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 چکیده

 هایموقعيت با مواجه در افراد، روانشناختی آشفتگی ی مطالعه یحوزه کنون درهای گذشته تاطی سال     

 منفی، ی گذشته مثبت، ی گذشته بعد زمان که پنج انداز فنون چشم جمله از نامطلوب، توجه به  مداخلاتی

 ریسیازگا و آرامش روانیی ايجاد گيرد، برای  می بر در را آينده و قدری و قضا حال گرايانه،- لذت حال

 انیداز چشیمدرمان  اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش با توجه به همين امر .است اهميت حايز فردی

آزمايشیی، و طیی نيمیه طیر  يی  شد. اين پژوهش در انجام اتيسم نشخوار فکری مادران کودکان بر زمان

هشیی سیه گروهی )ي  گروه آزمیايش و يی  گیروه کنتیرلو پژوتصادفی دو شده کنترل کارآزمايی ي 

در مرحلیه پيگيیری اجیرا گرديید. از ميیان  و آزمونواز مداخله )پس پس پايه، خط در سنجش با ای مرحله

 به  پژوهش به ورود اساس معيارهای شهر اصفهان بر نفردر 33 اوتيسم، تعداد جامعه آماری مادران کودکان
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 .شیدند نکیردو گمیارده دريافیت يی : مداخلهn=91کنترل) هفتهو و گروه در بار ي  گروهی جلسه  8طی 

نولن هوکسما و  و و نشخوار فکری9119اسنايدر) نايدرسا بزرگسالان اميدهای مقياس کنندگان شرکت کليه

 گيیریپیی زمیان ودر مرحلیه انیداز چشیمدرمیان  اجیرای از پس پايه، خط مرحله سه در را و 9119) مارلو

  کردند. تکميل

     .اتيسم نشخوار فکری، زمان، انداز چشم کلیدی: گانواژه

                                                           
 شیهر،دانشکده علوم انسانی، دانشیگاه آزد اسیلامی واحید خمينیی مشاوره و توانبخشی، کارشناسی ارشددانشجوی  -9

 ان.اير

 )نويسنده مسئولو .راني، اشهرواحد خمينی ی، دانشگاه آزاد اسلام، دانشکده علوم انسانیمشاورهدانشيار گروه  -2
farahbakhshcouncling@gmail.com 



 1318 بهار ،4 شماره ،مود سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /2

 

 مقدمه

اختلالات دوران کودکی است. واژه اختلال  ترينترين و ناشناختهاز وخيم 9ل اتيسمختالا     

ت و برای اشاره به افرادی به کار گرفته شده اس« خود»اتيسم از کلمه يونانی اوتوس به معنی 

می رود که دامنه اندکی از روابط شخصی و تعامل محدودشده با محيط دارند. يعنی نوعی 

پنجمين و. برطبق 9312گيری از کالبد زندگی اجتماعی به درون خود)صمدی، گوشه

 یهادکررکاو لختالا نیيا یایه ییيژگو ریماآ وتشخيصی یهنمارا هشد  ینگرزمتنبا

ان ميز و.2331و سادوك، 2دوكایید )سییباش تهییشدا دویجو الگییس هیس ایبايد ت رهنجاناب

، 3 )ريچمنست ه اشدارش گزنفر  93333نفر در هر  93-91تقريبا ل تالیخان یيع اشيو

عاليم  وزبر ار،شود و مهنگا يردهمچنينگاهیتشخيص و لختالاينا یيژگیهاوو. 2331

گهی آپيش ومؤثر  وقطعی  یهانمادر انفقد دك،کوشد ر لنرما وطبيعی  دورةي   ازبعد 

 دكلدينکووا و ادهانویبرخ را ینی شديدروا رند فشاامیتو ب،مطلو انچند نه

 به مادران اکثر و.9312رياحی، وطن خواه، کريم نژاد، رحيمی وبلادی مقدم،تحميلکند)

