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7کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه ازاد اسالمی فسا.
 3دکتری روان شناسی هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی فسا.
نام نویسنده مسئول:
فاطمه حيدري

چکيده

تاریخ دریافت7989/0/73 :
تاریخ پذیرش7989/9/70 :

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه شفقت به خود بین مادران دارای کودک مبتال به اختالل
طیف اوتیسم و مادران دارای کودک عادی می باشد .طرح پژوهش حاضر علی -مقایسهای از نوع
پس رویدادی است .جامعه آماری  ،مادران دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران
دانش آموزان عادی مدارس شهر کرمان در سال تحصیلی  7981-89می باشد .در مطالعه حاضر
با طرح مقطعی مقایسه ای ،برای هر گروه از مادران دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اوتیسم
و مادران دانش آموزان عادی  93نفر و در مجموع  03نفر در نظر گرفته شد .در این مطالعه
جهت نمونه گیری از شیوه نمونه گیری هدفمند استفاده شد .بدین صورت که برای انتخاب نمونه
مادران دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اوتیسم از مرکز آموزشی اتیسم استان کرمان به شیوه
هدفمند نمونه گیری به عمل آمد .سپس مطابق با ویژگی های جمعیت شناختی نمونه گروه
مادران دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اتیسم ،نمونه گروه مادران دانش آموزان عادی از
میان مدارس دولتی انتخاب و با یکدیگر همتا شد.ابزار گرداوری اطالعات در این پژوهش
پرسشنامه مقیاس شفقت به خود نف ( )3339می باشد.پس از تجزیه و تحلیل اماری توسط نرم
افزار  SPSSنتایج نشان داد که بین شفقت به خود مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف
اوتیسم و مادران دارای کودک عادی تفاوت وجود دارد.
واژگان کليدي :شفقت به خود مهربانی ،ویژگی مشترک انسانی.

شماره  / 19پاییز  / 1991ص 99 -101

طيف اوتيسم و مادران داراي کودک عادي

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال پنجم)

مقایسه شفقت به خود بين مادران داراي کودک مبتال به اختالل

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،شماره  ،19پاییز  ،1991ص 99 -101
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

مقدمه
شیوع جهانی اختالل اتیسم در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و به یکی از رایجترین انواع ناتوانیهای تحولی تبدیل شده
است .شیوع این اختالل به تازگی به شدت افزایش یافته است ،به طوری که از یک در 0333تولد در سال  ،7810هم اکنون به یک کودک در
هر  733تولد رسیده است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)3379 ،اختالل اتیسم یکی از بیماریهای گروه اختالالت فراگیر رشد است که با
تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل ،تأخیر یا انحراف ارتباطی و الگوی ارتباطی کلیشه ای محدود مشخص است .طیف اختالالت اتیسم
تأثیرات شدیدی بر زندگی خانوادگی میگذارد .سطوح باالی اضطراب ،استرس ،انزوا و بالتکلیفی در والدین و همشیران کودک مبتال به اتیسم
از جمله این موارد است (وبستر ،فیلر ،وبستر و الول .)3332 ،7والدین کودکان مبتال به اتیسم با چالشهای فراوانی روبرو هستند .این والدین
نسبت به والدین سایر کودکان با نیازهای ویژه ،استرس باالتری را تجربه میکنند (ریاحی و همکاران .)7983 ،پژوهشهای اخیر نشان داده
است که ممکن است ،والدین کودکان مبتال به اختالل اتیس م احساساتی مانند استرس ،اضطراب و انزوا را داشته باشند .دلیل این امر را میتوان
به ناتوانی آنها برای کنترل فرزندشان که در بیشتر موارد به نظر میرسد ،از لحاظ جسمی سالم هستند ،نسبت داد .در پژوهشی صمدی،
محمودی زاده و مک کانلی )3373( 3میزان شیوع فعلی اختالل را در کودکان  0ساله ایرانی 70/0در ده هزار نفر گزارش کرده اند .میزان ابتال
به اتیسم در پسرها  2الی  0برابر بیشتر از دختران است و از هر  73کودک یا بزرگسال مبتال به اتیسم 1 ،نفر دچار کند ذهنی و مشکالت
مربوط به عملکرد و واکنشهای مغزی هستند (خدابخشی کوالیی ،عرب ورامین و روشن چسلی .)7980 ،ویژگیهای این اختالل و همچنین
گاهی تشخیص دیرهنگام و دشوار ،فقدان درمانهای قطعی و موثر و پیش آگهی نه چندان مطلوب ،میتواند فشار روانی شدیدی را بر خانواده
و والدین کودک تحمیل کند (کاهن و کارتر .)3330 ،9مادران معموالً فشار روانی بیشتری را نسبت بـه پدران خواهند داشت و برخی از پدران
فشارهای روانی ناشی از همسر را تهدید کننده تر از مشـکالت کودک تلقی میکنند و آن را تهدیدی برای خانواده میدانند ،چرا که وجود این
کودکان باعث محدود شدن تعامالت و فعالیتهای اجتماعی خانواده میشود و بر روابـط بین فردی آنها تأثیر میگذارد ،بر شغل مادر تأثیر
منفی دارد ،زیرا باعث عدم پیشرفت در کار به دلیـل وقت و انرژی کم میشود و در مواردی باعث رها کردن کار توسط مادر به دلیل
مسؤولیتهای زیـاد در خانه که به خاطر مراقبت از فرزند اوتیسم افزایش مییابد ،میگردد .در ایـن خـانواده هـا زنـدگی حـول کودک اوتیسم
میچرخد (ادیبی زاده ،سپهوندی ،غالمرضایی .) 7981 ،یکی از مواردی که در مادران کودکان اوتیستیک باید مرود توجه قرار گیرد ،میزان
شفقت به خود این مادران است .شفقت به خود 2به معنای داشتن موضع مثبت نسبت به خود زمانی که همه چیز بد پیش میرود ،میباشد.
شفقت به خود خود به عنوان یک صفت و یک عامل محافظ مؤثر در پرورش انعطاف پذیری عاطفی محسوب میشود .اندلر و پارکر)7883( 0
سه نوع سبک مقابلهای را مطرح کردند که عبارتند از :سبک مقابلهای مسئله مدار ،0سبک مقابله ای هیجان مدار 1و سبک مقابله ای اجتنابی.9
در سبک مقابله ای مساله مدار فرد بر مساله متمرکز شده و سعی در حل آن دارد .در این سبک فرد به جمع آوری اطالعات مربوط به مسئله
فشار زا میپردازد ،درباره آن فکر میکند و منابعی که در اختیار دارد ،را ارزیابی میکند .مقابله هیجان مدار بر کنترل هیجانات و واکنشهای
عاطفی تاکید دارد .افراد در این سبک مقابله ،هیجانی برخورد میکنند و با گریه کردن ،عصبانی شدن و فریاد زدن با فشار روانی مقابله
میکنند .در سبک مقابلهای اجتنابی فرد سعی در تغییرات شناختی و دور شدن از واقعیت فشار آور را دارد و با فاصله گرفتن از مشکل اقدام
به فرار و اجتناب کرده و برای دریافت حمایت عاطفی تالش میکند .لذا هف از پژوهش حاضر ،مقایسه شفقت به خود بین مادران دارای کودک
مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودک عادی می باشد.

