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ها را های بسیاری رو به رو هستند که آنبا چالش (درخودماندگی تیسم)واُ والدین کودکان مبتال به :چکیده

کیفیت  دلبستگی  بررسی رابطه بین به حاضر ژوهشپبنابراین  .دهددر معرض پیامدهای منفی روانی قرار می

 تیسموبه خدا ، تصور فرد از خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده با سالمت روان در والدین کودکان مبتال به ا

 نمونه و بوده کرمانشاه تیسمون کودکان مبتال به امادرا کلیهشامل  پژوهش نیا آماری جامعه. است پرداخته

 به که هستنداز مدارس استثنایی شهر کرمانشاه  کودکان مبتال به اوتیسم نفر از مادران 03آماری شامل 

رسشنامه کیفیت پ،ازگیری متغیرهای پژوهش ند. برای اندازهشد انتخاب دردسترس گیرینمونه روش

حمایت اجتماعی ادراک پرسشنامه ، ( 7991خدا)الرنس، از فرد تصور سیاهه(، کرک پاتریکدلبستگی به خدا)

 طرحاستفاده شد.  ریف، فرم کوتاه() پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و(7911و همکاران، )زیمنتشده 

 ضریب همبستگی پیرسون و ازها دادهو جهت تجزیه و تحلیل  بوده همبستگی نوع ازتوصیفی و  پژوهش

بین کیفیت دلبستگی به  که داد نشان پژوهش اینهای یافته استفاده شد.شیوه همزمان رگرسیون به تحلیل 

و بین حمایت اجتماعی ادراک  بهزیستی روانشاختی، بین تصور فرد از خدا با  بهزیستی روانشاختیخدا با 

 همچنین رابطه مثبت و معناداری وجود داردتیسم ودر والدین کودکان مبتال به ا بهزیستی روانشاختیشده با 

کیفیت دلبستگی به خدا، تصور فرد به خدا و حمایت که  نشان داد  به شیوه همزمان رگرسیونتحلیل نتایج 

می باشند. یسم وتدر والدین کودکان مبتال به ا بهزیستی روانشناختیبینی قادر به پیشاجتماعی ادراک شده 

کیفیت دلبستگی به خدا، تصور فرد از خدا و حمایت با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که 

از متغیرهای مرتبط و پیش بین سالمت روانی اند که این نکته می تواند مورد توجه  شدهاجتماعی ادراک 

 ریزی های سالمت روان قرار گیرد.برنامه

بهزیستی حمایت اجتماعی ادراک شده،  ،دا کیفیت  دلبستگی به خدا ، تصور فرد از خ واژگان کلیدي:

 تیسماو روانشناختی،

رابطه کیفیت  دلبستگی به خدا ، تصور فرد از خدا و حمایت 

روانشناختی در مادران اجتماعی ادراک شده با بهزیستی 

 دارای کودک مبتال به اوتیسم

 

 فهیمه دهنویمحمد دهنوی، ، زهرا امیری

 

 

 ایران روانشناسی عمومی،کرمانشاه، کارشناس ارشد

 ایران آمار،دانشگاه رازی،کرمانشاه، دانشجوی کارشناسی ارشد

 ایران روانشناسی عمومی،کرمانشاه، کارشناس ارشد

 
 

z7993a7993@gmail.com 

 

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
 

ره 
ما

ش
51 

د 
جل

 /
5 

ور 
هری

 ش
 /

59
31

ص 
 /

002- 
935

 



  935-002، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

      ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

741 
 

 مقدمه

به عنوان یک گروه اختالل   7913در سال     DSM III( به طور رسمی نخستین بار در  P.D.D)  7اختالل نافذ مربوط به رشد

بررسی می شدند ، به   P.D.Dبچه هایی با نشانه های    DSM IIمشخص روانپزشکی کودکان شناخته شد . قبل از آن در 

یکی از انواع اختالالتی است که  د،الالت نافذ رشختا (. 7013دکان می دانستند ) آزاد ،عنوان زیر گروهی از اسکیزوفرنی کو

اختالالت، گروهی از اختالالت روانی هستند  (. این2،2331)مک کوناچیکنند های بسیاری رو به رو میها را با چالشخانواده

 ،0درخودماندگیای از رفتارها وجود دارد. های تعامل اجتماعی، رشد زبان و طیف گستردهها نقص در مهارتکه در آن

پذیری، رفتارهای تخریبی و اشکال جدی در ارتباط اجتماعی ای، تحریکمشهورترین این اختالالت است که با رفتارهای کلیشه

 22ط شیوع این اختالل . متوس(4،2334سادوک و سادوککند )شود و معموال قبل از سه سالگی بروز میکودک مشخص می

با توجه به منشأ  (.6،2332، واردنر5فلدمانبرابر دختران است ) 5تا  4زان آن در پسران نفر است و می 73333ر مورد در ه

