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mothers and legotherapy training on the symptoms of autism disorder in
children
Marjan Albehbahani1, Moloud Keykhosravani2, Naser Amini3, Mohammad Narimani4, Behnam Aldin Jamei5

چكيده
 پژوهش حاضر با: هدف. خانواده و جامعه را نیز دچار چالش میکند، اوتیسم یكی از ناتوانیهای تحولی پیچیده است که عالوه بر خود فرد:زمينه
.هدف مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر آموزش ذهنآگاهی به مادران و لگودرمانی بر عالیم اوتیسم در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم انجام شد
 پسآزمون چندگروهی همراه با گروه گواه و پیگیری و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی-  روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون:روش
 با روش. به دو مرکز توانبخشی اوتیسم شهر تهران مراجعه کرده بودند0971  کودک مبتال به اختالل اوتیسم بودندکه در سال10  جامعه آماری شامل.بود
 برای گروههای. نفر جایگزین شدند01  هر گروه،) و گواه2  و0(  نفر از آنان انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه آزمایش91 نمونهگیری در دسترس
)0770(  پرسشنامه اوتیسم گیلیام گارز، ابزار پژوهش. دقیقه ای ارائه شد و گروه گواه هیچ درمانی دریافت نكردند00  جلسة02 آزمایش مداخله به مدت
 نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر نشان داد آموزش ذهنآگاهی به مادران و: يافتهها. استفاده شدSpss22 بود و برای تحلیل دادهها از نرمافزار
 همچنین روش.)p> 1/110(  ارتباطات و حرکات کلیشهای) دارای اثربخشی هستند،لگودرمانی در کاهش عالیم اوتیسم و ابعاد آن (تعامالت اجتماعی
 روش درمانی لگو درمانی نسبت به مداخالت ذهنآگاهی به: نتيجهگيری.لگودرمانی نسبت به آموزش ذهن آگاهی از اثربخشی بیشتری برخوردار بود
. کودکان، عالیم اختالل اوتیسم، لگودرمانی، آموزش ذهن آگاهی: واژه كليدها.مادران تأثیر بیشتری بر کاهش عالیم اوتیسم در کودکان دارد
Background: Autism is a complex developmental disorder that challenges not only the individual but also the
family and the community. Aims: The present study aimed to compare the effectiveness of interventions based on
mindfulness training of mothers and Lego therapy on signs of autism in children. Methods: This quasiexperimental research had a multiple-group pretest-posttest design and a control and follow-up group. In addition,
it was an applied study in terms of objective. The statistical population included 85 children with autism, who
referred to two autism rehabilitation centers in Tehran, Iran in 2019. In total, 30 subjects were selected by
convenience sampling and were randomly divided into three groups of (1 and 2) test and control (10 subjects per
group). The participants in the test groups attended 12 45-minute sessions while the control group received no
treatment. Data were collected using the Gilliam Autism Rating Scale (1994), and data analysis was performed in
SPSS version 22. Results: In this study, the results of repeated measures ANOVA showed the effectiveness of
mindfulness training of mothers and Lego therapy on the decrease of signs of autism and its dimensions (social
interactions, social interactions, communication, and stereotyped behaviors) (P< 0/001). However, Lego therapy
had a greater impact, compared to mindfulness training. Conclusions: According to the results of the present
study, Lego therapy decreased the signs of autism in children more than the interventions based on mindfulness
training of mothers. Key Words: Mindfulness training, legotherapy, symptoms of autism.
Corresponding Author: moloud.keykhosrovani@gmail.com
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مقدمه

اوتیسم اهمیت دارد ،توجه به بهبودی و یا درمانهای عالمتی است

اوتیسم 0نوعی اختالل عصبی  -تحولی است که با مشكالت

(جوادی و مقدم.)0970 ،

اجتماعی و رفتاری مشخص میشود .میزان شیوع اختالل طیف

تعداد زیادی از کودکان مبتال به اختالل اوتیسم تحت

اوتیسم در چند سال اخیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است

درمانهای دارویی مانند آرپیپیرازول ،پالیپیریدون ،ریسپریدون و

و به یكی از رایجترین بیماریهای غیر واگیر تبدیل شده است

کوئتاپین و غیره هستند ،ولی بیشتر این درمانها چندان اثربخش

(سازمان بهداشت جهانی .)2100 ،هنوز هیچ علت واحدی برای

نبودهاند (مك فیترز و همكاران .)2100 ،از اینرو ،درمانهای غیر

اختالل طیف اوتیسم شناخته نشده است .اگرچه اختالل طیف

دارویی مورد توجه قرار گرفته است.

