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  :چکیده

ان ادرفیــت زنــدگی و بهزیســتی روانشــناختی مــدرمانی گروهی بــر کیهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گشتالت

. روه کنتــرل بــودزمون با گــآپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشذهنی بود. روش پژوهش از نوع نیمهتوانداراي کودك کم

شــهر ی ســتیپوشــش ســازمان بهز حــتتمراکــز  یذهنوانتــکــودك کم يدارا مادراني ي آماري پژوهش را کلیهامعهج

یــان ایــن مراکــز گیري، ابتــدا از مهاي موجود در نمونهبا توجه به محدودیتد که دنداتشکیل می 1393-94در  لیاردب

 صــورت بــه از ایــن مرکــز انتخــاب و تصــادفی به شــکل ردما 30 انتخاب شده و سپس در دسترس صورت به یک مرکز

ــ 15ه کنتــرل (نفــر) و گــرو 15آزمــایش ( وهگردر تصــادفی   جلســه 10ه گــروه آزمــایش، نفــر) جــایگزین شــدند. ب

هداشــت بي کیفیــت زنــدگی ســازمان هــا از پرسشــنامهآوري دادهراي جمــع. بــآموزش داده شد گروهی درمانیگشتالت

 چنــد متغیــره ها از طریق آزمــون آمــاري کواریــانسانشناختی ریف استفاده شد. دادهبهزیستی رو يجهانی و پرسشنامه

مــادران گــروه  ومــادران گــروه آزمــایش نمــرات میــانگین بــین نشان داد که ها یافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

بــر هــی درمــانی گرولتگشــتاهــاي پــژوهش مبنــی بــر تــأثیر و فرضــیهتفاوت معنادار وجود دارد، آزمون کنترل در پس

وان تــمــی ،. بنــابرایناندیید قرار گرفتهأمورد تذهنی توانبهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران داراي کودك کم

ودك کــیفیــت زنــدگی مــادران داراي درمانی گروهــی در افــزایش بهزیســتی روانشــناختی و کنتیجه گرفت که گشتالت

  دارد. يذهنی تأثیر معنادارتوانکم

  

  درمانیگشتالتذهنی، کیفیت زندگی، توانبهزیستی روانشناختی، کم :هادواژهیکل
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 مقدمه 1- 1

 طتباار اريبرقر ،نانآ تربیتو  انندزفراز  و نگهداري قبتامر ادهخانوي وظیفه .است ادهنسانی خانوا وهگر ترینطبیعی 

). 1381د (علیزاده، باش 1ذهنیتوانکم دكگر کوا حتی ،ستا نکادکو لستقالا به مکک و یکدیگر باي خانواده عضاا سالم

 نماز ینا . درگذارندمی ثیرأت هم انندزفر یگرد یعنی، ادهخانو يعضااسایر بر  بلکه ،لدینوابر  تنهانههنی ذانکمتو کودکان

ذهنی، توانیکم ).1380احمدپناه، (شود یم جلب ذهنیتوانکم دكکو يسو به هاهنگا متما و ردهخو به هم ادهخانو مشآرا

- می انطباقیهوشی و رفتار  کارکردمعنادار در و  مالحظهقابلهاي اصلی آن، محدودیت ينوعی ناتوانی است که مشخصه

، بانتیک ،ویکبورث (لوکاسون، دهدنشان می عملکردي -انطباقی و ، اجتماعیمفهومیهاي در مهارتخود را که  باشد

   ).2002 ،2یج، ریو و همکارانکولتیر، کر

، در حدود دو میلیون و 1385وانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال از سوي معاونت ت شدهاعالمآمار  بر اساس

دهند؛ بنابراین تعداد ی را تشکیل مینذههايتوانگروه کم نفر، 28795 وجود دارند که از این تعداد دهیدبیآسهشت هزار 

اجتماعی و مالی ناشی از  و فشارهاي روانی، دهیدبیآسرات منفی داشتن یک کودك هاي ایرانی، از اثهخانواد از یفراوان

