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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه جایگـاه شـغلی و تحصـیالت باکیفیـت زنـدگی والـدین دانـشآمـوزان
کمتوانذهنی خفیف بود .تحقیق بهصورت پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت .افـراد شـرکتکننـده
در این پژوهش مشتمل بر  581نفر از والدین دانشآموزان کمتـوانذهنـی بودنـد کـه از طریـق نمونـهگیـری
خوشهای از بین والدین دانشآموزان کمتوانذهنی مدارس آموزشپذیر مقطع ابتـدایی شـهر شـیراز انتخـاب
گردیدند .برای اندازهگیری کیفیت زندگی از مقیاس بهزیستیذهنی فرم بزرگسال استفاده شد .نتایج تحلیـل
واریانس یکطرفه نشان داد که بین سطوح شغلی والـدین و کیفیـت زنـدگی آنهـا در سـطح  1/12تفـاوت
معناداری با گروه شغلی باال وجود دارد ( .)P=1/15درزمینۀ سطوح تحصیلی والدین نتـایج تحلیـل واریـانس
یکطرفه تفاوت معناداری بین سطوح تحصـیلی و کیفیـت زنـدگی والـدین نشـان نـداد (مـادران  P=1/19و
پدران  .)p=1/44با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر به نظر میرسـد کـه جامعـه بایـد در جهتـی
حرکت کند که فاصله بین میزان درآمد افراد در مشاغل مختلف به کمترین حد برسد.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،کمتوانذهنی ،والدین ،جایگاه شغلی ،تحصیالت.

