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Abstract 
Background & Objective: Behavioral disorders are as one of the most frequent neurodevelopmental disorders and the common cause that 

children referred psychologists and professionals. Adding to their behavioral problems, many children with behavioral disorders also have 
issues of interaction and relationship with their mothers, fathers, brothers, sisters, and peers. The enduring nature of social reaction easily leads 

to social isolation. This cause is that children and adolescents with behavioral disorders have a few friends. Sometimes they attempt onto the 

least chance for interaction with others and set up a vicious circle. It seems that time perspective cognitive program training could improve the 
mother-child interaction and reduce behavioral problems of children with behavioral disorders. The time perspective cognitive program 

training has a considerable effect on the attitude of a parent than their children, because these children are facing main problems in behavior 
and interaction with a parent. Parents, especially mothers of children with behavioral disorders in emotional reactions face many challenges. 

Undoubtedly, inappropriate emotional responses in families with a child with a behavioral disorder can be the beginning of mental disorders 

and lead to lower life expectancy and psychological well-being. Therefore, the present study was conducted to determine the effectiveness of 
the time perspective cognitive program on emotional reactions, hope, and well-being in mothers of children with behavioral disorder. 

Methods: The present research was a quasi-experimental study with pre-test, post-test design, and control group. The participants were 30 
mothers who have children with behavioral disorder aged 25-38 years old in 2017-2018 academic years. They were from middle socio-

economical class. Subjects were selected by random sampling method from schools Varamin province. They divided into experimental and 

control groups, each group consisting of 15 mothers randomly. The experimental group participated in time perspective program training in 10 
sessions (two sessions weekly; each lasts for 45 minutes), while the control group did not. Tools used for assessment of all participants were 

Depression, anxiety, stress scale; Miller hope scale; and Psychologıcal well-beıng scale (PWBS). Mothers completed the Depression, anxiety, 
stress scale; Miller hopes scale; and Psychologıcal well-beıng scale (PWBS) in pre-test and post-test. Data collected through the questionnaire 

before and after the training sessions. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used with the 23rd version of the statistical package 

for social sciences (SPSS) (p<0.05). 
Results: The first, normality of variables and contingency of variance and covariance assumptions tested. The Kolmogorov Smirnov test 

showed that all variables were normal. Also, Box test confirmed contingency of variance-covariance assumption. So, assumptions of 
multivariate analysis of covariance test confirmed and can be used the multivariate analysis of covariance test for analysis of data. Results of 

multivariate analysis of covariance showed that experimental and control groups had a significant difference, at emotional reactions, hope and 

well-being variables in the post-test stage (p<0.001). The results of multiple analysis of covariance showed time perspective cognitive program 
training had a significant effect on emotional reactions of depression, anxiety, stress, hope and well-being in mothers who have children with 

the behavioral disorder (p<0.001). Time perspective cognitive program training has led to the reducing emotional reactions, increase hope and 

well-being in mothers who have children with the behavioral disorder. It can be said that according to Eta square 49%, 69%, 68%, 71%, and 

64% of variations in variables such as on emotional reactions of depression, anxiety, stress, hope, and well-being respectively, can be 

explained by the subjects’ participation in time perspective cognitive program. 
Conclusion: The time perspective cognitive program training can emotional reactions of depression, anxiety, the stress of the mothers of 

children with behavioral disorder and improve their hope and well-being. Based on the finding of this research, planning for such training 
programs similar to the time perspective cognitive program has a vital role on the emotional reactions, hope, and well-being in mothers of 

children with the behavioral disorder. 
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  .۸۵:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ آذرماه برخط انتشار 

 

های هیجانی، امیدواری و بهزیستی مادران شناختی افق زمانی بر واکنشاثربخشی برنامٔه 
 کودکان با اختالل رفتاری

 ۴، الهام ضرغامی۳راد، احمد صابری۲، حوریه فرجی1یمحمد عاشور*

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛، ایراناصفهان، اصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ٔه، دانشکدبا نیازهای خاصشناسی و آموزش کودکان گروه روان . دکتری1
 ؛پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایران-، واحد ورامینشناسیروانشناسی عمومی، گروه ارشد روانکارشناسی یدانشجو. ۲
 ؛، ورامین، ایرانفرهنگیاندانشگاه . دکترای مشاوره، مدرس ۳
 .دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایران ،پیشوا -ورامین واحد ،شناسیروانگروه شناسی، . دکتری روان۴

 .۸1۷۴۶۷۳۴۴1با نیازهای خاص، کدپستی: شناسی و آموزش کودکان شناسی، گروه روانروانو علوم تربیتی  ٔه، دانشکداصفهان، دانشگاه اصفهان: *آدرس نویسندۀ مسئول
 +۹۸( ۳1) ۳۷۹۳۲۵۴۸: تلفن*
  m.ashori@edu.ui.ac.ir  رایانامه:*

 1۳۹۷شهریور۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷مرداد1۳ تاریخ دریافت:

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 بهزیستی و زندگیهای هیجانی نامناسب منجر به امیدبهشوند. واکنشمی مواجه های زیادیچالش با هیجانی هایواکنش در رفتاری اختالل با کودکان والدینهدف: 
 اختالل با کودکان مادران بهزیستی و هیجانی، امیدواری هایواکنش بر زمانی شناختی افق برنامٔه بررسی اثربخشی منظورشود؛ بنابراین، پژوهش حاضر بهمی کمتر شناختیروان

 .رفتاری صورت گرفت
با اختالل رفتاری در شهرستان  مادران کودکانآماری این پژوهش را  جامعٔهکنترل بود.  گروه و آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشیپژوهش حاضر، مطالعٔه شبه بررسی:روش
افق   شناختیبرنامٔهجلسه، آموزش  1۰نفر بود. گروه آزمایش، در  1۵که اعضای هر گروه  انتخاب شدند، به نحوی گیری تصادفیروش نمونهها به. آزمودنیتشکیل دادندورامین 
و مقیاس  لریم دیامپرسشنامٔه  رهای این پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس؛که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. ابزارا دریافت کردند؛ درحالی زمانی
 .شدتحلیل  ۰٫۰۵در سطح معناداری واریانس چندمتغیری کوتحلیل با استفاده از  های بود. دادهشناختروان یستیبهز

(. نتایج تحلیل >۰٫۰۰1pآزمون تفاوت معناداری داشتند )در مرحلٔه پس یستیبهز و یدواریامی، جانیه یهاواکنشنتایج نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در ها: یافته
با اختالل رفتاری، اثر معناداری داشته  کودکدارای  مادران یستیبهز و یدواری، امیجانیه یهاواکنش بر یزمان افقشناختی  برنامٔهکواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش 

 در مادران دارای کودک با اختالل رفتاری شد. یستیبهز و یدواری، امیجانیه یهاواکنشسبب بهبود  یزمان افق(. در واقع، آموزش برنامٔه شناختی >۰٫۰۰1pاست )

 مادرانشناختی روان یستیبهز و یدواری، امیجانیه یهاواکنشنقش مهمی در  آموزش برنامٔه شناختی افق زمانیریزی برای برنامههای پژوهش، براساس یافته گیری:نتیجه
 ان با اختالل رفتاری دارد.کودک

 ی.جانیه یهاواکنشی، ستیبهزی، دواریاماختالل رفتاری، افق زمانی، ها: کلیدواژه
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 مقدمه ۱
 دهناد؛یم نشاان فرزناد تولاد هنگامباه را یمتفااوت یهااواکنش نیوالد
 اخاتالل مثال یخاصا مشاکل یدارا متولدشاده فرزناد کاه یوقتا ژهیوبه

 یسانت نقاش داشاتن علتباه ماادران کاه ییجاازآن(. 1) باشد 1یرفتار
 رنااد،یگیم عهااده بااه خااود فرزنااد قبااال در یشااتریب تیمساالول مراقااب،
 وجاود واقاع، در(. ۲) کننادیم تجرباه را یشاتریب یهااچالش جهیدرنت
 ریتاثث ماادر یجاانیه یهااواکنش بار تواندیم یرفتار اختالل با کودک
 یهاااواکنش ازجملااه اسااترس و اضااطراب ،یافسااردگ(. ۳) بگاارارد

 و یانار  کااهش باا کاه اسات یاختاللا یافساردگ. هستند مهم یجانیه
 و مار  افکاار و ییاشاتهایب تمرکاز، در اشاکال گنااه، احسااس عالقه،
 یهااییتوانا ت،یافعال ساطح در رییتغ با و شودیم مشخص یخودکش
 کیاولو یب یهااتمیر ریساا و اشاتها خاواب، تیوضاع تکلم، ،یشناخت
 کاه یوقتا. بقاسات و یزنادگ زٔهیاغر یناوع اضطراب(. ۴) است همراه

 آن بااروز سااابقٔه ایاا باشااد دیشااد و مااداوم مکاارر، طوربااه اضااطراب
 کااه کنااد جااادیا فاارد روزماارٔه کااارکرد در یاختاللاا و بااوده ازحاادشیب

 شاودیم لیتباد اخاتالل باه نباشد، یو بهنجار تحول و سن با متناسب
 تیاموقع با که است یراتییتغ ای عیوقا به فرد پاسخ به زین استرس(. ۵)

 ،یشاناخت واکنش چند ای کی ها،پاسخ نیا. باشد مخالف او یاجتماع
 (. ۶) دارند یپ در را یجسمان و یرفتار ،یعاطف
 و یزناادگدبهیام یرفتااار اخااتالل بااا کودکااان مااادران ژهیوبااه و نیوالااد
 یعاامل عنوانباه یزنادگدبهیام(. ۷) دارناد یکما یشناختروان یستیبهز
 توانادیم کاه است یدرون ییروین ،یجانیه یهاواکنش با مرتبط و مهم
 ش،یخااو یباارا کااه سااازد قااادر را افااراد و شااود یزناادگ یغنااا باعاا 
(. ۸) رنادیبگ نظار در نابساامان و یکناون تیوضع از فراتر یاندازچشم
 آن باه ساالمت و یساتیبهز یبرا فرد آنچه به زین یشناختروان یستیبهز
 بار یمتعادد عوامال کاه نیاا باه توجاه باا(. ۹) کنادیم اشاره دارد، ازین