-می افسردگی و خشم سردرگمی، انکار، دچار واکنش اوتيسم، اختلات تشخيص هنگام

 .و2338، 4شوند)هوبارت و اسميت

-نام 6فکری نشخوارو افکار منفی در افسردگی را تحت عنوان 9119) 1ولن هوکسمان     

ها و گذاری کرده است، که به عنوان تعمق در مورد علائم افسردگی، همچنين علت

 1فهد يشرفتپ يۀنظرو. 9311شود)رجبی، گشتيل و امان اللهی، پيامدهای آن تعريف می

 يشرفتنسبت به شکست در پ پاسخ یرا به عنوان نوع ینشخوار فکر 8اينتاشاسکات م  

                                                           
1. Autism  
2. Sadock 
3. Richman 
4. Hobart & Hobart  
5. Nolen- Hoeksema,  
6. rumination 
7. Goal progress theory 
8. Scott mcIntosh 
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- مختلف نشخوار یهاجنبه يهنظر ينبر اساس ا .ساخته است هدف مطر  یدلخواه به سو

قرار  مورد توجه يزهو انگ یفکر مربوط به نشخوار یهاها و فراشناختمانند شناخت ی،فکر

و گزارش کردند که نشخوار فکری 2391)2و. رابنستين و همکاران 2336، 9)جورمنگيردیم

 نشخواری بين افسردگی با پيگيری وضو  عاطفی در دختران دارد. نقش واسطه در رابطه

 و کندايفا می سزايی به نقش استرس و افسردگی اختلالات در که است ایمؤلفه فکری

 .شودمی روانی اختلالات ساير بروز ساززمينه و اختلال علائم تشديد و تداوم به منجر

های توان از آن به عنوان انديشهشکلی از افکار تکراری است که می فکری نشخوار

و. 2393، 3ياد کرد )راس احتمالی و پيامدهای احساس غم و افسردگی ارزيابانه در مورد علل

ي  موضوع  د که گردنشوفکری به عنوان افکاری مقاوم و عود کننده تعريف می شخوارن

توجه را از  شوند ود. اين افکار به طريق غير ارادی، وارد آگاهی مینزنمعمیول دور می

 و.2336جورمن، ) سازندموضوعات مورد نظر اهداف فعلی منحرف می

با در نظر گرفتن اين حقيقت که استرس بالای والدين تاثير قابل توجهی بر روند رشد      

های زود هنگام برای حمايت موثر از کودکان شود مداخلهمی بينیگذارد، پيشکودك می

های آنان، از پيامدهای منفی اين اختلالات جلوگيری و انرژی سرشار خانواده را و خانواده

 و.2331، 4 پيش از سرکوب شدن در مسيری صحيح هدايت کند )رينولدز

-شود، درمانمی برده به کار افسردگی برای هم و سوگ برای هم که هايیدرمان از     

 و باورها ها،نگرش زمان؛ ديدگاه هستند. درمان بصيرت و نگرش شناخت، مبتنی بر های

 و عواطف و افکار از بازتابی زمان دهد. ديدگاهزمان نشان می درقبال را انسان هایارزش

                                                           
1. Joormann 
2. Rubenstein & et al 
3. Raes 
4. Reynolds 
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 وينیهای ندرمان از نيز زمان ديدگاه است. درمان زندگی ابعاد تمام از درحقيقت بازتابی

 بينانهپرونده خوش ايجاد ي  و زمان بر ديدگاه است. اين شده مطر  به تازگی که بوده

. و2391، 9 برونسکيل وسورد  ،سورددارد ) تمرکز آينده و حال گذشته، هایزمان در برابر

آيند چشم انداز زمانی به عنوان ي  فرآيند چند و، فر2331)2هولمن و زيمباردو در تعريف

دهد و از آنها بعدی و نيمه انعطاف پذير است که به دنيای فرهنگی واجتماعی شکل می

 که را نفوذی زمان، دازان و. چشم9313،فرامرزیو  عباسپور، قمرانی) پذيردشکل می

-می توصيف دارند، انسانی رفتارهای از وسيعی طيف آينده در و حال گذشته، ملاحظات

 و.2391، 3پری، کول و ميلو تمپل، وارل، کای،)م  کند

های آن تجربه افراد از روانشناسی زمان اخيراً مورد توجه قرار گرفته و بسياری از ويژگی     

دادند  و نشان2393) 4و هولدن چين .و9314زبردست و شفيعی تبار، هنوز ناشناخته است )

