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 چکیده

ی تحولی و در ارتباط با اختالل طیف اوتیسم هانارساییشناختی در حوزه ی مثبت روانهاسازهپژوهش حاضر با هدف واکاوی 

 ذهن آگاهیی مثبت های تخصصی مرتبط با سازهدر این راستا، از طریق پژوهش مروری نظامند و جستجوی کلیدواژه. انجام شد

  Pupmed, (Elsevier, Science direct, Google Scholar,))ختالل طیف اوتیسم در پایگاههای اطالعاتی تخصصی جهان شامل و ا

 نتایج .نظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت ها و اطالعات مورد یافته 2019-2015 های بین سال

. غالب بودندب پژوهش ها گروه هدف، والدین افراد دارای اختالل طیف اوتیسم در غال شده،پژوهش انجام 10نشان داد که از 

ها اثرات سازه مثبت ذهن شود. در این پژوهشپژوهش را شامل می 10پژوهش از  4پژوهش ها به صورت آزمایشی بود که 

ترس ناشی از برچسب خوردن در آگاهی روی متغیرهای مختلف از قبیل استرس والدین، بهزیستی روانشناختی، التیام اثرات اس

طراحی و جامعه برای والدین و کاهش رفتارهای مخرب و پرخاشگرانه فرزندان دارای اختالل طیف اوتیسم  مطالعه شده بود. 

 شود. برنامه ذهن آگاهی  برای کمک به والدین این گروه کودکان پیشنهاد میاجرای 
 

 مطالعه مروری نظام منداختالل طیف اوتیسم، ذهن آگاهی،  کلیدواژه ها:



 مقدمه

1طیف اوتیسم اختالل واسطه نقایص اولیه اجتماعی، شناختی، حرکتی، است که به عمریطول تحولی-عصب اختالل پیچیده 

همراه الگوهای رفتاری تکراری، های مختلف محیطی بهشامل نقایص پایدار در ارتباطات اجتماعی، تعامل اجتماعی در همه بافت

شود، شدت این اختالل از خفیف تا شدید در و حساسیت بیش از اندازه حسی مشخص می های محدود شدهعالیتعالیق و ف

های یادگیری ویژه مواجه هستند، نزدیک نوسان است. این گروه از کودکان در فرایند یادگیری با مشکالت جدی از جمله اختالل

های عادی شود که آنان نتوانند مانند دیگر افراد به روشن شرایط باعث میدرصد آنان دارای برخی از این عالیم هستند، ای 70به 

ویرایش پنجم، -های روانی(، افزون براین، راهنمای آماری و تشخیصی اختالل2013فرایند یادگیری موفقی را طی کنند )جردن، 

  کندی معرفی میتکرار و محدود یتاررف یالگوها و یاجتماع ارتباطات و تعامل در های اصلی این اختالل را   نقصویژگی

 (.2013کا،یآمر یروانشناس انجمن)

شرایط  اختالل طیف اوتیسم به دلیل برخی از ویژگی های این کودکان مانند سن، شدتدارای خانواده های کودکان  

ار دارد مدت قر تشخیص داده شده، سطح توانایی های عملکردی و چالش های رفتاری خاص در معرض فشارهای روانی طوالنی

افزون  . (2019؛ سینگ و دیگران،2010؛ ابسورن و رید، 2016؛ الول و ودرل، 2013؛ استس و دیگران 2008دیویس و کارتر )

اب باالیی را نسبت والدین کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم به طور قابل توجهی فشار روانی و عالئم افسردگی و اضطربراین، 

دارای اختالل  فشار روانی مزمن تجربه شده توسط والدین کودکان(. 2015 ساچیا،)رای رشد عادی دارندبه والدین کودکان دا

نشانگان ت رفتاری و داون، اختالال نشانگاناز فشاری است که والدین کودکان با سایر ناتوانی ها شامل  یشترخیلی ب طیف اوتیسم

x ت و همکاران، ، گیریفی1991و دیگران، س؛ داما2010روسکا و پیسوال،؛ داب2004ابدوتو و دیگران، )شکننده تجربه می کنند

2010.)   

