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Abstract
The present study investigated the effectiveness
of self-compassion training on the increase
mothers´ resiliency with autistic children by the
quasi-experimental method and was performed
by pre-test and post-test with the control group.
The population under study was mothers of
children with autism who referred to the Center
of Yavarane Zeinab in Esfahan. Twenty-four
mothers who were selected randomly and
assigned to experimental and control groups
completed the autism Scale (Cars, 1988) and
resilience Scale (Conner and Davidson, 2003)
were used. Experimental group trained weekly 7
sessions of self- compassion in two-hour and the
control group did not receive any intervention. At
the end of training, both groups were assessed.
Data were analyzed by analysis of covariance.
The results showed that the teaching of selfcompassion significantly contributed to the
resilience of participation people and mothers in
the experimental group showed significantly
increased (P < 0/001) in resiliency. According to
the findings of this study self- compassion can be
offered as an effective method to increase the
resilience of mothers of children with autism.
Keywords: self- compassion, mothers´resiliency,
autistic children

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شفقت با خود بر
افزایش تابآوری این مادران انجام گردیدد اسدتط حدری ایدن
-پددژوهش از نددوه شددای آزمایشددی و بددیصددور پ د شآزمددون
پسآزمون با گرو گوا بودط جامعة آماری شامل مادران دارای
فرزند ات سم مراجعیکنند بدی مرکدز ات سدم یداوران زیند شد ر
 مدادر بودندد کدی24 اصف ان میشودط نمونی مورد مطالعی شدامل
بیحور در دسترس انتخداب و بدیصدور تصدادفی در دو گدرو
آزمایش و گوا گماشتی و از مق اسهای سنجش ات سم (کدارز
) بددرای2003 ) و مق دداس تددابآوری (کانرودیویدسددون1988
 جلسی دوساعتی7 جمعآوری داد ها استفاد شدط گرو آزمایش
آموزش شفقت نسات بدی خدود را بدیصدور هفتگدی دریافدت
کردند درحالیکی گرو گوا ه چ مداخلیای دریافت نکردنددط
در پایان هر دو گرو مجدداً ارزیابی و داد هدا از حرید تلل دل
کوواریدانس مدورد تجزیددیوتلل دل شددندط نتددایش نشدان داد کددی
آموزش شفقت با خود بدیحدور معنداداری بدر تدابآوری افدراد
شرکتکنند مؤثر بود و مدادران در گدرو آزمایشدی افدزایش
) را در مق اس تدابآوری نشدان دادنددط بداP<0/001( معناداری
توجی بی یافتیهای این پژوهش میتوان آموزش شفقت بدا خدود
را بیعنوان یک روش مؤثر بر افزایش تابآوری مدادران دارای
کودک ماتال بی ات سم پ شن اد دادط
 شفقت با خود تابآوری مادران کودکدان:واژههای کلیدی
ماتال بی ات سمط
drpsyh1@gmail.com : نویسندۀ مسؤول.*

96/05/20 :پذیرش

94/08/28 :وصول

اثابخشی آموزش شفقت با خود با افزایش تابآوری مادران دارای فازند مبتال به اتیسم 119 /

مقدمه
حضور کودکی با اختالل اتیسم در یمخ خمادوادش التم ال

الادرادی که کودکان ال تال به سندرم داون داشتند ،االید پایینتمر

فراوادی پدید الیآورد و بر اعضای خادوادش بهخصمو المادر
تأثیر الیگذارد که اله ترین آدها تجربههای استرسزا است که

و دگرادی الربو به آیندش بیتتر گزارش کرددد.
ی ی از عواال ی که الیتوادد کارکردهای روادمی اعضمای

بر اساس آن خادوادش خود را از داشتن فرزدمد سما و مذ

خادوادش در قا ب تف ر ،خ ق و رفتمار را به مود دهمد و تموان

تعاالل التقابل با کودک الحروم الیبیند .اتیس اخمتالل رشمدی

القاب ه با الت ال

عص م ی کممه در دو حمموزش ک ممی دقممط در ارت مما و تعاالممل

تابآوری 7اسمت .تمابآوری ی می از الفماهی و سمازشهمای

اجتماعی و رفتارها ،عالیق و فعا یتهای الحمدود و ت مراری
العرفی شدش اسمت .اادجممن روانپزشم ان آالری ما.)2013 ،1

بهنجار الورد توجه و الطا عه روانشناسی ال ت دگر است کمه
جایگاش ویژشای در حوزشهای روادتناسی تحول ،روادتناسمی

ط ق آالار رسمی سازالان بهداشت جهمادی 2ا )WHOدر سمال

خادوادش و بهداشت روادی یافته است ،بهطوریکه هر روز بمر

 1975از هر  5هزار دفر ،یخ دفر به اختالل اتیس ال تال بمودش،
االا در سال  2004این الیزان به یخ در  166دفمر رسمیدش و در
سال  2014از هر  42کودک یخ دفر به اخمتالل اتیسم ال متال

هیجادی و روانشناختی را افمزای

شمار پژوه های الرت

دهمد،

با این سازش افزودش الیشود.

