
 57-68، 1401 زمستان   ،4شماره  ،دومت و بیس  سال، ثناييتاس كودكانفصلنامه 

 

ر  دآموزشی شکوفایی پرما  برنامه نقش

 کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی 
 

 

، 2محمد عاشوری، دکتر  1 سیدحسین سیادتیان آرانی

   ،  4، دکتر قاسم نوروزی3دکتر ساالر فرامرزی

 5دکتر لیندا جی. اسپنسر
 
 
 
 

 1401/ 11/4تجدیدنظر:                            17/11/1400: تاریخ دریافت
 7/9/1401پذیرش نهایی: 

   چکیده
اثربخشي  هدف: بررسي  هدف  با  حاضر  آموزشي    برنامه  پژوهش 

انجام شده    با آسیب شنوايييي پرما بر كیفیت زندگي نوجوانان  شکوفا 

نیمه  روش:است.   نوع  از  پژوهش  انجام  طرح  روش  با  آزمايشي 

وهش  اين پژآزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری  و پس  آزمونپیش
ساله شهرستان كاشان    17-14با آسیب شنوايي  نوجوانان    همه مل  شا

با روش تصادفي ساده انتخاب و در  یب شنوايي  با آسنوجوان  28بودند. 
( آزمايش  گروه  )  13دو  كنترل  و  گرفتند.    ( نفر  15نفر(  گروه  قرار 

در   )هفتهدقیقه  90جلسه    10آزمايش  در  ای  جلسه(  دو    برنامه ای 
شركت  ي  شکوفايآموزشي   هیچ  حاليدر  كردندپرما  كنترل  گروه  كه 

نکردند   دريافت  آموزشي  در  برنامه  ابزار    فهرستو  ماندند.  انتظار 
پر اندازه شامل  سختگیری  نوجوانان  زندگي  كیفیت  و  سشنامه  شنوا 

( بود.  2011ناشنوا  داده  برای(  كووواريانس  تحلیل  تحلیل  روش  از  ها 
بچند كه  شد  استفاده  بمتغیری  نرما كها  در  افزار  رگیری  آماری  بسته 

اجتماعي تحلیل  26)نسخه    علوم  داد  يافته  ها:یافته  شدند.(  نشان  ها 
بر    برنامه خود،  و حمايت از    يرش پذهای  لفهؤم آموزشي شکوفايي پرما 

ادراک  و  برچسب مشاركت  شدهشرم  شنوايي نوجوانان  در    و  آسیب    با 
ا توجه به مجذور اتا  ب  و   ( P  =   0001/0)مثبت و معناداری داشت  ثیر  أت

بود  درصد  55و    86،  65  ترتیببه مداخله  اثر  علت  به  . تغییرات 

مي  گیری:نتیجه بهبنابراين  در  توان  زندگي  كیفیت  بهبود  منظور 
 آموزشي شکوفايي پرما بهره برد. برنامهاز  با آسیب شنوايي نوجوانان  

 
شکوفايي    :کلیدی  هایواژه  زند  ،پرمابرنامه  گي،  كیفیت 

 .با آسیب شنوايينان  جوانو
 _______ __________________________________ 

دانشجوی1  دانشکده   خاص،  نیازهای  با  افراد  آموزش  و  شناسيروان  دكتری  . 

 ايران اصفهان، اصفهان،  دانشگاه  شناسي،روان و  تربیتي علوم

 .است اول نويسنده رساله دكتری از برگرفته مقاله اين

مسئو.  2 روانر  شیادان  ل:نویسنده  آموزشگروه  و  نیازهای    افراد  شناسي  با 

 ن شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايراخاص، دانشکده علوم تربیتي و روان 

با نیازهای خاص، دانشکده علوم   افرادشناسي و آموزش  گروه رواندانشیار  .  3

 نشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايراتربیتي و روان

با نیازهای خاص، دانشکده علوم    افرادي و آموزش  اسنشنروا  گروهاستاديار  .  4

 نشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايراتربیتي و روان

 بهداشت راكي  متخصصان  دانشگاه   گفتار،  زبان  شناسيآسیب  گروه   . دانشیار5
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of PERMA flourishing 
educational program on the quality of life of 
adolescents with hearing impairment. Methods: 
The research method was a semi-experimental 
intervention with a pre-test and post-test design 
with a control group. The statistical population 
included all 14-17 years old adolescents with 
hearing impairment in Kashan City, Iran. Overall, 
28 adolescents with hearing impairment were 
selected by simple random method and divided into 
the experimental (n = 13) and control (n = 15) 
groups. The experimental group participated in 10 
sessions of 90 minutes (two sessions per week) in 
PERMA flourishing training program, while the 
control group did not receive any training program 
and remained on the waiting list. Measurement 
tools included the Youth Quality of Life Instrument 
for Deaf and Hard of Hearing Youth (YQOL-DHH, 
2011). Multivariate Analysis of Covariance 
(MANCOVA) was used to analyze the data using 
the SPSS software (ver. 26). Findings: The 
findings showed that PERMA flourishing 
educational program had a positive and significant 
effect on the components of self-
acceptance/advocacy, perceived stigma, and 
participation of adolescents with hearing 
impairment (P = 0.0001). According to Eta squares 
test results, 65, 86 and 55% of the changes were 
due to the effect of the intervention. Conclusion: 
Therefore, use of PERMA flourishing educational 
program is recommended for improving the quality 
of life in adolescents with hearing impairment.  
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 مقدمه 

شنوايي نشا  كه   1آسیب  كممل  و  شنوايي  اشنوايي 

است  شايع،  شودمي جهان  در  حسي  آسیب  ترين 

پولن) و  كافمن  به  شنوا  كمكودک  (.  2018،  هاالهان، 

  30افت شنوايي وی  میزان    كه   شود ي گفته ميكودك

است و به اندازه كافي باقیمانده شنوايي  بل  دسي  90تا  

زبان اطالعات  تا  رادارد  كمک وس  با  ي  به    شنواييايل 

كند  موفقیت  نحو پردازش  (.  1400)عاشوری،  آمیزی 

كه از نظر سازمان بهداشت جهاني،  الزم به ذكر است  

بهكم بزرگساالن  و  كودكان  در  افت  شنوايي  به  ترتیب 

از   بیشتر  با  دسي  40و    30شنوايي  گوش  در  بل 

بهتر گفته مي بهداشت جهاني،  شنوايي  )سازمان  شود 

؛ 2019یرپول،  و ملر  كاپ، موچل، لواخر،  ؛ شوم2017

عابدی،  يزداني و  عاشوری  شنوايي  ا(.  2022پور،  فت 

يادگیری،   است  شخصممکن  های  مهارت  ي،رشد 

سازد اجتماع  مواجه  مشکل  با  را  فرد  رفتاری  و  و    ي 

بیاورد  چالش به وجود  افراد  اين  برای خانواده  را  هايي 

افت    زان شیوعمی  (.2021،  شنک و    ، رومان دسويي)د

نوزشنو در  زنده  تول  1000در    6-1حدود    ناداايي  د 

( تو  ي اركوفسکسزاست  ايران   .(2020،  یو    نیز   در 

متوسطبه ازدر حدود    طور  نوزاد  تولد   1000هر    سه 

شنوايي  زنده   اگرچه (1400،  عاشوری)   دارندافت   .

