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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

اختالل طیف اوتیسم آسیی  رشید عصیفی فیاییییی      

اسییک  ییه ویژیییی نییارز آن نارسییایی در نیایییاری ارتفییا  

ای های  لیشیهاجتماعی نه همیاه رفتارها، عالیق و فعالیک

 طییف اخیتالل. (2013 اسک )انجمن روانپزشیکی آمییکیا

 نیا  یه اسیک العمیی میادا  رشید در نیاتوانی یی  اوتیسم

 لتعام: شود می نیایار ارتفا  حوزه سه در فی ی اختالالت

ای   لیشییه تکیییاری، رفتارهییای و ارتفاطییات اجتمییاعی،

 تیوجیی اانل شواهد (.2019 )انجمن روان شناسی آمییکا

 در اوتیسم طیف اختالل نیوز دهد می نشان  ه دارد وجود

 هییای تکنییی  زییییا اسییک یافتییه افییزای  جیییان سیاسییی

 اسک شده یزارش. اند یدهپیشیفک  غینالگیی و تشخیصی

 طییف ایین در جییان سیح  در نفی میلیون 52 حدود  ه

-نیل(.ننانیاین نا افزای  نیخ اا2015دارند )نا ستی  حضور

 68توجه شیوع اختالل طیف اوتیسم  ه ی   ودک از هی 

(، 2015 ودک ییزارش شیده اسیک )سیاینی و همکیاران 

-و همیینحمایک از افیاد مفتالء نه اختالل طیف اوتیسیم 

های آنیا، نه صورت ی  اولوییک فیوری نییای طور خانواده

دهندیان خیدمات درآمیده اسیک سازمانیای دولتی و ارائه

 (.2010؛ هییس 2012نن و همکارا)نیو م

ا های این  ود ان والدین ایین افییاد نینا توجه نه دشواری

 شوند و در مقایسه نا خانوادههای نسیاری مواجه میچال 

ه رشد طفیعی دارند، از مشکالت نیشتیی رنی   ود انی  

ن و همکارا دانیوسکا؛   2011و همکاران  اتوتسیکنیند )می

و همکییاران  ؛ یارسیییالوپز2013و همکییاران ؛ هیییز 2010

آور در (. محالعات نسیاری در رانحه نا عوامل استیس2016

زندیی والدین  ود ان اختالل طیف اوتیسم صورت ییفته 

تی نیودن اسیتیس والیدین ایین  ود یان در  ه نشانگی ناال

مقایسییه نییا والییدین سییایی  ود ییان هسییتند )دروییی  

 (. شواهد موجود از نیاز نیه تمی یز نیی انحفیا 2013علیاج

  ند، چیا  ه نتای  ااداماتی  ه  ل خانواده حمایک می

 

 

 

یییید، نیای مفتالیان نه اختالالت طیف اوتیسم صورت می

(. 2011و همکیاران  اسیک )نیکیی تأثیی نظا  خانوادهتحک

 در هماهنی  شیده هیایفعالییک در اصیلی نقی  مادران

 نیی توانید میی  یه دارنید عییده نی را خانواده روال ساخک

 رگنیز نیا تجینیه در نگیاارد.انیا تیأثیی آنیا رفاه و سالمتی

 و پیچییده زنیدیی اوتیسیم طیف اختالل نا  ود ی  یدن

و د )می  آلییف دهنی میی نشیان را نیانگییز چال  نسیار

 .(2019همکاران 

اسک و  کییفتگو در مورد معنو ینیا یامفیو  معنا مقدمه

نحی   نیی. اخیوردیم ونیدیانسیان پ یمعنا نا وجیوه درونی

 و سیارتی دییییها ی ی ییینظ ییایمتفکییان هسیت یازسو

 یه  ی س"همچون  ی ه ما نا عفارات نجاسکیمحیح شد. ا

آن  یهیی چگیونگناشید، نیا  افتیهیخیود را  یزنیدی ییچیا

در میورد (. 2019) وهن  میشویمواجه م "خواهد ساخک

تأثیی اعتقادات دینی نی نیداشیک روانیی از دییی نیاز مییان 

متفکیان اسالمی و متخصصان روانی نظیات متفاوتی وجود 

-1939داشته اسک. از ی  سو روان  اوانی چون فیویید )

( و همکییاران مییاه  و اعتقییادات مییاهفی را ییی  1856

ختالل نورتی  تلقی  یده و دیین نیاوری را نیه تنییا نیی ا

سییالمک روانییی مییاثی ندانسییته انیید، نلکییه نیییعکس نیییای 

نیداشک روانی مخاطیه آمیز نیز می دانند. از سیوی دیگیی 

( هی یونه اعتقاد دینیی، 1875-1961افیادی چون یون  )

که نا خیافات مانند معتقدات نشی اولیه را هم میورد ولو این

یار داده و نیای سالمک روانی افیاد ضیوری دانسیته توجه ا

از  ینیه ماانیه آییاه کیمعنو (.2019و همکاران  )پدرواند 

اسیک و  یزنیدی یماد یهافیاتی از جنفه یییوین ای یهست

نا ائنیات را نیه وجیود  ونیدیپ ایاز وحدت  یقیاحساس عم

افکار مافک و سخک (، 2018و همکاران  ) ایورین آوردیم

هسیتند و نیا سیالمک و  کییمعنو یهادو مالفیههیی ییرو

 یکییو مقاومک در نیانی فشار و استیس  ه خود  یشاد ام

اسییک، ارتفییا  دارنیید. ی احسییاس توانمنیید یهاالفییهاز م

در نیانی استیس  ییییضینه ییتاث تواندیم یمعنو یاههیتک

سیالمک  انییم ن،یو همچنی( 2019)هالیدی داشته ناشد 
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 یو احسیاس توانمنید یشیاد ام ،یندیاز ز کیرضا ،یروان

نیه  کیمعتقدند  ه معنو، رانحة معنادار و مافک وجود دارد

 یسییتیو نیز ینییی سییالمک و شییادمان یسییودمندیتاث لیییدل

خلیق  یینیتی و نیا یاسک  ه در آن معنا یراه ک،یشخص

جنفیه   یینه عنیوان  یآن را تا حدود توانیو م شودیم

) لیا  و  مییینظی نگ در کیشخصی ادیشده نن یسازمانده

 (.2018همکاران 

یکی دیگی از متغییهای تاثیییاار نی نوع وا ن  والدین 

دارای فیزند  م توان، هیجانات اسک  ه نا طیف وسیعی از 

شناختی مانند اختالالت اضحیانی و مشکالت روان

( و نه 2009و همکاران شود )التیی افسیدیی پدیدار می

هیجانی دیده  -کید شناختیعنوان ی  اختالل در عمل

شود  ه در آن فید ناتوان از انتقال تجارب هیجانی می

خود در اال  احساسات و تصوراتی اسک  ه عواطف را 

و همکاران  دارند )چونگانینمادین ساخته و نیان می

نا نوع وا ن  های هایی  ه مستقیماً نا  هیجان(. 2016

می (، 2006یا )پک رانحه دارند رفتار، شناختی و عاطفی

صورت مافک )نحور ماال، افتخار، لات، امید( یا توانند نه 

منفی )خستگی، خشم، اضحیاب(، فعال )لات، افتخار یا 

 خشم( یا غییفعال )شی ( ناشند  ه در تمامی مواعیک

 های تحصیلی )افل، حین و نعد از حضور در  الس،

 و همکاران )پکیان شوند محالعه و آزمون( تجینه می

 در همین راستا نیخی از تحقیقات نشان می(، 2009

 ننده نینیافتخار و امید پی  لات، هایهیجان  دهند  ه

تحصیلی  ننده عملکید نینیعملکید ناالتی و خستگی پی 

 ه تاثیی صورتی. نه(2012و همکاران )دنیل  پایین اسک

 خستگی حتی از تاثیی اضحیاب هم نیشتی نوده اسک

 (.2014و همکاران  ، پا یان2017مکاران و ه ) یولک

پیدازش هیجان فیایندی اسک  ه نه وسیله آن 

روند تا رفتار و های هیجانی رو نه زوال میآشفتگی

های دیگی در افیاد ندون مانع پی  رود و افزای  تجینه

و نا استفاده از  (2018و همکاران  )هیمیچی یاند

افزای  تواند در راهفیدهای پیدازش هیجان می

های عاطفی نیای  اه  آشفتگی و مشکالت میارت

و   میی سیاه محمدیهیجانی و روانی ماثی ناشد )