های فرد نسبت به ارتباط وی با دیگران و پاسخ شناختی اوتیسم، اختالالت مغزی، توانایی فرد برای برقراری ارتباط ونحوهعصب

 .ارهای تکراری یا تکرار الگوهای ذهنی خود عالقمند استدهد. فرد در خودمانده به رفتمحیط بیرون را تحت تأثیر قرار می

توانند در سطح باالیی با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند و دامنه و شدت اوتیسم بسیار وسیع است. بعضی از این افراد می

خی هرگز قادر به صحبت شناختی و زبانی باالیی دارند و حتی برای دیگر، آسیبدسته .گفتاری خوب و هوش قابل قبولی دارند

کردن نیستند. ممکن است یک کودک در خود مانده از برقراری تماس چشمی خودداری نماید و یا به نظر برسد که ناشنوا 

هسته مرکزی مشکل در اوتیسم، اختالل در ایجاد ارتباط  .های اجتماعی وی متوقف گردداست. همچنین رشد زبان و مهارت

( و این جزء معیارهای اصلی 2372و همکاران،  1لی است که عمدتا  ارتباطی است تا زبانی. )دانبراست، در واقع اوتیسم اختال

دیدگی عملکرد اجتماعی و برقراری ارتباط و تأخیر یا انحراف در مراحل اولیه دوران رشد کودک در اختالل است که به آسیب

سندرم اوتیسم را توصیف کرد، بیان کردن که این سندرم در  بارکه اولین (7940ر)کــان .گرددارتباط اجتماعی و بازی می

اند که ( نشان داده7991شود، اما تحقیقات انجام شده بوسیله وکلمار و همکاران )کودکان دارای والدین سرد مزاج دیده می

های این اختالل به وضوح، ریشهوالدین کودکان دچار اوتیسم با والدین سایر کودکان مبتال به ناتوانیهای دیگر تفاوتی ندارند. و 

های عصبی فیزیولوژیک در کودکان مبتال به اوتیسم ( بیان کرد که انواعی از همبستگی7991) 1اندرسون .شناختی داردزیست

سطوح باالی عصبی  های مغز،بندی غیرطبیعی سلولها در سیستم لیمبیک و نواحی مخچهمشاهده شد که شامل سازمان

لت رفتارهای مخرب و غیرعادی والدین این کودکان به ع .باشده بزرگتر از طبیعی محیط سرو مغز میسروتونین و انداز

، 73،گورکا9باالنچاردکنند )های والدگری تجربه میشان، سختی و مشکالت فراوانی در نگهداری از کودک و مهارتکودک

با مشکالتی ممکن است ر کودک هماهنگ کنند. بنا براین ها بایستی به طور دایم خود را با نیازهای متغی(. آن77،2336باالکمن

 است افسردگی و ناامیدی روانی، با فشار توأم اکثرا  ،ایی استثن کودک از دائمی مراقبت(. 7،2330و کارکر 72)گلمن. مواجه شوند

                                                           
1 Pervasive develipmental disorders (P.D.D)  
2 McConachie 
3 Autism 
4 Sadock & Sadock 
5 Feldman  
6 Werner 
7 Dunbar & Et al 
8 Anderson 
9 lanchard  
10 Gurka  
11Blackman 
12 Coleman  
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کودکان والدینی که  .(2330 ،0وود گرین و 2سدیلدهد)ا قرامی تأثیر تحت ناخواسته، صورت به را والدین سالمت روانی که

 گستره فنوتیپ های مشخصات ویژگی کودکان سایر از بیش آورند می باالتری به دست نمرات 4تیسم بهردرمقیاس او

نمرات  یسم بهروتا مقیاس در والدینی که  داشت که کودکان انتظار توانمی نتیجه در دهند می نشان را درخودفرورفتگی

کودکان مشکالت  سایر به نسبت درخودماندگی است، فنوتیپ شناختی مولفه های از یکی توانایی ذهن که در دارند باالتری

 انواع ویژه، نیازهای با کودک روزانه از مراقبت(.  بنابراین 7090 ، بیشتری داشته باشند)بشارت، قربعلی، صرامی فرونشانی

 احساس ناتوان، کودک نیازهای برآوردن به وقتتخصیص  جمله آن از که آورد می وارد والدین بر روانی را فشارهای مختلف

 نیازهای پزشکی، به رسیدن قبیل از دیگر، روزانة و گرفتاری های میگیرد، صورت مراقبت حین در که کوتاهی هایی گناه از

 قرارتأثیر  تحت را والدین و شغلی اجتماعی عملکرد و روانی سالمت طوالنی، مدت زمان در استثنایی کودک بازپروری و روانی،