الاستن8

ا )2001تابآوری را "فرآیندی پویا بمرای ادط مام ال مت بما
تجربههای ت خ و داگوار" تعریف دمودش است .به بیان دیگمر

بودش است .بهطورک ی وجود کمودک دارای دماتوادی بمه د یمل

تابآوری ،سازگاری ال ت در واکن

حا ت شوکی که در وا دین ایجاد الیکند و در پی آن وا دین

اوا ر،9

برای از بین بردن چنین حا تی تالشهای زیمادی المیکننمد و

یا شرای تهدیدکنندش دیست و حا تی ادفعا ی در رویارویی بما

احتمال بمیدتیجمه الادمدن ایمن تمالشهما دیمز وجمود دارد و
فتممارهای بسممیاری بممر وا ممدین وارد المیشممود .اجدیممدی و

شرای خطردماک دیسمت ،ب مه شمرکت فعمال و سمازددش در
الحی پیراالودی خود است .بر اساس پژوه ادجام شدش بمین

هم اران)1394،

به شرای داگوار اسمت

 )2001ا ته تابآوری ،تنها پایداری در برابر آسیبها

تابآوری و الت ال

روانشمناختی رابطمه العنمادار و النفمی

پیتینههای پژوهتی الربو به کودکان بهصراحت دتمان

وجود دارد ،این سازش الیتوادد بمهعنموان عاالمل الیمادجی بمین

دادش که کودکمان بمر فضمای خمادوادگی و روابم زداشمویی
وا دین تأثیر الیگذاردمد اشم وهی ی تما و زالمادی )1387،در

سالالت روادی و بسیاری دیگر از التغیرها قرار گیرد و ارتقای
تابآوری الیتوادد القاوالت فرد را در برابر عواال ی که باعم

پژوهتی با دو دموده وا دین دارای کودکان در حمال رشمد و

روانشناختی المیشمودد،

به وجود آالدن بسیاری از الت ال

دهد اآگمای ی و وی سمون .)2005 ،10تما ی

هیممادی11

وا دین دارای کودکان اتیس دتان دادش شد که وا مدین دارای

افزای

کودکان اتیس دس ت بمه آینمدش بمدبینتمر و دااالیمدتر هسمتند

ا )2002در پژوهتی که تابآوری و چیرش شدن بر الت ال

اکاپ ،وو ف ،بوبت و آدرین2011 ،3؛ جادسون فمرن ،فم و
سیمسممون .)2011 ،4قابممل رکممر اسممت ک مه وا ممدین کودکممان

و ادتظارا آیندش در خادوادشهایی با کودکان داتوادی یادگیری
و الع و یت جسمی را بررسی کردش بوددد ،دتیجمه گرفتنمد کمه

اتیستیخ بهطور غیرالنطقی خودشمان را او مین ع مت شمرای

وا دین این کودکان دیاز بمه ا گوهمای سمازگاری و حممایتی

المیکننمد افردادمدز و

داردد؛ زیرا پدر و الادرها الج ور به ایجاد تغییراتی در زددگی

کودکتان الیدادند و خمود را سمرزد

ارکیا .)2004 ،5الایرز ،ال ینتاش و گموین کوچمل 6ا )2009در
پژوه که به القایسه االید و دگرادی در الادران کودکان با یخ

خود الیشودد و در زددگی اجتماعی خود دیز سطوح بما یی
از سمرخوردگی و دارضمایتی و تمالش زیمادی بمرای حفم

اختالل طیف اتیس ا 199المادر) و سمندرم دوان ا 60المادر)

زددگی عادی و ق ی خود الیکنند.

پرداختند ،دتان داددد الادران کودکان ال تال به اتیس دس ت به
2. World Health Organization
4. Johnson, Frenn, Feetham & Simpson
6. Myers, Mackintosh, & Goin-Kochel
8. Masten
10. Agaibi & Wilson

)1. American psychiatric Association (APA
3. Cappe, wolff, Bobet & Adrien
5. Fernande, & Arcia
7. resilience
9. Waller
11. Tali Heiman
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بمما در دظممر گممرفتن ایممن شممواهد ،ضممرور

اقممدام

ادف و پوالیر )2013 ،9افراد با شفقت با خود بما تعارضما

الداخ هگرایاده ،حمایت اجتماعی و سایر برداالههمای حممایتی
برای ارتقای تابآوری و به س ب آن افزای بهداشت روادی

بین شخصی خود را با در دظر گرفتن دیازهای خود و دیگران
حل الیکننمد ایاردمل 10و دمف )2013 ،تمابآوری بما تر در

وا دین کودکان ال تال به اختالل اتیس واضح و ال رهن اسمت.

