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Abstract 

 

Background and Purpose: One of the factors influencing the 

acceptance of autistic children by their mothers is the mothers’ attitude 

towards God. The present study aimed to investigate the role of mothers’ 

theological viewpoints and attitudes towards God on accepting the autistic 

child. 

Materials and Methods: This study was qualitative and an 

unstructured interview was conducted to collect information from nine 

mothers with autistic children. These mothers were selected by purposive 

sampling method and sampling continued until reaching saturation. The 

grounded theory using open, axial, and selective coding was conducted to 

analyze the data. 

Results: The findings showed that different dimensions of attitude 

towards God played a role in the acceptance of mothers with autistic 

children. These dimensions included the purposefulness of creation, the 

Creator of the universe, the creature versus the Creator, acceptance and 

commitment, the truth of humans, and hope as a motivating force in life. 

Finally, the paradigm model was proposed based on theological 

dimensions. 

Conclusion: Based on the findings of the study, it can be concluded 

that the correct attitude towards God leads to the acceptance of autistic 

children by their mothers. 
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 اتیسم: یک مطالعه کیفی فرزند کودک از سوی مادران دارای پذیرش شناسی درخدا نقش بررسی
 

 

 3آریانپور حمیدرضا ،*2میرصالح رضاپور یاسر ،1مزرعی محمدی ابتسام

  

 
 

 

 

 

 چكیده

ز سوی گذار بر پذیرش کودکان مبتال به اتیسم ایکی از عوامل تأثیر سابقه و هدف:

حاضر، تعیین  پژوهش از هدف منظور همین ها به خداوند است. بهمادران، نحوه نگرش آن

 .در پذیرش فرزند مبتال به اتیسم است شناسی و نگرش مادران به خداوندخدا نقش

 مادر 9 از اطالعات آوریجمع کیفی است. برای نوع از مطالعه این ها:مواد و روش

 گیرینمونه روش به مادران این. گرفته شد ساختاریافتهغیر دارای فرزند اتیسم مصاحبه

 هاداده تحلیل برای ها ادامه یافت.به اشباع رسیدن پاسخ تا گیرینمونه و شدند انتخاب هدفمند

 .شد انتخابی استفاده و محوری باز، کدگذاری شیوه سه و ایزمینه نظریه از

 دارای پذیرش مادران بر نگرش به خداوند زا مختلفی ابعاد دهدمی نشان نتایج ها:یافته

 در مخلوق هستی، خالق آفرینش، بعد هدفمندی 6ابعاد شامل  این دارد که نقش فرزند اتیسم

. است زندگی انگیزاننده نیروی یک مثابهبه انسان و امید حقیقت تعهد، و پذیرش خالق، برابر

 .ابعاد ارائه شد بر اساس این مفهومی مدل درنهایت

 نگرش صحیح از خداوند گرفت نتیجه توانمی پژوهش هاییافته به توجه با تاج:استن

 .شودمی اتیسم فرزند دارای مادران پذیرش فرزند از سوی موجب

 

 مادران شناسی،پذیرش، خدااتیسم،  های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 دانشکده عمومی، شناسیروان

 اجتماعی، و انسانی علوم

 ایران اردکان، اردکان، شگاهدان

 دانشکده مشاوره، گروه دانشیار، -2

 اجتماعی، و انسانی علوم

 ایران اردکان، اردکان، دانشگاه

 شناسی،روان گروه استادیار، -3

 و انسانی علوم دانشکده

 اردکان، دانشگاه اجتماعی،

 ایران اردکان،

 

 

 

 

 

 

 : مؤلف مسئول* 

 یاسر رضاپور میرصالح

 انسانی علوم کدهدانش مشاوره، گروه

 اردکاااان، دانشاااگاه اجتمااااعی، و

 ایران اردکان،

 
Email: 
y.rezapour@ardakan.ac.ir 

 

 

 1399آذر  23دریافت: 

  1400تیر  14 اصالحات:

 1400دی  6پذیرش: 

 

 

   پژوهشی اصیلمقاله 
 .5-14صفحه:  1400، سال 2، شماره 9دوره 

 

 دين و سالمت 

 ودک از سوی مادران دارایپذیرش ک شناسی درخدا نقش محمدی مزرعی، ابتسام؛ رضاپور میرصالح، یاسر؛ آریانپور، حمیدرضا. بررسی :استناد ◄

