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 چکیده
خود بر  اب آموزش شفقت اثربخشیاین پژوهش با هدف بررسی 

این مادران انجام گردیدد  اسدتط حدری ایدن      یآور تابافزایش 
 -آزمددون پدد ش صددور  بددیپددژوهش از نددوه شددای آزمایشددی و  

آماری شامل مادران دارای  ةبا گرو  گوا  بودط جامع آزمون پس
بدی مرکدز ات سدم یداوران زیند  شد ر        کنند  مراجعیفرزند ات سم 

مدادر بودندد کدی     42مونی مورد مطالعی شدامل  ط نشود یماصف ان 
تصدادفی در دو گدرو     صدور   بدی در دسترس انتخداب و   حور بی

سنجش ات سم )کدارز    های  اسمقآزمایش و گوا  گماشتی و از 
بددرای  (4002)کانرودیویدسددون   یآور تدداب( و مق دداس 8811
 دوساعتی جلسی 7استفاد  شدط گرو  آزمایش  ها داد  یآور جمع

هفتگدی دریافدت    صدور   بدی آموزش شفقت نسات بدی خدود را   
دریافت نکردنددط   یا مداخلیگرو  گوا  ه چ  کی یدرحالکردند  

از حرید  تلل دل    هدا  داد ارزیابی و  مجدداًدر پایان هر دو گرو  
شددندط نتددایش نشدان داد کددی    وتلل دل  تجزیددیمدورد   کوواریدانس 

افدراد   یآور تداب معنداداری بدر    حدور  بدی خود  اآموزش شفقت ب
مؤثر بود  و مدادران در گدرو  آزمایشدی افدزایش      کنند  شرکت
نشدان دادنددط بدا     یآور تداب ( را در مق اس >008/0P) یمعنادار

خدود   بدا شفقت  آموزش توان یم پژوهشاین  های یافتیتوجی بی 
مدادران دارای   آوری تابیک روش مؤثر بر افزایش  عنوان بیرا 
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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 self- 
compassion 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 
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 مقدمه
حضور کودکی با اختالل اتیسم  در یمخ خمادوادش التم ال      

المادر   خصمو   بهو بر اعضای خادوادش  آورد یالفراوادی پدید 
است که  زا استرس یها تجربه آدها ینتر اله که  گذارد یال یرتأث

آن خادوادش خود را از داشتن فرزدمد سما   و  مذ      بر اساس
. اتیس  اخمتالل رشمدی   بیند یالتعاالل التقابل با کودک الحروم 

عصمم ی کممه در دو حمموزش ک ممی دقممط در ارت مما  و تعاالممل  
الحمدود و ت مراری    های یتفعا اجتماعی و رفتارها، عالیق و 
(. 2012 ،1آالری ما  پزشم ان  روانالعرفی شدش اسمت. اادجممن   

( در سمال  WHOا 2ط ق آالار رسمی سازالان بهداشت جهمادی 
هزار دفر، یخ دفر به اختالل اتیس  ال تال بمودش،   5از هر  1995
دفر رسمیدش و در   166این الیزان به یخ در  2004سال االا در 
کودک یخ دفر به اخمتالل اتیسم  ال متال     42از هر  2014سال 

وجود کمودک دارای دماتوادی بمه د یمل      طورک ی بهبودش است. 
و در پی آن وا دین  کند یالحا ت شوکی که در وا دین ایجاد 

و  کننمد  یالم زیمادی   یها تالشبرای از بین بردن چنین حا تی 
دیمز وجمود دارد و    هما  تمالش الادمدن ایمن    دتیجمه  بمی  احتمال

جدیممدی و ا. شممود یالممفتممارهای بسممیاری بممر وا ممدین وارد 
 (1294هم اران،

 دتمان  صراحت به کودکان به الربو  پژوهتی های یتینهپ

 زداشمویی  روابم   و خمادوادگی  یفضما  بمر  کودکمان  که دادش

( در 1289زالمادی،  و ی تما  شم وهی گذاردمد ا  یال تأثیر وا دین
پژوهتی با دو دموده وا دین دارای کودکان در حمال رشمد و   
وا دین دارای کودکان اتیس  دتان دادش شد که وا مدین دارای  

و دااالیمدتر هسمتند    تمر  بمدبین کودکان اتیس  دس ت بمه آینمدش   
فمرن، فم   و    ؛ جادسون2011، 2کاپ، وو ف، بوبت و آدرینا

ه وا ممدین کودکممان (. قابممل رکممر اسممت کمم2011، 4سیمسممون
خودشمان را او مین ع مت شمرای       یرالنطقیغ طور بهاتیستیخ 
افردادمدز و   کننمد  یالم و خمود را سمرزد     دادند یالکودکتان 

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

المادر(   60المادر( و سمندرم دوان ا   199اختالل طیف اتیس  ا
 پرداختند، دتان داددد الادران کودکان ال تال به اتیس  دس ت به  

 
 
 

 تر پایینالادرادی که کودکان ال تال به سندرم داون داشتند، االید 
 و دگرادی الربو  به آیندش بیتتر گزارش کرددد.

