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چکیده:
زمینــه :افــق زمانــی یــک ســازه روانشــناختی اســت کــه بیانگــر ارتبــاط فــرد بــا زمــان اســت .کمتوانــی ذهنــی نیــز بــا محدودیتهای

اساســی در كاركــرد هوشــی و رفتــار سازشــی در دوره رشــد مشــخص میشــود .تولــد و حضــور کــودک کمتــوان ذهنــی ،خانــواده را بــا

مشــکالت زیــادی مواجــه میســازد و در افــق زمــان بــر کمیــت و کیفیــت روابــط والدیــن و اعضــای خانــواده تاثیــر میگــذارد .افــق زمانــی

نیــز برخاســته از فراینــدی شــناختی اســت کــه تجربــه انســان را بــه ســاختارهای زمانــی گذشــته ،حــال و آینــده نســبت میدهــد .نظریــه
افــق زمانــی دارای پنــج عامــل بــه نامهــای گذشــته مثبــت ،گذشــته منفــی ،حــال لذتگرایانــه ،حــال قضــا و قــدری و آینــده اســت.

نتیجهگیــری :در نظریــه افــق زمانــی ،فــرض بــر ایــن اســت کــه ادراک شــخص از زمــان بــر تصمیمگیــری وی تاثیــر میگــذارد و

اثــرات روانشــناختی آن تحــت تاثیــر ســاختارهای زمانــی گذشــته ،حــال یــا آینــده قــرار میگیــرد .اگرچــه صفــات مختلــف افــراد نســبت ًا

ثابتانــد ولــی پژوهشهــای مقدماتــی نشــان دادهانــد کــه میتــوان آنهــا را از طریــق فراینــد درمــان تغییــر داد .تفاوتهــای فــردی در

نظریــه افــق زمانــی بــا پیامدهــای عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری همخوانــی دارد .پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه افــق زمانــی بــه بهزیســتی
فــردی و تجربههــای عاطفــی شــخصی وابســته اســت و بــر فرایندهــای شــناختی و نیــز روابــط اجتماعــی تاثیــر میگــذارد .در ایــن مقالــه،

مبانــی نظــری رویکــرد افــق زمانــی بررســی و برنامـهای بــرای والدیــن کــودکان کمتــوان ذهنــی تدویــن شــد.
واژههای کلیدی :افق زمان ،سازه روانشناختی ،کمتوانی ذهنی

روانــی ممکــن اســت پــدر و مــادر را در معــرض خطــر اختالفات

مقدمه

زناشــویی ،مشــکالت خانوادگــی و برخــی از بیماریهــای روانــی

در ســالهای اخیــر ،رویکــرد افــق زمانــی 2یــا چشــمانداز

زمانــی در حــوزه آسیبشناســی روانی مــورد توجه پژوهشــگران
قــرار گرفتــه اســت .این دیــدگاه در روانشناســی اجتماعی ریشــه

ماننــد اضطــراب قــرار دهــد ( .)1در حــوزه ســامت روان در

برخــورد بــا موقعیتهــای نامطلــوب یــا شــرایط دشــوار ،توجــه
بــه افــق زمانــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت (.)2

دارد و در حــال گســترش بــه روانشناســی بالینــی و روانپزشــکی

رویکــرد افــق زمــان شــامل طیــف وســیعی از رفتارهــای

در هــر خانــوادهای میتوانــد بــه مثابــه رویــدادی نامطلــوب

نگرشهــا ،باورهــا و ارزشهــای وابســته بــه زمــان را در

گســتره وســیعی از پیشــینه پژوهشــی حاکــی از ایــن واقعیــت

زمــان بُعــد غیرقابــل اجتنــاب زندگــی روزمــره انســان اســت .مــا

والدیــن کــودکان عــادی ،اضطــراب ،افســردگی ،نگرانــی و فشــار

پیشبینــی میکنیــم .افــق زمانــی کــه بُعــد اصلــی زمــان ادراک

اســت .بــدونتردیــد ،تولــد و حضــور کــودک کمتــوان ذهنــی

3

انســانی در زمانهــای گذشــته ،حــال و آینــده میشــود کــه

و چالــشزا موجــب تنیدگــی ،ســرخوردگی و نومیــدی شــود.

دورنمایــی ســه بُعــدی منعکــس میکنــد ( .)3در حقیقــت،

اســت کــه والدیــن دارای فرزنــد کمتــوان ذهنــی ،در مقایســه بــا

گذشــته را بــه خاطــر میآوریــم ،حــال را تجربــه کــرده و آینــده را

روانــی بیشــتری را تحمــل میکننــد و ایــن پریشــانی مزمــن

شــده و ذهنــی اســت بــه عنــوان فرایندهای شــناختی و انگیزشــی

تعریــف میشــود و تجربیــات انســان را در ســاختارهای زمانــی

1- Email: a.ghamarani@edu.ui.ac.ir
2- Time perspective
3- Children with intellectual disability

گذشــته ،حــال و آینــده تفکیــک میکنــد .پژوهشهــای زیــادی
بــر اهمیــت افــق زمانــی در تنظیــم رفتارهایــی ماننــد رفتارهــای
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تعلیم و تربیت استثنایی

افق زمان :بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی

وابســته بــه ســامتی ،در معــرض خطــر بــودن و ســوء مصــرف

و اطالعــات ضــروری در حــوزه مبانــی نظــری و پژوهشــی افــق

پایههــای عصبــی مشــترک بیــن افــق زمــان و ارزش فــوری

در وبالگهــا و ســایتهای غیــر معتبــر نیــز وجــود داشــت کــه

مــواد تاکیــد دارنــد .بــا ایــن حــال ،آگاهــی اندکــی دربــاره

افــق زمانــی ،فراینــدی ناهشــیار اســت و نقشــی مرکــزی در

روابــط بیــن تجربههــای شــخصی و اجتماعــی ایفــا میکنــد بــه
نحــوی کــه حــوادث زندگــی روزمــره را منظــم میســازد و بــه

آنهــا معنــا میبخشــد .وقتــی کــه یکــی از ســه ســاختار زمانــی بنا
بــه عــادت ،بیــش از حــد در تصمیمگیــری مــورد اســتفاده قــرار

گیــرد نوعــی ســوگیری زمــان شــناختی بــه وضعیــت گذشــته،
حــال یــا آینــده پدیــدار میشــود .ایــن ســوگیری وابســته بــه

تقویــم زمانــی میتوانــد بــه طــور موقتــی بــه عنــوان ســاختار
ایســتای تفاوتهــای فــردی در نظــر گرفتــه شــود کــه تاثیــر

نامطلوبــی بــر پویایــی بســیاری از قضاوتهــا و تصمیمگیریهــا
میگــذارد .در ایــن راســتا« ،زیمبــاردو» در طراحــی و تدویــن

ســیاهه افــق زمــان ،پنــج گرایــش گذشــته مثبــت ،1گذشــته
منفــی ،2حــال لذتگرایانــه ،3حــال قضــا و قــدری 4و آینــده 5را
پیشــنهاد کــرد ( 5و .)6

روش پژوهــش حاضــر ،توصیفــی و از نــوع مــروری بــود.

