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 دهکیچ
ب ر   یوج دد  یدرم ن  گ رو   یاثربخش   یبررس ،ن پژوهشیاهدف 

ب دد    یذهن   ت دان ک   نن کددکمندران  یآورتنبو  یخدددلسدز
و  آزم  دنشیپ  ب  ن اس  ه ند  از    ر   یش  یآزمنم   ی  ةن مطنلع  ی  ا

پ ژوهش ش نم     یآمنر ةجنمع  بن گرو  گدا  ا جنم شد آزمدنپس
 یز تدا بخش  ک    ب   مرا ک  بدد  یذهن تدانک  کددکمندران  همة

  ر ب ن اس ه ند     30  رد  بدد دکمراجع   1396در سنل   یشهر اردب
در دو  یتص ند    درب و  ا هخنب دسهرسدر  گیری مد  از روش 

 8 ی    یش  یش و گدا  قرار گر هن د  گ رو  آزمن  یگرو  برابر آزمن
ن م د  ب ر گ رو     یقرار گر ت و در ا یه ه  تحت درمنن وجدد

س، پ دمر،  ی)ر یخدددلسدز ةا جنم  گر ت  پرسشننم مداخل گدا  
دس  دن، یدین ر و دک  ) یآورت  نبو  ( 2011   و و ون جنج  ت، 

ب ن   هنداد مدرد اسه ند  قرار گر ت   ینبیابزار ارزش عندانب  (2003
م درد   سن ی  دوارک  یو تحل ی یتدص یآمنر یهنروشاسه ند  از 

 ةس  یج ب    دس  ت آم  د  از م نیق  رار گر   ت   ه  ن وتحلی   تجزی   
 آزم دن پ س    م را   کن است یاز ا کیحن ،دو گرو  آزمدنپس
نه  رل ت   نو   کل    و گ  رو  مداخ یآورت  نبو  یدلس  دزدخد
  ک  گ  ت   ت دان یم  ب ی  ن ترتی    اب    (P<0.01) دارد یداریمعن  

و  یش  م را  خدددلس دز  یمدج ب ا  زا   یوج دد  یدرم ن  گرو 
 خداهد شد  یذهن تدانک نن کددکدر مندران  یآورتنب

، یخدددلس  دز ،یوج  دد یدرم  ن گ  رو  :یدیاالک یهاا واژه
  یذهن تدانک  ننکددک مندران، یآورتنب
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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 semi-
experimental 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 self-
compassion 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
ت یبا احساس تعلق و هو یه افرادک است ایپو نظامیخانواده 
. انهدادهل دیط امن آن را تشیمح یکجاد یا یبرا فردمنحصربه

 یو اجتمراع  ی، اقتصراد یافرراد را از لحراع عرا      نظام،ن یا
ل کر رد در اختالل در خرانواده عمل  یک. وجود کنهیمت یحما

(. در 2013، 1اوانرا  ک) دهره یمر قررار   ریتأثخانواده را تحت 
باعر  احسراس    کودکر  یرک ا آمرهن  یر به دن هاخانوادهاغلب 
 کودکر  یرک ا آمرهن  یر اما به دن ،شودیمدر خانواده  یامکشاد
را به همراه دارد  یغم و شاد ةدوگاناحساس  ،تیمعلول یدارا
، 2و سرانهرز  )پلنرت  کشره یمرد خانواده را به چالش دو عمل
در  یرشره  ریخأتر  یو دارا دارمشردل  کودکر (. وجود 2007

 یو روانر  یجسرمان  یهرا اسرترس ن را متحمل یخانواده، واله
(. بره  2007، 3لیر سر و بویس، ویو، بلومبر ، ری)اسج هکنیم

، 4یجراد افسرردگ  یباعر  ا  ین فرزنرهان یه وجود چنک ایگونه
 احسراس و  9، خجالت8ی، پرخاشگر7ارد، ان6، ترس5اضطراب
، 11آنجرل س و ی)هوور، اوتن، ر شودیمل خانواده کدر  10گناه
را  یمضراع   یهم، فشار روانر  ن عوامل بایا ةمجموع(. 2010
، یشخصر  یه زنرهگ کر  کنره یمر ان وارد کر ودکن ین ایبر واله
قرررار  ریتررأثرا تحررت  هرراآن یو شرر ل ی، اجتمرراعیخررانوادگ

شرتر از همره مرادر را در    یالت در خانواده بدن مشیا .دههیم
 کنره یمر  ریپذبیآسالت مربوط به بههاشت روان دمقابل مش

(. 2008، 12یرکو شرو  جارههنچ، یتورسهل، چ، یکونسدمک)
، مادر را در معرر  انروا    یذهن یتوانکمبا  کودکمراقبت از 
، یابی، افراسرریمرری)رح دهررهیمر از مخررا رات قرررار  یمختل ر 
ن مرادران سرط    یا کهی وربه(. 1396، اینیقهوسو  پوررستم

ت ی( و رضررا2012، 13انرکررو  یلکرای)بررا یسررالمت عمرروم 
و احسرراس شرررم و  ترررنییپررا( 1997، 14سررونی)دا ییزناشررو
ن امر آن یا یل احتمالیدل .انهکردهرا گزارش  یشتریخجالت ب
ر بوده و تحت یشتر درگیب کودکالت ده مادران با مشکاست 
 (.2003، 15نگی)هاست رنهیگیمقرار  یشتریب یفشارها
 
 
 
 
 
 

ان مبررتال برره کررودکدر مررادران  یو  افسررردگیزان شرریررم
شرتر  یان مادران سالم بکودکنسبت به  یذهن توانکم اختالالت

نوزا و یوشررروب، بررررون، وارد، اسررر کنگ، یاسرررت )هاسرررت
برا احسراس    یو افسردگ یهین ناامیه اک( 2005، 16منگتونیر
 یبره زنرهگ   یعالقگیبو  ین بودن امور، احساس ناتواندنامم
ن یر مادران ا 18ی( و خوددلسوز2000، 17هریار شهه )اسنادآش
ل سرالم  دش ی. خوددلسوزدههیمقرار  ریتأثان را تحت کودک

