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پذیری شناختی بر انعطافشناختی هیجان  تنظیم اثربخشی آموزش راهبردهای

 ناشنواآموزان دانش
  1*محمد عاشوري

 2اعظم رشیدي

 چکیده

آموزان ناشنوا انجام پذیری شناختی دانشبر انعطافشناختی هیجان  تنظیم راهبردهایهدف تعیین میزان اثربخشی آموزش پژوهش حاضر با : هدف

. جامعه آماری بود با گروه کنترلآزمون پس -آزمونطرح پیش حاضر، آزمایشی و طرح مورد استفاده در پژوهشنیمه، پژوهشاین روش : روششد. 

روش  اکه بند بود آموزان ناشنوااز دانش نفر 28 شاملگروه نمونه  بودند. 1397در سال آموزان ناشنوای مدرسه میر شهر اصفهان دانشدر این پژوهش 

 دوای ای، هفتهدقیقه 50جلسه  8گروه آزمایش طی  .جایگزین شدندنفری  14در دو گروه ساده تصادفی  روش اانتخاب و ب در دسترس گیرینمونه

در پژوهش  مورد استفادهای دریافت نکرد. ابزار شرکت کرد و گروه کنترل هیج مداخلهشناختی هیجان  تنظیم راهبردهایآموزش  گروهیبار در جلسات 

متغیری در تک با استفاده از روش تحلیل کوواریانس به دست آمدههای ( بود. داده2010) پذیری شناختی دنیس و وندروالپرسشنامه انعطافحاضر 

تاثیر معناداری شناختی هیجان  تنظیم راهبردهاینشان داد که آموزش  ها: یافتههایافته تحلیل شد. افزار بسته آماری در علوم اجتماعینرم 24نسخه 

پذیری شناختی انعطافتواند میشناختی هیجان  تنظیم راهبردهای برنامهآموزش : گیرينتیجه. داشت آموزان ناشنواپذیری شناختی دانشانعطافبر 

 فاده شود.آموزان ناشنوا استپذیری شناختی دانشبرای بهبود انعطاف این برنامهاز  شودپیشنهاد می؛ بنابراین، بهبود بخشدرا  آموزان ناشنوادانش

 هاکلیدواژه

 شناختی هیجان تنظیم راهبردهایآموزان ناشنوا، پذیری شناختی، دانشانعطاف
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 مقدمه

موزان آدانش تحصیلیو  هیجانی شناختی، عملکردبه  امروزه

توانبخشی ه های عمدترین هدفمهم یکی از که 1با نیازهای ویژه

نیز  2ناشنواآموزان شود، دانشای میاست توجه ویژه این افراد

(. آسیب شنوایی 2018، 3)الویر ها هستندیکی از این گروه

 یکی،تاز ی وکرم)تواند کودکان را در معرض انزوا قرار دهد می

برانگیزترین و آموزش چنین کودکانی یکی از چالش( 1395

لورانس، شود )های مطالعه در آموزش ویژه قلمداد میحوزه

(. 2018، 4فریدلندو  جایاکودی، فرگوسن، ایکلبوم، لوفتاس

کودکان و نوجوانان ناشنوا نسبت به همساالن عادی خود 

)عاشوری و کنند مشکالت شناختی بیشتری را تجربه می

و این مشکالت تاثیر نامطلوبی بر عملکرد آنها ( 1397زاده، قاسم

طور به (.2017، 5)شین و هانگگذارد های مختلف میدر حوزه

شنوایی بر ناکه  استحوزه مهمی  6پذیری شناختیانعطافکلی 

شد کهای این افراد را به چالش میگذارد و توانمندیتاثیر می آن

پذیری فرد در مقابل به میزان تجربه (.2015، 7)فرگوسن و هنشاو

یند. گوپذیری شناختی میهای درونی و بیرونی، انعطافتجربه

این ویژگی شخصیتی در افراد مختلف به درجات مختلف وجود 

های جدید معین دارد و نوع واکنش افراد را در مقابل تجربه

 (. 2018، 8)ایچورن، مارتون و پیروتینسکیکند می

شناختی یک فرایند توانایی یا پیامد سازگاری پذیری انعطاف

آمیز با شرایط تهدیدکننده است، به طوری که فرد بتواند موفقیت

های درونی و بیرونی منفی و ناخوشایند خود رو به رو با تجربه

گردد و در عین حال سازگاری و تعادل روانشناختی خود را حفظ 

پذیر افراد انعطاف (.1394فنایی، حبیب الهی و غضنفری، نماید )

