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اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان
مادران کودکان با آسیب شنوایی
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خدیجه فوالدی
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رضا احمدی

***

طیبه شریفی

***

احمد غضنفری

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در میان ماادران وددواان باا
آسیب شندایی انجام گرفت .این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمدن-پسآزمدن با گروه گداه و دورۀ پیگیری دوماهه است .جامعۀ آمااری
پژوهش شامل مادران وددوان مبتال به آسیب شندایی است وه در سال تحصیلی  7931-7931به مراوز آمدزش ویژۀ وددوان مباتال باه آسایب
شندایی شهرستان شهرورد مراجعه وردهاند وه تعداد آنها  39نفر اعالم شد .در این پژوهش  04مادر از بین جامعۀ آماری با روش نمدنهگیاری
داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروههای آزمایش و گداه گمارده شدند (در هر گروه  04مادر) .پس از شارو مداخلاه 9 ،ماادر در
گروه آزمایش و  0مادر در گروه گداه از ادامۀ حضدر در پژوهش انصاراف دادناد .گاروه آزماایش مداخلاه آمادزش روایاتدرماانی (لادپز و
همکاران )0470 ،را طی دو و نیم ماه در ده جلسۀ  34دقیقهای دریافت وردند .پرسشنامههای مدرداستفاده در ایان پاژوهش شاامل پرسشانامۀ
بهزیستی روانشناختی (ریف )7339 ،و پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران )0447 ،است .دادههای حاصل از پژوهش باه
شیدۀ تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد روایتدرماانی گروهای بار بهزیساتی روانشاناختی و تنظایم
شناختی هیجان مادران وددوان با آسیب شندایی تأثیر معنادار دارد ( .)p≥4/447بدینصدرت وه این درمان تدانسات مدجاب بهبادد بهزیساتی
روان شناختی و تنظیم شناختی مثبت هیجان و واهش تنظیم شناختی منفی هیجان منفی در مادران وددوان با آسایب شاندایی شادد .یافتاه هاای
پژوهش حاضر بیانگر آن است وه روایتدرمانی با بهرهگیری از فندنی مانند برونیسازی مشکل ،بررسی چالشهاای بازر زنادگی و تعیاین
عدامل مثبت و منفی مؤثر در روند زندگی میتداند بهعندان یک درمان وارآمد برای بهزیستی روانشاناختی و تنظایم شاناختی هیجاان ماادران
وددوان با آسیب شندایی بهوار گرفته شدد.
واژههای کلیدی:

آسیب شندایی ،بهزیستی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان ،روایتدرمانی گروهی.
* دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
** نویسندۀ مسئول :استادیار گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایرانEmail: rozgarden28@yahoo.com .
*** دانشیار گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
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تاریخ پذیرش 11 :فروردین 1011

اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و ...

از بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت ارائاه وارد،

مقدمه

آسیب شندایی 7یکی از اختاللهای بسیار شایع و یک مساللۀ
اجتماعی و مرتبط با بهداشت عمدمی در سراسر جهان است.

0

بهزیستی روان شاناختی شاامل شاش عامال پاذیرش خادد ،
روابااط مثباات بااا دیگااران ،9اسااتقالل ،0تساالط باار مح ایط،5
1

9

حدود نیم میلیارد نفر در سراسر جهان مبتال به آسیب شندایی

هدفمندی در زندگی و رشد شخصی اسات (پائدلدواهااند،

ناااتدانوننااده هسااتند (رشاایدیاصاال و عاشاادری.)7931 ،

تدلدانن ،وینانن و الپااالینن .)0471 ،بهزیساتی روانشاناختی

ناشندایی عبارت است از واهش تدانایی یا نااتدانی وامال در

تالش فرد برای تحقق تدانااییهاای باالقده اسات .احسااس

شنیدن .ناشندایی میتداند بهعلات مشاکل در اساتخدان هاای

بهزیستی زندگی افراد را به سمت مدفقیات بیشاتر ،ساالمت،

ودچک گدش میانی وه صدا را انتقال میدهند یاا مشاکل در

ارتباط اجتماعی حمایت گرانۀ ساالم تار و درنهایات ساالمت

شاخه های عصب هشتم مغزی باشد وه صدا را به مغز انتقاال

جسمی و روانی رهنمدن میسازد (وراس.)0471 ،

ماایدهنااد .ایاان آساایب در وددوااان نیااز رخ ماایدهااد
(اسکارزینسکی ،گدس ،سدییرنیاک و اسکارزینسکی.)0404 ،

