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Abstract 

Background and Objectives: Early childhood care and education has 

recently attracted much attention for promoting optimal development of 

children. The present study was administered to evaluate the effectiveness 

of early childhood care and education on the intelligence of children 2 to 24 

months and their mother’s affective capital and parenting stress. 
Materials and Methods: A total of 25 participants (50 mothers and 

children) were selected through purposive sampling for each of the groups 

of 2 to 12 and 13 to 24 months. The Cattell Infant Intelligence Scale, 

Affective Capital Questionnaire, and Parenting Stress Questionnaire were 

used to assess independent variables. Each group of mothers and children 

received early care and education for 6 weeks. Data were analyzed using a 

paired samples t-test. 

Results: The results indicated that early childhood care and education 

significantly improved the intelligence of children 2 to 12 and 13 to 24 

months by 1.20 and 1.59, and their mothers' affective capital by 25.52 and 

12.47, respectively (P<0.01). The observations also suggested that early 

childhood care and education reduced the parenting stress among mothers of 

children aged 2 to 24 months by 103.20 and 37.47, respectively (P<0.01). 
Conclusions: It is recommended to pay more attention to early childhood 

care and education in families and kindergartens due to its effectiveness in 

improving the intelligence of children 2 to 24 months, as well as increasing 

the affective capital and reducing the stress of parenting in mothers.  
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 09/03/1400 تاريخ دريافت مقاله:

 06/04/1400 تاريخ پذيرش مقاله:

 چکيده

هاي اخير مراقبت و آموزش زودهنگام در راستاي تحول مطلوب كودكان توجهات در سال سابقه و هدف:

زيادي را به خود جلب كرده است. اين پژوهش با هدف اثربخشي مراقبت و آموزش زودهنگام كودكي بر هوش 

 ماهه و سرمايه عاطفي و استرس والدگري مادران اجرا شد.  24تا  2كودكان 

تا  13ماه و  12تا  2مادر و كودك براي هر يك از دو گروه سني  25 نمونه پژوهش شامل ها:وشمواد و ر

انتخاب شدند.  هدفمند يريگنمونه قياز طرمادر و كودك( بودند كه  50ماه )در مجموع براي هر دو گروه  24

متغيرهاي سنجش  يبرانامه سرمايه عاطفي و استرس والدگري هوش كودكان كتل، پرسشنامه از پرسش

براي كودكان  آموزش و مراقبت زودهنگامتحت  هفته 6طي  هر گروه از مادران و كودكان .استفاده شد وابسته

  هاي همبسته تحليل شد.گروه تيها از طريق آزمون داده. دقرار گرفتن

 12تا  2كودكان آموزش و مراقبت زودهنگام كودكي موجب ارتقاي معنادار هوش نشان داد  جينتا ها:يافته

 52/25ها به ترتيب به اندازه و سرمايه عاطفي مادران آن 59/1و  20/1ماه به ترتيب به اندازه  24تا  13ماه و 

(. همچنين نتايج نشان داد آموزش و مراقبت زودهنگام كودكي موجب كاهش P<01/0شده است ) 47/12و 

 (. P<01/0شده است ) 47/37و  20/103به اندازه ماهه به ترتيب  24تا  2استرس والدگري مادران كودكان 

تا  2با توجه به اثربخشي آموزش و مراقبت زودهنگام كودكي در ارتقاي وضعيت هوش كودكان  گيری:نتيجه

ها، توجه به اين نوع مراقبت و ماهه و افزايش سرمايه عاطفي در كنار كاهش استرس والدگري مادران آن 24

 شود. ها پيشنهاد ميها و مهدكودكآموزش زودهنگام كودكان به خانواده

 

 هوش ؛مداخله زودهنگام ؛كودكان؛ سرمايه عاطفي ؛استرس والدگري :واژگان كليدی

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق يتمام

 .است محفوظ همدان يپزشک

مقدمه
 كودكان بهينه تحول هايبرنامه اجراي و ريزيبرنامه اگرچه

 مجامع سطح در بخشانگيزه و جذاب موضوعي ديرباز از نوزادان و

 اخير هايسال طي هابرنامه اين  بوده، دنيا آكادميکي و علمي

 ترينمحوري .[1 ،2] است داشته رشدي به رو و متنوع ماهيت

 قالب در نوين بهينه تحول هايبرنامه در تأكيد مورد مباحث

 و هامهدكودك در اجرا قابل هايبرنامه )نظير محورمؤسسه

 هايظرفيت ارتقاي طرف يك از محور،خانواده و ابتدايي( مدارس

 از اعم نوزادان، و كودكان هيجاني و اجتماعي شناختي، جسمي،

 مختلف هايحوزه در ناتواني داراي كودكان يا عادي كودكان

 اعضاي روان سالمت ارتقاي ديگر طرف از و نيروا و جسمي

 تعامل واسطه به نيز والدين بين از و والدين باالخص خانواده،

 تحول، اوليه هايسال در كودك با مادر نزديك و زياد بسيار

 براي مختلف متغيرهاي ميان از [.3 ،4] است مادر روان سالمت

 بسياري پايه ورهد دوره، اين اينکه دليل به ماهه، 24 تا 2 كودكان

 هايشاخص و كودكان هوش است، بعدي مراحل در تحوالت از

 استرس و عاطفي سرمايه ازجمله مختلف بهزيستي با مرتبط

  است. مهم هاآن مادران والدگري

 نظير مختلفي منظرهاي از مختلف سني هايدوره در هوش

 شناختيروان عصب رويکرد چندوجهي، رويکرد شناختي، رويکرد

 از است. گرفته قرار مطالعه و توجه مورد سنجيروان رويکرد و

 مجله علمی پژوهان   42تا  33 صفحات ،1400تابستان  ،4شماره  ،19دوره     

 مقاله پژوهشی
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 و همکاران عبدلی 

 

