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از نفر  03 ه تعدادب یا نمونه ،در دسترس یریگ نمونه روش از استفاده با که بود گواه گروه با آزمون پس
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 مقدمه

 برای 8393 اوایل و 8303 دهه در ابتدا 8یادگیری یا اختالل یادگیری ناتوانی اصطالح

 یا متوسط هوش یادگیری، ناتوان کودکان که معنی بدین. است شدهکاربرده  به بار اولین

 کنند عمل مدرسه در ای شایسته طور به حوزه چند یا یک در توانند نمی اما دارند باالتر

ی یادگیری در هر کالس ها یناتوانکودکان و نوجوانان مبتال به (. 8033 ،و کاکاوند احدی)

 توانند ینمد، اما ان مبتال به ناتوانی در یادگیری نابینا نیستنآموز دانش. شوند یمدرس یافت 

بسیاری از چیزها را مانند همساالن خود ببینند؛ ناشنوا نیستند اما در بسیاری از موارد 

مانند افراد طبیعی گوش کنند یا صداها را بشنوند. از نظر رشد شناختی  توانند ینم

از ، افزون بر آن، آنان با بسیاری رندیگ یمی ندارند، ولی با روش متفاوتی یاد ماندگ عقب

خدادادی و ) شوند یمرفتارهایشان باعث به هم ریختن کالس و ایجاد ناراحتی در خانه 

از هوش طبیعی  مواقعدر اکثر  نکهیا باوجود(. کودکان ناتوان یادگیری 8031 موسوی پور،

پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند و با سختی به تحصیل ادامه  توانند ینمبرخوردارند، 

که این به نوبه خود صدمات اجتماعی، اقتصادی،  کنند یملب ترک تحصیل و یا اغ دهند یم

 توأمجامعه به دنبال دارد. این نوع مشکالت  فرد وروانی بسیار برای  -فرهنگی و عاطفی

 شود یمی مسئوالن، مربیان و والدین در این زمینه، سبب ها ییناآشناو  ها یآگاهبا فقدان 

ذهنی فرستاده شوند و یا  مانده عقبان آموز دانشمدارس  که گاهی این کودکان به خطا، به

به اجبار در مدارس عادی باقی بمانند. در صورت اول، به علت برتری هوشی این 

ذهنی، دچار مشکالت سازشی و تطابقی  مانده عقبان نسبت به کودکان آموز دانش

ی ها شکستند با ی که در یادگیری دارا ژهیوو در صورت دوم به علت نارسایی  گردند یم
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و احتماالً به رفتارهای  شوند یمو از مدرسه و درس بیزار و متنفر  شوند یمی مواجه درپ یپ

 و منزه گلشنی شوشتری، اهرمی،) کنند یمی گرایش پیدا کار بزه ازجملهی ضد اجتماع

 (.8033کمرزرین،

ناتوان توان یا  شده حاکی از این است اثرات منفی داشتن کودک کم مطالعات انجام

شود؛ چراکه مادر اولین  موجب ایجاد تنش و فشار در اعضای خانواده خصوصاٌ مادر می

کند. احساساتی مثل گناه و تقصیر،  می طور مستقیم با کودک ارتباط شخصی است که به

گیری مادر و عدم  تواند سبب گوشه ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک می

بینی و  احساس خودکم نفس و با محیط و همچنین پایین آمدن عزت عالقه به برقراری رابطه

نفس پایین، بروز  عزت و ناشاد بودن در مادر شود که پیامد آن ارزشی و غم و اندوه بی

خطر افتادن سالمت روانی و بهزیستی  ی بهطورکل بهاسترس، اضطراب، افسردگی و 

شده  ادراک (. استرس8019 ی،نریمانی، آقا محمدیان و رجب) شناختی مادر است روان
واکنش بدن به تغییری که مستلزم سازگاری یا پاسخ جسمی، ذهنی یا  از عبارت است8

زا ایجاد شود، حتی سرکار  هر عامل یا محرک تنش لهیبه وستواند  هیجانی. استرس می

؛ 8031، قره گوزلوو  عطادخت؛ 1380 ،1مود، دیش و کانگ ماررو،) داشتن با یک بیمار

 مادران دیدگاه بررسی در( 1380) همکاران و 0در همین راستا بلچر (.8031ی، حبیب

 نتیجه این به ناتوانی دارای فرزند داشتن مثبت تأثیرات ی درباره تبار التین و پوست سیاه

 از نظر صرف داشتند فرزندانشان به نسبت تری مثبت دیدگاه تبار التین مادران که رسید

 او یادگیری و رفتار در کودک ناتوانی. داشتند ناتوانی دارای ککود یا سالم کودک که این

 های گونه به والدین ویژه به و افراد مختلف، های فرهنگ در اما گذارد، می منفی تأثیر

                                                                                                                            
1 . Perceived stress 

2. Morrow, Mood, Disch & Kang 

3 . Blacher 
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 اجتماعی داغ با ناتوانی ها، فرهنگ از بسیاری در. دهند می نشان واکنش ناتوانی به متفاوتی

