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 چکیده

 و حوزه بزرگسالان در شناسانروان توسط زیادی مطالعات در درمانی-آموزشی ایبسته عنوانبه آگاهیذهن بر مبتنیمداخله 

ف دهاست. لذا  نشده گرفته کار به کودکان جمعیت در ایران در مداخله این که استحالی در این. است شده استفاده نوجوانان

 انکودکو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان یاثربخش سیرهش بروین پژا

آزمون با گروه کنترل پس  -آزموناز نوع پیش مایشی از طرح نیمه آزهش وین پژبود. در ا با عملکرد بالا یسممبتلا به اختلال اوت

کودکان مبتلا اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده مرکز پدیده شهر بین گیری تصادفی ساده از استفاده شد. با استفاده از نمونه

نفر( جایگزین شدند. گروه  11و کنترل )هر گروه مایش نفر انتخاب شدند و در دو گروه آز 33تعداد  1386تهران در سال 

-وه کنترل مداخلهما گرقرار گرفت، ا یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش شناخت درمانای تحت دقیقه 83جلسه  12آزمایش طی 

ناگویی (، 1888یسم اهلر، گیلبرگ و لورنا وینگ )ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سنجش دامنه اوت

( 1881( و عزت نفس روزنبرگ )1861، احساس تنهایی کودکان آشر، هیمل و رنشاو )(1881) لوری، پارکر و تیبگب هیجانی

 یدرمانآموزش شناخت ن داد نشاار گرفت. نتایج تحلیل قرو تجزیه رد یانس مووارتحلیل کوده از آزمون ستفااها با بود. داده

ا اثربخش لبا عملکرد با یسممبتلا به اختلال اوت کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن

 ودکانکو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن ینتایج، شناخت درمانتوان گفت که بود. می

 . تأیید کردرا  با عملکرد بالا یسممبتلا به اختلال اوت

 سم. یاختلال اوتکودکان، عزت نفس یی، احساس تنها یجانی،ه ییناگو ی،بر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

 روانشناختی است که ارتباط فرد را با دنیای خارج قطع کرده و توانایی فرد را در جهت برقراری-یک اختلال عصبی 1اوتیسم

ند به طور ابرند و تاکنون پزشکان نتوانستهرسد مبتلایان در دنیای خودشان به سر میکند. به نظر میارتباط با دیگران سلب می

 در یک(. 1381؛ به نقل از فرامرزی، 2311، 2جونز-دقیق علت آن را درک کنند )تونزلی، رابینسون، ویلیامز، بایر و کریستین

ارتباطی یا تأخیر در رشد زبان، الگوهای رفتاری محدود، تکراری و  لاتتعامل اجتماعی بارز، مشک تلاتیسم افراد با مشکوطرف ا

                                                             
1. autism 

2. Townsley, Robinson, Williams, Beyer & Christian-Jones  



 تیسم باوعنوان ا های شدید در بعد شناختی این افراد دیده شود. این افراد بهای وجود دارد و حتی ممکن است نقصکلیشه

تعامل اجتماعی خفیف، تأخیر در ارتباط، رفتارهای  لاتمشکتیسم افراد با واند. در طرف دیگر اعملکرد سطح پایین معروف

لحاظ شناختی و  دهد و ازقالبی، تکراری و محدود کمتر وجود دارد و افرادی که تأخیری در کارکردهای شناختی نشان نمی

می و نعی )بهمنی، شوندتوصیف می لاتیسم با عملکرد سطح باوهستند اغلب تحت عنوان ا لاهوشی در سطوح متوسط به با

 (.1381رضایی، 

و  1)کالهون 3توان به اختلالات خوابمشکلات فراوانی در نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم وجود دارد از جمله آنها می

(، 2318، 1دلی، پولیچرونوپولو، کولایتیس و آنتونیو-؛ سیریپولو2318و همکاران،  8)سرانوگولو 1(، اضطراب2318همکاران، 

(، 1381)خلیلی و انصاری شهیدی،  8بازشناسی هیجانی(، 1381)بهمنی، نعیمی و رضایی،  6اجتماعی و هیجانی هایمهارت

(، مشکل در 2318، 13(، اختلالات رفتاری )باکر و بلاچر2318، 12؛ استیک و لاونر2318، 11)لین و هوانگ 13تنهایی

)فرانک، هیلز، هوبنر و  11ز خود و عزت نفس(، سطح پایین رضامندی ا2318، 11کارکردهای اجتماعی )وایمن و کارلو

 یدشوار، 11احساسات ییدر شناسا یدشوار( اشاره کرد. ناگویی هیجانی یک سازه شخصیتی است که شامل 2318، 18فلوری

ناگویی هیجانی )ناگویی خلقی(، یک سازة شناختی و هیجانی است. به عبارتی دیگر،  18ینیو تفکر ع 16احساسات فیدر توص

شود. در واقع ناگویی هیجانی به نارسایی در تجربه، بیان و تنظیم عنوان فقدان خودآگاهی هیجانی توصیف میاست که به 

                                                             
3. sleep disturbances 

4. Calhoun, Pearl, Fernandez-Mendoza, Durica, Mayes & Murray 

5. anxiety  

6. Ceranoglu 

7. Syriopoulou-Delli, Polychronopoulou, Kolaitis & Antoniou 

8. social and emotional skills   

9. emotional recognition 

10. loneliness 

11. Lin & Huang 

12. Stice & Lavner 

13. Baker & Blacher 

14. Wyman & Claro 

15. self-esteem 

16. Franke, Hills, Huebner & Flory 

17. difficulty identifying feelings 

18. difficulty describing feelings 

19. externally oriented thinking 



کاهش توانمندی در شناسایی و  شود. ناگویی هیجانی اختلال در پردازش هیجانی است، که بیشتر بهها اطلاق میهیجان

 (.1381نقل از عقبایی، کاکاوند و بهرامی هیدجی،  ؛ به2311، 23د )چن، جینگو و چانها اشاره دارتشخیص هیجان