( چیار دسته 1980از نظی راچمن ) (.1396همکاران 

عواملی  ه ممکن اسک نه مشکالتی در پیدازش هیجانی 

منجی شوند، عفارتند از: اجتناب شناختی، عد  تجینه 

یی و عقاید نی  نیا داده شده. مدت، افسیدخویییی  وتاه

های  ه از لحاظ پیدازش هیجانی سف  دان  آموزانی

تیی، مانند نشخوارییی، فاجعه انگاری و شناختی ضعیف

 نند، نسفک نه سایی افیاد، مالمک خوی  استفاده می

 پایی هستندنیشتی در نیانی مشکالت هیجانی آسی 

افیادی  ه   ه در، در حالی(2015)اسکینتز و  وستویس 

های محلوب دیگی مانند ارزیانی مجدد مافک از سف 

و  )وان پاییی  متی اسک  نند، آسی استفاده می

 (.2015همکاران 

امیوزه نیای  اه  استیس از روشیای درمانی متفاوتی 

یاهی آ-هنذ نی مفتنی سستیا  اه روش  ، همانند

(MBSR)  دازشپیزنا نا ریستود هنیذ زیتصوییساو 

(IRRT) ، توسط  یاهیآ-هنروش ذ استفاده میشود 

 آن ساسیا ، مفیوضهسکا هشد اعندا (2003ین )ز-ت انا

 انعنو نه نفاید را منفی رفکاا  هدارد، تأ ید اعیکوا ینا نی

 نه نلکه ییفک نظیدر اعیکاز وا نعکاسیا یا دخواز  اسمتی

 لحادر   ه ییفک نظیدر  ای دهسا هنیذ اایعو انعنو

 یندر ا الا. (2010و همکاران  )یدفیینمیناشند  ریا

ادراک و  ر،فکاا شپایی نا دمیشو سعی ،مانیروش در

 ل نتیرا در  نیاآ ناییاتو زا،تن  ادثحواز  ادفیا سحساا

یسی ا) هندد ی افزا ندییز زایسستیا یهاادیدرو

-هنذ دیکیرو ینا صلیا یژییاز و سخن یگید نه. (2012

 رنیما ددمی یی موج   ه میناشد شپاییو  توجه ،یاهیآ

 توجه لحا نمادر ز اریخویشتندو  پاسخها ،سینخها نه

 پاسخ دخو رینیما ننشانگا نه پاییفنعحاا هشیو نهو   ند

روش  ییچه. (1395و همکاران  ریمحسنی  لور)پو هدد

 ،یددیی اعندا مزمن یهادرد نمادر اینی رنا نخستیننیای 

 ل نتی جملهزا مختلف یمینههادر ز خییا یهالسادر  ماا

 می شود.ییفته  رنکا ادفیا نیروا ننشانگا  اه و 
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ماثی نیی  ناتیتمی ،های  اه  استیس از روش گیید یکی

 ،یذهنی ییسیازیاسیک. تصو یذهنی ییسیازیعملکید تصو

اسیک.  یعمل نیدون انجیا  حی یات جسیمان یتکیار پنیان

اده یاشیته نشیان د یهاسیال یشده طیانجا  یهاینیرس

 ایی یییادییی یه در  یعصیف یو ارهااسک  ه همان سیاز

فعیال  زیین یذهن نیشی ک دارند، در تمی یجسمان نیتمی

 دمیشو  م  هیددسی آ ادفیا نهروش  یندر ا، شییوندیم

 اتخاطیو  منفی رفکاا نی د،مجد شناختی دازشپی نا

 ییگد نه. (2012و همکییاران  نتسدا) یانند غلفه ههندآزارد

 رفکاا ننیا نا دشومی  م  ادفیا نهروش  یندر ا ،سخن

 شناختی دازشپی نا سپسو  ههندآزارد ییوتصاو  منفی

و  ردندآ ،)می یانند هاییآن ر نیوار یهارفشااز  دمجد

 رستود-1 میحله سهروش در  ین. ا(2015همکیییییییاران 

-3و هنی ذ زیتصوییسا غلفه-2 هنیذ زیتصوییسا

و  نتسدا) دمیییی  نجاا دازشپیزنا نا زیسادآرا خو

 سمو یا توسط نخسکروش  ینا ییچه. (2016همکییاران 

 نه مفتال ادفیا یاو  جنسی وزتجا ناینانیا اینی (1995)

PTSD در  نمحققااز  رینسیا توسط ماا ،یددیی اعندا

و   شیدخو ،منفی رفکاا ل نتی مانند مختلف یمینههاز

 رنکا، (2012و همکیییییاران  ان) ی ادفیا شفانه یهاس انو

 هن. میناشد ردارنیخو ناالیی یتجین نهاپشتوو از  شد ییفته

از  یکیروش را  ینا مییکاآ روانشناسی نجمنا جیک همین

  ه نددامی راننیما اینی مناس  مانیدر یهاروش

 ،ییدفسیا اب،ضحیا س،ستیا  اه  ناع  ندامیتو

و  دشودرد  ل نتیو  منفی رفکاا ،مدرآنا ا یهاشنگی

از  ستهد ینا اینیرا  رینیما دننو ل نتی تحک سحساا

  .زدسا همافی راننیما

و همکاران لعات انجا  شده در این خصوص، )نسی در محا

نی ذهن  یمفتن ( نه این نتیجه رسیدند  ه مداخله2019

عملکید هیجانی و رشد خودتوجیی و معنویک نی  یآیاه

والدین افیاد مفتال نه اختالل طیف اوتیسم اثی دارد. 

ی ذهن ن یمفتن ( نشان داد  ه مداخله2019سین )

توان پیدازش ارتفاطی هیجانی و نیفود عملکید نی  یآیاه

نیی و همکاران )نین فیدی و تنظیم شناختی موثی اسک. 

( نه این نتیجه رسیدند  ه ایجاد تصاویی ذهنی نیای 2017

والدین دارای فیزند نا مشکالت رشدی می تواند مانع از 

 پاسخ های رفتاری هیجانی شود، همچنین می تواند سف 

ایجاد آرام  ذهنی و  س  توان تصمیم یییی را ارتقا 

 ( دریافته اند  ه مداخله2017و همکاران رایان )نخشد. 

انعاد روانشناختی، نیفود اضحیاب نی  ینی ذهن آیاه یمفتن

 ود ان  نیدر والد و پیدازش هیجانات مافک والدین

، چان و نورک اثی نخ  اسک. اختالل طیف اوتیسم یدارا

( دریافتند  ه آموزش مفتنی نی ذهن آیاهی 2017نسی )

نه والدین دارای فیزند  م توان ذهنی می تواند سف  

نیفود الگوهای ارتفاطی تعاملی و نیفود سح  معنویک 

( نشان دادند  ه 2017و همکاران  نازانو) فیدی آنان شود.

نگیش نه خود، نی  ینی ذهن آیاه یمفتن مداخله

انی والدین و میاافین خودشفقتی و سح  پیدازش هیج

ی مورف افیاد مفتال نه اختالل طیف اوتیسم اثی یاار اسک.