 بهها خانوادهها و آثار منفی بر وضعیت سالمت روانی آسیب توانندن عوامل میچنین کودکی در امان نیستند و ای داشتن

آمار رسمی معلولین کشور، را برهم بزند ( نانانوادگی آو کیفیت زندگی فردي و خمادران بر جاي گذارده، ثبات  ژهیو

 اقتصاديهاي روانی، اجتماعی و راز فشا هاخانواده ).1386کریملو،  و میرزمانی، محمدخانی کوهسالی،به نقل از ؛ 1385

 ،روانی هاي جسمی،پدر و مادر تحت تنش دنشومیبرند که این عوامل باعث ناشی از داشتن چنین کودکی رنج می

فروپاشی خانواده شود  تواند باعثمیو  دادهازدستحدي که روند طبیعی زندگی خود را به اجتماعی و اقتصادي قرار گیرند 

 ،4سوینی و ایفلد تافه، گراي، ،نگیرهد (نبینمی صدمهاعضاي خانواده  تمام ی گرچهتچنین موقعی در ).2003، 3(امرسون

خود  ذهنیتوانقبال فرزند کم هاي بیشتري را درمسئولیت، ی مراقبتتنمادران به دلیل داشتن نقش س ولی)، 2006

 کندي،تروسدال کانکی،(مک شوندروانی بیشتري مواجه می مشکالت و هاتنش با که گیرندمی به عهده کنند واحساس می

ذهنی در مقایسه توانکم كکودمادران داراي  اند کهدادهنشان  گرفتهانجام هايپژوهش ).2007 ،5و شاکريجاراه  چانگ،

                                                
1. intellectually disabled 
2. Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craige, Reeve 
3. Emerson 
4. Herring, Gray, Taffe, Sweeney, Eifeld 
5. McConkey, Truesdale-Kennedy, Chang, Jarrah & Shukri 
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فیسمان  وولف، (دوماس، دارند. يافسردگی باالتر و اضطراب تر،کودکان عادي سطح سالمت عمومی پایینداراي با مادران 

  .)1991 ،6و کولیگان

تنش  يتجربه ،شدر مناسبیط اشر کردنهم افر ،ئمیداقبت ابه مردك کوز نیا، هنیذانتوکم کودكبا در یی مارویارو

 ن،کادکو وه ازن گرید در اخواز قبت امررت مهاان فقدق و قشقر، بانیت زمشکال، یینیي آهارفتاد رجواز ولدین ناشی وا

د جوونتیجه در  ).2012 ،7سیلیوزکر و نیدد ،سچفرا- ز(پتر نمایندهم میافردر طبیعی ما دکارکر تضعیف ايبر را مینهز

 ترپایین 8ندگیزکیفیت آن به دنبال و  یابدیش میافزاگی دفسرانی نظیر ي رواهالختالامیانگین ، چنین مشکالتی

سطح بهزیستی ) و 1380 ه،دپناحم(اخجالت بیشتر م و شرس حساا )،2003 ،10لی سانگپینیو  لیونگ ،2006 ،9(سینگر

دران مقایسه با مادر هنی ذانکمتودك کودران داراي ما) در 2005 ،12بیکر و بالکر ور،اـیزنه(آ يپایینتر 11نشناختیروا

  شود.می مشاهده ديعان کادکو

ترخان د. انودههاي روانشناختی متعددي در بهبود و ارتقاء بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مؤثر بمداخله

 ندگیز تکیفیو  نیروا بهزیستی بر تمدهکوتا هیوگر ديفر بین نمادر ثربخشیا") در پژوهشی تحت عنوان 1390(

 تکیفیو  نیروا یبهزیست یشافزا موجب تمدهکوتا هیوگر ديفر بین نمادرین نتیجه رسید که ، به ا"دمعتا ادفرا انهمسر

  شود.می دمعتا ادفرا انهمسر ندگیز

 13درمانیگشتالت ،گرفته شده است نظر براي کاهش این نوع مشکالت دردر این پژوهش هایی که مداخلهجمله  از

