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Abstract
The birth of a child with intellectual disability
affectson mothers and place them under multiple
stress. The purpose of the research was to
examine the effectiveness of group existencetherapy
on self-compassion and resilience mothers of
childrenintellectual disability. This semiexperimental study was conducted using pre-test
and post-test with control group the study
universe included all mothers with children with
intellectual disability who were referred to
rehabilitating center in Ardabil city in the year
of2017, 30 mothers were selected through the
target sampling method and randomly were
availability into two equal experimental and
control groups. Experimental group experienced
8 weeks of Existence therapy, while control
group were just followed. Self-compassion
Questionnaire (Raes, Pommier, Neff & Van
Gucht, 2013) and Resilience Questionnaire
(connor& Davidson, 2003) were used in pre-test,
post-test and follow up as the study instrument.
Data were analyzed by descriptive indices and
analysis of covariance. The result of comparing
post-test of scores in two group showed that there
were significant difference in self-compassion
and resilience scores intervention group and the
control group (p<0.01). Thus, can be said that of
existential group psychotherapy increased selfcompassion and resilience scores in mothers of
children with intellectual disability.
Keywords: group existence therapy, self-compassion,
resilience, mothers of children with intellectual
disability.
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مقدمه
خانواده نظامی پویا است که افرادی با احساس تعلق و هویت

اختالالت کمتوان ذهنی نسبت به کودکان مادران سالم بیشرتر

منحصربهفرد برای ایجاد یک محیط امن آن را تشدیل دادهانه.

