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گیلان،  دانشلگاه  انسلانی،  عللوم  و  ادبیلات  دانشلکده  خانلواده،  مشلاوره  ارشلد  کارشناسلی  چناررودخانـی،  پـور  جانعلـی  مجتبـی   □
ایلران رشلت، 

رشلت،  گیلان،  دانشلگاه  انسلانی،  عللوم  و  ادبیلات  دانشلکده  مشلاوره،  و  تربیتلی  عللوم  گلروه  اسلتادیار  لفمجانـی*،  قربان پـور  امیـر   □
ایلران

گیان، رشلت، ایران گلروه عللوم تربیتلی و مشلاوره، دانشلکده ادبیلات و علوم انسلانی، دانشلگاه  □ علـی پورصفـر صیقالنـی، اسلتادیار 

چکیده
کلودک دارای معلولیت  گلر ایلن  زمینـه و هـدف: توللد و نگهلداری از فرزنلد بلرای ملادر بلا فشلار و دشلواری هملراه اسلت، حلال ا
بلر ایلن اسلاس، هلدف پژوهلش حاضلر بررسلی  کنش هایلی را به دنبلال خواهلد داشلت.  یلا ذهنلی باشلد، پیامدهلا و وا جسلمی 
الگلوی سلاختاری تلاب آوری، خوش بینلی و امیلد بله زندگلی بلا رشلد پس ازآسلیب در ملادران دارای فرزنلد بلا اختلال طیلف اتیسلم 

بلا نقلش میانجلی باورهلای مذهبلی بلود.

کله  بلود  تیسلتیک 
ُ
ا فرزنلد  ملادران دارای  از  نفلر   225 آملاری شلامل  نمونله  نلوع همبسلتگی اسلت.  از  روش: پژوهلش حاضلر 

 1398 سلال  در  اتیسلم  طیلف  اختلال  بلا  کلودکان  انجملن  و  آملوزش  کلز  مرا از  دسلترس  در  و  هدفمنلد  نمونه گیلری  به صلورت 
تلاب آوری   ،)1377( زاده  سلراج  مذهبلی  نگرش هلای  سلنجش  پرسشلنامه های  از  اطاعلات  گلردآوری  بلرای  شلدند.  انتخلاب 
کارور )1994(، امیلد بله زندگلی میللر )1988( و رشلد پس ازآسلیب تدیسلچی و  کانلر و دیویدسلون )2003(، خوش بینلی شلییر و 
کالهلون )1996(، و جهلت تحلیلل داده هلا از ضریلب همبسلتگی پیرسلون، مدلسلازی معلادالت سلاختاری و روش بلوت اسلترپ 

شلد. اسلتفاده 

میانجی  و  پیش بین  متغیرهای  تمام  و  بوده  برخوردار  مطلوبی  برازش  از  ساختاری  الگوی  داد  نشان  یافته ها  یافته ها: 
کنند. بنابراین باورهای مذهبی در رابطه ی بین تاب آوری و امید با رشد  می توانند 0/41 از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی 

.)p<0/05( آسیب، نقش میانجی دارند اما در رابطه ی بین خوش بینی و رشد پس ازآسیب، نقش میانجی ندارند پس  از 

گفلت، باورهلای مذهبلی می تواننلد ارتبلاط بیلن تلاب آوری و امیلد بله زندگلی بلا رشلد  نتیجه گیـری: بلا توجله بله یافته هلا می تلوان 
کننلد املا در ارتبلاط بیلن خوش بینلی و رشلد پس ازآسلیب نقلش میانجلی ندارنلد. پس ازآسلیب را میانجی گلری 

کلیـدی: امیلد بله زندگی، اتیسلم، باورهای مذهبی، تاب آوری، خوش بینی، رشلد پس ازآسلیب واژه هـای 

* Email: Qorbanpoorlafmejani@guilan.ac.ir

80 نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات 70 - 
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مــقـدمـــه

زیلادی  بسلیار  انتظلارات  فرزنلد  توللد  هنلگام  والدیلن  هللمه ی 
وللی  تنیدگلی  بلا  حادثله ای  به عنلوان  آن  از  کله  به طلوری  دارنلد، 
کلودک بلا ناتوانلی ماننلد  هیجان انگیلز یلاد می کننلد. املا توللد یلک 
اتیسلم، همله ی انتظلارات و توقعلات آنهلا به ویژه مادر را مخدوش 
 .)1( می شلود  قلملداد  تنیدگلی زا  بحلران  یلک  به عنلوان  و  نملوده 
کله  اسلت  رشلدی  گیلر  فرا اختلال  یلک  درخودماندگلی1  اختلال 
در  دیگلران  بله  نبلودن  پاسلخگو  از  اسلت  عللبارت  آن  نشلانگان 
نداشلتن  یلا  شلدیللد  تأخیلر  و  اجتماعلی  ملهارت هلللای  زمللللینه ی 
می شلللود  آغلاز  سلالگی   3 از  پیلش  کله  ارتباطلی،  مهارت هلای 
گرچله عللت  ا زنلده اسلت.  توللد   10000 آن 8 در  ملللیزان شلیوع  و 
ایلن اختلال ناشلناخته اسلت املا فلرد بلا اختلال درخودماندگلی 
و هم زیسلتی دچلار  کارکردهلای شلناختی  اجتماعی، رفتارهلای  در 

و3(.  2( اسلت  مشلکل 
بلدون تردیلد اختلال طیلف اتیسلم مشلکات و فشلار زیلادی 
بلرای هلر دو واللد ایجلاد می کنلد، املا به خاطلر مراقبلت دائملی  را 
وتنیدگی هلای  فشلار  تحلت  بیشلتر  آنهلا  کلودکان،  ایلن  از  ملادران 
آن قلرار دارنلد )4(. املا برخلی ویژگی هلا یلا خصوصیلات  مرتبلط بلا 
کنلار آمدن بلا چنین  کله می  تواننلد بله افلراد در  فلردی وجلود دارنلد 
کله یکلی از آنهلا رشلد پلس  از آسلیب2 اسلت  کننلد،  کملک  مسلائلی 
آسلیب، تجربله ی تغییلر مثبلت روانلی به عنلوان  )5(. رشلد پلس  از 
بسلیار  حلوادث  و  بلزرگ  بحران هلای  بلا  مبلارزه  از  نتیلجللله  یلک 
کله بلر اسلللاس مللللطالعات  تنیللدگی زای زندگلی، تعلللریف می شلللود 
گرایلش بله  گرفتله، تغییلرات روان شلناختی، میان فلردی و  صلورت 
کلی  زندگلی را در پلی دارد. ایلن دسلته بندی شلامل تغییلرات ادرا
از خویشلتن، تغییلر روابلط بلا دیگلران، افزایلش معنویلت یلا تغییلر در 
گاهلی از احتملاالت جدیلد و قدردانلی  آ فلسلفه زندگلی، افزایلش 

