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Abstract: The results of previous research showed that the trust culture

facilitated school health, collaboration, student achievement, and school
effectiveness. The purpose of this study was to identify the factors that make
and develop the trust culture in Tehran schools in 2017-2018 and also was
carried out in a qualitative method of a phenomenological type. The sample
included 24 experts who were purposefully selected and interviewed with
semi-structured questions so that the data gathered based on theoretical
saturation. Hence, the “NVivo 10” software was used to analyze the data.
Then, findings indicated that four factors played the most effective roles in the
teachers' trust culture in schools including: "awareness" was in the first place,
"constructive interactions", "moral characteristics", "enabling structure",
respectively. Therefore, all the identified factors must be developed in a
coordinated way to grow the culture of trust in schools: in other word,
achieving to teachers' trust culture requires the educational system carefully
planned and intended to the needs of the community.
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مقدمه

نرا مرتال ای نژ اختالالت طیف اوتیس صادت ما یمر ،

اختالل طیف اوتیسم سیمیر د مص ی مرا یرا یمر

تحکتأثیر دظا خاداا ه ایمک (نیکمر و همکمادای .)2011

ایممک ممژ و ب مما نممادس سی دادیمما ا د نراممراد ادترمما
اجتمایا نژ همراه دیتادها ،یال ق و یعالیکها

ما دای دقم

لیشمژا

ایک (ادجمن دوادپز کا سمر کما  .)2013اخمتالل طیمف
اوتیس م

دماتاادا د د مص مما ا العممر ایمک مژ نما

اختالالت یفا د یژ حاسه ادترا نراراد ما ا  :تعامل
اجتمممایا ،ادتراطممات و دیتادهمما تکممراد  ،لیشممژ ا
(ادجمن دوای نایا سمر کا  .)2019ااهص اانل تماجیا
وجا

اد

ژ دشای ما هص نروس اختالل طیف اوتیس

یرایممر جیممای ایممزا

ایتممژ ایممک س ممرا تکنی م

د

همما

تشخی ا و غرنالگر پیشریک ر هادص .زادش صه ایک
ژ حصو  52میلیای دفر د یمح جیمای د ا من طیمف
حضاد اددص (نا ستر .)2015ننانرا ن نا ایزا
تاجژ یاع اختالل طیف اوتیس

ژ

درخ اانل-

ا ک اس هر 68

ا ک زادش مصه ایمک (یما نا و همکمادای ،)2015
حما ک اس ایرا مرتالء نژ اختالل طیف اوتیسم و هممین-
طاد خاداا هها سدیا ،نژ صادت
یاسمادیا

اولا مک یماد نمرا

ولتا و ادائژ هنص ای خمصمات دسممصه ایمک

(نرو من و همکادای 2012؛ هر س.)2010
نا تاجژ نژ

ااد ها ا ن ا ای والص ن ا من ایمرا نما

چال ها نسیاد مااجژ ما ادص و د مقا سژ نا خاداا ه
ا ادا ژ د ص طریعا اددص ،اس مشکالت نیشتر ددم
مممانردممص (تاتسممیکا و همکممادای  2011؛ انرویممکا و
همکممادای 2010؛ هیممز و همکممادای 2013؛ ادیممیالاپز و
همکادای  .)2016محالعات نسمیاد

د دانحمژ نما یااممل

ایممتر سود د سدممص ا والممص ن ا ممای اخممتالل طیممف
اوتیس صادت ریتمژ مژ دشمادگر نماالتر نما ی ایمتر
والص ن ا ن ا ای د مقا سژ نما والمص ن یما ر ا مای
هستنص ( دو

یلیاج .)2013ااهص ماجما اس دیماس نمژ

تمر ز نر ادحراق ل خاداا ه حما مک مما نمص ،چمرا مژ
دتا

ااصاماتا ژ

اصملا د یعالیمکهما هماهنم

مصه د

یاخک دوال خاداا ه دا نر ییمصه اددمص مژ مما تاادمص نمر
یالمتا و دیاه سدیا تمأثیر نگمااد .ادیا نما تجرنمژ د نمزدگ
ر ی ا ا نا اختالل طیف اوتیسم سدمص ا پیچیمصه و
نسیاد چال

نرادگیمز دا دشمای مما هنمص (مم

سلیمف و

همکادای .)2019
مفیا معنا مقصمژا نرا

فتگا د ماد معنا ک ایک و

معنا نا وجماه دودما ادسمای پیادمص ماخماد  .ا من نحم
اسیا متفکمرای هسمتا را دظیمر ما ها مص ر و یمادتر
محرح ص .ا نجایک ژ ما نا یراداتا همچای " سا مژ
چرا ا سدمص ا خما دا ایتمژ نا مص ،نما همر چگمادگا سی
خااهص یاخک" مااجژ ما ا ( اهن  .)2019د مماد
تأثیر ایتقا ات نا نر نیصا مک دوادما اس مر نماس میمای
متفکرای ایالما و متخ
ا تژ ایک .اس

ای دوادا دظرات متفاوتا وجا

یا دوای اوادا چای یرو مص (-1939

 )1856و همکممادای ممماهر و ایتقمما ات ممماهرا دا م
اختالل دادتی

تلقا ر ه و من نماود دا دمژ تنیما نمر

یممالمک دوادمما ممماثر دصادسممتژ ادممص ،نلکممژ نممریکس نممرا
نیصا ک دوادا مخاطره سمیز دیز ما ادنص .اس یما

گمر

( )1875-1961هر ادژ ایتقا

نا،

ایرا

چای اد

ولا ا نکژ نا خرایات مادنص معتقصات نشر اولیژ دا ه مماد
تاجژ اراد ا ه و نرا یالمک دوادا ایرا ضرود

ادسمتژ

ادص (پصدو و همکادای  .)2019معنا ک نژ مثانمژ س ماها اس
هستا ا دیرو ا یراتر اس جنرژها ما
احسا

سدمص ا ایمک و

یمیقا اس وحصت ا پیادمص نا ائنمات دا نمژ وجما

ماسود ( ا اد ن و همکادای  ،)2018ایکاد مثرک و یخک
دو ا همر و مالفمژها معنا مک هسمتنص و نما یمالمک و
ا اما و مقاومک د نرانر یشاد و ایتر
اس مالفممژها احسمما

ژ خا کما

تاادمنممص ایممک ،ادترمما

تکیژ اه معنا ماتاادص تاثیر ضرنژ یر
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ا تژ نا ص (هالیص  )2019و همچنمین ،میمای یمالمک
تاادمنمص

دوادا ،دضا ک اس سدص ا ،ما اما و احسما

یاطفا نرا

میادتها

س فتگا و مشکالت

اه

هیجادا و دوادا ماثر نا ص (محمص

و

ییاه مر

اد  ،معتقصدص ژ معنا ک نمژ

همکادای  .)1396اس دظر داچمن ( )1980چیاد یتژ

لی مل تاثیریمما منص نممر یممالمک و مما مادا و نیز سممتا

یااملا ژ ممکن ایک نژ مشکالتا د پر اسش هیجادا

خ یک ،داها ایک ژ د سی معنا نرتر و دیا ا خلمق

منجر ادص ،یرادتنص اس :اجتناب ناختا ،یص تجرنژ

جنرمژ

نیا ا ه صه.