ط با رواب فردفردی موجود از نظر نروابط بی نمیا فای است که از شکااحساس تنهایی عاطفی و اجتماعی، حالت ناراحت کننده

ی، یک هایکند. احساس تنتعریف، بر خصوصیت عاطفی احساس تنهاایی تأکید می نشود. ایفردی مورد نظر وی ناشی مینبی

ادراک  نصورت که احساس تنهایی ناشی از ای نتأکید دارد به ای زکننده است، اما بر عنصر شناختی نی تی عاطفی ناراحتجربه

؛ به نقل از معتمدی، 2316، 21د )آندرو و میکسکناست که ارتباطات اجتماعی فرد، برخی از انتظارات او را برآورده نمی

های اجتماعی لازم برای برقراری رابطه با کودکان مبتلا به طیف اوتیسم به دلیل فقدان مهارت .(1381شفیعی دارابی و امینی، 

(. 2318، 22دیگران و همسالان از احساس تنهایی بیشتری نسبت به سایر کودکان برخوردار هستند )هان، تومارکن و گوتهام

ا های چالش برانگیز بمقابل افسردگی در طول دوره کند درهمچنین عزت نفس یک مکانیزم دفاعی است که به افراد کمک می

ادراکی مثبت از خود محافظت کنند. به عبارتی دیگر، عزت نفس به عنوان نگرش منفی و مثبت به سمت خودمان -حفظ خود

موس، ؛ به نقل از گارسیا، اول1881، 23شان تعریف شود )روزنبرگ تواند به عنوان احساس افراد از خودارزشمندیاست که می

بر اساس نتایج یک پژوهش کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم از عزت نفس پایینی برخوردار  (.2318، 21متیو و کارنو

 (. 2318، 21هستند )سیمونز، اسمیت و وایت

ه ب مفید خواهد بود که در این پژوهش با عملکرد بالا یسمنوجوانان مبتلا به اختلال اوتدر راستای بهبود این مشکلات در 

و عزت نفس نوجوانان مبتلا به اختلال  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو 28آگاهیشناخت درمانی مبتنی بر ذهن یاثربخش

ت های مراقبه، یوگا و شناخترکیبی از تمرینآگاهی پرداخته شده است. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن با عملکرد بالا یسماوت

ند، کهای هیجانی که مردم را برای ابتلا به افسردگی آماده میرنجخصوص ها، بهرنج انسانو برای تسکین و درمان  درمانی است

و همکاران،  21گویرگیس-ه است که اثربخشی آن بر روی نوجوانان مبتلا به اوتیسم به اثبات رسیده است )سالمگسترش یافت

گیرند که های بدنی، بیماران یاد میگاهی از حسبه دنبال انجام تمرینات آشناخت ذهن آگاهی مبتنی بر  در درمان(. 2318

حالات جسمانی به ویژه حالات تنفسی خود را بشناسند و در صورت احساس مشکل در تنفس به سبب وجود عوامل 

قوی، )کهریزی، ت ای و دیگر کنترل کننددقیقه سازی مثل مکث سهروانشناختی از قبیل اضطراب و افسردگی با تمرینات آرام

 (.1388و گودرزی، قاسمی 

                                                             
20. Chen, Jingo & chan 

21. Andrew & Meeks 

22. Han, Tomarken & Gotham 

23. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 

24. García, Olmos, Matheu & Carreño 

25. Simmons, Smith & White 

26. mindfulness based therapy cognitive (MBCT) 

27. Salem-Guirgis 



تواند سطح سلامت روانی و آگاهی برای کودکان و نوجوانان به اثبات رسیده است و میسودمندی مداخلات مبتنی بر ذهن

های این اوتیسم برای نوجوانان برای آنها و خانواده شخیص(. ت2318، 26جسمانی نوجوانان را ارتقاء دهد )سمپل و بورکه

گی فراوانی است. با توجه به وجود چنین مشکلاتی در نوجوانان، لزوم به کارگیری مداخلات نوجوانان دارای تنش و تنید

توان به برای بهبود مشکلات ناشی از روانشناختی بر روی این نوجوانان دارای ضرورت و اهمیت دارد. از نتایج این پژوهش می

یژه در مراکز توانبخشی و درمان و با عملکرد بالا یسمل اوتو عزت نفس نوجوانان مبتلا به اختلا ییاحساس تنها یجانی،ه ییناگو

پژوهشگر، در بر اساس جستجوهای باشد. افراد اوتیسم استفاده نمود. لذا این پژوهش و نتایج آن دارای اهمیت و ضرورت می

ا بر اساس آنچه لذانجام نگرفته است. هدف پژوهش حاضر ، تاکنون پژوهشی پیرامون پیشینه پژوهش در داخل و خارج کشور

و  ییهااحساس تن یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان یاثربخش گفته شد سوال پژوهش این است، که آیا

 موثر است؟ با عملکرد بالا یسمعزت نفس نوجوانان مبتلا به اختلال اوت

  روش

. جامعه آماری این پژوهش کلیه گروه کنترل بود آزمون باپس -از نوع پیش آزمون از نوع آزمایشی با طرحپژوهش حاضر 

ساله مراجعه کننده به کلینیک توانبخشی و آموزش کودکان مبتلا  11تا  1کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا 

سم اهلر، بودند. از بین کودکانی آن بر اساس پرسشنامه سنجش دامنه اوتی 1386شهر تهران در سال « پدیده»به اوتیسم 

و بالاتر کسب کردند به عنوان کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا  18( نمره 1888گیلبرگ و لورنا وینگ )

-نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل )در فهرست انتظار( جایگزین شدند. از آنجایی که در پژوهش 33شناسایی و تعداد 

نفر انتخاب شدند.  11(، در این پژوهش نیز حجم هر گروه 1388نفر پیشنهاد شده است )دلاور،  11های مشابه حجم هر گروه 

 11تا  1 سنی همحدودرضایت والد کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا، تشخیص کودک توسط روانپزشک، 

د. بو ورود به پژوهش هایه بودند از ملاکنداشت رای بر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان هریافت مداخلد هسال، کودکان سابق