 فتو بامحیط نی، مادر بطل، رواحان ماز د درفرروي تجارب ست که ادي جوومانی درروان مانی یکدرگشتالت .باشدمی

درمانی، در گشتالت ).2010، 15یتاآدام ر از؛ به نقل 1993 ،14نتفا(ی داردکید أت د،کننمی در آن زندگیاد فرا کهعی جتماا

و شادکامی انسان  وشحالیخ، رمز آوردراه میمهبه  فرده اموري که غم و اندوه همیشگی براي ن و پایان دادن بکامل کرد

                                                
1. Dumas, Wolf,  Fisman & Culligan 
2. Peters-Scheffer, Didden &  Korzilius 
3. quality of life 
4. Singer 
5. Leung, Piny Li-Tsang 
6. psychological well-bing 
7. Eisenhower, Baker & Blacher  
8. gestalt therapy 
9. Yontef 
10. Adam Rita 
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که متضمن » سر گذاشتنپایان بخشیدن و پشت «یعنی . کامل کردن )1387ي نینوایی، ترجمه ؛1998 ،16(تاتلبام است

درك کلی واحد و  ها براي ساختن وو کنار هم قرار دادن آن ءاجزا يهشناختن هم رها کردن گذشته است؛ یعنی یافتن و

که این عوامل در نتیجه باعث بهبود  )1388، اصالنی و برآبادي ،ي حیدرنیا؛ ترجمه1200، 17و سیلس (جویس بدون نقص

  شود.ذهنی میتواندر روند کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران داراي کودك کم

 دکان واین کو با انتعامل آن به بهبود تواندذهنی میتوانکودك کمکه کاهش مشکالت مادران داراي توجه به این با

اضر حست، پژوهش اجهت تحقق این امر  گامی درکیفیت زندگی  افزایش بهزیستی روانشناختی وو از آنجا که  دیگران شود

ذهنی وانتدك کمدرمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران داراي کودرصدد بررسی تأثیر گشتالت

  باشد.می

  

   مسئلهبیان  1-2

تواند اثرات نامطلوبی بر وضعیت بهداشت روانی خانواده داشته باشد. پدر و مادر ممکن می ذهنیتوانکموجود کودك 

چون افسردگی، اضطراب، پرخاشگري، ترس و خجالت  یحاالتببرند و دچار  رنج شدتبهاز داشتن چنین فرزندي است 

- خانوادهاغلب  گرفتهانجام هايپژوهشطبق  ).1380، زاده، نجاریان و مسعوديو آرزوي مرگ داشته باشند (مهرابیشوند 

ذهنی توانبرند. وجود یک فرزند کمروانی به نام اندوه مزمن رنج می العملعکسی دارند از یک نذهتوانکه کودك کمهایی 

شود و می مادر باألخص ،افزایش فشارهاي جسمانی و روانی بر والدین باعثو  گذاردمی روانی والدین اثر ر سالمتب شدت به

  .)1380به نقل از احمدپناه، ؛ 1962، 18اولشانسکی(گردد ها میبه بیماري ابتال برابر او درتوان همچنین موجب کاهش 

دارند بیش از پدران در  ذهنیتوانکماند که سالمت روان مادرانی که کودك ها نشان دادهکلی، نتایج پژوهش طور به

 ). در1380و همکاران،  زادهوانشناختی را تجربه کنند (مهرابیت رالت انواع مشکمعرض آسیب است و این گروه ممکن اس

 گرفتذهنی انجام توانکودکان کم والدین از نفر 300 يکه رو )1375( بشاش توان به پژوهش البرزي واین زمینه می

- کمگزارش کردند که فرزند  نیز درصد 68 نگران بودند و خود فرزند يآینده در موردوالدین  درصد از 78 که دکراشاره 

 7/48 که در يطور بهآورده است  بیشتري برایشان به وجود ذهنیغال تاش انفرزندان آن دیگر مقایسه با در ذهنی آنانتوان

فرزندان خود صرف  نسبت به سایر انفرزنداین منابع مالی بیشتري براي  وقت و انباعث شده است که آن درصد موارد

                                                
1. Tatelbam 
2. Joyce & Sills 
3. Olshanesky  
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تري با مشکالت شبه احتمال بی ،ذهنیدهند والدین کودکان داراي مشکالت متعددي وجود دارد که نشان میشواهد  نمایند.