 .6کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه شیراز( .نویسنده مسئول)
khankahdani@yahoo.com
 .5دانشیاردانشگاه شیراز shahlaalb@yahoo.com
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مقدمه
در دو دهه گذشته مفهوم کیفیـت زنـدگی موضـوعی بااهمیـت در پـژوهشهـای روانـی-
تربیتی ،آموزشی ،آموزش ویژه ،مراقبت (فیزیکی و رفتاری) ،خدمات اجتماعی (نـاتوانیهـا و
سالمندان) و خانوادهها گردیده است (اسکاالک .)5114 ،6امروزه نقش حساس مراقبـان افـراد
کمتوانذهنی در خصوص حمایت و نگهداری این افراد بهصورت مشخصی معلوم شده اسـت
(پتی ،آماتو ،باتاگلیا ،پیتارو ،راسو ،سوالرو ،تروجانو .)5117 ،2اِرن کرانتـز ،میلـر ،ورنبـرگ و
فوکس )5116( 3معتقدند که فقدان تحصیالت ،پول ،کار ،تکوالدی بودن ،جنسیت فرزنـد و
نوع کمتوانیذهنی فرزند مـیتوانـد در احسـاس فشـار و تـنش در خـانواده تـأثیرگـذار باشـد.
بهطورکلی پژوهشهای فراوانی به بررسی تأثیر فرزند کمتوانذهنی بر والـدین و خـانواده ایـن
فرزندان پرداختهاند (مانند البرزی و بشّاش6372 ،؛ براون و بـراون .)5112 ،4همچنـین موضـوع
کیفیت زندگی افراد کمتوانذهنی نیز موردتوجه بسـیاری از محققـان قرارگرفتـه اسـت (ماننـد
اسکاالک5114 ،؛ براون و براون)5112 ،؛ اما درزمینۀ کیفیـت زنـدگی والـدین دانـشآمـوزان
کمتوانذهنی نسبت به سایر زمینههـا پـژوهشهـای کمتـری انجـامشـده اسـت (والـدن ،پیسـترن،
جویس .)5111 ،2بهتازگی موضوع کیفیت زندگی والدین و مراقبین افراد کمتوانذهنی بهعنـوان
یکــی از نگرانــیهــای اجتمــاعی مطــرح گردیــده اســت (پیــتمن و لویــد .)6899 ،1در مقابــل
پژوهشهای فراوانی که در زمینۀ افراد کمتوانذهنی صورت گرفته اسـت ،پـژوهشهـا در زمینـۀ
کیفیت زندگی خانواده هنوز در مراحل آغازین قرار دارد (ترنبـال 7و همکـاران5111 ،؛ بـراون و
بــراون5114 ،؛ بــه نقــل از ونــگ ،ســامرز ،لیتــل ،ترنبــال و مانــان .)5111 ،9در دهــههــای گذشــته
ســمتوســوی خــدمات و ســرویسهــای اجتمــاعی متوجــه خــانواده و بــهویــژه والــدین افــراد
1. Schalock
2. Patti, Amato, Battaglia, Pitaro, Russo, Solaro &Trojano
3. Ehrenkrantz, Miller,Vernberg & Fox
4. Brown & Brown
5. Walden, Pistrang & Joyce
6. Pittman & Loyd
7. Turnbull,
8. Wang, Summers, Little, Turnbull & Mannan
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کمتوانذهنی گردیده است (سامرز ،پوستون ،ترنبال ،مـارکویز ،هـافمن ،مانـان ،ونـگ.)5112 ،6
آمار حاکی از آن است که  52درصد افراد و خانوادههای آنان تحت تأثیر کـمتـوانیذهنـی
بوده و دچار استرس فراوان و فرسودگی میباشند (والتـون -مـوس ،گرسـون ،رُز.)5112 ،5
کمپبل ،کانورز و رودگرز )6871( 3به بررسی رابطه بین تحصیالت ،سن و درآمـد باکیفیـت
زندگی ادراکشده توسط افراد  69سال به بـاال در جامعـه پرداختنـد و نتـایج نشـان داد کـه
رابطه معناداری بـین تحصـیالت و کیفیـت زنـدگی ادراکشـده وجـود نـدارد ،دانشـجویان
دانشگاه بهزیستی باالتری نسبت به افراد با سطوح تحصیالت پایینتر داشـتند ،امـا وقتـی اثـر
درآمد کنترل شد ،ایـن تفـاوت نیـز مشـاهده نشـد .گودموندسـون و توماسـون )5115( 4در
پژوهشی که با شرکت والدین کودکان کمتوان ذهنـی انجـام دادنـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند
وضعیت تحصیلی والدین بر کیفیت زندگی والدین تأثیرگذار نبود .سـیمیت ،جـن کالـپ و
کسکین )5113( 2در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که با افزایش میـزان تحصـیالت ،کیفیـت
زندگی نیز افزایش پیدا میکند .الئوکو و سورز )5113( 1در بررسی کیفیت زندگی والدین