اسرررت (هاسرررتینگ ،کوشررروب ،بررررون ،وارد ،اسررر ینوزا و

این نظام ،افرراد را از لحراع عرا ی ،اقتصرادی و اجتمراعی

ریمنگتون )2005 ،16که این ناامیهی و افسردگی برا احسراس

حمایت میکنه .وجود یک اختالل در خرانواده عملدررد کرل

ناممدن بودن امور ،احساس ناتوانی و بیعالقگی بره زنرهگی

خانواده را تحت تأثیر قررار مریدهره (کاوانرا  .)2013 ،1در

آشدار شهه (اسنایهر )2000 ،17و خوددلسوزی 18مادران ایرن

احسراس

کودکان را تحت تأثیر قرار میدهه .خوددلسوزی شدل سرالم

شادکامی در خانواده میشود ،اما به دنیرا آمرهن یرک کرودک

خودپذیری است که دارای سه مؤل ة خود-مهربانی در مقابرل

دارای معلولیت ،احساس دوگانة غم و شادی را به همراه دارد

خود-قضاوتی ،اشتراک انسانی در مقابل انزوا و ذهرنآگراهی

و عملدرد خانواده را به چالش میکشره (پلنرت و سرانهرز،2

در مقابل هماننهسازی افرا ی است که بر یدهیگر اثر متقابرل

 .)2007وجود کرودک مشردلدار و دارای ترأخیر رشرهی در

دارنه (نف .)2003 ،19مؤل ة خود-مهربرانی در مقابرل خرود-

خانواده ،والهین را متحمل اسرترسهرای جسرمانی و روانری

قضاوتی بیان میکنه ،شخصی کره خوددلسروزی براالیی دارد

میکنه (اسجیو ،بلومبر  ،ریس ،ویسر و بویرل .)2007 ،3بره

قادر است حتی هنگام رویارویی با ناکرامیهرا و برهبیاریهرا

ایجراد افسرردگی،4

دیهگاهی متعادل و همراه با مهربانی نسبت به خرود داشرته و

اغلب خانوادهها به دنیرا آمرهن یرک کرودک باعر

گونهای که وجود چنین فرزنرهانی باعر

اضطراب ،5ترس ،6اندار ،7پرخاشگری ،8خجالت9

می رزان ش ریو افسررردگی در مررادران کودکرران مبررتال برره

و احسراس

از اتخاذ رویدردی مبنی بر قضاوت نسبت بره خرود اجتنراب

گناه 10در کل خانواده میشود (هوور ،اوتن ،ریس و آنجرل،11

کنه .اشتراک انسانی در مقابل انزوا ،به این معناست که هنگام

 .)2010مجموعة این عوامل با هم ،فشار روانری مضراع ی را

تجربة شدست در زنهگی به این امرر آگراه باشریم کره تمرام

بر والهین این کودکران وارد مریکنره کره زنرهگی شخصری،

انسان ها شدست میخورنه و رنج را تجربه مریکننره و ایرن

خررانوادگی ،اجتمرراعی و ش ر لی آنهررا را تحررت تررأثیر قرررار

شرایط بهعنوان بخشی از تجربرة معمرول بشرری در زنرهگی

میدهه .این مشدالت در خانواده بیشرتر از همره مرادر را در

تمام انسانها رخ میدهه و ذهنآگاهی در مقابل هماننهسازی

مقابل مشدالت مربوط به بههاشت روان آسیبپذیر مریکنره

افرا ی به این معناسرت کره افرراد نسربت بره احسراسهرا و

(مککونسدی ،تورسهل ،چینچ ،جارهه و شروکری.)2008 ،12

هیجانهای خود آگاه باشنه و آنها را به گونرهای مناسرب در

مراقبت از کودک با کمتوانی ذهنی ،مادر را در معرر

انروا

نظر گرفته و تجربه کننه ،بهون اینده از آنها دوری کننه و یا

مختل ری از مخررا رات قرررار مریدهرره (رحیمری ،افراسریابی،

به ور کامل تحت سیطرة آنها قرار بگیرنه .مطالعات زیرادی

رستمپور و قهوسینیا .)1396 ،به وریکه این مرادران سرط

نشان داده انه که خوددلسوزی یک عامل پیشبینیکننهة قروی

سررالمت عمررومی (بررایراکلی و کررانر )2012 ،13و رضررایت

سالمت روان است (اودو و بریندر.)2014 ،20

زناشررویی (دایسررون )1997 ،14پررایینتررر و احسرراس شرررم و

مادران کودکان کمتوان ذهنی عالوه بر تحمرل مشردالت

خجالت بیشتری را گزارش کردهانه .دلیل احتمالی این امر آن

ناشری از مراقبررت از کرودک بای ره بررا مشردالت مربرروط برره

است که مادران با مشدالت کودک بیشتر درگیر بوده و تحت

هزینه های باالی اقتصادی ،کاهش روابط اجتماعی با آشرنایان

فشارهای بیشتری قرار میگیرنه (هاستینگ.)2003 ،15

و بستگان ،احساس گناه از به دنیا آوردن فرزنهی مشدلدار و

2. Plant & Sanders
4. Depression
6. Fear
8. Aggression
10. Feel guilty
12. McConkey, Truesdale, Chang, Jarrah & Shukri
14. Dyson
16. Kovshoff, Brown, Ward, Espinosa & Remington
18. Self-compassion
20. Odou & Brinker

1. Kavanagh
3. Schieve, Blumberg, Rice, Visser & Boyle
5. anxiety
7. Denial
9. Embarrassment
11. Huver, Otten, Vries & Engels
13. Bayrakli & Kaner
15. Hastings
17. Snyder
19. Neff
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نگرش های من ی ا رافیران نیرز کنرار بیاینره کره ایرن مروارد

کودک کنار بیاینه .برنامه های مهاخله ،توانایی ایرن مرادران را

می تواننه به تقلیل سالمت روان آنران منجرر شرهه (هروور و
همداران )2010 ،و تابآوری 1آنهرا را در مقابرل مشردالت

افزایش داده و موجرب کراهش اسرترس و ارتقرای بههاشرت
روان آنها و خانواده میشود (یهیریم ،هاجیاسرانو ،،ایرالر و

کررراهش دهررره .ترررابآوری بررره معنرررای سرررازوکار ذاترری

قاراکورد.)2013 ،7

خوداصالحگری انسان و یدی از سازههای اصرلی شخصریت

بنابراین ازجمله مواردی که میتوانه تضمینکننهة سالمت

برای فهم انگیرزش ،هیجران و رفترار و م هرومسرازی اسرت

روان این مادران باشه انجام مهاخلرههرای درمرانی در جهرت

(تورمینا .)2015 ،2تابآوری توانایی آموختن ،سازماندهری و
سازگاری با شرایط دشوار و پاسخ انعطابپذیر بره فشرارهای

ارتقای تابآوری و خوددلسوزی آنهرا اسرت .مهاخلرههرای
گروهی می توانه سبب تحدیم روابط والهین و فرزنهان بشود

زنهگی روزانه است که به افراد کمک میکنه ترا از سرالمتی،

و خطرررات پیشرررفت مش ردالت رفترراری و نتررایج من ری در

شادی و زنهگی معنریدار در مقابرل اسرترسهرای درونری و

زنهگی را کاهش دهه .عرالوه برر ایرن گرروهدرمرانی تعامرل

بیرونی دفا کننه (تیهه .)2016 ،3تاب آوری به معنای توانایی
ایستادن در برابر بحران یا چالشهای مسرتمر و بازگشرتن بره

والهین با فرزنرهان را افرزایش داده و باعر ارتقرای روابرط
خانوادگی و سالمت روان در آنها میشرود (بروردن ،شرالتز،

حالت اول است و امروزه به یرک م هروم ارزشرمنه در فهرم

هرمن و بروکز .)2010 ،8یدی از این مهاخالت گروهی مرؤثر

اینده چرا برخی خانوادهها بر اثر ضربة روانی و ناگواریها از

در بررارور سرراختن زنررهگی ،گررروهدرمررانی وجررودی 9اسررت.