 (.1380 ،8هایت و کایاما) است همراه جدی

کردن عوامل  یریتشخص در مد ییتوانا عنوان که به 1از طرفی انسجام روانی

ها و فشارهای  شود که فرد در برابر استرس شود. موجب می تعریف می یروان یزا استرس

مادسن، ونتگاد و  -فلستنبرگ) روانی، حد باالیی از استرس و فشار روانی را تحمل کند

ساس انسجام روانی باال نسبت به افرادی که احساس افراد دارای اح(. 1339، 0مریک

تری از فشارهای مضر مرتبط با تجارب منفی را  های کوتاه انسجامشان ضعیف است دوره

تجربه خواهند کرد. احساس انسجام روانی عامل مهمی برای رشد و بقای سالمت افراد 

متغیرهای فردی در احساس ظاهراً  .تنهایی کل سالمتی را توضیح دهد تواند به است اما نمی

بنابراین احساس انسجام  انسجام وجود دارد که با سالمت جسمی و روانی مرتبط است؛

و عمل کردن با اطمینان درونی و  عنوان روش مشخصی است در اندیشیدن، بودن روانی به

برداری و استفاده  شود افراد منابع در دسترس خود را شناسایی، بهره مشخص که موجب می

(. آنتوسکی در مورد پیامدهای احساس انسجام 1381، 1مکسنز، اسپنس و لیلیفیل) ندکن

ای است که اثرات استرس را  یافته معتقد است که احساس انسجام یک منبع مقاومت تعمیم

گیرد که احساس انسجام  کند. این تعدیل از این طریق انجام می بر سالمتی تعدیل می

دهد.  را در اختیار فرد قرار می زا خورد با عوامل استرسهای سودمند و مفیدی از بر روش

های زندگی مقاومت  سازد تا در برابر اثرات استرس این احساس، فرد را قادر می رو ازاین

 (.8011 کار، زهرا) بیشتری از خود نشان دهد

                                                                                                                            
1 . Kayama & Haight 

2 . Mental solidarity 

3 . Flensborg-Madsen, Ventegodt & Merrick 

4 . Moksnes,  Espnes & Lillefjell 
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شده مادران دارای فرزند  های متعددی در جهت کاهش استرس ادراک تاکنون مداخله

تا آنجا که محقق  شده است اما در زمینه افزایش انسجام روانی انجام دگیریاختالل یا

که  یمداخالتنشده، از طرفی امروزه  ای در جامعه هدف انجام بررسی نموده است، مداخله

برخوردارند. در  یژهو یگاهاست، از جا یشناخت روان یها آموزش روان و آموزش یهبر پا

 یاز رویکرد شناختی یا شناخت زندگی،جهت ارتقا  ،یشناخت روان یشیناکثر تحقیقات پ

 ها درمان ینبا نسل سوم ا امروزهاما  ؛(1331 ،8یسو ال یگدشده است )ا رفتاری استفاده

اشاره  توان میانداز زمان  بر چشم یبه درمان مبتن ها درمان ینا ازجملهو  یممواجه هست

 ویژه بهابعاد رفتار انسان  یر بر تمامعوامل مؤث یناز قدرتمندتر یکیانداز زمان  چشم نمود.

بار توسط  ینانداز زمان اول (. مفهوم چشم1330، 1یمباردوو ز یولاست )بون یزندگ یفیتک

بعد  یک عنوان به( 8030و زیمباردو،  یا؛ به نقل از علیزاده فرد، محمد ن8331) یمباردوز

 مطرح شد. یشناخت یروانشناس اردر ساخت یاساس

از  یعیوس یفدر ط یندهرا که مالحظات گذشته، حال و آ ینفوذانداز زمان  چشم

و همکاران،  0یوارل، تمپل، پر ی،)مک کا کند می یفدارند، توص یانسان یرفتارها

 شان اجتماعیو  یماد یایاست که افراد دن یشناخت یاساس یندانداز زمان، فرآ (. چشم1380

توجه به گذشته، حال و  یرو تأث کنند میر و با آن تعامل برقرا یرادراک، تفس یقطر ینا ازرا 

(. 1388 گو، یقتبشارت و حق ،)زبردستکند  می یفانسان توص یرا در مورد رفتارها یندهآ

، حال قضا و گرایانه حال لذت ی،منف ی مثبت، گذشته ی انداز زمان پنج بعد گذشته چشم

 ی دهنده که نشان یمنف ی (. گذشته1380، 1و بوید مباردویز) گیرد یرا در برم یندهو آ یقدر

                                                                                                                            
1 . Egede & Ellis 

2 . Boniwell & Zimbardo 

3 . McKay, Worrell & Temple 

4 . Zimbardo & Boyd 
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ر آو یو شاد یداحساسات شد ی دهنده مثبت نشان ی نسبت به گذشته است؛ گذشته ینیبدب

و لذت بردن  یخشنود یبرا یلتما ی دهنده نشان گرایانه نسبت به گذشته است؛ حال لذت

 کنترل غیرقابل یروهایاست که ن یناعتقاد به ا ی،از تجارب حاضر است؛ حال قضا و قدر

به اهداف  یابیدست یبرا ریزی برنامهتفکر و  یندههستند و آ یندهسرنوشت و آ ی کننده یینعت

افراد به گذشته،  یشگرا یت،و درنها شده یلتشک دهد؛ میقرار  گیری اندازهبلندمدت را مورد

 (.8030 یفی،لو و لط ی)تق کند می گیری اندازهرا  یندهحال و آ

مسائلی که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران قرار همانطور که قبال اشاره شد یکی از 

های  معلولیت نهمچو هایی حالتکه این اصطالح  گرفته اختالل یادگیری  می باشد

 یشدر پریشی نباز و 0خوانش پریشی ،1یمغز جزئی ریبدکا ی،مغز سیبآ ،8ادراکی

داشتن ( و در درجه اول 8031 عباسی،و  قرامکی )پورعبدل، گیرد را در برمی 1پریشی

الخصوص مادران این  ناتوانی یادگیری بر عقاید، باورها و افکار خانواده علی مبتال بهفرزند 