 وجود ههای درمانی برای درمان اوتیسم بهمچنین دارا بودن اختلال همراه )مانند فلج مغزی و صرع(، استفاده از سایر روش

بر  یتنبم یشرکت در جلسات درمان شناخت درمان اختلالبینی برای کودک که منجر به قطع یا  پیش غیرقابل مشکلاتآمدن 

ه منظور رعایت اصول های خروج بودند. باز ملاک ، عدم همکاری در هنگام مداخله یا تمایل والدین به قطع مداخلهیذهن آگاه

ها توجه شد. توضیح اهداف ، حریم خصوصی، اسرار و آزادی آزمودنی28احترام به کرامت و حقوق، در پژوهش حاضر اخلاقی

 یشناخت درمانانه از آنها، اختیاری بودن پژوهش، حق خروج از مطالعه، بدون ضرر بودن پژوهش برای آنها، کسب رضایت آگاه

از دیگر اصول اخلاقی  های، پاسخ به سوالات و در اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل به آزمودنیبر ذهن آگاه یمبتن

ی به صورت بر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمانرعایت شده در این پژوهش بود. همچنین برای رعایت موازین اخلاقی جلسات 

س مانکوا )تحلیل کوواریانها با استفاده از آزمون برای تجزیه و تحلیل دادهفشرده به کودکان گروه کنترل نیز آموزش داده شد. 

  صورت گرفت. 21نسخه  SPSS افزارو نرم 31/3داری کمتر از در سطح معنی با حذف اثر پیش آزمون( چند متغیره

 یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمانجلسات 

( تنظیم و 2311های سمپل و لی )ای بر اساس آموزشدقیقه 83جلسه  12در  یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمانبرنامه 

، آگاهانه، افزایش آگاهی از زمکان حال و نیز افزایش آگاهی از افکارهدف اصلی این برنامه افزایش توجه ذهنشود. اجرا می

                                                             
28. Semple & Burke 

29. respect for people's rights and dignity 



پور، حسینیان و پورشهریاری . روایی این جلسات بر اساس پژوهش ولیها و حواس بدنی در کودکان و پذیرش آنها استهیجان

 ( تایید شده است. 1388)

 (2311های سمپل و لی )آگاهی اقتباس از آموزشبرنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن-1جدول 

 اهداف و محتوای جلسات عنوان جلسات جلسه

حضور در هواپیمای  اول

 خودکار

فهوم ذهن آگاهی و تفاوت توجه آگاهانه از توجه عادی، و نیزآگاهی از اینکه م

کنیم به کودکان آموزش داده زندگی می کبسیاری از ما بر روی هواپیمای اتوماتی

هایی مانند کشف آگاهی در فنجان با فواید این روش تمرین کشود. آنها به کممی

 .شوندمیبیشتر آشنا 

ذهن آگاه بودن ساده  دوم

 است، اما آسان نیست!

های بدن به آگاهی حرکتآگاهی حواس و نیز ذهنمعرفی ذهن آگاهی تنفس، ذهن

آگاهی هایی مانند مراقبه و ذهنکودکان. آنها در این جلسه با انجام تمرین

 . شوندگاهی بیشتر آشنا میآحرکتهای بدنی، با مفهوم وفواید ذهن

ها و حواس آگاهی بدن، با افکار، احساسهایی مانند ذهنودکان با انجام تمرینک ن کیستم؟م سوم

ین کنند و از تأثیرات اآشنا شده، تفاوت بین آنها را بهتر درک می بدنی خود بیشتر

 .شوندمی ترسه مؤلفه بر تجارب زندگیشان آگاه

های بدنی ی مانند کشف یس میوه، چشیدن و حرکتهایکودکان با انجام تمرین آگاهچشیدن ذهن چهارم

آگاهانه، با افکار، احساسات و حواس بدنی و تفاوتشان باواقعیت آشنایی ذهن

 . کنندبیشتری پیدا می

های موسیقی برای گوش پنجم

 ما

-ذهن آگاهی شنیدن و نیزهایی مانند ذهندر این جلسه کودکان با انجام تمرین

یی خود،آگاهی بیشتری پیدا کرده و افکار، احساسات و آگاهی بدن، از حس شنوا

شناسند و تفاوت آنها را با واقعیت، حواس بدنی برانگیخته شده ناشی از آنها را می

 . دهندبهتر تشخیص می

ا ها آشنایی بهتری پیدهایی مانند ابراز و بیان آگاهانه هیجانکودکان با انجام تمرین تولید و بیان صداها ششم

گذارند و از آنها می ها و حواس بدنی اثریابند که افکار، بر احساسو در می کرده

 د. پذیرنمی تأثیر

های بدنی هایی مانند دیدن آگاهانه و حرکتکودکان در این جلسه با انجام تمرین تمرین نگاه کردن هفتم

گیرند دیدن معمولی را درک کرده و یاد می آگاه، تفاوت بین دیدن آگاهانه وذهن

قائل شوند و به شیوه دیگری به  که بین قضاوت کردن و توصیف کردن تمایز

 . رویدادها بنگرند

قدرتمند کردن  هشتم

 های توجهماهیچه

های تمرین حرکت هایی، با دیدن خطاهای بینایی و نیزتمرین طریقکودکان از 

-پرورش می آگاهی را بیشترهای توجه را تقویت کرده و ذهنآگاه، ماهیچهذهن

 . دهند



آگاه آشنا شده و با استفاده از حس هایی با لمس ذهنودکان با انجام تمرینک آگاهیمس جهان با ذهنل نهم

 .پردازند، به درک آگاهانه جهان میلامسه

بینی چه چیزهایی  دهم

 شناسد؟می

های هایی مانند قضاوت کردن در مورد بوهای بد و حرکتکودکان با انجام تمرین

های خود در مورد حس بویایی آگاهی، از قضاوترشد ذهن بر علاوهآگاه، بدنی ذهن

 .آموزندآگاه شده و حق انتخاب برای پاسخگویی به تجارب را می

آگاهی حواس مختلف است. کودکان یاد در این جلسه هدف یکپارچه کردن ذهن زندگی تکرار نیست یازدهم

