  كار بندد. خود به ةروزمررا در زندگي  آنهايادگيري اجتماعي 

فرد ناشنوا نيز همانند ساير افراد در بطن جامعه، با 

رفتاري خود،  ةخزانشود كه بايد از ميان  هايي مواجه مي موقعيت

كار بندد. حال اگر  ترين رفتار را برگزيده و به اسبترين و من درست

ده شاين رفتار را از قبل نياموخته باشد يا از انتظارات جامعه مطلع ن

در برابر  نتيجه درباشد، نخواهد توانست پاسخ مناسب را ارائه دهد. 

پاسخ نادرست خود، از سوي جامعه بازخورد منفي دريافت خواهد 

شود كه يا از محيط اطراف كناره  كرد و همين موضوع سبب مي

نمايشگري كه  روان اما ؛وردآگرفته يا به رفتارهاي ناسازگارانه روي 

ده باشد، قادر خواهد شنوع ارتباط براي افراد ناشنوا تنظيم  لحاظ از

كند،  بود مفاهيم و انتظاراتي را كه جامعه از افراد خود طلب مي

د نسبت به اين انتظارات د. زماني كه فركنبراي فرد ناشنوا بيان 

آگاهي يابد، زندگي گذشته و حال خود را بررسي كرده و براي 

كند. تنها زماني فرد  رخدادهاي آينده آمادگي الزم را پيدا مي

مناسبي براي  ةشيوتواند اين مفاهيم را دريابد كه بتوان آن را به  مي

زش نمايشگري با آمو آموزشي روان ةبنابراين شيو وي توضيح داد.

و حل كردن هرچه بهتر  مؤثرفردي مناسب و  برقراري روابط بين

باشد. با  مؤثرتواند در افراد با نقص شنوايي  فردي مي مشكالت بين

 ،نقص شنواييدچار هاي سازگاري اجتماعي افراد  ارتقاي توانمندي

 رماتوان سطح بهداشت رواني اين افراد را افزايش داد كه اين  مي

  هاي اجتماعي احتمالي خواهد شد. از آسيب پيشگيريمنجر به 

  

  گيري نتيجه

هايي همچون محدوديت در ابزار  اگرچه پژوهش محدوديت

طور كلي و با توجه  گيري و انتخاب نمونه داشته است، اما به اندازه

توان گفت، براي آموزش  هاي حاصل از اين پژوهش مي به يافته

توان از روش  وا ميرفتارهاي اجتماعي سازگارانه به افراد ناشن

د. بنابراين پيشنهاد كرنمايشگري با رويكرد پانتوميم استفاده  روان

هاي رايج در مورد  د كه در كار باليني و در كنار ساير درمانشو مي

نمايشگري با رويكرد پانتوميم گنجانده شود.  كودكان ناشنوا، روان

هاي  ين پژوهش روي ساير گروها شود عالوه بر اين پيشنهاد مي

هاي  ناشنوايان با توجه به جنس، سن و همچنين ويژگي

شناختي آنها انجام گيرد. همچنين مطلوب است كه  روان

ها با استفاده  زمينة آموزش ساير مهارت ديگري نيز در هاي پژوهش

نمايشگري با رويكرد پانتوميم روي افراد ناشنوا  از روش روان

  صورت گيرد.

  

  سپاسگزاري

در انجام اين پژوهش همكاري و از همه كساني كه 

آموزان  ويژه از والدين و دانش گردد. به مساعدت داشتند تشكر مي

مربي توانمند آموزشگاه  ناشنواي دختر هنرستان مير اصفهان و

ن محترم هنرستان كه شرايط الزم سركار خانم زهراني، و مسئوال

  را فراهم ساختند.
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Abstract 
Background and Aim: Deaf children face several compatibility issues because of their hearing 

impairment. The present study aims to investigate the effectiveness of psychodrama using pantomime 

on the social adjustment of 12-15-year-old deaf female students in Isfahan. 

Methods: For this study, an experimental design was used with a pre-test and post-test and a control 

group. Thirty deaf subjects (12-15-year-olds) in Isfahan were selected randomly and allocated to 

experimental and control groups. To gather information, Rao’s Social Maturity Scale was used. The 

data were analyzed by the multivariate analysis of covariance statistical method (SPSS version 21). 

Results: Our findings revealed that there was a significant difference between the performances of 

deaf students of both the groups in the post-test on social adjustment (p=0.0001). 

Conclusion: The use of psychodrama increased the rate of social adjustment in deaf students. 

Keywords: Deaf, social adjustment, psychodrama, pantomime 
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