اوتیسم ممكن است در اثر کنش و واکنش عوامل عصبی زیستی و

یكی از مداخالت غیر دارویی که توجه زیادی را جلب نموده،

محیطی با استعداد ژنتیكی ایجاد شود (دیوانبیگی و دیوانبیگی،

مداخله مبتنی بر ذهنآگاهی 2است .ذهن آگاهی شامل یك آگاهی

.)0979

پذیرا و عاری از قضاوت وقایع جاری است (مهدیزاده و همكاران،

کودکان مبتال به اختالل اوتیسم نمیتوانند با دیگران تماس

 .)0977افراد ذهنآگاه وقایع درونی و بیرونی را آزادانه و بدون

چشمی قرار کنند و رفتارهای تكراری و عالئق محدود دارند (لورد

تحریف درک میکنند و توانایی زیادی در رویارویی با دامنه

و جونز .)2102 ،این کودکان به دلیل نقص در مهارتهای اجتماعی

گستردهای از تفكرها ،هیجانها و تجربههای خوشایند و ناخوشایند

و هوشبر پایینتر از متوسط ،در عملكرد روزمره با مشكل مواجه

دارند (گاردنر و مور .)2109 ،مداخله ذهنآگاهی که به عنوان نسل

هستند (چارمن و همكاران )2100 ،و اغلب از افسردگی و اضطراب

دوم مطالعه ذهنآگاهی نوظهور شناخته میشود ،مادران کودکان

نیز رنج میبرند (استرانگ و همكاران .)2102 ،این کودکان در

مبتال به اختالل اوتیسم را توانمند میسازد که به جای واکنش غیر

خصوص ویژگیهای رفتاری ،ارتباطی ،اجتماعی و زبان نیز دارای

ارادی به هیجانات و رویدادهای برانگیزاننده آنها ،آگاهانه واکنش

آسیب میباشند که بیشترین تأثیر منفی را روی تعامل اجتماعی آنان

نشان دهند و به شیوه کارآمدتر با زندگی رابطه برقرار کنند .در این

میگذارد (کووچ .)2119 ،همچنین آنها تمایل شدید به تنهایی و

شیوه مداخله ذهنآگاهی ،ابتدا والدین به طور مستقیم و سپس به

اجتناب از دیگران دارند و در صورت برقراری تعامل اجتماعی در

صورت غیرمستقیم برای کودکانشان نقش معلم ذهنآگاهی را ایفا

استفاده از حاالت چهره ،فهم ارتباط چشمی ،لحن مختلف صداها

میکنند (هوانگ و کرنی .)2100 ،به طور کل این روش درمانی

دارای مشكل میباشند (کروزی و متیو.)2110 ،

نشان داده است که میتواند اثرات مطلوبی بر رفتارهای والدین در
مواجهه با فرزندان مبتال به اوتیسم داشته باشد (سینگ و همكاران،

دامنه چالشهای کودکان مبتال به اوتیسم ،محدود به خود او

.)2100

نیست؛ بلكه خانواده و سایرین را نیز در بر میگیرد .والدین از جمله
مهمترین افرادی هستند که با آنها سروکار دارند .اختالل اوتیسم

یكی دیگر از روشهای درمان غیر دارویی ،استفاده از فنون

موجب آشفتگی روانشناختی در پدر و مادر ،آشفتگی در روابط

بازی درمانی  -لگودرمانی 9است .لگو درمانی به عنوان نوعی از

والدین ،اختالل در نظم زندگی خانوادگی و به طور خالصه افزایش

بازی ،جهت تقویت و تسهیل شایستگی اجتماعی کودکان طیف

بار استرس خانواده و به خطر انداختن سالمتروان آنها و کاهش

اوتیسم معرفی شده است .کودکان در این روش در گروههای

کیفیت زندگی آنان میشود (هایس و واتسون.)2109 ،

کوچك به صورت مشترک بر اساس قوانین و نقشها و بر اساس

متأسفانه هنوز درمان قطعی برای اوتیسم پیدا نشده است اما با

یك الگوی تصویری یا ساختمان آزاد در محیطی امن به ساخت آن

این وجود ،متخصصین و پژوهشگران به دنبال بهبودی و استفاده از

الگوها میپردازند که این به توسعه و تقویت مهارتهای اجتماعی،

مداخلههایی به منظور کاهش عالئم و نشانههای اختالل طیف

رعایت نوبت ،توجه مشترک ،و حل مسأله در آنان منجر میگردد

اوتیسم میباشند و آنچه در مورد کودکان مبتال به اختالل طیف

(لگاف .)2110 ،از سوی دیگر ،بازی با لگو باعث رشد مهارتهای

Autism

Mindfulness
Legotherapy

1.

104

2.
3.

مرجان آلبهبهانی و همكاران

مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر آموزش ذهنآگاهی به مادران و...

اجتماعی کودکان با اختالل طیف اوتیسم میشود و بهبود تعامل با

( )2121در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر روی

همساالن ،تقویت تخیل و خالقیت ،افزایش مشارکت در کار

کارکنان مدرسه و کودکان مبتال به اختالل اوتیسم با روش نیمه

گروهی و غلبه بر گوشهگیری ،اجتماعی و تنهایی را به دنبال دارد

آزمایشی با دو گروه  01نفره آزمایش و گواه از کارکنان نتیجه

(یانهوی .)2101 ،مهارتهای اجتماعی که کودکان مبتال به اختالل

گرفتند آموزش ذهنآگاهی به کارکنان بر کودکان مبتال به اوتیسم

طیف اوتیسم از طریق لگودرمانی کسب میکنند ،ماندگاری بیشتری

اثربخشی دارد .لوی و دانسمویر ( )2121در پژوهشی با عنوان

دارد (لگاف و شرمن .)2110 ،درکل بازیهای ساختاریافته مانند

اثربخشی لگودرمانی بر مهارتهای اجتماعی جوانان مبتال به اوتیسم

لگودرمانی ،کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل طیف

با روش نیمه آزمایشی تعداد  21نفر را به صورت هدفمند انتخاب و

اوتیسم را بهبود میبخشد (میرزاخانی و همكاران.)0970 ،

در  2گروه آزمایش و گواه قرار دادند .نتایج نشان داد آموزش لگو

در مورد موضوع حاضر پژوهشهایی صورت گرفته اما در

درمانی میتوانند یك مداخله مؤثر برای افزایش مهارتهای

داخل کشور هنوز به قدر کفایت صورت نگرفته است .امام دوست

اجتماعی این گروه از مبتالیان باشد .هو ،ژنگ و لی ( )2101نیز در

و همكاران ( )0977در پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی شناخت -

پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر لگو در کودکان پیش

درمانگری مبتنی بر ذهنآگاهی و واقعیت درمانگری بر تنظیم

دبستانی با روش نیمهآزمایشی با تعداد  21نفر از کودکان مبتال به

شناختی هیجان در مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم با

اوتیسم نتیجه گرفتند لگودرمانی به بهبود برخی از عالیم اختالل

روش نیمه آزمایشی  90نفر از مادران دارای کودک مبتال به طیف

اوتیسم منجر میشود.