  .و احساس هستند فقط فکر واقعیت ندارند وهای ما احساس گیرندکه افکار ومی

آگاهی، زندگی با ذهن دوازدهم

 مهربانی و آگاهی

را  آگاهیکه ذهن شدندترغیب  و پرداختنددر این جلسه کودکان به ارزیابی برنامه 

 . همچنین پس آزمون در این جلسه برگزار شد. در زندگی روزمره به کار ببرند

 

 ابزار

( تهیه شده است. 1888دامنه اوتیسم: پرسشنامه سنجش دامنه اوتیسم توسط اهلر، گیلبرگ و لورنا وینگ )سنجش پرسشنامه 

سوال دارد. هر سوال پرسشنامه دارای سه گزینه است: برای گزینه خیر، نمره صفر، گزینه تا حدی بدین  23این پرسشنامه 

منظور خواهد شد. بعد از  2و به گزینه بله، نمره  1هد، نمره معنی که فرد پاسخ دهنده به مقدار خفیف علائم را نشان می د

باشد، با عنوان اوتیسم با  22تا  18ی آنها بین اینکه این پرسشنامه تکمیل شد، نمرات جمع شده و پاسخ دهندگانی که نمره

بازآزمایی پرسشنامه سنجش  پایاییضریب (. 1381شوند )شیری، حسینی، پیشاره، نجاتی و بیگلریان، عملکرد بالا انتخاب می

(. در 1381برآورده شده است )موذن، نظری، یاقوتی، میرزاخانلو و سلطانلو،  81/3تا  11/3در دامنه بین ی اوتیسم دامنه

پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ 

 دست آمده است. به 81/3کل سوالات 

تدوین شده است. این  (1881) 31لوری، پارکر و تیبگبتوسط  33هیجانیناگویی  یجانی: پرسشنامهه ییپرسشنامه ناگو

در  یدشوار»، «11و  13، 8، 1، 8، 3، 1 با سوالات احساسات ییدر شناسا یدشوار» مولفه ریو سه ز دارد سوال 23پرسشنامه 

گیری اندازهرا  «23و  18، 16، 18، 11، 13، 6، 1سوالات ی با نیتفکر ع»و  «11و  12، 11، 1، 2سوالات با  احساسات فیتوص

، نظری 2نمره  ممخالف، 1نمره  ممخالف کاملاًبه این صورت که  کرتیل یپنج درجه ا اسیمقیک در گذاری آن در کند. نمرهمی

گذاری نمرهمعکوس  به صورت 18و  16، 13، 1، 1. سوالات ردیگیمنمره صورت  1 مو کاملاً موافق 1نمره  ، موافقم3نمره  ندارم

داده  نمره 1م و کاملاً موافق 2نمره  ، موافقم3نمره  ، نظری ندارم1نمره  ممخالف، 1نمره  ممخالف کاملاًشود. به این صورت می

فته شده است )کینایرد، به عنوان نقطه برش پرسشنامه در نظر گر 81نمره بالاتر از  (.2318، 32شود )کافتسیوس و هیسمی

ایران برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که در (. 2318، 33استورات و تچانتوریا

و  11/3 احساسات فیدر توص ی، دشوار62/3 احساسات ییدر شناسا یو دشوار 61/3سوالات کل  یکرونباخ برا یآلفا بیضرا

                                                             
30. Toronto Alexithymia Scale (TAS) 

31. Bagby, Parker & Taylor 

32. Kafetsios & Hess 

33. Kinnaird, Stewart & Tchanturia 



به دست  12/3در یک پژوهش آلفای کرونباخ کل سوالات  (.1381 ،یگنجو  )بشارت آمده استبه دست  12/3 ینیتفکر ع

(. روایی همگرایی با استفاده از 1386آمده است که نشان دهنده آلفای مطلوب پرسشنامه است )بحرینی، کشوری و فرنام، 

به دست آمده است  31/3ر سطح دار دو معنی -88/3( ضریب همبستگی 1868پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف )

(. در خارج از کشور روایی محتوایی پرسشنامه تایید شده است و روایی سازه آن از طریق تحلیل 1381)سدیدی و یمینی، 

(. 2311، 31عوامل با نمره کل پرسشنامه برای سه مولفه آن بالا گزارش شده است )ال آبدینی، داوه، الدهافری، حماید و پارکر

به دست آمده  81/3ش دیگر همسانی درونی )پایایی( پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات پرسشنامه در یک پژوه

(. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 2318، 31است )گاودا و کرزولک

 است.به دست آمده  13/3شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات 

( تهیه شده است. این 1861یی: پرسشنامه احساس تنهایی کودکان توسط آشر، هیمل و رنشاو )پرسشنامه احساس تنها

سال طراحی شده است )مارتین،  11تا  6سوال دارد که برای ارزیابی تنهایی و نارضایتی اجتماعی کودکان بین  21پرسشنامه 

ای است به این صورت که به هیچ وجه یا درجه 1گذاری آن با مقیاس لیکرت (. نمره2318، 38پیسچ، شولبرگ، کایسر و هوزا

گیرد )آورامیدیس، نمره تعلق می 1تا خیلی زیاد یا کاملا در مورد من درست است  1اصلا در مورد من درست نیست نمره 

، حسن آبادی و اصغری نکاح، (. نمره بالا نشانه تنهایی بیشتر است )صنعت نگار2311، 31استروگیلوس، آرونی و کانتاراکی

های ارزیابی همسالان کودک نسبت های مقیاس را با نمرهساله نمره 12کودک بهنجار  122(. سازندگان مقیاس بر روی 1381

 ،انجم شعاع؛ به نقل از 1861های گروه سنجی همبستگی معناداری نشان دادند )آشر، هیمل و رنشاو، به وی و سایر روش

 63/3 احساس تنهایی از همسانی درونی بالایی پرسشنامهعلاوه بر روایی صوری، (. 1381، کنشخوشو  هزادفلاح ،قنبری