ای دارد تا جایی که مادران چنین کودکانی، احساسات مختلفی  مالحظه کودکان تأثیر قابل

ها، تکذیب و انکار، افسردگی، ناامیدی و بسیاری از  کامی ازجمله سردرگمی، تلخ

سالمتی و بهزیستی مادران این  کنند که این خود بر میزان ی را تجربه میاحساسات منف

گذارد. مادران دارای کودکان اختالل خاص یادگیری به دلیل  ان تأثیر منفی میآموز دانش

کارگیری توانایی گوش دادن،  ای که فرزندانشان در امر فراگیری، به مشکالت عدیده

انایی الزم برای تحمل این شرایط را نداشته صحبت کردن و ... دارند، ممکن است تو

زند و سبب افت و پایین آمدن سالمتی  باشند و این امر آرامش روانی والدین را به هم می

                                                                                                                            
1 . perceptual hondicaps 

2 . minimal brain dysfunction 

3 . dyslexia 

4 . developmental aphasia 



 …اختالل آموزان  دانششده مادران  و استرس ادراک یانداز زمان در انسجام روان درمان چشم یاثربخش 
 

25 

 

های رایج این والدین در قبال کودکان خود، طیف وسیعی از  شود و اغلب واکنش ها می آن

انداز  مداخله درمانی چشملذا آموزش  شود. غم و اندوه تا احساس درماندگی را شامل می

تری را تجربه کنند و در این دانداز زمان نامحدو شود که چشم زمان به این مادران باعث می

دچار آشفتگی روانشناختی و ناامیدی   رغم وجود  موانع و اجتناب از آنها، مسیر علی

ذهنی در  توان کمنشوند. بنابراین با توجه به اثرات داشتن فرزند دارای اختالل یادگیری یا 

و نقش انسجام روانی در این بین و از طرفی ها  آنشده والدین  افزایش استرس ادراک

انداز زمان در این بین ممکن است داشته باشد و با توجه به اینکه در  ی که چشمریتأث

 نشده  انجامی کارآمد ا مداخلهمستقیم یا  طور بهراستای ارتباط متغیرهای مذکور پژوهشی 

، لذا پژوهش حاضر در راستای هدف شود یمپژوهشی در این زمینه احساس  ألخاست و 

شده مادران  و استرس ادراک یانداز زمان در انسجام روان درمان چشم یاثربخش

 سؤالو به دنبال پاسخ به این  شود یمیادگیری شهر زاهدان انجام ان اختالل آموز دانش

شده مادران  و استرس ادراک یروان انداز زمان در انسجام درمان چشماست که آیا 

 است یا خیر؟ اثربخش یادگیریان اختالل آموز دانش

 روش
پس آزمون با گروه گواه   -پیش آزمون با استفاده از طرح آزمایشی  عپژوهش حاضر از نو

انسجام وهش متغیر مستقل آموزش چشم انداز زمان و متغیر وابسته پژوهش، بود. در این پژ

 می باشد.  شده دراکو استرس ا یروان

بتال مان آموز دانش جامعه آماری شامل همه مادران دارایجامعه، نمونه و روش نمونه گیری: 

 03 شامل ای زاهدان بودند. نمونه در شهر 8039-8031اختالل یادگیری در سال تحصیلی  به

ر نف 80نفر گروه آزمایش و  80و در دو گروه ) انتخاب تصادفی در دسترس روش به نفر
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های  ورود، داشتن حداقل سطح سواد ابتدایی، قرار  ترین مالک گروه گواه( قرار گرفتند. مهم

سال، تشخیص قطعی اختالل یادگیری کودکشان، نداشتن  93تا  10گرفتن در دامنه سنی 

، داشتن رضایت کامل زمان همبیماری روانی دیگر، عدم قرار گرفتن در دوره آموزشی دیگر 

سات درمانی بوده است .)شرایط  خروج حذف شد(. جهت گردآوری برای حضور در جل

 اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:

 توسط که است سؤال 00 روانی شامل انسجام پرسشنامهانسجام روانی:  نامه پرسش -8

 0) کرتیلا مقیاس بی و ا نهیگز 0یا  0صورت  که به است شده تهیه (8330) 8آنتونووسکی

، ردیگ یمی که آزمودنی از این مقیاس ا نمره و حداکثرحداقل  .شود یمی گذار هنمرای(  درجه

را در نامه  پرسش( پایایی این 1339) رگ و همکارانبود. فلستنبخواهد  830و  00 به ترتیب

ری نظر بگزارش کرده است. در پژوهش ص 19/3و در پژوهشی دیگر  11/3یک پژوهش 

به  11/3اخ به روش آلفای کرونب نامه پرسشیایی این ( پا8038ی )بیی و طیعبد خدازاده، 

 از سازه اعتبار دادن نشان برای (8038علی پور  وشریف )پژوهش آمد. همچنین در  دست

درصد  1960 هـک عامل انجامید یک استخراج به عاملی تحلیل و شداستفاده  عوامل تحلیل

 برابر انسجام حس پرسشنامه سؤالهای درونی همسانی همچنین . کندمی تبیینواریانس را 

390/3 =  αدر پژوهش  باشد می مقیاس این مطلوب اییـپای نگراـبی هـک دـآم دست به.