مادران وددوان باا آسایب شاندایی عاالوه بار بهزیساتی

روانشناختی اندک ،دارای تنظیم شناختی هیجان 1آسیبپاذیر

بیشترین نقص شندایی در وددواان آسایایی  0/9نفار در هار

هستند (مقتدر و اوبری .)7931 ،تنظیم هیجان بهعندان فرایناد

هزار تدلد و در میان وددوان غیرآسیایی  4/1در هر هزار تدلد

راهبردی و خددوار اثرگذار بر وقاد  ،شادت ،مادت و بیاان

گزارش شده است (فرزانه حصااری ،دانشامندی و مهادوی،

یک پاسخ عااطفی مطارح مایشادد (لای ،لای ،وا و وانا،،

 .)7934در ایران نیز از هر یکهزار وددک ،بین پنج تاا شاش

 .)0473تنظیم هیجان نیازمند آگاهی هیجانی ،اهاداف تنظایم

وددک دچار اختالل شاندایی هساتند (پاغناده ،حسان زاده و

هیجان و استفاده از راهبردهای خاص برای دستیابی باه ایان

قاسم زاده .)7931 ،براساس تخمین سازمان بهداشت جهاانی،

اهداف است (خلقی ،آقایی و فرهادی .)7931 ،تنظیم هیجاان

تقریباً  3درصد از آسیب های شاندایی در دوران واددوی رخ

ممکن است برای بهراهانداختن ،افزایشدادن ،حفا واردن یاا

میدهند (استدارت و اسمیت .)0473 ،علایرغام اساتفاده از

واهشدادن هیجانهای مثبت و منفی در پاسخ به رویادادهای

وسایل ومکشندایی ،عملکرد شندایی این وددوان در شرایط

محیطی نقش ایفاا وناد؛ زیارا بار فراینادهای فیزیدلاد یکی،

واقعی زندگی واهش می یابد و تداناییهاای آن هاا باه خطار

رفتاااری و تجرب ای تااأثیر م ایگااذارد (و ارایج و گرانفسااکی،

میافتد .درنتیجه چالش پذیرش ،سازگاری و مدیریت شندایی

 .)0473نتایج تحقیق مالسزا ( )0473و هریدیاک و همکااران

از نظر عاطفی و هیجانی فرد و خانداده را تحات تاأثیر قارار

( )0471نشان داده اسات نقاص در تنظایم شاناختی هیجاان

میدهد (ادی-بنساید و گریناستین.)0404 ،

میتداند مدجب بروز آسیبهای روانشناختی نظیر اضطراب،

براساس پژوهشهای انجامشده ،آسیب شاندایی وددواان

افسردگی و ضعف در خددوارآمدی شدد.

تأثیر بسیاری بر مادران دارد؛ زیرا مادران نقش مراقبت گری و

روشهااای درمااانی و آمدزش ای مختلف ای باارای مااادران

رفع نیازهای جسمی ،عاطفی و اجتمااعی وددواان را دارناد

وددوان با آسیب شندایی به وار گرفتاه شاده اسات .یکای از

(بشیر ،بشیر ،لدنه و احمد .)0470 ،مادران وددوان ناشندا ،باا

روش هایی وه مایتداناد بارای ایان گاروه اثاربخش باشاد،

آگاهی از ناشندایی وددک ،دچار استرس مایشادند .باه ایان

روایتدرمانی گروهای اسات .چنانکاه قادامی ،فااتحیزاده،

شکل مادر و واددک درگیار یاک چرخاۀ معیادب ارتبااطی

فراماارزی و ناادری امااامزادهیاای ( )7939اثربخشای رویکاارد

میشدند و این چرخه ،بهزیساتی والاد و واددک را در ابعااد

روایااتدرمااانی را باار اضااطراب اجتماااعی و عاازتنفااس

3

مختلف به مخاطره میاندازد (ورک ،واالگر و والمن.)0477 ،
براین اساس یکی از زمینههای روانی آسایبپاذیر در ماادران
دارای وددوان با آسیب شندایی ،بهزیستی روانشناختی اسات
(گرجی ،مظفرینیا و گرجی .)7930 ،مطابق الگدیی وه ریف
1. hearing loss
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2. self-acceptance
3. positive reactions with others
4. autonomy
5. environmental mastery
6. purpose in life
7. personal growth
8. cognitive emotion regulation
9. narrative, group therapy

خدیجه فدالدی ،رضا احمدی ،طیبه شریفی ،احمد غضنفری

دانشآمدزان دختر دورۀ راهنمایی اثباات واردهاناد .مسالمی،

در باب ضرورت انجام پژوهش حاضر باید گفت وجادد

آقایی و شعبانی ( )7939اثربخشی این درمان را بار الگدهاای

فرزند با آسیب شندایی آثار عمیقی بر نحادۀ ارتبااط یکایاک

ارتباطی دانشجدیان ،و جعفاری ،حیادرنیا و عباسای ()7931

افراد خانداده با هم و هریک از آنها با فرزند ناشندا میگذارد

اثربخشی درمان روایتی را بر وااهش افساردگی زناان نشاان

و همااین آثااار ناخدشااایند چنانچااه بااهگدنااهای منطقاای و

دادهاند .همچنین القمدی ،هانت و تدماس ( )0475اثربخشای

چاره جدیانه حل نشدد ،زیان جبران ناپذیری بر روان والدین و

روایتدرمانی را بر بهبدد عملکرد هیجانی افراد ،خدایاریفرد

سایر اعضای خانداده و به ویژه فرد ناشندا ایجاد میوناد .ایان

و سهراب پدر ( )0471اثربخشی روایت درمانی را بر بهزیستی

در حالی است وه مادران وددوان ناتدان ،محادودیت هاایی از

و درماندگی روانشناختی زناان ،و اورتیگاد ،باائر و ولدیات

قبیل بهداشت ،احسااس محرومیات و اضاطراب ،اساترس و

( )0404اثربخشی روایت درماانی را بار ساالمت روان افاراد

افسردگی زیادی را در مقایسه با مادران وددوان عادی تجرباه

نشان داده اند .روایت درماانگران امکاان وارهاای درماانی باا

میونند (نملی ،بایراماوغلد و وماالاوغلاد)0404 ،؛ چارا واه

مراجعان را به خدبی دریافته اند .در ایان رابطاه ،داساتانهاای

مادر اولین شخصی است وه بهطدر مستقیم با واددک ارتبااط

مراجع اغراق آمیزتار مایشادد واه ایان وضاعیت مایتداناد

برقرار میوند .برایناسااس باهواارگیری روشهاای مداخلاۀ

جایگزینهای دیگر را قدرت ببخشاد و مراجاع را در رابطاۀ

روانشناختی برای این افراد اجتناب ناپذیر و دارای ضارورت

درمانی برانگیزاند .به بیان دیگر ،این وضعیت میتداناد بارای

فراوان است؛ بنابراین با تدجه به ضعف مادران دارای وددوان

مراجع ،واربردی انعطافپذیراناه و اجراشادنی داشاته باشاد.

با آسیب شندایی در بهزیستی روان شناختی و تنظیم شاناختی

اغراقآمیزوردن داساتان مایتداناد باهعنادان نادعی رویکارد

هیجان و همچنین با تدجه به تأیید وارایی روایاتدرماانی در

حمایتی در جهت آنچه مراجع برای خادد مناساب مایداناد،

بهبدد مؤلفه های روان شناختی و هیجانی افراد مختلف ،و نظر

بااهوااار گرفتااه شاادد (رابجاناات و همکاااران .)0473 ،در

به انجامنگرفتن پژوهشی مشابه ،هدف پژوهش حاضر بررسی

روایتدرمانی ،به مراجعان وماک مایشادد در داساتانهاای

اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر بهزیساتی روانشاناختی و

دروناایشاادۀ خاادد تجدیاادنظر و آنهااا را اصااالح وننااد؛

تنظیم شناختی هیجان مادران وددوان با آسیب شندایی است.

