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 چکیده

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر انعطاف پذیری روانی  و تاب اوری مادران کودکان مبتلا به  منظور به حاضر پژوهش هدف:

 انجام شده. 1931اوتیسم شهر شیراز در سال 

مادران دارای فرزند   کلیه آماری جامعه .است کنترل گروه با پس آزمون -آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه پژوهش این روش:

ها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت نفر از ان 9۳بود که  1931شیراز در سال مبتلا به اوتیسم شهر 

CFI)ی انعطاف پذیری شناختی پرسشنامهنفر( تقسیم شد. سپس  11نفر( و کنترل ) 11تصادفی به دو گروه آزمایش ) و (

(. قبل از مداخله از هر دو گروه مورد مطالعه، پیش آزمون گرفته شد. افراد گروه 2009پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون )

قرار گرفتند. بعد از تمام جلسات « درمان مبتنی شفقت»دقیقه ای به صورت هفته ای یکبار تحت  30جلسه  1ازمایش به مدت 

 عمل امد. درمانی از هر دو گروه پس ازمون به 

 نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت بر انعطاف پذیری روانی  و تاب اوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم موثر

 (.>00/0pباشد) معنادارمی نیز آماری نظر از و است. داده افزایش را آن و بوده

 اوری، مادران کودکان اوتیسم.درمان مبتنی بر شفقت، انعطاف پذیری روانی،تاب  کلیدی: یهاواژه

 

 

 

 

 مقدمه

(؛ 201۲خانواده نقش مهمی در تحمل اثرات حادثه یا بیماری یکی از اعضای خود به خصوص کودک دارد )کولتا و همکاران، 

بنابراین، کاملا طبیعی است که نیازهای خانواده با وضعیت کودکی که تحت حمایت، آموزش و پیگیری قراردارد، هماهنگ شود. 

یکی از تنش آورترین تجربیات برای هر خانواده ای، اداره کردن کودک دارای ناتوانی، اختلالات و یا بیماری مزمن است )کوبر، 

2010.) 

های دیگر کودک را از مسیر رشد طبیعی خود خارج می کند، یکی از این اختلالات که علاوه بر آنکه مانند بسیاری از اختلال

(. اوتیسم، ناتوانی 2019نظام خانواده که در رأس آن والدین قرار دارند را نیز تحت تأثیر قرار می دهد )هودری و همکاران، 

می شود فرد آن چه می بیند، می شنود و از طریق سایر حواس بدست می آورد را درک کند. رشدی مادام العمری است که مانع 

در نتیجه مشکلات شدیدی در حوزه روابط اجتماعی، ارتباطات و رفتار به وجود می آید. اوتیسم اختلال عصب شناختی پیچیده 

های مختلف آشکار شوند و ممکن است با شکل های اوتیسم می توانند بهای است که بر کارکرد مغز اثر می گذارد. نشانه

 ها درجاتی از ناتوانی هوشی دارندهای دیگر همراه باشند. برخی از افراد اوتستیک سطح هوش طبیعی دارند. اما بیشتر آنناتوانی
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ها نوع مشکل در آکه از خفیف تا شدید متغییر است. همه افراد اوتستیک در رفتار و تعامل اجتماعی مشکل دارند، اما وسعت و ن

 .)1911فرق می کند. ) کاکاوند علیرضا، 

(. والدین این کودکان با مشکلات 2010این اختلال تأثیر زیادی بر روی افراد، خانواده و جامعه دارد)جوشی و همکاران، 

ان راهکارهای مناسب متعدد و شرایط دشواری روبرو هستند. بسیاری از آنها به دنبال دانش، مهارت و یادگیری مسائلی به عنو

  (.2019برای رویارویی با پیامدهای این اختلال در زندگی خود هستند)الهورانی و همکاران، 

پیشینه پژوهشی نشان می دهد که والدین کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با والدین کودکان عادی و والدین کودکانی 

(. ویژگیهای این اختلال و هم چنین گاهی 2010تجربه می کنند )اوسبرن و رید، های مزمن دارند، استرس بالاتری را که بیماری

