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 دهیچک
س انیدر م جانیه یشناخت میتنظ و یشناختروان یستیبر بهز یگروه یدرمانتیروا یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس  ییشنوا بیمادران کودکان با آ

مادران کودکان پژوهش شامل  یآمار ةجامع. است دوماهه یریگیپ ةدور و گواه گروه با آزمونپس-آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین پژوهش نیا انجام گرفت.
که  اندکردهشهرستان شهرکرد مراجعه  ییشنوا بیآسکودکان مبتال به  ةژیوبه مراکز آموزش  1398-1397 یلیتحص که در سال است ییشنوا بیمبتال به آس

شد. 96 هاآنتعداد  و  شیآزما یهاگروهدر  یانتخاب و با گمارش تصادف داوطلبانه یریگبا روش نمونه یآمار ةجامع نیاز ب مادر 40پژوهش  نیدر ا نفر اعالم 
گروه  حضور در پژوهش انصراف دادند. ةادامدر گروه گواه از  مادر 2و  شیدر گروه آزما مادر 3 ،پس از شروع مداخله. (مادر 20در هر گروه گمارده شدند )گواه 
 نیدر ا مورداستفاده یهاپرسشنامهدند. کر افتیدر یاقهیدق 90 ةجلس دهدر  ماه میدو و ن یرا ط (2014لوپز و همکاران، ) یدرمانتیرواآموزش مداخله  شیآزما

حاصل از  یها. دادهاست (2001، و همکاران یگارنفسک) جانیه یشناخت میتنظ ةپرسشنام ( و1996، فیر) یشناختروان یستیبهز ةپرسشنامپژوهش شامل 
 یشناخت میتنظ و یشناختروان یستیبهز بر یگروه یدرمانتیروانشان داد  جینتا .شدند لیو تحل هیر تجزمکر یریگاندازه با انسیوار لیتحل ةویشپژوهش به 

س با کودکان مادران جانیه ست  درمان نیکه ا صورتنیبد .(p≤001/0) دارد معنادار ریتأث ییشنوا بیآ  میتنظ و یشناختروان یستیبهزبهبود  موجبتوان
س با کودکان مادران در یمنف جانیه یمنف یشناخت میتنظ کاهش و جانیه مثبت یشناخت ضر ب یهاافتهی شود. ییشنوا بیآ ستآن  انگریپژوهش حا که  ا

 تواندیم یمؤثر در روند زندگ یعوامل مثبت و منف نییو تع یبزرگ زندگ یهاچالش یمشااکل، بررساا یسااازیبرونمانند  یاز فنون یریگبا بهره یدرمانتیروا
 .کار گرفته شودبه ییشنوا بیآس با کودکان مادران جانیه یشناخت میتنظ و یشناختروان یستیبهز یبراکارآمد  درمان کی عنوانبه
 

 :یدیکل یهاواژه
 .یگروه یدرمانتیروا جان،یه یشناخت میتنظ ،یشناختروان یستیبهز ،ییشنوا بیآس
 
 .رانیا شهرکرد، ،یاسالم آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد ،یعموم یشناسروان یدکتر یدانشجو *

 .رانیشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روان اریاستاد مسئول: ۀسندینو **

Email: rozgarden28@yahoo.com 
 .رانیا شهرکرد، ،یاسالم آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد ،یشناسروان گروه اریدانش ***
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 مقدمه
 ةمسئل کیو  عیشا اریبس یهااز اختالل یکی 1ییشنوا بیآس

در سراسر جهان است. حدود  یو مرتبط با بهداشت عموم یاجتماع
 ییشنوا بینفر در سراسر جهان مبتال به آس اردیلیم مین

 یی(. ناشنوا1398 ،یو عاشور اصلیدیکننده هستند )رشناتوان
 ییناشنوا. دنیشن در کامل یناتوان ای ییتوانا کاهش از است عبارت

 که یانیم گوش کوچک یهااستخوان در مشکل علتبه تواندیم
 یمغز هشتم عصب یهاشاخه در مشکل ای دهندیم انتقال را صدا
 زین کودکان در بیآس نیا. دهندیم انتقال مغز به را صدا که باشد
 ،ینسکیاسکارز و اکیرنییسو گوس، ،ینسکیاسکارز) دهدیم رخ

نفر در هر  6/2 ییایدر کودکان آس یینقص شنوا نیشتریب(. 2020
 تولد هزار هر در 7/0 ییایرآسیکودکان غ انیمتولد و در  هزار

(. 1390 ،یمهدو و یدانشمند ،یحصار)فرزانه  است شده گزارش
 دچار کودک شش تا پنج نیهزار کودک، بکیاز هر  زین رانیدر ا

 (.1398 زاده،قاسم و زادهحسن)پاغنده،  هستند ییشنوا اختالل
درصد از  9 باًیتقر ،یجهان بهداشت سازمان نیبراساس تخم

)استوارت و  دهندیرخ م یدر دوران کودک ییشنوا یهابیآس
 عملکرد ،ییشنواکمک لیرغم استفاده از وسایعل (.2019 ت،یاسم
 و ابدییم کاهش یزندگ یواقع طیشرا در کودکان نیا ییشنوا
 رش،یپذ چالش جهیدرنت. افتدیم خطر به هاآن یهاییتوانا

 و فرد یجانیه و یعاطف نظر از ییشنوا تیریمد و یسازگار
 ن،یاستنیگر و دیبنسا-ی)اد دهدیم قرار ریتأث تحت را خانواده
2020.) 

