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 Background and Purpose: Parents of children with hearing impairment have problems in their 

perceived social support and have a negative attitude to their own life. On the other hand, time 

perspective program that reflecting the feedbacks, beliefs and values of individuals over time, is 

related to perceived social support. The present research aimed to investigate the effect of time 

perspective program training on the perceived social support in mothers of children with hearing 

impairment. 

Method: This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group design. 

The sample included 30 mothers of 7-10 year-old children with hearing impairment in the academic 

year 2017-2018. They were selected by convenience sampling and then randomly assigned to either 

the experimental or control group. The experimental group underwent ten 60-min sessions of time 

perspective program training (twice per week), while the control group was assigned to a waiting list. 

The study tool was the Scale of Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). 

Data were analyzed by multivariate analysis of covariance.  

Results: Results showed that time perspective program training had a significant effect on the 

perceived social support in mothers of children with hearing impairment (F=50.04, P<0.0001). It was 

also effective on them at the subscales of support by family (F=12.28), support by friends (F=10.74) 

and support by significant others (F=13.65) (P<0.001). 

Conclusion: The time perspective is dependent on how people relate their behavior to the past, 

present, and future as well as to their welfare and personal experiences and it can affect on their 

cognitive processes and social relationships. Therefore, it seems that training this program can play 

an important role in the perceived social support of mothers who have children with hearing 

impairment. 
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مقاله پژوهشی

 شنواتأثیر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم
 

 2، علیرضا اعرابی1*عاشوریمحمد 

 ، ایراناصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ه، دانشکدبا نیازهای خاص افرادشناسی و آموزش گروه روان . استادیار1

  پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران -شناسی عمومی، واحد ورامینکارشناسی ارشد روان ی. دانشجو0

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 افق زمانی،

حمایت اجتماعی ادراک شده، 

  شنواکمکودکان 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 02/20/72دریافت شده: 

 20/22/72پذیرفته شده: 

 31/20/77منتشر شده: 

نفی مبا مشکل مواجه هستند و نسبت به زندگی خود، نگرشی حمایت اجتماعی ادراک شده شنوا در والدین کودکان کم زمینه و هدف: 

حمایت اجتماعی  بااست  افراد در طول زمان یهاو ارزش ،، باورهاپسخوراندها منعکس کنندهکه  دارند. از سوی دیگر، برنامه افق زمانی

برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان  آموزشمنظور بررسی تأثیر  پژوهش حاضر بهادراک شده، مرتبط است. 

 انجام شد.شنوا کم

نفر از مادران  32نمونه مورد مطالعه شامل آزمون و گروه گواه بود. پس، آزمونآزمایشی با طرح پیشهحاضر از نوع شب پژوهش :روش

ر دگیری در دسترس انتخاب، و به تصادفی بودند که به روش نمونه 1370-72در سال تحصیلی سال  12تا  2شنوا در دامنه سنی کودکان کم

شرکت ( دقیقه 02جلسه، هر جلسه  0ای )هفته افق زمانی برنامهجلسه آموزش  12در گروه آزمایشدو گروه آزمایش و گواه، جایدهی شدند. 

 ادراک یماعاجت تیحماارزیابی  اسیمق ،شده در این پژوهش استفاده . ابزاردر فهرست انتظار قرار گرفتندکه گروه گواه  حالی در ؛کردند

 با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. ها. دادهبود( 1711)زیمت، دهلم، زیمت و فارلی،  شده

ر سطح شنوا دکمحمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان بر اثر معناداری  ی،زمان افق برنامهآموزش نتایج نشان داد که : هایافته

 ،(=20/12F) دوستان(، حمایت از طرف =01/10F) خانوادههای حمایت از طرف مقیاسخرده و در سطح (=20/02Fو  >2221/2P)کل 

 (.>221/2P) داشته است( =00/13F) افراد مهم زندگیو حمایت از طرف 

فردی و  زیستیبه بهو همچنین  دهندمی ربط آینده و حال، گذشته، به را رفتارشان چگونه افراد این موضوع که به زمان افق: گیرینتیجه

 رسد کهه نظر میب ؛ بنابراینگذاردهای شخصی افراد، وابسته است و بر فرایندهای شناختی و همچنین روابط اجتماعی آنها تأثیر میتجربه

 کند.شنوا ایفا میان کمکودکمادران  ادراک یاجتماع تیحمانقش مهمی در  آموزش این برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، ایراناصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ه، دانشکدبا نیازهای خاص افرادشناسی و آموزش گروه روان استادیار، عاشوری محمد نویسنده مسئول: *

 M.ashori@edu.ui.ac.irرایانامه: 

 231-32730001تلفن: 
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 مقدمه
 تافهسننتند که  افراد با نیازهای ویژههای یکی از گروه 1ناشنننوا کودکان

بل یا بیشننتر اسننت و معمولا  در برقراری دسننی 72آنها به اندازه شنننوایی 

 ناشنوایی(. 1ارتباط کلامی با افراد شنوا با مشکلات خاصی مواجه هستند )

 -حسنننی آسنننی ترین رایجو پایین  تقریبا  هایی با شنننیوعناتوانییکی از 

با استفاده از وسایل چه است که  کسی ،ناشننوافرد  (.0-0ت )عصنبی اسن

تواند گفتارهای گیری از آنهنا نمیینا بندون بهرهو چنه شننننوایی کمن 

نوا شدرک کند؛ در حالی که افراد کمدیگران را از طریق حس شننوایی 

 ،شننننیداریتوانند اطلاعات گفتاری را با اسنننتفاده از وسنننایل کم می

د تواننافراد ناشننننوا فقط میبه عبارت دیگر،  (.0پردازش و درک کنند )

