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 چکیده

های اجتماعی و اثربخشی مداخله داستان زندگی)من کی هستم؟( بر تنظیم هیجان، مهارتتعیین هدف: پژوهش حاضر با هدف 

آزمون آزمایشی و با طرح پیشنیمهع نوپژوهش از ین اروش: انجام شد.  رای نارسایی شنواییان داآموزدانشاضطراب اجتماعی 

ساله دارای نارسایی شنوایی  18تا  13ان آموزدانش تمام جامعه آماری این پژوهش شاملگواه انجام شد. ن با گروه موآزپس

شرایط ورود به پژوهش انتخاب و بصورت تصادفی  بود که برحسب 1396-97در سال تحصیلی شهر تهران ، 2بان مدرسه باغچه

تنظیم هیجان فرم کودکان و نوجوانان شیلد و های پرسشنامه ازنفر( جایدهی شدند. 15گواه)نفر( و  15های آزمایش)گروه دودر

 (2000)و همکاران نرکااضطراب اجتماعی ( و 1983داوسون و کازدین)-های اجتماعی ماتسون، اسولتمهارت(، 1998کیکتی)

ای دقیقه 60جلسه  17طی با کمک رابط زبان اشاره  به گروه آزمایش بعنوان ابزار پژوهش استفاده شد. پس از انجام پیش آزمون، 

ست آمده با آزمون تحلیل کواریانس دهای بدادهاجرا شد . پس آزمون ، در انتهاداستان زندگی)من کی هستم؟( آموزش داده شد

داستان زندگی)من ها: نتایج نشان داد که مداخلة یافتهتجزیه و تحلیل شد.  24نسخه  SPSSفزار چندمتغیره و به کمک نرم ا

تأثیر معناداری  ان دارای نارسایی شنواییآموزدانشهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی تنظیم هیجان، مهارتبر کی هستم؟( 

-تنظیم هیجان، مهارتمی تواند بربرنامة آموزشی تم؟( داستان زندگی)من کی هسگیری: مداخلة (. نتیجه≥P/0001داشته است)

 تاثیر داشته باشد. ان دارای نارسایی شنواییآموزدانشهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی 

 های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، نارسایی شنواییداستان زندگی، تنظیم هیجان، مهارت واژگان کلیدی:



 مقدمه

آید. شنوایی شدید تا عمیق به دنیا میصبی در انسان است. از هر هزار کودک یک کودک با کمترین نقص حسی عناشنوایی شایع 

نارسایی شنوایی، ممکن است قبل از اکتساب زبان یا پس از اکتساب زبان به وجود آید. کودکان و نوجوانان با نارسایی شنوایی 

بیشتری نسبت به کودکان و نوجوانان شنوا دارند که های جسمی و جنسی مشکالت به دلیل طرد شدگی، غفلت و آزاردیدگی

1دهد)سبالداین عوامل رشد عاطفی، اجتماعی و رفتاری آنها را تحت تأثیر قرار می رنجبر، ترخان، طاهر، ؛ به نقل از 2008، 

ور دارند در (. حواس مختلف انسان به لحاظ اهمیتی که در امر احساس، ادراک و شناخت ام1394پور، خانزاده و عیسیحسین

های یادگیری، مهمترین حواس انسان بینایی و شنوایی است و فعالیت شوند.های دانش و دانایی انسان تلقی میحقیقت دروازه

ان با نارسایی شنوایی در تنظیم آموزدانشآموزشی، ارتباطی و هیجانی به طور گسترده با این دو حس در ارتباط هستند. لذا 

(. تنظیم هیجان سازش یافته، با اعتماد به خود و 1394ی هستند)کرمی، حیدری شرف و شفیعی، هیجان دچار مشکالت جد

-زا و حتی گسترش فعالیتهای تنیدگیهای مثبت، مقابله موثر در مواجه با موقعیتتعامالت اجتماعی، افزایش در فراوانی هیجان

ها یکی از بنیادهای بهزیستی و و تنظیم مناسب هیجانهای اجتماعی، مرتبط است. مدیریت های ممکن در پاسخ به موقعیت

رود. تنظیم هیجان به توانایی مدیریت هیجانات در هنگام تنیدگی و مواجه شدن با تنش است سالمت روانشناختی به شمار می

2که به عنوان یک منبع قوی برای سالمتی افراد در نظر گرفته شده است)وینه، برنستین و نولن هوکسما  ،2018 .) 
هایی های ارتباطی و اجتماعی با دشواریاز لحاظ زبان، تولید زبان، گفتار و متعاقب آن مهارت ان با نارسایی شنواییآموزدانش  

سازد تا با افراد دیگر دانند که فرد را قادر میای میهای اجتماعی را رفتار های انطباقی یاد گرفته شدهمواجه هستند. مهارت

های اجتماعی به های نامناسب اجتناب کنند. مهارتهای مثبت بروز دهند و از پاسخشته باشد و از خود پاسخرابطه متقابل دا

های مثبت بروز دهد سازد با دیگران روابط متقابل داشته باشد، واکنشعنوان رفتارهای انطباقی فراگرفته شده که فرد را قادر می

3ناب ورزد تعریف شده است.)الیوت، گرشام و مک کالسکیو از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارد اجت ؛ به نقل از اسدی 1998، 

ان با نارسایی شنوایی که در روابط خود با دیگران آموزدانش(. 1394گندمانی، نسائیان، پزشک، هاشمی آذر، صرامی و سینا، 

ض فشارهای شدید روانی، طرد و تنهایی شوند و در معردچار مشکل هستند، توسط همساالن عادی خود مورد پذیرش واقع نمی

تر از قرار دارند. رفتار و تفسیر کودکان و نوجوانان با با نارسایی شنوایی از رویدادهای اجتماعی در اثر محرومیت زبانی آنها، پایین

کند و وارد میهای کالمی و روابطشان با محیط بیرونی آسیب میانگین است، بنابراین نقص زبانی آنها برحرمت خود، مهارت

4شود از روابطشان رضایتمندی کمتری داشته باشند و احساس تنهایی کنند)فوجیکی و برینتونموجب می ؛ به نقل از 2009، 

اختالالت اضطرابی از جمله  برخی از پژوهش ها هم حاکی از وجود(. 1394پور، خانزاده و عیسیرنجبر، ترخان، طاهر، حسین

(. در راهنمای 1394)ورنوسفادرانی، پرهون، ابراهیمی و محکی، است ان با نارسایی شنواییوزآمدانشدر اضطراب اجتماعی 

5ویراست پنجم-تشخیصی و آماری اختالالت روانی (5-DSM)  در نظر گرفته« اختالل اضطراب اجتماعی»نام اصلی این اختالل را

های عادی فرد ، معموالً فراگیرتر هستند و در فعالیتهاهراساند، زیرا مشکالت بوجود آمده در اثر آنها، در مقایسه با سایر 

6انجمن روانپزشکی آمریکاسالگی نیز حذف شده است) 18معیار سنی حداقل . نابسامانی بیشتری را بوجود می آورند  ،2013 .)