داستانهایی وه از مادران نقل میشدد و مملد از ناوامی ،یأس
و ناراحتی است .این فرایند سبب میشادد ماادران احسااس

روش

ونند قادر به پیش بینی و ونترل زندگی خدد هستند (اورتیگد،

طرح پژوهش حاضر ،از ند نیماهآزمایشای باا پایشآزمادن-

بائر و ولدیت .)0404 ،در روایتدرمانی به مشکالت انساانی

پسآزمدن با گروه گداه و مرحلۀ پیگیری دوماهه است .جامعاۀ

به عندان مسائلی نگریسته میشدد وه از داستانهاای رناجآور

آماری پژوهش شامل مادران وددوان مبتال باه آسایب شاندایی

تأثیرگذار بر زندگی فرد برخاسته است .فرایند درمان ،بررسی

است وه در سال تحصیلی  7931-7931به مراوز آمدزش ویژۀ

چگدنگی تحلیل داستان زندگی افراد تدسط خدد آنان است و

وددوان مبتال به آسایب شاندایی شهرساتان شاهرورد مراجعاه

تمروز و تأوید ولی بر ایجاد معانی جدید در زنادگی اسات.

وردهاند وه تعداد آنها  39نفر اعالم شاد .بارای نمدناهگیاری،

مشکالت بهصدرت داستانهایی دیده میشدند وه افراد قبادل

روش غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شد ،زیارا بعضای از افاراد

وردهاند برای خدد بگدیند (هال ورسن ،اساتانمارک ،نیادنر و

جامعااۀ آماااری تمااایلی بااه شااروت در پااژوهش نداشااتند.

ندرداهل .)0470 ،روایتدرمانگران به ادعاهاا و داساتانهاای

برایناساس ،با مراجعه به مراوز آمدزش ویژۀ وددوان مباتال باه

عینی ومتر تدجه میونناد و بیشاتر باه فدایاد اجتمااعی واه

آسیب شندایی شهرستان شهرورد ،فرمهایی برای اعالم شاروت

داستان های زندگی فرد بیان میشدد ،عالقه مندند .همچنین در

داوطلبانه در بین آنها پخش شد .پس از جمعآوری این فرمها

روایت درمانی مایتادان زنادگی را باه شاکل متفااوت و در

مشخص شد وه  10مادر تمایل به حضدر در پاژوهش حاضار

چشم اندازی جدیاد یافات .در حقیقات بازندیسای زنادگی،

را دارند .در گام بعد ،پرسشنامههای بهزیساتی روانشاناختی و

هدف نهاایی فرایناد درماان اسات و زنادگی باا تجدیادنظر

تنظیم شناختی هیجان به مادران داوطلب ( 10مادر) ارائه شد و

ندیسنده تغییر خداهد ورد (القمدی ،هانت و تدماس.)0475 ،

پس از نمرهگذاری آنها 04 ،نفر از مادرانی وه ومترین نمره را
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در پرسشنامههاای بهزیساتی روانشاناختی و تنظایم شاناختی

ضریب پایایی پرسشنامه را باا اساتفاده از روش بازآزماایی و

هیجان وسب ورده بددند ،انتخااب و باا گماارش تصاادفی در

آلفااای ورونباااخ بااهترتیااب  4/10و  4/13باارآورد وردنااد.

گروههای آزمایش و گداه گماارده شادند ( 04ماادر در گاروه

دایرندانک ( )0445نسخهای از این پرسشنامه را در پاژوهش

آزمایش و  04مادر در گروه گداه) .حجم نمدناه باا اساتفاده از

خاادد اسااتفاده واارد .او آلفااای ورونباااخ خااردهمقیااسهااای

جاادول واادهن و تعیااین اناادازۀ اثاار بااا تدجااه بااه ،=a4/45

پرسشنامه را در دامنۀ  4/13تاا  4/15گازارش وارد و روایای

 7= β-4/1 ،=α4/445و بااا تدجااه بااه اناادازۀ اثرهااای پیشاینۀ

محتدایی و سازهای آزمدن فدق را نیز تأیید ورد .در پاژوهش

پژوهش (والین ،هدناور ،جدزف و سچید )0447 ،محاسبه شد

حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با اساتفاده از ضاریب آلفاای

وه در هر دو گروه  04نفر بارآورد شاد (هار گاروه  04نفار).

ورونباخ  4/19بهدست آمد.

سپس گروه آزمایش مداخلۀ روایتدرمانی گروهی را دریافات

2

 .2پرسشنننامۀ تنظننیم شنننا ی هیجننان (: )CERQ

وردند؛ درحالیوه گروه گاداه در طادل اجارای پاژوهش ایان

پرسشنامۀ  99سؤالی تنظیم شناختی هیجان تدسط گارنفساکی،

مداخالت را دریافت نکردناد .ماالکهاای ورود باه پاژوهش

ورایج و اسپینهاون ( )0447تهیاه شاده اسات .ایان پرسشانامه

شامل داشتن وددک باا آسایب شاندایی (باا تأییاد متخصاص

دارای دو زیرمقیاس تنظیم شناختی هیجان مثبت ( 79سؤال) و

شنداییسنجی) ،حداقل سداد سیکل ،نداشتن مشکل جسامانی

تنظیم شناختی هیجاان منفای ( 04ساؤال) اسات واه بایاد در

مزمن ،دریافتنکردن درمان روانشناختی همزمان و تمایال باه

تحلیلهای آماری به شکل مجزا تحلیل شدند .با تدجه به مثبت

شروت در پژوهش بدد .مالکهای خروج از پژوهش نیز شامل

و منف ایبااددن زیرمقی ااسهااای ای ان پرسشاانامه ،جمااع آنهااا

نداشتن تمایل به ادامۀ همکااری ،غیبات بایش از دو جلساه و

امکانپذیر نیست و برایناساس این پرسشنامه نمرۀ ول نادارد.

حضدر نامنظم در جلسات درمان بدد .پس از شرو مداخله9 ،

نمره گذاری این پرسشنامه بهصدرت طیف لیکرت (هرگز  7تاا

مادر در گروه آزمایش و  0مادر در گروه گداه از ادامۀ حضادر

همیشااه  )5صاادرت م ایگی ارد .باارایناساااس ،حااداقل نماارۀ

در پژوهش انصراف دادند.