از زندگلی می شلود )6 و7(. بیشلتر 
ملللتغلیرهلللای ملللختلفی رشللللد پس از آسلیب را مللتأثر می سلازند، 
فلرد  توانمنلدی  تلاب آوری،  اسلت.  تلاب آوری3  آنهلا،  جملله  از  کله 
 .)8( اسلت  گلوار  نا شلرایط  در  روانلی  زیسلتی  تعلادل  برقلراری  در 
کله از تلاب آوری و بهداشلت  پژوهش هلا نشلان می دهنلد مادرانلی 
کنارآملدن بلا  روانلی باالتلری برخوردارنلد، در پذیلرش، نگهلداری و 
ناتوانلی فرزنلد خود مشلکل کمتری دارنلد و بهتر می توانند نیازهای 

کننلد زیلرا تلاب آوری بلر روی  فرزنلد دارای ناتوانلی خلود را بلرآورده 
ملادران  تلاب آوری،  بنابرایلن  اسلت،  اثر گلذار  پس ازآسلیب  رشلد 
اجتماعلی  عملکلرد  تلا  می سلازد  قلادر  را  ناتوانلی  بلا  فرزنلد  دارای 

کننلد )9 و10(.   خلود را بهبلود بخشلیده و بلر مشلکات غلبله 
متغیلر دیگلری کله بلر رشلد پس ازآسلیب تأثیلر دارد، خوش بینی4  
اسلت. خوش بینلی یلا تفکلر مثبلت، به عنلوان یکلی از زیلر طبقلات 
آن  کله در  اصللی روان شناسلی مثبلت بله جهت گیلری اشلاره دارد 
ایلن پیاملد به عنلوان   انتظارنلد و   پیامدهلای مثبلت ملورد 

ً
معملوال

گرفتله می شلوند )11(. رویکلرد  کللی و درونلی در نظلر  عواملل ثابلت، 
و  توانمندی هلا  مثبلت،  هیجانلات  کله  اسلت  مدعلی  مثبت نگلر 
داشلتن معنا در زندگی، آرامش و آسلایش در مواجهه با سلختی ها 
داشلته  بهتلری  زندگلی  تلا  می کنلد  کملک  افلراد  بله  مشلکات،  و 
باعلث  خوش بینلی  کله  داده انلد  نشلان  نیلز  پژوهش هلا  و  باشلند 
می شلود فلرد موقعیت هلای تنیدگلی زا را بلا دیلد مثبت تلری ارزیابلی 
بلرای حلل مشلکات  توانایی هایلش  از  کنلد و محاسلبه ی خوبلی 
ملادران  کله  می شلود  سلبب  خوش بینلی  بنابرایلن  باشلد،  داشلته 
کنلار بیاینلد و  بتواننلد بلا ایلن واقعیلت، یعنلی داشلتن فرزنلد ناتلوان 

بله زندگلی امیدوارتلر شلوند )12و13،14(. 
بله  امیلد  دارد،  تأثیلر  رشلد  پس ازآسلیب  بلر  کله  ملتلغللیر دیگلری 
کله  اسلت  آملاری  شلاخص  یلک  زندگلی  بله  امیلد  اسلت.  زندگلی5 
نشللان می دهلللد متوسلط طلول عملر در یلک جامعله چقلدر اسلت 
می توانلد  سللال  چنلد  جامللعلله  آن  عضلللو  هلر  دیگلر  به عللبارت  و 
از  مرکلب  را  امیلد  متخصصلان،   .)15( باشلد  داشلته  زندگلی  توقلع 
برنامه ریلزی،   ، تفکلر یلا  راه یابلی  قلدرت  اراده،  قلدرت  مؤلفه هلای 
مطالعلات  همچنیلن   .)16( می داننلد  موانلع  تشلخیص  و  هلدف 
کله امیلد بر رشلد پس ازآسلیب اثر گذار اسلت،  مختللف از ایلن ادعلا 

 .)19 18و  و   17( می کننلد  حمایلت 
رابطله بیلن متغیرهلا همیشله به شلکل خطلی نیسلت و در برخلی 
از ملوارد متغیرهایلی بیلن متغیرهلای پژوهلش نقلش واسلطه ای یلا 
اسلت  ایلن  بلر  فلرض  حاضلر  پژوهلش  در  دارنلد.  کللننده  تعلللدیل 
و  پیش بیلن  متغیرهلای  بیلن  رابللطه ی  در  مذهبلی6  باورهلای  کله 
وابسلته نلقللش میانجلی دارد. مذهلب و منابلع معنلوی یلک عاملل 
زیلرا  می شلود  محسلوب  انسلان ها  از  بسلیاری  زندگلی  در  اصللی 
داشلته  وجلود  مذهبلی  باورهلای  وقتلی  کله  اسلت  ایلن  بلر  تصلور 
افلراد  امیلد  رهگلذر  ایلن  از  کله  می شلود  ایجلاد  معنویتلی  باشلد، 

1. Autism 
2. Post traumatic growth
3. Resilience

4. Optimism
5. Life expectancy 
6. Religious beliefs 
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و  املللید  تلاب آوری،  بیلن  رابطله ی   .)22  ،21  ،20( می شلود  بیشلتر 
خوش بینلی بلا رشلد پس از آسلیب بیشلتر خواهلد شلد و ایلن متغیلر 
می کنلد.  قوی تلر  را  وابسلته  و  پیش بیلن  متغیرهلای  بیلن  رابطله ی 
کرده انلد  همچنیلن پژوهش هلای مختلفلی نیلز ایلن ادعلا را اثبلات 
رشلد  در  کلیلدی  نقلش  مذهبلی  باورهلای  کله  داده انلد  نشلان  و 

و25(. و24   23( دارنلد  پس ازآسلیب 
با توجله به اهللمیت رشللد پس ازآسیب در خلانواده هللای دارای 
فرزند با نیازهای ویژه و نقشی که این متغیر می تواند در توانمندی 
نشان  گذشته  پژوهش های  مرور  باشد،  داشته  خانواده ها  این 
آنللها، رشلللد پس ازآسیب را بیشلللتللر بر روی بیملللاران  کلثلللر  که ا داد 
خانواده های  حالی که  در  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  سرطانی 
دارای افراد با نیازهای ویژه از جمله اختال طیف اتیسم نیز در 
فراوانی  تنش های  متحمل  خود  فرزندان  از  نگهداری  و  مراقبت 
و  گیرند  قرار  این حیث مورد توجه  از  لذا می بایست  و  می شوند 
رشد  به  نیل  با  مسئله،  این  با  مواجهه  دشوار  مراحل  از  عبور  با 
گللونه اقللدام توان بخشی  پلللس ازآسللیب به زندگی برگردند زیرا هلللر 
آمادگی و ثبات روانی  که والدین از  مورد نیاز مستلزم این است 
آمد تا به ایللن  برخوردار باشلللند. بنابراین پژوهش حاضر به عمل 
املللید و  الگلللوی ساختاری تاب آوری،  آیا  کلله  پرسش پاسخ دهد 
باورهای  ملللیانجی  نقللش  با  پلللس از آسیب  رشللللد  با  خللوش بیلللنی 