هم می پاشنه ،درحالیکه برخی خانوادهها ،جان به در میبرنه

درمان وجودی رویدرردی فلسر ی دربرارة مرردم و بودنشران

و حتی قویتر میشونه ،تبهیل شهه اسرت (والرش.)1391 ،4
پژوهش های اخیر در مورد تابآوری عوامل مختل ی را نشان

داشته و به موضوعات مهم زنهگی مریپرردازد .ایرن شریوه از
درمان بر خصلت اجتمراعی وجرود انسران تأکیره مریکنره و

میدهه که از افرراد در مقابرل ترأثیرات من ری موقعیرتهرای

هستی با دیگران را به شیوة مستقیمتر جرز بنیرادی و پیشرتاز

زنهگی محافظت میکنه .اخیراً تاب آوری بهعنوان یک م هوم

وجود قلمهاد میکنه .درمانوجودی یدی از شیوههای مهاخله

مهم در روانشناسی سالمت پهیهار شرهه و پژوهشرگران بره
بیان و ش ابسازی این که چگونه افراد بهصورت مطلوب بره

است که در تحقیقات متعهد اثربخشی آن در کاهش بسریاری
از مشر ردالت روانشرررناختی ،ارتقرررای کی یر رت زنرررهگی و

ات اقات و شرایط دردناک زنهگی پاسخ میدهنره مریپرردازد

بههاشتروان نشان داده شهه است .این نو از درمان ساختار

(بنت ،آدن ،بروم ،میتدل و رکیهن .)2010 ،5مرادران کودکران

مطلوبی را دربارة ماهیت وجودی انسران ،تنهرایی ،10انرزوا،11

کمتوان ذهنی به دلیل مشدالت مربروط بره ایرن کودکران در

اضطراب و ناامیهی 12مطرح میکنه و به جای سرلب اختیرار

معر تههیه تابآوری قرار دارنه .از اینرو مهیریت کودک
کم توان ذهنی ،نبایه فقرط متمرکرز برر کرودک و مشردالتش

فرد ،بر رابطة بیمرار و درمرانگر ،رویرارویی صرادقانه و ت یرر
بهعنوان یک عمل شجاعانه از رب بیمار تأکیه دارد (اونسن،

باشه ،بلده بایه خانوادة وی مخصوصاً مادران این کودکران را

اهرروال ،کند رت ،لینررهفورس ،سررارین و همدرراران)2015 ،13

هم که برای کودک غنیتررین منبر حمرایتی هسرت در نظرر

درمانوجودی در روانشناسی بهعنوان وضعیتی مشرابه بررای

گرفت (آلو ،ایوی و الکومب .)2012 ،6به این دلیل مادران برا
کودک خاص با نیازهای ویژه و حتی مرادران دارای کودکران

تمام انسانها بهون توجه کردن به فرهنگ ،مذهب ،قومیرت و
نژاد به مسائل عمیق ماننره تنهرایی ،بریمعنرایی ،14مرر  15و

خطر ،نیاز به مهارتهایی دارنه تا با نیازهای ویژة

آزادی 16میپردازد (اودو ،ملین یانسون و دنیلسون.)2011 ،17

در معر

2. Taormina
4. Walsh
6. Alao, Ayivi & Lacombe
8. Borden, Schultz, Herman & Brooks
10. Alone
12. Frustration
14. Meaningless
16. Freedom

1. resilience
3. Thiede
5. Bennett, Aden, Broome, Mitchell & Rigdon
7. Yidirim, Hacihasanog, Ilar & Karakurt
9. group existencetherapy
11. Isolation
13. Oensun, Ahola, Knekt, Lindfors & Saarinen
15. Death
17. Udo, Melin-Johansson & Danielson
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امتیاز درمان-وجودی نسبت بره سرایر رویدردهرای درمرانی،

پس آزمون با گروه کنترل و به لحاع هرهب کراربردی اسرت.

تمرکز این رویدرد بر انتخابها و مسیرهای موجود به سمت
رشه شخصی است و تأکیه بر مسئولیتهای شخصی ،ارتقای

جامعة آماری پرژوهش شرامل تمرامی مرادران دارای کرودک
کم توان ذهنی بود که بره مراکرز توانبخشری شرهر اردبیرل در

آگاهی نسبت به موقعیتهای کنونی و احساس تعهره نسربت

تابسرررتان سرررال  1396مراجعررره کررررده بودنررره .در روش

به تصمیمگیری و عمل است .درمانوجرودی بره دنبرال ایرن

نیمهآزمایشی حهاقل هر کهام از گروههرای مهاخلره و کنتررل

است که به بیماران کمک کنه ،اگرچره نمریتواننره برخری از

میتوانه  15ن ر در نظر گرفته شرود (دالور .)1391 ،بره ایرن

رویهادهای ناخوشاینه و رنجآور را در زنهگی ت یر دهنه ،امرا
می تواننه تحلیرل و ت درر و برداشرت خرود نسربت بره ایرن

دلیل از بین این جامعه تعهاد  30ن رر بره شریوة در دسرترس
انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گرروه تعرهاد  15ن رر در