 ریتأث کودکان ییشنوا بیشده، آسانجام یهابراساس پژوهش
و رفع  یگرمراقبت نقش مادران رایز دارد؛ مادران بر یاریبس

 ر،یکودکان را دارند )بش یو اجتماع یعاطف ،یجسم یازهاین
از  ی(. مادران کودکان ناشنوا، با آگاه2014لونه و احمد،  ر،یبش

شکل مادر و  نی. به اشوندیکودک، دچار استرس م ییناشنوا
 ،چرخه نیو ا شوندیم یارتباط وبیمع ةچرخ کی ریکودک درگ

 اندازدیوالد و کودک را در ابعاد مختلف به مخاطره م یستیبهز
 یهانهیاز زم یکی اساسنی(. برا2011)کرک، کاالگر و کالمن، 

 ،ییشنوا بیکودکان با آس یدر مادران دارا ریپذبیآس یروان
 ،یو گرج اینیمظفر ،یاست )گرج یشناختروان یستیبهز

 ای یشناختروان یستیاز بهز فیکه ر ییبق الگواطم(. 1394
 شامل یشناختروان یستیبهز کرد، ارائه مثبت یروان بهداشت

، 4، استقالل3گرانی، روابط مثبت با د2خود رشیپذ عامل شش
است  7یو رشد شخص 6یدر زندگ ی، هدفمند5طیتسلط بر مح

                                                                                                                                                                                                        
1. hearing loss 

2. self-acceptance 

3. positive reactions with others 

4. autonomy 

5. environmental mastery 

 بهزیستی(. 2018 نن،یو الپاال ناننی)پائولوکاهانو، تولوانن، ک
. است بالقوه هایتوانایی تحقق برای فرد تالش شناختیروان

 بیشتر، موفقیت سمتبه را افراد زندگی بهزیستی احساس
 درنهایت و ترسالم گرانةحمایت اجتماعی ارتباط سالمت،
 (.2017 کراس،) سازدمی رهنمون روانی و جسمی سالمت
 یشناختروان یستیعالوه بر بهز ییشنوا بیکودکان با آسمادران 

مقتدر و هستند ) ریپذبیآس 8جانیه یشناخت میتنظ ی، دارااندک
 خودکار و یراهبرد ندیاعنوان فربه جانیه میتنظ (.1398 ،یاکبر

 مطرح یعاطف پاسخ کی انیب و مدت شدت، وقوع، بر اثرگذار
 یآگاه ازمندین جانیه می(. تنظ2019وا و وانگ،  ،ی، لیل) شودیم
 یخاص برا یو استفاده از راهبردها جانیه میاهداف تنظ ،یجانیه

(. 1398 ،یو فرهاد ییآقا ،یاهداف است )خلق نیبه ا یابیدست
دادن، شیانداختن، افزاراهبه یبرا است ممکن جانیه میتنظ

 به پاسخ در یمنف و مثبت یهاجانیدادن هکاهش ایکردن حفظ
 ،یکیولوژیزیف یندهایبر فرا رایز کند؛ فایا نقش یطیمح یدادهایرو

 جینتا(. 2019 ،یگرانفسک و جیکراد )گذاریم ریتأث یو تجرب یرفتار
( نشان داده 2018و همکاران ) کیوی( و هر2019مالسزا ) قیتحق

بروز  موجب تواندیم جانیه یشناخت میاست نقص در تنظ
و ضعف در  یافسردگ ،اضطراب رینظ یشناختروان یهابیآس

 شود. یخودکارآمد
 بیمادران کودکان با آس یبرا یمختلف یو آموزش یدرمان یهاروش
 یبرا تواندیم که ییهاروش از یکی. است شده گرفته کاربه ییشنوا

است. چنانکه  9یگروه یدرمانتیروا باشد، اثربخش گروه نیا
 یاثربخش( 1393) ییامامزاده یو نور یفرامرز زاده،یفاتح ،یقوام
نفس و عزت یرا بر اضطراب اجتماع یدرمانتیروا کردیرو

و  ییآقا ،یاند. مسلماثبات کرده ییراهنما ةآموزان دختر دوردانش
 یارتباط یدرمان را بر الگوها نیا ی( اثربخش1396) یشعبان

درمان  ی( اثربخش1398) یو عباس ایدرنیح ،یجعفر و ان،یدانشجو
 ،یالقمد نیاند. همچنزنان نشان داده یرا بر کاهش افسردگ یتیروا

را بر بهبود عملکرد  یدرمانتیروا ی( اثربخش2015هانت و توماس )
 ی( اثربخش2018پور )و سهراب فردیاریخدا ،افراد یجانیه

و  ،زنان یشناختروان یو درماندگ یستیرا بر بهز یدرمانتیروا
را بر سالمت  یدرمانتیروا ی( اثربخش2020) تیبائر و کلو گو،یاورت

با  یدرمان یامکان کارها درمانگرانتیاند. رواروان افراد نشان داده
مراجع  یهاداستان رابطه، نیا در. اندافتهیدر یخوبن را بهامراجع
 گرید یهانیگزیجا تواندیم تیوضع نیکه ا شودیم زتریآماغراق

 انی. به بزاندیبرانگ یدرمان ةرابطبخشد و مراجع را در برا قدرت 

6. purpose in life 

7. personal growth 

8. cognitive emotion regulation 

9. narrative, group therapy 
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و  رانهیپذانعطاف یمراجع، کاربرد یبرا تواندیم تیوضع نیا گر،ید
عنوان به تواندیداستان م زکردنیآمداشته باشد. اغراق یاجراشدن

خود مناسب  یدر جهت آنچه مراجع برا یتیحما کردیرو ینوع
(. در 2019کار گرفته شود )رابجانت و همکاران، هب داند،یم

 ةشدیدرون یهاداستان در شودیبه مراجعان کمک م ،یدرمانتیروا
مادران  از که ییهارا اصالح کنند؛ داستان هاآنو  دنظریتجد خود

 ندیفرا نیاست. ا یو ناراحت أسی ،یو مملو از ناکام شودینقل م
و کنترل  ینیبشیمادران احساس کنند قادر به پ شودیسبب م

 یدرمانتی(. در روا2020 ت،یبائر و کلو گو،یخود هستند )اورت یزندگ
که از  شودیم ستهینگر یعنوان مسائلبه یبه مشکالت انسان

 ندیفرد برخاسته است. فرا یبر زندگ رگذاریآور تأثرنج یهاداستان
افراد توسط خود آنان  یداستان زندگ لیتحل یچگونگ یدرمان، بررس

است.  یدر زندگ دیجد یمعان جادیبر ا یکل دیاست و تمرکز و تأک
قبول  افرادکه  شوندیم دهید ییهاصورت داستانمشکالت به

 نورداهل، و ونرین استانمارک، ورسن،)هال  ندیخود بگو یاند براکرده
 توجه کمتر ینیع یهاداستان و ادعاها به درمانگرانتیروا(. 2014

 انیب فرد یزندگ یهاداستان که یاجتماع دیفوا به شتریب و کنندیم
 را یزندگ توانیم یدرمانتیروا در نیهمچن. مندندعالقه شود،یم
 یسیبازنو قتی. در حقافتی دیجد یاندازچشم در و متفاوت شکل به