به این نتیجه رسیدند که سطح تحصیالت والدین پیشبینی کننده کیفیت زندگی آنها بـود.
ورس بورگر ،7باچ هولز 9و پیترمن )5114( 8در پژوهشی به بررسی عوامل مـؤثر بـر کیفیـت
زندگی والدین بیماران اتوپیک پرداختند و نتایج نشان داد که بین سطح تحصـیالت والـدین
باکیفیت زندگی والدین رابطه معناداری وجود ندارد .نتایج پژوهش کاستیلون 61و همکاران
( )5112نشان داد که مهمترین مؤلفههای پیشبینیکننده کیفیت زنـدگی مـرتبط بـا سـالمت
متغیرهای اجتماعی ،جمعیتی (وضعیت تأهل ،درآمد ،تحصـیالت ،سـن و جـنس) بـودهانـد.
1. Summers, Poston, Turnbull, Marquis, Hoffman, Mannan, & Wang
2. Walton-Moss, Gerson, & Rose
3. Campbell, Converse & Rodgers
4. Gudmundsson, & Tomasson
5. Cimete, Gencalp & Keskin
6. Lawoko & Soares
7. Warschburger
8. Buchholz
9. Petermann
10. castillon
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اوالدا ،اهیری ،صالیح و توفیق )5112( 6در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی مراقبان افـراد
اسکیزوفرنیک پرداختند که نتایج نشان داد تحصیالت بـاال ،کیفیـت زنـدگی بـاالتری را بـه
همراه داشت .بیات ( )5112در پژوهشی به بررسی تحصیالت والدین و کیفیت زندگی آنهـا
پرداخت و نتـایج نشـان داد تحصـیالت والـدین کمتـرین پـیشبینـیکننـدگی را در کیفیـت
زندگی خانواده داشت .اواداال ،اهیری ،االوادی و توفیق )5111( 5به این نتیجـه رسـیدند کـه
تحصیالت والدین بهطور مثبتی باکیفیـت زنـدگی رابطـه داشـت .امـا وضـعیت شـغلی تـأثیر
معناداری بر دامنه هـای کیفیـت زنـدگی والـدین نداشـت ،ولـی در سـطوح بـاالی تحصـیلی
(دانشگاهی) افزایش در نیمرخ کلی کیفیت زندگی ،سالمت فیزیکی و اسـتقالل دیـده شـد.
درزمینۀ شغل و کیفیت زندگی نیز میریاما و موریموتو )6886( 3در پژوهشی بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که ساعتهای طوالنی کاری اثر معنیداری بر چرخه زندگی مـیگـذارد .همچنـین
ایوانز و همکاران )5113( 4در پژوهشی به این نتیجه رسیدند کـه بـین ویژگـیهـای مختلـف
شغل و کیفیت زندگی کلی رابطه وجود دارد و سختی شغل جزء مهمی از کیفیـت زنـدگی
بود.
با توجه به پژوهش های صورت گرفتـه در ارتبـاط بـا عـواملی ماننـد شـغل و تحصـیالت
میتوان به این نتیجه رسید که برخی از این عوامـل ماننـد تحصـیالت بـهطـور قـاطع همیشـه
پیشبینی کننده کیفیت زندگی نمیباشند و میتوان بیان کرد که تأثیر تحصیالت بر کیفیـت
زندگی در پژوهشهای مختلف ،متفاوت بوده است و عواملی دیگر (مانند شـغل) بـه میـزان
خاصی باکیفیت زندگی رابطه دارند؛ و افزون بر این با توجه به انـدک بـودن پـژوهشهـای
انجامشده درزمینۀ کیفیت زندگی والدین ،بررسی این موضوع ضـروری بـه نظـر مـیرسـد.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگـویی بـه سـؤالهـای زیـر
است:
1. Awadalla, Ohaeri, Salih, Tawfiq
2. Awadalla, Ohaeri, Al-Awadi & Tawfiq
3. Maruyama & Morimoto
4. Evans et al
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)6آیا بین جایگاه شغلی والدین دانشآموزان کمتوانذهنی خفیف به لحاظ کیفیت زندگی
تفاوت معناداری وجود دارد؟
)5آیا بین سطوح تحصیلی پدران دانشآموزان کمتوانذهنی خفیف به لحاظ کیفیت
زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؟
 )3آیا بین سطوح تحصیلی مادران دانشآموزان کمتوانذهنی خفیف به لحاظ کیفیت
زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود و دادههای آن از طریق پرسشنامه گردآوری گردید.
شرکتکنندگان :جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه والدین دانشآموزان کمتـوانذهنـی