حوادث را ت یر دهنه (کوری.)1387 ،1

گروه آزمایشی و تعرهاد  15ن رر در گرروه کنتررل جرایگزین

نتررایج تحقیررق خررهادادی ،اعتمررادی و علرروی ()1393

شهنه .مالکهای ورود شامل حهاقل داشتن مهرک تحصریلی

اثربخشی درمران وجرودی را در بهبرود سرالمت روان گرروه
ههب نشان داد .نهابشرق ،قلیپور و توپدانلویی ( )1394در

دی لم ،شاغل نبودن ،رضرایتمنهی بررای شررکت در جلسرات
گروهی و رح درمان بود .همچنین مالکهای خرو ،عبارت

تحقیقی نشان دادنه که گروهدرمانی وجودی میتوانه به رور

بودنه از غیبت بریش از دو جلسره در گرروه آزمرایش ،عرهم

معنی داری در کاهش افسردگی پرس از زایمران مرؤثر باشره.

مشارکت و همداری در گروه و وجرود مشردالت رفتراری و

قمی و خهادادی ( )1395در پژوهشی نشان دادنه کره درمران

اخالقی در ول جلسات.

وجودی به شیوة گروهی موجب افرزایش امیرهواری مرادران
میشود .برزنچره ،عبرهالهی ،ارشرادی و اصر ری ( )1393در
تحقیقی اثربخشی معنادار گروه درمرانی را برر رفترار مرراقبین

ابزار سنجش
 .1پرسشنامة فرم كوتاه خود-دلسوزي :مقیراس  12مرادهای
جاجررت2

کودکان کمتوان ذهنی نشان دادنه.

خررود-دلسرروزی توسررط ری رس ،پررومر ،نررف و ون

بنابراین با توجه به این واقعیت که مرادران دارای کرودک
کم توان ذهنی در معر تههیره ترابآوری و خوددلسروزی

( )2011تهوین شهه و شرامل  6خرردهمقیراس (مهربرانی بره
خود ،قضاوت کردن خود ،اشتراک انسانی ،انزوا ،ذهن آگاهی

قرار دارنه و از آنجا که کاهش مشدالت این مادران میتوانه

و هماننهسازی افرا ی) است که ماده های این مقیاس در یک
یف لیدرت پنجرتبه ای (هرگز= ،1تقریبراً هرگرز= ،2نظرری

منجر شود و با توجره بره ایندره در ایرران تراکنون اثربخشری

نهارم= ،3تقریباً همیشه= 4و همیشه= )5مرترب شرهه اسرت.

گروهدرمانی وجودی برر ترابآوری و خوددلسروزی مرادران
دارای کودکان کمتوان ذهنی کار نشهه است ،بر همین اسراس

حهاقل و حهاکثر نمرة این ابزار به ترتیرب  12ترا  60اسرت.

به بهبود وضعیت روانشناختی و تعامل آنها با ایرن کودکران

فرضیههای پژوهش عبارتانه از:

ضمناً سؤالهرای  11 ،9 ،8 ،4 ،1و  12برهصرورت معدروس
نمرهگذاری میشونه .نمررههرای براالتر در ایرن ابرزار میرزان

 .1گررروهدرمررانی وجررودی مرریتوانرره موجررب ارتقررای

خود-دلسوزی باال و نمرة پایین ،میزان خود-دلسروزی پرایین

تابآوری مادران دارای کودک کمتوان ذهنی شود.
 .2گررروهدرمررانی وجررودی مرریتوانرره موجررب ارتقررای

شرکتکننهه ها را نشان مری دهره (اوودو و بریندرر.)2004 ،3
ضریب آل ای کرونباخ این مقیاس را  0/86گزارش کرردهانره.

خوددلسوزی مادران دارای کودک کمتوان ذهنی شود.

در پژوهش رجبی ،گشتیل و امانالهی ( )1395ضریب آل رای
کرونباخ این مقیاس  0/65و روایی همزمان آن برا پرسشرنامة

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :رح این پژوهش به

 26مادهای خوددلسوزی  )p<0/05( 0/56گزارش شهه است.
در این پرژوهش همسرانی درونری مقیراس بره شریوة آل رای

لحاع روش از نرو نیمهآزمایشی و برا ررح پیرشآزمرون-

کرونباخ  0/76به دست آمه .دو نمونه از گویههای پرسشنامه

2. Raes, Pommier, Neff & Van Gucht

1. cory
3. Odou & Brinker
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عبارتانه از" :وقتی ات اق دردناکی رخ میدهه سعی میکرنم
دیهگاه و نظر متعادلی را از موقعیرت داشرته باشرم"" .سرعی
میکنم به شدستهایم برهعنروان بخشری از شررایط زنرهگی
انسانی نگاه کنم".