 به اقدام با نااميدی و افسردگی هاینشانه یرابطه تعديلگر آينده، زمان انداز چشم

 دارند، محدودتری زمان انداز چشم که افرادی داده است نشان ها،پژوهش .بود خودکشی

 تجربه را بيشتری نااميدی دارند، دودترینامح زمان چشم انداز که آنهايی با مقايسه در

 و.2393، 1هيکس و کنند )ديويسمی

های گذشته، عليرغم علاقه زياد محققان به مطالعه نقش زمان بر کارکرد نوع بشر در سال     

در رفتارهای انسان  برای برخی از پژوهشگران همچنان پوشيده  6اهميت چشم انداز زمان

 را زمان اندازچشم بويد سازه و و. زيمباردو2399، 1زيمباردو است )استولارسکی، بيتنر و

                                                           
1. Sword, Sword & Brunskill 
2. Holeman& Zimbardo 
3. McKay, Worrell, Temple, Perry, Cole, & Mello 
4. Chin, & Holden 
5. Davis, & Hicks 
6. time perspective 
7. Stolarski, Bitner & Zimbardo 
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 تعريف 1آينده و4گرا  لذت ، حال3جبرنگر ، حال2منفی ، گذشته9مثبت گذشته بعد 1 شامل

 به نسبت نوستالژي  و مثبت عاطفی، نگرشی گرم، دهنده نشان مثبت گذشته کردند. بعد

 به نسبت بدبينانه و آزارنده منفی،ديدگاه  ي  دهنده نشان منفی گذشته بعد و گذشته

 داشتن برای تلاش و در زندگی جويی لذت دهنده نشان گرا لذت حال بعد .است گذشته

 و جبر به اعتقاد نشان دهنده جبرنگر حال و حال، زمان در انرژی و شور از پر شرايطی

 نشان آينده بعد .است زندگی به نسبت نااميد و درمانده ديدگاه ي  داشتن و سرنوشت

 به تعهدات عمل نيز و رفتار هر پيامدهای درباره تأمل و زندگی در ريزی برنامه دهنده

انداز با کم  و. چشم2338، 6پزوا و بيلو آندريد، ؛ ميلفونت،2338بويد،  و است )زيمباردو

به افراد در تشخيص موضوعاتی که به راستی مهم هستند، آنها را از اينکه در مشکلات آنی 

انداز ذهن را برای توجه گزينشی به کند. به عبارتی ديگر، اين چشم، حفظ میغرق شوند

 و.2338بويد،  و مهم هستند، تنظيم می کند )زيمباردوچيزهايی که واقعاً 

سازند که چشم انداز زمان سالم و ی فرآيندهايی از تحقيقات  خاطر نشان میمجموعه     

تأثير توان به ر منفی موثر است. در اين زمينه میها و کاهش افکامتعادل بر کاهش نگرانی

و؛ 9316،سپاه منصور و فکور ،اصغرنژاد ،شهرکی) بر کاهش افسردگی درمان ديدگاه زمان

و  یروانشناخت یستيبهزو؛ 9316، یباباي)اب ضطراکاهش و ندگی از زضايت ريش افزا

 داد نشان و2393)1و اشاره نمود. لهتونين9314ی،محمد ميابراهو  یروانيای )ليتحص شرفتيپ

 داشتن و فرد نگریتأثير آينده تحت خلاق يادگيری داشتن و مناسب داشتن عملکرد که

                                                           
1. past-positive 
2. past-negative 
3. present fatalistic 
4. present hedonistic 
5. future 
6. Milfont, Andrade, Belo & Pessoa 

7. Lehtonen 
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د. در آورنمی دست به آينده از که اندازیچشم اساس اهداف بر مناسب گيریجهت

نقش چشم انداز زمان آينده را در تصميم گيری  و2012) 9پژوهشی ديگر واکرو تريسی

ايده روشنی  افرادی کهنشان داد که  و2012) 2استريژيستکايا و پتراش شغلی نتيجه گرفتند.

-سازنده و انطباقی را از خود نشان می "استراتژی های رفتاری کاملا نسبت به آينده دارند،

 ليکه افرادی که نظری در موردآينده ندارند کمتر انطباق پذير هستند.در حا دهند.