 به دست آمد. 18/3حاضر پایایی کل به روش آلفای کرونباخ 

( 8310) 1این مقیاس توسط کوهن، کامارچ و مرملستین شده: مقیاس استرس ادراک -1

هیچ ) ای درجه 0. هر گویه براساس یک مقیاس لیکرت گویه است 81شده و دارای  ساخته

گیرند. مقیاس می 1تا  3ها به ترتیب نمره  شود. این گزینه تا خیلی زیاد( پاسخ داده می

                                                                                                                            
1 . Antonovsky 

2 . Cohen, Kamarck & Mermelstein 
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سنجد. الف. خرده مقیاس ادراک منفی از استرس که دارای  مذکور دو خرده مقیاس را می

میمورا و  گویه است. 1ارای گویه است، ب. خرده مقیاس ادراک مثبت از استرس که د 1

و  11/3 ( در پژوهشی بر روی دانشجویان ژاپنی آلفای کرونباخ را به ترتیب1331) 8گریف

نامه توسط ده تن از اساتید دانشگاه دست آوردند. روایی محتوایی این پرسش به 18/3

 دنژا علوم پزشکی مشهد تابید شده است. اعتبار نسخه فارسی آن توسط باستانی، رحمت

شده است. محمدی یگانه،  گزارش 11/3( با روش همسانی درونی 8011) حقانی و جهدی

اند. در پژوهش  نیز اعتبار آن را تابید کرده (8011) حقانی وفایی، آگیالر فیضی، باستانی،

 به دست آمد. 19/3حاضر پایایی کل به روش آلفای کرونباخ 

مراجعه به مرکز  ورش زاهدان وپر آموزش ودر ابتدا با اخذ مجوز از روش اجرا: 

های ورود به پژوهش را داشتند، توضیحاتی در  اختالالت یادگیری، به کسانی که مالک

مورد شیوه و فرآیند پژوهش، محرمانه بودن، حق خروج از پژوهش، داشتن رضایت کامل 

 نفر( و گروه گواه 80تصادفی در دو گروه آزمایش ) به صورتداده شد. سپس آزمودنی 

های پژوهش پاسخ  نامه نفر( قرار گرفتند و از مادران خواسته شد که در ابتدا به پرسش 80)

انداز زمان در  شش جلسه آموزشی چشم (، سپس افراد گروه آزمایش درآزمون شی)پ دهند

ای  ای قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ مداخله دقیقه 93هفته و هر هفته یک جلسه  9مدت 

 گرفته شد.  پس آزمونسپس از هر دو گروه دریافت ننمودند. 

کل آموزش بسته آموزشی مورداستفاده در این پژوهش پروتبرنامه مداخله آموزشی: 

 باشد. ( بوده است که خالصه جلسات به شرح زیر می8030 ،چشم انداز زمان )نوروزی
 انداز زمان . خالصه جلسات آموزش چشم8 جدول

 موزشآمحتوای جلسات  تعداد جلسه

                                                                                                                            
1. Mimura & Griffiths 
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زمان، بیان مقررات جلسات و شـیوه برگـزاری    انداز چشمگروه، آشنایی با مفهوم  اعضاءآشنایی با  جلسه اول

 .آزمون یشپجلسات و اجرای 

ینی و امیـدواری بـه آینـده، احسـاس معنـاداری،      ب خوشدر جلسه قبل،  شده طرحیادآوری مسائل  جلسه دوم

 یامدهای آن.پگیری و  یمتصم

 یزی برای زندگیر طرحه تکالیف جلسه قبل، رسیدگی ب جلسه سوم

ی، زندگی در زمان حال، ایجاد تعادل در زندگی بر اساس سه خودآگاهبررسی تکالیف جلسه قبل،  جلسه چهارم

 زمانی انداز چشمحالت 

 یزی برای فردایی موفق.ر برنامهی و گذار هدفبررسی تکالیف جلسه قبل،  جلسه پنجم

 .پس آزمونیف جلسه قبل، مروری بر محتوای جلسات گذشته، اجرای رسیدگی به تکال جلسه ششم

و آزمون  11نسخه  SPSSافزار  از نرمبا استفاده  ها دادهپس از گردآوری اطالعات، 

 تحلیل شدند. رهیچند متغ انسیکووار لیتحل

 نتایج
ا در سال ام 00تا  10( از مادران بین درصد 00/00نفر ) 0نتایج نشان داد در گروه گواه 

سال اما در  10تا  09 درصد( 13نفر ) 9در گروه گواه  درصد( 99/19)نفر  1گروه آزمایش 

تا  19( نیز بین درصد 99/19نفر ) 1( و در گروه گواه درصد 00/00نفر ) 1گروه آزمایش 

درمان  یاثربخش یبررسبودند. جهت نفر  (درصد 13) 0سال اما در گروه آزمایش  00

ان اختالل آموز دانششده مادران  و استرس ادراک ینسجام روانانداز زمان در ا چشم

مفروضه  یداستفاده شد. پس از تاب یرهمتغ چند یانسکووار یلاز آزمون تحلی، ریادگی

به عنوان  اه گروه ینوابسته در ب یرهایمتغ یانسوار یهمگنها،  یانسکووار یسماتر یهمسان

 یلبه انجام تحل ها دادهل بودن یانس و آزمون نرماکووار یلمفروضات آزمون تحل

 پرداخته شد. یانسکووار
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شده در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به  ی توصیفی متغیرهای انسجام روانی و استرس ادراکها شاخص. 1جدول 