  .(2330نوود، گری و إسدیل ؛ 1،7999آلفرد و1 کو مندل ،6،مارشال5)السون دهند می

 قبیل از والدین، های روانیبیماری و روانی فشار میزان و کودک هیجانی ذهنی و معلولیت شدت مختلف، هایپژوهش در

 و رفتاری هایویژگی بر عالوه .(2332، 72إدلبروک و 77کرنیک ،73بالچر ،9بیکر است)مثال  داده شده نشان اضطراب و افسردگی

 نیز میزان درآمد استخدامی، وضعیت خدا، به دلبستگی عاطفی، کیفیت ثبات قبیل از والدین هایویژگی کودک معلول، ذهنی

 ایدل ،76کرنیک ،75، بالچر74اینتیر مک ،70بیکر (است مؤثر آنان روانی وضعیت والدین و بر وارد استرس میزان بینی پیش در

 روان سالمت در تأثیرگذار متغیرهای اساسی کشف درصدد پژوهشگران فوق، هایراستای پژوهش در (.2330 ،71الو و بروک

و حمایت اجتماعی ادراک شده   خدا از فرد تصور نوع و خدا به دلبستگی کیفیت جمله تأثیر از تیسم،دکان مبتال به اوکو والدین

 خدا از تصور  والدین بین ارتباط دربارة استثنایی کودکان برروی والدین که پژوهشی در (2373)79مکینتاش و71 نیوتونهستند. 

 از مثبت تصور با استثنایی، والدین کودکان که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام هااسترس مقابل در آنان مقابله های میزان و

ه صورت را ب  هاموقعیت افراد این .ترندمقاوم فشارهای روانی، برابر در و برخوردارند مؤثرتری های روانشناختی مقابله از خدا،

 مکینتاش و یافته های نیوتون .گذاشت نخواهد تنها هاسختی در را خداوند،آنان که داشتند باور و میکردند ارزیابی مثبت تری

دلبستگی را چارچوبی توانمند برای  تریک از حدود دهه نود میالدی، پا.بودند حاضر های پژوهشگران یافته تأییدکننده نیز

وی مدعی شده است که مؤمنان  (.23،2377است) مینر ور دینی اختیار کردههای باپارچه کردن بسیاری از جنبهدرک و یک

                                                                                                                                                                                     
1 Karraker 
2 Esdaile 
3 Greenwood 
4 AQ 
5 Olsen 
6Marshall 
7Mandeleco 
8 Alferd 
9 Baker 
10 Blacher  
11 Crnic 
12  Edelbrock 
13 Baker 
14 McIntyre 
15 Blacher 
16 Crnic  
17Low 
18 Newton 
19 McIntos 
20 Miner 
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کنند و این ارتباطات را ارتباطات دلبستگی در نظر گرفته ارتباط متقابل شخصی با یک خدای محبوب، دانا و نیرومند برقرار می

شود: نخست، اینکه خدا به همچنین وی فرض کرده است که دو فرضیه برای ورود افراد به دلبستگی به خدا مطرح می .است

شان بهینه نبوده عنوان چهره دلبستگی، در قالب رفتارهای جبرانی به عنوان یک جایگزین برای افرادی که چهره دلبستگی

های درونی مربوط والد است )فرضیه بستگی به خدا ناشی از انطباق با مدلکند )فرضیه جبران( و دیگر اینکه دلاست، عمل می

های دلبستگی به های دلبستگی و شاخصزمان(. در این زمینه بعضی شواهد حمایت کننده برای تطابق بین سبکانطباقی هم

است که رابطه معناداری بین اشاره کرد که وی دریافته  (7011) هتوان به نتایج پژوهش شهابی زادخدا وجود دارد،که می

  (2377نر)می .ادراک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به خدا با ادراک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به مادر و پدر وجود دارد

های فوق، ها و نظریهدریافته است که همخوانی مثبتی بین دلبستگی به والدین و دلبستگی به خدا وجود دارد. با توجه به یافته

کند، همانند والدین دیده وند چهره دلبستگی مطلق است و به عنوان کسی که از پیروانش محافظت و آنها را هدایت میخدا

 .شودمی

بنابراین، خدا به عنوان چهره دلبستگی، پایگاه امنی برای رفتارهای کاوش و پناهگاه ایمن در زمان پریشانی یا تهدید برای 

کنند. مؤمنان خواستار شوند، احساس اضطراب میزمانی که مؤمنان از خدا دور یا جدا میشود و مؤمنان در نظر گرفته می

های مذهبی های دعا و مشارکت در فعالیتنزدیکی به خدا هستند و این تماس برای آنان در میان ارتباط با خدا در شکل

کند، تمایل دارد که به یز خود دریافت میدلپذیر است. همچنین زمانی که مؤمن خبرهایی در مورد مرگ و از دست دادن عز