 قدمتي با هوش به سنجيروان رويکرد ذكرشده، رويکردهاي ميان

 هايظرفيت و هاييتوانا مجموعه را پديده اين قرن، يك از بيش

 طريق از گيرياندازه و سنجش قابل غيركالمي و كالمي

 ولي مطلق، طوربه نه اگرچه [.5] كندمي تلقي هوش هايآزمون

 هب توجهي شايان كمك تاكنون رويکرد اين توجهي قابل حد تا

 سنين در هوش حوزه در كاربردي و علمي دانش گسترش و بسط

 شده،پذيرفته تعريف در [.6] است داشته كودكان ازجمله مختلف

 ظرفيت جامع و كلي توانايي ديگر سنين در و كودكان در هوش

 رفتهگ نظر در محيط با سازگاري و هدفمند فعاليت منطقي، تفکر

 مانند كودكان در هوشي نمودهاي ديگر، عبارتي به .است شده

 كامل طوربه كه است اجزايي يا عناصر از مركب ساالنبزرگ

 كه است ناي كودك هوشمندي نشانه و نيستند هم از مستقل

 محيط و مراقبان با تعامل و رفتار سطح در را نمودهايي تواندمي

 توانايي از هايينشانه و هدفمند اعمال منطقي،شبه انديشه از

  [.7 ،8] دهد بروز را محيط شرايط با سازگاري

 قابل مطالعات طيف كودكان، در هوش عنصر بر عالوه

 بهزيستي و سالمت مختلف هايشاخص بر نيز توجهي

 اين تفکر اين اصلي منطق اند.داشته تمركز مادران شناختيروان

 ان،مادر بيشتر بهزيستي و روان سالمت وجود صورت در كه است

 بهجانهمه تحول فرايند در هاآن درگيرشدن تبع به و تعامل نحوه

 ايارتق براي بستر طريق اين از و شودمي ترآسان بسيار كوك

 شودمي فراهم كودك هايظرفيت و هاتوانايي ترمطلوب هرچه

 عاطفه مؤلفه سه حداقل از متشکل عاطفي سرمايه [.9 ،10]

 ايسرمايه سازه يك عنوانبه شادماني و انرژي احساس مثبت،

 سالمتي و بهزيستي با تنگاتنگي ارتباط گرا،مثبت غيراقتصادي

 هك دروني مثبت انرژي و نيرو احساس عريف،ت نظر از [.11] دارد

 ثبتم هيجاني و رفتاري شناختي، هايظرفيت به تبديل قابليت

 خانواده خود، به معطوف هدفمند هايفعاليت طريق از و دارد را

 رگذاريتأثي قابليت اجتماعي و مثبت انساني هايفعاليت ديگر و

 شودمي اميدهن عاطفي سرمايه كند،مي بازيابي را خود پويايي و

 و جوشش حس افراد وقتي كه است اين مهم بسيار نکته [.12]

 نند،كمي تجربه عاطفي سرمايه قالب در را عاطفي دروني پويايي

 تيوضعي چنين بالواسطه پيامد اولين هدفمند كوشش و تالش

 فاقات بودن انرژي و نيرو پر خوشايند احساس آن دنبال به و است

 [.13] افتدمي

 موقعيت و جايگاه به بنا والدين عاطفي، سرمايه كنار در

 بالواسطه اهداف فرزندان، با تعامل در و زندگي در خود حساس

 والدگري استرس باالخص و استرس برابر در پذيريآسيب و

 يشناختروان و فيزيکي فشار احساس والدگري استرس هستند.

 و والديني خانوادگي، هاينقش ايفاي در والدين كه است

 است طبيعي [.14] كنندمي تجربه زندگي به معطوف هاينقش

 استرس از توجهي قابل بخش خانواده، به فرزند شدناضافه با

 او آينده و حال مسائل و فرزند به مادر براي باالخص والديني،

 مديريت خوبيبه والدگري استرس اگر [.15] كندمي پيدا ارتباط

 تهديد موقعيت در را رماد اينکه بر عالوه نشود، كنترل و

 اين از و دهدمي قرار بهزيستي افت و روان سالمت دادنازدست

 رد را خانوادگي و والديني كارآمد و سازنده هاينقش ايفاي طريق

 كودكان بهزيستي و سالمت كند،مي مواجه جدي اختالل با مادر

 ،17] دهدمي قرار تأثير تحت منفي شکل به بعد سال چند تا را

 ارائه و طراحي براي تالش كنار در موضوع، همين واسطه به [.16

 مادران مجهزكردن كودكان، هوشي ارتقاي براي الزم هايآموزش

 متن در كودك با سازنده و كارآمد تعامل هايمهارت و فنون به

 ايارتق نظير غيرمستقيمي هدف به مختلف، آموزشي هايبرنامه

 عمل جامه نيز والدگري استرس تضعيف و عاطفي سرمايه

 زه،حو اين در شدهاستفاده آموزشي هايبرنامه از يکي پوشاند.مي

 است. زودهنگام مراقبت و آموزش هايبرنامه

 تحول سير اساس بر زودهنگام مراقبت و آموزش برنامه

 برنامه )اجراي محورمؤسسه آموزشي برنامه هرگونه خود، تاريخي

 يا آموزشي( ؤسساتم در كارآزموده مربيان طريق از آموزشي

 مراقبان يا مادر طريق از خانه در آموزشي برنامه )اجراي محورخانه

 ارتقاي و تسهيل آن هدف كه گويندمي را كودك( ديگر

 رد اجتماعي و هيجاني شناختي، حركتي، و فيزيکي هايظرفيت

 تحول براي كافي و الزم شرايط وجود از اطمينان حصول راستاي

 بيش با هابرنامه اين [.18 ،19] است انكودك مطلوب و مناسب

 براي خود تاريخي اوليه مراحل در شواهد، و تاريخچه قرن نيم از

 و شد طراحي كافي هايفرصت و امکانات از محروم هايخانواده

 براي ياري نيازمند هايخانواده بر ويژه تمركز كنار در امروزه

 رد كودكان تمامي وسيع گستره به خود، فرزندان بهينه تحول

 اثربخشي [.20] است يافته گسترش مختلف جوامع سطوح تمامي

  است. شده بررسي بسياري مطالعات در تاكنون هابرنامه اين

 و Melhuish شناختي، هايظرفيت و هوش حوزه در

 بهمشا تاكنون كه ايگسترده و مندنظام مطالعه در [21] همکاران

 مراقبت و مداخله اثربخشي حوزه در است، نشده انجام آن

 رسيدند نتيجه اين به سال 3 تا 0 كودكان در كودكي زودهنگام

 در كودكي زودهنگام آموزش و مراقبت هايبرنامه تأثيرات كه

 گاه و منفي گاه مثبت، گاه ،هوش و شناختي هايظرفيت حوزه

 از مواردي به اوليه اشاره وجود با درنهايت .است تأثير بدون

 اين كودكي، زودهنگام مراقبت و آموزش هايهبرنام منفي تأثيرات

 و آموزش نوع اين هايبرنامه چنانچه كه شد مطرح گيرينتيجه

 و اجرا منظم و دقيق كيفيت، با كودكي زودهنگام هايمراقبت

 هوش آن تبع به و شناختي رشد بر ترديد بدون ،شود ارائه

 اريمعناد تأثيرات عمده شناختي توانايي و ظرفيت يك عنوانبه

  .[22] دارد

 همکاران و Edmond شده،انجام فراتحليل جديدترين در

 مراقبت و آموزش اجراي بودن صرفه هب بر عالوه دادند نشان [18]