از زبان اشاره با آسیب شنوايي  يا    كودكان و نوجوانان 

باز  لي  د وكننباط استفاده ميگفتاری برای برقراری ارت

مهارت بر  آسیب  اين  تحهم  و  زباني  آنها  های  صیلي 

فرگوسن)مورگذارد  ميثیر  أت و  زوبي  چن2020،  ،  ،  ؛ 

كودكان برای موفقیت اجتماعي و  . (2021و ون،  گ وان

های مختلفي نیاز  تحصیلي بعدی خود به كسب مهارت

)ناكاچ ناكازاوا،  دارند  و  ناكاچیامي    ( 2021یامي، 

است    ييوانشآسیب  كه  حاليدر ممکن  كودک  در 

را   خاصي  وجود  نگراني  به  خانواده  و  والدين  آورد  در 

دهکردی)علي   و   محتشمي،  كاكوجويباری  ، اكبری 

اين،  1390،  يکتاخواه بر  عالوه  بر   چشمگیریثیر  أت(. 

اف مهارت اجتماعي  ميهای  )راد  ،  محمودیگذارد 

محدزرهولیق؛  1392 و  م2019،  الكنر  و  ا(  ست  مکن 

به   و  تکالمشمنجر  اجتماعي  هیجاني  شايستگي  در  ي 

آنهاتاب )  آوری  همکارانيزدانيشود  (.  2022،  پورو 

شنوايي  كودكان  بنابراين،   آسیب  را  با  در  مشکالتي 

مي  های زمینه تجربه  دوره    كنند، مختلف  در  آنها 

هم  ميهای  بحران  با  نوجواني  مواجه    شوند مختلفي 

ا ه بمرادوره نوجواني كه ه  .(2021،  و نجفي  )عاشوری

ابراز وجود  دوره شناخت   ، استرس  استهويت خود و 

دوره به  نسبت    ، )اناریدارد  بزرگسالي    بیشتری 

ای از  نوجواني مرحله(.  1394،  آبادی و فتح  طهماسیان

عمده تحولي  تغییرات  كه  است  بزندگي  سرعت  های 

مي اطپديدار  هنوز  ولي  درباره  العاشود  كمي  ثیر  أتت 

زتغییاين   كیفیت  بر  آسیب  نوجوانان    2يندگ رات  با 

داردشنوايي   اسکالیک، )ماير  وجود  سي،  ادواردز،    ، 

و  ؛  2013،  نیپاركوو  شیک   كايتلیدو  تیسمیدا، 

 (.  2018گاالنیس، 

با  افراد  هايي در زمینه  شپژوه  گذشته چند دهه  در  

شنوايي است  آسیب  شده  تواناي  انجام  بر  و  يكه  ها 

آشايســتگي فردی  بههای  ت  فیكی  بهبود منظور  نها 

نجاتي)  دارندكید  أتزندگي   و  آقازيارتي،  ،  عاشوریفر 

واقع، كیفیت زندگي يک مفهوم گسترده و  (. در1399

كه  است  ارزيابي  چندبعدی  از  شامل  ذهني  های 

مثبت  جنبه ميهای  زندگي  منفي  )كاپلز،  و  باشد 

( و به درک  2018چینگ، باتن، سیتو، ژانگ، ويتفیلد،  

سالمت اجتماعي،  ي،  ندگنسبت به رضايت از زشخصي  

خا و  جسمي  و  سالمت  )محمدی  دارد  اشاره  نوادگي 

(. كیفیت زندگي همان ادراک فرد از  1397زاده،  رحیم

،  اساس مقتضیات فرهنگي، نظام ارزشيسالمت خود بر 

است  هاانتظاراهداف،   عاليق  بهداشت    و  )سازمان 

كه    .(1999جهاني،   است  حالي  در  با نان  نوجوااين 

گیری  جهتدر  به نوجوانان شنوا    بتنس   آسیب شنوايي

زندگي  كیفیت  و  بیشتری  با    زندگي  رو  هروبمشکالت 

  (.1397زاده،  )عاشوری و قاسم شوندمي

كور  كه  باری  اولین  از  )اگرچه  كیز  واژه  2002ی   )

به را  تعريف  شکوفايي  بهزيستي  باالی  سطح  عنوان 

نميكرد زياد  به،  امروزه  اما  مورد  گذرد  خاصي  نحو 
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گروهشپژ  توجه قرار  كرن،  گران  و  )باتلر  است  فته 