( نه این نتیجه رسیدند  ه ایجاد تصاویی 2015و همکاران )

ذهنی مافک می تواند عالوه نی تاثیی مستقیم نی خلق و خو 

نی خودشفقتی یا میینانی نا خود و همچنین سح  

 از مشکالت والدین پیدازش هیجانی تاثیییاار ناشد. یکی

ناهماهنگی میان خودِ وااعی احساس شی  و یناه اسک و 

ازدیدیاه خود و خودِ آرمانی از دیدیاه دیگیان منجی نه 

های غم و اندوه مانند شی  شده و ناهماهنگی میان هیجان

های وااعی و خودِ نایدی از دیدیاه خود نا هیجانخودِ 

همیاه اسک. امیوزه اضحیاب و نیقیاری مانند هیجان یناه 

شناختی، هیجانی و رفتاری در نه علک وجود نشانگان 

 ، مختصصان نهوالدین دارای فیزند اختالل طیف اوتیسم

 درمانز نلکه ا یندییی نییه م یپزشک یها درمان از تنیا

و   نتیل در  ننده نیی ه نق  تع یروانشناخت یها

 .نیندی دارند، سود م ی اه  نشانگان روان

د اینکه محالعات مینو  نه مداخالت زودهنگا  نیای نا وجو

والییدین  ود ییان دارای اخییتالالت طیییف اوتیسییم نتییای  

و همکیاران  میونزی)ت دهنیدای را نشیان مییامیدوار  ننده
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امییا توجییه و تمی ییز نییی  ییل نظییا  خییانواده اییین ، (2017

 ود ان  متی مورد توجه ایار ییفته و مسیی روشنی نیای 

های  ود ان اوتیستی  در جییک عفیور دهراهنمایی خانوا

موفق از نحیان ورود  ود انشان نه میاحیل نیاالتی رشیدی 

هیای دارای  ود یان . خانواده (.2016وجود ندارد )اونیین 

زا و نییا عوامییل اسییتیسهییای رشییدی نییاتوانینییه  ءمفییتال

های نسیاری از جمله ناتوانی غییمنتظیه، رفتارهیای چال 

های رفتیاری فیزنید، دشیواری ییافتن آزاردهنده و اختالل

شیدن  خدمات، سیدریمی در یافتن درمان اثینخ ، تیییه

شیوند. تعامل نا اطیافییان و سیایی افییاد جامعیه رونییو می

رسد  ه مداخلیه هیای درمیانی ننانیاین منحقی نه نظی می

 یودک -هیای نامناسی  والیدموثی نیای  اه  آثار تعامل

سییخوردیی و نا یامی   یه ییجیاآن مورد نییاز ناشید. و از

 یاه  داده  صیفوری انییا را والدین این  ود ان تحمل و

ارائه موثیتیین روش نیای رسیدن نیه هیدف نسییار  ،اسک

اهمیک دارد ازاین رو در این پژوه  نیه نیرسیی دو روش 

 ارنیدی نیای رسیدن نه نتای  محلونتی مورد مقایسه اییار 

ه آییا شیود  یییفته اسک واین سئوال پژوهشی محیح می

و  ینیی ذهین آییاه یمفتنی یشناخک درمان یاثینخش نین

نییی  ینییا پیییدازش شییناخت یدسییتور یذهنیی ییسییازیتصو

فیزند اختالل  یدر مادران دارا کیو معنو یجانیپیدازش ه

 تفاوت وجود دارد؟ طیف اوتیسم

 مواد و روش ها

این پژوه  نا توجه نه هدف آن از نوع تحقیقات      

ها نه صورت وه ییدآوری داده ارنیدی و از لحاظ شی

 -آزمونمقحعی و روش پژوه  نیمه آزمایشی از نوع پی 

درمان  ؛و اجیای دو روش درمانی آزمون نا ییوه  نتیلپس

مفتنی نی ذهن آیاهی و تصویی سازی ذهنی شناختی 

نه صورت مجزا نیای دو ییوه  دستوری نا پیدازش شناختی

 نوده اسک.یل و محتوای خنای نیای ییوه  نتآزمای  

حاضی تمامی مادران دارای فیزند  پژوه  آماری جامعه

اختالل طیف اوتیسم در دو مدرسه تحک نظی آموزش و 

در سال  دان  آموز 105ی اهواز نه تعداد پیورش در شی

نفی نصورت غیی تصادفی هدفمند  45اسک. ه تعدا  1398

نفیی ایار  15انتخاب و نصورت تصادفی در سه ییوه 

.انزار های سنج  پیوتکل روشیای درمانی نه شیح ییفتند

 ناشد. ذیل می

 (1986سنج  معنویک هال و ادواردز )

نییه  1986پیسشیینامه سیینج  معنویییک هییال و ادواردز 

منظییور ارزیییانی دو نعیید رشیید معنویییک: ایییاهی از وجییود 

خداوند و  یفیک رانحه نا خیدا طیاحیی شیده اسیک. ایین 

امه سنج  معنوییک مقیاس اسک. پیسشن 6نسخه دارای 

عفارت اسک؛  ه نعضی  47ی  انزار خود یزارشی و دارای 

از عفارات آن از دو نخ  تشکیل شده اسک. آزمودنی ناید 

درجیه ای مییزان موافقیک ییا  5در یی  مقییاس لیکییت 

مقییاس  6مخالفک خود نا هی ی  از عفارات را نیان  نید. 

نمایی، نیی عفارتند از ایاهی، پاییش وااعی، ناامیدی، نزری

 5اشییک. نسییخه اولیییه آزمییون دارای یدن کیییثفییاتی، میید

مقیاس: آیاهی، پاییش وااعی، ناامیدی، نزرینمیایی و نیی 

هیال وادواردز مقییاس را میورد  2002ثفاتی نود، در سال 

تجدید نظی ایار داده و زیی مقیاس مدیییک نیداشک را نیی 

اس زییی زیی مقیی 6آن افزودند؛ ننانیاین نسخه فعلی دارای 

اسک. پیسشنامه سنج  معنویک ی  انزار خود یزارشی و 

عفارت اسک؛  ه نعضی عفیارات آن از دو نخی   47دارای 

 5تشکیل شده اسک. آزمودنی ناید در ی  مقیاس لیکییت 

درجه ای میزان موافقک ییا مخالفیک خیود نیا هیی یی  از 

عفارات را نیان  ند. نمیه هی زیی مقیاس، میانگین سواالت 

داده شده اسک. ایی پاسخ دهنده نه نی  از نیمیی از  پاسخ

سواالت ی  زیی مقیاس پاسخ ندهد نمی تیوان مقییاس را 

ضیییی  آلفییای  1966هییال وادواردز  نمیییه یییااری  ییید.

 یونفاخ زیی مقییاس هیای پیسشینامه سینج  معنوییک 

 95/0اند: زییی مقییاس آییاهی:  راندین شیح یزارش  یده

، زیییی مقیییاس پییاییش 90/0مقیییاس ناامیییدی:  زیییی

، زیی مقیاس نی 73/0، زیی مقیاس نزرینمایی: 83/0وااعی:

، ایین 77/0، زییی مقییاس میدیییک نیداشیک:84/0ثفاتی: 

 ضیای  حا ی از پاییایی محلیوب ایین آزمیون هسیتند. در

نتای  حیا ی از رواییی ( 1393) همکارانفاطمی و  محالعه

آلفیای  و پاییایی نیه روش سازه محلوب این مقیاس نودنید
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زییی مقییاس ناامییدی:  88/0زیی مقیاس آییاهی:  یونفاخ 

، زیییی مقیییاس 80/0، زیییی مقیییاس پییاییش وااعییی:84/0

، زیییی 82/0، زیییی مقیییاس نییی ثفییاتی: 72/0نزرینمییایی: 

 .ندسک آمد ،75/0مقیاس مدیییک نیداشک:

و همکیییییاران نا ی  ه وتا ینسخه هیجانی دازشپی سمقیا

(2010) 