 ،2002 ،19شوند (هستینگرمواجه می فراگیر دارند، مخرب و ماهیت محدودکننده، و هیجانی که غالباً  مالی اجتماعی،

  کیفیت زندگی است.    ی روانشناختی وتاین مشکالت کاهش بهزیس يجمله از .)2007 ،20خمیس

تی ومتفا شیهوپژي و نظرد یکر، رورنگمثبت نشناسیاز روا برگرفته 21نیرواسالمت  يزهحوان هشگروپژاز هی وگر

ختی نشناروا مثبت کارکرددل معارا نی رواسالمت  نناآ .نداهیدبرگز بهزیستی روانشناختی ممفهو يمطالعهو تبیین اي بر

س حسااي ابرري را شتن بیمااندوه ین گرا ند.ادهکرزي ساممفهو  "نشناختیروا هزیستیب"ح صطالاقالب و آن را در تلقی 

ژي و نرن، ابا جها مؤثر ملتعا، کافیپیشرفت ، ندگیاز زضایت س رحسااشتن دا که نند بلکه معتقدندداسالمت کافی نمی

 ،2001، 22سیو دان یرا( ستاسالم د فري مشخصههااز پیشرفت مثبت ع و جتماا ابب مطلو يبطهرا ،خلق مثبت

  ).   2007 ،23سمارادکا

 بهزیستی ينظریه گررا ارائه داد که بیان يچندبعدریف یک مدل  بهزیستی روانشناختی، براي ارزیابی بهتر در تالش

ي خودشکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز هاي مختلف رشد فردي مانند نظریهنظریهبا الهام از این مدل  است.روانشناختی 

استقالل،  بعد 6است که شامل  افتهیگسترشو  گرفتهشکلسالمت روانی مثبت جاهودا  يعملکرد سازگارانه مانند نظریهو 

  ).2001، 24باشد (کامپتونمی دارشتنیخوتسلط بر محیط، رشد شخصی، داشتن هدف در زندگی، روابط مثبت با دیگران و 

ند زفردران داراي ما اند کههن دادختی نشانشناروازیستی بهروي در پژوهش خود  )1997( 25یفر و رسلتز ،نگکلی

 هنیذانند کمتوزفردران داراي نسبت به ما ،دخوش پذیرو شد شخصی ، رتسلط بر محیطري، مختادخو ابعاد دي درعا

  ند.دار تريشرایط مطلوب

                                                
1. Hastinger 
2. Khamis 
3. mental health   
4. Ryan & Deci 
5. Karademas  
6. Compton  
7. Kling, Seltzer & Ryff 
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 یکی از هستند،یگر هاي دیینااهنی یا ناتوذانکمتون کادکواز قبت امرتالش براي در هایی که ادهخانودر  همچنین

دك داراي کواز قبت امرارد، موري از بسیادر ست. اده اخانوي عضااسایر و لدین واندگی زکیفیت ، وجهقابل تت موضوعا

 فرد ژهیو بهاده و خانوي عضااسایر ندگی زفیت کی امکان دارد اماد، میشواو ندگی زکیفیت د باعث بهبو، هنیذنیاکمتو

- انکمتو ندزشتن فراز داناشی س ستر، اکلیر). بهطو1990، 26کررهد (پاکاهش د را ذهنیتوانمکننده از کودك کقبامر

از  افراد هايپندارهزمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی، بنا بر تعریف سا ست.ار اتأثیرگذ، لدینواندگی زبر کیفیت ، هنیذ

- اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت کنند،می زیستآن  تم ارزشی که درسسی موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ،

