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Abstract 
Background & Objectives: Deafness is a common sensorineural impairment, leading to decreased life quality, withdrawal, reduced social 

activities, and feelings of rejection. These problems may consequently decrease the rate of cognitive flexibility and emotion regulation in 

hearing–impaired children and adolescents. It might even sometimes generate alexithymia in them. Planning appropriate training programs to 
improve cognitive flexibility and emotion regulation in hearing–impaired children and adolescents is of importance. The cognitive emotion 

regulation training program is one of these approaches. This program significantly addresses cognitive flexibility and emotion regulation. In 

addition, the cognitive emotion regulation training programs could increase cognitive flexibility and decrease alexithymia in students with 
hearing impairments. Hearing–impaired children and adolescents face many challenges with cognitive flexibility and emotional reactions. 
Inappropriate emotional reactions lead to cognitive problems and alexithymia in hearing–impaired children and adolescents . Therefore, the 

present study aimed to determine the effectiveness of cognitive emotion regulation training program on cognitive flexibility and alexithymia in 
hearing–impaired students. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The study participants were 24 hearing–

impaired students aged 15–19 years. They were selected by the convenience sampling method from the hearing–impaired school of Shaghaygh 
in Yasoj City, Iran, in the 2017–2018 academic year. They were from a middle socioeconomic class. The study participants were randomly 

divided into the experimental and control groups, each group consisting of 12 students. The experimental group participated in an 8–session 

cognitive emotion regulation training program (two 50–minute sessions weekly); however, the control group received no intervention and 
remained in the relevant waiting list. Denis and Vendoral Cognitive Flexibility Scale (CFS) (2010) and the Toronto Alexithymia Scale (TAS) 

(Bagby, Parker, & Taylor, 1994) were used for assessing the study participants. The CFS and TAS were completed by hearing–impaired students 

at pretest and posttest phases (i.e., before and after the training sessions). The obtained data were analyzed using Multivariate Analysis of 
Covariance (MANCOVA) in SPSS at α=0.05. 

Results: Initially, the normality of variables and contingency of variance and covariance assumptions were tested. The Kolmogorov–Smirnov 

test results suggested that all variables were normally distributed. Besides, Box's M test confirmed the contingency of variance–covariance 

assumption. Thus, the assumptions of MANCOVA were confirmed, and this test could be used for data analysis. The MANCOVA results 

indicated that the experimental and control groups significantly differed in cognitive flexibility and alexithymia variables at the posttest stage 

(p<0.001). The MANCOVA data also suggested that the cognitive emotion regulation training program significantly affected cognitive flexibility 
and alexithymia in hearing–impaired students (p<0.001). In other words, the cognitive emotion regulation training program increased cognitive 

flexibility and decreased alexithymia scores in hearing–impaired students. According to Eta squared measures, 54% and 61% of the variations 
of the cognitive flexibility and alexithymia variables could be respectively explained by the study subjects’ participation in the cognitive emotion 

regulation training program. Furthermore, the cognitive emotion regulation training program significantly affected all subscales of alexithymia 

(difficulty in identifying feelings, difficulty in describing emotions, & objective thinking) in these students (p<0.001). According to Eta squared 
values, 56%, 62%, and 55% of variations in difficulty in identifying feelings, difficulty in describing emotions, and objective thinking be 

respectively explained by the study subjects’ participation in cognitive emotion regulation training program.  
Conclusion: The cognitive emotion regulation training program improved the cognitive flexibility and alexithymia and its subscales (difficulty 
in identifying feelings, difficulty in describing emotions, & objective thinking) among the hearing–impaired students. In other words, applying 

this training program has been associated with effective and positive outcomes. Cognitive flexibility and alexithymia of the control group that 

did not participate in the cognitive emotion regulation training program did not improve significantly. Therefore, paying attention to the cognitive 
emotion regulation training program is essential. Accordingly, planning for providing training this program to hearing–impaired children and 

students is of particular importance. 

Keywords: Alexithymia, Cognitive emotion regulation, Cognitive flexibility.  

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
32

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               1 / 8

mailto:Najafi.f1372@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.32.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1310-en.html


1 

  .۵۰(:۰1؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ یبهشتارد برخط انتشار 

هیجانی پذیری شناختی و ناگویی جویی شناختی هیجان بر انعطافاثربخشی آموزش برنامٔه نظم
 آموزان ناشنوادانش

 ۲، *فاطمه نجفی1یمحمد عاشور

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛، ایراناصفهان، اصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ٔه، دانشکدبا نیازهای خاصشناسی و آموزش کودکان گروه روان استادیار .1
 .شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانعلوم تربیتی و روان دانشکدٔه، با نیازهای خاصشناسی و آموزش کودکان روانارشد کارشناسی. ۲

 gmail.com1372Najafi.f@   *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷ اسفند ۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ دی ۲۴ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

و  کودکان .دشومی منجر و احساس طردشدن های اجتماعیگیری، کاهش فعالیتگوشهبه کاهش کیفیت زندگی، عصبی رایج است که نوعی آسیب حسیناشنوایی هدف: زمینه و 
و نوجوانان به بروز  های هیجانی نامناسب در این کودکانمتأسفانه، واکنش هستند. مواجه های زیادیچالش با هیجانی هایواکنش پذیری شناختی ونوجوانان ناشنوا در انعطاف