 وسانتوناستاسو ور،یا ،ستوما ،ا ین توسط  ه سمقیا ینا

 دارای شیاریز دخو،سکا هشد ساخته (2010یتلیسا )وا

دازش پی یسف ها ییییارهندا اینی  ه سکا اییویه 25

مقییاس  اسیاس نیی یوییه، هیی. شود می استفاده هیجانی

 نیی نیاییک(=  5 تیا نه هیچ وجه=  1) درجه ای 5 لیکیت

مالفیه ی  5 دارای ،مقییاس ایین. میی شیود درجه ننیدی

 هیجیانی، تجینیه ی عید  هیجیان، تنظیم عد ، فیونشانی

. میی ناشید اجتنیاب و پییدازش هیجیانی عد  نشانه های

 شیده نخصیوص  وتاه نسخه ی در روانسنجی ویژیی های

 امیدوار ننیده ایین یییوه هیا تفیاوت تشخیص نا رانحه در

 نیه مقییاس ایین نازآزمیایی و  یونفاخ آلفای ضیای . اسک

 پییژوه  در اسییک و شییده یییزارش 79/0 و 92/0 تییی تی

همسیانی  روش اسیاس نیی مقییاس پاییایی (1389لحفی)

روایی سازه تایید  و 95/0 یونفاخ  آلفای دامنه ی نا درونی

 مقییاس هیا ایین خییده همفستگی طییق از مقیاس این و

 .اسک شده یزارش محلوب

 (MBSR) شناخک درمانی مفتنی نی ذهن آیاهی پیوتکل

 میورد شناخک درمانی مفتنی نی ذهن آیاهی آموزش دورة

شناخک درمیانی مفتنیی  عمومی هایآموزش تلفیق از نظی

 شید، پیوتکیل ( تیییه2003 نیی انیات ز) نی ذهن آیاهی

دایقه ای ییوهی در مکان مدرسه  90جلسه  8 در مینوطه

 تنظییم در نازه ی زمانی هی هفته دو جلسه در در صف  ها

 :اسک زیی تیتی  نه جلسه یه محتوای و اسک شده

 (2003) نیکابات ز یبر ذهن آگاه یمبتن یپروتکل شناخت درمانمحتوای جلسات  .1جدول

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

 یآگاه از مفهوم ذهن یآگاه 1
 و نقش آن در یآگاه جلسه درمان، مفهوم ذهن لیتشک تیماه حیتشر گر،یاعضا با همد ییناآش

 استرس کاهش

2 
 باآن  بطهو را گاهیآهنذ نفنواز  گاهیآ

 سسترا

 به ذهن افتنی یآن در عضالت، آگاه ییتنش و رها جادیا قیاز طر یآموز آموزش آرامش

 یخانگ فین تکالتوجه بدن، توجه به تنفس و داد نیو تمر سرگردان

3 
 بطهو را دانسرگر هنذ دنکرآرام  زشموآ

 مثبتو  منفی رفکاا باآن 

 مراقبه ،یعضالن یها گروه یبازخوان قیاز طر یآموز آموزش آرامش ،یخانگ فیتکال یبررس

 ،یفمن ندیو کنترل افکار خودآ کندی که توجه را در زمان حال حفظ م ییها نیو انجام تمر نشسته

 یخانگ فیتکال دادن

 لحا نمادر ز دنبوو  ای رهنظا تفکر زشموآ 4
 از افکار و احساسات و نظاره یآموزش کنترل تنفس، کسب آگاه نیتمر ،یخانگ فیتکال یبررس

 یخانگ فیدادن تکال ،یمنف ندیو کنترل افکار خودآ یبودن افکار بدون قضاوت ارزش گر

 قبهامرو  زیموآمشآرا تعمیم 5
 مختلف، آموزش حضور در یتهایو مراقبه در موقع یآموز آرامش میعمت ،یخانگ فیتکال یبررس

 یخانگ فیهمراه با افکار مثبت، دادن تکال یو داشتن افکار نظارها حال

 منفی تحساساو ا خلق با فکر طتباار زشموآ 6
 یرو مراقبه نشسته، تمرکز ،یآموزش ارتباط فکر با خلق و احساسات منف ،یخانگ فیتکال یبررس

 خلق و افکار بر اساس نوع ارتباط آنها رییتغ ،یجانیات هاحساس

7 
 رفکاا لکنترو  پریشانی تحمل فن زشموآ

 منفی ینددآخو

 جادیو ا یمنف ندیبه منظور کنترل افکار خودآ یشانیآموزش فن تحمل پر ،یخانگ فیتکال یبررس

 مثبت افکار

8 
 رفکاا لکنتر برای سسترا کاهش نفنو ایجرا

 ندگیز قعیوا یمحیطهادر  منفی

 آن به میفنون کاهش استرس و استفاده آن در زمان حال و تعم یبازنگر ،یخانگ فیتکال یبررس

 یواقع یزندگ ندیفرا کل

 

 شناختی پیدازش نا یدستور یذهن ییسازیتصوپیوتکل 

(IRRT) 

شد  ه  نیتدو (1995اسمو ی ) توسطی نینامه درمان نیا

میحله می ناشد:  دایقه ای نا سه 90 جلسه 7تا  5در 
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 خودی، ذهن ییسازیغلفه تصو ی،ذهن ییسازیتصو یمانف

ی انجا  م شناختی مجددنا پیدازش  یذهن یساز آرا 

 شده یزارش لیدر ذ ی ه ساختار جلسات درمان شود

 .اسک

 

 یبا پردازش شناخت یدستور یذهن یرسازیپروتکل تصومحتوای جلسات  .2جدول

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

 افکارا و رابطه آن ب IRRTمفهوم  1
 ندیمانند افکار خودآ یو نقش آن با نشانگان روان IRRT از یاتیارائه کل گر،یاعضا با همد ییآشنا

 ندیاحساسات ناخوشا ،یخوابیب ،یمنف

2 
 ارتباط آزاردهنده و ریافکار و تصاو ییشناسا

 آن با خلق و رفتار

 چگونه خلق، تفکر، رفتار و نکهیآزاردهنده و ا ریو تجسم تصاو یافکار منف ییکمک به شناسا

 یخانگ فیدادن تکال دهد،یالشعاع قرار م را تحت یخوابیب

3 
 و تجسم افکار و یآرامش عضالن نیتمر

 مزاحم ریتصاو

 کامل و با چشمان بسته در اتیآزاردهنده با جزئ ریو تصاوتجسم افکار  ،یخانگ فیتکال یبررس

 یخانگ فیدادن تکال ،یخوابیو ارتباط آن با خلق و ب یعضالن یدگیآرم طیشرا

4 
 شده و تیهدا یذهن یرسازیآموزش تصو

 یدستور

 درمانگر به یاز سو یشده و دستور تیهدا یذهن یرسازیآموزش تصو ،یخانگ فیتکال یبررس

 یخانگ فیمثبت، دادن تکال ریتصاو جادیآزاردهنده و ا ریو تصاو یفکار منفکنترل ا منظور

 یو مرور ذهن یآموزش فن چرخش ذهن 5
 همراه با پردازش یو فن چرخش ذهن یآموزش فنون مرور شناخت ،یخانگ فیتکال یبررس

 افکار و خلق مثبت جادیو ا یمنف ندیمجدد، به منظور حذف افکار خودآ یشناخت

6 
 ریتصاو و یافکار منف یشناخت یازسازب نیتمر

 آزادهنده

 یها با بازپردازش مجدد به منظور کنترل جرقه یفن چرخش ذهن ،یمرور شناخت یریبه کارک

 یخانگ فیتکال یبررس بزا،یآس یدادهایرو یدر معان رییو تغ یبازگشتی ذهن

 دهیفنون آموزش د یریبکارگ 7

 چرخش مداوم فن یریفلشبکها، بکارگ ،یبازگشت یذهن یها کنترل جرقه ،یخانگ فیتکال یبررس

و خلق  احساسات افکار، افتنیآزاردهنده به منظور  ریافکار و تصاو یدر معان رییهمراه با تغ یذهن

 مثبت

 یافته ها

شود، در نیرسیی  مشاهده می 3همانحور  ه در جدول

میزان اثی نخشی روش شناخک درمیانی مفتنیی نیی ذهین 

نه متغیی نوع ییوه های آماری)  نتییل آیاهی ،تاثیی جدایا

و آزمای (  نی نمیات ثفک شده معنویک معنادار می ناشد. 