فرضيه پژوهش
بین شفقت به خود مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودک عادی تفاوت وجود دارد.
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مبانی نظري پژوهش
شفقت ورزی به عنوان هیجان مثبتی که فرد نسبت به خود دارد تعریف شده که مانع پیامدهای منفی خود قضاوتگری ،منزوی سازی و
نشخوار فکری می شود .شفقت به خود در برابر شکست و ناکامی و رنج فرد همان طور که نف ( )3339توصیف کرده است در چهار چوب سه
مؤلفه مجزا که هر یک از مؤلفه ها قطب مخالفی هم دارند و در واقع هریک جایگزین مثبتی برای نحوهای که فرد نسبت به خود فکر و احساس
و باور دارد و توصیفی جایگزین برای اتفاقاتی که در زندگی رخ می دهد است :
الف) مهربانی با خود توانمندی فرد برای مهربان بودن با خود فارغ از موفقیت ها و شکست هاست .این عامل نیاز دارد که فرد توانمندی
ها و نقایص خود را با درک و همدلی بپذیرد .در سوی دیگر این طیف خود قضاوتگری است که عیب ها ،شکست ها و نقایص فرد بدون بخشش
مورد قضاوت و انتقاد قرار می گیرد.
(ب )اح ساسات مشترک انسانی ،توانمندی است که فرد در می یابد که تجربیاتش جهان شمول است و دیگر انسان ها نیز تجربیات
مشابهی دارند ،درمقابل فرد خود را در تجربه برخی هیجان ها و مشکالت تنها و مجزا از دیگر انسان ها می بیند.
پ ) ذهن آگاهی توانمندی است که فرد نسبت به احساسات و افکار موجود و نقایص و کمبودهای خود ذهن آگاه است .در صورت نبود
این توانمندی فرد به بزرگنمایی و نشخوار این افکار و احساسات می پردازد که با منجر به محصور گستن فرد با این افکار می گردد و با منجر
به اجتناب از این موضوعات می شود(نف ،ب .) 3339ذهن آگاهی به معنای داشتن نگرش غیر قضاوت گرایانه و پذیرنده نسبت به خود است،
به گونه ای که فرد افکار و احساسات خود را به گونه ای مشاهده می کند که نیازی به تغییر یا کنار گذاشتن آنها نباشد.شفقت به خود وضوح
و دقت خودارزیابی را ب یشتر می کند چرا که فرد برای جلوگیری از قضاوت های بی رحمانه خود نیازی به پنهان کردن نقایص و اشتباهاتش
ندارد؛ هم چنین فرد برای نرسیدن به اهداف و استانداردهای ایده آل خود نیازی به خود انتقادی های سهمگین نیز ندارد؛ البته بدین معنی
نیست که بدون توجه و عمل اصالحی از آنها می گذرد بلکه شفقت به خود با پذیرفتن مسئولیت اشتباهات گذشته و تشویق و صبوری برای
رفتارهای مورد نیاز برای اهداف دلخواه همراه است (لیری و همکاران.)3331 ،
برای اینکه افراد کامال شفقت به خود را تجربه کنند ،الزم است که دیدگاه ذهن آگاهانه داشته باشند به عبارتی آنها بایستی از تجربه
احساسست دردناک اجتناب نکنند زیرا این امر برای شناخت احساسات خود به منظور داشتن احساس شفقت به خود الزم است .سه مولفه ی
منفی شفقت به خود همبستگی مثبتی با یکدیگر و همبستگی منفی با سه مولفه ى مثبت دیگر دارند .برنارد 8و کری )3377( 73نشان دادند
که شفقت به خود همواره با عاطفه مثبت ،بهزیستی رضایت از زندگی و ارتباطات اجتماعی ارتباط مثبتی دارد .هم چنین با افسردگی ،اضطراب،
نشخوار فکری ،کمال گرایی ناسازگارانه ،اهمال کاری و راهبردهای اجتنابی رابطه منفی دارد .شواهد حاکی از آن است که افراد خودشفقت ورز
سالمت روان بیشتری دارند(نف.)3339 ،براساس سازه شفقت به خود ،گیلبرت (3330؛ به نقل از نور باال )7983،نظریه درمان مبتنی بر
شفقت 77خود را مطرح کرده است که در پژوهش تورباال ،برجعلی و نورباال( )7983این روش درمانی در رابطه با نشخوار فکری بیماران افسرده
مورد آزمون قرار گرفته شد و نشان داده شد که میان میزان شفقت به خود و کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی رابطه برقرار است و
شفقت به خود باالتر پیش بینی کننده اضطراب و افسردگی پایین تر است .این نتایج با نتایج پژوهش های دیگر در این موضوع همسو بوده
است در واقع شاید بتوان شفقت به خود را به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان در نظر گرفت که در آن از تجربه هیجان های آزاردهنده و
نامطلوب جلوگیری نمی شود ،بلکه تالش می شود تا احساسات به صورتی مهربانانه مورد پذیرش واقع شوند ،بنابراین احساسات منفی به
احساسات مثبت تغییر می کنند و فرد راه های جدیدی برای مقابله پیدا می کند(نف.)3339،روان شناسان سالها بدنبال جایگزین مناسبی
برای مفهوم ارزش خود 73بودند که معایب این سازه را نداشته باشد ،در همین راستا مفهوم" شفقت به خود" 79را از فلسفه ی بودیسم در
فرهنگ شرق بر گرفتند (نف3339 72؛ بنت –گلمن . 337370روزنبرگ ،)3333،70شفقت به خود اگر چه در روان شناسی غربی مفهوم جدیدی
است ،اما قرنهاست که در فلسفه ی شرقی وجود دارد .تعریف " شفقت به خود" نیازمند تعریفی جامع تر از" شفقت "است .اصوال در فرهنگ
غربی ،اصطالح شفقت در شفقت به دیگران خالصه می شود .چنان که در لغت نامه و بستر در تعریف این اصطالح آمده است" :توانایی انسان
در فهم رنج های دیگران و تمایل وی به کمک کردن به آنها" ،اما در فرهنگ های شرقی مثل بودیسم شفقت به خود نیز به همان اندازه مهم
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به نظر می رسد که شفقت به دیگران مهم است  .شفقت شامل در تماس بودن با رنج دیگران ،آگاه شدن از درد دیگران و اجتناب نکردن از
آن ،احساس مهربانی نسبت به دیگران و تمایل برای کاهش رنج آنهاست (ویسپ )7887، 71که نیازمند یک فهم بدون قضاوت از شکست یا
اشتباه است .پس اعمال یا رفتارها در یک زمینه ی مشترک جایزالخطا بودن انسانی در نظر گرفته می شوند.
بنابراین شفقت به خود شامل در تماس بودن و پذیرا بودن رنج خود ،اجتناب نکردن از آن ،ایجاد تمایل برای کاهش رنج خود و برخورد
مهربانانه با خود است .شفقت به خود نیز نیازمند فهم بدون قضاوت از درد ،نواقص و شکست های خود است ،پس تجربه ی خود به عنوان
قسمتی از تجربه ی بزرگتر انسانی در نظر گرفته می شود.در حالی که بسیاری از نظریات روان شناسی فرض می کند که افراد اساسا به
خودشان عالقمند هستند و بیشتر نگران خودشان هستند تا دیگران (میلر )7888 ،79تجربه نشان می دهد که افراد نسبت به خودشان تا
دیگرانی که برای آنها اهمیت قائل هستند یا افراد غریبه سخت گیرتر و نامهربان تر هستند .در حالی که چنین سخت گیری نسبت به خود،