دانحة معنا اد و مثرک وجا

ما ا و ماتاای سی دا تا حصو
یاسمادصها صه ننیا

نژ ینماای م

خ یک د دظر نگیر ( لیا و

همکادای .)2018
کا گر اس متغیرها
ادا یرسدص

تاثیر ااد نر داع وا ن

والص ن

تاای ،هیجادات ایک ژ نا طیف وییعا اس

ایسر ا پص صاد ما ا (التیر و همکادای  )2009و نژ
اختالل د یملکر

صه

ناختا -هیجادا

مالمک خا

نیشتر د نرانر مشکالت هیجادا سییرپا ر هستنص
(ایکرنتز و ایتا س  ،)2015د حالا ژ د ایرا
اس یر ها

محلاب

د االر احسایات و ت اداتا ایک ژ یااطف دا

اه

 .)2016هیجای ها ا ژ مستقیماً نا نا داع وا ن

ها

امروسه نرا

ایتر

همادنص  ،دوش اه

ژ

گر مادنص ادس انا مجص مثرک

ایتفا ه ما ننص ،سییرپا ر

ژ د سی یر داتاای اس ادتقال تجادب هیجادا

دما ن یاختژ و نیای ما اددص (چادگادا و همکادای

و

ایتفا ه ما ننص ،دسرک نژ یا ر ایرا ،

همکادای .)2015

ما ا
خا

سماسادا ژ اس لحاظ پر اسش هیجادا یر ها

ناختا ضعیفتر  ،مادنص دشخااد ر  ،یاجعژ ادگاد

مشکالت دوای ناختا مادنص اختالالت اضحرانا و
یناای

خا یر
اد

اتاهمصت ،ایسر ا و یقا ص نی

متر ایک (واد

اس دو یا

ایتر

( )MBSRو ت ا ریاس

و

دمادا متفاوتا

مرتنا نر ذهن-س اها

ذهنا یتاد

نا ناسپر اسش

دیتاد ،ناختا و یاطفا دانحژ اددص (پکرا  ،)2006ما

( )IRRTایتفا ه میشا  ،دوش ذهن-س اها تایﻂ

تاادنص نژ صادت مثرک (نحاد مثال ،ایتخاد ،لات ،امیص) ا

انات-س ن ( )2003انصاع صه ایک ،مفروضژ ایایا سی

منفا (خستگا ،خش  ،اضحراب) ،یعال (لات ،ایتخاد ا

نر ا ن وااعیک تأ یص اد  ،ژ ایکاد منفا دا درا ص نژ یناای

خش ) ا غیریعال ( ر ) نا نص ژ د تماما مااعیک

اسمتا اس خا ا ادعکایا اس وااعیک ددظر ریک نلکژ نژ

ها

تح یلا (ارل ،حین و نعص اس حضاد د ال ،

محالعژ و سسمای) تجرنژ ما

ادص (پکرای و همکادای

 ،)2009د همین دایتا نرخا اس تحقیقات دشای ما
هنص ژ هیجایها لات ،ایتخاد و امیص پی نینا ننصه

یناای واا ع ذهنا یا ه ا

د دظر ریک ژ د حال

اد مانا نص ( صیر ن و همکادای  .)2010لاا د ا ن
دوش دمادا ،یعا ما ا نا پا رش ایکاد ،ا داک و
احسا

ایرا اس حاا ث تن سا ،تاادا ا سدیا دا د نترل

یملکر ناالتر و خستگا پی نینا ننصه یملکر تح یلا

دو صا ها

پا ین ایک ( دیل و همکادای  .)2012نژصادتا ژ تاثیر

 .)2012نژ گر یخن اس و ب ا اصلا ا ن دو کر ذهن-

خستگا حتا اس تاثیر اضحراب ه نیشتر نا ه ایک

نیماد

( یالک و همکادای  ،2017پا رای و همکادای .)2014
پر اسش هیجای یرا نص
س فتگاها
تجرنژها

ایک

سدص ا ایزا

س اها ،تاجژ و پا رش مانا ص ژ ماجر ما ر
نژ یردﺦها ،پایﺦها و خا شتنصاد

د سمای حال تاجژ

ژ نژ وییلژ سی

نص و نژ یاه ادعحافپا ر نژ دشادگای نیماد خا پایﺦ

هیجادا دو نژ سوال مادودص تا دیتاد و

هص (پادمحسنا لاد و همکادای  .)1395رچژ دوش

گر د ایرا نصوی مادع پی

دو و ایزا

انص (هیمیچا و همکادای  )2018و نا ایتفا ه اس
داهرر ها

ایتر سا

هنص (ا سر

پر اسش هیجای ماتاادص

د ایزا

نرا دخستین ناد نرا

دمای د ها مزمن انصاع ر ص،

اما د یالها اخیر د سمینژها مختلف اسجملژ نترل
و اه

دشادگای دوادا ایرا نکاد ریتژ ما ا .

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 99

430

صفی خانی و همکاران

کا گر اس دوش ها

ایتر  ،تمر نات ماثر نمر

اه

نین یر

ناختا ماثر ایک( .نر و همکادای

و تنظی

یملکر ت ا ریماس ذهنما ایمک .ت ا ریماس ذهنما،

 )2017نژ ا ن دتیجژ دییصدص ژ ا جا ت او ر ذهنا

تکراد پنیادا یمل نمصوی ادجما حر مات جسممادا ایمک.

نرا والص ن ادا یرسدص نا مشکالت د ص ما تاادص مادع

ا متژ دشمای ا ه

هیجادا ا  ،همچنین ما تاادص

نردیاها ادجا صه طما یمالها

ایک ژ همای یماسو ادها ی مرا مژ د ما یر

ما

تمر ن جسمادا ر ک اددص ،د تمر ن ذهنا دیمز یعمال
ما ممادص ،د ا ن دوش نژ ایرا سییر صه م
نا پر اسش

ما ا

اس پایﺦ ها

دیتاد

یرر ا جا سدام

ذهنا و سر تاای ت می

یر دا

ادتقا نخشص( .دا ای و همکادای  )2017د ایتژ ادص ژ
مصاخلژ مرتنا نر ذهن س اها نر انعا دوادشناختا ،نیرا

ناختا مجص  ،نر ایکاد منفا و خاطرات

اضحراب و پر اسش هیجادات مثرک والص ن د والص ن

سساد هنصه غلرژ اننص ( انتس و همکممادای  .)2012نژ گر

ایک.

م

یخن ،د ا ن دوش نژ ایرا

ما ا نا نیای ایکاد

نادک ،چای و دسا ( )2017د ایتنص ژ سماسش مرتنا

ناختا

تاای ذهنا ما

منفا و ت او ر سساد هنصه و یپس نا پر اسش
مجص اس یشادها

ا ای ادا

اختالل طیف اوتیس

اثر نخ

دوادا سی دها ا اننص (ما ،سدصد و

همکمممممممادای  .)2015ا ن دوش د یژ مرحلژ  -1یتاد
ذهنا -2غلرژ ت ا ریاس

نر ذهن س اها نژ والص ن ادا یرسدص

تاادص یرر نیرا الگاها ادتراطا تعاملا و نیرا یح
معنا ک یر

سدای ا ( .ناسادا و همکادای  )2017دشای

ذهنا و -3

ا دص ژ مصاخلژ مرتنا نر ذهن س اها نر دگرش نژ خا ،

( انتس و

خا فقتا و یح پر اسش هیجادا والص ن و مراارین

همکممادای  .)2016رچژ ا ن دوش دخسک تایﻂ ایما ر

ایرا مرتال نژ اختالل طیف اوتیس اثر ااد ایک .مادیا

ت ا ریاس
خا سدا یاس
( )1995نرا

نا ناسپر اسش ادجا

ما یر

ارنادیای تجاوس جنسا و ا ایرا مرتال نژ

 PTSDانصاع ر ص ،اما تایﻂ نسیاد

و همکادای ( )2015نژ ا ن دتیجژ دییصدص ژ ا جا

اس محققای د

ت او ر ذهنا مثرک ما تاادص یالوه نر تاثیر مستقی نر

مختلف مادنص نترل ایکاد منفا ،خا شا و

خلق و خا نر خا فقتا ا میرنادا نا خا و همچنین

رادژ ایرا ( رای و همکمممممادای  ،)2012نکاد

یح پر اسش هیجادا تاثیر ااد نا ص .کا اس مشکالت

ریتژ ص و اس پشتاادژ تجرنا ناال ا نرخاد اد مانا ص .نژ

ر و ناه ایک و داهماهنگا میای خا ِ

سمینژها
انا ها

والص ن احسا

همین جیک ادجمن دوادشنایا سمر کا ا ن دوش دا کا اس

وااعا اس ص اه خا و خا ِ سدمادا اس ص اه گرای منجر

نیمادای

ما ادص ژ

نژ هیجایها

صه و داهماهنگا

اضحراب،

ایسر ا،

میای خا ِ وااعا و خا ِ نا ص اس ص اه خا نا هیجای-

ا و

مادنص هیجای ناه همراه ایک.