زیرمقیاس تنظیم شناختی هیجان مثبت  79و حاداوثر نماره 14
است .عالوهباراین حاداقل نمارۀ زیرمقیااس تنظایم شاناختی

ابزار سنجش

هیجان منفی  04و حداوثر نمره  744است .نسخۀ فارسای ایان

 .1پرسشنننامۀ بهزیسنن ی روانشنننا ی (:1)WPQ

پرسشنامه را در ایران حسنی ( )7913اعتباریابی ورده است .در

پرسشااانامۀ بهزیساااتی روانشاااناختی باااا  50پرساااش و 9

پژوهش سامانی و صادقی ( )7913با تحلیلعامل مرتبۀ دوم بار

خردهمقیاس در ساال  7314تدساط ریاف تنظایم شاد و در

عدامل اولیۀ این پرسشنامه ،دو زیرمقیاس به نام تنظیم شاناختی

بررسیهای بعدی فرم ودتاهتر  71ساؤالی نیاز پیشانهاد شاد

مثبت هیجان و تنظیم شناختی منفی هیجان بهدست آمده است.

(بیانی ،محمدودچکی و بیاانی .)7911 ،در پاژوهش حاضار،

ضرایب آلفای ورونباخ برای این زیرمقیاسها در دامنۀ  4/90تاا

نسخۀ هجدهسؤالی وه در سال  7339تنظیم شده است ،به وار

 4/37و ضاارایب پایااانی بازآزمااایی در دامنااۀ  4/15تااا 4/11

برده شد .سؤاالت این پرسشنامه از یک طیف شاشدرجاهای

گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر باا

(وامالً مخالفم  ،7تا حدی مخالفم  ،0مخالفم  ،9مدافقم  ،0تاا

اسااتفاده از ضااریب آلفااای ورونباااخ در دو زیرمقی ااس تنظ ایم

حدی مدافقم  5و وامالً مدافقم  )9تشکیل شده است .حداقل

شناختی مثبت هیجان و تنظیم شناختی منفی هیجان باه ترتیاب

نمرۀ این پرسشنامه  71و حداوثر نمره  741است .نمرۀ باالتر

 4/17و  4/19بهدست آمد.

بیانگر بهزیستی روانشاناختی بهتار اسات .نتاایج همبساتگی

پروتکل روایاتدرماانی مدرداساتفاده در پاژوهش حاضار

پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی با مقیاس رضایت از زندگی،

برگرفته از لدپز ،ودنکالدس ،فسناچ ،ماچادو و سداساا ()0470

پرسشنامۀ شادوامی و پرسشنامۀ عزت نفس بیانگر قابالقبادل

است وه در پژوهش جعفاری ،حیادرنیا و عباسای ( )7931در

بددن روایی سازۀ ایان پرسشانامه در جمعیات ایرانای اسات

جامعۀ ایرانی بهوار رفته و اعتبار محتدایی آن تأیید شده است.

(بیانی و همکاران .)7911 ،همچنین بیانی و همکاران ()7911
)1. Well-being Psychological Questionnaire (WPQ
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)2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ

خدیجه فدالدی ،رضا احمدی ،طیبه شریفی ،احمد غضنفری

شیوۀ اجرای پژوهش
ابتدا با مراجعه به مراوز آمدزش ویژۀ وددوان مباتال باه آسایب
شندایی شهرستان شهرورد و طیوردن فرایند انتخااب نمدناه و
قرارگاارفتن تصااادفی مااادران در دو گااروه آزمااایش و گااداه،
پرسشنامههای اولیه در میان این دو گروه تدزیع شدند .در ایان
پژوهش پرسشانامههاا ساه باار (پایشآزمادن ،پاسآزمادن و
پیگیری) اجرا شد .پس از گمارش آزمددنیها به دو گروه گداه
و آزمایش ،گروه آزمایش طی ده جلسۀ  34دقیقاهای در طادل
مدت دو و نیم ماه در محل مروز مشااورۀ دانشاگاه فرهنگیاان
شهرورد تحت آمدزش روایت درماانی گروهای قارار گرفتناد؛
درحالیوه گروه گداه هیچگدناه مداخلاهای دریافات نکردناد.

هردو گروه یک بار قبل از مداخله ،یک بار بعد از مداخله و بار
سدم دو ماه پس از اتمام مداخله با اساتفاده از پرسشانامههاای
پژوهش سنجش شدند .پس از شارو مداخلاه ،ساه ماادر در
گروه آزمایش و دو ماادر در گاروه گاداه از اداماۀ حضادر در
پژوهش انصراف دادند .بهمنظدر رعایات اخاالق در پاژوهش،
رضایت مادران برای شروت در برنامۀ مداخله وسب شاد و از
همۀ مراحل مداخله آگاه شدند .همچنین به افاراد گاروه گاداه
اطمینان داده شد وه آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی ،ایان
مداخالت را دریافات خداهناد وارد و اینکاه اطالعاات آنهاا
محرمانه باقی میماند و نیازی به درج نام نیست.

جدول  .1سا ار و مح وای جلسات روایتدرمانی
جلسه

هدف

جلسۀ اول

آشنایی اعضا با یکدیگر

جلسۀ دوم

جلسۀ سدم

جلسۀ چهارم

ارزشگذاری محتدای
درمانی و محدریتدادن
به مراجع
جداسازی مشکالت از
هدیت مراجع و
مجزاسازی آن
بهچالشوشیدن عقاید و
واونشها در برابر
مشکالت