ممکن است در ترس از خودخواهی یاخود مر کزبینی ریشه داشته باشد  .مشفق بودن نسبت به خود منجر به خود مرکز بیتی نخواهد شد.
بلکه ،شفقت به خود منجربه افزایش شفقت و دغدغه نسبت به دیگران می شود .شفقت به خود باعث می شود فرد تجربیات خود را درمنظر
تجربیات مشترک انسانی ببیند و دریابد که رنج ،شکست و نقص اقتضای انسان بودن است و همه ی افراد -که من هم یکی از آنها هستم -
ارزش شفقت کردن دارند ،کمتر قضاوت کردن نسبت به خود ،منجربه کمتر قضاوت کردن نسبت به دیگران می شود ،پس مانند مقایسه ی
خود با دیگران نیازی به افزایش یا دفاع از ارزش خود وجود ندارد .شفقت به خاطر اینکه خود برتر با شایسته تر است او را بزرگ نمی کند،
بلکه افراد ،ارتباطشان با یکدیگر و برابری شان را تشخیص می دهند. .داشتن شفقت به خود ،منجر به بخشیدن شکست ها و نقاط ضعف خود
و احترام گذاشتن به خود به عنوان یک انسان -بنابر این محدود و ناکامل  -می شود .در واقع شفقت به خود یک انسجام متعادل میان دغدغه
برای خود و دغدغه برای دیگران است .حالتی که محققان آن را برای عملکرد روانی بهینه ضروری می دانند  .رسیدن به استانداردها نپردازد،
به معنی توجه نکردن یا اصالح نکردن این شکست ها نیست .بلکه ،به این معناست که اعمالی که برای عملکرد بهینه و سالمتی الزم هستند
و داشتن شفقت ،به خود یعنی فرد به بهزیستی خودش تمایل دارد) با مالیمت و شکیبایی پیگیری می شوند .بنابر این شفقت به خود به علت
توجه به ضعف خود منجر به انفعال و سکون نمی شود ،بلکه نداشتن شفقت به خود به احتمال بیشتری به انفعال می انجامد .زمانی که خود
با این باور که انتقاد خود می تواند فرد را وادار به تغییر و پیشرفت کند ،به خاطر اشتباهاتش به سختی مورد قضاوت قرار بگیرد ،عملکردهای
حمایتی ایگو برای تهدید نشدن ارزش خود فرد در جهت پنهان کردن نواقص از خودآگاهی فرد عمل می کنند  .بدون آگاهی از خود ،این
ضعف ها مورد تردید قرار نمی گیرند .اگر چه از طریق شفقت ورزیدن به خود ،فرد یک امنیت هیجانی به وجود می آورد که بتواند بدون ترس
از سرزنش خود ،خودش را به وضوح بیند ،اما فرد فرصت پیدا می کند تا با دقت بیشتری الگوهای ناسازگار فکری ،هیجانی و رفتاری را درک
و اصالح کند (براون .)7888 ،عالوه بر این ،تمایل دروتی به شفقت یک نیروی انگیزشی نیرومند برای رشد و تغییر فراهم می کند .در واقع
داشتن شفقت به خود مستلزم رها کردن رفتارهای آسیب زای فرد و ترغیب فرد برای انجام کارهایی حتی اگر دردناک و دشوار است که برای
بهزیستی اش الزم است.البته الزم به ذکر است که شفقت به خود78با ترحم به خود که در آن فرد به طور گسترده ای دغدغه ی درد و رنج
خود را دارد ،متفاوت است .در تجربه ی ترحم به خود ،معموال افراد متأثر ،دل مشغول و کامال غرق در احساسات خودشان هستند .در این
فرآیند که می تواند" همانندسازی فزاینده "نیز نامیده شود ،افراد آنچنان در عکس العمل هیجانی فعلی خود غرق می شوند که دیگر جنبه
های شخصی شان غیر قابل دسترس می شود (بنت گلمن ،) 3337 ،زیرا که آگاهی از خود ،به طور کامل با واکنش های ذهنی درگیر شده
است و فرد نمی تواند از موقعیت به عقب گام بردارد و یک دیدگاه واقع گرایانه تر را اتخاذ نماید .در مقابل ،شفقت به خود ،نیاز دارد که فرد
بیش از اندازه با احساساتش همانندسازی نکند ،پس یک "فضای روانی " وجود دارد که در آن مهربانی فرد توسعه می یابد و می تواند زمینه
ی گسترده تر انسانی تجربه ی خودش را شناسایی کند  .شفقت به خود به طور همزمان نیازمند این است که افراد از احساسات دردناک
خویش اجتناب نکرده و آنها را سرکوب نکنند ،بنابراین می توانند در گام اول تجربه ی خودشان را بشناسند و نسبت به آن احساس شفقت
داشته باشند .سپس یک نگرش مشفقانه به خود داشته باشند که نیازمند اتخاد یک چشم انداز روانی متعادل به نام بهوشیاری 33است
 ..بهوشیاری یک حالت متعادل آگاهی است که از دو سر طیف همانند سازی فزاینده و گسستگی از تجربه ،اجتناب می کند و مستلزم مشاهده
ی کامل و پذیرش پدیده های هیجانی و روانی است که برانگیخته می شوند.مطابق با نظر نف ( ،)3339در الگوی مهر ورزی ،فردی که تجاربی
از درد و رنج و ناکامی دارد ،برای کاهش درد و رنج خود باید از سه راهبرد زیر استفاده کند .نف ( )3339شفقت را به عنوان سازه ای می بیند
که از سه جزء مهربانی ،ویژگی مشترک انسانی و مراقبه حضور در لحظه تشکیل شده است.
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مهربانی :مهربانی یعنی درک و فهم مشکالت خود و گرم و مهربان بودن در برابر ناکامی ها و رنج ها بجای قضاوت سخت گیرانه و خود
انتقادی است .به طور کلی افزایش مهربانی و هم دلی نسبت به خود به جای قضاوت سخت گیرانه و خود انتقادی و خود تخریبی .مهر ورزی
به خود بیش تر شامل مهربان بودن و درک خود در مواقع درد و ناکامی است تا خودتخریبی و خودسرزنشگری.
ویژگی مشترک انسانی :ویژگی مشترک انسانی یعنی دیدن تجارب خود به عنوان بخش بزرگ تری از تجارب انسانی به جای دیدن آن
ها به عنوان بخشی جدا و تنها ،به سخن دیگر ،تجارب رنج آور خود را به عنوان بخش بزرگ تری از تجارب مشترک انسانی دیدن تا منجر به
جدایی و تنهایی فرد نشود .در موقعیت هایی که کفایت شخصی تهدید می شود ،افرادی که دارای خود مهرورزی باال هستند ،نسبت به خود
مهربان و با محبت هستند و از پریشانی خود آگاه هستند و با درک اینکه ناقص بودن بخشی از تجربه ی انسانی است (تیلکا 37و همکاران،
 .)3370زمانی که «خود» مورد قضاوت شدید قرار گیرد ،کم رویی و خجالت تقویت می شود و این امر احساس تنهایی را بیش تر می کند
(برون .)7888 ،مهربانی و دلسوزی به خود نه تنها کم رویی را کاهش میدهد ،بلکه احساس بیش تری از تعامل با دیگران را در فرد پدید می
آورد .در مقابل ،رنج و ناکامی ،تعامل با دیگران پدید آمدن میزانی از احساس تقصیر و قضاوت سوء درباره خود می شود.
مراقبه حضور در لحظه :حضور در لحظه شامل هشیاری بر توجه لحظه ای و پذیرش افکار و هیجانات رنج آور بجای تالش برای رها کردن
یا انکار و اجتناب از آن ها است .توجه آگاهی ،حالتی متوازن از آگاهی است که فرد را از شدت بیش توجهی نسبت به خود و تحلیل و ارزیابی
خود با تجارب تلخ دور نگه می دارد و دیدی روشن و قابل پذیرش از پدیده های ذهنی و هیجانی خود همان طور که هستند ارائه می نماید.