هم درباره دنیای درونی و هم درباره دنیای بیرونی کنجکاو 

های تجربههستند و زندگی آنها از لحاظ تجربه غنی است، چون 

پسندند و خواهان تجربه بیشتر هستند. آنها نه تنها جدید را می

                                                           
1. student with special needs 
2. deaf student 

3. Lawyer 

4. Lawrence, Jayakody, Henshaw, Ferguson, Eikelboom, Loftus 
and Friedland 

5. Shin and Hwang 

6. working memory  
7. Ferguson and Henshaw 

که کنند بلدرونی و بیرونی اجتناب نمیهای تجربهاز مواجهه با 

ند کنروند و سعی میمیهایی تجربهود به دنبال حتی گاهی خ

جدید را کسب کنند )گراف، کورنفلد، های تجربهانواع مختلفی از 

پذیری شناختی یکی از (. انعطاف2017، 9لوز، والنتینو و بهاتناگر

ای همتغیرهایی است که به عنوان توانایی سازگاری با محرک

ان شگران و متخصصدر حال تغییر تعریف شده است. برخی پژوه

آن را به عنوان توانایی فرد برای ارتباط کامل با زمان حال به 

عنوان یک انسان هوشیار و آگاه و توانایی وی برای ایجاد تغییر 

، 10اند )انن و کوکاکها تعریف کردهیا ادامه رفتار در جهت ارزش

2015 .) 

های شناختی و انعطافکودکان با نیازهای ویژه در توانایی

یان، جبارای مواجه هستند )با مشکالت عمده 11پذیری شناختی

، 12بالینت، بیتر و ژوبور ؛1395ی، لواسان یغالمعل ینی وحاج حس

 تواند به افراد کمکها که در این راستا می(. یکی از برنامه2015

 است. به توانایی 13شناختی هیجانراهبردهای تنظیم کند برنامه 

 فشارهای تعدیل و تنظیم توانایی و هیجانی آگاهی افزایش

 فرآیندهای طریق از هیجانی برانگیختگی هایحالت و درونی

نوریشود )شناختی هیجان گفته میراهبردهای تنظیم  شناختی،

 ،خسروی فارسانی و بامداد ،شیرمردی ،خواستاری ،زاده میرآبادی

بهترین  از هیجان یکی شناختی راهبردهای (. الگوی1396

است.  هیجان کنترل در عصبی هایسیستم درباره نقشالگوها 

 تنظیم در موثر و فرایندهای شناختی گوناگون به الگو این

 دیواید، ریجن،ون اسکورل،)کند کمک می هیجانی هایواکنش

 متمرکز رفتاری این برنامه شناختی (.2016، 14سواب و ونگوزن

 هاهیجان کارکردی و سازگارانه ماهیت بر که است هیجان بر

 و تصحیح شناسایی به دنبال و( 2007، 15)گروسدارد  تاکید

 هیجانی، تسهیل تجارب تنظیم برای ناسازگارانه هایتالش

 به مفرط هیجانی هایپاسخ خاموش کردن و مناسب پردازش

8. Eichorn, Marton and Pirutinsky 
9. Grafe, Cornfeld, Luz, Valentino and Bhatnagar 

10. Onen and Kocak 

11. cognitive flexibility 
12. Balint, Bitter and Czobor 

13. cognitive emotion regulation strategies 

14. Schoorl, van Rijn, de Wied, Van Goozen and Swaab 
15. Gross 
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)ویلیاموسکا، تامسون هولندز، درونی و بیرونی است  هاینشانه

 (.2010، 1فارهولم، االرد، فارشینو و بارلو

 تنظیم راهبردهایاثربخشی آموزش هایی درباره پژوهش

آموزان انجام پذیری شناختی دانشبر انعطافشناختی هیجان 

 2های پژوهش سوسا و الگاناشده است. در این راستا، یافته

های ویدیویی بر ( حاکی از تاثیر آموزش بازی2019)

پذیری شناختی و کارکردهای عملکردهای شناختی، انعطاف

 هامر، پالس، رافائلی، ابرنتایج پژوهش  اجرایی بزرگساالن بود.