دمادا منایر نرا

دوشها
ماتاادص نای
دگرشها
احسا

اه

ایتر ،

دا ادسمص ،ایکاد منفا و نترل د
تحک نترل نا ی نیماد

دا نرا

ا ن یتژ اس

نیمادای یراه یاس .
د محالعات ادجا

ها

غ و ادصوه مادنص ر

اضحراب و نیقراد

امروسه نژ یلک وجا دشادگای ناختا ،هیجادا و دیتاد
د والص ن ادا یرسدص اختالل طیف اوتیس  ،مخت

صه د ا ن خ اص( ،دسا و همکادای

 )2019نژ ا ن دتیجژ دییصدص ژ مصاخلژ مرتنا نر ذهن
س اها نر یملکر هیجادا و د ص خا تاجیا و معنا ک
والص ن ایرا مرتال نژ اختالل طیف اوتیس
(یین  )2019دشای ا

دژ تنیا اس دمای ها

پز کا نیره ما یردص نلکژ اس

دمای ها دوادشناختا ژ دق
و اه

ای

تعیین ننصه د نترل

دشادگای دوادا اددص ،یا ما نردص.

اثر اد .

نا وجا ا نکژ محالعات مرنا نژ مصاخالت سو هنگا نرا

ژ مصاخلژ مرتنا نر ذهن

والممص ن ا ممای ادا اخممتالالت طیممف اوتیس م دتمما

س اها نر تاای پر اسش ادتراطا هیجادا و نیرا یملکر

امیصواد ننصها دا دشمای مما هنمص (تیممادز و همکمادای
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 ،)2017اما تاجمژ و تمر مز نمر مل دظما خماداا ه ا من
ا ای متر ماد تاجژ اراد ریتژ و مسیر دو نا نرا
داهنما ا خاداا هها
مایق اس نحرای ودو

ا ای اوتیستی

د جیمک یرماد

ا ادشای نژ مراحمل نماالتر د مص

وجا دصاد (اونر ن  . .)2016خاداا هها

ادا

ا مای

ادتخاب و ن ادت ت ا یا د یژ روه  15دفر
پروتکل دو یا

ریتنص.انزاد ها ینج

اراد

دمادا نژ رح

ذ ل ما نا ص.
ینج

معنا ک هال و ا واد س ()1986
معنا ممک هممال و ا واد س  1986نممژ

پریشممنامژ یممنج

مرممتالء نممژ دمماتااداهمما د ممص نمما یاامممل ایممتر سا و

منظمماد ادس ممانا و نعممص د ممص معنا ممک :ا مماها اس وجمما

چال ها نسیاد اس جملژ داتاادا غیرمنتظره ،دیتادهما

خصاودص و یفیک دانحژ نا خمصا طراحما مصه ایمک .ا من

سساد هنصه و اختاللها دیتماد یرسدمص،

مااد

مایتن

دسخژ ادا  6مقیا

خصمات ،یر د ما د ایتن دمای اثرنخ  ،تیمره مصی
تعامل نا اطراییمای و یما ر ایمرا جامعمژ دونمرو ما مادص.
ننانرا ن منحقا نژ دظر مادیص ژ مصاخلمژ هما
اه

ماثر نرا

دممادا

سثاد تعاملهما دامنایمر والمص -ما ک

انزاد خا

ایک .پریشنامژ ینج

زاد ا و ادا  47یرادت ایک؛ ژ نعضا

اس یرادات سی اس و نخ
د

مقیما

معنا مک

تشکیل صه ایک .سسما دا نا ص

لیکمرت  5دجمژ ا میمزای ماایقمک ما
اس یرادات دا نیای نمص 6 .مقیما

مخالفک خا نا هر

ماد دیماس نا مص .و اس سدجما ا مژ یمرخاد ا و دا ماما

یرادتنص اس ا اها ،پا رش وااعا ،داامیص  ،نزد نما ا ،نما

اه

ثرمماتا ،مممص ر ک نر ا ممک .دسممخژ اولیممژ سسمممای ادا 5

ایک ،ادائژ ماثرتر ن دوش نرا دییصی نمژ همصف نسمیاد

مقیا  :س اها ،پا رش وااعا ،داامیص  ،نزد نمما ا و نما

والص ن ا ن ا ای تحمل و صمراد ادیما دا ماه
اهمیک اد اسا ن دو د ا ن پبوه
ادنر

نرا دییصی نژ دتا

نمژ نردیما و دوش

محلانتر ماد مقا سژ امراد

ریتژ ایک وا ن یئاال پبوهشا محرح ما ما

مژ س ما

نین اثرنخشا ناخک دمادا مرتنما نمر ذهمن س ماها و
ت ا ریمماس ذهن ما یممتاد نمما پممر اسش ممناختا نممر
پر اسش هیجادا و معنا ک د ما دای ادا یرسدص اختالل
طیف اوتیس تفاوت وجا

اد ؟

ادنر

نا تاجژ نژ هصف سی اس داع تحقیقات

و اس لحاظ یاه ر سود

ا هها نژ صادت

دیمژ سسما شا اس داع پی سسمای-

پسسسمای نا روه نترل و اجرا

و دوش دمادا؛ دمای

ناختا مرتنا نر ذهن س اها و ت ا ر یاس

ذهنا

یتاد نا پر اسش ناختا نژ صادت مجزا نرا

و روه

و محتاا

جامعژ سماد

سی ایزو دص؛ ننانرا ن دسخژ یعلا ادا  6س ر مقیا
معنا ک

ایک .پریشنامژ ینج

س مر

انزاد خا زاد ا و

ادا  47یرادت ایک؛ ژ نعضا یرادات سی اس و نخم
تشکیل صه ایک .سسما دا نا ص د

مقیا

لیکمرت 5
اس

یرادات دا نیای نص .دمره هر س ر مقیا  ،میادگین یااالت

مقحعا و دوش پبوه

سسما

تجص ص دظر اراد ا ه و س ر مقیا

مص ر ک نر ا ک دا نمر

دجژ ا میزای ماایقک ما مخالفمک خما نما همر م

مواد و روش ها
ا ن پبوه

ثراتا نا  ،د یال  2002همال وا واد س مقیما

دا مماد

پبوه

اختالل طیف اوتیس

خنثا نرا

روه نترل نا ه ایک.

حاضر تماما ما دای ادا

یرسدص

د و مصدیژ تحک دظر سماسش و

پرودش د یر اهااس نژ تعصا  105اد

سماس د یال

 1398ایک .ژ تعصا  45دفر ن ادت غیر ت ا یا هصیمنص

پایﺦ ا ه صه ایک .ا ر پایﺦ هنصه نژ نی
یااالت
دمممره ممااد

س ر مقیا

پایﺦ دصهص دما تماای مقیما

دا

ممر  .هممال وا واد س  1966ضممر ر سلفمما

رودراخ س ر مقیما

هما پریشمنامژ یمنج

دانص ن رح زادش ر ه ادص :س ر مقیما
س ممر مقیمما

اس دیمما اس

س ماها0/95 :

داامیممص  ،0/90 :س ممر مقیمما

وااعا ،0/83:س ر مقیا

معنا مک
پمما رش

نزد نمما ا ،0/73 :س مر مقیما

نا ثراتا ،0/84 :س ر مقیا

مص ر ک نر ا ک ،0/77:ا من

ضرا ر حا ا اس پا ما ا محلماب ا من سسممای هسمتنص .د
محالعژ یاطما و همکادای ( )1393دتا
یاسه محلاب ا ن مقیا

حما ا اس دوا ما

نا دمص و پا ما ا نمژ دوش سلفما
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صفی خانی و همکاران

رودراخ س ر مقیا
 ،0/84س ممر مقیمما

س اها 0/88 :س مر مقیما

داامیمص :

پمما رش وااعمما ،0/80:س ممر مقیمما
نمما ثرمماتا ،0/82 :س ممر

نزد نممما ا ،0/72 :س ممر مقیمما

مص ر ک نر ا ک ،0/75:نصیک سمص.