 دنکر عملدر  نیاناتواز و استرس والدين  نیروا یها لختالا تریبيش دیسرییم رینظ هیب     

 همچنينو  رنتظاا ردمو یپيامدها به ستيابیاز د ناکامیآن  وپيرو  دخو یهارمعيا طبق

و تر ر. گودوییشیم ییناش دخود رویمب در اویناصو  غلط یهاورباو  کافی نشدا شتناند

رد مودر تفکر س، سترابر ابردر ستقامت د اعملکردن ند که باالبراو مدعی2333) 3فالزو

مديريت ب خوی هارتمهای پيامدهان، از ماده از زستفااگاهی آفتن رباالو قت ف وصر

ن مال زکنترو پايش ای  شی بران روند به عنواتون میمازمديريت رو ين ن است. از اماز

ن مازي  د در نند با مديريت خواتومیدن کررکام هنگااد فراين طريق از اکه د شو  مطر

با و کنند د را درك خوی هاليتومسؤو ظايف م داده و ونجادی را اظايف متعدو

 ند.دگرر گازيتها ساودمحد

شم انداز زمانی که شد، چ ذکر ی چشم انداز زمانیهاد هبررا مورد در آنچه به توجه با     

 که ازآنجايیند. در کاهش نشخوار فکری دارنقش مهمی ، نشناختی هستندی روامؤلفههااز 

زمان مطالعات متعددی صورت  انداز چشم آموزش شده، در باره انجام هایطبق بررسی

اتيسم به ويژه  ی والدين کودکاندرباره پژوهشی هيچ ايران در اما تاکنون گرفته است، 

                                                           
1. Walker& Tracey 
2. Strizhitskaya & Petrash 

3. Ghorner & Zulauf 
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های روش کارگيری به اين کودکان يکی از آسيب پذيرترين گروه ها هستند و مادران

 نشخوار فکری صورت بر زمان انداز چشمبخشی درمان مبتنی بر اثردرمانی با تمرکز بر 

روی اين مادران برزش درمان مبتنی بر چشم انداز زمان موآهميت ا الذ است، نگرفته

درمان مبتنی بر چشم انداز يا آست که اين اهش وپژصلی ال اسؤاين کند. بنابرا پيدورت ضر

وه مايش نسبت به گروه آزگرنشخوار فکری مادران کودکان اتيسم در باعث کاهش زمان 

 د؟شول میکنتر

 

 پژوهش  فرضیه

در شهر اتيسم  نشخوار فکری مادران کودکان بر زمان انداز چشم درمان مبتنی بر     

 است.  ريتاث یاصفهان دارا

 

 پژوهشروش 

)بر مبنای روش انتخاب  آزمايشی نيمهپژوهش  حاضر از نظر ماهيت ي   پژوهش     

 انداز چشم درمان مبتنی بر، طر  دو گروهی )ي  گروه، گروه پژوهش هدفمندو و طر  

 .بود وپيگيری و آزمونپس آزمون،پيشای )عنوان کنترلو سه مرحلهزمان و ي  گروه به

گواه به صورت تصادفی  و آزمايشی هایگروه در ندگانطر  پژوهشی، شرکت کن در

 زمان اعمال انداز چشم درمان مبتنی بر يعنی مستقل متغير آزمايشی گروه گمارده شدند، در

 ي  شامل پژوهش شد، هر دو گروه سه مرحله به ابزار پژوهش پاسخ دادند، و متغيرهای

زمان و عدم اجرای اين  ازاند چشم درمان مبتنی بردر دو سطح اجرای )مستقل متغير

جامعه آماری پژوهش . بود ونشخوار فکری) وابسته متغير و رويکرد در گروه کنترل )گواهو
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مراجعه  دسترس درهای موجود در مرکزو )دارای پرونده اتيسم را کليه مادران کودکان

 از ،مجموع درند. بود، 9311ی زمانی بهار کننده به مرکز تخصصی اتيسم اصفهان در بازه

ی نمرهنفر که  33 پژوهش به و خروج  ورود معيارهای اساس بر مورد بررسی،افراد  ميان

 انتخاب هدفمند گيرینمونه روش با ی نشخوار فکری  کسب کرده بودند، بالا از پرسشنامه

 در تصادفی صورت به درمان منطق پژوهش و اخلاقی موازين رعايت با سپس و شدند

 رضايت .شدند نفر گروه گواه و جايگزين 91فر گروه آزمايش و ن 91گروه ) يکی از دو

از  استفاده با هاداده آوریجمع اخذ شد. کنندگان شرکت از مکتوب شکل به آگاهانه

 است.  گرفته صورت ذيل نامهپرسش

 

