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 دهیچک

 فیو در ارتباط با اختالل ط یتحول یهاییدر حوزه نارسا یشناخت¬مثبت روان یهاسازه یحاضر با هدف واکاو پژوهش

 یمرتبط با سازه یتخصص یها-دواژهیکل ینظامند و جستجو یپژوهش مرور قیراستا، از طر نیانجام شد. در ا سمیاوت

 Pupmed, (Elsevier, Science)جهان شامل یتخصص یعاتاطال یگاههایدر پا سمیاوت فیتالل طو اخ یمثبت ذهن آگاه

direct, Google Scholar,)  به هدف پژوهش  یابیو اطالعات مورد نظر جهت دست هاافتهی 5102-5102 یهاسال نیب

 یراافراد دا نیها گروه هدف، والدشده، در غالب پژوهشپژوهش انجام01نشان داد که از  جیقرار گرفت. نتا یمورد واکاو

. در شود¬یپژوهش را شامل م 01پژوهش از  4بود که  یشیها به صورت آزمابودند. غالب پژوهش سمیاوت فیاختالل ط

 امیالت ،یروانشناخت یستیبهز ن،یلداسترس وا لیمختلف از قب یرهایمتغ یرو یها اثرات سازه مثبت ذهن آگاه¬پژوهش نیا

 یمخرب و پرخاشگرانه فرزندان دارا یو کاهش رفتارها نیوالد یاز برچسب خوردن در جامعه برا یاثرات استرس ناش

گروه کودکان  نیا نیکمک به والد یبرا  یبرنامه ذهن آگاه یو اجرا یمطالعه شده بود. طراح  سمیاوت فیاختالل ط

  .شود¬یم شنهادیپ

 

 نظام مند یمطالعه مرور ،یذهن آگاه سم،یاوت فی: اختالل طهادواژهیکل

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 ،یشناخت ،یاجتماع هیاول صیواسطه نقا-است که به یعمر¬طول یتحول-عصب دهیچیاختالل پ  سمیاوت فیط ¬اختالل

همراه ¬به یطیمختلف مح یها¬در همه بافت یتعامل اجتماع ،یدر ارتباطات اجتماع داریپا صیشامل نقا ،یحرکت

شدت  شود،¬یمشخص م یاز اندازه حس شیب تیمحدود شده و حساس یها¬تیو فعال قیعال ،یتکرار یرفتار یالگوها

از جمله  یبا مشکالت جد یریادگی ندیگروه از کودکان در فرا نیدر نوسان است. ا دیتا شد فیاختالل از خف نیا

باعث  طیشرا نیهستند، ا میعال نیاز ا یبرخ یدرصد آنان دارا 01به  کیمواجه هستند، نزد ژهیو یریادگی یها¬اختالل



(، افزون 5102کنند )جردن،  یرا ط یموفق یریادگی ندیفرا یعاد یها¬افراد به روش گریمانند د توانندکه آنان ن شود¬یم

اختالل را نقص در تعامل  نیا یاصل یها¬یژگیپنجم، و شیرایو-یروان یها¬اختالل یصیو تشخ یآمار یراهنما ن،یبرا

 .(5102کا،یآمر ی)انجمن روانشناس  کند¬یم یمعرف یمحدود و تکرار یرفتار یو الگوها یو ارتباطات اجتماع

 صیتشخ طیکودکان مانند سن، شدت شرا نیا یهایژگیاز و یبرخ لیبه دل سمیاوت فیاختالل ط یکودکان دارا یهاخانواده 

مدت قرار دارد  یطوالن یروان یخاص در معرض فشارها یرفتار یهاو چالش یعملکرد یهاییداده شده، سطح توانا

و  نگی؛ س5101 د،ی؛ ابسورن و ر5102 رل،؛ الول و ود5102 گرانی؛ استس و د5112و کارتر  سیوی)د

و عالئم  یفشار روان یبه طور قابل توجه سمیاوت فیاختالل ط یکودکان دارا نیوالد ن،ی(.  افزون برا5102گران،ید

مزمن تجربه  ی(. فشار روان5102ا،یدارند)ساچ یرشد عاد یکودکان دارا نیرا نسبت به والد ییو اضطراب باال یافسردگ

 هایتواننا ریکودکان با سا نیاست که والد یاز فشار شتریب یلیخ سمیاوت فیاختالل ط یکودکان دارا نیلدشده توسط وا