 گواه به همراه نتایج آنالیز کوواریانس تفکیک دو گروه آزمایش

 مقایسه پس آزمون پس آزمون آزمون یشپ گروه متغیر

M SD M SD 

مقدار  Fمقدار 

P 

 مجذور اتا

 انسجام روانی

 کلی

/100 00/03 آزمایش

9 

00/00 031/0 131/9 338/3

> 

191/3 

 930/9 13/01 998/1 11/03 گواه

338/3 811/80 101/1 30/81 018/0 13/81 آزمایش یریپذ فهم

> 

011/3 

 380/1 11/81 183/0 13/89 گواه

 ییتوانا

 تیریمد

338/3 093/1 113/1 91/81 011/0 13/80 آزمایش
> 

100/3 

 191/1 10/89 133/1 30/80 گواه

338/3 301/0 111/0 30/81 893/1 00/81 آزمایش یدار یمعن

> 

831/3 

 301/0 13/81 139/1 80/81 گواه

منفی استرس 

 شده ادراک

338/3 000/9 110/1 13/80 391/0 11/89 آزمایش

> 

839/3 

 019/1 00/89 111/1 80/81 واهگ

مثبت استرس 

 شده ادراک

338/3 310/3 011/1 93/80 001/1 93/80 آزمایش

> 

119/3 

 811/1 30/80 191/1 30/81 گواه

 

برای مقایسه نمرات انسجام روانی و  انسیکووارنتایج آزمون تحلیل   1مطابق جدول 

و با  آزمون شیپکه پس از حذف اثر  ان دادهای آزمایش و گواه، نشی آن در گروهها مؤلفه

نتیجه گرفت که  توان یمدر پس آزمون،  شیآزماتوجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه 

دارای مادران  یانسجام روان شیافزاموجب  بوده و مؤثر انداز زمان چشمدرمان 

 (p<338/3) شود یماختالل یادگیری  انآموز دانش

شده مثبت  برای مقایسه نمرات استرس ادراک انسیکووارلیل همچنین نتایج آزمون تح
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و با  یش آزمون؛ که پس از حذف اثر پهای آزمایش و گواه، نشان دادافراد در گروه و منفی

بودن میانگین  تر نییپاشده منفی و  توجه به باالتر بودن میانگین نمرات استرس ادراک

نتیجه گرفت که  توان یمپس آزمون، در  شیآزماشده مثبت گروه  نمرات استرس ادراک

 یمادران دارا شده منفی کاهش استرس ادراک موجب بوده و مؤثر انداز زمان چشمدرمان 

 (.p<338/3) شود یمی ریادگیان اختالل آموز دانش

 گیری بحث و نتیجه

و استرس  یانداز زمان در انسجام روان درمان چشم یاثربخش یپژوهش حاضر باهدف بررس

نتایج نشان داد که  انجام شد. شهر زاهدان یریادگیان اختالل آموز دانشمادران  شده ادراک

. وجود دارد یو کنترل، در پس آزمون تفاوت معنادار یشدو گروه آزما یانسجام روان ینب

 یجهنت یندر مرحله پس آزمون، چن یشنمرات گروه آزما یانگینبا توجه به باالتر بودن م

مادران  یانسجام روان یشز زمان مؤثر بوده و موجب افزااندا که درمان چشم شود یم

در مرور پیشینه پژوهش نشان داد که زمینه یافته  .شود یم یادگیریان اختالل آموز دانش

است، اما نتیجه  نشده انجامی در این زمینه در جامعه هدف ا مطالعهیم، طور مستق بهفوق 

؛ بساک نژاد و 8039 ؛ بابایی،8030 نگنه،با مطالعات پیشین در این زمینه )ز آمده دست به

 میرمستقیغ( به طور 1،8331؛ مارکو و ساویکاس8،1383؛ فراری و همکاران8031 فراهانی،

 همخوانی دارد.

بر بهبود  یگروه یدرمان یتواقع یاثربخش با عنوان (8030زنگنه )ی پژوهش ها افتهی

به  یدرمان یتواقعکه  دهند یمنشان  خود در زنان یافتگیزیو تما یاحساس انسجام روان

                                                                                                                            
1. Ferrari  

2. Marco& Savickas 
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نتایج  شود. یافتگیزیو تما یاحساس انسجام روان یشمنجر به افزا تواند یم یگروه یوهش

 ندگیاز ز ضایتر یشافزا بر زمان انداز چشم ثربخشیا تحت عنوان (8039) ییباباپژوهش 

از  ضایتر برافزایش  زمان انداز چشم نمارن نشان داد که دنشجویادا ابضطرا کاهشو 

( 8031) یبساک نژاد و فراهان. دارد داری معنی تأثیر ننشجویادا ابضطرا کاهشو  ندگیز

با سالمت روان در مادران واجد کودک  یندهو آ یانگرش به خود، دن ی در مطالعه رابطه

و  یندهو آ یا، دنخود به ینگرش منف ینکه ب یافتندشهر اهواز در یادگیری یمبتال به ناتوان

 ی و همکارانپژوهش فرار یجنتا وجود داشت. داری معنی یرابطه منفسالمت روان 

 مؤثر یاندانشجو یاز زندگ یترضا برافزایشانداز زمان  ( نشان داد که درمان چشم1383)

در ارتقاء  یانداز زمان مداخله چشم یاثربخش( در مطالعه 8331) مارکو و ساویکاس است.