بل یا بالاتر را بشنوند، در حالی که افت شنوایی دسی 72صداهای با شدت 

در افراد ناشنوا گاهی اوقات  (.0بل است )دسی 72شنوا کمتر از افراد کم

اس بننه دلیننل ننناتوانی در برقراری ارتبنناط مطلوب و احسننن شننننواو کم

با  (.2) دیابشنننناختی افزایش میکفایتی، احتمال ایجاد اختلالات روانبی

آسی  شنوایی هنوز هم به  ،های پزشکیهای اخیر درمانوجود پیشنرفت

دو تا سننه کودک از هر هزار  (.1) عنوان ی  معضننل باقی مانده اسننت

ی، (. از دیدگاه خانوادگ7آیند )کودک با آسی  شنوایی عمیق به دنیا می

 ترین ضایعه حسی است و شناسایی آسی  شنواییآسنی  شنوایی پیچیده

 و ننناشننننوایی(. 12کننند )روبرو می خننانواده را بننا بحران در کودک،

های ، کاهش فعالیت0گیریبه کاهش کیفیت زندگی، گوشه شننواییکم

این به دنبال  و( 11) شنننودمیمنجر  3و احسننناس طرد شننندن اجتمناعی

والدین  0حمایت اجتماعی ادراک شنندهرسنند میزان مشننکلات به نظر می

   . (10)به ویژه مادران آنها کاهش یابد  شنواکمکودکان 

شننننوا و حمایت اجتماعی ادراک شنننده در والدین دارای فرزند کم

های مهمی شننوا، متفاوت است. در واق  ادراک از حمایت یکی از مللفه

های دارای فرزند ای به ویژه خانوادهادهاسنننت کنه بر انسنننجنام هر خنانو

بعدی است مفهومی چندادراک شده شننوا تأثیرگذار اسنت. حمایت کم

توان های مختلفی تعریف شده است. برای مثال میها و روشکه به شکل

                                                           
1. Deaf children 

2. Withdrawal 

3. Rejection  

4. Perceived social support 

5. Self-esteem 

6. Time perspective 

آن را به عنوان ی  منب  فراهم شنننده توسنننط دیگران به عنوان امکاناتی 

 میزانبه  ادراک شننده حمایت(. 13)تعریف کرد  برای مقابله با تنیدگی

 در وی اطرافیان و دوسننتان خانواده، و حمایت محبت از فرد ادراک

 شننوندموج  می حمایتی مناب  .اشنناره دارد حوادث و هاتنیدگی مقابل

 ارزشمند و 0حرمت خود شدن، داشته دوست مراقبت، احساس فرد که

 در بتواند و ببیند ارتباطی وسی  شنبکه از بخشنی در کند، خود را بودن

 (.10مقابله کند ) خوبی به ،تنیدگی عوامل برابر

ارتباط  و رفتار با زندگی اولیه هایسنننال در کودکان مشنننکلات

 طریق رفتار این از رابطه دارد و او تنیدگی و میزان ننامنناسننن  مادر

کاهش حمایت اجتماعی ادراک شنننده  موج  کودک سنننازمشنننکل

میزان حمایت اجتماعی ادراک شننده در افراد در شننرایط و  (.1)شننود می

تا ها که در این راسیکی از برنامههای مختلف متغیر و متفاوت است. زمان

زمان  اسننت. افق 0تواند به والدین کم  کند آموزش برنامه افق زمانمی

آورد جدید مبتنی شناختی و ی  رویروان انداز زمانی ی  سازهیا چشم

 حال گذشته، از فرادا ادراک چگونه دهدمی توضیح که ستا بر زمان

در واق ،  (.10گذارد )می تأثیر آنها اعمال و گیریتصننمیم بر آینده و

ط مربو یهاها، باورها و ارزشبازخورد منعکس کنندهزمان که  برنامه افق

، حال 1، گذشته مثبت2منفی گذشته که شامل بُعد دارد پنج ،به زمان است

(؛ بننه بیننان دیگر، 10شنننود )می  11، و آینننده12گرا، حننال لننذت7جبرگرا

 اند کهکرده زمان تعیین افق را برای بُعد یا منطقه پنج 10بوید و زیمباردو

 بُعد و حال، زمان به مربوط آن بُعد گذشننته، دو زمان به مربوط بُعد دو

به زمان  آورد افقروی (.12اسننت )به نقل از  زمان آینده به مربوط دیگر

 شننناسننی مطرح شده است.آورد جدید در حوزه آسنی عنوان ی  روی

ریشننه دارد و در حال گسننترش به  یاجتماع یشننناسنندر روان این دیدگاه

زمان به اینکه افراد  افق (.11) اسننت یپزشننکو روان یبالین یشننناسننروان

دارد  تأکید ،دهندیم ربطو آینده  ،چگونه رفتارشننان را به گذشننته، حال

 یهاچارچوب از ی  هر هب یاشنننتغال  هن ،این نظریه اسننناسبر  (.17)

ه نایافتسنننازشبا عملکرد  یبنه ین  چارچوب زمان یتوجهبیینا  یزمنان

7. Past-negative 

8. Past-positive 

9. Present-fatalistic 

10. Present-hedonistic 

11. Future 

12. Zimbardo & Boyd  
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ذشته به گ یمفرط و اشتغال  هن یگیر. در این دیدگاه جهتمرتبط است

بر آینننده  یگیرجهننتهمچنین  و ،بر حننال جبرگرا یگیرجهننتی، منف

 (.10) یروانهای سی آ یبرا یقونشانگر ی   ی،منف

شنننوند، افق والندین به ویژه مادران بعد از اینکه صننناح  فرزند می

. چنانچه فرزند آنها دارای نیاز (02) کنندزنندگی جندیندی را تجربه می

رسد تغییر قابل توجهی در افق زمانی آنها پدید آید. ویژه باشد به نظر می

 ابعاد افق ناحتمالی میاارتباط به علت  ریاخ یهناان در سنننالپژوهشنننگر

 یبرنامه درمان نی، به تدویروانهای  یمختلف آسننن یهاو حوزه یزمنان

ات اختلنالمختلف  یهناتنأثیر آن در حوزه یبر افق زمنان و بررسننن یمبتن

های های انجام شنننده، پژوهشبر اسننناس بررسنننی .اندکردهاقدام  یروان

ایج ت. برای مثال، نتاندکی درباره تأثیر برنامه افق زمانی انجام شنننده اسننن

نشان داد ( 10) و مایسون وجسینچوسکا -پژوهش اسنکسینکا، رادزینسکا

گرا، بیشنننترین نقش را در منفی و حنال لننذت زمنانی آیننده افقکنه کنه 

نده با زمانی آی افقهای اقتصنادی پرخطر داشتند. همچنین، انتخاب گزینه

 شنتایج پژوه های اقتصننادی امن ارتباط معناداری داشننت.انتخاب گزینه

زمان بر کاهش اضطراب،  افق( به نقش برنامه 17) اسنتولارسکی و ماتیوز

 پس از سانحه به طور قابل توجهی اشاره کرده تنیدگیافسردگی و علائم 

حاکی از آن ( 11کردآبادی و قمرانی )های پژوهش عباسننی یافته اسننت.