در مقابرل   یمهربان-خود ةمؤل سه  یه داراک است یریخودپذ
 یآگراه ذهرن در مقابل انزوا و  یانسان ک، اشترایقضاوت-خود

گر اثر متقابرل  یهیده بر کاست  یافرا  یهماننهسازدر مقابل 
-در مقابرل خرود   یمهربران -خود ةمؤل (. 2003، 19دارنه )نف
دارد  ییبراال  یه خوددلسروز کر  ی، شخصکنهیمان یب یقضاوت

 هرا یاریبرهب و  هرا یناکرام با  رویاروییهنگام  یقادر است حت
نسبت به خرود داشرته و    یمتعادل و همراه با مهربان یهگاهید

بر قضاوت نسبت بره خرود اجتنراب     یمبن یردیداز اتخاذ رو
ه هنگام کن معناست یدر مقابل انزوا، به ا یانسان ک. اشتراکنه
ه تمرام  کر م ین امرر آگراه باشر   یبه ا یست در زنهگدش ةتجرب
ن یر و ا کننره یمر و رنج را تجربه  خورنهیمست دش هاانسان
 یدر زنرهگ  یمعمرول بشرر   ةاز تجربر  یبخش عنوانبهط یشرا
 یهماننهسازدر مقابل  یآگاهذهنو  دههیمرخ  هاانسانتمام 
و  هرا احسراس ه افرراد نسربت بره    کر ن معناسرت  یبه ا یافرا 
مناسرب در   ایگونره را به  هاآنخود آگاه باشنه و  یهاجانیه

ا یننه و ک دوری هاآن ازه دنیننه، بهون اکنظر گرفته و تجربه 
 یادیر رنه. مطالعات زیقرار بگ هاآن ةطریامل تحت سک  وربه

 یقرو  ةننهکینیبشیپعامل  یک یخوددلسوز هک انهدادهنشان 
  (.2014، 20ردنیسالمت روان است )اودو و بر

الت دعالوه بر تحمرل مشر   یذهن توانکمان کودکمادران 
الت مربرروط برره ده بررا مشرریرربا کودکرراز مراقبررت از  یناشرر
ان یبا آشرنا  یاهش روابط اجتماعک، یاقتصاد یباال یهانهیهز

 و  دارمشدل یا آوردن فرزنهیو بستگان، احساس گناه از به دن
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ن مروارد  یر ه اکر نره  یاینرار ب کز یر ان نیر ا راف یمن  یهانگرش
شرهه )هروور و   منجرر  آنران   روان سالمتل یبه تقل تواننهیم
الت درا در مقابرل مشر   هرا آن 1یآورتاب( و 2010 ،اراندهم

 یار ذاترررکسرررازو یبررره معنرررا یآورترررابدهررره.  کررراهش
ت یشخصر  یاصرل  یهاسازهاز  یدیانسان و  یگراصالحخود
اسرت   یسراز م هروم و رفترار و  جران  یزش، هیر فهم انگ یبرا

و  یدهر سازمانآموختن،  ییتوانا یآورتاب .(2015، 2انی)تورم
 یبره فشرارها   ریپذانعطابط دشوار و پاسخ یبا شرا یسازگار
، یترا از سرالمت   کنهیم کمکه به افراد کروزانه است  یزنهگ
و  یدرونر  یهرا اسرترس در مقابرل   داریمعنر  یو زنهگ یشاد
 ییتوانا یبه معنا یآورتاب .(2016، 3ههیننه )تکدفا   یرونیب
مسرتمر و بازگشرتن بره     یهاچالشا یستادن در برابر بحران یا

م هروم ارزشرمنه در فهرم     یرک حالت اول است و امروزه به 
از  هایناگوارو  یروان ةضرببر اثر  هاخانواده یه چرا برخدنیا

 برنهیم، جان به در هاخانواده یبرخ کهیدرحال، پاشنهیمهم 
(. 1391، 4ل شهه اسرت )والرش  ی، تبهشونهیم تریقو یو حت

را نشان  یعوامل مختل  یآورتابر در مورد یاخ یهاپژوهش
 یهرا تیر موقع یمن ر  راتیترأث ه از افرراد در مقابرل   ک دههیم

م هوم  یک عنوانبه یآورتاب راًیاخ. کنهیممحافظت  یزنهگ
هار شرهه و پژوهشرگران بره    یسالمت په یشناسمهم در روان

مطلوب بره   صورتبهه چگونه افراد کن یا یسازش ابان و یب
 پرردازد یمر  دهنره یمپاسخ  یزنهگ کط دردنایات اقات و شرا

ان کر ودک(. مرادران  2010، 5هنکیل و ردتی)بنت، آدن، بروم، م
ان در کر ودکن یر الت مربروط بره ا  دل مشیبه دل یذهن توانکم

 کودکت یریمه رونیااز  .قرار دارنه یآورتابه یمعر  تهه
التش دو مشر  کودکر ز برر  کر متمر فقرط ه ی، نبایذهن توانکم

ان را کر ودکن یمادران ا مخصوصاً یو ةه خانوادیه بادباشه، بل
در نظرر   هسرت  یتیمنبر  حمرا   نیترر یغن کودک یه براکهم 

مادران برا   دلیلن یبه ا(. 2012، 6ومبکو ال یویگرفت )آلو، ا
ان کر ودک یمرادران دارا  یحت وژه یو یازهایخاص با ن کودک

  ةژیو یازهایدارنه تا با ن ییهامهارتاز به ین ،در معر  خطر
 
 
 
 
 

ن مرادران را  یر ا یی، توانامهاخله یهابرنامهنه. یاینار بک کودک
بههاشرت   یاهش اسرترس و ارتقرا  کر ش داده و موجرب  یافزا
الر و یر اسرانو،، ا یم، هاجیریهی) شودیمو خانواده  هاآنروان 
   (.2013، 7وردکقارا

