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Abstract
The aim of this research was to investigate the role
of Iranian religious coping in predicting mothers’
parenting stress with autistic children. The method
of current research was descriptive-correlational and
the population consisted of all mothers with autistic
children who were educated and treated in Tehran
during 2013-2014. Fifty mothers were selected as
sample according to inclusion criteria using available
sampling. Iranian Religious Coping Scale (AguilarVafaie & Abyari 2007) and Parenting Stress Index
questionnaire (Abidin 1995) administered to them.
The obtained data were analyzed by multiple regression
analysis. The results showed that the Iranian religious
coping had a negative significant relationship with
parenting stress (P=0.001). Iranian religious coping
could predict 35 percent of variance of parenting
stress. Iranian religious coping, mothers’ level of
education and age had no impact on parenting stress.
According to the results of present research, Iranian
religious coping as a general and internal factor
could help mothers of autistic children to improve
their mental health.
Keywords: Iranian religious coping, parenting stress,
autism.
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چکيده
هدف این پژوهش بررسي نقش مقابلۀ مذهبي ایراني در پیشبینیي
استرس والدیني مادران داراي کودک مبتال بی ايیمیب بیود روش
پژوهش از نوع مطالعات يوصیفي ی همبمتگي است جامعۀ آماري
شامل همۀ مادران کودکان مبتال بی ايیمیب مغیلو بی آمیوزش و
 شهر يهران بودند از بین مادران با يوجی2931ی39 درمان در سا
 نفییر بییا اسییتفاد از روش05ب ی شییرایو ورود ب ی نمون یۀ پییژوهش
نمون گیري در دسترس انتخاب شدند پرسغنام هاي مقابلۀ مذهبي
) و شییا ا اسییترس1552 ایرانییي گآگیالرییی وفییایي و آبیییاري
) در مورد آنها اجرا شد داد هاي ب دست2330 ،والدیني گآبیدین
آمد از طریق رگرسیون همزمان چندگان يحلیل شد نتیای نغیان
داد مقابلۀ مذهبي ایراني با استرس والیدیني رابطیۀ منفیي معنیيدار
 نتییای نغییان داد کیی مقابلییۀ مییذهبي ایرانییي.)P= 5/552 دارد گ
درصیید از واریییانت اسییترس والییدیني را پیییشبینییي مییيکنیید90
 همچنین سین و مییزان يحالییالت،مؤلف هاي مقابلۀ مذهبي ایراني
مادران بر استرس والدیني آنان يأثیري نداشت بیا يوجی بی نتیای
این پژوهش با استفاد از مقابلۀ مذهبي ایراني ب عنوان یک عامیل
کلي و دروني مييوان ب اريقاي سالمت روانیي میادران کودکیان
مبتال ب ايیمب کمک کرد
 ايیمب، استرس والدیني، مقابلۀ مذهبي ایراني:واژ هاي کلیدي
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مقدمه
اتيسم یکي از اختالالت فراگير رشد دوران کودکي است که با
رفت ره ي ق لبي ،تحریکپذیري ،رفت رها ي تخریباي و اشاک ل
جدي در ارتب ط اجتم عي کودک مشخص مايشاود و ممماوال
قبل از سه س لگي بروز ميکناد (سا دوک و سا دوک.)3119 ،6
این اختالل تأثير زی دي بر روي افاراد ،خا واده و ج مماه دارد
(ج شي ،پتي ،وز يک ،هنين ،فرید ،گ لادو و بيادرمن.)3161 ،3
والدین این کودکا ن با مشاکالت متمادد و شارایط دشاواري
روبهرو هساتند .بساي ري از آ ها باه د با ل دا اه ،مها رت و
ی دگيري مس ئلي بهعنوان راهک ره ي من سب باراي رویا رویي
ب پي مده ي این اخاتالل در ز ادگي خاود هساتند (الهاورا ي،
ح س ن و ب تينه .)3169 ،9آ ه ب ید ب این واقميت که کودکشا ن
شرایط خ صي دارد که وي را ت پ ی ن عمر درگير ميکند ،کنا ر
آیند (برادفورد .)6337 ،4پژوههه ي اخير ش ن داده است کاه
ممکن است والدین کودک ن مبتال به اختالل اتيسام احس سا تي
م ند استرس ،اضطراب و ا زوا را داشته ب شند .دليل این امار را
ميتوان به توا ي آ ه براي کنتارل فرز دشا ن ا کاه در بيشاتر
موارد به ظر ميرسد از لح ظ جسمي س لم هستند ا سبت داد
(م رتينز پدرازا و ک رتر .)3113 ،5پيشينۀ پژوهشي ش ن ميدهد
که والدین کودک ن مبتال به اتيسم در قي س ب والادین کودکا ن
ع دي و والدین کودک ي که بيم ريه ي مزمن دار اد ،اساترس
ب التري را تجربه مايکنناد (اسابورن و ریاد3161 ،1؛ ایسات،،
م سااون ،داوسااون ،کااوهلر ،زو و آبا ت3113 ،7؛ دابروسااک و
پيسوال3161 ،8؛ خرمآب دي و پوراعتما د ،ههم ساي ن و چيماه،
6988؛ خوش بي ،فرزادفر ،ک ک سلط ي ،پوراعتما د و يکخاواه،
 .)6983در پژوهشي که چيمه ،پوراعتم د و خرمآب دي)6981( ،
ا ج م داد د ،ش ن داده شد که واکنه اولياۀ بيشاتر ما دران باه
هنگ م تشخيص اتيسم در کودک ش ن به صاورت ا کا ر ،عادم
پذیرش و ب وري ،سردرگمي ،احس س خشم ،احس س گنا ه و
عالیم افسردگي بهصورت گریهه ي مداوم ،اميادي ،از دسات
دادن عالیق و ک هه اعتم د به ف ،بوده است.
پژوهشگران درصدد ارزی بي عاواملي هساتند کاه موجاب
ک هه تأثيرات روا ي این مشکل در خ وادهه ي داراي کودک ن