 مادران ایاجتناب تجربه کاهش بر زمان دیدگاه مبتنی بر درمانبود که 

 توانی  هنی، تأثیر معناداری داشته است. کم به مبتلا دختر با

 ایهافقافراد،  برنامه افق زمانی بر ارزش زندگیدر از آن جایی که 

 ازو اسنننتفاده عمل آگاهانه ارزش زمان، گذشنننته، حال و آینده،  زمانی

همچنین،  ( و00و  01)  شننودمی تأکیدبر اسنناس وضننعیت موجود  زمان

 خانواده اهمیت زیادی دارد در نیزمادر ویژه  والدین به مشنننارکت فعال

تواند با توجه به اهدافی که دارد به میبرننامنه افق زمنانی بننابراین  (؛03)

( و 00ند )زمنانی والندین و فرزنندان آنها کم  ک افق سنننازیمتعنادل

های آموزشننی مشننارکت برنامهتا والدین در  به وجود آوردرا  شننرایطی

 هایحلو به راه ندکنبه صنننورت آزادانه بیان مشنننکلات خود را و  کنند

 (. 00و  00) تری برسندمنطقی

 های اندکی درباره میزانهای انجام شده، پژوهشبا توجه به بررسی   

تنأثیر برننامه آموزشنننی افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شنننده در 

وجود دارد و خلاء پژوهشی در این حوزه کاملا   شننواکممادران کودکان 

و  ایآشنکار اسنت. بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه از نوع رابطه

همبسنتگی هستند و تاکنون هی  پژوهشی به روش مستقیم درباره بررسی 

ر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شنننده مادران کودکان تأثی

های انجام انجام نشنده اسنت. با اندکی بررسی در میان پژوهش شننواکم

رود آموزش برنامه افق برد که احتمال می توان به این موضوع پیشده می

ر شنننوا تأثیزندگی بر حمایت اجتماعی ادراک شننده مادران کودکان کم

باشند، ولی هی  پژوهشی در این حوزه یافت نشد. امروزه به علت داشنته 

هنای روانی و رفتاری مادر در تحول کودک دارد، به اهمیتی کنه ویژگی

های معطوف به آموزش برنامه افق ها و بررسیرسد حجم پژوهشنظر می

زنندگی در این افراد به سنننرعت در حال فزونی باشننند. با توجه به آنچه 

عی که اهمیت این پژوهش و خلاء پژوهشنننی در این عنوان شننند موضنننو

کند، بررسی تأثیر آموزش برنامه افق زمانی بر حمایت حوزه را آشکار می

شنننوا اسننت. چون به نظر اجتماعی ادراک شننده در مادران کودکان کم

رسنند مادران این کودکان نسننبت به مادران کودکان شنننوا، سننطوح می

نند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضنننر، کمتفناوتی از حمناینت را تجربه می

بررسی تأثیر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران 

 شنوا بود. کودکان کم

 روش
پژوهش حنناضنننر از نوع کننددگدان: الف( طرح پژوهش و شرکت

با  آزمونپس -آزمونآزمایشی است که در آن از طرح پژوهشی پیششبه

 این مطالعه شننامل تمامی مادران آماری جامعه شنند.گروه گواه اسننتفاده 

بود. نمونه این  1370-72در سال تحصیلی  شنوای شهر تهرانکمکودکان 

در  0بان شماره مدرسه باغچهاز در دسترس گیری به روش نمونه پژوهش

مادر کودکان  31نفر از  32 ند. این نمونه شنناملشنند انتخاب شننهر تهران

آنها بر اسنناس دیاگرام  ییشنننوا افت که شندمیسنناله  12تا  2 شننوایکم

بل بود. در واق ، دسی 72تا  02شننوایی موجود در پرونده تحصنیلی آنها 

های ورود و خروج پژوهش که در هشننت نفر از مادران بر اسنناس ملاک

ادامه توضنیح داده شنده اسنت، شنرایط شنرکت در پژوهش را نداشنتند. 

ی تا مقط  کارشناسی بود؛ به نحوی ها از سوم راهنمایآزمودنی تحصیلات

نفر  7نفر دیپلم، و  11نفر از آنهننا در مقط  سنننوم راهنمننایی،  3کننه 
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سننال قرار  31تا  01دامنه سنننی همچنین همه آنها در کارشننناسننی بودند. 

 آنها در حد متوسط بود.وضعیت اقتصادی اجتماعی  داشتند و

به . دانجام شتصنادفی  طور گواه نیز بهآزمایش و ها به انتسناب گروه

های ورود و خروج پژوهش و به روش این ترتین  کنه بر اسننناس ملاک

ها به گروه گواه نفر از آزمودنی 10نفر به گروه آزمایش و  10تصننادفی، 

حجم  ،آزمایشیهشنبدلیل اسنتفاده از روش پژوهش  بهاختصناص یافتند. 

 نفر اسنننت 10 در این گونه مطالعات، هناین  از گروه مطلوب برای هر

تحصننیلات سننوم  برای مادران شننامل ورود به پژوهش های. ملاک(02)

ندان، همسر و فرززندگی با شنوا بودن آنها، راهنمایی تا کارشناسی ارشد، 

برای فرزندان آنها ورود  هایملاکبود. تمایل به شنننرکت در پژوهش  و

 یان،ناشنوا ویژه تحصیل در دبستان، نیز وجود آسی  شنوایی حسی عصبی

اساس  بر و شندید بل یا در سنطح متوسنطدسنی 72تا  02و افت شننوایی

ز نیبرای مادران  بود. معیارهای خروج از پژوهش آنان پرونده تحصنننیلی

شناختی از سایر مراکز در حین شنامل اسنتفاده از خدمات مشاوره و روان

غیبت بیش از  شنننناختی، واختلال روانگوننه  هر وجود اجرای پژوهش،

برای فرزندان آنها  خروج هایملاکبود.  اخلاتیدسننه در برنامه می  جل

ناتوانی یا  گونه داشنننتن هرنیز تحصنننینل در مدارس آموزش عمومی و 

 اسننناس برشننننوایی، کم توانی  هنی به جزاختلنال مانند نابینایی و یا کم

 بود. آنان پرونده تحصیلی

 ب( ابزار

مقیاس به وسننیله زیمت، : این 1مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شننده. 1