رویدرد خود و ترهوین مجموعرهای از اصرول عملری نشران
نمی دهنه .این محهودیت درواق نقطة قوت این رویدرد نیرز
هسررت .ای رن درمرران بررهعنرروان یررک چشررمانررهاز نرراهمگن،
چنهوجهی و نسبتاً م هومی ،مجموعهای از شیوههای درمرانی

 .2پرسشنننامة تننابآوري كننانر و دیویدسننون :ایررن

را به درمانگران پیشنهاد نمیکنه ،بلده مجموعرهای از عقایره،

پرسشنامة  25سؤالی توسط کانر و دیویهسون 1در سال 2003

امدانات و انتقادات را فراهم میکنه کره مریتوانره در قالرب

راحی شهه است و در مقیاس پنجدرجهای بین ص ر (کرامالً
نادرست) و چهار (همیشه درسرت) نمررهگرذاری مریشرود.

گستردهای از روشهای درمانی قرار داده شود (لباو.)2008 ،2
در این پژوهش مرادران برر اسراس پروتدرل درمرانی محقرق

پای رایی آن بررا اسررت اده از آل ررای کرونبرراخ ( )0/89مطلرروب

ساخته بر اساس نظریة درمان وجودی مرهل فراندرل ()1386

گزارش شهه و روایی سازة آن نیز با است اده از تحلیل عوامل،

و م ری ( )1977مررورد مهاخلرره قرررار گرفتنرره .خالصررهای از

پنج عامل را به دست داده است (کانر و دیویهسرون.)2003 ،
این مقیاس را در ایرران محمرهی ( )1384هنجاریرابی کررده

جلسات درمانی گروهی بر اسراس ایرن پروتدرل درمرانی در
جهول  1ارائه شهه است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها برای

است .برای تعیین روایی این مقیاس نخسرت همبسرتگی هرر

بررسی فرضیة پژوهش از شاخصهای آمار توصی ی و تحلیل

گویه با نمرة کل و اجزای گویه نیز ضرایبی از  0/41ترا 0/64

کوواریانس تک مت یری است اده شه.

را نشان دادنه .برای تعیین پایایی مقیراس تراب آوری کرانر و
دیویهسون از آل ای کرونباخ بهره گرفته شه و ضرایب پایایی
 0/89به دست آمه .در این پژوهش همسانی درونری مقیراس

ی فتهه
در جررهول  2شرراخصهررای توصرری ی مت یرهررای پررژوهش
(میانگین و انحراب معیار) گرروه هرای آزمرایش و کنتررل در

از گویههای پرسشنامه" :حس مریکرنم برر زنرهگیام کنتررل

پیشآزمون و پسآزمون ارائه شهه است.

به شیوة آل ای کرونباخ  0/86به دست آمهه اسرت .دو نمونره
دارم" و "چالشهای زنهگی را دوست دارم" است.

نتایج جهول  2نشان می دهره کره میرانگین ترابآوری و
خوددلسوزی در پیشآزمون گروه آزمایش بره ترتیرب 34/05
و  24/80و در پسآزمرون  44/46و  30/40اسرت .همچنرین

روش اجرا و تحلیل دادهه
بعه از انتخاب مادران ابترها پرسشرنامه هرای خوددلسروزی و

میانگین تابآوری و خوددلسوزی در پیشآزمون گروه کنترل

تابآوری را برای به دست آوردن نمرههای پیشآزمرون قبرل

به ترتیب  32/80و  25/13و در پرسآزمرون  31/40و 24/26

از اجرای جلسههای گروهدرمرانی ،برر روی شررکتکننرهگان

است که نشاندهنرهة اثربخشری معنرادار درمران وجرودی در

گروه آزمرایش و کنتررل بره اجررا در آمره .سر س جلسرات
گروهدرمانی بر اساس یک رح از پیش تعین شهه به مهت 8

میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش است .این در حرالی
است که ت اوت چنهانی بین میانگین پیشآزمون و پسآزمون

جلسه بر روی شرکتکننهگان گروه آزمایش اجررا شره ،ایرن

گروه کنترل مشاههه نمیشود.

در حالی بود که شرکتکننهگان گروه کنترل هریچ مهاخلرهای

در این پژوهش برای تحلیل استنبا ی نترایج از تحلیرل

را دریافرررت ندردنررره .پرررس از اتمرررام جلسرررات درمررران،

کوواریانس است اده شه .از اینرو ابتها پیشفر های تحلیرل
کوواریانس(نرمال بودن توزی نمررات ،همگنری واریرانس در

شرکتکننهگان هر دو گروه برای به دست آوردن نمررههرای
پسآزمون توسط پرسشنامههای مذکور ،مجهداً مورد ارزیرابی

گروهها و همگنی شیب رگرسیون) مورد بررسی قرار گرفرت.

قرار گرفتنه.

