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Objective Besides their communication and socialization problems, many children with Intellectual 
Disability (ID) have difficulties with their parents, siblings, and teachers. The enduring nature of 
social reactions easily leads to social isolation. Thus, many children and adults with ID have few 
friends, even though they may desperately want to be liked. This can set up a vicious circle in which 
they attempt to win friends by latching onto the least chance for interaction with others. Regarding 
the characteristics of nonviolent communication program training, it seems that this program could 
reduce communication problems and improve mother-child interaction of children with ID. The 
nonviolent communication training program is one method for improvement of communication 
skills in parents of the children with ID because these parents are often facing problem in com-
munication with their children. Nowadays, much effort is made for improving mother-child interac-
tion, especially in mothers of children with ID. Therefore, the purpose of the present study was to 
investigate the effect of nonviolent communication program training on mother-child interaction in 
mothers of children with ID.
Materials & Methods The present research was a quasi-experimental study with pretest-posttest 
and a control group. The study population included all of the mothers of children with ID who at-
tend to Alborz Educational and Rehabilitation Institute which is located in Alborz Province, Iran 
under the supervision of welfare organization. The study sample included 30 mothers selected by 
convenience sampling method and assigned to two groups. The experimental group participated in 
a communication skills training program based on life language for 8 sessions (90 minutes for per 
session; twice a week), while the control group received no such training. The study instrument 
was the Pianta mother-child interaction scale (1992). The Pianta mother-child interaction scale 
was completed by mothers for all subjects in pretest and posttest. The study data were collected 
through the questionnaire before and after the training sessions. Multivariate analysis of covari-
ance was performed in SPSS (Version 22) for analyzing the obtained data.
Results First, the normality of study variables and contingency of variance and covariance assump-
tions were tested. The Kolmogorov-Smirnov test showed that all variables were normally distrib-
uted (P>0.05). Also, the Box test confirmed the contingency of variance-covariance assumption. So, 
assumptions of the MANCOVA test were confirmed and MANCOVA test can be used for analysis of 
data. The results of MANCOVA revealed that posttest scores of experimental and control groups 
had a significant difference with regard to mother-child interaction (P<0.001). Also, the results of 
MANCOVA revealed that posttest scores of experimental and control groups had a significant differ-
ence with regard to conflict, closeness, and dependency subscales (P<0.001). It can be stated that 
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according to Eta2, 67% of the variance in mother-child interaction can be explained by the subjects’ 
participation in the nonviolent communication training program. Also, according to Eta2, respec-
tively 63%, 65%, and 66% of the variance in components of conflict, closeness, and dependency 
can be explained by the subjects’ participation in the nonviolent communication training program. 
Therefore, communication skills training based on life language has a positive effect on mother-
child interaction of the mothers of children with ID.
Conclusion Parents of children with ID has more problems in communication with their children 
than parents of any other kind of exceptional children. It doesn’t take long that these children be 
ostracized from social activities. Unfortunately, the negative social status experienced by children 
with ID is difficult to overcome and usually long-lasting. Nonviolent communication program train-
ing improves mother-child interaction in mothers of children with ID. Therefore, providing nonvio-
lent communication program training has particular importance for these mothers.
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اثربخشی آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت بر تعامل مادر کودک در مادران با کودک کم توان ذهنی

هدف کودکان کم توان ذهنی، عالوه بر مشکالت ارتباطی و اجتماعی، با والدین، برادران و خواهران و معلمان خود هم مشکل دارند. ماهیت 
پایدار طرد اجتماعی به آسانی سبب انزوای اجتماعی این کودکان می شود. درنتیجه کودکان و بزرگساالن کم توان ذهنی، دوستان کمی 
دارند. آن ها ناامید هستند، ولی می خواهند دوست داشته شوند. آن ها تالش می کنند دوستانی پیدا کنند ولی تالش آن ها، شانسشان را 
برای تعامل با دیگران به حداقل می رساند و چرخه معیوبی را ایجاد می کند. با توجه به ویژگی هایی که برنامه آموزش ارتباط بدون خشونت 
دارد، به نظر می رسد این برنامه بتواند مشکالت ارتباطی کودکان کم توان ذهنی را کاهش دهد و تعامل مادرکودک را بهبود بخشد. آموزش 
برنامه ارتباط بدون خشونت یکی از روش های ارتقای مهارت های ارتباطی والدین با کودکان کم توان ذهنی است، چراکه این والدین با 
مشکالتی در ارتباط با فرزندان خود مواجه هستند. امروزه تالش های زیادی برای بهبود تعامل مادرکودک در مادران کودکان با نیازهای 
ویژه، به خصوص مادران کودکان کم توان ذهنی صورت می گیرد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط بدون 

خشونت بر تعامل مادرکودک در مادران با کودک کم توان ذهنی انجام شد.
روش بررسی این پژوهش، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمام 
مادران کودکان کم توان ذهنی مرکز روزانه آموزشی و توان بخشی البرز، وابسته به سازمان بهزیستی تشکیل دادند. 30 نفر از مادران کودکان 
کم توان ذهنی با روش نمونه گیری دردسترس از مرکز توان بخشی البرز واقع در شهرستان البرز استان قزوین انتخاب و سپس در دو گروه 
جایگزین شدند. گروه آزمایش، در هشت جلسه آموزشی )هفته ای دو جلسه و هر جلسه 90 دقیقه( در برنامه آموزش ارتباط بدون خشونت 
شرکت کردند، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش مقیاس رابطه والد کودک پیانتا )1992( 
بود. مقیاس رابطه والدکودک پیانتا را مادران برای آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. اطالعات به دست آمده 

از پرسش نامه در قبل و بعد از مداخله با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و نسخه 22 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها در ابتدا مفروضه های عادی بودن و همگنی واریانس کوواریانس متغیرها ارزیابی شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف حاکی از آن بود 
که همه متغیرها عادی هستند )P>0/05(. آزمون باکس هم فرض همگنی واریانس کوواریانس را تأیید کرد؛ بنابراین، مفروضه های آزمون 
آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری برقرار است و می توان برای تجزیه و تحلیل داده ها از این آزمون آماری استفاده کرد. نتایج تحلیل 
کوواریانس چندمتغیری نشان داد بین میانگین نمرات پس آزمون رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی در گروه های آزمایشی و کنترل 
تفاوت معناداری وجود دارد )P<0/001(. همچنین نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون 
خرده مقیاس های تعارض، نزدیکی و وابستگی در گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد )P<0/001(. بر اساس مجذور 
اتا می توان عنوان کرد 67 درصد تغییرات رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی به علت اثر مشارکت آزمودنی ها در برنامه آموزشی ارتباط 
بدون خشونت است. همچنین بر اساس مجذور اتا می توان عنوان کرد به ترتیب 63، 65 و 66 درصد تغییرات هریک از مؤلفه های تعارض، 
نزدیکی و وابستگی از مشارکت آزمودنی ها در برنامه آموزشی ارتباط بدون خشونت ناشی می شود؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت آموزش 