 مشاکالت و هساتند ماثثر یساتیبهز و یدواریام ،یجانیه یهاواکنش
 و مااادر یمنفاا ارتباااط و رفتااار بااا یزناادگ هیاااول یهاسااال در کودکااان
 موجاب کاودک ساازمشکل رفتاار قیاطر نیا از دارد، رابطه او استرس
 یسااتیبهز و یدواریااام کاااهش نامناسااب، یجااانیه یهاااواکنش بااروز
 (. 1) شودیم مادران در یشناختروان
 برنامأه کناد، کماک نیوالاد به راستا نیا در تواندیم که هابرنامه از یکی

 یکاردیرو و یشاناختروان ساازٔه زماان افاق. اسات 2زماان افق یشناخت
 از افاراد ادراک چگوناه دهدیم حیتوض که است زمان بر یمبتن و دیجد

 گااراردیم ریتاثث هااآن اعمااال و یریگمیتصام بار ناادهیآ و حاال گرشاته،
 و باورهاا هاا،نگرش کننادٔهمنعکس کاه زمان افق برنامٔه درواقع،(. 1۰)

 گرشااتٔه شااامل کااه دارد بُعااد پاانج اساات، زمااان بااه مربااوط یهاااارزش
 شاودیم 7نادهیآ و 6گرالارت حاال ،5جبرگرا حال ،4مثبت گرشتٔه ،3یمنف

                                                      
1 Behavioral disorder 
2 Time perspective 
3 Past-Negative 
4 Past-Positive 
5 Present-Fatalistic 
6 Present-Hedonistic 
7 Future 

 افاق یبارا را منطقاه ایا بُعد پنج د،یبو و مباردویز گر،ید انیب به(. 11)
 آن بُعااد دو گرشاته، زمااان باه مربااوط بُعاد دو کااه انادکرده نیاایتع زماان
 (. 1۲) است ندهیآ زمان به مربوط گرید بُعد و حال زمان به مربوط
 یاثربخشا درباارٔه یانادک یهااپژوهش شده،انجام یهایبررس براساس
 پااژوهش جینتااا مثااال، یباارا. اساات شااده انجااام یزمااان افااق برناماأه
 حاال و یمنفا نادٔهیآ در یزماان افاق کاه داد نشان همکاران و نکایاسکس
 پرخطاار یاقتصاااد یهانااهیگز انتخاااب در را نقااش نیشااتریب گرالاارت
 یهانااهیگز انتخاااب بااا ناادهیآ یزمااان افااق ن،یهمچناا(. 1۰) داشااتند
 و یاستوالرساک پژوهش جینتا. داشت یمعنادار ارتباط امن، یاقتصاد
 عالئام و یافساردگ اضطراب، کاهش بر زمان افق برنامٔه نقش وز،یمات

 یهاافتااهی(. 1۳) اساات دانسااته توجااهقابل را سااانحه از پااس اسااترس
 باریمبتن درماان کاه بود آن از یحاک یقمران و یکردآباد یعباس پژوهش

 بااه مباتال دختاار باا مااادران یاتجرباه اجتناااب کااهش باار زماان دگاهیاد
 (. 1۴) است داشته یمعنادار یاثربخش یهوش یناتوان
 افاق برنامأه یاثربخشا زانیام نٔهیزم در شدهانجام یهایبررس به توجه با

 مااادران در یسااتیبهز و یدواریااام ،یجااانیه یهاااواکنش باار یزمااان
 خاأ و میهسات مواجاه یاندک یهاپژوهش با یرفتار اختالل با کودکان
 شادهانجام مطالعاات شاتریب. اسات آشکار کامالً حوزه نیا در یپژوهش
 صاورتبه یپژوهش چیه تاکنون و هستند یارابطه نوع از حوزه نیا در

 باا کودکاان ماادران در یزماان افاق برنامأه یاثربخشا یبررس به میمستق
 بااا کودکااان مااادران رساادیم نظاار بااه. اساات نپرداختااه یرفتااار اخااتالل
 تجربااه را یجااانیه هاااواکنش از یمتفاااوت سااطوح ،یرفتااار اخااتالل

 را هاااآن در یشااناختروان یسااتیبهز و یدواریااام تواناادیم کااه کنناادیم
 یبررساا پااژوهش نیااا یاصاال هااد  ن،یبنااابرا دهااد؛ قاارار ریتااثث تحاات
 و یدواریااام ،یجااانیه یهاااواکنش باار یزمااان افااق برناماأه یاثربخشاا
 .بود یرفتار اختالل با کودکان مادران یستیبهز

 یبررس روش 2
 طاارح از آن در کااه بااود یشاایآزماشبه مطالعااات نااوع از پااژوهش نیااا

 جامعأه. شاد اساتفاده کنتارل گاروه باا آزماونپس-آزماونشیپ یپژوهش
 بااا کااودک یدارا و ساااله ۳۸ تااا ۲۵ مااادران یتمااام را پااژوهش یآمااار
-1۳۹۷ ساال در ماادران نیاا فرزنادان. دادناد لیتشاک یرفتار اختالل
 بااه مشااغول نیوراماا شهرسااتان دخترانااه ییابتاادا ماادارس در 1۳۹۶
 باا کودک یدارا مادر، ۳۰ حاضر پژوهش یآمار نمونٔه. بودند لیتحص
 ییابتادا مادارس از یتصاادف یریگنمونه روشبه که بود یرفتار اختالل