القابل استرس داردد اف دالن و کوی ن )2011 ،11و از سمویی

ی ی از روشهای دوینی که الیتوادد در این زالینه الفید باشمد

دیگر بازادو ،و ف ،زی وس ا ،وادم

روش الداخ های آالوزش شفقت با خود 1است که اگرچمه در

بن ،اکیوا ،آرل و روزر 13ا )2012در پژوه های جداگادمهای

روانشناسی غربی الفهوم جدیدی است ،االا قرنها اسمت کمه
در ف سفه شمرقی وجمود دارد .شمفقت بما خمود را المیتموان

آالوزش آگاهی و افزای شفقت دس ت به خود را در وا دین
کودکان با اختالل رشد آزالای کرددد و دتیجه بهدسمتآالمدش

بممهعنمموان آگمماهی از ردممج الوجممود و اتخممار یممخ الوضمم

افزای

بهزیستی و کاه

و

اسچاسمتر12

ا )2013و

استرس را دتان داددد.

تس یندهندش و التفقاده دس ت به خود زالادی که همهچیز بمد

ازآدجایی که زددگی با کودک دارای اخمتالل یما دماتوادی،

فاسممو2

اغ ب بهصور عاال ی استرسزا برای خمادوادش درک شمدش و
الیتوادد ک یه جن ههای خادوادش را تحت تأثیر قرار دهد و دیمز

فرزددان اتیستیخ و ارت ا آن با سمطح التم ل فرزدمدان یماد

از طرف دیگر الادر در تعاالل بیتتر بما ایمن کودکمان اسمت و

المیکننمد .دممف ا 2003ا مف 2003 ،ب) شممفقت بما خممود را

احتما ً بیتترین تمأثیر را خواهمد پمذیرفت همدف پمژوه

بهعنوان سازشای سه الؤ فهای شاالل این الوارد تعریف الیکند:

حاضر این اسمت کمه اثربختمی الداخ مه بمه روش آالموزش

الح ت دس ت خود 3در برابر قضاو دس ت بمه خمود 4ادرک
خود بهجای قضاو یا ادتقاد و دموعی الهمرورزی و حمایمت

شفقت با خود را بر ارتقاء تابآوری الادران کودکان ال تال بمه
اختالل اتیس  ،بررسی و تعیین دماید.

پمی المیرود تعریمف دممود ادموری .)1395،دمف و
ا )2014در تحقیق خود از سطح پائین این ویژگی در المادران

دس ت به کاستیها و بیکفایتیهای خود) ،اشتراکا

ادسمادی5

در القابل ادزوا 6ااعتراف به این ه همه ادسمانهما دارای دقمط
هسممتند و اشممت اش الممیکننممد) و رهممنآگمماهی 7در القابممل
همسان سازی افراطی 8اآگاهی التعمادل و روشمن از تجمارب
زالان حال که باع

فرضیة پژوهش
آالوزش شفقت دس ت به خود بر افمزای

تمابآوری المادران

دارای فرزدد اتیس الؤثر است.

الیشود جن ههای دردداک یخ تجربمه دمه

دادیدش گرفته شودد و ده بهطور ال رر رهمن را اشمغال کننمد)؛ روش
ترکیب این سه الؤ فه الرت  ،التخصه فردی است که بر خود روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوه از دمو
شفقت دارد اسعیدی ،قربمادی ،سمرافراز و شمریفیان .)1392 ،دیمه آزالایتی و با بهرشگیری از طرح تحقیمق پمی آزالمون -
و گمواش بما گممارش تصمادفی

داشتن شفقت با خود دیازالند ایمن اسمت کمه فمرد بمه خماطر پسآزالون با دو گروش آزالای
ش ستها یا درسیدن به استادداردها ،به ادتقاد سختگیرادمه از است .جاالعة آالاری شاالل ک یمه المادران دارای فرزدمد اتیسم
خود دپردازد؛ در حقیقت ی ی از ویژگیهایی که بما پمرورش الراجعهکنندش به الراکز اتیس یماوران زینمب شمهر اصمفهان در
را برآوردش الیکرددد.