سالمت  ةکننهنیتضم توانهیمه ک یموارد ازجملهن یبنابرا
در جهرت   یدرمران  یهرا مهاخلره ن مادران باشه انجام یروان ا
 یهرا مهاخلره اسرت.   هرا آن یو خوددلسوز یآورتاب یارتقا
ن و فرزنهان بشود یم روابط والهدیسبب تح توانهیم یگروه

در  یج من رریو نتررا یالت رفترراردشرررفت مشرریو خطرررات پ
تعامرل   یدرمران گرروه ن یر . عرالوه برر ا  دههاهش کرا  یزنهگ
روابرط   یش داده و باعر  ارتقرا  ین با فرزنرهان را افرزا  یواله

)بروردن، شرالتز،    شرود یم هاآنو سالمت روان در  یخانوادگ
 مرؤثر  ین مهاخالت گروهیاز ا یدی(. 2010، 8زکهرمن و برو

. اسررت 9یوجررود یدرمررانگررروه ،یدر بررارور سرراختن زنررهگ
مرردم و بودنشران    ةدربرار  یفلسر   یردیدر رو یوجوددرمان

وه از ین شر یر ا .پرردازد یمر  یموضوعات مهم زنهگ هداشته و ب
و  کنره یمر  تأکیره وجرود انسران    یدرمان بر خصلت اجتمراع 

شرتاز  یو پ یادیر جرز  بن  ترمیمستق ةویشگران را به یبا د یهست
مهاخله  یهاوهیشاز  یدی یوجوددرمان. کنهیموجود قلمهاد 

 یاریاهش بسر کآن در  یاثربخشقات متعهد یه در تحقک است
و  یزنرررهگ تیررر یک ی، ارتقررراشرررناختیروانالت داز مشررر
ن نو  از درمان ساختار یا. نشان داده شهه است روانبههاشت
، 11، انرزوا 10ییانسران، تنهرا   یت وجودیماه ةدرباررا  یمطلوب

ار یر سرلب اخت  یو به جا کنهیممطرح  12یهیو ناام اضطراب
ر یر صرادقانه و ت   رویرارویی مرار و درمرانگر،   یب ةبر رابط ،فرد
، دارد )اونسن تأکیهمار یعمل شجاعانه از  رب ب یک عنوانبه

( 2015، 13اراندررو همن ینررهفورس، سرراریت، لدررنکاهرروال، 
 یمشرابه بررا   یتیوضع عنوانبه یشناسدر روان یوجوددرمان
ت و یر ردن به فرهنگ، مذهب، قومکبهون توجه  هاانسانتمام 
و  15، مرر  14ییمعنرا یبر ، ییق ماننره تنهرا  یمسائل عم نژاد به
 (.  2011، 17لسونیانسون و دنین ی)اودو، مل پردازدیم 16یآزاد
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، یدرمران  یردهرا یدر روینسبت بره سرا   یوجود-درماناز یامت
موجود به سمت  یرهایو مس هاانتخابرد بر یدن رویز اکتمر

 ی، ارتقایشخص یهاتیمسئولبر  تأکیهو  است یرشه شخص
و احساس تعهره نسربت    ینونک یهاتیموقعنسبت به  یآگاه
ن یر بره دنبرال ا   یوجرود درمان. استو عمل  یریگمیتصمبه 

از  یبرخر  تواننره ینمر  اگرچره نه، ک کمکماران یه به بکاست 
ر دهنه، امرا  یت  یرا در زنهگ آوررنجنه و یناخوشا یهادهایرو
ن یر ر و برداشرت خرود نسربت بره ا    در ل و ت یر تحل تواننهیم

 (.1387، 1یورکر دهنه  )یحوادث را ت 

( 1393) یو علررو ی، اعتمررادیخررهاداد قیررتحقج ینتررا
را در بهبرود سرالمت روان گرروه     یدرمران وجرود   یاثربخش

( در 1394) ییانلودو توپ پوریقل، شرقنهابههب نشان داد. 
  رور به توانهیم یوجود یدرمانگروهه کنشان دادنه  یقیتحق
باشره.   مرؤثر مران  یپرس از زا  یاهش افسردگکدر  یداریمعن
ه درمران  کر نشان دادنه  پژوهشی( در 1395) یخهادادو  یقم

 مرادران  یهواریر ش امیموجب افرزا  یگروه ةویشبه  یوجود
( در 1393) یو اصر ر  ی، ارشراد یبرزنچره، عبرهاله   .شودیم

ن یرا برر رفترار مرراقب    یدرمران گروهمعنادار  یاثربخش یقیتحق
 نشان دادنه. یذهن توانکمان کودک

 کودکر  یه مرادران دارا کت ین واقعین با توجه به ایبنابرا
 یو خوددلسروز  یآورتراب ه یر در معر  تهه یذهن توانکم

 توانهیمن مادران یالت اداهش مشکه ک و از آنجا قرار دارنه
ان کر ودکن یر با ا هاآنو تعامل  شناختیروانت یبه بهبود وضع

 ینون اثربخشر کران ترا یر ه در ادر نیمنجر شود و با توجره بره ا  
مرادران   یو خوددلسروز  یآورتراب برر   یوجود یدرمانگروه
ن اسراس  یبر همار نشهه است، ک یذهن توانکمان کودک یدارا
 از: انهعبارتپژوهش  یهاهیفرض
 یموجررب ارتقررا توانررهیمرر یوجررود یدرمررانگررروه. 1
 شود. یذهن توانکم کودک یمادران دارا یآورتاب
 یموجررب ارتقررا توانررهیمرر یوجررود یدرمررانگررروه. 2

 شود. یذهن توانکم کودک یمادران دارا یخوددلسوز
 

 روش

ن پژوهش به یا  رح و نمونه: يآمار ةجامع، روش پژوهش
 -ونرآزمشریپرح را  رو ب یشیآزمامهیو  نرز نلحاع روش ا

 

اسرت.   یاربردکر نترل و به لحاع هرهب  کبا گروه  آزمونپس
کرودک   یمرادران دارا  یپرژوهش شرامل تمرام    ة آماریجامع
 در لیر شرهر اردب  یز توانبخشر کر ه بره مرا کبود  یذهن توانکم

