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 مادران اجتماعی بهزیستی بر شادکامی آموزش اثربخشی

 ذهنی توان کم فرزند دارای

 5ابراهیم شاکری مطلق

 

یک اختالل ذهنای اسا     5راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیاساس نسخ  پنج؟ ک؟ توانی ذهنی بر 

حداقل دو انحراف اساتاندارد کمتار از   هوشبهر این افراد . دهد می ک  در دوران رشد)کودکی و نوجوانی( روی

، برناما  ریازی  ، حال مساال   ، شناختی )مثالهای  در تواناییهایی  یا کمتر( و دارای نفص 31باشد )  می میانگین

توانی ذهنی در خاانواده مشاکالتی را بارای    تولد کودک ک؟. هستند، استدالل و قضاوت( و عملکرد سازگاران 

 و همکاران  دا)ه  اعضای خانواده رق؟ میزند
( و کیفیا  زنادگی فاردی و    5119، 1؛ سلدا و همکااران 5181، 3

2اجتماعی اعضای خانواده ب  ویژه مادران را تح  تاثیر قرار میدهد )اسچیو
 .  (5113، و همکاران 

اجتماعی والدین با  ویاژه ماادران خواهاد      احساس شرم از داشتن فرزند ک؟ توان ذهنی مانع حضور موثر

  نتاایج . کناد  مای  گاه والدین را مجبور ب  پنهاان کاردن کاودک و معلولیا  او    ، ز قضاوت دیگراننگرانی ا. شد

نشان داده اس  ک  استرس در والدینی کا  از کودکاان باا    ، (5113بویل )، وایسر، ری ، بلومبر ، شیو  تحقیق

نتاایج  . اسا    طبیعی  کانکود  درصد برای والدین 88درصاد در ماقایس  با  11، کنند نیازهای ویژه مراقب  مای

در مقایسا   ، دهد کا  والدین کودکان ناتوان ذهنای  نیز نشان مای، (5111گرینبر  )، سلتزر، هونگها،  ،تحقیق

  طاور  ب  ، جسمیهای  ذهند و ناشان  می سطوح باالیی از عاطف  منفی را گزارش، ناتوان  کودک  با والدین بدون

شناختی و بهزیستی اجتماعی کمی را تاجرب   بهزیستی روانها  همچنین آن. بیشتر اس ها  در نزد آن، معناداری

 .  (5111، کنند )کوشنروینستین و همکاران مای

، روابطاش باا افاراد دیگار     گزارش خود فرد در مورد کیفی را ب  عنوان  1( بهزیستی اجتماعی5111) کییز

باارت دیگار کییاز بهزیساتی اجتمااعی را      ب  ع. کند می کند و اجتماعش تعریف می محل  ای ک  در آن زندگی

با اجتماع و احساس فارد از مشاارک  باا      پیوستگی، دیگران  پذیرش،  ادراک افراد از یکپارچگی آنها با جامع 

  انسجام، 3شکوفایی اجتماعی  یعنی، جنب   پنج  اجتماعی شامل  مدل چند وجهی کییز از بهزیستی. داند می  جامع 

                                                           
 مهرگان روان سالم  مرکز بالینی، مدیر روانشناسی ارشد کارشناس - 8

2-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
3-Hedda and et al 
4-Selda and et al 
5-Schieve and et al 
6-social well being 
7-Social Actualization 
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متاسافان  در خصاوص   . باشاد  مای  1و مشارک  اجتماعی 3یکپارچگی اجتماعی، 5اعیپذیرش اجتم، 8اجتماعی

 .  صورت نگرفت  اس ای  ب  ویژه کودکان ک؟ توان ذهنی در ایران مطالع ، بهزیستی اجتماعی والدین

بناابراین  . کاودکان ماعلول ماورد توج  و اهمی  قرار گرفتا  اسا   های  اخیر آموزش خانواده  سالهای  در

. ماختلفی طااراحی کارده اناد   هایی  بهداش  و روان در جوامع مختلف برنام   و مقامات  روانشناسان،  انمشاور

این بست  پ  از انجاام یکای   . آموزشی اس های  تواند یکی از این طرح می 2بست  آموزش شادکامی فوردای 

ارای  شاده   فوردای  وسطت، از کاربردی ترین مطالعات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر سطح شادکامی

ای جه  آموزش مردم برای شادتر شادن  معطاوف شاد و باا باازنگری       ها بر ایجاد شیوه فوردای  سال. اس 

