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Aim: The purpose of this research was to determine the effectiveness of 
compassion-focused therapy on distress tolerance and feeling of guilt in mothers 
of children with physical-motor disability. Methods: The quasi-experimental 
research method included pre-test and post-test, with control group. The 
statistical population of this study consisted of all mothers of children with 
physical disability who had received education in special schools in city of Saqez 
during the Persian year of 1398. For this purpose, 24 mothers of physically 
disabled children were selected from the exceptional schools by convenient 
sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (12 
in each group). The experimental group received 10 sessions of intervention and 
no training was given to the control group. The instruments used in this study 
were the Distress Tolerance Scale (DTS) and the Test of Self-Conscious Affect 
(TOSCA-2), which were completed in the pre-test and post-test phases. Data 
were analyzed using covariance analysis. Findings: The findings of this study 
indicated that there was a significant difference between the experimental and 
control groups in pre-test and post-test in scores of distress tolerance and feeling 
of guilt. According to these findings, compassion-focused therapy is effective in 
decreasing feeling of guilt and increasing distress tolerance of mothers of 
children with physical disability. Conclusion: The results showed that self-
compassion, through providing positive experiences, increasing adaptation to 
stressful situations, and expressing empathy and sympathy can increase distress 
tolerance in individuals and reduce the level of guilt of mothers with children 
with disabilities. 
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هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، بر تحمل پریشانی و احساش هد : 
شرررناختی جرررز ایرررن مطالعررره از نظرررر روش روش:گنررراه مرررادران دارای کودکررران معلرررو  جسرررمی حرکتررری برررود. 

واه برود. جامعره آمراری ایرن پرژوهش شرامل آزمون با گروه گآزمون و پرهای نیمه تجربی از نوع پیشقر 
تمامی مادران دارای کرود  معلرو  جسرمی حرکتری بودنرد کره فرزندانشران در مردارش اسرتسنایی شهرسرتان 

نفرر از مرادران دارای کرود   34به تحصیل اشتغا  داشرتند. بره ایرن منظرور،  79-75سقز در سا  تحصیلی 
از بین مردارش اسرتسنایی انتخراب و برا روش تصرادفی  گیری در دسترشمعلو  جسمی حرکتی با روش نمونه

 98جلسرره  11نفررر(. مداخلرره درمررانی برره مرردت  13هررای آزمررایش و گررواه گمررارده شرردند )هررر گررروه برره گررروه
ای بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و به گروه کنتر  هری  آموزشری ارائره نشرد. ابرزار مرورد اسرتفاده دقیقه

گرراه )DTSریشررانی )در ایررن پررژوهش، مقیرراش تحمررل پ ( بررود کرره در TOSCA-2( و آزمررون عاقفرره خودآ
هرا برا روش آمراری تحلیرل کواریرانر مرورد تجتیره و تحلیرل آزمون تکمیل شد. دادهآزمون و پرمرحله پیش

دهنرده وجرود تفراوت معنرادار در گرروه آزمرایش و گرواه در مرحلره نترایج نشران ها:یافتهآماری قرار گرفتند. 
ها درمان متمرکز بر شفقت بر کراهش احسراش بر اساش این یافته (.>p /18ر آزمون بود )پیش آزمون و پ

 گیتتری:نتیجتته. حرکترری اثرگررذار اسررت-گنرراه و افررزایش تحمررل پریشررانی مررادران دارای کررود  معلررو  جسررمی
نتررایج پررژوهش نشرران داد کرره برنامرره شررفقت برره خررود از قریررق فررراهم کررردن تجربیررات م بررت، افررزایش 

توانرد تحمرل پریشرانی را در افرراد افرزایش داده و دردی مریزا و ابرراز همردلی و هرمسازگاری با شرایط تنش
 سطح احساش گناه مادران دارای فرزند معلو  را کاهش دهد.

 تمرکز بر شفقت، تحمل پریشانی، احساش گناه، معلولیتدرمان مهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
کودکان دچرار معلولیرت سرالمت جسرمی و رفتراری توانرد ترثایر منفری برر مری 1مراقبت از 

کودکرران برره خرراطر بیمرراری 30هررای آنهررا داشررته باشررد. سرراالنه %خررانواده هررای مررزمن و یررا از 
شررروند. بعرررد از تشرررخیش معلولیرررت در هرررا پرررذیرش مررریداشرررتن معلولیرررت در بیمارسرررتان

هرررایی ماننرررد شررروک، سرررردرگمی، خشرررم، هرررا ابلرررب احسررراسهرررای آنکودکررران، خرررانواده
گناه، طرد، خجالت، احساس بریافسردگی، ناامیدی، احس دفراعی و تنهرایی را تجربره اس 

کلیهیلی، چانگکنند )مینمی (. عالوه بر آن، مشکالت مراقبتری، 2637؛ 2پارک، آلیسیا و 
یرادی را بررر خرانواده کنرد. ایرن موضرروع هرا تحمیرل مریآموزشری، درمرانی و مرالی نیرز اسرترس ز

کیفیرت زنردگی آنهرا را تحرت ترثایر تواند پویایی خانواده، سالمت روانی اع ا می خرانواده و 
کررودک 2631بخشرری؛ قررار دهررد )سریمین قلررم، ایرروبی، حاجیران و علرری (. شردت معلولیررت 

کرره قویررا  بررر اسررترس والرردین تثایرگررذار می گونرره یکرری از متایرهررایی اسررت  کرره باشررد. برره  ای 
یررررادی برررررای خررررانواده ایجرررراد مرررریکودکرررران دارای معلولیررررت نررررد. کنهررررای شرررردید، فشررررار ز

کودک دارای معلولیت منجر به افزایش سطح اسرترس والردین و خرانواده آسیب پذیری یه 
شود و این امر مستلزم تالش م اعف در زمینره ایجراد سرازگاری و سرازماندهی سیسرتم می

کررودک معلرول برره عنرروان یره لحظرره بحرانرری بسرریار 2631، 3خرانواده اسررت )آلرروز (. تولرد یرره 
کرره بررا ناامیرردی، اسررترس فیزیکرری و 4،2637اپرراز و واالنرردرشررود )دسرراز شررناخته مرریمشررکل  )