همچنین فرد با اعتقاد  (.2339د)اکوزی،حس امنیت و آرامش را به دست آور خدا به عنوان پناهگاه امن، نزدیک شود تا دوباره

س یابد. این احسابه اینکه خدا اساس ایمنی است، احساس قدرت نموده، اعتماد به نفسش هنگام اضطراب و ترس افزایش می

کند. بنابراین، این های زندگی آماده میایمنی به آرامش درونی در فرد منجر شده، وی را برای مقابله با مشکالت و چالش

تحقیقات متعددی بر (.7093)خراشادیزاده، شهابی زاده، دستجردی،احساس ایمنی، پادزهری در برابر ترس و اضطراب است

اند افرادی که دلبستگی ایمن به دریافته2 و شیور 7اند. برای مثال، پاتریکز داشتهشناختی تمرکدلبستگی به خدا و سالمت روان

خدا دارند، در مقایسه با افرادی که دلبستگی دوسوگرا به خدا دارند، رضایت زندگی بیشتر و اضطراب و افسردگی و بیماری 

ه، مشخص شده است که رابطه منفی صورت گرفت( 2373)0کمتری دارند.در پژوهش دیگری که توسط برادشو و همکاران

 معناداری بین دلبستگی ایمن به خدا و پریشانی روانی وجود دارد. 

به عنوان مؤلفه عاطفی، از عوامل اثرگذار مهم  به خدا های دلبستگیدلبستگی به خدا به عنوان مؤلفه معنوی، و سبکبنابراین 

مولفه حمایت ن عوامل به تنهایی بر متغیر مذکور اثر نداشته و رسد که ایهستند. اما به نظر میبهزیستی روانشاختی بر 

 .دهدرا افزایش می بهزیستی روانشناختیبینی های عاطفی و معنوی سهم پیشدر کنار مؤلفه اجتماعی ادراک شده

همراهی،  محبت، از برخورداری میزان اجتماعی، حمایتدر رابطه با حمایت اجتماعی ادراک شده می توان بیان داشت که  

 دخیل افراد مهم دیگر و دوستان ، خانواده اعضای نظیر دیگر یا گروه های افراد از فرد که است کمکی و توجه احترام، مراقبت،

 و اعضای خانواده اما ، است غیررسمی و رسمی اجتماعی های اجتماعی،ارتباط حمایت منابع .کند می دریافت زندگی در

 از یکی اجتماعی را حمایت پژوهشگران، (5،2331آناالن و4 تونا (روند شمار می به اجتماعی حمایت اصلی منابع دوستان،

                                                           
1 patrick 
2shaver 
3 Bradshaw, et al 
4 Tuna 
5 Unalan, 
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 ( به2373 ،7دانند)داگون می بزرگسالی تا کودکی از افراد شناختی و روان جسمانی سالمت کنندة بینی پیش عوامل مهمترین

 می تصور و است اضطراب، مرتبط و افسردگی تر پایین سطوح با اجتماعی باالتر حمایت سطوح که است شده مشخص عالوه،

 برخی در (.2335و کارلین، پیترز  )الندمن می کند عمل استرس برابر در گیر ضربه عنوان سپری به اجتماعی، حمایت که شود

 یک مثابه به شده ادراک اجتماعی حمایت که است مشخص شده ، اجتماعی حمایت با ارتباط در شده انجام هایپژوهش از

 بسیار نقش استثنایی کودکان تولد همچون زا تنیدگی رخدادهای با مواجهه در بهزیستی والدین پیش بینی در مقابله منبع

 دارای کودکان مادران در؛ منفی و مثبت پیامدهای با اجتماعی ( حمایت7097افروز،  و ارجمندنیا کاکابرایی، میکند) ایفا مهمی؛

رابطه .  با این حال بیشتر کمتر پژوهشی در رابطه با (2373، 4وایتمن و0 لیکنبروک ،2دارد)ایکاس رابطه استثنایی کودکان

کیفیت  دلبستگی به خدا ، تصور فرد از خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان مبتال 

کودکانی بیشتر توجه کرد و بررسی نقش کیفیت  . از طرفی باید به بهزیستی روانشناختی چنین صورت گرفته است به اُتیسم

دلبستگی به خدا، تصور فرد از خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده در این افراد دارای اهمیت است بنابراین با توجه به مطالب 

و حمایت ذکر شده پژوهش حاضر سعی دارد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بین کیفیت دلبستگی به خدا، تصور فرد از خدا 

 اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روانشناختی در مادران دارای کودکان مبتال به او تیسم رابطه وجود دارد؟

 

 روش پژوهش

 باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر را مادراندارای کودک مبتال به اوتیسم روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می

ابزارهای  انتخاب شدند. کودک مبتال به اوتیسم مادر 03را تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 

 مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: 