سو،2016 و  هوپرت  و  2011  ؛  ديتون  استپوتويي،  ؛ 

راستا،    (.2015استون،   همین  سال  در  در  سلیگمن 

پرما  الگوی،  2011 به   3شکوفايي  پرداختن  برای    را 

مثبت روانشناسي  در  را  آن  كاربرد  و   4نگرشکوفايي 

كرد.   ك  ييشکوفا  ی دعبچند  الگویمطرح    و اه  پرما 

با  طور كلي  به،  است توسعه داده   شامل عوامل مرتبط 

  ، شود )شريفیانميمثبت و عملکرد مثبت    های جانیه

آموزش شکوفايي  (.  1398،  یآبادی، شکری و قنبرفتح

هیجان مثبت  بر  را    زيستن شادو    دارد كید  أتهای 

مي گیلهام، )سلیگمن  كندتقويت  ارنست،  و    رويچ   ، 

را(.  2009  ،لینکز همین  كستادر   ،( (  2002یز 

هیجاني   بهزيستي  بعد  سه  از  متشکل  را  شکوفايي 

زندگي  و  فرد  خود  درباره  مثبت  احساس    )وجود 

  اجتماعي )داشتن احساس رابطه و   (، بهزيستيشخصي

ارزش برابر  در  ديگران  با  و  ارتباط  جامعه(  های 

روان ميبهزيستي  فرد(  خوب  )عملکرد  داند.  شناختي 

را 2011)  سلیگمن بعد  پنج  نظر    ایبر  (  در  بهزيستي 

در    و  گرفت را  كرد  اگویآن  خالصه  پرما  .  شکوفايي 

،  6، مشغولیت مثبت5مثبتهای  جاناين ابعاد شامل هی

مثبت  مثبت7رابطه  معنای  مثبت  8،  دستاوردهای    9و 

(.  2011،  گوالنو    ، برتسون، نوريسشود )كاسیوپومي

پیامدهای  هیجان ايجاد  سبب  مثبت  در  های  مطلوبي 

مشغولیت مثبت شامل تمركز شديد،    ند.شوزندگي مي

فعالیت به  توجه  و  ابعاد    استروزمره    هایجذب  كه 

مثب ارتباط  دارد.  رفتاری  و  شناختي  و  هیجاني،  ت 

بقا  برای  نیز  عاليق    اجتماعي  شامل  و  است  الزم 

شبکه حمايتاجتماعي،  اجتماعي،  های  های 

حمايتدريافت ادراکشده،  از  رضا  شده،های  يت 

د. معنای مثبت به  شواز ديگران مي  افتدريحمايت و  

ف  چیزهايي  با  ارتباط  زندگي،  در  هدف  از  رداشتن  اتر 

و دارد.    خود  اشاره  زندگي  در  ارزشمندی  احساس 

دستاوردهای مثبت نیز شامل تالش در راستای هدف،  

شود )باتلر  توانمندی و شايستگي در انجام وظايف مي

 (.   2016و كرن، 

( نشان  2021سعدمحد )  گ ويان   پژوهش  هایفتهاي

پرما  كه    داد آموزشي  مهارتبرنامه  های  توانست 

زشي دانشجويان و كیفیت زندگي آنان  يادگیری و آمو

بهبود   سیلويا،  برا  لئونگ،  الی،  پژوهش  نتايج  بخشد. 

( اشاره به اين دارد  2018ووک، هال، لو، لئونگ و تام )

ي   الگوی كه   پرما  مثبت    ویالگ  کآموزشي  آموزش 

و كیفیت    ياز زندگ   تي رضا  ستتوان  و   است ی  بعدچند

،  . كرن، واترز، آدلرهدآموزان را افزايش دزندگي دانش

)  و بررسي  2015وايت  هدف  با  خود  پژوهش  در   )

در   پرما  شکوفايي  برنامه  بهزيستي  مین  أتكارايي 

پرما  كردند    بیان نوجوانان   شکوفايي  برنامه  سبب  كه 

ن مشاركت  فعالیتافزايش  در  رسه،  دم ی  ها وجوان 

جسماني نشاط  زندگي    و  تقويت  ها  آزمودنيكیفیت 

پسند و  نتايج پژوهش ضیايي، رضايي، طالع  .ته اسشد

( الگوی 1400محمدی  بر  مبتني  آموزش  داد  نشان   )

و   شايستگي  شادكامي،  بر  شکوفايي  روانشناختي 

اجتماعي   متوسطه  دانشمشاركت  دوم  دوره  آموزان 

میبودثر  ؤم بیرزاخ.  رضايي،  و  ي،  دخت اني،  نجفي 

ب )رحیمیان  رسیدند  (  1396وگر  نتیجه  اين    كه به 

روابط،    های مثبت،برنامه آموزشي شکوفايي بر هیجان

ثیر  أتدانشجويان  احساس معني، پیشرفت و مجذوبیت  

نتايج پژوهش رسا، رضايي، بیگدلي  مثبت داشته است.  

شکوفايي  1395) آموزش  داد  نشان  نیز  به (    منجر 

اضطركا افسردگي،  ااب  هش  دانشو  آموزان  سترس 

(  2018آديمو )  و  جايوالش  نتايج پژوه.  شددبیرستاني  

داد آسیب آموزان  دانش  يزندگ   تیفیك كه    نشان  با 

حدشنوايي   بر    است،   ين يیپا  در    تیوضع  اينعالوه 

ك   چشمگیریطور  به  ی اقتصاد  ياجتماع    ت یفیبا 

دارد  ي زندگ و.  ارتباط  كايتالیدو  گاالنیز    تیسمیدا، 

كننده كیفیت زندگي  نعوامل تعیی   رسيبر  ( در2018)

پیدا  به آن نتیجه دست  با آسیب شنوايي  در بین افراد  

كیفیت  كه    كردند ابعاد  تمامي  در  افراد  از  گروه  اين 

رو بهتر  ايناز  دارند. تفاوت معنادار با افراد شنوا  ،  زندگي

برنامه برای  است زمینه مشاركت در  روانشناختي  های 

 .  فراهم شودآنان 
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وضع ش  وزمآ آموزش  از  فراتر  رويکردی  شکوفايي 

تا   است  بهفرد  موجود  خودساخته    شخصيعنوان  را 

ده )پرورش  و  ؛  1400،  همکاران  و ضیايي  د  گي  مک 

آموزش    .(2019گرانت،   نوع  بهتراين  روابط  به  شدن 

هیجان موفقیت  مثبت،  معناگرايي،  مثبت،  های 

همکاران  )میرزاخاني بهزيستي    بهبود  ،(1396،  و 

جوشانلورتمب)ال و  پاسمور  گیری  تصمیمو  (  2018،  ، 

جانگ )بارانوف و  هوشفر  مي  (2020،  ،    . كندكمک 

انجامبررسي پرما های  آموزشي  برنامه  زمینه  در    شده 

  درماني آموزشي و  های  الگو عنوان يکي از جديدترين  به

كه اين    آن است بیانگر    نگردرماني مثبتبرآمده از روان

بهبودامه  برن زمینه  و  های  لفهؤم  در  روان  سالمت 

افراد مختلف   از طرف بوده استثر  ؤمكیفیت زندگي   .