مبتال به اتيسم ميشو د .براي مث ل حم یته ي اجتم عي یکاي
از مهمترین عوامل ک هندۀ این تاأثيرات منفاي اسات (بيشا ،
ریچلاار ،کااين و لاارد3117 ،3؛ بروملااي ،هااري ،دیویسااون و
امرسااون3114 ،61؛ ه سا ل ،رز و مااکدو لااد .)3115 ،66یکاي
دیگر از روشه ي ک هه استرس در افراد ،مق بلۀ مذهبي است.
مق بلۀ مذهبي شيوهاي است کاه ا سا نها از آداب و رساوم و
عق ید مذهبي براي مق بله ب مشکالتو فش ره ي ز دگي بهاره
ميگير د (پ رگ منت ،کوئينگ و پارز .)3111 ،63مق بلاۀ ماذهبي
بهعنوان روشي که از من بع مذهبي مثل دع و يا یه ،توکال و
توسل به خداو د براي مق بله اساتف ده مايکناد ،تمریاف شاده
است .ی فتهه ش ن ميدهد از آ ج که این وع مق بلاهها منباع
حم یت ع هفي و هم روشي براي تفسير مثبت حوادث ز دگي
هستند و بهک رگيري مق بلهه ي بمدي را تسهيل مايکنناد ،لاذا
بهک رگيري آ ه براي بيشاتر افاراد ،موجاب ساالمتي مايشاود
(ک رور ،چير و وینترب .)6383 ،69اثربخشي ایان روش مق بلاه،
بستگي به اعتق دات مذهبي خ ص فرد و قه این اعتق دات در
ز دگي فردي او دارد .مط لما ت زیا دي شا ن داده اسات کاه
ممنویت و مذهب ب هر دو بمد سالمت جسمي و روا ي مرتبط
هستند (پ تریک و کيني.)3119 ،64
ت کنون مط لم ت متمددي در کشوره ي مختلف جها ن در
زمينۀ ارتب ط بين گرایش ت مذهبي و سالمت روا ي ا ج م شده
است .پرسمن ،الیاو ز ،الرساون داویاد ،اساترین )6331( 65در
پژوههه ي خود به این تيجه رسيدها د کاه ارتبا ط مثبات و
ممنيداري بين بهک رگيري شيوهه ي مق بلاۀ ماذهبي و کا هه
ميازان و شاادت افسااردگي وجااود دارد .شااهب زي ( )6971و
مک رمي ( )6971يز در پژوههه ي خود بر مثبات باودن اثار
متغيره ي مذهبي (اعتق دات ،ارزشه ي دیني ،دعا  ،زیا رت و
غيره) بر سالمت روا ي تأکيد دار د .پ تریک و کيناي)3119( 61
هي مط لمهاي گزارش کرد د که وابساتگي ماذهبي با کا هه
67
ش هه ي افسردگي همراه است .ایکا س ،ویاتمن و شايورز
( )3113ياز در پژوهشااي شا ن دادها ااد کاه ب ورها ي دیناي،
فم ليته ي دیني و ممنویت ،من بع مورد استف دۀ م دران بسي ري
از کودک ن مبتال به هيف اختالل اتيسم براي مق بله (سا زگ ري)
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ب این بيم ري است .پالم )3166( 6يز هي مط لمهاي ش ن داده
است که ممنویت خ واده ب پریش ي والدین مرتبط است .بدین
ممني که وقتي خ وادهه ظ م اعتق دي قويتري داشاته ب شاند،
ز دگي ممنيدارتري دار د .در مط لمهاي که ح س ک ،ه لقا ي،
ميلز ،بيرکاز ،فرا ساي ،و احمادي )3161( 3در ایاران در باين
ج ب زان شيمي یي جنگ تحميلي ا ج م داد د ،ی فتهها بار تاأثير
مثباات راهبردهاا ي مااذهبي در تحماال درد و ر ااش شااي از
جراح ت شيمي یي داللت دارد.
بن براین هم نهاور کاه پيشاينۀ پژوهشاي شا ن مايدهاد،
ممنویت و مذهب یکي از بهتارین راهبردها ي مق بلاهاي باراي
س ا زگ ري و سااالمت جساامي و روا اي اساات ،اماا در ای ان
خصوص ت یش مط لم ت متف وت است .برخي مط لم ت ارتبا ط
مثبت و ممنيداري را بين بهک رگيري شيوهه ي مق بلۀ مذهبي و
ک هه ميزان و شدت افسردگي ،اضطراب ،هالق ،سوءِ مصرف
مواد و بههور کلي اختالالت روا ي و جسم ي ش ن مايدهناد
(یهیا  9و داتا 3161 ،؛ ز اگ ،دا ا ن و جار 3166 ،4؛ لاوین،5
3161؛ ایدلر ،1مک لولين و ک سل )3161 ،برخي مط لم ت هام
ت یش دیگري گزارش کردها د؛ براي مث ل پ راگ منت ( )6337ب
بررسي  691پژوهه در زميناۀ مق بلاه و سا زگ ري ماذهبي و
قه آن در ساالمت روا اي تيجاه گرفات کاه  94درصاد از
مط لم ت به تأثيرات مثبت و ممنيدار مق بله و س زگ ري مذهبي
در کا هه افساردگي و اضاطراب اشا ره دارد 4 .درصاد از
مط لم ت مرور شده ،ح کي از تأثير منفاي مق بلاه و سا زگ ري
مذهبي بر سالمت روا ي بود اد و  13درصاد ياز هايچگو اه
ارتب هي را بين متغيره ي مق بلۀ مذهبي و ساالمت روان شا ن
دادها د .وجود چنين تن قض تي ضرورت پژوهه در این زمينه
را بيشتر ش ن ميدهد.
مط لم ت در زمينۀ اتيسم ،در رابطۀ والاد اا کاودک ،بيشاتر
ممطوف به تأثيراتي بود که والدین بار کاودک داشاتند ،اما باه
ت زگي پژوههه بر روي مشکالتي کاه کودکا ن روي والادین
خود دار د ،متمرکز شدها اد (شا ل3111 ،7؛ گاري .)3113 ،8از
هرفي در دههه ي اخير حم یات از خا وادهها یي کاه کاودک
مملول ی استثن یي دار د ،اهميت حي تي پيدا کرده است ،چرا که
پژوهه ه ش ن داده که حم یت از این خ وادهه روي والدین
و کودک ت یش مثبتي داشته است (دمسي ،کين ،پنال ،اوریلاي و
2. Hassank, Taleghani, Mills, Birks, Francis, Ahmadi
4. Zeng, Danan, George
6. Idler
8. Gray
)10. American Psychological Association (APA