ر های دیجیتالی مبتنی ب( بیانگر اثربخشی بازی2018) 3و علی

ی و تنظیم شناختی هیجان بر بهبود کارکردهای اجرای

ج نتای آموزان دبیرستانی بود.پذیری شناختی دانشانعطاف

( نشان داد که بازی ویدیویی مبتنی 2017) 4فو و ژانگپژوهش 

زمینه آن باعث بهبود کنترل بر هیجان همراه با موسیقی پس

پذیری شناختی شناختی، توجه پایدار، حافظه فعال و انعطاف

موینیهان، چاپمن،  شهای پژوهیافته همچنینها شد. آزمودنی

( حاکی 2013) 5همکاران وکرانسر، دوبرستین، براون کلورمن، 

از اثربخشی مثبت و معنادار مداخله شناختی رفتاری بر کاهش 

 ها بود.پذیری شناختی آزمودنیتنیدگی و افزایش انعطاف

 ( نشان داد که1397تقوی جلودار و حامی )های پژوهش یافته

پدیری توانایی حل مساله و انعطاف ای برهای رایانهبازی

بدی، عشناختی کودکان تاثیر قابل توجهی دارد. نتایج پژوهش 

اثربخشی ( نیز حاکی از 1393عربانی دانا، حاتمی و پرند )

ای شناختی بر بهبود حافظه فعال، توجه و های رایانهبازی

 فعالیتوجهی بیشپذیری شناختی کودکان با اختالل کمانعطاف

  بود.

توجه به مشکالت شناختی و هیجانی کودکان و نوجوانان 

 ای قرار گرفته استناشنوا در چند سال اخیر مورد توجه ویژه

، 6)کاستیلینو، بناتی، ولرادیتا، فاوارو، پادون، سوری و همکاران

ناشنوا نسبت به همساالن شنوای  و نوجوانان کودکان(. 2016

                                                           
1. Wilamowska, Thompson-Hollands, Fairholme, Ellard, 
Farchione and Barlow 

2. Sosa and Lagana 

3. Homer, Plass, Raffaele, Ober and Ali 
4. Fu and Zhang 

کنند شناختی بیشتری را تجربه میخود مشکالت هیجانی و روان

لین، لین، ویو و  ؛1396یدی، شه یانصار ی وعاشور ی،محمود)

و گاهی چنین شرایطی تاثیر نامطلوبی بر ( 2016، 7ونگ

(. با توجه 2017، 8)آدیگان گذارندپذیری شناختی آنها میانعطاف

آموزش  اثربخشی های انجام شده در زمینه میزانبه بررسی

پذیری شناختی هیجان بر انعطافراهبردهای تنظیم برنامه 

های اندکی مواجه هستیم با پژوهشآموزان ناشنوا شناختی دانش

و خالء پژوهشی در این حوزه کامالً آشکار است. بیشتر مطالعات 

ای و همبستگی هستند و انجام شده در این حوزه از نوع رابطه

اند. در واقع، تاکنون هیچ پژوهشی بر روی افراد بیمار انجام شده

بردهای راهآموزش برنامه  اثربخشیبه صورت مستقیم به بررسی 

آموزان پذیری شناختی دانششناختی هیجان بر انعطافتنظیم 

وح آموزان ناشنوا، سطرسد دانشنپرداخته است. به نظر میناشنوا 

کنند ها هیجانی را تجربه میتی از تحول شناختی و واکنشمتفاو

را در آنها تحت تاثیر قرار پذیری شناختی انعطافتواند که می

وزش آم اثربخشیدهد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی 

پذیری شناختی هیجان بر انعطافراهبردهای تنظیم برنامه 

 .بود آموزان ناشنواشناختی دانش

 روش

با طرح آزمایشی نیمهپژوهش حاضر یک پژوهش 

ه جامعآزمون با گروه آزمایش و کنترل است. آزمون و پسپیش

 20تا  16 آموزان ناشنوای دختردانشآماری پژوهش را کلیه 

 در مدارس 1396-1397که در سال  دادندتشکیل می ساله

مونه ن متوسطه دخترانه شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند.

شد که به میآموز ناشنوا دانش 28آماری پژوهش حاضر شامل 

از مدرسه ناشنوایان میر انتخاب در دسترس گیری روش نمونه

صورت  نیز بهکنترل آزمایش و ها به انتساب گروهشدند. 

 14به این ترتیب که به صورت تصادفی، . انجام شدتصادفی 

ترلکنکنندگان به گروه نفر از شرکت 14نفر به گروه آزمایش و 

5. Moynihan, Chapman, Klorman, Krasner, Duberstein, Brown 
and et al. 

6. Castiglione, Benatti, Velardita, Favaro, Padoan, Severi and et al 

7. Lin, Lin, Liu and Weng 
8. Adigun 
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ن سداشتن  ،ورود به پژوهش هایمالکاختصاص یافتند.  