برنامه ارتباط بدون خشونت در بهبود رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی تأثیر مثبت داشته است.
نتیجه گیری والدین کودکان کم توان ذهنی نسبت به دیگر والدین کودکان استثنایی، به میزان بیشتری در ارتباط با فرزندشان مشکل 
دارند. برای این کودکان در موقعیت های اجتماعی دوراندیشی نشده است و از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند. متأسفانه، آن ها 
جایگاه اجتماعی منفی را تجربه می کنند که کسب موفقیت را دشوار و به آرزویی همیشگی تبدیل می کند. آموزش ارتباط بدون خشونت 
موجب بهبود رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی می شود؛ بنابراین، برنامه ریزی برای ارائه آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت برای مادران 

با کودک کم توان ذهنی اهمیت ویژه ای دارد.
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مقدمه

و  آموزش  ایجاد و گسترش تسهیالت  از عوامل مهم در  یکی 
پرورش کودکان استثنایی1 یا کودکان با نیازهای ویژه2، گسترش 
آن ها  مسئولیت  احساس  و  والدین  روزافزون  آگاهی  و  اطالعات 
به  یا  توجهی  درخور  درصد   .]1،  2[ است  فرزندشان  به  نسبت 
عبارتی دو تا سه درصد از کودکان استثنایی را کودکان کم توان 
ذهنی3 تشکیل می دهند ]3[. شرایط در حال گذر جامعه، زندگی 
کودکان کم توان ذهنی را با مسائل و پیچیدگی های خاص خود 
کم توان  و حضور کودک  تولد  ]4[. همچنین  است  کرده  مواجه 
 ،]5،  6[ می  کند  مواجه  زیادی  مشکالت  با  را  خانواده  ذهنی، 
می تواند آثار نامطلوبی بر خانواده، اعضای آن و روابط خانوادگی 
بر جای گذارد ]9-7[. از آنجایی که دوران کودکی از مهم ترین 
پایه ریزی  دوران  این  در  فرد  شخصیت  و  است  زندگی  مراحل 
روابط  نیست که  انتظار  از  دور  و شکل می گیرد ]10[،  می شود 
والدکودک4 از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد روانی و اجتماعی هر 

کودکی محسوب شود ]11[.

روابط والدکودک به پاسخ های هیجانی و رفتاری متقابل بین 
والدین و کودک در فرایند رشد اشاره دارد که این پاسخ ها ممکن 
است از طریق گوش دادن، دردسترس بودن، فهمیدن و دیگر انواع 
تعامل باشد ]12[. درحقیقت، تعامل نوعی تبادل دوطرفه است که 
همواره از الگویی ثابت پیروی می کند؛ بدین معنا که درون دادهای 
ویژگی های  و  می گذارد  تأثیر  کودک  رشد  بر  گونه ای  به  مادر 
و خصوصیات  فرزندپروری  چگونگی  بر  مستقیمی  تأثیر  کودک، 
الگوهای ارتباطی والدین دارد. در این ارتباط هم مادر و هم کودک 
در پی تقویت مثبت از سوی یکدیگر هستند، اما در ارتباط متقابل 
مادر با کودک کم توان ذهنی چون کودک به خوبی با مادر ارتباط 
برقرار نمی کند در اغلب موارد این کودکان دچار بی توجهی، انزوا و 

طردشدگی از سوی مادران می شوند ]13[. 

درحقیقت مراقبت عاطفی مادر از کودک موقعیتی را فراهم می کند 
که کودک احساس دوست داشتنی بودن می کند و از دیگران انتظار 
دارد که به عنوان فردی شایسته به او توجه کنند. عالوه بر تأثیرات 
مثبتی که یک رابطه خوب دارد، از تأثیرات منفی ارتباط ناکافی و 
نامطلوب نمی توان برحذر بود و می توان از اثرات منفی آن به نرخ زیاد 
مشکالت مربوط به ارتباط دوسویه والدکودک اشاره کرد ]14[. از آنجا 
که کم توانی ذهنی کودک می تواند جنبه های مختلف زندگی، از جمله 
تعامل مادرکودک را به گونه ای منفی تحت تأثیر قرار دهد، ضرورت 
دارد که با این اثرات منفی مقابله شود. احتماالً یکی از راهکارهای مؤثر 

در این باره آموزش مهارت های ارتباطی است ]13[. 

مهارت های ارتباطی نوعی توانایی های اختصاصی هستند که به 

1. Exceptional children
2. Children with special needs
3. Children with intellectual disability
4. Parent-child interaction

افراد کمک می کنند تا در پیام هایی که به صورت نمادین به شخص 
دیگر می رسانند با کفایت عمل کنند و احساسات مثبت و لذت بخشی 
در طرف مقابل ایجاد کنند ]15[. ارتباط بدون خشونت5، رویکرد 
متنوعی برای برقراری ارتباط است که روزنبرگ6 )2003( توسعه اش 
داده است و در موقعیت هایی که مؤلفه کلیدی آن ایجاد ارتباط است 
استفاده می شود ]16[. برنامه آموزشی ارتباط بدون خشونت شامل 
مجموعه ای از اصول و فنون ارتباطی می شود که در هر محیط و 
این  قلب  در  را  همدلی  فرایند  روزنبرگ  دارد.  کاربرد  جامعه ای 
برنامه جای داده است. برنامه ارتباط بدون خشونت شامل اصول و 
مهارت های ارتباطی می شود که ما را برای ارتباط محبت آمیز با دیگران 
و خودمان توانمند می  کند. چهار اصل کلیدی برنامه آموزشی ارتباط 
بدون خشونت که مشاهده، احساس، نیاز و تقاضاست به بررسی نحوه 

برقراری ارتباط و تعامل میان افراد می پردازد ]17[. 