خفیف شهر شیراز بود .گروه نمونه پژوهش حاضر را  581نفـر ( 673زن و  619مـرد) از والـدین
دانشآموزان کمتوانذهنی خفیف تشکیل مـیدادنـد کـه فرزنـد کـمتـوانذهنـی آنهـا در سـال
تحصیلی  6391-97در مدارس آموزشی ویژه دانشآموزان کمتوانذهنی شهر شیراز مشـغول بـه
تحصیل بودند .سن دانشآموزان بین  7تا  51سال و با میانگین  65/14بود.
نمونه پژوهش بهصـورت نمونـهگیـری خوشـهای از بـین والـدین دانـشآمـوزان کـمتـوانذهنـی
مدارس آموزشپذیر دوره ابتدایی شهر شیراز انتخاب گردید .بـا توجـه بـه ایـنکـه یکـی از نـواحی
چهارگانه شیراز (منطقه  ،)5فاقد مدرسه ویژه افراد کمتوانذهنی بود از سـه ناحیـه بـاقیمانـده در هـر
ناحیه بهطور تصادفی یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخـاب و سـپس ابـزار پـژوهش بـه
همه والدین دانشآموزان کالسهای اول تا پنجم حاضر در آن مدارس ،ارائه گردید.
ابزار پژوهش :در پژوهش حاضر از شاخص بهزیسـتی شخصـی نسـخه بزرگسـاالن 6اسـتفاده
شد .این شاخص توسـط کـامینز و ال 5در سـال  5111بـه سـفارش تـیم بـینالمللـی بهزیسـتی
تهیهشده است (تیم بینالمللی بهزیستی .)5111 ،شاخص بهزیستی فـردی بزرگسـاالن دارای
1. Personal Wellbeing Index –Adult
2. Cummins & Lau
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 8سؤال میباشد که سؤال اول آن کیفیت زندگی را بهطورکلی ارزیابی مـیکنـد و  9سـؤال
دیگر آن کیفیت زندگی را در  9بعد اندازهگیری میکند .این ابعاد عبارتانـد از :اسـتاندارد
زندگی ،6سالمت شخصی ،5موفقیت در زندگی ،3روابط شخصی ،4امنیت شخصی ،2ارتبـاط
با جامعه ،1تأمین آینده (آسایش آینده) 7و معنویت-مذهب .9برای پاسخگویی به سؤالهـای
این مقیاس ،فرد میزان موافقـت خـود بـا هـر سـؤال را بـا انتخـاب یکـی از اعـداد صـفرتا ده
مشخص مینماید .در این طیف صفرتا ده ،عدد صفر به معنای کامالً ناراضی 9و عـدد ده بـه
معنای کامالً راضی 10میباشد .همچنین عدد پنج به معنی بـیطرفـی 11فـرد (نـه راضـی و نـه
ناراضی) میباشد.
در پژوهش حاضر روایی این مقیاس از طریق همبستگی ابعاد با نمـره کـل مـورد ارزیـابی
قرار گرفت و پایایی مقیاس از طریق میزان آلفای کرونباخ موردسنجش قرار گرفت کـه بـه
ترتیب همبستگی ابعاد بین  1/54تا  1/73بود که تمام ضرایب معنیدار گزارش شد و آلفـای
کرونباخ  1/79به دست آمد.
نحوه اجرای پژوهش :در این پژوهش پرسشنامه کیفیـت زنـدگی کـامینز و ال ( )5111در
اختیار شرکتکنندگان در پژوهش قـرار گرفـت و بـه دو صـورت انجـام گرفـت )6 :بـرای
والدین بیسوادی که به مدرسه مراجعه میکردند توسط محقق سـؤالهـا خوانـده مـیشـد و
آنها گزینه موردنظر را انتخاب میکردند )5 .توسط خود افراد شرکتکننده در پـژوهش و
والدینی که در مدرسه حاضر نشدند ،پرسشنامه توسط فرزند آنـان بـه منـزل فرسـتاده شـد و
1. Standard of living
2. Personal health
3. Achieving in life
4. Personal relationships
5. Personal safety
6. Community connectedness
7. Future security
8. Spirituality / Religion
9. Completely dissatisfied
10. Completely satisfied
11. Neutral
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آنها پس از تکمیل پرسشنامه آن را به مدرسه بازگرداندند.
نتایج
میانگین و انحراف استاندارد نمره کیفیت زندگی والدین دانشآموزان کمتوانذهنی در
گروههای شغلی مختلف در جدول  6ارائهشده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمره کیفیت زندگی والدین دانشآموزان کمتوانذهنی
در گروههای شغلی مختلف
جایگاه شغلی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پایین