 دنظریبا تجد یدرمان است و زندگ ندیفرا ییهدف نها ،یزندگ
 (.2015هانت و توماس،  ،یخواهد کرد )القمد رییتغ سندهینو
وجود فرزند با  گفت دیباب ضرورت انجام پژوهش حاضر با در
افراد خانواده  کیکایارتباط  ةبر نحو یقیعم آثار ییشنوا بیآس

 آثار نیو هم گذاردیها با فرزند ناشنوا ماز آن کیبا هم و هر
 نشود، حل انهیجوچاره و یمنطق یاگونهبه چنانچه ندیناخوشا

 و خانواده یاعضا ریسا و نیوالد روان بر یریناپذجبران انیز
 مادران که است یحال در نیا. کندیم جادیا ناشنوا فرد ژهیوبه

 احساس بهداشت، لیقب از ییهاتیمحدود ناتوان، کودکان
 سهیمقا دررا  یادیز یافسردگ و استرس اضطراب، و تیمحروم

 و اوغلورامیبا ،ی)نمل کنندیتجربه م یبا مادران کودکان عاد
طور است که به یشخص نیچرا که مادر اول ؛(2020 اوغلو،کمال
 یریکارگبه اساسنی. براکندیبا کودک ارتباط برقرار م میمستق
و  ریناپذافراد اجتناب نیا یبرا یشناختروان ةمداخل یهاروش

با توجه به ضعف مادران  نیبنابرا ؛ضرورت فراوان است یدارا
و  یشناختروان یستیدر بهز ییشنوا بیکودکان با آس یدارا
 ییکارا دییبا توجه به تأ نیو همچن جانیه یشناخت میتنظ
افراد  یجانیو ه یشناختروان یهادر بهبود مؤلفه یدرمانتیروا

مشابه، هدف پژوهش  یپژوهش نگرفتنمختلف، و نظر به انجام
 یستیبر بهز یگروه یدرمانتیروا یاثربخش یحاضر بررس

 بیمادران کودکان با آس جانیه یشناخت میو تنظ یشناختروان
                                                                                                                                                                                                        

1. Well-being Psychological Questionnaire (WPQ) 

 است. ییشنوا
 روش

-آزمونشیپ با یشیآزمامهیطرح پژوهش حاضر، از نوع ن
 ة. جامعاستدوماهه  یریگیپ ةمرحل و گواه گروه باآزمون پس
 ییشنوا بیپژوهش شامل مادران کودکان مبتال به آس یآمار

 ةژیبه مراکز آموزش و 1398-1397 یلیکه در سال تحص است
شهرستان شهرکرد مراجعه  ییشنوا بیکودکان مبتال به آس

روش  ،یریگنمونه یبرانفر اعالم شد.  96ها که تعداد آن اندکرده
 یآمار ةاز افراد جامع یبعض رایداوطلبانه انتخاب شد، ز یرتصادفیغ

 به مراجعه با اساس،نیبرا. نداشتندبه شرکت در پژوهش  یلیتما
شهرستان  ییشنوا بیکودکان مبتال به آس ةژیو آموزش مراکز

ها آن نیاعالم شرکت داوطلبانه در ب یبرا ییهاشهرکرد، فرم
مادر  84ها مشخص شد که فرم نیا یآورپخش شد. پس از جمع

 ،د. در گام بعدنبه حضور در پژوهش حاضر را دار لیتما
 جانیه یشناخت میو تنظ یشناختروان یستیبهز یهاپرسشنامه

ها، آن یگذارمادر( ارائه شد و پس از نمره 84به مادران داوطلب )
 یستیبهز یهانمره را در پرسشنامه نیکه کمتر ینفر از مادران 40

کسب کرده بودند، انتخاب  جانیه یشناخت میو تنظ یشناختروان
و گواه گمارده شدند  شیآزما یهادر گروه یو با گمارش تصادف

حجم نمونه مادر در گروه گواه(.  20و  شیمادر در گروه آزما 20)
، =05/0aاثر با توجه به  ةانداز نییبا استفاده از جدول کوهن و تع

005/0α= ،8/0-β =1 پژوهش  ةنیشیپ یاثرها ةو با توجه به انداز
محاسبه شد که در هر  (2001 و،یسچ و جوزف هوناکر، ن،یکال)

 شیسپس گروه آزما نفر(. 20د )هر گروه شنفر برآورد  40دو گروه 
گروه  کهیدرحال ؛دندکر افتیرا در یگروه یدرمانتیروا ةمداخل

 .ندنکرد افتیمداخالت را در نیپژوهش ا یگواه در طول اجرا
 ییشنوا بیداشتن کودک با آس شامل ورود به پژوهش یهامالک

 نداشتن ،کلیحداقل سواد س ،(یسنجییشنوا متخصص دییتأ)با 
 یشناختدرمان روان نکردنافتیدر ،مزمن یمشکل جسمان

خروج از  یهامالک به شرکت در پژوهش بود. لیزمان و تماهم
 شیب بتیغ ،یهمکار ةادام به لیتما نداشتن شامل زیپژوهش ن

پس از شروع از دو جلسه و حضور نامنظم در جلسات درمان بود. 
 ةمادر در گروه گواه از ادام 2و  شیمادر در گروه آزما 3 ،مداخله

 حضور در پژوهش انصراف دادند.
 ابزار سنجش

 :1(WPQ) یشناختروان یستیبهز ةپرسشنام .1
در  اسیمقخرده 6پرسش و  54با  یشناختروان یستیبهز ةپرسشنام

فرم  یبعد یهایشد و در بررس میتنظ فیتوسط ر 1980سال 
 ،یانیب و یمحمدکوچک ،یانیبد )ش شنهادیپ زین یسؤال 18تر کوتاه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)


 ...و  یشناختروان یستیبر بهز یگروه یدرمانتیروا یاثربخش
 

 1400 تابستان(، 35، )2 ةشمار ،12، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 4

 1996که در سال  یسؤالهجده ةنسخ ،(. در پژوهش حاضر1387
 کیپرسشنامه از  نیکار برده شد. سؤاالت اشده است، به میتنظ
، مخالفم 2مخالفم  ی، تا حد1)کامالً مخالفم  یادرجهشش فیط
 شده لی( تشک6و کامالً موافقم  5موافقم  ی، تا حد4، موافقم 3