ال به اشتغ، سال، داشتن آسیب شنوایی حسی عصبی 20تا  16

 ، تمایل به شرکتتحصیل در مدرسه متوسطه ویژه ناشنوایان

بود. شنوا بودن والدین  والدین وزندگی با  ،در پژوهش

استفاده از خدمات مشاوره و معیارهای خروج از مطالعه نیز 

 هر شناختی از سایر مراکز در حین اجرای پژوهش، وجودروان

ا اختالل یگونه معلولیت  داشتن هرشناختی یا اختالل روانگونه 

ز یک ا و غیبت بیش اساس پرونده تحصیلی بر ناشنوایی به جز

آوری اطالعات از برای جمع اخالتی بود.دجلسه در برنامه م

 ابزار زیر استفاده شد.

این پرسشنامه  :1پذیري شناختی. پرسشنامه انعطاف1

گیری ( برای اندازه2010) 2توسط دنیس و وندروال

گویه  20پذیری شناختی طراحی شد. این ابزار دارای انعطاف

ای لیکرت از یک تا است که با استفاده از مقیاس هفت درجه

، 2های شود. الزم به ذکر است که گویهگذاری میهفت نمره

شوند. گذاری میبه صورت معکوس نمره 17و  11، 9، 7، 4

های پرسشنامه به دست موع نمره گویهنمره کل از طریق مج

ر پذیری شناختی بیشتآید و نمره باالتر به معنای انعطافمی

 140و  20باشد. در ضمن حداقل و حداکثر نمره به ترتیب می

( روایی همگرا این ابزار را با 2010است. دنیس و وندروال )

و روایی  75/0پذیری شناختی مارتین و رابین مقیاس انعطاف

و پایایی آن را  -39/0را آن را با پرسشنامه افسردگی بک واگ

گزارش  81/0و با روش بازآزمایی  91/0با روش آلفای کرونباخ 

( پایایی ابزار را با 1397کردند. همچنین مرادزاده و پیرخائفی )

گزارش کردند. در پژوهش حاضر،  93/0روش آلفای کرونباخ 

پرسشنامه ای کرونباخ بر آلفای ضریب پایایی از طریق

به دست آمد و روایی آن از طریق 89/0ی شناخت یریپذانعطاف

 .محاسبه شد 83/0تحلیل عامل 

 شیوه اجراي پژوهش   

مدرسه ناشنوایان میر مراجعه شد. به برای اجرای پژوهش    

 یریپذپرسشنامه انعطافها با راهنمایی پژوهشگر، آزمودنی

راهبردهای برنامه  بعد، مرحله را تکمیل کردند. دری شناخت

ناختی شتنظیم شناختی هیجان که بر اساس راهبردهای تنظیم 

( و پروتکل آموزشی موحدی 2007هیجان گروس و تامسون )

 توسط آزمایش گروه برایو همکاران تنظیم شده است 

 طول در ایدقیقه 50 جلسه 8 در گروهی صورت به پژوهشگر

 در کنترل گروه ولی شد اجرا جلسه دو ایهفته و هفته چهار

ه الزم ب. این برنامه شرکت نداشت و در لیست انتظار ماندند

آموزان ناشنوا ذکر است که پژوهشگر در حوز آموزش دانش

تخصص داشت و در آموزش برنامه مداخالتی از روش ارتباط 

های کلی استفاده کرده است. برای آموزش برنامه از روش

ز تفاده شد. عالوه بر این اتوضیحی، ایفای نقش و نمایشی اس

پاورپوینت هم استفاده گردید و در هر جلسه با توجه به هدف 

رای پس از اجو محتوا برنامه از تصاویر مرتبط استفاده گردید. 