برای جلوگیری از افسردگی ،تربیت «توجه آگاهی» می تواند با ترغیب افراد به پذیرش خود و مقاومت در برابر افکار و هیجانات رنج آور و منفی
کمک کند (هیز 33و همکاران .)3339 ،میزان معینی از «توجه آگاهی» الزم است تا فاصله ذهنی کافی از افکار و تجارب منفی پدید آید و
احساس مهربانی نسبت به خود و احساس همگانی بودن انسان فراهم شود (نف .)3339 ،مهربانی با خود می تواند «توجه آگاهی» را بیش تر
کند .برای مثال ،اگر ف رد قضاوت منفی درباره خود را متوقف کند و برای مدتی تمرین تنفس را انجام دهد تا پذیرش خود را تجربه کند ،تجارب
هیجانی منفی کاهش خواهد یافت و راحت تر می تواند آگاهی متوازنی از افکار و احساسات خود به دست آورد (فردریکسون .)3337 ،آموزش
«توجه آگاهی» ،مواجه شدن با ر نج ها و برخورد گرم و مهربانانه با آن ها فضایی محبت آمیز و اشتیاق انگیز ایجاد می کند به نحوی که فرد
می تواند هیجانات منفی خود را مهار کرده و با انگیزش مثبت به سالمت و بهبودی خود کمک نماید .این امر نوعی شفقت به خود است .در
حالی که این راهبردها از نظر مفهومی متمایز هستند و در سطح پدیدار شناسی و تجربی ،به صورت متفاوتی تجربه می شوند ،با این حال به
نحوی عمل می کنند تا به صورت متقابل همدیگر را تقویت نمایند .به طور خالصه تفکر تهدید آمیز ،عواطف تهدید آمیزه کالم تهدیدآمیز و
رفتار تهدید آمیز باید تبدیل به تفکر ،احساس ،رفتار و کالم مهر ورزانه شود .به این ترتیب برای افزایش صمیمیت درونی از مهربانی ذهنی
بجای افکار منفی غیر مفید و افکار پریشان را ،استفاده می شود (وستبروک 39و همکاران .)3339 ،تربیت ذهن مهربان و مهر ورزانه ،نوعی روان
درمانی نوین است که بتدریج در حال رونق یافتن است و برای درمان افسردگی (گیلبرت ،)3330 ،اختالل استرس پس از ضریه (لی،)3330 ،32
اختالالت اضطرابی (بیتز 3330 ،30هاکمن ) 3330 ، 30بسیار مناسب است .باید برای ارتباط مؤثر و مفید با دیگران آمادگی پذیرش افکار،
هیجانات و حس بدنی خود را داشت ،زیرا این ارتباط آسان نیست .اگر از افکار ،هیجانات و حواس بدنی خود بیزار باشید یا به طور بسیار خود
شیفته ای مقید به آن ها باشید ،نمی توانید ارتباط مفیدی با دیگران داشته باشید .نف ( )3339متخصص مطالعات مربوط به شفقت به خود
در دانشگاه تگزاس معتقد است :این ظرفیت با تربیت شفقت امکان پذیر است و از طریق مراقبه ذهن آگاهی تقویت می شود .شفقت به خود،
فرد را از پیامدهای منفی خود داوری ،انزوایی و پریشانی غمگینانه ،محافظت می نماید .مهرورزی به خود موجب خود دوست داشتن و تمایل
به خود می شود و با تالش در جهت تقویت اعتماد به نفس ،مقایسه اجتماعی را کاهش می دهد (چاکلسون.)3377 ،31شفقت به خود ،به طور
طبیعی حساسیت فرد نسبت به سالمت دیگران را افزایش می دهد ،زیرا فرد تجارب خود را در راستای تجارب نوع انسان می بیند .او در اینجا
متوجه می شود که ناراحتی ،ناکامی و کمبودها بخشی از ویژگی عمومی همه انسان هاست و او هم یکی از آنان است ،بنابراین نتیجه می گیرد
که مهربانی و شفقت ارزشمند است .زمانی که می پذیریم انسانی هستیم که به کل انسان ها تعلق و وابستگی داریم ،دیگر نیازی به مقایسه
خود نسبت به دیگران که بهتر یا بدتر هستیم ،نداریم .پس عامل کلیدی در جریان رشد همدلی ،تربیت شفقت به خود است که به طور طبیعی
از طریق مراقبه یا ذهن آگاهی بدست می آید .رشد شفقت به خود و دیگران ،راهبردی برای افزایش سالمتی و خوشبختی تلقی می شود که
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با هدف ارتقا سالمتی در تمرین های بودایی برای هزاران سال رونق داشته است .احساس مراقبت پذیرش و دارا بودن نوعی حس تعلق و
وابستگی به دیگران ،پایه ای برای بلوغ روانی و خوشبختی است .گیلبرت ( )3373معتقد است :با شفقت به خود ،می توان بر خوشبختی و
سالمت خود و روابط اجتماعی اثر گذاشت .فردریکسون ) 3338( 39یکی از پژوهشگران روان شناسی مثبت گرا از مداخله «مراقبة عشق -
شفقت » نام می برد .هدف این مداخله تقویت هیجانات مثبت بویژه در زمینه ارتباطات است .این رویکرد نوعی راهبرد عملی به منظور افزایش
احساسات گرم و لطف و مهربانی در حق خود و دیگران است این رویکرد همچون مراقبه ذهن آگاهی ،از تمرین های تربیت ذهن بودایی الهام
گرفته است .در تصویر سازی ذهنی هدایت شده ،بیمار ابتدا این گرمی و شفقت را در خود خلق می کند و سپس آن ها را به سمت دیگران به
جریان می اندازد (ابتدا نسبت به افراد آشنا ،سپس غریبه ها و در نهایت حتی به سمت افرادی که با آن ها روابط منفی دارد .در حالی که
بسیاری از نظریه های روان شناختی بر این فرض تأکید دارند که افراد اساسا عالقمند به خود هستند و توجه بیش از حدی به خودشان دارند
تا به دیگران ،اما تجارب بالینی نشان می دهد که افراد دارای آسیب روانی اغلب نسبت به خود سخت گیرتر و نامهربان تر برخورد می کنند تا
نسبت به دیگران و حتی غریبه ها .ب نابراین ضرورت دارد ،این افراد نگاهی دلسوزانه و مهربانانه نسبت به خود و موقعیت خود داشته باشند .با
شفقت ،فرد بهتر می تواند سالمت هیجانی مورد نیاز خود را بدون ترس از محکومیت خود فراهم کند .و این امر به فرد فرصتی می دهد تا
خود را بهتر درک کند و افکار ،هیجانات و رفتارهای ناسازگار خود را اصالح کند (برون .)7888 ،38یقینا مراقبت درونی برای دلسوزی ،انگیزش
فرد را برای رشد و تغییر تقویت می کند .شفقت به خود نوعی حالت هیجانی مثبت را نسبت به خود فراهم می کند که در آن فرد نسبت به
خود احساس مهربانی و مراقبت بیش تری می کند .این رویکرد به انگیزش رفتار مثبت و سازنده کمک می کند و فرد را در برابر ناتوان سازی،
ضعف و خود قضاوتی منفی همچون اضطراب و افسردگی محافظت می کند « .شفقت به خود» ممکن است از لحاظ مهارت برخورد با استرس
با خود تنظیمی در ارتباط باشد .شفقت به خود نوعی نگرش مثبت هیجانی است که فرد را در مقابل پیامدهای منفی خود قضاوتی ،تنهایی و
نشخوار گری همچون افسردگی ،مراقبت می کند  .شفقت به خود مهارتی است که می توان با تکنیک های بسیار ساده ای آن را آموخت .همان
طور که قبال اشاره شد ،مهر ورزی به خود ،سه جزء اصلی دارد :مهربانی به خود یعنی مهربان یا دلسوز بودن و درک خود در مواقع درد و
ناکامی بجای خود انتقادی و خود تخریبی ،انسانیت مشترک یعنی درک تجارب خود به عنوان بخشی از تجارب وسیع تر انسانی بجای اینکه