 طلااوع و یرفساانجان اللااهتیآ ،ییایااکبر دیشااه ،یقمصاار اول دورٔه و
: از بودناد عباارت پاژوهش باه ورود یهامالک. شدند انتخاب اسالم،
. یرفتااار اخااتالل بااا فرزنااد داشااتن و سااانسیل تااا پلمیااد التیتحصاا
 خادمات از اساتفاده از باود عباارت زیان پاژوهش از خارو  یهامالک
 بتیغ و پژوهش یاجرا نیح در مراکز ریسا از یشناختروان و مشاوره
 از اطالعااات یآورجمااع یباارا. یدرمااان برناماأه در جلسااه دو از شیباا

 :شد استفاده ریز یابزارها
 ۲1 فارم از پاژوهش نیاا در: اساترس اضطراب، ،یافسردگ اسیمق. 1

 اضااطراب، اسیاامقخرده سااه شااامل کااه شااد اسااتفاده اسیاامق یسااثال
 نیاا. دارد ساثال هفات اسیمقخرده هر و شودیم یافسردگ و استرس
 کارتیل صورتبه و دیگرد ارائه 1۹۹۵ سال در باندیالو توسط اسیمق
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۳ 

 و متوساط کام، اصاالً، یهاناهیگز یدارا ابازار نیاا. اسات شده یطراح
 سه نمره نیشتریب و صفر سثال هر به مربوط ازیامت نیکمتر. است ادیز

 یهاساثال نمرات مجموع قیطر از اسیمقخرده هر یینها نمرٔه و بوده
 در یجاانیه یهااواکنش اسیامق(. 1۵) دیاآیم دسات به آن به مربوط
 ییایاپا و یایروا و شاده اساتفاده افراد از یادیز تعداد یرو بر سیانگل
 را پرسشاانامه نیااا رانیااا در جوکااار و یسااامان. اساات دهیااگرد دییااتث آن

 ،یافسااردگ اسیاامق یباارا ییبازآزمااا اعتبااار هاااآن. اناادکرده ترجمااه
 کرونباا  یآلفا و ۰٫۷۷ و ۰٫۷۶ ،۰٫۸۰ بیترتبه را استرس اضطراب،

 کردناد گازارش ۰٫۷۸ و ۰٫۷۴ ،۰٫۸1 بیترتباه را اسیمق سه نیا یبرا
(1۶ .) 
 و لاریم توساط 1۹۸۸ ساال در پرسشانامه نیاا: لریم دیام پرسشنامٔه. ۲

 در کاااه باااود ساااثال ۴۰ یدارا هیااااول پرسشااانامٔه. شاااد سااااخته پااااورز
 پرسشانامه، نیاا هاد . افاتی شیافازا ساثال ۴۸ باه یبعد یهانسخه
 فیااط در پرسشاانامه نیااا. اساات افااراد در یدواریااام زانیاام ساانجش

( ۵ نمااارٔه) موافاااق اریبسااا تاااا( 1 نمااارٔه) مخاااالف اریبسااا از کااارتیل
 دساات باه هاساثال همأه نمارٔه جماع از کال نمارٔه. شاودیم یگارارنمره
 آن ییایاپا و نموده گزارش مطلوب را پرسشنامه نیا ییروا لریم. دیآیم
 رهبار ،یآقاجاان. است کرده ذکر ۸۰ شترازیب کرونبا  یآلفا براساس را
 بیضار روش باه آن ییایاپا و کردناد ترجمه را پرسشنامه نیا مقتدار و
 یایروا. آمد دست به ۰٫۹۵ و ۰٫۹۲ بیترتبه فیتنص و کرونبا  یآلفا

 (. 1۷) شد گزارش ۰٫۴۸ زین پرسشنامه
 ساال در فیار توساط اسیامق نیاا: یشاناختروان یستیبهز اسیمق. ۳
 نیاا. اسات دهیاگرد دنظریتجد ۲۰۰۲ سال در و شد یطراح( 1۹۸۹)

 مخاالفم کاامالً تاا ماوافقم کاامالً از یادرجاه ۶ وساتاریپ کی در آزمون
 یساتیبهز دهندٔهنشاان شاتر،یب نمارٔه. شودیم داده پاسخ( شش تا کی)

 یساااتیبهز یهاااااسیمق ییایاااپا و یااایروا. اسااات بهتااار یشاااناختروان
. اسات دهیاگرد گازارش مناساب یمتعدد یهاپژوهش در یشناختروان
 یآلفاا و مناساب را هاااسیمقخرده یدرونا یهمساان( 1۸) رندوکیدا