جلسۀ پنجم

ساختشکنی
روایتهای مشکلدار

جلسۀ ششم

تمروزگرایی بر
احساسات و مشکالت

جلسۀ هفتم

آمدزش مهارتهای
مهم مانند حرفزدن و
گدشوردن

جلسۀ هشتم

برجستهسازی تجارب
مثبت پیشین

جلسۀ نهم

ایجاد تغییر در
هدفگذاری مراجعه و
تأوید بر اصل واقعیت

جلسۀ دهم

اختتام جلسات

مح وا
از اعضا خداسته شد اهداف خدد را از حضدر در این وارگاه بیاان ونناد؛ بیاان قداعاد بنیاادین وارگااه تدساط
پژوهشگر؛ حضدر منظم؛ انجام تکلیف؛ بیان اصل رازداری و ارزش جلسات آمدزشی برای اعضا
شرح وافی دربارۀ اهداف ،ارزشها و محتدای درمانی؛ ایجاد مدقعیت اشتراوی در درماان و محدریاتدادن باه
مراجع؛ شرح داستان مشکلدار؛ گدشدادن دقیق باه جزئیاات زباان مراجاع؛ ناامگاذاری مشاترک مشاکل باا
اولدیتدادن به وا هها و زبان
گدشدادن دقیق به زبان و وا هها و استعارههای مراجع؛ استفاده از زبان برونسازی و جداسازی مشکل از هدیت
و ارتباطات مراجع؛ بررسی روایت هریک از اعضا از دید دیگر اعضای گروه
بهچالشوشیدن داستان و ارائۀ یک دورنمای تدضیحی خارج از مشکل به افراد :مراجع به تدصیف روایتهاای
ودچک و برونیسازی مشکل میپردازد؛ بهطدریوه بین خدد و مشکل تمایز قائال مایشادد .همچناین افاراد
تشدیق میشدند از طریق پرسشهای تأثیرگذار ،عقاید و واونشهایشان را در برابر مشکالت بیان ونند.
نامگذاری مشکل؛ بازمعنایی یا زدن برچسب جدید برای مشکل؛ مطرحوردن روایتهای جاایگزین و مارج ؛
ومک به وسب آگاهی و قدرت و احساس عاملیت شخصی و امید در مراجع از طریق بهبحثگذاشتن پیامدهای
منحصربهفرد؛ تشدیق اعضا به رفتارهای مغایر با داستان سرشار از مشکل
پرسش از مراجع دربارۀ استثناها و مدارد منحصربهفرد (زمانی وه مراجع تحت فشار مشکل نبدده)؛ تمروز و تأوید بر
جزئیات احساسات و تفکرات و رفتارهای این مدارد منحصربهفرد؛ بسط این مدارد منحصربهفرد به حال
درمیانگذاشتن قصۀ خدد تدسط اعضا یا گروه؛ گفتوگد دربارۀ افراد مهم زنادگی در گذشاته و اونادن بارای
یادآوری مشکالت حلنشده؛ آمدزش اندا مهارت شامل .7 :مهارتهای حرفزدن :هر فرد از طارف خاددش
حرف بزند؛ افراد اطالعات حسی خدد را تدصیف ونند (بیان افکاار؛ بیاان احساساات؛ طارح خداساتههاا)؛ .0
مهارتهای گدشدادن :درخداست از مراجع برای ندشتن نامه ،بخشیدن ،فرامدشوردن یا رهاوردن افراد زورگد
و سدءاستفادهگر و وسانی وه در گذشته مدجب ایجاد خاطرات ناخدشایند برای مراجع بددهاند.
مرور خاطرات و اقدامات احتمالی مراجع دربارۀ مطالب جلسۀ قبل؛ گفاتوگاد درباارۀ تجرباههاای مثبات و
روایتهای جایگزین؛ دوبارهگدیی و تثبیت روایتهای جایگزین؛ تأیید و تصدیق روایتهای جایگزین مراجع؛
ارزیابی نتایج و رفع نقایص.
بهوارگیری عناصر جدید در روایت؛ بررسی اولدیتها ،آرزوها ،اهداف و افراد مهم زنادگی؛ تغییار چاارچدب
زندگی فرد؛ تکیه بر نقاط قدت مراجع؛ تحلیل ارتباط روایت جدید با زندگی فرد؛ جریانبخشایدن باه روایات
جدید و نقطۀ بحرانی.
ادامۀ جلسات با مدضد بازندیسی داستان زندگی ،بررسی داستان تاازۀ افاراد ،پایشبینای مشاکالت احتماالی،
ویرایش نهایی روایت جدید ،ایفای نقش در داستان جدید زندگی خدد ،اجرای پرسشنامههای مدردنظر.

منبع :لدپز و همکاران ( )0470به نقل از جعفری ،حیدرنیا و عباسی ()7931
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اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و ...

فرضیۀ پژوهش بهوار رفت .نتایج آماری با استفاده از نرمافزار

یاف هها
برای تجزیه و تحلیال دادههاا از دو ساط آماار تدصایفی و

آماااری  SPSSنسااخۀ  09تجزی اه و تحلی ال شاادند .مطااابق

استنباطی اساتفاده شاده اسات .در ساط آماار تدصایفی ،از

یافتههای حاصل از دادههای جمعیتشناختی ،شروتونندگان

میانگین و انحراف اساتاندارد و در ساط آماار اساتنباطی از

دارای دامنۀ سنی  90تا  03سال بددند و میاانگین و انحاراف

معیار سن آن ها  99/00 ± 5/77سال بدد .بیشترین فراوانی از

آزمدن شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمالبددن تدزیع متغیرهاا
استفاده شد .آزمدن لدین برای بررسای براباری واریاانسهاا،

نظر ساط تحصایالت ایان افاراد مربادط باه لیساانس (90

آزمدن مدچلی بهمنظدر بررسی پیشفرض ورویات دادههاا و

درصد) بدد .در ادامه به بررسی یافتههاای تدصایفی پرداختاه

همچنین تحلیل واریانس با اندازهگیری مکارر بارای بررسای

میشدد.

جدول  .2میانگین و انحراف اس اندارد بهزیس ی روانشنا ی و تنظیم شنا ی مثبت و منفی هیجان در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

مؤلفهها

گروهها

بهزیستی

گروه آزمایش

01/51

روانشناختی

گروه گداه

01/55

77/59

تنظیم شناختی مثبت

گروه آزمایش

93/09

1/73

05/11

هیجان

گروه گداه

91/01

3/00

99/99

3/09

تنظیم شناختی منفی

گروه آزمایش

90/11

74/40

55

77/37

55/0/1

هیجان

گروه گداه

97/45

1/03

97/10

1/07

97/99

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

75/30

51/03

71/94

55/10

71/04

09/11

77/07

01/00

77/05

1/14

00/95

1/00

99/11

3/17
70/07
1/97

قبل از ارائۀ نتایج تحلیل آزمدن واریانس با انادازه گیاری
مکرر ،پیشفرضهای آزمدنهاای پارامتریاک سانجش شاد.