برررای بررس ری نرمررال بررودن توزی ر نمرررات پ ریشآزمررون و

یدی از مهمترین تأکیههای درمان وجودی ،منحصربهفررد

پسآزمون از آزمون کولموگراب-اسمیرنف اسرت اده شره کره

بودن هر مراجر  ،درمرانگر و هرر ارتبراط درمرانی اسرت .از
ایرنرو ،درمرانگران وجرودی تمایلی بررای بره نظم درآوردن

نتایج نشان داد ت اوت معناداری بین توزی نمرات پیشآزمون
و پسآزمون با توزی نرمال وجود نهارد ( .)sig=0/2از اینرو

2. Lebow

1. conner & Davidson
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نرمال بودن توزی نمرات تأییه شه .عالوه بر این برای

پیشآزمونها برای بررسی همگنی شریب رگرسریون اسرت اده

فر

بررسی همسانی واریانسهرا از آزمرون لروین اسرت اده نترایج
نشان داد که در مرحلة پیشآزمرون خوددلسروزی ( F=2/11,

شه که با توجه به نتایج به دست آمهه م روضههرای همگنری
شیب رگرسیون رد نشه .با تأییه این فرضیهها امدران تحلیرل

 ،)sig=0/55تررابآوری ( )F=2/33, sig=18برره دسررت آمررهه

کوواریانس فراهم شه ،جهول سه نترایج تحلیرل کوواریرانس

اسررت و پررسآزمررون خوددلسرروزی (،)F=1/12, sig=0/36

تک مت یری را نشان میدهه.

تابآوری ( )F=1/98, sig=29به دست آمهه است کره نشران
میدهه پیشفر برابری واریانسها در مت یرهرای پرژوهش
مورد تأییه است .همچنین از سط معناداری تعامرل گرروه و
جدول  .1خالصة جلسات گروهدرمانی وجودي
جلسة اول

در این جلسه ،گروه با یدهیگر آشنا شهنه ،ههب از این جلسه آشنایی با قوانین و دالیل تشردیل گرروه برود .در پایران
جلسه بهعنوان تدلیف جلسة اول از اعضا خواسته شه تا خصوصیات و ص ات مربوط به خود را مشخص کننه.
به چالش کشانهن پاسخ به سؤال من چه کسی هستم؟ س س م هوم خودآگاهی مورد بح

جلسة دوم

قرار گرفت .اعضا نظرهرای

خود را بیان کردنه و از دیهگاه وجودی خودآگاهی بررسی شه و در انتهای جلسه تدلی ی متناسب با بحر

بره اعضرا

ارائه شه.
مرور و بررسی تدالیف جلسة قبل ،اجرای فن خط عمر توسط اعضا و گ توگو دربرارة آن ،بررسری ت درر و نگررش
جلسة سوم

اعضا نسبت به مر

و نیستی ،به چالش کشانهن نگرش اعضا توسط درمانگر ،جمر بنرهی و ارائرة تدلیرف؛ از اعضرا

خواسته شه برای جلسة آینهه از دیه پهیهارشناختی خود ،توصی ی از ویژگیهای مر
مرور تدالیف جلسة قبل ،بررسی تجارب اعضا دربارة فقهان و سو
جلسة چهارم

مر  ،تشری نقش مر
تا اعالمیة فوتی را از مر

را بیان کننه.

و ارائة برازخورد ،رویرارویی تجسرمی اعضرا برا

در زنهگی توسط درمانگر و مشارکت اعضا ،خالصه و جم بنهی جلسه ،از اعضا خواسته شه
خود یا مر

هر کسی که نسبت به آن دلبستگی شهیه دارنه برای جلسة آینهه راحی کننه.

مرور تدالیف جلسة قبل ،پرداختن به م اهیم آزادی ،حق انتخاب و وجود محهودیتها ،بررسی تجارب اعضا در مورد
جلسة پنجم

موقعیتهای چالشبرانگیز آزادی در انتخاب ،توصیف ارتباط بین آزادی و مسرئولیت توسرط درمرانگر و دادن تدلیرف
مرتبط با جلسه.
بررسی تدالیف داده شهه ،بررسی پاسخ اعضا به سؤالهای آیا زنهگی دارای ههب و معنا است؟ و آیا تنهرایی رنرجآور

جلسة ششم

است؟ و به چالش کشانهن آنها ،تشری م هوم تنهایی بق دیهگاه وجودی توسط درمانگر ،جم بنهی و ارائة تدلیرف
به اعضا.

جلسة ه تم و
هشتم

مرور تدالیف ارائه شهه ،بررسی پاسخ اعضا به سؤالهای آیا زنهگی دارای ههب و معنا است؟ و من برای چه زنرهگی
میکنم؟ بح
مباح

دربارة آنها و ارائة بازخورد ،پرداختن به تجارب اعضا دربارة احساس پوچی و بیهودگی و جمر بنرهی

جلسه.