مللذهبی از برازش مطلوبی برخوردار می باشد؟

مـــواد و روش ها

مطالعلات  جلزء  و  توصیفلی  حاضلر  پژوهلش  پژوهـش:  طـرح 
اسلت. همبسلتگی 

ملادران  همله ی  را  پژوهلش  ایلن  آملاری  جامعله  آزمودنی هـا: 
دارای فرزنلد بلا اختلال طیلف اتیسلم کله فرزندشلان عضلو انجملن 

مرتبلط  آموزشلی  کلز  مرا و  گیلان  اسلتان  اتیسلم  طیلف  اختلاالت 
نمونله  ملی داد.  تشلکیل  1398بودنلد،  سلال  در  کلودکان  ایلن  بلا 
کله بله روش  آملاری ایلن پژوهلش شلامل 225 نفلر از مادرانلی بلود 
هدفمنلد و در دسلترس انتخلاب شلدند.  منطلق تعلداد نمونله بلا 
گرفتلن حداقلل 200 نفلر در  کایلن )26( مبنلی بلر در نظلر  دیلدگاه 
ک هلای ورود بله ایلن پژوهلش  کار مدل سلازی همسلو اسلت. ما
گاهانله، حداقلل سلواد ملادر و نداشلتن  آ عبلارت بلود از رضایلت 
باشلد  پرسشلنامه  بله  پاسلخگویی  از  مانلع  کله  دیگلری  اختلاالت 
ک خلروج هلم علدم تکمیلل پرسشلنامه ها یلا بلی تمایللی بله  و ملا

بلود.  مشلارکت در پژوهلش 

زیلر  پرسشناملللله ی   5 از  نیلز  بلرای جللمع آوری داده هلللا   : ابـــــزار
شللللد. اسلتفاده 

زاده:  سـراج  مذهبـی1  نگرش هـای  سـنجش  پرسشـنامه   .1
به منظلور  زاده  سلراج  توسلط   1377 سلال  در  پرسشلنامه  ایلن 
سنجش باورهلللای  ملللذهبی ساخته شده است. این پرسللشناملللله 
کله چهلار ُبعلد دینلداری شلامل : 1( ُبعلد  دارای 26 عبلارت اسلت 
اعتقلادی،  2( ُبعلد تجربله ای یلا عواطلف دینلی، 3( ُبعلد پیاملدی، 
آزمودنلی بایلد  4( ُبعلد مناسلکی را می سلنجد. در ایلن پرسشلنامه 
میلزان بلاور خلود را در زمینله هر یک از عبارت ها روی یک مقیاس 
موافقلم=5(  کاملًا  تلا  مخالفلم=1  کاملًا  ( لیکلرت  گزینله ای  پنلج 
به صلورت  عبلارات  از  برخلی  نمره گلذاری  نمایلد.  مشلخص 
بللرعکس انجام می شود )صللفر تللا 4(. بللدیهی اسللت میللزان نمللره  
آزمودنلی در هلر یلک از زیرمقیاس هللا و همچنللین میللزان نمللره ی 
کل به عنوان میللزان شللدت نگرش مللذهبی  فرد در شلاخص نمره 
کلللی فللرد و یللا شللدت آن ُبعللد تفسللیر می شلود. هرچقلدر نمللره ی 
کل باالتلر باشلد، شلدت نگللرش  فلرد در ُبعلدی یلا شللاخص نمللره 
مللذهبی فللرد در آن ُبعللد خاص و یا در شاخص نمللره ی کل بیشتر 
سلال  در  سلراج زاده  پرسشلنامه،  ایلن  روایلی  بررسلی  در  اسلت. 
اسلت.  کلرده  گلزارش  را   0/62 تلا   0/41 هبسلتگی  ضریلب   1379
سلراج زاده روایلی صلوری ایلن پرسشلنامه را از طریلق نظرخواهی از 
کامل داشلتند،  که با اسلام آشلنایی  تعدادی دانشلجویان دکتری 
نمره هلای  بیلن  رابطله ی  پرسشلنامه،  ایلن  در  آورد.  به دسلت 
خلود  ارزیابلی  نمللره ی  و  اسلتارک  و  ک  گا مقیلاس  در  دینلداری 
آنلان از دینداری شلان از طریلق ضریلب همبسلتگی پیرسلون 61 /0 
گلزارش شلد. ایلن میلزان به عنلوان روایی بیرونی در نظر گرفته شلد. 
که میزان  کرونباخ اسلتفاده شلد  برای سلنجش پایایی آن از آلفای 

رشد
پس از آسیب

تاب آوری

خوش بینی

امید به زندگی

باورهای مذهبی

1. Religion Assessment Questionnaire
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درونلی  همسلانی  نشلان دهنده ی  میلزان  ایلن  کله  بلود   0/92 آن 
می باشللد )27و 28(.  همچنیلن پایایلی ایلن پرسشلنامه بله روش 
 0/75 به ترتیلب  دیگلر  پژوهشلی  در  کرونبلاخ  آلفلای  و  تصنیلف 
آلفلای  ضریلب   .)29( شلد  گلزارش   0/45 آن  اعتبلار  و   0/78 و 