است.  108و حداکثر نمره  18پرسشنامه  نیا ةنمر حداقل. است
 جیبهتر است. نتا یشناختروان یستیبهز انگریباالتر ب ةنمر

از  تیرضا اسیبا مق یشناختروان یستیبهز ةپرسشنام یهمبستگ
 انگریبنفس عزت ةو پرسشنام یشادکام ةپرسشنام ،یزندگ
است  یرانیا تیپرسشنامه در جمع نیا ةساز ییبودن رواقبولقابل

( 1387و همکاران ) یانیب نی(. همچن1387و همکاران،  یانی)ب
 یو آلفا ییپرسشنامه را با استفاده از روش بازآزما ییایپا بیضر

( 2005) رندانکیبرآورد کردند. دا 89/0و  82/0 بیترتکرونباخ به
 یآلفا اود. کرپرسشنامه را در پژوهش خود استفاده  نیاز ا یانسخه

 85/0تا  79/0 ةپرسشنامه را در دامن یهااسیمقکرونباخ خرده
 دییتأ زیآزمون فوق را ن یاو سازه ییمحتوا ییگزارش کرد و روا

 بیضر از استفاده با پرسشنامه نیا ییایپا زیژوهش حاضر ن. در پکرد
  دست آمد.به 86/0 کرونباخ یآلفا
 :1(CERQ) جانیه یشناخت میتنظ ةپرسشنام. 2

 ،یتوسط گارنفسک جانیه یشناخت میتنظ یسؤال 36 ةپرسشنام
 یپرسشنامه دارا نیشده است. ا هی( ته2001) نهاونیو اسپ جیکرا

 میسؤال( و تنظ 16مثبت ) جانیه یشناخت میتنظ اسیرمقیدو ز
 یهالیدر تحل دیباکه  استسؤال(  20) یمنف جانیه یشناخت

بودن ی. با توجه به مثبت و منفشوند لیبه شکل مجزا تحل یآمار
و  ستین ریپذها امکانپرسشنامه، جمع آن نیا یهااسیرمقیز

 نیا یگذار. نمرهداردکل ن ةپرسشنامه نمر نیا اساسنیبرا
 صورت( 5 شهیهم تا 1)هرگز  کرتیل فیط صورتبه پرسشنامه

 یشناخت میتنظ اسیرمقیز ةنمر حداقل اساس،نیبرا. ردیگیم
 ةنمر حداقل نیبرااست. عالوه 80و حداکثر نمره  16مثبت  جانیه
 100و حداکثر نمره  20 یمنف جانیه یشناخت میتنظ اسیرمقیز

( 1389) یحسن رانیپرسشنامه را در ا نیا یفارس ةاست. نسخ
 با( 1389) یو صادق یده است. در پژوهش سامانکر یابیاعتبار

 اسیرمقیپرسشنامه، دو ز نیا یةدوم بر عوامل اول ةعامل مرتبلیتحل
 جانیه یمنف یشناخت میتنظو  جانیه مثبت یشناخت میتنظبه نام 

 هااسیرمقیز نیا یبرا کرونباخ یآلفا بیدست آمده است. ضرابه
تا  75/0 ةدر دامن ییبازآزما یانیپا بیو ضرا 91/0تا  62/0 ةدامن در
پرسشنامه در پژوهش حاضر با  نیا ییایپاگزارش شده است.  88/0

 یشناخت میتنظ اسیرمقیزکرونباخ در دو  یآلفا بیاستفاده از ضر
 83/0 و 81/0 بیترتبه جانیه یمنف یشناخت میتنظ و جانیه مثبت

 دست آمد.به

مورداستفاده در پژوهش حاضر برگرفته از  یدرمانتیپروتکل روا
که در  است( 2014)لوپز، کونکالوس، فسناچ، ماچادو و سواسا 

کار به یرانیا ةجامع( در 1398) یو عباس ایدرنیح ،یپژوهش جعفر
 شده است. دییتأآن  ییو اعتبار محتوا رفته
 پژوهش یاجرا ۀویش

 بیکودکان مبتال به آس ةژیومراکز آموزش مراجعه به با ابتدا 
انتخاب نمونه و  ندیکردن فرایطو شهرستان شهرکرد  ییشنوا

و گواه،  شیمادران در دو گروه آزما یتصادف قرارگرفتن
 نی. در اندشد عیتوزدو گروه  نیا انیدر م هیاول یهاپرسشنامه

( یریگیآزمون و پپس آزمون،شیبار )پ سهها پژوهش پرسشنامه
 ش،یبه دو گروه گواه و آزما هایاجرا شد. پس از گمارش آزمودن

 میدو و ندر طول مدت  یاقهیدق 90 ةجلس ده یط شیگروه آزما
تحت شهرکرد  انیدانشگاه فرهنگ ةمشاوردر محل مرکز  ماه

گروه گواه  کهیدرحال ؛گرفتند قرار یگروه یدرمانتیرواآموزش 
قبل از  بار کینکردند. هردو گروه  افتیدر یامداخله گونهچیه

پس از اتمام مداخله  ماه دوبعد از مداخله و بار سوم  بار کی ،مداخله
پس از شروع  .شدندسنجش  پژوهش یهابا استفاده از پرسشنامه

 ةادامدر گروه گواه از  مادر دوو  شیدر گروه آزما مادر سه ،مداخله
اخالق در  تیرعا منظوربه دادند.حضور در پژوهش انصراف 

 شد مداخله کسب ةبرنامشرکت در  یت مادران برایرضا ،پژوهش
ن به افراد گروه گواه یشدند. همچن آگاهمراحل مداخله  ةهمو از 
ن یا ،یند پژوهشیز پس از اتمام فراینان داده شد که آنان نیاطم

محرمانه  هاآناطالعات  نکهیو ا دکرافت خواهند یمداخالت را در
 .ستیبه درج نام ن یازیو ن ماندیم یباق
 هاافتهی

و  یفیها از دو سطح آمار توصل دادهیه و تحلیتجز یبرا
ن یانگیاز م ،یفیاستفاده شده است. در سطح آمار توص یاستنباط