(.فارسی) 5-14(: 2)9؛1400دین و سالمت، پاییز و زمستان اتیسم: یک مطالعه کیفی.  فرزند
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 مقدمه

 عامل یک عنوانبه اتیسم طیف اختالل دارای کودک

 و دهدمی قرار تأثیر تحت را مادران هیجانات روانی فشار

 کودک مشکالت پذیرش یا مقابله با برای را هاتوانایی آن

 ارزیابی به زیادی حد تا این تأثیرات(. 1) دهدمی کاهش

 دارد که بستگی منابعی نیز و مسئله از هاآن شناختی

 توانایی هرچه دارند. دسترس در آن با آمدن کنار برای

 دارد احتمال کمتر شد،با بیشتر مقابله برای مادران

 یک پذیرش (.2) شوند زاآسیب هایموقعیت گرفتار

 به اتیسم فرزند دارای مادران برای مؤثر ایمقابله راهبرد

 والدین درباره شناختیروان پذیرش هرچه. آیدمی شمار

 سالمت یابد، افزایش فرزندشان سازمشکل رفتارهای

رویکرد معروف  (.3) یابدمی فزایشا نیز هاآن روانی

 & Acceptanceدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

Commitment Therapy: ACT نیز مؤید این مسئله )

دست آوردن معنای رضایت از زندگی به ACTاست. در 

خواهیم نیست، بلکه به معنای رضایت از هر آنچه می

های هیجان جهه با موقعیتتجارب، پذیرش آنان و موا

 (.4منفی است )

شود این است که به چه سؤالی که در اینجا مطرح می

دلیل فردی از پذیرش و تعهد بیشتری نسبت به فرد 

دیگری دارد، چه چیزی موجب پذیرش و تعهد افراد در 

شود و پذیرش و تعهد از کجا مقابل وقایع تلخ زندگی می

طور مستقیم در گیرد. یکی از عواملی که بهینشئت م

پذیرش یک حادثه در زندگی نقش دارد، دیدگاه و 

 شناخت فرد نسبت به خدا و آفریننده خویش است. در

 از برخی است ممکن زندگی ناگوار و سخت هایموقعیت

 برخی کهدرحالی بپردازند، معنوی هایحمایت به والدین

 عقاید نفی و خداوند از عصبانیت به است ممکن دیگر

  (.5) بپردازند خود قبلی

 ترینمهم او همواره از شناخت و خدا وجویجست

 دارد؟ هدفی هستی (. آیا6بوده است ) بشر هایدغدغه

 هستی آفریدگار بلی، اگر دارد؟ ایآفریننده جهان آیا

 آفریدگان با او ارد؟د صفاتی چه است؟ وجودی چگونه

 (.7) است؟ چگونه خود

با وجود اهمیت و ضرورت پذیرش فرزند و شناسایی 

چگونگی پذیرش در زندگی مادران کودکان مبتال به 

های بسیار محدودی عوامل مؤثر اتیسم، تاکنون پژوهش

اند. بیشتر بر پذیرش فرزند از سوی مادران را بررسی کرده

                              شده در این زمینه به صورت کم ی های انجامهشپژو

اثربخشی مداخالت مرسوم پذیرش و تعهد را بررسی 

که پذیرش و تعهد در این مادران ممکن اند، درحالیکرده

است نسبت به افراد دیگر متفاوت باشد. از طرفی دیگر، 

                                                    مطالعات کم ی از بررسی عمیق این پدیده ناتوان هستند و 

توانند این فرایند را به شکل بهتری مطالعات کیفی می

بررسی کنند؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین نگرش 

مادران دارای فرزند اتیسم به خداوند و نقش آن در 

 پذیرش فرزند خود انجام شده است.