پژوهش پايینديگر  از  نشان  مختلف  سطح  های  بودن 

افراد   زندگي  شنوايي  كیفیت  آسیب  با  با  مقايسه  در 

  جمعیت شنوا دارد كه ضرورت ارائه خدمات مشاوره و 

سازد. با توجه  روانشناختي را مشخص مي  هایهمداخل

كیفیت  تا که  اينبه   بهبود  زمینه  در  پژوهشي  كنون 

  برنامه با استفاده از    با آسیب شنواييزندگي نوجوانان  

پرما  شکوفايي  نشد  آموزشي  از    بنابراين  ، يافت  هدف 

آموزشي    برنامه  اثربخشيبررسي  انجام پژوهش حاضر  

نوجوانان  شکوفاي  زندگي  كیفیت  بر  پرما  آسیب  ي  با 

   .تسا شنوايي

   روش

لح پژوهشهدفاظ  از  جمله  از  پژوهش  اين  های  ، 

نیمهكا نوع  از  از نظر روش،  با طرح  ربردی و  آزمايشي 

 .آزمون با گروه كنترل بود، پسآزمونپیش

  جامعه آماری شامل   :یگیر نمونه  روش  و  نمونه  جامعه،

آسیب  نوجوانان    همه در س  شنواييبا  و دختر  ن  پسر 

كا  14-17 شهرستان  سال    در كه    بودشان  سال 

باغچه1400-1399لي  تحصی ناشنوايان    بان در مدرسه 

بودند.   تحصیل  به  آنها  مشغول  میان  نوجوان   30از 

يک  گروه كنترل و    يک صورت تصادفي انتخاب و در  به

حجم نمونه در    از آغ در  شدند.    جايگزين  آزمايش گروه  

نفر بود ولي در گروه آزمايش دو    15ها  يک از گروههر 

م نمونه در اين  حج   كه  يا افت به وجود آمدنفر ريزش  

شد.    13گروه   شامل  نفر  پژوهش  به  ورود  معیارهای 

شنوا و    ييافت  عصبي  ا مادرزادحسي  شنوای،    يي فت 

تحصیليبر  بليدس  75تا    45 پرونده  استفاده  ،  اساس 

سمع  حداقل  از  از  به   ي،سالگ پنجک    مشغول 

ناشنوايانصیلتح ويژه  مدارس  در  معیارهای   بودن    و 

  ا ي   يشناخت نه اختالل عصبوگرداشتن هخروج شامل  

شنواب  يحس افت  در  يي،  جز  دو جلسه  از  بیش  غیبت 

آموزشي در    و  برنامه  برنامشركت همزمان  های  هساير 

   .شدمي روانشناختي

و    يزندگ   یفیتك   پرسشنامه :  ابزار ناشنوا  نوجوانان 

همکاران را  پرسشنامه    اين:  10اشنوسخت و    پاتريک 

 ایماده 32 رزابا يک  كه   ندكرد احيرط 2011سال  

را    شنوانوجوانان ناشنوا و سخت  ي زندگ  یفیتكو   است

تا   (هرگز ) 1نمره   از  لیکرتي ایدرجهده های اندازه در

زياد)  10  نمره برخیلي  مقیاس  خرده  سهسب  ح ( 

  شده شرم ادراک  و  خود، برچسبو حمايت از    يرشپذ

يک از  که هرينبا توجه به ا  .كندارزيابي مي  و مشاركت

،  دارندال  ؤس  10و    8،  14ترتیب  ها بهمقیاسهخرداين  

هر نمره  حداكثر  و  بهحداقل  آنها  از  -14ترتیب  يک 

كل    .است   100-10و    8-80،  140 نمره  آزمون  اين 

باالتر ضمن، درندارد.   خرده  نمره    های مقیاسدر 

از    يرشپذ تر  پايیننمره  و    و مشاركتخود  و حمايت 

خرده ادراکو    برچسب  مقیاسدر   هشدشرم 

باالتر  زندگ   یفیت ك دهندهنشان پايايي  استي  يک  هر. 

  رچسب خود، بو حمايت از    يرشپذ  هایمقیاسخردهاز  

به روش آلفای كرونباخ    و مشاركت  شده شرم ادراک  و

از    0/ 86  و  85/0،  84/0ترتیب  به بازآزمايي    راهو 

و   92/0  و   78/0،  70/0ترتیب  به آمد    روايي   به دست 

همبس   راه از    نآ در  ها  مقیاسخردهای  بر  تگيضريب 

شد  70/0  تا   28/0دامنه   ادوارد،  )پاتريک   گزارش   ،

كوشاالنگر    یسکي،شال توپولوسکي،  و همکاران،  شیک، 

2011 ( رشیدی  و  عاشوری  روا(  1399(.    يي شاخص 

برای  85/0را  كل    ييمحتوا   از   يکهر  و 

  و   خود، برچسبو حمايت از    يرشپذ  هایمقیاسخرده
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  و   88/0  ،79/0  ترتیبرا به  ركتو مشا  شده ادراک  رمش

كردند  85/0   از   يک هر  پايايي.  گزارش 

  نوجوانان  زندگي  كیفیت  پرسشنامه   هایمقیاسخرده

  كرونباخ   آلفای   روش   از  استفاده   با   شنوا سخت  و   ناشنوا

  روش   با  همچنین  و  83/0  و  81/0  ،84/0  ترتیببه

 . آمد دست  به 74/0 و 73/0 ،76/0 ترتیببه بازآزمايي 

 روش 

اخالق  وهش  ژپن  اي شماره  كد  به 

IR.UI.REC.1400.086  نامه  با اخذ معرفي  نخست.  دارد

آموزش اداره  به  اصفهان  دانشگاه  استثنايي  واز  پرورش 

مدرسه  مدير  با  هماهنگي  از  پس  ناشنوايان    اصفهان، 

كاشانباغچه پرسشنامهبان  نوجوانان    يزندگ   یفیت ك   ، 

سخت و  پیشبه  شنواناشنوا  اجعنوان    شد. را  آزمون 

دكتر دانشجوی  كه  اول  و  نويسنده  روانشناسي  ی 

افراد   با  كار  سابقه  دارای  و  استثنايي  كودكان  آموزش 

خانواده و  آنها  ناشنوا  گروه    مداخله ،  بودهای  برای  را 

محل    آزمايش مدرسه  در  داداجتماعات  .  انجام 

محتوای    برای  رپژوهشگ بهتر  دو  هاهجلسارائه  از   ،

مدرک  دستی با  ارشد    سيشناكارتحصیلي  ار 

استثنايي انرو كودكان  آموزش  و  كمک    شناسي  نیز 

استفاده   كلي  ارتباط  روش  از  آموزش  برای  و  گرفت 

بهداشتي  وبهكنندگان  شركت  .شد اصول  رعايت  اسطه 

سه تا پنج    های در قالب گروه  گذاری اجتماعيو فاصله

شدند.    ینفر در  سازماندهي  آزمايش    جلسه   10گروه 

جلسه(  د  ای ه)هفت  ای دقیقه  90 آموزشي    برنامهو 

دريافت   را  پرما  گروه  حاليدركردند  شکوفايي  كه 

نکردند. دريافت  آموزشي  محتوای    كنترل  خالصه 

 . آمده است  1در جدول  هاهجلس
 شکوفایی پرما  برنامه  هایهجلسهدف و محتوای   1جدول 

 تکلیف  شرح جلسات هدف  جلسات

 جلسه اول 
و  رنامه عرفي بم

 اهداف 

حیه خوب و مثبت، ايجاد فضای صمیمانه، آشنايي اعضا با ود رايجا
يکديگر، معرفي خود با روش مثبت، توضیح درباره برنامه شکوفايي  