 یریذپپرسشنامه انعطافبرنامه مداخله، نیز با استفاده از همان 

آزمون گرفته شد. محتوای جلسات ی از هر دو گروه پسشناخت

شناختی هیجان در گروه آزمایش به راهبردهای تنظیم مه برنا

 توضیح داده شده است. 1تفکیک جلسات در جدول 

 

 شناختی هیجانراهبردهاي تنظیم برنامه  جلسات محتواي. 1 جدول
 محتوا هدف جلسات

اگاهی از احساسات و  اول
 ها هیجان

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

 هاگرفتن از هیجان

های درک مهارت دوم
هیجان و انتخاب 

 موقعیت

 تمایز احساسات، به زدن برچسب و نامگذاری و شناسایی هیجان، معرفی و آموزش

 عوامل روانشناختی، و فیزیکی حالت در هیجان مختلف، شناسایی هیجانات میان

 هیجان تنظیم در موفقیت

                                                           
1. Cognitive Flexibility Questionnaire 2. Dennis and VanderWal 
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های مربوط به مهارت سوم
 پیشگیری

 شناسایی هدف با خودارزیابی خود، هیجانی هایتجربه شناخت هدف با خودارزیابی

راهبردهای  از شناسایی هدف با خودارزیابی فرد، در پذیری هیجانیآسیب میزان
 فیزیولوژیک هیجانی، پیامدهای هایواکنش شناختی پیامدهای خودتنظیمی،

 هم، با سه این رابطه و هیجانی هایواکنش رفتاری پیامدهای هیجانی، هایواکنش

 آن بر غلبه هایراه و خشم معرفی هیجان

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

 تعارض حل و وجود فردی، اظهارگفتگوی بین هایمهارت

 توجه آموزش نگرانی، و فکری نشخوار کردن متوقف گسترش توجه  پنجم

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

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

 آن، هیجانی پیامدهای بررسی و بازداری راهبرد از استفاده نحوه و میزان شناسایی تعدیل پاسخ هقتم

 محیطی، هایکننده تقویت تغییر طریق از رفتار هیجان، اصالح ابراز آموزش مواجهه،

 معکوس عمل و آرمیدگی هیجانی، تخلیه آموزش

های آموخته شده در محیط طبیعی ها، کاربرد مهارتارزیابی میزان دستیابی به هدف ارزیابی و کاربرد هشتم
 خارج از جلسه مداخله

 

 نامه کتبیرضایت ،پژوهش به منظور رعایت مالحظات اخالقی

 اهکارگن گرفته شد و پس از پایان پژوهش هم کنندگااز شرکت

 روزیک  مدت بهشناختی هیجان راهبردهای تنظیم برنامه آموزشی 

. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده گردید برگزار کنترلبرای گروه 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.متغیری مورد تکواریانس کوتحلیل از 

استفاده  SPSSافزار آماری نرم 24ها از نسخه جهت تحلیل داده

 شد. 

 هایافته

 ناشنوا آموزاننفر از دانش 28کنندگان این پژوهش، شامل شرکت   

 ± 68/1آزمایش  میانگین و انحراف معیار سن گروهکه بودند 

برای بررسی اثر متغیرهای   بود. 72/17 ± 45/1کنترل و  59/17

 tها از آزمون آماری کنترل پژوهش یعنی سن و هوش آزمودنی

ها الزم به ذکر است که سن و هوش آزمودنیمستقل استفاده شد. 

مستقل  tنتایج آزمون آماری از پرونده تحصیلی آنها استخراج شد. 

نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از نظر سن و هوش تفاوت 

معیار متغیر  انحراف و میانگین. (<05/0Pمعناداری وجود ندارد )

در دو گروه آزمایش و کنترل در موقعیت پذیری شناختی انعطاف

 است. گزارش شده 2آزمون در جدول آزمون و پسپیش

 پذیري شناختیانعطاف وابسته توصیفی متغیر هايشاخص. 2دول ج
 گروه کنترل گروه آزمایش موقعیت  متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 39/2 88/64 41/2 27/65 آزمونپیش پذیری شناختیانعطاف
 37/2 23/65 43/2 92/73 آزمونپس

آزمون و به علت وجود یک متغیر تعدیل اثر پیش منظوربه 

 متغیر یکو  شناختی هیجانراهبردهای تنظیم آموزش مستقل 

از آزمون آماری تحلیل کوواریانس پذیری شناختی انعطافوابسته 

ه برای تعیین اثربخشی برنام. استفاده شد آنکووایا متغیری تک

نرمال بودن توزیع ابتدا پذیری شناختی، انعطافمداخالتی بر 

با استفاده از آزمون آماری پذیری شناختی انعطافهای مربوط به داده

اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد  -کلموگروف

(05/0P> .)در متغیر  هاهمگنی واریانس به منظور رعایت مفروضه

گزارش  3استفاده شد که نتایج آن در جدول از آزمون لون پژوهش، 

 .ستشده ا
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 نتایج آزمون همگنی واریانس لون .3جدول 