ایــن مــوارد در نظــر گرفتــه نشــدند و از مالکهــای خــروج از

پژوهــش بودنــد .اطالعــات حاصــل از منابــع مختلــف مــورد

اســتفاده از قبیــل ســایتهای معتبــر ،نشــریات ،مقالههــای
پژوهشــی ،اســناد و مــدارک و کتابهــا مــورد مقایســه ،تحلیــل،

تفســیر و نتیجهگیــری قــرار گرفــت کــه نتایــج آن بــه صــورت
مــروری در ادامــه گــزارش شــده اســت.

تعریف کمتوانی ذهنی ،رویکرد افق زمانی
و ابعاد آن
کمتوانــی ذهنــی بــه محدوديتهــاي اساســي در كاركــرد

هوشــي (هوشبهــر  70تــا  75یــا پایینتــر) و رفتــار سازشــي
(مهارتهــای سازشــی مفهومــی ،اجتماعــی و عملــی) در
دوره تحــول (قبــل از  18ســالگی) گفتــه میشــود ( 7و  .)8در

واقــع ،کمتوانــی ذهنــی از طریــق محدودیتهایــی در کارکــرد

هوشــی و رفتــار سازشــی مشــخص میشــود ( 9و  .)10چنیــن

محدودیتهایــی ســبب میشــود کــه افــراد کمتــوان ذهنــی بــه

آمــوزش و حمایــت ویــژهای نیــاز داشــته باشــند تــا بتواننــد در

بــر همیــن اســاس ،بــا بررســی پیشــینههای نظــری و پژوهشــی

فعالیتهــای زندگــی روزمــره مشــارکت کننــد .کمتوانــی ذهنــی

پایههــای نظــری و اهمیــت آن در افــراد کمتــوان ذهنــی ارائــه

معــرض آســیبهای روانشــناختی قــرار دهــد ،اگرچــه الزام ـ ًا

در مــورد افــق زمــان؛ تعریــف افــق زمــان ،ابعــاد افــق زمــان،

میتوانــد افــراد یــا خانوادههــای آنــان را در افــق زمــان در

شــد .بــه ایــن منظــور ،پایگاههــای علمــی الزویــر ،6ابســکو،7

همیشــه اینگونــه نیســت (.)11

اشــرینگر ،8پروکواســت ،9اریــک ،10ایبوکــی ،11گــوگل اســکالر

12

و گیگاپدیــا 13بــا کلیدواژههــای افــق زمــان؛ کمتــوان ذهنــی؛
ابعــاد افــق زمــان؛ پایههــای نظــری و اهمیــت افــق زمــان؛

بیــن ســالهای  1999تــا  2018مــورد جســتجو قــرار گرفــت
1- Past positive
2- Past negative
3- Present hedonistic
4- Present fatalistic
5- Future
6- Elsevier
7- EBSCO
8- Springer
9- ProQuest
10- ERIC

افــق زمــان یــک ســازه روانشــناختی و یــک رویکــرد

جدیــد مبتنــی بــر زمــان اســت کــه توضیــح میدهــد چگونــه

ادراک افــراد از گذشــته ،حــال و آینــده بــر تصمیمگیــری و

اعمــال آنهــا تأثیــر میگــذارد ( 12و  .)13زیمبــاردو و بویــد

14

بــه صــورت تجربــی ،پنــج بُعــد یــا منطقــه را بــرای افــق زمــان
تعییــن کردهانــد کــه در جــدول  1معرفــی شــده اســت .دو بُعــد

آن مربــوط بــه زمــان حــال ،دو بُعــد مربــوط بــه زمــان گذشــته و
بُعــد دیگــر مربــوط بــه زمــان آینــده اســت (.)14

افــق زمانــی گذشــته شــامل دو بُعــد افــق زمانــی منفــی

نســبت بــه گذشــته و افــق زمانــی مثبــت نســبت بــه گذشــته

11- EBOOKEE
12- Google Scholar
13- Gigapedia
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نســبت بــه مزایــای تاخیــری وجــود دارد ( 4و .)5

زمــان جم ـعآوری شــد .در راســتای عنــوان مقالــه ،یافتههایــی

تعلیم و تربیت استثنایی

افق زمان :بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی

میشــود .افــراد دارای افــق زمــان گذشــته تحــت تأثیــر گذشــته
خــود بــوده و اشــتغال ذهنــی زیــادی بــا ایــن دوره زمانــی دارنــد.

برخــی از آنهــا ممکــن اســت جهتگیــری مثبتــی نســبت بــه
برخــی دیگــر از افــراد ممکــن اســت نگــرش منفــی نســبت بــه
گذشــته داشــته باشــند و آن را آزار دهنــده تلقــی کننــد .چنیــن

نگــرش منفــی ممکــن اســت ناشــی از رخدادهــای ناخوشــایند و

حــوادث آســیبزای واقعــی در گذشــته باشــد کــه بــا افســردگی،

اضطــراب و عــزت نفــس پاییــن همبســتگی مثبــت دارد (.)15
افــق زمانــی حــال ماننــد افــق زمانــی گذشــته دو بعــد

متمایــز دارد ( )16کــه شــامل افــق زمانــی لذتگرایانــه و افــق

زمانــی قضــا و قــدری میشــود .بــر اســاس مطالعــه زیمبــاردو

و بویــد ،افــق زمانــی حــال بــه لحــاظ مفهومــی و تجربــی
متضــاد افــق زمانــی آینــده اســت .افــق زمانــی لذتگرایانــه بــا