شان هاي مختلف زندگیجنبه بر درك افراد از قابل مشاهده نیست و دیگران توسط و بوده شخصیهایی است که کامالً 

ي نقطه پنهانیا  به شکل آشکار کیفیت زندگی، )2006( 28فریشاز نظر  .)2000، 27(بونومی، پاتریک و بوشنل استوار است

کیفیت زندگی  درواقع بخش باشد.رضایت است که ممکن است عالی و عمر هایی ازسال يدهندهنشان و استبل کمیت مقا

 به شوند.اجتماعی دیده می روانی و ،فیزیکیهاي جنبه کیفیت زندگی، يهاي گوناگون دربارهتعریف در مفهومی پویا است.

 درسالمت جسمی، سالمت روانی، روابط اجتماعی، سالمت محیط  مانند ابعاديگیري کیفیت زندگی اندازه که در ياگونه

  شود.گرفته می نظر

از میان رویکردهاي بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی وجود دارد. ي بهبود هاي گوناگونی در زمینهمداخله 

 زندگی، هايجریاندر  انآنبودن  راگعملفراد، اپذیري لیتئومس درمانی به علت پافشاري برگوناگون روانشناسی، گشتالت

و  بیرونی حمایت يدرونی به جا حمایتجستجوي  ها، تشویق بهگروه احساسات در کار با ریزيبروناز فنون  استفاده

 گیري نظري در مشاوره ودرمانی جهتگشتالت توجه پژوهشگران قرار گرفت. ) مورد2010 ،29رونلب( فرديخودمختاري 

- هایی در فلسفه وجودي در نظر گرفت. گشتالتریشه التقاطی، بـا ينظریه عنوان بهوان تآن را میدرمانی است که روان

 ياي از رابطهخالقانه طور بهروش کاري است که  کند وپویشی را ترکیب میروان و يفرد نیبروانکاوانه،  علمدرمانی، 

 ).2010 ،6لیزا از به نقل؛ 2005 ،30یاکوبس و (یانتف کندمی مراجع، آگاهی و آزمایش کردن استفادهدرمانگر/

                                                
1. Parker 
2. Bonomi Patric & Bushnell 
3. Frish 
4. Brownell 
5. Yontef & Jacobs 
6. Liza 
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مینماید  تأکید تحساساو ا نبدو  هنذ چگیریکپاو  لحا مبتنی بر گاهیآ بر که ديیکررو عنوان به مانیدرگشتالت

و از  کند تجربه عمیقاًرا  نکنوا کندمی کمک ننساا به)، 1388 و همکاران، ي حیدرنیا؛ ترجمه2001و سیلس،  (جویس

  .)1387ي سیدمحمدي، ؛ ترجمه0520، 31(کوريیابد  گاهیآ عمالشو ا تحساسااو  رفکاا

 يگیردر جهتاي هیندازف ادستعدا داراي ،انآن درانما ژهیو به هنیذانکمتو نکادکو لدینوا که قعیتوا ینا به توجه با

و  یباشندم نشناختیو بهزیستی روا ندگیز کیفیت کاهشآن  لنباد هـبو  گیدفسرا جملهروان، از  سالمت تمشکال با

- انکمتو ندزفرز ا تـحمای جهت هاآن ناییاتودرك و  به مستقیم طور به درانماروان  سالمت هـینکا به توجه با همچنین

 ست تا تأثیراپژوهش حاضر به دنبال این  ،)1392 ،محمديشهرستانی، کرمی، دوستکام و علی( ستا رتبطـم ناـهنیشذ

 ذهنیتوانودك کممادران داراي ک زندگی کیفیت بهزیستی روانشناختی ورا در بهبود ي گروهی درمانی به شیوهگشتالت

  مورد بررسی قرار دهد.