 معناداری سطح آزادی خطا درجه آزادی فرضیه درجه Fآماره متغیرها

 27/0 26 1 06/2 پذیری شناختیانعطاف

 

سطح معناداری محاسبه شده در همه  3با توجه به نتایج جدول 

ها برقرار است، پس فرض همگنی واریانس 05/0تر از متغیرها بزرگ

های آزمون آماری تحلیل کوواریانس است. بنابراین تمام مفروضه

مون آزها از این توان جهت تحلیل دادهتک متغیری برقرار است و می

 شده است. ارائه 4که نتایج آن در جدول استفاده کرد 

 پذیري شناختی انعطافمتغیري نتایج تحلیل کوواریانس تک. 4جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع پراش

 29/0 003/0 18/9 68/49 1 68/39 آزمون پیش

 63/0 001/0 74/45 62/197 1 62/197 گروه

    32/4 25 03/108 خطا

     27 45/397 کل

 

، گروه اثر معناداری بر نمرات 4با توجه به نتایج جدول 

(. F=74/45و  >001/0Pداشت )پذیری شناختی انعطافآزمون پس

تغییر متغیر  درصد 63توان گفت که بر اساس مجذور اتا می

 به علت اثر مداخله است.پذیری شناختی انعطاف

 گیريبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش    

پذیری شناختی بر انعطافشناختی هیجان  تنظیم راهبردهای

که  نشان دادانجام شد. نتایج این پژوهش آموزان ناشنوا دانش

افزایش  سببشناختی هیجان  تنظیم راهبردهایآموزش 

ایج این یافته با نت .آموزان ناشنوا شدپذیری شناختی دانشانعطاف

( مبنی بر اثربخشی آموزش 2019های سوسا و الگانا )پژوهش

 ختیپذیری شناهای ویدیویی بر عملکردهای شناختی، انعطافبازی

هامر و همکاران نتایج پژوهش  و کارکردهای اجرایی بزرگساالن و

های دیجیتالی مبتنی بر تنظیم ( در خصوص اثربخشی بازی2018)

پذیری شناختی هیجان بر بهبود کارکردهای اجرایی و انعطاف

همچنین با نتایج  آموزان دبیرستانی همسو بود.شناختی دانش

اثیر بازی ویدیویی مبتنی بر ( مبنی بر ت2017فو و ژانگ )پژوهش 

زمینه بر کنترل شناختی، توجه پایدار، هیجان همراه با موسیقی پس

 موینیهان های پژوهشیافته پذیری شناختی وحافظه فعال و انعطاف

( حاکی از اثربخشی مثبت و معنادار مداخله 2013همکاران ) و

اختی شن پذیریشناختی رفتاری بر کاهش تنیدگی و افزایش انعطاف

عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر با  ها همخوانی داشت.آزمودنی

 ( مبنی بر اثربخشی1397تقوی جلودار و حامی )های پژوهش یافته

 پدیری شناختیای بر توانایی حل مساله و انعطافهای رایانهبازی

( 1393عبدی و همکاران )های پژوهش کودکان و همچنین یافته

ای شناختی بر بهبود حافظه های رایانهیاثربخشی بازدر خصوص 

وجهی تپذیری شناختی کودکان با اختالل کمفعال، توجه و انعطاف

 فعالی همخوانی داشت. بیش

شناختی  تنظیم راهبردهایآموزش  پژوهش که در تبیین این یافته   

وان تآموزان ناشنوا شد میپذیری شناختی دانشبر انعطافهیجان 

ی از جمله مشکالت ارتباطی، روانبا مشکالت زیادی  ییناشنواگفت 

ی توانمندی شناختتواند میو هیجانی همراه است. چنین مشکالتی 

 )عاشوری وفرد را به چالش بکشد یا کمتر از حد واقعی نشان دهد 

شناختی راهبردهای تنظیم برنامه در حالی که  ،(1397زاده، قاسم

های مربوط به مهارتبر  ،هیجان عالوه بر آموزش مدیریت هیجان

پیشگیری از بروز هیجان نامناسب و اصالح موقعیت نیز تاکید دارد. 