دار در و معنی 11/3تا  23/3بین ها با نمره کل، همبستگی کل نشان داد، تمام ماده-های مادهبرخوردار است و همبستگی

بود. روایی 18/3و روش بازآزمایی برابر با  13/3ردن آزمونمقیاس از طریق دو نیمه کبه دست آمده است. پایایی  31/3سطح 

های درونی سازی شده سیاهه آن با اکثر زیر مقیاس 21/3تا  16/3بین واسطه همبستگی متوسط همزمان این مقیاس به

تنهایی مقیاس احساس . های سیاهه رفتاری کودک بودکننده زیرمقیاس بینیرفتاری کودک تأیید شد و احساس تنهایی پیش

 ادهزفلاح ،قنبری ،انجم شعاع) آموزان دختر دوره دبستان شهر کرمان دارای روایی و پایایی مناسبی استکودک در جامعه دانش

اند )صنعت نگار، حسن آبادی و به دست آورده 18/3(. در ایران بر روی کودکان ضریب آلفای کرونباخ 1381، کنشخوشو 

 33همگرایی پرسشنامه تنهایی با مشکلات درون سازی و برون سازی شده ضریب همبستگی بین روایی  (.1381اصغری نکاح، 

(. همچنین در بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 2311، 36به دست آمده است )سورهاگن و ورستر 83/3تا 

ه پایایی مطلوب آن است )کوپلان، لو، به دست آمده است که نشان دهند 68/3استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ 

(. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده 2311، 38کائو، چن و لی

 به دست آمده است. 61/3است که ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات 

                                                             
34. El Abiddine, Dave, Aldhafri, El-Astal, Hemaid & Parker 

35. Gawęda & Krężołek 

36. Martin, Peisch, Shoulberg, Kaiser & Hoza 

37. Avramidis, Strogilos, Aroni & Kantaraki 

38. Sorhagen & Wurster 

39. Coplan, Liu, Cao, Chen & Li 



سوال و  13ته شده است. این پرسشنامه شامل ( ساخ1881) 13عزت نفس توسط روزنبرگ : پرسشنامهپرسشنامه عزت نفس

-گیری میرا اندازه« 8و  3، 2، 1رضامندی از خود با سوالات »و « 13و  8، 6، 1، 1، 1صلاحیت شخصی با سوالات »دو مولفه 

لا باشد به این صورت که کامای میگذاری پرسشنامه در طیف لیکرت چهار درجه(. نمره2316، 11کند )گنامبس و اسچرودرس

(. به 2316، 12گیرد )ناش، لیا، داویس و یوگسوارانتعلق می 1نمره و کاملا مخالفم  2نمره، مخالفم  3نمره، موافقم  1موافقم 

 است، که نمره بالاتر بیانگر میزان بالای عزت نفس در افراد است. در یک پژوهش پایایی 13و بیشینه 13علاوه کمینه نمره آن 

شده است گزارش  86/3 دو نیمه کردنروش و  16/3بازآزمایی به روش ، 88/3 ی کرونباخاروش آلفرا از طریق  پرسشنامهاین 

 18/3با برابر در یک پژوهش دیگر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  (. همچنین1383پور رودسری، )نصیری، نصیری و بخشی

های روانسجی پرسشنامه خارج از کشور ویژگی(. در 1388پور و فرخی، به دست آمده است )جلیلی شیشیوان، درتاج، سعدی

همچنین پایایی پرسشنامه عزت  (.2316به دست آمده است )ورابل، زیگلر و سوتهارد،  68/3بررسی شده است آلفای کرونباخ 

و روایی همگرایی با حمایت اجتماعی زیمت و همکاران  61/3های چینی ضریب آلفای کرونباخ نفس روزنبرگ بر روی نمونه

(. همچنین 2316، 13هان، وانگ و چنگبه دست آمده است )لی، 31/3دار در سطح و معنی 11/3( ضریب همبستگی 1881)

 61/3در یک پژوهش دیگر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب 

(. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه 2318، 11گزارش شده است )آدامسون، اوزنس، بایلی و تاچانتوریا

 به دست آمده است. 63/3از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات 

 نتایج

 گروه آزمایش و کنترل . میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش2جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیرهای وابسته

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 21/23 83/23 83/23 63/23 میانگین احساسات ییدر شناسا یدشوار

انحراف 

 معیار

118/1 183/1 626/3 881/3 

 23/11 33/16 61/11 33/16 میانگین احساسات توصیفدر  یدشوار

انحراف 

 معیار

118/3 883/3 611/3 323/1 

 11/33 33/31 83/28 33/31 میانگین تفکر عینی

                                                             
40. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 

41. Gnambs, Scharl & Schroeders 

42. Nash, Lea, Davies & Yogeeswaran 

43. Li, Han, Wang, Sun & Cheng 

44. Adamson, Ozenc, Baillie & Tchanturia 



انحراف 

 معیار

121/3 133/1 618/3 318/2 

 13/81 11/88 63/11 21/81 میانگین احساس تنهایی

انحراف 

 معیار

111/2 321/1 822/1 183/2 

 13/11 61/13 13/13 33/11 میانگین صلاحیت شخصی

انحراف 

 معیار

811/3 121/1 113/3 361/1 

 83/1 21/1 31/8 11/1 میانگین رضامندی از خود

انحراف 

 معیار

811/3 131/3 188/3 163/1 

گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون را نشان  میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 2جدول 

ویلکز -آزمون شاپیروها با بودن داده نرمال منظور دهد. در ادامه مفروضات تحلیل کوواریانس چندمتغیره بررسی شد. بدینمی

تر است لذا توزیع نمرات در متغیرهای تحقیق طبیعی بود بزرگ 31/3الذکر از داری در آزمون فوقنشان داد که سطح معنی

(31<Pنتایج همگنی واریانس .)باشد. بر می 31/3تر از آمده از آزمون لِون بزرگدستنشان داد که سطح معناداری به 11ها

بود. از می 31/3داری اثر تعامل گروه و پیش آزمون بزرگتر از سطح معنی 18خط رگرسیون شیب اساس مفروضه همگنی

ط خ ، بنابراین فرض همگنی شیبمشاهده شد (هاکواریت) داری بین متغیرهای وابسته و کمکیتعامل غیر معنیآنجایی که 

ات تحلیل کوواریانس چندمتغیره )مانکوا(، در ادامه رگرسیون برای متغیرهای پژوهش پذیرفته شد..با توجه به برقراری مفروض

 ودکانکو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان یاثربخش ریتاثبرای بررسی 

آمده  1و  3از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج آن در جدول  با عملکرد بالا یسممبتلا به اختلال اوت

 است.