واهش درجاۀ آزادی ،شاانس ارتکااب باه خطاای ناد اول
واهش یابد.

نتایج آزمدن شاپیرو ویلک بیانگر آن بدد وه پیشفرض نرمال

نتایج جدول  9نشان داد میانگین نمرات متغیرهای

بااددن تدزیااع نمدنااهای دادههااا در متغیرهااای بهزیسااتی

بهزیستی روانشناختی و تنظیم شناختی مثبت و منفی هیجان

روانشااناختی و تنظ ایم شااناختی مثباات و منف ای هیجااان در

مادران وددوان با آسیب شندایی فارغ از تأثیر گروهبندی طی

گروههای آزمایش و گداه در مراحل پیشآزمدن ،پسآزمدن و

مراحل پسآزمدن و پیگیری دچار تغییر معنادار شده وه این

پیگیری برقرار است ( .)p<4/45همچنین پیش فرض همگنی

تغییر با مقایسه با پیشآزمدن یک تفاوت معنادار بهشمار

واریانس نیز بهوسیلۀ آزمدن لدین سنجش شاد واه نتاایج آن

میرود .از طرفی نتایج سطر دوم این جدول بیانگر آن است

معنادار نبدد .ایان یافتاه نیاز نشاان داد پایشفارض همگنای

وه متغیر گروهبندی (روایتدرمانی گروهی) فارغ از مراحل

واریانس ها رعایت شاده اسات ( .)p<4/45همچناین نتاایج

(پیشآزمدن ،پسآزمدن و پیگیری) بر متغیرهای بهزیستی

آزمدن مدچلی بیانگر آن بدد وه پیشفرض ورویت دادهها در

روانشناختی و تنظیم شناختی مثبت و منفی هیجان مادران

متغیرهای بهزیستی روان شناختی و تنظایم شاناختی مثبات و

وددوان با آسیب شندایی تأثیر معنادار داشته است .بدینمعنا

منفی هیجان رعایت نشده است ( .)p<4/45براین اسااس ،باا

وه اثر روایتدرمانی گروهی در مقایسه با گروه گداه یک اثر

برآوردهنشدن پیشفرض ورویت مشخص میشدد وه رواباط

معنادار بدده است .درنهایت اما سطر مربدط به تعامل مراحل

بین متغیرها ،با احتمال باالیی امکان دارد مقادیر متغیر وابساته

و گروهبندی بهعندان مهمترین یافتۀ جدول  9بیانگر آن بدد

را تغییر دهد و به همین دلیل شانس ارتکاب به خطاای ناد

وه روایتدرمانی گروهی با تعامل نیز تأثیر معناداری بر

اول افزایش ماییاباد .بادینترتیاب در جادول  9از تحلیال

مراحل آزمدن (پیشآزمدن ،پسآزمدن و پیگیری) متغیرهای

جایگزین (آزمدن گرین هاوس-گایسر) استفاده میشدد تا باا

بهزیستی روانشناختی و تنظیم شناختی مثبت و منفی هیجان
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اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و ...
جدول  .3تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی تأثیرات درون و بینگروهی برای م غیرهای بهزیس ی روانشنا ی
و تنظیم شنا ی مثبت و منفی هیجان
م غیرها

بهزیستی

تنظیم شناختی

7

70/10

4/447

4/91

90/39

4/4447

4/99

7751/90

7

7751/90

090/14

7/04

951/71

خطا

073/34

93/19

5/57

مراحل

790/14

7/01

701/45

99/90

4/4447

4/50

7

گروهبندی

7401/14

7

7401/14

70/75

4/447

4/99

4/39

091/31

7/01

074/49

94/51

4/4447

4/90

7

خطا

709/57

00/05

9/09

مثبت هیجان تعامل مراحل و گروهبندی

تنظیم شناختی

4/31

015/90

03/39

4/4447

990/30

گروهبندی

4/94

7

مقدار f

7/04

روانشناختی تعامل مراحل و گروهبندی

اثر

آزمون

مقدار p

مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات
مراحل

اندازه

توان

مراحل

010/97

7/03

710/04

05/01

4/4447

4/51

7

گروهبندی

999/49

7

999/49

79/11

4/447

4/91

4/31

919/91

7/03

053/95

99/19

4/4447

4/99

7

044/79

03/70

0/41

منفی هیجان تعامل مراحل و گروهبندی
خطا

مادران وددوان با آسیب شندایی داشته است .همچناین نتاایج

متغیرهای بهزیستی روان شناختی و تنظایم شاناختی مثبات و

نشان داد  90 ،99و  99درصد از تغییرات متغیرهای بهزیستی

منفی هیجاان ماادران وددواان باا آسایب شاندایی در گاروه

روان شناختی و تنظیم شناختی مثبت و منفای هیجاان ماادران

آزمایش و گداه در ساه مرحلاۀ پایشآزمادن ،پاسآزمادن و

وددوان با آسیب شندایی باه وسایلۀ تعامال متغیار مراحال و

پیگیری گزارش شده است.