665

47/1338

62/27154

متوسط

619

21

62/86911

باال

36

21/1142

64/15314

کل

526

48/1835

62/71275

جهت پاسخگویی به سؤال آیا بین جایگاه شغلی والدین دانشآموزان کمتوانذهنی به
لحاظ کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؟ از روش تحلیل واریانس یکطرفه
استفاده گردید که نتایج آن در جدول  5ارائهشده است.
جدول  .2تحلیل واریانس یکطرفه جهت بررسی تأثیر جایگاه شغلی بر کیفیت زندگی والدین
دانشآموزان کمتوانذهنی
منبع تغییرات

SS

df

MS

بین گروهی

6743/261

5

976/729

درونگروهی

28853/915

549

کل

16117/379

521

F

3/119

P

1/158

546/159

همانطور که در جـدول  5مشـاهده مـیکنیـد ایـن تفـاوت معنـیدار اسـت .بـا اسـتفاده از
آزمونهای تعقیبی (شفه) مشخص شد که این تفاوت معنیدار ،بین دو گروه با جایگـاه شـغلی
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باال و پایین است ( . )p< 1/12به ایـن معنـی کـه والـدینی کـه جایگـاه شـغلی بـاالیی داشـتند،
کیفیت زندگی باالتری گزارش کرده بودند .در این سؤال به دلیل اینکه تعداد بسیار زیـادی از
مادران خانهدار بودند جهت طبقهبندی جایگاه شغلی خانواده ،شغل پدران منظور گردید.
جدول  3میانگین و انحرافاستاندارد نمره کیفیت زندگی پدران دانشآموزان کمتوان-
ذهنی را در گروههای مختلف تحصیلی نشان میدهد.
جدول  .3میانگین و انحرافمعیار نمره کیفیت زندگی در گروههای مختلف تحصیلی پدران
شاخصهای آماری

انحراف استاندارد

میانگین

سطح سواد
بیسواد و ابتدایی

47/7445

61/18912

راهنمایی و دبیرستان

21/4718

61/27233

دیپلم و باالتر

25/9649

61/41867

کل

48/8268

61/35595

برای پاسخگویی به سؤال ،آیا بین سطوح تحصیلی پدران دانشآموزان کـمتـوانذهنـی بـه
لحاظ کیفیـت زنـدگی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؟ از روش تحلیـل واریـانس یـکطرفـه
استفاده گردید که نتایج آن در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4تحلیل واریانس یکطرفه جهت بررسی تأثیر تحصیالت بر کیفیت زندگی پدران
دانشآموزان کمتوانذهنی
منبع تغییرات

SS

df

MS

بین گروهی

441/158

5

551/164

درونگروهی

57115/736

616

517/324

کل

57445/711

613

F

1/953

P

1/445
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چنانچه جدول  4نشان میدهد نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکطرفه تفاوتی میان سـطوح
تحصیلی پدران و نمره کیفیت زندگی آنها نشان نداد (.)P<1/12
جدول  2میانگین و انحرافاستاندارد نمره کیفیت زنـدگی مـادران دانـشآمـوزان کـم-
توانذهنی را در گروههای تحصیلی مختلف نشان میدهد.
جدول  .3میانگین و انحرافاستاندارد نمره کیفیت زندگی در گروههای مختلف
تحصیلی مادران دانشآموزان کمتوانذهنی
شاخصهای آماری

میانگین

انحراف استاندارد

بیسواد و ابتدایی

47/1781

61/56764

راهنمایی و دبیرستان

48/1221

63/12528

دیپلم و باالتر

24/7211

62/55843

کل

48/4781

62/39112

سطح سواد

برای پاسخگویی بـه آخـرین سـؤال ،آیـا بـین سـطوح تحصـیلی مـادران دانـشآمـوزان
کمتوانذهنی به لحاظ کیفیت زنـدگی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؟ نیـز از روش تحلیـل
واریانس یکطرفه استفاده گردید که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .8تحلیل واریانس یکطرفه جهت بررسی تأثیر تحصیالت بر کیفیت زندگی مادران
دانشآموزان کمتوانذهنی
منبع تغییرات