  

  اهداف پژوهش 3- 1

  ذهنیتوانی روانشناختی مادران داراي کودك کمدرمانی گروهی بر بهزیستتعیین تأثیر گشتالت -1

  ذهنیتوانان داراي کودك کمندگی مادرزدرمانی گروهی بر کیفیت تعیین تأثیر گشتالت - 2

 

  پژوهش هايفرضیه 4- 1

  دهد.هنی را افزایش میذتوانکمداراي کودك بهزیستی روانشناختی مادران درمانی گروهی، گشتالت -1

  .دهدذهنی را افزایش میتوانکم داراي کودكکیفیت زندگی مادران درمانی گروهی، گشتالت - 2

  

      تعریف مفاهیم و واژگان 1-5

  ریف نظرياتع 1-5-1

 نیزو  ستا جعامر گاهیدر آ چهنآ بر که ستا تلفیقی يریگجهت یک ،مانیدرگشتالت درمانی گروهی:گشتالت

- گشتالت ).1385ي اعتمادي و هاشمی آذر، ؛ ترجمه2001کوري، ( .میکند کیدأت محیطو  ديفرنمیا ستما کیفیت

 مسئولیت افراد، بشر،جودي است که بر روي عواملی مانند تجارب نی بر رویکرد وتدرمانی یک روش پدیدارشناسی و مب

                                                
1. Corey 
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آگاهی بدون وقفه  کند. هدف از درمان،تأکید می تجارب مراجع و درمانگر نیز براي تعیین تجارب زمان حال و انتوانایی آن

 گیردرا می خویش عملکردمتوجه شود چگونه خود جلوي  تا دهدکه این امکان را به فرد میاست  حال يهدر لحظ

انگیزي براي درمان است. در گروه امکان بازخورد العاده هیجانگروهی، روش فوقدرمانی گشتالت .)3200، 32(تامپسون

و شرایطی در کار گروهی حاکم است که از نظر تبادالت، کامًال متفاوت از تبادالت میان درمانگر و  دادن اعضاء وجود دارد

انگیز به بسیاري از عوامل از جمله درمانگر باید براي ایجاد یک محیط گروهی چالش ي فردي است.مراجع در مشاوره

هاي هاي گروه و پویاییها و قراردادهاي گروه، قوانین و هنجارهاي گروه، نقشانتخاب اعضاي گروه، مراحل رشد گروه، توافق

  ).1387گروه توجه کند (نوابی نژاد، فرقدانی و سدرپوشان، 

عواطف  ياز زندگی است و تجربه شناختی فرد بهزیستی روانشناختی ارزیابی عاطفی و: شناختیبهزیستی روان

 بهزیستی ).2009 ،33(کالرك و گوسن گیردرضایت از زندگی باال را در نظر می سطوح پایین خلق منفی و خوشایند،

 اده،خانومانند  مختلف هايدر حوزه ،انیگرد و دخو ندگیاز ز عمومی يمندضایتو ر مثبت تحساساا به معنی شناختینروا

از  دفر یابیو ارز ندگیاز ز دفر يمندتضایر شناختی بعد .ستا هیجانیو  شناختی بعد دو دارايو  ستا شغلو  تحصیل

اویشی  ،دینر( اشاره دارد منفی نهیجا رحضو معدو  مثبت طفاعو نسبی رحضو به نیهیجا بعدو  ندگیز مختلف يجنبهها

  . )2003 ،34و لوکاس

 ندگیز هاينجریا پیوستگیو  ادفرا شخصیت بین متقابل کنش ينتیجه انعنو به ندگیز کیفیت کیفیت زندگی:

، تـمنیا، دقتصاا ،نشدا آزادي، ،مانند ندگیز يهازهحواز  يچندبعد يعهمجمو یکدر  ندگیز يهاادیدرو و دشومی تعریف

 يدهندهتشکیل يهازهحو يعهبر مجمو ندگیز کیفیت ود فتامیق تفاا تفریحو  یستز محیط، مذهبروابط اجتماعی، 

 عموضو یندر ا ساسیا صلا سه دجوو بر ندگیز کیفیتاز  مختلفی یفرتعادر ). 2006، 35(هاجیران اثرگذار است ندگیز