راحتی فیزیولوژیکی و نا 8، اجتناب از تقابل اجتماعی7ترین اختالالت اضطرابی است که با ترساضطراب اجتماعی یکی از شایع

شوند. اختالل اضطراب یی و تعامالت اجتماعی دچار ترس و ناراحتی فیزیولوژیکی میروشود که در آن افراد از رویامشخص می

مورد ارزیابی منفی توسط دیگران قرار گرفته  ،کنداجتماعی است که در آن فرد احساس می یآشکار از  موقعیت یهراس،اجتماعی

7اردسون، هلگادوتیر و چنکال، ریچاست)مک ان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشاز دالیل وجود اضطراب اجتماعی در   (2018 ،

های اجتماعی و عدم توجه دیگران به این امر مهم است. نارسایی شنوایی در این افراد، اجتناب اجتماعی، پایین بودن مهارت

                                                             
1. Sebald 
2. Vine, Bernstein & Nolen-Hoeksema 
3. Elliot, Gresham & Mc Closkey  
4. Fujiki & Brinton 
5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
6. American Psychiatric Association 
7. McCall, Richardson, Helgadottir & Chen 



های آن محدودیت در تعامالت اجتماعی و در نهایت کاهش رشد مهارت های هوشی فرد و به دنبالباعث محدودیت در توانایی

شود. سابقه طوالنی مدت در افراد دارای نارسایی شنوایی موجب اضطراب اجتماعی در اجتماعی فرد دارای نارسایی شنوایی می

8شود)حیات و فیلربیشتر آنها می با توجه به وجود مشکالت  (.1394، ورنوسفادرانی، پرهون، ابراهیمی و محکی؛ به نقل از 2007، 

. داستان ضروری استهیجانی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان دارای نارسایی شنوایی، به کارگیری مداخالت روانشناختی 

های ت روانشناختی مفید و موثری است که در چند دهه اخیر از آن با موفقیت در حوزهمداخالجمله زندگی)من کی هستم؟( از 

9زافرا-افسردگی و اضطراب)اونیوا مختلف 1بی اشتهایی عصبی)ابراهیم و تچانتوریا(، 2018و همکاران،   0 (، اختالل وسواس 2018، 

1، برنیک و سولسوسترهوفعملی و حساسیت بین فردی)-فکری 1 (، سالمت روانی والدین با کودکان مبتال به اختالل 2016، 

1طیف اوتیسم)داپاز و واالندر 2 1بر روایت درمانیمبتنی مداخله داستان زندگی است.  استفاده شده (2017) 3  است و اولین بار 

1ی روانشناسی روایتیبراساس نظریه 4 1توسط اپستون و وایت  5 این  (2016)وسترهوف، برنیک و سولس .مطرح شد( 1990)

راحی نمود)اپستون، مداخله را بمنظور کاهش مشکالت روانی از قبیل افسردگی، اضطراب، اختالل وسواس و روابط بین فردی ط

 (.1396؛ به نقل از یارمحمدیان، قمرانی و محمدزاده، 2016
کند تا از این  شود برای خلق داستان در مورد خود و هویتش تالشهای مبتنی بر روایت درمانی، از فرد خواسته میدرمان

-ی را از زندگی شخصیهایفرد داستانهم  زندگیها خود را شناسایی نماید. در مداخله داستان ها و تواناییها، مهارتطریق ارزش

شود برای ه میسازد. همچنین، از فرد خواست، خاطراتش را از گذشته تا زمان حال و آینده یکپارچه میمی کنداش بازسازی 

اید)وسترهوف، اسایی نمها خود را شنها و تواناییها، مهارتخلق داستانی در مورد خود و هویتش تالش کند تا از این طریق ارزش

و  کندغلبه  تشالتواند بر مشکهای خویش را بشناسد، میها و ارزش(. هنگامی که فرد بتواند توانایی2016بیرنینک و سولز، 

ن زندگی)من کی که اثربخشی داستای انجام نشده ایمطالعه علی رغم اثربخشی این روش،های سازشی خود را باال برد. مهارت

 پژوهش  تعیین کند. لذا ان دارای نارسایی شنواییآموزدانشهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی جان، مهارتتنظیم هیبر را هستم؟(

های داستان زندگی)من کی هستم؟( بر تنظیم هیجان، مهارتکه آیا آموزش پرسش است به این حاضر درصدد پاسخگویی 

 ثر است؟موان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشاجتماعی و اضطراب اجتماعی 

 روش

بود. گواه پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه 

در سال شهر تهران  2بان ساله دارای نارسایی شنوایی مدرسه باغچه 18تا  13ان آموزدانشتمام جامعه آماری این مطالعه شامل 

ای مناسب نفر در هر گروه برای مطالعات مداخله 15با توجه به این مطلب که تعداد حجم نمونه حداقل بود.  1396-97تحصیلی 

 13دامنه سنی های ورود به پژوهش)داشتن نارسایی شنوایی، بر اساس مالک آموزدانش 30در این مطالعه ، (1396 ،دالوراست )

داشتن بیماری جسمی سمعک، عدم عمل کاشت در قبل از پژوهش، نشدت باالی نارسایی شنوایی، عدم استفاده از سال،  18تا 

نوان نمونه انتخاب شدند با روش نمونه گیری هدفمند به ع (برای شرکت در پژوهش آموزدانشوالدین و ضایت آگاهانه ر ،خاص

آموزش داستان زندگی، در غیبت بیش از دو جلسه نفر( قرار گرفتند.  15) گواهنفر( و 15تصادفی در دو گروه آزمایش)به صورت و 

سپس به . های در شرایط یکسان پیش آزمون بعمل آمددر ابتدا از آزمودنیدر نظر گرفته شد.  خروج از پژوهش مالکبعنوان 

دقیقه آموزش داده شد و به گروه  60جلسه داستان زندگی)من کی هستم؟( هر هفته یک جلسه و هر جلسه  17گروه آزمایش 

شی از داستان زندگی)من کی هستم؟( ارائه نشد. بعد از اتمام جلسات آموزشی داستان زندگی)من کی هیچ گونه آموزگواه 

های پیش آزمون و پس آوری دادهدر شرایط یکسان پس آزمون بعمل آمد. بعد از جمع گواه هستم؟( از هر دو گروه آزمایش و

                                                             
8. Hyatt & Filler 
9. Onieva-Zafra 
1 0. Ibrahim & Tchanturia 
1 1. Westerhof, Beernink & Sools 
1 2. Da Paz & Wallander 
1 3. narrative therapy 
1 4. narrative psychology 
1 5. Epston & White 



یه و تحلیل قرار گرفتند و از تمامی افراد که در پژوهش های آماری مناسب مورد تجزآزمون اطالعات گردآوری شده با آزمون

 .ریزش نداشتند گواههای آزمایش وها در هیچ یک از گروهشرکت کرده بودند قدردانی به عمل آمد. در این پژوهش آزمودنی

انجمن ورد تایید م اخالقی لاصوالزم بذکر است که تعداد افراد هر گروه تا پایان پژوهش ثابت و بدون ریزش باقی ماندند. 

بیان اهداف  ( در این پژوهش رعایت گردید. مواردی چون شرکت داوطلبانه آزمودنی ها در پژوهش،2013)روانشناسی آمریکا

گواه بعد از اتمام  گروهبرای آموزش داستان زندگی)من کی هستم؟( ،تعهد پژوهشگربه پژوهش توسط پژوهشگر در جلسه معارفه 

تحلیل کواریانس چند روش و با  24نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار ، دادهمورد نظرطالعات . بعد از گردآوری اپژوهش

 تند.متغیره مورد تحلیل آماری قرار گرف



 مداخله مبتنی بر داستان زندگی)من کی هستم؟(

 (1396،و محمدزاده یارمحمدیان، قمرانی)محتوای جلسات مداخله مبتنی بر داستان زندگی : 1جدول 
 محتوای جلسه عنوان جلسات

 اول
آشنایی، توضیح 

 مداخله و انتظارات

بازی نام و معنای نام خود: این فعالیت برای شکستن مقاومت و آماده سازی شرکت کنندگان جهت شرکت در جلسات و همچنین 
ر هم نشستند و سپس هرکدام به وار دوکنندگان دایرهکنندگان بود. بدین ترتیب که ابتدا شرکتبرای به خاطر سپردن نام شرکت

ی اعضا نیز گفت و بقیهنوبت در جلوی جمع قرار گرفته و خود را معرفی کردند. هر شرکت کننده باید تنها معنای نام خود را می

توانست یک توانستند برای رسیدن به پاسخ صحیح، سؤال کنند. هر شخص تنها میزدند. آنان میباید نام اصلی او را حدس می
یافت.؛ شد ادامه میرسید. این کار تا زمانی که نام فرد گفته میدس داشته باشد که در صورت ناصحیح بودن نوبت به نفر بعد میح