در روش رده بودنررره. کرررمراجعررره  1396سرررال  تابسرررتان
نتررل  کمهاخلره و   یهرا گروههام از کحهاقل هر  یشیآزمامهین
ن یر (. بره ا 1391ن ر در نظر گرفته شرود )دالور،   15 توانهیم

 در دسرترس  ةوین رر بره شر    30جامعه تعهاد این ن یاز ب دلیل
ن رر در   15تعرهاد  دو گرروه  در  یتصادف صورتبهانتخاب و 
ن یگزیجرا  نتررل کن رر در گرروه    15و تعرهاد   یشیآزماگروه 
 یلیتحصر  کورود شامل حهاقل داشتن مهر یهامالک .شهنه
ت در جلسرات  کشرر  یبررا  یتمنهی لم، شاغل نبودن، رضرا ید

خرو، عبارت  یهامالکن یهمچن و  رح درمان بود. یگروه
عرهم   ش،یش از دو جلسره در گرروه آزمرا   یبت بر یبودنه از غ

و  یالت رفترار ددر گروه و وجرود مشر   یاردت و همکمشار
 در  ول جلسات. یاخالق
 

 ابزار سنجش
 یامراده  12اس یر : مقيدلسوز-وتاه خودكفرم  ةپرسشنام. 1

 2س، پررومر، نررف و ون جاجررتیررتوسررط ر یدلسرروز-خررود
بره   یاس )مهربران یر مقخررده  6ن شهه و شرامل  ی( تهو2011)

 یآگاه، انزوا، ذهن یانسان کردن خود، اشتراکخود، قضاوت 
 یکاس در ین مقیا یهامادهه ک( است یافرا  یهماننهسازو 
 ی، نظرر 2هرگرز=  براً یتقر، 1)هرگز= یارتبهپنجرت یدف لی 

 .( مرترب شرهه اسرت   5شه=یو هم 4شه=یهم باًیتقر، 3نهارم=
اسرت.   60ترا   12ب یر ن ابزار به ترتیا ةثر نمرکحهاقل و حها

وس در مع صرورت بره  12و  11، 9، 8، 4، 1 یهرا سؤال ضمناً
زان یر ن ابرزار م یر براالتر در ا  یهرا نمرره . شونهیم یگذارنمره
 نییپرا  یدلسروز -زان خودین، مییپا ةباال و نمر یدلسوز-خود
 .(2004، 3ردر نیوودو و برا) دهره یمر را نشان  هاکننههشرکت
نره.  اهردکر گزارش  86/0اس را ین مقیرونباخ اک یب آل ایضر

 یآل را ب ی( ضر1395) یالهامانل و ی، گشتیدر پژوهش رجب
 ةهمزمان آن برا پرسشرنام   ییو روا 65/0اس ین مقیرونباخ اک
است.  ( گزارش شهه>05/0p) 56/0 یخوددلسوز یاماده 26
 یآل را  ةویاس بره شر  یر مق یدرونر  ین پرژوهش همسران  یدر ا
 پرسشنامه   یهاهیگونمونه از  دو به دست آمه. 76/0رونباخ ک
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 کرنم یم یسع دههیمرخ  کیات اق دردنا یوقت"از:  انهعبارت
 یسرع ". "ت داشرته باشرم  یر را از موقع یهگاه و نظر متعادلید
 یط زنرهگ یاز شررا  یبخشر  عنروان بره  میهاشدستبه  کنمیم

 ".نمکنگاه  یانسان

ن یرر: ادسننونیویانر و دكنن يآورتنناب ةپرسشنننام. 2
 2003در سال  1هسونیویانر و دکتوسط  سؤالی 25 ةپرسشنام
 کرامالً ن ص ر )یب یادرجهپنجاس یدر مق شهه است و ی راح

. شرود یمر  یگرذار نمرره شه درسرت(  ی( و چهار )همنادرست
( مطلرروب 89/0رونبرراخ )ک یآن بررا اسررت اده از آل ررا  ییایررپا

ل عوامل، یز با است اده از تحلیآن ن ةساز ییگزارش شهه و روا
 .(2003هسرون،  یویانر و دکعامل را به دست داده است ) پنج
رده کر  یابیر ( هنجار1384) یران محمره یر اس را در ایمق نیا

هرر   یاس نخسرت همبسرتگ  ین مقیا یین رواییتع یاست. برا
 64/0ترا   41/0از  یبیز ضرایه نیگو یل و اجزاک ةه با نمریگو

انر و کر  یآورتراب اس یر مق ییاین پاییتع یرا نشان دادنه. برا
 ییایب پایرونباخ بهره گرفته شه و ضراک یهسون از آل ایوید
اس یر مق یدرونر  ین پژوهش همسانی. در ابه دست آمه 89/0
دو نمونره   به دست آمهه اسرت.  86/0رونباخ ک یآل ا ةویبه ش
نتررل  ک امیزنرهگ برر   کرنم یمر حس " پرسشنامه: یهاهیگواز 
 .است "را دوست دارم یزنهگ یهاچالش" و "دارم
 

 ه دادهو تحلیل  اجرا روش
و  یدلسروز دخو یهرا پرسشرنامه  ابترها بعه از انتخاب مادران 

قبرل   آزمرون شیپ یهانمرهبه دست آوردن  یرا برا یآورتاب
 کننرهگان شررکت  ی، برر رو یدرمران گروه یهاجلسه یاز اجرا

. سر س جلسرات   آمره  درنتررل بره اجررا    کش و یگروه آزمرا 
 8ن شهه به مهت یش تعی رح از پ یکبر اساس  یدرمانگروه

ن یر ، اشره ش اجررا  یگروه آزما کننهگانشرکت یجلسه بر رو
 ایمهاخلره چ ینترل هر کگروه  کننهگانشرکته کبود  یدر حال
ردنررره. پرررس از اتمرررام جلسرررات درمررران،  دافرررت نیرا در
 یهرا نمرره به دست آوردن  یهر دو گروه برا کننهگانشرکت
 یابیر مورد ارز مجهداًور، کمذ یهاپرسشنامهتوسط  آزمونپس