نگرشهــای لذتگرایانــه و رفتارهــای پرخطــر ،تکانشــگری
بــاال ،تنوعطلبــی و هیجانخواهــی همبســتگی مثبــت و باالیــی
دارد .بُعــد افــق زمانــی قضــا و قــدری بــا نگــرش قضــا و قــدری

نســبت بــه حــال و آینــده مشــخص میشــود .افــرادی کــه از
چنیــن نگرشــی برخوردارنــد ،اعتقــاد دارنــد کــه آینــده از پیــش

مقــدر شــده اســت و اراده و اعمــال انســانی نمیتوانــد آن را تغییر

دهــد ( .)15برخــاف افــراد بــا افــق زمــان آینــده ،افــراد بــا افــق
زمانــی حــال نســبت بــه پیامدهــای آینــده رفتــار خــود ،توجــه

کمتــری نشــان میدهنــد و در هدفگــذاری و برنامهریــزی

دراز مــدت بــه موفقیــت قابــل توجهــی دســت نمییابنــد (.)16
افــق زمانــی آینــده ،گرایــش فــرد بــه تفکــر دربــاره

حــوادث آینــده ،پیشبینــی ،برنامهریــزی و انطبــاق رفتــار
خــود بــا آنهــا اشــاره دارد .ایــن بُعــد بــه صــورت معنــاداری بــا

وجدانگرایــی ،توجــه بــه پیامدهــای آینــده همبســتگی مثبــت و

بــا هیجانخواهــی و تنوعطلبــی همبســتگی منفــی دارد ( .)15این

پنــج بُعــد یــا عامــل ،گرایــش افــراد بــه ســه افــق زمانی گذشــته،

حــال و آینــده را دربرمیگیــرد و شــاخصهایی بــرای تعییــن

کمیــت و کیفیــت رابطــه و همچنیــن افــق زمانــی بــا شــاخصهای

بهداشــت و ســامت ،پیشــرفت تحصیلــی ،روابــط عاطفــی و

مهارتهــای اجتماعــی را ارزیابــی میکنــد (.)14

افق زمان شامل پنج بُعد اصلی میشود که عبارتاند از:
 -1گذشــته مثبــت :ایــن عامــل نشــان دهنــده احساســات شــدید و نشــاطآور نســبت بــه
گذشــته اســت.
 -2گذشته منفی :این عامل حاکی از بدبینی نسبت به گذشته است.
 -3حــال لذتگرایانــه :ایــن عامــل بیانگــر تمایــل بــرای خشــنودی و لــذت بــردن از
تجربههــای فعلــی اســت.
 -4حــال قضــا و قــدری :ایــن عامــل حاکــی از اعتقــاد بــه وجــود نیروهــای غیرقابــل کنتــرل در
تعییــن سرنوشــت و آینــده اســت.
 -5آینــده :ایــن عامــل نشــان دهنــده تفکــر و برنامهریــزی بــرای دســتیابی بــه هدفهــای
بلندمــدت اســت.

کارلــی ،ویبــرگ و ویبــرگ  )2011(1معتقدنــد همانطــور

کــه ابعــاد افــق گذشــته از یکدیگــر متمایــز شــدهاند ،بهتــر اســت
بُعــد آینــده نیــز بــه ابعــاد معینتــر تفکیــک شــود .بنابرایــن آنها

بــر ایــن باورنــد کــه بُعــد آینــده افــق زمانــی بایــد گســترش یافته

و بهتــر تعییــن شــود .آنهــا مطالعـهای بــا اضافــه کــردن هشــت
آیتــم جدیــد بــه ســیاهه افــق زمانــی و بــا اســتفاده از تحلیــل

عاملــی تأییــدی در نمونــهای ســوئدی ،عوامــل آینــده مثبــت
و آینــده منفــی را در مقابــل عامــل آینــده زیمبــاردو گســترش

دادنــد ( .)17وورل و ملــو  )2007(2هــم در مطالعــه خــود،

بــدون اضافــه کــردن آیتــم جدیــد بــه افــق زمانــی شــواهدی

مبنــی بــر شــش عاملــی بــودن افــق زمانــی بــه دســت آوردنــد.
آنهــا عامــل آینــده را بــه دو بُعــد متمایــز آینــده و برنامهریــزی

آینــده تقســیم کردنــد ( .)18وورل ،ملــو و بوهــی )2011( 3نیــز

براســاس نتایــج مطالعــه وورل و ملــو ( )2007کــه ســاخت
ابــزار جدیــد در حــوزه افــق زمــان بــرای نوجوانــان را بــه عنــوان

یــک پیشــنهاد پژوهشــی ،بــه پژوهشــگران توصیــه میکــرد در
ایــن حــوزه ابــزار جدیــدی را معرفــی کردنــد .آنهــا بــا اســتفاده

از نمون ـهای از نوجوانــان ،بُعــد آینــده را بــه دو عامــل جداگانــه
آینــده مثبــت و آینــده منفــی تبدیــل کردنــد (.)19

پایههــای رویکــرد افــق زمانــی و ضــرورت
مطالعــهآندروالدیــنکــودکانکمتــوانذهنــی
پژوهشــگرانی ماننــد لویــن ( ،)1939واالس ( )1956و

کاســتنبام ( )1961در چندیــن دهــه پیــش ،پدیدههــای همــراه

بــا تجربههــای زمانــی را بررســی کردهانــد .بــرای مثــال،
1- Carelli, Wiberg & Wiberg
2- Worrell & Mello
3- Buhi

سال هجدهم ،شماره  ،2پیاپی 1397| 151

43

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 9:05 +0330 on Saturday January 19th 2019