اوتیسم شهر مشهد را با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به

مرور پیشینهها نشان داد که لگو درمانی و درمان ذهنآگاهی به

طور تصادفی در سه گروه  02تایی گمارش کرده بودند .نتایج نشان

مادران میتوانند بر کاهش عالیم اختالل اوتیسم مؤثر باشند .این

داد شناخت درمانگری مبتنی بر ذهنآگاهی در مقایسه با واقعیت

درمانها نسبتاً جدید و در کشور اندک مورد مطالعه قرار گرفتهاند.

درمانگری تأثیر بیشتری بر تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان

از اینرو ،هنوز نیاز به دانشافزایی در مورد این درمانها وجود دارد.

مبتال به اوتیسم دارد.

در همین راستا برای انتخاب بهینهترین و مؤثرترین درمان هم برای

در پژوهشی هوشیار ،کاکاوند و احمدی ( )0979به بررسی

این کودکان نیاز به مقایسه انواع درمانها ضروری است .با عنایت

اثربخشی ذهنآگاهی بر کیفیت زندگی و سبكهای مقابلهای

به موارد ذکر شده ،انجام پژوهش حاضر به دلیل پر کردن خال

مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم پرداختند .در این

پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن نتایج به دست آمده از آن

مطالعه شبه آزمایشی تعداد  91نفر از مادران کودکان مبتال به

در حوزه توانبخشی و مدیریت عالیم کودکان مبتال به اختالل

اختالل طیف اوتیسم با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و در 2

اوتیسم ،ضرورت دارد .بنابراین سؤال اصلی پژوهش عبارت است

گروه قرار داده شده بودند .نتایج نشان داد ذهنآگاهی موجب

از :آیا بین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی به مادران و لگودرمانی بر

ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سبكهای مقابلهای مادران کودکان

کاهش عالیم اوتیسم در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم تفاوت

مبتال به اختالل طیف اوتیسم میشود.

وجود دارد؟
روش

در پژوهشی ادیبی سده و همكاران ( )0970با عنوان اثربخشی
درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی و

روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون – پس

اضطراب مادران کودکان اختالل طیف اوتیسم با روش نیمه

آزمون چندگروهی همراه با گروه گواه و پیگیری یك ماهه و از

آزمایشی تعداد  21نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز درمانی را

نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود .جامعه آماری شامل 10

به صورت هدفمند انتخاب و با روش نمونهگیری تصادفی در دو

کودک مبتال به اختالل اوتیسم بودند که در سال  0971در دو مرکز

گروه آزمایش و گواه قرار دادند .نتایج نشان داد شناخت درمانی

توانبخشی اوتیسم شهر تهران نگهداری میشدند .با استفاده از

مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران کودکان

نمونهگیری هدفمند  91نفر از آنان انتخاب و سپس به طور تصادفی

اختالل طیف اوتیسم دارای تأثیر مثبت است .هارمونی و وودارد

در دوگروه آزمایش ( 0و  )2و یك گروه گواه (هر گروه  01نفر)
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جایگزین شدند .مالکهای ورود به پژوهش شامل تشخیص اختالل

دادند .الزم به ذکر است جهت رعایت موارد اخالقی پس از اتمام

اوتیسم توسط روانپزشك ،رده سنی  0تا  02سال ،عدم سابقه درمان

دوره پیگیری برای گروه گواه نیز یكی از پروتكلهای درمانی ارایه

با مداخالت لگو درمانی و ذهنآگاهی و مالکهای خروج شامل

گردید .مداخالت درمانی به اختصار در جداول ( 0و  )2ارایه

دارا بودن نقایص هوشی ،شناختی و رفتاری شدید ،وجود مشكالت

شدهاند.

ابزار

شنوایی و بینایی و نداشتن غیبت بیش از دو جلسه بودند.
با معرفی از سوی دانشگاه و مراجعه به انجمن اوتیسم ایران و

ابزار پژوهش ،پرسشنامه اوتیسم بود .این مقیاس توسط گیلیام

معرفی به دو مرکز ،هماهنگیهای الزم جهت نمونهگیری و اجرای

گارز ( )0770طراحی شده است .دارای  0خرده مقیاس (شامل

پژوهش صورت گرفت .محل اجرای مداخالت در یكی از مراکز

رفتارهای کلیشهای ،تعامالت اجتماعی و ارتباطات) است و هر

توانبخشی کودکان اوتیسم بود .در ابتدا یك جلسه با مادران برگزار

خرده مقیاس دارای  00سؤال است که در طیف لیكرت  0درجهای

گردید و هدف پژوهش برای آنان توضیح داده شد و این اطمینان

پاسخ داده میشود و دامنه نمرات بین  001 -02است .احمدی و

داده شد که تمام مراحل پژوهش و نتایج محرمانه است و در اختیار

همكاران ( )0971پایایی این آزمون با ضریب آلفای کرونباخ را

کسی به جز محقق جهت انجام پژوهش قرار نخواهد گرفت .از هر 9

 1/17گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر نیز برای مؤلفههای

گروه پیشآزمون گرفته شد .گروههای آزمایشی ( )0والدین ،درمان

رفتارهای کلیشهای ،تعامالت اجتماعی و ارتباطات به ترتیب (،1/17

ذهن آگاهی به مدت  02جلسه و هر جلسه به مدت  91دقیقه و

 1/11و  )1/70حاصل شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از

گروه آزمایش ( )2لگو درمانی  02جلسه و هر جلسه به مدت 00

نرمافزار  SPSS21و از آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی مانند

دقیقه دریافت نمودند .در این مدت گروه گواه هیچگونه درمانی

تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر و آزمونهای تعقیبی بن فرونی

دریافت نكردند .سپس برای هر  9گروه ،یك ماه پس از اجرای

استفاده شد.