 افراد دلبستگی سبک ارزیابی جهت پاتریک کرک توسط میادی 2332ل سا در مقیاس این پرسشنامه دلبستگی به خدا:  الف(

 رابطه چگونگی از کوتاهی توصیف یک هر که باشد می )جمله( ماده 9ی حاو مقیاس این .است شده ابداع خدا به نسبت

 خدا، با رابطه در خود تجربیات و حاالت با را جمله هر تطابق درجه آزمودنی .دهد یم  ارائه را خداوند به نسبت فرد دلبستگی

 نمره دو آزمون این انجام نتیجه .است شده بندی درجه )موافق کاما ( هفت تا ف(مخال اما یک )کاز که لیکرت مقیاس یک روی

  رابطه این در وی «اضطراب» شاخص دوم، نمره و خدا به دلبستگی رابطه در آزمودنی « اجتناب»شاخص اول نمره که است

 وهالبع .است شده برآورد  13/3ب اضطرا بعد برای و92/3 اجتنابی بعد برای )درونی همسانی( کرونباخ آلفای ضریب.باشدمی 

 یا سبک ابعاد این در فرد وضعیت به استناد با و است .است داده نشان را سازه روایی از شواهدی خدا به دلبستگی مقیاس

 ایمن، دلبستگی دهنده نشان باشد، پایین مقیاس دو هر در فرد نمرات که معنا بدین ؛ین می شودتعی فرد دلبستگی وضعیت

 نوع نا ایمن ترین ی دهنده نشان مقیاس دو هر در باال نمره نهایتا  و اضطرابی دلبستگی دهنده نشان حالت این عکس

 بر بزرگساالن در دلبستگی روابط سنجش نظری الگوی کارآمدترین حاضر حال در که است توضیح به الزممی باشد. دلبستگی

 یا سبک ابعاد این در فرد وضعیت به استناد با و است شده استوار رابطه در  اضطراب و  اجتناب بعد دو گیری اندازه پایه

 ایمن، دلبستگی دهنده نشان باشد، پایین مقیاس دو هر در فرد نمرات که معنا بدین شود؛ می تعیین فرد دلبستگی وضعیت

ایمن ترین نوع  نا ی دهنده نشان مقیاس دو هر در باال نمره نهایتا  و اضطرابی دلبستگی دهنده نشان حالت این عکس

 دلبستگی می باشد.

 

                                                           
1 Dogan 
2 Ekas,  
3 Lickenbrock 
4 Whitman 
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 ، 4چالش ، 0حضور ، 2الهی مشیت ، 7تاثیرپذیری (املع 6 و گویه 12شامل  ( سیاهه7991خدا)الرنس، از فرد تصور سیاهه ب(

 سنجیده لیکرت مقیاس یک در که به خداست نسبت افراد احساسات ارزیابی سیاهه، این هدف.( است6خیرخواهی ،5پذیرش

( و 7991)الرنس،  97/3، 93/3، 16/3، 94، 92/3، 92/3به ترتیب  فوق عوامل از یک هر برای کرونباخ آلفای شود. ضریب می

گزارش شده است) حدادی و  12/3، و 17/3، 57/3، 11/3، 47/3، 13/3در ایران همین ضریب برای عوامل فوق به ترتیب 

  (.7093غباری، 

عبارتی است که به  72مقیاس حمایت اجتماعی چند بعدی،یک ابزار :(MSPSSشده) پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک پ(

و همکاران  1منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع:خانواده،دوستان و افراد مهم در زندگی توسط زیمت

ادراک شده توسط آزمودنی حمایت اجتماعی (تهیه شده است.مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی، میزان 7911)

را در هر یک ازسه حیطه یاد شده می سنجد.این مقیاس یک ابزار ساده ،کوتاه و متأثر از زمان است و به این دلیل در پژوهش 

 های زیادی از آن استفاده شده است.

راد مهم ( و اف72،9،1،6(،دوستان)77،1،4،0مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده دارای سه زیر مقیاس:خانواده)

(است.در این آزمون آزمودنی باید در هر گزینه یکی از جواب های کامالَ موافقم، موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کامالَ 73،5،2،7)

نمره گذاری می شود.برای به دست آوردن نمره  5تا  7مخالفم را انتخاب نماید. و هر سوال بر حسب پاسخ که دریافت داشته از 

(تقسیم کنید برای به دست آوردن نمره مربوط 72متیاز همه عبارات را با هم جمع کرده و بر تعداد آنها )میانگین کل آزمون ا

( تقسیم می 4به هر زیر مقیاس،امتیاز عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات آن )

جتماعی ادراک شده می باشد.ویژگی های روانسنجی مقیاس حمایت کنیم.نمره باال در این مقیاس بیانگر سطح باالی حمای ا

اجتماعی ادراک شده چند بعدی بر روی نمونه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است.نمونه مورد نظر در آخرین پژوهش 