های كوچک با دو يا آموزشي، تشکیل گروه  هایهجلسپرما و روند 
ل و ، دادن هديه يا كارت پستابا آسیب شنواييسه مادر و فرزند 

 دفتر كار

در دفتر كار  های مثبتگيويژتن ارزيابي خود و نوش
)تکالیف مادر و نوجوان مشترک است ولي مجزا انجام  

 دهند( مي

 جلسه دوم 
ها و  واقعیت

 زيستن بهتر

های  های زندگي، توانمندی تمركز بر زندگي شخصي، توجه واقعیت
بر  كید أتها، پتانسیل جمعي، زندگي بهتر با شخصي و محدوديت

ه عمر )جسمي، شناختي، سترر گل انسان دمختلف تحوابعاد 
 رفتاری و هیجاني( 

 ها در دفتر كار ها و نحوه غلبه بر محدوديتنوشتن فرصت

 جلسه سوم 
های مثبت،  هیجان 

شايستگي و انگیزه  
 شکوفايي

های هیجاني، چرخ هیجان، شادی، شور و نشاط، اشتیاق،  چهره 
درخت و دريا،  آموزی با داستانرامشبیني، آامید، خوش

 انديشي، پذيرش، مثبتخشيبش آرام

داشتني بخش و دوستهای لذت لحظه هایه خاطرنوشتن 
 زندگي شخصي 

جلسه  
 چهارم 

های انگیزشي با های شناختي، آمايههای رفتاری، مهارت مهارت 
تي، بر انگیزه دروني و بیروني، خودآگاهي، خودمديريكید أت

 ي ط، تمايل به بهزيستگیری، تسلخودمختاری، خودتصمیم 

های اجتماعي، خودآگاهي، شتن سه مثال برای مهارتون
 گیری خودمديريتي و خودتصمیم 

 جلسه پنجم 
مشاركت سازنده با 

های  سرمايه
روانشناختي و  

 شخصیتي

، همکاری، يادگیری در گستره زندگي،  ثرؤممشاركت اجتماعي و 
ا  ذيرش، شرايط فرهنگي، تحصیلي، اجتماعي يمحبوبیت، پ
 و انواع آن سازی الگوها، كننده ايط، تقويترشن شداقتصادی، بهتر

های اجتماعي و نوشتن سه نمونه مشاركت در فعالیت
 گزارش وضع فعلي 

 جلسه ششم 

آوری،  پذيری، تاب بیني، انعطافامیدواری، خودكارآمدی، خوش
گرايي، گشودگي، ها، برونجاذبه خالقیت،كنجکاوی، نوآوری، 

بر نقش،  كید أتپذيری با لیتسئوشناسي و م وظیفهن، بودموافق
 وظیفه و تکلیف

بیني و سه مسئولیت  نوشتن سه نمونه برای امید يا خوش
 يا وظیفه در حال حاضر

 جلسه هفتم 
روابط مثبت و  

 كیفیت با

تعارض(، خطاهای شناختي و   )نزديکي، وابستگي،ثر ؤمارتباط 
، اميادك، هیجان و رفتار، شاساس روابط متقابل انديشهاصالح آن بر

 اساس فنون مشاورهسازی روابط بر غني

ثیر  أتكیفیت و سه نمونه نوشتن نظر خود درباره ارتباط با 
 انديشه بر رفتار خود

جلسه  
 هشتم

 معناداری زندگي 

ها، گذاری برای فعالیتت، ارزشمعنای واقعي زندگي، معنوي
ای  هامیدآفريني، روش  و تکريم، امیدبخشي وید أيتاعتماد، احترام، 

 یابي به مفهوم زندگيدست

نوشتن سه نمونه برای اعتماد، احترام، امید و نظر خود 
 درباره مفهوم زندگي

 جلسه نهم 
پیشرفت، موفقیت و  

 دستاورد 

ها،  بردن از كارها، رفع كاستيذتهای مختلف، لها در حوزه موفقیت
با روش  یگذارهدف راهبرد،  -هدف -با روش شرايط گذاریهدف 

گیری، قابل دستیابي، اندازه خاص، قابل دف )ه هوشمندانه
گذاری با روش سخت  بینانه، محدود به زمان(، هدف واقع

یت يا دستاورد جديدتر در زندگي نوشتن سه موفق
 شخصي و سه هدف فعلي 
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 بخش و دشوار(های قلبي روح)خواسته

 جلسه دهم
مسیر شکوفايي در 

 گستره زندگي 

 -ساختگي، كار خوبخودت، امل مثببا توضیح تعمرور مطالب 
جلو در زندگي، هوشمندی، هدف سطح به، حركت روحس خوب

وری، احساس خوشبختي، شادكامي، رضايت از  باالتر، سالمتي، بهره 
بهزيستي روانشناختي با بحث و بازخورد، تشکر و هديه به   زندگي،

 رسم يادبود 

 اين جلسه تکلیف خاصي نداشت.

برگرف   شکوفاييبرنامه   سلیگمن    الگویاز  ته  پرما 

پنج كلمه    مخففنیز  واژه پرما  ( است.  2018و    2011)