مقیا

پر اسش هیجادا دسخژ

مقیا

ایک .ضرا ر سلفا

اتاه نا ر و همکمممممادای

ژ تایﻂ نا ر ،تاما  ،اود ،یادتادایتایاو
زاد ا ادا

 25ا ژا ایک ژ نرا ادصاده یر یر ها پر اسش
هیجادا ایتفا ه ما

ا  .همر ا مژ ،نمر ایما

مقیما

لیکرت  5دجژ ا ( = 1نژ هیچ وجژ تما  = 5نما دیا مک)
دجژ ننمص مما ما  .ا من مقیما  ،ادا  5مالفمژ
یرودشادا ،یص تنظی هیجمای ،یمص تجرنمژ

هیجمادا،

دشادژ ها یص پمر اسش هیجمادا و اجتنماب مما نا مص.
و ب ا ها دوادسنجا د دسخژ

نمژ

ترتیمر  0/92و  0/79مزادش مصه ایمک و د پمبوه
دودا نا امنژ
و ا ن مقیا

وا تلیسا ( )2010یاختژ صه ایک،خا

رودراخ و ناسسسمما ا ا من مقیما

(لحفا )1389پا ما ا مقیما

()2010
ا ن مقیا

د دانحژ نا تشخیص تفماوت ا من مروه هما امیصواد ننمصه

سلفا

نمر ایما

دوش همسمادا

رودراخ  0/95و دوا ا یاسه تا یص

اس طر ق همرستگا ا من خمر ه مقیما

هما

محلاب زادش صه ایک.
پروتکل ناخک دمادا مرتنا نر ذهن س اها ()MBSR
ودة سماسش ناخک دمادا مرتنا نر ذهن س اها مماد
دظر اس تلفیق سماسشها یماما ناخک دممادا مرتنما
نر ذهن س اها ( انمات س من  )2003تییمژ مص ،پروتکمل
مرناطممژ د  8جلسممژ  90ایقممژ ا
مصدیژ د ناسه
تنظی

روهمما د مکممای

سمادا هر هفتژ و جلسژ د د صر ها

صه ایک و محتاا هر جلسژ نژ ترتیر س ر ایک:

اتاه مصه نخ ماص

جدول .1محتوای جلسات پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی کابات زین ()2003

)Table 1: Content of the sessions of Protocol of Cognitive Therapy Based on the conscious of Cabat Zin (2003
جلسه
1

2

3

محتوا

هدف

آشنایی اعضا با همدیگر ،تشریح ماهیت تشکیل جلسه درمان ،مفهوم ذهن آگاهی و نقش آن در

آگاهی از مفهوم ذهن آگاهی

کاهش استرس

آگاهی از ﻓنون ذهنآگاهی و رابﻄه آن با

آموزش آرامش آموزی از طریق ایجاد تنش و رهایی آن در عضالت ،آگاهی یاﻓتن به ذهن

استرس

سرگردان و تمرین توجه بدن ،توجه به تنفس و دادن تکالیف خانگی

آموزش آرام کردن ذهن سرگردان و رابﻄه
آن با اﻓکار منفی و مﺜبت

4

5

تﻌمیﻢ آرامشآموزی و مراقبه

6

آموزش ارتباط ﻓکر با خلق و احساسات منفی

8

بررسی تکالیف خانگی ،تمرین آموزش کنترل تنفس ،کسب آگاهی از اﻓکار و احساسات و نﻈاره
گر بودن اﻓکار بدون قضاوت ارزشی و کنترل اﻓکار خودآیند منفی ،دادن تکالیف خانگی
بررسی تکالیف خانگی ،تﻌمیﻢ آرامش آموزی و مراقبه در موقﻌیتهای مختلف ،آموزش حضور در
حال و داشتن اﻓکار نﻈارهای همراه با اﻓکار مﺜبت ،دادن تکالیف خانگی
بررسی تکالیف خانگی ،آموزش ارتباط ﻓکر با خلق و احساسات منفی ،مراقبه نشسته ،تمرکز روی
احساسات هیجانی ،تغییر خلق و اﻓکار بر اساس نوع ارتباط آنها

آموزش ﻓن تحمل پریشانی و کنترل اﻓکار

بررسی تکالیف خانگی ،آموزش ﻓن تحمل پریشانی به منﻈور کنترل اﻓکار خودآیند منفی و ایجاد

خودآیند منفی

اﻓکار مﺜبت

اجرای ﻓنون کاهش استرس برای کنترل اﻓکار

بررسی تکالیف خانگی ،بازنگری ﻓنون کاهش استرس و استفاده آن در زمان حال و تﻌمیﻢ آن به

منفی در محیﻂهای واقﻌی زندگی

کل ﻓرایند زندگی واقﻌی

پروتکل ت ا ریاس
()IRRT

نشسته و انجام تمرین هایی که توجه را در زمان حال حفظ می کند و کنترل اﻓکار خودآیند منفی،
دادن تکالیف خانگی

آموزش تفکر نﻈاره ای و بودن در زمان حال

7

بررسی تکالیف خانگی ،آموزش آرامش آموزی از طریق بازخوانی گروه های عضالنی ،مراقبه

ذهنا یتاد

نا پر اسش ناختا

ا ن نردامژ دمادا تایﻂ (ایما ر  )1995تصو ن ص ژ
د  5تا  7جلسژ  90ایقژ ا

نا یژ مرحلژ ما نا ص:
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یرمای ت ا ریاس
سدا یاس

ذهنا ،غلرژ ت ا ریاس

ذهنا ،خا

ذهنا نا پر اسش ناختا مجص ادجا ما

ا

ژ یاختاد جلسات دمادا د ذ ل زادش صه

ایک.

جدول .2محتوای جلسات پروتکل تصویرسازی ذهنی دستوری با پردازش شناختی

Table 2: Content of grammatical mental imaging protocol sessions with cognitive processing
جلسه

هدف

1

محتوا

مفهوم  IRRTو رابﻄه آن با اﻓکار

2

3

4

5

منفی ،بیخوابی ،احساسات ناخوشایند

شناسایی اﻓکار و تصاویر آزاردهنده و ارتباط

کمک به شناسایی اﻓکار منفی و تجسﻢ تصاویر آزاردهنده و اینکه چگونه خلق ،تفکر ،رﻓتار و

آن با خلق و رﻓتار

بیخوابی را تحت الشﻌاع قرار میدهد ،دادن تکالیف خانگی

تمرین آرامش عضالنی و تجسﻢ اﻓکار و

بررسی تکالیف خانگی ،تجسﻢ اﻓکار و تصاویر آزاردهنده با جزئیات کامل و با چشمان بسته در

تصاویر مزاحﻢ

شرایﻂ آرمیدگی عضالنی و ارتباط آن با خلق و بیخوابی ،دادن تکالیف خانگی

آموزش تصویرسازی ذهنی هدایت شده و

بررسی تکالیف خانگی ،آموزش تصویرسازی ذهنی هدایت شده و دستوری از سوی درمانگر به

دستوری

منﻈور کنترل اﻓکار منفی و تصاویر آزاردهنده و ایجاد تصاویر مﺜبت ،دادن تکالیف خانگی

آموزش ﻓن چرخش ذهنی و مرور ذهنی

6

آشنایی اعضا با همدیگر ،ارائه کلیاتی از  IRRTو نقش آن با نشانگان روانی مانند اﻓکار خودآیند

بررسی تکالیف خانگی ،آموزش ﻓنون مرور شناختی و ﻓن چرخش ذهنی همراه با پردازش
شناختی مجدد ،به منﻈور حذف اﻓکار خودآیند منفی و ایجاد اﻓکار و خلق مﺜبت

تمرین بازسازی شناختی اﻓکار منفی و تصاویر

به کارکیری مرور شناختی ،ﻓن چرخش ذهنی با بازپردازش مجدد به منﻈور کنترل جرقه های

آزادهنده

ذهنی بازگشتی و تغییر در مﻌانی رویدادهای آسیبزا ،بررسی تکالیف خانگی
بررسی تکالیف خانگی ،کنترل جرقه های ذهنی بازگشتی ،ﻓلشبکها ،بکارگیری مداوم ﻓن چرخش

7

بکارگیری ﻓنون آموزش دیده

ذهنی همراه با تغییر در مﻌانی اﻓکار و تصاویر آزاردهنده به منﻈور یاﻓتن اﻓکار ،احساسات و خلق
مﺜبت

-ها تحقیق دشای ما هص ژ میادگین دممرات معنا مک

یافته ها
همادحاد ژ د جصول 3مشاهصه ما ا  ،د نردیما

پممس اس اجممرا دوش ت مما ر یمماس ذهنمما یممتاد نمما

میزای اثر نخشا دوش ناخک دممادا مرتنما نمر ذهمن

پر اسش ناختا ایزا

نمژ لحماظ

س اها ،تاثیر جصا ادژ متغیر داع روه ها سماد ( نتمرل

سماد دیز معنا اد تشخیص ا ه ص .لاا ا نگادژ ایمتنرا

و سسما

) نر دمرات ثرک صه معنا ک معنا اد ما نا ص.