نمره کل آزمون سال بوده است. میانگین  5/26مرد( با میانگین سنی  02زن و  722دانشجوی کالج ) 754انجام شده شامل 

51/5(7/31SD= برای زیر مقیاس خانواده،)07/5(7/46SD= برای زیر مقیاس دوستان ،)5/53(7/25SD= و برای زیر مقیاس )

 (.7092( بوده است.) ابراهیمی،=7/04SD)5/94افراد مهم

ا با افسردگی و ابتال به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی از اعتبار عاملی و همزمان مطلوبی برخوردار است زیر

همبستگی معکوس دارد به عالوه نویسندگان این مقیاس اظهار کرده اند که اعتبار سازه  Aبیماری کرونری قلب در تیپ نوع 

(.مقیاس حمایت 7092کرون همبستگی ندارد.) ابراهیمی،-این آزمون نیز مطلوب است زیرا با مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو

و ضریب  97/3ده چند بعدی از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است.ضریب آلفای کل آزمون برابر با اجتماعی ادراک ش

 (.7092قرار دارد.) ابراهیمی، 95/3تا  93/3آلفای زیر مقیاس های آن در دامنه ای از 

های گیری مقیاس( به منظور اندازه7919پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف:این پرسشنامه توسط ریف در سال ) ت(

( این الگو را پیشنهاد کردند که توسط پژوهشگران بسیاری بررسی شده 7919بهزیستی روانشناختی ساخته شد. ریف و کینر )

 14های بهزیستی روانشناختی را که دارای ی اصلی مقیاسناختی نسخههای بهزیستی روانشگیری مؤلفهاست آنها برای اندازه

عبارتی بود را طراحی کردند. پرسشنامه  71عبارتی و بعد فرم کوتاه آن که  54های گزاره توصیفی بود ساختند. سپس نسخه

                                                           
1 Influence 
2 Providence 
3 Presence 
4 Challenge 
5 Acceptance 
6 Benevolence 
7 Zimet 
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 -5تسلط بر محیط  -4 خودمختاری -0روابط مثبت با دیگران  -2پذیرش خود  -7زیرمقیاس است که عبارتند از:  6دارای 

 6رشد شخصی. در این پرسشنامه که برای بزرگساالن تهیه شده است آزمودنی در یک طیف لیکرت  -6زندگی هدفمند و 

سازد که تا چه حد با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است. سؤال ای شامل کامال  مخالف تا کامال  موافق مشخص میدرجه

(. همچنین 7092؛به نقل از حسینی،2339شوند )ریف، گذاری می( به صورت معکوس نمره9-73-70-76-71 -.....-0-4-5)

 آید. از جمع کل نمرات بهزیستی روانشناختی کل بدست می

( همسانی درونی خرده 2335) 7های متعدد گزارش شده است. دایرونیکپایایی این پرسشنامه در پژوهش روایی و پایایی:

( آزمون بهزیستی 7010یافته است. زنجانی طبسی در سال ) 93/3تا  11/3آلفای کرونباخ آنها را بین ها را مناسب و مقیاس

روانشناختی را بر روی دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی نمود و با روش همسانی درون پایایی را برای کل آزمون بهزیستی 

کند اعتبار پرسشنامه همبستگی مقیاس گزارش می 93/3تا  62/3های آن بین و برای خرده مقیاس 94/3روانشناختی برابر 

، 41/3بهزیستی روانشناسی ریف با مقیاس رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ به ترتیب 

د بهزیستی ( در پژوهشی با عنوان رابطه بین ابعا7011(.بیانی و همکاران )7010بدست آمد )زنجانی طبسی، 46/3و  51/3

گزارش کردند. در  93/3تا  19/3روانشناختی و سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آزادشهر روایی این پرسشنامه را 

محاسبه گردید 11/3پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، با استفاده از روش آلفای کرونباخ

و روش های آماری ضریب  -SPSS 27رم افزار آمارینها از برای تجزیه و تحلیل داده. که برای کل مقیاس بدست آمد

 استفاده شد. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان

 

 یافته ها

 نمونه آماری پژوهش متغیرهای کل معیار، واریانس انحراف میانگین، به مربوط اطالعات :7جدول

 تعداد واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

  30/745 34/11 72/762 کیفیت دلبستگی به خدا

 

03 

 24/759 76/19 36/715  تصور فرد از خدا                                 

 25/227 74/92 55/791 حمایت اجتماعی ادراک شده

 34/706 61/10 34/751 بهزیستی روانشناختی                            

    

)کیفیت دلبستگی به خدا، تصور فرد از خدا،حمایت اجتماعی  هایمتغیر کل : میانگین، انحراف معیار، واریانس7جدول 

