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چكيده
این پژوهش با هدف بررسي رابطه استرس والدیني ،مقابله مذهبي و سازگاري زناشویي در والدین كودكان
با اختالل اوتیسم انجام شد .گروه نمونه شامل  121نفر از مادران و پدران داراي كودك مبتال به اختالل
اوتیسم در شهر مشهد بودند كه با روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند .روش پژوهش توصیفي از
نوع همبستگي بود .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختي ،فرم كوتاه شاخص
استرس والدیني ،پرسشنامه مقابله مذهبي و پرسشنامه سازگاري زناشویي استفاده شد .دادهها با آزمونهاي
آماري همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد .نتایج نشان داد بین استرس والدیني و مقابله
مذهبي مثبت با سازگاري زناشویي رابطه مثبت و بین مقابله مذهبي منفي با سازگاري زناشویي ،رابطه منفي
وجود دارد .ميتوان نتیجه گرفت كه استرس والدیني و مقابله مذهبي در سازگاري زناشویي والدین
كودكان با اختالل اوتیسم سازههایي مهم و تاثیرگذار هستند.
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مقدمه
نرخ شیوع اختالل اوتیسم در طي سه دهه گذشته به گونه فزایندهاي افزایش یافته است
(الساباگ و همکاران2012 ،1؛ كاردون)2016 ،2؛ بنابراین بسیاري از خانوادهها مجبورند با
چالشي نظیر بزرگ كردن یک كودك مبتال به این ناتواني مواجه شوند (گوسزتایال و
جلیتا .)2012 ،3بزرگ كردن كودكِ با اختالل اوتیسم یک تجربه استرسزا است و یکي
از انواع استرسهایي كه مادران این كودكان تجربه ميكنند ،استرس فرزندپروري است
(هارپر ،دیچز ،هارپر ،روپر و سوث.)2013 ،1
فرزندپروري كودك مبتال به اختالل اوتیسم با چالشهاي منحصربهفردي همراه است
(نف و فاسو )2012 ،2و با بهداشت رواني پایین و اختالل عاطفي مادران همبستگي دارد
(مارتینز ،والکر و فوچه .)2013 ،6پژوهشها حاكي از این است كه والدین كودكان با
اختالل اوتیسم استرس والدیني باالتر و نشانگان عاطفي بیشتر (بروبست ،كالپتون و
هندریک2006 ،7؛ میراندا ،تراگا ،فرناندز ،كلومر و پاستور )2012 ،8و سطوح پایینتر
بهزیستي روانشناختي را نسبت به والدین كودكان عادي یا كودكان با سایرِ ناتوانيهاي
تحولي تجربه ميكنند (سلتزر و همکاران2010 ،6؛ اسمیت و همکاران .)2010 ،10استرس
فرزندپروري در نتیجهي ناهمخواني ادراك شده بین تقاضاي والدیني و منابع فردي
حاصل ميشود و چنین استرسي ميتواند در چندین حیطه زندگي كه مربوط به
فرزندپروري است تجربه شود .والدین كودكان مبتال به اختاللهاي روانشناختي در معرض
خطر استرس باالتر و كیفیت زناشویي پایینتر نسبت به والدین كودكان عادي هستند
(هارپر و همکاران )2013 ،و این استرسِ فزوني یافته هم در مادران و هم در پدران این

1. Elsabbagh
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4. Harper, Dyches, Harper, Roper, South
5. Neff & Faso
6. Martins, Walker, & Fouché
7. Brobst, Clopton, & Hendrick
8. Miranda, Tárraga, Fernández, Colomer, & Pastor
9. Seltzer
10. Smith
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كودكان گزارش شده است (دیوس و كارتر2008 ،1؛ رائو و بیدل .)2006 ،2پیشینه پژوهشي
حاكي از این است كه فرزندپروري كودك با اختالل اوتیسم ميتواند یک منبع قابل توجه
و مزمن استرس باشد (ازبورن و رید2010 ،3؛ مییرزشات ،رویرز و وارین.)2010 ،1
استرس در زوجها همیشه یک پدیده دوتایي است كه هر دوي آنها را تحت تاثیر
قرار ميدهد (استوري و برادبوري .)2001 ،2افزایش استرس در زندگي زناشویي با خطرِ
باالتر طالق (كارني ،استوري و برادبوري ،)2002 ،6كاهش كیفیت زناشویي (پرولکس،
هلمز و بیولر ،) 2007 ،7كاهش بهزیستي روانشناختي (كمپ داش ،تایلر و كروگر،)2008 ،8
تنش در روابط زناشویي و رضایت جنسي پایینتر رابطه دارد (بودنمان ،لدرمان و
برادبوري )2007 ،6و اثرات مخربي بر رضایت زناشویي بر جاي ميگذارد (كوهن و
برادبوري1667 ،10؛ تیزر و بیچ1668 ،11؛ كارني و همکاران2002 ،؛ بودنمان و همکاران،
 .)2007بنابراین ،استرسهاي روزمره بهمثابه یک سم براي كیفیت و ثبات روابط زناشویي
تلقي شدهاند (راندال و بودنمان.)2006،12