يلنز .)3118 ،3در این زمينه حم یت از خ وادهه یي که فرز اد
مبتال به اتيسم دار د ،ضاروري اسات .از ساوي دیگار ا جمان
روانشن سي امریک  3111( 61به قل از لوین )3161 ،در آخرین
هبقهبندي که از اختالالت روا اي دارد ،توجاه روانشن سا ن و
روا پزشک ن را جلب ميکند و از آ ها مايخواهاد در بررساي
اختالالت روا ي به ع مل مذهب توجاه با ليني ویاژهاي داشاته
ب شند؛ چرا که براسا س الگاوي کال گار ،ا سا ن داراي ابما د
زیستي ،روانشن ختي ،اجتما عي و ممناوي اسات کاه ب یاد در
بررسي مشکالته تم مي این ابم د در ظر گرفته شود؛ در ایان
پژوهه بيشتر بر بمد ممنوي تمرکز شده است و از آ ج یي کاه
مط لم ت ش ن دادها د استرس والدگري م دران کودک ن مبتال به
اتيسم ب الست ،به قه مق بلۀ مذهبي در تبيين استرس والادین
این کودک ن پرداخته و به این پرسه اس سي پ سخ ميدهد کاه
آی مق بلۀ مذهبي ایرا ي (مبتني بر اساالم) در اساترس والادیني
م دران کودک ن مبتال به اتيسم قه دارد؟ براي دستي بي به ایان
هدف چند فرضيه مطرح ميشود:
6ا مق بلۀ مذهبي ایرا ي ب استرس والدیني رابطه دارد .
3ا مق بلۀ مذهبي ایرا ي ب آشفتگي والدین رابطه دارد.
9ا مق بلۀ مذهبي ایرا ي ب تم مل ک رآمد والد ا کودک رابطه دارد.
4ا مق بلۀ مذهبي ایرا ي ب ویژگيه ي کودک مشکلآفرین رابطه دارد.
6ا مق بلۀ مذهبي ایرا ي بر استرس والدیني تأثير دارد.
3ا خوا دن قرآن ،اح دیث و اق مۀ م ز بر استرس والدیني تأثير دارد.
9ا توکل و توسل به خدا بر استرس والدیني تأثير دارد.
4ا توسل به ائمه ،ذر و صدقه بر استرس والدیني تأثير دارد.
5ا سن م دران بر استرس والدیني آ ن تأثير دارد.
1ا ميزان تحصيالت م دران بر استرس والدیني آ ن تأثير دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :ایان پاژوهه از اوع
هرح همبستگي است .ج ممۀ آم ري ش مل همۀ م دران کودکا ن
مبتال به اتيسم در س ل 39ا 6933بود کاه باه مرکاز آماوزش و
توا بخشي بهآرا در شهر تهران مراجمه کرده بود اد .از شارایط
ورود به مو ه در این پژوهه این بود که :م درا ي در پژوهه
شرکت داشته ب شند که فرز دش ن فقط به اختالل اتيسام مباتال
ب شد ه اختالالت هيف اتيسام م ناد اخاتالل آساپرگر 66و یا
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9. Dempsey, Keen, Pennell, O’Reilly, Neilands
11. Asperger