(.  رسالت 2003ن، سازه ذهن آگاهی به توجه دریافتی و آگاهی از اتفاقات و تجارب حاضر ارتباط پیدا می کند)براون و رایا

نامه ای ساختاریافته ر غالب مطالعات تحت برذهن آگاهی د .استعوامل موثر در بهزیستی روانی افراد  شناسایی روانشناسی مثبت، 

دفمند باشند و منظم، روی مخاطبان اجرا می شود.شرکت کنندگان آموزش می بینند که در لحظه حاضر توجه داشته باشند ، ه

ربه ها گاهی از تجآ(. آن ها توجه تقویت شده و 1994و نگرش غیر قضاوتکارانه، صمیمانه و کنجکاو داشته باشند) کبات و زین، 

ذیرا و دلسوزانه پرا مانند احساسات بدنی، هیجانات، افکار و حواس را آموزش می بیند. همچنین تمرینات ذهن آگاهی یک حالت 

ر شکل دادن و د(. می توان گفت ذهن آگاهی یک مولفه حیاتی 2012به تجربه ها را ایجاد می کند)سگال ، ویلیامز و تیزدل، 

 (.2006؛ آستین و فریدمن،2012؛ شاپیرو و کارلسون، 1984رینو، النگر و گیلیز، تغییر نگرش افراد است) پالم

شود. می در پژوهش حاضر به صورت مروری فقط به واکاوی نقش سازه ذهن آگاهی در حوزه اختالل طیف اوتیسم پرداخته

ی تحولی بویژه حوزه هاارسایینهم در حوزه های شواهد محور در بافت روانشناسی مثبت آنکمک برای دستیابی به فعالیت

 .کنداختالل طیف اوتیسم ضرورت انجام پژوهش حاضر را به عنوان خالیی پژوهشی توجیه می

                                                             
1 . Autism Spectrum Disorders 



 روش

های پژوهشی مرتبط با سازه ی مثبت ذهن  پژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری نظامند است که از طریق الگوی پریسما یافته

 .وردبررسی قرار داده استمرا آگاهی در حوزه ی اختالل طیف اوتیسم

، Pupmedپایگاههای اطالعاتی شامل در های تخصصی در پژوهش حاضر، با استفاده از جستجوی کلیدواژه :راهبردهای جستجو

Springer  ،Science direct ،Google Scholar  ها و اطالعات موردنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش که بررسی سازه  یافته

 .مورد واکاوی قرار گرفت بود، در حوزه ی اختالل طیف اوتیسم، ی مثبت ذهن آگاهی

و بررسی آنها  یآگاه ذهن مثبت ی سازهمعیارهای ورود به پژوهش شامل؛ مقاالت موجود در ارتباط با  :معیارهای ورود و خروج

شده در خروج نیز مقاالت ارائه معیارهای .یا خانواده های ایشان، به زبان انگلیسی بودند اختالل طیف اوتیسمدر افراد دارای 

  2019 تا   2015هایمجموعه این موارد در بین سال .بود سمیاوت فیط اختالل یحوزه در یآگاه ذهن مثبت ی سازهارتباط با 

 .التین پژوهش شده بود

، بعد سمیاوت فیط اختالل ی حوزه در یآگاه ذهن مثبت ی سازهمقاله یافت شده در ارتباط با  80از  :استخراج اطالعات

مقاله کامالً مرتبط وارد  10، درنهایتیا در بازه زمانی انتخاب شده نبودند از حذف مقاالتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند

 .طور کامل و دقیق مطالعه و بررسی شدندپژوهش گردید و به



 

نویسنده و سال  ردیف

 انتشار

محل انجام  سن گروه هدف متغیر وابسته عنوان

 العهمط

 نتیجه گیری نوع مطالعه

چاچیا، آندرسون و  1

 2015موری، 

 و استرس آگاهی، ذهن

 والدین در بهزیستی

 اختالل با فرزندان

 اوتیسم طیف

 ، استرس

 بهزیستی

 روانشناختی

 والدین

 فرزندان

ASD 

 مطالعه نیویورک سال 18زیر

 نظام مروری

 مند

 مثبت اثرات دارای بالقوه طور به آگاهی ذهن بر مبتنی مداخالت

 والدین روانشناختی بهزیستی و استرس سطوح روی مدت طوالنی

 کودکان رفتار تقویت باعث آگاهی ذهن همچنین .است ASD کودکان

 .شود می

 تسکین و آگاهی ذهن 2017چان و الم،  2

 نامطلوب تاثیرات

 از ترس از حاصل

 برچسب

 در(استیگما)خوردن

 دارای فرزندان والدین

 تیسماو طیف اختالل

 از ترس

 برچسب

 خوردن

 استیگما(

 با همراه

 افسردگی،

 بار . اضطراب

 مراقبتی

 )والدین

 