 وتقضاآن  ردمودر  ندامیتو کسی هراز  بهتر دفر دخوو  ستا هنیذ شیابیارز یک حاصل ندگیز کیفیتدارد.  دجوو فقاتو

 ماهیت ندگیز کیفیت .ددتعیین گر جایگزین دفر نهاو و  نظر سساا بر ،شخص دخو توسط باید ًحتما که معنا ینا به کند

 يیااز زوا بایدو  ستا يچندبعد ممفهو یک ندگیز کیفیت همچنینو  کندو در طول زمان تغییر می دارد یستااو نه  پویا

، جسمی :دعملکر بعد رچها بهرا  زهسا ینا انمیتو). همچنین 0120، 36هگرتی، کومینس و فریسسنجیده شود ( مختلف

  ).1998 ،37یسمنو وتنویو رپوروانی، اجتماعی و معنوي تقسیم کرد (برگر، 
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  ریف عملیاتیاتع 1-5-2

 ي متشکل ازاجلسه 10 ياطرح مداخله، پژوهش نیدر ا درمانی گروهیگشتالتمنظور از  درمانی گروهی:گشتالت

د قواع اصول و در زمان حال زیستن بحث کرده و پذیرش مسئولیت، که در مورد احساسات خود،است روه گ رهبر و ءاعضا

  دادند.طرح را انجام 

- سشنامهاز پر رادافکه  استي امیزان نمره ،شناختی در این پژوهشنبهزیستی روا منظور از :بهزیستی روانشناختی

   .ندآورد بهزیستی روانشناختی ریف به دست ي

 کیفیت هکوتا يپرسشنامه از افرادکه  است اينمرهمیزان  ،در این پژوهش کیفیت زندگی منظور از یت زندگی:کیف

  به دست آوردند. جهانی شتابهد نمازسا ندگیز

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش  1-6

- هت ویژساسیذهنی از حتواندر بهبود وضعیت زندگی کودك کمبهزیستی روانشناختی  زندگی و کیفیت امروزه نقش

اهکارهاي ري ارائه رویکردهاي علمی به منظور ها وهایی زمینه را براي پژوهشاي برخوردار است. بازتاب چنین حساسیت

  . سازدبهینه فراهم می

ي دستیابی به الزمه ي خود هستند.اعضاي خانواده جامعه خواستار شادکامی، سالمت و بهزیستی روانشناختیافراد 

رد. یکی از این عوامل تأثیرگذار و کیفیت زندگی را بررسی ک یباید عوامل تأثیرگذار بر سالمت روانه این است کهدف  این

اندازد، در ارتباط است. از حضور فرزند ناتوان در خانواده است. کیفیت زندگی با بیماري و شرایطی که بیماري را به خطر می

، روحی و روانی بر خانواده به ویژه مادر شده و والدین کودکان ذهنی باعث ایجاد استرس جسمیتوانطرفی وجود کودك کم

و احساس گناه، عملکرد جسمی  ، پوچیارزشیکنند و اختالل روانی، حس بیذهنی استرس زیادي را تحمل میتوانکم

  ). 2007، 38بویل و کنند (اسچو، بلومبرگ، رایس، وایسرمختل و خستگی را تجربه می

کودك  یب خانواده،سآ نوعت و از علّ  و صرف نظر کندمختل میدرون خانواده را  ارتباطاتی ذهنتوانکودك کم وجود

عدالتی و شوك، ناامیدي، افسردگی، احساس بیاحساساتی مانند شدید دارد بـا  ناتوانیه کودکی کبـه خصوص  دهیدبیآس

کودك  حضوراند که نشان داده پژوهش خود) در 2003( 39، وینگارد و هونگسلتزر، شود. ارسموندمی روروبهی بختنگون

اعضاي خانواده به ویژه مادر  هايمنديکاهش بروز توان تواند موجب به تعویق افتادن رشد وخانواده می ذهنی درتوانکم