-رویاز آزمون شاپ یو انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباط
رها استفاده شد. آزمون یمتغع یبودن توزنرمال یبررس یبرا لکیو
 منظوربه یها، آزمون موچلانسیوار یبرابر یبررس ین برایلو

انس با یل وارین تحلیها و همچنداده تیکرو فرضشیپ یبررس
ج ی. نتارفت کاربهپژوهش  یةفرض یبررس یمکرر برا یریگاندازه
ه و یتجز 23 ةنسخ SPSS یافزار آماربا استفاده از نرم یآمار
 یهاحاصل از داده یهاافتهی. مطابق شدند لیتحل
 49تا  32 یسن ةدامن یدارا گانکنندشرکت ،یشناختتیجمع

 42/36 ± 11/5ها سن آن اریو انحراف مع نیانگیم وسال بودند 
افراد  نیا التیسطح تحص نظر از یفراوان نیشتریسال بود. ب
 یهاافتهی یبه بررس ادامه دردرصد( بود.  32) سانسیمربوط به ل

 .شودیپرداخته م یفیتوص

                                                                                                                                                                                                        
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 
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 یغضنفر احمدی، فیشر بهیطی، احمد رضای، فوالد جهیخد
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  یدرمانتیرواجلسات  یساختار و محتوا .1جدول 

 محتوا هدف جلسه

 اول ةجلس
حضور  ؛ن کارگاه توسط پژوهشگریادیان قواعد بنیب ؛ان کنندین کارگاه بیخود را از حضور در ااز اعضا خواسته شد اهداف  گریکدیاعضا با  ییآشنا

 اعضا یبرا یو ارزش جلسات آموزش یان اصل رازداریب ؛فیانجام تکل ؛منظم

 دوم ةجلس
 یدرمان یمحتوا یگذارارزش

 دادن به مراجعتیمحورو 
شرح  ؛دادن به مراجعتیمحوردر درمان و  یت اشتراکیجاد موقعیا ؛یدرمان یها و محتوااهداف، ارزش ةدربار یکافشرح 

 ها و زبانبه واژه دادنتیمشترک مشکل با اولو یگذارنام ؛ات زبان مراجعیق به جزئیدادن دقگوش ؛دارداستان مشکل

 سوم ةجلس
 تیمشکالت از هو یجداساز

 آن یمجزاساز و مراجع
ت و ارتباطات یمشکل از هو یو جداساز یسازاستفاده از زبان برون ؛مراجع یهااستعارهها و ق به زبان و واژهیدادن دقگوش
 گروه یگر اعضاید دیک از اعضا از دیت هریروا یبررس ؛مراجع

 چهارم ةجلس
 و دیعقا دنیکشچالشبه

 مشکالت برابر در هاواکنش
کوچک و  یهاتیف روایمراجع به توص: خارج از مشکل به افراد یحیتوض یک دورنمای ةارائدن داستان و یکشچالشبه

ق یشوند از طریق مین افراد تشویشود. همچنیقائل م زیامن خود و مشکل تیب کهیطوربه ؛پردازدیمشکل م یسازیبرون
 ند.کنن ایبمشکالت  شان را در برابریهاد و واکنشی، عقارگذاریتأث یهاپرسش

 پنجم ةجلس
 یهاتیروا یشکنساخت

 دارمشکل
کمک به کسب  ؛ن و مرجحیگزیجا یهاتیدن رواکرمطرح ؛مشکل ید برایا زدن برچسب جدی ییبازمعنا ؛مشکل یگذارنام

ق اعضا یتشو ؛فردمنحصربه یامدهایگذاشتن پبحثبهق یمراجع از طر د دریو ام یت شخصیو قدرت و احساس عامل یآگاه
 سرشار از مشکلر با داستان یمغا یبه رفتارها

 ششم ةجلس
بر احساسات و  ییتمرکزگرا

 مشکالت
ات یجزئ بر دیتأکتمرکز و  ؛(مراجع تحت فشار مشکل نبوده که یزمان) فردمنحصربهاستثناها و موارد  ةدربارپرسش از مراجع 

 به حال فردمنحصربهن موارد یبسط ا ؛فردمنحصربهن موارد یا یاحساسات و تفکرات و رفتارها

 هفتم ةجلس

مهم  یهاآموزش مهارت
 کردنگوشزدن و حرف مانند

مشکالت  یادآوری یبرادر گذشته و اکنون  یزندگافراد مهم  ةدربارگو وگفت ؛ا گروهیتوسط اعضا  دخو ةقصگذاشتن انیدرم
 یاطالعات حس افراد ؛از طرف خودش حرف بزند فرد زدن: هرحرف یهامهارت. 1آموزش انواع مهارت شامل:  ؛نشدهحل

 یبرادرخواست از مراجع  :دادنگوش یهامهارت. 2 (؛هاطرح خواسته ؛ان احساساتیب ؛ان افکاریب) ف کنندیخود را توص
خاطرات  جادیاکه در گذشته موجب  یو کسان گرسوءاستفادها رهاکردن افراد زورگو و یکردن فراموش ،دنیبخش ،نوشتن نامه

 .اندمراجع بوده یند برایناخوشا

 هشتم ةجلس
تجارب مثبت  یسازبرجسته

 نیشیپ
 ؛نیگزیجا یهاتیمثبت و روا یهاتجربه ةبارگو دروگفت ؛قبل ةجلسمطالب  ةدربارمراجع  یمرور خاطرات و اقدامات احتمال

 ص.یج و رفع نقاینتا یابیارز ؛ن مراجعیگزیجا یهاتیق روایو تصد دییتأ ؛نیگزیجا یهاتیت روایو تثب ییگودوباره

 نهم ةجلس
 یگذاردر هدف رییتغ جادیا

بر اصل  دیتأکو  مراجعه
 تیواقع

ه بر یتک ؛فرد یر چارچوب زندگییتغ ؛ی، آرزوها، اهداف و افراد مهم زندگهاتیاولو یبررس ؛تید در روایعناصر جد یریکارگبه
 .یبحران ةو نقط دیجدت یدن به روایبخشانیجر ؛فرد ید با زندگیت جدیل ارتباط روایتحل ؛نقاط قوت مراجع

 دهم ةجلس
 ییش نهایرای، ویمشکالت احتمال ینیبشیافراد، پ ةتازداستان  ی، بررسیداستان زندگ یسیجلسات با موضوع بازنو ةادام اختتام جلسات