   .قرار گرفتنه
 فررد منحصربه، یوجود درمان تأکیههای نیترمهماز  یدی

از اسرت.   یبودن هر مراجر ، درمرانگر و هرر ارتبراط درمران     
  درآوردننظم ه ربرای رب یلیتما یودرانگران وجردرم، رونریا

نشران   یاز اصرول عملر   یامجموعره ن یرد خود و ترهو یدرو
ز یر رد نیدن رویقوت ا ةنقط درواق ت ین محهودی. ادهنهینم

انررهاز نرراهمگن، چشررم یررک عنرروانبررهن درمرران یرر. اهسررت
 یدرمران  هایشیوهاز  یامجموعه ،یم هوم نسبتاًو  یچنهوجه

ه، یر از عقا یامجموعره ه د، بلکنهینم شنهادیرا به درمانگران پ
در قالرب   توانره یمر ه کر  کنهیمانات و انتقادات را فراهم دام

 .(2008 ،2قرار داده شود )لباو یدرمان یهاروشاز  یاگسترده
محقرق   یل درمران در سراس پروت ن پژوهش مرادران برر ا  یا در

( 1386ل )در مرهل فران  یدرمان وجود ةینظراساس  ساخته بر
از  یاخالصرره .( مررورد مهاخلرره قرررار گرفتنرره 1977) یو مرر

در  یل درمران در ن پروتیر بر اسراس ا  یگروه یجلسات درمان
 یبرا هاداده وتحلیلتجزیه منظوربهاست.  شههارائه  1جهول 
ل یو تحل ی یآمار توص یهاشاخصپژوهش از  ةیفرض یبررس
 است اده شه. یریمت  کانس تیووارک

 
 ه  فتهی

ی توصرری ی مت یرهررای پررژوهش  هرراشرراخص 2در جررهول 
ی آزمرایش و کنتررل در   هرا گرروه )میانگین و انحراب معیار( 

 ارائه شهه است. آزمونپسو  آزمونشیپ
ی و آورتراب کره میرانگین    دهره یمنشان  2نتایج جهول 
 05/34گروه آزمایش بره ترتیرب    آزمونشیپخوددلسوزی در 

 . همچنرین اسرت  40/30و  46/44 آزمرون پسو در  80/24و 
گروه کنترل  آزمونشیپی و خوددلسوزی در آورتابمیانگین 
 26/24و  40/31 آزمرون پرس و در  13/25و  80/32به ترتیب 
اثربخشری معنرادار درمران وجرودی در      ةدهنره نشانکه  است

. این در حرالی  استگروه آزمایش  آزمونپسمیانگین نمرات 
 ونآزمپسو  آزمونشیپاست که ت اوت چنهانی بین میانگین 

 .شودینمگروه کنترل مشاههه 
در این پژوهش برای تحلیل استنبا ی نترایج از تحلیرل   

ی تحلیرل  هافر شیپابتها  رونیاکوواریانس است اده شه. از 
کوواریانس)نرمال بودن توزی  نمررات، همگنری واریرانس در    

و همگنی شیب رگرسیون( مورد بررسی قرار گرفرت.   هاگروه
و  آزمررونشیپرری نرمررال بررودن توزیرر  نمرررات بررسرربرررای 
اسمیرنف اسرت اده شره کره    -از آزمون کولموگراب آزمونپس

 آزمونشیپنتایج نشان داد ت اوت معناداری بین توزی  نمرات 
   رونیا(. از sig=0/2با توزی  نرمال وجود نهارد ) آزمونپسو 
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شه. عالوه بر این برای  هییتأفر  نرمال بودن توزی  نمرات 
از آزمرون لروین اسرت اده نترایج      هرا انسیواربررسی همسانی 

 ,F=2/11خوددلسروزی )  آزمرون شیپ ةنشان داد که در مرحل

sig=0/55 ،)آورترراب( یF=2/33, sig=18 برره دسررت آمررهه )
(، F=1/12, sig=0/36خوددلسرروزی ) آزمررونپررساسررت و 

( به دست آمهه است کره نشران   F=1/98, sig=29ی )ورآتاب
در مت یرهرای پرژوهش    هاانسیواربرابری  فر شیپ دههیم

است. همچنین از سط  معناداری تعامرل گرروه و    هییتأمورد 

برای بررسی همگنی شریب رگرسریون اسرت اده     هاآزمونشیپ
ی همگنری  هرا م روضهشه که با توجه به نتایج به دست آمهه 

امدران تحلیرل    هااین فرضیه هییتأرسیون رد نشه. با شیب رگ
، جهول سه نترایج تحلیرل کوواریرانس    شهکوواریانس فراهم 
 .دههیمتک مت یری را نشان 

 
 

 
 

 يوجود یدرمانگروهجلسات  ةخالص .1جدول 

 اول ةجلس
ان یر ل گرروه برود. در پا  دیل تشر ین و دالیبا قوان یین جلسه آشنایگر آشنا شهنه، ههب از ایهید گروه با ،ن جلسهیدر ا

 ننه.کات و ص ات مربوط به خود را مشخص یاول از اعضا خواسته شه تا خصوص ةف جلسیلدت عنوانبهجلسه 

 دوم ةجلس

 یمورد بح  قرار گرفت. اعضا نظرهرا  یهستم؟ س س م هوم خودآگاه یسکمن چه  سؤالشانهن پاسخ به کبه چالش 

متناسب با بحر  بره اعضرا     ی یلدجلسه ت یشه و در انتها یبررس یخودآگاه یهگاه وجودیو از دکردنه ان یخود را ب

 شه. ارائه

 سوم ةجلس

ر و نگررش  در ت  یآن، بررسر  ةگو دربرار وفن خط عمر توسط اعضا و گ ت یقبل، اجرا ةف جلسیالدت یمرور و بررس

از اعضرا   ؛فیر لدت ةو ارائر  یبنره جمر  شانهن نگرش اعضا توسط درمانگر، ک، به چالش یستیاعضا نسبت به مر  و ن

 .ننهکان یمر  را ب یهایژگیواز  ی یخود، توص یهارشناختیه پهینهه از دیآ ةجلس یخواسته شه برا