 سنجشابزار

 نولن هوکسما و مارلوتوسط  اين پرسشنامه :(RRS)1ی نشخوار فکریپرسشنامه     

قرار  يابیرا مورد ارز یو چهار نوع متفاوت از واکنش به خلق منف ه استساخته شد و9119)

 یهاو پاسخ ینشخوار یهاپاسخ ياسپاسخ از دو مق یهاسب ی پرسشنامه .دهدیم

گويه و با هدف  22اين پرسشنامه در قالب  شده است. يلحواس تشکی کنندهمنحرف

از  ليکرتی طراحی شده است که 4در طيف تعيين ميزان غمگين بودن و افسردگی فرد 

 یبند )اغلب اوقاتو درجه 3و تا از صفر)هرگزهر کدام را  شودیدهندگان خواسته م پاسخ

است.  88/3و. ضريب آلفای کرونباخ برابر 9314زاده و محجوب، رمضان يموری،کنند)ت

پرسشنامه است  نقطه برش 33می باشد که نمره  66بازه نمرات اين پرسشنامه بين صفر الی 

دهنده دهنده نشخوار فکری پائين و نمرات بيشتر از آن نشاننشان 33که نمرات کمتر از 

                                                           
1. Ruminative Response Scale 
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، 91، 94، 93، 1، 6، 4، 3، 2بودن  دار مربوط عامل علامت . سوالاتنشخوار فکری بالا است

مربوط عامل  ؛ و سوالات29، 23، 92، 99، 1، 9مربوط عامل درونگری  ؛ و سوالات91

پرسشنامه توسط  ينا يرانا درمی باشد.  22، 98، 96، 91، 93، 8، 1 خود کوهشن عامل

شده است و در پژوهش آن بررسی  يیترجمه و روا یبه فارسو 9381نژاد وهمکاران )باقری

 ياناز دانشجو یاو اضطراب در نمونه یپرسشنامه با نمرات افسردگ ينا یها همبستگآن

درصد به عنوان شاخصی از  88/3آن  کرونباخ یآلفا يببه دست آمده و ضر 63/3يرانیا

های نشخواری محاسبه شده است. نتايج تحليل رگرسيون همسانی درونی برای مقياس پاسخ

فکری پس از کنترل اثرات سن، جنس و ميزان سلسه مراتبی نشان دادند که نشخوار 

کند. بينی میا پيشدرصد از تغيير در واريانس افسردگی ر 33داری اضطراب به طور معنی

ی نشخوار فکری و های پيشين در مورد رابطههای فرهنگی و اجتماعی، يافتهبا وجود تفاوت

متعدد نشان  یهاپژوهش يجنتا ی،به طور کلی ايرانی نيز تأييد شدند. افسردگی در نمونه

 کرونباخ آن از یآلفا يباست و ضر يیبالا یاعتبار درون یپرسشنامه دارا ينداده است که ا

 ی مذکور در پيوست ارائه شد. در اين پژوهش برای. پرسشنامهقرار دارد 12/3تا  88/3

 آلفای ضريب از وRRS)نشخواری  دهی پاسخ سب  پرسشنامه درونی ثبات محاسبه

 است. و معنادارp <339/3سطح ) در که بود 18/3با  بود که برابر شد استفاده کرونباخ

 

 پژوهش اجرای

در  و است ایهفته 8 ایزمان، مداخله انداز چشم درمان مبتنی بربرنامه  راهنمای خلاصه     

 در ای يکباردقيقه 13 جلسات شد. شرکت کنندگان در اجرا محور و بيمار تجربی جلسه 8

 درمانی یمداخله گواه، گروه شدند و آموزش و درمان فرآيند وارد گروهی شکل هفته به
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 اتمام از انجام شد. پس هاآزمودنی اُفت و ريزش بدون پژوهش و کردن را دريافت مذکور

  .شرکت کردند آزمونپس در گروه دو هر ها، جلسه

ها در دو بخش آمار توصيفی و استنباطی با استفاده از بسته نرم تجزيه و تحليل داده     

ت پژوهش در راستای اهداف و سؤالا 22نسخه  SPSS 9افزاری آماری در علوم اجتماعی

تحليل  و تجزيه های مکرر مورداندازه آماری تحليل های روش از ها پرداخته شد. داده

  .گرفت قرار

 