 رفت توضیحاتی داده خواهد شد. ی برگزاری و انتظاراتی که از آنان میی نحوهکنندگان دربارهبیان جلسات: برای شرکت-2

 تولد و خانواده دوم

ای از این موضوع اطالع کنندهچنانچه شرکت تا تاریخ تولد خود را بگویند.می شود کنندگان خواسته ریخ تولد: از شرکتبیان تا

  .کندنداشته باشد، مربی که از قبل تاریخ تولدش را یادداشت کرده ، به او کمک می
هایشان آرام نشسته، خواسته شد تا روی صندلی کنندگانای که در آن رشد کرده است: از شرکتی خیال به سمت خانههدایت قوه

 .اند را تصور کنندچشمانشان را ببندند و محیطی که در آن بزرگ شده

 کنند. ی منحصر به فردی که تجربه کرده بودند را تعریف میام: آنان بایستی خاطرهای در مورد من و خانوادهداستان ویژه 

 سوم
خانواده و دوران 

 کودکی

های این عکس های دوران کودکی: ویژگیی یکی از اعضای خانواده، تجزیه و تحلیل یکی از عکسمنحصر به فرد درباره یک داستان

 ازلحاظ زمینه، محیط، زمان و اشخاص آن توصیف شد. 

 نوجوانی و مدرسه چهارم
یف کنند، تجزیه و تحلیل عکس مدرسه: شان تعرای از دوران نوجوانییک داستان از نوجوانی: از شرکت کنندگان خواسته شد خاطره

 های این عکس از لحاظ زمینه، محیط، زمان و اشخاص آن توصیف شد. ویژگی

 پنجم
عوامل کودکی و 

 عوامل محیطی

 .اند را تعریف کنندکاری یا شیطنتی که کردهداستانی در مورد یک شیطنت: از شرکت کنندگان خواسته خواهد شد تا شیرین

 گذرانند. با خانواده: از شرکت کننده سؤال شد که چگونه وقت خود را در خانه و با اعضای خانه میپر کردن اوقات  

 تربیت ششم
ای که اند و خاطرهی تربیت شدن من: شرکت کنندگان بایستی چیزهای عبرت آمیزی که یاد گرفتهداستان منحصر به فردی درباره

 اند را تعریف کنند. از آن داشته

 اقات زندگیاتف هفتم

تمرین آرمیدگی: در این جلسه از روش آرمش پیشرونده . دو داستان در مورد بهترین خاطرات من: دو خاطره خوش تعریف کنند
گردید. استفاده شد. بدین صورت که بدن به چند گروه عضالنی بزرگ تقسیم خواهند شد و هر گروه ابتدا تنیده و سپس آرمیده می

ثانیه منقبض کرده  5اند، اعضای بدن را به مدت هایشان نشستهخواهد شد، همان طوری که روی صندلی کنندگان خواستهاز شرکت
ثانیه آنها را رها کنند. اعضایی که مورد تمرین آرمیدگی قرار خواهد گرفت شامل دستها، پاها، صورت،  15تا  10و سپس به مدت 

شد، ابروها را باال برده و جمع کنند، عضالت اطراف چشم را جمع کنند، از آنان خواسته « صورت»گردن و شانه بود. مثالً برای 

 ها را محکم به هم فشار دهند. ها را به هم بفشارند، زبان را به کام چسبانده و منقبض کنند، لبدندان

 انتظارات زندگی هشتم

 .ریف کنندعی بد زندگیشان را تاطرهی من: این باراز شرکت کنندگان خواسته شد دو خدو داستان در مورد بدترین خاطره

کنندگان خواسته شد تا آرام و منظم نفس  ی قبل، از شرکتتمرین آرمیدگی: پس از چند دقیقه اجرای تمرین آرمیدگی جلسه
 بکشند، سپس نفس عمیق کشیده و چند ثانیه نفسشان را نگه دارند، بعد به شکم فشار آورده، به کمر قوس داده، پاها را به زمین

فشار دهند و عضالت ساق پا را منقبض کنند، همچنین کف پا را رو به باال منقبض کنند و سپس رها کنند. این بار نیز طول زمان 
 دقیقه.  15تا  10ثانیه بود و زمان استراحت  1تا  5تنش 

 بستن گذشته نهم

. آنان احساسات خودرا دهند بایستی بدقت گوشکنند و بقیه تمرین گوش دادن: شرکت کنندگان اتفاقات خوب وبد را تعریف می-1

به اظهارات شرکت  ندکبطور واضح بیان  و معنای خاطراتشان را کشف کنند. مربی نیزاز راهبردهای گوش دادن فعال استفاده می
ات مثبت بالفاصله اند. با این حال بیان تجربی. بسیاری از افراد در طول زندگی خود تجربیات منفی داشتههددکنندگان بازخورد می

ی بیشتر سوق تواند اثرات تجارب منفی را کاهش داده و آنان را به مثبت اندیشی و داشتن انگیزهپس از بیان تجربیات منفی می
 .دهد

ی چیزهای بد: دو جعبه در نظر گرفته شد که شرکت کنندگان بایستی به صورت نمادین خاطرات ی چیزهای خوب و جعبهجعبه-2 
. بدین منظور که باید آنچه مربوط به گذشته است را در این جعبه بگذارندی بد ی خوب و خاطرات بد را در جعبهجعبه خوب را در

 گذاشته و آن را کنار بگذارند.

 دهم
موقعیت کنونی و 

 شبکه اجتماعی

مه ریزی کرده و پیشنهاداتشان د تا برای اوقات فراغت شان برناوشمی داشتن نقشه برای اوقات فراغت: از شرکت کنندگان خواسته 
 بیان کنند.را در گروه 

داستانی  ،هندد هایی که هر روزه انجام میی فعالیتد دربارهوش می های روزمره: از آنان خواستهداستانی در رابطه با فعالیت-2 
 د.ننتعریف ک

 مراحل زندگی یازدهم

م و منظم نفس بکشند، پیشانیشان را شل کنند، همینطور ابروها، د بطور آراوشمی مش بدون تنش: از شرکتک نندگان خواسته اآر
ی آن شکم و پاها را ها از شانه تا نوک انگشتان را و در ادامهها نمایند، سپس دستر ک، زبان، گردن و بطورکلی صورت رافها، پلک

را بیرون دهند؛ در حین اجرای تمرینات سپس به آرامی آن  رند،دو ثانیه نگه داو آنرا  آرام و رها بگذارند، نفس عمیق کشیده

هایش گوش فرا دهند. خواهد که به صحبتطور کالمی به آرامش تشویق کرده و از آنان میبکنندگان را  آرمیدگی، مربی شرکت
 کرد. سپس مراحل زندگی آنان را از تولد تا حال حاضر بیان می



 بررسی خود دوازدهم

استعارات جدید که د وشمی سپس سعی . دوش می ان نسبت به زندگی بررسیآموزدانشو تعبیرات ها: در این جلسه استعاره استعاره

تو فرد بی »ون شد و بازخوردهایی چای که از جانب پدرش مدام سرزنش میشرکت کننده ، ازد. برای مثالآنها کنن جایگزینرا 
، تیرها را در گیردیک دارت کاغذی که هدف تیر قرار می د به این مثال توجه کند:وشمی خواسته  ؛کرددریافت می« مصرفی هستی

گردد. دارت راب نمیخبرد و به مرور زمان پاره شده و از بین خواهد رفت؛ اما دارتی که جنس آن از آهن باشد هیچگاه خود فرو می
تیرها را در خود فرو  د دارت کاغذیهای پدرش قرار گیرد ماننهای پدرش باشد. اگر او تحت تأثیر حرفکنایه،تواند او و تیرها می

  تواند خود را از این تیرها مصون بدارد.رود؛ اما با شبیه بودن به یک دارت فلزی میبرده و از بین می

 اند، انتخاب شد. مواجه بوده ی قبل، براساس مشکالت که با آنتوجه: این استعارات از جلسه

 سیزدهم
عوامل تقویت 

 کننده

ی اند را برای اعضاههایی که از زندگی یاد گرفت کنندگان خواسته شد تا درساند: از شرکتزندگی فرا گرفته شدههایی که از درس

می چهار پایه  رویدایره وار نشسته ، بنوبت در مرکز های مثبت فردی: شرکت کنندگان همانطور که دایرهویژگی. بگویند دیگر
 ند.هدانتقال میبه وی  ارنددر او سراغ دکه را های مثبتی ویژگی ی دیگر،اعضا ونشینند 

 چهاردهم

من کی هستم؟ 

مفهوم خود؛ 

ها ها، ارزشویژگی
 و هنجارها

ه ...، یا من هر روز تکمیل جمله: شرکت کنندگان جمالتی همچون نام من ... است. تاریخ تولدم ...؛ و ویژگی اخالقی من این است ک
... 

