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چکیده
بازیدرمانی باعث بهبود تحول اجتماعی ،عاطفی و شناختی کودکان میشود .با این حال ،موانع ارتباطی بین والدین شنوا و
فرزندان کمشنوای آنها میتواند مانع رشد این کودکان شود و آنها را از مزایای مراقبت و حمایت والدین محروم کند .بر این
اساس ،ارتباط موثر بین والدین و فرزندان کمشنوای آنها برای رشد و تحول جسمی ،هوشی ،هیجانی و بهزیستی این کودکان از
اهمیت خاصی برخوردار است .در این راستا ،به نظر میرسد که بازیدرمانی مزایای قابل توجهی برای کودکان کمشنوا داشته
باشد .بازیدرمانی به طیف وسیعی از روشهای استفاده از انگیزه طبیعی کودکان برای کاوش و مهار آن به منظور پاسخگویی و
تأمین نیازهای تحولی و بهداشت روانی آنها اشاره دارد .همچنین برای اهداف آموزشی و روانشناختی از جمله تنظیم هیجان
استفاده میشود .در این مقاله ،درباره بازیدرمانی بحث میشود .ابتدا مبانی نظری بازیدرمانی و کاربرد آن مورد بحث قرار
میگیرد ،هیجانها و چرخ آنها مطرح میشود .سپس مشکالت هیجانی در کودکان کمشنوا ،تنظیم شناختی هیجان و تنظیم
رفتاری هیجان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و سرانجام نقش بازیدرمانی در تنظیم هیجان کودکان کمشنوا بررسی
میشود.
واژههای کلیدی :بازیدرمانی ،تنظیم هیجان ،چرخ هیجان ،کودکان ناشنوا
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 .1مقدمه
تولد هر کودک در خانواده تاثیر قابل توجهی بر پویایهای خانواده دارد و فرزندپروری مثبت باعث ارتقای تحول جسمی،
عاطفی ،ذهنی و رفاه اجتماعی کودکان میشود [ ،]1در حالی که موانع ارتباطی بین والدین شنوا و فرزندان کمشنوای آنها
ممکن است مانع رشد و تحول این کودکان شود و آنها را از مزایای مراقبت والدینی و خدمات حمایتی محروم سازد [ .]2حضور
کودک کمشنوا 1در خانواده بر کمیت و کیفیت روابط والدین و تعامل اعضای خانواده تاثیر میگذارد [ .]3آسیب شنوایی
رایجترین آسیب حسی عصبی و یکی از ناتوانیهایی با میزان شیوع پایین است .احتمال ایجاد اختاللهای روانشناختی در
کودکان کمشنوا به دلیل مشکل در برقراری ارتباط مطلوب افزایش مییابد .گاهی آسیب شنوایی منجر به کاهش فعالیت
اجتماعی ،گوشهگیری ،کاهش کیفیت زندگی و انزوای اجتماعی میشود و در پی این مشکالت به نظر میرسد میزان تابآوری2
والدین کودکان کمشنوا کاهش پیدا کند یا مشکالت هیجانی3آنها بیشتر شود [.]4
کمیّت و کیفیّت روابط والدین میتواند بر عملکرد خانواده و سالمت روان اعضای خانواده تأثیر بگذارد .به همین دلیل،
آگاه سازی والدین نسبت به برقراری ارتباط با فرزندان و بازی4با آنها اهمّیّت ویژهای دارد [ .]5چرا که بازی زبان کودک است و
اسباببازیها کلمات آن هستند .بازی نوعی رفتار طبیعی ،مداوم و لذّتبخش است که قدرت درمانی دارد و به رشد مهارتهای
جسمی ،شناختی ،هیجانی ،اجتماعی و ارتباطی کمک میکند [ .]6بازی با فرزندان باعث میشود تا آنها به کاوش و جستجو
بپردازند و از این طریق ،ظرفیّتها و توانمندیهای خود را افزایش دهند [.]7
در واقع ،بازی برای هر کودک به عنوان یک فعّالیّت طبیعی در نظر گرفته میشود که از آن برای برقراری ارتباط و حل مسأله
استفاده میکند [ .]8زیگموند فروید5بازی کودک را به عنوان شبهکودک و جدا از گروه در نظر میگرفت و اعتقاد داشت که از
این طریق میتوان پنجرهای در درون ذهن کودک باز کرد [ .]9در این مقاله ،درباره بازیدرمانی بحث میشود .ابتدا مبانی