گذشــته داشــته باشــند و آن را خوشــایند بیابنــد ،در حالــی کــه

جدول -1ابعاد افق زمانی

تعلیم و تربیت استثنایی

افق زمان :بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی

لویــن ( )1939عنــوان کــرد کــه افــراد در همــه ســنین تحــت

بررســی و مطالعــه افــق زمانــی والدیــن کــودکان کمتــوان ذهنی از

( )1991گفــت بایــد وقتــی کــه دانشــمندان ،رشــد انســان را

عــاوه بــر حمایتهــای رایــج و آمــوزش عــادی بــه آمــوزش

تاثیــر ادراکــی قــرار میگیرنــد کــه از آینــده دارنــد .کارستنســن

تقویمــی بــا گــذر زمــان ارتبــاط بســیار زیــادی دارد .او بــر ایــن

اســاس کــه مــردم بــا زیــاد شــدن سنشــان میفهمنــد زمــان

بــه ســرعت میگــذرد افــق زمانــی آینــده را بــه عنــوان ادراک

افــراد از باقیمانــده زمــان زندگیشــان تعریــف کــرد .بــا توجــه به

نظریــه انتخــاب اجتماعــی هیجانــی کارستنســن ،ادراک زمان در
انتخــاب و مناســب بــودن هدفهــا ،بــه ویــژه هدفهــای مرتبط

بــا اکتســاب علــم ،تمــاس اجتماعــی و تجربههای هیجانی نقشــی
اساســی ایفــا میکنــد .بــه عنــوان مثــال ،ایــن نظریــه عنــوان

میکنــد وقتــی کــه مــردم زمــان را محــدود درک میکننــد
یــا فکــر میکننــد وقــت کمــی دارنــد بــر حالتهــای هیجانــی
مثبــت و ارتبــاط بــا اقــوام و خویشــاوندان تاکیــد دارنــد (.)20

اهمیــت افــق زمانــی بــه منظــور درک رفتــار و انگیــزش در

چندیــن نظریــه از جملــه نظریــه لویــن ( 1951و  ،)1997نیوتــن

و لنــز ( ،)1985ســیوپر ( )1990و زیمبــاردو و بویــد ()1999
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن،

پژوهشهایــی در حــوزه آمــوزش و پــرورش نشــان دادهانــد

ویــژه و خدمــات وابســته نیــاز دارنــد.

اهمیت افق زمانی در نوجوانان کمتوان ذهنی
عــاوه بــر عالقــه زیــاد پژوهشــگران بــه مطالعــه نقــش

زمــان بــر کارکــرد نــوع بشــر در ســالهای گذشــته ،اهمیــت

افــق زمانــی در رفتارهــای انســان بــرای برخــی از پژوهشــگران

همچنــان پوشــیده اســت ( .)15بــا ایــن وجــود ،شــواهدی وجــود

دارد کــه نشــان میدهــد نگــرش فــرد بــه گذشــته ،حــال و آینده،
گســتره وســیعی از تصمیمهــا و اعمــال او را تحــت تأثیــر قــرار

میدهــد ( .)12از ایــن رو ،صــرف نظــر کــردن از موضــوع زمــان
در پژوهشهــا بــا موضوعهایــی در حــوزه ماهیــت انســان ،مــا
را از دســتیابی بــه اطالعــات ارزشــمند دربــاره رفتــار انســان

محــروم خواهــد ســاخت ( .)24در مقایســه بــا دیگــر دورههــای

زندگــی ،مطالعــه افــق زمــان در نوجوانــان بــه ســه دلیل عمــده از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت:

 -1افــق زمــان در شــکلدهی هویــت کــه بــه لحــاظ تحولــی

عمدهتریــنتکلیــفدورهنوجوانــیاســت،نقــشاساســیدارد(.)25

کــه رابطــه قابــل توجهــی بیــن ابعــاد افــق زمــان ،پیشــرفت

 -2در ایــن دوره نوجوانــان تصمیمهــای مهمــی دربــاره

و  .)23اهمیــت پیشــرفت تحصیلــی و انگیــزش ســبب پدیدآیــی

میگیرنــد کــه زندگــی آنــان در دوره بزرگســالی را تحــت تأثیــر

تحصیلــی ،انگیــزش و تمایــل بــه تحصیــل وجــود دارد (22 ،21
رویکردهــای یادگیــری شــده اســت کــه انگیــزش بــرای مطالعــه

و راهبردهــای یادگیــری را ترکیــب میکنــد و بــرای مدیریــت

تکالیــف یادگیــری بــه کار مــیرود .چنیــن رویکردهایــی بــه

طــور اساســی بــر پیشــرفت تحصیلــی و کیفیــت یادگیــری تاثیــر
میگذارنــد و از ویژگیهــای شــخصیتی و محیــط یادگیــری

تاثیــر میپذیرنــد .بــا ایــن حــال ،پژوهشهــای اندکــی بــه تاثیــر
جهتگیــری زمانــی متفــاوت (جهتگیــری زمانــی گذشــته،

حــال یــا آینــده) یــا ارتبــاط آنهــا بــا پیشــرفت تحصیلــی،
انگیــزش و راهبردهــای یادگیــری و مطالعــه در دانشآمــوزان

پرداختهانــد ( .)23والدیــن بعــد از ایــن کــه صاحــب فرزنــد

میشــوند افــق زندگــی جدیــدی را تجربــه میکننــد .چنانچــه
فرزنــد آنهــا دارای کمتــوان ذهنــی باشــد بــه نظــر میرســد

تغییــر قابــل توجهــی در افــق زمانــی آنهــا پدیــد آیــد .بنابرایــن
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تکالیــف رشــدی در حوزههــای آموزشــی ،شــغلی و خانوادگــی

قــرار میدهــد ،ایــن تصمیمهــا خــود تحــت تأثیــر افــق زمــان
قــرار دارنــد (.)15

 -3مطالعــات انجــام شــده نشــان دادهانــد افــق زمــان

پیشبینــی کننــده مناســبی بــرای رفتارهــای پرخطــر جنســی،

بزهــکاری ( ،)12ســوء مصــرف مــواد ( )26و قماربــازی

بیمارگــون ( )27در دوره نوجوانــی اســت.

بــا توجــه بــه مــواردی کــه تحــت عنــوان اهمیــت افــق

زمانــی در نوجوانــان مطــرح شــد .ضــرورت و اهمیــت بررســی
افــق زمانــی در نوجوانــان کمتــوان ذهنــی بیــش از پیــش آشــکار

میشــود .چــرا کــه ایــن نوجوانــان در گــذران بحــران هویــت بــا

چالشهــای بیشــتری مواجــه میشــود ،در خودتصمیمگیــری و
تصمیــم در حوزههــای آموزشــی ،شــغلی و خانوادگــی مشــکالت
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مطالعــه میکننــد زمــان را بــه درســتی درک کننــد .زیــرا ســن

اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .چــرا کــه کــه چنیــن فرزندانــی

تعلیم و تربیت استثنایی

افق زمان :بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی

عمــدهای دارنــد و نســبت بــه انــواع خطرهــا و آســیبهای

آســیبپذیرتر از نوجوانــان عــادی هســتند.