می باشلد.  0/95  ، حاضلر پژوهلش  در  کرونبلاخ 

مقیلاس  ایلن  دیویدسـون1:  و  کانـر  تـاب آوری  مقیـاس   .2
حلوزه   1979-1991 پژوهشلی  منابلع  ملرور  بلا   2003 سلال   در 
در  کله  دارد  گویله   25 اسلت.  شلده  تدویلن  و  تهیله  تلاب آوری 
نادرسللللت(  کاملللًا  و  درسلللت  کاملًا  ( بیلللن  لیکلرت  ملللللقیاس 
تلاب آور  افلراد  اسلت  قلادر  مقایلس  ایلن  می شلود.  نمللللره گذاری 
یکللللدیگر  از  وغیر بالینلی  بالینلی  گللروه هللللای  در  را  غیرتلاب آور  و 
کنلد. طیلف نملرات ایلن مقیلاس بیلن صفلر تا100 اسلت.  تفکیلک 
کله ایلن مقیلاس دارای  کلی از آن اسلت  نتایلج تحلیلل عامللی حا
فلردی،  غرایلز  بله  اعتملاد  فلردی،  شایسلتگی  تصلور  عاملل:   5
ایملن،  روابلط  و  تغییلر  مثبلت  پذیلرش  منفلی،  عاطفله  تحملل 
امتیلاز  آوردن  به دسلت  بلرای  اسلت.  معنلوی  تأثیلرات  و  کنتلرل 
کللی پرسشلنامه، مجملوع امتیلازات همله سلؤاالت بلا هلم جملع 
می شلود. ایلن امتیلاز دامنله ای از صفلر تلا 100 را خواهلد داشلت. 
هلر چله ایلن امتیلاز باالتلر باشلد، بیانگلر میلزان تلاب آوری بیشلتر 
فلرد پاسلخ دهنده خواهلد بلود و برعکلس. پایایلی خارجلی ایلن 
گلزارش   0/89 کرونبلاخ  آلفلای  ضریلب  از  اسلتفاده  بلا  مقیلاس 
شلده اسلت. همچنیلن ضریلب پایایی حاصلل از روش بازآزمایی 
پایایلی   .)8( اسلت  بلوده   0/87 هفتله ای   4 فاصلله  یلک  در 
ایلن مقیلاس در ایلران توسلط محملدی در سلال 1384 بررسلی 
گرفلت و  کرونبلاخ بهلره  شلد. وی بلرای پایایلی آن از روش آلفلای 
کرونباخ  کلرد )30(. ضریب آلفای  ضریلب پایایلی را 0/89گزارش 

بلود.   0/94  ، حاضلر پژوهلش  در 

کارور این  3. آزمون جهت گیری زندگی شـییر وکارور2: شلییر و 
پرسشلنامه را در سلال 1985 بلرای ارزیابلی خوش بینلی سرشلتی و 
را  خاصله ای  خودگزارشلی  مقیلاس  زندگلی،  جهت گیلری  آزملون 
آن را ملورد تجدیلد نظلر قلرار دادنلد )12(.  کلرده و بعدهلا  تدویلن 
آزملون  آزملون جهت گیلری زندگلی از  نسلخه تجدیلد نظلر شلده ی 
دهنلده  نشلان  ملاده   3 ملاده،  )شلامل6  اسلت  خاصه تلر  اصللی 
تلقلی خوش بینانله و 3 ملاده نشلان  دهنلده تلقلی بدبینانله(. دامنه 
نملرات بیلن صفلر تلا 24 اسلت و نملره باالتلر بله معنلای خوش بینلی 

بیشلتر اسلت. این پرسشلنامه از همسلانی درونی مطلوبی برخوردار 
کرونباخ0/70( و در طول زمان ثبات خوبی  اسلت )ضریب آلفای 
دارد. شلییر و هملکاران در سلال 1994 روایلی ایلن پرسشلنامه را از 
کردنلد و پایایلی  کتشلافی و تأییلدی، تأییلد  طریلق تحلیلل عامللی ا
کرونبلاخ 0/78 و از طریلق بازآزمایلی  آلفلای  آن را نیلز بلا محاسلبه 
بعلد از چهلار ملاه 0/68، بعلد از یلک سلال 0/60، بعلد از دو سلال 
آوردنلد. پایایلی ایلن  0/56 و پلس از چهلار سلال 0/68 به دسلت 
کجبلاف، عریضلی و خدابخشلی، 0/74  پرسشلنامه در مطالعله ی 
منفلی  همبسلتگی  طریلق  از  آن  همزملان  روایلی  و  آملد  به دسلت 
تسللط یابی  خلود  بلا  مثبلت  همبسلتگی  و   )0/65( افسلردگی  بلا 
 ، حاضلر پژوهلش  در  کرونبلاخ  آلفلای   .)31( شلد  تأییلد   )0/73(

94% بلود.

سلال  در  میللر  توسلط  مقیلاس  ایلن  میلـر3:  امیـد  مقیـاس   .4
1988 تدویلن شلد. ایلن مقیلاس از نلوع تشلخیصی بلوده و شلامل 
کله  می باشلد  درماندگلی  و  امیلدواری  حالت هلای  از  جنبله   48
آشلکار یلا پنهلان  آن بلر مبنلای تظاهلرات  ماده هلای قیلد شلده در 
رفتلاری در افلراد امیدوار یا ناامید برگزیده شلده اسلت. پاسلخ های 
مخاللف=1،  )بسلیار  درجله ای   5 پیوسلتار  یلک  در  مقیلاس  ایلن 
تنظیلم  بسلیارموافق=5(  موافلق=4،  بی تفلاوت=3،  مخاللف=2، 
شلده اسلت )32(. چهلارده ملاده نیز به صورت وارونله نمره گذاری 
 ،33  ،31  ،28  ،27  ،25  ،18  ،16  ،13  ،11 پرسلش های  می شلوند. 
34، 38، 39، 47و 48 به صلورت وارونله نمره گلذاری می شلوند. 
پایلان،  در  نلدارد،  زیرمقیلاس  پرسشلنامه  ایلن  اینکله  بله  توجله  بلا 
می آوریلم.  به دسلت  را  کل  نملره  و  کلرده  جملع  را  ماده هلا  تماملی 
نملره هلر فلرد بیلن 48 تلا 240 خواهلد بلود. ایلن پرسشلنامه نملره 
بلرش نیلز نلدارد و هرچله نملره فلرد باالتلر باشلد امیلدواری بیشلتری 
دارد. در پژوهلش غاملی، حافظلی، عسلگری و نلادری، ضرایلب 
پایایلی مقیلاس امیلد بله  زندگلی با اسلتفاده از روش آلفلای کرونباخ 
به ترتیلب  مقیلاس  کل  بلرای  کله  اسلت  شلده  محاسلبه  تنصیلف  و 
امیلد  آزملون  مطللوب  پایایلی  بیانگلر  کله  0/94می باشلد  و   0/95
کرونبلاخ در پژوهلش  آلفلای  بله زندگلی میللر اسلت )33(. ضریلب 

، 0/96 بلود. حاضلر

ــیب4: ایللن پرسشللنامه توسللط  ــد پس از آســ ــه رشــ 5. پرسشـنامـ
تدیسللچی وکالهللون5 در سللال 1996 بللرای ارزیابللی تغییللرات خللود  
شللده  تهیلله  آسللیب زا  حللوادث  تجربلله  بللا  مرتبللط  افللراد،  کللی  ادرا