(p=0.00  وF=83.447 ننانیاین اینگونه استنفا  میی .)

شود  ه تاثیی همزمان ییوه های آماری  نتیل و آزمیای  

نا وضیعیک آزمیای  در معنوییک تیاثیی معنیاداری داشیته 

ن می دهد  ه میانگین نمییات اسک.یافته های تحقیق نشا

معنویک پس از اجیای روش شیناخک درمیانی مفتنیی نیی 

ذهن آیاهی افزای  داشته و این افزای  نه لحیاظ آمیاری 

 تشخیص داده شد.ار درصد معناد 95نیز نا اصمینان 

همچنین نا استناد نه نتیای  جیدول زییی در خصیوص اثیی 

ختی یااری تصویی سازی ذهنی دستوری نا پییدازش شینا

نی معنویک افیاد تاثیی جدایانه متغییهای مسیتقل و تیاثیی 

همزمان ییوه های آماری و زمان اجیای ثفیک نمییات نیی 

یافته  (p<0.05معنویک افیاد تاثیی معناداری داشته اسک)

های تحقیق نشان می دهد  ه میانگین نمییات معنوییک -

پییس از اجیییای روش تصییویی سییازی ذهنییی دسییتوری نییا 

ختی افزای  داشته و این افیزای  نیه لحیاظ پیدازش شنا

آماری نیز معنادار تشخیص داده شد. لاا اینگونه اسیتنفا  

می شود  ه فیضییه تحقییق مفنیی نیی اثیییااری تصیویی 

سازی ذهنی دستوری نیا پییدازش شیناختی در معنوییک 

 95مادران دارای فیزند اختالل طیف اوتیسیم نیا احتمیال 

  3-ی تحقییق در جیدولدرصد تاییید میی شیود.یافته هیا

نشان می دهد  ه میانگین نمیات پیدازش هیجانی پس از 

اجیییای روش شییناخک درمییانی مفتنییی نییی ذهیین آیییاهی 

افزای  داشته و این افزای  نه لحاظ آمیاری نییز معنیادار 

تشخیص داده شد. لیاا اینگونیه اسیتنفا  میی شیود  یه 

فیضیه دو  تحقیق مفنی نیی اثیییااری شیناخک درمیانی 

نی نی ذهن آیاهی در پیدازش هیجیانی میادران دارای مفت

  درصید تاییید  95فیزند اختالل طیف اوتیسم نیا احتمیال 

تیاثیی جدایانیه متغییی نیوع  ،3نا مشاهده جدول می شود.

ییوه های آماری)  نتیل و آزمای (  نی نمیات ثفک شیده 
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(. F=83.447و  p=0.00معنویییک معنییادار مییی ناشیید. )

ری میانگین نمیات معنوییک در نیین دو یعنی نه لحاظ آما

فاوت معنیاداری داشیته و ییوه  نتیل و شناخک درمانی ت

تییاثیی جدایانییه متغیییی زمییان  ناشییند.یکسییان نمییی 

( نی نمییات ثفیک شیده F=83.224و  p=0.00آزمای )

معنویک معنادار می ناشد. لاا اینگونه اسیتنفا  میی شیود 

میای ) پیی   ه میانگین نمیات معنوییک در دو زمیان آز

آزمون و پس آزمون( تفاوت معنادار داشته و یکسان نمیی 

 ناشد.

SE-درمانی مفتنی نی ذهن آیاهی نیمعنویک شناخک 

SI- صویی سازی ذهنی دستوری نا پیدازش شناختی ت

 نیمعنویک

EE-  شناخک درمانی مفتنی نی ذهن آیاهی نی پیدازش

 هیجان

EI- تی نی تصویی سازی ذهنی دستوری نا پیدازش شناخ

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

Table 3: Effect tests between subjects (model test) 
 توان آزمون اندازه اثر F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغییرات

 مدل تصحیح شده

d=3، p=0.00 

SE=123880.05 
SI=97631.533 

EE=35320.333 

EI=407790.000 

SE=41293.350 
SI=32543.844 

EE=11773.444 

EI=135930.000 

SE=92.504 
SI=54.566 

EE=43.965 

EI=88.519 

SE=0.832 
SI=0.745 

EE=0.702 

EI=0.826 

1.000 

 مقدار ثابت

d=1، p=0.00 

SE=1130802.817 
SI=1112481.667 
EE=342619.267 

EI=330041.667 

SE=1130802.817 
SI= 1112481.667 

EE=342619.267 

EI=330041.667 

SE=2533.187 
SI=1865.306 

EE=1279.419 

EI=2149.275 

SE=0.978 
SI=0.971 

EE=0.958 

EI=0.975 

1.000 

 آماری)کنترل و آزمایش(

d=1، p=0.00 

SE=37250.417 
SI=33986.400 
EE=8496.600 

EI=11985.067 

SE=37250.417 

SI=33986.400 
EE=8496.600 

EI=11985.067 

SE=83.447 

SI=56.985 
EE=31.728 

EI=78.048 

SE=0.598 

SI=0.504 
EE=0.362 
EI=0.582 

1.000 

وضعیت) پیش آزمون و پس 

 آزمون(

d=1، p=0.00 

SE=37150.817 

SI=26544.067 

EE=11206.667 

EI=26544.067 

SE=37150.817 

SI=26544.067 

EE=11206.667 

EI=12326.667 

SE=83.224 

SI=44.507 

EE=41.848 

EI=80.273 

SE=0.598 

SI=0.442 

EE=0.428 

EI=0.589 

1.000 

 اثر همزمان وضعیت و گروه آماری

d=1، p=0.00 

SE=26544.067 
SI=37101.067 

EE=15617.067 

EI=16467.267 

SE=49478.817 
SI=37101.067 

EE=15617.067 

EI=16467.267 

SE=110.841 
SI=62.208 

EE=58.318 

EI=107.237 

SE=0.664 
SI=0.526 

EE=0.510 

EI=0.657 

1.000 

 خطا

d=56 

SE=8599.333 

SI=33398.800 

EE=14996.400 
EI=8599.333 

SE=446.395 

SI=596.407 

EE=267.793 
EI=153.560 

   

 کل

d=60 

SE=1279681.0 

SI=1243512.0 

EE=392936.00 
EI=379420.00 

    

 تصحیح شده کل

d=59 

SE=148878.18 

SI=131030.33 
EE=50316.733 

EI=49378.333 

 

    

فیض تعیین تفاوت نین  اثیینخ  روش شیناخک درمیانی 

ذهن آیاهی وتصویی سازی ذهنیی دسیتوری در  پییدازش 

هیجانی مادران دان  اموزان اختالل طیف اوتیسم تفیاوت 

 یافته های تحقیق نشان می دهد  ه معناداری وجود دارد.

تقل نیانیی نیا سح  معناداری آزمون تی دو نمونیه ای مسی

 ندسک آمده اسک. لاا  0.05و  متی از سح  خحای  0.00

صفی آزمیون تیی رد و اینگونه استنفا  می شود  ه فیض 

مفنی نی متفاوت نیودن اخیتالف مییانگین فیض مقانل آن 

نمیات پیدازش هیجانی در پس آزمون و پیی  آزمیون در 

دو ییوه شناخک درمانی و تصویی سازی ذهنی نیا احتمیال 

توان نیدین  عفارتی دیگی میه درصد تایید می شود.  ن 95

شیییکل تفسییییی نمیییود  یییه  تفیییاوت در روش تصیییویی 

(  30.73( نیشیتی از روش شیناخک درمیانی)61.80سازی)
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یزارش شده اسک. لاا میتوان در نیایک نه این میم رسیید 

 ه اثی نخشی در روش تصویی سازی نیه میاتی  نیشیتی از 

فیاوت در اثیی نخشیی ایین روش شناخک درمانی نیوده و ت

 روش ها نه لحاظ آماری نیز تایید شده اسک

همچنین در تفاوت اثینخشی دو روش  نی معنویک میادران 

دان  اموزان اختالل طیف اوتیسم تفاوت معناداری وجیود 

دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد  ه سح  معناداری 

تی از و نیشی 0.396آزمون تی دو نمونه ای مستقل نیانی نا 

ندسک آمده اسک. لاا اینگونه استنفا   0.05سح  خحای 

می شود  ه فیض صفی آزمون تی مفنی نی یکسیان نیودن 

اختالف میانگین)پس آزمون منیای پی  آزمیون( نمییات 

معنویک در پس آزمون و پی  آزمون در دو یییوه تصیویی 

درصد تاییید  95سازی ذهنی و شناخک درمانی نا احتمال 

عفارتی دیگی میتوان ندین شکل نتیجه ییفک ه می شود. ن

 ه اثینخشی شناخک درمیانی مفتنیی نیی ذهین آییاهی و 

تصویی سیازی ذهنیی دسیتوری نیا پییدازش شیناختی نیی 

معنویک در میادران دارای فیزنید اخیتالل طییف اوتیسیم 

 یکسان می ناشد.