 / 24دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

رت .6دیگر اینکه کودک داراي اختالالت هماراه م ناد ساندرم
داون و اختالالت جسم ي م ند فلش مغزي يز ب شد .بنا براین
ب حذف تمدادي از افراد در ج ممۀ پژوهه ،تماداد  51فار با
استف ده از روش مو هگيري در دسترس بهعنوان مو ه در ایان
پژوهه شرکت کرد د .م دران شرکتکننده در این پژوهه با
مي گين سني 93س ل 51،درصد داراي یک فرز د45 ،درصد دو
فرز د و  5درصد داراي سه فرز د بود د .همچناين  31درصاد
م دران شرکتکننده داراي مدرک تحصيلي زیردیپلم41 ،درصاد
دیپلم 65 ،درصد فوقدیاپلم 31 ،درصاد ليسا  ،و  5درصاد
فوقليس  ،بود د .کودک ن مبتال به اتيسم که م درا ش ن در این
پژوهه شرکت داشتند 91 ،درصد دختر و  71درصاد پسار و
در مي گين سني  7/58س ل قرار داشتند.
ابزار سنجش
مقیاس مقابلۀ مذهبي ايراني (مبتني بر اسالم) :ایان مقيا س را
آگيالرا وف یي و آبي ري ( )3117هراحي و هنج ری بي کردها اد.
آزمون داراي  64پرسه و همسا ي درو اي آزماون  1/3باوده
است .ضریب آلف ي کرو ب خ باراي ماردان  1/88و باراي ز ا ن
 1/39بهدست آمده است .این مقي س ب گرایه مذهبي درو اي
آلپااورت داراي همبسااتگي مثباات و ممن ا دار ( )r= 1/43و ب ا
جهتگيري بيرو ي مذهبي آلپورت داراي همبستگي منفي است
( .)r= -1/3این مقي س ب توجه به تحليل ع مل تأیيادي داراي
سااه ع ماال اساات؛ ع ماال اول در برگير اادۀ مااوارد مربااوط بااه
مق بلهه ي شن ختي ماذهبي م ناد خوا ادن قارآن ،اح دیاث و
همينهور اق مۀ م ز بود .ع مل دوم دربرگير دۀ دعا  ،توسال و
توکل به خدا و ع مل سوم ش مل توسل به ائمه ،اذر و صادقه
بود .ضریب آلف ي هر کدام از عوامل باه ترتياب  1/78 ،1/83و
 1/18گزارش شده است (به قل از آگايالر اا وفا یي.)3163 ،
ضااریب پ ی ا یي در ایاان پااژوهه ب ا اسااتف ده از روش آلف ا ي
کرو ب خ  1/36بهدست آمد .دو مو ه از پرسهه ي مقي س مق بلۀ
مذهبي ایرا ي عب رتا د از6« :ا آی شم براي حل مشاکلت ن قارآن
ميخوا يد؟» «3ا آی شم براي حل مشکلت ن دع ميکنيد؟».
پرسشنامۀ استرس والديني ( :6)PSI-SFاین مقي س ش مل یک
سخۀ کوت هشدۀ  91گویهاي از ش خص اصلي استرس والادیني
( )PSIاست که آبيدین ( )6335تهيه کرده است .سه زیرمقي س
آشفتگي والدین ،تم مالت ک رآمد والدا کودک و ویژگيها ي
کودک مشکلآفرین در پرسشن مۀ کوت ه استرس والدیني وجاود
دارد .در مرهگذاري این ش خص ب ید توجاه کارد کاه ترتياب
)2. Parenting Stress Index (PSI
4. The Child Behavior Checklist