یاک بسات    ، رفتاری، منابع مربوط ب  بهزیستی روانی و ترکیب آن با دانش مربوط ب  مشاوره و درمان شناختی

؛ با   5119، بوئ؟ و لوبومیرساکی ). نامید «گان  شادکامی  اصول یا مبانی چهارده»تدوین کرد ک  آن را  آموزشی

گذرانادن  ، فعال بودن و سرگرمی ( اصول چهارده گان  فوردای  ب  طور خالص  عبارت از8311نقل از براتی 

برناما  ریازی و ساازمان    ، انجام کارهای معنادار و ساودمند ، گروهیهای  اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالی 

، تفکر مثبا  و خاوش بینانا    ، پایین آوردن سطح انتظارات و آرزوها، ردن نگرانی و ناراحتیدور ک، دهی بهتر

کنار گذاشتن مشکالت و احساساات  ، برون گرا و اجتماعی بودن، پرورش شخصی  سال؟، توج  ب  زمان حال

 .  باشد می خود واقعی بودن و اولوی  دادن ب  شادی، ارتباط نزدیک و صمیمان ، منفی

 

 روش

 پژوهش و شرکت کنندگان طرح

. پ  آزمون با گروه کنترل استفاده شاده اسا    -این پژوهش شب  آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون 

با   . مادران دارای فرزند ک؟ توان ذهنی شهرستان دشاتی )اساتان بوشاهر( اسا     تمامی جامع  آماری ما شامل 

ماادران مادد جویاان مرکاز توانبخشای و      ، در دسترس گیری نمون  با استفاده از روش، منظور اجرای پژوهش

در ایان  . ب  عنوان نمون  آماری این پژوهش انتخاب شاد سال جهش خور موج  81حرف  آموزی پسران باالی 

از ایان تعاداد دو نفار از افاراد     . هساتند نفر مددجوی ک؟ توان ذهنی مشغول ب  حرف  آماوزی   32تعداد مرکز 

 .  ندمادران خود را از دس  داده ا

 

 

 

 
                                                           
1- Social coherence 
2- Social acceptance 
3- Social integration 
4- Social contribution 
5- Fordyce 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

252 

 
 

 ابزار پژوهش  

ایان  . بهزیستی اجتماعی کیز استفاده شدپرسشنام  استاندارد در این پژوهش ب  منظور جمع آوری اطالعات از 

انساجام  ، همبساتگی اجتمااعی  سوال بوده و هدف آن سنجش میزان بهزیستی اجتمااعی )  33پرسشنام  دارای 

 در ایان پاژوهش منظاور از   . باشاد  مای  (اجتماعی شکوفایی اجتماعی و پذیرش، مشارک  اجتماعی، اجتماعی

 . دآورند می ب  دس  بهزیستی اجتماعی ای اس  ک  افراد از پرسشنامدنمرهبهزیستی اجتماعی 

؛ کاامالً  1، ؛ ماوافق؟ 3، ؛ نظاری نادارم  5؛ مخاالف؟  8، این پرسشنام  بر اساس مقیاس لیکرت )کامالً مخالف؟

نماره . نمره گذاری شده اس  2تا  8باشد ک  از  می اساس طیف لیکرتاین پرسشنام  بر . باشد( می2موافق؟؛ 

میازان بهزیساتی   ، باشاد  11تاا   33در صورتی ک  نمرات پرسشانام  باین  . کنی؟ می جمع های ب  دس  آمده را

میزان بهزیساتی  ، باشد 99تا  11در صورتی ک  نمرات پرسشنام  بین ، باشد می اجتماعی در این جامع  ضعیف

میزان بهزیستی اجتمااعی بسایار   ، باشد 99باشد و در صورتی ک  نمرات باالی  می ر سطح متوسطیاجتماعی د

 بهزیستی اجتماعی با جمع نمرات سواالت مربوط ب  هر بعاد با  دسا     نمرات ابعاد پنج گان . باشد می خوب

، 81، 85، 81، 58 سواالت، انسجام اجتماعی، 8، 88، 83، 51، 55، 59، 33همبستگی اجتماعی سواالت. آید می

، 82، 83، 81، 52، 31ساواالت  ، شکوفایی اجتماعی، 3، 1، 51، 51، 51، 35سواالت ، مشارک  اجتماعی، 5، 9