این برنامه که شامل چهار اصل کلیدی مشاهده، احساس، نیاز و 
تقاضا می شود این گونه مطرح می شود که نخستین اصل، جدایی و 
تفکیک مشاهده از ارزیابی یا قضاوت است، به بیان دیگر، نسبت به 
داوری ارزشی زودهنگام درباره مخاطب هشدار می دهد و این کار 
را منطقی نمی داند. دومین اصل، شناسایی و ابراز احساسات است 
که از این مشاهده های بی طرفانه و بدون سوگیری ناشی می شود. 
سومین اصل، مسئولیت پذیری برای احساسات نام دارد و آموزش 
دیگران  و  خود  عواطف  و  احساسات  به  نسبت  افراد  که  می دهد 
مسئول هستند. اصل آخر، این سؤال را مدنظر قرار می دهد که برای 
غنی کردن زندگی خود، چه چیزی را از دیگران طلب می کنیم که 
درواقع به بیان و آموزش نحوه بیان نیاز و تقاضا مربوط می شود. 
اصول ذکر شده از ویژگی های خاص این برنامه است و همین امر 
آن را از دیگر برنامه های آموزشی از جمله برنامه های فرزندپروری 
متمایز می کند. این چهار اصل یا مؤلفه را می توان در دو فرایند 
ارتباط بدون خشونت به کار برد که این دو فرایند ابراز صادقانه خود 

)گفتن( و دریافت همدالنه دیگران )شنیدن( است ]18[.

ارتباط  برنامه  آموزش  اثربخشی  پژوهش های مختلفی در حوزه 
ارتباط  انجام شده است. مارلو7 و همکاران آموزش  بدون خشونت 
بدون خشونت و همدلی در زندانیان مرد را که به صورت مشروط 
همدلی  سطح  در  داد  نشان  نتایج  کردند.  بررسی  شده اند  عفو 
آمده  وجود  به  معناداری  و  توجه  درخور  افزایش  شرکت کنندگان، 
است ]19[. برانسکامب8 کارگاه های زبان زندگی را ارزیابی کرد ]20[. 
بررسی او نشان داد افرادی که در این کارگاه ها شرکت کرده اند تغییرات 
بسیاری در ویژگی های شخصیتی و ارتباطی خود گزارش کرده اند. 
اثر  نَش9 در مطالعه ای موردی در یک مدرسه شبانه روزی پسرانه، 
آموزش ارتباط بدون خشونت در حل و فصل مناقشات را بررسی کرد 

5. Nonviolent Communication (NVC)
6. Rosenberg 
7. Marlow
8. Branscomb
9. Nash
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و نتایج نشان داد آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت تأثیر معناداری 
در کاهش مناقشات، کاهش خشونت پسران و حل مناقشات آنان دارد 
]21[. حتی پس از دو سال، بررسی مجدد اثر این رویکرد ماندگار 
بود. کاکس و داناهی10 پژوهشی را میان دانشجویان کارشناسی ارشد 
دانشگاه بروکس شهر آکسفورد اجرا کردند. آنان اثر استفاده از ارتباط 
بدون خشونت را بر افزایش اعتماد و گشودگی در ارتباطات سنجیدند 
و دریافتند استفاده از ارتباط بدون خشونت با تمرکز بر احساسات و 

نیازها، اعتماد را در ارتباطات فردی افزایش می دهد ]17[. 

در این پژوهش ارتباط دانشجویان به صورت آنالین بود و تعامل 
چهره به چهره و حسی هرگز وجود نداشت، نکته تأمل برانگیز اثر استفاده 
از این مهارت در این نوع ارتباط بود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد 
استفاده از ارتباط بدون خشونت برای حل بسیاری از مشکالت ارتباطی 
مؤثر است. جونز11 در تحقیق خود با نام »درک ماهیت همدلی« به 
نقش همدلی میان ُمراجع و درمانگر پرداخت و نشان داد چگونه 
ارتباط بدون خشونت با افزایش همدلی در فرد )مراجع و درمانگر( 
پژوهشی  در  درمان می شود ]22[. محمدی  فرایند  بهبود  موجب 
آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل 
به بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر ارتباط بدون خشونت بر عالئم 
فرسودگی شغلی کارکنان یگان ویژه پاسداران تهران در 13 جلسه 
پرداخت ]23[. نتایج این تحقیق نشان داد میزان عالئم فرسودگی 
شغلی گروه آزمایشی به طور معناداری پس از مداخله کاهش یافت. 
ابارشی، طهماسیان، مظاهری و پناغی در پژوهشی شبه آزمایشی تأثیر 
بهبود  از طریق  روانی اجتماعی کودک  رشد  ارتقای  برنامه  آموزش 
تعامل مادرکودک بر خودکفایی والدین و رابطه مادر و کودک زیر سه 

سال را در شش جلسه هفتگی بررسی کردند ]24[.

رشد  ارتقای  برنامه  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج 
روانی اجتماعی، خودکفایی والدین را به طور معناداری افزایش داد. 
رابطه مثبت مادر و کودک در حوزه های رابطه و وابستگی افزایش 
معناداری  افزایش  نزدیکی  و  تعارض  مثل  دیگر حوزه ها  اما  یافت، 
نداشتند و به طور کلی رابطه مثبت مادر و کودک افزایش معناداری 
نیافت. با اینکه ارتباط بدون خشونت یا ارتباط از طریق زبان زندگی، 
مبتنی بر مهارت های کالمی است، اما فقط یک مهارت یا یک تکنیک 
استفاده از کلمات نیست، بلکه پس از آگاهی و تسلط فرد بر زبان 
زندگی، حتی با سکوت، کیفیت حضور، حالت های چهره و به طور کلی 
رفتارهای غیرکالمی هم برقرار می شود ]16[. ارتباط بدون خشونت 
روشی تعاملی است که تبادل اطالعات و حل صلح آمیز اختالفات را 
تسهیل می کند ]17[. از طرف دیگر، تولد و حضور کودک کم توان 
ذهنی و آرزوهای ازدست رفته والدین برای داشتن فرزند سالم به بروز 
واکنش های روان شناختی از قبیل شوک، انکار، خشم، احساس گناه 
و افسردگی منجر می شود ]8 ،1[ و موجب آشفتگی و استرس در 

والدین می شود و به تعامل والد و کودک آسیب می رساند ]9 ،6[. 