بسیاري از خانوادهها بهمنظور مقابله با استرس به دینداري و معنویتگرایي روي مي-

آورند (گروسومه ،سزسنیاك ،دودد و اپیپاري .)2011 ،13طبق نظریههاي مقابله و استرس،
نظام اعتقادي فرد در تعیین اینکه چگونه با شرایط ناسازگار انطباق ميیابد ،نقش مهمي
دارد (فالکمن .)1667 ،11دینداري و معنویتگرایي جنبههایي از محیط خانوادگي هستند
كه براي مقابله با اثراتي كه استرس مزمن بر زندگي زناشویي زوجین دارد ،ميتواند سهم
داشته باشد (گروسومه و همکاران.)2011 ،
1. Davis & Carter
2. Rao & Beidel
3. Osborne, & Reed
4. Meirsschaut, Roeyers, & Warreyn
5. Story & Bradbury
6. Karney, Story, & Bradbury
7. Proulx, Helms, & Buehler
8. Kamp Dush, Taylor, & Kroeger
9. Bodenmann, Ledermann, & Bradbury
10. Cohan & Bradbury
11. Tesser & Beach
12. Randall, & Bodenmann
13. Grossoehme, Szczesniak, Dodd, & Opipari-Arrigan
14. Folkman
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استرس و فرآیندهاي مقابلهاي در زوجین از موضوعاتي است كه در دو دهه گذشته
توجه متخصصان و پژوهشگران را به خود جلب كرده است (بودنمان2002 ،؛ بودنمان و
همکاران .)2007 ،راهبردهاي مقابلهاي نیز بهعنوان یک منبع مهم در مقابله با استرسهاي
مزمن محسوب ميشوند .دینداري بهعنوان یک سازوكار مقابله ،منبعي براي حمایت
عاطفي و هیجاني را براي افراد مهیا ميسازد (لوپز ،ریگز ،پوالرد و هوك )2011 ،1و
باورهاي مذهبي ،فعالیتهاي مذهبي و جهتگیري معنوي مهمترین منابع مقابلهاي هستند
(اكاس ،ویتمن و شورز .)2006 ،2مقابله مذهبي بهعنوان روشي ویژه براي پیدا كردن معنا
در موقعیتهاي دشوار تعریف ميشود (پارگامنت ،كوئینگ ،تراكشوار و هان،)2001 ،3
این روشها دربردارنده شناختارهاي مذهبي (مثل باورها و اسنادهاي مذهبي) ،هیجانات
(مثل آرامش و لذت) رفتارها (مثل مناسک و آداب) و روابط مذهبي (مانند تشکلهاي
مذهبي) است و اهداف مطلوب نیز به مواردي ،همچون معنایابي ،حس تسلط و كنترل،
آسودگي خاطر ،صمیمیت ،سالمتي و تجارب ماوراءالطبیعه اشاره دارد (پارگامنت،
كوئینگ و پرز .)2000 ،1گرایش به مقابله مذهبي ،بهویژه زماني افزایش ميیابد كه افراد
به محدودیتهاي انساني خود واقف شده و از طرف دیگر ،منابع مذهبي در دسترس باشد.
مقابله مذهبي مانند دیگر راهبردهاي مقابلهاي ،از قبیل راهبردهاي مسالهمدار ،رابطه بین
استرس و سالمت جسمي و رواني را تعدیل ميكند .این راهبردها غالبا به دو گروهِ
راهبردهاي مقابله مذهبي مثبت و راهبردهاي مقابله مذهبي منفي تقسیم ميشوند .مقابله
مذهبي مثبت (گرایش به مذهب) كه بیانگر حس معنویت ،رابطه ایمن با خدا ،باور به
معناداري زندگي و ارتباط معنوي با دیگران است ،پیامدهاي مثبتي مانند عزتنفس باالتر،
كیفیت زندگي بهتر ،سازگاري روانشناختي و رشد معنوي بیشتر هنگام استرس درپي دارد.
این در حالي است كه مقابله مذهبي منفي (روگرداني از مذهب) نمایانگر رابطه ایمن كمتر
با خدا ،دیدگاه بدبینانه و نامطمئن به دنیا و ستیزهجویي مذهبي در چالش براي جستوجوي