قرار گرفتن پرسهه ي زیرمقي سه در کال مقيا س مرتاب
است و پرسهه ي هر یک از زیرمقي سه در هول کل مقي س
پخه شدها د و روش مارهگاذاري هماۀ پرساهها یکسا ن
يست .این مقي س را در ایران فادایي ،دهقا ي ،ههم سابي ن و
فره دي ( )6983هنج ری بي کرد د .ضریب آلف ي کرو ب خ براي
کل مقي س و هر کادام از زیرمقيا سها باه ترتياب ،1/8 ،1/3
 1/84و  1/8در گروه هنج ر گزارش شده است .همچناين ایان
ضرایب براي م دران کودک ن پسر به ترتيب  1/89 ،1/8 ،1/83و
 1/78و بااراي ما دران کودکا ن دختاار  1/84 ،1/8 ،1/36و 1/8
بهدست آمد .ضریب اعتب ر ب زآزم یي در هاول  68روز بماد از
اجراي اول ،برابر ب  1/75براي مرۀ کل استرس والادین1/83 ،
بااراي ماارۀ آشاافتگي والاادین 1/79 ،بااراي زیرمقيا س تم ماال
ک رآمااد والاادا ا کااودک و  1/76بااراي ویژگ ايه ا ي ک اودک
مشکلآفرین بود که این مق دیر همبستگي گوی ي ثب ت مارات
ش خص  PSI-SFدر هول زم ن است .روایي همگارا از هریاق
تميين ضریب همبستگي ب مقي س سالمت خلقاي ( 9)DASSو
پرسشن مۀ مشکالت رفت ري کودک ن ( 4)CBCLمح سبه شد (به
قل از فادایي و همکا ران .)6983 ،در ایان پاژوهه ضاریب
پ یا یي ب ا اسااتف ده از آلف ا ي کرو ب ا خ  1/789بااراي آشاافتگي
والدین 1/754 ،براي زیرمقي س تم مل ک رآمد والداا کاودک،
 1/899براي ویژگيه ي کودک مشکلآفرین و براي کل مقي س
 1/793بهدست آمد .دو مو ه از پرسهها ي اساترس والادین
عب رتا د از «6ا فرز دم آ قادر فما ل اسات کاه مارا باه کلاي
درم ده ميکند3« ».ا فرز دم کمتر ک ره یي را ا ج م ميدهد که
موجب خوشح لي من شود».
روش اجرا و تحليل
ب توجه به اینکه یک مرکز آموزش و توا بخشي ج مماۀ آما ري
این پژوهه را تشکيل ميداد ،همۀ م دران مراجمهکننده به ایان
مرکز ب توجه به شرایط ورود به مو اه و با اساتف ده از روش
مو ااهگيااري در دسااترس در ایاان پااژوهه شاارکت کاارده و
پرسشن مهه ي مق بلۀ مذهبي ایرا ي و استرس والدیني را تکميل
کرد د .براي تجزیه و تحليل دادهه ب استف ده از رمافزار SPSS
سخۀ وزدهم ،و تحليل رگرسيون اساتف ده شاد .الزم باه ککار
است در صورتي که هدف پژوهه ،پايهبيناي همزما ن چناد
متغير مالک از متغيره ي پايهباين یا زیرمجموعاهاي از آ ها
ب شد ،از رگرسيون چندمتغيره استف ده ميشود (سرمد ،ب زرگا ن
و حج زي .)6971 ،در ضمن پيهفرضه ي رگرسايون شا مل
1. Rett
3. Depression Anxiety Stress Scales
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استقالل خط ه ب آم رۀ دوربين واتسون ،6همخطاي با آزماون
کااولنيتي 3و توزی اع هنج ا ر کااه ب ا آم ا رۀ کولمو ااوگروف ا
اسمير وف سنجيده ميشود ،بررسي و تأیيد شد.
يافتهها
براي بررسي تأثير مق بلاۀ ماذهبي ایرا اي و مؤلفاهها ي آن بار
اسااترس والاادین همچنااين بااهمنظااور بررسااي ساان و مي ازان
تحصاايالت ما دران باار اسااترس والاادیني در شاارکتکنناادگ ن
پژوهه از رگرسيون چندمتغيري استف ده شد که خالصۀ تا یش
آن در جدول  6ارائه شده است.