آن ها را به عنوان جدا و تنها دیدن .توجه آگاهی یعنی افکار و احساسات دردناک خود را بدون بزرگ نمایی و فشار تحمل کردن و خود را در
حالت بی طرفی و خنثی از پریشانی قرار دادن به جای شناخت افراطی از آن ها یا ناتوانی در تسلط بر آن ها ،مهارت های شفقت عبارت از
پدید آوردن احساس گرمی ،محبت ،مهربانی و حمایت در میزانی از فعالیت هایی نظیر صفات دلسوزی که در انواع روان درمانی ها ضروری
هستند .بسیار مهم است که این مهارت ها به مراجع آموزش داده شود تا درباره خود بکار گیرد .افرادی که این مهارت ها را یاد بگیرند ،متوجه
می شوند که ریشه سخت گیری ،خود انتقادی و شرم آن ها ناشی از این بوده که با خود با یک حالت سردی و نوعی عصبانیت ذاتی برخورد
کرده اند که به آن عادت کرده اند .اغلب زمانی که موضوع ناراحت کننده منشای غیر از اشتباه شخصی دارد زمانی که شرایط زندگی دردناک
می شود با تحمل آن سخت می شود  -شفقت شامل حال فرد می شود .حال آنکه به همان اندازه مناسب است ،شفقت به خود در موقعیت
هایی به کار گرفته شود که واقعه ی ناراحت کننده ناشی از شکست ها ،اعمال نابخردانه با نواقص فردی است .با وجود آنکه اغلب افراد به گفته
خودشان در برخورد با خود رفتاری خشن تر و نامالیم تر نشان می دهند تا در برخورد با دیگران (نف )3339 ،افرادی که خصیصه شفقت به
خ ود را دارند گزارش می کنند که با خود به همان اندازه مهربانند که با دیگران.مؤلفه مهربانی با خود اشاره دارد به گرایش فرد به آنکه در
مواجهه با ابعادی از شخصیتش که برایش دوست داشتنی نیستند ،به جای برخورد انتقادی یا قضاوت توأم با سخت گیری به مراقبت از خود
و درک خود بپردازد .به عنوان مثال این افراد با کاستی هایشان به مالیمت و آرامی رفتار می کنند و با خودشان به زیانی صحبت می کنند که
از لحاظ هیجانی لحنی حمایت گرانه دارد ،به جای سرزنش کردن و حمله به خود برای نقص هایی که دارند ،پذیرشی گرم و تامشروط نسبت
به خود نشان می دهند (حتی اگر این ویژگی شخصیتی خاص ،مشکل ساز شناخته شود و نیاز مند تغییر باشد) .همچنین زمانی که شرایط
زندگی سخت و ناراحت کننده می شود ،این افراد به جای آنکه صرفا با تمرکز بر شرایط بیرونی به کار خود ادامه دهند و برای کنترل یا حل
کردن مشکل تالش کنند ،بر درون متمرکز می شوند تا خود را تسلی دهند ،شفقت به خود عبارتست از اینکه فرد رنجی را که در گذار با فشار
روانی اش تجربه می کند ،بهبود بخشد.احساس مشترکات انسانی ،مؤلفه دیگر شفقت به خود ،عبارتست از تصدیق این که تمام انسان ها ناقص
هستند ،شکست می خورند ،اشتباه می کنن د و ممکن است دست به رفتارهای ناسالم بزنند .شفقت به خود،تجارب شکست فردی را به تجارب
مشترک بشری پیوند می زند ،چنانکه ویژگی های فردی هر کس در چشم اندازی وسیع و همگانی به نظر می رسد .همچنین دشواری ها و
کشمکش های زندگی به شکل تجارب مشترک انسانی در می آیند بطوریکه فرد زمانی که رنجی را تجربه می کند ،احساس می کند که به
دیگران پیوسته است .اما اغلب اوقات ،افراد زمانی که به کاستی های شخصی شان فکر می کنند احساس انزوا و جدایی از دیگران دارند ،به
.Fredrikson
.Brown
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این شکل که احساس می کنند نقص آنها خطایی بوده است که باقی نوع بشر سهمی از آن ندارند .همچنین افراد زمانی که شرایط سختی را
در زندگی تجربه می کنند اغلب به دام این فکر می افتند که تنها کسانی اند که در کشمکش هستند و احساس انزوا و جدایی از دیگر افرادی
دارند که احتماال به زندگی شاد و نرمال شان ادامه می دهند.بهوشیاری ،مؤلفه سوم شفقت به خود ،عبارتست از آگاه بودن از آنچه در لحظه
حال رخ می دهد به شیوه ای واضح و متعادل ،چنانکه فرد جنبه هایی از شخصیت یا زندگی اش را که دوست ندارد نه نادیده بگیرد و نه به
نشخوار کردن پیرامون آنها بپردازد  .پیش از هر چیز ضروریست فرد دریابد که رنج می کشد سپس به دنبال آن نسبت به خود شفقت ابراز
دارد .بسیاری از افراد زمانی که به وضوح در حال رنج کشیدن هستند .برای آگاهی یافتن از رنج خود درنگ نمی کنند چرا که مشغول قضاوت
کردن در مورد خود با مقابله کردن با چالش های زندگی اند .بهوشیاری عبارتست از نوعی خارج شدن از خویشتن و مشاهده تجارب خویش
از منظری باال به طوریکه تجربه ،عینی تر و با عمق بیشتر به نظر آید .بنابراین بهوشیاری شیوه ای برای ایجاد ارتباط با خود فراهم می کند
که از طریق آن وجهی از خود ،وجه دیگر خود را مورد شفقت قرار دهد .همچنین بهوشیاری مانع تمرکز زیاد بر مسئله رنج آور و پیگیری
مستمر آن فرآیندی که نف ( ،3339ب) آن را فزون همانند سازی می نامند  -می شود .بنابر تعریف شف فزونهمانند سازی عبارتست از" تمایل
فرد به نشخوار و تمرکز وسواسی بر افکار و هیجانات منفی مرتبط با خود ،چنان که فضای روانی مورد نیاز برای برخورد شفقت گرانه با خود
در دسترس نباشد".همچنین به خاطر داشتن این نکته که رنج و ضعف های شخصی برای همه ی انسان ها اتفاق می افتد ،باعث می شود که
تجربه را ،در چشم اندازی قرار دهیم که توانایی ما را برای بهوش بودن نسبت به افکار و هیجانات خود و همانندسازی نکردن با آنها افزایش
می دهد  .و نهایتا ،مهربانی با خود و احساس اشتراکات انسانی هم ،یکدیگر را افزایش می دهند .زمانیکه خود به سختی مورد قضاوت قرار گرفته
است ،هشیاری به خود شدیدتر شده و احساس خود تشدید یافته ،در خدمت احساس انزوای بیشتر عمل می کند (براون.)7888 ،شفقت به
خود و بهوشیاری از جمله عواملی هستند که متضمن تجریه مبتنی بر پذیرش و غیر قضاوتگرانه می باشند ،این عوامل به عنوان یک صفت
شخصیتی می توانند منجر به کاربرد شیوه مبتنی بر پذیرش در تجربه وقایع منفی و ناخوشایندی شوند که فرد در طول زندگی با آنها مواجه
می شود .در واقع به نظر می رسد نظم دهی هیجانی مبتنی بر پذیرش می تواند به واسطه این ویژگی ها در زندگی افراد اعمال شود .عالوه بر
موارد مذکور ،شفقت به خود به اشکال دیگری نیز تعریف شده است .گیلبرت )3330(93این مفهوم را از دیدگاه روانشناسی تکاملی ،97به ویژه
تشوری دلبستگی 93تعریف می کند و معتقد است شفقت به خود از سیستمی قیزیولوژیک در بدن پستانداران ناشی می شود که مسئول رفتار
دلبستگی و مراقبت است.