 یهمسان فیر و چف. است افتهی ۰٫۹۰ تا ۰٫۷۷ نیب را هاآن کرونبا 
 ۰٫۹۰ تااا ۰٫۸۲ نیباا را یشااناختروان یسااتیبهز یهااااسیمق یدروناا
 یآلفاا بیضار یبایحب و یمانیسل قیتحق در نیهمچن. اندکرده گزارش
 (. 1۹) آمد دست به ۰٫۸۵ کرونبا 
 هااایآزمودن. شااد مراجعااه منتخااب ماادارس بااه پااژوهش یاجاارا یباارا
 اسیامق و لاریم دیام پرسشنامٔه استرس، و اضطراب ،یافسردگ اسیمق
 هااایآزمودن بعااد، مرحلاأه در. کردنااد لیااتکم را یشااناختروان یسااتیبهز
 افتنااد،ی اختصاااص کنتاارل و شیآزمااا گااروه بااه یتصااادف صااورتبه
 نفاار 1۵ کنتاارل و شیآزمااا یهاااگروه از کیاا هاار یاعضااا کااهیطوربه

 پژوهشاگر توساط شیآزماا گروه یبرا یزمان افق یشناخت برنامٔه. بودند
 و هفتااه پاانج طااول در یاقااهیدق۴۵ جلسااه 1۰ در یگروهاا صااورتبه

 انجاام کنتارل گاروه یبارا یدرماان چیه یول شد، اجرا دوجلسه یاهفته
 هاپرسشانامه همان از استفاده با مداخله، برنامٔه یاجرا از پس. نگرفت
 یشاناخت برنامأه جلساات یمحتاوا. شد گرفته آزمونپس گروه دو هر از
 بااه شیآزماا گاروه در پاژوهش یماداخالت برناماأه باه مرباوط زماان افاق
 .است شده داده حیتوض 1 جدول در جلسات کیتفک
کتباای از  نامٔهرضااایت، منظور رعایاات مالحظااات اخالقاای پااژوهشبااه

آموزشای کارگااه ن گرفته شد و پس از اتماام پاژوهش هام کنندگاشرکت
. نتاایج برگزار گردید برای گروه کنترلروز دو مدت بهبرنامٔه افق زمانی 

در ساطح تحلیل واریانس چندمتغیری حاصل از پژوهش با استفاده از 
 ۲۳ هاا از نساخٔه. جهت تحلیل دادهشدوتحلیل تجزیه ۰٫۰۵معناداری 

 استفاده شد.  SPSSافزار آماری نرم
 زمان افق شناختی برنامٔه جلسات محتوای. 1 جدول

 محتوا هد  جلسات

 زمانی افق بررسی اول
 اندازی بر افق زمانی ارتباط با همسر و فرزندان.چشم

 های فرزندان؛اندازی بر ویژگیتثکید بر ارزش زندگی و چشم
 کنندگان.زمانی مشارکت هایافق شناسایی

 معرفی برنامٔه افق زمانی دوم
 توضیح دربارٔه ساختارهای زمانی گرشته، حال و آینده؛

حال قضا و  گرایانه،های زمانی گرشته مثبت، گرشته منفی، حال لرتمعرفی افق
 گرا، آیندٔه مثبت، آینده منفی و آینده متعالی.قدری، حال کل

 سوم
مفاهیم اساسی برنامٔه افق 

 زمانی

 ارزشمندی زمان؛
 عمل آگاهانه در افق زمان؛

 های زمانی؛وگیری به افقس
 گیر افتادن در یک یا دو افق زمانی؛

 تعادل در افق زمانی.

 گرشته افق زمانی ابعاد چهارم
 منفی و تبیین راهکارها؛ گرشتٔه توضیح جامع دربارٔه افق زمانی

مثبت، بازسازی ذهنی و مرور خاطرات مربوط  گرشته ساختن افق زمانیبرجسته
 به آن.

 حال افق زمانی پنجم
 حال قضا و قدری و راهکارها؛ تحلیل افق زمانی

 گرا؛حال لرت افق زمانی توضیح جامع درباره مفهوم
 یافته.گرا یا گسترشحال کل ساختن افق زمانیبرجسته

 آینده منفی و راهکارها؛ تحلیل چندبعدی افق زمانی آینده افق زمانی ششم
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۴ 

 مثبت؛ آینده توضیح جامع درباره افق زمانی
 متعالی. آینده برجسته ساختن افق زمانی

 هقتم
نیمر  افق زمانی و 

 هاچالش

 شناسایی و درک نیمر  افق زمانی خود؛
 های زمانی همدیگر؛افزایی والدین درباره افقها و دانشتحلیل روایتی چالش

گاهی از افق  برانگیز.های زمانی چالشآ

 های زمانیارتباط افق هشتم
 های زمانی منفی و راهکارها؛افقبررسی ارتباط 
 های زمانی مثبت؛تبیین ارتباط افق

 مثبت. به های زمانی منفیافق های زمانی و تالش برای حرکت ازتعامل افق

 فراگیرسازی اجتماعی نهم
 های زمانی منفی؛اجتناب از خودمحوری و گیرافتادن در افق

 ها؛افکار و اندیشه های زمانی منفی و بازسازی و مرور ذهنیشکستن افق
 پریری، اجتماع محوری، رفتارهای اجتماعی.تثکید بر انعطا 