 دهد.  را نشان میادراک شده و بهزیستی روانشناختی ( 

 

 

 

 

 

                                                           
1Dayronik 
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 کیفیت دلبستگی به خدا با بهزیستی روانشناختیرابطه همبستگی بین 2جدول 

شاخص                       

 متغیرها                

 ضریب همبستگی

r پیرسون 

ضریب 

 Vتعیین 

سطح معناداری 

 Pارزش 

 Nتعداد 

 

شناختیکیفیت دلبستگی به خدا/ بهزیستی روان  123/3** 604/3  3373/3  03 

 

 معنی دار است.  37/3** در سطح 

رابطه  روانشناختی در مادران مبتال به اوتیسمکیفیت دلبستگی به خدا با بهزیستی مشاهده می شود بین  2با توجه به جدول 

کیفیت دلبستگی به خدا (. بنابراین می توان نتیجه گرفت با p  ،123/3=r >37/3مثبت وجود دارد ضریب همبستگی ) 

 افزایش می یابد.  مادران کودکان مبتال به اوتیسمدر  بهزیستی روانشناختی

 

 بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان مبتال به اوتیسم ادراک شده باحمایت اجتماعی رابطه همبستگی بین  0جدول 

شاخص                       

 متغیرها                

 ضریب همبستگی

r پیرسون 

ضریب 

 Vتعیین 

سطح معناداری 

 Pارزش 

 Nتعداد 

 

/ بهزیستی حمایت اجتماعی ادراک شده  

 روانشناختی
977/3** 610/3  3373/3  03 

 معنی دار است.  37/3** در سطح 

بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان مبتال به  حمایت اجتماعی ادراک شده بامشاهده می شود بین  0با توجه به جدول 

حمایت  (. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایشp  ،977/3=r >37/3رابطه مثبت وجود دارد ضریب همبستگی )  اوتیسم

 افزایش می یابد.  میزان بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان مبتال به اوتیسم  ادراک شدهاجتماعی 

 تصور فرد از خدا با بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان مبتال به اوتیسمرابطه همبستگی بین  4جدول 

شاخص                       

 متغیرها                

 ضریب همبستگی

r پیرسون 

ضریب 

 Vتعیین 

سطح معناداری 

 Pارزش 

 Nتعداد 

 

تصور فرد از خدا/ بهزیستی روانشناختی   103/3** 543/3  3373/3  03 

  

 معنی دار است.  37/3** در سطح 
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رابطه  تصور فرد از خدا با بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان مبتال به اوتیسممشاهده می شود بین  0با توجه به جدول 

(. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش تصور فرد از خدا میزان p  ،103/3=r >37/3مثبت وجود دارد ضریب همبستگی ) 

 بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان مبتال به اوتیسم  افزایش می یابد. 

شده با  به خدا و حمایت اجتماعی ادراککیفیت دلبستگی به خدا، تصور فرد  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون 4جدول 

 بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان مبتال به اُتیسم می باشند

 df مجموع مجذورات منبع واریانس
میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری R 2R SE 

 615/73 045/3 511/3 332/3 010/0 729/015 2 646/2579 رگرسیون

      71/774 21 664/75169 باقیمانده

      729/015 03 07/71195 کل

 

واریـانس مربـوط بـه     %5/04( معنادار است و نزدیک به P≤35/3( در سطح )010/0مشاهده شده ) Fبراساس این نتایج میزان 

 (.2R=  045/3شود )تبیین می معنویت و رشد اخالقی بر سالمت روان

 بحث و نتیجه گیري

کیفیت  دلبستگی به خدا ، تصور فرد از خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه 

بود. تحلیل داده ها نشان داد که  کیفیت دلبستگی به خدا، تصو فرد از خدا  و  روانشناختی در مادران کودکان مبتال به اوتیسم

ر این وهش های قبلی صورت گرفته دآنان در ارتباط بود.نتایج این پژوهش با پژ حمایت اجتماعی ادراک شده با سالمت روانی

 و 6گرانکوسیت ؛2331فالنلی،  و الیسون ،5شاو ؛براد4،2373کونیک و0 الیسون ،2گالک ،7زمینه همچون پژوهش )فالنلی

 (70،2332زوک و 72ورهاگن ،77بانتکو  اورلینکز ،73جانکر -شاپ ؛ 9،7992ور شی و 1؛ کرکپاتریک2334؛2331، 1کرکپاتریک

 .است هماهنگ بوده

                                                           
1 Flannelly 
2 Galek 
3 Ellison 
4 Koenig 
5 Bradshaw 
6  Granqvist  
7 Kirkpatrick 
8 Kirkpatrick 
9 Shaver 
10 Schaap-Jonker  
11  Eurelings-Bontekoe 
12. Verhagen 
13 Zock 