طراحی شده است و ادراک حمایت  1711در سال  0دهلم، زیمت و فارلی

اجتمناعی را از طریق سنننه منب  خنانواده، دوسنننتان، و افراد مهم زندگی 

 10بعدی حمایت اجتماعی ادراک شنننده شنننامل سننننجد. مقیاس چندمی

الف مخای از کاملا  گویه است که هر گویه بر روی ی  طیف پنج درجه

در این مقیاس، هر چهار گویه  شود.بندی می( درجه0( تا کاملا  موافق )1)

های عاملی خانواده، بر اسننناس منناب  حمناینت اجتماعی به یکی از گروه

حمایت از  مقیاسخرده دوسنتان، و افراد مهم زندگی منتسن  شده است.

 0اندوستحمایت از طرف ؛ 11و  1، 0، 3های گویه املش 3خانواده طرف

 0زندگی مهمافراد حمایت از طرف ؛ و 10و  7، 2، 0های گویه شنننامنل

در این مقیاس کس  نمره بیشتر شنود. می 12و  0، 0، 1 ها یگویهشنامل 

افراد، به معنای حمایت بیشننتر اسننت. علاوه بر این از حاصننل جم  نمرات 

آید. حداقل و حداکثر نمره در مقیاس ها نیز نمره کلی به دست میمقیاس

اعتبار این مقیاس را زیمت و همکاران اسنننت.  02و  10مذکور به ترتی  

د اعبایت اجتماعی ادراک شده و حماعامل  از طریق آلفای کرونباخ برای

و  17/2، 71/2، 11/2خنانواده، دوسنننتنان و افراد مهم زنندگی بنه ترتی  

گانه را به ترتی  به دسنننت آوردند. آنها همچنین روایی ابعاد سنننه 71/2

براور، امسلی،  پژوهش(. نتایج 01اند )دهکرگزارش  01/2و  37/2، 20/2

سنجی مقیاس با های روانژگی( در بررسی وی07کاید، لوچنر و سیدات )

استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی این مقیاس 

ارد. ها د)خانواده، دوستان، و افراد مهم زندگی( برازش قابل قبولی با داده

( ضنننرای  آلفای کرانباخ 32نوری و مرادی ) شنننکری، فراهانی، کرمی

گانه آن )خانواده، ه و ابعاد سننهعامل کلی حمایت اجتماعی ادراک شنند

، 17/2دوسنننتنان، و افراد مهم زنندگی( در نمونه ایرانی را به ترتی  برابر 

اند. در پژوهش حاضننر، ضننرای  اعتبار با به دسننت آورده 10/2و  10/2

کلی حمایت اجتماعی ادراک شده و هر عامل  روش آلفای کرانباخ برای

، 72/2، 11/2زندگی به ترتی   خانواده، دوسنننتان، و افراد مهمسنننه بعد 

 به دست آمد. 17/2و  12/2

ی بر اساس الگوی معرفبرنامه آموزشی افق زمانی  ای:ج( برنامه مداخله

( و سووارد، رزماری، برونسکیل و 17استولارسکی و ماتیوز )شده توسط 

( 00( و پروتکل آموزشننی افق زمانی عاشننوری و قمرانی )01زیمباردو )

کننه روایی و اعتبننار ان در همین مطننالعننات، مطلوب آموزش داده شننند 

اند از: بررسننی برنامه افق گزارش شننده اسننت. اهداف این برنامه عبارت

گذشته و حال و  زمانیافق  ابعاد مفاهیم اسناسنی برنامه افق زمانی، زمانی،

 هننای زمننانی،هننا، ارتبنناط افقنیمرخ افق زمننانی و کشنننناکشآینننده، 

محتوای جلسنننات زمانی.  افق سنننازیعادلمتو  فراگیرسنننازی اجتماعی،

 ئه شده است.اار 1آموزشی برای گروه آزمایش در جدول 

 

                                                           
1. Perceived social support scale 

2. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley 

3. Support by family 

4. Support by friends 

5. Support by important individual of life 
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 محتوای جلسات برنامه آموزشی افق زمانی :1 جدول

 محتوا هدف جلسه

 زمانی افق بررسی 1

 اندازی بر افق زمانی ارتباط با همسر و فرزندانچشم

 های فرزنداناندازی بر ویژگیتاکید بر ارزش زندگی و چشم

 کنندگانزمانی مشارکت هایافق شناسایی

 برنامه افق زمانی معرفی 0

 توضیح درباره ساختارهای زمانی گذشته، حال، و آینده

ده منفی و ، آینده مثبت، آینگرا کلگرایانه، حال قضا و قدری، حال های زمانی گذشته مثبت، گذشته منفی، حال لذتمعرفی افق