شفقت با خود در افراد ایجاد الیشود خردالندی است که این بهار  1394بوددد که الالکهای پژوه
ویژگی به افراد اجازش الیدهد بیفایدش بودن خمود ادتقمادی را از بین کل الادران شرکتکننمدش در پمژوه

 30المادری کمه

درک کنند و الهربان بودن بیتمتر بما خمود را ادتخماب دماینمد حداقل ی ی از فرزددان آدهما ال متال بمه اخمتالل اتیسم بمود،
بهصور در دسترس ادتخاب گردیددد .از بین ایمن  30دفمر،
اردج ر و دوری)1395 ،؛ همچنین شفقت با خود بمهصمور
العناداری با داشتن شفقت دس ت به دیگران دیمز هممراش است  15دفر از الادران بهصور تصادفی ادتخاب شددد کمه گمروش
2. Neff & Faso
4. Self-Judgment
6. Isolation
8. Over-Identification
10. Yarnell
12. Bazzano, wolfe, zylowska, wang & achuster

1. Self-Compassion
3. Self-Kindness
5. Common Humanity
7. Mindfulness
9. Pommier
11. Feldman &, Kuyken
13. Benn, Akiva,Arel & roser
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آزالای را تت یل الیداددد و  15دفمر دیگمر در گمروش گمواش
جای گرفتند .سه دفر از اعضای گروش آزالای به د یمل غی مت
ال رر ابی از دو ج سه) از گروش آزالای حمذف شمددد کمه
بهالنظور تساوی حج دموده در دو گروش ،بهصور تصمادفی
سه دفر دیز از گروش گواش حذف گردیددمد و دهایتماً کمل تعمداد
دموده به  24دفر رسید .العیارهای ورود به گروش ع ار بوددمد
از  )1الحدودش سنی  25تما  55سمال؛  )2حمداقل تحصمیال
دیپ ؛  )3عدم الصرف دارو حداقل در دو الاش گذشمته تماکنون
و  )4گذشممت حممداقل یممخ سممال از تتمممخیط اخممتالل
فرزددشان.
روش اجرا
در ابتمدا المادران حاضمر در الطا عمه ،پرستمنااله تتمخیط و
غربالگری اتیس کارز ا )1988را ت میل دموددمد و چنادچمه
کودک آدها دمرش زم را به دست آوردش بود ،به آدها پرستنااله
تابآوری دادش شمد کمه ت میمل دماینمد .گمروش آزالمای در
العمر آالموزش شمفقت بما خمود ،طمی  7ج سمه آالموزش
گروهی ،هفتهای یخ ج سه به الد دوساعته قمرار گرفمت و
گروش کنترل تحت هیچ درالادی قرار دگرفت بالفاص ه بعمد از
اتمام آالوزش ،الجدداً پرستناالههای الذکور از همر دو گمروش
آزالای و گواش گرفته شد .روش آالوزش شفقت با خمود بمر
اساس الفاهی و تمرینهمایی کمه ی می از پیتمگاالان الفهموم
شفقت با خود به دام جرالر 1ا )2009در کتاب خود با عنموان
"السیر رهن آگاهی تا شفقت با خود" آوردش است طی هفمت
ج سه آالوزش گروهمی ،هفتمهای یمخ ج سمه بمه المد دو
ساعت طرحریزی شد اجرالر .)2009 ،همچنین بهالنظور تائید
روایی الحتوایی بسته درالادی و تطابق آن با اهداف پژوه با
توجه با استاددارد بودن بسمته درالمادی و این مه در الجماال و
الؤسسا روانشناسی خارج از کتور الورد تائید قرار گرفتمه
بود ،التن بسمته درالمادی در اختیمار چنمد تمن از التخصصمین
روانشناسممی بمما ینی الس م بممه زبممان ادگ یسممی و آشممنا بمما
درالانهای الوج سوم قرار دادش شد تما صمحت ترجممه بسمته
درالممادی را تائیممد دماینممد؛ سممپس الممتن آن بممه تعممدادی از
دادتجویان در قا ب یخ گروش ارائه شمد تما صمحت فهم آن
تائید گردد ،بعد از این الراحل بسته درالادی بمه طمور السمتقی
الورد استفادش قرار گرفت که جزئیا ج سما آن در جمدول
 1آوردش شدش است.
2. Cars

پی از اجرای طرح اهداف و شیوش اجرای پژوه
شرکتکنندگان تتریح و رضایتدااله از آدها اخذ شد.