( p=0.00و  .)F=83.447ننانرا ن ا نگادژ ایتنرا مما
ا

ژ تاثیر همزمای روه ها سماد

نترل و سسمما

ما ا

ا تژ و ا ن ایمزا

ژ یرضمیژ تحقیمق مرنما نمر اثر مااد ت ما ر

یاس ذهنا یتاد نما پمر اسش مناختا د معنا مک
ما دای ادا یرسدص اختالل طیف اوتیسم نما احتممال 95

ا متژ

دصص تا یمص مما ما  .ایتژ هما تحقیمق د جمصول3-

ایک .ایتژ ها تحقیق دشای ما هص ژ میادگین دممرات

دشای ما هص ژ میادگین دمرات پر اسش هیجادا پس اس

معنا ک پس اس اجرا دوش مناخک دممادا مرتنما نمر

اجممرا دوش ممناخک دمممادا مرتنمما نممر ذهممن س مماها

نا وضمعیک سسمما

ذهن س اها ایزا

د معنا مک تماثیر معنما اد

ا تژ و ا ن ایزا

نژ لحماظ سمماد

دیز نا اصمینای  95دصص معنا اد تشخیص ا ه ص.
همچنین نا ایتنا نژ دتما

جمصول س مر د خ ماص اثمر

ااد ت ا ر یاس ذهنا یتاد نا پمر اسش مناختا

ایزا

ا تژ و ا ن ایزا

نژ لحاظ سمماد دیمز معنما اد

تشخیص ا ه ص .لماا ا نگادمژ ایمتنرا مما ما
یرضیژ و تحقیق مرنا نمر اثر مااد

مژ

مناخک دممادا

مرتنا نر ذهن س اها د پر اسش هیجمادا مما دای ادا

نر معنا ک ایرا تاثیر جصا ادژ متغیرها مسمتقل و تماثیر

یرسدص اختالل طیف اوتیس نما احتممال  95دصمص تا یمص

همزمای روه ها سماد و سمای اجرا ثرمک دممرات نمر

ما ا  .نا مشاهصه جصول ،3تماثیر جصا ادمژ متغیمر دماع

ا تژ ایک( )p<0.05ایتژ

) نر دمرات ثرک مصه

معنا ک ایرا تاثیر معنا اد

روه ها سماد ( نترل و سسما
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معنا ممک معنمما اد ممما نا ممص p=0.00( .و .)F=83.447

سسمای و پس سسمای) تفاوت معنا اد ا تژ و کسای دمما

عنا نژ لحاظ سماد میادگین دمرات معنا مک د نمین و

نا ص.

روه نترل و ناخک دمادا تفاوت معنما اد

 -SEناخک دمادا مرتنا نر ذهن س اها نرمعنا ک
 -SIت ا ر یاس ذهنا یتاد نا پر اسش ناختا
نرمعنا ک
 -EEناخک دمادا مرتنا نر ذهن س اها نر پر اسش
هیجای
 -EIت ا ر یاس ذهنا یتاد نا پر اسش ناختا نر
پر اسش هیجادا

ا متژ و

کسممای دممما نا ممنص .تمماثیر جصا ادممژ متغیممر سمممای
سسما

( p=0.00و  )F=83.224نر دممرات ثرمک مصه

معنا ک معنا اد ما نا ص .لاا ا نگادژ ایمتنرا مما ما
ژ میادگین دمرات معنا مک د و سممای سسمما

( پمی

جدول : 3آزمون های اثرات بین آزمودنی ها ( آزمون مدل)

)Table 3: Effect tests between subjects (model test
اندازه اثر
SE=0.832
SI=0.745
EE=0.702
EI=0.826
SE=0.978
SI=0.971
EE=0.958
EI=0.975

SE=92.504
SI=54.566
EE=43.965
EI=88.519
SE=2533.187
SI=1865.306
EE=1279.419
EI=2149.275

میانگین مربﻌات
SE=41293.350
SI=32543.844
EE=11773.444
EI=135930.000
SE=1130802.817
SI= 1112481.667
EE=342619.267
EI=330041.667

مجموع مربﻌات
SE=123880.05
SI=97631.533
EE=35320.333
EI=407790.000
SE=1130802.817
SI=1112481.667
EE=342619.267
EI=330041.667

توان آزمون

1.000

SE=0.598
SI=0.504
EE=0.362
EI=0.582

SE=83.447
SI=56.985
EE=31.728
EI=78.048

SE=37250.417
SI=33986.400
EE=8496.600
EI=11985.067

SE=37250.417
SI=33986.400
EE=8496.600
EI=11985.067

1.000

SE=0.598
SI=0.442
EE=0.428
EI=0.589

SE=83.224
SI=44.507
EE=41.848
EI=80.273

SE=37150.817
SI=26544.067
EE=11206.667
EI=12326.667

SE=37150.817
SI=26544.067
EE=11206.667
EI=26544.067

1.000

SE=0.664
SI=0.526
EE=0.510
EI=0.657

SE=110.841
SI=62.208
EE=58.318
EI=107.237

SE=49478.817
SI=37101.067
EE=15617.067
EI=16467.267
SE=446.395
SI=596.407
EE=267.793
EI=153.560

SE=26544.067
SI=37101.067
EE=15617.067
EI=16467.267
SE=8599.333
SI=33398.800
EE=14996.400
EI=8599.333
SE=1279681.0
SI=1243512.0
EE=392936.00
EI=379420.00
SE=148878.18
SI=131030.33
EE=50316.733
EI=49378.333

1.000

1.000

یرض تعیین تفاوت نین اثمرنخ

F

دوش مناخک دممادا

ذهن س اها وت ا ر یاس ذهنما یمتاد
هیجادا ما دای اد
معنا اد وجا

ا نگادژ ایتنرا ما ا

منبع تغییرات
مدل تصحیح شده
p=0.00،d=3
مقدار ثابت
p=0.00،d=1
آماری(کنترل و آزمایش)
p=0.00،d=1
وضﻌیت( پیش آزمون و پس
آزمون)
p=0.00،d=1
اثر همزمان وضﻌیت و گروه آماری
p=0.00،d=1
خﻄا
d=56
کل
d=60

تصحیح شده کل
d=59

ژ یرض صفر سسممای تما د و

د پمر اسش

یرض مقانل سی مرنا نر متفاوت نما ی اخمتالف میمادگین

اماسای اختالل طیف اوتیس تفماوت

سسممای د

دمرات پر اسش هیجادا د پس سسمای و پمی

اد  .ایتژ ها تحقیق دشای ما هص ژ

و روه ناخک دمادا و ت ا ر یاس ذهنا نما احتممال

یح معنا اد سسمای تا و دمادمژ ا مسمتقل نرانمر نما

 95دصص تا یص ما ا  .نژ یرادتا گر ما تاای نمص ن

 0.00و متر اس یح خحا  0.05نصیمک سممصه ایمک.