1. Lopez, Riggs, Pollard, & Hook
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3. Pargament, Koenig, Tarakeshwar, & Hahn
4. Pargament., Koenig., & Perez
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معناست و با پیامدهاي منفي مانند افسردگي ،آشفتگي هیجاني ،سالمت جسمي و كیفیت
زندگي پایین و حل مساله ضعیف همراه است (پارگامنت ،اسمیت ،كوئینگ و پرز.)1668 1
روند رو به رشد كودكاني كه تشخیص اوتیسم را دریافت ميكنند نگرانيهاي
عمدهاي را بین پژوهشگرانِ حیطههاي تحول كودك و خانوادهها ایجاد كرده است .اكثر
پژوهشهاي انجام شده در خصوص تجربه بزرگ كردن یک كودك با اختالل اوتیسم بر
مادران كشورهاي غربي انجام شده است (مک استي ،ترامباس و دیزایاناك)2011 ،2؛
بنابراین انجام پژوهش در این زمینه در كشورهاي درحال توسعه بهخصوص ایران بهواسطه
تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي ضرورت دارد .روابط والدین براي بهزیستي كودكان بسیار
حیاتي و پایه روانشناسي خانواده است (زمپ ،بودنمان ،باكس ،سوتر-استیکل و رونسون،3
 .)2016از این رو توجه به سازگاري زناشویي والدین بسیار با اهمیت است .از سویي،
تعارضات زناشویي والدین و طالق از عوامل خطرزا براي ناسازگاري كودكان محسوب
ميشود (آماتو ،كین و جیمز2011 ،1؛ كامینز و دیوس .)2010 ،2با این وجود پژوهشهاي
اندكي در این زمینه منتشر شده است .همچنین ،دانستن و درك جنبههاي متفاوت از
سازگاري زناشویي كه بهواسطه داشتن یک فرزند با اختالل اوتیسم تحت تاثیر قرار
ميگیرد براي كمک به این خانوادهها بسیار با اهمیت است؛ چراكه ميتواند براي
سازگاري با این استرس به آنها یاري رساند .بنابراین با توجه به اینكه در خصوص ارتباط
استرس والدیني ،مقابله مذهبي و سازگاري زناشویي در والدین كودكان با اختالل اوتیسم
در كشور پژوهشي منتشر نشده است؛ این پژوهش با هدف بررسي این رابطه انجام شده و
قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد كه آیا استرس والدیني و مقابله مذهبي ميتواند
سازگاري زناشویي در والدین كودكان با اختالل اوتیسم را پیشبیني كند؟

روش
روش این پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري شامل تمامي والدین داراي
حداقل یک كودك مبتال به اختالل اوتیسم ساكن در شهر مشهد بودند .نمونه پژوهش
1. Pargament, Smith, Koenig & Perez
2. McStay, Trembath, & Dissanayake
3. Zemp, Bodenmann, Backes, Sutter‐Stickel, & Revenson
4. Amato, Kane, & James
5. Cummings & Davies
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تعداد  121نفر از مادران و پدران صاحب فرزند با اختالل اوتیسم شهر مشهد بودند كه با
روش نمونهگیري داوطلبانه انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها در این پژوهش پرسشنامه
جمعیت شناختي (شامل اطالعات مربوط به سن ،شغل ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل،
مدت ازدواج و تعداد فرزندان) ،فرم كوتاه شاخص استرس والدیني ،1پرسشنامه مقابله
مذهبي و پرسشنامه سازگاري زناشویي بود كه هریک از والدین بهصورت انفرادي این
ابزارها را تکمیل كردند.
2