پذیری شناختی و جویی شناختی هیجان بر انعطافبررسی اثربخشی آموزش برنامٔه نظم منظوربنابراین، پژوهش حاضر به شود؛نی منجر میمشکالت شناختی و ناگویی هیجا
 آموزان ناشنوا انجام شد.ناگویی هیجانی دانش

آماری این پژوهش را تشکیل  جامعٔهآموزان ناشنوای شهر یاسوج نشگواه بود. دا گروه و آزمونپس-آزمونپیش طرح با آزمایشیای نیمهمطالعه پژوهش حاضر، :یبررسروش
نفری آزمایش 1۲کنندگان در دو گروه شرکت .انتخاب شدندمدرسٔه ناشنوایان شقایق از دردسترس گیری روش نمونه که به کردندشرکت  آموز ناشنوادانش ۲۴در این پژوهش . دادند

های آموزشی شرکت داده نشدند. که گروه گواه در این جلسهجویی شناختی هیجان شرکت کرد؛ درحالیجلسه آموزش برنامٔه نظم و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش در هشت
 .شدیل تحل ۰٫۰۵در سطح معناداری واریانس چندمتغیری کوتحلیل با استفاده از  هاپذیری شناختی و مقیاس ناگویی هیجانی بود. دادهابزارهای این پژوهش مقیاس انعطاف

آزمون تفاوت معناداری داشتند. آموزش اگویی هیجانی در مرحلٔه پسپذیری شناختی و ننتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که گروه آزمایش و گواه در انعطاف :هایافته
(. درواقع، آموزش این برنامه سبب بهبود >۰٫۰۰1pثر معناداری داشت )آموزان ناشنوا اپذیری شناختی و ناگویی هیجانی دانشجویی شناختی هیجان بر انعطافبرنامٔه نظم

  آموزان ناشنوا شده است.پذیری شناختی و ناگویی هیجانی دانشانعطاف
جویی آموزش برنامٔه نظمیزی برای ربرنامهجویی شناختی هیجان با نتایج مثبت و مؤثری همراه بود؛ بنابراین، های پژوهش، استفاده از برنامٔه نظمبراساس یافته :یریگیجهنت

 آموزان ناشنوا دارد.پذیری شناختی و ناگویی هیجانی دانششناختی هیجان نقش مهمی در انعطاف

 .جویی شناختی هیجانپذیری شناختی، ناگویی هیجانی، نظمانعطاف ها:واژهیدکل
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۲ 

 مقدمه ۱
 با نیازهای ویژه آموزاندانشهای یکی از گروه  1ناشنوا آموزاندانش

ها معموالً در برقراری ارتباط با افراد شنوا و ابراز هیجان به آنهستند که 
با  یهایناتوانیاز  ناشنوایی(. 1شوند )رو میای روبهبا مشکالت عمده

بر این، آسیب ت. عالوهعصبی استر حسیرایج و آسیب کمشیوع 
های ویژه در مهارتتری است که فرد را بهشنوایی ضایعٔه حسی پیچیده

دلیل در افراد ناشنوا بهکند. رو میروبه شناختی و هیجانی با بحران
بروز احتمال  و کفایتیاحساس بی مؤثر،ناتوانی در برقراری ارتباط 

ناشنوایی به گاهی  (.۲) یابدافزایش می های هیجانی نامطلوبواکنش
و کاهش  های اجتماعیکاهش فعالیت، گیری، احساس طردگوشه

رسد میزان نظر میمشکالت بهو در پی این  دشومیمنجر کیفیت زندگی 
افزایش   ۳ها کاهش و ناگویی هیجانیدر آن  ۲پذیری شناختیانعطاف

 . (۳یابد )می
و تنظیم  آگاهینذه با مرتبط هایپذیری شناختی یکی از سازهانعطاف

 .(۴دارد ) ارتباط روانی سالمت ابعاد مختلف با که هیجان است
تعدیل فرایند شناختی  در توانایی فرد معنایبه  شناختی پذیریانعطاف

 ناپذیر است. برخیبینیو پیش تازه محیط با برای مواجهه خود

دربارٔه  ارزیابی فرد میزان را شناختی پذیریانعطاف پژوهشگران نیز
 مختلف شرایط در این ارزیابی دانند کهمی وضعیت پذیربودنکنترل

 در را فرد رفتار فکر و تواندمی شناختی پذیریکند. انعطافمی تغییر

همچنین  .(۵سازگار کند ) محیطی هایموقعیت تغییر در به پاسخ
 دربرابر فرد توانمندی آن طی است که پذیری شناختی فرایندیانعطاف

در  یابد ومی افزایش اجتماعی جسمی، شناختی، هیجانی، هایچالش
 .(۶) کندنحو بهتری عمل میها و مشکالت زندگی بهمواجهه با سختی

هایی که افراد ناشنوا در آن با مشکل مواجه هستند، یکی دیگر از حوزه
های خویش است یا به عبارت دیگر دچار ناگویی بخشی به هیجاننظم