پذیری، منظم لیتی ارزشی)مانند: محبت، فداکاری، مسئوهایی که بر روی آنها یک کلمهارتمجموعه ک ها و هنجارها:بازی ارزش

خوانند بی آن را ابودن و غیره( نوشته شده را در میان شرکت کنندگان چرخانده و هرکدام بایستی یک کارت  برداشته، چنددقیقه
. پس از یسندبنو زیر کارت ،ین ویژگی در آنها برجسته استکنند اکه فکر می را دهند. سپس نام اشخاصیو راجع به آن توضیح

 ی کند. مبا صدای بلند معرفی را دارند که آن ویژگی  خواند و افرادیمی ها، مربی هر کارت ارزشی را آوری کارتجمع

 دنپانزدهم

چه چیزی در من 

خوب است؟ 
خصوصیات 

شخصی، 

 استعدادها

بیند ان میکنندگان داده شد که بایستی جلوی ویژگی که در دیگرفردی به شرکتهای بازی خصوصیات شخصی: لیستی از ویژگی

ارند را نوشته دای که در خود سراغ زد. سپس چهار ویژگی برجستهببینند عالمت تیک عالمت ضربدر و جلوی ویژگی که در خود می
توسط گروه انتخاب  های مشترکی کهکرده و ویژگی آوریها را جمعو مثالی بزنند که گویای آن ویژگی باشد. در پایان مربی لیست

 .می شمرد اند راشده

 بنویسند.  یایامههایشان نی استعدادها و توانایید دربارهوشمی ی استعدادها: سپس از شرکت کنندگان خواسته یک نامه درباره

 شانزدهم

من چیزی 

خواهم؟ می
های نسبت دیدگاه

 به آینده

هداف در چهار ان خواسته شد هدفی که در آینده دارند را توصیف کرده و در چند خط بنویسند. این اتوصیف هدف زندگی: از آن

 . ه است، حرفه و آموزش دسته بندی شدسالمتیقسمت خانواده، 
ان را شرده و اهدافکی بعد انجام یک فعالیت را برنامه ریزی اجرا و پیگیری یک برنامه: از شرکت کنندگان خواسته شد برای جلسه

 نسبت به آن بنویسند. 
 می کنند.اند را بیان کنندگان راجع به جلسات گفتگو کرده و آنچه از این جلسات فراگرفتهشرکت اختتامیه جلسات هفدهم

 

-مهارت در پژوهش حاضر عالوه بر فرم مشخصات فردی از چهارم پرسشنامه مشخصات فردی، تنظیم هیجان،:ابزار پژوهش

 طراب اجتماعی بشرح زیر استفاده شده است.های اجتماعی و اض

چک لیست تنظیم هیجان فرم کودکان و نوجوانان برای دامنه : (1998)16شیلد و کیکتی پرسشنامه تنظیم هیجان. 1

خودآگاهی در ابراز  ،(6، 5، 4، 3، 2، 1سواالت )ثباتی هیجانیبی مولفهبا بیست سوال شامل پنج خرده  ساله 16تا  10سنی 

کنترل و مدیریت (، 14، 13، 12سواالت )، عدم تناسب موقعیتی در ابراز هیجان(11، 10، 9، 8، 7سواالت )منفیهیجانات 

 4گذاری پرسشنامه در طیف نمره( است. 20، 19، 18سواالت )پذیری هیجانیانعطاف و (17، 16، 15سواالت )هیجانات منفی

1گیرد. استلواگن و کریگمی تعلقنمره(  1نمره تا هرگز  4)از تقریبا همیشه ایدرجه 7 با را ( همسانی درونی پرسشنامه 2018 )

برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که  گزارش کرده اند. 89/0آلفای کرونباخ 

تناسب موقعیتی در ، عدم64/0، خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی 78/0ثباتی هیجانی ضرایب همبستگی با نمره کل برای بی

 01/0داری در سطح و معنی 71/0پذیری هیجانی و انعطاف 61/0،  کنترل و مدیریت هیجانات منفی 68/0ابراز هیجان 

در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تایید شد. به این صورت که . (1395)اسماعیلیان، دهقانی و فالح، 

خطای و  (CFI)ی هامقایسشاخص برازش ، (GFIبرازش) ییکویشاخص ن،  d/2X ر به درجه آزادینسبت کای اسکوئمقادیر 

به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با  051/0و  961/0، 938/0، 560/1به ترتیب  (RMSEA)ی مجذور میانگین تقریب ریشه

 به دست آمد. 90/0روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

                                                             
1 6. Shields & Cicchetti 
1 7. Stellwagen & Kerig 



تواند برای برای این پرسشنامه می :(1983)18داوسون و کازدین-ماتسون، اسولت ی اجتماعیهامهارت پرسشنامه. 2

(. 1396فر، عطاریان، کارگربرزی، درویش نارنج بن و محمدلو، ساله مناسب باشد)ششه 18تا  4های اجتماعی افراد سنجش مهارت

1های اجتماعی مناسبخرده مقیاس مهارت 5سوال و  55شامل  9 ، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1واالت )س

2، رفتارهای غیر اجتماعی(18، 17، 16، 15 02 0 ، پرخاشگری و (29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19سواالت )

2رفتارهای تکانشی 12 1 رتری طلبی اطمینان زیاد به خود ب، (41، 40، 39، 38، 3، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30سواالت ) 

2شتندا 2 2و ارتباط با همساالن (47، 46، 45، 44، 43، 42واالت )س 3 ( است.  55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48سواالت )

، 52، 50، 49، 47تا  19سواالت . گیردتعلق مینمره(  1نمره تا هرگز  5)از همیشه ایدرجه 5گذاری پرسشنامه در طیف نمره

، اکثر 3، گاهی اوقات  نمره 4، بندرت نمره 5به این صورت که هرگز نمره  .دنشوبه صورت معکوس نمره گذاری می 55و  54

2کورتیز-. تورس، سادانا و رودریگرزمی گیرند 1و همیشه  نمره  2اوقات نمره  4  91/0(ضریب پایایی برای کل پرسشنامه 2016 )

، 90/0، رفتارهای غیر اجتماعی 97/0سب های اجتماعی مناضرایب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ مهارت گزارش کرده اند.