 

 ی)معنویت،پردازش هیجانی(بررسی تفاوت در دو روش شناخت درمانی و تصویر سازی ذهننتایج  -4جدول 

Table 4- Results of the study of differences in the two cognitive therapy and mental imaging methods 

(spirituality, emotional processing) 
 میانگین نمرات

t خطای معیار اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی 
 میانگیندرصد اختالف  95بازه اطمینان 

 حد باال حد پایین شناخت درمانی تصویر سازی

91.80S= 101.60S= 0.863 28 0.396 9.80 11.38 13.46- 33.06 

E=61.80 E=30.73 4.351- 28 0.00 31.06- 7.14 45.69- 16.43- 

 نح  ونتیجه یییی
شناخک درمانی مفتنی نیی ذهین آییاهی نیی پییدازش      

ی فیزند اختالل طیف اوتیسیم اثیی هیجانی در مادران دارا

معناداری دارد. جدول فو  معناداری تیاثیی همزمیان نیوع 

 ییوه و وضعیک آزمای )پی  آزمیون و پیس آزمیون( در

و  p=0.00نمیییات پیییدازش هیجییان را نشییان مییی دهیید)

F=26.757 لاا اینگونه اسیتنفا  میی شیود  یه تیاثیی .)

ضیعیک همزمان ییوه های آماری  نتییل و آزمیای  نیا و

آزمای  در پیدازش هیجان تاثیی معنیاداری داشیته اسیک. 

 روش اجیییای از پییس هیجییانی پیییدازش نمیییات میییانگین

 و داشیته افیزای  آییاهی ذهین نی مفتنی درمانی شناخک

. شد داده تشخیص معنادار نیز آماری لحاظ نه افزای  این

 شیناخک اثیییااری نیی مفنیی تحقیق دو  فیضیه ننانیاین

 میادران هیجانی پیدازش در آیاهی ذهن نی یمفتن درمانی

 درصید 95 احتمیال نیا اوتیسیم طیف اختالل فیزند دارای

 .شود می تایید

و همکیاران های حمییدی پیور نتای  این فیضیه نا پژوه 

و همکیاران  یرا ( 1397)و همکاران ( میی میدی 1398)

( 1397( مفییار ی و عییزت پییور )1397) یطییاهی( 1397)

 یاسید و یانوالقاسم( 1395نشیپور ) و یم، انوالقاسیاسد

( 1395( میدانییی زاده، یوسییفی و میدانیییی زاده )1395)

( 1393)و همکییاران  نییامییی( 1395نییوروزی و هاشییمی )

( 2012( و نییتیون )2014( هوولز )2019پیانی  الینین )

 همسو و هماهن  اسک.

 میاافیه هیای توان یفیک، شییوهدر تفیین این فیضیه می

 مشیکالت انیواع نییای ای فزاینیده طیور نیه آییاهی ذهن

 و عیاطفی پییشیانی  اه  در مافک نتای  نا روان سالمک

 نییالینی هییای درمییان در روانشییناختی نیزیسییتی ارتقییاء

آییاهی  ذهن نی مفتنی درمانی شود. شناخک می ینجانیده

 دسیتورالعمل و نی اسیاس رویکیید استیس  اه  نی پایه 

 نیه آییاهی ذهین نی یمفتن استیس  اه . اسک شناختی

 افسییدیی نه مفتال افیاد نیای عود از پیشگییی ی  عنوان

 عیود خحی  ه اسک شده مشخص و اسک شده ایجاد مزمن

 نیای همچنین دهد می  اه  نه نصف تقییفاً را افسیدیی

 و پییاییی تحیییی  اسییتیس، اضییحیاب، نییا  ییه افیییادی

 شده داده نشان ماثی خستگی میاجعه می  نند فیسودیی

 .(2019سک )فیاستادوتیی ا
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 دانید  یه می فیایندی را هیجان ( پیدازش1960راچمن )

 یانید می  اه  ای اندازه نه عاطفی آشفتگی آن وسیله نه

 توانید میی پییشیانی نیدون دیگیی رفتارهیای تجارب و  ه

 دارد وجود عوامل دسته نظی راچمن چیار نه. نگیید صورت

 منجیی انهیجی پییدازش در مشیکالتی نه اسک ممکن  ه

 آن طیی  ه شناختی فیایندی اجتناب: از عفارتند  ه شود

 میی  نید، خیودداری روییدادها و وایایع پیاییش از ذهن

 مییدت،  وتییاه هییای پییاییی ازعییادت ای تجینییه نداشییتن

 (.1395شده )انوالقاسمی داده نیا نی  عقایدو  افسیدیی

تحقیق مفنی نی اثییااری تصویی سازی ذهنی دستوری نیا 

شناختی در پیدازش هیجانی مادران دارای فیزنید پیدازش 

 درصد تایید می شیود. 95اختالل طیف اوتیسم نا احتمال 

ی، یودیاینیان شیی، صاداهای نتای  این فیضیه نا پژوه 

و سییادات ی دینییامجو انوسییع( 1397) انییییانی و  تیخیان

محمودعلیلیو  ،نخشی پور، هاشمی، نییامی( 1397) یرضو

( 1392صیینونی ) و یفتحی ،یوییییییام( 1393اافیالی )و 

( 2015( الیییس و همکییاران )2015مییورفی و همکییاران )

( همسیو و 2012( زینتی افخیم )2015ویشتسکی و دان )

 هماهن  اسک.و در تفین ان میتیوان یفیک  یه پییدازش

 شیناختی و رفتیاری عیاطفی، پیچیده مکانیسم هیجانی نه

 نیه توجیه نا. ماسک احساسات اساس و پایه  ه دارد اشاره

 فیآینیدهای از ای یسیتیده طییف نیی میا احساسات تأثیی

 رفتارهای و( یییی تصمیم حافظه، ماال، عنوان نه) ذهنی

 میواد از اسیتفاده رفتیار، نیه  می  ماال، عنوان نه) منفی

 اهمییک از میا عواطف تنظیم و شناخک در توانایی ،(مخدر

 اسیک توجیه لاان. اسک نیخوردار اساسی ویژیی و اساسی

 تنظیم مختلف های استیاتژی  ه اسک شده داده نشان  ه

 راه رفتیاری و فیزیولوژیی  ذهنیی، هیای مالفه نی هیجان

 (.2019اسک ) ییزا  یاار تأثیی هیجان نامشخص های

 ماحصیل شناختی پیدازش نا دستوری ذهنی سازی تصویی

 و ذهنیی تصیاویی نازسیازی نیه عنیوان و انقالب شیناختی

  تعیییف  ناخوشیایند محییک غیاب در دهنده زارآ خاطیات

 پییدازش نا دستوری ذهنی سازی می شود. در وااع تصویی

  پییدازش  نا  همیاه  ذهن  چشم  دیدن  نه ماانه شناختی

  آزاردهنیده خیاطیات  نی  غلفه  نه منظور  شناختی مجدد

 در این روش، نه افیاد آسی  یییدمی  ایار  استفاده  مورد

صورت   ه نه ای شود تا تصاویی آزاردهنده دیده  م  می

دردناک و خودآیند، سیح   و نشخوار فکیی اشتغال ذهنی

آنییا را فییا ییفتیه، نیازیو نماینید و نیا پییدازش  هشیاری

د )تیخیان یانن آن رهایی روانی مجدد از فشارهای شناختی

1395.) 