(. ناگویی هیجانی نوعی نارسایی خلقی است که ۳) شوندهیجانی می
ها باعث ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجان

ها از شود. افراد دارای ناگویی هیجانی در شناسایی صحیح هیجانمی
ها برای همدردی با دیگران چهرٔه دیگران مشکل دارند و ظرفیت آن

شامل آگاهی  هیجان تنظیم ایهمحدود است. از طرفی، مهارت
 برانگیختگی درک احساسات، تفسیر ها،هیجان شناسایی هیجانی،

(. همچنین ۷شود )منفی می پذیرش هیجان هیجان و تعدیل هیجانی،
های بدنی نابهنجار را بزرگ کرده افراد مبتال به ناگویی هیجانی تهییج

ند و درماندگی کنهای بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر میو نشانه
(. مشکالت ۸دهند )های بدنی نشان میهیجانی را ازطریق شکایت

هیجانی دارای دو جنبٔه شناختی و عاطفی است که در حالت فشار 
های رفتاری واکنش کودک ناشنوا با شود و مشکالتروانی، تشدید می

 طریق رفتار این از فشار روانی رابطه دارد؛ و و نحؤه برقراری ارتباط

پذیری شناختی و افزایش ناگویی کاهش انعطاف موجب او سازشکلم
 (. ۳شود )هیجانی می

تواند به افراد کمک کند، برنامٔه هایی که در این راستا مییکی از برنامه
ننظم گاهی افزایش است که به توانایی  4جویی شناختی هیجا  آ

                                                      
1. Deaf 
2. Cognitive flexibility 

 هایحالت و درونی فشارهای تعدیل و تنظیم توانایی و هیجانی

جویی شناختی شناختی، نظم فرایندهای ازطریق هیجانی برانگیختگی
هیجان از  شناختی راهبردهای (. الگوی۹شود )هیجان گفته می

 هیجان کنترل در عصبی هایسیستم بسیار بهتر دربارٔه نقش الگوهای

 در مؤثر و فرایندهای شناختی گوناگون به است. الگوی ذکرشده

 رفتاری(. برنامٔه شناختی1۰کند )مک میک هیجانی هایواکنش تنظیم

 هاهیجان کارکردی و سازگارانه ماهیت بر که است هیجان متمرکز بر

 برای ناسازگارانه هایتالش و تصحیح شناسایی دنبالبه و دارد تأکید

 کردنخاموش و مناسب پردازش هیجانی، تسهیل تجارب تنظیم

 (.11بیرونی است ) درونی و هاینشانه به مفرط هیجانی هایپاسخ
های اندکی دربارٔه اثربخشی برنامٔه افق ها، پژوهشبراساس بررسی

و همکاران  زمانی صورت گرفته است؛ برای مثال، نتایج پژوهش کافمن
 کودک رفتاری اختالالت با مادر نبودن هیجانداد که تنظیم نشان

ت مشکال آموزش راهبردهای تنظیم هیجان باعث کاهش و دارد ارتباط
 (. اسکورل1۲شود )فرزندانشان می شناختی مادران وو روان هیجانی

 در هیجان تنظیم هدف کاهش مشکالت با و همکاران پژوهشی

 انجام ایمقابله نافرمانی و اختالل سلوک اختالل به مبتال پسران

جویی شناختی هیجان که آموزش برنامٔه نظم نشان داد نتایج دادند.
 (. همچنین1۰شود )این کودکان می هیجانیسبب کاهش ناگویی 

از اثربخشی مثبت و همکاران حاکی  و موینیهان های تحقیقیافته
رفتاری بر کاهش استرس و افزایش معنادار مداخلٔه شناختی

(. نتایج پژوهش 1۳ها بود )پذیری شناختی آزمودنیانعطاف
بر مبتنی درمانینژاد و همکاران اثربخشی درخور توجه شناختموسوی

(. 1۴یابتی نشان داد )پذیری شناختی بیماران دآگاهی را بر انعطافذهن
بر ای به بررسی اثربخشی مداخلٔه مبتنیزاده و همکاران در مطالعهنوری

دهی شناختی هیجانی و ناگویی تنظیم هیجان بر راهبردهای نظم
ها د. آنهیجانی در بیماران مبتال به نارسایی عروق کرونر قلب پرداختن

دهی نتیجه گرفتند که این برنامٔه مداخالتی باعث بهبود راهبردهای نظم
(. موحدی ۹شود )ها میشناختی هیجانی و ناگویی هیجانی در آزمودنی

و همکاران در پژوهشی دریافتند که اثربخشی آموزش راهبردی مدیریت 
فرمانی فرایندی هیجان، بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان با اختالل نا

 (. 1۵ای مثبت و معنادار است )مقابله
های هدف امروزه بهبود موقعیت زندگی کودکان و نوجوانان ناشنوا، از

 کودکانشود. ها محسوب میبخشی آنعمدٔه آموزش به این افراد و توان
های منفی ناشنوا در مقایسه با همساالن عادی خود هیجان و نوجوانان

و گاهی چنین وضعیتی تأثیر نامطلوبی بر  کنندبیشتری را تجربه می
شده، های انجامگذارد. با توجه به بررسیها میهای شناختی آنتوانمندی
جویی آموزش برنامٔه نظم های اندکی در زمینٔه میزان اثربخشیپژوهش