 ,Positive emotions, Engagementانگلیسي  

Relationships, Meaning, Achievement  اين .  است

پردازد. در آموزش  برنامه به ارتقای بهزيستي افراد مي

هیجان  الگویبا   ابراز  بر  پرما  مثبت،  شکوفايي  های 

ذهني مطلوب، برقراری رابطه مثبت  یت  غولداشتن مش

ديگران جستجوبا  زندگي،  در  مثبت  معنای  ،  كردن 

موفقیت و  دستاوردها  خوشايندستیابي  كید  أتد  های 

در    شود.مي كلي  ارتباط  روش  با  كه  برنامه  اين 

شنوايي  گروه آسیب  با  نوجوانان  به  كوچک  های 

داده   با  ،  شدآموزش  افراد  شنوايي  برای  آسیب 

درصد  است  شده  زیساناسبمت روش  با  آن  پايايي  و 

و    93توافق   روا درصد  به    97/0يي  محتوا  ييشاخص 

آمد به  . دست  و  منظور  همچنین  مطالب  بهتر  آموزش 

فیلم پاورپوينت،  از  بحثمفاهیم  آموزشي،  های  های 

گروهي و تکالیف خانگي استفاده شد. از نظر روايي و  

رسید.  یدأيتبه  نیز  پايايي   همان  يت  نهادر  متخصصان 

و    ي زندگ   یفیتكپرسشنامه   ناشنوا  نوجوانان 

پسبه  شنواسخت لحاظ  عنوان  به  شد.  اجرا  آزمون 

پژوهش،  حرفه  اخالقي  هایهمالحظت  رعاي در  ای 

بر  رضايت مبني  نوجوانان  مادران  از  كتبي  نامه 

در پژوهش گرفته شد كارگاهي    و  مشاركت داوطلبانه 

ای درباره  جزوه  و  دشترل برگزار  روه كن برای گ  هروزدو

قرار   آنها  اختیار  در  پرما  برای    .گرفتبرنامه شکوفايي 

دادهتح ازلیل  كووواريانس    ها  تحلیل  روش 

 . متغیری استفاده شدچند

 هایافته 

جمعیت كه  اطالعات  داد  نشان  و  شناختي  میانگین 

استاندا آزمودنيانحراف  سن  آزمايش  رد  گروه  در  ها 

كنترل  و  38/15  19/1±   بود.   60/15  ±24/1  گروه 

آزمون   گروه  tنتايج  بین  كه  داد  نشان  های  مستقل 

رل از لحاظ سن تفاوت معناداری وجود  آزمايش و كنت

( انحراف    (.t =46/0و     Sig=64/0ندارد  و  میانگین 

شنوايي رد  استاندا آزمايش  آزمودني  افت  گروه  در  ها 

كنترل  و   30/55  32/4±   ه ب  40/55  ±30/4  گروه 

از آن بود كه    نشانمستقل    tن  زمونتايج آ  .دست آمد

تفاوت معناداری  از نظر افت شنوايي نیز    بین دو گروه

( نداشت  بنابراين، t =05/0و    Sig =95/0وجود   .)

نمره های  مقیاسمتغیرهای پژوهش كه خرده  اختالف 

از    يرشپذكیفیت زندگي )  و  خود، برچسبو حمايت 

ادراک مشاركت  شده شرم  سن و  اختالف  از  است  و    ( 

آزمو  افت نميدنيشنوايي  ناشي  شاخصها  های  شود. 

به مربوط  يعني  ،  پژوهشمتغیرهای    توصیفي 

های آزمايش  های كیفیت زندگي در گروهمقیاسخرده

پیش موقعیت  در  كنترل  پسو  و  در  آزمون  آزمون 

 ارائه شده است.   2جدول 

 ت زندگی کیفی هایمقیاسخردهتوصیفی   هایشاخص  2جدول  

 گروه کنترل  آزمایش گروه  متغیرها

  کیفیت

 زندگی

 نرمالیتی  انحراف معیار  میانگین  نرمالیتی  انحراف معیار  میانگین  موقعیت

 خود و حمايت از  يرشپذ
 0/ 92 7/ 63 42/ 06 0/ 65 9/ 05 43/ 00 آزمون پیش

 0/ 40 8/ 91 44/ 06 0/ 70 14/ 67 73/ 38 آزمون پس

شرم   و  برچسب

 ه شدادراک

 0/ 14 6/ 03 65/ 33 0/ 56 8/ 00 64/ 84 آزمون پیش

 0/ 19 5/ 83 65/ 00 0/ 99 7/ 52 33/ 84 آزمون پس

 مشاركت
 0/ 69 9/ 53 36/ 46 0/ 21 8/ 50 39/ 23 آزمون پیش

 0/ 12 9/ 13 37/ 20 0/ 98 12/ 70 66/ 15 آزمون پس
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  های هنمرمیانگین  كه  دهد  نشان مي  2نتايج جدول  
مداخله  متغیرها از  پیش  تغیی  در  مداخله  از  پس    ر و 

كرده   تعیین  است.پیدا    برنامهثیر  أتمیزان    برای 
خرده بر  پرما  شکوفايي  كیفیت  مقیاسآموزشي  های 

از    يرشپذ) زندگي   حمايت  برچسبو  شرم    و  خود، 

  با آسیب شنوايي در نوجوانان    ( و مشاركت  شدهادراک
به علت وجود يک متغیر مستقل و سه متغیر وابسته  

آم آزمون  كوواريانس  از  تحلیل  متغیری  ندچاری 
منظور،    شد.  استفاده همین  بودن  نرمال  نخستبه 

ها با استفاده از آزمون آماری شاپیرو ويلکز  توزيع داده

از آزمون ام. باكس  .  ( < 05/0Sig)شد  ید  أيتبررسي و  
ماتريس  برای همگني  فرض  واريانس بررسي    -های 

اين آزمون، فرض  همگني    كوواريانس استفاده شد كه 
واماتريس را    -يانسرهای  كرد  يید  أتكوواريانس 

(11/0= Sig    78/11و= Box's M.)    ديگر عبارت  به 

ماتريس آماری  برابری  لحاظ  به  كوواريانس،  های 
نبود كافي    .معنادار  همبستگي  معناداری  تعیین  برای 

بارتلت   كرويت  آزمون  از  وابسته  متغیرهای  بین 
گي كافي  وجود همبستاز    نشانكه نتايج    استفاده شد

وابسته  نبی همبستگي    متغیرهای  ديگر  بیان  به  بود. 
است   معنادار  وابسته  متغیرهای  و    Sig =004/0)بین 

39/17=Square -Approx. Chi  .)مفروضه   برای   رعايت 

واريانس پژوهش،    هاهمگني  متغیرهای  آزمون  در  از 
كه  لون   معناداری محاسبهاستفاده شد  شده در  سطح 

بود، پس فرض همگني    تربزرگ  05/0از  یرها  همه متغ
مفروضهواريانس تمام  بنابراين  است.  برقرار  های  ها 

متغیری )مانکووا(  آزمون آماری تحلیل كوواريانس چند

ها از اين آزمون استفاده  تحلیل داده  برایبرقرار بود و  
و حمايت    يرشپذهای  مقیاسخردهشد. به اين منظور  

برچسباز   ا  و  خود،  شدهشرم  مشاركت  دراک    در   و 
های آماری  فرضآزمايش و گروه كنترل در پیش  گروه