گروه در مورد عواملی که میتواننه بر افدار و احساسرات فررد ترأثیر داشرته باشره ،بره گ رتوگرو نشسرتنه .از روش
جلسة نهم

تجسمسازی ذهنی است اده شه ،به این صورت که از اعضا گروه خواسته شه تا یدی از موقعیتهای که در آن موفق یرا
شدست خورده بودنه را تجسم کرده و به این پرسش پاسخ دهنه که در این حالت چه کسی را مسئول میداننره؟ چره
احساسی نسبت به آن دارنه؟ و از اینده مسئولیت رفتارهای خود را میپذیرنه جه احساسی دارنه؟

جلسة دهم

تشری مباح
و مسئولیت ،مر

مطرحشهه در جلسات گذشته توسط اعضا ،تبیین ارتباط و پیونه بین م اهیم خودآگاهی ،تنهرایی ،آزادی
و معنایی توسط رهبر و اعضا ،اشاره به فراینه گروه از آغاز تا پایان.
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جدول  .2آمارههاي توصیفی نمرههاي تابآوري و خوددلسوزي در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

آزمایش
كنترل

مقیاس

پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحراب استانهارد

میانگین

انحراب استانهارد

تابآوری

34/05

2/44

44/46

3/68

خوددلسوزی

24/80

2/14

30/40

2/77

تابآوری

32/80

2/95

31/40

4/04

خوددلسوزی

25/13

2/88

24/26

2/34

جدول  .3تجزیهوتحلیل كوواریانس براي مقایسة میانگین نمرههاي تابآوري و خوددلسوزي
منبع تغییرات

متغیر وابسته

عضویت
گروهی

تابآوری
خوددلسوزی
تابآوری
خوددلسوزی

پیشآزمون

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

725/48
303/11
131/90
55/66

1
1
1
1

725/48
303/11
131/90
55/66

F

sig

اندازۀ اثر

توان آماري
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همیشررگی در زنررهگی وجررود نررهارد (ون دورزن.)2012 ،1

تاب آوری ( )F=725/48و خوددلسوزی ( )F=303/11ت اوت

انسانها زمانی به سالمت روانی دست پیها میکننه کره خرود

بین گروه آزمرایش و کنتررل در سرط آل رای  0/01معنرادار

را در برابررر شدسررتهررا ،ازدسررت دادنهررا و جررا مانررهن از

اسررت؛ بنررابراین فرض ریههررای پررژوهش مبن ری بررر اثربخش ری
گروهدرمانی وجودی برر ارتقرای ترابآوری و خوددلسروزی

آرمانها ،مورد سرزنش و مالمرت قررار نههره و از خرود در
برابر تجربیات ناخوشراینه محافظرت کنره .خوددلسروزی بره

مادران کودکان کمتوان ذهنی مورد تأییه است.

معنی پذیرش عا ی رخهادهای اسرت کره در درون مرا رخ
می دهه و نوعی درگیرر شرهن در فراینرههای ارزیرابی خرود

بحث و نتیجهگیری
ههب این پژوهش بررسی اثربخشی گروهدرمانی وجودی برر

(خواه مثبت و خواه من ی) است که بر احساسات مهرورزانره،
درک و پذیرش خود و تشرخیص احسراس مشرترک انسرانی

خوددلسوزی و تابآوری مادران دارای کودک کمتوان ذهنری
بود .این مطالعه نشان داد که در میانگین خوددلسوزی ت اوت

متمرکز است (گرمر .)2009 ،2در گروهدرمانی این فرصت بره
بیماران داده میشود تا با پذیرش این ندته که مشدالت از هر

معنی داری بین گروه های مهاخله و کنترل وجود داشته اسرت

نوعی برای همة انسانها وجود دارد و صرفاً مختص به آنهرا

که این امر بیانگر تأثیر درمانوجودی بر خوددلسوزی مرادران

نیست به نوعی اشتراک در مشردل رسریهه و خرود را تنهرا و
منزوی در مشدل نمیبینه (کوری .)1387 ،از اینرو پذیرش

کودک کمتوان ذهنی است .در تبیین این یافته میتروان گ رت
که درمانوجودی ،مراجعان خود را تشویق میکنه برا ابعرادی

مشدل که از نگاه درمانوجودی از دالیل عهم بههاشرت روان

از زنهگی خود که همواره از آن فرار میکردنه ،روبهرو شونه

است ،رسیهه تا از این ریق بتواننه خرود را بیشرتر مشر ول

و شجاعانه این وقای ناگوار را در زنهگی خرود بره رسرمیت

شادیهایشران کننره .درواقر گرروهدرمرانی وجرودی باعر
ارتقای اشتراک انسانی (از مؤل ههای اصلی خوددلسروزی) در

محقق میشرود کره فررد ب ذیرد کره امنیت و نشاط پایرهار و

افراد میشود ،به این معنا که این بینش را در گروه به مرادران

بشناسنه و ب ذیرنه که شادی و نشاط در زنرهگی در صرورتی
2. Germer

1. Van Deurzen
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میدهه که رنج و درد جزئی اجتنابناپذیر در زنهگی تمرامی

دهنه ،اما میتواننه روشهای مقابله برا آن را ت ییرر داده و از

انسان ها است ،در گروه درمرانی شررایطی بررای ایرن مرادران
فراهم میشود که رنج و درد خود را بهعنوان بخرش معمرول

بیحوصرلگی و عرهم تحمرل مشردالت زنرهگی بره سرمت
تابآوری و سازگاری با شرایط سخت حرکت کننه (کروری،