10. Cox & Dannahy
11. Jones 

با توجه به بررسی های انجام شده در زمینه برنامه آموزش ارتباط 
هیچ  درواقع  ذهنی  کم توان  کودکان  والدین  برای  خشونت،  بدون 
پژوهشی داخلی یا خارجی یافت نشد که به بررسی اثربخشی این 
برنامه مداخالتی بر تعامل مادر با کودکان کم توان ذهنی پرداخته 
باشد و این خأل پژوهشی را بیش از پیش آشکار می کند. از طرف دیگر، 
احتمال می رود والدین کودکان کم توان ذهنی در تعامل والدین، به ویژه 
مادرکودک با مشکالت نسبتاً زیادی مواجه شوند و این مشکالت با 
شیوه مهارت های برقراری ارتباط آن ها، ارتباط بسیار نزدیکی داشته 
باشد؛ بنابراین، اهمیت و ضرورت آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت 
در تعامل و ارتباط مادر با فرزند کم توان ذهنی اش آشکار است. به 
همین خاطر این پژوهش از لحاظ کاربردی می تواند با آشکارکردن 
تأثیر آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت بر تعامل مادرکودک گامی 
مهم در مسیر دادن اطالعات مفید به روان شناسان، مشاوران و دیگر 
اثربخشی  بررسی  پژوهش  این  بنابراین، هدف  بردارد؛  پژوهشگران 
با  مادران  در  مادرکودک  تعامل  بر  خشونت  بدون  ارتباط  آموزش 

کودکان کم توان ذهنی است.

روش بررسی

این پژوهش، مطالعه ای شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون 
مادران  تمام  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  بود.  کنترل  گروه  و 
کودکان کم توان ذهنی تشکیل می دادند که کودکان آن ها در سال 
1396-1395 در مرکز روزانه آموزشی و توان بخشی البرز وابسته به 
سازمان بهزیستی، خدمات توان بخشی و آموزشی دریافت می کردند. 
پژوهشگران در بسیاری از مطالعات، به دلیل محدودیت های زمانی 
و مالی تعداد آزمودنی های یک نمونه را محدود می کنند، به همین 
دلیل به منظور تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق های 
آزمایشی و شبه آزمایشی در هریک از گروه های آزمایش و کنترل، 15 

نفر پیشنهاد شده است ]25[. 

بر همین اساس، 30 نفر از مادران کودکان کم توان ذهنی با روش 
نمونه گیری دردسترس از مرکز توان بخشی البرز واقع در شهرستان 
البرز استان قزوین انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل 
جایگزین شدند؛ به طوری که هر گروه از 15 نفر تشکیل می شد. گروه 
آزمایشی در هشت جلسه آموزشی )هفته ای دو جلسه و هر جلسه 
90 دقیقه( در برنامه آموزش ارتباط بدون خشونت شرکت کردند، در 
حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. درواقع، فعالیت های 
عادی خود را انجام می دادند و در برنامه دیگری همزمان با این پژوهش 
بود شرکت نداشتند. مالک های ورود به پژوهش این بود که مادران 
کودک کم توان ذهنی 2 تا 6 ساله داشته باشند و فرزندان آن ها از 
مراکز روزانه زیر نظر سازمان بهزیستی، خدمات آموزشی و توان بخشی 
دریافت و با پدر و مادر خود زندگی کنند. مالک های خروج از پژوهش 
نیز شرکت همزمان مادر در برنامه های آموزشی مشابه، جدایی والدین 

کودکان کم توان ذهنی و داشتن بیش از دو جلسه غیبت بود.
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پیانتا12  والدکودک  رابطه  مقیاس  از  اطالعات  جمع آوری  برای 
استفاده شده است. مقیاس رابطه والدکودک پیانتا شامل حوزه های 
تعارض )17 ماده(، نزدیکی )10 ماده(، وابستگی )شش ماده( و رابطه 
مثبت کلی )مجموع تمامی حوزه ها( می شود. تعارض، بیانگر درجه ای 
است که مادر احساس می کند رابطه نامطلوب و منفی با فرزند خویش 
دارد. نزدیکی، بیانگر ادراک رابطه مادر از رابطه گرم، عاطفی و ارتباط 
نزدیک با فرزند خویش است. وابستگی، بیانگر ادراک مادر از میزان 
وابستگی بیش از حد کودک به والدین است. نمره گذاری آن بر اساس 
مقیاس پنج درجه ای لیکرت از 1 )قطعاً صدق نمی کند( تا 5 )قطعاً 

صدق می کند( است. 

به دست  ماده های سازنده آن  نمرات  از مجموع  نمره هر حوزه 
است،  نمره کل  مثبت کلی که همان  رابطه  نمره حوزه  و  می آید 
از مجموع نمرات حوزه نزدیکی و معکوس نمرات حوزه تعارض و 
وابستگی حاصل می شود. روایی محتوایی آن را نیز متخصصان ارزیابی 
کرده اند. روایی محتوایی و پایایی این پرسش نامه را ابارشی )1388( از 
طریق آلفای کرونباخ به دست آورد. پایایی حوزه های تعارض، نزدیکی، 
وابستگی و رابطه مثبت کلی به ترتیب 0/84، 0/70، 0/61 و 0/86 

گزارش شده است ]24[. 

در اولین مرحله پژوهش پس از انتخاب آزمودنی ها، به دلیل رعایت 

12. Parent child relationship scale or PCRS of Piyanta

این پژوهش در  اهداف  اهمیت، ضرورت و  نکات اخالقی پژوهش، 
جلسه ای توجیهی برای مدیر مرکز و مادران تشریح شد و از مادران 
شرکت کننده در پژوهش خواسته شد رضایت نامه کتبی برای شرکت 
در پژوهش را تکمیل کنند. به آزمودنی ها اطمینان داده شد اطالعات 
باشد  محرمانه  صورت  به  فرزندانشان  و  آن ها  نام  و  استخراج شده 
و به منظور حفظ اسرار شخصی و تجاوز نکردن به حریم خصوصی 
شرکت کنندگان نتایج حاصل از پژوهش در سطح کلی گزارش شود تا 
برای پیشبرد اهداف پژوهش در اختیار روان شناسان، آموزش و پرورش 
استثنایی و مراکز آموزش و توان بخشی وابسته به سازمان بهزیستی 
قرار گیرد. برای ارزیابی تعامل مادران با کودک کم توان ذهنی خویش 

از مقیاس رابطه والدکودک پیانتا به عنوان پیش آزمون استفاده شد.

 سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمایشی 
و کنترل جایگزین شدند؛ به طوری که اعضای هر گروه 15 نفر بود. 
در مرحله بعدی، گروه آزمایشی در هشت جلسه آموزشی 90 دقیقه ای 
در یک ماه و هفته ای دو جلسه شرکت کردند. یک روان شناس مجرب 
کودکان استثنایی، برنامه آموزشی ارتباط بدون خشونت را به اعضای 
گروه آزمایش آموزش داد در حالی که این نوع آموزش به گروه کنترل 
ارائه نشد. محتوای جلسات آموزشی در گروه آزمایشی در جدول 

شماره 1 آمده است.

در آخرین مرحله پژوهش، هر دو گروه با مقیاس رابطه والدکودک 

جدول 1. محتوای جلسات برنامه آموزشی ارتباط بدون خشونت

تکالیف خانهتکالیف و فعالیت هامحتوای جلساتهدفجلسه

معرفیبرنامهوآشنایی1
باکودکانکمتوانذهنی

معرفیساختاربرنامهوایجاداعتماد
توضیحارتباطواجزایارتباط

آشناییباکمتوانذهنی،سببشناسیوغیره
ارزیابیمهارتهایارتباطی،ازطریق

بازیوبحثگروهی
مطالعهدربارهویژگیهایکودکانکمتوان

ذهنی

ارتباطبیگانهسازاز2
زندگی

توضیحخشونتومصادیقخشونت
شناساییموانعبرقراریارتباطدرجمعبحثگروهی،پرسشوپاسخوبازیمعرفیانواعموانعبرقراریارتباط

دوستانواعضایخانواده

مشاهده3
چگونهوچراارزیابیهابهاختالفمیانجامد؟تشریح
جداییمشاهدهازارزیابییاارتباطکالمیوغیرکالمی

بدوننقدوارزیابی

دریافتبازخوردوبررسیتکالیفاز
جلسهقبل

تمرینتمییزمشاهدهازارزیابی،از
طریقبحثگروهی

تمرینمشاهدهبدونارزیابییامشاهده
محضکودکدرمنزلودرموقعیتهای

مختلف

شناساییوابراز4
احساسات

چگونهاحساساتراازافکارتشخیصدهند؟
بهایاحساساتبیاننشده

توسعهدایرهواژگانمربوطبهاحساسات
تمرینتمییزاحساساتازافکارونقاشی

تهیهواژهنامهمربوطبهاحساسات
ادامهتمرینمشاهدهبدونارزیابی

ادامهتمرینشناساییوابرازاحساسات
نسبتبهدوستانواعضایخانواده

مسئولیتپذیری5
احساساتخود

نیازهایاساسیکدامند؟
شناساییوابرازنیازهایاساسی

نحوهبیاننیازهاومسئولیتدربرابردیگران
شفافسازیابرازنیازهاازطریقداستان

ادامهتمرینمشاهدهبدونارزیابی،
شناساییوابرازاحساساتوشناسایی
نیازهایشخصیدرموقعیتهایمختلف

ابرازتقاضا6
آموزشتقاضاکردنواستفادهاززبانبابیانمناسب

تمییزمیانتقاضاودرخواستآمرانه
تقاضایانعکاس

تمرینتمییزتقاضاازدرخواستآمرانه
ازطریقبازیوپانتومیم

تمرینتقاضایمنطقیدرموقعیتهای
مختلف

کدامیکهمدلیاستوکدامیکنیست؟دریافتهمدالنه7
آشناییباتکنیکهایهمدلی

امتحانتمییزهمدلی
تمرینبهبیانیدیگرگفتن

تمرینابرازهمدلیبااعضایخانوادهو
دوستانوپیبردنبهتفاوتها

دریافتبازخوردازجلساتقبلومرورتمرینهایخانگیتکراروخالصه8
نظرخواهی
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پیانتا به عنوان پس آزمون مجدداً ارزیابی شدند. داده های به دست آمده 
از این دو موقعیت آزمون، برای دو گروه با استفاده از تحلیل کوواریانس 

چند متغیری و با نسخه 22 نرم افزار SPSS تحلیل شد.

یافته ها

یافته های توصیفی بیانگر سن آزمودنی ها در دامنه 25 تا 45 سال 
با میانگین 2/05± 34/67 بود؛ بنابراین، اختالف نمره های رابطه مادر 
با کودک ناشی از اختالف سن مادران نیست )P= 0/35(. شاخص های 
توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته پژوهش، یعنی رابطه مادر با 
کودک و خرده مقیاس های آن )تعارض، نزدیکی و وابستگی( در دو 
گروه آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون در جدول 

شماره 2 ارائه شده است.

نتایج جدول شماره 2 نشان می دهد میانگین نمره های پیش آزمون 
رابطه  مقیاس  از  کلی  مثبت  رابطه  و  وابستگی  نزدیکی،  تعارض، 
مادرکودک، نسبت به پس آزمون تغییر یافته است. به منظور انتخاب 
روش آماری مناسب، ابتدا عادی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون 
آماری کلموگروف اسمیرنوف بررسی و تأیید شد )P> 0/05(؛ بنابراین، 
می توان برای تحلیل داده ها از آزمون های پارامتریک استفاده کرد. به 
علت وجود یک متغیر مستقل )آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت( 
و چهار متغیر وابسته )تعارض، نزدیکی، وابستگی، رابطه مثبت کلی 
کوواریانس  تحلیل  آماری  آزمون  از  مادرکودک(  رابطه  مقیاس  از 
چند متغیری13 استفاده شد. از آزمون ام. باکس برای بررسی فرض 
همگنی ماتریس های واریانس کوواریانس استفاده شد که این مفروضه 

.)P> 0/05( هم تأیید شد

7. MANCOVA 

برای تعیین معناداری همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته، 
وجود  از  حاکی  نتایج  که  شد  استفاده  بارتلت  کرویت  آزمون  از 
همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بود. به بیان دیگر همبستگی 
بین متغیرهای وابسته معنادار بود )P=0/005(. برای رعایت مفروضه 
همگنی واریانس ها در متغیرهای پژوهش، از آزمون لون استفاده شد. 
با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده در هر دو متغیر از 0/05 
بزرگ تر است، پس فرض همگنی واریانس ها برقرار است؛ بنابراین، تمام 
مفروضه های آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری )مانکووا( 
برقرار است و می توان برای تحلیل داده ها از این آزمون استفاده کرد. 
برای انجام آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری، متغیرهای 
تعارض، نزدیکی، وابستگی و رابطه مثبت کلی در دو گروه آزمایشی 
و کنترل در پیش فرض های آماری اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر 
هاتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی، محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

شماره 3 ارائه شده است.