ییاهی نیی آدر تفین فیض اثینخشیی روش درمیانی ذهین 

 نه جدول معناداری تاثیی همزمیان نیوع معنویک نا میاجعه

 ییوه و وضعیک آزمای )پی  آزمیون و پیس آزمیون( در

و  p=0.00نمیییات معنویییک نشییان داده شییده اسییک )

F=110.841 لاا اینگونه استنفا  می شیود  یه تیاثیی .)

همزمان ییوه های آماری  نتییل و آزمیای  نیا وضیعیک 

 . مییانگینآزمای  در معنویک تاثیی معناداری داشته اسک

 مفتنی درمانی شناخک روش اجیای از پس معنویک نمیات

 لحیاظ نیه افیزای  ایین و داشیته افیزای  آیاهی ذهن نی

 سیو  ننانیاین فیضیه.شد داده تشخیص معنادار نیز آماری

 ذهین نی مفتنی درمانی شناخک اثییااری نی مفنی تحقیق

 طیییف اخییتالل فیزنیید دارای مییادران معنویییک در آیییاهی

نتای  ایین .شیود میی تاییید درصید 95 احتمال نا ماوتیس

 یفتحی و یمییاد)( و 1396نواصیی  )هایفیضیه نا پژوه 

 همسو و هماهن  اسک.( 1395

 مجموعه اوتیسم توان یفک، طیفدر تفیین این فیضیه می

 میی انتظار  ه شود می شامل را توجیی اانل صفات از ای

 دهید  اه  را ماه  یا خدا نه اعتقاد آنیا از ی  هی رود

 و اجتمیاعی پیونید  یاه ( 1: )جملیه از  ند، متفاوت یا

 اجتمیاعی، منیافع -غییی  ییدن محیدود( 2 ذهین؛ نظییه

  یم؛ شدن سیستماتی  و همدلی( 3. )تحلیلی و مکانیکی

 روی تمی یز( 5) اضیحیاری؛ استنفا  و ادراک  اه ( 4)

  ه را شدن اخالای( 6) و اسمتیای  م اهمیک؛ و جزئیات

 ایین نیا. داد  اه  شود، می نیان سودمند احکا  در اغل 

 تشیخیص اانیل هنیوز عوامیل این نسفی های نق  حال،
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 طییف میورد در تجینیی تحقیقیات .(2018اسک )فونسکا 

 هیای انجمین روی نیی عمدتاً دینداری نا رانحه در اوتیسم

 غییی هیای جمعییک در اوتیسم صفات و اوتیسم تشخیص

 نیا روانیی توانیایی ارتفاطیات و خیدا نیه اعتقیاد نیا نالینی،

 ( شیواهدی2012 نورنزاییان). اسک شده متمی ز دینداری

 نیه نسیفک اوتیسیم نیه مفتال افیاد اینکه نی مفنی داد ارائه

 "شخصیی خیدای" نیه نسیفک معمیولی  نتیل های ییوه

 یییوه در ذهنیی  اه  نا  ه تفاوتی داشتند، اعتقاد  متی

تیوک و  ونیدت ) ، ردیی عیوض، در. نیود همییاه اوتیسم

  نتییل و اوتیسیم نیه مفتال افیاد نین را اختالفاتی (2016

 تقییفیاً امیا دادنید، ییزارش ذهنی های توانایی نا رانحه در

 از نیدارد، وجود دینداری اادامات مجموعه در تفاوتی هیچ

 نیا ذهنیی پیونیدهای ایین، نیی عالوه خدا؛ نه اعتقاد جمله

 منفیی و ضیعیف معنیادار، غیی عموماً دینداری های جنفه

 مفنیی میدر ی هیچ تیتی  همین نه (2016 ج ). نودند

 از اسیتفاده نیا ماهفی، اعتقاد و سازی روان نین ارتفا  نی

  یه دادنید ییزارش عیوض در آنییا. نکید پیدا ذهنی اادا 

 عیاطفی و اخالایی نگیانی نا انتخانی طور نه ماهفی اعتقاد

 ننیانیاین، اسیک؛ ههمییا تحلیلیی تفکیی پایین سح  و ناال

 اوتیسیم در تحلیلی تفکی از ناالیی سح   ه رود می انتظار

 افییاد، این در دینداری  اه  هییونه حدودی تا واسحه نا

 نیا منفیی تحلیلیی شیناختی سیف  ی  اینکه نه توجه نا

ناشیید  اسییک، همیییاه الحفیعییه مییاوراء و مییاهفی عقاییید

ود ( در پژوه  خ1396نواصی )(. همچمین 2019) یسپی

 صییورت نییه آیییاهی ذهیین نییی مفتنییی نشییان داد درمییان

 وجیود وجیودی، سالمک و ماهفی سالمک روی معناداری

 تیأثیی منفی راهفید و مافک راهفید فقدان مافک، احساس

 .دارد

میزان اثینخشی  روش تصیویی سیازی ذهنیی  همچنین در

 95 احتمال دستوری نا پیدازش شناختی نی معنویک  ه نا

توان یفیک، در تفیین این فیضیه می .ودش می تایید درصد

 عامیل یی  تواند می اوتیسم نه مفتال  ودک  یدن نزرگ

  یه ای مقانله های استیاتژی درک و ناشد میم زا استیس

 نسییار دهنید، میی انجا  ماثی پشتیفانی ارائه نیای والدین

متحده، نه نظی  ایاالت در دین شیوع نه توجه نا. اسک میم

  ننیده نینی پی  ی  عنوان نه را هفیما رسد مقانلهمی

 اوتیسم نه مفتال فیزندان والدین نین در نیزیستی احتمالی

 طور نه استیس  ه داد نشان هاپژوه  .نتوان نیرسی  ید

 پیی  را والدین دارای فیزند اوتیسم نیزیستی داری معنی

 و اجتمیاعی حماییک میاهفی، مقانلیه امیا  یید، می نینی

ندادنید  نشیان را میمیی تعیاملی و اصلی اثی هیچ معنویک

 .(2018)داویس و  یان  

 معنیوی منانع نی تکیه نا اندیشیمافک هایمیارت آموزش

 نیزیسییتی ارتقییای ناعیی  توانییدمی دینییی اعتقییادات و

 افیزای  نییز و اتیسیم فیزنید دارای میادران شناختیروان

 نیزیسیتی  یه ارتفیاطی نه توجه نا و شود هاآن آوریتاب

 هایمتغیی از نسیاری نا آوریتاب همچنین و ناختیشروان

 تحیوالت تواندمی آموزش این دارد، سالمک  ننده تضمین

 ایجیاد اوتیسم فیزند دارای افیاد زندیی در را زیادی مافک

 .(1397نماید )رشیدزاده و ندری ییییی

فیض تفاوت اثینخشی شیناخک درمیانی مفتنیی نیی ذهین 

توری نا پیدازش شناختی آیاهی و تصویی سازی ذهنی دس

نی پیدازش هیجانی در مادران دارای فیزند اخیتالل طییف 

اوتیسم تفاوت معناداری وجود دارد. نتای  ایین فیضییه نیا 

و  نییامییی( و 1397و همکییاران  یصییادا)هییای پییژوه 

 ( همسو و هماهن  اسک.1393همکاران 

 ذهنیی توان یفیک، تصوییسیازیدر تفیین این فیضیه می

 الگیوی یی  عنیوان شیناختی نیه نیازپیدازش ان دستوری

 توسیعه اضحیانی اختالالت از ن  درمانی شناختی درمانی

 نیازپیدازش نیا دسیتوری ذهنیی تصوییسیازی اسک، یافته

 منظیور نیه  ه اسک تصاویی نی مفتنی درمان شناختی ی 

 و سیانحه از پیس اسیتیس اخیتالل عالئم همزمان  اه 

 اینانییان سوءاسیتفاده نیه مینیو  طیحیای و ناورها تغییی

 نعنیییوان  یییود ی  یییه دوران در جنسیییی سوءاسیییتفاده

 میزمن سانحه از پس استیس اختالل نه مفتال نزریساالن،

 نیا دسیتوری ذهنی تصوییسازی. اسک شده ایجاد هستند،

اطالعیات  پیدازش مدل ی  نی شناختی مفتنی نازپیدازش

 ادهاز سوءاسیتف نازمانده را تیوما خاطیات  ه اسک یستیده
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 عنوان نه هم و سانحه از پس استیس اختالل چارچوب در