آمررررده همررررراه اسررررت روانرررری، اضررررطراب و نرررراتوانی در مقابلرررره درسررررت بررررا موقعیررررت پرررریش
کرره در بررارداری، تولررد، مراقبررت و آمرروزش و (. مررادر برره دلیررل نقررش ویررژه5،2637)کاروسررو ای 

کودک دارد، اضرطراب بیشرتری را تجربره مری کرپرورش  ه دارای فرزنرد مبرتال بره کنرد. مرادرانی 
کننررد هررای ذهنرری و اجتمرراعی را تجربرره مرریاخررتالالت ذهنرری و جسررمی هسررتند، چررالش

                                
1. disability. 
2. Meen Hye Lee, R. N., Chang,P. Alicia, K. M., & Kelly, H. 
3. Alves, G. 
4. Da Paz, N. S., & Wallander, J. L. 
5. Caruso, J. M. 
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 (.2630نژاد و جلیلی،)خدابنده، محمدی، تنی
کره بریش از سرایر اع را  کودک دچار معلولیت، منبع استرس برای مادرانی اسرت  وجود 

کرررودک هسرررتند )شرررولکر، تیسرررینگ و برینکسرررما، رودبرررل،کمرز،  خرررانواده درگیرررر مراقبرررت از 
کنررار 2631، 1اسرتوارت و فلیرر (. عرالوه برر فرررد دچرار نراتوانی، سرایر اع ررای خرانواده نیرز بررای 

هرای خاصری را در خرود پررورش دهنرد. آمده برای خانواده، باید ویژگیآمدن با مشکل پیش
سررازی شررده و برره عنرروان یرره برره عنرروان یرره مفهرروم فراهیجررانی مفهرروم 2تحمررل آشررفتگی

گرفترره مرریصرر شررود و برره معنررای ظرفیررت تجربرره و تحمررل فت، نرره حالررت هیجررانی، در نظررر 
(. تحمرل پریشرانی 2637حاالت روانی منفی است )ابراهیمری، زمرانی و انصراری شرهیدی، 

کره پریشرانی و  مهارتی مبتنی بر پذیرش واقعیت، بدون ترالش بررای تاییرر آن اسرت. از آنجرا 
کامرررل حرررذف درد را نمررری یرررا از آن اجتنررراب نمرررود، توانرررایی پرررذیرش واقعیرررت تررروان بررره طرررور 

کررراهش درد و رنرررپ مررری (. 3125گرررردد )شرررریعنمدار و برررروی،تاییرناپرررذیر، خرررود منجرررر بررره 
کررره تحمرررل پریشرررانی و ترررابتحقیقرررات نشررران داده کیفیرررت زنررردگی و انرررد  آوری برررا افرررزایش 

کررامی، همبسررتگی دارد )کسرریدی کررارایی فرررد در مواقررع نا نقررل از تسرریه ؛ برره 2631، 3ظرفیررت 
ای و هررای مقابلررره(. برررا توجرره بررره فقرردان توانرررایی3121حسررینی، مرردنی و حررراج حسررینی، 

کره دارای تحمرل پرایین آشرفتگی  نراتوانی بررای مردیریت حراالت هیجرانی منفری در افررادی 
کننرد. در صرورتی هرای هیجرانی منفری ترالش مریهستند، این افراد برای اجتنراب از تجربره

های دارای ع و معلول(، آنهرا در ترالش بررای ر نباشد )مانند خانوادهپذیکه اجتناب امکان
کردن حالت هیجانی آزارنده به روش گرر ایرن راهکرار های ناسرالمی روی مریبرطرف  آورنرد. ا

کل انرژی آنها بر هیجاناتشان متمرکز می کارکرد آنهرا ناسالم مفید نباشد،  که در نهایت  شود 
(. تحقیقرات اخیرر نشران داده اسرت 2637و همکراران، را مختل خواهد ساخت )ابراهیمی 

گنرراه دارنررد )درویشررالی،  کودکرران معلررول احسرراس شکسررت و   4(. بکمررن2631کرره والرردین 
                                
1. Sulkers, E., Tissing, W. J., Brinksma, A., Roodbol, P. F., Kamps, W. A., Stewart, R. E., & 

Fleer, J. 
2. distress tolerance. 
3. Cassidy, S. 
4. Beckman, L. 
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گنرراه و تقصرریر در والرردین در ااررر تولررد فرزنررد معلررول برره ( اظهررار مرری3221) کرره احسرراس  دارد 
که موجب میوجود می گنراه شود والردین نتواننرد از زنردگی خرود لرذت بآید  برنرد. احسراس 

گناه احساساتی را در بر می 1شکل خاصی از اضطراب که دامنره آن از است. احساس  گیرد 
گرفته تا احساس لکه دار شدن و ننگین شدن و مهر بردنامی خود ناامید شدن و بم و اندوه 

گنرراه قرروی 3127گیرررد )فرهررادی، امیررری و حسررینی؛ خرروردن را در بررر مرری (. وقترری احسرراس 
 2کنررد و برره همررین سرربب احسرراس رضررایتاحسرراس نرراامنی و عرردم حمایررت مرری باشررد فرررد

گنراه والردین بیشرتر باشرد تمایرل آنهرا بره شخصی وی بسیار پایین می آید. هر قدر احساس 
کرودک بیشرتر مری زاده، شرود )بفارنیرا، ولریمتهم و مقصرر دانسرتن خودشران بررای وضرعیت 

کبری و که درد و پریش3120کریمی،  ا کامرل حرذف یرا از آن انی را نمری(. ازآنجا  تروان بره طرور 
کراهش درد و رنرپ مری کرد، توانایی پذیرش واقعیت بیر قابل تاییر، منجر بره  گرردد اجتناب 

کره بره نظرر مری(. یکی از راه3127)محمودپور، فرحبخش، بلوچ زاده و حسینی، رسرد هایی 
کرراهش پیامردهای  باشررد،  مرر ار د معلرولهررای دارای فرزنرری منفرری خرانوادهشررناخت روانبررای 

باشررد. یکرری از ایررن اسررتفاده از رویکردهررای درمررانی ااررربخش و دارای پشررتوانه پژوهشرری مرری
( شرفقت بره خرود را 2661)4است. در ابتردا نرف 3رویکردها، رویکرد درمان متمرکز بر شفقت