  هایافته

در ابتدا اطلاعات توصيفی مربوط متغيرهای مورد بررسی به همراه مؤلفه های آن شامل      

 ارائه 2 لجدو در گروه سه در پژوهش مرحله تفکي  سه به ميانگين و انحراف معيار 

 .است شده
 

ی نشخوار فکری در کل مادران مورد میانگین و انحراف استاندارد برای مؤلفه -2جدول 

 بررسی

 زمان مطالعه مقياس
 های توصيفیآماره

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد

 نشخوار فکری

 19/4 91/61 33 پيش آزمون

 46/1 23/63 33 پس آزمون

 14/92 23/11 33 پيگيری

مادران کودکان اتيسم، ميانگين متغير نشخوار  شود، درمشاهده می 2که در جدولچنان     

مرحله پيگيری  آزمون و درپيش به نسبت آزمون،مرحله پس فکری در گروه آزمايش در

 دهد. می اندکی نشان تغيير آزمونبه پس نسبت

                                                           
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 فرضآن پيش مفروضات اهای مکرر ابتداندازه تحليل روش بکارگيری سپس جهت     

اسميرنف و برابری واريانس  -نرمال بودن توزيع متغيرها با استفاده ازآزمون کولموگروف

آمده  بدست نتايج به گرفت. با توجه ها با استفاده از آزمون لوين مورد بررسی  قرارگروه

 توزيع بودن نرمال فرض پيش بررسی منظور اسميرنوف به -کولموگروف آزمون نتايج

 نرمال بودن در متغيرهای مورد مطالعه برقرار است ها نشان داد که پيش فرضداده

(31/3P≥در هاواريانس فرض تساوی پيش که داد نشان لوين آزمون و. همچنين نتايج 

 قابليت پژوهش های اينداده فوق، نتايج به توجه شود. بانمی پژوهش رد وابسته متغيرهای

 در گروه را دو هایتفاوت توانمی و باشندمی دارا مکرر را هایتحليل اندازه به ورود

  .داد قرار بررسی مورد وابسته متغيرهای

 .است تحليل اندازه های تکرار شده )مکررو آمده آزمون از حاصل نتايج 3 جدول

 

 مادران کودکان اتیسم های مکرر بر نشخوار فکری درنتایج آزمون اندازه -3جدول 

 توان اتا سطح معناداری F ميانگين مجذورات يریاندازه گ متغير

 نشخوار فکری

 333/9 826/3 >3339/3 111/932 111/9181 اثر زمان

 333/9 114/3 >3339/3 318/938 218/4483 اثر درمان

 333/9 143/3 >3339/3 162/83 162/9299 اثر متقابل درمان و زمان

برای متغير نشخوار فکری اثر زمان )پيش شود، مشاهده می 1طور که در جدولهمان     

و، اثر درمان )عضويت در گروه F=111/932و  p<39/3آزمون، پس آزمون و پيگيریو )

و اثر تعامل زمان و درمان  وF= 318/938و  p<39/3آزمايش در برابر گروه گواهو )

(39/3>p 162/83و=F ارائه معنادار بوده است. در مجموع بر اساس نتايج  39/3و در سطح
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 بر کاهش نشخوار فکری در زمان چشم انداز درمانی کهشده فرضيه پژوهش مبنی بر اين

 گيرد. مادران کودکان اتيسم تاثير دارد، مورد تاييد قرار می

 

  گیریبحث و نتیجه

نشخوار فکری مادران  بر زمان انداز چشمدرمان  تعيين تاثير هدف با پژوهش اين     

درمان فرضيه کلی پزوهش نيز مبنی بر اين که . شد اصفهان انجامدر شهر  اتيسم کودکان

دارد، مورد بررسی و  تاثير اتيسم نشخوار فکری مادران دارای کودکان بر زمان انداز چشم

حاصل از اين پژوهش نشان  توان گفت که نتايجتر میتاييد قرار گرفت. در معنايی ساده

 تأثير پيگيری آزمون وپس مراحل در زمان انداز چشم بر مبتنی ی درمانیبرنامه دهد کهمی

داشته است. از نظر کلی  اتيسم نشخوار فکری در مادران کودکان بر کاهش علائم داریمعنا

و  شهرکی پژوهش ازجمله پيشين هایپژوهش نتايج بادر پزوهش حاضر،  يافتهاين 

و،  زبردست و شفيعی 9314ی )محمد ميابراهو  یروانياو، 9316) بابايیو، 9316همکاران )