فرم كوتاه شاخص استرس والدیني :این پرسشنامه توسط آبیدین ( )1662در پاسخ به
نیاز متخصصان بالیني براي تهیه یک مقیاس معتبر بهمنظور اندازهگیري استرس در روابط
والد-فرزند كه در یک زمان محدود قابل اجرا باشد ،ساخته شد .مقیاس حاضر بر اساس
این نظریه تهیه شده بود كه استرس كلي كه والدین تجربه ميكنند تابعي است از
ویژگيهاي رفتاري كودك ،ویژگيهاي شخصیتي والدین و فشارهاي رواني محیط
خانوادگي كه مستقیما به نقش فرزندپروري مربوط است (آبیدین .)1662 ،فرم كوتاه
مقیاس استرس والدیني شامل  36سوال است كه شامل سواالتي است با همان عبارتهایي
كه مستقیما در فرم اصلي بلند  101سوالي وجود دارد (فدایي ،دهقان ،طهماسیان و
فرهادي .)1386 ،این مقیاس طراحي شده بود تا عالوه بر سه زیر مقیاس آشفتگي
والدیني ،تعامالت ناكارآمد والد-فرزند و ویژگيهاي كودك مشکل آفرین ،استرس
كلي را اندازهگیري كند .شیوه نمرهگذاري به روش لیکرت از كامال موافق تا كامال
مخالف انجام ميشود .این مقیاس در ایران توسط فدایي و همکاران ( )1386هنجاریابي
شده است .پایایي با روش بازآزمایي روي  280نفر از مادران با فاصله زماني  2ماه انجام
شد و ضریب پایایي استرس كلي  0/81گزارش گردید (فدایي و همکاران .)1386 ،این
مقیاس واجد ویژگيهاي روانسنجي موردنیاز براي كاربرد در پژوهشهاي روانشناختي و
تشخیصهاي بالیني استرس فرزندپروري در مادران است و ضریب پایایي براي كل مقیاس
با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه  0/60گزارش گردید .در پژوهش
دادستان ،ازقندي و حسنآبادي ( )1382ضریب قابلیت اعتماد همساني دروني ابزار براي
كل مقیاس  0/88و ضریب قابلیت اعتماد بازآزمایي با فاصله زماني  10روز 0/61 ،به
1. Parenting Stress Index
2. Abidin
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دست آمد .در پژوهش حاضر براي سنجش همساني دروني آزمون از ضریب آلفاي
كرونباخ استفاده شد كه  0/81به دست آمد.
پرسشنامه مقابله مذهبي :پرسشنامه مقابله مذهبي توسط پارگامنت و همکاران ()2000
ساخته شده است و بهطور كلي نحوه استفاده افراد از مذهب را بهصورت عملي در فرایند
مقابله با استرسهاي زندگي ميسنجد .آزمون داراي دو الگوي مقابله مثبت و منفي در
رویارویي با استرسها است (پارگامنت و همکاران .)2000،در این پژوهش از فرم كوتاه
 11سؤالي این پرسشنامه استفاده شد .همساني دروني آزمون برابر آلفاي كرونباخ ./80
است .این پرسشنامه گستردهترین مقیاس مورداستفاده براي سنجش مقابله مذهبي است و
پژوهشهاي بسیاري روایي و پایایي آن را مطلوب گزارش كردهاند (خان و واتسون،1
2006؛ پارگامنت ،فیولي و بوردزي .)2011 ،2نتایج تحلیل رگرسیون نشان ميدهد كه
رابطه بین این آزمون حتي پس از كنترل عوامل جمعیت شناختي با مقیاسهاي سازگاري
مانند تعالي وابسته به استرس ،سالمت فیزیکي ،پرسشنامه سالمت عمومي و میزان استرس
معنادار است .این آزمون با اندازهگیريهاي كلي گرایشهاي مذهبي ،همبستگي معنادار
دارد و بنا بر نتایج به دست آمده پژوهشگران ،فرافرهنگي محسوب شده و قابل استفاده
براي تمام ادیان است (پارگامنت و همکاران .)2000 ،در بررسي انجام شده در ایران،
همساني دروني آزمون براي راهبردهاي مثبت برابر با  0/86و براي راهبردهاي منفي برابر
 0/62گزارش شده است (حسني واجاري و بهرامي .)1381 ،در این پژوهش همساني
دروني براي راهبردهاي مثبت و منفي به ترتیب برابر با  0/86و  0/73بهدست آمد.
مقیاس سازگاري زناشویي :این مقیاس یک ابزار  32سؤالي براي ارزیابي كیفیت رابطه
زناشویي از نظر زن و شوهر یا هردو نفري است كه با هم زندگي ميكنند .این ابزار براي
چند هدف ساخته شده است و ميتوان با به دست آوردن كل نمرات براي اندازهگیري
رضایت كلي در رابطه صمیمانه استفاده كرد .تحلیل عاملي نشان ميدهد این مقیاس چهار
بعد رابطه شامل رضایت زن و شوهر ،همبستگي زن و شوهر ،توافق زن و شوهر و ابراز
محبت را ميسنجد .نمرهگذاري سؤاالت بین  0تا  12است .نمرات باالتر نشاندهنده رابطه
بهتر است (ثنایي .)1376 ،پایایي نمره كل مقیاس با آلفاي كرونباخ  0/66از همساني دروني
1. Khan, & Watson
2. Pargament, Feuille, & Burdzy
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قابلتوجهي برخوردار است .همساني دروني خرده مقیاسها بین خوب تا عالي است:
رضایت دو نفري =  ،0/61همبستگي دروني =  ،0/81توافق دونفري =  0/60و ابراز محبت
=  .0/73روایي آن با روشهاي منطقي محتوا آزموده شده است .مقیاس سازگاري زن و