با  سمیمبتلا به اختلال اوت کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییناگو. نتیجه لامبدای ویلکز پس آزمون 3جدول 

 عملکرد بالا

معنی  Fآزمون  مقادیر آزمون

 داری

ضریب 

 تاثیر

توان 

 آماری

211/1 118/3 لکزیو یلامبدا

3 

331/3 621/3 888/3 

                                                             
45. homogeneity of variance 

46. Homogeneity of regression 



 سمیمبتلا به اختلال اوت کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییناگونتیجه آزمون لامیدای ویلکز پس آزمون  3جدول 

. با توجه F]=211/13و  P=331/3)] باشددرصد معنی دار می 88/3دهد که لامبدای ویلکز در سطح را نشان می با عملکرد بالا

ه مبتلا ب کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییناگودار بوده و پس آزمون لامبدای ویلکز معنی به اینکه آزمون

ی( اثر پذیرفته است لذا بعد از این، به بر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درماناز متغیر مستقل )با عملکرد بالا  یسماختلال اوت

طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته است یا های وابسته به بررسی این موضوع باید پرداخته شود که آیا هریک از متغیر

ارائه شده  -1خیر؟ بدین منظور از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره )مانکوا( استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

 است. 

 ودکانکنفس و عزت  ییاحساس تنها یجانی،ه ییناگوآزمون . نتایج بین آزمودنی تحلیل کوواریانس چندمتغیره پس1جدول 

 با عملکرد بالا یسممبتلا به اختلال اوت

 توان آماری ضریب تاثیر داریمعنی Fآماره آزمون  متغیرهای وابسته

 ییدر شناسا یدشوار

 احساسات

318/32 331/3 
116/3 886/3 

 توصیفدر  یدشوار

 احساسات

681/8 313/3 
218/3 132/3 

 882/3 166/3 331/3 388/12 تفکر عینی

 888/3 161/3 331/3 113/268 تنهاییاحساس 

 133/3 238/3 318/3 116/13 صلاحیت شخصی

 638/3 332/3 331/3 381/6 رضامندی از خود

بر ابعاد ناگویی هیجانی شامل دشواری  یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درماناز فاده است شودمشاهده می 1چنانچه در جدول 

 ، تفکر عینیF]=681/8و  Sig=313/3] ، دشواری در توصیف احساساتF]=318/32و  Sig=331/3] در شناسایی احساسات

[331/3=Sig  388/12و=[F331/3] ، احساس تنهایی=Sig  113/268و=[Fابعاد عزت نفس شامل صلاحیت شخصی ، 

[318/3=Sig  116/13و=[F 331/3] و رضامندی از خود=Sig  381/6و=[F توان گفتمرحله پس آزمون تاثیر دارد. می 

با  میسمبتلا به اختلال اوت کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان

 تاثیر دارد.  عملکرد بالا

 گیریبحث و نتیجه

 و حوزه بزرگسالان در شناسانروان توسط زیادی مطالعات در درمانی-آموزشی ایبسته عنوانبه آگاهیذهن بر مبتنیمداخله 

ف دهاست. لذا  نشده گرفته کار به کودکان جمعیت در ایران در مداخله این که استحالی در این. است شده استفاده نوجوانان

 انکودکو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان یاثربخش سیرهش بروین پژا

 یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش شناخت درمانن داد نشابود. نتایج  با عملکرد بالا یسممبتلا به اختلال اوت

ناخت نتایج، شتوان گفت که اثربخش بود. می با عملکرد بالا یسممبتلا به اختلال اوت کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها

را  کرد بالابا عمل یسممبتلا به اختلال اوت کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمان



( همسویی دارد. در تبیین 1388پور، حسینیان و پورشهریاری ). این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات ولیتأیید کرد

آموزد که در زمان حال آگاهی به کودکان میهای ذهنتمرینتوان گفت که آگاهی میاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

زندگی کنند و به افکار، احساسات و حواس بدنی خود توجه کنند و همچنین با خود مهربان باشند و قضاوت نکنند. همچنین 

گذشته که ویژگی خلق افسرده است و تفکر مبتنی بر آینده که ویژگی اضطراب است  کند از تفکر مبتنی برمی کبه آنها کم

ای کارآمدی را در مواجهه با رویدادها به کار له را در خود پرورش دهند و راهبردهای مقابلهئهای حل مسبردارند، مهارت دست

دتی به رویدادها دست اآموزند فقط به مشاهده رویدادها پرداخته و از واکنش خودکار و عبرند؛ به این صورت کودکان می

بررسی  اهای آن ربپردازند و تمام جنبه یءرویداد، موقعیت و یا ش کهای گوناگون به اکتشاف یبردارند و همچنین از جنبه

پور، حسینیان و )ولی ن دهنداای مناسب واکنش نشگونه له مؤثر بهئحل را انتخاب کرده و با حل مسکنند و بهترین راه

-آنها کاهش می ویی هیجانیه ناگو در نتیج دهای خود را بهتر مهار کننوانند هیجانتبدین ترتیب می (.1388پورشهریاری، 

با  سمیمبتلا به اختلال اوت کودکان یجانیه ییبر ناگو یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش شناخت درمان. لذا منطقی است که یابد

 اثربخش باشد. عملکرد بالا

با  میستمبتلا به اختلال او کودکان ییبر احساس تنها یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش شناخت درماندر تبیین اثربخشی 