گرراهیای شررامل ذهررنای سرره م لفررهبرره عنرروان سررازه و حررس انسررانیت  6، مهربررانی بررا خررود5آ
کررده اسرت. ترکیرب ایرن سره م لفره، مشخصره کره بره خررود مشرترک تعریرف  ی فرردی اسرت 

گرفرت و نهایترًا شفقت می کرار  گیلبررت ایرن سرازه را در جلسرات درمرانی بره  ورزد. از این رو 
کرد. این درمان، متمرکز برر روان باشرد شناسری تکراملی مری درمان متمرکز بر شفقت را مطرا 

کررات بشررر طری میلیررونشررکل کره بررر اهمیررت کیررد گیرری تکرراملی هیجانررات و ادرا هررا سررال تث
کراربرد دارد، عبرارت اسرت می کره در درمران متمرکرز برر شرفقت  کند. تعریف شفقت آنگونه 

                                
1. anxiety. 
2. satisfaction. 
3. Compassion Focused Therapy. 
4. Neff, K. D. 
5. mindfulness. 
6. self-kindness. 
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از:"حساسرریت نسرربت برره وجررود رنررپ در خررود و دیگررران و تررالش متعهدانرره برررای التیررام یررا 
کره بره پیشگیری از آن". دو بعد اصلی شفقت در این تعر یرف نمایران اسرت. یکری اشرتیاق 

که بره پررورش خردمنردی  گشودگی به رنپ و درگیری با آن اشاره دارد و دیگری التیام بخشی 
کاهش رنپ و علل آن می و مهارت (. درمران 2635، 1پردازد )گیلبرتهایی برای پیشگیری و 

کررره افکرررار، عوامرررل، تصررراویر و  رفتارهرررای متمرکرررز برررر شرررفقت بررره ایرررن موضررروع اشررراره دارد 
که نسربت بره تسکین دهنده بیرونی باید درونی شوند؛ در این صورت ذهن انسان همانگونه 

کرنش نشران مری شرود )ایرونرز و دهرد در مواجهره برا ایرن درونیرات نیرز آرام مریعوامل بیرونری وا
(. درمان متمرکز بر شفقت، مراجعران را بره تمرکرز برر روی درک و احسراس شرفقت 2637، 2لد

کید برر پررورش شرفقت در خرود، تشرویق مری به خود در کنرد طول فرآیندهای تفکر منفی با تث
کررره از احساسرررات (. در درمررران متمرکرررز برررر شرررفقت افرررراد مررری2631، 3)لرررویز و یررروتلی آموزنرررد 

گرام تجربره خرود  دردناک خود اجتناب نکرده و آنها را سرکوب نکننرد بنرابراین در نخسرتین 
شررفقت خواهنررد داشررت. شررفقت سرره نرروع دارد:  شناسررند و نسرربت برره آن احسرراسرا مرری

که نسبت به دیگران یا خودمان احساس مری کره مریشفقتی  تروانیم از طررف کنریم، شرفقتی 
که می کنیم و شفقتی  کنریم دیگران به خودمان احساس  توانیم به سرمت خودمران هردایت 

د و آرامرری، شررفقت برره خرروآرامرری، ذهررن(. تمرینررات شررفقت برره خررود بررر تررن2635)گیلبرررت، 
کرراهش اسررترس و افکررار خودآینررد منفرری ذهررن گرراهی، در جهررت افررزایش آرامررش ذهنرری و  آ

کید دارند )نف،  (. درمان متمرکز بر شفقت به عنوان یه مردل چندبعردی، از انرواع 2631تث
و مرداخالت رفتراری  6، تمرین تصویرسازی5، استدالل4های آموزشی مرتبگ با توجهمهارت

گریفیرز و جرونز2635کنرد )گیلبررت،استفاده مری کالبترون، ویلیرامز و  ( در پژوهشری 2637) 7(. 
گروهری متمرکرز برر شرفقت  کره درمران  یافتند  که بر روی بیماران معلول ذهنی انجام دادند در
                                
1. Gilbert, P. 
2. Irons, C., & Lad, S. 
3. Leaviss, J., & Uttley, L. 
4. attention. 
5. argument. 
6. illustration. 
7. Clapton, N. E., Williams, J., Griffith, G. M., & Jones, R. S. 
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کاهش خودانتقادی و مقایسه باشد. در پژوهشری دیگرر، های نامطلوب اجتماعی م ار میبر 
کانسون، سالومونسون و جوهانسون ای ( با یه طررا آزمایشری تره نمونره2631) 1بورسما، ها

در شرش فررد مبررتال بره اضرطراب اجتمرراعی، ااربخشری درمران متمرکررز برر شرفقت را آزمودنررد. 
کاهش خودانتقرادی، شررم و اضرطراب اجتمراعی   1درمان بر روی افزایش شفقت به خود و 

نفرر مشرکوک بره  2نفر به طور قطع م ار بود، بر روی یه نفرر ترثایر احتمرالی داشرت و نیرز بررای 
یرره  CFTدهنررد هررای مشررابه دیگررر نشرران مرریتثایرگررذاری بررود. ایررن نتررایپ و نتررایپ پررژوهش

گسرترده رویکرد امیدوارکننده برای حل مشکالت خود شفقتی می باشد. با وجود ااربخشی 
هرای جهرانی انردکی دربراره آن انجرام شرده اسرت. رویکرد درمان متمرکز بر شفقت، پرژوهش

کشررور نیررز مشرراهده مرریایررن فقرردان در اد کرره سررالمت بیررات پژوهشرری داخررل  شررود. از آنجررا 
کودکان معلول هم از دیدگاه فرردی و هرم بخراطر نقرش مراقبتری آنران از شناخت روان ی مادران 

کودک معلول بسیار حائز اهمیت است بنا براین، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی بره ایرن 
کرره آیررا درمرران متمرکررز بررر شررفقت بررر  گنرراه مررادران پرسررش اسررت  تحمررل پریشررانی و احسرراس 

 دارای فرزند معلول م ار است؟

 روش
گررواه بررودپررس-آزمررونروش پررژوهش حاضررر نیمرره آزمایشرری بررا طرررا پرریش  گررروه   آزمررون بررا 

کررره . کرررودک معلرررول جسرررمی حرکتررری بودنرررد  جامعررره آمررراری شرررامل تمرررامی مرررادران دارای 
بره تحصریل  3121ل تحصریلیفرزندانشان در مدارس استمنایی شهرستان سقز در بهار سرا