شوهر با قدرت تمیز دادن زوجهاي متاهل و مطلقه در هر سؤال ،روایي خود را براي گروه-
هاي شناخته شده نشان داده است .این مقیاس از روایي همزمان نیز برخوردار است و با

مقیاس رضایت زناشویي الك – واالس همبستگي دارد (ثنایي ،عالقبند و هومن.)1376 ،
حسین نژاد ( )1371این مقیاس را با روش بازآزمایي و با فاصله زماني  10روز روي
نمونهاي متشکل از  120نفر از زوجین در ایران هنجاریابي كرده است .نتایج نشان داد كه
ضریب همبستگي بین نمرات زنان و شوهران طي دو بار اجرا دركل نمرات  0/86و مقیاس
فرعي اول  ،0/68مقیاس فرعي دوم  ،0/72مقیاس فرعي سوم  0/7و مقیاس فرعي چهارم
 0/61به دست آمده است (حسین نژاد .)1371 ،در این پژوهش همساني دروني براي
مقیاس سازگاري زناشویي برابر با  0/88بهدست آمد.

نتایج
براي پاسخگویي به این سوال كه آیا بین استرس والدیني ،مقابله مذهبي و سازگاري
زناشویي در والدین كودكان با اختالل اوتیسم رابطه وجود دارد یا نه از روش همبستگي
استفاده شد كه نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات توصیفي و ماتريس همبستگي بین متغیرهاي پژوهش
میانگین

انحراف معیار

سازگاري زناشویي

27/80

10/66

مقابله مذهبي مثبت

18/32

6/80

مقابله مذهبي منفي

6/88

3/83

استرس والدیني

127/1

6 /2

1
_
** 0/671
**

-0/213
**

-0/621

2

3

1

_
** 0/322

_

** -0/361

* 0/227

_

*P< 0/05 **P< 0/01

جدول یک اطالعات توصیفي و ماتریس ضرایب همبستگي مربوط به متغیرهاي
پژوهش را نشان ميدهد .با توجه به نتایج این جدول ،بین سازگاري زناشویي با مقابله
مذهبي مثبت ،مقابله مذهبي منفي و استرس والدیني ،همبستگي معنيداري وجود دارد.
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همبستگي بین سازگاري زناشویي با خرده مقیاس مقابله مذهبي مثبت رابطه مثبت و با مقابله
مذهبي منفي و استرس والدیني رابطه منفي در سطح P< 0/01وجود دارد .بین خرده
مقیاس مقابله مذهبي مثبت با مقابله مذهبي منفي و استرس والدیني رابطه منفي در سطح
 P< 0/01وجود دارد .بین خرده مقیاس مقابله منفي با استرس والدیني رابطه مثبت در سطح
 P< 0/02وجود دارد.
براي تعیین اثر پیشبیني كنندگي خرده مقیاسهاي مقابله مذهبي مثبت ،مقابله مذهبي
منفي و استرس والدیني براي سازگاري زناشویي از روش تحلیل رگرسیون گام به گام
استفاده شد كه نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2خالصه مدل براي آزمون فرضیه اصلي پژوهش
مدل

ضریب همبستگي

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطاي استاندارد تعیین

1

0/621

0/36

0/386

0/363

نتایج جدول  2نشان ميدهد كه میزان همبستگي بین متغیر استرس والدیني با متغیر
وابسته سازگاري زناشویي  0/62است .همچنین ضریب تعیین در این جدول نشاندهنده این
است كه  0/36از واریانس سازگاري زناشویي توسط استرس والدیني تبیین ميشود.
همچنین ،نتایج تحلیل واریانس نشان ميدهد كه متغیر سازگاري زناشویي با مقدار
 ،F=11/82در سطح آلفاي  p<0/001معنيدار است؛ به عبارت دیگر معنيدار بودن مدل
رگرسیوني ،رابطه خطي بین متغیرها را تایید ميكند.
جدول  .3ضرايب معادله رگرسیوني ،براي متغیر سازگاري زناشويي بر اساس متغیر استرس
والديني
مدل