نتایج آزمون های چهارگانه که در جدول شماره 3 آمده است، 
از  از آن است که گروه آزمایشی و کنترل حداقل در یکی  حاکی 
تفاوت  کلی  مثبت  رابطه  و  وابستگی  نزدیکی،  تعارض،  متغیرهای 
معناداری دارند )P≤0/005(. به منظور پی بردن به تفاوت متغیرهای 
مذکور در دو گروه آزمایشی و کنترل از آزمون آماری مانکووا استفاده 

شد. نتایج این آزمون در جدول شماره 4 آمده است.

در این تحلیل، متغیر پیش آزمون به دلیل همبستگی با پس آزمون 
تعدیل شده است. با توجه به نتایج جدول شماره 4، گروه اثر معناداری 
بر نمرات پس آزمون داشته است )P=0/001(، و با توجه به مجذور اتا 
می توان بیان کرد که به ترتیب 63، 65، 66 و 67 درصد تغییرات 
هر یک از متغیرهای تعارض، نزدیکی، وابستگی و رابطه مثبت کلی 
از مقیاس رابطه والدکودک به خاطر شرکت مادران در برنامه آموزش 

)n=30( جدول 2. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

موقعیتمتغیرها

گروه ها

کنترلآزمایش

نرمالیتیانحراف معیارمیانگیننرمالیتیانحراف معیارمیانگین

ک
کود

ادر
هم

ابط
ر

تعارض
54/531/650/5454/202/830/61پیشآزمون

47/131/300/3954/462/740/24پسآزمون

نزدیکی
19/801/650/4020/531/550/57پیشآزمون

25/730/960/3320/861/240/82پسآزمون

وابستگی
19/060/790/5818/930/700/34پیشآزمون

15/200/770/6318/600/910/27پسآزمون

رابطهمثبتکلی
66/002/820/2566/462/160/86پیشآزمون

88/532/350/1367/462/690/18پسآزمون
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ارتباط بدون خشونت است.

بحث

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت 
بر تعامل مادرکودک در مادران با کودک کم توان ذهنی انجام شد. 
اولین یافته این پژوهش حاکی از آن بود که آموزش برنامه مهارت های 
ارتباطی بر میزان تعارض مادر با کودک کم توان ذهنی تأثیر دارد. 
میزان  کاهش  بدون خشونت سبب  ارتباط  برنامه  آموزش  درواقع، 
تعارض مادر با کودک کم توان ذهنی شد. این یافته با نتایج مطالعه 
مارلو و همکاران ]19[ مبنی بر آموزش ارتباط بدون خشونت و همدلی 
در میزان همدلی شرکت کنندگان و مطالعه برانسکامپ ]20[ درباره 
اثربخشی کارگاه های ارتباط بدون خشونت بر ویژگی های شخصیتی و 

ارتباطی آزمودنی ها همسو بود. 

همچنین با نتایج پژوهش کاکس و داناهی مبنی بر تأثیر آموزش 
برنامه ارتباط بدون خشونت بر ارتباطات فردی همخوانی داشت ]17[. 
عالوه بر این، با یافته های پژوهش جونز درباره اثربخشی ارتباط بدون 
خشونت بر افزایش همدلی در فرد همسو است ]22[. اما یافته این 
پژوهش مبنی بر کاهش میزان تعارض مادر با کودک کم توان ذهنی 
در اثر برنامه مهارت های ارتباطی با نتایج پژوهش ابارشی و همکاران 
که به بررسی تأثیر آموزش برنامه ارتقای رشد روانی اجتماعی کودک بر 
رابطه مادرکودک پرداخت، در حوزه کاهش تعارض ناهمسو بود ]24[. 

در راستای تبیین این یافته متناقض با این پژوهش می توان گفت 
با توجه به اینکه شرکت کنندگان در مطالعه ابارشی و همکاران در 
گروه آزمایش 18 نفر و در گروه کنترل 25 نفر بودند که به طور 

داوطلبانه از مادرانی که کودکان خود را به مهدکودک می فرستادند 
انتخاب شده بودند و فرزندان آن ها زیر 3 سال بودند و تنها در شش 
جلسه آموزشی شرکت کردند ]24[، ولی در این پژوهش، در هریک 
از گروه های آزمایشی و کنترل 15 آزمودنی وجود داشت که به روش 
نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند و در هشت جلسه آموزشی 
شرکت داشتند، این امکان وجود دارد که تفاوت تعداد آزمودنی ها در 
گروه آزمایش و کنترل، روش نمونه گیری و تعداد جلسات آموزشی در 
نتیجه دو پژوهش تأثیر گذاشته باشد. عالوه بر این، در پژوهش اول، 
مادران کودکان عادی شرکت داشتند که مشکل خاصی در تعامل 
با فرزند خود گزارش نکردند، ولی در این مطالعه، مادران کودکان 
مشکل  فرزند خود  با  تعامل  در  که  کردند  ذهنی شرکت  کم توان 
داشتند؛ بنابراین دور از انتظار نیست که این عوامل سهم بسزایی در 

متناقض بودن نتایج این دو مطالعه داشته باشد.

برای تبیین یافته های همسو با یافته اخیر می توان گفت که حضور 
کودک کم توان ذهنی، خانواده را با مشکالت زیادی مواجه می کند 
]7[، زیرا با تأثیری که بر کمیت و کیفیت روابط والدین و تعامل 
اعضای خانواده دارد می تواند به عملکرد خانواده آسیب وارد کند ]27 
مهارت های  بدون خشونت،  ارتباط  برنامه  آموزش  از سویی،   .]26،
مشاهده بدون ارزیابی، ابراز و شناسایی احساسات، مهارت های برقراری 
ارتباط بر اساس نیازها، بیان تقاضا و همدلی را دربر می گیرد ]16[؛ 
بنابراین، احتمال می رود آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت، تأثیر 

مطلوبی بر کاهش تعارض مادر با کودک کم توان ذهنی داشته باشد.

  دومین یافته پژوهش مبنی بر این بود که آموزش برنامه ارتباط 
بدون خشونت، سبب بهبود نزدیکی مادر با کودک کم توان ذهنی شد. 