 آینده متعالی

 مفاهیم اساسی برنامه افق زمانی 3

 ارزشمندی زمان

 عمل آگاهانه در افق زمان

 های زمانیسوگیری نسبت به افق

 زمانیگیر افتادن در ی  یا دو افق 

 تعادل در افق زمانی

 گذشته زمانیافق  ابعاد 0
 منفی و تبیین راهکارها گذشته زمانیتوضیح جام  درباره افق 

 مثبت، بازسازی  هنی، و مرور خاطرات مربوط به آن گذشته زمانیافق برجسته ساختن 

 حال زمانیافق  0

 حال قضا و قدری و راهکارها زمانیتحلیل افق 

 گراحال لذت زمانیافق  مفهومتوضیح جام  درباره 

 گرا یا گسترش یافتهحال کل زمانیافق برجسته ساختن 

 آینده زمانیافق  0

 آینده منفی و راهکارها زمانیتحلیل چندبعدی افق 

 مثبت آینده زمانیتوضیح جام  درباره افق 

 متعالی آینده زمانیافق برجسته ساختن 

 هاکشاکشنیمرخ افق زمانی و  2

 شناسایی و درک نیمرخ افق زمانی خود

 های زمانی همدیگرافزایی والدین درباره افقها و دانشتحلیل روایتی کشاکش

 برانگیزهای زمانی کشاکشآگاهی از افق

 زمانیهای ارتباط افق 1

 زمانی منفی و راهکارهاهای بررسی ارتباط افق

 زمانی مثبتهای تبیین ارتباط افق

 مثبت به منفیهای زمانی افق های زمانی و تلاش برای حرکت ازافقتعامل 

 فراگیرسازی اجتماعی 7

 های زمانی منفیاجتناب از خودمحوری و گیر افتادن در افق

 هاهای زمانی منفی و بازسازی و مرور  هنی افکار و اندیشهشکستن افق

 اجتماعیمحوری، و رفتارهای پذیری، اجتماعتاکید بر انعطاف

 زمانی افق سازیمتعادل 12

 بررسی وضعیت قبلی و فعلی و مقایسه آن با وضعیت مطلوب

 معقول و تلاش برای بهبود وضعیت حد در سرنوشت و حال قضا و قدری پذیرش

 معقول بر اساس وضعیت موجود حد در گرالذت حال از گیریبهره

 متعالیمثبت و تبیین آینده  آینده زمانیافق حرکت به سوی 

 

آموزش و پرورش  مندیریننتپژوهش از  این انجنام رایبد( روش اجرا: 

ه و با مدیریت محترم مدرس نامه دریافت شدشنهر تهران، معرفیاسنتثنایی 

ای ، در جلسهوهشژمرحله پ نخستیندر  هماهنگ شد. 0بان شماره باغچه

ها، ضنمن تشریح اهداف پژوهش از آنها خواسته توجیهی برای آزمودنی

نامه کتبی جهت شرکت در پژوهش را تکمیل کنند. برای شند تا رضایت

کنندگان در پژوهش از ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شنننده شنننرکت

آزمون اسننتفاده شد. حمایت اجتماعی ادراک شنده به عنوان پیش مقیاس

ها به روش تصنننادفی به گروه آزمایش و گواه مرحلنه بعند، آزمودنی در

 نفر بودند. پژوهشگر 10 اختصناص یافتند، به طوری که اعضای هر گروه

شناسی عمومی بود و سابقه کار دوم که دانشجوی کارشناسی ارشد روان



 و همکار محمد عاشوری                                                                                           شنواتأثیر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم 

030 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

2
ره 
ما
 ش
،

0 ،
ان
ست
تاب

 
13
77

 

 

شنوا و والدین آنها را داشت، برنامه افق زمانی را در مدرسه با کودکان کم

در طول پنج ای دقیقه 02جلسه  12در به گروه آزمایش  یروش گروه به

ولی به گروه گواه این نوع آموزش  جلسه آموزش داد، ای دوهفته و هفته

لازم به  کر است که این پژوهشگر . و در فهرست انتظار ماندند دشارائه ن

شننناسننی و آموزش کودکان اسننتثنایی، با مدرک تحصننیلی دکترای روان

های لازم را زیر نظر متخصصی در حوزه آموزش کودکان ناشنوا آموزش

در ضمن فاصله بین جلسات حدود سه روز بود و پژوهشگر گذرانده بود. 

های سخنرانی، توضیحی، و پرسش و پاسخ استفاده برای آموزش از روش

 کرد. در ضمن برای آموزش مفاهیم از فیلم و پاورپوینت نیز استفاده شد.

هر دو گروه آزمایش و گواه پس از اجرای برنامه مداخلاتی اعضننای 

آزمون تکمیل حمایت اجتماعی ادراک شنننده را به عنوان پس نیز مقیاس

هننا ، از والنندین آزمودنیپژوهشبننه منظور رعننایننت اخلننا  در کردننند. 

نامه کتبی گرفته شنننده و به آنها اطمینان داده شننند که اطلاعات رضنننایت

ماند و به منظور حفظ ها محرمانه باقی میزمودنیاسننتخراج شننده و نام آ

ج کنندگان، نتایاسنرار شنخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی شرکت

حاصننل از پژوهش در سننطح کلی گزارش شننود تا برای پیشننبرد اهداف 

ستانی دیشناسان، متخصصان، و مدیران مراکز پیشپژوهش در اختیار روان

آموزشنننی برنامه افق  کارگاهوهش، پس از اتمام پژ همچنینقرار گیرد. 

شننند.  رگزاره طور خلاصنننه بببرای گروه گواه  روزدو  مدت بهزمانی 

 با استفادهبرای هر دو گروه مداخله های به دسنت آمده قبل و بعد از داده

 کوواریانستحلیل و متغیری تحلینل کووارینانس تن آزمون آمناری از 

افزار آماری نرم 03نسخه ها از چندمتغیری تحلیل شند. جهت تحلیل داده

SPSS .استفاده شد  

 هایافته 
ن ها در گروه آزمایش با میانگیسن آزمودنیهای توصیفی حاکی از یافته

و در گروه گواه با میانگین و انحراف  22/3و  10/30و انحراف استاندارد 

از  ،برای بررسنننی اثر این متغیر پژوهش بود. 10/3و  07/30اسنننتناندارد 

مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش  tآزمون آماری 

= 13/1و  P=01/2) و گواه از نظر سنننن تفاوت معناداری وجود نداشنننت

(01)t). و حمایت اجتماعی ادراک شنننده  معیار متغیر مینانگین و انحراف

دوستان طرف حمایت از خانواده، های آن )حمایت از طرف مقیاسخرده

در دو گروه آزمایش و گواه در  (افراد مهم زندگیحمناینت از طرف و 

  ارائه شده است. 0آزمون در جدول آزمون و پسموقعیت پیش

 

 معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گواه میانگین و انحراف :2 جدول