کرررودک معلرررول جسرررمی  25نمونررره پرررژوهش شرررامل  .اشرررتاال داشرررتند نفرررر از مرررادران دارای 
که با روش نمونه گیرری در دسرترس از برین مردارس اسرتمنایی شهرسرتان سرقز حرکتی بودند 

گمررارده شرردند . مررالک گررواه  گررروه آزمررایش و  هررای ورود انتخرراب و برره شرریوه تصررادفی در دو 
دقیقره  71کنندگان برای شررکت در پرژوهش طبرق برنامره و بره مردت ت شرکتشامل موافق

کسرب  یافرت مشراوره همزمران،  در هفته، داشتن سطح تحصیالت حداقل دیولم، عردم در
                                
1. Boersma, K., Håkanson, A., Salomonsson, E., & Johansson, I. 
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گنرراه)در ایررن مقیرراس نمررره  برره عنرروان نقطرره برررش در نظررر  51نمررره برراال در مقیرراس احسرراس 
گونهگرفته می که نمرات بیشتر از شود به  گناه براال و نمررات دهنده اننش 51ای  ی احساس 
کم در فرد است( و نمره پرایین در تحمرل پریشرانی)در  بازگو 51کمتر از  گناه  کننده احساس 

گرفته می 51این مقیاس نمره  گونهبه عنوان نقطه برش در نظر  کره نمررات بیشرتر شود به  ای 
کمتررر از دهنده نشرران 51از  کننررده سررطح پررایین  زگوبا 51ی تحمررل پریشررانی برراال و نمرررات 

های خروج نیز شرامل داشرتن بیمراری روانری برارز و تحمل پریشانی در فرد است( بود. مالک
کرره از طریررق مصرراحبه و مشرراهده مشررخش مرری شررد و داشررتن مصرررف داروی روانرزشررکی 

 .بیش از دو جلسه بیبت بود

 ابزار
حمررل ایررن مقیرراس، یرره شرراخش خررود سررنجی ت(: DTS) 1مقیککاا تحمککل پریشککانی -1

گاهر که توسگ سیمونز و  ساخته شده است. این مقیراس  (2661) 2پریشانی هیجانی است 
که  گویه می 31دارای  یرابی4، جرذب3خرده مقیاس آن شامل عناوین تحمرل 5باشد  و  5، ارز
که تحمل پریشانی را بر اساس توانمندی فرد بررای تحمرل پریشرانی هیجرانی،  6تنظیم است 

یررابی ذهنرری پریشررانی، میررزان توجرره برره هیجانررات منفرری در صررورت وقرروع و  های اقرردام ارز

دهنرد. تحمرل )تحمرل  می قررار مرورد سرنجش پریشرانی حالرت تسرکین بررای کننده تنظیم
شررود. جررذب )جررذب شرردن برره  گیری می زهانرردا 1و  1 ،3پریشررانی هیجررانی(: بررا سرر االت 

یرابی )بررآورد ذهنری  گیری می انردازه 31و  5 ،2وسیله هیجانات منفی(: با س االت  شرود. ارز
هررا  شررود و تنظرریم )تنظرریم تالش گیری می انرردازه 32و  33، 36، 2، 7، 0سرر االتپریشررانی(: بررا

گزینررهشررو گیری می انرردازه35و  31، 1برررای تسررکین پریشررانی(: بررا سرر االت   ایررن های د. 

                                
1. Distress Tolerance Scale. 
2. Simons & Gaher. 
3. tolerance. 
4. absorption. 
5. appraisal. 
6. regulation. 
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 برا کامرل معنای توافرق به یه نمره شوند، می گزارینمره لیکرت اساس مقیاس بر مقیاس

باشد. ضررایب آلفرا  می موردنظر گزینه با کامل عدم توافق معنای به 1 نمره و موردنظر گزینه
کرل مقیراس  76/6، 71/6، 12/6، 72/6ها بره ترتیرب  برای این خرده مقیاس  12/6و بررای 

گذشررت شررش مرراه،  آمده اسررت. همبسررتگی درون طبقرره دسررت به بررود. در  03/6ای پررس از 
کرل مقیراس 3122پژوهش اندامی خشه ) کرونبراخ  بره دسرت آمرد. عزیرزی،  10/6( آلفای 
کرونبرراخ ایررن مقیرراس را 3112میرزایرری و شررمس ) و اعتبررار برراز  07/6( نیررز، میررزان آلفررای 

کرد 72/6آزمایی این مقیاس را نیز  ( 3120ند. رضاپورمیرصالح و اسرماعیل بیگری )گزارش 
کل  هرای تحمرل و بررای خررده مقیراس 72/6در پژوهش خود روایی این مقیاس را برای نمره 

آبراد ابرراهیمبه دست آوردند. در پژوهش صالحی و اصاری 03/6و  10/6و جذب به ترتیب 
کلی این مقیاس 3121)  برآورد شد. 77/6( روایی 

گاه آزمون عاطفه خود -2 که توسگ ترانگنی، آزمون عاطفه(: TOSCA -2) 1آ گاه  ی خودآ
گررومز گنررر و  کرره 3212)2وا کابررذی اسررت   30( سرراخته شررد، یرره ابررزار خودسررنجی و مررداد 

دهنرردگان، کنررد و پاسررخموقعیررت )سررناریو( شرررایگ زنرردگی روزمررره را برره آزمررودنی ارائرره مرری
خررود برره آنهررا را رتبرره  هررای احساسرری، هیجررانی و رفترراری خررویش و احتمررال پاسررخپاسررخ
گنراه و اشرتاال ذهنری برا احسراس دهند. تمام سرناریوهای ایرن آزمرون آیرتممی هرای شررم و 

هرارتز سراخته  -بر اسراس نظریره و تحقیقرات لرویس و لینردزی TOSCAگناه هستند. آزمون 
یررابی منفرری فرررد از "خررود" خویشررتن اسررت، امررا  شررده اسررت. از نظررر لررویس شرررم مربررو، برره ارز
گنرراه برره عنرروان  یررابی منفرری فرررد از "رفتررار یررا عمررل" خررویش اسررت. شرررم و  گنرراه ارز احسرراس 