 

 ها مواد و روش

 است. جامعه کیفی مطالعات نوع از حاضر پژوهش

 به کنندهعهمراج مادران تمامی شامل پژوهش آماری

 با. بود 1398آبادان در سال  شهرستان اتیسم مرکز

انتخاب  مادرانی هدفمند، گیرینمونه شیوه از استفاده

بر  پذیرش سطح بودن یعنی باال مالک ورود شدند که

همکاران  و Bondعمل  و پذیرش مقیاس میانگین اساس

 سطح تحصیالت حداقل ( و35بیشتر از ( )نمره 8،9)

 سابقه داشتن خروج شامل هایرا داشتند. مالک دیپلم

 از بیش داشتن و خاص جسمانی-شناختیروان بیماری

سطح تحصیالت به این دلیل حداقل . بود معلول فرزند 1

کنیم  دیپلم در نظر گرفته شد که اطمینان حاصل

دارند.  سبیمنا سؤاالت درک به پاسخگویی مادران برای

 به های کیفی،مطابق بیشتر پژوهش نمونه تعداد

 اشباع حالت به هامصاحبه شد که انتخاب ایاندازه

 نفر، 7های پاسخ ثبت و مصاحبه از برسند. پس

 منظوررسید. بهمی اشباع حالت به های افرادپاسخ

 هامصاحبه نظریه، بیشتر مفهومی غلظت و تنوع افزایش

 یافت. مهادا دیگر فرد 2 با

و  هاداده آوریجمع یافته: برایساختارمصاحبه غیر
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 پذیرش فرزند از سوی بر شناسیخدا نقش تعیین

( به unstructureیافته )غیر ساختار مصاحبه مادران،

دقیقه برای هریک از شرکت کنندگان انجام  45مدت 

 ابعاد مختلف و پژوهش کلی هدف در نظر گرفتن با .شد

 دربرگیرنده شدند که طراحی االتیسؤ شناسی،خدا

دیدگاه شما »خدا از قبیل  به نگرش مختلف هایجنبه

نسبت به خدا چیست، چگونه با او ارتباط برقرار 

 چگونگی و درک از آگاهی برای. بودند« کنید و...می

 یطراحتعهد سؤاالتی  و پذیرش درباره ارزیابی مادران

 شرایط ینا با را خود فرزند آیا»اینکه  مانند شد

 سوی از فرزند پذیرش باعث عواملی چه اید،پذیرفته

 کارشناس نظرات بندیجمع با ...«.است و  شده شما

روایی محتوایی  از اطمینان برای موضوع، به آگاه

(content validity)10 مصاحبه انجام برای سؤال 

نفر  3 روی (Pilot studyپایلوت ) مطالعه .شد انتخاب

. شد بازبینی سؤاالت برخی ها،آن ردهایبازخو با و انجام

 شناسیخدا ابعاد و غیرمستقیم مستقیم طوربه سؤاالت

  کرد.می بررسی را مادران

 ها تکراریدر مصاحبه هاآزمودنی پاسخ پس از آنکه

 منظوررسید، به اشباع حد به اصطالحبه و شد

 روش از هامصاحبه از حاصل هایداده وتحلیلتجزیه

 پارادایم شناسی وای با رویکرد پدیدارنهزمی نظریه

پارادایم تفسیری بر  .شد استفاده انتقادی جایبه تفسیری

دسترسی به واقعیت تنها از که این باور شکل گرفته است 

ها که افراد به پدیده شودطریق مفهومی درک می

 .دهندمی

 دقتبه تعامالت و هامصاحبه تمام حاضر پژوهش در

 هاآن بین در مشترک هایالگو شدند. رورم بارها و ثبت

محوری و انتخابی  باز، کدگذاری سه شیوه و از شناسایی

یی محتوا ییروا برای تحلیل استفاده شد. نسبت

(Content Validity Ratio: CVR )برای محاسبه حداقل 

 منظوربه نامقدار قابل قبول بر اساس تعداد متخصص

این شاخص را ارزیابی شد.  مصاحبه بدون ساختار

Lawshe (10 طراحی کرده است. برای محاسبه نسبت )

کارشناس آگاه به موضوع استفاده  8روایی محتوایی از 

 75/0آمده در این افراد بیش از دستشد و مقدار آمار به

 شود.بود که با توجه به این تعداد، مطلوب تلقی می
 

 هایافته

 ها،مصاحبه از حاصل هایدهدا تحلیل اساس بر

شناسی و نگرش به ماهیت خداوند در مادران محتوای خدا

 6دارای فرزند اتیسم که پذیرش زیادی داشتند، شامل 

 بعد بود که عبارت بودند از:

 