پذیری شناختی و ناگویی هیجانی شناختی هیجان بر انعطاف
خأل پژوهشی در این حوزه کاماًل آموزان ناشنوا انجام شده است و دانش

ای گرفته در این حوزه از نوع رابطهآشکار است. بیشتر مطالعات صورت
اند. درواقع، تاکنون و همبستگی هستند و روی افراد بیمار انجام شده

آموزش برنامٔه  صورت مستقیم به بررسی اثربخشیپژوهشی بههیچ 

3. Alexithymia 
4. Cognitive emotion regulation 
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۳ 

اختی و ناگویی هیجانی پذیری شنجویی شناختی هیجان بر انعطافنظم
آموزان ناشنوا، رسد دانشنظر میآموزان ناشنوا نپرداخته است. بهدانش

های هیجانی را تجربه سطوح متفاوتی از تحول شناختی و واکنش
پذیری شناختی و ناگویی هیجانی را در تواند انعطافکنند که میمی
ژوهش بررسی تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، هدف اصلی این پها تحتآن

پذیری جویی شناختی هیجان بر انعطافآموزش برنامٔه نظم اثربخشی
 بود.  آموزان ناشنواشناختی و ناگویی هیجانی دانش

 بررسیروش 2
آزمایشی بود که در آن از طرح این پژوهش از نوع مطالعات نیمه

تمامی  شد.آزمون با گروه گواه استفاده پس-آزمونپژوهشی پیش
جامعٔه آماری پژوهش را  ساله1۹تا1۵ناشنوای دختر  آموزاندانش

در مدارس متوسطٔه دخترانٔه شهر  1۳۹۶-۹۷که در سال  تشکیل دادند
یاسوج مشغول به تحصیل بودند. نمونٔه آماری پژوهش حاضر شامل 

مدرسٔه گیری دردسترس از روش نمونهآموز ناشنوا بود که به دانش ۲۴
نیز آزمایش و گواه ها به انتساب گروه ناشنوایان شقایق انتخاب شدند.

کنندگان به این ترتیب که شرکت انجام پذیرفت؛تصادفی صورت به
نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. 1۲طور تصادفی در دو گروه به

سال، داشتن آسیب  1۹تا1۵سن داشتن  ،ورود به پژوهش هایمالک
وسطٔه ویژٔه اشتغال به تحصیل در مدرسٔه مت، عصبیشنوایی حسی

شنوابودن  والدین وزندگی با  ،، تمایل به شرکت در پژوهشناشنوایان
استفاده از خدمات مشاوره بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز والدین 
هرگونه  وجود شناختی از سایر مراکز در حین اجرای پژوهش وو روان

 زجیا اختالل بهداشتن هرگونه معلولیت شناختی یا اختالل روان
 جلسه در برنامٔهو غیبت بیش از یک تحصیلی براساس پروندٔه ناشنوایی

که  آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شدبرای جمع بود. مداخله
 اند از:عبارت

این  (۲۰1۰وندروال ) و دنیس پذیری شناختی:مقیاس انعطاف -
است. مقیاس  سؤالی۲۰ابزار خودگزارشی  که مقیاس را ساختند

 رود کهمی کاربه پذیری شناختیانعطاف نوعی سنجش برای ذکرشده

 افکار با ناکارآمد افکار و جایگزینی چالش برای فرد موفقیت در

ای درجهمقیاس هفت براساس آن گذارینمره است. شیؤه الزم کارآمد
لیکرت است که نمرٔه یک به گزینٔه کامالً موافقم و نمرٔه هفت به گزینٔه 

مقیاس یابد. مقیاس دارای سه خردهخالفم اختصاص میکامالً م
 ( و ادراک1۵، 11، ۹، ۷، ۴، ۲، 1های پذیری )سؤالکنترل ادراک

، 1۸، 1۶، 1۴، 1۳، 1۲، ۶، ۵، ۳های های مختلف )سؤالگزینه
 جنبه سه ( است که1۸و  1۰های ( و توجیه رفتار )سؤال۲۰، 1۹

 و در پژوهش دنیس(. 1۶سنجند )می را شناختی پذیریانعطاف
وندروال مشخص شد که این مقیاس از ساختار عاملی، روایی همگرای 

پذیری شناختی مارتین و رابین و روایی با مقیاس انعطاف ۰٫۷۵
فرد و نامٔه افسردگی بک دارد. روئینبا پرسش -۰٫۳۹زمان هم

پذیری شناختی را ازطریق آلفای همکاران ضریب پایایی مقیاس انعطاف

                                                      
1. Toronto Alexithymia Scale 
2. Bagby 
3. Difficulty In Identifying Feelings 

 های ادراکمقیاسو برای خرده ۰٫۹۰اخ برای کل مقیاس کرونب

، ۰٫۸۷ترتیب به های مختلف و توجیه رفتارگزینه پذیری، ادراککنترل
(. در پژوهش حاضر، ضریب پایایی 1۷گزارش کردند ) ۰٫۵۵و  ۰٫۸۹