 چهارم ةجلس

اعضرا برا    یتجسرم  رویرارویی برازخورد،   ةارائفقهان و سو  و  ةدربارتجارب اعضا  یقبل، بررس ةجلسف یالدمرور ت

جلسه، از اعضا خواسته شه  یبنهجم ت اعضا، خالصه و کتوسط درمانگر و مشار ی  نقش مر  در زنهگیمر ، تشر

 ننه.ک ینهه  راحیآ ةجلس یه دارنه برایشه یه نسبت به آن دلبستگک یسکا مر  هر یرا از مر  خود  یفوت ةیاعالمتا 

 پنجم ةجلس

تجارب اعضا در مورد  ی، بررسهاتیمحهود، حق انتخاب و وجود یم آزادیقبل، پرداختن به م اه ةجلسف یالدمرور ت

ف یر لدت توسرط درمرانگر و دادن ت  یو مسرئول  ین آزادیف ارتباط بیدر انتخاب، توص یآزاد زیبرانگچالش یهاتیموقع

 مرتبط با جلسه.

 ششم ةجلس

 آوررنرج  ییا تنهرا یههب و معنا است؟ و آ یدارا یا زنهگیآ یهاسؤالپاسخ اعضا به  یف داده شهه، بررسیالدت یبررس

ف یر لدت ةارائو  یبنهجم توسط درمانگر،  یهگاه وجودی بق د یی  م هوم تنهای، تشرهاآنشانهن کاست؟ و به چالش 

 به اعضا.

ه تم و  ةجلس

 هشتم

 یچه زنرهگ  یههب و معنا است؟ و من برا یدارا یا زنهگیآ یهاسؤالپاسخ اعضا به  یف ارائه شهه، بررسیالدمرور ت

 یبنره جمر   و یهودگیو ب یاحساس پوچ ةبازخورد، پرداختن به تجارب اعضا دربار ةو ارائ هاآن ة؟ بح  دربارکنمیم

 مباح  جلسه.

 نهم ةجلس

 روشگرو نشسرتنه. از   وداشرته باشره، بره گ رت     ریترأث ار و احساسرات فررد   دبر اف تواننهیمه ک یگروه در مورد عوامل

ا یر ه در آن موفق ک یهاتیموقعاز  یدیه از اعضا گروه خواسته شه تا کن صورت یاست اده شه، به ا یذهن یسازتجسم

؟ چره  داننره یمرا مسئول  یسکن حالت چه یه در اکپاسخ دهنه  پرسشن یرده و به اکست خورده بودنه را تجسم دش

 دارنه؟ یجه احساس رنهیپذیمخود را  یرفتارها تیولئمسه دنینسبت به آن دارنه؟ و از ا یاحساس

 دهم ةجلس
 یادآز، یی، تنهرا یم خودآگاهین م اهیونه بین ارتباط و پییشهه در جلسات گذشته توسط اعضا، تب  مباح  مطرحیتشر

 ان.ینه گروه از آغاز تا پایتوسط رهبر و اعضا، اشاره به فرا یی، مر  و معناتیمسئولو 
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 آزمونپسو  آزمونشیپدر  يو خوددلسوز يآورتاب يهانمره یفیتوص يهاآماره .2جدول 
 آزمونپس آزمونشیپ اسیمق گروه

  
 انحراب استانهارد نیانگیم انحراب استانهارد نیانگیم

 شیآزما
 68/3 46/44 44/2 05/34 یآورتاب

 77/2 40/30 14/2 80/24 یخوددلسوز

 نترلك
 04/4 40/31 95/2 80/32 یآورتاب

 34/2 26/24 88/2 13/25 یخوددلسوز

 
 يو خوددلسوز يآورتاب يهانمرهن یانگیم ةسیمقا يبرا انسیكووار وتحلیلتجزیه .3 جدول

 ر وابستهیمتغ راتییمنبع تغ
مجموع 
 مجذورات

 ةدرج
 يآزاد

ن یانگیم
 مجذورات

F sig يتوان آمار اثر ۀانداز 

ت یعضو
 یگروه

 1 74/0 000/0 75/65 48/725 1 48/725 یآورتاب

 1 70/0 000/0 31/63 11/303 1 11/303 یخوددلسوز

 آزمونشیپ
 9/0 32/0 002/0 96/11 90/131 1 90/131 یآورتاب

 9/0 31/0 002/0 62/11 66/55 1 66/55 یخوددلسوز

         
 3 ج جرهول ی، با توجه به نتاشودیم مالحظهه ک  ورهمان
( ت اوت F=303/11) ی( و خوددلسوزF=725/48) یآورتاب
معنرادار   01/0 ینتررل در سرط  آل را   کش و یآزمرا  گروهن یب

 یاثربخشرربررر  یمبنرر پررژوهش یهرراهیفرضررن یاسررت؛ بنررابرا
 یو خوددلسروز  یآورتراب  یبرر ارتقرا   یوجود یدرمانگروه
 است. هییتأمورد  یذهن توانکمان کودکمادران 

 
 یریگجهینتبحث و 
برر   یوجود یدرمانگروه یاثربخش ین پژوهش بررسیههب ا

 یذهنر  توانکم کودک یمادران دارا یآورتابو  یخوددلسوز
ت اوت  ین خوددلسوزیانگیه در مکمطالعه نشان داد  نیا بود.
نترل وجود داشته اسرت  کمهاخله و  یهاگروهن یب یداریمعن
مرادران   یدلسوزدبر خو یوجوددرمان ریتأثانگر ین امر بیه اک
گ رت   تروان یم افتهین ین ایی. در تباست یذهن توانکم کودک
 یبرا ابعراد   کنهیمق یمراجعان خود را تشو ،یوجوددرمان هک

شونه  روروبه، کردنهیمه همواره از آن فرار کخود  یاز زنهگ
ت یخرود بره رسرم    ی  ناگوار را در زنهگین وقایو شجاعانه ا
  یدر صرورت  یو نشاط در زنرهگ  یه شادکرنه یبشناسنه و ب ذ