1. Conner-Davidson Resilience Scale
2. Scheier-Carver life Orientation test
3. Miller Hope Scale

4. Post traumatic growth questionnaire
5. Tedeschi and Calhoun
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اسللت. پرسشنامللللله رشللللد پللس ازآسلیلللب،  بللرای اندازه گلللیری نتایللج 
ملللثبت ناشللی از تجربلله ی یللک رویللداد منفللی در زندگللی اسللتفاده 
می شللود. ایللن پرسشللنامه شللامل 21 عبللارت در مقیللاس لیکللرت بللا 
دامنلله صفللر "مللن ایللن تغییللر را به عنللوان نتیجلله بحللران نمی دانللم" 
تللا 5 "مللن ایللن تغییللر را بلله میللزان خیلللی زیللادی به عنللوان نتیجلله 
بحللران می دانللم" تشللکیل شللده اسللت. ایللن پرسشللنامه شللامل 
قللدرت  دیگللران،  بللا  ارتبللاط  جدیللد،  شللیوه های  زیرمقیللاس:   5
شللخصی، ارزش زندگللی و تغییللر معنللوی می باشللد. دامنلله نمللرات 
از صفللر تللا 105 هسللت و نمللره بیشللتر نشللانگر رشللد بیشللتر اسللت. 
کلله  داد  نشللان  نمونلله ای  در  پرسشللنامه  ایللن  اولیلله  ارزیابللی 
همسللانی درونللی باالیللی )0/90( دارد. عللاوه  بللر ایللن، همسللانی 
درونللی خللرده مقیاس هللای ایللن پرسشللنامه از 0/67 تللا 0/85 
کلله بللا بازآزمایللی پللس از  گللزارش شللده اسللت . پایایللی ایللن آزمللون 
کل پرسشللنامه حللدود 0/71  گللزارش شللده اسللت بللرای  دو مللاه 
 )35( فلوریللن1  و  آنتیجنتللس  بونللت  لویللن،   .)34( مللی باشللللد 
کرونبللاخ را بللرای ایللن پرسشللنامه در پژوهللش خللود 0/93  آلفللای 
 0/95  ، حاضللر پژوهللش  در  کرونبللاخ  آلفللای  نمودنللد.  گللزارش 

می باشللد.

یافـــتـــه ها

نمونله  گلروه  از  آملده  به دسلت  جمعیت شلناختی  اطاعلات 
درصلد   19  ، خانلوار درآملد  لحلاظ  از  پاسلخ دهندگان  داد،  نشلان 
کمتلر از 1 میلیلون توملان، 54 درصلد بیلن 1 تلا2 میلیلون توملان و 

بوده انلد. توملان  میلیلون   2 بلاالی  درصلد   27
همچنیلن از لحلاظ تحصیلات، 11 درصد بی سلواد، 57 درصد 
دیپللم و زیلر دیپللم، 26 درصلد لیسلانس، 6 درصلد فوق لیسلانس 
از  پرسشلنامه ها  بله  پاسلخ-دهندگان  تعلداد  بوده انلد.  باالتلر  و 
درصلد   28 سلال،   4 زیلر  درصلد   13 ازدواج،  زملان  ملدت  لحلاظ 
بیلن 4 تلا 7 سلال، 59 درصلد بلاالی 7 سلال بوده انلد. همچنیلن از 
لحلاظ تعلداد فرزنلد، 28 درصلد یلک فرزنلد، 57 درصلد 2 فرزنلد و 

15 درصلد 3 فرزنلد و بیشلتر بلوده انلد.
در جدول  1، اطاعات توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( 
مربوط به متغیرهای امید به زندگی، خوش بینی، تاب آوری، باورهای 
ارتباط  آن )شیوه های جدید،  ابعاد  و  مذهبی، رشد پس از  آسیب 
گزارش  با دیگران، قدرت شخصی، ارزش زندگی و تغییر معنوی( 
کولمللوگروف-اسملیرنوف برای  شلللده اسلللت. هللمچنین از آزمللون 

بررسی نرمال بودن توزیع ملتغیرها استفاده شده است.

1. Levin, Bount antigens and Florin

بلا توجله بله مقلدار معنلا داری آزملون کولموگروف- اسلمیرنوف، 
فرضیله نرملال بلودن تماملی متغیرهلای پژوهلش در سلطح 0/05 
ملورد تأییلد می باشلد. همچنیلن بلرای بررسلی توزیلع نرملال بلودن 

بلا  کله مقلدار 0/87  اسلتفاده شلد  از شلاخص مردیلا  چندمتغیلره 
مقلدار  ایلن  آنجائی کله  از  و  آملد  به  دسلت   1/75 بحرانلی  سلطح 
شلد.  تأییلد  چندمتغیلری  بلودن  نرملال  می باشلد،   2/58 از  کمتلر 

جدول 1 ( شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

کولموگروف-اسمیرنوفانحراف استانداردمیانگینمتغیر
144/3216/700/324امید به زندگی

14/154/240/428خوش بینی
71/5419/940/078تاب آوری

87/1212/100/456باورهای مذهبی
60/998/560/089رشد پس ازآسیب
10/072/340/357شیوه های جدید
12/922/230/476ارتباط با دیگران
12/422/440/098قدرت شخصی

10/872/170/599ارزش زندگی
14/762/860/231تغییر معنوی
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هلللمچللنیلللن وجللللود داده هلللای پلرت چللندمللتغللللیره بلا استفللللاده از 
گرفللت.  قلرار  بررسلی  مللللورد   )P<  0/001( ماهاالنوبیلس  شلاخص 

همللللبستگی  آزملللون  از  مللتغلللیرها  بیلن  همللللبستگی  بررسللللی  بلرای 
پیرسلون اسلللتفاده شللللد )جلدول 2(.

جدول 2( ماتریس همبستگی مدل نهایی

12345678910
11. امید به زندگی

1**20/44. خوش بینی
1*0/15**30/32. تاب آوری

1**0/040/26**40/21. باورهای مذهبی
1**0/42**0/49**50/050/35. رشد پس ازآسیب
1**0/71**0/28**0/41*60/100/14. شیوه های جدید
1**0/40**0/70**0/37**0/32*70/160/22. ارتباط با دیگران

1**0/55**0/46**0/74**0/40**0/36*80/090/24. قدرت شخصی
1**0/44**0/44**0/47**0/71*0/13**0/34**90/080/41. ارزش زندگی

1**0/38**0/41**0/36**0/37**0/67**0/25**0/33**100/030/36. تغییر معنوی
p<0/01,05 /0>*P**

بیلن رشلد  نتایلج ماتریلس همبسلتگی جلدول 2،  بله  بلا توجله 
پس ازآسلیب و ابعاد آن در مادران دارای فرزند با اختال طیف 
رابطله ی  مذهبلی  باورهلای  و  تلاب آوری  خوش بینلی،  بلا  اتیسلم 
مثبلت و معنلادار املا بلا امیلد بله زندگلی رابطله ی معنلاداری وجود 
نلدارد )P<0/05(. همچنیلن بیلن امیلد بله زندگلی بلا خوش بینلی، 
وجلود  معنلادار  و  مثبلت  رابطله  مذهبلی  باورهلای  و  تلاب آوری 
معنلادار  و  مثبلت  رابطله  تلاب آوری  بلا  خوش بینلی  بیلن  دارد. 