مداخله ،آزمون پیگیری به عمل آمد و مجدداً به پرسشنامه پاسخ
جدول .0خالصه محتوای جلسات لگو درمانی :اقتباس از برنامه لی گاف 0و همكاران ( )2100و بوین ()2100
جلسات
جلسه 2 ،0

جلسه 0 ،9
جلسه 0،0
جلسه 9،1

هدف

موضوع

آموزش مهارتهای اساسی

ایجاد مهارتهای

و آغاز فعالیتهای ساختن

اساسی و مقدماتی

ساختن بر اساس الگو و

ایجاد مهارت ساختن

شروع ساختن با مربی و بازی براساس الگو و دستورالعمل ساده با کمك مربی ،یاد گرفتن اصولی

دستورالعمل مربی

با کمك مربی

تغییر توجه ،توجه مشترک و آماده کردن کودک برای ساختن مشارکتی لگو در گروه.

تمرکز بر ساختن بدون

ایجاد مهارتهای

ایجاد مهارتهای ساختن (تشخیص قطعات ،جداسازی و انتخاب آنها بر اساس دستورالعمل و

الگو

ساختن

تقلید به طور مستقل) ،ساختن درسطح متوسط با  001-01قطعه و ساختن لگوها بدون الگو

ساختن مشارکتی با اعضاء

ساختن دو جانبه

افزایش پیچیدگی مجموعه
جلسه 01 ،7

ها و طراحی با خالقیت
فردی

جلسه 02 ،00

طراحی و ساختن بر
اساس خالقیت فردی

ساختن آزاد و تقویت

ساختن بر اساس طرح

کارگروهی

آزاد

تكلیف
ایجاد مهارتهای اساسی مثل نشستن روی صندلی ،پشت یك میز بدون تالش برای فرار کردن ،پاسخ به
فعالیتهای کالمی و غیرکالمی شامل اشاره ،مسیر و جهت نگاه که پیش نیاز مشارکت گروهی محسوب
میشوند .بازکردن جعبه لگو و یاد گرفتن مهارتهای مقدماتی برای ساختن لگو

ساختن مشارکتی توسط کودک و سایر اعضاء ،رعایت نوبت و همكاری در ساختن لگو به صورت موفق و
مستقل.
افزایش پیچیدگی مجموعههایی که کودکان به ترتیب باید بسازند با و بدون نظارت مربی ،طراحی و ساختن
با خالقیت فردی با قطعات مختلف لگو ،رعایت نوبت و همكاری در ساختن لگو به صورت موفق و مستقل،
آموزش قوانین و همكاری در ساختن در گروه با تغییر نقش (مهندس ،تأمین کننده قطعات و سازنده)
ساختن آزاد بر اساس ایده جدید و طرح آزاد ،توافق برای ساخت ،تمرکز بر کار با لگو در گروه با اجرای
قوانین و رعایت نوبت ،مشارکت گروهی در ساختن ،تغییر نقش ها و در نهایت گذاشتن قطعات لگوها در
جعبه مخصوص.
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مرجان آلبهبهانی و همكاران

مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر آموزش ذهنآگاهی به مادران و...

جدول .2خالصه جلسات مداخله ذهن آگاهی :مداخله آموزشی هوانگ و همكاران ()2100
جلسات
جلسه 2 ،0

جلسه 0 ،9

هدف

موضوع

ایجاد کنترل فعالیتهایی

هدایت خودکار و

تبادل نظر بین مادران ،پرسش و پاسخ به سواالت ،مشخص کردن موضوع جلسه دوم ،تنفس ذهنآگاهانه به

که ذهن را دچار هدایت

رویاروشدن با موانع

مدت ده دقیقه و تمرین وارسی بدن .تكلیف خانگی شامل تامل وارسی بدنی ،ده دقیقه تنفس با ذهنآگاهی،

خودکار میکند.

تمرکز

معطوف کردن توجه به یك فعالیت روزمره به شیوهای متفاوت.

ذهنآگاهی بر روی تنفس و

توجه و تمرکز در زمان

بر بدن در زمان حرکت

حال

پذیرش و مجوز حضور
جلسه 0

و اینكه افكار گاهی خطا

اجازه مجوز حضور و

جلسه 0

میکنند و باید به اتفاقات

اینكه افكار حقیقی نیستند

تكلیف

شناسایی و ثبت تجربههای خوشایند ،تمرین تنفس و کشش و تمرین حرکت با حالت ذهنآگاهانه ،ثبت
گزارشی از تجربه یك رویداد ناخوشایند و تفسیر آن ،تامل در وضعیت نشسته ،فضای تنفس سه دقیقهای ،به
عنوان راهبردی مقابلهای در زمان های تجربه احساسات ناخوشایند.
تأمل در وضعیت نشسته ،فضای تنفس سه دقیقهای ،تمرین خلقها ،افكار و دیدگاهی جایگزین ،مشخص
کردن نشانهای برای عود که ممكن است برای هر فرد متفاوت باشد ،آگاهی از تنفس و بدن ،تأکید بر
چگونگی واکنشدهی به افكار ،احساسات و حسهای بدنی ایجاد شده.