نظری بازیدرمانی و کاربرد آن مورد بحث قرار میگیرد ،هیجانها و چرخ آنها مطرح میشود .سپس مشکالت هیجانی در
کودکان کمشنوا ،تنظیم شناختی هیجان و تنظیم رفتاری هیجان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و سرانجام نقش
بازیدرمانی در تنظیم هیجان کودکان کمشنوا بررسی میشود.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مروری است .بر همین اساس ،پیشینههای نظری و پژوهشی درباره مبانی نظری
بازیدرمانی و کاربرد آن ،هیجانها و چرخ آنها ،مشکالت هیجانی در کودکان کمشنوا ،تنظیم شناختی هیجان ،تنظیم رفتاری
هیجان ،نقش بازیدرمانی در تنظیم هیجان کودکان کمشنوا بررسی شد .به این منظور با مرور بیش از  30مقاله و با استفاده از
بانکهای اطالعاتی معتبری از جمله پایگاه دادههای جهان اسالم ،گوگل اسکوالر ،گیگا پدیا ،ابسکو ،ایبوکی و ساید با کلید
واژههای بازیدرمانی ،کمشنوا ،ناشنوا ،تنظیم هیجان ،چرخ هیجان ،تنظیم شناختی هیجان و تنظیم رفتاری هیجان بین
سالهای  2002تا  2021مورد بررسی قرار گرفت .به این ترتیب ،اطالعات ضروری در حوزه مبانی نظری و کاربردی پژوهش
حاضر جمعآوری شد که نتایج آن به صورت مروری در ادامه گزارش شده است.
 .3تحول هیجانها و چرخ آنها
نوباوگان در حدود دو ماهگی میتوانند مادر خود را ببینند و او را ترجیح میدهند .آنها در حدود سه ماهگی میتوانند
چهرههای افراد غریبه را تشخیص دهند و در پنج ماهگی میتوانند جلوههای هیجانی مانند شادی و خشم را درک کنند [.]10
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. Emotional problems
4
. Play
5
. Sigmund Freud
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هیجانهایی مانند رغبت ،درماندگی و نفرت از زمان تولّد وجود دارند در حالی که نوزاد تازه متولّد شده از صدای بلند و افتادن
نمیترسد .هیجانهای اصلی نوباوگان در  6تا  8ماهگی از طریق بیان چهرهای قابل تشخیص هستند .این شش نوع هیجان
عبارتند از :شادی ،خشم ،غم ،تعجّب ،نفرت و ترس .شادی نوباوگان در برابر چهره بزرگساالن به صورت لبخند عمیق که لبخند
اجتماعی نامیده میشود در  2تا  3ماهگی قابل شناسایی است .در این هنگام دهان نوباوه حالت لبخند دارد ،گونهها باال میرود
و چشمها چین میخورند [.]11
در  3تا  5ماهگی که نوباوه می تواند چهره افراد را از صدای آنها تشخیص بدهد خندیدن به محرّکهای فعّال آغاز میشود.
خشم ،غم و تعجّب در  3تا  4ماهگی ابراز میشود .در حالت غمگینی ،گوشه داخلی ابروها باال میرود و گونهها به سمت پایین
کشیده میشوند .در حالت تعجّب ،ابروها باال میروند چشمها گشاد میشوند و دهان حالت غنچه دارد .در  6تا  8ماهگی که
نوباوگان به خودآگاهی میرسند و دلبستگی 1به مادر یا مراقب کامالً آشکار میشود ترس و اضطراب غریبه( 2رایجترین جلوه
ترس و فشار روانی در حضور افراد ناآشنا) مشهود است .در حالت ترس ابروها به سمت داخل و باال کشیده میشوند ،پلکها باال
میروند و دهان جمع میشود [ .]12در  8تا  12ماهگی ارجاع اجتماعی3شکل میگیرد یعنی نوباه بهطور فعّال در موقعیّت
نامطمئن از فردی قابل اعتماد ،اطّالعات هیجانی میخواهد .سایر هیجانهای خودآگاه مانند احساس شرم ،خجالت ،گناه و غرور
در  18تا  24ماهگی قابل تشخیص هستند [ .]13رشد هیجانها در دو سال اوّل زندگی با توجّه به زمان بروز آنها در جدول 1
مشخّص شده است [.]11
جدول  .1رشد هیجانها در دو سال اوّل زندگی
زمان بروز