 زمانی افق سازیمتعادل دهم

 بررسی وضعیت قبلی و فعلی و مقایسٔه آن با وضعیت مطلوب؛
معقول و تالش برای بهبود  حد در سرنوشت و حال قضا و قدری پریرش
 وضعیت؛
 معقول بر اساس وضعیت موجود؛ حد در گرالرت حال از گیریبهره

 مثبت و تبیین آیندٔه متعالی. آینده حرکت به سوی افق زمانی
 

 

 هاافتهی ۳
نفر از مادران کودکان با  ۳۰کنندگان این پژوهش، شامل شرکت

آزمایش  اختالل رفتاری بودند که میانگین و انحرا  معیار سن گروه
 توصیفی هایبود. شاخص ۳۶٫۵1 ± ۳٫۲۳و کنترل  ۳۴٫۲۸ ± ۳٫11

شناختی در های هیجانی، امیدواری و بهزیستی روانواکنش متغیرهای

آزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل آزمون و پسمرحلٔه پیش
گزارش شده  ۲همراه نتایج آنالیز کوواریانس چندمتغیری در جدول به

 است. 

آزمون به تفکیک آزمون و پسشناختی در مرحله پیشهای هیجانی، امیدواری و بهزیستی روانواکنش متغیرهای توصیفی های. شاخص۲جدول 
 گروه آزمایش و کنترل به همراه نتایج آنالیز کوواریانس چندمتغیری دو

 گروه متغیر
 آزمونمقایسه پس آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحرا  
 معیار

 میانگین
انحرا  
 معیار

 مجرور اتا Pمقدار  Fمقدار 

های واکنش
 هیجانی

 افسردگی
 1٫۳۰ 1۴٫۶1 1٫۲۸ 1۸٫۳۲ آزمایش

1۴٫۳۷ ۰٫۰۰1< ۰٫۴۹ 
 1٫1۲ 1۸٫۰1 1٫1۸ 1۸٫۹1 کنترل

 اضطراب
 1٫۲۹ 1۲٫1۴ 1٫۳۰ 1۶٫1۶ آزمایش

۲۶٫۲۰ ۰٫۰۰1< ۰٫۶۹ 
 1٫۲۷ 1۶٫۲۰ 1٫۶۴ 1۶٫1۸ کنترل

 استرس
 1٫11 1۳٫1۹ 1٫۰۸ 1۷٫۶۹ آزمایش

۲۴٫۰۹ ۰٫۰۰1< ۰٫۶۸ 
 1٫۴1 1۷٫۰1 1٫۷۸ 1۷٫۶1 کنترل

 امیدواری
 ۰٫۷1 >۰٫۰۰1 ۲۷٫۴1 ۴٫۹۷ 1۳۴٫۲۶ ۴٫۰۴ 1۰۸٫۶۰ آزمایش
 ۴٫۵۹ 11۰٫۷۴ ۴٫1۷ 1۰۶٫۹۴ کنترل

 شناختیبهزیستی روان
 ۳٫۳۵ ۷۴٫۶۴ ۲٫1۳ ۴۹٫۶۴ آزمایش

۲۳٫۴۰ ۰٫۰۰1< ۰٫۶۴ 
 ۲٫۶۸ ۵1٫۸۲ ۲٫1۰ ۴۸٫۶۵ کنترل

های هیجانی های واکنش، میانگین نمره۲های جدول با توجه به یافته
شناختی استرس؛ امیدواری و بهزیستی روانافسردگی، اضطراب، 

مادران کودکان با اختالل رفتاری پیش از مداخله و پس از مداخله 
 آزمون از استفاده با هاداده توزیع بودننرمال گزارش شده است. ابتدا

 آزمون شد. نتایج تثیید و بررسی اسمیرنو  -کالموگرو  آماری

-واریانس هایتریسما همگنی مفروضٔه نیز بیانگر باکس.ام
 همبستگی وجود بارتلت کرویت بود. همچنین در آزمون کوواریانس

 همگنی  ٔمفروضه. مشخص گردید وابسته متغیرهای بین کافی
 تثیید لوین آزمون از استفاده با نیز پژوهش متغیرهای در هاواریانس

 کوواریانس تحلیل آماری آزمون هایمفروضه تمام شد؛ بنابراین
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۵ 

 از هاداده تحلیل جهت توانمی و بوده برقرار( مانکووا) چندمتغیری
 . کرد استفاده آزمون این

 چندمتغیری مالحظه شد که گروه کوواریانس با توجه به نتایج تحلیل
هیجانی  هایواکنش متغیرهای از یکی در حداقل کنترل و آزمایش

 شناختیروان بهزیستی و امیدواری افسردگی، اضطراب، استرس؛
که  این به بردنپی منظوربه(. >۰٫۰۰1p) دارند معناداری تفاوت
 مانکوا آماری آزمون یک از متغیرها وجود دارد، ازدر کدام تفاوت
 هاینمره درنظرگرفتن ، با۲ها در جدول یافته براساس. شد استفاده
آزمون، همپراش و با حر  اثر پیش متغیرهای عنوانبه آزمونپیش
هیجانی افسردگی،  هایواکنش یرهایمتغ بین نمرات تفاوت