 اجراي صورت در هابرنامه اين اقتصادي، نظر از كودكي زودهنگام
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 شناختي و هوشي هايظرفيت ارتقاي به قادر شده،كنترل و دقيق

 اثربخشي حوزه در شواهد كنار در .هستند ماهه 23 تا 0 كودكان

 ارتقاي بر كودكي زودهنگام آموزش و مراقبت هايبرنامه نسبي

 فراتحليل نظير مطالعاتي در نيز شواهدي نمونه كودكان، هوش

Farrés-Girabent اثربخشي خصوص در [22] همکاران و 

 هيجاني و عاطفي تجارب افزايش بر كيكود زودهنگام هايمداخله

 در شد. انجام والدگري استرس كاهش كنار در مادران مثبت

 عنوانبه شادماني بين رابطه خصوص در [23] بهرامي مطالعه

 هاينقش مؤثر و مثبت ايفاي با عاطفي سرمايه هايمؤلفه از يکي

 ايمطالعه مکرر وجوهايجست است. شده ارائه شواهدي والديني،

  نداد. قرار دسترس در ايران در را حاضر پژوهش با مرتبط      كامال 

 طوربه مرورشده پژوهشي و نظري مباني مجموع، در

 حوزه در را علمي و جامع كاربردي مطالعه نبود واضح و محسوس

 هوش بر كودكي زودهنگام مراقبت و آموزش هايبرنامه تأثيرات

 مادران والدگري استرس و عاطفي سرمايه و ماهه 24 تا 2 كودكان

 اوليه هايسال رشد و تحول در والد ترينمحوري عنوانبه هاآن

 هايتالش كه است واضح پر .دهدمي نشان را ايران كودكان در

 يپوشچشم غيرقابل ايران در گذشته پژوهشگران و انديشمندان

 برآمده يعلم دانش خأل ،اخير دهه دو يکي در حال اين با .است

 و آموزشي هايبسته اثربخشي تعيين خصوص در تحقيقات از

 فرهنگي و اجتماعي شرايط بر مبتني و روزآمد جامع، پرورشي

 محسوس شدهانجام هايپژوهش ميان در ايراني هايخانواده

 مراقبت و آموزش يا تربيت و تعليم هايبرنامه از بسياري است.

 از و اندداشته تمركز سميج سالمت و بهداشت بر كودكي دوران

 شرايط بر مبتني و روزآمد جامع، طوربه محتوا و تأثيرات نظر

 نشده علمي دقيق بررسي ايراني هايخانواده فرهنگي و اجتماعي

 .ستني دسترس در نتايجي تاكنون خصوص اين در حداقل يا است

 و بسط خصوص در جدي خأل به توجه با و اساس همين بر

 در كودكي جامع زودهنگام آموزش و مراقبت يهابرنامه گسترش

 زهانگي آن براي پاسخ ارائه كه اساسي لاؤس پژوهش اين در ،ايران

 بسته آيا كه است اين بوده، حاضر پژوهش اجراي براي اصلي

 كودكان هوش بر (ECCE) كودكي زودهنگام مراقبت و آموزش

 مادران والدگري استرس و عاطفي سرمايه با همراه ماهه 24 تا 2

 .است اثربخش هاآن
 

 هامواد و روش
آزمايشي با طرح پژوهش حاضر از نظر روش يك پژوهش نيمه

آزمون است. عدم استفاده از گروه آزمون و پسگروهي با پيشتك

 هايكنترل به اين دليل بود كه سال اول و دوم در كودكي از دوره

در گروه  حساس است؛ لذا از نظر اخالقي اين امکان كه كودكان

كنترل در انتظار اتمام آموزش زودهنگام قرار گيرند، به دليل 

شدن دوره حساس رشدي وجود نداشت. جامعه آماري شامل سپري

ها در شهر اصفهان در ماهه آن 24تا  2تمام مادران و فرزندان 

بودند كه از طريق فراخوان وارد فرايند پژوهش  1399زمستان 

مادر  25ماهه و  12تا  2ر داراي كودك ماد 25شدند. از اين ميان 

مادر و كودك( كه به  50ماهه )در مجموع  24تا  13داراي كودك 

شركت در پژوهش تمايل داشتند، پس از مصاحبه اوليه و بررسي 

الزم به ذكر هاي ورود براي شركت در پژوهش انتخاب شدند. مالك

د اجرا از مادر و كودك در فراين 8ماه  24تا  13است كه از گروه 

 .نفر تقليل يافت 17مطالعه خارج، لذا تعداد اين گروه به 

جود هاي موفکيك اين دو گروه از يکديگر بر اساس توصيه ت

وايي هاي محتالمللي، به دليل تفاوتدر سطح مطالعات مشابه بين

شده در اين دو دوره سني بوده است هاي استفادهدر برخي آموزش

[. مجموعه معيارهاي ورود به مطالعه شامل داشتن فرزند 18، 22]

هاي موازي پزشکي، تحت درمانسال، قرارنداشتن كودكان  2تا  0

تمايل و رضايت مادران براي مشاركت در پژوهش از ابتدا تا انتها 

هاي رواني به دليل تداخل در اجراي و عدم ابتالي مادر به آسيب

برنامه آموزش و مراقبت با كيفيت مناسب بود. معيارهاي خروج 

ر دنيز شامل ابتالي كودك در حين آموزش به بيماري، ابتالي ما

ها دو ندادن آموزشدر حين آموزش به مشکالت و بيماري و انجام

 تا سه هفته متوالي بود. 