، واکرو و2393) و، لهتونين2393هيکس ) و و، ديويس2393و هولدن ) و، چين9314تبار )

 نيز هاپژوهش دهد. اينهمسويی نشان می و2392استريژيستکايا و پتراش )و  و2392) تريسی

رفتاری سازنده و  اضطراب استرس، ،افسردگی بر کاهش زمان انداز چشم تأثير از حکايت

 دارند. مناسب و داشتن عملکرد و انطباق پذير

انداز با چشمفکری،  بر نشخوار درمان مبتنی بر چشم انداز زمان اثربخشی تبيين در     

کم  به افراد در تشخيص موضوعاتی که به راستی مهم هستند، آنها را از اينکه در 

انداز ذهن را برای توجه کند. به عبارتی ديگر، اين چشممشکلات آنی غرق شوند، حفظ می

 ربيما بهدر جلسه های درمانی  ا. لذکندمهم هستند، تنظيم میه چيزهايی که واقعاً گزينشی ب

http://jdisabilstud.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://jdisabilstud.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/en/creator/239895/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8_%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/en/creator/239895/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8_%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c
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 کنشواجايگزين  ایمقابله یلگوا کم  باب جتنای الگوا یجا به که دش داده زشموآ

 هد. د ننشا

 فکری ی نشخوارنشانههاو  ئمعالاز  برخیبا وجود هش وپژجلسات در اين  ایبتددر ا     

 سحساا معدو  پايين خلقانگيزه، بی و حوصله دردمندی، بی و گیاحساس خست مانند

 نپايادر  ما. انداشتهاند دخو عملکرد مادریاز  خوبی آوردبرمادران  ،ندگیاز ز تلذ

مانند حضور در جلسات بخش تلذ یفعاليتها انميزو  خلق يشافزا ليلد به تخالامد

 هم تا آموزدمی فرد رمان بهد نوع اين .نددنمو يابیارز بهتررا  دخو وضعيت گروه،

 درمانگر و بپذيرد قضاوت از عاری نگاهی با را خود پيرامون فعلی هم  محيط و هيجانات

 رها يا و شدن تسليم معنای به پريشانی تحمل که سازدمی روشن برای بيمار را نکته اين

يشانی و ی پرشکستن چرخه هاموقعيت از بسياری در بلکه نيست، تفاوت بودنبی و کردن

 هایآموزش درواقع شد. خواهد دلخواه منجر ینتيجه به نهايتاً  پريشانی، و ناراحتی تحمل

-نگرانی سطح از فرد، توسط پذيرش موقعيت ميزان بردن بالا با پريشانی، تحمل به مربوط

-می فعال را اکنون و اينجا یدر لحظه قابل اجرا اقدامات و کاسته آينده، مورد در او های

 و مادر برای موجود وضعيت و بهبود مادران فکری نشخوار کاهش آن، ینتيجه که دسازن

 راهکارهای یارائه رسدمی به نظر است. همچنين عمل و اقدام پذيرش، طريق از کودك

قابل  نقشی روش اين بيشتر در اثربخشی نيز شده داده آموزش هایمهارت تعميم و تقويت

 نتيجه توانمی فوق یبه هم پيوسته موارد کردن خلاصه با .دارد غيرقابل انکار و توجه

 مادران فکری نشخوار معناداری به صورت زمانگروهی انداز چشم بر مبتنی درمان گرفت،

 مؤثر مادر روان سلامت ارتقا در طريق اين از و دهدمی کاهش را کودکان اوتيسم دارای

  .است
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-روان و رفتاری علوم یحوزه که در هايیپژوهش ديگر مانند نيز پژوهش اين در     

 مطالعه هایمحدوديت جمله داشت. از وجود هايیگيرد، محدوديتمی صورت شناسی

 و است در شهر اصفهان بوده اتيسم مادران کودکان شامل بود که آن آماری جامعه حاضر،

 نمونه  هدفمند گيرد. انتخاب صورت لازم احتياط بايد ديگر هاینمونه به تعميم نتايج در

 مهمترين مداخله اثربخشی اين در ایزمينه عوامل نقش بررسی عدم و پژوهش

 اهميت آنها به توجه مطالعه اين هایيافته از هنگام استنباط در که هستند هايیمحدوديت

 تعميم در پژوهش اين کنندگانشرکت بودن جنسيتی دليل ت  بالاخره اين که به .دارد

 توجه در پايان نيز با .شود رعايت احتياط جانب بايد سنی مقاطع رديگ و پدران ها بهيافته