سوابق و پيشينه تحقيق
خورشیدیان و همکاران ( )7980در پژوهش خود به مقایسه سالمت عمومی ،شادکامی و امید به زندگی مادران دانش آموزان عادی با
مادران دانش آموزان اتیسم پرداختند .یافته ها نشـان داد ،بین امیدواری ،سالمت عمومی و شادکامی مادران دانش آموزان اتیسم و عادی
تفاوت معنادار وجـود دارد .نتایج نشان داد که اتیسم روی سالمت عمومی ،امیدواری و شادکامی مادران این دانش آموزان آموزان تـاثیر منفی
دارد.
در پژوهش ارشاد سرابی و همکاران( )7980تنیدگی والدگری ،سبکهای والدگری و حل مسئله اجتماعی مادران کودکان مبتال به اختالل
طیف اتیسم ،نارسایی توجه /فزون کنشی و بهنجار مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین تنیدگی والدگری مادران
کودکان سه گروه تفاوت وجود دارد؛ بین سبک والدگری سهلگیر و مقتدارنه در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ اما
بین میانگین سبک والدگری مستبدانه در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بین میانگین متغیرهای جهتگیری منفی و
سبک اجتنابی در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنیداری وجود دارد؛ اما بین میانگینهای جهتگیری مثبت ،سبک منطقی و سبک
تکانشی -بیتوجهی در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
شجاعی و همکاران( )7980در پژوهش خود به مقایسه سبک فرزندپروری والدین کودکان با و بدون اختالل طیف اوتیسم پرداختند.
نتایج نشان داد که سبک فرزندپروری استبدادی والدین کودکان با اختالل طیف اتیسم نسبت به والدین کودکان بدون اختالل طیف
اتیسم و سبک فرزندپروری اقتداری والدین کودکان بدون اختالل طیف اتیسم نسبت به والدین کودکان با اختالل طیف اتیسم بهطور معنیداری
باالتر است و بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه والدین کودکان با و بدون اختالل طیف اتیسم تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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در پژوهش محتشمی و همکاران( )7980به مقایسه استرس والدگری ،رضایتمندی و کارکرد خانواده مادران کودکان دارای اتیسم با
مادران کودکان دارای رشد معمول پرداخته شد .نتایج با استفاده از روش آمـاری تحلیل واریانس چنـدمتغیری نشـان داد کـه بـین اسـترس
والـدگری ،رضایتمندی و کارکرد خانوادههای دارای کودک اتیسم با کودک دارای رشد معمول تفاوت معنیداری وجود دارد.
استوی و همکاران( )7980در پژوهش خود به مقایسه استرس ادراک شده ،انسجام خانوادگى و خودپنداره مادران کودکان با اختالل
طیف اتیسم و عادی پرداختند .نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه مادران کودکان با اختالل طیف اتیسم و مادران کودکان عادی
در استرس ادراک شده ،انسجام ،و خودپنداره وجود دارد.
محمدپور و همکاران( )7989در پژوهشی که با عنوان" مقایسه استفاده از زمان در مادران دارای کودک مبتال به اوتیسم و مادران دارای
کودک عادی" انجام دادند ،نتایج نشان داد مادران دارای کودک مبتال به اوتیسم در مقایسه با مادران دارای کودک عادی ،درطی روز زمان
بیشتری را صرف امور مربوط به کـودک مبتال میکردند .اما در حیطههای مراقبت از خود ،استراحت /خواب ،اوقات فراغت ،کارهـای منـزل،
کـار /شـغل و مشـارکت اجتمـاعی ،تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد .همچنین کیفیت و لذت از فعالیتهای روزانه در مادران دارای
کودک مبـتال بـه اوتیسـم نسـبت بـه مـادران دارای کودک عادی به صورت معناداری پایینتر بود .اهمیت دادن به فعالیـتهـای روزانه و
رضایت از مهارتهای مدیریت زمان برای مادران دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
بیرامی و همکاران( )7983در پژوهشی مولفههای روان نژندی در والدین کودکان اتیسم ،کمتوان ذهنی و عادی شهر تبریز را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد والـدین کودکـان اتیسـم در زیـر مولفـه هـای روان نژنـدی بـاالترین میانگین را داشتند .این تفاوت در مولفههای
افسردگی و تکانشی بودن با والدین کودکان کم توان معنادار نبود و در مولفههای اضطراب و تکانشی بودن بـا والـدین کودکان عادی معنادار
نبود .با توجه به نتایج مشاهده شده از سه گروه ،والدین کودکان اتیسم و کم تـوان ذهنـی نسـبت بـه والـدین کودکـان عـادی از روان نژنـدی
باالتری برخوردارند.
99
پادن و جیمز ( )3371در پژوهشی که با عنوان" استرس در بین والدین کودکان دارا و بدون اختالل طیف اوتیسم :مقایسه شاخصهای
فیزیولوژیک و خودگزارشیهای والدین" انجام دادند ،استرس ،اضطراب ،افسردگی خودگزارشی و همچنین اندازه گیری های استرس
فیزیولوژیک گزینشی (یعنی میزان کورتیزول ،آلفا-آمیالز ،و فشار خون سرپایی و نرخ ضربان قلب) دربین گروه های همتا از والدین کودکان
دارا و بدون اختالل طیف اوتیسم مقایسه شد .شرکت کنندگان پرسشنامهها را تکمیل کردند .نمونه های بزاق را برای اندازه گیری میزان
کورتیزول و آلفا -آمیالز جمع آوری کردند ،و یک مانیتور فشار خون سرپایی را به مدت  32ساعت به تن کردند .والدین کودکان مبتال به
اوتیسم میزان باالتر و معناداری از پریشانی والدینی ،اضطراب و افسردگی را درمقایسه با والدین کودکان دارای تحول نرمال گزارش کردند.
پریشانی ،اضطراب ،افسردگی و سالمت گزارش شده توسط والدین ،با اندازه گیری های فیزیولوژیک همبستگی نداشتند .با این استثنا که
والدین کودکان مبتال به اوتیسم  93دقیقه پس از بیدار شدن میزان کورتیزول پایین تری داشتند (معنادار) ،هیچ اختالف معنادار دیگری برای
اندازه گیری های فیزیولوژیکی در بین دو گروه مشاهده نشد .والدین کودکان مبتال به اوتیسم به طوری معناداری از تعدادی از راهبردهای
مقابله ای انطبافی (مثال حمایت هیجانی) به میزان بیشتری نسبت به والدین کودکان نرمال استفاده میکردند.
ساالس 92و همکاران ( )3371در مطالعه ای به بررسی نقش راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی به عنوان عوامل پیش بینِ رضایت از
زندگی در نمونه ای از والدینِ کودکان دارای اختالل طیف اتیسم پرداختند .با استفاده از یک مدل رگرسیون ،نتایج نشان داد که سن کودک
با میزان پایین تری از رضایت در والدین ارتباط دارد .نتایج نشان داد که خودکارآمدی متغیری است که به بهترین وجه میزان رضایت در
والدین را تبیین میکند ،درحالیکه استفاده از حل مسئله میزان باالتر رضایت در پدران را تبیین میکند .مردان و زنان میزان مشابهی از
رضایت از زندگی را نشان دادند؛ با این حال ،از نظر راهبردهای مقابلهای اختالف های معناداری مشاهده شد ،چرا که زنان نسبت مردان به
میزان بیشتری از راهبردهای حمایت اجتماعی و ابراز هیجانات استفاده می نمودند.
آلیاج )3370( 90در پژوهش خود سطح استرس ،اضطراب ،و افسردگی در مادران دارای کودکان اوتیستیک ،سندرم داون و کودکان دارای
تحول نرمال در آلبانی را مورد بررسی قرار داد .هدف از مطالعه این بود که میزان استرس ،اضطراب و افسردگی در بین مادران دارای کودکان
مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودکان مبتال به سندرم داون و همچنین یک گروه کنترل از مادران کودکان دارای تحول نرمال
مقایسه شود .در این مطالعه یک گروه از مادران دارای کودکان اوتیستیک ،یک گروه از مادران کودکان دارای سندرم داون و یک گروه از
مادران کودکان دارای تحول نرمال شرکت کردند .نتیجه مطالعه این بود که مادران کودکان دارای سندرم داون ،سطح باالتری از استرس،
اضطراب و افسردگی را در مقایسه با مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران کودکان دارای تحول نرمال ،تجربه میکنند.
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ویدیاساگار و کوشی )3370( 90در پژوهش خود به بررسی استرس و مقابله در مادران کودکان اوتیستیک پرداختند .در این پژوهش از
طرح پژوهشی نیمه آزمایشی استفاده شد .شرکت کنندگان متشکل از  30مادر دارای کودکان اوتیستیک و  93مادر کودکان دارای تحول
نرمال در دامنه سنی  9تا  73سال ،بودند .فرضیه این بود که مادران کودکان اوتیستیک در مقایسه با مادران دارای کودکان نرمال ،استرس
بیشتری را تجربه کرده و از راهبردهای مقابله ای ناکارآمدتری استفاده میکنند .سنجش مادران با اجرای مقیاسها در مدارس استثنائی و
مدارس نرمال انجام شد .استرس و مقابله با استفاده از مقیاس استرس والدین و پرسشنامه شیوه های مقابلهای مورد سنجش قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی و همبستگی پیرسون انجام شد .مشاهده شد که مادران کودکان مبتال به اوتیسم نسبت به
مادران کودکان نرمال استرس بیشتری را تجربه کرده و همچنین شیوه مقابلهای آنها دریافت حمایت اجتماعی ،فرار /اجتناب یا ارزیابی مجدد
و مثبت شرایط بود .بین استرس و استفاده از مقابله مواجهه ای در مادران کودکان اوتیستیک همبستگی مثبت و معنادار یافت شد.
در پژوهش نف و فاسو )3370( 91شفقت به خود و بهزیستی در والدین کودکان مبتال به اوتیسم مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه،
ارتباط بین شفقت به خود و بهزیستی در بین  07والد کودکان مبتال به اوتیسم با استفاده از مقیاسهای خودگزارشی بررسی شد .نتایج نشان
داد شفقت به خود با رضایت از زندگی ،امیدواری ،و درگیری مجدد با هدف ارتباط مثبت و با افسردگی و استرس والدین ارتباط منفی داشت.
اگرچه شدت عالئم کودک اغلب قوی ترین عامل پیش بین برای سازگاری منفی در والدین است ،اما شفقت به خود به طور کلی بهزیستی
والدین را فراتر از تاثیر شدت عالئم کودک پیش بینی میکرد .نتایج نشان میدهند که شفقت به خود میتواند نقش معناداری در بهزیستی
والدین دارای کودکان اوتیستیک ایفا کند.
کیانی و خاستو هاشجین ( )3372در پژوهشی به مقایسه استرس فرزندپروری و عالئم افسردگی در مادران کودکان دارا و بدون اختالالت
طیف اوتیسم پرداختند .نتایج آزمون تی نشان داد که اختالف معناداری بین دو گروه از نظر دو متغیر وجود دارد .مادران دارای کودک مبتال
به اختالل طیف اوتیسم عموما سطوح معنادار و باالتری از استرس و افسردگی را در مقایسه با مادران بدون کودک مبتال به اختالل طیف
اوتیسم گزارش کردند.
لی ) 3379( 99در پژوهش خود به بررسی استرس و شفقت به خود در والدین کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم پرداخت .نتایج
نشان داد که میزان استرس در والدین کودکان مبتال به دیابت و والدین دارای کودکان نوروتیپیکال بدون بیماری مزمن بیش از والدین کودکان
دارای اختالالت طیف اوتیسم بود .میزان شفقت به خود در والدین کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم کمتر از والدین کودکان مبتال به
دیابت بود ،اما با میزان شفقت به خود در والدین کودکان نوروتیپیکال بدون بیماری مزمن قابل مقایسه و مشابه بود .اختالف های موجود در
میزان استرس و شفقت به خود اندازه اثر کم تا متوسط داشت .یک ارتباط مثبت اندک بین استرس و شفقت به خود یافت شد .به عالوه،
احساس گناه عامل میانجی در ارتباط بین استرس و شفقت به خود نبود.