بیلن  نلدارد.  وجلود  معنلاداری  رابطله  مذهبلی  باورهلای  بلا  املا 
وجلود  معنلادار  و  مثبلت  رابطله  مذهبلی  باورهلای  بلا  تلاب آوری 

.)P<0/05( دارد 
به منظلور بررسلی پرسلش اصللی پژوهلش یعنلی بلرازش الگلوی 
سلاختاری پیشلنهادی، از مدل یابلی معلادالت سلاختاری مبتنلی بر 
 AMOS روش بلرآورد بیشلینه درسلت نمایی و نسلخه 24 نلرم افلزار

اسلتفاده شلده است.

جدول3( برازش الگوی پیشنهادی

نتیجهمدل پیشنهادیشاخص های برازش مدل
)x2( 55/619مجذور

)df( 20درجه آزادی
)p.value( غیر معنادار0/00سطح معناداری

)x2 ⁄ df( برازش مناسب2/780نسبت  مجذور خی به درجه آزادی
)GFI( قابل قبول0/932شاخص نیکویی برازش

)AGFI( قابل قبول0/912شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
)NFI( قابل قبول0/905شاخص برازش نرم
)TLI( کر لویس قابل قبول0/929شاخص تا

)CFI( قابل قبول0/904شاخص برازش مقایسه ای
کائیک 105/612شاخص اطالعات آ

)RMSEA( قابل قبول0/075ریشه میانگین مربعات خطای تقریب
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بله  امیلد  بیلن  رابطله ی  پیشلنهادی  الگلوی  آزملودن  جهلت 
ملادران  بلا رشلد پس ازآسلیب در  تلاب آوری، خوش بینلی  زندگلی، 
باورهلای   میانجی گلری  بلا  اتیسلم  طیلف  اختلال  بلا  فرزنلد  دارای 
شلد.  اسلتفاده  سلاختاری  معلادالت  الگویابلی  روش  مذهبلی، 
دارد  متغیلر  پنلج  مجملوع  در  حاضلر  پژوهلش  پیشلنهادی  الگلوی 
متغیلر  یلک  )مسلتقل(،  پیش بیلن  متغیلر  به عنلوان   متغیلر  سله  کله 
متغیلر  به عنلوان  متغیلر  یلک  و  )وابسلته(  ک  ملا متغیلر  به عنلوان 
میانجلی می باشلند. بلرازش الگوی پیشلنهادی با داده ها براسلاس 
شلاخص های برازندگلی از جملله مجلذور خلی1 به عنلوان  شلاخص 

اسلت.  گلزارش شلده   3 برازندگلی مطللق در جلدول 
گروه  کیفیت مدل ساختاری در   در جدول 3، شاخص های 
شده  داده  نشان  اتیسم  طیف  اختال  با  فرزند  دارای  مادران 
که هلللمه  شاخللص های برازنللدگی،  اسللت. نتایج نشللان دادند 
داده ها  با  پیشنهادی  الگوی  قبول  قابل  برازش  نشان دهنده ی 

رشد  با  زندگی  به  امید  جز  به  مسیرها  ضرایب  تمامی  و  بودند 
بودند.  معنا دار  مذهبی  باورهای  با  خوش بینی  و  پس ازآسیب 
نهللفته  مللتغیرهای  شلللده ی  تبیین  واریانس  ملللیزان   R2 شاخلللص 
درون زا را نشان می دهد. ضریب تعیین متغیر رشد پس ازآسیب 
و  مستقل  متغیرهای  تمامی  می دهد  نشان  که  می باشد   0/417
باورهای  و  تاب آوری  خوش بینی،  زندگی،  به  امید  یعنی  میانجی 
مذهبی می توانند 0/41 از تغییرات رشد پس ازآسیب را در مادران 
که این میزان  کنند  دارای فرزند با اختال طیف اتیسم پیش بینی 
در حد متوسط می باشد. هم چنین مشاهده می شود، ضریب تعیین 

متغیر باورهای مذهبی 0/22، در حد متوسط می باشد.
بنابرایلن بلا توجله بله شلاخص های برآورد شلده، مشلخص شلد 
رابطله سلاختاری امیلد بله زندگلی، خوش بینلی و تلاب آوری بلا رشلد 
پس ازآسلیب در ملادران دارای فرزنلد بلا اختلال طیلف اتیسلم از 

طریلق میانجی گلری باورهلای مذهبلی بلرازش مطلوبلی دارد.

شکل 1( ضرایب استاندارد الگوی پیشنهادی

1. Chi- Square

باورهای مذهبی

شیوه های جدید

ارتباط با دیگران

قدرت شخصی

ارزش زندگی

e1تغییر معنوی

e2

e3

e4

e5

e6

e7

رشــد پس از آسیب
.19

.62

.45

.3
5

.12

.03

.29

.03

.23

.74

.77

.59

.58

خوش بینی

امید به زندگی

تاب آوری

 نتایلج حاصلل از روابلط مسلتقیم متغیرهلای پژوهش در الگوی 
ضرایلب  تماملی  نمونله  کل  در  کله  می دهلد  نشلان  پیشلنهادی 
مسلیرها بیلن متغیرهلا از لحلاظ آملاری، به جلز رابطله  خوش بینلی بلا 

باورهلای مذهبلی و امیلد بله زندگلی بلا رشلد پس ازآسلیب، مثبلت و 
معنلادار بودنلد. جلدول 4، پارامترهلای اندازه گیلری روابط مسلتقیم 

کل نمونله نشلان می دهلد. متغیرهلا را بلرای 
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جدول4( پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم 