 هار و ریو نشاط پا تیامنه رکرد یرد ب ذره فرک ودرشیممحقق 

(. 2012، 1وجررود نررهارد )ون دورزن  یدر زنررهگ یشررگیهم
ه خرود  کر  کننهیمها یدست پ یبه سالمت روان یزمان هاانسان

و جررا مانررهن از  هررادادن، ازدسررت هرراشدسررترا در برابررر 
، مورد سرزنش و مالمرت قررار نههره و از خرود در     هاآرمان

بره   ی. خوددلسروز کنره نه محافظرت  یات ناخوشرا یبرابر تجرب
ه در درون مرا رخ  کر اسرت   یرخهادها یرش عا  یپذ یمعن
خرود   یابیر ارز ینرهها یر شرهن در فرا یر درگ یو نوع دههیم

ه بر احساسات مهرورزانره،  ک( است ی)خواه مثبت و خواه من 
 یانسران  کص احسراس مشرتر  یرش خود و تشرخ یو پذ کدر
ن فرصت بره  یا یدرمانگروه(. در 2009، 2ز است )گرمرکمتمر
الت از هر ده مشکته دن نیرش ایتا با پذ شودیمماران داده یب

 هرا آنمختص به  صرفاًوجود دارد و  هاانسان ةهم یبرا ینوع
ا تنهرا و  هه و خرود ر یل رسر ددر مشر  کاشترا یست به نوعین

رش یپذ  رونیااز  (.1387، یورک) نهیبینمل ددر مش یمنزو
ل عهم بههاشرت روان  یاز دال یوجوددرمانه از نگاه کل دمش

شرتر مشر ول   یق بتواننه خرود را ب ین  ریاز اهه تا یرس است،
باعر    یوجرود  یدرمران گرروه  درواقر  ننره.  ک شران یهایشاد
( در یخوددلسروز  یاصل یهامؤل ه)از  یانسان کاشترا یارتقا
 ادران  رنش را در گروه به مین بیه اکن معنا ی، به اشودیمافراد 

2. Germer 

 

1. Van Deurzen 
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 یتمرام  یدر زنهگ ریناپذاجتناب یه رنج و درد جزئک دههیم
ن مرادران  یر ا یبررا  یطیشررا  یدرمران گروهاست، در  هاانسان
بخرش معمرول    عنوانبهه رنج و درد خود را ک شودیمفراهم 
 یبر ارتقا تأکیهبا  یدرمانگروه درواق رنه، یدر نظر بگ یزنهگ

باع  عهم انزوا  یط سخت روانیدر شرا یانسان کحس مشتر
را در مررادران  ین آگرراهیررو ا شررودیمرردر مررادران  ییو تنهررا
ز برا  یر ر از خودشران ن یغ یگریه مادران دک کنهیم تربرجسته
ن یر ر بروده و برا ا  یدرگ یذهن توانکم کودکل دارا بودن دمش

رده و کر ل خود را خار، دبودن مش ینگاه از حالت اختصاص
. (2009)گرمرر،   کننره یمر ها یر دسرت پ  کحس مشرتر  یکبه 

گرر از  ید یدری ه کر  یز بر آگراه کبا تمر یدرمانگروهن یهمچن
ن یر مراران ا ی، بره ب (2003)نف،  است یخوددلسوز یهامؤل ه

 کرا در یار من ر در ط دردآور و افیه شررا ک دههیمفرصت را 
ترازه بره    یمعنرا  ،سرخورده شونه هاآنه از درده و بهون آنک
ن یر ا ةمرادران بره واسرط    یوقتر  .(1387، یورکر ) بههنه هاآن
از داشرتن   یرنرج ناشر  ه درد و ک رسنهیمنش ین بیبه ا یآگاه
ن یر ا یمرادران دارا  ةه همکاست  یزیچ یذهن توانکم کودک
نهارد،  هاآناختصاص به  فقطو  کننهیمان آن را تجربه کودک
را  هرا آنو انزوا گرفتار شرهه و   یهماننهسازشیمتر در دام بک

ن یر ه اکر  هرچنره ، رنره یگیممعمول در نظر  یاز زنهگ یبخش
 باشه. آوررنج یآگاه

 یوجود یدرمانگروهه کن نشان داد یج پژوهش همچنینتا
 یذهنرر ترروانکررمان کررودکمررادران  یآورترراب یباعرر  ارتقررا

سالم مانهن، مقاومت و  یت افراد برایظرف یآورتاب. شودیم
برر آن   فقطه فرد نه کط سخت و ناگوار است یتحمل در شرا

 شرود یمر ز یر ن ترر یقرو آن  یه  ر در بل ،شرود یم چیرهط یشرا
را  هرا انسانرنج  و دردتا  کنهینمتالش  یوجود یدرمانروان
 ترومم  یتیاز لحاع ماه هاانسان یه زنهگکن ببرد، از آنجا یاز ب

رش یبرا پرذ   شرود یم کمک هاانسانبا رنج است در عو  به 
 هرا انسانابنه، یمعنا ب یزنهگ یدردها یت درد و رنج برایواقع

 شران یزنرهگ در  کط دردنرا یبره شررا   یگونراگون  یهاواکنش
ه بودن ک شونهیم روروبه ییهادهایبا رو کهیهنگامو  دهنهیم
. شودیمخته یبرانگ شانیوجود، مسائل کنهیمه یرا تهه هاآن

 ،یت زنرهگ یر  کیسرالمت روان،   ،یذهن توانکم کودکداشتن 
اران، دو هم آلو) دههیم کاهشو تحمل مادران را  یآورتاب
داده  ین آگراه یر به مرادران ا  یوجود یدرمانگروهدر  (.2012
ر یر را ت  یزنرهگ  یط واقعر یشرا تواننهینم هرچنهه ک شودیم

ر داده و از یر یمقابله برا آن را ت   یهاروش تواننهیمدهنه، اما 
بره سرمت    یالت زنرهگ دو عرهم تحمرل مشر    یحوصرلگ یب

، یورکر ) ننهکت کط سخت حریبا شرا یو سازگار یآورتاب
رو هروبر  یط سرخت زنرهگ  یه با شراک یزمان هاانسان(. 1387
 یسرازگار  یاصل یهامؤل هاز  که راخود  یآورتاب شونهیم