روش انجام پژوهش
طرح پژوهش حاضر علی -مقایسه ای از نوع پس رویدادی است.جامعه آماری پژوهش حاضر را مادران دانش آموزان مبتال به اختالل
طیف اوتیسم و مادران دانش آموزان عادی مدارس شهر کرمان در سال تحصیلی  7981-89تشکیل می دهد .در مطالعه حاضر با طرح مقطعی
مقایسه ای ،برای هر گروه از مادران دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران دانش آموزان عادی  93نفر و در مجموع  03نفر در
نظر گرفته شد .در این مطالعه جهت نمونه گیری از شیوه نمونه گیری هدفمند استفاده شد .بدین صورت که برای انتخاب نمونه مادران دانش
آموزان مبتال به اختالل طیف اوتیسم از مرکز آموزشی اتیسم استان کرمان به شیوه هدفمند نمونه گیری به عمل آمد .سپس مطابق با ویژگی
های جمعیت شناختی نمونه گروه مادران دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اتیسم ،نمونه گروه مادران دانش آموزان عادی از میان مدارس
غیر دولتی (مدارس دختر انه و پسرانه سما) انتخاب و با یکدیگر همتا شد و بعد از جمع اوری داده های تحقیق از نرم افزار  spssجهت تجزیه
و تحلیل داده های پزوهش استفاده گردید.برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه مقیاس شفقت به خود استفاده شد.این مقیاس متشکل از
 30گویه است و به صورت لیکرت از (7تقریباً هرگز) تا (7تقریباً همیشه) نمره گذاری میشود .این مقیاس 0مؤلفه دارد که عبارتند از :مهربانی
با خود (گویه های  ،)30 ،39 ،78 ،73 ،0قضاوت در مورد خود (گویه های  ،)37 ،70 ،77 ،9 ،7مشترکات انسانی (گویه های ،)73،70 ،1 ،9
انزوا ( گویه های  ،)30 ،79 ،79 ،2ذهن آگاهی (گویه های  )33 ،71 ،8،72و همانندسازی افراطی (گویه های  .)32 ،33 ،0 ،3میانگین نمرات
شش مؤلفه با هم جمع شده و یک نمره کلی شفقت به خود حاصل میشود .خرده مقیاسهای منفی یعنی قضاوت در مورد خود ،انزوا و
همانندسازی افراطی به صورت معکوس نمره گذاری میگردد .برای محاسبه نمره کل ،نمره خرده مقیاسها به یکدیگر اضافه میشوند (عجم،
36
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فرزانفر و شکوهی فرد .)7980 ،در پژوهش نف ( )3339تحلیل عامل تأییدی روی این مقیاس انجام شد و یک عامل منفرد سطح باال یافت
شد که همبستگی درونی این شش مؤلفه را تبیین میکند .ضریب همبستگی معنادار ( )3/98بین نمرههای دو نوبت آزمون با فاصله  73روز
حاکی از پایایی بازآزمایی باالی مقیاس است (کچویی ،حسنی ،مرادی و فتحی آشتیانی .)7981 ،مومنی ،شهیدی ،موتابی و حیدری ()7983
ضرایب پایایی آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای اشتراکات انسانی و ذهن آگاهی را  ، 3/17مهربانی با خود را  ،3/10انزوا  3/13و همانندسازی
افراطی را  3/00گزارش نمودند.