 آفرینش ( هدفمندی1

از نظر قرآن جهان آفرینش بیهوده خلق نشده است، 

 بلکه تمامی اجزا و عناصر آن برای هدف و غرض

های مادران اند. آنچه از صحبتمشخصی خلق شده

استخراج شد، نشان داد بیشتر مادران قائل به هدفمندی 

خواهی آفرینش بودند. این مقوله شامل مفاهیم آرمان

 در بندیمتفاوت، الویت های)هدف داشتن(، هدفمندی

 غایی، خودشکوفایی، به هدف عنوانبه اهداف، آرامش

روزمرگی است.  از خدا و رهایی به رسیدن، رسیدن کمال

 در انسانی هر»بیان داشت:  3کننده برای مثال، مشارکت

 است، هدفمندی بر خلقت نظام اساس دارد. هدف زندگی

 یک دنبال به هرکسی و نیست یکسان هم با هاهدف اما

 است، بیمار فرزندش که مادری برای       مسلما  است. چیزی

 قرار اهدافش الویت در او بهبودی برای تالش و سالمتی

 خدا به وصول و خواهدمی آنچه آرامش، به رسیدن. دارد

 .«...است  فردی هر مهم اهداف از

 

 ( خالق هستی2

 .دارند خود آفریننده از شناخت نوعی هاانسان همه

مادران به موجب پذیرش و تعهد باالی خود نگاه 

تری به خداوند داشتند و بعضی صفات الهی را اختصاصی

دیدند. این مقوله دربردارنده تر میندگی خود پررنگدر ز

 در خداوند امید، حضور آخرین عنوانبه مفهوم خدا 9

  الهی، علم الهی، قدرت زندگی، قضاوقدر لحظهلحظه

  الهی، خدا الخالقین، عطوفتالهی، احسن حکمت و

عنوان مثال، الهی است. به آرامش و امتحان منبع
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 و جاهمه از وقت هر»: اشتاظهار د 1کننده مشارکت

 آرامش من به خدا به امید تنها      ب رم،می کسهمه

 حس زندگیم هایلحظه تمام در را خدا من دهد.می

 آگاه چیزی هر به و دارد توان کاری هر بر خدا. کنممی

 که دانممی امتحانی و مصلحت را فرزندم بیماری است.

 قتوهیچ خدا است. شده داده قرار من سرنوشت در

 ترمهربان و دلسوزتر مادر یک از و کندنمی خلق نقص

 «....است 

 

 ( مخلوق در برابر خالق3

مادران با توجه به صفاتی که برای خداوند قائل بودند 

نگرشی که به او داشتند، وظایفی را برای خود در  و مطابق

کردند. این مقوله نظر گرفته بودند و با او ارتباط برقرار می

خدا،  با خدا، ارتباط به خدا، ایمان به یم اعتقادشامل مفاه

خدا،  همیشگی خدا، یاد با ارتباط در فردی هایتفاوت

عنوان نمونه، بودن و شکرگذاری است. به تسلیم

 هستم معتقد خدا وجود به من»گفت:  7کننده مشارکت

 در شود. ترقوی خدا به ایمانم شد باعث فرزندم بیماری و

 یاد و زنممی حرف خدا با یزندگ سخت هایلحظه

 را خدا دهد.می توان من به و کندمی آرامم خدا همیشگی

 و کنممی شکر داده است، من به که چیزی هر خاطربه

 «....هستم  اوامرش تسلیم

 