های هیجانی منفی افزایش لتاآگاهی توانایی کودکان را برای تحمل حهای ذهنتمرین مهارتتوان گفت که می عملکرد بالا

درمانی  شناخت .دهدآگاهی تمرکز حواس و توجه را افزایش میتمرین ذهن. سازددهد و آنها را به مقابله مؤثر قادر میمی

ای هکند. تمرینگذارد به بهبود توجه او نیز کمک میکه بر هوشیاری لحظه به لحظه فرد می آگاهی با اثراتیمبتنی بر ذهن

تر شوند و آنها را از ها و حواس بدنی خود دقیقکند که به افکار، احساسمیک کند و به آنها کممی ترآگاهی افراد را آگاهذهن

ه با گیرند کها به تدریج یاد میکودکان با استفاده از این تمرین. یکدیگر تمیز دهند، آنها را بپذیرند و با آنها دوست شوند

 و بینش وحهای توجهی، توانایی خود را برای پاسخدهی آگاهانه به رویدادها با وضی شناختی و سوگیریاتشخیص فیلتره

هی کودکان معتقد است که آگادرمانی مبتنی بر ذهن شناخت (.1388پور، حسینیان و پورشهریاری، )ولی بیشتر، افزایش دهند

را کاهش دهند. تمرین توجه  تنهایی خودتوانند و حواس بدنی می تکودکان با آگاهی بیشتر و پذیرش بهتر افکار، احساسا

آگاهانه عبارت است از توجه به مشاهده هر آنچه که در حال حاضر موجود است، بنابراین اگر کودکان به رویدادهایی که در 

آینده  اتفاقاتمرتبط با رویدادها و  احساسات اضطرابی و تنهاییافتند توجه کنند به احتمال کمتری درگیر می قزمان حال اتفا

مبتلا به اختلال  کودکان احساس تنهاییبر  یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش شناخت درمان. لذا منطقی است که خواهند شد

 اثربخش باشد. با عملکرد بالا یسماوت

 ملکرد بالابا ع یسممبتلا به اختلال اوت کودکان عزت نفسبر  یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش شناخت درمان در تبیین اثربخشی

آگاهی، قدرت خود مدیریتی و تنظیم هیجان در فرد بالا رفته و افرادی که افزایش حالت ذهن با افزایش ذهن توان گفت کهمی

شوند و در نتیجه نسبت به های در حال تغییر درونی و بیرونی متمرکز مینمایند، روی لحظه حال و محرکآگاهی را تجربه می

تر و مدیریت هیجان نسبت به تواند آگاهی عمیقمی آگاهیذهن. کنندنیز آگاهی پیدا می مشکلات روانشناختیهای نشانه

استرس را کاهش دهد و سلامتی را بهبود ببخشد. هر چه میزان آگاهی و هشیاری فرد  و احساسات و افکار را افزایش دهد

ون، رایان و )برا های گوناگون را ارزشیابی کند و عملکرد مناسب را در پیش گیردتواند موقعیتبیشتر باشد، بهتر و زودتر می

(. وجود ذهن آگاهی در افراد باعث 1381؛ به نقل از قاسمی جوبنه، موسوی، ظنی پور و حسینی صدیق، 2333، 11کرسول

شود و سلامت روانشناختی را بهبود بخشیده و راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد را مدیریت هیجانات و احساس در افراد می
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بر  یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش شناخت درمان(. لذا منطقی است که 2316، 16هارلینگودهد)روسه، شیفیلد افزایش می

 اثربخش باشد. با عملکرد بالا یسممبتلا به اختلال اوت کودکان عزت نفس

کودکان مبتلا اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا مراجعه کننده مرکز پدیده شهر تهران از آنجا که پژوهش حاضر در میان 

و از تعمیم نتایج به کودکان مبتلا اختلال طیف اوتیسم در  ت گرفته در خصوص تعمیم نتایج بایستی با احتیاط عمل شودصور

توانست هم به صورت کمی و کیفی )ترکیبی( انجام شود، اما به دلیل نبود شرایط دیگر شهرها خودداری شود. این پژوهش می

های مشابه در های پژوهش این مورد بود. پژوهشو یکی از موانع و محدودیت مصاحبه این امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود

های ترکیبی )کیفی و کمی(، حجم نمونه بالاتر و های آینده از طرحدر پژوهشهای دیگر نیز اجرا شود. دیگر شهرها و فرهنگ

شود در پیشنهاد می .کنند، استفاده شودیرا فراهم م گیری بهترتر و نتیجهتر آماری که امکان تحلیل عمیقهای پیچیدهروش

در طول زمان بررسی شود تا  یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمانهای آتی، با در نظر گرفتن مرحله پیگیری، پژوهش

برای بهبود سایر مشکلات کودکان  یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمانشود از ماندگاری نتایج مشخص شود. پیشنهاد می

ال طیف اوتیسم با عملکرد بالا استفاده شود و در آنها پژوهش از هر دو جنس )هم دختران و هم پسران( استفاده مبتلا اختل

 هایمهارت افزایش با یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان برمبتنیمداخله شود و تاثیر جنسیت نیز بررسی شود. 