SS

df

MS

بین گروهی

6616/698

5

291/284

درونگروهی

39619/499

614

535/318

کل

38518/177

611

F

P

5/488

1/192

جدول  1نتایج حاصل از به کار بردن تحلیل واریانس یکطرفه جهت بررسی معناداری
تفاوت بین سطوح تحصیلی مادران دانشآموزان کمتوانذهنی را نشان میدهد .همانطور
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که مالحظه میشود تفاوت معناداری بین سطوح تحصیالت مادران دانشآموزان
کمتوانذهنی و کیفیت زندگی آنها به دست نیامد (.)P<1/12
بحث
همانطور که مالحظه شد یافتههای پژوهش تفـاوت معنـاداری بـین جایگـاه شـغلی والـدین
دانشآموزان کمتوانذهنی و کیفیت زندگی آنها نشان داد .به این صـورت کـه والـدینی کـه
ازنظر جایگاه شغلی در گروه باال قرار داشتند نسبت بـه والـدینی کـه در گـروه جایگـاه شـغلی
پایین قرار داشتند ،کیفیت زندگی بهتری گزارش کردند .ایـن نتـایج موافـق بـا نتـایج پـژوهش
ایوانز و همکاران ( )5113و میریاما و موریموتو ( )6886است.
جایگاه شغلی بهطور غیرمستقیم و از طریق تأثیری کـه بـر میـزان درآمـد افـراد مـیگـذارد
میتواند کیفیت زندگی باالتری را برای افراد فراهم کند .بنا به گفتـۀ الـدر ،انگـوین و کاسـپی
( )6892درآمد پایین میتواند منجـر بـه محـدود شـدن ظرفیـتهـای تعـاملی خـانواده شـده و
حساسیت کمتـر و نارضـایتی والـدین از نقـش والـدینی خـود را بـه دنبـال داشـته باشـد .سـایر
پژوهشها نیز نشان دادهاند که افراد خانوادههای با میزان درآمد باال ،فرصتهای بیشتری بـرای
کمک به یکدیگر دارند و میتوانند از این درآمد باال برای برطرف کردن نیازهای مربـوط بـه
فرزند کمتوانذهنیشان استفاده کنند و این منبعی برای افـزایش کیفیـت زنـدگی آنهـا اسـت
(اسکورجی ،ویلگـوش و مـکدونالـد6889 ،؛ یـائو و لـیتسـانگ6888 ،؛ ترنبـال و ترنبـال،
 .)5116درنتیجه جایگاه شغلی باالتر میتواند منجر به جایگاه اجتماعی باالتر و درآمد بیشتر
شود که این مسئله میتوانند منجر به افزایش کیفیت زندگی گردد.
همچنــین یافتــههــای پــژوهش نشــان داد تفــاوت معنــاداری بــین ســطوح تحصــیلی پــدران
دانشآموزان کمتوانذهنی و کیفیت زندگی آنها وجود نـدارد .نتـایج پـژوهش بـا یافتـههـای
ورس بورگر ،بـاچ هـولز و پیتـرمن ( ،)5114کمپبـل ،کـانورز و رودگـرز ( )6871همسـو و بـا
یافتههای سیمیت ،جن کالپ و کسکین ( ،)5113کاستیلون و همکاران ( )5112ناهمسو است.
افزون بـر ایـن یافتـه هـای پـژوهش نشـان داد بـین سـطوح تحصـیلی مـادران دانـشآمـوزان
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کمتوانذهنی و کیفیت زندگی آنها تفاوت معنـاداری وجـود نـدارد .ایـن یافتـه بـا یافتـههـای
ورس بورگر ،باچ هولز و پیترمن ( )5114همسو و با یافتههای سیمیت ،جـن کالـپ و کسـکین
( ،)5113کاستیلون و همکاران ( )5112همسو نمیباشد.
در دهۀ هفتاد میالدی و در آغاز توجه به کیفیت زندگی و انـدازهگیـری آن ،اعتقـاد بـر ایـن