 موقعیت متغیرها
 گروه گواه گروه آزمایش

 K-S Pآماره  انحراف معیار میانگین K-S Pآماره  انحراف معیار میانگین

 خانوادهحمایت از طرف 
 12/2 10/2 32/1 00/7 12/2 13/2 12/1 27/7 آزمونپیش

 30/2 02/2 21/2 31/7 30/2 12/2 10/2 00/10 آزمونپس

 دوستانحمایت از طرف 
 02/2 10/2 01/2 20/11 02/2 10/2 13/1 12/11 آزمونپیش

 27/2 10/2 20/2 13/11 27/2 32/2 01/1 02/10 آزمونپس

 افراد مهمحمایت از طرف 
 10/2 27/2 17/1 30/1 10/2 10/2 12/2 17/1 آزمونپیش

 10/2 10/2 30/2 73/1 10/2 32/2 00/2 03/11 آزمونپس

 حمایت اجتماعی ادراک شده
 00/2 00/2 12/0 02/01 00/2 01/2 13/0 00/01 آزمونپیش

 23/2 10/2 01/0 32/07 23/2 02/2 30/3 17/37 آزمونپس

 

ها در همه متغیرها با استفاده از آزمون مفروضه نرمال بودن توزی  داده

 .قرار گرفت أییداسننمیرنوف بررسننی شنند و مورد ت -آماری کلموگروف

. (<20/2P)نیز این فرضنننیه را تأیید کرد  ویل  -آزمون شننناپیرونتایج 

رنامه بمتغیر مسنننتقل ) ی وجود آزمون و به علت برای تعندینل اثر پیش

( و ی  متغیر وابسته )حمایت اجتماعی ادراک شده( آموزشی افق زمانی

متغیری و همچنین برای تحلیل از آزمون آمناری تحلینل کوواریانس ت 

های حمایت اجتماعی ادراک شنننده از آزمون آماری تحلیل مقیاسخرده

 چندمتغیری استفاده شد.  کوواریانس

جتماعی بر حمایت ا برای تعیین میزان تأثیر برنامه آموزشی افق زمانی

، مفروضنه همگنی شنی  خط رگرسنیون مورد بررسی قرار ادراک شنده
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ر آزمون معناداگرفنت و حناکی از آن بود که تعامل بین شنننرایط و پیش

رسننیون ها از همگنی شننی  رگ(؛ یعنی داده=11/0Fو  >33/2P) نیسننت

نتننایج آزمون لون نشنننان دهنننده برقراری فر  همگنی . حمننایننت کرد

آزمون های بننابراین مفروضنننه(. =70/2Fو  >27/2Pهنا بود )وارینانس

برقرار اسنننت کنه نتایج آن در متغیری آمناری تحلینل کووارینانس تن 

 ارائه شده است. 3جدول 
 

 آزمون حمایت اجتماعی ادراک شدهمتغیری نمره پسنتایج تحلیل کوواریانس تک :3جدول 

 توان آماری مجذور اتا معناداری سطح Fنسبت  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات منابع تغییر

 20/2 01/2 221/2 01/2 32/10 1 32/10 آزمونپیش

 70/2 07/2 2221/2 20/02 02/113 1 02/113 گروه

     02/0 02 30/01 خطا

 

آزمون ، گروه اثر معناداری بر نمرات پس3بنا توجنه بنه نتایج جدول 

بر (. =20/02Fو  >2221/2P)داشنننت حمایت اجتماعی ادراک شنننده 

حمایت  متغیر تغییر درصدد  07توان عنوان کرد که اسنناس مجذور اتا می

 برای تعیین تأثیر برنامه. مداخله اسننتبه علت اثر اجتماعی ادراک شننده 

های حمایت اجتماعی ادراک شنننده مقیاسبر خرده آموزشنننی افق زمانی

حمایت از طرف و  ،دوستانحمایت از طرف خانواده، )حمایت از طرف 

از تحلیل کوواریانس چندمتغیری اسننتفاده شنند. بدین  (افراد مهم زندگی

 ررسنننی شننند. بدین ترتی های مهم این آزمون بفر منظور ابتندا پیش

 =70/11برابر بننا )کوواریننانس -آزمون بنناکس فر  همگنی واریننانس

s M,Box   12/2و=Pه دسنننت آمد که نسنننان دهنده برقراری این ( ب

فروضه شی  خط رگرسیون برای متغیرها و خطی بودن مفروضنه است. م

حنناکی از وجود آزمون کرویننت بننارتلننت  و رابطننه متغیرهننا برقرار بود

و  P=221/2و  0x=20/0بود ) کنافی بین متغیرهنای وابسنننته همبسنننتگی

07/2r><02/2ها (. نتایج آزمون لون نیز برقراری فر  همگنی واریانس

آزمون های بنابراین مفروضنننه ؛(<20/2Pید کرد )أیدر همنه متغیرها را ت

. بننه این منظور، برقرار اسننننت آمنناری تحلیننل کوواریننانس چننندمتغیری

حمایت و  ،دوستانحمایت از طرف خانواده، رف های حمایت از طمتغیر

آزمایش و گواه مورد محاسنننبه قرار  افراد مهم زندگی در گروهاز طرف 

گروه آزمننایش و گواه  کننه نشنننان داد (F= 37/3و  P=221/2)گرفننت 

به  بردنبه منظور پی .تفاوت معناداری دارندمتغیرهنا حنداقنل در یکی از 

 0ر جدول دتحلینل کووارینانس نتنایج تفکیکی مربوط بنه این تفناوت، 

 گزارش شده است.
 

 های حمایت اجتماعی ادراک شده مقیاسنتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس برای خرده :4جدول

 مجذور اتا معناداری سطح Fنسبت  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات ی وابستهمتغیرها منابع تغییر

 گروه

 00/2 221/2 01/10 70/72 1 70/72 خانوادهحمایت از طرف 

 01/2 221/2 20/12 30/10 1 30/10 دوستانحمایت از طرف 

 00/2 221/2 00/13 21/71 1 21/71 افراد مهم زندگیحمایت از طرف 

 

 آزموننمرات پس، گروه اثر معناداری بر 0بنا توجنه بنه نتایج جدول 

 دوسنننتننان(، حمننایننت از طرف =01/10F) خننانوادهحمننایننت از طرف 

(20/12F= و حمنایت از طرف )افراد مهم زندگی (00/13F= ) داشنننته

، 00 ترتی  توان بیان کرد به. با توجه به مجذور اتا می(>221/2P)اسننت 

خانواده، حمایت از طرف درصنند تغییرات هر ی  از متغیرهای  00و  01

از  ناشی افراد مهم زندگیحمایت از طرف و ، دوسنتانحمایت از طرف 

 .بوده است ها در برنامه آموزشی افق زمانیشرکت آزمودنی

 گیریو نتیجه بحث
 برنامه افق زمانی بر حمایت پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش

افراد مهم حمایت از طرف دوسنننتان، حمایت از طرف خانواده، از طرف 

 شننننواکمحمایت اجتماعی ادراک شنننده در مادران کودکان و  ،زندگی

برنامه افق زمانی بر  هنا حناکی از آن بود کنه آموزشانجنام شننند. ینافتنه

حمنایت اجتماعی ادراک شنننده اثر مثبت و معناداری هنای مقیناسخرده

همسو است.  (10) اسکسینکا و همکاران این یافته با نتایج پژوهشداشت. 
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تأثیر  مبنی بر (17)اسنننتولارسنننکی و ماتیوز  پژوهشهای یافتههمچنین با 

و افزایش حمایت  ،برننامنه افق زمنان بر کناهش اضنننطراب، افسنننردگی

 کردآبادیهای پژوهش عباسی یافته و ؛هااجتماعی ادراک شده آزمودنی

 کاهش بر زمان دیندگاه مبتنی بر درمنانتنأثیر بناره در (11)و قمرانی 

 در هاافزایش حمایت اجتماعی ادراک شده آزمودنی ای وتجربه اجتناب

 رد.همخوانی داتوان  هنی، دارای دختر کم مادران

 توان عنوان کرد کننه یکی ازبننه منظور تبیین این یننافتننه پژوهش می

های دارای فرزند با آسنننی  شننننوایی هنای مهمی کنه بر خنانوادهمللفنه

به نظر (. 10)حمایت اجتماعی ادراک شنننده اسنننت  ،تنأثیرگذار اسنننت

میزان حمایت اجتماعی ادراک شننده مادران کودکان بدون رسنند که می

والدین  .آسنی  شننوایی بیشنتر از مادران کودکان با آسی  شنوایی است

بینند؛ به اندیشند و خود را منفعل میشنوا بیشتر به گذشته میکودکان کم

از (. 13شنننود )این ترتی  به مرور حضنننور فعال آنها در جامعه کمتر می

مادر و عملیاتی  بر حضور و مشارکت فعالبرنامه افق زمانی سنوی دیگر، 

. همچنین، برای مادران (03) خانواده تأکید داردبستر  ها درساختن آموزه

 هایها و هیجانفرصنننت تجربه کردن مهارتبرنامه افق زمانی، از طریق 

، نوعی مانیبرنامه افق زتر اینکه شنننود. به بیان صنننریحمختلف فراهم می

بستر روانی و اجتماعی مناس  را در خانواده برای والدین و فرزندان مهیا 

 د. ازشنننومی افزایش حمایت اجتماعی ادراک شنننده باعثکه  کنندمی

افراد به  که رفتار است استوار فر  بر اینبرنامه افق زمانی دیگر،  سویی

برنامه افق  که آن کنند، بستگی دارد. برایمی تفسیر را روشنی که جهان

 گراهدف و سنناختاریافته هافعالیت باید ملثر باشنند دیدگاه این با زمانی

ها را داشننت؛ یعنی باشند. در همین راسنتا، مداخله حاضنر هم این ویژگی

برنامه افق علاوه بر این، در  (.17)گرا بودند هدف ساختارمند و هافعالیت

اندازی بر گی و چشنننمکید بر ارزش زندأتطریق  ازموضنننوع  اینزمانی 

توضنننیح درباره زمنانی،  هنایافق شننننناسنننایی ،هنای فرزنندانویژگی

عمل آگاهانه ارزشمندی زمان، ساختارهای زمانی گذشته، حال و آینده، 

معقول بر اسننناس  حد در گرالذت حال از گیریبهرهو  ،در افق زمان

وقتی که  منطقی استبنابراین (. 01) شودمیپذیر وضنعیت موجود امکان

 حمایت از طرفدار، سنناختاریافته و هدفمند اجرا شننود چنین برنامه نظام

افراد مهم زندگی سوی حمایت از و  ،دوسنتانحمایت از طرف خانواده، 

 شننننوا،کمحمایت اجتماعی ادراک شنننده مادران کودکان و در نهایت 

 افزایش یابد. 