 الا، بهب با عملکرد یسممبتلا به اختلال اوت کودکانو عزت نفس  ییاحساس تنها یجانی،ه ییناگوبهبود  به کودک آگاهانهذهن

 شود. می معرفی کودک شناسانروان به مهم ایمداخله ابزار عنوان

 منابع

های روان سنجی نسخه فارسی ویژگی(. 1381)ابوالقاسم. ، کنشخوشو  ؛هاجر،زادهفلاح ؛سعید ،قنبری؛ بهاره ،انجم شعاع

 .16-88(، 1) 22، کودک در دختران دبستانی شهر کرمان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمقیاس احساس تنهایی 

نقش پیش بینی کننده ناگویی هیجانی در رضایت و بخشش زناشویی در (. 1386بحرینی، زهرا؛ کشوری، بابک؛ و فرنام، علی. )

 . 236-218(، 2) 8. مجله سلامت اجتماعی، میان زنان دارای شخصیت ضد اجتماعی

 تیو رضا یجانیه ییناگو نیدر رابطه ب یدلبستگ یهاکننده سبک لی(. نقش تعد1381. )شیپو ،یگنجو  ی؛محمدعل بشارت،

 .321-331، (1) 11ی، . مجله اصول بهداشت روانییزناشو

 یهابر مهارت ی و رفتاریشناخت یهایباز یابرنامه مداخله یاثربخش (.1381بهمنی، مهسا؛ نعیمی، ابراهیم؛ و رضایی، سعید. )

 .111-118(، 31) 6. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، با عملکرد بالا سمیتوبه اختلال ا کودکان مبتلا یجانیو ه یاجتماع

 بررسی تغییرپذیری روابط علّی سرمایه (.1388پور، اسماعیل؛ و فرخی، نورعلی. )جلیلی شیشیوان، علی؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی

-13(، 3) 1. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. اجتماعی، عزّت نفس و امید تحصیلی در ورزشکاران تیمی و انفرادی

33 . 

های اجتماعی و بازشناسی بررسی اثربخشی نمایش درمانی بر مهارت (.1381خلیلی، زهرا؛ و انصاری شهیدی، مجتبی. )

 .81-16(، 1) 8فصلنامه توانمندسازی کودکان،  .هیجانی در کودکان اتیسم با عملکرد بالا

، ویرایش جدید، تهران: انتشارات رشد )تعداد مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1388دلاور، علی. )

 (.132صفحه 
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 .و ناگویی هیجانی ایشناختی بر اساس راهبردهای مقابلهبینی بهزیستی روانپیش (.1381سدیدی، محسن؛ و یمینی، محمد. )

 . 121-111(، 2) 11فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات روانشناختی، 

بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با  (.1381شیری، ولی؛ حسینی، سیدعلی؛ پیشاره، ابراهیم؛ نجاتی، وحید؛ و بیگلریان، اکبر. )

 . 236-211(، 3) 18. نشریه توانبخشی، علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا

(. اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی 1381صنعت نگار، سارا؛ حسن آبادی، حسین؛ و اصغری نکاح، سیدمحسن. )

 . 1-23(، 1) 8و تنهایی کودکان دختر مراکز شبه خانواده. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 

گری ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی (.1381بهرامی هیدجی، مریم. )عقبایی، شیوا؛ کاکاوند، علیرضا؛ و 

 . 183-161(، 1) 11. فصلنامه مطالعات روانشناختی، ناگویی هیجان

های اجتماعی های حرکتی و مهارتحرکتی آنت بنیل بر مهارت-(. اثربخشی روش درمانی عصبی1381فرامرزی، هدی. )

 .88-112(، 1) 8ختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه توانمندسازی کودکان، کودکان مبتلا به ا

رابطه بین ذهن آگاهی (. 1381)مریم السادات.  ،صدیق حسینی؛ و آذین ،پور ظنی؛ ولی اله سید ،موسوی ؛رضا، قاسمی جوبنه

 .131-111(، 2)8، ش در علوم پزشکیورزی تحصیلی دانشجویان. دوماهنامه راهبردهای آموزو تنظیم هیجان با تعلل

بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی در  (.1381معتمدی، نرگس؛ شفیعی دارابی، سیده مهرنوش؛ و امینی، زهرا. )

 38. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سالمندان و ارتباط آن با برخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در شهرستان اصفهان

(168 ،)118-113. 

نقص بازتولید زمان در کودکان (. 1381)مجتبی.  ،سلطانلو؛ و طیبه ،میرزاخانلو ؛فرشته ،یاقوبی ؛محمد علی ،نظر؛ مهدی، موذن

 .23-31(، 2) 11، های علوم شناختیاوتیستیک و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی. تازه

بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس عزت نفس و پیش(. 1383)عباس. ، بخشی پور رودسری ؛ وسامان ،نصیری ؛فرزاد ،نصیری

 .131-118(، 31) 6، پژوهشی اعتیادپژوهی -های هوش هیجانی. فصلنامه علمیمؤلفه

آگاهی بر درمانی مبتنی بر ذهن تأثیر آموزش شناخت(. 1388پور، مورینا؛ حسینیان، سیمین؛ و پورشهریاری، مهسیما. )ولی

 . 31-11(، 1) 1. فصلنامه سلامت روان کودک، نرفتاری کودکا مشکلات
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Abstract 



The use of mindfulness-based interventions is now common in various psycho-educational 

and therapeutic investigations for adults and adolescents. However, this intervention is not 

used for Iranian children. Therefore, this study is determining the effectiveness of cognitive 

therapy based on mindfulness on alexithymia, loneliness and self-esteem in among children 

with high functioning autism spectrum disorder. This research utilized a pre-test and post-

test semi-experimental design with a control group. In this study, by random sampling 

method 33 children with high functioning autism spectrum disorder were selected from 

Paddies Clinic in Tehran city in year 2318 and they were then assigned to experimental and 

control groups (n=11 for each group). The experimental group received cognitive therapy 

based on mindfulness for 12 sessions of 83 minutes, but the control group did not receive 

any intervention. The research instrument was high- functioning autism spectrum screening 

questionnaire of Ehlers, Gillberg & Wing (1888), twenty-item Toronto alexithymia scale of 

Bagby, Parker and Taylor (1881), loneliness in children scale of of Asher, Hymel and Renshaw 

(1861) and Rosenberg Self-Esteem Scale (1818). Data were analyzed by multivariate analysis 

of covariance. The results showed that cognitive therapy based on mindfulness significantly 

was effective on alexithymia, loneliness and self-esteem in among children with high 

functioning autism spectrum disorder. The results of this study showed that cognitive 

therapy based on mindfulness can effect on alexithymia, loneliness and self-esteem in 

among children with high functioning autism spectrum disorder.  

Keyword: cognitive therapy based on mindfulness, alexithymia, loneliness, self-esteem, 

autism spectrum disorder 

 