 مقیاسسه خرده و برای ۰٫۸۷برای کل مقیاس  کرونباخ آلفای ازطریق

ترتیب های مختلف و توجیه رفتار بهگزینه ادراکپذیری، کنترل ادراک
دست آمد و روایی آن ازطریق تحلیل عامل به ۰٫۵۶و  ۰٫۸۷، ۰٫۸۳
 محاسبه شد. ۰٫۷۳

( این 1۹۹۴و همکاران ) ۲بگبی :1تورنتو ناگویی هیجانی مقیاس -
 در دشواری زیرمقیاس سه و گویه دارد ۲۰کردند که  مقیاس را معرفی

ت شناسایی ت در دشواری ، ۳احساسا  تفکر و 4توصیف احساسا

 از لیکرت ایدرجهپنج مقیاس گذاری آن درسنجد. نمرهمی را 5عینی

 کل نمرٔه موافق( است. تا نمرٔه پنج )کامالً مخالف( )کامالً نمرٔه یک

شود. همچنین می محاسبه زیرمقیاس سه هاینمره جمع از نیز
شود گذاری مینمرهصورت معکوس به 1۹و  1۸، 1۰، ۵، ۴های گویه

معنای ناگویی هیجانی بیشتر است. آیدین ضریب و نمرٔه بیشتر به 
 کل هیجانی پایایی این مقیاس را ازطریق آلفای کرونباخ برای ناگویی

 در احساسات، دشواری شناسایی در دشواری زیرمقیاس و سه

و  ۰٫۷۵، ۰٫۸۲، ۰٫۸۵ترتیب توصیف احساسات و تفکر عینی به
(. بشارت و 1۸دست آورد )به ۰٫۷۹محاسبه کرد و روایی آن را  ۰٫۷۲

 تورنتو هیجانی ناگویی مقیاس بازآزمایی پایایی همکاران نیز ضرایب

 شناسایی در دشواری زیرمقیاس و سه کل هیجانی برای ناگویی را

تا  ۰٫۷۰ توصیف احساسات و تفکر عینی از در احساسات، دشواری
 این پژوهش، ضریب پایایی ازطریق (. در1۹گزارش کردند ) ۰٫۷۷

 در دشواری زیرمقیاس و سه کل هیجانی برای ناگویی کرونباخ آلفای

آن  توصیف احساسات و تفکر عینی در احساسات، دشواری شناسایی
بود و روایی آن ازطریق تحلیل  ۰٫۷1و  ۰٫۷۴، ۰٫۷۸، ۰٫۸1ترتیب به

 دست آمد.به ۰٫۷۷عامل 
ها با منتخب مراجعه شد. آزمودنیبرای اجرای پژوهش به مدارس 

ناگویی  پذیری شناختی و مقیاسانعطاف راهنمایی پژوهشگر، مقیاس
جویی شناختی برنامٔه نظم بعد، مرحلٔه را تکمیل کردند. در هیجانی

جویی شناختی هیجان گروس و هیجان براساس راهبردهای نظم
 گروه برای( 1۵( و پروتکل آموزشی موحدی و همکاران )۲۰تامسون )

 جلسٔه هشت در گروهی صورتبه شد که اجرا پژوهشگر توسط آزمایش
گواه  گروه ولی بود، جلسه دو ایهفته و هفته چهار طول در ایدقیقه۵۰
پس از اجرای برنامٔه مداخله با استفاده . این برنامه شرکت داده نشد در

جلسات  آزمون گرفته شد. محتوایاز هر دو گروه پس هااز همان مقیاس
تفکیک جلسات جویی شناختی هیجان در گروه آزمایش بهبرنامٔه نظم
 توضیح داده شده است.  1در جدول 

کتبی از  نامٔهرضایت ،منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهشبه
آموزشی  کارگاهن گرفته شد و پس از پایان پژوهش نیز کنندگاشرکت

 برگزار برای گروه گواه روزدو  مدتبهجویی شناختی هیجان برنامٔه نظم

واریانس کوتحلیل . نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از دش

4. Difficulty In Describing Emotions  
5. Objective Thinking 
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۴ 

 . کار رفتبه SPSS افزار آمارینرم ۲۴ نسخٔه ،هاداده. جهت تحلیل شدوتحلیل تجزیه ۰٫۰۵در سطح معناداری چندمتغیری 

 شناختی هیجانجویی برنامٔه نظم جلسات . محتوای1 جدول
 محتوا هدف جلسات

 اول
گاهی از احساسات و  آ

 هاهیجان

هیجان و یادگیری  تنظیم آن، ضرورت مراحل و منطق معرفی برنامه با بیان
 ثانویه، و اولیه هایهیجان ها،دربارٔه هیجان درست هایدیدگاه ها،مهارت