گرفته می گاه" درنظر  یابی "عواطف خودآ که شامل ارز کره بره شوند  منفی از رفتارهایی است 
خرود مرررتبگ هسررتند . برره منظرور احسرراس ایررن هیجانررات افرراد بایررد یرره احسرراس از خررود و 
یررابی رفتررار خودشرران داشررته باشررند. در  همچنررین یرره مجموعرره از اسررتانداردهای برررای ارز

کررر )پررژوهش انوشرره آزمررایی ایررن ( نتررایپ حاصررل از برراز3111ایرری، پورشررهریاری و انررایی ذا
گنراه آز مون پس از چهار هفته بر روی دانشجویان، ضریب پایایی احسراس شررم و احسراس 

                                
1. Test of Self-Conscious Affect. 
2. Tangney, Vagner & Gomez. 
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به دست آمد. روایری ایرن مقیراس در پرژوهش هنرپرروران، قرادری،  6/ 76و  6/ 71به ترتیب 
گناه  11/6( برای احساس شرم3123قشقایی)تقوا و زندی محاسربه  71/6و برای احساس 

کلری پرسرش نامره شد. عالوه برر ایرن ضرریب ابرات درونر کرونبراخ  ، و بررای 10/6ی یرا آلفرای 
گناه11/6احساس شرم  گزارش شده اسرت. در پرژوهش حاضرر نیرز  75/6،و برای احساس 

کرونباخ برای مقیاس گناه به ترتیب ضریب آلفای  به دست آمد.  71/6و  16/6های شرم و 
 ارائه شده است: 3شرا مختصری از روند اجرای جلسات درمان در جدول 

 خالصه جلسات درمان متمرکز بر شفقت .1جدول

 تمرین خانگی محتوا اهداف شماره جلسه
راتار مورد 

 انتظار

 اول
کلری  آشنایی با اصرول 
درمرررررررران مبتنرررررررری بررررررررر 

 شفقت

آشررنایی اولیرره، برقررراری ارتبررا،، آشررنایی بررا 
کلی شفقت به خود و همدلی  مفهوم 

تمررررررررین ترررررررنفس 
آرامرررررررررررررررررررررررربخش 

 ریتمیه

کلی برا  آشنایی 
خرررررود شررررررفقت 

 ورزی

آشررررررنایی بررررررا رفتررررررار و  دوم
 افکار خودانتقادگر

آمررروزش خرررود انتقرررادی و انرررواع آن، تربیرررب 
هررررا برررره بررسرررری شخصرررریت خودبرررره  آزمودنی

گر، بیران علرل  عنوان خودانتقادگر یا شفقت 
ی خودانتقررررررررادی و پیامرررررررردهای آن، ارائرررررررره
کاهش خودانتقادی  راهکارهایی برای 

پاسخ به سرواالت 
تمررررین ))چگونررره 

کرررنش بررره خرررود و ا
نشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررران 

 دهید؟((می

مقابلرره بررا افکررار 
 خودانتقادگری

پررررذیرش اشررررتباهات و  سوم
 بخشیدن خود

آموزش پرذیرش اشرتباهات بردون ق راوت، 
کرررردن، بیرران معایرررب و  بیرران دالیرررل اشررتباه 
پیامدهای عدم بخشش، ارائه راهکارهرایی 

کردن  برای بخشش خود در زمان خطا 

تهیرررررره دفترچرررررره و 
ابررت اشررتباهات 

 روزانه

پررررررررررررررررررررررررررذیرش 
اشررررررررررتباهات و 
 بخشیدن خود

درک و توانررایی تحمرررل  چهارم
 شرایگ دشوار

گاهی و مهارتآموزش ذهن هرای آن همرراه آ
برررا تمررررین وارسررری بررردنی و ترررنفس. آمررروزش 
چگونگی تحمل مشکالت و چیرره شردن برر 
آنهرررا، آمررروزش پرررذیرش شکسرررت. پررررورش و 
درک اینکره دیگررران نیرز نقررایش و مشررکالتی 

 دارند.

ی هرررررایادداشرررررت
روزانررررررررره دربررررررررراره 
شرررفقت بررره حرررال 

 خود

پررررررورش حرررررس 
کات  اشرررررررررررررررررترا
انسرررررررررررررررررررانی در 
مقابررررررررررررررررررررررررررررررل 
احساسررررررررررررررات 
خودتخریرررررررررررب 

 گرانه

 قدردانی از خود پنجم
آمررروزش خودارزشرررمندی و مزایرررای آن. بیررران 
معایرررررب خودارزشرررررمندی پرررررایین و عرررررزت 

تمرین قردردانی از 
خرررررررود و ذکرررررررر ده 

رشرررد احسررراس 
 خودارزشمندی
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 تمرین خانگی محتوا اهداف شماره جلسه
راتار مورد 

 انتظار
هرررررای تقویرررررت حرررررس نفررررس. آمررررروزش روش

 خودارزشمندی.
مرررررررررررررررررررررررررررررررررررورد از 

هررررررررررای ویژگرررررررررری
 مثبت خود

ایجرررررررراد احساسررررررررات  ششم
 خوشایند

سرازی آموزش ایجراد تصراویر دلسروزانه و آرام
از طریرررررق تصرررررویرپردازی ذهنررررری )تصرررررویر، 

ورز(. هررررای شررررفقترنرررگ، مکرررران و ویژگررری
هرررررررای ابرررررررراز هرررررررا و روشآمررررررروزش سررررررربه

کررارگیری ایررن روششررفقت هررا در ورزی و برره 
 زندگی روزمره

ین تمرررررررررررررررررررررررررررررررررررر
تصررررررررررررویرپردازی 

 ذهنی

پررررررورش افکرررررار 
ورزانرررره شررررفقت
 به خود

آشررررررررنایی بررررررررا رفتررررررررار  هفتم
 گرشفقت

ورزی ماننرررد خررررد، آمرروزش مفررراهیم شرررفقت
گرمرررری، حمایررررت و  توجرررره، تفکررررر منطقرررری، 
مهربانی، آموزش صفات خودشفقتی ماننرد 
 انگیزه، حساسیت، همدردی و مهربانی

تمرررررررین نوشرررررررتن 
عبارات مهرانگیرز 

 به خود

افکرررررار پررررررورش 
ورزانرررره شررررفقت
 به خود

شناسایی احساسرات  هشتم
 متناقض

گفتگرررروی درونرررری بررررین سرررره خررررود   آمرررروزش 
شده )گفتگو برین سره خرود انتقرادگر، تعریف