ضرایب غیراستاندارد
مقدار B

مقدار خطاي استاندارد

مقدار ثابت

22/80

0/26

استرس والدیني

-6/26

0/68

مقدار استاندارد β

-0/16

مقدار t

سطح معنيداري

10/62

0/001

-6/01

0/001

جدول ضرایب معادله رگرسیوني سهم متغیر پیشبین را در تغییرات متغیر مالك نشان
ميدهد .با توجه به نتایج جدول  1و معنيدار بودن آزمون  tمرتبط با معناداري ضریب
رگرسیون ،ميتوان گفت كه متغیر استرس والدیني در سطح آلفاي  ،p<0/001قدرت پیشبیني
سازگاري زناشویي را دارد .در نتیجه این فرضیه كه استرس والدیني ،سازگاري زناشویي زنان را
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پیشبیني ميكند ،تایید ميشود؛ بنابراین با افزایش استرس والدیني ،كاهش سازگاري زناشویي در
والدین كودكان با اختالل اوتیسم را ميتوان پیشبیني كرد.
جدول  .4خالصه مدل براي آزمون فرضیه اصلي پژوهش
مدل

ضریب همبستگي

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطاي استاندارد تعیین

مقابله مذهبي مثبت

0/671

0/12

0/136

0/111

مقابله مذهبي منفي

-0/213

0/26

0/216

0/221

جدول  1شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش ميكند .نتایج نشان ميدهد
كه میزان همبستگي بین متغیرهاي مقابله مذهبي مثبت با متغیر وابسته سازگاري زناشویي
 0/671و مقابله مذهبي منفي با متغیر وابسته سازگاري زناشویي  - 0/213است .همچنین
ضریب تعیین در این جدول نشاندهنده این است كه  0/12از واریانس سازگاري زناشویي
توسط مقابله مذهبي مثبت و  0/26از واریانس سازگاري زناشویي توسط متغیر مقابله
مذهبي منفي تبیین ميشود .همچنین ،نتایج تحلیل واریانس نشان ميدهد كه مدل
رگرسیوني حاضر از نظر آماري معنيدار است؛ به عبارت دیگر معنيدار بودن مدل
رگرسیوني ،رابطه خطي بین متغیرها را تایید ميكند .این نتیجه نشان ميدهد كه متغیر مقابله
مذهبي مثبت با مقدار  ،F=27/13در سطح آلفاي  p<0/001و متغیر مقابله مذهبي منفي با
مقدار  ،F=11/82در سطح آلفاي  p<0/001معنيدار است.
جدول  .5ضرايب معادله رگرسیوني ،براي متغیر سازگاري زناشويي بر اساس متغیرهاي مقابله مذهبي
مثبت و مقابله مذهبي منفي
مدل

ضرایب غیراستاندارد

مقدار استاندارد β

مقدار B

مقدار خطاي استاندارد

مقدار ثابت

21/22

0/16

مقابله مذهبي مثبت

8/67

0/62

0/62

مقابله مذهبي منفي

-2/62

0/26

-0/21

مقدار t

سطح معنيداري

18/66

0/001

13/62

0/001

-8/17

0/001

جدول  2سهم هر یک از متغیرهاي پیشبین را در تغییرات متغیر مالك نشان ميدهد.
با توجه به نتایج و معنيدار بودن آزمون  tمرتبط با معناداري ضریب رگرسیون ،ميتوان
گفت كه متغیرهاي مقابله مذهبي مثبت و مقابله مذهبي منفي در سطح آلفاي ،p<0/001
هریک بهتنهایي قدرت پیشبیني سازگاري زناشویي را دارند .در میان متغیرهاي پیشبین با
توجه به ضرایب بتا ميتوان بیان كرد كه مقابله مذهبي مثبت بیشترین سهم در تبیین
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واریانس سازگاري زناشویي را دارد .در نتیجه این فرضیه كه مقابله مذهبي مثبت و مقابله
مذهبي منفي ،سازگاري زناشویي را در والدین كودكان با اختالل اوتیسم پیشبیني ميكند،
تاییدميشود .به عبارت دیگر ،با افزایش مقابله مذهبي مثبت ،افزایش سازگاري زناشویي در
والدین كودكان با اختالل اوتیسم را ميتوان پیشبیني نمود .همچنین ،با افزایش مقابله
مذهبي منفي ،كاهش سازگاري زناشویي در والدین كودكان با اختالل اوتیسم را ميتوان
پیشبیني كرد.