هم نهور که در جدول  6مش هده ميشود ،ش خص مق بلاۀ
مااذهبي ایرا ااي ( ،)P= 1/116 , ß= -1/569خوا اادن قاارآن،
اح دیث و اق مۀ ما ز ( ،)P=1/344 ،ß= 1/358توسال و توکال
به خدا ( ،)P=1/334 ،ß= 1/96توسل باه ائماه ،اذر و صادقه
( ،)P=1/713 ،ß= -1/174سن ( )P=1/171 ،ß=-1/337و ميزان
تحصيالت ( )P=1/333 ،ß=-1/657به هور همزم ن وارد تحليل
شد د .هم نهور که جدول  6ش ن ميدهد مق بله مذهبي ایرا ي
 95درصد از واری  ،استرس والدیني را تبيين مي کنند .هم ن هور
که جدول  6ش ن ميدهد فقط فرضيۀ اول تأیيد شد ()P=1/116
و فرضيهه ي دوم ،سوم ،چه رم ،پنجم و ششم تأیيد شد د .

جدول 9ـ خالصۀ نتايج تحلیل رگرسیون مقابلۀ مذهبي ايراني و مؤلفههاي آن ،سن و میزان تحصیالت بر استرس والدين
غیراستاندارد ()B

ضريب استاندارد

ضريب

بتا

نسبت تي

سطح معنيداري

میزان تحصیالت

-3/77

-1/937

-9/63

1/666

ضريب همبستگي

سن

-9/31

-1/667

-9/69

1/172

همبستگي

توسل به ائمه ،نذر و صدقه

-1/49

-1/174

-1/363

1/716

مجذور ضريب

توسل و توكل به خدا

9/13

1/39

9/63

1/664

1/531

1/951

نسبت اف

خواندن قرآن ،احاديث و اقامۀ نماز

9/93

1/636

9/96

1/644
9/35

سطح معنيداري

مقابلۀ مذهبي ايراني

-9/19

-1/393

-3/49

1/119

متغیر پیشبین

1/119

بحث و نتيجهگيري
هم نهور که بي ن شد ،این پژوهه ب هدف بررسي قه مق بلۀ
مذهبي ایرا ي و مؤلفهه ي آن در تبيين استرس والدیني ما دران
کودک ن مبتال به اتيسم صاورت گرفات .تا یش ح صال از ایان
پژوهه ش ن داد که مق بلۀ مذهبي ایرا ي بر شا خص اساترس
والدیني تأثير دارد ،بن براین فرضيه اول تأیيد مي گردد .از هرفي
این پژوهه شا ن داد کاه مق بلاۀ ماذهبي ایرا اي  95درصاد
واری  ،استرس والدین کودک ن مبتال به اتيسم را تبيين ميکند.
همچنين ت یش این پاژوهه شا ن داد کاه مؤلفاهها ي مق بلاۀ
مذهبي ایرا ي از جمله خوا دن قارآن ،اح دیاث و اق ماۀ ما ز،
توکل و توسل به خدا ،توسل به ائمه ،ذر و صدقه بر اساترس
والدیني تأثير دارد .بن براین فرضايهها ي دوم ،ساوم و چها رم
تأیيد ميشود .همچنين این پژوهه ش ن داد که سن و ميزان

تحصيالت م دران بر استرس والدیني آ ن تأثير دارد ،بنا براین
فرضيهه ي پنجم و ششم يز تأیيد ميشود .این ی فتهه ب ت یش
پژوههه ي پيشين که به وعي تأثير مثبت مق بلۀ ماذهبي را در
حيطهه ي مختلف بررسي کردها د ،هم هنگ اسات (پرسامن و
همک ران6331 ،؛ پ تریک و کيني3119 ،؛ ایکا س و همکا ران،
3113؛ ح ساانک و همکاا ران3161 ،؛پااالم3166 ،؛ شااهب زي،
6971؛ مک رمي.)6971 ،
در تبيين ت یش ميتوان از چند جهت به این موضوع اشا ره
کرد .هبق مط لم ت بهدست آمده مق بلۀ مذهبي به افاراد کماک
ميکند ت ت یش خوبي در زم نه ي پرتنيدگي باهدسات آور اد،
یکي از این موارد عب رتا د از :حسي از ممن و هدف ز ادگي.
ليوتسي و اسویني )3118( 9ممتقد د در خ وادهه یي که کودک
مملول ی استثن یي دار اد ،احسا س ممنا در ز ادگي از جملاه