دو زمینه اصلی پژوهش در حوزه افق زمانی
مهــم در روانشناســی اســت کــه در دو زمینــه اصلــی تکامــل

یافتــه اســت:

 -1تمرکــز بــر پویاییهــای انگیزشــی همــراه بــا روشــی کــه

افــراد دربــاره زمــان فکــر میکننــد در حالــی کــه برخــی افــراد،

تفاوتهــای فــردی را فقــط در افــق زمانــی جســتجو میکننــد

( 23و  .)28پژوهشهــای مرتبــط بــا پویاییهــای انگیزشــی افــق

زمانــی بــه تلفیــق مطالعــه افــق زمانــی بــا نظریههــای انگیزشــی

میپــردازد و بــه طــور عمــده بــر نقــش زمــان در تنظیــم رفتــار
انســان تاکیــد دارد.

 -2رویکــرد دوم در مطالعــه افــق زمانــی ،ســه دوره زمانــی

(گذشــته ،حــال و آینــده) را در نظــر میگیــرد و تفاوتهــای
فــردی در مواجهــه بــا حــوادث زندگــی روزمــره در ابعــاد یــا

ســاختار زمانــی ترجیحــی بررســی میکنــد .ایــن گرایــش بــه
مواجهــه بــا حــوادث و رویدادهــا در ابعــاد زمانــی ترجیحــی بــه

عنــوان اثــر شــخصیت یــا ســبک شــناختی قابــل تبییــن اســت و
بــا بســیاری از حوزههــای تفکــر و رفتــار انســانی تعامــل دارد.

معمــو ً
ال اصطــاح جهتگیــری زمانــی بــا مشــخص شــدن ایــن

عوامــل زمینهســاز کــه در تعامــل بــا تفکر ،هیجــان ،انگیــزش در

ســاختار زمانــی متمایــز و متفــاوت اســت بــه بخــش محدودتری
از ســاختار گســترده افــق زمانــی توجــه دارد (.)23

توسعه برنامه افق زمانی در درمان بالینی
پنــج مفهــوم اساســی برنامــه افــق زمانــی کــه از نظریــه

زیمبــاردو گرفتــه شــده اســت عبارتانــد از:
 -1زمان ،گرانبهاترین منبع ارزشمند است.

 -2در برابــر افــق زمــان میتــوان آگاهانــه عمــل کــرد ولــی

تاثیــری ناخــودآگاه بــر تصمیمهــا و اعمــال دارد.

 -3افــرادی کــه ســوگیری منطقــه زمانــی را توســعه میدهنــد

بــه هنــگام تصمیمگیــری یــا عمــل از مناطــق زمانــی مختلــف،
کمتــر یــا بیشــتر از حــد معقــول اســتفاده میکننــد.

اســت .بــه ویــژه وقتــی کــه افــق زمانــی منفــی اســت و مراجــع در
یــک یــا دو منطقــه زمانــی گیــر میافتــد.

 -5بهتــر اســت کــه تعــادل برقــرار شــود .افــق زمانــی

انعطافپذیــر بــا شــرایط کنونــی و در حــال تغییــر انطبــاق

مییابــد .در ایــن صــورت ،افــق زمانــی پویــا ،پاســخگو و ســالم
پدیــدار میشــود.

در آمــوزش برنامــه افــق زمانــی ،مناطــق زمانــی بــه نحــو

ایدهآلــی ترکیــب میشــوند یعنــی برجســته کــردن گذشــته
مثبــت و تعدیــل ســطوح افــق زمانــی حــال لذتگــرا همــراه بــا

ســطح باالتــر از متوســط (نــه افراطــی) افــق زمانــی بــا محوریــت

آینــده مثبــت .معمــو ً
ال افــق زمانــی گذشــته منفــی و حــال قضــا و

قــدری باعــث کاهــش بهزیســتی روانشــناختی میشــود (.)29

گامهای برنامه درمانی افق زمانی
برنامــه درمانــی افــق زمانــی شــامل ویژگیهــای زیــر

میشــود:

 -1تعییــن افــق زمانــی فــرد از طریــق اجــرای ســیاهه

افــق زمانــی و شــروع مداخلــه و همچنیــن تعییــن مناطــق
چالشبرانگیــز افــق زمانــی.

 -انتقــال آگاهــی و هشــیاری از نظریــه متناقــض زمــان

(دربــاره اهمیــت زمــان و نحــوه حرکــت از زمــان ســوگیری بــه

زمــان متعــادل توضیــح داده میشــود).

 -2کمــک بــه مراجــع تــا از نیمــرخ افــق زمانــی خــود آگاهــی

یابــد .اگــر ســوگیری باشــد یعنــی ســوگیری بــه گذشــته ،حــال یــا
آینــده یــا ترکیبــی از دو مــورد از ســه منطقــه زمانــی) ،همچنــان

کــه فــرض میشــود ایــن گونــه باشــد ،منطقــه زمانــی کــه بــه
ســمت آن ،ســوگیری وجــود دارد مشــخص میشــود.

 -ایجــاد تعــادل و نیــاز به افق زمانــی مخالف ،تا در ســوگیری

زمانــی مراجــع تعــادل بــه وجــود آیــد (بــرای مثــال ،افــق زمانــی

گذشــته مثبــت و آینــده مثبــت میتوانــد ســوگیری افــق زمانــی
گذشــته منفــی و حــال قضــا و قــدری را متعــادل کنــد) .بنابرایــن،
ترغیــب بــه افــق زمانــی گذشــته مثبــت و آینــده مثبــت کــه
ســوگیری افــق زمانــی گذشــته منفــی و حــال قضــا و قــدری را

سال هجدهم ،شماره  ،2پیاپی 1397| 151

45

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 9:05 +0330 on Saturday January 19th 2019

پژوهــش در حــوزه افــق زمــان بــه عنــوان یــک موضــوع

 -4اســتفاده بیــش از حــد از هر منطقــه زمانــی چالشبرانگیز

تعلیم و تربیت استثنایی

افق زمان :بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی

متعــادل میکنــد توصیــه میشــود و بایــد در یــک دوره زمانــی
بــر ایــن اســاس عمــل شــود.