مممکل تفسمممیر دمممما مممژ تفممماوت د دوش ت ممما ر

لاا

یاس ( )61.80نیشتر اس دوش مناخک دممادا()30.73
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زادش صه ایک .لاا میتاای د دیا ک نژ ا ن می دیمیص
ژ اثر نخشا د دوش ت ا ر یاس نمژ مراتمر نیشمتر اس

کسای نا ی اختالف میادگین(پس سسممای منیما پمی
سسمای) دمرات معنا ک د پس سسممای و پمی

دوش ناخک دمادا نما ه و تفماوت د اثمر نخشما ا من

و روه ت ا ر یاس ذهنا و ناخک دمادا نما احتممال
 95دصص تا یص ما ا  .نژ یرادتا گمر میتماای نمص ن

دوش ها نژ لحاظ سماد دیز تا یص صه ایک
همچنین د تفاوت اثرنخشا و دوش نر معنا ک مما دای
اد

سسممای د

کل دتیجژ ریک ژ اثرنخشا ناخک دمادا مرتنا نر

اماسای اختالل طیف اوتیس تفاوت معنا اد وجما

ذهن س اها و ت ا ر یاس ذهنما یمتاد نما پمر اسش

اد  .ایتژ ها تحقیق دشای ما هص ژ یح معنا اد

ناختا نر معنا ک د ما دای ادا یرسدص اختالل طیمف

سسمای تا و دمادژ ا مستقل نرانر نا  0.396و نیشمتر اس

اوتیس کسای ما نا ص.

یممح خحمما  0.05نصیممک سمممصه ایممک .لمماا ا نگادممژ
ایتنرا ما ا

ژ یمرض صمفر سسممای تما مرنما نمر
جدول  -4نتایج بررسی تفاوت در دو روش شناخت درمانی و تصویر سازی ذهنی(مﻌنویت،پردازش هیجانی)

Table 4- Results of the study of differences in the two cognitive therapy and mental imaging methods
)(spirituality, emotional processing
بازه اطمینان  95درصد اختالف میانگین

اختالف میانگین سﻄح مﻌناداری درجه آزادی

خﻄای مﻌیار

میانگین نمرات

t

حد باال

حد پایین

شناخت درمانی

تصویر سازی

33.06

-13.46

11.38

9.80

0.396

28

0.863

S=101.60

S=91.80

-16.43

-45.69

7.14

-31.06

0.00

28

-4.351

=30.73E

=61.80E

ایص  ،اناالقایما و نشرپاد ( )1395اناالقایما و ایمص

بحث ونتیجه گیری
ناخک دمادا مرتنا نمر ذهمن س ماها نمر پمر اسش

( )1395مر ادمما سا ه ،ایممفا و مر ادمما سا ه ()1395

هیجادا د ما دای ادا یرسدص اختالل طیف اوتیسم اثمر

دادوس و ها مما ( )1395نیرامما و همکمادای ()1393

اد  .جصول یاق معنا اد تماثیر همزممای دماع

پیادا ال نین ( )2019هاولز ( )2014و نر تای ()2012

معنا اد

روه و وضعیک سسما

(پی

سسممای و پمس سسممای) د

ایک.

همسا و هماهن

دمممرات پممر اسش هیجممای دا دشممای ممما هممص( p=0.00و

د تریین ا ن یرضیژ ماتاای فمک ،میاه هما مراارمژ

مژ تماثیر

ذهن س ماها نمژ طماد یزا نمصه ا نمرا ادمااع مشمکالت

نتمرل و سسمما

نما وضمعیک

یالمک دوای نا دتا

پر شمادا یماطفا و

د پر اسش هیجای تاثیر معنما اد

ا متژ ایمک.

ادتقمماء نیز سممتا دوادشممناختا د دمممای همما نممالینا

میممادگین دمممرات پممر اسش هیجممادا پممس اس اجممرا دوش

نجادیصه ما ا  .ناخک دمادا مرتنا نر ذهن س ماها

ا متژ و

دو کمر و یمتادالعمل

 .)F=26.757لاا ا نگادژ ایمتنرا مما ما
همزمای روه ها سماد
سسما

ناخک دمادا مرتنا نر ذهمن س ماها ایمزا
ا ن ایزا

نژ لحاظ سماد دیز معنا اد تشخیص ا ه ص.

ننانرا ن یرضیژ و تحقیق مرنما نمر اثر مااد

مناخک

نر پا ژ اه

ایتر

ناختا ایک .اه
یناای

مثرک د اه

نر ایما
ایتر

مرتنا نر ذهمن س ماها نمژ

پیشگیر اس یا نرا ایرا مرتال نژ ایسمر ا

دمادا مرتنا نر ذهن س اها د پر اسش هیجادا مما دای

مزمن ا جا

ادا یرسدص اختالل طیف اوتیس نما احتممال  95دصمص

ایسر ا دا تقر راً نژ د ف اه
ایممرا

تا یص ما ا .
دتا

ا ن یرضیژ نا پبوه ها حمیمص پماد و همکمادای

( )1398میر میص و همکادای ( )1397دا ا و همکادای

صه ایک و مشخص صه ایک ژ خحر یما
ما هص همچنین نرا

ممژ نمما اضممحراب ،ایممتر  ،تحر مم

پمما ر و

یریا ا خستگا مراجعژ ما ننص ماثر دشای ا ه صه
ایک (یرایتا وتر .)2019

( )1397طاهر ( )1397مرماد ا و یمزت پماد ()1397
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داچمن ( )1960پر اسش هیجای دا یرا نص ما ادمص مژ
نژ وییلژ سی س فتگا یاطفا نژ ادصاسه ا
ژ تجادب و دیتادهما

اه

ما انمص

ناختا مجص نژ منظاد غلرژ نر خماطرات سساد هنمصه

گمر نمصوی پر شمادا مما تاادمص

د ا ن دوش ،نژ ایرا سییر

صادت نگیر  .نژ دظر داچمن چیاد یتژ یاامل وجا

اد

ژ یرادتنص اس :اجتناب ناختا یرا نص

ماد ایتفا ه اراد ما یر
صه م

ژ ممکن ایک نژ مشمکالتا د پمر اسش هیجمای منجمر
ا

ناختا نژ مثانژ

صی چش ذهن همراه نا پمر اسش

ما ا تا ت او ر سساد هنصه ا

ا تغال ذهنا و دشخااد یکر

ژ نژ صادت

د داک و خا س نص ،یمح

ژ طما سی

هشیاد سدیما دا یمرا ریتمژ ،نماس ا دما نمص و نما پمر اسش

ذهن اس پما رش واما ع و دو مصا ها خما اد مما نمص،

ناختا مجص اس یشادها دوادا سی دها ا اننص (ترخمای

دصا ممتن تجرنممژ ا اسیمما ت پمما ر همما
ایسر ا و یقا ص نی

اتمماه مممصت،

نیا ا ه صه (اناالقایما.)1395

د ترین یرض اثرنخشما دوش دممادا ذهمن س ماها نمر

تحقیق مرنا نر اثر ااد ت ا ر یاس ذهنا یتاد نما
پر اسش ناختا د پر اسش هیجادا ما دای ادا یرسدمص
اختالل طیف اوتیس نا احتمال  95دصص تا یص ما ما .
دتا

ا ن یرضیژ نا پبوه ها صا اا ،ارنمای میرو

،

ترخای و ییادیمای ( )1397دمامجا انایمعیص و یما ات
دضا ( )1397نیراما ،ها ما ،نخشا پاد ،محما یلیلا
و اارالا ( )1393امر

.)1395
معنا ک نا مراجعژ نژ جصول معنا اد تاثیر همزممای دماع
روه و وضعیک سسما

(پی

سسممای و پمس سسممای) د

دمممرات معنا ممک دشممای ا ه ممصه ایممک ( p=0.00و
 .)F=110.841لاا ا نگادژ ایتنرا ما ما
همزمای روه ها سماد
سسما

نتمرل و سسمما

د معنا ک تاثیر معنا اد

مژ تماثیر
نما وضمعیک

ا تژ ایک .میمادگین

یما  ،یتحما و صمنانر ()1392

دمرات معنا ک پس اس اجرا دوش ناخک دمادا مرتنا

مممادیا و همکممادای ( )2015الممیس و همکممادای ()2015

نر ذهن س اها ایمزا

نمژ لحماظ

و شتسکا و ای ( )2015س نتا ایخ ( )2012همسما و

سماد دیز معنا اد تشخیص ا ه ص.ننانرا ن یرضیژ یما

هماهن

ایک.و د ترین ای میتماای فمک مژ پمر اسش

هیجادا نژ مکادیس پیچیصه یماطفا ،دیتماد و مناختا
ا اده اد

ژ پا ژ و ایا

احسایات مایک .نا تاجمژ نمژ

تأثیر احسایات مما نمر طیمف سمتر ه ا اس یرس نمصها
ذهنا (نژ یناای مثال ،حایظژ ،ت می
منفا (نژ یناای مثال ،مم

یر ) و دیتادها

نمژ دیتماد ،ایمتفا ه اس مماا

مخصد) ،تاادا ا د ناخک و تنظی یااطف مما اس اهمیمک
ایایا و و ب ا ایایا نرخاد اد ایک .اانل تاجمژ ایمک
ژ دشای ا ه صه ایک ژ ایتراتب ها مختلف تنظی
هیجای نر مالفژ هما ذهنما ،ییز الاژ م

و دیتماد داه

ها دامشخص هیجای تأثیر ااد ایک ( ر زا .)2019

تحقیق مرنا نر اثر ااد

ا متژ و ا من ایمزا

ناخک دمادا مرتنا نر ذهمن

س مماها د معنا ممک ممما دای ادا یرسدممص اخممتالل طیممف
اوتیس نا احتمال  95دصمص تا یمص مما ما .دتا
یرضیژ نا پبوه ها ( دااصر  )1396و (ممرا
 )1395همسا و هماهن

و یتحما

ایک.