بدست آمده  97/0و ارتباط با همساالن  94/0، برتری طلبی اطمینان زیاد به خود داشتن 94/0پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 

 است)بیاتی، افروز وشده ها با نمره کل تایید (. روایی پرسشنامه از طریق همبستگی خرده مقیاس1390است)رضایی و حافظی، 

نسبت کای در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تایید شد. به این صورت که مقادیر  (.1395 حسین چاری،

ی مجذور خطای ریشهو  (CFI)ی هامقایسشاخص برازش ، (GFI) برازش ییکویشاخص ن،  d/2X اسکوئر به درجه آزادی

به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای  062/0و  971/0، 931/0، 421/1به ترتیب  (RMSEA)میانگین تقریب 

 به دست آمد. 81/0کرونباخ بررسی و ضریب 

سواالت )سوال و سه خرده مقیاس ترس 17پرسشنامه شامل  این:(2000)و همکاران 25نرکا اضطراب اجتماعی پرسشنامه. 3

، 13، 7، 2 سواالت)و ناراحتی فیزیولوژیکی (16، 12، 11، 9، 8، 6، 4سواالت ) از تقابل اجتماعی ، اجتناب(15، 14، 10، 5، 3، 1

رضایی، )گیردتعلق مینمره(  0نمره تا به هیچ وجه  4)از خیلی زیاد ایدرجه 4گذاری پرسشنامه در طیف باشد. نمرهمی (17

2است)چوکوجکو و اولوسه 19(. نقطه برش آن در مجموع 1396امیری و طاهری،  6 ی آن را با یک نمونة همسانی درون (.2018، 

و ضریب همبستگی اسپیرمن  76/0، همبستگی دونیمه آزمون 86/0و در نیمة دوم آزمون  82/0غیربالینی در نیمة اول آزمون 

های اخ در زیرمقیاسبگزارش کرده است. همچنین همسانی درونی برای بررسی پایایی پرسشنامه با آلفای کرون 91/0بروان را 

مخبر دزفولی، رضایی، غضنفری، دست آمده است)به 75/0و  75/0، 74/0حتی فیزیولوژیکی به ترتیب ترس، اجتناب و نارا

2ابوت، کوکووسکی و اوبهی .(1394هاشمی، و میردریکوند، غالمرضایی، مؤذنی  7 گزارش  93/0ای کرونباخ پرسشنامه آلف (2018 )

، آلفای نیمة اول و 88/0یب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را ضر .پرسشنامه استاین  که نشان دهنده پایایی بسیار عالی کردنذ 

و ضریب اعتبار آن بواسطة آزمون اسپیرمن را  77/0و همبستگی بین دو نیمه را  77/0و  81/0دوم پرسشنامه را بترتیب برابر با 

(. 1394لعه و جدیدی فیقان، ؛ به نقل از جدیدی فیقان، صفری، فرامرزی، جمالی پاق1385اند)مومنی، گزارش کرده 87/0برابر 

بدست آمده که نشان دهنده همسانی درونی  93/0های شهر تهران آلفای کرونباخ کل پرسشنامه دانشگاهی در در پژوهش

در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تایید شد. به این صورت (. 1395پرسشنامه است)گرجیان و عبداللهی، 

و  (CFI)ی هامقایسشاخص برازش ، (GFI) برازش ییکویشاخص ن،  d/2X اسکوئر به درجه آزادی نسبت کایکه مقادیر 
به دست آمد. پایایی پرسشنامه  066/0و  982/0، 940/0، 521/1به ترتیب  (RMSEA)ی مجذور میانگین تقریب خطای ریشه

 به دست آمد. 86/0نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

                                                             
1 8. Matson, Esveldt-Dawson & Kazdin 
1 9. appropriate social skills 
2 0. antisocial behavior 
2 1. aggressive and impulsive behavior 
2 2. domination, having great confidence in his 
2 3. relationship with peers 
2 4. Torres, Saldana & Rodríguez-Ortiz 
2 5. Connor 
2 6. Chukwujekwu & Olose 
2 7. Abbott, Kocovski & Obhi 



 نتایج

نشان داد که ویلکز -شاپیروبا آزمون ها داده بودن نرمال بررسی.می گرددبرآورد را تحلیل کوواریانس زیربنایی هایفروضهمابتدا 

پژوهش توزیع نمرات در متغیرهای که نشانگر طبیعی بودن تر است گبزر 05/0الذکر از داری در آزمون فوقسطح معنی

. الزم به توضیح  05/0تر از آمده از آزمون لون بزرگدستسطح معناداری بهد که ها نشان دا(. نتایج همگنی واریانسP>05)است

ها( تلقی آزمون آنها بعنوان متغیرهای کمکی)کواریتآزمون متغیرها بعنوان متغیرهای وابسته و پیشاست که در این پژوهش پس

( برابری و همگنی گواههای آزمایش ویعنی گروه)شدند. بنابراین بین متغیرهای کمکی و متغیرهای وابسته در همه سطوح عامل

بود.  05/0داری اثر تعامل گروه و پیش آزمون بزرگتر از سطح معنیخط رگرسیون  بر اساس مفروضه همگنی شیبحاکم بود. 

برای  خط رگرسیون داری بین متغیرهای وابسته و کمکی مشاهده شد، بنابراین فرض همگنی شیباز آنجایی که تعامل غیرمعنی

 متغیرهای پژوهش پذیرفته شد. 

 گواههای آزمایش و میانگین، انحراف معیار و آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش در گروه: 2جدول 

 نرمال بودن یار   مع انحراف ±میانگین  سنجش متغیرهای وابسته

 داریمعنی Zآماره  گواه آزمایش

 224/0 004/1 060/1±87/16 486/0±07/17 پیش آزمون ثباتی هیجانیبی

 454/0 247/0 326/2±13/16 560/2±87/12 پس آزمون 

 231/0 777/0 799/0±93/12 845/0±00/13 پیش آزمون خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی

 613/0 159/0 175/1±67/12 961/0±07/10 پس آزمون 

 608/0 265/0 676/0±20/8 704/0±27/8 پیش آزمون عدم تناسب موقعیتی 

 124/0 002/1 549/1±40/7 183/1±60/5 پس آزمون 

 179/0 602/1 756/0±00/8 743/0±87/7 پیش آزمون کنترل هیجانات منفی

 195/0 854/0 676/0±20/8 926/0±00/9 پس آزمون 

 125/0 002/1 884/0±27/7 862/0±20/7 پیش آزمون پذیری هیجانیانعطاف
 922/0 551/0 986/0±40/7 756/0±02/9 پس آزمون 

 406/0 891/0 834/0±13/18 834/0±13/18 پیش آزمون های اجتماعی مناسبمهارت

 751/0 676/0 242/1±60/18 056/1±40/21 پس آزمون 

 929/0 544/0 845/0±00/16 799/0±27/16 پیش آزمون رفتارهای غیر اجتماعی
 822/0 630/0 767/1±53/14 187/1±87/12 پس آزمون 

 579/0 779/0 516/0±50/13 737/0±40/13 پیش آزمون گری و رفتارهای تکانشیپرخاش

 752/0 675/0 223/1±07/13 884/0±73/10 پس آزمون 

 445/0 864/0 799/0±06/17 704/0±27/17 پیش آزمون برتری طلبی و اطمینان به خود 
 307/0 967/0 718/1±33/16 834/0±87/12 پس آزمون 

 780/0 658/0 640/0±87/14 617/0±67/14 پیش آزمون نارتباط با همساال

 619/0 755/0 183/1±60/15 163/1±73/16 پس آزمون 

 334/0 945/0 125/1±53/16 743/0±13/14 پیش آزمون ترس
 224/0 045/1 807/1±13/16 100/1±73/11 پس آزمون 

 878/0 189/0 033/1±93/15 060/1±47/16 پیش آزمون از تقابل اجتماعی اجتناب

 616/0 756/0 598/1±53/15 710/1±27/12 پس آزمون 

 352/0 541/0 990/0±13/13 175/1±13/11 پیش آزمون ناراحتی فیزیولوژیکی
 451/0 632/0 457/1±87/12 246/1±13/9 پس آزمون 

 

نرمال بودن بررسی شده است های دهد که در این جدول آمارهرا نشان می گواههای آزمایش و متغیرهای پژوهش در گروه

میانگین، انحراف  -2باشند. در ادامه از تحلیل کوواریانس چند متغیری برای جدول که متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال می

های پژوهش استفاده شده است تا اثر پیش آزمون نیز کنترل شود که نتایج در معیار و آزمون نرمال بودن تجزیه و تحلیل داده



 .ه آمده استادام

 تنظیم هیجانپس آزمون ابعاد ابعاد  های چندمتغیرهآزموننتایج : 3جدول 

 توان آماری ضریب تاثیر معنی داری F  آزمون  خطا  df فرضیه  df مقدار نوع آزمون

 999/0 897/0 001/0 19 5 084/33 103/0 المبدای ویلکز

های ار است. نتایج موید آن است که مؤید این است که بین گروهبیانگر آن است که المبدای ویلکز معناد 3جدول نتایج 

توان گفت آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس میآزمون تنظیم هیجان با کنترل پیشآزمایش و کنترل از لحاظ پس

درصد تفاوت دو  7/89دهد که ایجاد شده است و ضریب تاثیر نشان می که تفاوت معناداری حداقل در یکی از متغیرهای وابسته

های وابسته به بعد از این، به بررسی این موضوع باید پرداخته شود که آیا هریک از متغیرگروه مربوط به مداخلة آزمایشی است. 

طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته است یا خیر؟ بدین منظور از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است 

 .ارائه شده است -4که نتایج آن در جدول 

 آزمون ابعاد تنظیم هیجاننمرات پس اثرات بین آزمودنینتایج : 4جدول 

 توان آماری ضریب تاثیر داریمعنی Fآماره آزمون  درجه آزادی میانگین مجذورات متغیرهای وابسته

 995/0 495/0 001/0 577/22 1 551/95 ثباتی هیجانیبی

 999/0 716/0 001/0 006/58 1 359/52 ابراز هیجانات منفی خودآگاهی در

 898/0 331/0 003/0 371/11 1 351/25 عدم تناسب موقعیتی

 999/0 403/0 001/0 505/15 1 006/6 کنترل و مدیریت هیجانات منفی
 809/0 606/0 001/0 422/35 1 664/20 پذیری هیجانیانعطاف

و  P<05/0[بر بی ثباتی هیجانیداستان زندگی)من کی هستم؟( استفاده از  شودمشاهده می -4چنانچه در جدول 

577/22=[Fخودآگاهی در ابراز هیجانات منفی ،]05/0>P  006/58و=[Fعدم تناسب موقعیتی در ابراز هیجان ،]05/0>P  و

371/11=[Fکنترل و مدیریت هیجانات منفی ،]05/0>P  505/15و=[F پذیری هیجانیو انعطاف]05/0>P  422/35و=[F  در

ان آموزدانشاثربخشی داستان زندگی)من کی هستم؟( بر بهبود تنظیم هیجان توان گفت که مرحله پس آزمون تاثیر دارد. لذا می

 .دارای نارسایی شنوایی موثر است

 اجتماعی هایمهارتپس آزمون ابعاد  های چندمتغیرهآزموننتایج : 5جدول 

 توان آماری ضریب تاثیر معنی داری F  آزمون  خطا  df فرضیه  df مقدار نوع آزمون

 999/0 826/0 001/0 083/18 19 5 174/0 المبدای ویلکز

های بیانگر آن است که المبدای ویلکز معنادار است. نتایج موید آن است که مؤید این است که بین گروه -5جدول نتایج 

توان آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس میبا کنترل پیش های اجتماعیآزمون مهارتآزمایش و کنترل از لحاظ پس

درصد  6/82دهد که ایجاد شده است و ضریب تاثیر نشان می گفت که تفاوت معناداری حداقل در یکی از متغیرهای وابسته

های ته شود که آیا هریک از متغیربعد از این، به بررسی این موضوع باید پرداختفاوت دو گروه مربوط به مداخلة آزمایشی است. 

وابسته به طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته است یا خیر؟ بدین منظور از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده 

 ارائه شده است. -6شده است که نتایج آن در جدول 

 اجتماعی هایمهارتآزمون ابعاد نمرات پس اثرات بین آزمودنینتایج : 6جدول 

 توان آماری ضریب تاثیر داریمعنی Fآماره آزمون  درجه آزادی میانگین مجذورات متغیرهای وابسته

 999/0 629/0 001/0 979/38 1 497/55 های اجتماعی مناسبمهارت

 710/0 230/0 015/0 884/6 1 001/18 رفتارهای غیر اجتماعی

 999/0 582/0 001/0 009/32 1 049/32 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی
 999/0 678/0 001/0 398/48 1 085/95 برتری طلبی و اطمینان به خود 

 834/0 289/0 006/0 357/9 1 431/12 ارتباط با همساالن

 P<05/0[ های اجتماعی مناسببر مهارتداستان زندگی)من کی هستم؟( شود استفاده از مشاهده می -6چنانچه در جدول 



، برتری F]=009/32و  P<05/0[، پرخاشگری و رفتارهای تکانشیF]=884/6و  P<05/0[های غیراجتماعی، رفتارF]=979/38و 

در مرحله پس آزمون تاثیر دارد.  F]=357/9و  P<05/0[و ارتباط با همساالن F]=398/48و  P<05/0[طلبی و اطمینان به خود

ان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشهای اجتماعی د مهارتاثربخشی داستان زندگی)من کی هستم؟( بر بهبوتوان گفت که لذا می

 .موثر است

 پس آزمون ابعاد اضطراب اجتماعی های چندمتغیرهآزموننتایج  :7جدول 

 توان آماری ضریب تاثیر معنی داری F  آزمون  خطا  df فرضیه  df مقدار نوع آزمون

 813/0 367/0 013/0 445/4 23 3 633/0 المبدای ویلکز

های ست که المبدای ویلکز معنادار است. نتایج موید آن است که مؤید این است که بین گروهبیانگر آن ا -7جدول ایج نت

توان ین اساس میآزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر اآزمون اضطراب اجتماعی با کنترل پیشآزمایش و کنترل از لحاظ پس

درصد  7/36دهد که ایجاد شده است و ضریب تاثیر نشان می متغیرهای وابستهگفت که تفاوت معناداری حداقل در یکی از 

های ا هریک از متغیربعد از این، به بررسی این موضوع باید پرداخته شود که آیتفاوت دو گروه مربوط به مداخلة آزمایشی است. 

ند متغیره استفاده چاز آزمون تحلیل کواریانس وابسته به طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته است یا خیر؟ بدین منظور 

 .ه استارائه شد -8شده است که نتایج آن در جدول 

 آزمون ابعاد اضطراب اجتماعینمرات پس اثرات بین آزمودنینتایج  :8جدول 

 توان آماری ضریب تاثیر داریمعنی Fآماره  درجه آزادی میانگین مجذورات متغیرهای وابسته

 590/0 172/0 032/0 178/5 1 330/9 ترس
 742/0 228/0 012/0 364/7 1 330/20 اجتناب از تقابل اجتماعی

 685/0 205/0 018/0 455/6 1 472/8 ناراحتی فیزیولوژیکی

، اجتناب F]=845/16و  P<05/0[بر ترسداستان زندگی)من کی هستم؟( ز اشود استفاده مشاهده می -8چنانچه در جدول 

اثیر دارد. در مرحله پس آزمون ت F]=845/16و  P<05/0[و ناراحتی فیزیولوژیکی F]=845/16و  P<05/0[از تقابل اجتماعی

ان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشاثربخشی داستان زندگی)من کی هستم؟( بر بهبود اضطراب اجتماعی توان گفت که لذا می

 .موثر است

 بحث و نتیجه گیری

های اجتماعی و اضطراب داستان زندگی)من کی هستم؟( بر تنظیم هیجان، مهارتاثربخشی پژوهش حاضر با هدف بررسی 

تنظیم هیجان، بر داستان زندگی)من کی هستم؟( بود. نتایج نشان داد که مداخلة  ان دارای نارسایی شنواییآموزدانشاجتماعی 

داستان مداخلة  .معناداری داشته استتأثیر  ان دارای نارسایی شنواییآموزدانشهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی مهارت

های اجتماعی و اضطراب اجتماعی تنظیم هیجان، مهارتیک برنامة آموزشی مؤثر برای کمک به زندگی)من کی هستم؟( 