گروهبندی تبیین میشدد .در جدول  0نتایج مقایساۀ میاانگین
جدول  .4ن ایج مقایسۀ میانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در م غیرهای پژوهش
مؤلفه
بهزیستی
روانشناختی
تنظیم شناختی
مثبت هیجان
تنظیم شناختی
منفی هیجان

مرحله

مقدار t

درجۀ آزادی

تفاوت میانگینها

طای اس اندارد برآورد

سطح معناداری

پیشآزمدن

4/00

99

7/49

0/91

4/10

پسآزمدن

9/70

99

74/57

0/13

4/447

پیگیری

0/14

99

1/91

0/30

4/47

پیشآزمدن

4/93

99

7/35

0/17

4/03

پسآزمدن

0/41

99

3/50

9/43

4/447

پیگیری

9/00

99

1/09

9/45

4/440

پیشآزمدن

4/51

99

7/10

9/74

4/59

پسآزمدن

-9/35

99

-9/10

9/00

4/447

پیگیری

-0/99

99

-5/10

9/57

4/47

مطابق جدول  ،0در متغیرهای بهزیستی روانشناختی و

مرحلۀ پسآزمدن ( 4/447 ،4/447و  )4/447و پیگیری (،4/47

تنظیم شناختی مثبت و منفی هیجان مادران وددوان با آسیب

 4/440و  )4/47در متغیرهای بهزیستی روانشناختی و تنظیم

شندایی ،تفاوت میانگین گروه آزمایش با گروه گداه در مرحلۀ

شناختی مثبت و منفی هیجان مادران وددوان با آسیب شندایی

پیشآزمدن ( 4/03 ،4/10و  )4/59معنادار نیست و درنتیجه

معنادار است .درنتیجه میانگین گروه آزمایش در این دو مرحله

بین دو گروه آزمایش و گداه در این مرحله تفاوت معناداری

بهصدرت معناداری متفاوت با میانگین گروه گداه است .این

وجدد ندارد .اما تفاوت میانگین گروه آزمایش و گروه گداه در

بدان معناست وه روایتدرمانی گروهی تدانسته مدجب
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اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و ...

افزایش بهزیستی روانشناختی و تنظیم شناختی مثبت هیجان و

بهبدد پیدا میوند .عالوهبراین روایتدرمانی ،فرایند ومک باه

واهش تنظیم شناختی منفی هیجان مادران وددوان با آسیب

افراد برای غلباه بار مشکالتشاان از راه درگیار مشااروت در

شندایی در مراحل پسآزمدن و پیگیری شدد.

گفت وگدهای درمانی است .روایت شکلی از گفتوگد است
وه رویدادها را در طدل زمان به هم وصل میوند و بناابراین

بحث و ن یجهگیری
پژوهش حاضر با هادف بررسای اثربخشای روایات درماانی
گروهی بر بهزیستی روان شناختی و تنظایم شاناختی هیجاان
مادران وددوان با آسیب شندایی انجام گرفات .مطاابق یافتاۀ
نخست ،روایتدرماانی گروهای بار بهزیساتی روانشاناختی
مااادران وددوااان بااا آساایب شااندایی تااأثیر معنااادار دارد.
بدینصدرت وه این درمان تدانسته سابب افازایش بهزیساتی
روانشناختی مادران وددوان با آسیب شندایی شدد .این یافتاه
با نتایج پژوهش قدامی و همکاران ( )7939مبنی بر اثربخشی
رویکرد روایتدرمانی بر اضاطراب اجتمااعی و عازتنفاس
دانش آمدزان دختر ،یافتۀ مسالمی ،آقاایی و شاعبانی ()7939
مبنی بر اثربخشی رویکرد روایتدرمانی بر الگدهای ارتبااطی
دانشااجدیان ،نتااایج پااژوهش خاادایاریفاارد و سااهرابپاادر
( )0471مبنی بار اثربخشای روایات درماانی بار بهزیساتی و
درماندگی روانشناختی زنان ایرانی و نتایج پژوهش اورتیگد،
بائر و ولدیت ( )0404مبنی بر اثربخشای روایاتدرماانی بار
سالمت روان افراد همسد است.
در تبیین یافتۀ حاضر مبنی بار اثربخشای روایات درماانی
گروهی بر بهزیستی روان شناختی مادران وددواان باا آسایب
شااندایی مایتاادان گفاات هاادف اصاالی روایاتدرمااانگری،
متمروزوردن تدجه افراد بر باورهای ناوارآمد و تغییار آن هاا،
برونیوردن و ازتدانانداختن مشکل ،ایجاد نگااه بیرونای باه
مشکل از زوایای مختلف و درنتیجه خلق تفسیری متفاوت و
دگرگدن و تألیفی دوباره برای روایت داساتان زنادگی اسات
(قدامی و همکاران .)7939 ،براین اساس ،روایتدرمانگری به
مادران وددوان با آسیب شاندایی وماک مایوناد تاا بتدانناد
دیدگاهی تازه به واقعیات پیدا ونند و این امر مدجب وااهش
افکار و نگرش های منفی و ناوارآمد درباارۀ خادد ،فرزناد و
محیط پیرامدن میشدد .همچنین باه فارد وماک مایوناد تاا
روابط بینفردی ماؤثرتری را برقارار وناد .درنتیجاۀ افازایش
تعامالت گروهی و اجتماعی و گسترش تجارب بینفردی در
گروه ،عداطف منفی نظیر ترس ،اضطراب و نگرانای وااهش
مییابد و درنتیجۀ آن ،بهزیستی روانشناختی در ایان ماادران
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میتداند ابعاد هیجانی وجدد انسان را نشاان دهاد (اورتیگاد،
بائر و ولدیات .)0404 ،ایان گفاتوگدهاا مایتداناد شاامل
برونیسازی مشکل ،استخراج پیامدها ،پررن،وردن نقشههای
تازه و اتصال آن به گذشاته باشاد .مشاخصواردن مشاکل،
استخراج پیامدهای و پیریزی نقشه های تازه سبب مایشادد
مادران وددواان باا آسایب شاندایی ،ادراک واقاع بیناناهای از
مشکل بهدست آورناد و از ایان طریاق از نگرانای مفارط و
اغراقآمیز آن ها واساته شادد و بهزیساتی روانای بااالتری را
تجربه ونند.
یافتۀ دوم پژوهش حاضر نشان داد روایت درمانی گروهی
بر تنظیم شناختی مثبت و منفای هیجاان ماادران وددواان باا
آسیب شندایی تأثیر معنادار دارد .بدینصدرت وه این درماان
تدانسته سبب بهبدد تنظیم شاناختی مثبات هیجاان و وااهش
تنظیم شناختی منفی هیجان مادران وددوان با آسیب شاندایی
شدد .یافتۀ حاضر با نتایج پژوهش جعفری ،حیدرنیا و عباسی
( )7931مبنی بر اثربخشی درمان روایتی به شیدۀ گروهای بار
واهش افسردگی و با یافتۀ القمدی ،هانت و تدمااس ()0475
مبنی بر اثربخشی روایتدرمانی بار بهبادد عملکارد هیجاانی
افراد همسد است .در تبیین یافتۀ حاضار مبنای بار اثربخشای
روایت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی مثبت و منفی هیجان
مادران وددوان با آسیب شندایی باید گفت براسااس دیادگاه
روایتدرمانی ،دستوم همانقدر واه محایط افاراد را شاکل
میدهد ،افراد نیز محیط را شکل مایدهناد .انساان باه جاای
واونش صرف به وقایع ،از راه داستانهایی وه دربارۀ عشق و
امدر دیگری میسازد ،خدد جهانی را میآفریند واه در آیناده
به آن واونش نشان میدهد ،اما فرد اغلب این نقش فعاالنه را
درک نمیوند و به همین دلیل است وه اغلب افراد میگدیناد
«این مشکل همیشه برایم پیش میآید» (رابجانت و همکاران،
 .)0473رویهمرفته در این رویکرد میتدان با برونایساازی
مشکل برای حل آن اقدام ورد .بدان معنی وه میتدان ماادران
وددوان با آسیب شندایی را از مشکلی وه دارند جدا ورد .این
جداسازی سبب میشدد مشکل بهعندان ماهیتی درنظر گرفتاه
شدد وه شخص میتداند بر آن تسلط داشته باشد .جداساازی