شررررررونده و خررررررود دلسرررررروز یررررررا خررررررود انتقرررررراد
گر(. در این تمررین هرر فررد برین ابعراد شفقت

هررایی ترتیررب مختلررف وجررود خررود مکالمرره
گر، دهررررد و برررررا هررررر سررررره بخررررش انتقرررررادمرررری

گررر خررود ارتبررا، برقرررار انتقادشررونده و شررفقت
 کند.می

تمرررررین صررررندلی 
گشتالت  خالی 

گرراهی از افکررار  آ
و احساسررررررررات 

 متناقض

 درک و پذیرش خود نهم

آمررروزش نوشرررتن نامررره دلسررروزانه بررره خرررود، از 
طرف یه شخصیت دلسوز برای خرود نامره 

کمبودهررا و ضررعفمرری هرررایی نویسررند و برره 
کررره دربرررارهاشررراره مررری خرررود احسررراس  کننرررد 

 کنند.می

تمرررررررین نوشرررررررتن 
 نامه دلسوزانه

 پذیرش خود

مررررور مباحرررش آمررروزش  دهم
 شدهداده

گروه دربراره اصرول  دریافت بازخورد از اع ا 
بنررررردی آمررررروزش داده شرررررده، مررررررور و جمرررررع

گذشته  مطالب 

مرررررررور تمرینررررررات 
 گذشته

کارگیری این  به 
روش درمانی در 
 زندگی روزمره
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 هایافته
آزمرون در آزمرون و پرسابتدا اطالعرات توصریفی متایرهرا بره تفکیره پریشر این بخش د

کنترل ارایه شده است.   گروه آزمایش و 

گروه2جدول   ها  . اطالعات توصیفی متغیرها به تفکیک مرحله ساجش در 

 عوامل متغیر
 شاخص آماری

 آزمونپس آزمونپیش

گااه  56/11 51/71 میانگین گروه آزمایش احساا 

 1/17 1/30 معیار انحراف

کنترل  57/17 57/31 میانگین گروه 

 1/32 5/25 انحراف معیار
 تحمل

 

 32/07 1/06 میانگین گروه آزمایش

 3/11 3/11 انحراف معیار

کنترل  1/66 7/16 میانگین گروه 
 2/66 3/12 انحراف معیار

 36/62 1/11 میانگین گروه آزمایش جذب
 3/15 3/31 انحراف معیار

کنترل  36/27 1/66 میانگین گروه 

 3/11 3/06 انحراف معیار

 30/07 31/16 میانگین گروه آزمایش ارزیابى

 2/30 2/63 انحراف معیار

کنترل  31/71 31/57 میانگین گروه 

 2/17 2/77 انحراف معیار

 33/17 2/57 میانگین گروه آزمایش تاظیم

 3/05 3/01 انحراف معیار

کنترل  1/21 2/27 میانگین گروه 

 3/11 2/61 انحراف معیار
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که مالحظه می گرروه آزمرایش در  شرود در م لفرههمچنان  های تحمرل پریشرانی میرانگین 
دهرد. براسراس نترایپ منردرج در آزمرون افرزایش نشران مریآزمون، نسبت بره پریشمرحله پس
که اجرای درمان جدول، می متمرکز بر شفقت باعرش افرزایش توان به این توصیف دست زد 

کودکان معلول جسمی حرکتی شده است.م لفه   های بخشش خود مادران دارای 
های آماری پارامتریره، ابتردا بایرد مفروضرات آزمرون مرورد تثییرد قررار در استفاده از روش

کرررد؛ بنررابراین ابترردا مفروضررات روش تحلیررل  بگیرررد تررا بترروان از آزمررون مررورد نظررر اسررتفاده 
یانسکووا یررع متایررر وابسررته، همگنرری وار یررانس )نرمررال بررودن توز هررای هررا، و همگنرری شرریب ر

گروه فررض نرمرال گیررد. بررای بررسری پریشهای مختلف( مرورد بررسری قررار مریرگرسیون در 
یع داده کولموگروفبودن توز اسرمیرنوف اسرتفاده شرده اسرت. برا توجره بره آمرار -ها، از آزمون 
گنرررراه )اسررررمیرنوف برررررای اح-کولمرررروگروف و  P=0/73(، تحمررررل )Z=0/11و  P=0/76سرررراس 

Z=0/12( جرررذب ،)P=0/51  وZ=0/83( یرررابی فررررض نرمرررال (، پررریشZ=1/21و  P=0/11( و ارز
 رعایت شده است. α=50/5بودن در سطح 

یانس برای بررسی همگنی ضررایب رگرسریون، مشراهده  کووار با توجه به خروجی تحلیل 
کره تعامرل برین متایرر آزمرایش  باشرد؛ لرذا شریب  آزمرون(، معنرادار نمیو همرراه )پریشگردید 

کنترل یکسان است. گروه آزمایش و   خگ رگرسیون برای دو 

کره نترایپ آن در ی همگنی واریانسبرای بررسی مفروضه ها از آزمرون لروین اسرتفاده شرد 
 .ذکر شده است 1جدول

کاترل ولوین برای بررسی همگای واریانس F. آزمون 3جدول گروه    آزمایش ها در 
 df1df2F Sig شاخص آماری مقیاا

گااه  0/55 0/53 22 1 احساا 

 070/ 2/69 22 1 تحمل

 77/ 1/69 22 1 جذب

 0/89 0/02 22 1 ارزیابى

 0/05 0/99 22 7 تاظیم
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کمتر از  Mهمچنین نتایپ آزمون  که در آن معناداری  شاخش ناهمگنی یرا  61/6باکس 
هرا بره دسرت آمرد. ایرن داده 21و  33، 27هرای وابسرته  متایرشود برای نابرابری محسوب می

یانس که مفروضه همگنی ماتریس وار کی از آن بود  یانس بررای همره متایرهرا برقررار -حا کووار
 (.p<0/05است )

کرره دادهشررده مشرراهده مرریهررای مطرررافرررضباتوجرره برره مجمرروع پرریش هررای ایررن گررردد 
یرررانس چنررردم کووار تررروان باشرررند و مررریتایری را دارا مررریپرررژوهش قابلیرررت ورود بررره تحلیرررل 