های قطعی و مؤثر و پیش آگهی نه چندان مطلوب، می تواند فشار روانی شدیدی را بر تشخیص دیرهنگام و دشوار، فقدان درمان

 (.200۳خانواده و والدین کودک تحمیل کند )کوهن و کارتر، 

های ک دارای ناتوانی مشکلات بسیاری برای پدر و مادر به وجود می آورد. حال با توجه به ویژگیدر واقع، تولد هر کود

کودکان مبتلا به اوتیسم و خلق و خوی دشوار آنها، پرورش کودکی با این مشکلات تحولی، یک چالش مهم و منحصر به فرد 

 (.201۲برای والدین به خصوص مادران است )اوزتورک و همکاران، 

(. 201۳سی ادبیات پژوهشی نشان می دهد مادران این کودکان با مشکلاتی در زمینه سلامت روانی مواجه بوده )هاسیاو، برر

مشکلات رفتاری و ارتباطی کودک، نگرانی مادران درباره دوام و ثبات شرایط کودک، پذیرش کم جامعه و حتی سایر اعضای 

ماعی کم، مشکلات مالی، انزوا و کمبود آگاهی والدین درباره تحول و پیشرفت خانواده نسبت به رفتارهای کودک، حمایتهای اجت

(. آنچه امروزه در کنار آسیب شناسی 2003کودک، از مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش استرس در آنها است )استس و همکاران، 

گرفته است، مسئله انعطاف پذیری روان روانی ناشی از استرسورهای مختلف محیطی نظیر فرزندان استثنایی مورد توجه قرار 

(. واکنش مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم به میزان انعطاف 201۳الاسلامی و همکاران، شناختی است )شیخ

ییر غهای در حال تپذیریدآنها در مواجهه با مسأله بستگی دارد. انعطاف پذیری روان شناختی به منزله توانایی سازگاری با محرک

محیطی تعریف شده است. برخی از پژوهشگران انعطاف پذیری روان شناختی را توانایی فرد برای ارتباط کامل با زمان حال به 

هایش تعریف کرده اند )توکلی و مژگان، عنوان یک انسان هوشیار و آگاه و توانایی او برای تغییر یا ادامه رفتار در جهت ارزش

اند بین انعطاف پذیری روان شناختی با طیف گسترده ای از مشکلات روان شناختی )فلدروس و  ها نشان داده(، پژوهش2010

( رابطه وجود دارد و پذیرش روانشناختی با شدت 2001( سلامت عمومی و کیفیت زندگی )وستین و همکاران، 2012همکاران، 

شکل ساز کودک، پذیرش روانشناختی والدین کاهش مشکلات بهداشت روانی والدین ارتباط منفی دارد و با افزایش رفتارهای م

 (.2012می یابد و موجب افزایش مشکلات روانی والدین می شود )ویس و همکاران، 

های بسیار مهم انسان است که باعث از طرف دیگر، ویژگی تاب آوری این مادران اهمیتی اساسی دارد. تاب آوری، از توانایی

ود. تاب آوری، ظرفیت افراد برای رشد یافتن در مواجهه با تنیدگی و فجایع است؛ به عبارت سازگاری مؤثر با عوامل خطر می ش

دیگر تاب آوری به عنوان کلیدی محافظتی در برابر عوامل خطر آفرین معرفی شده و از آن به عنوان یک ایده خوب، با ارزش 

ایمات تقویت و کمک نموده و آنان را در طول زندگی در مواجهه با عملگرایی بالا یاد میکنند که می تواند افراد را در مواجهه با نامل

 (. 2010خطرات حفظ کند )توکلی و مژگان، 

(. برخی افراد تسلیم شرایط 2012های رشد در افراد متفاوت است)هورانی و همکارانش میزان تاب اوری با توجه به جنبه

ها به عنوان فرصتی برای توانمند نمی شوند و حتی از این چالششود در حالی که برخی دیگر تسلیم حاد و مزمن زندگی می

صورت زیستی های مرتبط با تاب آوری در افراد به(. هرچند برخی از ویژگی2010کردن و رشد خود بهره می جویند)زرین کلک،