را  یندهگذشته، حال و آ ینب یوستگیس پاحساانداز زمان  ی نشان دادند که چشمشغل

 دادند. یشافزا یندهخود را نسبت به آ ینیدادند و خوش ب یشافزا

ی زمانی ها نگرشدرباره  یرمنطقیفکر غگفت  توان یم آمده دست بهدر تبیین نتیجه 

 ینده،مثبت در آ یامدهایو پ یجاز به دست آوردن نتا یدیو ناام گذشته، حال و آینده

. دارد یبه اهداف و حلّ مشکالت بازم یابیاز تالش و کوشش در جهت دستمادران را 

ها را از  مثبت، آن یجکسب نتا یبرا یو داشتن نگرش منف یندهآ یاز حد برا یشب ینگران

؛ کند یانتظار دور م دمثبت مور یامدهایدر زمان حال و کوشش در جهت کسب پ یزندگ

است که انسان را از  یتر به زندگ مثبت یگزیناج یکانداز زمان متعادل به عنوان  چشماما 

(. افراد با توجه به 1331 یمباردو،و ز یول)بون کند یخاص دور م یهرگونه تعصب زمان

 ینب یو اجتماع یشناخت یابیارز یامنابع  یابیها و ارز ها، ارزش درخواست یت،موقع

 یاتتجرب ینب و حال در گردش هستند. حفظ تعادل یندهگذشته، آ یزمان یها چارچوب

متعادل  یزمان یریگ جهت یکداشتن  یبرا یندهآ یامدهایحال حاضر و پ یالتگذشته، تما



    Journal of  Learning Disabilities, Autumn 2019                  1931پاییز  های یادگیری، ی ناتوانی مجله   
                 

 Vol. 9, No.1/52-70                                                             22-1/07ی  شماره 3ی  دوره         

52 

 

 یریگ جهت یک ازحد یشاستفاده ب از طرفی (.1331 ید،و بو یمباردواست )ز یضرور

. نماید یم یجادافراد ا یرا برا یمشکالت ی،زمان یها چارچوب یهو عدم استفاده از بق یزمان

 یمقوله زمان یکفرد در  یدگاه( معتقدند اگر د1333) 8ین، بونیول، نینلی و ایوانچنکواوس

اختالل  از بین رفتن انسجام و ها به حداقل برسد، باعث مقوله یگرمحدود شود و حضور د

 یندهانداز زمان به عنوان ادراک فرد، از گذشته، آ مفهوم چشمهمچنین  .گردد یدر عملکرد م

 یو عاطف یانتخاب تجارب شناخت ین،عالوه بر ا ،شود یم ی، معرفخود یو حال کنون

 یرو حال حاضر تأث ینجافرد در ا یتبر فعال تواند یم یندهآ یاگذشته و  یدادهایمرتبط با رو

با درک  از سویی افرادکند.  یزهانگ یجادا یندهآ یاه یتدر فعال تواند یم ینبگذارد و همچن

شخص،  یکدر  نگر یندهآ یانداز زمان چشم ییرات. تغشوند یم یختهخود از زمان برانگ

 یدر زندگ ینموده و نقش اساس یتهدا یجانیو ه یابزار یجنتا یسو و منابع او را به یانرژ

گذشته و  توانند یخود باشند، م یشترکه افراد قادر به کنترل ب یزمان ؛ وکند یم یفرد باز

 یندهبر آ یشترخود قادر به احساس کنترل ب و مرور گذشته یررا کنترل نموده و با تفس یندهآ

 .باشند یم

و  یششده دو گروه آزما نمرات استرس ادراک ینکه بنشان داد  دیگر یافته پژوهش

 یانگینآمده م دست به یجبر اساس نتا. وجود دارد یکنترل، در پس آزمون تفاوت معنادار

نمرات  یانگینو مدر پس آزمون کاهش  یشاز استرس گروه آزما ینمرات ادراک منف

گفت  توان یاساس م یناست. بر ا افتهی شیافزا یدار یطور معن ادراک مثبت از استرس به

که در زمینه  هرچند شده مادران مؤثر بوده است. انداز زمان بر استرس ادراک درمان چشم

است؛ اما به مطالعات  نشده انجام درگذشتهی ا مطالعهمستقیم  طور به آمده دست بهنتیجه 

و  مقدم ؛ ابراهیمی8039ی،ازجمله )کاوه و کرامتمشابه و نزدیک در این زمینه 

                                                                                                                            
1 . Osin, Boniwell, Linley & Ivanchenko 
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غیرمستقیم  طور به( که با یافته فوق 8031،و همکاران یقم یلیاسماع دیس؛ 8030همکاران،

نشان داد که  (8039) یکاوه و کرامتاشاره نمود. نتایج مطالعه  توان یمهمخوانی دارند، 

 یناراحت یعنیآن  یها اسیمق از خرده یکیو  ینیاسترس والددر کاهش  یبرنامه تاب آور

 (8030) و همکاران مقدم ی مطالعه ابراهیمیها افتههمچنین ی دارد. یاثر معنادار ینیوالد

 یراهبردها یها مسئله مدار با استرس، باعث بهبود مؤلفه یا آموزش مهارت مقابلهنشان داد 

مطالعه  .است شده شیدر گروه آزما یادگیریان استرس مادران با کودکان ناتو یا مقابله

بر  یکاهش استرس مبتن ۀآموزش برنام نشان داد (8031) ی و همکارانقم سیداسماعیلی

 دارد. یمعنادار یرتأث یذهن توان مادران کودکانِ کم یدر کاهش فشار روان آگاهی ذهن

 یا مقابله یهبردهاانداز زمان در انتخاب را چشمگفت که  توان یمدر توجیه نتیجه فوق 

مقابله با مشکل  یفرد برا یکبه  تواند یانداز زمان م دارند. چشم دیدشوار تأک یتدر موقع