هیجانها

از زمان تولّد

رغبت ،درماندگی و نفرت

هفتههای نخست

لبخند

 2تا  3ماهگی

لبخند اجتماعی
خشم ،غم و تعجّب

 3تا  4ماهگی

ترس و اضطراب غریبه

 6تا  8ماهگی

ارجاع اجتماعی

 8تا  12ماهگی

شرم ،خجالت ،گناه ،غرور و همدلی

 18تا  24ماهگی

بهطور کلی ،تشخیص و درک هیجانها یکی از مهمترین روشهای تعامل اجتماعی انسان است [ .]14هیجان انسان از سه راه
تحلیل چهره (تغییر حالت چهره) ،تحلیل حالت فیزیکی (حرکت دستها و پاها) و تحلیل گفتار قابل شناسایی است [.]15
توانایی تشخیص حالتهای چهرهای هیجان در روابط بینفردی از آغاز زندگی بسیار مهم است .حالتهای چهره پاسخی به
وضعیت هیجانی درونی ،نیتها و همچنین عاملی موثر در روابط اجتماعی فرد به حساب میآید [ .]14هیجانهای اولیه مثل
شادی ،ترس و خشم زودتر از هیجانهای پیچیدهتر مثل حسادت ،تحقیر و تعجب قابل تشخیص هستند و درستی تشخیص
هیجانهای چهرهای در بین  7 -3سالگی افزایش پیدا میکند .پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که فرهنگ بر ادراک و رشد
هیجانها از راه حالتهای چهرهای تاثیر میگذارد [ .]16در ادامه چرخ هیجان از نظر پلوچیک در شکل  1معرفی شده است
[.]17

1
. Attachment
2
. Stranger anxiety
3
. Social referencing
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شکل  .1چرخ هیجان از نظر پلوچیک