؛ دابروسکا و 5114گران،یکنند )ابدوتو و د یشکننده تجربه م x و نشانگان یشانگان داون، اختالالت رفتارشامل ن

   .(5101و همکاران،  تیفیری، گ0220گران،ی؛ داماس و د5101سوال،یپ

(.  5112 ان،یکند)براون و را یم دایاز اتفاقات و تجارب حاضر ارتباط پ یو آگاه یافتیبه توجه در یذهن آگاه سازه

در غالب مطالعات تحت  یافراد است. ذهن آگاه یروان یستیعوامل موثر در بهز ییمثبت،  شناسا یرسالت روانشناس

که در لحظه حاضر توجه  نندیب ی.شرکت کنندگان آموزش مودش یمخاطبان اجرا م یو منظم، رو افتهیساختار یبرنامه ا

ها توجه (. آن0224 ن،یو کنجکاو داشته باشند) کبات و ز مانهیرانه، صمقضاوتکا ریداشته باشند، هدفمند باشند و نگرش غ

 ناتیتمر نیمچن. هندیب یافکار و حواس را آموزش م جانات،یه ،یها را مانند احساسات بدناز تجربه یشده و آگاه تیتقو

توان گفت ذهن  ی(. م5105 زدل،یو ت امزیلیکند)سگال، و یم جادیها را او دلسوزانه به تجربه رایحالت پذ کی یذهن آگاه

و کارلسون،  روی؛ شاپ0224 ز،یلیالنگر و گ نو،ینگرش افراد است )پالمر رییدر شکل دادن و تغ یاتیمولفه ح کی یآگاه

 .(5112دمن،یو فر نی؛ آست5105

پرداخته  سمیاوت فیدر حوزه اختالل ط ینقش سازه ذهن آگاه یفقط به واکاو یپژوهش حاضر به صورت مرور در

 یهاییهم در حوزه نارسا¬مثبت آن یشواهد محور در بافت روانشناس یها¬تیبه فعال یابیدست ی. کمک براشود¬یم

  .کند¬یم هیتوج یپژوهش ییعنوان خال هضرورت انجام پژوهش حاضر را ب سمیاوت فیحوزه اختالل ط ژهیبو یتحول

 روش

ت مثب یمرتبط با سازه یپژوهش یهاافتهی سمایپر یالگو قیطر نظامند است که از یحاضر از نوع پژوهش مرور پژوهش

 .قرار داده است یراموردبررس سمیاوت فیاختالل ط یدر حوزه یذهن آگاه

 شامل یاطالعات یگاههایدر پا یتخصص یهادواژهیکل یجستجو: در پژوهش حاضر، با استفاده از جستجو یراهبردها

Pupmed ،Springer ،Science direct ،Google Scholar  به هدف  یابیو اطالعات موردنظر جهت دست هاافتهی

 .قرار گرفت یبود، مورد واکاو سم،یاوت فیاختالل ط یدر حوزه  یمثبت ذهن آگاه یسازه  یپژوهش که بررس

و  یمثبت ذهن آگاه یورود به پژوهش شامل؛ مقاالت موجود در ارتباط با سازه  یارهایورود و خروج: مع یارهایمع

 زیخروج ن یارهایبودند. مع یسیبه زبان انگل شان،یا یهاخانواده ای سمیاوت فیاختالل ط یآنها در افراد دارا یبررس

 نیموارد در ب نیبود. مجموعه ا سمیاوت فیاختالل ط یدر حوزه  یاهمثبت ذهن آگ یشده در ارتباط با سازه مقاالت ارائه

 .بود پژوهش شده نیالت 5102تا   5102 یهاسال

بعد از  سم،یاوت فیاختالل ط یدر حوزه  یمثبت ذهن آگاه یشده در ارتباط با سازه  افتیمقاله  21اطالعات: از  استخراج

مقاله کامالً مرتبط  01تیانتخاب شده نبودند، درنها یدر بازه زمان ایبا اهداف پژوهش نداشتند  یکه ارتباط یحذف مقاالت

  شدند یق مطالعه و بررسیطور کامل و دقو به دیوارد پژوهش گرد
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  جینتا

مثبت و سودمند  راتیاز تاث یانجام شده حاک یها: تمام پژوهشسمیاوت فیدر اختالل ط یمثبت ذهن آگاه یسازه  راتیتاث

را اثبات  هیقض نیکه عکس ا ییهاباشد. پژوهش یآنها م یهاو خانواده سمیاوت فیاختالل ط یدر افراد دارا یذهن آگاه