ای که دقیقاً با هدف پژوهش حاضر صورت نگرفته است، اما این است. اگرچه تاکنون مطالعه ان دارای نارسایی شنواییآموزدانش

2ابراهیم و تچانتوریاهای دست آمده از پژوهشنتیجه ب 8 (، وسترهوف، برنیک و 1396(، یارمحمدیان، قمرانی و محمدزاده)2018)

2(، داپاز و واالندر2016سولس) 9 که اثربخشی داستان زندگی)من  )1396( و حسینی دستجردی و دانشور حسینی )2017)

( نشان داد که بکارگیری داستان زندگی با استفاده از مدل 2018توریا)ابراهیم و تچانهمسویی دارد. ؛اندام؟( را نشان دادهکی

( نشان داد که 2016وسترهوف، برنیک و سولس)شود. درخت زندگی منجر به بهبود امید و ایجاد احساس تعلق به دیگران می

عملی و -تالل وسواس فکریمداخله داستان زندگی)من کی هستم؟( بر بهبود عالئم روانپزشکی به ویژه افسردگی، اضطراب، اخ

های ذهنی حساسیت بین فردی کودکان موثر است و مداخله داستان زندگی)من کی هستم؟( برای مداخله افراد مبتال به ناتوانی

( نشان داد که 2017داپاز و واالندر)تواند مداخله مناسبی برای این افراد باشد. و مشکالت روانپزشکی امیدوار کننده است و می

                                                             
2 8. Ibrahim & Tchanturia 
2 9. Da Paz & Wallander 



( 1396یارمحمدیان، قمرانی و محمدزاده)بر بهبود اضطراب، افسردگی و استرس تاثیر دارد. در ایران نیز  له داستان زندگیمداخ

که تأثیر مداخله داستان زندگی)من کی هستم؟( بر سازگاری عاطفی و ادراک شایستگی کودکان ناتوان ذهنی  ندنشان داد

  است.دار معنی

توان گفت که می ان دارای نارسایی شنواییآموزدانش دگی)من کی هستم؟( بر تنظیم هیجاناثربخشی داستان زندر تبیین 

شوند. می محسوب دارای نارسایی شنواییهای آشکار کودکان آسیب جدی در شناخت اجتماعی و مشکالت هیجانی بعنوان ویژگی

 نقص در کارکرد اجتماعی. ود و دیگری استهیجانات خ مجموع مشکالتی در درک حاالت و ی به منزلهاجتماع-نقایص شناختی

در تعامل با  ، نقصدیگر به عبارتبروز می کند،مشکل در شروع، ایجاد، حفظ و توسعه روابط اجتماعی مثبت و سازنده  بصورت

وایی ا نارسایی شنشود که کودکان بدهد، موجب میتوان گفت مرور اتفاقاتی که در جریان زندگی افراد رخ میدیگران است. می

روابط با دیگران فرا  وای را برای رفتار های تازهو از این طریق روش کندهای زندگی خود را درک بهتر بتوانند حقایق و تجربه

راری ارتباطی واقعی بین های زندگی، افراد را به سمت منحصر بودن ترغیب کرده و توانایی آنان را برای برقگیرند. تکیه بر روایت

ها، هنجارهای راتدهد. عالوه بر آن، در جریان داستان زندگی)من کی هستم؟( فرد از بسیاری مقرت افزایش میافکار و هیجانا

گیرد)یارمحمدیان، یابد و چگونگی روبرو شدن با مشکالت و رفتار حل مسأله را فرا میها آگاهی میاجتماعی و دستورالعمل

تجربیات و اتفاقات  ان دارای نارسایی شنوایی درک صحیحی ازآموزدانش کهتوجه به این موضوع (. 1396، قمرانی و محمدزاده

تم؟( در داستان زندگی)من کی هس. الزم و ضروری است (،1396، یارمحمدیان، قمرانی و محمدزاده)شان ندارندزندگی

ی گروه ت و تجربیات دیگر اعضا نظراگروه تعامل پیدا کرده و از این طریق، با افراد با می توانند ان با نارسایی شنوایی، آموزدانش

زندگی)من کی  کند. عالوه بر آن، داستانهای میان تجارب خود و تجربیات دیگران را درک میدر نتیجه، تفاوت. شود آشنا

ظیم هیجان بهتر تن ینوان توانایعها و هیجانات منفی و مثبت خود و مدیریت بر آنها را بشود فرد تواناییباعث می هستم؟(

قارت و نقاط ضعف تواند بر احساس حبیشتر آشنا شود. همین موضوع می،تواند انتظار داشته باشدناخته و با آنچه از خود میش

ان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشغلبه کرده و با جایگزینی هیجانات مثبت بجای هیجانات منفی، توانایی تنظیم هیجانی آنان 

 از دیگران پردازد وبخود  هایا گروه، روابط خود را گسترش داده، به بیان افکار، انتظارات و ویژگیباال ببرد. کودک در تعامل برا 

بنابراین، از د. رهای دیگر اعضا گوش دهد و نظرات دیگران را بپذیآموزد بطور فعال به صحبتیرد. همچنین میبگبازخورد  هم

-ا کاهش میرو اسنادهای منفی به خود می کند اس ارزشمند بودن تواند بشنود و شنیده شود، احسبرد که میاینکه پی می

ان دارای آموزدانشهستم؟(  عالوه بر آن، در جلسات داستان زندگی)من کی(. 1396، دهد)یارمحمدیان، قمرانی و محمدزاده

با شناسایی  ،ی شوندمروانی که درگیر تنش  یگیرند در زمانیابند و یاد مینارسایی شنوایی به نوسانات هیجانی خود آگاهی می

 متناسب با موقعیت از هیجانات منفی اجتناب کنند. ، با عملکردی هیجانات منفی و مثبت  عالیم بدنی

ان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشهای اجتماعی اثربخشی داستان زندگی)من کی هستم؟( بر مهارتاز طرفی در تبیین 

تواند نقص در مهارت های اجتماعی می. های اجتماعی استان نقص در مهارتآموزدانشن های ایتوان گفت که یکی از ویژگیمی

ان با نارسایی آموزدانشان گردد. یکى از مشخصات بارز آموزدانشباعث اضطراب، افسردگی و در نهایت احساس تنهایی در این 

های گروهى و ان در بازیآموزدانشاست. در واقع، این شنوایى، نوعى ناتوانى در برقرارى روابط مؤثر و رضایت بخش با همساالن 

(. ضعف در مهارت اجتماعی و احساس 1394آبکار و عاشوری، کسب مهارتهاى اجتماعى دچار مشکل هستند)موللی، جلیل

ا نادیده گرفته دیگران ر د.باشن برخوردار مهارت دوستیابینتوانند از شود باعث میان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشتنهایی در 

توان به این موضوع اشاره کرد که در مداخله داستان زندگی)من کی ای رفتار کنند که گویی دیگران وجود ندارند. میو به گونه

های مختلف زندگی خود را از گذشته، حال و آینده با جوانب خوب و بدش در نظر گرفته، به هویت خود هستم؟(، فرد جنبه

افزاید. همین خود می یهای منفی آن، بر سالمت روانهای مثبت زندگی بر جنبهجایگزین کردن جنبه بخشد و باانسجام می

تغییرات مثبت بر توانمندسازی فرد افزوده و موجب کاهش عالئم روانی منفی از قبیل افسردگی و اضطراب و کاهش احساس 

3ورمانز و اسچویتزر)گرددان ناتوان میآموزدانشتنهایی در  0 د، کن اش را بررسی میکه فرد تجربیات زندگی(. هنگامی1201، 

کند و همین موضوع او را تشویق کرده تا خود را جدای شناسایی می،نقاط قوت و ضعف و همچنین منابعی را که در اختیار دارد
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ها و داستان ز این روایتدر نتیجه با مدد گرفتن ا. اش دارداز مشکالت بداند و احساس کند که کنترل بیشتری بر خود و زندگی