جدول 3. نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای رابطه والدکودک

سطح معناداریFدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهمقدارنام آزمون

0/005≥0/994221661/64اثرپیالیی

0/005≥0/0024221661/64المبدایویلکز

0/005≥415/414221661/64اثرهاتلینگ

0/005≥415/414221661/64بزرگترینریشهروی

جدول 4. نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای متغیرهای رابطه والدکودک

مجذور اتاسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرهای وابسته

ک
کود

والد
طه

راب

385/211385/21125/070/0010/63تعارض

193/991193/99525/430/0010/65نزدیکی

78/06178/06150/890/0010/66وابستگی

2890/8912890/89822/000/0010/67رابطهمثبتکلی
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این نتیجه با یافته های فوجیارا14 و همکاران مبنی بر بهبود اطمینان 
با  همچنین   .]26[ است  همسو  کودک  با  مادر  نزدیکی  و  والدین 
یافته های مطالعه ویتینگهام15 و همکاران مبنی بر استفاده از اصول 
اساسی برنامه مهارت های ارتباطی و فرزندپروری برای والدینی که 
کودک مبتال به اوتیسم دارند، همخوانی دارد ]27[. عالوه بر این با 

یافته های پژوهش ابارشی و همکاران همخوان است ]24[.

برای تبیین این یافته می توان گفت که اگر برنامه های آموزشی از 
طریق برقراری ارتباط به روشی صحیح و منطقی آموزش داده شود و 
متناسب با شرایط و ویژگی های کودکان باشند مفیدتر و مؤثرتر است. 
همچنین، کیفیت روابط والدکودک در سال های اولیه کودکی، اساس 
رشد شناختی، اجتماعی و هیجانی آینده او را پایه گذاری می کند 
]11[. از سوی دیگر ارائه اطالعات درباره نیازهای گوناگون مادر و 
مهارت های  و  کارکرد خانواده  مادرکودک،  رابطه  کودک، چگونگی 
فرزندپروری می تواند در راستای کاهش مشکالت رفتاری و هیجانی 
کودک و ارتقای کیفیت رابطه مادرکودک استفاده شود؛ به نحوی که 
عوامل محافظتی کودکان را غنا بخشد و عوامل خطرسازی را که با 
مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان در ارتباط است، کاهش دهد 
]20[. پس دور از انتظار نیست که بر میزان نزدیکی مادر با کودک 

کم توان ذهنی تأثیر مطلوبی بگذارد.

سومین یافته پژوهش بیانگر آن بود که آموزش برنامه ارتباط بدون 
خشونت سبب کاهش میزان وابستگی مادر با کودک کم توان ذهنی 
می شود. این نتیجه با یافته های پژوهش های فوجیارا و همکاران ]26[، 
نش ]21[ و کاکس و داناهی ]17[ همخوانی دارد. برای تبیین این 
یافته می توان گفت که تولد و حضور کودک کم توان ذهنی، خانواده 
را با مشکالت زیادی مواجه می کند و ظهور نیازهای ویژه، همواره 
در حوزه آسیب شناسی روانی و اجتماعی از مسائل درخور توجه و 
در  کودکان  رفتاری  مشکالت  همچنین،   .]7[ است  بحث برانگیز 
سال های اولیه زندگی با رفتار و ارتباط نامناسب مادر و استرس او در 
ارتباط است و از این طریق رفتار مشکل ساز کودک موجب افزایش 
وابستگی مادر به کودک می شود ]6[. از طرف دیگر، آموزش برنامه 
ارتباط بدون خشونت بر تعامل مادر و فرزندش تأکید دارد و اکتساب 
ارتباطی، محصول تعامل ویژگی های کودک و ماهیت  مهارت های 
رویدادها و رفتارهایی است که کودک با آن مواجه می شود. در واقع، 
برنامه ارتباط بدون خشونت اهداف ویژه ای را دنبال می کند و با تمرکز 
بر احساسات و نیازها، اعتماد را در ارتباطات فردی افزایش می دهد 
]16[. همچنین زبان زندگی، چارچوبی را برای ابراز اطالعات فراهم 
می کند که ممکن است در موقعیت های رودررو به طور غیرکالمی ابراز 
شوند و چارچوب آن متضمن ابراز صادقانه خود یا همان گفتن و 
دریافت همدالنه دیگران یا شنیدن است ]16[؛ بنابراین، با توجه به 
موارد ذکرشده احتمال می رود آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت 

سبب کاهش وابستگی مادران و کودکان کم توان ذهنی شود. 

14. Fujiwara
15. Whittingham

آخرین یافته پژوهش مبنی بر این بود که آموزش برنامه ارتباط 
بدون خشونت، سبب بهبود رابطه مثبت کلی مادر با کودک کم توان 
ذهنی می شود. این نتیجه با یافته های مارلو و همکاران ]19[، جونز 
]22[ و ابارشی و همکاران ]24[ همخوانی دارد. برای تبیین این یافته 
می توان گفت که با توجه به اینکه برنامه ارتباط بدون خشونت بر 
مدیریت و کنترل رفتار تمرکز دارد، از طریق آموزش مادران در مسیر 
ارتقای تحول کودک، می توان دستیابی به حس شایستگی اجتماعی و 

خویشتن داری را در والدین تسهیل کرد ]16[.

از سوی دیگر نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد آموزش برنامه 
ارتباط بدون خشونت، بر بهبود تعامل در خانواده، مشکالت رفتاری 
و شیوه های فرزندپروری کودکان با نیازهای ویژه تأثیر مثبتی دارد. 
همچنین والدین کودکان کم توان ذهنی در این حوزه ها با مشکالت 
نسبتاً زیادی مواجه  می شوند، زیرا در موارد بسیاری، والدین کودکان 
ناتوان  ارتباطی مورد نیاز  به کارگیری مهارت های  کم توان ذهنی در 
هستند و به آموزش برنامه مهارت های ارتباطی نیاز دارند تا مهارت های 
مورد نیاز را بیاموزند. از سوی دیگر، برنامه ارتباط بدون خشونت که 
شامل مهارت های ارتباطی به روش زبان زندگی است، از طریق ابراز 
صادقانه خود یا گفتن و دریافت همدالنه دیگران یا شنیدن این مسیر 
را هموار می کند؛ بنابراین، بعید به نظر نمی رسد که آموزش برنامه 
ارتباط بدون خشونت، سبب بهبود رابطه مثبت کلی مادر با کودک 

کم توان ذهنی شود. 