یافته هاي پژوهش
در جدول زیر ویژگی های جمعیت شناختی جمعیت آماری پژوهش مشاهده می گردد.
جدول  :1بررسی ویژگی هاي جمعيت شناختی جمعيت آماري پژوهش

ویژگی جمعیت شناختی

سن

وضعیت تاهل

وضعیت تحصیلی

دامنه

مادران دارای کودک اتیسم

مادران دارای کودک عادی
فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

 93و زیر  93سال

---

-----

2

79/9

 23-97سال

32

93

73

23

 03-27سال

2

79/9

72

20/1

 07سال و بیشتر

3

0/1

---

-----

مجموع

93

733

93

733

متاهل

93

733

30

99/9

مجرد

---

-----

3

0/1

مجموع

93

733

31

83

پاسخ نامعتبر

---

-----

9

73

سیکل

---

-----

---

-----

دیپلم

9

30/1

0

70/1

کاردانی

0

33

9

73

کارشناسی

72

20/1

71

00/1

کارشناسی ارشد

3

0/1

3

0/1

دکترا

---

-----

9

73

مجموع

93

733

93

733

فرضیه :بین شفقت به خود مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودک عادی تفاوت وجود دارد.
جدول  :2نتایج آزمون یو من ویتنی فرضيه اول

گروه ها

تعداد

رتبه بندی بر اساس میانگین

مادران کودکان عادی

93

90/19

مادران کودکان اتیسم

93

30/31

یو من ویتنی

سطح معناداری

389

3/333

با توجه به رتبه بندی ها بر اساس میانگین به دست آمده ،شفقت به خود در مادران کودکان عادی( )90/19بیشتر از شفقت به خود در
مادران کودکان اتیسم( ) 30/31بود .از طرفی از آنجایی که سطح معناداری برابر  3/333بود ( ، )P-Value>3/30بنابراین فرضیه تایید می
شود و یافته ها نشان داد که بین شفقت به خود مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودک عادی تفاوت وجود
دارد.
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بحث و نتيجه گيري
نتایج نشان داد که،با توجه به رتبه بندی ها بر اساس میانگین به دست آمده ،شفقت به خود در مادران کودکان عادی( )90/19بیشتر از
شفقت به خود در مادران کودکان اتیسم( )30/31بود .از طرفی از آنجایی که سطح معناداری برابر  3/333بود ( ، )P-Value>3/30بنابراین
فرضیه تایید می شود و یافته ها نشان داد که بین شفقت به خود مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودک
عاد ی تفاوت وجود دارد.این یافته با نتایج تحقیقات نف و فاسو( ،)3370لی( (،)3379سی گل ،)3337,گیلبرت ( ،)3373فردریکسون
((،)3338برون )7888 ،و (نف )3339 ،همسو می باشد.نتایج نشان داده است که ،که شفقت به خود با رضایت از زندگی ،امیدواری ،و درگیری
مجدد با هدف ارتباط مثبت و با افسردگی و استرس والدین ارتباط منفی داشت .اگرچه شدت عالئم کودک اغلب قوی ترین عامل پیش بین
برای سازگاری منفی در والدین است ،اما شفقت به خود به طور کلی بهزیستی والدین را فراتر از تاثیر شدت عالئم کودک پیش بینی میکرد.
نتایج نشان میدهند که شفقت به خود می تواند نقش معناداری در بهزیستی والدین دارای کودکان اوتیستیک ایفا کند.یافته های لی()3379
حاکی از آن بود که میزان استرس در والدین کودکان مبتال به دیابت و والدین دارای کودکان نوروتیپیکال بدون بیماری مزمن بیش از والدین
کودکان دارای اختالالت طیف اوتیسم بود .میزان شفقت به خود در والدین کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم کمتر از والدین کودکان
مبتال به دیابت بود ،اما با میزان شفقت به خود در والدین کودکان نوروتیپیکال بدون بیماری مزمن قابل مقایسه و مشابه بود .اختالف های
مو جود در میزان استرس و شفقت به خود اندازه اثر کم تا متوسط داشت .یک ارتباط مثبت اندک بین استرس و شفقت به خود یافت شد .به
عالوه ،احساس گناه عامل میانجی در ارتباط بین استرس و شفقت به خود نبود.شفقت به خود ،به طور طبیعی حساسیت فرد نسبت به سالمت
دیگران را افزایش م ی دهد ،زیرا فرد تجارب خود را در راستای تجارب نوع انسان می بیند .او در اینجا متوجه می شود که ناراحتی ،ناکامی و
کمبودها بخشی از ویژگی عمومی همه انسان هاست و او هم یکی از آنان است ،بنابراین نتیجه می گیرد که مهربانی و شفقت ارزشمند است.
زمانی که می پذیریم انسانی هستیم که به کل انسان ها تعلق و وابستگی داریم ،دیگر نیازی به مقایسه خود نسبت به دیگران که بهتر یا بدتر
هستیم ،نداریم .پس عامل کلیدی در جریان رشد همدلی ،تربیت شفقت به خود است که به طور طبیعی از طریق مراقبه یا ذهن آگاهی بدست
می آید .رشد شفقت به خود و دیگران  ،راهبردی برای افزایش سالمتی و خوشبختی تلقی می شود که با هدف ارتقا سالمتی در تمرین های
بودایی برای هزاران سال رونق داشته است .احساس مراقبت پذیرش و دارا بودن نوعی حس تعلق و وابستگی به دیگران ،پایه ای برای بلوغ
روانی و خوشبختی است(سی گل.)3337,
گیلبرت ( )3373معتقد است با شفقت به خود ،می توان بر خوشبختی و سالمت خود و روابط اجتماعی اثر گذاشت .فردریکسون ()3338
یکی از پژوهشگران روان شناسی مثبت گرا از مداخله «مراقبة عشق  -شفقت » نام می برد .هدف این مداخله تقویت هیجانات مثبت بویژه در
زمینه ارتباطات است .این رویکرد ن وعی راهبرد عملی به منظور افزایش احساسات گرم و لطف و مهربانی در حق خود و دیگران است این
رویکرد همچون مراقبه ذهن آگاهی ،از تمرین های تربیت ذهن بودایی الهام گرفته است .در تصویرسازی ذهنی هدایت شده ،بیمار ابتدا این
گرمی و شفقت را در خود خلق می کند و سپس آن ها ر ا به سمت دیگران به جریان می اندازد (ابتدا نسبت به افراد آشنا ،سپس غریبه ها و
در نهایت حتی به سمت افرادی که با آن ها روابط منفی دارد .در حالی که بسیاری از نظریه های روان شناختی بر این فرض تأکید دارند که
افراد اساسا عالقمند به خود هستند و توجه بیش از حدی به خودشان دارند تا به دیگران ،اما تجارب بالینی نشان می دهد که افراد دارای
آسیب روانی اغلب نسبت به خود سخت گیرتر و نامهربان تر برخورد می کنند تا نسبت به دیگران و حتی غریبه ها .بنابراین ضرورت دارد ،این
افراد نگاهی دلسوزانه و مهربانانه نسبت به خود و موقعیت خود د اشته باشند .با شفقت ،فرد بهتر می تواند سالمت هیجانی مورد نیاز خود را
بدون ترس از محکومیت خود فراهم کند .و این امر به فرد فرصتی می دهد تا خود را بهتر درک کند و افکار ،هیجانات و رفتارهای ناسازگار
خود را اصالح کند.یقینا مراقبت درونی برای دلسوزی ،انگیزش فرد را برای رشد و تغییر تقویت می کند .شفقت به خود نوعی حالت هیجانی
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