.و میتوان واکنش افراد را (2002های مربوط به تاب آوری را می توان یاد گرفت و تقویت کرد)گرنت و همکاران هست اما مهارت

ها تغییر داد؛ به طوریکه بتوانند بر مشکلات و تأثیرات منفی محیط، غلبه در مقابل استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشواری

 (. 2002کنند)کورهونن، 

 قع شود درمانهای درمانی که به نظر می رسد در بهبود سلامت روان والدین کودکان مبتلا به اوتیسم موثر وایکی از مدل

 است. (CFTمتمرکز بر شفقت )



( شفقت به خود را به عنوان سازه ای سه مؤلفه ای، شامل این موارد تعریف می کند: مهربانی با خود در مقابل 2019نف)

رتبط، مهای انسانی در مقابل انزوا و بهوشیاری در مقابل همسان سازی افراطی، امروزه ترکیب این سه مؤلفه قضاوت خود، اشتراک

اصول پایه در درمان مبتنی بر شفقت به این موضوع (. 2019نف و پامیر، مشخصه فردی است که نسبت به خود شفقت دارد )

اشاره می کند که افکار، عوامل، تصاویر و رفتارهای تسکین بخش بیرونی باید درونی شوند و در این صورت، ذهن انسان همان 

بنابراین (. 2019یامل و نف، نش نشان می دهد، در مواجهه با این درونیات نیز آرام می شود )گونه که نسبت به عوامل بیرونی واک

های درونی فرد و افزایش بهوشیاری و ذهن آگاهی در بهبود می توان انتظار داشت درمان مبتنی بر شفقت با کاهش قضاوت

 د.بهزیستی روان شناختی، تاب آوری، امیدواری و کاهش خود گسستگی کمک کن

، پرورش ذهن شفقت ورز است؛ در حقیقت درمانگر با توضیح و تشریح مهارتها و ویژگیهای درمان متمرکز بر شفقتمحور اصلی 

شفقت به مراجع، به تدریج این کار را انجام می دهد. بنابراین از طریق ایجاد و یا افزایش یک رابطه شفقت ورز درونی مراجعان با 

(. دو هدف اساسی 2003محکوم کردن، و یا خودانتقادی، کمک لازم به مراجعان می شود)گیلبرت، خودشان، بجای سرزنش کردن، 

های فرد جهت ایجاد احساس خود اطمینانی، توسعه توانایی( 2کاهش خصومت خود جهت داده و ( 1درمان مبتنی بر شفقت شامل 

های احساس تهدید شدگی عمل کنند. بخش اعظم فعالیت مهربانی و خود تسکینی است که می توانند به عنوان پادزهری در برابر

CFT  ،(2011بر روی ایجاد قابلیت شفقت ورزی متمرکز می باشند)اوشورث و همکاران. 

بالا بودن مشکلات روانی افسردگی، اضطراب، استرس، کاهش تاب اوری و.... در میان مادران کودکلن اوتیسم موجب می شود، 

آمدن با بیماری نباشند و تمام توجه و تمرکز خود را بر روی مسائل و مشکلات آینده فرزند خود متمرکز  اکثر مادران قادر به کنار

کنند. به علاوه تغییرات خلقی گذرا،کاهش کیفیت زندگی، محدود شدن فعالیتهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی از مواردی است 

 (. 2011لو و اوشرو، که باعث کاهش میزان سلامت روان این والدین می گردد)می

با توجه به این موارد، لزوم طراحی و اجرای مداخلاتی باهدف بهبود سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بیماران 

بر انعطاف پذیری روانی  و تاب اوری مادران  ضرورت دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت

 کودکان مبتلا به اوتیسم شهر شیراز انجام شد.