 ها.گرفتن از هیجانکمک

 دوم
های درک مهارت

هیجان و انتخاب 
 موقعیت

 تمایز احساسات، به زدنبرچسب و گذارینام و شناسایی هیجان، معرفی و آموزش

 عوامل شناختی،روان و فیزیکی حالت در هیجان مختلف، شناسایی هیجانات میان

 هیجان. تنظیم در موفقیت

 سوم
های مربوط به مهارت

 پیشگیری

 هدف با خودارزیابی خود، هیجانی هایتجربه شناخت هدف با خودارزیابی

 از شناسایی هدف با خودارزیابی فرد، در پذیری هیجانیآسیب میزان شناسایی

 هیجانی، پیامدهای هایواکنش شناختی پیامدهای راهبردهای خودتنظیمی،

 رابطٔه و هیجانی هایواکنش رفتاری پیامدهای هیجانی، هایواکنش فیزیولوژیک

 آن. بر غلبه هایراه و خشم معرفی هیجان باهم، سه این

 اصالح موقعیت چهارم
 آموزش مسئله، حل راهبرد آموزش و اجتناب، اجتماعی انزوای از جلوگیری

 تعارض. حل و وجود فردی، اظهاروگوی بینگفت هایمهارت
 توجه. آموزش نگرانی، و فکری نشخوار کردنمتوقف گسترش توجه پنجم

 ارزیابی شناختی ششم
 نگهداری، افزایش یا کاهش پاسخ هیجانی، شناسایی نقش ذهن در تولید،

 ارزیابی مجدد. راهبرد آموزش هیجانی، هایحالت بر آن تأثیر و غلط هایارزیابی

 تعدیل پاسخ هفتم
 آن، هیجانی پیامدهای بررسی و بازداری راهبرد از استفاده نحؤه و میزان شناسایی

 محیطی، هایکنندهتقویت تغییر ازطریق رفتار هیجان، اصالح ابراز آموزش مواجهه،

 معکوس. عمل و آرمیدگی هیجانی، تخلیٔه آموزش

 ارزیابی و کاربرد هشتم
شده در محیط طبیعی های آموختهها، کاربرد مهارتارزیابی میزان دستیابی به هدف

 خارج از جلسٔه مداخله.

 هایافته ۳
آموزان ناشنوا بودند که نفر از دانش ۲۴کنندگان این پژوهش شرکت

و گروه گواه  1۷٫۳۹±1٫۷1آزمایش  میانگین و انحراف معیار سن گروه
پذیری انعطاف متغیرهای توصیفی هایشاخص بود. 1۷٫۲۸±1٫۶۸

 شناسایی در دشواری مقیاسخرده شناختی و ناگویی هیجانی با سه

در مرحلٔه  توصیف احساسات و تفکر عینی در احساسات، دشواری
همراه تفکیک دو گروه آزمایش و گواه، بهآزمون بهآزمون و پسپیش

 ارائه شده است. ۲کوواریانس چندمتغیری در جدول تحلیل نتایج 
 

پذیری شناختی و ناگویی های انعطاف، میانگین نمره۲در جدول 
 شناسایی احساسات، دشواری در دشواری مقیاسخرده هیجانی با سه

حساسات و تفکر عینی، پیش از مداخله و پس از مداخله توصیف ا در
 آزمون از استفاده با هاداده توزیع بودننرمال گزارش شده است. ابتدا

 آزمون نتایج شد. تأیید و بررسی اسمیرنوف-کولموگروف آماری
 کوواریانس-واریانس هایماتریس همگنی مفروضٔه نیز بیانگر باکسام

 بین کافی همبستگی بارتلت، وجودکرویت  همچنین در آزمون بود.
 در هاواریانس همگنی مفروضٔه. مشخص شد وابسته متغیرهای
 تمام بنابراین شد؛ تأیید لوین آزمون از استفاده با نیز پژوهش متغیرهای

( مانکووا) چندمتغیری کوواریانس تحلیل آماری آزمون هایمفروضه
 . شد استفاده آزمون این از هاداده تحلیل برای و بود برقرار

 چندمتغیری مالحظه شد که گروه کوواریانس با توجه به نتایج تحلیل
پذیری شناختی، انعطاف متغیرهای از یکی در حداقل گواه و آزمایش
توصیف احساسات،  در احساسات، دشواری شناسایی در دشواری

 (.>۰٫۰۰1p) دارند اریمعناد تفکر عینی و ناگویی هیجانی تفاوت

 یک از متغیرها وجود دارد، ازدر کدام اینکه تفاوت به بردنپی منظوربه
 ، با۲ها در جدول یافته براساس. شد استفاده مانکوا آماری آزمون

همپراش و با  متغیرهای عنوانبه آزمونپیش هاینمره درنظرگرفتن
پذیری انعطاف متغیرهای بین نمرات تفاوت آزمون،حذف اثر پیش

توصیف  در احساسات، دشواری شناسایی در شناختی، دشواری
گواه در  و آزمایش گروه دو در احساسات، تفکر عینی و ناگویی هیجانی

که  گفت توانمی بنابراین ؛(>۰٫۰۰1p) بود آزمون معنادارمرحلٔه پس
بر متغیرهای پژوهش اثر معناداری  جویی شناختی هیجانبرنامٔه نظم

 متغیرهای از هریک در اتا مجذور به باتوجه است. به بیان دیگر، داشته
 احساسات، دشواری شناسایی در پذیری شناختی، دشواریانعطاف