 ( پذیرش و تعهد4

 اتیسم به مبتال فرزند مادران که دارد اشاره مقوله این

 هست، که نهگوآن و دارد که شرایطی وجود با را خود

 توجه با. کنندمی تعهد احساس او به نسبت اند وپذیرفته

 که شد استخراج پذیرش انواع شده،انجام هایمصاحبه به

 یک تنها مادری هر که نیست معنا این به هاآن تفکیک

 انواع از تلفیقی است ممکن دارد، بلکه را پذیرش نوع

 پذیرش مفهوم 6 شامل مقوله این. باشد داشته را پذیرش

 عقالنی، پذیرش آگاهانه، پذیرش نگرانه، پذیرشواقع

پذیری است. مسئولیت و عاطفی، تعهد معنوی، پذیرش

 فعلی شرایط»: گفت 9کننده عنوان نمونه، مشارکتبه

 خود به ام.پذیرفته هست که گونههمین را پسرم

 امکان چطور دارد. وجود       واقعا  شرایط این که امقبوالنده

 که را ایبچه اما است پذیرفت، سالم که را ایبچه دارد

 کار چه پذیرفتمنمی اگر نپذیرفت؟ دارد مشکل یا نقص

 به مادری هر شودمی باعث مادرانه احساس کردم؟می

. باشد داشته محبت و عالقه هست، که هرطوری فرزندش

 داشتم، مطالعه بیماری این مورد در چون طرفی دیگر، از

 داشته اعتقاد وقتی براین،عالوه. یرمبپذ توانستم ترراحت

نوشته  انسان سرنوشت در را چیز یک خداوند که باشی

 مسئله این پذیرش در دارد، وجود آن در حکمتی و است

 .«...است  تأثیرگذار

 

 ( حقیقت انسان 5

اشاره دارد و همان  های انساناین مقوله به ویژگی

همه  .محدودتری است سطح در شناسی ولیانسان مفهوم

هایی را ها مخلوقات خداوند هستند و قابلیتانسان

صورت ذاتی در نهاد خود دارند. مفاهیم این مقوله به

 خداشناسی، یکسان با خودشناسی اند از: برابریعبارت

 2کننده اختیار. مشارکت و ها، جبرانسان حقیقت بودن

 را خدا بشناسد، را خودش بتواند انسان اگر»گفت: 

است  کافی همین شناخت، را خدا وقتی بشناسد. تواندمی

شده  خلق چگونه ما عصبی سیستم. رسدمی چیزهمه به و

 وقتی کند؟ خلق را خودش تواندمی انسان آیا است؟

 که بینیممی کنیم، مقایسه دیگر هاینژاد با را خودمان

 شکل یک به همه است، ظاهر و پوست در فقط اختالف

 باعث این. است متفاوت شروک فقط ایم،شده ساخته

 .«...نباشد  ما انسانیت در اختالفی هیچ شودمی

 

 زندگی  انگیزاننده نیروی یک مثابهبه ( امید6

امید یک نگرش ذهنی و عاطفی است که بر کیفیت 

زندگی تمرکز دارد و شامل انتظار نتایج مثبت از تمام 

ه شود. امید به انسان اجازها و اتفاقات روزانه میچالش

دهد با تالش فراوان برای رسیدن به اهداف خود قدم می

های بردارد و با موانع مجادله کند. با توجه به مصاحبه

عنوان نیرومندترین انگیزه در مادران شده، امید بهانجام

  از نفس، انتظار آخرین تا بود که دربردارنده مفاهیم تالش
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 مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

 

 اندیشی و نیرویکوچک، مثبت تغییر یک از آینده، انگیزه

بیان کرد:  5کننده درون است. برای مثال، مشارکت

 یاد را کوچکی چیز و بکند کوچکی تغییر دخترم وقتی»