گروه را در متایرهای وابسته مورد بررسی قرار داد.تفاوت  های دو 

گروه4جدول کوواریانس چاد متغیری نمرات ابعاد بخشش خود در دو   . آزمون تحلیل 
شاخص 
آماری 

 اثر
 ارزش آزمون

F dfارضیه df خطا Sig ضریب ایتا 

تفاوت 
گروه  دو 
کاترل  با 
اثر پیش 

 آزمون

 96/ 001/ 15/00 3/00 11/91 96/ اارپیالی

 96/ 001/ 15/00 3/00 11/91 20/ المبدای ویلکس

 96/ 001/ 15/00 3/00 11/91 5/41 اارهتلینگ

یشه  بزرگترین ر
 روی

5/41 11/91 3/00 15/00 /001 /96 

 

یرانس  نشان می 5نتایپ جدول  کووار دهد پس از حرذف اارر پریش آزمرون برا روش تحلیرل 
وجرود « متایرمسرتقل»چندمتایری، یه اار معنی دار برای عامرل درمران متمرکرز برر شرفقت 

گنررراه و تحمرررل  دهدکررره حرررداقل برررین یکررری از مولفررره دارد.ایرررن اارررر نشررران می های احسررراس 
کودکرران معلررول جسرر کرره بررا درمرران متمرکررز بررر شررفقت پریشررانی مررادران دارای  می حرکترری 

کنترررل تفرراوت  گررروه  کودکرران معلررول جسررمی حرکترری  آمرروزش دیررده انررد، بررا مررادران دارای 
 (.p>0/05، 26/6معنادار وجود دارد)المبدای ویلکس=
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کوواریانس چادمتغیری5جدول کوواریانس یک راهه در متن تحلیل   . آزمون تحلیل 
شاخص آماری 

SS df مابع تغییر متغیرها
 

MS F 
سطح 

 ضریب ایتا معااداری

گااه  احساا 
 0/11 0/001 25/30 200/29 1/00 200/29 گروه

    4/32 19 111/41 خطا

 تحمل

 0/31 0/001 21/59 53/10 1 53/10 گروه

    1/13 19 21/13 خطا

 جذب

 0/29 0/004 4/23 23/94 1 23/94 گروه

    5/12 19 35/01 خطا

 0/09 0/155 2/59 11/02 1/00 11/02 گروه ارزیابى

    14/95 19 519/91 خطا 

 0/51 0/002 12/09 35/39 1 35.39 گروه تاظیم

    1/11 19 93/14 خطا 

 
آزمرون، فرضریه پرژوهش مبنری دهد، با حذف تثایر متایرر پریشنشان می 1نتایپ جدول 

گناه، تحمل، جرذب و  تنظریم مرادران دارای بر وجود تفاوت معنادار در متایرهای احساس 
کنترررل، تثییررد مرری گررروه  گررروه آزمررایش نسرربت برره  شرررود. کودکرران معلررول جسررمی حرکترری 

کرره از نتررایپ جرردول همرران شررود. سررطح معنرراداری حاصررل شررده برررای مالحظرره مرری 1گونرره 
گناه، تحمل، جذب و تنظیم در مقایسه با سرطح معنراداری  بره دسرت آمرده  63/6احساس 

کروچکتر مری 1بر  61/6سطح معناداری  از اصالا بنفرونی )تقسیم باشرد. در متایر وابسرته( 
گفررت بررا هررای حاصررل شررده مررینتیجرره، بررا توجرره برره میررانگین درصررد اطمینرران  21ترروان 
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کنتررل بهبرود داشرته  گرروه  گرروه آزمرایش نسربت بره  گناه، تحمرل، جرذب و تنظریم  احساس 
 است.

 گیریبحث و نتیجه
درمان متمرکز برر شرفقت برر تحمرل پریشرانی و هدف از پژوهش حاضر، بررسی ااربخشی 

کودکرررران معلررررول جسررررمی حرکترررری در مرررردارس اسررررتمنایی  گنرررراه مررررادران دارای  احسرررراس 
کره در بهرار سرال تحصریلی بره تحصریل اشرتاال داشرتند. نترایپ  3121شهرستان سرقز برود 

گنرراه و افررزایش تحمررل  کرراهش احسرراس  کرره درمرران متمرکررز بررر شررفقت منجررر برره  نشرران داد 
گررواه شررده اسررت. هماهنررگ بررا یافتررهپریشررانی  گررروه  گررروه آزمررایش نسرربت برره  هررای در افررراد 

(، نتررایپ پررژوهش حاضررر نشرران داد 2631( و بورسررما و همکرراران)2637کالبتررون و همکرراران )
کراهش و تحمرل که درمان متمرکز بر شفقت مری گنراه افرراد را  توانرد خودانتقرادی و احسراس 

گفررت مهربررانی بررا خررود یکرری از یررین ایررن یافترره مرریپریشررانی آنهررا را افررزایش دهررد. در تب ترروان 
کررار بررا م لفرره هررای سررازنده شررفقت اسررت و اصررواًل از ابترردا، درمرران متمرکررز بررر شررفقت برررای 

کررره مشرررکالت مرررزمن روان، همرررراه برررا شررررم و خرررود انتقرررادی داشرررتند  افررررادی طراحررری شرررد 
گاهی 3127الهی، نیا، چلداوی و امان)شیرآلی به مهربرانی در مرادران (، همچنین تقویت آ

گرفتره بودنرد، بره  که مورد انتقراد یرا سررزنش دیگرران قررار  موجب شد آنها در روابگ بین فردی 
خررود و دیگررران فرصررت بیشررتری برررای جبررران و بازسررازی مجرردد ارتبررا، بررر اسرراس اعتمرراد 

ی شررناخت رواندوبرراره بدهنررد و شررفقت نسرربت برره خررود را در روابررگ اجتمرراعی، خررانوادگی و 
کررودک معلررول، بررا تقو کودکرران دارای  کننررد. آمرروزش شررفقت نسرربت برره خررود در مررادران  یررت 

هررای درد و رنررپ، ناامیرردی یررا ورزی فررردی، مهربررانی نسرربت برره خررود در خررالل دورهشررفقت
شکسررت و خررودداری از سررختگیری نسرربت برره خودشرران در هنگررام نرراراحتی و یررا مشرراهده 