توجه کرد

پی بردن به روابط بین فعالیت و خلق ،آماده کردن فهرستی از فعالیتهای روزانه و تعیین اینكه کدام یك

آموزش و کسب مهارت در
جلسه 9

مراقبت از خود و

مراقبت از خود و

کسالت آور یا روحیه بخش است و کدام یك حسی از تسلط یا لذت ،تأمل وارسی بدنی ،تمرین و به پایان

جلسه 1

استفاده از آموختهها در

بهکارگیری آموختهها

رساندن تأمل ،مروری بر سامانههای هشدار اولیه و برنامههای عملی که برای استفاده در زمانهایی که خطر

آینده

عود باالست توسعه داده شده اند ،انتخاب برنامهای برای تمرین خانگی که بتوان آن را تا ماه بعد ادامه داد.

ارایه برنامه ذهنآگاهی

تمرینهای مربوط به جلسات ذهنآگاهی شامل خوردن کشمش همراه با ذهنآگاهی ،تنفس همراه با ذهن

جلسه 7

توسط مادران به کودکان و

جلسه 01

انجام فعالیتهای ذهن

آمادهسازی و ارایه برنامه
ذهنآگاهی والد محور
برای کودکان

آگاهی متمرکز بر بدن
جلسه 00
جلسه 02

تمرین های ذهنآگاهی و

فعالیتهای ذهنآگاهی

جمعبندی آموختههای قبلی

متمرکز بر ذهن و

در زندگی واقعی

جمعبندی

اگاهی ،تأمل وارسی بدن ،فضای تنفس سه دقیقه ای و تمرین مراقبه در وضعیت نشسته را با کودکان انجام
دهند .پنج تمرین مقدماتی ذهنآگاهی که چهارتای آن بر حرکت بدن و یكی هم بر اساس گوش کردن به
صداها متمرکز بود مرور شد.
سه تمرین ذهن آگاهی نسبت به ذهن شامل تمرین ابرها ،اقیانوس ،توجه و تمرکز بر شكل افكار ،عشق و محبت
خانوادگی و مراقبه خشم  /نگرانی به مادران آموزش داده شد .از مادران خواسته شد که نسبت به انجام
تكالیف و تمرین آموختههای جلسات ذهنآگاهی در زندگی روزمره متعهد بوده و تالش کنند تا این تمرینها
را به زندگی واقعی خود تعمیم دهند .در پایان جزوه های مرتبط با جلسات در اختیار مادران قرار گرفت.

يافتهها

باالتر بودند و والدین  01نفر دیگر کمتر از لیسانس داشتند.

در نمونه آماری 0 ،کودک  0ساله بودند؛  0کودک بین  1 -0و

همچنین در نمونه آماری  0کودک یكی از والدین خود را در قید

 01کودک دیگر بین  01تا  02سال داشتند 21 .نفر پسر و  01نفر

حیات نداشتند .در جدول  ،9میانگین و انحراف معیار متغیر پژوهش

دیگر دختر بودند .والدین  02کودک دارای تحصیالت لیسانس و

در مراحل پیش و پسآزمون نشان داده شده است.

جدول .9میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفكیك گروه و مراحل سنجش
متغیر پژوهش

تعامالت اجتماعی

ارتباطات

رفتارهای کلیشهای

نمره کل عالئم اوتیسم

مرحله

تعداد

لگودرمانی

01

20/00 ± 9/99

آموزش ذهنآگاهی

01

20/11 ± 9/09

07/21 ± 2/07

گواه

01

20/91 ± 9/07

20/10 ± 9/02

20/71 ± 0/11

لگودرمانی

01

20/11 ± 9/09

02/11 ±0/90

09/00 ±9/10

آموزش ذهنآگاهی

01

29/91 ± 0/10

01/71 ± 9/10

01/90 ± 9/11

گواه

01

20/21 ± 0/02

20/91 ± 0/00

20/00 ± 0/00

لگودرمانی

01

20/01 ± 9/09

09/01 ± 2/29

09/09 ± 0/70

آموزش ذهنآگاهی

01

20/01 ± 2/12

01/11 ± 9/00

01/99 ± 0/77

گواه

01

20/11 ± 0/11

20/01 ± 9/21

20/10 ± 9/01

لگودرمانی

01

90/00 ± 01/09

00/11 ± 0/79

09/19 ± 9/09

آموزش ذهنآگاهی

01

97/91 ± 02/00

00/00 ± 1/17

00/07 ± 9/07

گواه

01

90/01 ± 02/97

90/20 ± 00/00

90/17 ± 02/12
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پسآزمون

پیگیری

M ± SD

M ± SD

M ± SD

00/01 ± 0/70

09/01 ± 2/02
07/02 ± 2/00
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قبل از انجام تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر ،مفروضههای

دلیل گمارش تصادفی دو گروه و حجم نمونه مناسب میتوان از

نرمال بودن ،خطی بودن و همگنی واریانسها مورد بررسی قرار

روش تحلیل واریانس جهت تحلیل فرضیهها استفاده کرد .از طرف

گرفت .با توجه به آزمون شاپیرو  -ویلك و کولموگروف -

دیگر با توجه به اینكه آزمون  Fدر برابر میزان متوسطی از

اسمیرنف که سطح معناداری بزرگتر از  1/10بود (،)P< 1/10

واریانسهای ناهمگن مقاوم است ،به خصوص هنگامی که نمونهها

میتوان نتیجه گرفت توزیع نمرات در جامعه نرمال است .دادههای

دارای حجم مساوی باشند استفاده از آزمون تحلیل واریانس

تحقیق فرض تساوی ماتریسهای واریانس  -کوواریانس را زیر

امكانپذیر میگردد.
فرضيه اول :آموزش ذهن آگاهی به مادران بر عالئژم اوتیسژم

سئوال نبرده است .همچنین ماتریسهای واریانس  -کوواریانس
دارای همگنی بودند و میتوان از آزمون واریانس استفاده کرد.

و ابعاد آن در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم اثربخشی دارد.