 یانداز زمان فرد با چشم یککمک کند.  یا آن بر رفتار مقابله یرتأث یلبه دل یچیدهط پیو شرا

طور  موجود را به یریدرگ های یتموقع یتو مسئول یتوضع تواند یمتمرکز درگذشته م

 یها کردن جنبه یداپ یکند برا یسع تواند یکند. در همان زمان، شخص م یابیمثبت ارز

انداز زمان به عنوان  اجتناب کند. چشم یندهمشابه در آ تباهاتاز اش یریدرگ ینمثبت در ا

مرتبط است و قادر به نفوذ در ابعاد  یشخص های یژگیاز و یاریبا بس یکپارچهساختار  یک

 (.1381 ،8ناتیندشوار است ) یطشخص، ازجمله رفتار در شرا یکمختلف رفتار 

 یدیو ناام یمملو از حس شکست و درماندگ یدگاهیدانداز زمانی قضا و قدری  چشم

به اهداف  یشگرا ینده،انداز زمان آ افراد با چشم که ینسبت به زمان حال است درحال

کوتاه  یافراد از رفتارها این. ندده یم یبخود ترت یرا برا یاهداف ینبلندمدت دارند و چن

افراد از  ینا ین. همچنکنند یاجتناب م یبلندمدت منف یامدهایپ یلبخش به دل مدت لذت

                                                                                                                            
1. Nuttin 
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مثبت مرتبط با سالمت  یمرتبط با سالمت اجتناب کرده و به رفتارها یمنف یرفتارها

داده  انداز زمان به فرد آموزش اما در چشم(؛ 1380، 8دارند )براتمن و هنسون یشگرا

که به  حال نیدرع تواند یو حال دارد، م یندهمتعادل در هر دو بعد آکه فرد دیدگاه  شود یم

 یپر از شور و انرژ یطی، شراکند یعمل م یدهو سنج شدیاند یخود م یعواقب رفتارها

ابعاد  یدنباعث د ها تیکردن موقع یخود فراهم کند. سنجیده عمل کردن و بررس یبرا

و  کند یفرد باز م یرو یشها را پ و چالش شکالتده و راه غلبه بر ممسئله ش یکمختلف 

که این همان  کند یم یرا ط شیها به خواسته یدنراه رس زهیباانگ ی،فرد پرشور و انرژ

 شده است. مقابله با فشار و استرس روانی ادراک

 اختالل یدارای مطالعه حاضر، محدود بودن نتایج به مادران ها تیمحدود جمله از

ن در اآموز دانش یربه سا یجنتا یمکه امکان تعم اشاره نمود توان یمزاهدان شهر  یادگیری

زمان  یتبا توجه به محدود نیچن رو است. هم روبه یاطبا احت یگرد یمقاطع و شهرها

و عدم همکاری و  ینبه والد یابیدست یلهبه وس نتایج یگیرین، عدم پاآموز دانش یلیتحص

ی مطالعه حاضر بود. لذا با ها تیمحدوداجتماعی والدین از دیگر  -مشکالت مالی، روانی

شده و انسجام روانی مادران  انداز زمان در استرس ادراک توجه به اثربخشی درمان چشم

که مراکز مشکالت یادگیری به آموزش  شود یمدارای فرزند اختالل یادگیری، پیشنهاد 

جهت تعمیم نتایج به اثربخشی  شود یمد درمان مذکور برای والدین اقدام کنند. پیشنها

تیسم، ... و در شهرهای وا ازجملهی آموز دانش خاصانداز زمان در سایر گروه  درمان چشم

انداز  که به مقایسه اثربخشی درمان چشم شود یممختلف پرداخته شود. همچنین پیشنهاد 

 شود. ی اقدامرفتار -ی سوم شناختیها موج ازجملهزمان با دیگر رویکردهای درمانی 

                                                                                                                            
1. Braitman &  Henson 
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 ی(. اثر بخش8030محمد ) ی،و عرب عامر یممر یقالنی،زادباقرص یال؛ل یارمحمدی، ین؛مقدم، حس یمیابراه

 یروانشناس یادگیری.کودکان ناتوان  یاسترس مادران دارا یزانمسئله مدار بر م یمقابله ا یراهبردها

 10-03(، 0)1 یتی،ترب

 ارسباران نشر ، تهران:(عمل تا نظریه از) یادگیری های اختالل (.8033) رضایعل کاکاوند، حسن و احدی،
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روانشناسی افراد  .ان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهانآموز دانشبر توانایی خواندن 

 .803-801(، 0)8، استثنایی

 ابضطرا کاهشو  ندگیاز ز ضایتر یشافزا بر نماز ازندا چشم ثربخشیا(. 8039) نبیز ،ییبابا

 01-98(، 1)0ی، نیو کارآفر تیریمطالعات مد .ننشجویادا

 استرس و شیردهی (. خودکفایتی8011) حمید فرشته و حقانی، جهدی، لیلی؛ نژاد، رحمت فریده؛ باستانی،

 .3-10(، 01)18 ایران، پرستاری زا. نشریه تنخس مادران در شده درک

با سالمت روان در مادران  یندهو آ یانگرش به خود، دن ی رابطه (.8031یحه )مل ی،فراهان ، سودابه وبساک نژاد

 .110-113(، 0)11. مجله علوم پزشکی سبزوار، شهر اهواز یادگیری یواجد کودک مبتال به ناتوان

دیدگاه  ارتباط بین خودکارآمدی و (.1388) عذرا زبردست،و  رجان حقیقت گو، م ؛بشارت، محمد علی

 .301-300، 03رفتاری،  علوم اجتماعی  و –زمان در دانشجویان . مجله روش 

  تحصیلی ریکاو  لهمای ا مقایسه (.8031سعید؛ صبحی قرامکی، ناصر و عباسی، مسلم ) ،پورعبدل

های یادگیری،  . مجله ناتوانیصخا یگیردیا لالختا ونبدو  با زانموآ نشدادر  تحصیلی ندگیزسر

1(01 ،).819-811. 