 یاعضما  یروادم  یردهاکارک توادد یاله ک یعواال  از ی ی
تموان   و دهمد  به مود  را رفتمار  و خ ق ر، تف قا ب در خادوادش
 دهمد،   یافمزا  را شناختی روان و یجادیه ال  الت با القاب ه

 یهما  سمازش ی می از الفماهی  و    آوری تماب  اسمت.  9آوری تاب
شناسی ال  ت دگر است کمه   بهنجار الورد توجه و الطا عه روان

 یتحول، روادتناسم  یروادتناس یها حوزش در ای ویژش گاشیجا
 بمر  روز هر که طوری به است، افتهی یرواد بهداشت و خادوادش

 8. الاستنشود یالافزودش  سازش نیا با الرت   یها پژوه  شمار

فرآیندی پویا بمرای ادط مام ال  مت بما     "را  آوری تاب( 2001ا
 گمر ید انیب تعریف دمودش است. به "ت خ و داگوار یها تجربه

اسمت   داگوار  یشرا به ن کوا در ال  ت ی، سازگارآوری تاب
 ها یبآس برابر در یداریپا تنها ،آوری تاب ( ا  ته2001 ،9وا را

بما   ییارویرو در یادفعا  یحا ت و ستید نندشکدیتهد  یا شرای
در  سمازددش  و فعمال  تکشمر  ه م ب  ،یسمت د کخطردما   یشرا
ادجام شدش بمین   پژوه  بر اساساست.  خود یراالودیپ  یالح
و النفمی   العنمادار رابطمه   شمناختی  روانالت ال   و آوری تاب

عاالمل الیمادجی بمین     عنموان  به توادد یالوجود دارد، این سازش 
سالالت روادی و بسیاری دیگر از التغیرها قرار گیرد و ارتقای 

القاوالت فرد را در برابر عواال ی که باعم    توادد یال آوری تاب
، شمودد  یالم  شناختی روانی از الت ال  وجود آالدن بسیار به

 11یمماد یه ی(. تما  2005، 10افزای  دهد اآگمای ی و وی سمون  

 ال  الت بر شدن رشیچ و آوری تاب که یپژوهت ( در2002ا

 یریادگی یداتواد انکودک با ییها خادوادشدر  ندشیآ ادتظارا  و
ه کم  گرفتنمد  جهیدت بوددد، را بررسی کردش یجسم تیالع و  و

 یتیحمما  و یسمازگار  یا گوهما  بمه  ازید انکودک نیا نیوا د
 یزددگ در یراتییجاد تغیا به الج ور الادرها و پدر رایز داردد؛
 ییبما   سطوح زید خود یاجتماع یزددگ در و شودد یال خود

 حفم   یبمرا  یادیم ز تمالش  و یتیو دارضما  یسمرخوردگ  از

  .کنند یال خود یق   و یعاد یزددگ
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 اقممدام شممواهد، ضممرور  ایممن گممرفتن در دظممر بمما

حممایتی   یهما  بردااله سایر و اجتماعی حمایت ،یادهگرا الداخ ه
 روادی بهداشت و به س ب آن افزای  آوری تاب یارتقا یبرا

اختالل اتیس  واضح و ال رهن اسمت.   به ال تال کودکان وا دین
باشمد   الفید زالینه این در توادد یال که دوینی یها روش از ی ی
است که اگرچمه در   1آالوزش شفقت با خود یا الداخ ه روش
اسمت کمه    ها قرناست، االا  یغربی الفهوم جدید یشناس روان

 تموان  یالم در ف سفه شمرقی وجمود دارد. شمفقت بما خمود را      
اتخممار یممخ الوضمم    آگمماهی از ردممج الوجممود و  عنمموان بممه
بمد   یزچ همه که یزالادو التفقاده دس ت به خود  دهندش ینتس 
 2(. دمف و فاسمو  1295دموری، دممود ا تعریمف   رود یالم پی  

( در تحقیق خود از سطح پائین این ویژگی در المادران  2014ا
فرزددان اتیستیخ و ارت ا  آن با سطح التم ل فرزدمدان یماد    

شمفقت بما خمود را     ب( 2002، ا مف  2002دمف ا  .کننمد  یال
: کند یالشاالل این الوارد تعریف  یا الؤ فهسه  یا سازش عنوان به

درک ا 4در برابر قضاو  دس ت بمه خمود   2دس ت خودالح ت 
قضاو  یا ادتقاد و دموعی الهمرورزی و حمایمت     جای بهخود 