 روش 

 آماری جامعه پس آزمون بوا گروه کنترل انجام شد.-مطالعه حاضر، به شیوه نیمه تجربی بود و با بهره گیری از طرح پیش آزمون

ها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب نفر از ان 9۳بود که  31سال  کلیه مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم شهر شیراز در

شدند)از انجا که دسترسی به تمامی مادران امکان پذیر نبود از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد(. و به صورت تصادفی به 

ونه ها در نماز تعیین گروه نمونه پرسشنامهنفر( تقسیم شد. لازم به توضیح است که پس  11نفر( و کنترل ) 11دو گروه آزمایش )

اماری اجـرا شد. قبل از اجرای پرسشنامه هدف از پژوهش و محرمانـه مانـدن اطلاعات به دست آمده از آن توضیح داده شـد. و بعد 

 ها جمع اوری شدند.ها در نمونه اماری مجددا اجرا شد و دادهاز اجرای پروتکل نیز پرسشنامه

دقیقه ای به  30جلسه  1ه از هر دو گروه مورد مطالعه، پیش آزمون گرفته شد. افراد گروه آزمایش به مدت قبل از مداخل

قرار گرفتند. بعد از تمام جلسات درمانی از هر دو گروه پس آزمون به عمل « درمان مبتنی شفقت»صورت هفته ای یکبار تحت 

 گزارش شده است. 1تدوین گردید که پروتکل درمانی آن در جدول  آمد. اجرای مداخله درمانی بر اساس طرح درمانی گیلبرت

 خلاصه ای از جلسات درمان مبتنی بر شفقت. 1جدول

 اشنایی با أصول کلی درمان مبتنی بر شفقت -اشنایی درمانگر و اعضای گروه با هم -اجرای پیش ازمون جلسه اول

 جلسه دوم
توان از طریق ان بر مشکلات فایق أمد. چیست و چگونه میتوضیح درباره عملکرد این درمان و اینکه شفقت 

 و اشنایی با اموزش ذهن آگاهی و تمرین وارسی بدنی

 جلسه سوم

آشنایی با خصوصیات افراد شفقت ورز، شفقت نسبت به دیگران، پرورش احساس گرمی و مهربانی نسبت به 

آموزش افزایش ذهن آگاهی، پذیرش، خرد و قدرت،  .خود، پرورش و درک اینکه دیگران نیز مشکلاتی دارند

 و عدم قضاوت.



 جلسه چهارم
پرورش ذهن »های ها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود و شناسایی و کاربرد تمرینترغیب آزمودنی

 ، ارزش شفقت، همدلی و همدردی نسبت به خود و دیگران«شفقت ورز

 ها در زندگی روزمره آموزش روشهای ابراز شفقت و به کارگیری این روش جلسه پنجم

 جلسه ششم

های توجه شفقت ورز، استدلال شفقت ورز، رفتار های شفقت به شرکت کنندگان در حوزهآموزش مهارت

شفقت ورز، احساس شفقت ورز و ادراک شفقت ورز، ایفای نقش فرد در سه بعد وجودی خود انتقادگر، خود 

انتقاد شونده و خود شفقت ورز با استفاده از تکنیک صندلی خالی گشتالت، پیدا کردن لحن و تن صدای خود 

ندگی های مهم زانتقادگر و خود شفقت گر درونی هنگام گفتگوی درونی و مشابهت آن با الگوی گفتگوی آدم

 مانند پدر و مادر

 جلسه هفتم
افکار شفقت ورز و رفتار شفقت ورز. کار بر روی ترس از شفقت به پر کردن جدول هفتگی افکار انتقادگر، 

 خود و موانع پرورش این خصیصه. تنفس تسکین بخش ریتمیک، ذهن آگاهی و نوشتن نامه شفقت ورز

 جلسه هشتم
جمع بندی و نتیجه گیری و پاسخگویی به سؤالات اعضا و ارزیابی کل جلسات، تشکر و قدردانی از اعضا جهت 

 جلسات، اجرای پس آزمون شرکت در

 ها استفاده شد.در این پژوهش از دو ابزار برای گرداوری داده

CFI الف( پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی : این مقیاس را دنیس و وندروال :  (

درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود.  2سؤالی است که براساس مقیاس  20( طراحی کرده اند و یک ابزار خودگزارشی 2010)

و 93/0با افسردگی بک برابر با  ، به طور معکوس نمره گذاری می شوند. اعتبار همزمان این پرسشنامه12، 11، 3، 2، ۲، 2سؤالات 