برای

ابزارهای سنجش
این آزالون تتخیط
 .1آزمون تشخیص و غابالگای
3
و غربا گری اتیس در سال  1988توس اسچوپ ر تهیه شمدش
و دارای  15آیت است -1 .ارت ا با الردم  -2دق ید  -3پاسخ
هیجممادی  -4حرکمما ک یتممهای  -5اسممتفادش از اشممیاء -6
القاوالت در برابر تغییرا -7تماس چتمی الناسب  -8پاسخ
شنیداری  -9پاسخ بویایی  -10ترس یما دگرادمی -11ارت ما
کالالی  -12ارت ا غیرکالالی -13سطح فعا یمت  -14سمطح
هوشی  -15برداشت ک ی هر آیت شاالل گزینههای« :التم ی
وجود ددارد ،کمی دابهنجار است ،التوس و شدید» است کمه
به ترتیب برای آدها  4 ،3 ،2 ،1دمرش در دظر گرفتمه المیشمود،
درکل آزالون بین  15تا  60دمرش خواهد داشت که از دمرش 30
با تر تتخیط اتیس دادش المیشمود .دممرش  30تما  36درجمه
اتیس ضعیف تا التوس و  36تا  60دمرش ،الیزان اتیس شدید
خواهد بود .دو دموده از آیت های این آزالون ع ار اسمت از:
«آیا کودک شما به سایر کودکان توجهی دتمان المیدهمد؟» و
«آیا زالادی که کودکتان را صدا الیزدید به اسم خمود واکمن
دتان الی دهد؟» .پایائی این آزالون بمه روش آ فمای کرود ما
توس احمدی ،صفری ،همتیان و خ ی ی ا 91 )1390درصمد
بهدستآالدش است.
 .2پاسشنامه تاب آوری کانا و دیویدسون ا :)2003این
پرستممنااله دارای  25سممؤال اسممت؛ کممه در القیمماس ی ممر
اهمیته ،اغ ب اوقا  ،گاهی اوقا  ،بندر و هیچوقت) کمه
به گزینه همیته = ،4اغ مب اوقما =  ،3گماهی اوقما =،2
بندر =  1و هیچوقت صفر الیگیردد .دمودهای از گویههمای
آن این ع ار است« :حتی وقتی االور المأیوسکننمدش باشمند،
دااالیمد دممیشمموم» .در ایمن آزالمون حممداک ر دممرش فمرد ایممن
پرستنااله  100و حداقل آن صفر است .دقطه برش برای افراد
عادی  80/4و در افراد دارای اختالل استرس پمس از سمادحه
 4/8است و هرچه دمرش با تر باشد بیمادگر تمابآوری بیتمتر
اسممت االحمممدی 1384؛ بممه دقممل از کیممادی .)1389 ،پایممایی
پرستنااله تاب آوری کادرو دیوید سمون بمر اسماس پمژوه
الحمدی ا ،)1384به دقمل از کیمادی ا )1389بما روش آ فمای
کرود ا  0/89گزارش شدش است.
کارز:2

1. Germer
3. Schopler
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جدول  .1شاح جلسا
جلسا

آموزشی مبتنی با شفقت با خود
خالصه جلسا

موضوع

اول

آشنایی با مفهوم شفقت و تعیین اهداف ج سا  ،تنظی خ التی ک ی با در دظر گرفتن جن ه الحرالاده بودن و زدمدگی
شخصی افراد ،دعو شرکتکنندگان به تتم یل گمروشهمای دو دفمری و العرفمی خمود بمه
مهابانی با خود
ی دیگر و سپس به اعضای گروش بهعنوان یخ واحد ،آالوزش الفهوم شفقت با خود ،ت یف
خادگی؛

دوم

آشااانایی باااا مفهاااوم گفتگو در خصو ج سه ق ل و دریافت پسخورادمد ،ارائمه اطالعما ک می در خصمو
رهنآگاهی ،تمرین رهنآگاهی از صدا ،تمرین رهنآگماهی از تمنفس ،دادن پمسخورادمد و
ذهنآگاهی
بح

در الورد تمرین ،رهنآگاهی در خاده و در ددیای واقعی ،تمرین خادگی؛

ارائه گزارش یخ شرکتکنندش در خصو

سوم

پذیاش هیجانا

هیجادا

و آگاهی از آدها با استفادش از رهنآگماهی و برچسمب زدن بمه هیجادما  ،تممرین

برچسبزدی ،دادن پسخورادد و بح

چهارم

رویااارویی بااا هیجانااا
مشکل

در الورد تمرین ،ت یف خادگی؛

بازدگری ت یف خادگی ،اطالعا ک ی در خصو الراحمل پمذیرش هیجادما التم ل و
چرخه هیجادا النفی ،الایندفو نس از هیجادا بددی ،تمرین درال  ،رخصت و عتق ،دادن
پسخورادد و بح

پنجم

مااقبت از خود

تمرین ج سه ق ل ،اطالعا

ک ی در خصمو

در الورد تمرین ،ت یف خادگی؛

بازدگری ت یف خادگی ،اطالعا ک ی 5،السیر الراق ت از خود ،پرورش هیجادا ال مت و
داستان تغذیه هیجان ،الدیتیتن عتق و الح ت برای خود ،دادن پسخورادد و بح در الورد
تمرین ،ت یف خادگی؛