 5خود(، اشتراکا  ادسمادی  های کفایتی بیو  ها یکاستدس ت به 
دارای دقمط   هما  ادسمان اعتراف به این ه همه ا 6در القابل ادزوا

در القابممل  9یآگمماه ( و رهممنکننممد یالممهسممتند و اشممت اش  
آگاهی التعمادل و روشمن از تجمارب    ا 8افراطی سازی همسان

دردداک یخ تجربه دمه   یها جن ه شود یالزالان حال که باع  
ال رر رهمن را اشمغال کننمد(؛     طور بهدادیدش گرفته شودد و ده 

الرت  ، التخصه فردی است که بر خود  الؤ فهترکیب این سه 
(. 1292 سعیدی، قربمادی، سمرافراز و شمریفیان،   دارد اشفقت 

داشتن شفقت با خود دیازالند ایمن اسمت کمه فمرد بمه خماطر       
از  گیرادمه  سختیا درسیدن به استادداردها، به ادتقاد  ها ش ست

که بما پمرورش    هایی یژگیوخود دپردازد؛ در حقیقت ی ی از 
خردالندی است که این  شود یالشفقت با خود در افراد ایجاد 

را  یخمود ادتقماد   بودن فایدش بی دهد یالویژگی به افراد اجازش 
تتر بما خمود را ادتخماب دماینمد     ینند و الهربان بودن بک کدر

 صمور   بمه (؛ همچنین شفقت با خود 1295 اردج ر و دوری،
 راش است  مز هممبا داشتن شفقت دس ت به دیگران دی یالعنادار

 
 
 

افراد با شفقت با خود بما  تعارضما     (2012، 9ادف و پوالیر
خود و دیگران  یبین شخصی خود را با در دظر گرفتن دیازها

بما تر در   آوری تماب ( 2012و دمف،   10یاردمل ا کننمد  یالحل 
از سمویی   ( و2011 ،11ف دالن و کوی ناالقابل استرس داردد 

( و 2012ا 12دیگر بازادو، و ف، زی وس ا، وادم  و اسچاسمتر  
 ای جداگادمه  یها پژوه ( در 2012ا 12رل و روزربن، اکیوا، آ

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

 افزای  بهزیستی و کاه  استرس را دتان داددد.
که زددگی با کودک دارای اخمتالل یما دماتوادی،     ییازآدجا

برای خمادوادش درک شمدش و    زا استرسعاال ی  صور  بهاغ ب 
خادوادش را تحت تأثیر قرار دهد و دیمز   یها جن ه ک یه توادد یال

و  اسمت از طرف دیگر الادر در تعاالل بیتتر با ایمن کودکمان   
 پمژوه   بیتترین تمأثیر را خواهمد پمذیرفت همدف     احتما ً

روش آالموزش   بمه  الداخ مه  اثربختمی  کمه  اسمت  این حاضر
بمه   ال تال کودکان الادران آوری تابشفقت با خود را بر ارتقاء 

 دماید. تعیین و اختالل اتیس ، بررسی
 
 پژوهش ةفرضی

المادران   یآور تماب آالوزش شفقت دس ت به خود بر افمزای   
 دارای فرزدد اتیس  الؤثر است.

 
 روش
 دمو   ازاین پژوه  آماری و نمونه:  ة، جامعپژوهش روش

 - آزالمون  پمی   تحقیمق  طرح از گیری بهرش و با آزالایتی دیمه

 تصمادفی  گممارش  بما  گمواش  و آزالای  گروش با دو آزالون پس

 اتیسم   فرزدمد  یدارا المادران  ک یه شاالل یآالار ةجاالع. است

الراکز اتیس  یماوران زینمب شمهر اصمفهان در      به کنندش الراجعه
 .کرددد یالپژوه  را برآوردش  یها الالکبوددد که  1294بهار 
 کمه  یالمادر  20 پمژوه   در کننمدش  شرکت الادران بین کل از

 بمود،  اخمتالل اتیسم    بمه  ال متال  آدهما  فرزددان از ی ی حداقل

 دفمر،  20 ایمن  بین از گردیددد. ادتخاب دسترس در صور  به

  روشمگ همک شددد ادتخاب تصادفی صور  به الادران از دفر 15
 
 
 
 

2. Neff & Faso 
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 گمروش گمواش   در دیگمر  دفمر  15 و داددد یال تت یل را آزالای 

سه دفر از اعضای گروش آزالای  به د یمل غی مت    گرفتند. یجا
ال رر ابی  از دو ج سه( از گروش آزالای  حمذف شمددد کمه    

تصمادفی   صور  بهتساوی حج  دموده در دو گروش،  النظور به
کمل تعمداد    یتماً دهاسه دفر دیز از گروش گواش حذف گردیددد و 

دفر رسید. العیارهای ورود به گروش ع ار  بوددمد   24دموده به 
تحصمیال    ( حمداقل 2؛ سمال  55تما   25( الحدودش سنی 1از 

گذشته تماکنون   الاش دو در حداقل دارو الصرف ( عدم2دیپ  ؛ 
( گذشممت حممداقل یممخ سممال از تتمممخیط اخممتالل     4و 

 فرزددشان.
  