 ،۵1ترتیب به توصیف احساسات، تفکر عینی و ناگویی هیجانی در
 آموزش یا مداخله به با توجه درصد از تغییرات۶۴ و ۶1 ،۶۵ ،۶۳

.شودمی تبیین جانجویی شناختی هینظم برنامٔه
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۵ 

کوواریانس تحلیل همراه نتایج آزمون بهآزمون و پسپذیری شناختی و ناگویی هیجانی در مرحلٔه پیشانعطاف آماری های. شاخص۲جدول 
 چندمتغیری

 گروه متغیر
 آزمونمقایسٔه پس آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 pمقدار  Fمقدار 
مجذور 

 اتا

 پذیری شناختیانعطاف
 ۴٫۰۷ ۸۶٫۹۲ ۳٫۴۶ ۷۶٫۳۶ آزمایش

11٫۹۶ ۰٫۰۰1> ۰٫۵1 
 ۴٫1۰ ۷۷٫۸۵ ۴٫۰1 ۷۷٫۴۷ گواه

شناسایی  در دشواری
 احساسات

 ۲٫1۴ 1۶٫1۳ ۲٫۰1 ۲1٫11 آزمایش
۲۷٫۶۴ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۳ 

 ۲٫۰۹ ۲1٫1۲ ۲٫1۲ ۲1٫۰۸ گواه

توصیف  در دشواری
 احساسات

 ۲٫1۳ 1۳٫۷۷ ۲٫۰۲ 1۶٫۲۹ آزمایش
۳1٫۰۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۵ 

 1٫۹۶ 1۶٫1۶ 1٫۹۸ 1۶٫۲۳ گواه

 تفکر عینی
 1٫۷۷ ۲۰٫۵۲ 1٫۶۳ ۲۵٫۶۴ آزمایش

۲۶٫۳۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۶1 
 1٫۷1 ۲۵٫۰۲ 1٫۶1 ۲۵٫11 گواه

 ناگویی هیجانی
 ۳٫1۷ ۵۰٫۴۲ ۳٫۲۶ ۶۳٫۰۴ آزمایش

۲۹٫1۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۴ 
 ۳٫1۲ ۶۲٫۳۰ ۳٫1۹ ۶۳٫1۴ گواه

 بحث   4
جویی آموزش برنامٔه نظم اثربخشی پژوهش حاضر با هدف تعیین

پذیری شناختی و ناگویی هیجانی شناختی هیجان بر انعطاف
از آن بود آموزان ناشنوا انجام شد. نخستین یافتٔه پژوهش حاکیدانش

پذیری انعطاف در آزمایش گروه آزمونپس هاینمره میانگین که بین
این یافته  .دارد وجود داریمعنا تفاوت گواه گروه با شناختی درمقایسه

همکاران که بیانگر اثربخشی درخور توجه  و با نتایج پژوهش موینیهان
پذیری رفتاری بر کاهش استرس و افزایش انعطافمداخلٔه شناختی
ش (، همسوست. همچنین با نتایج پژوه1۳ها بود )شناختی آزمودنی

بر درمانی مبتنینژاد و همکاران که نشان دادند شناختموسوی
(، 1۴ها تأثیر داشته )پذیری شناختی آزمودنیآگاهی بر انعطافذهن

 همسوست. 
با مشکالت زیادی  ناشنوایی که کرد بیان توانمی یافته این تبیین در

های ارتباطی، روانی و هیجانی همراه است. چنین ازجمله مشکل
توانمندی شناختی فرد را به چالش بکشد یا کمتر از تواند میی مشکالت

جویی شناختی (. از سوی دیگر، برنامٔه نظم1حد واقعی نشان دهد )
های مربوط به بر مهارت بر آموزش مدیریت هیجان،هیجان عالوه

پیشگیری از بروز هیجان نامناسب و اصالح موقعیت نیز تأکید دارد. 
ین برنامه که به گسترش توجه، ارزیابی شناختی، هایی از اهمچنین بخش

پذیری شناختی تعدیل پاسخ و ارزیابی و کاربرد مربوط بوده، با انعطاف
 شناختی پذیریزیرا انعطاف (؛۲۰دهد )مرتبط است و آن را افزایش می

 با برای مواجهه تعدیل فرایند شناختی خود در توانایی فرد به

 بر این،ناپذیر اشاره دارد. عالوهبینیپیشو  هیجانی جدید هایموقعیت
پذیری شناختی جویی شناختی هیجان به انعطافعملکرد بهتر در نظم

 بعید (؛ پس۴) کند و با همدیگر ارتباط نزدیکی دارندبهتر کمک می
پذیری جویی شناختی هیجان بر انعطافآموزش برنامٔه نظم نیست

 .باشد مؤثر آموزان ناشنواشناختی دانش

جویی شناختی آموزش برنامٔه نظم از اثربخشییافتٔه دیگر پژوهش حاکی
 در دشواری شناسایی احساسات و در هیجان بر بهبود دشواری

و درنهایت کاهش ناگویی هیجانی  عینی توصیف احساسات و تفکر
همکاران  و این یافته با نتایج پژوهش کافمن آموزان ناشنوا بود.دانش
 یر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهشبر تأثیر چشمگمبنی