زنهگی در نظر بگیرنه ،درواق گروهدرمانی با تأکیه بر ارتقای

 .)1387انسانها زمانی که با شرایط سرخت زنرهگی روبرهرو

عهم انزوا

میشونه تاب آوری خود را که از مؤل ههای اصلی سرازگاری

و تنهررایی در مررادران مریشررود و ایرن آگرراهی را در مررادران

با شرایط دشروار زنرهگی اسرت از دسرت مریدهنره (تیرهه،

برجسته تر میکنه که مادران دیگری غیر از خودشران نیرز برا
مشدل دارا بودن کودک کمتوان ذهنی درگیر بروده و برا ایرن

 .)2016همان ور که گ ته شه یدی از اهرهاب گرروهدرمرانی
وجودی معنا دادن به ات اقات دردناک زنهگی است (اونسن و

نگاه از حالت اختصاصی بودن مشدل خود را خار ،کررده و

همداران .)2015 ،در گروهدرمانی این فرصت به مرادران داده

به یک حس مشرترک دسرت پیرها مریکننره (گرمرر.)2009 ،

میشود که هرچنه با شرایط اجتنابناپذیر روبهرو اسرت ،امرا

همچنین گروهدرمانی با تمرکز بر آگراهی کره یدری دیگرر از
مؤل ههای خوددلسوزی است (نف ،)2003 ،بره بیمراران ایرن

این آزادی را دارنه که افدارشان را نسربت بره محرهودیت و
رنج ت یر داده ،و بازنهة شرایط دشوار نشونه و از این ریرق

فرصت را میدهه که شررایط دردآور و افدرار من ری را درک

دلیل و معنایی برای دردها و رنجهایشان پیها کننره (فراندرل،

کرده و بهون آنده از آن ها سرخورده شونه ،معنرای ترازه بره

 .)1386با توجه به این موارد وقتی آنها به این براور برسرنه،

آنها بههنه (کروری .)1387 ،وقتری مرادران بره واسرطة ایرن

تاب آوری آنها در خصوص رویهاد نراگوار (داشرتن کرودک

آگاهی به این بینش میرسنه که درد و رنرج ناشری از داشرتن
کودک کمتوان ذهنی چیزی است که همة مرادران دارای ایرن

کمتوان ذهنی) ارتقا پیها کرده و به دنبال آن ت ییرات مثبت در
کی یت زنهگی و بههاشت روان این مادران به وجود مریآیره

کودکان آن را تجربه میکننه و فقط اختصاص به آنها نهارد،

(یهیریم و همداران.)2013 ،

حس مشترک انسانی در شرایط سخت روانی باع

کمتر در دام بیشهماننهسازی و انزوا گرفتار شرهه و آنهرا را

نتایج نشان داد که گروهدرمرانی وجرودی موجرب ارتقرای

بخشی از زنهگی معمول در نظر میگیرنره ،هرچنره کره ایرن
آگاهی رنجآور باشه.

تابآوری و خوددلسوزی مادران دارای کودک کمتروان ذهنری
میشود .از آنجا که ارتقای تابآوری و خوددلسروزی موجرب

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که گروهدرمانی وجودی

ارتقای بههاشت روان و سبک زنرهگی و تحمرل درد و رنرج و

ارتقررای تررابآوری مررادران کودکران کررمترروان ذهنری

سازگاری با شرایط دردناک زنهگی میشود .بنرابراین بجاسرت

میشود .تابآوری ظرفیت افراد برای سالم مانهن ،مقاومت و

که بهمنظور ارتقای مت یرهای تابآوری و خوددلسوزی مادران

تحمل در شرایط سخت و ناگوار است که فرد نه فقط برر آن
شرایط چیره میشرود ،بلدره ری آن قرویترر نیرز مریشرود

بهصورت مستقیم و برهصرورت غیرر مسرتقیم در رونره بهبرود
فرزنهپروری این مادران و ارتقای کی یت نگههاری این کودکان

رواندرمانی وجودی تالش نمیکنه تا درد و رنج انسانهرا را

از مهاخالت گروهدرمانی وجودی بر مراقبین کودکان کرمتروان

از بین ببرد ،از آنجا که زنهگی انسانها از لحاع ماهیتی ترومم

ذهنی در خهمات درمانی و بههاشتی است اده بهینه شود.

با رنج است در عو به انسانها کمک میشرود برا پرذیرش
واقعیت درد و رنج برای دردهای زنهگی معنا بیابنه ،انسانهرا

ازجمله محهودیتهای این پژوهش نهاشرتن برنامرههرای
پیگیری بهمنظور دنبال کردن اثربخشی در ول زمان ،اسرت اده

واکنشهای گونراگونی بره شررایط دردنراک در زنرهگیشران

از نمونررهگیرری در دسررترس خودگزارشری و محررهودیت در

میدهنه و هنگامیکه با رویهادهایی روبهرو میشونه که بودن

تعمیم یافتهها بود.
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