شان یاری نمود از احساس تنهایی و افسردگی ناشی از آن دوری توان افراد را در درک و فهم مسائلزندگی)من کی هستم؟( می

ان آموزدانشدر جلسات داستان زندگی (. 1396، ؛ به نقل از یارمحمدیان، قمرانی و محمدزاده1395کنند)نامنی و شیرآشتیانی، 

خاطرات  اند، اش خاطرات بدی داشتهد اگر در زندگینگیریاد میدارای نارسایی شنوایی ان آموزدانش ازهای ویژه از جملهدارای نی

یابد که شود که در زندگی دیگر افراد گروه نیز چنین تجربیاتی وجود داشته و در می. او متوجه میندخوشی را نیز تجربه کرده ا

شخص است. لذا با پشت سر گذاشتن گذشته و نگاه به زمان حال و آینده، نگرش خود را  این موضوع جزو الینفک زندگی هر

تغییر ،نویس زندگیاز پیشان دارای نارسایی شنوایی آموزدانشدهد؛ بنابراین برای خارج کردن نسبت به جریان زندگی تغییر می

را بهبود بخشد.  فردمنفی را کاهش داده و خودادراکی  تواند اسناددهیشود. همین امر میبه وی آموزش داده می، احساسات خود

 د.شوهایش آشنا میکند، بیشتر با تواناییکه تجربیات خوب و بد زندگی خود را بررسی میان دارای نارسایی شنوایی آموزدانش

ه و ادراک شایستگی های مختلف شناختی، جسمانی و اجتماعی بهتر درک کردبنابراین، احساس شایسته بودن خود را در زمینه

با دیگر کودکان  های اجتماعی و روابط اجتماعیفردی که ادراک شایستگی داشته باشد، بیشتر از مهارت .نمایدمی خود را تقویت 

 کند.استفاده می

ان دارای نارسایی آموزدانشاضطراب اجتماعی بر مداخله داستان زندگی )من کی هستم؟( همچنین در تبیین اثربخشی 

شود بیند خواسته میدر خالل جلسات مداخله داستان زندگی، از فردی که داستان زندگی را آموزش میتوان گفت که ی میشنوای

تواند بر بهبود خودادراکی و احساس ریزی کند. همین موضوع میی خود برنامههایش برای آیندهها و نقصکه با توجه به توانایی

های مختلف درمانی وش( ری داستان زندگی)من کی هستم؟ی او مؤثر باشد. مداخلهشایسته بودن و کاهش اضطراب اجتماع

کند تنش درمانی را با هم ادغام کرده و به عنوان روشی یکپارچه سعی میدرمانی و روایتنظیر آرمیدگی، استعاره درمانی، گروه

مداخله داستان زندگی من کی هستم؟( به  (.1396، و مشکالت عاطفی فرد را کاهش دهد)یارمحمدیان، قمرانی و محمدزاده

شود که این موضوع موجب بهبود درک درک و بینش بیشتر از خود، همراه با تغییرات عاطفی، رفتاری و شناختی منجر می

رای شود. در مداخله داستان زندگی)من کی هستم؟( بتری از روابط اجتماعی او با دیگران و کاهش اضطراب اجتماعی میدرست

های منفی بررسی منطقی و شود، تجربهولی مؤثر افراد آشکار می های گمشدهان دارای نارسایی شنوایی، تجربهآموزدانش

کند مفید و مؤثر است. زمانی که این مداخله به صورت به این ترتیب فرد دوباره احساس می ند.شوهای مثبت یادآوری میتجربه

یابد و موجب شوند، افزایش میاعضای گروه که در خاطرات یکدیگر شریک میوجوش و پویایی شود، جنبگروهی انجام می

موضوع زمینه تقویت منابع  این شود.ها از حوادث زندگی میتقویت ارتباطات اجتماعی، صمیمیت و تغییر ادراک شخصی آن

می توان  این مداخلهآثار مفید  جمله از .کندان با نارسایی شنوایی را فراهم میآموزدانشکسب آرامش درونی و شادمانی ، فردی

. کودکی که به آینده امیدوار شود و ارزیابی مثبتی اشاره نمود و برقراری روابط اجتماعی واریامید، او از آیندهصحیح  ارزیابی به 

 شود. اضطراب اجتماعی  او کمتر می بالطبع و برقرار می کندتری با دیگران از آن داشته باشد، روابط سازنده

شهر  2بان ساله دارای نارسایی شنوایی مدرسه باغچه 18تا  13ان آموزدانش ، شامل تمامنمونة پژوهش حاضراز آنجایی که ،

های روی گروه یایشود که این برنامة مداخلهتعمیم نتایج با احتیاط عمل شود. لذا پیشنهاد میباید دربنابراین، تهران بود؛ 

اجرا شود ارسایی شنوایی و دیگر گروه های دارای نیازهای ویژه در تهران و سایر شهرهای ایران دانش آموزان دارای نبیشتری از 

های حجم نمونه باالتر و روش باهای ترکیبی )کیفی و کمی(های آینده از طرحو نتایج آن با این پژوهش مقایسه گردد. در پژوهش

های شود در پژوهشپیشنهاد می .کنند، استفاده شودهتر را فراهم میگیری بتر و نتیجهتر آماری که امکان تحلیل عمیقپیچیده

مداخله داستان زندگی)من کی هستم؟( در طول زمان ماندگاری نتایج حاصل از کاربرد آتی، با در نظر گرفتن مرحله پیگیری، 

شناختی و اجتماعی  ی، روانمداخله داستان زندگی)من کی هستم؟( برای بهبود سایر مشکالت هیجاناستفاده از بررسی شود. 

 . برای بررسی اثرات احتمالی جنسیتشودپیشنهاد می  گروه های دارای نیازهای ویژهوسایر  ان دارای نارسایی ناشنواییآموزدانش

 مشاوره مراکز در این روش در گروه نمونه درنظر گرفته شوند. بکارگیری هر دو جنس)هم دختر و هم پسر( های آتی در پژوهش

 شود.توصیه می رفتاری کودکان دارای نارسایی ناشنوایی و  بهبود مشکالت هیجانیبرای 

 تشکر و قدردانی



کنندگان دانند از تمامی شرکتنویسنده مقاله است. پژوهشگر بر خود الزم میپایان نامه دوره کارشناسی ارشد این پژوهش حاصل 

 اند، قدرانی نمایند. در انجام این پژوهش همکاری صمیمانه داشته در پژوهش و همکاران محترم مدرسه باغچه بان شهر تهران که

 2رابط: خانم طاهره حسینی آقا ملکی، معاون مدرسه باغچه بان 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of intervention based of life story 
(who I am?) on emotion regulation, social skills and social anxiety of students with hearing impairment. 

Method: This study was a controlled quasi-experimental research with a pretest-posttest design. The 

statistical population consisted of all students 13 to 18 year old with hearing impairment in Baghcheban 

School Tehran city in during academic year 1396-97, of 30 student were selected according to inclusion 
criteria and assigned to experimental (n=15) and witness (n=15) groups through simple randomization. 

After administering pretests, including the emotion regulation scale of Shields and Cicchetti (1998), 

social skills scale of Matson, Esveldt-Dawson and Kazdin (1983) and social anxiety inventory of 
Connor, Davidson, Churchill, Sherwood, Foa, and Weisler (2000), the experimental group received life 

story (who I am?) intervention for 17 sessions of 60 minutes, while the control group received no 

intervention. At the end of the program, posttests were administered to both groups. The data were 
analyzed using analysis of covariance in SPSS 24. Results: The results showed that life story (who I 

am?) intervention has a significant effect on emotion regulation, social skills and social anxiety of 

students with hearing impairment (p≤0.001). Conclusion: life story (who I am?) is an effective 

intervention program for helping the emotion regulation, social skills and social anxiety of students 
with hearing impairment.  
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