 والدین

 فرزندان

ASD 

 10:فرزندان

 سال 41تا

 
 

 60تا43:والدین

 سال

 -گنگ هنک

 چین

 همبستگی

 دومتغیره

 ذهن صفت و عمومی استیگمای بین در داری معنی متقابل اثرات

 پیش در آگاهی ذهن صفت  و مسری استیگمای همچنین و آگاهی

 .دارد وجود مراقبتی بار و اضطراب افسردگی، بینی

 روانی سالمت روی منفی اثرات مسری، استیگمای و عمومی استیگمای

 آگاهی ذهن همچنانکه دارد؛ ASD کودکان والدین مراقبتی تجربه و

 والدین این مراقبتی تجربه و روانی سالمت روی بالقوه مراقبتی اثرات

 .دارد

گارسیا و همکاران،  3
2019 

 برنامه یک سازی پیاده

 ذهن بر مبتنی یوگا

 با فرزندان برای آگاهی

 اوتیسم طیف اختالل

 روابط

 خانوادگی

 والدین

 وفرزندان

ASD 

 مطالعه فلوریدا 10.30 میانگین

 پایلوت

 و فرزند برای جداگانه جلسات آگاهی ذهن بر مبتنی یوگا برنامه یک

 باشد مفید خانواده کل برای تواند می که دهد یم ارائه شان خانواده

 .کند می تقویت را خانوادگی روابط همچنین و

 معلمان آگاهی ذهن 2018لی و همکاران،  4

 نگرش و بدنی تربیت

 آموزان  دانش به ها آن

 طیف اختالل دارای

 اوتیسم

 معلم نگرش

 دانش به

 ASD آموزان

 تربیت معلم

 بدنی

 کنگ هنگ 26تا18

 چین

 تگیهمبس

 دومتغیره

 طور به روانشناختی اساسی نیازهای رضایتمندی و آگاهی ذهن

 دانش سایر با ASD آموزان دانش شدن شامل به های نگرش مثبت،

 .کند می بینی پیش را آموزان

رائولستون و همکاران،  5
2019 

 آگاهی ذهن تاثیر

 آموزش در شده تزریق

 در ، والدین رفتاری

 دارای فرزندان مادران

 اوتیسم طیف تاللاخ

 استرس،

 استراتژی

 رفتاری،

 رفتارهای

 والدین

 فرزندان

ASD 

34 
31 
34 

 تک طرح امریکا

 موردی

 و داد نشان کودک و مادر برای را مثبتی نسبتا نتایج بصری، تحلیل
 .کرد آشکار را مادرانه شده گزارش استرس برنامه، از استفاده عدم

 استراتژی از استفاده افزایش در را متوسطی تاثیر تحلیل، نتایج

 و والدین استرس کاهش در را کمی متوسط اثرات و  رفتاری

 .داد نشان کودکان انگیز چالش رفتارهای



 