ششم

دگاگونی روابط

بازدگری ت یف خادگی ،اطالعا
برای خود و دیگران ،آالوزش بخت

ادوا رواب بمین فمردی ،التاالدیتیتمن

ک ی در خصو

ابه خود و دیگران) ،ارت ا با دیگران بدون از دسمت

دادن فردیت ،ت یف خادگی؛

هفتم

در آغوش گافتن زندگی

بازدگری ت یف خادگی ،بح
ارائه شدش در ج سا

ضریب هم ستگی پیرسمون بمرای تعیمین التغیمر هم پمراش و
تح یل کوواریادس تمخ التغیمری ا )ANCOVAو دیمز بمرای
های تح یل کوواریادس ابتمدا پمی فمر

درالال بودن بر اساس آزالون شاپیرو-وی خ و سپس همگنمی
واریادسها توس آزالون وین استفادش گردید.
یافتهها
دتایج الربو به اطالعما

اشتراکا

گذشته و گفتگو در خصو

تحلیل دادهها
تجزیهوتح یل دادشها دیز در دو سمطح توصمیفی و اسمتن اطی
ادجام شد .برای آزالون فرضیههای پژوهتمی از روش آالماری

بررسی پی فر

در خصو

ادسادی ،الرور تمرینا
الت ال

و الهار های

احتما ی در آیندش؛

بررسی وضعیت توصیفی دادشها دتان داد که الیمادگین و
ادحراف العیار پی آزالون در گروش آزالای

به ترتیمب 56/92

و  23/56اسمت و در گمروش کنتمرل  55و  23/64اسمت و
الیادگین دمرا پسآزالون تابآوری گروش آزالای بهصور
قابلتوجه دس ت به پی آزالون افزای

یافته اسمت و ایمن در

حا ی است که این دمرشها در گروش کنتمرل افمزای

چنمدادی

دداشته است.
بنابراین بهالنظور تح یل دقیق تر تفاو الوجود و ایمنکمه
آیا این تفاو از دظر آالاری دیز العنادار است یا خیر از روش
تح یل کوواریادس بهرش گرفته شد .بهالنظور تح یل دادشهما و

جمعیمت شمناختی دتمان داد کمه

الیادگین سنی افراد دموده  38/4و تحصیال  62/5درصد آدها
یسادس بود و الیادگین الد ازدواج افراد دموده  12/33بود.

بررسی فرضیههای پژوه

در این قسمت ،ابتمدا رابطمه بمین

التغیرهای جمعیتشناختی و دممرا طیمف اتیسم بما التغیمر
آزالممای از طریممق هم سممتگی پیرسممون الحاس م ه گردیممد تمما
التغیرهای همپراش جهمت آزالمون فرضمیه همای پمژوه

در
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الرح ه بعد تعیین گردد .دتایج حاکی از ارت ا الع موس بمین

حاظ کردن رواب بین آدهما از دظمر التغیرهمای همپمراش در

طیف اتیس و تاب آوری در پی آزالون ا )p≤0/01اسمت بمه
این العنی که المادرادی کمه دارای فرزدمدادی بما درجمه اتیسم

تح یل کوواریادس ضرور دارد.
زم به رکمر اسمت کمه پمی از اجمرای آزالمون تح یمل

شدیدی بوددد ،دمرش پایینتری در القیاس تابآوری به دسمت

کوواریادس ،بایستی پی فر

های درالمال بمودن و همسمادی

آوردشادممد ،همچنممین سممن شممرکتکننممدگان دیممز بمما دمممرا

واریادسها در الورد التغیر پژوه

تابآوری دارای ارت ا النفی العنادار است ا )p≤0/05و مذا

دتایج آن در جدول  2آوردش شدش است.

الورد بررسی قرار گیرد که

جدول  .2نتایج آزمون لوین در مورد همگنی واریانسها و آزمون شاپیاو-ویلک باای نامال بودن توزیع نماا
آماره لوین

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

0/82

1

22

سطح

شاپیاو-ویلک

معناداری
0/37

چناد ه در جدول  2التماهدش الممیشممود ،درالمال بممودن
توزی و همسادی واریادسها رد دتدش است.

0/95

برای بررسی پژوه

درجه

سطح

آزادی

معناداری

24

0/26

از تح یل کوواریادس اسمتفادش شمد

که دتایج آن در جدول  4آوردش شدش است.