بحث و نتيجهگيري
این پژوهش با هدف بررسي رابطه استرس والدیني ،مقابله مذهبي و سازگاري زناشویي در
والدین كودكان با اختالل اوتیسم انجام شد .نتایج نشان داد كه میزان همبستگي بین متغیر
استرس والدیني با متغیر وابسته سازگاري زناشویي مثبت و معنيدار است .متغیر استرس
والدیني قدرت پیشبیني سازگاري زناشویي را دارد .در نتیجه این فرضیه كه استرس
والدیني ،سازگاري زناشویي زنان را پیشبیني ميكند ،تایید شد .با افزایش استرس
والدیني ،كاهش سازگاري زناشویي در والدین كودكان با اختالل اوتیسم را ميتوان
پیشبیني كرد .این نتیجه با نتایج پژوهشهاي هارپر و همکاران ( )2013كه بیان ميدارد
كیفیت زناشویي در والدین كودكان با اختالل اوتیسم نسبت به والدین كودكان عادي
پایینتر است .همچنین با نتایج پژوهشهاي پرولکس و همکاران ( ،)2007روهرباف و
همکاران )2002( 1و نف و كارني )2001( 2كه نشان دادهاند افزایش استرس در زندگي
زناشویي موجب كاهش كیفیت زناشویي ميشود ،همخواني دارد.
در تبیین این نتیجه ميتوان گفت كه والدین كودكان با اختالل اوتیسم عالوه بر
استرسهاي معمول زندگي زناشویي كه سایر زوجین نیز از آن رنج ميبرند ،استرس
فرزندپروري نیز دارند به این خاطر كه بزرگ كردن یک كودك با اختالل اوتیسم یک
تجربه فوقالعاده استرس آفرین است (هارپر و همکاران )2013 ،و با چالشهاي مخصوص
به خود همراه ميباشد (نف و فاسو .)2012 ،براي نمونه ،این والدین سطوح فزوني یافته
فرسودگي فرزندپروري (تیهي ،هونان و هوي ،)2008 ،3از قبیل بازسازي زندگي
1. Rohrbaugh
2. Neff & Karney
3. Tehee, Honan, & Hevey
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روزمرهشان بر محور نیازهاي كودك (مایر ،مکینتاش و گوین-كوچل ،)2006 ،1رژیمهاي
دارویي طوالنيمدت (لي ،)2006 ،2فراواني بیشتر ویزیتهاي متخصص اطفال كه بيارتباط
به اختالل هستند (لیپستک ،استوارت و اوینگر )2006 ،3و مسئولیتهاي اضافي براي
اطمینان از اینكه فرزندشان مداخالت درماني تخصصي و درمانهاي مکمل را دریافت
ميكنند (كویدیمر و توسان)2006 ،1؛ را تجربه ميكنند كه هركدامشان به خودي خود
موجب فزوني یافتن استرس فرزندپروري ميگردند .این مساله سبب ميشود كه این والدین
در معرض خطر استرس فزوني یافتهاي نسبت به والدین كودكان عادي قرار گیرند
(بروبست و همکاران2006 ،؛ دیوس و كارتر2008 ،؛ رائو و بیدل.)2006 ،
دومین نتیجه مهم این پژوهش نشان ميدهد كه میزان همبستگي بین مقابله مذهبي مثبت
با متغیر وابسته سازگاري زناشویي ،مثبت؛ و بین متغیر مقابله مذهبي منفي با متغیر وابسته
سازگاري زناشویي ،منفي و معنيدار است و متغیر مقابله مذهبي مثبت و منفي قدرت
پیشبیني سازگاري زناشویي را دارد .در نتیجه این فرضیه كه مقابله مذهبي مثبت و مقابله
مذهبي منفي ،سازگاري زناشویي را در والدین كودكان با اختالل اوتیسم پیشبیني ميكند،
تایید شد .به عبارت دیگر ،با افزایش مقابله مذهبي مثبت ،افزایش سازگاري زناشویي در
والدین كودكان با اختالل اوتیسم را ميتوان پیشبیني نمود .همچنین ،با افزایش مقابله
مذهبي منفي ،كاهش سازگاري زناشویي در والدین كودكان با اختالل اوتیسم را ميتوان
پیشبیني نمود.
در تبیین این نتیجه ميتوان گفت كه نتایج پژوهشها بیانگر این است كه والدین
كودكان با اختالل اوتیسم با استرسها و چالشهاي بسیار زیادي در فرزندپروري
كودكشان روبرو هستند (كوهانک ،مادونا ،نوواك و پیرسون2012 ،2؛ الي ،گو ،اویي و
سانگ2012 ،6؛ مونتز و هالترمن 2007 ،7و  .)2008عالوه بر استرس و چالشهاي مربوط
به فرزندپروري یک كودك با اختالل اوتیسم ،این گروه از والدین در معرض خطر استرس
1. Myers, Maackintosh, & Goin-Kochel
2. Lee
3. Liptak, Stuart, & Auinger
4. Koydemir, S., & Tosun
5. Kuhaneck., Madonna, Novak, & Pearson
6. Lai, Goh, Oei & Sung
7. Montes, & Halterman
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باالتر و كیفیت زناشویي پایینتر نسبت به والدین كودكان عادي هستند (هارپر و همکاران،
 .)2013با توجه به اینكه مذهب و بنیانهاي خانواده بر ارزشهاي مشابهي تاكید دارند و
با تقویت جامعهپذیري مرتبط هستند ،متخصصان فرض ميكنند كه همپیوندي نزدیکي بین
مذهب و خانواده وجود دارد (خدایاري فرد ،شهابي و اكبري .)2013 ،در این زمینه،
پژوهشگران معتقدند كه والدین به خاطر مقابله با استرس ناشي از فرزندپروري و شدت
مسائل كودك به دینداري گرایش پیدا ميكنند (گروسومه و همکاران )2011 ،و در این
خصوص نظام اعتقادي و باورهاي دیني نقش مهمي دارند .نتایج پژوهشها بیانگر این است
كه مقابله مذهبي به افراد در زمانهاي پر تنیدگي كمک مينماید و راهبردهاي مقابلهاي
بهعنوان یک منبع مهم در مقابله با استرسهاي مزمن به شمار ميروند (بودنمان2002 ،؛
بودنمان و همکاران .)2007 ،بهعنوان نمونه ،پارگامنت ( )1667و پارگامنت و همکاران
( ،) 1668مقابلۀ مذهبي را استفاده از مذهب براي یافتن معنا و آرامش در مواجهه با
رویدادهاي پراسترس ميدانند .بنابراین ،دینداري بهعنوان یک سازوكار مقابله ،منبعي براي
حمایت عاطفي و هیجاني را براي افراد مهیا ميسازد (لوپز و همکاران .)2011 ،دینداري
ميتواند روابط زوجین را تقویت و پشتیباني نماید (كال و هیتون )1667 ،1و روابط
زناشویي را تحت تاثیر قرار دهد؛ چونكه هم دربرگیرنده راهنمایيهاي تاثیرگذار براي
بهبودبخشي زندگي و هم نظامي از باورها و ارزشهاي تاثیرگذار براي تقویتبخشي
زندگي است (هانلر و جنکوز .)2002 ،2از آنجا كه نماز بهعنوان یکي از عموميترین منابع
مقابله به صورت روزانه در زندگي ما مسلمانان وجود دارد ،باعث ميگردد كه همواره
زندگي از معنا و هدف برخوردار باشد و از این طریق پذیرش استرس تسهیل ميشود
(چیمه .)1361 ،بهصورت گستردهتر ،اثربخشي راهبردهاي مقابلۀ مذهبي هر زوج و میزان
تناسب یا مکمل بودن آنها ممکن است با سازگاري زناشویي رابطه داشته باشد .این
راهبردها تأثیرات منفي ناشي از استرس ازدواج مانند زمان كمتر براي وقت گذراندن با
یکدیگر ،مشکل در ارتباط و مسائل سالمت جسماني و رواني را خنثي ميكنند (بودنمان،
.)2002