 -3مراجــع از طریــق برنامــه درمانــی افــق زمانــی ترغیــب
الــف -کمتــر خودمحــور و بیشــتر اجتمــاع محــور باشــد و

رفتارهــای اجتماعــی داشــته باشــد (بــه عنــوان مثــال ،بــر کمــک
بــه دیگــران از جملــه اعضــای خانــواده ،دوســتان و افــراد محلــه

تمرکــز میشــود).

شــد .بــا توجــه بــه مبانــی و پشــتوانههای نظــری محکمــی کــه
بررســی گردیــد روایــی ســازه برنامــه مشــخصشــد .دانــش

پژوهشــگران و همچنیــن متخصصانــی کــه برنامــه مداخالتــی
زیــر نظــر آنهــا تدویــن شــده اســت حاکــی از روایــی صــوری

ایــن برنامــه میباشــد .بــرای تضمیــن روایــی محتوایــی نیــز از
رویکــرد دلفــی اســتفادهشــد .روش دلفــي رويكــرد يــا روشــي

سيســتماتيك در تحقيــق بــراي اســتخراج نظــرات از يــك گــروه

متخصصــان در مــورد يــك موضــوع اســت .بــه عبــارت دیگــر،

ب -بــرای شکســتن مناطــق افــق زمانــی منفــی تــاش کنــد

رســيدن بــه اجمــاع گروهــي از طريــق يــك ســري از راندهــا یــا

مثبــت دســت یابــد .مراجــع بایــد انعطافپذیــر شــود تــا ایــن

بازخــورد نظــرات بــه اعضــاي گــروه اســت .در طراحــی ایــن

گیــرد .در غیــر ایــن صــورت بــاز هــم در ســوگیری زمانــی بــه

صــورت جداگانــه بــه متخصصــان (ســه روانشــناس بــا مــدرک

تــا توانایــی خــود را افزایــش دهــد و بــه مناطــق افقهــای زمانــی

افقهــای زمانــی را در شــرایط و موقعیتهــای واقعــی بــه کار

ویــژه مناطــق زمانــی منفــی گیــر میافتــد.

 -داشــتن توانایــی بازســازی گذشــته و همــدردی بیشــتر،

لــذت بــردن بیشــتر از زمــان حــال رضایتبخــش و آینــده
مثبــت از طریــق مواجهــه بــا افــق زمانــی شــخصی خویــش و در

نهایــت دســتیابی بــه افــق زمانــی مطلــوب و متعــادل.

 -کار کــردن بــا برنامــه و آمــاده شــدن بــرای افــق زمانــی

آینــده مثبــت ،بــه نحــوی کــه هــم افــق زمانــی آینــده تخیلــی و
هــم حــال واقعــی تقویــت شــود.

مراحــل پرسشــنامهاي بــا حفــظ گمنامــي پاســخ دهنــدگان و
برنامــه مداخالتــي ،در مراحــل اولیــه بــه صــورت حضــوری و به
تحصیلــی دکتــری روانشناســی و آمــوزش کــودکان اســتثنایی و
چهــار نفــر از مدرســان آمــوزش خانــواده) مراجعــه شــد و پــس

از جمعبنــدی مقدماتــی نظــر آنهــا ،طــی ســه مرحلــه دیگــر

دیدگاههــا و پیشــنهادهای آنهــا در مــورد نهاییســازی برنامــه
دریافــت و اعمــال گردیــد ،در طــی ایــن مراحــل ،مصاحبــه

بالینــی بــا ده نفــر از والدیــن کــودکان کمتــوان ذهنــی و پنــج نفــر

از والدیــن هــر یــک از گروههــای دیگــر کــودکان بــا نیازهــای

فعالــی،
ویــژه (اختاللهــای یادگیــری ،اختــال کم ّ
توجهــی بیش ّ

اختاللهــای هیجانــی یــا رفتــاری ،اختاللهــای طیــف اوتیســم،

ج -فکــر کــردن دربــاره هــر گونــه اندیشــه مثبــت در گذشــته

اختاللهــای ارتباطــی ،آســیبهای شــنوایی ،آســیبهای

خاطــرات مثبــت گذشــته میشــود و میتــوان حــال را بــر اســاس

انجــام شــد .البتــه در هــر مرحلــه تغییــرات برنامــه بــه اطــاع

تدویــن برنامــه آموزشــی افق زمانــی برای
والدیــن کــودکان کمتــوان ذهنــی

جمعبنــدی نهایــی برنامــه صــورت گرفــت.

کــه موجــب نادیدیــده گرفتــن رنجهــا و بــه پیــش کشــیدن

بینایــی ،ناتوانیهــای شــدید و چندگانــه ،ناتوانیهــای جســمی)

آنهــا طراحــی کــرد ( 29و .)30

تمامــی اعضــای گــروه متخصصــان رســانده شــد تــا ایــن کــه

برنامــه آموزشــی افــق زمانــی بــرای والدیــن کــودکان

بــا نیازهــای ویــژه از جملــه والدیــن کــودکان کمتــوان ذهنــی

بــر اســاس برنامــه درمانــی افــق زمانــی زیمبــاردو ،ســووارد

و ســووارد  )2012(1و ســووارد ،ســووارد ،برونســکیل 2و

زیمبــاردو ( )2013تدویــن شــده اســت .در زمینــه تدویــن
1- Sword & Sword
2- Brunskill
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بــراي اعتباریابــی برنامــه مداخالتــي از یکــی از روشهــای

کنــش متقابــل ســهگانه بــه نــام مثلثســازی بررســی کننــده

اســتفاده شــد کــه بررســی کنندههــا شــامل متخصصــان حــوزه
روانشناســی ،مدرســان آمــوزش خانــواده و والدیــن میشــد.