برنامه  آموزشکه  حاکی از آن بودنتایج پژوهش حاضننر  در مجموع

حمایت اجتماعی ادراک شنننده در مادران کودکان بهبود افق زمنانی در 

با توجه به اهداف خاص خود و نگاه برنامه افق زمانی  .ملثر بود شنننواکم

تا  کندایجاد میرا  شرایطی( 00زمانی دارد ) افق سازیویژه که به متعادل

ین  برنامه  در حینو  بینابنندگروهی حضنننور  هنایهوالندین در جلسننن

پردازند که هایی بکشاکشساختاریافته به صورت آزادانه به بیان مسائل و 

شود تا سنب  میافق زمان (. آموزش برنامه 00و  00)با آن مواجه هسنتند 

به اینکه افراد چگونه رفتارشننان را به گذشننته،  شنننواکممادران کودکان 

راهبردهای مواجه سپس  داشنته باشند.توجه  ،دهندو آینده ربط می ،حال

ای عملیاتی و کاربردی فرا گرفته و تمرین را به گونهخود بنا مشنننکلنات 

ز برانگیشکشننناکهای در موقعیت تنا از چنین راهبردهایی خواهنند کرد

زندگی روزمره خود بهره ببرند و برای خود چهارچوبی حمایتی متشننکل 

 ،طی این برنامه شان فراهم کنند.از خانواده، دوستان، و افراد مهم زندگی

شنننوند و به طور والندین به عنوان مربی به خوبی با نقش خود آشننننا می

 ،برنننامننه افق زمننانیتوان گفننت می طور کلی بننهاننندیشنننننند. منطقی می

 مدیریت فعال زمان را آموزشای سنننودمنند و مفید اسنننت که منداخلنه

حمایت اجتماعی ادراک شنننده مادران در برنامه این ؛ در نتیجنه ددهنمی

 .نقشی حساس و مهم دارد شنوا،کمکودکان 

 ،شنواکمحمایت اجتماعی ادراک شنده مادران کودکان  بهبود برای

ی آموزش برنامه افق زمان کند،پیدا میکه بیش از پیش اهمیت موضوعی 

را با برنامه آموزشننی  شنننواکم کودکان ر بتوان مادراناگ واق ،. در اسننت

حمایت عوامل تهدید کننده  از کرد،مناسنن  هدایت  مسننیر بهافق زمانی 

. چنین مکانیزمی کم  شنننودمی کاسنننته هاآناجتماعی ادراک شنننده 

 به خانواده و برای شنننوایی فرزندکمکه  را برخی از مشننکلاتیکند تا می

 کانکود مادرانبنابراین، اگر برای  .د، کاهش یابدکنمی ایجاد مادر ویژه

مال احت ،شود سازی یا طراحیمتناسن برنامه آموزشنی مناسنبی  شننواکم

 مشننکلات افزایش یابد ودر آنان حمایت اجتماعی ادراک شننده که دارد 

امه برن . آموزشمربوط به زمان گذشننته در آنها کمتر شننود شننناختیروان

 هایمهارت و تمرین تکرار و هناآموزش تنداوم لزوم بر افق زمنانی

برنامه آموزشننی  بتوان اگر پس .دارد تاکید تسننلط حد تا شننده آموخته
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ها هدف آموزش برای کافی زمان، کردرا به نحو مناسبی اجرا  افق زمانی

 کافی را برای فرصنننتدر نظر گرفنت، و  برننامنهاین مختلف  و ابعناد

در  مثبنت و قابل توجه تغییر شننناهند توانمی ،فراهم کرد هناآزمودنی

یکی از د. بو شننننواکم کودکان مادرانحمایت اجتماعی ادراک شنننده 

های قبلی، اسنننتفاده از های آشنننکار این پژوهش با سنننایر پژوهشتفاوت

های شننننوا اسنننت. در پژوهشکودکان کم برای مادران افق زمانی برنامه

 شنوا استفاده نشده بود.قبلی از این برنامه برای مادران کودکان کم

ن طور عام و برای مادرا برای همه افراد به برننامنه افق زمانیآموزش 

طور خاص از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و  به شنواکودکان کم

رنامه بدر واق ،  آنها دارد. حمایت اجتماعی ادراک شدهبا  ارتباط نزدیکی

حمایت د به بهبو توانستهایی است که برنامهترین می از مهکی افق زمانی

 تامشکل شنوا کم  کند،در مادران کودکان کم اجتماعی ادراک شده

انداز زمانی آنها را مربوط به زمان گذشنننته آنها را کاهش دهد، و چشنننم

انداز با توجه به اینکه افق زمان یا چشنننمتر کند. از سنننوی دیگر، متعادل

مادران کودکان  ادراک و بر اسننت آورد مبتنی بر زمانزمانی ی  روی

 رفتار و گیریتصننمیم دارد، بر تأثیر آینده حال، و گذشننته، از شننواکم

 یهاو ارزش ،ها، باورهاگنذارد. علاوه بر این، بازخوردآنهنا نیز تنأثیر می

برنامه این  کند. از طریق آموزشرا در آنهنا تعندینل میمربوط بنه زمنان 

های سوی تجربهبه  شنوامادران کودکان کم افراطی یگیرجهت توانمی

را کمتر  یمنفحال جبرگرا یا آینده  اندیشیدن به گذشنته ومنفی در زمان 

تدریج میزان حمایت ادراک شنننده رود بهکرد. به این ترتی ، احتمال می

 در این مادران بیشتر شود.

مننادران کودکننان نفر از  32ای شنننامننل نمونننهپژوهش حنناضنننر در 

 02با افت شنوایی با آسی  شنوایی حسی عصبی سناله 12تا  2ی شننواکم

 ارد والدینی که فرزند آنها قبلدر نتیجه احتمال دانجام شد، بل دسی 72تا 

آموزی عمل کاشت حلزون انجام داده و از خدمات توانبخشی از سن زبان

کند از استفاده کرده است با والدینی که فرزند آنها از سمع  استفاده می

نظر حمایت اجتماعی ادراک شنننده، متفاوت باشنننند. علاوه بر این به نظر 

شنوای ر مادرانی که فرزند کمرسند حمایت اجتماعی ادراک شنده دمی

روند، متفاوت آنها به مدرسه آموزش عمومی یا مدرسه ویژه ناشنوایان می

د. در دهپذیری نتایج این پژوهش را کاهش میباشد که این موارد تعمیم

ه ب در حد متوسط بود؛وضنعیت اجتماعی و اقتصنادی والدین این مطالعه 

 و ؛نشنندشنننوا باشننند، توجه کم این موضننوع که پدرها و مادرها شنننوا یا

انجننام نشننند کننه این موارد از نتننایج بننه دسننننت آمننده آزمون پیگیری 

شنننود که در ؛ بنابراین پیشننننهاد میهای این پژوهش هسنننتندمحدودیت

فرزندان، نوع آسنننی  شننننوایی آنها، وسنننیله های آتی به سنننن پژوهش

دین والشننوایی، و زمان استفاده از آن و همچنین وضعیت شنوایی کم 

های زمانی در فاصننلهآزمون پیگیری  و در صننورت امکان،توجه شننود، 

ای از برنامه افق زمانی برکه  دیگر این استانجام شنود. پیشننهاد مختلف 

 استفاده شود های افراد با نیازهای ویژه همهای سایر گروهاعضای خانواده

 های مختلف مقایسه کرد. تا بتوان نتایج را در گروه

انشگاه نامه کارشنناسی ارشد داین پژوهش برگرفته از پایانقدردانی:  تشکر و

است که در تاریخ  10302220700210با کد  پیشوا -واحد ورامینآزاد اسلامی 

تصننوی  شنند و مجوز اجرای آن توسننط اداره آموزش و پرورش  10/1/1370

دران اصنادر شد. بدین ترتی  از م 10/11/1370اسنتثنایی شنهر تهران در تاریخ 

و همچنین از مدیریت آموزش و پرورش تشنننکر و قدردانی  شننننواکمکودکان 

 کنیم.می

 نویسننندگان توسننط منافعی تعار  گونه هی  پژوهش این در منافع: تضداد

 است. نشده گزارش
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