ترين »اثر پیاليي، المبدای ويلکز، اثر هاتلینگ و بزرگ

روی« محاسبه    بررسي  ريشه  در    شدو  آن  نتايج  كه 
 ارائه شده است.   3جدول 

 نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری  3جدول 
 

 معناداری  سطح Fآماره  طا خآزادی   درجه دی فرضیه آزا  درجه مقدار  زمون نام آ

 گروه

 0001/0 79/67 21 3 90/0 اثر پیاليي 
 0001/0 79/67 21 3 09/0 المبدای ويلکز 

 0001/0 79/67 21 3 68/9 اثر هاتلینگ 
 0001/0 79/67 21 3 68/9 ترين ريشه روی بزرگ

چهارگانه  آزموننتايج   جدول  كه  های  آمده    3در 

كه  باست،   است  آن  كنترل    گروهیانگر  و  آزمايش 

متغیرهای   از  يکي  در  از    يرشپذ حداقل  حمايت  و 

برچسب شده  و  خود،  ادراک  مشاركت  شرم  تفاوت    و 

دارند   پي(>05/0P)معناداری  برای  اين  .  به  بردن 

از   مانکوا  تفاوت،  آماری  نتايج  آزمون  كه  شد  استفاده 

 آمده است.  4در جدول   آن جداگانه

 اریانس چندمتغیری وتحلیل کو جداگانهایج نت 4جدول 

ی متغیرها
مجموع   منبع اثر وابسته 

میانگین   درجه آزادی  مجذورات 
سطح  Fآماره  مجذورات 

 توان آزمون  مجذور اِتا  معناداری 

و  يرشپذ
 خود حمايت از 

 0/ 46 0/ 14 0/ 06 3/ 83 502/ 48 1 502/ 48 آزمون پیش
 1/ 00 0/ 65 0/ 0001 44/ 40 5818/ 91 1 5818/ 91 گروه
     131/ 03 23 3013/ 69 خطا 
      27 9682/ 10 كل

شرم   و  برچسب
 ادراک شده 

 0/ 38 0/ 11 0/ 09 3/ 03 130/ 67 1 130/ 67 آزمون پیش
 1/ 00 0/ 86 0/ 0001 151/ 36 6519/ 33 1 6519/ 33 گروه
     43/ 07 23 990/ 63 خطا 
      27 7914/ 96 كل

 مشاركت

 0/ 71 0/ 23 0/ 01 6/ 87 705/ 23 1 705/ 23 آزمون پیش
 1/ 00 00/ 55 0/ 0001 50/ 00 5126/ 89 1 5126/ 89 گروه
     102/ 53 23 2358/ 20 خطا 
      27 8944/ 42 كل
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جدول    طورهمان نتايج  با  ،  دهدمينشان    4كه 

  ن متغیرهای عنواآزمون بههای پیشگرفتن نمرهنظردر

بین   تفاوت  و    يرشپذمتغیرهای    هایهنمرهمپراش، 

  و مشاركت   شده شرم ادراک  و  ب خود، برچسحمايت از  

است  گروهدر   معنادار  كنترل  و  آزمايش  های 

(05/0P<)مي بنابراين  گ .  به  رتوان  توجه  با  كه  فت 

در   اتا  از    يرشپذمجذور  حمايت  برچسبو    و   خود، 

ادراک  55و    86،  65  ترتیببه  مشاركت  و  شدهشرم 

 . شودميتغییرات به علت اثر مداخله تبیین  درصد 

 یری گنتیجه و بحث

اثربخشي  هدف  با  حاضر  آموزشي    برنامه  پژوهش 

نوجوانان   زندگي  كیفیت  بر  پرما  آسیب  شکوفايي  با 

نشان    شنوايي نتايج  شد.  آموزش    دادانجام  كه 

نوجوانان زندگي  كیفیت  بر  پرما  آسیب    شکوفايي  با 

است.    شنوايي بوده  حاضر  يافتهاثربخش  پژوهش  های 

نتايج   )  پژوهشبا  همکاران  و  بر 2021يانگ  مبني   )

برنامه آموزشي پرما  اثربخ يادگیری  مهارت  برشي  های 

كی  نیز  و  دانشجويان  آموزشي  آنان  و  زندگي  فیت 

بود.   )نهمخوان  و همکاران  پژوهش الی    ( 2018تايج 

كهنشان   پرما    الگوی  داد  افزايش    سببآموزشي 

زندگ  تيرضا دانش  ياز  زندگي  كیفیت  شد  و  آموزان 

نتايج  . همچنین  استر  ض سو با يافته پژوهش حاكه هم 

(  2015كرن و همکاران )پژوهش  با نتايج  اين پژوهش  

برنا  بیانگركه   انجام  كارآمدی  در  پرما  شکوفايي  مه 

نشاطفعالیت تقويت  مدرسه،  و  های  كیفیت    جسماني 

يافته  ي همخوان،  بودزندگي   بعالوه  پژوهش  دارد.  های 

(  1400همکاران )  وهای ضیايي  حاضر با نتايج پژوهش

الگوی   استایردر   بر  مبتني  آموزش  اثربخشي 

شادكامي بر  شکوفايي  و  روانشناختي  شايستگي   ،

دانش اجتماعي  متوسطهمشاركت  دوم  دوره    ؛ آموزان 

همکار و  )میرزاخاني  اثربخشي  1396ان  بر  مبني   )

های مثبت، روابط، احساس  برنامه شکوفايي بر هیجان

دا مجذوبیت  و  پیشرفت  و    ؛ نشجويانمعني،  رسا 

)اهمکار خصوص(  1395ن  آموزش    در  اثربخشي 

كا در  استرس  شکوفايي  و  اضطراب  افسردگي،  هش 

 . آموزان دبیرستاني همسو بوددانش

يافته تبیین  بدر  مدستههای  چنین  يآمده  توان 

سالد  كراستدالل   در  رويکرد    گذشته های  كه 

مثبت   نظريهروانشناسي  شادكامي  از  به  های  كه 

  الگوی ، به سوی  دارند  كیدأترضايت از زندگي  حساس  ا

گسترش   بهزيستي  يا  كردهشکوفايي    اند پیدا 

ه  ك  آموزشي شکوفايي خود   الگوی (.  2018)سلیگمن،  

های مثبت، مشغولیت مثبت،  یجانهلفه  ؤمپنج  شامل  

است    رابطه مثبت، معنای مثبت، و دستاوردهای مثبت

ايت از زندگي  تنها به رضد، نهنبه اختصار پرما نام دار  و

و  د  كنيم اشاره   خود  پذيرش  شخصي،  رشد  بلکه 

ده  احساس هدفمندی را نیز در محتوای خود جای دا 

همکاران،   و  )جايوال  مهم2018است  از  يکي    ترين (. 

پرما   الگوی  مزايای آن    شکوفايي  اثربخشي  بر  كه 

اين  ،  افزايدمي كه  است  بهآمو  الگویاين  عنوان  زشي 

مهارت همزمان    ا رشادكامي    و  بهزيستي  هایآموزش 

پرما ميمي  بر  در برنامه شکوفايي  آموزش  تواند گیرد. 