بــرای تعییــن پایایــی برنامــه مداخالتــی از روش درصــد توافــق
متخصصــان اســتفاده شــد و مقــدار آن برابــر بــا  83درصــد بــه
دســت آمــد کــه حاکــی از پایایــی باالیــی اســت .بــرای محاســبه

شــاخص روايــي محتوايــي برنامــه مداخالتــی نیــز از روش الشــه
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میشــود تــا:

برنامــه مداخالتــی ،مبانــی نظــری آن بــه دقــت بررســی

تعلیم و تربیت استثنایی

افق زمان :بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی

اســتفاده گرديــد و ضریــب روایــی کلــی جلســات برابــر بــا 79
درصــد بــه دســت آمــد .از آن جایــی کــه هــر چــه ضریــب

روایــی بــه یــک نزدیکتــر باشــد روایــی بیشــتر اســت پــس

پنجم

افق زمانی حال

دارد .بهطــور کلــی ،فراینــد طراحــی و تدویــن برنامــه آموزشــی

افــق زمانــی بــر اســاس هشــت گام انجــام شــد:

 -1مطالعه مبانی و الگوهای نظری رویکرد افق زمانی.

ششم

افق زمانی آینده

تحلیــل چندبعــدی افــق زمانــی آینــده منفــی و
راهکارهــا  ،توضیــح جامــع دربــاره افــق زمانــی
آینــده مثبــت ،برجســته ســاختن افــق زمانــی
آینــده متعالــی

 -2مــرور نظاممنــد و فراتحلیــل پژوهشهــای کارآزمایــی

بالینــی در حــوزه مداخــات افــق زمانــی.

 -3مصاحبــه بالینــی بــا مــادران کــودکان کمتــوان ذهنــی بــر

اســاس پژوهــش پدیدارشــناختی.

هفتم

نیمرخ افق زمانی و
چالشها

شناسایی و درک نیمرخ افق زمانی خود
تحلیــل روایتــی چالشهــا و دانــش افزایــی
والدیــن دربــاره افقهــای زمانــی همدیگــر
آگاهی از افقهای زمانی چالشبرانگیز

 -4شناسایی محورها و مؤلفههای افق زمانی.
 -5طراحی اولیه برنامه افق زمانی.

هشتم

 -6اجرای آزمایشی برنامه افق زمانی.

ارتباط افقهای زمانی

بررســی ارتبــاط افقهــای زمانــی منفــی و
راهکارهــا ،تبییــن ارتبــاط افقهــای زمانــی
مثبــت ،تعامــل افقهــای زمانــی و تــاش بــرای
حرکــت از افقهــای زمانــی منفــی بــه مثبــت

 -7انجام تعدیل های الزم و ارائه نسخه نهایی برنامه.
 -8محاسبه شاخص روایی محتوایی برنامه افق زمانی.
برنامــه نهایــی افــق زمانــی بــرای والدیــن کــودکان بــا

نهم

فراگیرسازیاجتماعی

نیازهــای ویــژه از جملــه والدیــن کــودکان کمتــوان ذهنــی طــی

هشــت گام ،بــرای  10جلســه یــک ســاعتی تنظیــم و تدوین شــد

کــه هــدف و محتــوای جلســات آن در جــدول  2آمــده اســت.
جدول -2محتوای جلسات آموزش برنامه افق زمانی
جلسات
اول

دوم

سوم

چهارم

اهداف

محتوا

بررسی افق زمانی

چشـماندازی بــر افــق زمانــی ارتبــاط بــا همســر
و فرزنــدان

معرفی برنامه افق زمانی

توضیــح دربــاره ســاختارهای زمانــی گذشــته،
حــال و آینــده ،معرفــی افقهــای زمانــی گذشــته
مثبــت ،گذشــته منفــی ،حــال لذتگرایانــه،
حــال قضــا و قــدری ،حــال کلگــرا  ،آینــده
مثبــت ،آینــده منفــی و آینــده متعالــی

مفاهیم اساسی برنامه
افق زمانی

ارزشمندی زمان
عمل آگاهانه در افق زمان
سوگیری نسبت به افقهای زمانی
گیر افتادن در یک یا دو افق زمانی
تعادل در افق زمانی

ابعاد افق زمانی گذشته

توضیــح جامــع دربــاره افــق زمانــی گذشــته
منفــی و تبییــن راهکارهــا ،برجســته ســاختن افق
زمانــی گذشــته مثبــت ،بازســازی ذهنــی و مرور
خاطــرات مربــوط بــه آن

دهم

متعادلسازی افق زمانی

اجتنــاب از خودمحــوری و گیــر افتــادن در
افقهــای زمانــی منفــی ،شکســتن افقهــای
زمانــی منفــی و بازســازی و مــرور ذهنــی افــکار و
اندیش ـهها ،تاکیــد بــر انعطافپذیــری ،اجتمــاع
محــوری ،رفتارهــای اجتماعــی

بررســی وضعیــت قبلــی و فعلــی و مقایســه آن با
وضعیــت مطلــوب ،پذیــرش سرنوشــت و حــال
قضــا و قــدری در حــد معقــول و تــاش بــرای
بهبــود وضعیــت ،بهرهگیــری از حــال لذتگــرا
در حــد معقــول بــر اســاس وضعیــت موجــود
حرکــت بــه ســوی افــق زمانــی آینــده مثبــت و
تبییــن آینــده متعالــی

نتیجه گیری
آمــوزش ابرازمنــدی یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه
توجــه در ســالهای اخیــر ،رویکــرد افــق زمانــی در حــوزه
آسیبشناســی روانــی مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه
اســت .ایــن دیــدگاه در روانشناســی اجتماعــی ریشــه دارد
و در حــال گســترش بــه روانشناســی بالینــی و روانپزشــکی
اســت ( .)1افــق زمانــی بــه توصیــف تاثیــری میپــردازد کــه
مالحظــات و رویدادهــای گذشــته ،حــال و آینــده بــر دامن ـهای
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محتــوای جلســات آمــوزش برنامــه افــق زمانــی روایــی باالیــی

تحلیــل افــق زمانــی حــال قضــا و قــدری و
راهکارهــا ،توضیــح جامــع دربــاره مفهــوم افــق
زمانــی حــال لذتگــرا  ،برجســته ســاختن افــق
زمانــی حــال کلگــرا یــا گســترش یافتــه

تعلیم و تربیت استثنایی

افق زمان :بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی

زمــان بــر نقــش کانونــی خوگیــری قویتــر یــا ضعیفتــر در

زمانــی ،معرفــی برنامــه افــق زمانــی ،مفاهیــم اساســی برنامــه

افــق زمانــی گذشــته ،حــال یــا آینــده تاکیــد دارد و اندیشــه،

افــق زمانــی ،ابعــاد افــق زمانــی گذشــته ،افــق زمانــی حــال ،افــق

هیجــان و رفتــار را در راســتای ارزش فــوری نســبت بــه مزایــای

زمانــی آینــده ،نیمــرخ افــق زمانــی و چالشهــا ،ارتبــاط افقهــای

تاخیــری هدایــت میکنــد ( .)33افــق زمانــی در پنــج بُعــد

زمانــی ،فراگیرســازی اجتماعــی و متعادلســازی افــق زمانــی.