 یاند که در برخ افتهیدست  یجیبه نتا یذهن آگاه یمدت زمان اثربخش اها در رابطه بپژوهش یکنند، موجود نبود. برخ

 .کرد یاشاره م یکوتاه مدت ذهن آگاه یموارد به اثربخش

 یریگجهیو نت بحث

و در  یتحول یهاییدر حوزه نارسا یشناخت¬مثبت روان یهاسازه یحاضر با هدف پژوهش حاضر با هدف واکاو پژوهش

و  یاسترس و فشار روان زانیدر م یکاهش قابل مالحظه ا جادیباعث ا یانجام شد. ذهن آگاه سمیاوت فیارتباط با اختالل ط

باعث کاهش  نیشود. همچن یم سمیاوت فیفرزندان اختالل ط یمادران دارا ژهیبه و ن،یوالد یروانشناخت یشانیپر

 ،یآموزش ذهن آگاه ،یشود. از طرف یفرزندان م نیا یریانطباق پذ یرفتارها شیمخرب و پرخاشگرانه و افزا یرفتارها

را  کانکود نیاز مشکالت مربوط به ا یاریخود بس یبه خود ر،یتاث نیها دارد که اخانواده یدر فرزندپرور یمثبت راتیتاث

 ریبانگیبا آن گر سمیاوت فیفرزندان اختالل ط یدارا یهاخانواده که یمسئله ا نیو آزاردهنده تر نیحل خواهد کرد. مهمتر

ا کند تا ب یافراد کمک م نیبه ا یبه خوب یباشد. آموزش ذهن آگاه یهستن، مسئله ترس از برچسب خوردن توسط جامعه م

 راتیتاث یذهن آگاه نی. همچنابندی ییاز آن رها یو اضطراب ناش یو افسردگ یروان یهاو از فشار ندیایمسئله کنارب نیا

 .ها داردخانواده نیا یبر روابط خانوادگ یمیمستق ریو غ میمستق

انجام شده است و  سمیاوت فیاختالل ط یو فرزندان دارا نیوالد یبر رو یذهن آگاه یدر مورد اثربخش یمطالعات فروان 

صورت نگرفته  یادیمطالعات ز یرگذاریتاث نیا یاست، اما در مورد محدوده زمان دهیبارها به اثبات رس زیآن ن یسودمند

در مطالعات صورت گرفته، راجع به  یمتفاوت و متناقض جینتا ضرنشده است. در پژوهش حا دیعا یمتقن جیاست ونتا

)حدود یمثبت و محدود جینتا یاز مطالعات، ذهن آگاه یکیبدست آمده است. در  یآموزش ذهن آگاه یمدت زمان اثر بخش

 ،سمیوتا فیاختالل ط یفرزندان دارا یجانیو ه یعملکرد رفتار شیو افزا یاجتماع-یمشکالت ارتباطکاهش  یماه( رو5

و  نخفیندریبعد از مداخله گزارش شده است )ر میفقط به طور مستق یاجتماع-یدر مشکالت ارتباط نیو بهبود والد

و  یهفته حفظ شد) النسک 51تا  ،یرونشناخت یشانیکاهش در پر گر،ید ی(. در مطالعه ا5100همکاران، 



ذهن آگاهانه و عملکرد  یهایو آگاه یروردر فرزندپ شرفتی(، پ5100) نخفیندری(. در مطالعه ر5100همکاران،

  .بلند مدت گزارش شده است ن،یوالد یجانیو ه یرفتار
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Abstract 

The aim of the current research was to study the positive psychological constructs in the field of 

developmental disorders in related to autism spectrum disorder. In this study, by use of 

systematic review method and positive psychology constructs key words includes: Mindfulness 

and Autism Spectrum Disorder, from Latin web the Dada (Pupmed, Elsevier, Science direct, 

Google Scholar) between 2015-2019 was conducted in accordance with research objectives to 

executed current study. Results showed that from 10 studies, the target group was parents of 

people with autism spectrum disorder. The experimental design (with 40%) are the most 

common among all types of studies. In these studies, the positive effects of mindfulness 

constructs on various variables such as parental stress, psychological well-being, healing effects 

on parent's stress about their child stigmatization, and reduction of destructive and aggressive 

behaviors of children were investigated. Developing and implementing a mindfulness program 

is recommended to help parents of this group of children. 
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