( همسوست. با نتایج 1۲ها )شناختی آزمودنیو روان مشکالت هیجانی
مطالعٔه اسکورل و همکاران درخصوص اثربخشی آموزش برنامٔه 

( نیز 1۰ها )آزمودنی جویی شناختی بر کاهش ناگویی هیجانینظم
زاده میرآبادی و های پژوهش نوریبا یافته همخوانی دارد. همچنین

بر تنظیم هیجان بر همکاران در راستای اثربخشی مداخلٔه مبتنی
ها دهی شناختی هیجانی و ناگویی هیجانی در آزمودنیراهبردهای نظم

بر این، با نتایج تحقیق موحدی و همکاران ( همسوست. عالوه۹)
بر اثربخشی آموزش راهبردی مدیریت فرایندی هیجان بر تنظیم مبنی

( همخوانی 1۵ای )اختی هیجان نوجوانان با اختالل نافرمانی مقابلهشن
 دارد.

جویی توان عنوان کرد نظممنظور تبیین این یافتٔه پژوهش حاضر میبه
 اجتناب جایمنفی به هیجان با روشدندر روبه فرد توانایی هیجانی به

 اهداف به نیل شفقت جهت با توأم درک و پریشانی حالت در آن از

جویی شناختی (. در این راستا، آموزش برنامٔه نظم۸مهم مربوط است )
 دربارٔهآگاهی بیشتری آموزان ناشنوا دانششود تا سبب میهیجان 

این باتوجه به اینکه  .مشکالت خود پیدا کنندهیجانات و رفتارها و 
خود  یرفتارهاو های هیجانی واکنش و گواهبینی در پیشآموزان دانش

بخشی و مدیریت رفتارهای خویش برای نظم ،مواجه هستندبا مشکل 
مندی نیاز دارند که هم بر شناخت و تفکر توجه داشته هدف به برنامٔه

جویی شناختی نظم برنامٔه(. ازآنجاکه ۳) باشد و هم به رفتار جهت دهد
شناختی و های روانهیجان بر تفکر منطقی و ابراز صحیح واکنش

ها و در این برنامه آگاهی از احساسات و هیجانهیجانی تأکید دارد و 
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۶ 

شود، تأثیر های درک هیجان و انتخاب موقعیت آموزش داده میمهارت
(. طی این برنامه ۲۰درخورتوجهی بر ناگویی هیجانی خواهد داشت )

ها و خوبی با نقش و اهمیت احساسات و هیجانآموزان بهدانش
اندیشند. ور منطقی میطمدیریت فرایندی هیجان آشنا شده و به

ای جویی شناختی هیجان که مداخلهتوان گفت برنامٔه نظمطورکلی میبه
های مختلف سودمند و مفید است مدیریت هیجان را در موقعیت

دهد؛ بنابراین دور از انتظار نیست که آموزش برنامٔه زندگی آموزش می
 ریتأثناشنوا آموزان جویی شناختی هیجان بر ناگویی هیجانی دانشنظم

 شته باشد. دامثبت و درخورتوجهی 
هایی مواجه بود. در این مطالعه از پژوهش حاضر با محدودیت

های خودگزارشی استفاده شد. پژوهش روی گروه نامهپرسش
 آموزان ناشنوا با حجم نمونٔه کم انجام پذیرفت. همچنین فرصتدانش

عوامل مختلفی مانند بر این نشد. عالوه فراهم پیگیری آزمون اجرای
شنوایی و مدت استفاده از آن، میزان افت شنوایی، نوع وسیلٔه کمک

خانواده بر  خانواده، فرهنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعیساختار 
اثرگذار  آموزان ناشنواپذیری شناختی و ناگویی هیجانی دانشانعطاف

م نمونٔه های بعدی با حجشود پژوهشبنابراین پیشنهاد می بوده است؛
تری انجام گیرد؛ های سنی گستردهبیشتری از هر دو جنس و در گروه

شنوایی توجه شود و همچنین به میزان افت شنوایی و نوع وسیلٔه کمک

آموزان با سایر دانش جویی شناختی هیجان براینظم آموزشی هایدوره
 ها برگزار گردد.های آننیازهای ویژه و خانواده

 گیرینتیجه 5

جویی شناختی ج این پژوهش نشان داد که آموزش برنامٔه نظمنتای
آموزان ناشنوا پذیری شناختی و ناگویی هیجانی دانشهیجان بر انعطاف

آموزان ناشنوا دربرابر مشکالت تأثیر مطلوبی دارد. باتوجه به اینکه دانش
توانند شوند و بیشتر اوقات نمیهای زیادی مواجه میخویش با چالش

جویی شناختی های مناسبی استفاده کنند، آموزش برنامٔه نظمحلاز راه
و  یشناختعملکرد روانهیجان ازطریق تأثیر بر تنظیم هیجان، به 

پذیری شود و نقش مؤثری در افزایش انعطافهیجانی بهتری منجر می
 کند.شناختی و کاهش ناگویی هیجانی آنان ایفا می

 

 قدردانی و تشکر 6
آموزان مدرسٔه ناشنوایان شقایق شهر یاسوج که ما دانشوسیله از بدین

را در اجرای این پژوهش یاری کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی 
 شود.می
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