 .4مشکالت هیجانی در کودکان کمشنوا
یکی از حوزههایی که کودکان ناشنوا در آن با مشکل مواجه میشوند نظمبخشی به هیجانهای شخصی است یا به عبارت
دیگر دچار مشکالت هیجانی و حتی گاهی دچار ناگویی هیجانی میشوند [ .] 3ناگویی هیجانی نوعی نارسایی خلقی است که
باعث ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجانها میشود .کودکان با ناگویی هیجانی در شناسایی صحیح
هیجانها از حالتهای چهره دیگران مشکل دارند و توانایی آنها برای همدردی با سایر کودکان کاهش مییابد .از طرفی،
مهارتهای تنظیم هیجان شامل آگاهی هیجانی ،شناسایی هیجانها ،تفسیر احساسات ،درک برانگیختگی هیجانی ،تعدیل
هیجان و پذیرش هیجان منفی میشود [ .]18در واقع ،مشکالت هیجانی دارای دو جنبه شناختی و عاطفی است که در حالت
تنیدگی ،تشدید میشود و مشکالت کودک کمشنوا با واکنشهای رفتاری ،نحوه برقراری ارتباط و تنیدگی مادر رابطه دارد و از
این طریق رفتار مشکلساز کودک موجب کاهش تابآوری و افزایش مشکالت هیجانی مادر میشود [ .]3مهارتهای تنظیم
هیجان شامل آگاهی هیجانی ،شناسایی هیجانها ،تفسیر احساسات ،درک برانگیختگی هیجانی ،تعدیل هیجان و پذیرش هیجان
منفی میشود [.]18 ،17
کودکان کمشنوا نسبت به همساالن شنوای خود در شناسایی هیجانهای چهرهای دچار اشتباهات بیشتری میشوند و تعداد
اشتباهاتی که دارند ،مربوط به آغاز افت شنوایی است .گاهی این کودکان روابط دوستانهای با همساالن شنوای خود ندارند و
بهطور کلی روابط آنها محدود است [ .]15محدودیت در تواناییهای زبانی فرد را مستعد ابتال به افسردگی ،اضطراب و خشم
میکند اما به این معنا نیست که کودکان کمشنوا در تمام ابعاد رشدی از همساالن شنوای خود عقبتر هستند .برای مثال،
عملکرد آنها در برخی ابعاد رشد هیجانی مانند تفسیر و تشخیص هیجانات چهرهای ،مشابه همساالنشان است ولی در درک و
پردازش حالتهای هیجانی غم ،خشم و ترس تا حدودی از همساالن شنوای خود عقبتر هستند .به دلیل این که تشخیص این
نوع هیجانها نیاز به استفاده از بازنمایی ذهنی بیشتری دارد .عالوه بر این ،زبان نقش اساسی در رشد هیجانی کودکان دارد و
باعث میشود کودکان کمشنوا اندکی از همساالن شنوای خود عقبتر باشند [.]16
 .5تنظیم شناختی هیجان
تنظیم هیجان نقش مهمی در بهزیستی روانشناختی دارد و هیجانها در طول دوران کودکی ،در درجه اول در سطح
خارجی و رفتاری تنظیم میشوند .به عنوان مثال ،هیجانها از طریق حمایت والدین و گریه تنظیم میگردند .در دوران
نوجوانی ،قوانین هیجانی بیشتر درونی و شناختی میشوند .زیرا در نوجوانی شایستگیهای شناختی پیشرفتهتر مانند تفکر و
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استدالل انتزاعی توسعه مییابند [ .]19این شایستگیها برای تنظیم هیجانهای منفی بهمنظور انطباق و حفظ کنترل اهمیت
دارند .برای مثال ،وقتی که نوجوان یک رویداد پر استرس را در زندگی تجربه میکند شایستگیهای او به کمک تنظیم
هیجانهای منفی میآید [.]20
کودکان کمشنوا در مهارتهای تنظیم شناختی هیجان با چالشهایی مواجه هستند [ .]4تنظیم شناختی هیجان یعنی
توانایی فرد در روبرو شدن با هیجان منفی ،به جای اجتناب از آن در حالت پریشانی و درک توأم با شفقت جهت نیل به اهداف