بود که کیفیت زندگی به دو صورت عینی و ذهنی وجود دارد .ابزارهـای سـنتی انـدازهگیـری
کیفیت زندگی عینی هستند و تمرکز بر شرایط زندگی دارند (میتـوان آن را کیفیـت زنـدگی
کردن 6نامید) .متغیرهای عینی ملموس ،بهوسیلۀ افراد مختلـف قابـلمشـاهده هسـتند و بـه طـور
معمول بهصورت فراوانی یا کمیت برآورد میشوند .برای مثال میتوان تعداد دوسـتان فـرد یـا
میزان آسیب جسمی فرد را مشخص کرد .بخش دیگر کیفیت زندگی ذهنی است کـه در ایـن
بخش متغیرها به طور کامل متفاوت میباشند .آنهـا تنهـا مـیتواننـد توسـط خـود فـرد تجربـه
شوند ،مانند میزان احساس شادکامی و یا رضایت داشتن .درنتیجه آنها تنها میتوانند بـهوسـیلۀ
سؤال از شخص در رابطه با احساسش نسبت به زنـدگی ،سـنجیده شـوند (کـامینز ،ال و داورن،
 .)5166در این پژوهش نیز عدم تأثیر سطوح تحصیلی بر کیفیـت زنـدگی والـدین را مـیتـوان
اینگونه تبیین کرد که در این پژوهش تحصیالت متغیری عینی بوده و تنهـا بـر اسـاس انـدازه-
گیری میزان سالهایی که والدین تحصیل کردهاند مشخصشده است.
از دیگر دالیل عدم معنیداری بین سطوح تحصیلی والدین دانشآمـوزان کـمتـوانذهنـی و
کیفیت زندگی آنها می توان به ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در زنـدگی ایـن افـراد حیطـههـای
دیگری وجود دارد که نسبت به تحصیالت پیشگام بـوده و اهمیـت بیشـتری در زنـدگی آنهـا
دارند .عامل دیگری که می توان در این رابطه بیان کـرد ایـن اسـت کـه واریـانس بـین سـطوح
تحصیلی وجود نداشت و بیشتر والدین ازنظـر تحصـیلی در سـطوح پـایین بودنـد .همچنـین در
زمینۀ تحصیالت مادران باید به این نکته نیز توجه داشت که بیش از نود درصـد مـادران خانـه-
دار بودند ،به این صورت که مادران نمیتوانند از تحصیالت خود استفاده مناسب داشته باشـند
و از آن در راستای به دست آوردن و حف کیفیت زندگی خود استفاده کنند.
1. Quality of living
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یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که جایگـاه شـغلی تـأثیرگـذار بـر کیفیـت زنـدگی
می باشد و با توجـه بـه تفـاوت معنـاداری کـه میـان جایگـاه شـغلی و کیفیـت زنـدگی والـدین
دانشآموزان کمتوانذهنی به دست آمد ،در جهت بهبود وضعیت و کمک بـه بهبـود کیفیـت
زندگی والدین دانشآموزان کمتـوانذهنـی مـی تـوان ایـن پیشـنهاد را ارائـه کـرد کـه جامعـه
(دولت ،ادارهها ،کارخانجات و غیره) میتواند با کاهش دادن فاصله بـین میـزان درآمـد افـراد
در مشاغل مختلف و وضع قوانین درزمینۀ شرایط کاری و میزان سـاعات کـاری جهـت بهبـود
کیفیت زندگی این افراد تالش نماید .در پایان پیشنهاد مـیشـود کـه پـژوهشهـایی در همـین
زمینه با والدین دیگر گـروههـای افـراد بـا نیازهـای ویـژه و همچنـین انجـام پـژوهش از طریـق
روشهای کیفی صورت گیرد.
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