.  نید میی سیازی مفیو  نیمار اصلی های نینامه از نخشی

 نیازپیدازش نیا دسیتوری ذهنیی تصوییسازی اصلی اهداف

 از پیس اسیتیس اخیتالل نیمیاری عالئیم شناختی  اه 

 نینامیه و ناورهیا تغیییی (،2003)آتالنتا و ییونییت  سانحه

 ایدرت مایال، عنوان نه) اسک سوءاستفاده هن مینو  های

 ظیفیک افزای  و تغییی نودن غییاانل ذاتی، ند ناسازیاری،

 ).خودنمایی نیای فید

 دالیل نه اسک ممکن آیاهی ذهن نی مفتنی های نینامه

 حمایک اختالل طیف اوتیسم نه مفتال  ود ان از مختلف

 اساسی شناختی عصفی های نقص اول، میحله در.  نند

 قطیی از تواندمی می زی انسجا . یاند نیفود اسک مکنم

 ینن  نند می تمیین  ود ان زییا یاند، نیفود آیاهی ذهن

 شی ک.  نند تغییی خود توجه  یدن تمی ز و یستیش

 طور نه  ه جزئیات نه حد از نی  توجه جای نه  نندیان

-می آموزش وجود دارد، اوتیسم طیف اختالل در خود ار

 از یار عنوان نه را خارجی و داخلی ینیاتتج تا نینند

 . نند مشاهده آیاهی از تی یستیده زمینه ی  در حوادث

 نیفود آیاهی ذهن آموزش نا تواند می اجیایی عملکید

 فانعحا جیک تغییی توجه، تمی ز  نتیل نیای زییا یاند،

 نهتکا نه توجه نتیجه در و تجینیات در تأمل توجه، پایی

 ایج نه را آیاهی نا پاسخگویی امکان ه  فید خود ار های

 نیای. شود می عملی  ند، می فیاهم تکانشی وا ن 

  اه  نقص توجه و نی  فعالی، نه مفتال نوجوانان

 نینامه ی  از پس اجیایی عملکید نیفود و توجه مشکالت

 آموزش ننانیاین، شود؛ می پیدا آیاهی ذهن نی مفتنی

 اجیایی عملکید و می زی انسجا  اسک ممکن آیاهی ذهن

 .(2017نخشد )ریدراینکوف  نیفود را

اثینخشیی شیناخک درمیانی  همچنین درخصیوص مییزان

مفتنی نی ذهن آیاهی و تصویی سازی ذهنیی دسیتوری نیا 

پیدازش شناختی نی معنویک تفاوتی دییده نشید  یه.نتای  

و  نییامیی( و 1397و همکیاران  هایاین فیضیه نا پژوه 

در تفییین ایین  و هماهن  اسیک.( همسو 1393همکاران 

 نیی مفتنیی آییاهی ذهن نینامه توان یفک، ی فیضیه می

 ارائه (2017تس ، اس  و ویی) توسط  ه درمانی شناخک

 نیی مفتنیی درمانی شناخک  ه دادند نشان اسک، آنیا شده

 نگیانیی، اضحیاب، خود شفقتی، نی فیسودیی، آیاهی ذهن

. تییاثیی دارد دیگیییان نییه شییفقک نسییفک و روان نیزیسییتی

نینامیه نییز وجیود  اتمیا  از پیس چشمگیی های پیشیفک

 درمیانی شیناخک  یه  ننید میی تأییید تحقیقات. داشک

 در آییاهی ذهین افیزای  نیه منجی آیاهی ذهن نی مفتنی

 شیناختی فیآینیدهای  یاه  نیی عالوه  ه شود می خود

 سی وب و شایعه پاییی، وا ن  اضاوت، افیل از ناسازیار

 و شییافتمندی  نیونی، لحظه در آیاهی فزای ا ناع  فکی

 در  ار اهمیک 2017 متاآنالیز ی  نتای . شود می پاییش

 نیی مفتنیی میداخالت نیه منجی نتای  نا آن ارتفا  و خانه

 .(2018 ند )هویسون می نیجسته را آیاهی ذهن
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بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی دستوری بر معنویت و پردازش اثر 

 هیجانی مادران دارای دانش اموزان اختالل طیف اوتیسم

 

اه آزاد انشگدانشجوی د تیا، ییوه روانشناسی و آموزش  ود ان استانایی، واحد اهواز، د فییده صفی خانی:

  ن. اسالمی ،اهواز، اییا

 .واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، اییان ییوه روانشناسی، ،ک علمیئعضو هی :*زهیا افتخاری صعادی

  .واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، اییان ییوه روانشناسی، ،ک علمیئعضو هیفیح نادری: 

 .واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، اییان ییوه روانشناسی، ،ک علمیئعضو هیفاطمه سادات میعشیان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، اییان ییوه روانشناسی، ،ک علمیئعضو هی ي مسؤول:سندهینو*

 و آییاهی ذهین نیی مفتنیی درمانی شناخک زیانی میزان اثی نخشی روش درمانیار نا هدف پژوه  حاضی: یدهچک

 طییف میوزان آدانی   میادران در هیجانی پیدازش و  نی معنویک شناختی پیدازش نا دستوری ذهنی تصوییسازی

 نیه اهیواز شیی مدرسه دو وتیسما طیف اختالل فیزند دارای  لیه مادران آماری نود. جامعه 1398اوتیسم در سال 

نفییی  15در سیه یییوه  تصیادفی صورته  ن و انتخاب هدفمند تصادفی غیی صورت نه مادر 45نود  ه  105 تعداد

 نیمیه روش و مقحعیی صیورت نیه هیاداده یییدآوری شیوه لحاظ از و از نظی هدف  ارنیدی پژوه  .ایار داده شد

 سمقیا ،(1986)ادواردز  و هیال معنوییک سنج  ،ر پژوه انزا ناشد. می آزمونپس -آزمونپی  نوع از آزمایشی

( 2003) آییاهی ذهین نی مفتنی درمانی شناخک ، پیوتکل(2010) همکاران و نا ی ه وتا ینسخه هیجانی دازشپی

های آمار توصیفی نود. یافته ها  نا روش (1995) شناختی اسمو ی پیدازش نا دستوری ذهنی تصوییسازی وپیوتکل

ییداوری شد. نتای  نشیان داد  یه روش  24نسخه  spssاستنفاطی تحلیل  واریانس مختلط و نوسیله نی  افزار و 

 یمیادران دارا کیمعنو ی وجانینی پیدازش هی و تصویی سازی ذهنی دستوری نی ذهن آیاه یمفتن یشناخک درمان

 یذهنی ییسیازیو تصو ینی ذهن آیاه ینمفت یشناخک درمان یاثینخش تاثیی دارد، نین فیزند اختالل طیف اوتیسم

نیز نمونیه  معنادارنفوده وتفاوت  فیزند اختالل طیف اوتیسم یمادران دارا کینی معنو ینا پیدازش شناخت یدستور

پیدازش هیجانی عملکید نیتیی  شناختی نسفک نه روش ذهن ایاهی درروش تصویی سازی ذهنی نا پیدازش  های

 داشتند.

 .تیسمواختال ل ا پیدازش هیجانی، معنویک، اهی، تصوییسازی ذهنی،ذهن آی واژیان  لیدی:
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