در حقیقت رابطه مادر با کودک، رابطه ای پیچیده و چندبُعدی است 
و تحت تأثیر تعامل عوامل اساسی گوناگونی از جمله نگرش و میزان 
پذیرش والدین، نحوه مدیریت و کنترل رفتار، حس شایستگی اجتماعی 
و خویشتن داری، میزان دانش و مهارت فرزندپروری، اعتماد به نفس 
و خوش فکری والدین در تربیت کودک و ایجاد محیطی با حداقل 
تعارض، کیفیت تعامل والدکودک، مراقبت عاطفی مادر از کودک، 
سالمت روان شناختی والدین و روابط چند الیه و تعاملی والدین و 
فرزندان معنا پیدا می کند. توجه به عوامل مذکور، امری ضروری است، 
زیرا نقش بسیار مهمی در رابطه مادر با کودک در حوزه های تعارض، 
نزدیکی و وابستگی دارد؛ بنابراین، آن دسته از برنامه های آموزشی و 
توان بخشی که بتواند به عوامل مدنظر توجه کند و درصدد بهبود آن ها 

گام بردارد در ارتقای رابطه مادر با کودک مؤثر خواهد بود ]27[.

نتیجه گیری

به طور کلی یافته های این پژوهش نشان داد آموزش برنامه ارتباط 
بدون خشونت بر بهبود رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی تأثیر 
درخور توجهی دارد، با توجه به اینکه وجود فرزند کم توان ذهنی تمام 
جنبه های زندگی فرد، به ویژه رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی را 
تحت تأثیر قرار می دهد ]13[، استفاده از برنامه آموزشی ارتباط بدون 
خشونت، راه های مناسبی را برای مادران کودکان کم توان ذهنی فراهم 
می کند تا به عنوان یک عضو مفید و سالم به زندگی خود بپردازند. 
بدین معنا که مادران دانش آموزان کم توان ذهنی یاد می گیرند چگونه 
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تصمیم  بگیرند، تفکر خالق و انتقادی داشته باشند، چگونه احساس 
مسئولیت پذیری را در خود افزایش دهند و از همه مهم تر چگونه نحوه 
تعامل مناسب با فرزندان خود را یاد بگیرند ]17[ که تأثیر درخور 
توجهی در بهبود رابطه مادر با کودک مؤثر است؛ بنابراین، ارتباط 
بدون خشونت در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان 
ذهنی نقشی حساس و مهمی دارد؛ پس به برنامه مدون آموزشی 
و توان بخشی ویژه ای مانند آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت نیاز 
است تا ارتباط و تعامل مادر با کودک کم توان ذهنی به نحو بهتری 

ارتقا یابد.

این پژوهش با محدودیت هایی مواجه بوده است. با توجه به اینکه 
ابزاری  والدکودک(،  رابطه  )مقیاس  پژوهش  این  به کاررفته در  ابزار 
یا  بهتر  را  بخواهند خودشان  افراد  دارد  احتمال  بود،  خودگزارشی 
بدتر نشان دهند و شاید خیلی دقیق نباشد. یکی از محدودیت های 
دیگر، اجرا نشدن آزمون پیگیری و بررسی نتایج بلندمدت حاصل از 
برنامه مداخله ای مهارت های ارتباطی به علت محدودیت زمانی بود. 
محدودیت در حجم نمونه و روش نمونه گیری و مشارکت نکردن پدران 
کودکان کم توان ذهنی در برنامه مداخالتی از محدودیت های دیگر 
این پژوهش است. عوامل مختلفی مانند ساختار خانواده، سن، نگرش 
والدین، میزان پذیرش کودکان کم توان ذهنی از طرف مدرسه، خانواده 
و جامعه بر رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی اثرگذار است. احتماالً، 
استان ها  دیگر  با  البرز(  )شهرستان  قزوین  استان  در  متغیرها  این 

متفاوت است که باید در تعمیم نتایج احتیاط شود.

  بر اساس محدودیت های این پژوهش و درباره پژوهش های بعدی 
پیشنهاد می شود که پژوهش روی دیگر گروه های کودکان استثنایی 
انجام گیرد. همچنین در بررسی رابطه مادر با کودک کم توان ذهنی 
تأثیر  و  ارزیابی توجه شود  ابزارهای  و  آموزشی  برنامه های  انواع  به 
پدران کودکان کم توان  و  مادران  ویژگی های  دیگر  روی  مداخالت 
ذهنی در سنین مختلف بررسی شود. همچنین با درنظرگرفتن زمان 
برای اجرای آزمون پیگیری می توان اطالعات جامع تری نسبت به 

میزان اثربخشی این برنامه آموزشی کسب کرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

به  آزمودنی ها،  انتخاب  از  پس  پژوهش  مرحله  اولین  در 
دلیل رعایت نکات اخالقی پژوهش، اهمیت، ضرورت و اهداف 
این پژوهش در جلسه ای توجیهی برای مدیر مرکز و مادران 
تشریح شد و از مادران شرکت کننده در پژوهش خواسته شد 
رضایت نامه کتبی برای شرکت در پژوهش را تکمیل کنند. به 
آزمودنی ها اطمینان داده شد اطالعات استخراج شده و نام آن ها 
و فرزندانشان به صورت محرمانه باشد و به منظور حفظ اسرار 
شرکت کنندگان  خصوصی  حریم  به  تجاوز نکردن  و  شخصی 
برای  تا  پژوهش در سطح کلی گزارش شود  از  نتایج حاصل 

و  آموزش  روان شناسان،  اختیار  در  پژوهش  اهداف  پیشبرد 
به  وابسته  توان بخشی  و  آموزش  مراکز  و  استثنایی  پرورش 

سازمان بهزیستی قرار گیرد. 

حامي مالي

این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول 
مقاله در گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده 

روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران است. 

مشارکت نویسندگان

مشارکت نویسندگان به شرح زیر است: مفهوم سازی: زهرا رضائی 
و احمد به پژوه؛ روش شناسی، اعتبارسنجی و تحلیل: احمد به پژوه 
و باقر غباری بناب؛ تحقیق و بررسی: زهرا رضائی و باقر غباری بناب؛ 

ویراستاری و نهایی سازی نوشته: زهرا رضائی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از مدیریت محترم مرکز آموزشی و توان بخشی کودکان کم توان 
ذهنی زیر 15 سال البرز که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند، 

تشکر می کنیم.
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