د تریین ا ن یرضیژ ماتاای فک ،طیف اوتیس مجمایژ
ا اس صفات اانل تاجیا دا امل ما ا
دو هر

ا متفاوت نص ،اس جملمژ )1( :ماه
دظر ژ ذهمن؛  )2محمصو

همص

پیادمص اجتممایا و

مر ی غیمر -منمایع اجتممایا،

مکادیکا و تحلیلا )3( .همصلا و ییستماتی

ت ا ر یاس ذهنا یتاد نا پر اسش ناختا ماح مل
ادقالب مناختا و نمژ ینماای ناسیماس ت ماو ر ذهنما و

جزئیات و اسمتیا

خاطرات سساد هنصه د غیاب محمرک داخا ما نص تعر مف

اغلر د احکا یا منص نیای ما ا  ،اه
حال ،دق

ژ ادتظاد مما

اس سدیا ایتقا نژ خصا ا ماهر دا اه

( )4اه

ما ا  .د وااع ت ا ر یاس ذهنا یتاد نا پمر اسش

ا من

صی م ؛

ا داک و ایتنرا اضمحراد ؛ ( )5تمر مز دو
اهمیک؛ و ( )6اخالاا صی دا ژ
ا  .نما ا من

ها دسرا ا ن یااممل هنماس اانمل تشمخیص
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ایک (یادسکا  .)2018تحقیقمات تجرنما د مماد طیمف
اوتیس

د دانحژ نا نصاد یمصتاً نمر دو ادجممن هما

تشخیص اوتیس و صفات اوتیس

د جمعیمک هما غیمر

نالینا ،نما ایتقما نمژ خمصا و ادتراطمات تاادما ا دوادما نما
نصاد متمر ز صه ایک( .داددزا مای  )2012مااهص

می ایک .نا تاجژ نژ یاع ن د ا االت متحصه ،نژ دظر
پی

مادیص مقانلژ ماهرا دا نژ یناای

نینا ننمصه

احتمالا نیز ستا د نین والص ن یرسدصای مرتال نژ اوتیس
ژ ایتر

نتاای نردیا ر  .پبوه ها دشای ا

نژ طاد

معنا اد نیز ستا والص ن ادا یرسدص اوتیس دا پمی

ادائژ ا مرنا نر ا نکژ ایرا مرتال نمژ اوتیسم دسمرک نمژ

نینا ما مر  ،امما مقانلمژ مماهرا ،حما مک اجتممایا و

خ ما"

معنا ک هیچ اثر اصلا و تعماملا میمما دا دشمای دصا دمص

نترل معممالا دسمرک نمژ "خمصا

روه ها

ا تنص ،تفاوتا ژ نا اه

متر ایتقا

ذهنما د مروه

( او س و یاد

.)2018

اوتیس هممراه نما  .د یماض ،د م ( ،تماک و ادمصت

سماسش میادتها مثرکادص شا نا تکیژ نر منانع معنما

 )2016اختالیاتا دا نین ایرا مرتال نژ اوتیسم و نتمرل

و ایتقمما ات نمما ماتاادممص نایمم ادتقمما نیز سممتا

د دانحژ نا تاادا ا ها ذهنا مزادش ا دمص ،امما تقر رماً

دوای ناختا مما دای ادا یرسدمص اتیسم و دیمز ایمزا

هیچ تفاوتا د مجمایژ ااصامات نصاد وجا دمصاد  ،اس

تابسود سیها ا و نا تاجژ نژ ادترماطا مژ نیز سمتا

جملژ ایتقا نژ خصا؛ یالوه نمر ا من ،پیادمصها ذهنما نما

دوای ناختا و همچنین تابسود نا نسیاد اس متغیرها

جنرژ ها

نصاد یماماً غیر معنما اد ،ضمعیف و منفما

نا دص( .ج

 )2016نژ همین ترتیر هیچ ممصد ا مرنما

تضمین ننصه یالمک اد  ،ا ن سماسش ماتاادص تحماالت
مثرک س ا

ادا یرسدص اوتیس ا جما

دا د سدص ا ایرا

ر ر .)1397

نر ادترا نین دوای یاس و ایتقا ماهرا ،نما ایمتفا ه اس

دما ص (د یصسا ه و نصد

ااصا ذهنا پیصا دکر  .سدیما د یماض مزادش ا دمص مژ

یرض تفاوت اثرنخشا مناخک دممادا مرتنما نمر ذهمن

ایتقا ماهرا نژ طاد ادتخانا نا دگرادا اخالاما و یماطفا

س اها و ت ا ر یاس ذهنا یتاد نا پر اسش ناختا

ناال و یح پا ین تفکمر تحلیلما هممراه ایمک؛ ننمانرا ن،

نر پر اسش هیجادا د ما دای ادا یرسدص اخمتالل طیمف

ادتظاد ما دو

ژ یح ناال ا اس تفکر تحلیلا د اوتیسم

نا وایحژ تا حصو
نا تاجژ نژ ا نکژ

هر ادژ اه
یمر

نصاد

د ا ن ایمرا ،

مناختا تحلیلما منفما نما

یقا ممص ممماهرا و ممماوداء الحریعممژ همممراه ایممک ،نا ممص
( ریممپا .)2019همچمممین (دااصممر  )1396د پممبوه
خا دشای ا
احسا

اد  .دتا

پممبوه همما (صمما اا و همکممادای  )1397و نیراممما و
همکادای  )1393همسا و هماهن

ایک.

د تریین ا ن یرضیژ ماتاای فمک ،ت ا ریماس ذهنما
یتاد نا نماسپر اسش مناختا نمژ ینماای م

دمای مرتنا نر ذهمن س ماها نمژ صمادت

معنا اد دو یالمک ماهرا و یالمک وجما

اوتیس تفاوت معنا اد وجا

ا من یرضمیژ نما

 ،وجما

مثرک ،یقصای داهرر مثرک و داهرر منفا تمأثیر

اد .

دمادا ناختا دمادا ن

الگما

اس اختالالت اضحرانا تایمعژ

ایتژ ایک ،ت ا ریماس ذهنما یمتاد نما نماسپر اسش
ناختا
اه

دمای مرتنا نر ت او ر ایک ژ نمژ منظماد
پمس اس یمادحژ و

همزمای یالئ اخمتالل ایمتر

همچنین د میزای اثرنخشا دوش ت ما ر یماس ذهنما

تغییر ناودها و طرحیا مرنما نمژ یاءایمتفا ه ارنادیمای

یتاد نا پر اسش ناختا نر معنا ک ژ نا احتمال 95

یاءایمممتفا ه جنسممما د ودای ممما ا مممژ نعنممماای

دصص تا یص ما ا  .د تریین ا ن یرضیژ ماتاای فمک،

پس اس یادحژ ممزمن

نزدگ ر ی ا ک مرتال نژ اوتیس ما تاادص م
ایتر

سا می نا ص و دک ایتراتب ها مقانلژ ا

یاممل
مژ

والص ن نرا ادائژ پشتیرادا ماثر ادجا مما هنمص ،نسمیاد

نزد ساالی ،مرتال نژ اختالل ایتر
هستنص ،ا جا

صه ایک .ت ا ریاس ذهنا یمتاد نما

ناسپر اسش ناختا مرتنا نر

مصل پر اسش اطالیمات

ستر ه ایک ژ خاطرات تروما ناسمادصه دا اس یاءایمتفا ه
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د چادچاب اختالل ایتر

پس اس یادحژ و ه نژ یناای

یرضیژ ماتاای فک،

نردامژ ذهن س ماها مرتنما نمر
و و ر )2017ادائژ

نخشا اس نردامژ ها اصلا نیماد مفیا یماس مما نمص.