پیشفرض آزمون لوین در متغیر وابسته نیز تأیید شد .به عبارتی به
جدول .0نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر تأثیر آموزش ذهنآگاهی بر عالئم اوتیسم در مراحل مختلف سنجش
متغیر
تعامالت اجتماعی

ارتباطات

رفتارهای کلیشهای

عالئم اوتیسم

منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آماری

مراحل

092/20

2

70/09

00/00

1/101

1/209

1/009

گروه*مراحل

209/00

0

092/10

00/10

1/129

1/000

1/019

گروه

10/97

2

20/00

0/29

1/120

1/071

1/017

مراحل

001/09

2

900/01

07/09

1/192

1/912

1/907

گروه*مراحل

222/10

0

07/90

29/00

1/100

1/001

1/000

گروه

70/00

0

22/00

01/29

1/107

1/902

1/010

مراحل

901/02

2

017/70

7/90

1/100

1/070

1/002

گروه*مراحل

210/90

0

09/19

91/00

1/101

1/012

1/070

گروه

077/00

2

01/09

02/00

1/192

1/909

1/101

مراحل

000/99

2

000/17

09/29

1/110

1/000

1/070

گروه*مراحل

10/09

0

20/00

09/02

1/110

1/079

1/929

گروه

99/02

2

02/110

00/09

1/112

1/090

1/001

تفاوت برون گروهی وجود دارد .در نهایت مداخله لگودرمانی بر

نتایج جدول  0نشان میدهد ،بین دو گروه در مراحل مختلف

بهبود عالئم اوتیسم اثربخش بوده است (.)P> 1/10

سنجش (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) در نمره کل عالئم
اوتیسم و هر یك از ابعاد آن شامل تعامالت اجتماعی ،ارتباطات و

فرضيه سوم :بین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی به مادران و

رفتارهای کلیشهای تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P> 1/10به این

لگودرمانی بر عالئم اوتیسم و ابعاد آن در کودکان مبتال به اختالل

معنا که در طول سه مرحله آزمون ،میان گروه گواه و آزمایش

اوتیسم تفاوت وجود دارد (جدول .)0

تفاوت درونگروهی و هم تفاوت برون گروهی وجود دارد .در
نهایت مداخله آموزش ذهنآگاهی بر بهبود عالئم اوتیسم اثربخش
بوده است (.)P> 1/10
فرضيه دوم :لگودرمانی بر عالئم اوتیسم و ابعاد آن در
کودکان مبتال به اختالل اوتیسم اثربخشی دارد.
نتایج جدول  0حاکی از این است که در هر یك از ابعاد عالئم
اوتیسم (تعامل اجتماعی ،ارتباط و حرکات کلیشهای) تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)P> 1/10به عبارتی در طول سه مرحله
آزمون ،میان گروه گواه و آزمایش تفاوت درون گروهی و هم
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جدول .0نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر تأثیر لگودرمانی بر عالئم اوتیسم در مراحل مختلف سنجش
متغیر
تعامالت اجتماعی

ارتباطات

رفتارهای کلیشهای

عالئم اوتیسم

منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آماری

مراحل

020/00

2

11/91

99/01

1/110

1/291

1/990

گروه*مراحل

07/19

0

20/00

00/12

1/110

1/000

1/007

گروه

011/01

2

97/09

00/20

1/110

1/010

1/011

مراحل

019/10

2

07/11

22/00

1/119

1/217

1/020

گروه*مراحل

01/00

0

99/01

7/90

1/110

1/099

1/079

گروه

17/20

2

00/10

02/12

1/101

1/011

1/909

مراحل

090/01

2

10/20

01/99

1/110

1/017

1/001

گروه*مراحل

99/09

0

01/01

01/00

1/110

1/000

1/077

گروه

007/02

2

02/00

0/90

1/110

1/909

1/000

مراحل

010/10

2

79/00

27/01

1/110

1/090

1/010

گروه*مراحل

02/00

0

90/10

09/02

1/112

1/097

1/929

گروه

70/00

2

21/00

7/00

1/110

1/000

1/901

جدول .0نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر عالئم اوتیسم و ابعاد آن در سه مرحله اجرا
متغیرهای پژوهش

منابع تغییر

آماره F

معناداری

ضریب تأثیر

توان آماری

گروه

2/009

1/101

1/011

1/012

زمان

00/090

1/190

1/002

1/009

تعامل زمان و گروه

9/000

1/107

1/009

1/000

گروه

0/000

1/110

1/000

1/090

زمان

1/901

1/119

1/000

1/017

تعامل زمان و گروه

01/209

1/110

1/979

1/092

گروه

9/701

1/110

1/000

1/900

زمان

1/900

1/109

1/092

1/929

تعامل زمان و گروه

2/770

1/100

1/020

1/002

گروه

0/719

1/117

1/090

1/000

زمان

00/070

1/110

1/900

1/192

تعامل زمان و گروه

0/090

1/110

1/009

1/012

تعامالت اجتماعی

ارتباطات

رفتارهای کلیشهای

عالئم اوتیسم

جدول .9نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در مراحل مختلف سنجش عالئم اوتیسم و ابعاد آن
متغیرهای پژوهش
تعامالت اجتماعی