( ضریب بازآزمایی 2019بود. در ایران شاره و همکاران ) 20/0روایی همگرایی آن با مقیاس انعطاف پذیری شناختی مارتینو رابین 

 (. 1939گزارش کردند )فاضلی و همکاران،  30/0و ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را 21/0کل مقیاس را 

سوال است که در مقیاس لیکرت )همیشه،  20این پرسشنامه دارای  (:2009ری کانر و دیویدسون )ب(پرسشنامه تاب آو

و هیچ وقت  1، بندرت = 2،گاهی اوقات = 9،اغلب اوقات = ۲= اغلب اوقات، گاهی اوقات، بندرت و هیچ وقت( که به گزینه همیشه

و در افراد دارای  ۲/10میباشد. نقطه برش برای افراد عادی  و حداقل آن صفر 100میگیرند. حداکثر نمره فرد این پرسشنامه  0=

؛ به نقل 191۲آوری بیشتر است )محمدی میباشد و هر چه نمره فرد بالاتر باشد بیانگر تاب 1/۲2اختلال استرس پس از سانحه 

 13/0روش آلفای کرونباخ (؛ با 191۲(. پایایی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون براساس پژوهش محمدی )1913از کیانی، 

گزارش شده است. و در این پژوهش پایایی  13/0(؛ با روش آلفای کرونباخ 191۳بدست آمده است و در پژوهش جوکار )

 .باشدمی 10/0پرسشنامه تاب آوری کانرو دیویدسون با روش آلفای کرونباخ 

 نتایج

پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. جهت استفاده از این های در این پژوهش برای آزمون فرضیهها: استنباط آماری داده

 هایی لازم است که در ذیل آورده شده است.آزمون، پیش فرض

برای بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تاب اوری و بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش )پیش 

ون( از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف تک نمونه ای استفاده شد، چون آزمون ـ پس آزمون( و کنترل )پیش آزمون ـ پس آزم

بزرگتر است، لذا توزیع متغیرهای وابسته نرمال است و لذا پیش فرض نرمال بودن  0/00سطح معنی داری به دست آمده از 

 شود.نمرات تأیید می

 . خروجی آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف متغیرهای اصلی تحقیق1جدول 

سطح معنی  انحراف معیار میانگین متغیرها

 داری

 139/0 01/1 21 پیش آزمون

 3۳۲/0 2۲/2 ۲1/100 گروه آزمایش



    پس آزمون

 331/0 ۳2/10 11/22 تاب آوری

    پیش آزمون

 309/0 ۳2/3 22/2۲ گروه کنترل

    پس آزمون

 30۳/0 21/3 31/20 پیش آزمون

 ۳10/0 2۲/2 199/10۳ گروه آزمایش

    آزمونپس 

 032/0 ۳9/12 ۳1/22 انعطاف پذیری روانی

    پیش آزمون

 202/0 ۲0/11 ۳۳/10 گروه کنترل

    پس آزمون

فرض  Leven)ها است. می توان با استفاده از آزمون لون)های تحلیل کوواریانس، همگونی واریانسیکی دیگر از پیش فرض

 های آزمایشی بررسی نمود.برابری یا همگونی واریانس را در گروه

 ها . نتایج آزمون لون جهت برابری واریانس2جدول 

 متغیرها
سطح معنی  آزمون لون

 داری

 تاب آوری

پیش 

 آزمون
93/1 2۲۲/0 

 0۳۲/0 210/9 پس آزمون

انعطاف 

 پذیری

پیش 

 آزمون
93/2 121/0 

 1۲۳/0 221/2 پس آزمون

است، بنابراین  0،00بزرگتر از  F)، مشاهده می شود از آنجا که سطح معنی داری آزمون لون)2همان گونه که در جدول 

های آزمایشی در هر دو متغیر تاب اوری و انعطاف پذیری روانی پذیرفته شده و تفاوتی بین آنها فرض برابری واریانس گروه

 مشاهده نشده است.