  935-002، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

      ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

742 
 

 نتیجه این به و بررسی کردند را خدا از فرد تصور نوع و روانی اختالالت ارتباط بین( 2373کونیک) و الیسون گالک، فالنلی،

 اختالالت نشانگاندانستند) می و بخشاینده دارنده دوست نزدیک، را خداوند که خدا افرادی مثبت از تصور با افراد که رسیدند

 تصور یافتند که خود پژوهش در( 2331فالنلی) و الیسون شاو،(SCL-93R) براد .است بوده دیگران از تر پایین آنها، روانی در

 نتیجه این به همچنین هستند؛ پژوهشگران ارتباط در روانی اختالالت از گستره وسیعی با معکوس صورت به خدا از مثبت

 همچنین  (SCL-93R) .بودند دیگران از ترنشانگان پایین لیست چک ابعاد در خدا، به مثبت تصور افراد با که رسیدند

 و 7نیوتون .مثبت دارد ارتباط خداوند، از مثبت تصور با روانی که بهزیستی کردند مشاهده (2331کرکپاتریک) و گرانکویست

 های مقابله میزان و خدا از والدین تصور بین ارتباط در استثنایی، کودکان والدین روی بر که پژوهشی در (2373،)2تاش مکین

مقابله های  از خدا از مثبت تصور با استثنایی، کودکان والدین که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام ها استرس با مقابله در آنان

 مثبت تری را به صورت ها موقعیت همچنین افراد این بودند؛ مقاومتر فشارهای روانی، برابر در و برخوردار مؤثرتری روانشناختی

 نیز تاش میکن و نیوتون های یافته .گذاشت نخواهد تنها هاسختی در را آنان که خداوند داشتند باور و میکردند ارزیابی

 کیفیت بین توان ارتباط می نیز نظری لحاظ از فوق، تحقیقات بر عالوه .بودند حاضر پژوهشگران های تأییدکننده یافته

 با دلبستگی افراد داد؛ قرار بررسی مورد را روان سالمت و حمایت اجتماعی ادراک شده را با از خدا فرد تصور و خدا به دلبستگی

 پژوهش از حاصل یافته های .است دیگر افراد از بیشتر نیز افراد این روانی و سالمت دارند خداوند از تری مثبت تصور ایمن،

عمل  به دیگری پژوهش بایستی دیگر گروه های در مورد .است محدود استثنایی کودکان والدین پذیری- تعمیم لحاظ از حاضر،

 .شود حاضر بررسی پژوهش های یافته با حاصل، یافته های و آید

 مراجع

 ( . روان شناسی مرضی کودک  . تهران : دانشگاه پیام نور . 7013آزاد ، حسین .)  -

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با شیوه فرزند پروری (.بررسی 7092ابراهیمی،رضا.) -

 زنان شاغل شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه.

رابطه فنوتیپ گستره در خودماندگی مادران با (.7097ا)شارت، محمد علی، قربعلی، اکرم، صرامی فرونشانی، غالمرضب -

 نظریه ذهن کودکان، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی؛

( روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف.مجله 7011بیانی،علی اصغر؛کوچکی،عاشور محمد؛بیانی،علی،) -

 .742-757: 2روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،سال چهاردهم،شماره 

،سبک های هویت و هوش معنوی در پیش بینی بهزیستی (.بررسی نقش تمایز یافتگی خود7092حسینی،حسین) -

 روانشناختی دانشجویان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه رازی.

 فصلنامه . دانشجویان در پارانویامانند افکار و خدا از تصویر ذهنی .(7093ب) بناب، غباری و ا ع کوهسار، حدادی -

 .212-295(21)7ایرانی، روانشناسان

بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی، دلبستگی  (.7093سمیه. شهابی زاده، فازمه. دستجردی، رضا) خراشادی زاده، -

 40-59(.4)4مجله روانشناسی و دین. های اسنادی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان شهر بیرجندبه خدا و سبک

ای و حمایت اجتماعی مقابله(. رابطه سبک های 7097کاکابرایی، کیوان، ارجمند نیا، علی اکبر، افروز، غالمعلی) -

. 7019ادراک شده با مقیاس های بهزیستی روانی در بین والدین با کودکان استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال 

 7-26، 2فصلنامه افراد استثنایی، 

                                                           
1 Newton 
2 McIntosh 
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، «دلبستگی به خداادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و »شهابی زاده، فاطمه، سپاه منصور، مژگان، خوشنویس، الهه،  -

 250-256، ص 7011، 75فصلنامه روانشناسان ایرانی، ش

آزمون بهزیستی روانشناختی.پایان نامه کارشناسی  (.ساخت و هنجاریابی مقدماتی7010زنجانی طبسی،رضا) -

 ارشد.روانشناسی عمومی،دانشگاه تهران.
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