ارتباطات

رفتارهای کلیشهای

عالئم اوتیسم

آزمونها

تفاوت میانگین

معناداری

میانگین تعدیل شده
پیشآزمون

20/09

پیشآزمون  -پسآزمون

*0/001

1/110

پسآزمون

07/00

پیشآزمون  -پیگیری

*0/900

1/110

پیگیری

20/11

پسآزمون  -پیگیری

-1/190

1/210

پیشآزمون

01/07

پیشآزمون  -پسآزمون

*0/072

1/110

پسآزمون

00/09

پیشآزمون  -پیگیری

*-0/110

1/110

پیگیری

07/92

پسآزمون  -پیگیری

-1/127

1/000

پیشآزمون

09/11

پیشآزمون  -پسآزمون

*0/009

1/110

پسآزمون

00/00

پیشآزمون  -پیگیری

*0/001

1/110

پیگیری

00/17

پسآزمون  -پیگیری

-1/190

1/009

پیشآزمون

90/00

پیشآزمون  -پسآزمون

*2/090

1/110

پسآزمون

02/00

پیشآزمون  -پیگیری

*2/910

1/110

پیگیری

00/00

پسآزمون  -پیگیری

1/090

1/027
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مجله علوم روانشناختی

نتایج جدول  0نشان میدهد که دو روش مداخله (آموزش ذهن

مدیریت تنفس و توجه بر حسهای بدنی ،به نحو مفید و کارآمدی

آگاهی به مادران و لگودرمانی) تفاوت معناداری را در سه مرحله

با موقعیت تنشزا مواجه شوند .همچنین با انجام تكنیكهای ذهن

اندازهگیری در نمره کل عالئم اوتیسم (F= 0/719؛  )Sig= 1/117و

آگاهی از درگیر شدن در هرگونه فعالیت فراشناختی شامل ارزیابی،

نمرات تعامالت اجتماعی (F= 2/009؛  ،)Sig= 1/101ارتباطات

قضاوت و تفسیر خودداری نمایند .دستیابی به این سطح از آگاهی و

(F= 0/000؛  )Sig= 1/110و حرکات کلیشهای (F= 9/701؛

مهارت میتواند به مادران در مدیریت بهتر ذهن ،تنظیم هیجانات و

 )Sig= 1/110ایجاد کرده است .برای تعیین اینكه نمره کل عالئم

احساسات کمك نماید .در واقع با دستیابی به ذهنآگاهی ،مادران

اوتیسم و ابعاد آن در کدام مرحله با هم تفاوت معناداری دارند از

کودکان مبتال به اختالل اوتیسم به جای واکنش غیر ارادی به

آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که به مقایسه میانگینها پرداخته

هیجانات و رویدادهای برانگیزاننده آنها ،آگاهانه واکنش نشان

است (جدول .)9

میدهند و با شیوه کارآمدتری با زندگی رابطه برقرار میکنند.

نتایج جدول  9نشان میدهد «تفاوت میانگین پیشآزمون با پس

بنابراین میتوان نتیجه گرفت تغییر رفتارهای ناآگاهانه به آگاهانه و

آزمون» و «تفاوت میانگین پیشآزمون با پیگیری» بیشتر از «تفاوت

افزایش توانمندی ذهنی و روحی مادران باعث میشود به شكل

میانگین پسآزمون و پیگیری» است که داللت بر این دارد دو روش

بهتری با کودکان خود ارتباط برقرار سازند ،کودکان خود را به

مداخله (آموزش ذهنآگاهی به مادران و لگودرمانی) بر بهبود

صورت غیر مشروط بپذیرند و با محبت و عاطفه بیشتری با آنها

عالئم اوتیسم و ابعاد آن در مرحله پسآزمون تأثیر داشتهاند و تداوم

تعامل داشته باشند و همین میتواند موجب کاهش مشكالت رفتاری

این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار بوده است.

و عالیم کودکان مبتال به اختالل اوتیسم شود .از سوی دیگر،

بحث و نتيجهگيری

مداخله ذهنآگاهی با تمرکز بر اینكه مادران به عنوان مربی به

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر

آموزش ذهنآگاهی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم میپردازند،

آموزش ذهنآگاهی به مادران و لگودرمانی بر عالیم اوتیسم در

می تواند به ایجاد تغییرات مثبت در زمینه انتقال احساسات ،درک

کودکان انجام شد .نتایج نشان داد آموزش ذهنآگاهی به مادران و

احساسات دیگران و ارتباط چشمی بهتر منجر شود و زمینه را برای

لگودرمانی در کاهش عالیم اوتیسم مؤثر است .دیگر اینكه آموزش

ایجاد ارتباط بهتر با همساالن و تمرکز کمتر بر جزئیات و انعطاف

لگو درمانی نسبت به ذهنآگاهی به مادران اثربخشی بیشتری دارد.

پذیری بیشتر فراهم آورد.

این یافتهها با نتایج پژوهشهای امام دوست و همكاران (،)0977

در تبیین اثربخشی لگو درمانی نیز میتوان گفت بسیاری از

هوشیار و همكاران ( ،)0979ادیبی سده و همكاران (،)0970

کودکان با اختالل طیف اوتیسم فاقد قصد ارتباطی هستند و تمایل

هارمونی و وودارد ( ،)2121لوی و دانسمویر ( )2121و هو و

به ارتباطی که هدف اجتماعی داشته باشد نشان نمیدهند .به نظر

همكاران ( )2101همسو است.

میرسد لگو درمانی بتواند از طریق بازی و ایجاد موقعیتها و

در تبیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی به مادران میتوان گفت