 Fریانس همگونی شیب رگرسیون است. برای اثبات همگونی شیب خط رگرسیون باید مقدار پیش فرض سوم تحلیل کووا

ها را حساب کنیم، اگر این شاخص معنی دار نباشد یعنی سطح معنی تعامل بین متغیرهای همپراش و مستقل در همه گروه

 بزرگتر باشد، پیش فرض همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است. 00/0داری از 

 همگنی شیب رگرسیون. 9جدول

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر متغیرها

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

 930/0 0۳2/1 292/932 2 210/1113 پیش آزمون تاب آوری

 گروه مستقل

پذیری انعطاف

 روانی

 ۲0/0 21۲/1 20/۲۲1 2 02/123۳ پیش آزمون

 گروه مستقل



می  0۳2/1تعامل متغیر مستقل و همپراش )پیش آزمون( برابر با  Fبا توجه به نتایج جدول فوق، در متغیر تاب اوری مقدار 

به دست آمده تفاوت معنی دار نمی باشد، بنابراین پیش  00/0باشد که با توجه به اینکه سطح معنی داری اثر تقابل بزرگتر از 

تعامل متغیر مستقل  Fرفته می شود. همچنین در متغیر انعطاف پذیری روانی مقدار فرض همگنی شیب خط رگرسیون نیز پذی

به دست آمده  00/0می باشد که با توجه به اینکه سطح معنی داری اثر تقابل بزرگتر از  21۲/1و همپراش )پیش آزمون( برابر با 

 پذیرفته می شود.تفاوت معنی دار نمی باشد، بنابراین پیش فرض همگنی شیب خط رگرسیون نیز 

می  0۳2/1تعامل متغیر مستقل و همپراش )پیش آزمون( برابر با  Fبا توجه به نتایج جدول فوق، در متغیر تاب اوری مقدار 

به دست آمده تفاوت معنی دار نمی باشد، بنابراین پیش  00/0باشد که با توجه به اینکه سطح معنی داری اثر تقابل بزرگتر از 

تعامل متغیر مستقل  Fر فرض همگنی شیب خط رگرسیون نیز پذیرفته می شود. همچنین در متغیر انعطاف پذیری روانی مقدا

به دست آمده  00/0می باشد که با توجه به اینکه سطح معنی داری اثر تقابل بزرگتر از  21۲/1و همپراش )پیش آزمون( برابر با 

 تفاوت معنی دار نمی باشد، بنابراین پیش فرض همگنی شیب خط رگرسیون نیز پذیرفته می شود.

 :فرضیات تحقیق

 ز بر شفقت بر تاب اوری مادران مبتلا به اوتیسم موثر است.درمان متمرکفرضیه اول: 

 های تعدیل شده نمرات اثربخشی  درمان متمرکز بر شفقت بر تاب اورینتایج تحلیل کوواریانس تقاوت میانگین ۲جدول.

سطح معنی  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 داری

 000/0 322/110 031/2210 1 031/2210 پیش آزمون

گروه 

 مستقل

22/۲312 1 22/۲312 32/۲01 

 ــ ــ 230/11 22 02/123۳ خطا

 ـــ 90 2۲0/2۲0 کل

   30/0   میزان اثر

، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون بین دو گروه ارائه شده است. براساس ۲در جدول 

معنی دار است، یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون،  (۲01،32)تاثیر متغیر مستقل  Fنتایج مندرج در جدول فوق، مقدار 

وجود دارد؛ بنابراین فرضیه صفر رد میشود؛ در نتیجه میتوان گفت درمان  اختلاف معنی داری بین میانگین نمرات در پس آزمون

درصد  0،33مادران کودکان اوتیسم اثر دارد. شاخص اثر به دست آمده حاکی از این است که  متمرکز بر شفقت بر تاب اوری 

ه آزمایش و کنترل بوده است. شاخص های بین گروهای میزان سخت رویی در اثر تفاوتهای فردی( نمرههای )تفاوتکل واریانس

های شرکت کننده در گروه آزمایش را می توان به درصد افزایش تاب اوری آزمودنی 30اثر به دست آمده حاکی از ان است که 

 درمان مبتنی بر شفقت نسبت داد.