مهم [ .]21به بیان دیگر ،تنظیم شناختی هیجان به تمام سبکهای شناختی گفته میشود که افراد از آن برای افزایش ،کاهش
یا حفظ تجربههای هیجانی استفاده میکنند و نشان دهنده روشهای کنار آمدن با شرایط استرسزا و حوادث ناگوار است
[ .]22بهطور کلی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بــه دو طبقــه راهبردهــای مثبــت و منفــی تنظیــم شــناختی
هیجــان تقســیم میشــود [ .]23پذیــرش ،توجــه مجــدد بــه برنامهریــزی ،توجــه مجــدد مثبــت ،ارزیابــی مجــدد
مثبــت و اتخــاذ دیــدگاه از جمله راهبردهــای مثبــت هستند .به راهبردهــای مثبــت تنظیم شناختی هیجان،
راهبردهــای ســازگارانه در مقابلــه بــا رویدادهــای تنــشزا میگویند و این راهبردها منجــر بــه بهبــود عزت نفــس و
کفایت اجتماعــی مــیشــوند .در مقابــل ،راهبردهــای منفــی شــامل ســرزنش خــود ،ســرزنش دیگــران ،نشــخوار
ذهنــی و فاجعهآمیز پنــداری میشود کــه راهبردهــای ناســازگار در مقابلــه بــا رویدادهــای تنــشزا هســتند و
منجــر بــه اســترس ،افســردگی و ســایر آســیبهای روانــی میشــوند [.]24
 .6تنظیم رفتاری هیجان
تنظیم رفتاری هیجان به سبکهای رفتاری اشاره دارد که افراد از آنها در پاسخ به رویدادهای استرسآور یا تهدیدآمیز زندگی
(مقابله با شرایط) استفاده مینماید یا راهبردهای رفتاری که افراد از آنها در پاسخ به یک موقعیت یا یک رویداد استرسآور
خاص (مقابله موقعیتی) استفاده میکنند [ .]25شناخت و رفتار در مواجهه با رویدادهای استرسآور ،نقش مهمی در تنظیم
هیجان دارند .در حقیقت ،تنظیم شناختی و تنظیم رفتاری هیجان مکمل همدیگر هستند .پس نباید مقابله شناختی و رفتاری
در یک بعد واحد باشند ،زیرا تفکر و عمل فرایندهای متفاوتی هستند که در دورههای زمانی مختلف مورد استفاده قرار
میگیرند [.]26
امروزه به عملکرد رفتاری افراد در رویارویی با رویدادهای استرسآور زندگی توجه خاصی میشود و عملکرد آنها در این حوزه
بر عملکردها آنها در سایر حوزهها تأثیر میگذارد [ .]27راهبردهای تنظیم رفتاری هیجان در پاسخ به رویدادهای تهدید کننده
زندگی شامل راهبردهایی مانند اقدام به کارهای دیگر 1،کنارهگیری 2،رویارویی فعال 3،جستجوی حمایت اجتماعی 4و نادیده
گرفتن5میشود [ .]26روشهای مثبت کنترل و مدیریت رویدادهای استرسآور سه راهبرد اقدام به کارهای دیگر ،رویارویی
فعال و جستجوی حمایت اجتماعی را دربرمیگیرد در حالی که روشهای منفی کنترل و مدیریت رویدادهای استرسآور شامل
دو راهبرد کنارهگیری و نادیده گرفتن میشود .اقدام به کارهای دیگر یعنی فرد حواس خود را با انجام کار دیگری پرت کند تا
بتواند با رویدادهای استرسآور مقابله کند؛ کنارهگیری یعنی فرد برای مقابله با رویدادهای استرسآور از موقعیتها و تماسهای
اجتماعی کنارهگیری نماید؛ رویارویی فعال به رفتار فعال برای مقابله با رویدادهای استرسآور میگویند .جستجوی حمایت
اجتماعی به اشتراکگذاری فعاالنه هیجانها و تقاضای حمایت و مشورت برای مقابله با رویدادهای استرسآور گفته میشود؛
نادیده گرفتن یعنی فرد برای مقابله با رویدادهای استرسآور به نحوی رفتار کند مثل این که هیچ اتفاقی رخ نداده است [.]25