 و کنم تالش بیشتر دارم دوست شوم.می امیدوار بگیرد،

 رفتن راه توانایی و زیاد هوش فرزندم به خدا دهم. ادامه

 اما ها،بچه بقیه مثل نه شاید م،کن کمکش اگر داده است،

 بیشتر خاطر، همین به. بایستد پایش روی خودش حد در

  .«...شوم می امیدوار او بهبودی به

در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، از بین 

شده در مرحله کدگذاری باز، پدیده کدهای مشخص

ها و ای، کنشگر، زمینهمحوری، شرایط عللی، مداخله

 که طور(. همان1مشخص شدند )شکل پیامدها 

 مقوله عنوانمخلوق در برابر خالق به شود،می مشاهده

 شد. مقوله انتخاب شناسیخدا پدیده و محوری

 اول، شیوه در شود؛می انتخاب شیوه دو به ایهسته

 گزینش را موجود هایمقوله از یکی است ممکن محقق

 یک تساخ و تعیین به باید او دوم، شیوه در و کند

 (. 11) کند اقدام جدید مقوله

مخلوق در  اول، شیوه با استفاده از پژوهش این در

 نوعیبه که شد انتخاب هسته مقوله عنوانبه برابر خالق

 مقوله این با ارتباط در را دیگر مقوالت تمامی توانمی

 عللی شرایط عنوانبه هستی خالق مقوله. کرد فرض

 بر که شودمی کدهایی شامل عللی شرایط شد؛ بانتخا

هایی که نگرش و دیدگاه. گذارندمی تأثیر محوری مقوله

ایجاد  مادران نسبت به خالق هستی داشتند، علت و عامل

 مقوله همچنین. شد مخلوق در برابر خالق شناخته مقوله

 شد که انتخاب ایزمینه شرایط عنوانبه انسان حقیقت

. کردرا فراهم می مادران تعهد و یرشزمینه تسهیل پذ

 انتخاب گرمداخله شرایط عنواننیز به آفرینش هدفمندی

 وسیعی و کلی شرایط گرمداخله شرایط شد؛ چنانکه

. گذارندمی اثر راهبردها و فرآیندها چگونگی بر که هستند

پذیرش و تعهد  آفرینش بر هدفمندی بدین ترتیب،

 و کنش عنوانبه یرش و تعهداین پذ گذار بود ومادران اثر

 نیروی مثابهبه که به موجب آن امید شد انتخاب تعامل

 .زندگی حاصل شد انگیزاننده

 

 بحث

 متن از پژوهشگران هایبرداشت از استفاده با

 کدگذاری اساس بر هاداده تحلیل و نتایج هامصاحبه

 در زیادی بسیار که عوامل کرد بیان توانمی محوری،

مادران نسبت به خدا تأثیر  شناسی و نگرشخدا تعیین

 شد.می منجر هاکودک از سوی آن پذیرش به که داشتند

 داشتند، ایپیوستههمبه و گسترده ارتباط عوامل این

 یکدیگر بر عوامل گفت که بیشتر توانمی کهطوریبه

 .بودند اثرگذار

نگرش  به پرداخت که عللی هایویژگی به باید ابتدا

ها این نگرش .است بت به خالق هستی مربوطمادران نس

طور مستقیم با مقوله محوری ارتباط متقابل داشتند و به

با یکدیگر موجب ایجاد  مقوله دو زمان اینارتباط هم

راهبرد پذیرش و تعهد در مادران شد. به عبارتی دیگر، 
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 اتیسم فرزند پذیرش کودک از سوی مادران دارای شناسی درخدا نقش 
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 ترینمهم مخلوق در برابر خالق خالق هستی و به نگرش