 درمان متمرکز بر شفقت بر انعطاف پذیری روانی مادران کودکان اوتیسم فرضیه دوم:

های تعدیل شده نمرات اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر انعطاف پذیری نتایج تحلیل کوواریانس تقاوت میانگین. 0جدول 

 روانی مادران کودکان اوتیسم در گروه آزمایش و کنترل

سطح معنی  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 داری

 000/0 120/202 ۲0/91۲2 1 ۲0/91۲2 پیش آزمون

گروه 

 مستقل

۳  ۳  

 ــ ــ 230/11 22 02/123۳ خطا



 ـــ 90 2۲0/2۲0 کل

   30/0   میزان اثر

، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون بین دو گروه ارائه شده است. براساس 0در جدول 

معنی دار است، یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش  (202،120)تاثیر متغیر مستقل  Fنتایج مندرج در جدول فوق، مقدار 

آزمون، اختلاف معنی داری بین میانگین نمرات در پس آزمون وجود دارد؛ بنابراین فرضیه صفر رد می شود. در نتیجه می توان 

اکی ص اثر به دست آمده حگفت اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر انعطاف پذیری روانی مادران کودکان اوتیسم اثر دارد. شاخ

های بین گروه آزمایش های میزان شادکامی در اثر تفاوتهای فردی( نمرههای )تفاوتدرصد کل واریانس 0،33از این است که 

های شرکت درصد افزایش انعطاف پذیری روانی آزمودنی 3۳و کنترل بوده است. شاخص اثر به دست آمده حاکی از ان است که 

 آزمایش را می توان به روان درمانی مبتنی بر شفقت نسبت داد. کننده در گروه

 بحث و نتیجه گیری

به طور معنا داری باعث  افزایش انعطاف پذیری  بدست امده می توان گفت که درمان مبتنی بر شفقت fبا توجه به مقدار 

 روانی و ارتقا سطح تاب اوری مادران کودکان اوتیسم می گردد.

 ( همسو2012(، اندرسون و روسماسن)2019(، براهلر و همکاران)2010های بورسما و همکاران)نتایج پژوهشاین نتیجه با 

بین  کوواریانس تحلیل آزمون محاسبات نتایج اساس بر که است آن از حاکی 9 جدول نتایج و است. همچنین اطلاعات بوده

است و  داده افزایش را مطالعه مورد مادران کودکان اوتیسم در بین انعطاف پذیری روانی درمان مبتنی بر شفقت میزان گروهی

پژوهشگران دیگر از جمله نریمانی  هاییافته از هاییبخش همسو است با تحقیق از بخش این باشد. نیز معنادار می از نظر آماری

 .(2012، کوبایاشی )(1913)(، آقا یوسفی وشریف 1930(، شیخ الاسلامی و همکاران)1930و غفاری )

های ان موقعیت برای گام پذیری روانشناختی به توانایی افراد برای تمرکز بر موقعیت فعلی و استفاده از فرصت انعطاف

های درونی به رغم حضور رویدادهای روانشناختی چالش برانگیز یا ناخواسته اشاره دارد. )هایز برداشتن در جهت اهداف و ارزش

افراد دارای انعطافپذیری روانشناختی بالا رفتارشان را در هر موقعیت معین، بیشتر بر اساس (. به طور خلاصه، 2019و همکاران، 

 .(201۲و همکاران،  دهند )کاتز شان نشان می های فعلیشان و کمتر بر اساس رویدادهای درونی یا وابستگی ها و اهدافارزش

ف پذیری روانی را در مادران کودکان اوتیسم افزایش داده که نتایج این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر شفقت میزان انعطا

توانند با افزایش احساس انسجام و انعطافپذیری روانشناختی، در مواجهه با عوامل استرس زای شدید و است. و این مادران می

ی ناگهانی، رفتاری واضح و زا را از سر بگذارنند و یا حداقل در موقع مواجهه با رویدادهای افسرده ساز، مسایل مشکلرویداد

  .مرتبط از خود نشان دهند

( نیز نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارامدی 1932نتایج پژوهش زمانی مزد وهمکاران )