1
. Seeking distraction
2
. Withdrawal
3
. Actively approaching
4
. Seeking social support
5
. Ignoring
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 .7نقش بازیدرمانی در تنظیم هیجان کودکان کمشنوا
بازیدرمانی از نظر تحولی برای تعامل با کودکان مناسب است و به عنوان بخش اصلی فرایند رواندرمانی در نظر گرفته
میشود .در ابتدا ،بازی به عنوان یک روش مجزّا از تحلیل وضعیت روانی کودک به حساب میآمد ولی بعدها به عنوان بخشی از
فرایند یکپارچه درمان در نظر گرفته شد [ .]28یکی از روشهای درمانی که میتواند مشکالت هیجانی کودکان کمشنوا را
کاهش دهد بازیدرمانی است [ .]3بازی افکار درونی کودک را با دنیای خارجی او مرتبط میسازد .به بیان دیگر ،استفاده از
بازی ویژگی اجتنابناپذیر تشخیص و درمان کودکانی است که مشکالت هیجانی و رفتاری دارند [ .]29از آنجا که جهان کودک
دنیایی از عمل و فعالیت است ،بازیدرمانی به درمانگر این امکان را میدهد تا به دنیای کودک راه پیدا کند .به این ترتیب،
کودکان محدود نمیشوند تا تنها به تشریح کالمی آنچه رخ داده است بپردازند بلکه تجربههای قبلی خود و احساسات مرتبط با
آنها را در لحظه بازی برای یک بار دیگر تکرار میکنند .در نتیجه درمانگر امکان می یابد تا به دنیای هیجانی کودک وارد شود و
آن را احساس کند [ .]5در بازیدرمانی ،صرفنظر از علت ارجاع کودک ،درمانگر این امکان را دارد تا در لحظهای که کودک
مشغول بازی است مشکل او را حس کرده و آن را به درستی شناسایی کند [.]30
یکی از روشهای آموزشی ،درمانی و توانبخشی که برای بهبود مشکالت رفتاری و تنظیم هیجان کودکان کمشنوا موثر است
مداخالت مبتنی بر بازیدرمانی میباشد [ .]3بازیدرمانی روشی است که بهوسیله آن ،ابزارهای طبیعی بیان حالت کودک یعنی
بازی ،بهعنوان روش درمانی وی بهکار گرفته میشود و به کودک کمک میکند تا فشارها و هیجانهای خویش را مهار کند .در
بازیدرمانی بر مشارکت کودک در درمان تأکید میشود و به مواردی مانند کنترل خود و دیگران ،تسلط و پذیرش مسئولیت در
قبال تغییر رفتار و اکتساب مهارتهای اجتماعی توجه میگردد .در بازیدرمانی از روشهایی مانند خودنظارتی و فنون مدیریت
وابستگی از جمله تقویت مثبت ،شکلدهی ،خاموشسازی و سرمشقدهی استفاده میشود که تحول اجتماعی و بهبود
مهارتهای اجتماعی در راستای تنظیم هیجان از جمله اهداف نهایی آن هستند [.]31
 .8بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،معرفی بازیدرمانی ،هیجان و چرخه آن سپس مشکالت هیجانی در کودکان کم شنوا ،تنظیم شناختی
و رفتاری هیجان با ارائه شواهد پژوهشی در این خصوص بود .نتایج پژوهش ها نشان داد که بازیدرمانی به عنوان یک مداخله
موثر میتواند بر کاهش هیجان منفی و افزایش هیجان مثبت موثر باشد و میتواند با ارتقای سطح عزت نفس و سازگاری
اجتماعی ،مهارت های اجتماعی این کودکان را بهبود بخشد.
کودکان کمشنوا یکی از گروههای کودکان با نیازهای ویژه هستند که از افت شنوایی رنج می برند [ .]2این کودکان
نمیتوانند همانند دیگران بشنوند و این مساله بر رشد تحول گفتار آنها به میزان کم یا زیاد تاثیر میگذارد؛ از این رو این افراد
قادر به یادگیری زبان از طریق محیط و بهرهگیری از کالس درس عادی نیستند .گاهی اوقات در افراد کم شنوا به دلیل ناتوانی
در برقراری ارتباط مطلوب و احساس بی کفایتی احتماال به کاهش کیفیت زندگی  ،گوشه گیری و مشکالت هیجانی و رفتاری
منجر میگردد .در اغلب مطالعات مشکالت هیجانی و رفتاری در کودکان کمشنوا بیش از افراد عادی گزارش شده است [.]3
این در حالی است که بازیدرمانی فرایند کاربرد نظامدار یک مدل نظری برای ایجاد ارتباط بینفردی است و بازیدرمانگر
آموزشدیده آن را به کار می برد تا از قدرت درمانی بازی برای کمک به مراجع بهره گیرد ،مشکالت او را کاهش دهد یا برطرف
کند یا از بروز سایر مشکالت روانی اجتماعی پیشگیری نماید تا مراجع به رشد و تحول مطلوبی دست یابد [.]30
بازیدرمانی نوعی ارتباط بینفردی پویا بین کودک و درمانگر آموزشدیده است [ .]5در فرایند بازیدرمانی فرصتی برای
ارتباط ایمن بین کودک و درمانگر ایجاد میشود تا کودک از همه ظرفیتهای خود استفاده کند [ .]32بازیدرمانی به دو نوع
کلی بازیدرمانی مستقیم یا بارهنمود و بازیدرمانی غیرمستقیم یا بیرهنمود طبقهبندی میشود .درمانگر در بازیدرمانی
مستقیم ،بازی را به سوی هدف یا موضوع خاصی هدایت میکند در حالی که کودک در بازیدرمانی غیرمستقیم ،بازی را به
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 کودک را بدون هیچ شرطی، درمانگر رفتارهای کودک را مشاهده مینماید،سوی هدف یا موضوع خاصی هدایت میکند
.]28[ میپذیرد و به انعکاس احساسات او میپردازد
 با توجه به این که در بسیاری از پژوهشها مشکالت هیجانی و رفتاری کودکان کمشنوا نسبت به همساالن عادی، در نهایت
 در. استفاده از روش بازیدرمانی در آگاهی و تنظیم هیجانها در این کودکان پیشنهاد میگردد،خود بیشتر گزارش شده است
 پژوهشهای گستردهای در مورد اثربخشی بازیدرمانی بر تنظیم هیجان کودکان در داخل و خارج از ایران انجام،همین راستا
 لذا پیشنهاد میگردد میزان.شده است ولی پژوهش های داخلی در حوزه کودکان کمشنوا نسبتاً جدید و اندک هستند
اثربخشی رویکردهای مختلف بازیدرمانیدر گروهها ی مختلف کودکان با نیازهای ویژه از جمله کودکان کمشنوا در سنین
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Play Therapy: Emotion Regulation in Hearing Loss Children with
Emphasis on the Emotion Wheel
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Abstract
Play therapy improves the social, emotional and cognitive development of children. However,
communication barriers between hearing parents and their hearing loss children can impede
the development of these children and deprive them of the benefits of parental care and
support. Accordingly, effective communication between parents and their hearing loss
children is particular importance for physical, intellectual, emotional and well-being
development of their children. In this regard, play therapy seems to have significant benefits
for hearing loss children. Play therapy refers to a wide range of ways to use children’s natural
motivation to explore and control it in order to respond and meet their developmental and
mental health needs. It is also used for educational and psychological purposes, including
emotion regulation. This article discusses play therapy. First, the theoretical foundations of
play therapy and its application are discussed, emotions and their wheels are investigated.
Then, emotional problems in hearing loss children, cognitive emotion regulation and
behavioral emotion regulation are discussed and finally, the role of Gestalt play therapy in
emotion regulation in deaf children is examined.
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