 مادران در شناختیروان بهزیستی و امیدواری اضطراب، استرس؛
در مرحلٔه  کنترل، و آزمایش گروه دو در رفتاری اختالل با کودک دارای
که برنامٔه  گفت توانمی(؛ بنابراین >۰٫۰۰1p) بود آزمون معنادارپس

معناداری داشته است. به شناختی افق زمان بر متغیرهای پژوهش اثر 
 هایواکنش متغیرهای از یک هر در اِتا مجرور به توجه بیان دیگر، با

 بهزیستی و امیدواری هیجانی افسردگی، اضطراب، استرس؛
 با تغییرات ٪۶۴ و ٪۷1، ٪۶۸، ٪۶۹، ٪۴۹ترتیب به شناختیروان
 .شودمی تبیین زمان شناختی افق برنامٔه آموزش مداخلٔه به توجه

 

 بحث 4
 بار یزماان افاق یشناخت برنامٔه یاثربخش نییتع هد  با حاضر پژوهش
 اخاتالل باا کودکاان مادران یستیبهز و یدواریام ،یجانیه یهاواکنش
 نیبا کاه بود آن از یحاک پژوهش افتٔهی نینخست. گرفت صورت یرفتار
 یجااانیه یهاااواکنش در شیآزمااا گااروه آزمااونپس یهااانمره نیانگیاام

 تفاااوت کنتاارل گااروه بااا سااهیمقا در اسااترس اضااطراب، ،یافسااردگ
 وزیمات و یاستوالرسک پژوهش جینتا با افتهی نیا. دارد وجود یدارمعنا
 اضاطراب، کااهش بر زمان افق یشناخت برنامٔه یاثربخش بریمبن( 1۳)

 نیهمچنا. بود همسو زنان در سانحه از پس استرس عالئم و یافسردگ
 ریتاثث خصاوص در( ۲۰) لیبرونسک و اسورد اسورد، پژوهش جینتا با

 اساترس و یافساردگ اضاطراب، کااهش بار زماان افاق یشاناخت برنامٔه
 جینتاا باا یهمخوان یدارا هاافتهی نیابرعالوه. بود همخوان هایآزمودن
 درماان ریتاثث خصاوص در( 1۴) یقمرانا و یکردآبااد یعباسا پژوهش
 مباتال دختار با مادران یاتجربه اجتناب کاهش بر زمان دگاهید بریمبتن
 . بود ،یناتوان به
 کاودک یدارا ماادران یازهااین که نمود انیب توانیم افتهی نیا نییتب در
 کاودک تولاد لحظٔه از که است یمشکالت از برخاسته یرفتار اختالل با
 ممکان هااآن. شاوندیم روروباه هااآن باا ،یرفتاار اخاتالل صیتشخ ای

 تجرباه را یدگیاتن و اضاطراب ،یافساردگ چاون یمختلف حاالت است
 از(. 11) دهناد نشاان خود از ینامطلوب یهاواکنش آن دنبالبه و کنند
 و یشناسبیآس در گرشته بُعد نقش زمان، افق کردیرو در گر،ید یسو

 بُعااد یباااال سااطح کااه یطورباه اساات، برجسااته اریبساا یرواناا ساالمت
 مارتبط یروان یشناسبیآس مختلف یهاجنبه با تواندیم ،یمنف گرشتٔه
 کااهش بار دیاتثک باا توانیم زمان، افق بر متمرکز مداخالت در. باشد
 بااه آنااان تمرکااز شیافازا و گرشااته یمنفاا یهاجنباه بااه نیمااراجع تمرکاز
 روان ساالمت ساطح یارتقاا به خود، یزندگ خچٔهیتار مثبت یهاجنبه

 دیابع پاس(. 1۳) کارد کماک یروانا یشناسابیآس یهاجنباه کاهش و
 ماادران یجاانیه یهااواکنش بار یزماان افاق برنامأه آماوزش که ستین

 . باشد موثر یرفتار اختالل با کودکان
 افاق یشاناخت برنامأه آماوزش کاه باود آن از یحاک پژوهش افتٔهی نیدوم
 یمطلاوب ریتاثث یرفتاار اخاتالل باا کودکاان ماادران یدواریام بر یزمان
 همکااران و نکایاسکسا جینتاا باا حاضر پژوهش افتهی نیا. است داشته
 مناساب، یهاناهیگز انتخااب در یزماان افق مطلوب ریتثث بریمبن( 1۰)

 باریمبن( ۲1) همکااران و دیرش پژوهش جینتا با نیهمچن. بود همسو
 یهمخااوان انیدانشااجو یدواریااام و یسااتیبهز بااا یزمااان افااق ارتباااط
 کارد عناوان توانیم حاضر پژوهش افتٔهی نیدوم نییتب منظوربه. داشت
 بااه شیگارا باا یمنفاا یدادهایارو نشاخوار زماان، افااق یتلاور طباق کاه

 هماراه دیجد تجارب رییتغ از کنندهاجتناب و کارمحافظه ،یمنف گرشتٔه
 باا کاودک یدارا یهااخانواده در کاه اسات یحاال در نیاا(. 11) است
 مشااهده وفاور باه گرشاته تلاخ عیوقا یادآوری و تکرار ،یرفتار اختالل