 روش اجرا
المادران حاضمر در الطا عمه، پرستمنااله تتمخیط و       در ابتمدا 
چنادچمه   و دموددمد  ت میل را (1988اتیس  کارز ا یگر غربال
 پرستنااله آدها به بود، آوردش به دست را دمرش  زم آدها ککود

 در آزالمای   گمروش  دماینمد.  ت میمل  کمه  شمد  دادش آوری تاب

آالموزش   ج سمه  9 طمی  شمفقت بما خمود،    آالموزش  العمر  
و  گرفمت  قمرار  دوساعته الد  به ج سه یخ یا هفته گروهی،
 از بالفاص ه بعمد  دگرفت قرار درالادی هیچ تحت کنترل گروش

 گمروش  دو همر  از الذکور یها پرستنااله الجدداً آالوزش، اتمام

شد. روش آالوزش شفقت با خمود بمر    گرفته گواش و آزالای 
کمه ی می از پیتمگاالان الفهموم      همایی  ینتمراساس الفاهی  و 

 ( در کتاب خود با عنموان 2009ا 1شفقت با خود به دام جرالر
آوردش است طی هفمت   "السیر رهن آگاهی تا شفقت با خود"

یمخ ج سمه بمه المد  دو      یا هفتمه ج سه آالوزش گروهمی،  
تائید  النظور به(. همچنین 2009جرالر، شد ا ریزی طرح ساعت

بق آن با اهمداف پمژوه    روایی الحتوایی بسته درالادی و تطا
با توجه با استاددارد بودن بسته درالادی و این مه در الجماال  و   

خارج از کتور الورد تائید قرار گرفتمه   یشناس روان الؤسسا 
بود، التن بسمته درالمادی در اختیمار چنمد تمن از التخصصمین       

بمما ینی السمم   بممه زبممان ادگ یسممی و آشممنا بمما   شناسممی روان
شد تما صمحت ترجممه بسمته      الوج سوم قرار دادش یها درالان

درالممادی را تائیممد دماینممد؛ سممپس الممتن آن بممه تعممدادی از    
دادتجویان در قا ب یخ گروش ارائه شمد تما صمحت فهم  آن     

السمتقی    طمور  بمه تائید گردد، بعد از این الراحل بسته درالادی 
جمدول  ج سما  آن در  جزئیا   الورد استفادش قرار گرفت که

 .آوردش شدش است 1

پی  از اجرای طرح اهداف و شیوش اجرای پژوه  برای 
 اخذ شد. آدهااز  دااله رضایتتتریح و  کنندگان شرکت
 

 ابزارهای سنجش
: این آزالون تتخیط 2کارز غابالگایآزمون تشخیص و . 1

تهیه شمدش   2توس  اسچوپ ر 1988اتیس  در سال  یو غربا گر
پاسخ  -2دق ید  -2ارت ا  با الردم  -1است.  یت آ 15و دارای 
 -6اسممتفادش از اشممیاء   -5 ای یتممهک حرکمما   -4هیجممادی 

پاسخ  -8تماس چتمی الناسب -9القاوالت در برابر تغییرا  
ارت ما   -11ترس یما دگرادمی    -10پاسخ بویایی  -9شنیداری 
سمطح   -14سطح فعا یمت  -12 یرکالالیغارت ا   -12کالالی 
التم  ی  »: های ینهگزشاالل  یت هر آ یبرداشت ک  -15هوشی 

است کمه  « وجود ددارد، کمی دابهنجار است، التوس  و شدید
، شمود  یالم دمرش در دظر گرفتمه   4، 2، 2، 1به ترتیب برای آدها 
 20خواهد داشت که از دمرش  دمرش 60تا  15درکل آزالون بین 

درجمه   26تما   20. دممرش  شمود  یالبا تر تتخیط اتیس  دادش 
دمرش، الیزان اتیس  شدید  60تا  26تا التوس  و اتیس  ضعیف 

 این آزالون ع ار  اسمت از:  های یت آخواهد بود. دو دموده از 
و « ؟دهمد  یالم آیا کودک شما به سایر کودکان توجهی دتمان  »
به اسم  خمود واکمن      زدید یالآیا زالادی که کودکتان را صدا »

 پایائی این آزالون بمه روش آ فمای کرود ما    «. ؟دهد یالدتان 
 درصمد  91( 1290توس  احمدی، صفری، همتیان و خ ی ی ا