  .مادران قلمداد شد پذیرش و تعهد عامل

 خود فرزند بیماری الهی قدر و قضا به معتقد مادران

 هاآن کنترل از که دانستندمی خدا سوی از سرنوشتی را

 همچنین بود. خداوند امر تسلیم باید تنها و است خارج

 خود، دانستند؛ اگرچهمی خدا سوی از حکمتی را آن

 خدا که بودند معتقد دانستند،نمی آن را حکمت و علم

 مفاسد و مصالح به و کندنمی عبث و بیهوده کار

 امتحانی و آزمایش این لذا دارد، آگاهی و علم بندگانش

 وقتی که بود امیدی آخرین خدا. است خداوند سوی از

 هایجرقه او با ارتباط بریده بودند، جاهمه و کسهمه از

 در را خداوند حضور. کردمی روشن هاآن دل در را امید

 یاد با و کردندمی احساس خود زندگی لحظهحظهل

 نشان این برسند. آرامش به توانستندمی او همیشگی

نوع نگاه به خالق هستی و نحوه ارتباط و تعامل  دهدمی

مادران  در را تعهد و پذیرش برای اصلی شرط با او،

 کند. می ایجاد

های پیشین نتایج پژوهش نتایج پژوهش حاضر با

 ( نشان داد درک12نانچه پژوهش متولی )است. چ همسو

 مادران به را امید این زندگی در او یافتن و خداوند وجود

 که دارد وجود خودشان قدرت از برتر قدرتی که دهدمی

 هایناممکن و کنند تکیه او به توانندمی سخت شرایط در

 سخت ایروزه تقابل در و بسپارند او به را خود زندگی

 به مسیری عنوانبه را او سوی از شدن آزمایش زندگی،

 مسیر در او لطف شکرگزار و کنند ارزیابی کمال سمت

 داد نشان( 13) فیروزآبادی پژوهش نتایج. باشند زندگی

 مشکالت، هنگام خدا از کمک درخواست و معنویت

 آرامش کسب و هاسختی تحمل برای والدین دهندهیاری

 و خدا حکمت و قدرت به اعتقاد خاطربه هاآن. است بوده

 و رها امیدینا و سرگردانی از او به هارویداد دادن نسبت

همچنین  بودند. کرده برقرار خود فرزند با مؤثرتری ارتباط

Lu  وCui (14بیان کردند بیشتر ) با ارتباط دارای مردم 

 کنندمی ایجاد قوی باوری خود، در مشکل امهنگ خداوند

 دستبه حمایت و امید آرامش، احساس طریق این از و

 که در پژوهش خود اظهار داشت افرادی Beck .آورندمی

 تنش دچار کمتر دارند، خداوند به بیشتری دلبستگی

 و حمایت منبع یک عنوانبه را خداوند اغلب و شوندمی

های این یافته مقابل، در (.15) گیرندمی نظر در قدرت

 همکاران و Caqueo-Urizarنتایج پژوهش  پژوهش با

 مادران داشتند بیان که( 17)و همکاران  Ekas و( 16)

 هاینگرش و مذهبی باورهای نظر از اتیسم فرزند دارای

 نیست.  همسو د،کننمی افت معنوی

 عنوانبه ایزمینه شرایط عللی، شرایط بر عالوه

 شناخته بسترساز هایویژگی و عوامل از ایمجموعه

منجر شده است.  به پذیرش و تعهد در مادران که اندشده

ها یکسان است، مادران با اعتقاد به اینکه حقیقت انسان

ار گرچه در ظاهر با هم تفاوت داشته باشند، فرزند بیم

خود را چون انسان است، پذیرفته بودند و نسبت به او 

ای را برای تعهد داشتند. همچنین خودشناسی زمینه

شناخت خالق هستی و وظایف مخلوق در برابر او فراهم 

 را امکان جهان مبدأ بشناسد، را خویش انسان کرد. اگرمی

 از پیش را ابدی حیات آورد،می ایمان معاد به شناسد،می

 و آغاز بین مسیر و بنددمی دل آن به بیند،می یزیچ هر

 مبدأ هم نشناسد، را خویش اگر اما شناسد،می را انجام

 ابدی حیات و معاد به هم و کندمی فراموش را خدا یعنی

 همه از خود، کردن فراموش با واقع در ندارد. توجهی

 (. 18) ماندبازمی معارف

دفمندی آفرینش در مادران عامل اعتقاد به ه

ها که همان پذیرش و گری است که بر راهبردمداخله

آفرینش  کریم، قرآن دیدگاه گذارد. ازتعهد است، اثر می

مؤمنون  سوره 115 آیه مثال، است؛ برای مندغایت      کامال 

 به شما اینکه و آفریدیم بیهوده را شما که ایدپنداشته آیا»

 غایت و غرض بیانگر «شوید؟مین بازگردانده ما سوی

 کندمی تأیید را الهی ذات بودن غایت و است الهی افعال

 هدفمندی بر شریفی مبنی پژوهش نتایج با که( 19)

 بیان که Yalomاندیشه  با و (20است ) همسو هستی

 نقشه جهان و ندارد وجود جهان در معنایی کندمی

 که چیزی آن جز هدفی و مشیخط هیچ و ندارد عظیمی

 . (21است ) تضاد ندارد، در وجود کند،می خلق فرد خود

 امید، راهبردهایی ایجادکننده چنین پیامدهای
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. شودمی تلقی مادران برای محرکه زندگی و انگیزه

ارند، مادران با پذیرش و تعهدی که به فرزندان خود د

کنند. از سویی دیگر، امید را در زندگی خود ایجاد می

این عامل مبنای حفظ و تداوم پذیرش و تعهد آنان به 

بهتر و  زندگی مروج شفابخش، نیروی امید .آیدشمار می

 است آشفته یا جدید در شرایط دهنده پاسخ مناسبارائه

گذارد و مادران اثر می ها بر هدفمندیاین پیامد(. 22)

ها برای رسیدن به اهدافشان امید نیروی انگیزاننده آن

 رسیدن برای کافی منابع و امیدوارانه تفکر است. داشتن

 بیان به. شودمی زندگی دار شدنمعنی سبب اهداف به

 یعنی دارد؛ وجود تعاملی ارتباط متغیر دو این بین دیگر،

 و شودمی منجر زندگی در معنا افزایش به امید افزایش

 مندهدف تفکر یا امید افزایش سبب معنا افزایش

 (.23) شودمی

 