گذشــته مثبــت ،گذشــته منفــی ،حــال لذتگرایانــه ،حــال قضــا
و قــدری و آینــده قابــل بررســی اســت .بــرای مثــال ،افــق زمانی
گذشــته مثبــت بــا عــزت نفــس بــاال ،انــرژی زیــاد و شــادکامی
همــراه اســت؛ افــق زمانــی گذشــته منفــی بــا عــزت نفــس پاییــن
و افســردگی همخوانــی دارد؛ افــق زمانــی حــال لذتگرایانــه بــا
رفتارهــای پرخطــر و ســوء مصــرف مــواد تداعــی میشــود؛ افــق
زمانــی حــال قضــا و قــدری بــا افســردگی ،اضطــراب و درماندگی
آموختــه شــده همســو اســت؛ و افــق زمانــی آینــده با هشــیاری و
وجدانگرایــی ارتبــاط نزدیکــی دارد ( 35 ،34و .)36

بــه طــور کلــی ،برنامــه افــق زمانــی بــه عنــوان چش ـمانداز
زمانــی تعریــف میشــود کــه افــراد بــه صــورت ذهنــی و
گاهــی ناهشــیار بــا زمــان ارتبــاط برقــرار میکننــد و بــه نحــوه
ســازماندهی و طبقهبنــدی تجربههــای شــخصی و اجتماعــی
آنهــا در ســاختارهای زمانــی حــال ،گذشــته و آینــده اشــاره
دارد .از آنجایــی کــه افــق زمــان ،ابعــاد ســاختاری عملکــرد
شــخصی را دربرمیگیــرد و بــه طــور قابــل توجهــی بــر قضــاوت،
تصمیمگیــری و رفتــار تاثیــر میگــذارد بــه نظــر میرســد
کــه نقــش موثــری در یادگیــری دانشآمــوزان بــه ویــژه

در برنامــه افــق زمانــی ،متعادلســازی افــق زمــان بــا هدف

دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی و مهارتهــای ارتباطــی آنــان

حفــظ ســامت روانــی ضــروری اســت .هــدف درمــان مبتنــی بر

و همچنیــن تجربیــات والدیــن و نگــرش آنهــا داشــته باشــد .بــا

افــق زمــان ایــن اســت کــه مراجــع را از طریــق کشــف و آشــنایی

ایــن حــال ،پژوهشهــای اندکــی بــه تاثیــر جهتگیــری زمانــی

بــا افــق زمانــی متعــادل ،بــرای زندگــی بهتــر آمــاده ســازد .ایــن

متفــاوت (جهتگیــری زمانــی گذشــته ،حــال یــا آینــده) یــا

امــر بــا تقویــت گذشــته مثبــت ،لــذت بــردن از خوشـیهای حال

ارتبــاط آنهــا بــا پیشــرفت تحصیلــی ،انگیــزش و راهبردهــای

حاضــر ،و شــروع بــه تهیــه نمــودن برنامههــای کوتاهمــدت و

یادگیــری و مطالعــه در دانشآمــوزان و همچنیــن تجربیــات

بلندمــدت بــرای یــک آینــده مثبــت امکانپذیــر اســت (.)30

والدیــن و نگــرش آنهــا پرداختهانــد .بــدون تردیــد ،پژوهــش در

برنامــه افــق زمانــی در هشــت گام بــرای والدیــن کــودکان کمتوان

ایــن حــوزه در مــورد دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه ،بــه ویــژه

ذهنــی تدویــن و اعتباریابــی شــد کــه عبارتانــد از :مطالعــه

دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی و والدیــن آنهــا دریچ ـهای جدیــد

مبانــی و الگوهــای نظــری رویکــرد افــق زمانــی ،مــرور نظاممند و

را بــه ســوی پژوهشهــای بنیــادی و کاربــردی نویــن میگشــاید.

فراتحلیــل پژوهشهــای کارآزمایــی بالینــی در حــوزه مداخــات

پیشــنهاد میشــود پژوهشهــای آتــی بــا اجــرای برنامــه

افــق زمانــی ،مصاحبــه بالینــی بــا مــادران کــودکان کمتــوان

مداخالتــی تدویــن شــده ،بتواننــد تغییراتــی کــه در دیدگاههــا و

ذهنــی بــر اســاس پژوهــش پدیدارشــناختی ،شناســایی محورهــا

چش ـمانداز زمانــی افــراد کمتــوان ذهنــی و والدیــن آنهــا ایجــاد

و مؤلفههــای افــق زمانــی ،طراحــی اولیــه برنامــه افــق زمانــی،

میشــود را ارزیابــی کننــد ،اثربخشــی ایــن برنامــه را بــر ســامت

اجــرای آزمایشــی برنامــه افــق زمانــی ،انجــام تعدیلهــای

روان ،بهزیســتی روانشــناختی و کیفیــت زندگــی نوجوانــان

الزم و ارائــه نســخه نهایــی برنامــه ،محاســبه شــاخص روایــی

کمتــوان ذهنــی و والدیــن آنهــا بررســی نماینــد .همچنیــن

محتوایــی برنامــه افــق زمانــی .در نهایــت محتــوای جلســات

پیشــنهاد میشــود برنامــه مداخالتــی افــق زمــان بــرای ســایر

برنامــه بــرای ده جلســه تنظیــم شــد کــه هدفهــای جلســه

گروههــای افــراد بــا نیازهــای ویــژه اعتباریابــی و اجــرا شــود.
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از رفتــار انســانی بــر جــای میگــذارد ( 31و  .)32نظریــه افــق

اول تــا دهــم بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از :بررســی افــق
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