 است. آالدش دست به
(: این 2002ا کانا و دیویدسون آوری تابپاسشنامه . 2

در القیمماس  ی ممر   ؛ کممهسممؤال اسممت 25پرستممنااله دارای 
( کمه  وقت یچو هبندر   اهمیته، اغ ب اوقا ، گاهی اوقا ،

، 2، گماهی اوقما  =  2=  اوقما  ، اغ مب  4به گزینه همیته =
 همای  یهگواز  یا دموده. گیردد یالصفر  وقت یچو ه 1بندر  = 

باشمند،   کننمدش  یوسالمأ حتی وقتی االور » آن این ع ار  است:
در ایمن آزالمون حمداک ر دممرش فمرد ایمن       «. شموم  یدمم دااالید 

. دقطه برش برای افراد استآن صفر  و حداقل 100پرستنااله 
ی اختالل استرس پمس از سمادحه   افراد دارا و در 4/80عادی 

بیتمتر   آوری تماب هرچه دمرش با تر باشد بیمادگر   و است 8/4
. پایممایی (1289؛ بممه دقممل از کیممادی، 1284اسممت االحمممدی 

پمژوه    بمر اسماس  کادرو دیوید سمون   آوری تابپرستنااله 
بما روش آ فمای    (1289به دقمل از کیمادی ا   (،1284ا یالحمد

 گزارش شدش است. 89/0کرود ا  

 
 2. Cars 1. Germer 

3. Schopler 
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 شاح جلسا  آموزشی مبتنی با شفقت با خود .1جدول 
 خالصه جلسا  موضوع جلسا 

ول
ا

 

آشنایی با مفهوم شفقت و 
 مهابانی با خود

ک ی با در دظر گرفتن جن ه الحرالاده بودن و زدمدگی   التی خ  ی تنظ تعیین اهداف ج سا ،
دو دفمری و العرفمی خمود بمه      یهما  گمروش به تتم یل   کنندگان شرکتشخصی افراد، دعو  

خود، ت  یف  شفقت بایخ واحد، آالوزش الفهوم  عنوان بهسپس به اعضای گروش  و ی دیگر
 خادگی؛

وم
د

 

آشااانایی باااا مفهاااوم  
 یآگاه ذهن

اطالعما  ک می در خصمو      ارائمه ، خورادمد  پسگفتگو در خصو  ج سه ق ل و دریافت 
و  خورادمد  پمس تمنفس، دادن   از آگماهی  رهن ینتمر از صدا، یآگاه رهن ینتمر ،یآگاه رهن

 ؛خادگی ینتمر در خاده و در ددیای واقعی، یآگاه رهنبح  در الورد تمرین، 

وم
س

 

ک ی در خصمو    اطالعا  در خصو  تمرین ج سه ق ل، کنندش شرکتگزارش یخ  ارائه پذیاش هیجانا 
 ینتممر  و برچسمب زدن بمه هیجادما ،    یآگماه  رهنبا استفادش از  آدهاو آگاهی از  هیجادا 
 ؛خادگی یفت   خورادد و بح  در الورد تمرین، زدی، دادن پس برچسب

رم
ها
چ

 

رویااارویی بااا هیجانااا  
 مشکل

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

 ؛خادگی یفت   و بح  در الورد تمرین، خورادد پس

جم
پن

 

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

 ؛خادگی یفت   تمرین،

شم
ش

 

بازدگری ت  یف خادگی، اطالعا  ک ی در خصو  ادوا  رواب  بمین فمردی، التاالدیتیتمن     دگاگونی روابط
به خود و دیگران(، ارت ا  با دیگران بدون از دسمت  بخت  ابرای خود و دیگران، آالوزش 
 دادن فردیت، ت  یف خادگی؛

تم
هف

 

 یها الهار و  ر تمرینا ادسادی، الرو اشتراکا بازدگری ت  یف خادگی، بح  در خصو   در آغوش گافتن زندگی
 ؛گفتگو در خصو  الت ال  احتما ی در آیندش شدش در ج سا  گذشته و ارائه

 
 

 ها دادهتحلیل 
 اسمتن اطی  و توصمیفی  سطح دو در دیز ها دادش وتح یل تجزیه

 یآالمار  روش از پژوهتمی  های یهفرض آزالون یبرا. شد ادجام
 و پمراش  هم  ضریب هم ستگی پیرسون بمرای تعیمین التغیمر    

 یبمرا  دیمز  و (ANCOVAا یمری التغ تخ کوواریادس تح یل
 فمر   ی پم  ابتمدا  کوواریادستح یل  های فر  ی پبررسی 

 وی خ و سپس همگنمی -بر اساس آزالون شاپیرو بودن درالال

 .استفادش گردید  وین آزالون توس  ها یادسوار
 

 ها یافته
 کمه  داد دتمان  شمناختی  جمعیمت  اطالعما   به الربو  دتایج

آدها  درصد 5/62تحصیال   و 4/28دموده  افراد سنی الیادگین
 بود. 22/12دموده  افراد ازدواج الد  الیادگین بود و  یسادس