هایی از این برنامه که به گسترش توجه، ارزیابی همچنین بخش

شکالت مشود به مربوط می شناختی، تعدیل پاسخ و ارزیابی و کاربرد

. (2007)گروس، دهد شناختی مربوط است و آن را کاهش میروان
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 در روبرو فرد توانایی راهبردهای تنظیم هیجانی بهاز سوی دیگر، 

 و پریشانی حالت در آن از اجتناب جای منفی به هیجان با شدن

شود مهم مربوط می اهداف به نیل شفقت جهت با توأم درک

(. در این راستا، آموزش برنامه 2016)اسکورل و همکاران، 

 آموزاندانششود تا یسبب مشناختی هیجان راهبردهای تنظیم 

الت خود مشکهیجانات و آگاهی بیشتری نسبت به رفتارها و  ناشنوا

و ی بیندر پیشآموزان این دانشبا توجه به این که  .پیدا کنند

خود با مشکل مواجه  یرفتارهاو های هیجانی واکنش مشاهده

بخشی و مدیریت رفتارهای خویش به برنامه هستند برای نظم

هدفمندی نیاز دارند که هم بر شناخت و تفکر توجه داشته باشد و 

(. از آن جایی که 2018)لورانس و همکاران،  هم به رفتار جهت دهد

شناختی هیجان بر تفکر منطقی و ابراز راهبردهای تنظیم برنامه 

شناختی و هیجانی تاکید دارد و در این های روانکنشصحیح وا

های درک هیجان ها و مهارتبرنامه اگاهی از احساسات و هیجان

شود تاثیر قابل توجهی بر و انتخاب موقعیت آموزش داده می

 (. 2017آدیگان، خواهد داشت )پذیری شناختی انعطاف

 به دلیل مشکلهای اجتماعی افراد ناشنوا که تجربهاز آن جایی    

گردد و با موانع روانی در برقراری ارتباط با افراد شنوا محدود می

های شوند و به راحتی تحت تأثیر نشانهاجتماعی مختلفی مواجه می

ود شپذیری شناختی آنها کمتر میگیرند انعطافروانی قرار می

پذیری شناختی انعطاف(. عالوه بر این، 2016)کاستیلینو و همکاران، 

 آمیز با شرایطیک فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت

تهدیدکننده است، به طوری که فرد بتواند با تجارب درونی و بیرونی 

منفی و ناخوشایند خود مواجه شود و سازگاری و تعادل روانشناختی 

 از سوی دیگر،(. 1394فنایی و همکاران، خود را حفظ کند )

نقش موثری در ایجاد انگیزش جان شناختی هی تنظیم راهبردهای

 راهبردهایکنند. از آن جایی که درونی دارند و به این امر کمک می

شود که کودکان به جستجوگری باعث میشناختی هیجان  تنظیم

بپردازند، این امر موجب افزایش توجه و بهبود حافظه و 

شود. بنابراین دور از انتظار نیست که پذیری شناختی میانعطاف

ری پذیبتواند انعطافشناختی هیجان  تنظیم راهبردهایستفاده از ا

 آموزان ناشنوا را افزایش دهد.شناختی دانش

هایی مواجه بود. در این مطالعه از پژوهش حاضر با محدودیت   

های خودگزارشی استفاده شد، پژوهش بر روی گروهی از پرسشنامه

انجام شد. همچنین با حجم نمونه کم  آموزان ناشنوای دختردانش

عوامل نشد. عالوه بر این  فراهم پیگیری آزمون انجام فرصت

و مدت  شنواییمیزان افت شنوایی، نوع وسیله کمکمختلفی مانند 

خانواده، فرهنگ و وضعیت اقتصادی و ساختار استفاده از آن، 

. استر اثرگذا آموزان ناشنواپذیری شناختی دانشانعطافبر  اجتماعی

ی های بعدی با حجم نمونه بیشترشود پژوهشبنابراین پیشنهاد می

 میزانهای سنی مختلفی انجام گیرد، به از هر دو جنس و در گروه

 هایدورهشنوایی توجه شود و افت شنوایی و نوع وسیله کمک

زان آموسایر دانش برایشناختی هیجان راهبردهای تنظیم  آموزشی

های آنها برگزار شود. عالوه براین، پیشنهاد با نیازهای ویژه و خانواده

شود مراکز آموزش و توانبخشی کودکان و نوجوانان و همچنین می

رای ب شناختی هیجانمدارس ناشنوایان از برنامه راهبردهای تنظیم 

 ند.استفاده کن آموزان ناشنواپذیری شناختی دانشانعطاف بهبود

 منابع

های (. اثربخشی بازی1397تقوی جلودار، مریم و حامی، مهیار )

، 42 ،نشریه آموزش و ارزشیابیای بر توانایی حل مساله کودکان. رایانه

70-55. 