 انگیز چالش

 کودکان

 ذهن فرزندپروری 2019رن و همکاران، 6

 تمرینات و آگاهانه

 خانواده در فرزندپروری

 فرزندان چینی های

 طیف اختالل دارای

 اوتیسم

 از استفاده

 استراتژی

 در رفتاری

 فرزند والدین،

 پروری

 والدین

 فرزندان

ASD  و 

 والدین

 با فرزندان

 رشد

 (TD)عادی

 فرزندپروری کامل، توجه با کمتر دادن گوش ، ASD فرزندان والدین ای مقایسه چین 37،38

 بیشتری جسمی کنترل و تر مالیم کنترل کمتر، حمایت و  تحرک با

 مادران، به نسبت پدران مطالعه این در .داشتند فرزندانشان به را

 والدینی .دادند نشان خود فرزندان از کمتری حمایت و فرزندپروری

 داشته فرزندانشان هیجانات و احساسات از کامل آگاهی و توجه  که

 منفی و مثبت فرزندپروری تمرینات با داری معنی طور به .باشند

 .کرد می پیدا ارتباط

مفید آموزش تاثیرات  2019سینگ،  7

حمایت رفتاری مثبت 
مبتنی بر ذهن 

، در (MBPBS)آگاهی

مادران و فرزندان دارای 

 )اختالل طیف اوتیسم

ASD)  وناتوانی های

 ذهنی

 استرس

  پرخاشگری ،

 رفتارهای و

 مخرب،

 رفتارهای

 پذیری انطباق

 و والدین

 فرزندان

ASD 

 آزمایشی امریکا 19-13

 گروه) کامل

 با آزمایشی

 (کنترل گروه

 باعث (MBPBS) آگاهی ذهن بر مبتنی رفتاری حمایت آموزش

 ASD فرزندان و مادران گروه دو هر استرس در داری معنی کاهش

 TD و ASD فرزندان مادران در متفاوتی تاثیرات ولی .شود می

 مخرب رفتارهای و پرخاشگری در داری معنی کاهش همچنین .ندارد

 .شد مشاهده گروه دو ره در پذیری، انطباق رفتارهای افزایش و

ریدرینخف و همکاران،  8
2018 

 مبتال فرزندان در توجه

 طیف اختالل به

 یک اثرات و اوتیسم

 بر مبتنی ی برنامه

 آگاهی ذهن

 والدین توجه سیستم

 فرزندان

ASD 

 والدین و

 با فرزندان

 رشد

 (TD)عادی

 -هلند 23-8

 آمستردام

 آزمایشی

 پیش) کامل

 پس -آزمون

 دو آزمون

 (گروهی

 تفاوتی توجهشان سیستم سرعت در TDکودکان با ASD فرزندان

 کمی اجرایی، توجه و شده گیری جهت توجه در تاحدی اما نداشتند؛

 کودکان توجه های سیستم در MBP روندی تاثیرات .بودند تر دقیق

ASD شدند آشکار. 

النسکی و همکاران،  9
2017 

 ذهن ای مقایسه اثرات

 پشتیبانی و آگاهی

 گروهی تمداخال

 خانواده برای اطالعاتی

 بزرگسال افراد های

 طیف اختالل دارای

 پریشانی

 روانشناختی،

 و والدین

 فرزندان

ASD 

-40 :فرزندان

16 
 
 

-81:ها خانواده

37 

 شبه تورنتو-کانادا

 آزمایشی

 گروه)

 با مقایسه

 (کنترل گروه

 قابل کاهش گرفتند قرار اهیآگ ذهن گروه در که هایی خانواده

 که حالی در کردند، گزارش روانشناختی پریشانی در ای مالحظه

 تا کاهش این .نکرند گزارش اطالعاتی حمایت گروه در در ها خانواده

 اساس بر گروهی مداخله روانشناختی های مولفه.شد حفظ هفته 20

 ایفراینده اختصاصی غیر های مولفه از گذارتر تاثیر آگاهی ذهن

 .است اطالعاتی های حمایت و گروهی



 