2. collinearity

1. Durbin Watson
3. Lightsey & Sweeney
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مواردي است که در رض یت خ واده بسي ر تأثيرگذار است .باه
این ترتيب که اگر احس س ممن در ز دگي ب ال ب شد ،والدین با
آ که فرز دش ن مملوليت دارد ،ام از وجود فرز دش ن و ز دگي
احس س رض یت ميکنند؛ این موارد ب عث ميشود که تنيادگي
کمتري احس س شود و از آ ج یي کاه ما ز باهعناوان یکاي از
عموميترین من بع مق بلۀ (لوو ت ل ،مک لوئيد ،گلدبالت ،لوبيتچ
و ولنتاين )3111 ،6روزا ااه در ز اادگي مساالم ن وجااود دارد،
ب عث ميشود که همواره ز دگي از ممناي و هادف برخاوردار
ب شد و این امر ب عث ایج د هيج ت مثبات قاوي مايشاود و
بن براین پذیرش استرسه تسهيل مايگاردد .توکال باه خادا،
خوا دن دع  ،رفتن به مسجد و تاالوت قارآن از جملاه سا ز و
ک ره ي دیگر مق بلۀ مذهبي است که در ج مماۀ ایرا اي فاراوان
تکرار ميشود .از هرفي اینکاه ماذهب ميازان اساترس و عادم
پذیرش کودک داراي مشکل را کمتر ميکند ،ش ید به این دليال
ب شد که مذهب خود بخشي از فرایند مق بله تلقي ميشود و بار
حااوۀ ارزیاا بي فاارد از ع ماال تهدیدکننااده و شاادت آن اثاار
ميگذارد .ضمن اینکه مذهب در فرایند مق بله مداخله ميکند و
در تمریف دوب ره از مسأله و مشکل بهگو اهاي کاه ق بال حال
ب شد ،کمک ميکند و در ه یت بر پي مده ي ح صال از عوامال
تنهزا تأثير مايگاذارد (تا جري و بحيرایاي .)6987 ،بنا براین
اعتق دات مذهبي به بهبود روابط شخصي و اجتم عي فرد منجر
مي شود ،توان او را در چ له ب موقميته ي غيرق بل ا تظا ر و
مشکلآفرین ز دگي بيشتر ميکند و س زگ ري وي را ب محايط
اهرافه افزایه ميدهد و در ه یت بهعنوان یک ع مل حف ظتي
در برابر افسردگي و س یر مشکالت روانشن ختي بهک ر مايرود
(واله ،کينگ ،جاو ز ،تاوکمن و بليازارد 3و همکا ران3113 ،؛
قها ري ،فااالح ،بااوالهري ،موسااوي ،رزاقااي و اکبااري،)6936 ،
9
همچن ن که مط لمۀ فر چ ،ایز بار ،،واگا ن ،پا روو ،سا ری تي
( )3161ش ا ن داده اساات کااه راهبرده ا ي مق بل اۀ مااذهبي ب ا
عزت ف ،،تنظيم ح الت هيج ي و رفت ره ي اجتم عي بهنجا ر
ارتب ط مستقيم دارد.
ام در خصوص مط لم ت مذهبي کتۀ ق بال تاأملي کاه در
تبيين فرضي ت دوم ،ساوم و چها رم ب یاد باه آن توجاه شاود،
تفکيک مق بلۀ مذهبي به دو سبک مثبت (جهتگيري درو ي) و
منفي (جهتگيري بيرو ي) اسات (اسانو 3118 ،4؛ بهراماي و
رمض ي .)6984 ،چن چه مذهب بهصورت اعتق دات سطحي و
کورکورا ه ب شد ،ه تنه مفياد يسات؛ بلکاه ممکان اسات بار
2. Walsh, King, Jones, Tookman, Blizard
4. Snoep