شرابهتر  به عاطفي  شدن  و  اجتماعي  تحصیلي،  يط 

منجر  دانش سهم  د  شوآموزان  ترمیم  ثری  ؤمو  در  را 

باشد  داشته  نوجوانان  زندگي  و    كیفیت  )ضیايي 

   .(1400همکاران، 

  بهبود در  پرما  شکوفايي  برنامه  آموزش  

نوجوانان  متصمی است.  چشمگیری    رثیأتگیری  داشته 

  با آسیب شنوايي آمده در نوجوانان  عملهای بهيبررس

از    ضعف در حمايت و پذيرشكه    دهدنشان مي خود 

مي شمار  به  آنان  همکاران،  رومشکالت  و  )مور  د 

طر2020 از  هیجان(.  آموزش  ديگر  مثبت،  ف  های 

انگیزهتق ار و  شايستگي  به  ای  از  عنوان  دروني  يکي 

برنامه پرما محسوب    های هسجلاهداف اصلي   آموزشي 

همکاران،  رزاخانیم )د  شومي و  راستای  (1396ي  در   .

اين هدف به نوجوانان حاضر در پژوهش آموزش داده  

مهارت  تاشد   و  توانمندی  افزايش  شخصي  با  های 

در  بتوانند   بعالوه  دهند.  نشان  را  خود  شايستگي 

بی راهنمايي  به  نیاز  مشکدر  شترصورت  الت  خصوص 
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معلمان خود بدون    آموزشي از مربیان وي و غیرشآموز

دلهره و  كمک    ترس  در  كننددرخواست  حضور   .

از  مکان اجتماعي  خدمات  از  استفاده  عمومي،  های 

و  ا  ديگر مواردی بهبود شايستگي  ست كه در راستای 

نوجوانان   به  خود  شنوايي  پذيرش  آسیب  آموزش  با 

 .   داده شد

مهم از  مشتيکي  نوجوانان  رين  آسیب  بکالت  ا 

در    شنوايي زندگي  كیفیت  و  در  مشاركت  بُعد 

استفعالیت اجتماعي  همواره  های  افراد  از  گروه  اين   .

ادامه   و  شروع  مشکالت در  با  شنوا  افراد  با    گفتگو 

و از اينکه نتوانند منظور خود    ی مواجه هستندمتعدد

تگوهای  گفز  . اشوندميدچار نگراني  ،  برسانند را به آنها  

كنار ميهخانوادگي  ازگیری  و  در    كنند  شركت 

ميگروه طفره  بزرگ  همکاران،  های  و  )تیسمیدا  روند 

ا  (.2018 حالي  در  مشاركت  اين  تقويت  كه  ست 

به يکي  اجتماعي  پرما    الگویهای  لفهؤم   ازعنوان 

كنندگان در  . در اين راستا به شركتشودمحسوب مي

آم داده  پژوهش  كنار تا    شد وزش  برای  تال  در  ش 

به   شخصي  وفقیتمرسیدن  مشاركت    بايدهای 

، برنامه  ای با اجتماع داشته باشند. عالوه بر اينسازنده

ويژه توجه  پرما  واقعیتشکوفايي  به  نحوه   و   ها ای 

به نوجوانان با آسیب    زيستن داشت. در اين برنامهبهتر

درباره هیج   انگیزه   و  شايستگي   مثبت،  های انشنوايي 

  روانشناختي   هایهيسرما  با   سازنده   شاركت شکوفايي، م

روابط  و معناداری   كیفیت  با  و   مثبت  شخصیتي،    و 

مي نظر  به  شد.  داده  آموزش  از  زندگي  آنها  رسد 

شخص    و   موفقیت   پیشرفت،  زندگي  در  دستاوردها 

كردند آگاهي   مسیر  پیدا  توانستند    در   شکوفايي  و 

بهتری پیش    گستره نحو  به  را  بنابراين، ندبربزندگي   .  

ويژ چنین  دارد  شکوفايي  يگامکان  برنامه  خاص  های 

 پرما سبب بهبود كیفیت زندگي آنها شده باشد. 

اين به  توجه  نوجوانان  با  در  حاضر  پژوهش  با که 

 14و    بليدس  75تا    45  ييفت شنوابا ا  آسیب شنوايي

رو  اين، ازن انجام شده استستان كاشاساله شهر  17تا  

ا  بايد نتايج  تعمیم  از  دركحتیاط  در  ديگر  يکي   .

پرسشنامه  يتدمحدو از  استفاده  حاضر،  پژوهش  های 

زندگي  خودگزارش كیفیت  ارزيابي  در  دهي 

شركتشركت اين،  بر  عالوه  بود.  كنندگان  كنندگان 

انتخاب شدند كه   ناشنوايان  ويژه  از مدارس  افت  فقط 

از   همگي  و  بود  عصبي  حسي  نوع  از  آنها  شنوايي 

  چنین والدين همه آنها كردند و هم سمعک استفاده مي

 شنوا بودند. 

مي پژوهشپیشنهاد  در  میزان    آيندههای  شود  به 

آزمودني شنوايي  و  افت  متفاوت  سني  دامنه  ها، 

بر  دوره عالوه  شود.  توجه  مختلف  تحصیلي  های 

هي از ابزارهايي مانند مصاحبه  دپرسشنامه خودگزارش

استفاده   مشاهده  ايندشوو  به  توجه  با  برخي  .  که 

شنواآموزان  دانش آسیب  يا    ي يبا  عادی  مدارس  در 

تحصیل   به  مشغول  مي،  هستندتلفیقي  شود  پیشنهاد 

همساالن   با  زندگي  كیفیت  نظر  از  آسیب  آنها  دارای 

. ندشويسه  خود در مدارس ويژه ناشنوايان مقاشنوايي  

های آتي به نوع شود در پژوهش همچنین پیشنهاد مي

شنوايي آنها و  ک ها، وسیله كم آسیب شنوايي آزمودني

شنوايي يا ناشنوايي والدينشان توجه بیشتری    توضعی

رسد كیفیت زندگي  که به نظر ميبا توجه به اين شود.  

متفاوت   شنوايي  آسیب  با  پسر  و  دختر  نوجوانان  در 

. دشوشود به جنسیت آنها نیز توجه  پیشنهاد مي،  اشدب

مي پیشنهاد  اين،  بر  ساير  عالوه  در  پژوهش  اين  شود 

های نوجوانان استثنايي  وهرمراكز و در ساير گ  ،سمدار

 .دشو اجرا

 نوشتپی 

1. Hearing impairment 
2. Quality of life 
3. PERMA flourishing program 

4. Positive psychologyy 

5. Positive emotions 

6. Engagement 

7. Relationships 

8. Meaning 

9. Achievement 
10. Youth quality of life instrument-deaf and hard 

of hearing (YQOL-DHH) 
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