به محدود شدن  دهد ویاختصاص م ناشی از حضور این کودکان انرژي و وقت مادران را به خودو مشکالت  فشارها شود.
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تعیین اهداف شخصی  ها و فرصت براي رشد بینجامد که در نهایت موجب کاهش احساس تسلط بر محیط وتالش عالئق،

سالمت، رفاه، موفقیت  و عاطفی خانواده بر جسمانی سالمت روي دیگ). از س2000 ،40کومینز و یولیتز (باکستر، خواهد شد

ایی بـه منظور ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین هراین انجام مداخلهدارد. بناب ثیرأت ذهنیتوانبه کم و توانبخشی کودکان مبتال

فرزند یک ود جاند که ودادهن ها نشاشپژوه ).2004، 41وون الیم و زبراكبه خصوصی برخوردار است ( تخانوادگی از اهمی

ازگاري طراب، مشکالت ساض ،یمشکالت جسمانرض را در مع ناناست و آ ندیناخوشا ياهتجرب اً در خانواده غالب یذهنتوانکم

که بهبود شرایط بهزیستی  )2003، 42نسانسو و ری(با دهدیقرار م گیو افسرد ینگران ،یاعتماج- نیمشکالت روا ،یاعتماج

  روانشناختی راهی براي کاهش این مشکالت است.

هاي اقتصادي، ینهذهنی باید با مشکالت مربوط به هزتوانمادران عالوه بر تحمل مشکالت ناشی از مراقبت کودك کم

هاي منفی اطرافیان نیز کنار بیایند که این و نگرش توانکم، احساس گناه از به دنیا آوردن فرزندي کاهش روابط اجتماعی

شود و تحول کودك می- مادر ارتباط) که باعث ناکارآمدي 2006کننده ایجاد کنند (سینگر، توانند افسردگی ناتوانموارد می

   ).2001، 43و آلبرز سازد (پترسونمی کودك را نیز متأثر

 انندزفرو  لدینوا بطروا تحکیم ند سببامیتو هیوگري خلهامد کهداد  ن) نشا6200( 44ردنبو و زيلیند تتحقیقا

 تعامل هیوگر نشستافزون بر این  .هددمی کاهشرا  ندگیدر ز منفی نتایجو  ريفتار تمشکال پیشرفت اتخطرو  دبشو

ها و مداخلهاین  يجمله از. یابد یشافزا نناآ بین گیادخانو بطروا که دباعث میشوو هد دمی یشافزرا ا انندزفر با لدینوا

از فش اطرامحیط د و خود از گاهی فرآبر نقش ، گشتالت ينظریهدر  درمانی گروهی است.ها انجام طرح گشتالتبرنامه

ان در یگرد و دخواز گاهی ان و آیگرد و دبا خوس تما، یهنظرین در ا .شودمی کیدأها تنکشف هیجاو بدنی ت حساسااطریق 

  ). 1999 ،45(شارف سته ایندآگذشته یا از مهمتر ل حان ماز
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Abstract:  
Purpose of the present study was to investigate the effect of gestalt therapy on Quality 

of life and psychological well-being of mothers of intellectually disabled children. 

Methodology of the study was quasi-experimental method, using pre-test and post-test 

through control group. Statistical population of this examination consisted of all mothers of 

intellectually disabled children in Ardabil city of Iran in 1393-94. Limitations we were 

encountered with in sampling, made us to select one of the available centers of well-being 

organization. Then 30 mothers were selected randomly from the center and substituted in 

control and experimental groups randomly. Experimental group had received 10 sessions 

of training group gestalt therapy. Questionnaires of quality of life introduced by The World 

Health Organization and Ryyf’s psychological well-being model were used as tools of 

gathering data. Data were analyzed by multivariable co-variance test. Results of the study 

showed scores of the mothers in experimental group in comparison with control group in 

post-test are significantly different. According to the gained results, hypothesis of the study 

on the effect of group gestalt therapy on psychological well-being and quality of life of 

mothers of intellectually disabled children was confirmed. So, group gestalt therapy had 

been proved to be effective in increasing psychological well-being and quality of life of the 

mothers of intellectually disabled children. 
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