 و الیمادگین  که داد دتان ها دادش توصیفی وضعیت بررسی
 92/56 یمب ترت به آزالای  در گروش آزالون پی  العیار ادحراف

و  اسمت  64/22و  55کنتمرل   گمروش  در و اسمت  56/22و 
 صور  به آزالای  گروش یآور تاب آزالون پس دمرا  الیادگین

در  ایمن  و اسمت  یافته افزای  آزالون پی به  دس ت توجه قابل
افمزای  چنمدادی    کنتمرل  گروش در ها دمرش این که است یحا 

 .دداشته است
 کمه  یمن اتفاو  الوجود و  تر یقدقتح یل  النظور بهبنابراین 

آیا این تفاو  از دظر آالاری دیز العنادار است یا خیر از روش 
 و هما  دادش یلالنظور تح  به. گرفته شدبهرش  کوواریادستح یل 
قسمت، ابتمدا رابطمه بمین     یندر ا پژوه  های یهفرض یبررس
و دممرا  طیمف اتیسم  بما التغیمر       شناختی یتجمع یرهایالتغ

گردیممد تمما آزالممای  از طریممق هم سممتگی پیرسممون الحاسمم ه 
پمژوه  در   همای  یهفرضم التغیرهای همپراش جهمت آزالمون   



 123/  اتیسم به مبتال فازند دارای مادران آوری تاب افزایش با خود با شفقت آموزش اثابخشی

الرح ه بعد تعیین گردد. دتایج حاکی از ارت ا  الع موس بمین   
( اسمت بمه   ≥01/0pا آزالون پی در  آوری تابطیف اتیس  و 

المادرادی کمه دارای فرزدمدادی بما درجمه اتیسم         که یالعناین 
 به دست آوری تابدر القیاس  تری یینپا شدیدی بوددد، دمرش

دیممز بمما دمممرا   کننممدگان شممرکت، همچنممین سممن ادممد آوردش
 ( و  مذا ≥05/0pا استدارای ارت ا  النفی العنادار  آوری تاب

 در همپمراش  یرهما یالتغ دظمر  از آدها نیب رواب  ردنک  حاظ

 .دارد ضرور  ادسیووارک لیتح 
تح یمل   زم به رکمر اسمت کمه پمی  از اجمرای آزالمون       

درالمال بمودن و همسمادی     های فر  ی پبایستی ، کوواریادس
یرد که پژوه  الورد بررسی قرار گ یرالتغدر الورد  ها یادسوار

 آوردش شدش است. 2دتایج آن در جدول 
 

 نامال بودن توزیع نماا  باایویلک -شاپیاو و آزمون ها یانسوارنتایج آزمون لوین در مورد همگنی  .2جدول 
سطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره لوین

 معناداری
درجه  ویلک-شاپیاو

 آزادی
سطح 
 معناداری

82/0 1 22 29/0 95/0 24 26/0 

 
، درالمال بممودن   شممود  یالمم التماهدش   2ه در جدول  چناد

 .رد دتدش است ها یادسوارتوزی  و همسادی 
اسمتفادش شمد    کوواریادسرای بررسی پژوه  از تح یل ب

 آوردش شدش است. 4آن در جدول که دتایج 
 

 مادران دارای فازند اتیسم یآور تابآموزش شفقت با خود با میزان  یاتأث کوواریانسنتایج تحلیل -3 جدول
 
 
 
 
 
 

 
که الداخ ه پس از حذف اثر  دهد یال دتان 2جدول  جیدتا
و سن المادران و همچنمین دممرا  طیمف اتیسم        آزالون پی 

داشمته اسمت.    آزالمون  پمس العناداری بر دمرا   یرتأثفرزددان 
دظمر سمطح    از ن دو گمروش آزالمای  و گمواش   یبم  طمورک ی  بمه 

دارد  وجمود  یتفماو  العنمادار   آزالمون  پمس  در آوری تماب 
 آوری تماب  دمرا  نیادگیال نیب تفاو  هیفرض (  ذاP=001/0ا
 زی( د46/0اثر ا اددازش ی(. بررسP<001/0شد ا ییدتأ گروش دو

آالوزش ال تنی بر شفقت دس ت بمه   دو  یرتأثزان یال دهندش دتان
 یآالمار  توان یهمچنین بررس .است آوری تابخود بر الیزان 

 .است هیفرض آزالون در دموده حج  یتکفا از یحاک زید
در پایان، الیادگین تعدیل شمدش دو گمروش پمس از حمذف     

آوردش  4التغیرهای همپراش الحاس ه که دتمایج آن در جمدول   
 شدش است.