 موردنظر. یهاپرسشنامه یخود، اجرا ید زندگینقش در داستان جد یفاید، ایت جدیروا
 (1398) یو عباس ایدرنیح ،یبه نقل از جعفر( 2014: لوپز و همکاران )منبع

و  یشدر دو گروه آزما یجانه یمثبت و منف یشناخت یمو تنظ یشناختروان یستیبهزو انحراف استاندارد  یانگینم. 2جدول 

 یگیریآزمون و پپس آزمون،یشگواه در مراحل پ

 هاگروه هامؤلفه
 یریگیپ آزمونپس آزمونشیپ

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 40/17 82/55 30/17 29/57 94/15 58/48 شیگروه آزما یشناختروان یستیبهز

 25/11 44/47 21/11 77/46 56/11 55/47 گروه گواه

 مثبت یشناختمیتنظ
 جانیه

 24/8 35/44 80/8 88/45 19/7 23/39 شیگروه آزما

 71/9 88/36 46/9 33/36 24/9 27/37 گروه گواه

 یمنف یشناختمیتنظ
 جانیه

 21/12 8/2/55 91/11 55 04/10 88/62 شیگروه آزما
 31/8 66/61 21/8 72/61 29/8 05/61 گروه گواه

 

مکرر،  یریگبا اندازه انسیوارآزمون  لیتحل جینتا ةارائقبل از 
 آزمون جی. نتاشدسنجش  کیپارامتر یهاآزمون یهافرضشیپ

 عیبودن توزنرمالفرض شیپ که بود آن انگریب لکیو رویاپش
 میتنظ و یشناختروان یستیبهز یرهایها در متغداده یانمونه
و گواه در  شیآزما یهاگروهدر  جانیه یمنف و مثبت یشناخت

 برقرار است یریگیو پ آزمونپس، آزمونشیپمراحل 
(05/0<p.) ةلیوسبه زین انسیوار یهمگن فرضشیپ نیهمچن 

 زین افتهی نیا .آن معنادار نبود جیکه نتا شدسنجش  نیآزمون لو
شده است  تیرعا هاانسیوار یهمگن فرضشیداد پنشان 

(05/0<pهمچن .)آن بود که  انگریب یآزمون موچل جینتا نی
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 یشناختروان یستیبهز یرهایدر متغ هاداده تیکرو فرضشیپ
است شده ن تیرعا جانیه یمثبت و منف یشناخت میو تنظ

(05/0<p) .تیکرو فرضشینشدن پبرآوردهبا  ،اساسنیبرا 
امکان  ییبا احتمال باال رها،یمتغ نیکه روابط ب شودیمشخص م
شانس  لیدل نیهم بهدهد و  رییوابسته را تغ ریمتغ ریدارد مقاد

در جدول  بیترتنیبد. ابدییم شینوع اول افزا یارتکاب به خطا
( استفاده سریگا-هاوس نی)آزمون گر نیگزیجا لیاز تحل 3
 نوع یخطا به ارتکاب شانس ،یآزاد ةدرجتا با کاهش  شودیم

 .ابدی کاهش اول
 یستیبهز یرهایمتغنمرات  نیانگینشان داد م 3جدول  جینتا

مادران  جانیه یمثبت و منف یشناخت میو تنظ یشناختروان
مراحل  یط یبندگروه ریفارغ از تأث ییشنوا بیکودکان با آس

با  رییتغ نیمعنادار شده که ا رییدچار تغ یریگیآزمون و پپس
. از رودیشمار متفاوت معنادار به کی آزمونشیبا پ سهیمقا

 ریآن است که متغ انگریجدول ب نیاسطر دوم  جینتا یطرف
 آزمون،شی( فارغ از مراحل )پیگروه یدرمانتیروا) یبندگروه

و  یشناختروان یستیبهز یرهایمتغ( بر یریگیآزمون و پپس
 بیمادران کودکان با آس جانیه یمثبت و منف یشناخت میتنظ

 یدرمانتیروامعنا که اثر نیمعنادار داشته است. بد ریتأث ییشنوا
اثر معنادار بوده است.  کیبا گروه گواه  سهیدر مقا یگروه
عنوان به یبنداما سطر مربوط به تعامل مراحل و گروه تیدرنها
 یگروه یدرمانتیرواکه  آن بود انگریب 3جدول  ةافتی نیترمهم

 آزمون،شیبر مراحل آزمون )پ یمعنادار ریتأث زیبا تعامل ن
 میتنظ و یشناختروان یستیبهز یرهایمتغ( یریگیآزمون و پپس

 ییشنوا بیآس با کودکان مادران جانیه یمنف و مثبت یشناخت
درصد از  66و  64، 66نشان داد  جینتا نیداشته است. همچن

 یشناخت میتنظ و یشناختروان یستیبهز یرهایمتغ راتییتغ
 ةلیوسبه ییشنوا بیآس با کودکان مادران جانیه یمنف و مثبت

 4در جدول  .شودیم نییتب یبندمراحل و گروه ریتعامل متغ
 میو تنظ یشناختروان یستیبهز یرهایمتغ نیانگیم ةسیمقا جینتا

 ییشنوا بیمادران کودکان با آس جانیه یمثبت و منف یشناخت
 و آزمونپس آزمون،شیپ ةو گواه در سه مرحل شیدر گروه آزما

 .است شده گزارش یریگیپ
 

 میتنظ و یشناختروان یستیبهز یرهایمتغ یبرا یگروهنیب و درون راتیتأث یبررس یبرا ررمک یریگاندازه با انسیوار لیتحل. 3 جدول

 جانیه یمنف و مثبت یشناخت

 یآزاد ةدرج مجذورات مجموع رهایمتغ
 نیانگیم

 مجذورات
 p مقدار f مقدار

 اندازه

 اثر
 توان

 آزمون

 یستیبهز
 یشناختروان

 1 60/0 0001/0 96/49 62/275 20/1 92/332 مراحل

 97/0 38/0 001/0 84/14 34/1157 1 34/1157 یبندگروه

 1 66/0 0001/0 93/64 18/358 20/1 70/432 یبندگروه و مراحل تعامل

     51/5 86/39 90/219 خطا

 یشناخت میتنظ
 جانیه مثبت

 1 52/0 0001/0 64/36 05/127 28/1 70/162 مراحل

 96/0 33/0 001/0 15/12 80/1048 1 80/1048 یبندگروه

 1 64/0 0001/0 58/60 06/210 28/1 98/268 یبندگروه و مراحل تعامل

     46/3 25/42 51/146 خطا

 یشناخت میتنظ
 جانیه یمنف

 1 58/0 0001/0 28/45 40/184 49/1 61/274 مراحل

 97/0 37/0 001/0 77/13 06/336 1 06/336 یبندگروه

 1 66/0 0001/0 76/63 65/259 49/1 68/386 یبندگروه و مراحل تعامل

     07/4 14/49 13/200 خطا

 