 گیرینتیجه

 گرفت نتیجه توانمی پژوهش هاییافته به توجه با

فرزند  دارای مادران در نگرش صحیح به خداوند داشتن

امید . شودمی هاپذیرش فرزند از سوی آن موجب اتیسم

های مثبتی برای مادر عنوان نتیجه پذیرش فرزند پیامدهب

و فرزند دارد و موجبات افزایش سالمت روان و انگیزه 

برای رسیدگی به امور فرزند را در پی دارد. نگرش صحیح 

بردن شامل درک هدفمندی نظام هستی، پی  به خداوند

به حقیقت انسان، شناخت خالق هستی و وظایف مخلوق 

گونه که بیان شد، تمامی لق است. هماندر برابر خا

 تنگاتنگی و متقابل یکدیگر ارتباط با شدهمطرح هایمقوله

پذیر در کل ها مانند یک چرخه تکرارو این رابطه دارند

 زندگی مادران همواره وجود دارد.

 

 هامحدودیت

پیچیده و  مباحث از شناسیخدا اینکه به توجه با

 با وجود و آیدمی مارش به پژوهشی شدهکمتر بررسی

 و درک از بیشتر را لمس کرده بودند، آن مادران اینکه

 برخی مادران با بودند و پاسخگویی عاجز آن بیان

سختی و مشکل همراه بود. به علت محدودیت در 

گیری، متغیرهایی همچون میزان حمایت همسر، نمونه

مذهبی مادران  کودک و میزان گرایششدت اتیسم 

شناسی و هریک از این عوامل نوع هستی کنترل نشد.

کنندگان نگرش فرد را به زندگی و خداوند در شرکت

دهد. همچنین برای سهولت در انجام تحت تأثیر قرار می

ها و اطمینان از درک سؤاالت، از مادرانی که مصاحبه

گیری سطح تحصیالت کمتر از دیپلم داشتند، نمونه

به جنوب کشور و  پژوهش محدود نشد. همچنین نمونه

های پژوهش را با شهر آبادان بود که تعمیم یافته

 کند.محدودیت مواجه می

 

 اتپیشنهاد

 برنامه شودمی پیشنهاد نتایج این به توجه با

 و درمانی مراکز شناسی دربر خدا مبتنی ایمداخله

 ارائه مادرانی برای اتیسم کودکان به مربوط آموزشی

اند. نپذیرفته را خود اربیم فرزند شرایط شود که

 مادرانی روی پژوهش این شودمی همچنین پیشنهاد

 مانند هااختالل سایر با فرزندی شود که انجام

 اینکه به توجه با .دارند... و  ذهنی ماندگیعقب

پیشنهاد  دارد، قرار فرهنگ تأثیر تحت شناسیخدا

 و اجرا نیز دیگر هایفرهنگ در پژوهش این شودمی

شود در همچنین پیشنهاد می .شود مقایسه نآ نتایج

های آتی شدت اتیسم کودک، میزان حمایت پژوهش

همسر و شدت گرایش مذهبی مادران نیز کنترل شود تا 

شناسی دینی در بتوان به درک بهتری از نوع هستی

مادران دارای فرزند اتیسم رسید. درنهایت، این پژوهش 

حصیالت کمتر یا توان روی مادران دارای سطح ترا می

 سواد و همچنین روی پدران نیز تکرار کرد.بی

 

 حمایت مالی

 این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 مالحظات اخالقی

نامه کارشناسی ارشد رشته این مقاله از پایان

شناسی مصوب دانشگاه اردکان به راهنمایی نویسنده روان
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اخالق دوم و مشاوره نویسنده سوم گرفته شده است. اصول 

در کمیته  IR.YAZD.REC.1399.019در پژوهش با شماره 

 اخالق در پژوهش دانشگاه یزد تصویب شده است. 

 

  تعارض منافع

 و یقیاشخاص حق ایشخص  چیمقاله با منافع ه نیا

 .ستیدر تضاد ن یحقوق

 

 تشکر و قدردانی

کنندگاان تشکر و ناویسندگان از تامامی شارکت

 کنند.قدردانی می
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