 .  شوند می را شامل 1، 1، 81، 89، 53، 53، 38و پذیرش اجتماعی سواالت  2، 3

دانشاجوی دانشاگاه    135( در ایران پرسشنام  بهزیستی اجتماعی کییز را بار روی  8313حیدری و غنایی )

نتایج حاصال از پاژوهش آنهاا نشاان داده کا  اعتباار       . آزاد اسالمی واحدهای استان مرکزی هنجاریابی کردند

اس  و نتایج تحلیل اکتشافی مویاد سااختار پانج     1خ13پرسشنام  با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ برابر با 

 . جامع  دانشجویی بود درها  عاملی این پرسشنام  با تغییر در برخی گوی 

 

 روش اجرای پژوهش  

 31تعاداد  . نفار از ماددجویان اراده شاد    33 بهزیستی اجتماعی کیز ب  مادرانپرسشنام  ، پ  از انتخاب نمون 

. حضور پیدا کنندای  از مادران خواست  شد در جلس ها  پ  از نمره گذاری پرسشنام . پرسشنام  برگردانده شد

با  دو   ب  صورت تصاادفی ها  آن، هش مطرح شد و پ  از اعالم داوطلبی تمام مادراندر آن جلس  کلیات پژو

بار  جلس  کارگاه آموزش شادکامی  1گروه آزمایش در . نفر( آزمایش و کنترل تقسی؟ شدند 82گروه )هرگروه 

ام پا  از اتما  . گروه کنترل هی  گون  آموزشی دریاف  نکردند. اساس بست  شادکامی فوردای  شرک  کردند

این جلسات دو گروه آزمایش و کنترل ب  سواالت پرسشنام  بهزیستی اجتماعی ب  عنوان پا  آزماون پاساخ    

 .  ساع  تشکیل شد 5یک بار ب  مدت ای  این جلسات هفت . دادند
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 نتایج

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

تقل و نمرات بهزیساتی  در پژوهش حاضر متغیرهای مورد پژوهش شامل آموزش شادکامی ب  عنوان متغیر مس

، ) میاانگین : های ب  دس  آماده باا اساتفاده ازآماار توصایفی      اجتماعی کییز ب  عنوان متغیر وابست  بود ک  داده

ها با استفاده از تحلیل چند متغیره ) مانوا( و کوواریان  و تحلیال انادازه    انحراف معیار( و ارائ  آزمون فرضی 

 . گیری مکرر تحلیل گردید

 

 ی توصیفیها داده
 میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون بهزیستی اجتماعی کییز. 5جدول 

 انحراف معیار میانگین نوع آزمون گروه متغیره بررسی

 بهزیستی اجتماعی

 گروه آزمایش
 3خ11 811خ3 پیش آزمون

 9خ15 812خ11 پ  آزمون

 گروه کنترل
 1خ31 811خ3 پیش آزمون

 1خ18 819خ3 پ  آزمون

 

 استنباطی های یافته

 . اجتماعی مادران درای فرزند ک؟ توان ذهنی تأثیر دارد آموزش شادکامی فوردای  بر میزان بهزیستی: فرضی 

ها بررسی گردد ک  نتایج در جدول  ب  منظور بررسی این فرضی  ابتدا الزم بود پیش فرض تساوی واریان 

 .  شود مشاهده می 5

 
 آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس بهزیستی اجتماعی نتایج. 7 جدول شماره

 سطح معنی داری 7درجه آزادی 5درجه آزادی Fمقدار  شاخص

 1خ111 81 8 1خ813 پس آزمون بهزیستی اجتماعی

 

تاوان از تحلیال    بناابراین مای  . شاود  هاا رد نمای   دهد پیش فرض تساوی واریان  نشان می 5نتایج جدول 

 .  استفاده کرد بررسی این فرضی  کوواریان  برای
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 نتایج تحلیل کوواریانس بهزیستی اجتماعی افراد مورد مطالعه در دو گروه. 9جدول 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 درج  آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

میزان معنی 

 داری

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

 1خ5 1خ13 1خ51 8خ15 95خ531 8 95خ531 پیش آزمون

 8 1خ12 1خ1118 811خ32 1281خ12 8 1281خ12 وهگر

 - - - - 11خ13 83 8199خ13 خطا

 - - - - - 51 231219 کل

 

های اجتماعی افاراد ماورد مطالعا  در دو گاروه      های مهارت دهد ک  بین میانگین نشان می 3جدول شماره 