سطح معنادار ی )p(نسبت بحرانیخطای معیارضرایب استانداردمسیر

0/2860/0384/6160/00تاب آوری                              باورهای مذهبی

0/0340/1780/5470/584خوش بینی                          باورهای مذهبی

0/2340/0453/7700/00امید به زندگی                    باورهای مذهبی

0/4500/0065/7850/00تاب آوری                              رشد پس ازآسیب

0/1190/0241/9950/046خوش بینی                          رشد پس ازآسیب

0/0320/0060/5040/614امید به زندگی                    رشد پس ازآسیب

0/3460/014/6900/00باورهای مذهبی               رشد پس ازآسیب

بحرانلی  مقادیلر  و  اسلتاندارد  ضرایلب  براسلاس  بنابرایلن، 
ارائله شلده در جلدول 4، همله مسلیرهای مسلتقیم بله جلز رابطله  
رشلد  بلا  زندگلی  بله  امیلد  و  مذهبلی  باورهلای  بلا  خوش بینلی 
پس ازآسلیب معنلادار هسلتند )P<0/001(. در الگلوی پیشلنهادی 
وجلود  واسلطه ای  یلا  مسلتقیم  غیلر  مسلیر  چنلد  حاضلر  پژوهلش 
دارد. بلرای تعییلن معنلا داری هلر یلک از روابط واسلطه ای و اثر غیر 
مسلتقیم متغیلر مسلتقل بلر متغیلر وابسلته از طریلق متغیلر میانجلی، 

اسلت.  شلده  اسلتفاده  اسلترپ1  بلوت  روش  از 

الگلوی  واسلطه ای  مللسللیرهلللای  بلرای  اسللللترپ  بلوت  نتایلج 
مشلاهده   5 جلدول  در  می تلوان  را  حاضلر  پژوهلش  پیشلنهادی 
در  مللللستقیم  غلللیر  اثلر  داده2،  از  منظلور   ،5 جلدول  در  نلملللود. 
مسلتقیم  غیلر  اثلر  برآوردهلای  میانگیلن  بلوت3،  و  اصللی؛  نمونله 
جلدول،  ایلن  در  همچنیلن،  اسلت.  اسلترپ  بلوت  نمونه هلای  در 
سلوگیری4، بیانگر تفاضل بین داده و بوت و خطای معیار نیز نشلان 
نمونه هلای  در  مسلتقیم  غیلر  برآوردهلای  معیلار  انحلراف  دهنلده 

اسلت. اسلترپ  بلوت 

جدول 5 ( آزمون میانجیگری چندگانه

سطح معناداریمسیر
حد باالحد پایینخطاسوگیریبوتداده

0/0990/0440/050/0460/0350/1910/003تاب آوری به رشد پس ازآسیب از طریق رفتارهای مذهبی

0/0560/0240/570-0/0120/0110/0010/025خوش بینی به رشد پس ازآسیب از طریق رفتارهای مذهبی

0/0810/0440/0370/0360/0340/1540/005امید به زندگی به رشد پس ازآسیب از طریق رفتارهای مذهبی

شاخص 

1. Bootstrap
2. Data

3. Data
4. Bias

کله نتایلج جلدول 5 نشلان داد، الگلوی سلاختاری  همان طلور 
پیشلنهادی از بلرازش مطلوبلی برخلوردار بلوده و تملام متغیرهلای 
از   0/41 می تواننلد  مذهبلی  باورهلای  یعنلی  میانجلی  و  پیش بیلن 
تغلللییرات رشلد پلس  از آسلیب در ملادران دارای فرزنلد بلا اختلال 
کله ایلن میلزان در حلد متوسلطی  کلللنند  طیلف اتیللسم را پیش بینلی  

قلرار دارد. 

بحـث و نتیجه گیری

، بررسلی الگوی سلاختاری تاب آوری،  هلدف از پژوهلش حاضلر
ملادران  در  پس از آسلیب  رشلد  بلا  زندگلی  بله  امیلد  و  خوش بینلی 
دارای فرزنلد بلا اختلال طیلف اتیسلم بلا نقلش میانجلی باورهلای 
مذهبلی بلود. یافته هلا نشلان داد بلا توجله بله شلاخص های بلرآورد 
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شلده، رابطله سلاختاری امیلد بله زندگلی، خوش بینلی و تلاب آوری 
طیلف  اختلال  بلا  فرزنلد  دارای  ملادران  در  پس ازآسلیب  رشلد  بلا 
اتیسلم از طریلق میانجیگلری باورهلای مذهبلی بلرازش دارد. اولیلن 
یافتله ایلن پژوهلش، نشلان داد باورهلای مذهبلی در رابطله ی بیلن 
تلاب آوری و رشلد پس ازآسلیب نقلش میانجیگلری دارد. همچنیلن 
گلودرزی )3( و اوزسلتین و هیسلدورماز   کنعانلی و  در پژوهش هلای 
تلاب آوری  بیلن  رابطله ی  در  مذهبلی  باورهلای  میانجی گلری   )10(
حاضلر  پژوهلش  نتایلج  و  اسلت  شلده  تأییلد  پس ازآسلیب  رشلد  و 
بلا یافته هلای ایلن پژوهش هلا )3و 10( همخلوان اسلت. بلا توجله 
دیلدگاه  در  پس ازآسلیب  رشلد  مؤلفه هلای  از  ملورد  دو  اینکله  بله 
کالهلون تغییلر معنلای زندگلی و تغییلر ارزش های زندگی  تدسلچی و 
از  می توانلد  مذهبلی  باورهلای  کله  گفلت  اینگونله  می تلوان  اسلت 
و  بله عاللِم هسلتی و مشلکات  فلرد نسلبت  نگلرش  تغییلر  طریلق 
و  سلخت  رویدادهلای  و  بیماری هلا  جملله  از  آن  سلختی های 
کله  غیرقابلل تغییلر مثلل توللد فرزنلدی بلا مشلکات ذهنلی و روانلی 
ارزش  تغییلر  طریلق  از  انسان هاسلت،  ابتلای  و  آزملون  به نوعلی 
افزایلش  را  افلراد  صبلر  و  تحملل  و  تلاب آوری  زندگلی،  معنلای  و 
کله در  دهلللد و بلا توجله بله رابطله تلاب آوری و رشللللد پس ازآسلیب 
پژوهللللش های هلارون رشلللیدی و ملنصلللوری راد )9( و اوزسلللتین 
رشلللد  نهایلت،  در  می توانلد  شلللده،  تأییلد   )10(  1 هللللیسدورماز  و 
پس ازآسلیب را نیلز متأثلر سلازد. در رابطله بلا یافتله دوم پژوهلش نیز 
نتایلج نشلان دادنلد باورهلای مذهبلی در رابطه ی بیلن خوش بینی 
و رشلد پس ازآسلیب نقلش میانجی گلری نلدارد. نتایلج این پژوهش 
با پژوهش های پیشلین ناهمسلو اسلت )15و34(. به نظر می رسلد 
خوش بینلی  متغیلر  ماهیلت  بله  بایلد  ناهمسلویی  ایلن  تبییلن  در 
کارور خوش بینلی به معنلای انتظارات  توجله نملود. در نظریله شلیرر و 
تعمیم یافتله فلرد نسلبت بله فضلای زیسلت محیطلی تعریلف شلده 
آینلده اسلت و  اسلت. بلا توجله بله اینکله خوش بینلی معطلوف بله 
نله زملان حلال، للذا بله نظر می رسلد که این ملادران آینلده فرزندان 
آینلده  زندگلی  پیش بینلی  واقلع  در  می داننلد.  تلار  و  تیلره  را  خلود 
بلرای  می توانلد  خانوادگلی  و  شلغلی  تحصیللی،  نظلر  از  فرزنلدان 
کله حتلی  آنقلدر ایلن تنیدگلی زیلاد هسلت  والدیلن فشلارزا باشلد و 
میلزان  البتله  کنلد.  تعدیلل  را  آن  باورهلای مذهبلی هلم نمی توانلد 
در  هلم  مشلکل  شلدت  نیلز  و  مذهبلی  باورهلای  بله  افلراد  اعتقلاد 
ایلن  مشلکل  اینکله  بله  توجله  بلا  اسلت.  تعیین کننلده  زمینله  ایلن 
فرزنلدان غیلر قابلل تغییلر اسلت و باورهلای مذهبلی نیلز از جنلس 
ایلن  کله  گفلت  اینگونله  بتلوان  شلاید  هسلتند،  شلناخت  و  بلاور 