1. Call, & Heaton
2. Hunler, & Gencoz
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در سطح نظري ،نتایج پژوهش حاضر بر نقش اساسي و تعیینكننده استرس والدیني و
مقابله مذهبي بهعنوان سازههایي مهم و تاثیرگذار در سازگاري زناشویي والدین كودكان با
اختالل اوتیسم تاكید ميكند .در سطح كاربردي و عملي ،بر اساس یافتههاي پژوهش
حاضر ضرورت دارد كه متغیر مقابله مذهبي در هر یک از زوجین باهدف بهبود و ارتقاي
كیفیت زناشویي زوجین تقویت گردد.
از محدودیتهاي پژوهش حاضر این بود كه صرفا متغیرهاي استرس والدیني ،مقابله
مذهبي و سازگاري زناشویي بررسي شدند و مواردي همچون تعداد فرزندان داراي اختالل
اوتیسم و مدتزمان داشتن فرزند بررسي نشد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،انجام
پژوهشهاي دقیقتر و گستردهتر بهویژه پژوهشهاي طولي در این مورد ،انجام این پژوهش
در زمینه تعداد فرزندان داراي اختالل اوتیسم ،مدتزمان داشتن فرزند داراي اختالل
اوتیسم و مقایسه این نتایج با سایر پژوهشها در زمینه متغیرهاي استرس والدیني ،مقابله
مذهبي و سازگاري زناشویي والدین كودكان اختالالت تحولي پیشنهاد ميشود.
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