جدول -3نتایج تحلیل کوواریانس تأثیا آموزش شفقت با خود با میزان تابآوری مادران دارای فازند اتیسم
ضایب

سطح

اندازه

توان

شاخص آماری

مجموع

F

معناداری

اثا

آماری

عضویت گروهی

2478/26

1

2478/26

16/58

0/001

0/46

0/97

پی آزالون

4630/11

1

4630/11

30/98

0/001

0/62

1

سن

669/61

1

669/63

4/48

0/04

0/19

0/52

طیف اتیس

402/59

1

402/59

2/69

0/11

0/12

0/34

متغیا

درجة
آزادی

مجذورا

میانگین
مجذورا

دتایج جدول  3دتان الیدهد که الداخ ه پس از حذف اثر
پی آزالون و سن المادران و همچنمین دممرا
فرزددان تأثیر العناداری بر دممرا
بمهطمورک ی بمین دو گمروش آزالمای
تمابآوری در پمسآزالمون تفماو
ا )P=0/001ذا فرضیه تفاو

طیمف اتیسم

پمسآزالمون داشمته اسمت.
و گمواش از دظمر سمطح
العنماداری وجمود دارد

بین الیادگین دمرا

تمابآوری

دتاندهندش الیزان تأثیر دو آالوزش ال تنی بر شفقت دس ت بمه
خود بر الیزان تابآوری است .همچنین بررسی توان آالماری
دیز حاکی از کفایت حج دموده در آزالون فرضیه است.
در پایان ،الیادگین تعدیل شمدش دو گمروش پمس از حمذف
التغیرهای همپراش الحاس ه که دتمایج آن در جمدول  4آوردش
شدش است.

دو گروش تأیید شد ا .)P>0/001بررسی اددازش اثر ا )0/46دیز
جدول  .4میانگین تعدیل شده نماا

تابآوری بعد از آموزش شفقت با خود در دو گاوه آزمایش و کنتال
گاوه

میانگین تعدیل شده

آزمایش

77/38

کنتال

56/46
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چنادچه در جدول شمارش  4به آن اشارش گردیمدش ،بررسمی
الیادگینهای تعدیل شدش دیمز حماکی از وجمود تمأثیر العنمادار
آالوزش شفقت به خمود بمر روی تمابآوری المادران اسمت؛
بنابراین همانطور که بررسی ک یه دتایج الذکور دتان الیدهد،
فرضیه پژوه ال نی بر این ه آالوزش شفقت دس ت بمه خمود
بر افزای تاب آوری الادران دارای فرزدد اتیس تأثیر العنمادار
دارد ،تائید گردید.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوه بررسی اثربختی آالوزش به روش شفقت
دس ت به خود بر افزای تابآوری الادران دارای فرزدد ال تال
به اتیس بود .دتایج پژوه حاکی از آن بود که بمین دممرا
تابآوری دو گروش آزالای و گواش در پسآزالمون بمه حماظ
آالاری تفاو العناداری وجود داشمت ا )P>0/001و اسمتفادش
از روش الداخ های شمفقت دسم ت بمه خمود باعم افمزای
العنادار تابآوری در گروش آزالای در القایسه با گمروش گمواش
شدش است .ذا با توجه به یافتههمای ایمن پمژوه المیتموان
روش الداخ های شفقت دس ت به خود را بهعنوان یمخ روش
الؤثر بر افزای تابآوری الادران دارای کودک ال تال به اتیس
پیتنهاد داد.
این یافته را الیتموان ایمنگودمه ت یمین دممود کمه المادران
فرزددان اتیس اغ ب یخ سری احساسما پیچیمدش را الادنمد
د تنگی ،دااالیدی ،افسردگی ،استرس و حتی احسماس گنماش و
شرم را تجربه الیکنند که این خود باع درگیر شدن آدان در
ادوا هیجادا داخوشایند و دردسرساز خواهد شد ،الت ال
هیجادی دیز خود بهعنوان پیتاالد النفمی تمابآوری الحسموب
الیشودد؛ بنابراین اهمیت الدیریت این هیجادا بمی ازپمی
دمایان الیشود .شفقت دسم ت بمه خمود راه ارهمای المؤثری
برای دستیابی به حداک ر توادمندی المدیریت هیجادما ارائمه
الیدماید .شرکتکنندگان از طریق رهن آگاهی کمه در ج سمه
اول در خصو آن آالموزش دیمدشادمد از اف مار ،رفتارهما و
هیجاداتی که در حظه حاضر در جریان است آگاش الیشمودد،
این آگاهی بما آالوزشمی کمه در ج سما بعمد تحمت عنموان
برچسب زدن به هیجادا الیبینند و تمرینهایی کمه در ایمن
خصو و در رابطه هیجادا الت ل ادجام الیدهنمد ،باعم
الیشود که این افراد در آگماهی از حضمور ایمن هیجادما و
همچنین پذیرش آدها الت حمر گرددمد .از طمرف دیگمر اتخمار
دگرش التفقاده دس ت به خود و راشکارهای الراق مت از خمود