ناخک دمادا ژ تایﻂ (تس  ،ای

اهصاف اصلا ت ا ریاس ذهنما یمتاد نما نماسپر اسش

صه ایک ،سدیا دشای ا دص ژ ناخک دمادا مرتنما نمر

پمس اس

فقتا ،اضحراب ،دگرادما،

یالئم نیمماد اخمتالل ایمتر

ناختا اه

ذهن س اها نر یریا ا ،خا

یادحژ (ستالدتا و رودمرت  ،)2003تغییمر ناودهما و نرداممژ

نیز سممتا دوای و ممفقک دسممرک نممژ گممرای تمماثیر اد .

ها مرنا نژ یاءایتفا ه ایک (نژ یناای مثمال ،امصدت

پیشریک ها چشمگیر پمس اس اتمما نرداممژ دیمز وجما

دایاس اد  ،نص ذاتا ،غیراانل تغییر نا ی و ایزا

ظرییک

یر نرا خا دما ا(.
نردامژ ها

ا ک .تحقیقات تأ یمص مما ننمص مژ مناخک دممادا
مرتنا نر ذهن س اها منجر نمژ ایمزا

مرتنا نر ذهن س اها ممکن ایک نژ ال ل

مختلف اس ا ای مرتال نژ اختالل طیف اوتیس حما ک
ننص .د مرحلژ اول ،دقص ها ی را ناختا ایایا

خا ما ا

ژ یالوه نمر ماه

دایاس اد اس اریل اضاوت ،وا ن
یکر نای

ایزا

ممکن ایک نیرا انص .ادسجا مر ز ماتاادص اس طر ق
ذهن س اها نیرا انص ،س را ا ای تمر ن ما ننص نین

خادژ و ادترا سی نا دتا

ننص ای نژ جا تاجژ نی

اس حص نژ جزئیات ژ نژ طاد

خا اد د اختالل طیف اوتیس وجا

اد  ،سماسش ما-

نیننص تا تجرنیات اخلا و خادجا دا نژ یناای اد اس
سمینژ ستر ه تر اس س اها مشاهصه ننص.

حاا ث د

یملکر اجرا ا ما تاادص نا سماسش ذهن س اها نیرا
نترل تمر ز تاجژ ،تغییر جیک ادعحاف

انص ،س را نرا

پا ر تاجژ ،تأمل د تجرنیات و د دتیجژ تاجژ نژ تکادژ
ها خا اد یر
وا ن

ژ امکای پایخگا ا نا س اها دا نژ جا

تکادشا یراه ما نص ،یملا ما ا  .نرا

داجاادای مرتال نژ دقص تاجژ و نی

یعالا ،اه

مشکالت تاجژ و نیرا یملکر اجرا ا پس اس

نردامژ

مرتنا نر ذهن س اها پیصا ما ا ؛ ننانرا ن ،سماسش
ذهن س اها ممکن ایک ادسجا مر ز و یملکر اجرا ا
دا نیرا نخشص (د صدا نکاف .)2017
همچنین دخ ماص میمزای اثرنخشما مناخک دممادا
مرتنا نر ذهن س اها و ت ا ر یاس ذهنما یمتاد نما
پر اسش ناختا نر معنا ک تفاوتا مصه دشمص مژ.دتا
ا ن یرضیژ نا پبوه ها و همکمادای  )1397و نیرامما و
همکادای  )1393همسا و هماهن

ایک .د تریمین ا من

یرس نمصها

مناختا

پا ر  ،ا عژ و یر اب

س اها د لحظژ نمادا ،مرایتمنص و

پا رش ما ا  .دتا

سترش و تمر ز ر ی تاجژ خا تغییر ننص .ر ک

ذهمن س ماها د

متاسدالیز  2017اهمیک اد د
منجر نمژ ممصاخالت مرتنما نمر

ذهن س اها دا نرجستژ ما نص (ها سای.)2018
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مجلژ تایعژ سماسش جنص اپاد
ی لنامژ مر ز محالعات و تایعژ سماسش یلا پز کا
یال لز ه  ،ماده  ،3پا یز 99

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی دستوری بر مﻌنویت و پردازش
هیجانی مادران دارای دانش اموزان اختالل طیف اوتیسﻢ
یر صه صفا خادا :ادشجا

ترا ،روه دوادشنایا و سماسش ا ای ایتثنا ا ،واحص اهااس ،ادشگاه سسا

ایالما ،اهااس ،ا رای.

سهرا ایتخاد صعا
یرح دا د :

* :یضا هیئک یلما ،روه دوادشنایا ،واحص اهااس ،ادشگاه سسا ایالما ،اهااس ،ا رای.

یضا هیئک یلما ،روه دوادشنایا ،واحص اهااس ،ادشگاه سسا ایالما ،اهااس ،ا رای.

یاطمژ یا ات مریشیای:

چکیده :پبوه

یضا هیئک یلما ،روه دوادشنایا ،واحص اهااس ،ادشگاه سسا ایالما ،اهااس ،ا رای.

حاضر نا هصف ادس انا میزای اثر نخشا دوش دمادا ناخک دمادا مرتنا نمر ذهمن س ماها و

ت ا ریاس ذهنا یتاد نا پر اسش ناختا نر معنا ک و پر اسش هیجادا د مما دای ادم
د یال  1398نا  .جامعژ سماد

اوتیس

لیژ ما دای ادا یرسدص اختالل طیف اوتیس

سمماسای طیمف

و مصدیژ یر اهمااس نمژ

تعصا  105نا ژ  45ما د نژ صادت غیر ت ا یا هصیمنص ادتخاب و نژ صادت ت ا یا د یمژ مروه  15دفمر
اراد ا ه ص .پبوه

اس دظر هصف ادنر

و اس لحاظ یاه مر سود

سسما شا اس داع پی سسمای -پسسسمای ما نا ص .انزاد پبوه  ،ینج
پر اسش هیجادا دسخژ

ا ههما نمژ صمادت مقحعما و دوش دیممژ
معنا ک همال و ا واد س ( ،)1986مقیا

اتاه نا ر و همکادای ( ،)2010پروتکل ناخک دمادا مرتنا نر ذهن س ماها ()2003

وپروتکل ت ا ریاس ذهنا یتاد نا پر اسش ناختا ایما ر ( )1995نا  .ایتژ ها نا دوشها سماد تاصیفا
و ایتنراطا تحلیل ااد ادس مختلﻂ و ناییلژ در ایزاد  spssدسخژ  24ر اود

ص .دتا

دشمای ا مژ دوش

ناخک دمادا مرتنا نر ذهن س اها و ت ا ر یاس ذهنا یتاد نر پر اسش هیجادا و معنا ک مما دای ادا
یرسدص اختالل طیف اوتیس تاثیر اد  ،نین اثرنخشا ناخک دمادا مرتنا نر ذهن س اها و ت ا ریماس ذهنما
یتاد نا پر اسش ناختا نر معنا ک ما دای ادا یرسدص اختالل طیف اوتیس تفاوت معنا اددرا ه و دیز دمادمژ
ها

دوش ت ا ر یاس ذهنا نا پر اسش ناختا دسرک نژ دوش ذهن ا اها د پر اسش هیجادا یملکر نیتر

ا تنص.

واژگان كلیدی :ذهن س اها ،ت ا ریاس ذهنا ،معنا ک ،پر اسش هیجادا ،اختال ل اوتیس .

*نویسندهي مسؤول :یضا هیئک یلما ،روه دوادشنایا ،واحص اهااس ،ادشگاه سسا ایالما ،اهااس ،ا رای.

Email: Eftekharsaadi@yahoo.com
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