 :هاي زير استفاده شدنامهها از پرسشبراي گردآوري داده
 

 Cattell Infant Intelligenceمقياس هوش كودكان كتل )

Scale) 
نامه هوش سال از پرسش 2تا  0براي سنجش هوش كودكان 

كودكان كتل استفاده شد كه در دانشگاه هاروارد تهيه شده است 

[ آن را ترجمه و آماده اجرا 24و براي اولين بار در ايران عبدلي ]

كرد. سنجش هوش از طريق اين آزمون بر تحول و رشد هوشي 

ري آن وابسته به شناختي و نه جسمي و به دليل ماهيت تصوي

. اين مقياس هوش از طريق سنجش كنش و نيستفرهنگ 

هاي مختلف همراه با ابزار و هاي كودك به موقعيتواكنش

شده در اين آزمون، هوش كودك را تجهيزات خاص استفاده

سؤال است كه براي سنجش  95نامه شامل سنجد. كل پرسشمي

سؤال براي  5گي، ماه 2ماهگي است. از  36تا  2هوش كودكان از 

ماهگي  24ماهگي تا  13سؤال براي سال اول(، از  55هر ماه )

سؤال براي سال دوم( و براي  30سؤال ) 5بار براي هر دو ماه يك

سؤال براي سال سوم(  10سؤال ) 5ماه  6سال سوم براي هر 

شده، در بيشتر سؤال براي هر دوره اشاره 5وجود دارد. در كنار هر 

 سؤال اضافي نيز در اين آزمون مطرح شده است.  3تا  2موارد 

سنجش هوش از طريق اين آزمون مانند سنجش از طريق 

بينه است. به اين ترتيب كه براي دستيابي -آزماي استنفوردهوش

به سطح هوش شناختي واقعي كودك از سؤاالت يك ماه كمتر از 

 امه                               شود و معموال  تا دو ماه بيشتر ادسن واقعي كودك شروع مي

يابد. توقف اجراي آزمون زماني است كه كودك ديگر به پنج مي

سؤال يك سن معين نتواند پاسخ دهد. مقياس پاسخگويي به 
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 و همکاران عبدلی 

 

( و خير )امتياز صفر( است. در سطح اهداف 1صورت بلي )امتياز 

 2سؤال و در مواردي كه  5سنجشي با تقسيم امتيازات بر عدد 

و  1تا  0متيازات در دامنه شود، اسؤال جايگزين هم استفاده مي

در سطح پژوهشي نيز با جمع امتيازات پنج سؤال و دو سؤال 

در نوسان است. افزايش  7تا  0اضافي دامنه نوسان امتيازات از 

[. در اين 24امتيازات به معناي افزايش هوش كودك است ]

مطالعه چون هدف ارتقا يا عدم ارتقاي هوش در اثر آموزش و 

سؤال اصلي  5سؤال ) 7م بوده است، از امتيازات مراقبت زودهنگا

سؤال اضافي( استفاده شد. اين آزمون هوش شواهد روايي و  2و 

سنجش سه ماهگي، پايايي با  دراللملي دارد. پايايي متقن بين

ماهگي ضريب  12و  9، 6، در سن 56/0روش تنصيف برابر با 

ماهگي  30و 24، 18و در سن  89/0و  0/ 86، 88/0پايايي برابر با 

بين مقياس براي و اعتبار پيش 71/0و85/0، 90/0ضرايب پايايي 

ماهگي قابل  18ماهگي و  24رفتارهاي هوشمندانه كودكان در 

 [. 25-27قبول بوده است ]

عنوان شواهدي از روايي همگرا بين در مطالعه حاضر به

آزماي كودكان كتل با بهزيستي كودكان امتيازات حاصل از هوش

بستگي مثبت و معنادار و با توجه به ماهيت پاسخگويي بلي و هم

جاي ضريب آلفاي كرونباخ، ضريب پايايي نامه، بهخير اين پرسش

كودك محاسبه و  25هفته با استفاده از  12بازآزمايي با فاصله 

 دست آمد. به 7/0( و ضريب تنصيف P<01/0) 71/0برابر با 
 

 Affective Capital) نامه سرمايه عاطفیپرسش

Questionnaire) 

سؤالي  20نامه براي سنجش سرمايه عاطفي مادران از پرسش

حالت، [ كه سه عرصه عاطفه مثبت شبه11پرور استفاده شد ]گل

سنجد. مقياس دهد و مياحساس انرژي و شادماني را پوشش مي

تا  1اي است )از هرگز=نامه پنج درجهپاسخگويي اين پرسش

 100تا  20نامه دامنه امتيازات از و در سطح كل پرسش (5هميشه=

در نوسان است. افزايش امتيازات به معناي افزايش سطح سرمايه 

نامه از طريق تحليل عاطفي است. روايي سازه و همگراي اين پرسش

عامل اكتشافي با چرخش از نوع واريماكس و بررسي همبستگي 

با امتيازات حاصل از نامه سنجش امتيازات حاصل از اين پرسش

هاي سرمايه معنوي، سرمايه اجتماعي و سرمايه نامهپرسش

مطالعه  10شناختي و متغيرهاي رفتاري مثبت در بيش از روان

در نوسان گزارش  98/0تا  93/0بررسي و تأييد و آلفاي كرونباخ از 

نامه سرمايه عاطفي در [. آلفاي كرونباخ پرسش11شده است ]

 به دست آمد.  86/0مطالعه حاضر 

 

 Parenting Stressنامه استرس والدگری )پرسش

Inventory) 
نامه استرس براي سنجش استرس والدگري مادران از پرسش

سؤال  120با  1990استفاده شد كه در سال  Abidinوالدگري 

و متمركز بر استرس والدگري در دو حوزه كودك و والدين همراه 

اي ساخته و ارائه شد. دادستان نسخهزاي زندگي با عوامل استرس

[. 24نامه را در ايران ترجمه و آماده اجرا كرده است ]از اين پرسش

             اي )از كامال  نامه پنج درجهمقياس پاسخگويي اين پرسش

(، دامنه نوسان امتياز در سطح 5                تا كامال  موافقم= 1مخالفم=

عناي و افزايش امتيازات به م 600تا  120استرس كلي والدگري 

افزايش سطح استرس والدگري است. در مطالعه اصلي روي 

 نامه در شکل كليكنگي آلفاي كرونباخ اين پرسشمادران هنگ

عنوان شواهدي از روايي همگراي اين گزارش شد و به 93/0

نامه با امتيازات نامه بين امتيازات حاصل از اين پرسشپرسش

تا  38/0گي بين رهاي سنجش استرس ديگر همبستاحاصل از ابز

[. در مطالعه حاضر نمره كل اين 24گزارش شده است ] 66/0

به  95/0ها استفاده و آلفاي كرونباخ برابر با مقياس براي تحليل

 دست آمد. 