پیلش روی  مشلکات  و  فرزنلدان  آینلده  بلا  مواجهله  در  ملادران 
آنلان علاوه بلر اینکله نیازمنلد تقویلت باورهلا و نگرش هلای مذهبی 
هسلتند نیازمنلد راهکارهلا یلا روش هایلی عمللی هسلتند تلا بتواننلد 
ایلن مشلکات را تقلیلل دهنلد و بله همیلن دلیلل چلون باورهلا و 
را  منفلی  هیجان-هلای  تقلیلل  نقلش  بیشلتر  مذهبلی  نگرش هلای 
دارنلد )و جلزء مهارت هلای مقابلله ای هیجان ملدار می باشلند( در 
کله مشلکل  کمتلر اثرگذار انلد و نمی تواننلد نسلبت بله آینلده ) اینجلا 
افلراد خوش بینلی  بلرای  کلرد(  آن تغییلری نخواهلد  فرزندشلان در 

کننلد.   ایجلاد 
کله باورهلای مذهبلی  دیگلر یافتله پژوهلش حاضلر نشلان داد 
آسلیب نلقللللش  در رابطله ی بیلن امللللید بله زندگلی و رشلد پلس  از 
گرانلت،  مللللیانجیگری دارد. در پژوهللللش های پیشلین ملللیرسون، 
 )1396( صمدانلی  ملللعین  رحیمیلان،  و   )2017( کلیمللللر  و  کللارتر 
میانجی گلری باورهلای مذهبلی در رابطله بلا امیلد بله زندگی و رشلد 
پلس ازآسلیب تأییلد شلده اسلت و نتایلج پژوهلش حاضلر بلا ایلن 
امیلد  بله تعریلف  بلا توجله  پژوهلش هلا )15 و 20( همسلو اسلت. 
در نظریه هلای امیددرمانلی مبنلی بلر فراینلد تفکلر دربلاره اهلداف 
شلخص به هملراه انگیلزه بلرای حرکلت به سلمت اهلداف و تلقلی 
انسلانی  هلر   ، هدف ملدار شلناختی  فراینلد  یلک  به عنلوان  امیلد 
امیلد  تلا به عنلوان  عاملل و علتلی مهلم در  انگیلزه ای می خواهلد 
کنلد. بلا ایلن توصیلف  آفرینلی و حرکلت بله سلمت اهلداف حرکلت 
افلراد  رفتارهلای  بله  می توانلد  مذهبلی  باورهلای  می رسلد  به نظلر 
کله فلرد بتوانلد تماملی مسلائل  معنایلی دوبلاره بدهلد. به گونله ای 
و اتفاقلات موجلود در زندگلی را بلا معنلا بدانلد. همیلن معنلاداری 
حرکلت  بلرای  فلرد  انگیلزه  می توانلد  زندگلی  اتفاقلات  و  رویدادهلا 
تعریلف  کله در  نگله دارد. همانگونله  زنلده  را  اهلداف  بله سلمت 
بله هلدف  انگیلزه و تفکلر معطلوف  گلر  ا بنابرایلن  ارائله شلد.  امیلد 
فلرد در نتیجله معنلاداری ناشلی از باورهلای مذهبلی ارتقلاء یابلد، 
کله رشلد پس ازآسلیب نیلز افزایش پیلدا کند  می تلوان امیلدوار بلود 
زیلرا باورهلای مذهبلی بلاال می توانلد منجلر بله بلاال رفتلن امیلد بله 
کنلار آملدن و ادامله دادن زندگلی بلا  زندگلی شلود و بله ملادران در 
یلک فرزنلد ناتلوان کملک کند، که این همسلویی در پژوهش های 
گذشلته نیلز تأییلد شلده اسلت )16 و 21(. با توجه بله اینکه رویکرد 
گرفتلن دیدگاه هلای قبللی و در  بلا در نظلر  کملی و  کللی پژوهلش، 
کار  کلیلت  کار انجلام شلده  گذشلته،  جهلت تکمیلل پژوهش هلای 
یافته هلای  چهارچلوب  در  پژوهلش  یافته هلای  و  اسلت  قیاسلی 
کملک نملوده  قبللی تفسلیر شلده اند و بله بسلط یافته هلای قبللی 

1. Ozcetin , Hicdurmaz
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اسلت. در انتهلا نیلز بلا توجله بله محدودیت هلای پژوهلش شلامل 
جنسلیت افلراد و خلاص بلودن جامعله آملاری، تعمیلم نتایلج بایلد 
بلا احتیلاط و دقلت صلورت گیلرد. از این رو پیشلنهاد می شلود این 
گروه هلای اسلتثنایی  پلدران و همچنیلن سلایر  پژوهلش در ملورد 
نیلز انجلام شلود تلا در نهایلت قلدرت تعمیم دهلی نتایلج افزایلش 

یابلد.  

تشـکر و قدردانی

کارشناسی ارشد مجتبی جانعلیپور  این مقاله برگرفته از پایان نامه  
گیان به  چللنار رودخانی در رشلللته مللشللاوره خانواده دانشللگلاه 
راهنمللایی دکتر املللیر قربان پور لفمجانی و ملللشاورت دکلتر علی 
که با حضور خود به  پورصفر صیقانی است و از تمامی مادرانی 

کردند، تشکر می کنیم. کمک  اجرای این پژوهش 

تضـاد منافع

پژوهلش حاضلر بلرای هیچکلدام از نویسلندگان تضلاد منافعلی 
نداشلته اسلت. 
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