که طی ج سه پنج در خصو آن آالوزش دادش شدش ،بمرای
این افراد همچون حفاظی در برابمر التم ال زدمدگی عممل
خواهد دمود .الؤ فة دیگری که در اثربختی آالوزش ال تنی بمر
شفقت دس ت به خود بر افزای تابآوری دق الهممی ایفما
الیکند الدیتیتن عتق و الح ت است .الادران فرزدمدان ال متال
به اتیس  ،اغ ب خمود را در این مه فرزدمد آدهما دچمار چنمین
اختال ی شدش القصر المی دادنمد و خمود را در ایمن خصمو
سرزد الیکنند ،این سرزد بهدوبه خود الیتوادمد زالینمهای
برای ابتال به تن روادی ،اضطراب و افسردگی در آدان شمود
به دوبه خود افزای آسیب پذیری و کماه
که این اختال
تاب آوری را به همراش خواهد داشمت ،بنمابراین المیتموان بما
آالمموزش تمممرینهممایی دظیممر الدیتیتممن عتممق و الح ممت در
خصو بخت خود و حتی دیگران به آدها کمخ دمود تما
از قضاو سرسختاده در الورد خود فاص ه بگیردد و بمه یمخ
بهزیستی روادی الط وبی دست یابنمد کمه بمه ت م آن افمزای
تابآوری را دیز الیتوان التاهدش دمود.
افراد شرکتکننمدش در ایمن پمژوه در ج سمه آخمر بما
الوضو اشتراکا ادسادی آشنا گردیددد و ایمن الفهموم بمرای
هسمتند تنهما
آدها ت یین شد که الت ی که با آن در کتم
خا و الختط آدان دیست و افراد التعددی بما آدهما در ایمن
زالینه ش اهت داردد .دتمایج گودماگودی از تمأثیر ایمن بماور در
سالالت و بهزیستی روادی حمایت کردشادد بهگودهای که دمف
ا )2009ی ی از ارکان عممدش شمفقت بمه خمود را بمه هممین
الوضو اختصا دادش است.
درالجمو افراد شرکتکنندش طی هفمت ج سمه آالوزشمی
این توادایی را بهدست آورددد که از حضور ردمج خودآگماهی
یابند و ضمن حفاظت از خود در برابر التم ال  ،بمه شم ل
التفقاده ده النتقداده با آن برخمورد دماینمد و هممین الوضمو
باع ارتقاء سطح تابآوری در آدها گردیدش است.
همچنین به عنوان یافته جاد ی این پمژوه المی تموان بمه
ارت ا العنادار و النفی شمد اتیسم فرزدمدان بما تمابآوری
الادران اشارش دمود که با پژوهتمی کمه دمف و فاسمو ا)2014
ادجام دادش ادد و ارت اطی العنادار بمین درجمه شمد اتیسم و
استرس وا دین به دست آوردشادد همسو است .با ط شمد
درجمه اتیسم فرزدمد بممهخصممو در طمو دیالممد باعم
فرسودگی و تن بیتمتر و تمابآوری پمایینتمری در القابمل
عواالل بیرودی خواهد شد.
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بنابراین با توجمه بمه یافتمههمای ایمن پمژوه

المیتموان

برداالههایی برای افزای شفقت دسم ت بمه خمود در وا مدین
دارای فرزدممد اتیس م تممدوین دمممود تمما بممه ایممن کودکممان و
خادوادشهای آدها کمخ شود تا تابآوری خود را ارتقما دهنمد
و با داالالیما

زددگی با توان بیتمتری کنمار بیاینمد .شمفقت

دس ت به خود الفهوم دس تاً جدیدی است که الیتوادمد رشمد
الداخ های و پژوهتی را در حوزش رواندرالادی به دد ال داشته
باشد .این روش الیتوادد بهصور فمردی و گروهمی بمرای
ادوا الت ال

با ینی دیز المورد اسمتفادش قمرار گیمرد کمه در

پژوه های آتی بایستی کمه آن را جسمتجو کمرد .بمهعنموان
الحدودیت این پژوه الیتوان گفت که در بررسمی حاضمر
آزالوددیهای پژوه فق الادران دارای فرزدد اتیسم بوددمد
درحا یکه دف ا )2003در الطا عه خود دتمان دادش اسمت کمه
ویژگی شفقت دس ت به خود در زدان دس ت به الردان پایینتر
و تغییر این سازش در این جنس با سختی بیتتری همراش است
بنابراین ضرور دارد در پژوه های بعدی بر روی همر دو
جنس ،الطا عه صور گیرد .عدم اجرای پیگیمری بمهالنظمور
بررسمی تمداوم اثربختمی روشهمای المورد اسمتفادش دیمز از
الحدودیتهای دیگر این پژوه

است.

تقدیر و تشکر
دویسندگان بر خود زم الیدادنمد کمه از هم ماری صممیماده
ک یه الادرادی که در این طرح شرکت کرددد ،تقمدیر و تتم ر
دمایند.
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