 نارسایی دیگر و اوتیسم

 رشدی های

ریدرینخف و همکاران،  10
2017 

 ذهن بر مبتنی برنامه

 با کودکان  آگاهی

 و اوتیسم طیف اختالل

 ها؛ آن های خانواده

 و مدت کوتاه پیشرفت
 مدت بلند

 کوتاه پیشرفت

 بلند و مدت

 :در مدت

 مشکالت

- ارتباطی

 اجتماعی،

 عملکرد

 هیجانی

 فرزند رفتاری،

 و ریپرو

 های آگاهی

 آگاهانه ذهن

 و والدین
 فرزندان

ASD 

 -هلند 19-8

 آمستردام

 آزمایشی

 پیش) کامل

 پس -آزمون

 دو آزمون

 (گروهی

 آگاهانه ذهن های آگاهی در را داری معنی تغییرات ASD فرزندان

 و یافت کاهش ها آن اجتماعی- ارتباطی مشکالت .نکردند گزارش

 نبود همیشگی نتایج اما .کرد شرفتپی آنها هیجانی و رفتاری عملکرد

 بسیار ماهه 2 پیگیری در کودکان از شده گزارش های پیشرفت و

 در .بود مانده باقی کمی فقط ساله 1 پیگیری در ولی بود توجه قابل

 در شد، گزارش کودکان خانواده وسیله به که هایی پیشرفت که حالی

 هایی پیشرفت ها خانواده همچنین .است داشته وجود ها زمان همه

 ذهن های آگاهی و پروری فرزند هیجانی، و رفتاری عملکرد در را

 اجتماعی_ارتباطی مشکالت .کردند گزارش ها زمان تمام در آگاهانه،

 .یافت کاهش مداخله از بعد مستقیم طور به فقط والدین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تایج تاثیرات سازه ی مثبت ذهن آگاهی در اختالل طیف اوتیسمن

انجام شده حاکی از تاثیرات مثبت و سودمند ذهن آگاهی در افراد دارای اختالل طیف اوتیسم و خانواده  تمام پژوهش های

های آنها می باشد. پژوهش هایی که عکس این قضیه را اثبات کنند، موجود نبود. برخی پژوهش ها در رابطه با مدت زمان 

 ارد به اثربخشی کوتاه مدت ذهن آگاهی اشاره می کرد.اثربخشی ذهن آگاهی به نتایجی دست یافته اند که در برخی مو

 گیریبحث و نتیجه

ی تحولی و در ارتباط با هانارساییشناختی در حوزه ی مثبت روانهاسازهپژوهش حاضر با هدف پژوهش حاضر با هدف واکاوی 

ترس و فشار روانی و پریشانی ذهن آگاهی باعث ایجاد کاهش قابل مالحظه ای در میزان اس اختالل طیف اوتیسم انجام شد.

روانشناختی والدین، به ویژه مادران دارای فرزندان اختالل طیف اوتیسم می شود. همچنین باعث کاهش رفتارهای مخرب و 

پرخاشگرانه و افزایش رفتارهای انطباق پذیری این فرزندان می شود. از طرفی، آموزش ذهن آگاهی، تاثیرات مثبتی در فرزندپروری 

ه ها دارد که این تاثیر، به خودی خود بسیاری از مشکالت مربوط به این کودکان را حل خواهد کرد. مهمترین و آزاردهنده خانواد

ترین مسئله ای که خانواده های دارای فرزندان اختالل طیف اوتیسم با آن گریبانگیر هستن، مسئله ترس از برچسب خوردن 

خوبی به این افراد کمک می کند تا با این مسئله کناربیایند و از فشارهای روانی  توسط جامعه می باشد. آموزش ذهن آگاهی به

و افسردگی و اضطراب ناشی از آن رهایی یابند. همچنین ذهن آگاهی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر روابط خانوادگی این 

 خانواده ها دارد.

ین و فرزندان دارای اختالل طیف اوتیسم انجام شده است و مطالعات فروانی در مورد اثربخشی ذهن آگاهی بر روی والد

سودمندی آن نیز بارها به اثبات رسیده است، اما در مورد محدوده زمانی این تاثیرگذاری مطالعات زیادی صورت نگرفته است 

به مدت زمان اثر  ونتایج متقنی عاید نشده است. در پژوهش حاضر نتایج متفاوت و متناقضی در مطالعات صورت گرفته، راجع

ماه( روی کاهش 2بخشی آموزش ذهن آگاهی بدست آمده است. در یکی از مطالعات، ذهن آگاهی نتایج مثبت و محدودی)حدود 

اجتماعی و افزایش عملکرد رفتاری و هیجانی فرزندان دارای اختالل طیف اوتیسم، و بهبود والدین در مشکالت -مشکالت ارتباطی

(. در مطالعه ای دیگر، 2017ه طور مستقیم بعد از مداخله گزارش شده است )ریندرینخف و همکاران، اجتماعی فقط ب-ارتباطی

(، پیشرفت 2017(. در مطالعه ریندرینخف )2017هفته حفظ شد) النسکی و همکاران، 20کاهش در پریشانی رونشناختی ، تا 

 ه است. دی والدین، بلند مدت گزارش شدر فرزندپروری و آگاهی های ذهن آگاهانه و عملکرد رفتاری و هیجان
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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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