آزمون، دوره مراقبت ها در مرحله پيشآوري دادهپس از جمع

ماهه  12تا  2 گروه آزمايش و آموزش زودهنگام كودكي براي دو

هفته متوالي اجرا و پس از اتمام جلسات  12طي  ماهه 24 تا 13و 

آزمون و هاي پيشسنجش .شد اجرا آزمونپس آموزشي

صورت حضوري در محل يك مهد كودك در شهر آزمون بهپس

هاي بهداشتي در شرايط پاندمي كرونا اصفهان با رعايت پروتکل

اي كه شامل دو جلسه هفته 6انجام شد، ولي دوره آموزش 

موزش، نظارت و راهنمايي توسط مربي در هفته به مادران و تمام آ

روزهاي هفته توسط مادر در منزل بود، با توجه به شرايط كرونايي 

صورت برخط صورت برخط )آنالين( اجرا شد. اجراي آموزش بهبه

)آنالين( توسط مربيان داراي حداقل تحصيالت ليسانس 

عتبارنامه رسمي از مراكز شناسي و علوم تربيتي و داراي اروان

آموزشي و تربيتي تحت نظارت و وابسته به سازمان بهزيستي و 

سال در كار آموزش و مراقبت زودهنگام  10تا  5تجربه حداقل 

هاي آموزشي [ اعتبار )روايي( بسته24انجام شده است. عبدلي ]

شده در مطالعه حاضر را در دو سطح روايي اي استفادههفته 12

متخصص بررسي و پس از كسب  5تخصصي توسط محتوايي 

صورت پايلوت ها بهو بيشتر همراه با اجراي بسته 9/0توافق 

)مقدماتي( طي يك دوره قبل از آموزش اصلي بررسي و تأييد 

 آموزش و مراقبت زودهنگامجلسات  و شرح مختصر عناوينكرد. 

 است. ارائه شده 1در جدول دوره كودكي 

بوده،  1شده در جدول ها مطابق با موارد ارائهمحتواي آموزش

ماه  24تا  13ماه و  12تا  2                                 ولي طبعا  نوع تمرينات در دو گروه 

متناسب با سن هر يك از اين دو گروه با گروه ديگر متفاوت بوده 

ماهيت هاي حاصل از اجراي پژوهش با توجه به دادهاست. 

شده، از طريق ارائه ميانگين و اي استفادهگروهي دو مرحلهتك

هاي گروه انحراف معيار در سطح توصيفي و از طريق آزمون تي

 SPSSافزار وابسته )همبسته( در سطح استنباطي از طريق نرم

 تحليل شد. 26نسخه 
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  اثربخشی آموزش و مراقبت زودهنگام بر كودكان و مادران

 ماهگي 24تا  13ماهگي و  12تا  2خالصه جلسات آموزش و مراقبت زودهنگام : 1جدول 

 جلسه یاختصار شرح هفته

 اول

روابط؛  بعد خود و دو در يجانيه و ياجتماع رشد ليتسه آموزش ؛يکيزيف يستيبهز و يحركت رشد بعد دو در يکيزيف رشد ليتسه آموزش

رشد زبان و سواد؛ آموزش  ليو علوم؛ آموزش تسه ياجتماع ،ياضير ،يشناخت بعد هارچدر  يو اطالعات عموم يرشد شناخت ليآموزش تسه

 عمل ابتکار ليتسه آموزش نديفرا ؛يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليتسه

 دوم

 رشد ليتسه آموزش باالتنه؛ به معطوف حركات طيف طريق از يکيزيف يستيبهز و يحركت رشد بعد دو در يکيزيف رشد ليتسه آموزش

و  ياجتماع ،ياضير ،يشناخت بعد هارچ در يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه آموزش روابط؛ و خود بعد دو در يجانيه ي واجتماع

 يزيرهبرنام ناتيتمر آموزش ؛يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه نديرشد زبان و سواد؛ فرا ليعلوم؛ آموزش تسه

 سوم

 لياز طريق حركات پاها؛ حس تعادل و تحريك حسي؛ آموزش تسه يکيزيف يستيو بهز يدر دو بعد رشد حركت يکيزيرشد ف ليتسه آموزش

 معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه كردن؛صحبتو  دادنگوشرشد  ليآموزش تسه ندياحساسات؛ آموزش درك فضا؛ فرا انيو ب يآگاه

 كنجکاوي تسهيل نظير يريادگي به

 چهارم

 موزشآ بينايي؛ و شنوايي ردگيري حواس، تنظيم دست، و چشم ظريف هماهنگي انگشتان، تقويت مانند يکيزيف رشد ليتسه آموزش

 ناتيبر تمر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه آموزش ؛خودپنداره ناتيتمر بر متمركز يجانيه و ياجتماع رشد ليتسه

 يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه كردن؛صحبتو  دادنگوش ناتيرشد زبان و سواد متمركز بر تمر ليآموزش تسه د؛يتقل

 محيط كنکاش به تحريك بر متمركز

 پنجم

 ليتسه آموزش ؛يآرامتندر بعد خود متمركز بر  يجانيه ياجتماع رشد تسهيل آموزش عادت؛ يدهشکل ،يدهان حركات ليتسه آموزش

ادامه آموزش  كردن؛صحبتو  دادنگوش آموزش ادامه ؛يعدد اعمال و روابط عدد، مفهوم بر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد

 محيط كنکاش به تحريك بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليتسه

 ششم

 تمركزم يجانيه و ياجتماع رشد ليتسه آموزش بدن؛ اعضايحركتي -حسي آموزش و چشمي تحريکات بر متمركز يکيزيف رشد ليتسه آموزش