فرررردی )خودانتقرررادی و ق ررراوت نداشرررتنی از شخصررریت هرررای نرررامطلوب و دوسرررتجنبررره
گردید مادران با ایجاد صرمیمیت و همردلی در زنردگی خرود، آشرفتگی هرای اندک(، سبب 
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کرودک  کودکران دارای  کاهش دهند. آموزش شفقت نسربت بره خرود در مرادران  بین فردی را 
معلرررول موجرررب پاسرررخدهی بررره احساسرررات شرررد و احسررراس دلبسرررتگی، ایمنررری، اعتمررراد 

گذشت  سراز درخود انتقادی شرامل مشراله ذهنری فررد برا افکرار خرود محکروممتقابل افراد و 
مرنش بجرد و نیرهبجرد، حسرنیهرای بخشریباشرد. عرالوه برر ایرن هرم راسرتا برا پرژوهشمی
کرررردن تجربیرررات مثبرررت، افرررزایش 3123) کررره از طریرررق فرررراهم  (، پرررژوهش حاضرررر نشررران داد 

تحمررل پریشررانی را در افررراد  تررواندردی مرریزا و ابررراز همرردلی و هررمسررازگاری بررا شرررایگ تررنش
کسررب مرری کرره برره جررای افررزایش داد. در درمرران متمرکررز بررر شررفقت افررراد ایررن مهررارت را  کننررد 

پرهیز از احساسات دردناک، آنها را بشناسرند و نسربت بره آن احساسرات شرفقت و تحمرل 
داشته باشند. تنظیم هیجان به معنای ترالش افرراد بررای تثایرگرذاری روی چگرونگی، طرول 

، 1هاسررت )کیوررز، لررف و المره یرا شردت فرآینرردهای تجربری، رفتراری یررا جسرمی هیجراندو
که نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع اضرطراب2662 کره درمران (  زای زنردگی دارد. از آنجرا 

متمرکز بر شفقت مانند ابرزاری در جهرت جرایگزینی هیجانرات مثبرت بره جرای هیجانرات 
گنراه و افرزایش تحمرل فررد نسربت بره رسرد کند، به نظر مریمنفی عمل می کراهش احسراس 

پررذیر باشررد. در واقررع پریشررانی، در ااررر تنظرریم هیجررانی حاصررل از ایررن رویکرررد امررری امکرران
یرابی و سرازماندهی رفتارهرای سرازگارانه و نظم جویی هیجان، اصلی اساسری در شرروع و ارز

شررود نه محسرروب مرریهررای منفرری و رفتارهررای ناسررازگاراهمچنررین جلرروگیری از بررروز هیجرران
کررارتی، لسررپ، بروین) کرره 3212، 2بروگررا و مررنجن ما کرره افررراد بوذیرنررد  (. بسرریار مهررم اسررت 

که آنها تقصیری در آن ندارند. پذیرش ایرن مسائل مختلف و فراوانی در زندگی رخ می دهد 
عقیده در درمان افرادی با خودانتقادی شردید و سرطح پرایین تحمرل، تثایرگرذار اسرت و بره 

کنند و در مقابله با مشکالت روشکند با خود مهربانانهکمه میآنها  هرای مر ارتری تر رفتار 
گرروه هردایت شرده گررفتن در جرو مناسرب  گیرند. همچنین قررار  کار  ی همگرن، ارائره و را به 

                                
1. Kuipers, E., Leff, J., & Lam, D. 
2. Maccarthy, B., Lesage, A., Brewin, C. R., Brugha, T. S., Mangen, S., & Wing, J. K. 
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یافررت بازخوردهررای مثبررت، بهررره گررروه و ایجرراد فرصررت منرردی از حمایررتدر هررای اع ررای 
هرا، هرا، درد و دلهرا، نظررات، آشرفتگیمناسرب و بیران دیردگاهای برای ابراز وجود بره شریوه

کمه به دیگر اع ا جهت همفکری به منظور رسیدن بره بهتررین راه  انتقال تجارب و ارائه 
گنراه و افرزایش تحمرل پریشرانی حل، همه و همه، مری کراهش احسراس  توانرد زمینره را بررای 

کند.  فراهم 
کراهش احسراس  کننده ااربخشینتایپ مطالعه حاضر بیان درمان متمرکرز برر شرفقت برر 

کرررودک معلرررول جسرررمی حرکتررری اسرررت و _  گنررراه و افرررزایش تحمرررل پریشرررانی مرررادران دارای 
ی سودمند در جامعه پرژوهش مرورد اسرتفاده قررار شناخت روانتواند به عنوان یه مداخله می

کرراهش شررود هررای ایررن مطالعرره پیشررنهاد مرریگیرررد. برره ایررن ترتیررب، بررا توجرره برره یافترره برررای 
کودکررران معلرررول و افرررزایش تحمرررل پریشرررانی در آنهرررا، بررره آمررروزش  گنررراه مرررادران  احسررراس 

های مثبت شرفقت نسربت بره خرود از جملره بخشریدن خرود، توانرایی تحمرل شررایگ جنبه
هرایی ای اختصا  داده شود. از جملره محردودیتگر توجه ویژهدشوار و رفتارهای شفقت

کرره تنهررا مرری کرره پررژوهش حاضررر بررا آن مواجرره بررود کرررد  گررروه هرردف اشرراره  ترروان برره جنسرریت 
یررت سررالمت مررادران بودنررد؛ جررا دارد در تحقیقررات آینررده پررژوهش هررای مشررابهی بررا محور

کودکرررران نیررررز انجررررام شررررود. همچنررررین پیشررررنهاد مرررریشررررناخت روان شررررود در ی پرررردران ایررررن 
ایسره شرود های دیگر درمرانی مقهای آتی حجم نمونه افزایش یابد، این روش با روشپژوهش

کودکرررانی برررا اخرررتالالت دیگرررر از جملررره  و نیرررز بررره ااربخشررری ایرررن درمررران در مرررادران دارای 
 های خا  پرداخته شود.معلولیت ذهنی یا سایر بیماری

 تشکر و قدردانی
کردند صرمیمانه  که در انجام این پژوهش مشارکت  بدینوسیله از تمامی افراد و مادرانی 

 شود.قدردانی می
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