می فاوردای  بار بهزیساتی    این بیانگر اثربخشای آماوزش شاادکا   . (>1Pخ1118تفاوت معنی دار وجود دارد )

ناشی از آموزش شادکامی فاوردای   ها  درصد تفاوت 12بوده اس  یعنی  1خ12اندازه اثر . اجتماعی بوده اس 

 . این اس  ک  حج؟ نمون  کافی بوده اس دهنده  نشان 8توان آماری . اس 

 

 نتیجه گیری

عی ماادران دارای فرزناد کا؟ تاوان     در این پژوهش ب  بررسی اثر بخشی آموزش شادکامی بر بهزیستی اجتماا 

های بهزیستی اجتماعی افراد مورد مطالع  در دو گروه  دهد ک  بین میانگین ها نشان می یافت . پرداخت  شد ذهنی

با توج  با  میاانگین بهزیساتی    ، آموزش شادکامی، ب  عبارت دیگر. (>1Pخ1118تفاوت معنی دار وجود دارد )

  ب  میانگین مادران گروه گواه موجب افزایش بهزیستی اجتماعی ماادران  اجتماعی مادران گروه آزمایش نسب

هاا ناشای از آماوزش     درصاد تفااوت   12بوده اس  یعنای   1خ12میزان تأثیر تفاوت . گروه آزمایش شده اس 

 8فیلیاپ  ، (8933، 8913فاوردای  ) ، (5113فورنهام و چنگ )های  این نتیج  با نتایج پژوهش. اس  شادکامی

محماد زاده )  ، (8313، با  نقال از رئیسای   ، 8913) 5براد بردن و کاپلو ویتز، (8313،   نقل از رئیسیب، 8913)

 .  باشد  می همسو (8311عابدی )، (8313عابدی و لیاق  دار )، ( جعفری8312فرزادفر )، ( 8313

، احساس خشا؟ ، گناه  حساسا  شامل، توانی ذهنی واکانش والدین کودکان با ک؟، توان گف  ها می در تبیین این یافت 

ماادران در جایگااه   ، در ایان میاان  . (5113، شود )وایتار  مشکالت باین فاردی و ماسائل اجتماعی می، حمای  افراطی

نااراحتی و اسااترس مااضاعف    ، خش؟، ثباتی عاطفی بی، کسال  و خستگی، درماندگی  احساس، کودک  اصلی  مراقبان

کنناد )پینکاوارت و    آنها زمان بیشتری را صرف مراقب  از اعضای دیگر خاانواده مای  کنند؛ زیرا می  و مستمری را تجرب 

اجتمااعی والادین با  ویاژه ماادران       احساس شرم از داشتن فرزند ک؟ توان ذهنی مانع حضور ماوثر . (5111، سورنسن

مجماوع  . کناد  مای  اوگاه والدین را مجبور ب  پنهان کاردن کاودک و معلولیا     ، نگرانی از قضاوت دیگران. خواهد شد

دهی و قابل فه؟ باودن دنیاا را    سازمان، کییز درک کیفی . شود می عوامل یاد شده موجب کاهش بهزیستی اجتماعی فرد

                                                           
1-Philops 

2-Bradburn&Caplovits 
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عنصار  ، او شناخ  و پذیرش دیگاران   از نظر. گیرد می  ارتباط جامع  را عنصر یکپارچگی درنظر  عنصر انسجام و کیفی 

عنصر مشارک  و سارانجام بااور باا  تااحول مثبا  اجتمااعی         شریک اجتماع  کی  پذیرش و ارزش فارد با  عانوان

اصاول چهاارده گانا  شاادکامی     . (5112، 5111، 5113، 5115، اسا  )کییاز    عنصر شکوفایی در بهزیساتی اجتمااعی  

ناات خاود   دهد تا آنان بتوانند احساساات و هیجا  می آموزش هایی ک  ب  منظور افزایش شادکامی ب  مادرانفوردای  با 

، افکاار منفای را از خاود دور نمایناد    ، برداش  صحیح از احساسات دیگاران داشات  باشاند   ، را شناسایی و کنترل کنند

هدفمند و معناادار در زنادگی داشات  و برناما      های  فعالی ، تعامالت اجتماعی و روابط صمیمان  با دیگران داشت  باشند

 .  وعاً توانست  اس  بهزیستی اجتماعی آنان را افزایش دهدمجم، ریزی صحیح در زندگی خود ایجاد نمایند
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