 ؛يابيالگوو  جبر بر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه آموزش تعامل؛ و ارتباط آموزش ريزي،برنامهو  يميخودتنظ ناتيتمر بر

 پشتکار ليتسه بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليتسه آموزش ؛ييشنوا تيتقو بر متمركز سواد و زبان رشد ليتسه آموزش

 هفتم

 بر متمركز يجانيه و ياجتماع رشد ليتسه آموزش جنبشي؛ هايمهارتو  يحركت-يحس ناتيتمر بر متمركز يکيزيف رشد ليتسه آموزش

 و انزب رشد ليتسه آموزش خاص؛ روابط و هندسه بر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه آموزش نديفرا ؛يستگيشا احساس

 پشتکار ليتسه بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه كردن؛صحبتو  دادنگوش بر متمركز سواد

 هشتم

 ليآموزش تسه ؛يستگيمتمركز بر احساس شا يجانيو ه يرشد اجتماع ليآموزش تسه ؛يآگاهتنمتمركز بر  يکيزيرشد ف ليتسه آموزش

 زبان بر متمركزرشد زبان و سواد  ليآموزش تسه ؛ياجتماع تيهو عنوانبهمتمركز بر شناخت خود  يو اطالعات عموم يرشد شناخت

 پشتکار ليتسه بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليمطلب؛ آموزش تسه دركو  يافتيدر

 نهم

لد ناتيتمر بر متمركز يجانيه و ياجتماع رشد ليتسه آموزش رشد؛ و هيتغذ حوزه در يآگاه بر متمركز يکيزيف رشد ليتسه آموزش

رشد زبان و سواد متمركز بر زبان  ليعلوم؛ آموزش تسه شناخت رشد بر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه آموزش ؛يبستگ

 اختراع و ينوآور بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه ؛يانيب

 دهم

 آموزش ؛يبستگدل ناتيتمر بر متمركز يجانيه و ياجتماع رشد ليتسه آموزش ؛ياريخود ناتيتمر بر متمركز يکيزيف رشد ليتسه آموزش

رشد زبان و سواد متمركز بر  ليآموزش تسه ؛يعيطب جهان كشف ،و فضا يشناسنيزم بر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه

 تيخالق ليتسه بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه ؛يارتباط اجتماع

 ازدهمي

 آموزش ساالن؛بزرگ با تعامل بر متمركز يجانيه و ياجتماع رشد ليتسه آموزش كودك؛ دفع جهاز بر متمركز يکيزيف رشد ليتسه آموزش

 ه؛يرشد زبان و سواد متمركز بر خواندن اول ليو اكتشاف؛ آموزش تسه يجوگروجست بر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه

 هنگامهب و مناسب واكنش بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه نديفرا

 دوازدهم

 و ياجتماع رشد ليتسه آموزش ت؛يمسموم و واكسن ،يسوختگ ،عفونت گوش ،يمتمركز بر احساس خفگ يکيزيرشد ف ليتسه آموزش

و اكتشاف؛ آموزش  يجوگروجست بر متمركز يعموم اطالعات و يشناخت رشد ليتسه آموزش ساالن؛هم با تعامل بر متمركز يجانيه

 ديجد حركات بر متمركز يريادگي به معطوف يهامهارترشد  ليآموزش تسه ه؛يرشد زبان و سواد متمركز بر خواندن اول ليتسه

 

هايافته
جنسيت كودك، سن مادر، تحصيالت مادر، تعداد فرزندان و 

گرفت ترتيب تولد در دو گروه مطالعه، طيف متنوعي را دربر مي

 (. 2)جدول 

 13ماه و  12تا  2هوش كودكان  ميانگين و انحراف معيار بررسي

ها همراه با سرمايه عاطفي و استرس والدگري مادران آن ماه 24تا 

 آزمون رخآزمون تغييراتي نسبت به پيشسنشان داد در مرحله پ

  .(3داده است )جدول 

نشان داد در هوش  هاي همبستهنتايج آزمون تي گروه

؛ براي گروه P  ،44/6-=t<01/0ماه  12تا  2كودكان )براي گروه 

 (، در سرمايه عاطفي مادران P ،33/5-=t<01/0ماه  24تا  13
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 و همکاران عبدلی 

 

 شناختيهاي پژوهش در متغيرهاي جمعيتتوزيع فراواني و درصد فراواني گروه :2جدول 

 متغير رديف
 ماه 24تا  13گروه كودكان  ماه 12تا  2گروه كودكان 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

    جنسيت كودك

 8/58 10 40 10 دختر 1

 2/41 7 60 15 پسر 2

 100 17 100 25 مجموع 3

    سن مادر

 8/58 10 72 18 سال 30تا  1

 2/41 7 28 7 سال و بيشتر 31 2

 100 17 100 25 مجموع 3

    تحصيالت مادر

 6 1 0 0 ديپلم 1

 88 15 60 15 ديپلم و ليسانسفوق 2

 6 1 40 10 ليسانس و دكتريفوق 3

 100 17 100 25 مجموع 4

    تعداد فرزندان

 7/64 11 72 18 فرزند 1 1

 3/35 6 24 6 فرزند 2 2

 0 0 4 1 فرزند و بيشتر 3 3

 100 17 100 25 مجموع 4

    ترتيب تولد

 6/17 3 16 4 اول 1

 4/82 14 72 18 دوم 2

 0 0 12 3 سوم 3

 100 17 100 25 مجموع 4

 

 ميانگين و انحراف معيار هوش كودكان در كنار سرمايه عاطفي و استرس والدگري مادران به تفکيك دو گروه پژوهش  :3جدول 

 متغير و مرحله
 ماه 24تا  13گروه كودگان  ماه 12تا  2گروه كودكان 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 هوش كودكان

 98/0 29/4 24/1 68/4 آزمونپيش   

 93/0 88/5 92/0 80/5 آزمونپس   

 سرمايه عاطفي مادران

 88/7 04/53 23/8 32/47 آزمونپيش   

 49/11 53/65 97/8 84/72 آزمونپس   

 استرس والدگري مادران

 31/40 35/307 78/44 80/353 آزمونپيش   

 10/51 88/269 37/28 60/250 آزمونپس   

 