 کاه کنادیم جاادیا ماادران در را تفکار نیاا زماان افاق برنامٔه و شودیم
 کناد؛یم تیاتقو را یدواریاام تفکر نیا. است کنترل قابل یمنف گرشتٔه
 از یکای و باوده ینیبخاوش باه کیانزد اریبسا میمفاه از یکی یدواریام
. اسات بهتار یفردا یجستجو به افراد واداشتن یبرا یزندگ یهایژگیو
 سامت باه شتریب را ندهیآ یزمان جدول زمان، افق بریمبتن درمان یط در

 کاه ساتین انتظار از دور نیبنابرا ؛(1۳) دهدیم گسترش مثبت اهدا 
 یادیاز و مثبات ریتاثث هایآزمودن یدواریام بر یزمان افق برنامٔه آموزش
 . باشد داشته
 افاق یشاناخت برنامأه آماوزش کاه بود آن از یحاک پژوهش افتٔهی نیسوم
 بااا کودکااان مااادران یشااناختروان یسااتیبهز باار یمطلااوب ریتااثث یزمااان
 پژوهش جینتا با حاضر پژوهش افتٔهی نیا. داشت ریتثث یرفتار اختالل
 بار یزماان افاق برنامأه مطلاوب ریتاثث باریمبن( 11) همکااران و بکون
 جینتاا باا نیهمچن. داشت یهمخوان هایآزمودن یشناختروان یستیبهز

 بااا یزمااان افااق ارتباااط خصااوص در( ۲1) همکاااران و دیرشاا پااژوهش
 افتااهی نیااا نیاایتب در. بااود همسااو انیدانشااجو یدواریااام و یسااتیبهز
 درماان زماان، افاق باریمبتن درماان از مرحلاه نیآخار کاه گفات توانیم

 انجاام و یاجتمااع یهااتیفعال در شارکت باه را افراد که است یرفتار
 یهایریگگوشاه و اجتنااب جباران یبارا حاضار حال یهایخوشگرران
 گارید ییساو از(. 1۳) دیانمایم قیتشاو یافسردگ زمان در شدهتجربه
 باا مواجاه و ییارویارو قیاطر از یخوشا و یخوشبخت که گفت توانیم

 قاتیحق در. دیاآیم دسات باه ازهااین و مشاکالت ،یزنادگ یهاچالش
 مانناد یمتضااد مقاوالت یهمراها و تعامال یگرو در انسان یستیبهز
. اسات یدیاناام و رناج مقابال در یدواریام و یبلندپرواز لرت، و درد
 را یزناادگ تیریمااد دیاابا یشااناختروان یسااتیبهز بااه افتنیدساات یباارا

 یزماان افاق یشاناخت برنامٔه آموزش که ستین دیبع پس(. 1۰) آموخت
 ریتااثث یرفتااار اخااتالل بااا کودکااان مااادران یشااناختروان یسااتیبهز باار

 . بگرارد یمعنادار
 از مطالعااه نیااا در. بااود مواجااه ییهاتیمحاادود بااا حاضاار مطالعاأه
 کم نمونٔه حجم با مادران گروه یرو بر پژوهش شد، استفاده پرسشنامه
. نشااد فااراهم یریااگیپ آزمااون انجااام فرصاات نیهمچناا. دیااگرد انجااام
 خانواده، ساختار ازدوا ، مدت سن، مانند یمختلف عوامل نیابرعالوه
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۶ 

 ،یجااانیه یهاااواکنش باار یاجتماااع و یاقتصاااد تیوضااع و فرهناا 
 اسات؛ اثرگارار یرفتار اختالل با کودکان مادران یستیبهز و یدواریام

 از یشاتریب نمونٔه حجم با یبعد یهاپژوهش شود،یم شنهادیپ نیبنابرا
 نیهمچنا. شاوند انجاام یترگساترده یسان یهاگروه در و جنس دو هر
 مشاااوران، شناسااان،روان یباارا یزمااان افااق برناماأه یآموزشاا یهااادوره

  .گردد یطراح نیزوج و خانواده آموزش مدرسان

 گیرینتیجه ۵
 بر یزمان افق برنامٔه آموزش که داد نشان پژوهش نیا جینتا

 اختالل با کودکان مادران یستیبهز و یدواریام ،یجانیه یهاواکنش
 ،یرفتار اختالل با کودک یدارا مادران. داشت یمطلوب ریتثث یرفتار
 مواجه یادیز یهاچالش با شیخو فرزندان مشکالت برابر در

 استفاده یمناسب یهاحلراه از توانندینم اوقات شتریب و شوندیم
 سالم عملکرد در یزمان افق یشناخت برنامٔه آموزش کهیحالدر. کنند
 و حال گرشته، بر یریگجهت نیب تعادل از یناش که یشناختروان
 شیافزا ،یجانیه یهاواکنش کاهش در یمثثر نقش است، ندهیآ
 .کندیم فایا یشناختروان یستیبهز و یدواریام
 

 تشکر و قدردانی 6
 یاری پژوهش نیا یاجرا در را ما که یزانیعز یتمام از لهیوسنیبد

 .شودیم یقدردان و تشکر مانهیصم نمودند،
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