گر امیدواری در رابطه بین چشم انداز زمان و (. نقش میانجی8030لو، صادق و لطیفی، حمیده )تقی

 .03-91(، 19)83شناختی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، آشفتگی روان

ان کالس های دوم آموز دانششیوع اختالالت ریاضی در (. 8031) سعید ،موسوی پور و جمیله ،خدادادی

 .11-11(،1)1، ناتوانی های یادگیریی مجله.  و چهارم ابتدایی شهرستان اراک و راه های کاهش آن
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 یافتگی زیو تما یبر بهبود احساس انسجام روان یگروه یدرمان تیواقع یاثربخش(. 8030زنگنه، مهین )

 .دانشگاه فردوسی مشهد نامه کارشاسی ارشد.، پایان خود در زنان

 دبیرستانی انآموز دانش تحصیلی عملکرد و خانواده عملکرد مختلف ابعاد(. رابطه 8011) انوشیک زهراکار،

 .811-131.لرستان استان تربیت و تعلیم پژوهشی پژوهشکده مقاالتمجموعه  .لرستان استان
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روانشناسی افراد استثنائی،  .یذهن توان مادران کودکانِ کم یفشار روان زانیبر م یآگاه بر ذهن یمبتن

0(81 ،)811-800. 

 انسجام، احسام بین علی رابطه(. 8038) زهرا طیبی، سعید و محمد عبدخدائی، راشین؛ نظرزاده، صبری

 سالمت در پژوهش .روان سالمت و استرس با مقابله راهبرهای روانشناختی، کوشی سخت

 .19-00 ،(8)9 روانشناختی،

(. تأثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر کاهش استرس تحصیلی ناشی از 8031مجتبی. ) ،حبیبی

 .11-01(6 1)1 ،مدرسه یروان شناس یمجله ان.آموز دانشانتظارات شخصی و انتظارات والدین در 

مدل رابطه ابعاد چشم انداز (. 8030) فیلیپ جورج ،زیمباردو و معصومه ،محمدنیا ؛سوسن ،علیزاده فرد

، ژوهیفصلنامه خانواده پ .زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان شناختی

81(19 ،)181-831. 

 .بررسی روائی و پایائی پرسشنامه حس انسجام در دانشجویان (.8038نسیم) شریف،احمد و  علی پور،

 .03-09(، 8) 8، (دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی مجله پژوهنده )مجله پژوهشی

ان پسر در آموز نشدا(. نقش افسردگی، اضطراب و استرس 8031نادیا. ) ،قره گوزلو و اکبر ،عطادخت

 .880-803(، 1) 1، روان شناسی مدرسه ی. مجلهها به بزهکاری بینی نگرش مثبت و منفی آن پیش

و  ییزناشو یترضا ینی،بر استرس والد یآور آموزش تاب ی(. اثربخش8039) یهاد ی،و کرامت یژهکاوه، من

 93-38(،0)9 یادگیری، یها یتواننا ی. مجلهیادگیری های یکودکان مبتال به ناتوان ینوالد یآور تاب

 ری. تأث(8011) دیحم ی،حقان و میمر یی،وفا الریآگ ؛زهره ی،ضیف ؛دهیفر ی،باستان ؛الدن ،گانهی یمحمد

از  یریشگیپ یها آموزش کنترل استرس بر خلق و استرس درک شده در زنان مصرف کننده قرص

 .90.-10، (00) 18 ،رانیا یپرستار هینشر .باردار
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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the The effectiveness of time 

perspective treatment in sense of coherence and perceived stress of mothers 

of Children with learning disorders in Zahedan. The study was a 

experimental one with a pretest-posttest design including a control group. 

Using a suitable sampling method, a sample of 30 mothers with children 

with special learning disorder in the academic year 2017-2018 in Zahedan 

was selected and were assigned into an experimental and a control groups. 

Antonovsky (1993) and perceived stress questionnaire (1983) were used in 

pre-test, post-test and follow-up tests. For therapeutic intervention, the 

Learning Time Protocol and for analyzing the data, multivariate analysis of 

covariance analysis were used. The results showed that there was a 

significant difference between the mean scores of psychological coherence 

and perceived stress in the experimental group before and after the 

intervention (p <0.05), but these changes were not significant in the control 

group. Therefore, the results showed that time perspective treatment had a 

significant effect on increasing the mental integrity and reducing the 

perceived stress of mothers of children with the learning disorder; 

Therefore, the use of time perspective treatment, as an effective educational 

intervention, to increase psychological coherence and reduce perceived 

stress in mothers of children with learning disorder is recommended. 

Keyword: Time perspective treatment, sense of coherence, perceived stress, 

mothers of children learning disturbance 
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