فرصتهای خالق برای برقراری تعامل موجب رشد و تحول

ماهیت خاص و ویژه این اختالل و چالشهای زیادی که این

اجتماعی آنها شود .این کودکان اغلب زمان زیادی را صرف بازی

خانوادهها به خصوص مادران در هر مرحله از زندگی خود و

غیر اجتماعی مینمایند .لذا در بازیهای اجتماعی تا حدی به

فرزندانشان به دلیل محدویت منابع مالی ،آموزشی ،خدمات رفاه

مشارکت در بازی و ایفای نقش میپردازنند و این میتواند در باال

اجتماعی ،نگرشهای منفی جامعه و طرد شدگی تجربه میکنند،

بردن اعتماد به نفس آنان مؤثر باشد .بنابراین زمانی که این کودکان

نگرش و جهتگیری مثبت آنها را نسبت به آینده با محدودیت

در فعالیتهای مورد نظر خود در رابطه با لگوها مشغول هستند،

مواجه میکند .فرآیند مداخله ذهنآگاهی به مادران کودکان مبتال

اجتناب از افراد دیگر کمتر و پاسخدهی در آغاز یك رابطه

به اختالل اوتیسم کمك میکند که با هوشیاری نسبت به فرایندهای

اجتماعی در آنها بیشتر است .همچنین میتوان گفت لگو درمانی

تنفس و تنیدگیهای عضالنی ،نسبت به خطاهای فكر که زمینهساز

راهی برای رشد مهارتهای شناختی و عاطفی ،انعطافپذیری

حالتهای خلق منفی هستند هوشیار شوند و با تكنیكهای مؤثر

تفكر ،آزمایش نقشها و همچنین فرصتی برای تعامل با دیگران و
110

مرجان آلبهبهانی و همكاران

مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر آموزش ذهنآگاهی به مادران و...

خود کودکان با اختالل طیف اوتیسم فراهم میکند .بنابراین اجرای

امام دوست ،زیبا؛ تیموری ،سعید؛ خوی نژاد ،غالمرضا؛ رجایی ،علیرضا

رویكرد لگو درمانی باعث تقویت توانمندیهای اجتماعی و افزایش

( .)0977مقایسه اثربخشی شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن

میشود.

آگاهی و واقعیت درمانگری بر تنظیم شناختی هیجان در مادران

قابل توجه انگیزه در کودکان اختالل طیف اوتیسم

کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم .فصلنامه علمی پژوهشی

کودکان میتال به اختالل اوتیسم با احساس آزادی و دریك زمینه

علوم روانشناختی.009-000 ،)17(07 ،

ساختارمند که منطبق با تئوری ذهن آنها میباشد شروع به برقراری

جوادی ،فرشته ،مقدم ،کاوه ( .)0970اختالهای طیف اوتیسم (تعاریف

ارتباط دو جانبه از طریق تكمیل لگوها میکنند لذا بازی با لگو

اختاللی ،سیر تحولی و طبقهبندی مداخلههای درمانی ،توانبخشی

یكی از روشهای درمان مشكالت رفتاری کودکان است که دنیای

و آموزشی) .فصلنامه اطالعرسانی ،آموزشی و پژوهشی-01(01 ،

درونی و بیرونی کودک را به همدیگر مرتبط میسازد و به کودک

.99-97 ،)97

کمك میکند تا فشارها و احساسات خویش را کنترل کند.

دیوان بیگی اشكان ،دیوان بیگی آرش .مروری اجمالی بر علل اختالل

همچنین لگو درمانی میتواند به طور بالقوه باعث تغییر رفتارهای

طیف اوتیسم .مجله علوم اعصاب شفای خاتم.009-000 :)0( 9 .

کلیشهای شود و با هدایت فعالیتهای حرکتی به سمت رفتارهای

میرزاخانی ،نوید؛ پورجبار ،نسیم؛ رضایی ،مهدی؛ دیباجنیا ،پروین و

قابل قبول به قطع رفتارهای تكراری منجر شود .و با توجه به موارد

اکبرزاده باغبان ،علیرضا ( .)0970بررسی تأثیر بازی ساختاریافته

ذکر شده ،لگو درمانی با هدف قرار دادن عالیم اصلی اختالل

بر عملكرد اجرایی کودکان اوتیسم با عملكرد باال  02-0سال.

اوتیسم در مقایسه با ذهنآگاهی در کاهش عالیم اوتیسم اثربخشی

طب توانبخشی.90-09 ،)9(0 ،
مهدیزاده آتوسا ،علیاکبری دهكردی مهناز ،نیلفروشزاده محمدعلی،

بیشتری دارد.

علی پور احمد ،منصوری پروین .مقایسه اثربخشی درمانگری

نتایج نشان داد مداخله لگودرمانی نسبت به مداخله ذهنآگاهی

شناختی  -رفتاری هیجان مدار و شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن

به مادران اثربخشی بیشتری در کاهش عالیم اوتیسم و رفتارهای

آگاهی بر اضطراب اجتماعی  -جسمانی ،خارش ،و شدت

نابهنجار در کودکان طیف اوتیسم دارد .با این وجود نتایج پژوهش

پسوریازیس .فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی،)19( 07 .

حاضر را باید با احتیاط نگریست .ممكن است علیرغم تالش محقق

.907-907

برای کنترل اثر متغیرهای بیرون از پژوهش ،نتایج تحت تأثیر آنها

هوشیار ،معصومه؛ کاکاوند ،علیرضا؛ احمدی ،عبدالجواد (.)0979

قرار گرفته باشند .محدودیت دیگر طول دوره درمان بود که  9ماه

اثربخشی ذهنآگاهی بر کیفیت زندگی و سبكهای مقابلهای

طول کشید .پژوهشگران به خاطر محدودیت مالی امكان طوالنیتر

مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم ،فصلنامه مددکاری

کردن دوره درمان را نداشت .بر این اساس پیشنهاد میشود در

اجتماعی.92-97 ،)2(9،
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تحقیقات آتی پژوهشگران طول دوره پیگیری را افزایش دهند.
پیشنهاد میشود پژوهشهایی در حجم نمونه بزرگتر و دامنه سنی
مختلف انجام گیرد تا نتایج با احتمال بیشتری به جامعه تعمیم داده
شود .با توجه به اثربخشی لگودرمانی ،پیشنهاد میشود لگودرمانی به
صورت خدمات آموزشی و توانبخشی در مراکز و مدارس ویژه
اختالل اوتیسم ،در جهت کاهش مشكالت آنها به صورت منظم و
مستمراجرا گردد.
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