هه، یر )ت دهنره یمر اسرت از دسرت    یط دشروار زنرهگ  یبا شرا
 یدرمران گرروه از اهرهاب   یدیه گ ته شه ک  ورهمان .(2016
)اونسن و  است یزنهگ کمعنا دادن به ات اقات دردنا یوجود
ن فرصت به مرادران داده  یا یدرمانگروهدر  (.2015اران، دهم
رو اسرت، امرا   بهرو ریناپذاجتنابط یبا شرا هرچنهه ک شودیم
ت و یارشان را نسربت بره محرهود   ده افکرا دارنه  ین آزادیا

ق یر ن  ریط دشوار نشونه و از ایشرا ةبازنهر داده، و یرنج ت 
 ل،در )فران ننره کها یپ شانیهارنجدردها و  یبرا ییل و معنایدل

 ،ن براور برسرنه  یبه ا هاآن یوقت ن مواردیبا توجه به ا .(1386
 کودکر هاد نراگوار )داشرتن   یدر خصوص رو هاآن یآورتاب
مثبت در  راتییت رده و به دنبال آن کها ی( ارتقا پیذهن توانکم
 هیر آیمر ن مادران به وجود یو بههاشت روان ا یت زنهگی کی
 .(2013اران، دم و همیریهی)

 یموجرب ارتقرا   یوجرود  یدرمران گروهه کج نشان داد ینتا
 یذهنر  تروان کم کودک یمادران دارا یو خوددلسوز یآورتاب
موجرب   یدلسروز دو خو یآورتاب یه ارتقاک. از آنجا شودیم

و تحمرل درد و رنرج و    یزنرهگ  سبکبههاشت روان و  یارتقا
ن بجاسرت  ی. بنرابرا شودیم یزنهگ کط دردنایبا شرا یسازگار

مادران  یو خوددلسوز یآورتاب یرهایمت  یارتقا منظوربهه ک
م در رونره بهبرود   یر مسرتق یر غ صرورت بره م و یمستق صورتبه

ان کودکن یا یت نگههاری کی ین مادران و ارتقایا یفرزنهپرور
 تروان کرم ان کودکن یبر مراقب یوجود یدرمانگروهاز مهاخالت 

 .شودنه یاست اده به یو بههاشت یدرماندر خهمات  یذهن

 یهرا برنامره ن پژوهش نهاشرتن  یا یهاتیمحهود ازجمله
اسرت اده  ، در  ول زمان یردن اثربخشکدنبال  منظوربه یریگیپ
ر ت دیو محررهود یدر دسررترس خودگزارشرر یریررگنمونررهاز 
 بود. هاافتهیم یتعم

 
 من بع
 یامکو شراد  یآورتراب  ة(. رابطر 1396، م. )ی، س؛ و خشوعینیام

 یشناسر روان. ییابتها آموزاندانش یرفتارالت دن با مشیواله
 .7-26(: 26)7، ییافراد استثنا
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 ریثتأ(. 1393، م. )ی، م؛ و اص ری، ح؛ ارشادیبرزنچه، ش؛ عبهالله
. یذهنر  تروان کرم  کودکر ن از یبر رفتار مرراقب  یآموزش گروه

 .10-19: 2، انکودک یپرستار

(. 1393،  . )یاموسر ک ی، ا و علرو ی، ،؛ اعتمراد سرنگهه یخهاداد
بررر بهبررود سررالمت روان  یوجررود یدرمررانگررروه یاثربخشرر
(، 2)4، یو رفتار یعلوم شناخت یهاپژوهش ةمجلان. یدانشجو

130-119. 

و  یشناسر در روان یاربردکر احتماالت و آمرار  (. 1391دالور،  . )
 . تهران انتشارات رشه.یتیعلوم ترب

 ةرابطرر یبررسرر(. 1395؛  . )یالهررامررانل، خ؛ و ی، غ؛ گشررتیرجبرر
و  یفدر نشخوار یهایگریانجیمبا  یو افسردگ یخوددلسوز
، رانیررا یپرسررتار ةینشررر. متأهررلدر پرسررتاران زن  ینگرانرر
29(100-99 ،)21-10. 
. (1396،  . )ایر نیقهوسر ، ط؛ و پوررستم، ح؛ یابی، م؛ افراسیمیرح

د رید: رومادران یبر زنهگ یذهن یتوانکمبا  کودکداشتن  ریتأث
 .45-70(: 26)7، ییافراد استثنا یشناس. روانی کی
، یمعارف ةترجم .یعنم یجوو. انسان در جست(1386ل، و. )دنفرا
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .بر،کا
بره   یوجود یدرمانروان ی(. اثربخش1395، ،. )یخهاداد، م؛ یقم

ان کر ودک یمرادران دارا  یهواریر ش امیبرر افرزا   یوه گروهر یش
 .14-22(: 3)5، یاجتماع یارکمهد ةفصلنام. یسر ان

 ،یدرمررانرواناربسررت مشرراوره و که و یرر(. نظر1387، ،. )یورکرر
 . . تهران: ارسبارانییحی، یهمحمهیس ةترجم
 در افراد در یآورتاببر  مؤثرعوامل  ی(. بررس1384، م. )یمحمه

 یشناسر روان یترر کد ةمرواد، رسرال   سو مصررب معر  خطر 
 .یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز، تهران، ینیبال
 ی(. بررسرر1394، ص. )ییانلودرر، م؛ توپپرروریقلرر؛ ه، شرررقنررهاب

پرس از   یبرر اخرتالل افسرردگ    یوجود یدرمانگروه یاثربخش
، المیر ا دیدانشگاه علوم پزشر  ةمجلزا. مان در زنان نخستیزا
23(6 ،)195-185. 

، م. یدهقانترجمه ) خانواده یآورتابت یتقو(. 1391والش، ب. )
ه بر خ انتشار ی)تار دانژه. :تهران( ، می، م؛ و عباسیرسولخواجه
 .(2006،یزبان اصل
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