ود مسعی، لواسان یغالمعل و منصوره ینی،حاج حس ؛فرزانهیان، جبار

 یمخودتنظ یادگیری یآموزش راهبردها ی(. اثربخش1395)

 در درس ینادانش آموزان ناب یلیتحص شرفتیو پ یبرخودکارآمد

  .51-42 ،(4)7 ،ییکودکان استثنا یتوانمندساز. یزیکف

(. اثربخشی آموزش 1397زاده، سوگند )عاشوری، محمد و قاسم

ری گیگری و جهتسازی روانی بر ناگویی هیجانی، خودتعیینایمن

، تیشناخروانفصلنامه مطالعات زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی. 

14(2 ،)24-8. 

(. 1393عبدی، اکبر؛ عربانی دانا، علی؛ حاتمی، جواد و پرند، اکرم )

ای شناختی بر بهبود حافظه کاری، توجه و های رایانهاثربخشی بازی

فصلنامه کودکان . ADHDپذیری شناختی در کودکان مبتال به انعطاف

 .19-33(، 1)14، استثنایی

(. اثربخشی 1394هی، اعظم و غضنفری، احمد )فنایی، سعیده؛ حبیب ال

درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر سالمت روان و 
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 مجله روانشناسی وپذیری روانشناختی افراد دارای اضافه وزن. انعطاف

 .28-38(، 2)2، روانپزشکی شناخت

 یبرنامه آموزش ی(. اثربخش1395) یبهط یکی،تاز یر وجهانگی، کرم

و سالمت روان مادران  یتزوج یبر رضامند یرفتار یشناخت

 ،(2)7 ،ییکودکان استثنا یتوانمندساز. ییشنوا یبآموزان با آسدانش

19-29. 

(. 1396) یمجتب یدی،شه یانصار و محمد ی،عاشور یده؛فر ی،محمود

ادراک شده، اضطراب و استرس مادران  یاجتماع یتحما یسهمقا

 یتوانمندساز. یعاد ییاسمعک و شنو یدارا ی،کودکان کاشت حلزون

 .25-15 ،(2)8 ،ییکودکان استثنا

(. تاثیر آموزش پذیرش و 1397مرادزاده، فریبا و پیرخائفی، علیرضا )

پذیری شناختی و شفقت خود کارکنان اداره بهزیستی تعهد بر انعطاف

 .46-51(، 3)7، نشریه مدیریت ارتقای سالمتشهر ورامین. 

 ،بامداد ؛سارا ،شیرمردی ؛سهیال ،خواستاری ؛مریم ،زاده میرآبادینوری

اثربخشی مداخله مبتنی بر (. 1396) آتوسا ،خسروی فارسانی و سارا

تنظیم هیجان بر راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و ناگویی 

های تپیشرفهیجانی در بیماران مبتال به نارسایی عروق کرونر قلب. 
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Effectiveness of Cognitive Emotion Regulation Strategies Training on 

Cognitive Flexibility in Deaf Students  

Mohammad Ashori*1 

Azam Rashidi2 

Abstract  

Aim: The aim of the present research was to investigate of the effectiveness of cognitive emotion 

regulation strategies training on cognitive flexibility in deaf students. Method: This study was a quasi-

experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 28 deaf 

students from Mir School in Isfahan City in 2019 academic year who were selected by convenient 

sampling method. Subjects were divided into experiment and control groups, each group consisting of 

14 students who were assigned randomly. The experiment group participated in 8 sessions of cognitive 

emotion regulation strategies training (two times a week; each session lasted 50 minutes), while the 

control group did not. The tool used was Dennis & VanderWal’s Cognitive Flexibility Inventory (2010). 

Univariate analysis of covariance was used by SPSS24 for analyzing the data. Results: The results 

showed that cognitive emotion regulation strategies training had a significant effect on the cognitive 

flexibility of deaf students. Conclusion: Cognitive emotion regulation strategies training can increase 

cognitive flexibility of deaf students. Therefore, it is recommended that this program be used for 

improvement of cognitive flexibility in deaf students. 

 

Keywords 

Cognitive emotion regulation strategies, deaf students, cognitive flexibility 

 

                                                           
1. Corresponding author: Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special 

Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran                       m.ashori@edu.ui.ac.ir 

2. M.A. in Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University 

of Isfahan, Isfahan, Iran    