 
 بعد از آموزش شفقت با خود در دو گاوه آزمایش و کنتال یآور تابمیانگین تعدیل شده نماا   .4جدول 

 میانگین تعدیل شده گاوه
 28/99 آزمایش

 46/56 کنتال

 
  

 شاخص آماری
 متغیا

مجموع 
 مجذورا 

 ةدرج
 آزادی

میانگین 
 مجذورا 

ضایب 
F 

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثا

توان 
 آماری

 99/0 46/0 001/0 58/16 26/2498 1 26/2498 عضویت گروهی
 1 62/0 001/0 98/20 11/4620 1 11/4620 آزالون پی 

 52/0 19/0 04/0 48/4 62/669 1 61/669 سن
 24/0 12/0 11/0 69/2 59/402 1 59/402 طیف اتیس 
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به آن اشارش گردیدش، بررسمی   4چنادچه در جدول شمارش 
العنمادار   یرتمأث تعدیل شدش دیمز حماکی از وجمود     های یادگینال

؛ المادران اسمت   یآور تماب آالوزش شفقت به خمود بمر روی   
، دهد یالکه بررسی ک یه دتایج الذکور دتان  طور همانبنابراین 

فرضیه پژوه  ال نی بر این ه آالوزش شفقت دس ت به خمود  
العنمادار   یرتأثالادران دارای فرزدد اتیس   یآور تاببر افزای  

 گردید. یدتائ دارد،
 

 گیری یجهنت بحث و
آالوزش به روش شفقت  اثربختیهدف این پژوه  بررسی 
الادران دارای فرزدد ال تال  آوری تابدس ت به خود بر افزای  

به اتیس  بود. دتایج پژوه  حاکی از آن بود که بمین دممرا    
بمه  حماظ    آزالمون  پسدو گروش آزالای  و گواش در  آوری تاب

و اسمتفادش   (P<001/0آالاری تفاو  العناداری وجود داشت ا
شفقت دسم ت بمه خمود باعم  افمزای        یا الداخ هاز روش 
در گروش آزالای  در القایسه با گمروش گمواش    آوری تابالعنادار 

 تموان  یالم  پمژوه  ایمن   همای  یافتهشدش است.  ذا با توجه به 
یمخ روش   عنوان بهشفقت دس ت به خود را  یا الداخ هروش 

ال تال به اتیس  الادران دارای کودک  آوری تاب الؤثر بر افزای 
 پیتنهاد داد.

ت یمین دممود کمه المادران      گودمه  یمن ا تموان  یالاین یافته را 
را الادنمد   یچیمدش پفرزددان اتیس  اغ ب یخ سری احساسما   

د تنگی، دااالیدی، افسردگی، استرس و حتی احسماس گنماش و   
که این خود باع  درگیر شدن آدان در  کنند یالشرم را تجربه 

خواهد شد، الت ال   دردسرسازند و ادوا  هیجادا  داخوشای
الحسموب   آوری تماب پیتاالد النفمی   عنوان بههیجادی دیز خود 

 ازپمی   ی بم بنابراین اهمیت الدیریت این هیجادا  ؛ شودد یال
. شفقت دس ت بمه خمود راه ارهمای المؤثری     شود یالدمایان 

برای دستیابی به حداک ر توادمندی المدیریت هیجادما  ارائمه    
از طریق رهن آگاهی کمه در ج سمه    انکنندگ شرکت. دماید یال

از اف مار، رفتارهما و    ادمد  یمدش داول در خصو  آن آالموزش  
، شمودد  یالهیجاداتی که در  حظه حاضر در جریان است آگاش 

این آگاهی با آالوزشمی کمه در ج سما  بعمد تحمت عنموان       
کمه در ایمن    هایی ینتمرو  بینند یال برچسب زدن به هیجادا 

، باعم   دهنمد  یالخصو  و در رابطه هیجادا  الت ل ادجام 
در آگماهی از حضمور ایمن هیجادما  و      افراد یناکه  شود یال

گرددمد. از طمرف دیگمر اتخمار      الت حمر  آدهاهمچنین پذیرش 
الراق مت از خمود    یکارها راشدگرش التفقاده دس ت به خود و 

رای که طی ج سه پنج  در خصو  آن آالوزش دادش شدش، بم 
این افراد همچون حفاظی در برابمر التم ال  زدمدگی عممل     

آالوزش ال تنی بمر   اثربختیدیگری که در  ةالؤ فخواهد دمود. 
دق  الهممی ایفما    آوری تابشفقت دس ت به خود بر افزای  

الدیتیتن عتق و الح ت است. الادران فرزدمدان ال متال    کند یال
ین به اتیس ، اغ ب خمود را در این مه فرزدمد آدهما دچمار چنم      

و خمود را در ایمن خصمو      دادنمد  یالم اختال ی شدش القصر 
 ای ینمه زال توادمد  یالخود  دوبه به، این سرزد  کنند یالسرزد  