 و یشناختروان یستیبهز یرهای، در متغ4جدول  مطابق
 بیآس با کودکان مادران جانیه یمنف و مثبت یشناخت میتنظ

 ةبا گروه گواه در مرحل شیگروه آزما نیانگیتفاوت م ،ییشنوا
 نیب جهیو درنت ستیدار نا( معن56/0و  49/0، 82/0) آزمونشیپ

وجود ندارد.  یدارامرحله تفاوت معن نیو گواه در ا شیدو گروه آزما
آزمون پس ةو گروه گواه در مرحل شیگروه آزما نیانگیاما تفاوت م

( در 01/0و  004/0، 01/0) یریگی( و پ001/0و  001/0، 001/0)
 یمثبت و منف یشناخت میو تنظ یشناختروان یستیبهز یرهایمتغ

 جهیدار است. درنتامعن ییشنوا بیمادران کودکان با آس جانیه
 یداراصورت معندو مرحله به نیدر ا شیگروه آزما نیانگیم

بدان معناست که  نیاگروه گواه است.  نیانگیا مبمتفاوت 
 یستیبهز شیافزا موجبتوانسته  یگروه یدرمانتیروا

 میو کاهش تنظ جانیمثبت ه یشناخت میو تنظ یشناختروان
در مراحل  ییشنوا بیمادران کودکان با آس جانیه یمنف یشناخت
 د.شو یریگیآزمون و پپس
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  آزمون،شیپ ةمرحلو گواه در سه  شیگروه آزما نیانگیم ةسیمقا جینتا. 4جدول 

 پژوهش یرهایمتغ در یریگیآزمون و پپس

 یسطح معنادار استاندارد برآورد یخطا هانیانگیتفاوت م یآزاد ةدرج tمقدار  مرحله مؤلفه

 یستیبهز
 یشناختروان

 82/0 68/4 03/1 33 22/0 آزمونشیپ

 001/0 89/4 51/10 33 14/3 آزمونپس

 01/0 92/4 37/8 33 70/2 یریگیپ
 یشناخت میتنظ

 جانیه مثبت
 49/0 81/2 95/1 33 69/0 آزمونشیپ

 001/0 09/3 54/9 33 08/4 آزمونپس
 004/0 05/3 46/7 33 44/3 یریگیپ

 یشناخت میتنظ
 جانیه یمنف

 56/0 10/3 82/1 33 58/0 آزمونشیپ
 001/0 44/3 -72/6 33 -95/3 آزمونپس

 01/0 51/3 -84/5 33 -66/2 یریگیپ

 

 یریگجهینتبحث و 
 یگروه یدرمانتیروا یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

 مادران جانیه یشناخت میتنظ و یشناختروان یستیبهز بر
 نخست، ةافتی مطابق انجام گرفت. ییشنوا بیآس با کودکان

 کودکان مادران یشناختروان یستیبهز بر یگروه یدرمانتیروا
 درمان نیکه ا صورتنیبدمعنادار دارد.  ریتأث ییشنوا بیآس با

 با کودکان مادران یشناختروان یستیبهز شیافزا سببتوانسته 
و همکاران  یپژوهش قوام جینتا با افتهی نیا شود. ییشنوا بیآس
بر اضطراب  یدرمانتیکرد روایرو یاثربخشبر  یمبن (1393)

 و ییآقا ،یمسلم ةافتی ،آموزان دخترنفس دانشو عزت یاجتماع
بر  یدرمانتیروا کردیرو یبر اثربخش یمبن (1396) یشعبان

 و فردیاریخداپژوهش  جینتا ،انیدانشجو یارتباط یالگوها
 یستیبر بهز یدرمانتیروا یبر اثربخش یمبن (2018) پورسهراب

 گو،یاورت پژوهش جینتا و یرانیزنان ا یشناختروان یو درماندگ
بر سالمت  یدرمانتیروا یبر اثربخش یمبن( 2020) تیبائر و کلو

 .استهمسو روان افراد 
 بر یگروه یدرمانتیروا یبر اثربخش یحاضر مبن ةافتی نییدر تب
 توانیم ییشنوا بیآس با کودکان مادران یشناختروان یستیبهز

 ربتوجه افراد  کردنمتمرکز ،یدرمانگرتیروا یهدف اصل گفت
انداختن کردن و ازتوانیبرون، هاآن رییناکارآمد و تغ یباورها

مختلف و  یایبه مشکل از زوا یرونینگاه ب جادیمشکل، ا
 یدوباره برا یفیتألمتفاوت و دگرگون و  یریخلق تفس جهیدرنت
(. 1393و همکاران،  یاست )قوام یداستان زندگ تیروا
 بیان کودکان با آسبه مادر یدرمانگرتیروا ،اساسنیبرا

 دایپ اتیتازه به واقع یدگاهیکند تا بتوانند دیم کمک ییشنوا
و  یمنف یهاامر موجب کاهش افکار و نگرش نیکنند و ا
 نیهمچن. شودیم رامونیپ طیزند و محخود، فر ةدربارناکارآمد 

 .کندرا برقرار  یمؤثرتر یفردنیروابط ب تا کندیکمک م فرد به
و گسترش تجارب  یو اجتماع یوهتعامالت گر شیافزا ةجیدرنت

 یترس، اضطراب و نگران رینظ یعواطف منف ،در گروه یفردنیب
 نیدر ا یشناختروان یستیبهز ،آن ةجیدرنتو  بداییمکاهش 

ند یفرا ،یدرمانتیروا نیبراعالوه. کندیم دایپ مادران بهبود
 مشارکت ریدرگ التشان از راهکغلبه بر مش یبه افراد برا کمک