-می پيشنهاد بر نشخوارفکری، درمان مبتنی بر چشم انداز زمان یبرنامه بودن اثربخش به

 روان علائم کاهش برای پزشکی درمان و مکمل انتخابی درمانی یشيوه برنامه اين شود

 مورد بيشتری هایهمچنين پژوهش .شود تهگرف کار نشخوارفکری مادران به در شناختی

 سئوالات از برخی و نمايند تکرار ديگر هایدر نمونه را مطالعاتی چنين تا است نياز

 در پايان نيز جا .دهند قرار علمی بررسی مورد را پژوهشی پيشينه و اين مطالعه از برخاسته

از  وهش و همچنين،پژ اين کننده شرکت اتيسم دارای کودکان مادران تمامی دارد از

 اند، دربوده ياريگرشان مرکز تخصصی اتيسم اصفهان که کارکنان زحمتکش پزشکان و

در  اتيسم نشخوار فکری مادران کودکان بر زمان انداز چشمدرمان بستر  نمودن عملياتی

 .شود تشکر و تقدير اين پژوهش هایپرسشنامه اجرای شهر اصفهان و
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 یستيآموزش چشم انداز زمان بر بهز یو. اثربخش9314ر.) ،یمحمد ميم. و ابراه ،یروانيا و9

نامه  انيشهرستان لردگان، پا رستانيدانش آموزان پسر دب یليتحص شرفتيو پ یروانشناخت

 .شهر)اصفهانو ینيواحد خم یدانشگاه آزاد اسلام ،یارشد، دانشکده علوم انسان یکارشناس

 کاهشو  ندگیاز ز ضايتر يشافزداز زمان بر ادرمان چشم ان یو اثربخش9316ز.) ،يیبابا و2

 .69-13و، 2)3 ; ینيو کارآفر تيريمطالعات مد ن،نشجويادا ابضطرا

نشخوارفکری  نيب ی¬. رابطه9381م. ،يیفدردی، ج؛ طباطبا ینژاد، م؛ صالح باقری و3

 38 -29، 99و 9)،یو روانشناس یتي. مطالعات تربیرانيا اندانشجوي از ای¬در نمونه یوافسردگ

با  یو افسردگ یدلسوزرابطه خود یو. بررس9311ع) یخ، امان اله ليغ، گشت یرجب و4

 21 ;.رانيا یپرستار هيدر پرستاران زن متأهل. نشر یو نگران ینشخوار فکر یهایگریانجيم

 .29-93و :933و  11)

 سیربرو. 9312مقدم ا.)  یه، وبلاد یمينژاد ف، رح ميف، وطن خواه م، کر یاحير و1

 سم،يات نکادکو لدينوا واریميدو ا هنیذ ندگیبربهزيستیز مبتنیبرکيفيتنمادرثربخشیا

 .12-61و،  9)93 ر،شاپو یجند پزشکی علمی مجلۀ

 انيدر دانشجو یليتحص شرفتيو پ یچشم انداز زمانو. 9314تبار،م.)  یعيع. و شف زبردست، و6

تهران، موسسه  ،یو علوم رفتار یروانشناس یکنفرانس مل نيو استعداد درخشان، سوم یعاد

 .شينارک یاطلاع رسان

زمان، بر  دگاهيدرمان د ريو. تأث9316سپاه منصور م.) ،ی فکور ،ع دير، اصغرنژاد فر یشهرک و1

-61:  1 ;یاز ضربه. مجله مطالعات ناتوانجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس یکاهش افسردگ
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 تهران: انتشارات داوران اول شيراي. وسميو. کودکان مبتلا به اوت9312س.)  ،یصمد و8

. نقد کتاب یمدل چشم انداز زمان یو. معرف9313س.) ،یا؛ عباسپور، ك و فرامرز ،یقمران و1

 .933-14و، 2)29و اسلام، ش  رانيا

ن،تجربه زيسته همسران شهدای و.تاريخ شفاهی زنا9311باستانی،س،ايلخانمو،ف، سعيدی،ع ) و93
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