و افسردگی در آدان شمود   اضطراب تن  روادی، برای ابتال به
و کماه    پذیری آسیبخود افزای   دوبه بهکه این اختال   

بما   تموان  یالم همراش خواهد داشمت، بنمابراین    بهرا  آوری تاب
دظیممر الدیتیتممن عتممق و الح ممت در  هممایی ینتمممرآالمموزش 

کمخ دمود تما   آدهاخصو  بخت  خود و حتی دیگران به 
از قضاو  سرسختاده در الورد خود فاص ه بگیردد و بمه یمخ   

آن افمزای    ت م   بمه بهزیستی روادی الط وبی دست یابنمد کمه   
 التاهدش دمود. توان یالرا دیز  آوری تاب

در ایمن پمژوه  در ج سمه آخمر بما       کننمدش  شرکتافراد 
الوضو  اشتراکا  ادسادی آشنا گردیددد و ایمن الفهموم بمرای    

ت یین شد که الت  ی که با آن در کتم   هسمتند تنهما    آدها
در ایمن   آدهما خا  و الختط آدان دیست و افراد التعددی بما  

ایمن بماور در    یرتمأث زالینه ش اهت داردد. دتمایج گودماگودی از   
دمف  که  ای گوده به ادد کردشوادی حمایت سالالت و بهزیستی ر

هممین   ( ی ی از ارکان عمدش شمفقت بمه خمود را بمه    2009ا
 الوضو  اختصا  دادش است.

طی هفمت ج سمه آالوزشمی     کنندش شرکتافراد  درالجمو 
 یخودآگماه آورددد که از حضور ردج  دست بهاین توادایی را 

یابند و ضمن حفاظت از خود در برابر التم ال ، بمه شم ل    
ده النتقداده با آن برخمورد دماینمد و هممین الوضمو       فقادهالت

 گردیدش است. آدهادر  آوری تابباع  ارتقاء سطح 
بمه   تموان  یالم یافته جاد ی این پمژوه    عنوان بههمچنین 

 آوری تماب ارت ا  العنادار و النفی شد  اتیسم  فرزدمدان بما    
( 2014فاسمو ا الادران اشارش دمود که با پژوهتمی کمه دمف و    

و ارت اطی العنادار بمین درجمه شمد  اتیسم  و      ادد دشداادجام 
. با ط   شمد   استهمسو  ادد آوردش به دستاسترس وا دین 

 باعم   المد   یطمو د در  خصمو   بمه درجه اتیسم  فرزدمد   
ی در القابمل  تمر  پمایین  یآور تماب فرسودگی و تن  بیتمتر و  
 عواالل بیرودی خواهد شد.
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 تموان  یالم ایمن پمژوه     همای  یافتمه بنابراین با توجمه بمه   
برای افزای  شفقت دسم ت بمه خمود در وا مدین      ییها بردااله

دارای فرزدممد اتیسمم  تممدوین دمممود تمما بممه ایممن کودکممان و  
خود را ارتقما دهنمد    آوری تابکمخ شود تا  آدها یها خادوادش
زددگی با توان بیتمتری کنمار بیاینمد. شمفقت      یما داالالو با 

 رشمد  توادمد  یال هک است یدیجد دس تاً الفهوم دس ت به خود

 داشته دد ال به یدرالاد روان در حوزش را یپژوهت و یا الداخ ه

 یبمرا  یگروهم  و یفمرد  صور  به توادد یال روش نیا باشد.
 در هکم  ردیم گ قمرار  اسمتفادش  المورد  دیز ینیبا  ال  ادوا  الت

 عنموان  بمه رد. کم  جسمتجو  را آن بایستی کمه  یآت یها پژوه 
حاضمر   یبررسم  گفت که در توان یالاین پژوه   یتالحدود
بوددمد   فرزدد اتیسم   الادران دارای فق  پژوه های  یآزالودد
( در الطا عه خود دتان دادش اسمت کمه   2002دف ا که یدرحا 

 تر پاییندس ت به خود در زدان دس ت به الردان  ویژگی شفقت
و تغییر این سازش در این جنس با سختی بیتتری همراش است 

بعدی بر روی همر دو   یها پژوه بنابراین ضرور  دارد در 
 النظمور  بمه  یریم گیپ یاجرا جنس، الطا عه صور  گیرد. عدم

 از زیم د المورد اسمتفادش   یهما  روش یاثربختم  تمداوم  یبررس

 است.پژوه   نیا گرید های یتالحدود
 

 تقدیر و تشکر
کمه از هم ماری صممیماده     دادنمد  یال زم  بر خوددویسندگان 

تقمدیر و تتم ر   شرکت کرددد،  که در این طرح یالادرادک یه 
 دمایند.
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