ست ا گوواز گفت یلکت شی. روااست یدرمان یگوهاودر گفت
ن یند و بنابراکیدها را در طول زمان به هم وصل مدایه روک
 و بائر گو،یاورت) وجود انسان را نشان دهد یجانیتواند ابعاد هیم

 یسازیتواند شامل برونیگوها مون گفتی. ا(2020 ت،یکلو
تازه و اتصال  یهاردن نقشهکپررنگ امدها،یل، استخراج پکمش

 یامدهایردن مشکل، استخراج پکمشخصآن به گذشته باشد. 
 بیمادران کودکان با آسشود یم سبب تازه یهانقشه یزیریپ و

 نیاد و از ندست آوربهاز مشکل  یانانهیبواقع ادراک ،ییشنوا
 یستیو بهزد وکاسته ش هاآن زیآماغراق و مفرط ینگران از قیطر
 .کنند تجربه را یباالتر یروان

 بر یگروه یدرمانتیدوم پژوهش حاضر نشان داد روا ةافتی
 بیآس با کودکان مادران جانیه یمنف و مثبت یشناخت میتنظ

درمان توانسته  نیکه ا صورتنیبدمعنادار دارد.  ریتأث ییشنوا
 میو کاهش تنظ جانیمثبت ه یشناخت میبهبود تنظ سبب
 شود. ییشنوا بیمادران کودکان با آس جانیه یمنف یشناخت

 (1398) یعباس و ایدرنیح ،یجعفرپژوهش  جیحاضر با نتا ةافتی
بر کاهش  یگروه ةویشبه  یتیدرمان روا یبر اثربخش یمبن

بر  یمبن (2015) توماس و هانت ،یالقمد ةافتیبا  و یافسردگ
همسو افراد  یجانیبر بهبود عملکرد ه یدرمانتیروا یاثربخش

 یدرمانتیروا یبر اثربخش یحاضر مبن ةافتی نییدر تب .است
 کودکان مادران جانیه یمنف و مثبت یشناخت میتنظ بر یگروه

، یدرمانتیدگاه رواید براساسگفت  دیبا ییشنوا بیآس با
ز ین ، افراددهدیمل کرا ش ط افرادیه محک قدرهمان کمدست

ع، ینش صرف به وقاکوا یجابهدهند. انسان یل مکط را شیمح
، خود سازدیم یگریعشق و امور د ةدرباره ک ییهااز راه داستان
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دهد، اما ینش نشان مکنده به آن وایآ ه درکند یآفریرا م یجهان
ل ین دلیند و به همکینم کن نقش فعاالنه را دریاغلب افرد 

ش یم پیشه برایل همکن مشیا»ند یگویم افراد ه اغلبکاست 
ن یدر ا رفتههمیرو. (2019)رابجانت و همکاران،  «دیآیم

. دکرحل آن اقدام  یبرامشکل  یسازیبرونبا  توانیم ردکیرو
را از  ییشنوا بیمادران کودکان با آستوان یه مک یبدان معن

ل کمششود یم سبب ین جداسازیا. ردکجدا  دنه دارک یلکمش
تواند بر آن یمه شخص کدرنظر گرفته شود  یتیماه عنوانبه

 یدگیتندرهمفرد از مشکل و عدم  یتسلط داشته باشد. جداساز
 باالتر یجانیو ه یبهبود در پردازش شناختبا  عتاًیطب زیبا آن ن
 میدر بهبود نمرات تنظ توانیمآن را  ةجینتکه  شودیم همراه
 یهاداستاندرمانگران تیروا .کردمشاهده  جانیه یشناخت

تواند یت مین وضعیه اک کنندیمتر زیآممراجع را اغراق
 یدرمان ةرابطبخشد و مراجع را در بگر را قدرت ید یهانیگزیجا

مراجع،  یواند براتیت مین وضعیگر، ایان دیاند. به بزیبرانگ
 یریپذانعطافداشته باشد.  یاجراشدنرانه و یپذانعطاف یاربردک

 یشناخت یهابهبود پردازش موجب تواندیم ندیفرا نیا از حاصل
 قیطر نید و از اوش ییشنوا بیمادران کودکان با آس یجانیو ه
 نند.کرا تجربه  یبهنجارتر یجانیه یشناخت میبتوانند تنظ هاآن

 ییشنوا بیبه مادران کودکان با آس قیتحق ةدامنمحدودبودن 
 بی به آسکودکان مبتال ةژیوبه مراکز آموزش  کنندهمراجعه

 رگذاریتأث یرهایمتغ بر کنترل نداشتن ،شهرکرد شهرستان ییشنوا
ان مادران جیه یشناخت میتنظ و یشناختروان یستیبهزبر 

 به مادراناز  یبعض نداشتنلی، تماییشنوا بیکودکان با آس
 یریگاز روش نمونه نکردناستفاده و شرکت در پژوهش حاضر

 شنهادیپ نیبنابرا ؛پژوهش حاضر بود یهاتیاز محدود ،یتصادف
 شنهادیدر سطح پ ج،ینتا یریپذمیتعمقدرت  شیافزا یبرا شودیم

 یو مناطق و جوامع دارا هااستان ریپژوهش در سا نیا ،یپژوهش
)مانند مادران  یآمار یهاجامعه گریمتفاوت، د یهافرهنگ

کودکان  ،یفعالشیتوجه و باختالل نقص ،یینایب بیکودکان با آس
روش  بهو  ذکرشدهکنترل عوامل  باو...(، سرطان به  مبتال
 یدرمانتیروا یاجرا شود. با توجه به اثربخش یتصادف یریگنمونه
 مادران جانیه یشناخت میتنظ و یشناختروان یستیبهز بر یگروه

 شودیم شنهادیپ ی، در سطح کاربردییشنوا بیآس با کودکان
کودکان با  ةحوز مشاورانبه درمانگران و  یگروه یدرمانتیروا
کودکان مبتال به  ةژیومراکز آموزش در سطح  ییشنوا بیآس
 یدرمان برا نیا یریکارگبهبا  هاآنشود تا  یمعرف ییشنوا بیآس

 یشناخت میو تنظ یشناختروان یستیبهزبهبود  یبرا، مادران
برداشته  یعمل یگام ییشنوا بیمادران کودکان با آس جانیه
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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 two-month 

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 hearing-impaired 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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