 24 تا 13؛ براي گروه P ،58/12-=t<01/0ماه  12تا  2)براي گروه 

(، و در استرس والدگري مادران )براي گروه P ،32/3-=t<01/0ماه 

، P<01/0ماه  24تا  13؛ براي گروه P ،28/9=t<01/0ماه  12تا  2

87/2=tآزمون تفاوت آزمون نسبت به مرحله پيش( در مرحله پس

معناداري وجود دارد؛ به اين معني كه آموزش و مراقبت زودهنگام 

ماهه موجب ارتقاي معنادار هوش اين كودكان و  24تا  2كودكان 

سرمايه عاطفي مادران و در مقابل موجب كاهش معنادار استرس 

 (. 4والدگري مادران اين كودكان شده است )جدول 
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  اثربخشی آموزش و مراقبت زودهنگام بر كودكان و مادران

 هاي همبسته هوش كودكان، همراه با سرمايه عاطفي و استرس والدگري مادران به تفکيك دو گروه پژوهشنتايج آزمون تي گروه :4جدول 

 معناداری tمقدار  خطای ميانگين تفاوت انحراف معيار تفاوت اهتفاوت ميانگين متغير

 سال 1گروه كودكان 

 001/0 -44/6 17/0 87/0 -120/1 هوش كودكان   

 001/0 -58/12 03/2 14/10 -52/25 سرمايه عاطفي مادران   

 001/0 28/9 12/11 60/55 20/103 استرس والدگري مادران   

 سال 2گروه كودكان 

 001/0 -33/5 30/0 23/1 -59/1 هوش كودكان   

 004/0 -32/3 75/3 48/15 -47/12 سرمايه عاطفي مادران   

 01/0 87/2 05/13 79/53 47/37 استرس والدگري مادران   

 

بحث
اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي آموزش و مراقبت 

زودهنگام كودكي بر هوش كودكان و سرمايه عاطفي و استرس 

آمده حاكي از دستها اجرا شد. نتايج بهوالدگري مادران آن

اي مراقبت و آموزش زودهنگام بر ارتقاي هفته 6اثربخشي برنامه 

ها و اثربخشي اين نوع هوش كودكان و سرمايه عاطفي مادران آن

 ها بود. آموزش بر تضعيف استرس والدگري مادران آن

نتايج مطالعه در بخش اثربخشي مراقبت و آموزش زودهنگام 

 و Melhuishماهه با نتايج مطالعه  24تا  2بر هوش كودكان 

 آموزش و مراقبت هايبرنامه اثربخشي خصوص در [21] کارانهم

 نتايج با و هوش و شناختي هايظرفيت حوزه در كودكي زودهنگام

 خصوص در [18] همکاران و Edmond فراتحليلي مطالعه

ظرفيت ارتقاي در كودكي زودهنگام مراقبت و آموزش اثربخشي

 زمينه در ت.اس همسو ماهه 23 تا 0 كودكان شناختي و هوشي هاي

 هوش ارتقاي بر زودهنگام مراقبت و آموزش اثرگذاري ونگيچگ

 اين به تبيين اولين است. مطرح تبيين چند ماهه، 24 تا 2 كودكان

 يفط كودك، با مادر پيوسته و روزانه تمرين كه گرددبازمي واقعيت

 و حسي سيستم و شناختي بالقوه هايظرفيت از ايگسترده

 توجهي قابل شواهد كند.يم درگير جدي طوربه را كودك حركتي

 و بيشتر هرچه استفاده و درگيركردن دهدمي نشان كه دارد وجود

 در كودك حركتي و حسي و شناختي هايظرفيت از منظم

 كودكان هوشي سطح ارتقاي موجب پيچيده و متنوع هايمحيط

 و آموزش انجام بنابراين، [؛5 ،6] شودمي غني هايمحيط اين در

 لمي،ع دستاوردهاي ترينمطلوب بر ابتناء با ياهفته شش مراقبت

 كانكود براي محيط در را پييچيدگي و تنوع سطح نخست درجه در

 به وابسته هوش ارتقاي موجبات طريق اين از و دهدمي افزايش

 با يتنگاتنگ ارتباط كه دوم تبيين كند.مي فراهم را محيطي عوامل

 سطح ارتقاي و شناختيزيست عصب رشد به دارد، اول تبيين

 زودهنگام مراقبت و آموزش اثر در كودكان در عصبي كاركردهاي

 عصب رشد با جدي طوربه كودكان در هوشي تحول شود.مي مربوط

 ارتباط مغز درون روابط پيچيده هايشبکه تشکيل و شناختيزيست

 طريق از محيط كردن پيچيده و متنوع [.7 ،8] دارد تنگاتنگي

 هب قادر نيز طريق اين از ترديد بدون نگام،زوده مراقبت و آموزش

  است. ماهه 24 تا 2 كودكان هوش سطح افزايش

 رمايهس بر زودهنگام مراقبت و آموزش اثربخشي به بعدي يافته

 بودننوين دليل به است. مربوط حاضر مطالعه در مادران عاطفي

 اطالعات هايپايگاه در مکرر جوهايوجست عاطفي سرمايه سازه

 نظر از كه نداد قرار دسترس در را ايمطالعه خارج و داخل علمي

 حال اين با باشد. مرتبط      كامال  حاضر پژوهش با محتوا و موضوع

 زا مؤلفه يك عنوانبه شادماني داد نشان پژوهشي در [23] بهرامي

 طهراب سازنده و مثبت والديني هاينقش ايفاي با عاطفي سرمايه

 شده هارائ ادامه در كه هاييتبيين به وجهت با يافته اين دارد. مثبت

 ست.ا همسو نسبي طوربه حاضر مطالعه هاييافته با نوعيبه  است،

 و هدفمند اعمال طريق از هم عاطفي سرمايه نظري، بعد از

 و پويايي زمان در هم و يابدمي ارتقا و شودمي تقويت اميدبخش

 يراتتأث اطراف محيط با انسان واكنش و كنش نحوه بر بودن، فعال

 وردآمي بار به را بيشتر كوشش و تالش راستاي در توجهي قابل

 و عزيز والدين براي كه فرزند از زودهنگام مراقبت و آموزش [.11]