الا جدید، احتم عنوان شیوه درمانیمادران کودکان اوتیسم موثر بوده و به این نتیجه رسیدند که درمان متمرکز بر شفقت به

ای مناسبی در جهت کاهش مشکلات روانشناختی و افزایش سلامت روان مادران کودکان اوتیستیک، محسوب می گزینه مداخله

 بر روی  ای سازنده و مثبت نقش درمان مبتنی بر شفقت که دارد آن از حکایت پژوهش حاظر نیز از بخش این نتایج .شود

 .دارد هاآن تاب اوری و تقویت سطح   اوتیسمسلامت روان مادران کودکان 

ولی  است ذاتی بالقوه ظرفیت یک دارای گرچه که است ای خصیصه انسانی، هایویژگی از همانند بسیاری نیز تاب اوری 

 بسیاری داد.عوامل شکل افراد در را آن توان می بنابراین .کند می رشد و گیرد می شکل که است محیط تأثیر تحت بیشتر

 گذار تاثیر عوامل این از بگذارد ویکی تاثیر سازه تاب اوری افراد برروی میتواند مستقیم غیر یا و مستقیم به صورت که وجوددارد

 درمان مبتنی بر شفقت است.

 در تبیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود تاب اوری و انعطاف پذیری روانی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم،

میتوان گفت پژوهشگران در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند، که تقویت شفقت به خود به افراد در مواجهه با تمایلات خودانتقادی، 

تعاملات بین فردی و مهربانی با خود، انعطاف پذیری روانی و غیره، کمک میکند. افرادی که در وقایع استرس زای زندگی و تجربیات 

 (.200۳تر خود را محکوم کرده اند، خودارزیابی منفی از خود دارند)نف و همکاران، ناموفق زندگی، بیش



افرادی که نسبت به خود شفقت ورز هستند، به اندازه کسانی که شفقت به خود ندارند، به خودشان سخت نمی گیرند. و سازه 

و با استفاده از ذهن آگاهی، تجربه هیجانب  شفقت به خود کمک میکند افراد از احساسات دردناک و ناراحت کننده فرار نکنند

 (.2000شناسند و سپس نگرش مشفقانه ای نسبت به هیجانات منفی خود پیدا می کنند)گیلبرت و ایرونز، خودشان را می

 منابع

العات (. بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. مط1930اقایوسفی، علیرضا؛ شریف، نسیم. )

 .9۳-21 (9) 2روانشناختی، 

(. اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارامدی 1932گرمخانی. )مزد، گرافرا، داورنیا، باباییزمانی

 .2۲2-299(: ۲)3تصویر سلامت؛  والدینی مادران کودکان اوتیستیک.

ی استرس والدگری، شادکامی و انعطافپذیری (. مقایسه1930نسترن. )شیخ الاسلامی، علی؛ محمدی، نسیم؛ سید اسماعیلی قمی، 

 .20:  13های یادگیری، شناختی مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانی

زایمان (. بررسی ارتباط حس انسجام، خوددل سوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از 1930نریمانی، محمد؛ غفاری، مظفر. )
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Abstract 

Objective: The present study was conducted in 3131 to evaluate the effectiveness of 

compassion-based treatment on psychological resilience and resilience of mothers of children 

with autism in Shiraz. 

Method: This is a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. 

The statistical population of all mothers had children with autism in Shiraz in 3131, 28 of 

whom were selected as available samples and randomly divided into two groups of experiments 

(06 people) and control (06 people). Then the Cognitive Flexibility Questionnaire (CFI) and 

the Connor and Davidson Resilience Questionnaire (3112). Pre-tests were taken from both 

groups before the intervention. Individuals in the experimental group underwent "compassion-

based treatment" once a week for eight 91-minute sessions. After all the treatment sessions, 

both groups performed after the test. Research has shown that compassion-based therapy has 

been shown to increase and increase the resilience and resilience of mothers of children with 

autism. And statistically significant (p <1111). 

Keywords: Compassion-based therapy, mental resilience, resilience, mothers of children with 

autism.with autism.  

 

 