سالمت روا ي تأثيرات منفي بگذارد ،در ح لي که مق بلۀ مذهبي
مثبت وعي رابطۀ ایمن ب خداست .چن که پاژوههها شا ن
ميدهند ،این جهتگيري درو ي ماذهبي اسات کاه بار ميازان
سالمت روا ي افراد در بلندمدت تأثير ميگذارد ه صرف اینکه
فردي مذهبي ب شد ی ب شد .چرا که ممکن است فردي خود را
از ظر مذهبي در سطح با الیي ارزیا بي کناد ولاي از توا ا یي
استف ده از مذهب در ز دگي روزمره براي مق بله با مشاکالت،
سختيه  ،استرسه و س زگ ري ب آ ه توان ب شد ،بدین ممني
که چنين فردي اعم ل مذهبي را باه جا مايآورد و باه ظا هر
ممتقد است ،ام این اعتق د درو ي شده است ی به گفتاۀ دیگار
جهتگيري مذهبي او درو ي يست .پژوههه ش ندهندۀ این
مطلب هستند که افراد داراي ماذهب درو اي سابت باه افاراد
داراي مذهب بيرو اي از ساالمت روا اي و شا دک مي بيشاتري
برخوردار د (فالح و يکفرج م .)6988 ،این ی فته توجيهکننادۀ
ت یش ضد و قيضي است که در این زمينه وجود داشاته اسات.
بهعب رتي اگر مذهب را بهعنوان مذهب درو ي و مثبات تفساير
کنيم ،یمني مذهبي کاه باه شاخص در ز ادگي ممنا و هادف
ميدهد ،ت یش مفيدي را براي افراد به ارمغ ن مي آورد .از هرفي
خداو د در سورۀ رعد آیۀ  38ی د خود را م یاۀ آراماه دلها و
اه عته را م یۀ دوري از هرگو ه افسردگي و اضطراب ميدا د
(سورۀ بقره ،آیۀ  )313بن براین وقتي افراد ب مبدأ هستي ارتبا ط
صميم ه پيدا ميکند ،این اعتق د و ارتب ط ب خدا تأثير عميقي بر
عواهف و شن خته  ،رفت ره و عملکرد آ ه ميگذارد .بههاور
کلي پژوههه ش ن دادها د که ب وره و ارزشه ي دیني وقتي
درو ي شو د و فرد آ ه را بههور واقمي و اصايل بپاذیرد ،ایان
ارزشهاا ي دینااي باايه از ساا یر روشهاا توا اا یي ایجاا د
وحدتبخشي شخصايت و رفاع ا حرافا ت را باه هماراه دارد
(پال ت و شرمن .)3116 ،5بن براین ب توجه به مط لب گفته شده
و ب استن د به ت یش این پژوهه ميتوان بيا ن کارد کاه مق بلاۀ
مذهبي ایرا ي بهصورت یک ع مال کلاي بار اساترس والادیني
م دران کودک ن داراي اتيسم تأثير ميگذارد و عوامل دیگر مثال
سن و ميزان تحصايالت ما دران بار اساترس والادین ما دران
کودک ن مبتال به اتيسم تأثيري دارد که در ایان ماورد يا ز باه
مط لم ت آینده گر احس س ميشود.
این پژوهه ب محدودیتها یي هام هماراه باود از جملاه
اینکه ج ممۀ آم ري این پژوهه ،م دران کودک ن مبتال به اتيسام
در یک مرکز آموزش و توا بخشي بود کاه امکا ن تممايم ایان
1. Loewenthal, MacLeod, Goldblatt, Lubitsch, Valentine
3. French, Eisenberg, Vaughan, Purwowq, Suryanti
5. Planet & Sherman
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پژوهه به س یر م دران در کشور ب احتي ط روباهرو مايشاود.
همچنين ب توجه به محدودیت در حجم مو ه بهمنظاور ا جا م
تحليل رگرسيون ،پيشانه د مايشاود کاه پاژوهه دیگاري با
احتساا ب محاادودیتهاا ي گفتااه شااده ،عااالوه باار قااه
پيهبينيکنندگي به قه مداخلهاي مذهب در بهباود وضاميت
والدین کودک ن مبتال به اتيسم بپردازد.
مااذهب ارزشه ا ي ع ا هفي و شاان ختي مشااخص دارد و
بهعنوان یک ظا م خودمها رگري و مادیریتي عمال مايکناد.
بناا براین مااذهب و مق بلااه همگاارا هسااتند و مااذهب قااه
جدایي پذیري در مق بله دارد؛ همچن ن که ت یش ایان پاژوهه
ش ن ميدهد .بن براین پيشنه د ميشود به ایان ع مال باهعناوان
یک متغير مهام در پاژوههها ي پ یاه و با ليني توجاه شاود.
همچنين پيشنه د ميشود مسؤوالن مربوهه ب بر مهریازيها ي
من سب به تقویت ب وره ي ماذهبي والادین کودکا ن مباتال باه
اتيسم بهخصوص م دران بهعناوان یاک ع مال کلاي و درو اي
بپرداز د و بر مهه یي را در مراکز آموزش و توا بخشي کودک ن
مبتال به اتيسم هراحي کنند.
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