 هايفعاليت تريناميدبخش و هدفمندترين از است، داشتنيدوست

 و اجرا با مادر وقتي منظر همين از [.4] شودمي تلقي ممکن

 زودهنگام، آموزش و مراقبت هايآموزش و هابرنامه منظم پيگيري

 به اتکا با كند،مي مشاهده را خود فرزند بهينه رشد آراميبه

 ،مطلوب نتايج به دستيابي براي بيشتر هدفمندي و اميدواري

  كند.مي تجربه نيز را عاطفي سرمايه افزايش

 اثربخشي از حاكي نيز حاضر مطالعه در يافته آخرين

 در والدگري استرس كاهش در ايهفته 6 مراقبت و آموزش

 مطالعه نتايج با يافته اين بود. ماهه 24 تا 2 كودكان مادران

 خصوص در [22] همکاران و Farrés-Girabent فراتحليلي

 استرس كاهش بر كودكي زودهنگام هايمداخله اثربخشي

 و آموزش كه نقشي با يافته اين تبيين است. همسو والدگري

 ندهآي به نسبت مادر هاينگراني برخي رفع در زودهنگام مراقبت

 برابر در مادر تحمل سطح افزايش حال عين در و كودك

 كسب به اميدواري و عاطفي سرمايه ارتقاي اثر در هاسختي

 نظمم هايآموزش دارد. تنگاتنگ ارتباطي آينده در مثبت نتايج

 و هيجاني ي،حركت شناختي، هايعرصه در زودهنگام دقيق و
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 و همکاران عبدلی 

 

 اجراي از متشکل حاضر، مطالعه ايهفته 6 برنامه در اجتماعي

 تعامل راستاي در مجرب مربي نظر تحت تمريناتي و فنون

 در شدهارائه شواهد است. بوده كودك با هدفمند و سازنده

 منظم و دقيق اجراي كه است آن از حاكي گذشته مطالعات

 اين اثربخشي طرف يك از زودهنگام، هايآموزش و تمرينات

 مادر سازنده تعامل ديگر، طرف از و دهدمي افزايش را هابرنامه

  [.21 ،22] كندمي تسهيل را كودك و

 و آموزش در درگيربودن دليل به كودك مورد در نگراني رفع

 اثربخشي معماي كليدهاي از يکي سازنده تعامل و علمي مراقبت

 وقتي است. مادران والدگري استرس بر زودهنگام مراقبت و آموزش

 ودكك تحولي نيازهاي بر متکي منظم و سازنده شکل به مادر تعامل

 استرس باالخص والدگري ساستر كه داشت ترديد نبايد باشد،

 يشکوفاي مادر وقتي همچنين يابد.مي تقليل كودك به وابسته

 وانت خود عاطفي سرمايه ارتقاي با بيند،مي را خود كودك تدريجي

 و دشومي تقويت او در والدگري استرس هايعرصه ديگر با مقابله

 هاي)حوزه هاعرصه ديگر در والدگري استرس طريق اين از

 هايين برآيند يابد.مي كاهش نيز كلي( سطح در زندگي و يخانوادگ

  بود. خواهد مادران والدگري استرس كاهش موضوع، اين

در تفسير و تعميم نتايج مطالعه حاضر الزم است به 

هاي مطالعه شامل تمركز بر آموزش و مراقبت كودكان محدوديت

ه نامپرسش ماهه و نه فراتر از اين دوره سني و استفاده از 24تا  2

دهي اشاره كرد كه ممکن است عالوه بر احتمال مادر گزارش

سوگيري مادران در گزارش وضعيت هوش كودكان خود همراه با 

طور عميق سرمايه عاطفي و استرس والدگري مادران، چندان به

شده نباشد. در راستاي رفع قادر به سنجش متغيرهاي اشاره

مند ن بعدي و عالقههاي ذكرشده، به پژوهشگرامحدوديت

هاي مراقبت و آموزش زودهنگام شود اثربخشي بستهپيشنهاد مي

ماه همراه با سنجش  24هاي سني بيشتر از را براي دوره

چندمنبعي نظير استفاده از مراقبان يا مربيان كودك در كنار مادر 

 را مورد توجه قرار دهند. 
 

 گیرينتیجه
اثربخشي بسته آموزشي مراقبت در مجموع نتايج اين مطالعه 

ماهه و  12تا  2و آموزش زودهنگام را در هر دو گروه كودكان 

ماهه بر ارتقاي هوش كودكان و سرمايه عاطفي مادران  24تا  13

ها تأييد كرد. با توجه در كنار كاهش استرس والدگري مادران آن

ز ابه اينکه مطالعه حاضر از زمره اولين مطالعاتي است كه در آن 

طريق استفاده از يك بسته آموزشي جامع، زمينه ارائه شواهد 

مربوط به نحوه ارتقاي هوش كودكان همراه با سرمايه عاطفي 

مادران و تضعيف استرس والدگري مادران مطرح شده، الزم است 

ها، از ها و خانوادهدر مراكز مراقبتي و آموزشي نظير مهد كودك

كودك  هنگام براي مادران دارايهاي مراقبت و آموزش زودبرنامه

 ماهه استفاده شود.  24تا  2
 

 تشکر و قدردانی
ر شناسي تربيتي دمطالعه حاضر بخشي از رساله دكتري روان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان( است كه از كميته 

اخالق در تحقيقات علمي دانشگاه كد اخالق با شناسه 

IR.IAU.KHUISF.REC.1398.103  دارد. از اين طريق

كننده مراتب سپاس و قدرداني خود را به تمامي مادران شركت

شناسي و مشاركت كنيم كه با مسئوليتدر پژوهش تقديم مي

 خود موجب به بار نشستن نتايج پژوهش شدند. 
 

 تضاد منافع
 گونه تضاد منافعي توسط نويسندگان گزارش نشده است. هيچ

 

  اخالقی مالحظات
اخالقي پژوهش علمي ازجمله رعايت رازداري، آزادي اصول 

كنندگان براي انصراف از ادامه مشاركت در پژوهش و شركت

كنندگان براي شركت در مطالعه در كسب رضايت كامل شركت

 طور دقيق مدنظر قرار گرفته است.مراحل اجراي اين مطالعه به
 

 سهم نويسندگان
له و پيگيري آن نقش تمام نويسندگان در امور مربوط به مقا

 اند. داشته
 

 مالی حمايت
كننده هاي تأميناين پژوهش هيچ كمك مالي از سازمان

 دريافت نکرده است. مالي دولتي و غيردولتي
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