خدیجه فدالدی ،رضا احمدی ،طیبه شریفی ،احمد غضنفری

فرد از مشکل و عدم درهمتنیدگی با آن نیز طبیعتاً با بهبدد در

فاادالدی در دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد شااهرورد اساات.

پردازش شناختی و هیجانی باالتر همراه میشدد وه نتیجۀ آن

بدینوسیله از همۀ مادران حاضر در پاژوهش ،خااندادههاای

را میتدان در بهبدد نمرات تنظیم شاناختی هیجاان مشااهده

آنها و مسلدالن مراوز آمدزش ویژۀ وددوان مبتال باه آسایب

ورد .روایتدرمانگران داساتانهاای مراجاع را اغاراقآمیزتار

شااندایی وااه همکاااری واااملی در اجاارای پااژوهش داشااتند،

میونند وه این وضاعیت مایتداناد جاایگزینهاای دیگار را

قدردانی میشدد.

قدرت ببخشد و مراجع را در رابطۀ درمانی برانگیزاند .به بیان
دیگاار ،ای ان وضااعیت ماایتدانااد باارای مراجااع ،واااربردی

منابع

انعطافپذیراناه و اجراشادنی داشاته باشاد .انعطاافپاذیری
حاصل از این فرایند میتداناد مدجاب بهبادد پاردازشهاای

بیااانی . ،ا ،.محماادودچکی ،. ،و بیااانی .)7911( . ،روایاای و

شناختی و هیجانی مادران وددوان با آسیب شندایی شدد و از

پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ،مجلۀ روانپزشاکی
و روانشناسی بالینی ایران.757-709 ،)0(70 ،

این طریق آنها بتدانند تنظیم شناختی هیجانی بهنجاارتری را

پاغناده ،م ،.حسانزاده ،س ،.و قاسامزاده ،س .)7931( .اثربخشای

تجربه ونند.
محدودبددن دامنۀ تحقیق باه ماادران وددواان باا آسایب
شندایی مراجعهوننده به مراوز آمدزش ویژۀ وددوان مباتال باه
آسیب شندایی شهرستان شهرورد ،نداشتن ونترل بر متغیرهای
تأثیرگذار بر بهزیستی روانشناختی و تنظیم شاناختی هیجاان
مادران وددوان با آسایب شاندایی ،تمایالنداشاتن بعضای از
مادران به شروت در پژوهش حاضر و استفادهنکردن از روش
نمدنهگیری تصادفی ،از محدودیتهای پژوهش حاضار بادد؛

برنامۀ تعامل مادر با وددک بر تنیادگی فرزنادپروری و رابطاۀ

والدین با وددک دارای آسایب شاندایی .پاژوهش در ساالمت
روانشناختی.700-33 ،)7(79 ،
جعفری ،ف ،.حیدرنیا ،ا ،.و عباسای ،ه .)7931( .اثربخشای درماان

روایتی به شیدۀ گروهی بر واهش افسردگی زنان مطلقه .نشریۀ
رویش روانشناسی.94-09 ،)5(1 ،
حسنی ،ج .)7913( .خصدصیات روانسنجی پرسشنامۀ نظمجدیی
شناختی هیجان .روانشناسی بالینی.19-19 ،)9(0 ،
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Effectiveness of Group Narrative Therapy on Psychological Wellbeing and
Cognitive Emotion Regulation of Mothers of Children with Hearing
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Abstract
The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of group narrative therapy on
the psychological well-being and cognitive emotion regulation of mothers of children with hearing impairment.
The present paper is a quasi-experimental study with a pretest, posttest, and control group design and a twomonth follow-up period. The statistical population of the present study included 96 mothers of hearing impaired
children referred to training centers for hearing impaired children in 2018–19 in Shahrekord City. 40 mothers
were selected by voluntary sampling method and randomly divided into experimental and control groups (each
group consisted of 20 mothers). Three mothers from the experimental group and two mothers from the control
group withdrew their participation in the study after the intervention began. The experimental group received
twelve ninety-minute sessions of the Training Narrative Therapy intervention (Lopez et al., 2014) over three
months. The questionnaires used in this study included Psychological Well-Being Questionnaire (Ryff, 1996)
and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garenfski et al., 2001). Data from the study were analyzed
using repeated measures method ANOVA. The results showed that group narrative therapy had a significant
effect on the psychological well-being and cognitive emotion regulation of the mothers of hearing-impaired
children (p 0.001), such that this therapy led to an improvement in psychological well-being and positive
cognitive emotion regulation and a decrease in negative cognitive emotion regulation in the mothers of hearingimpaired children. The results of the present study show that narrative therapy can be used as an efficient therapy
to improve the psychological well-being and cognitive emotion regulation of the mothers of hearing-impaired
children by using techniques such as externalizing the problem, examining major life challenges, and
determining negative and positive factors in the life process.
Keywords: Hearing Impairment, Psychological Well-Being, Cognitive Emotion Regulation, Group Narrative
Therapy.
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