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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هویت کودکان کار
شهرستان گرگان بود؛ به این منظور  99کودک کار ( پسر و دختر ) به عنوان جمعیت نمونه از بین  215کودک
کار شهرستان گرگان و بر اساس جدول کوهن با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شد ،سپس
تعداد  55نفر از کودکان کار که بر اساس مقیاس مهارت اجتماعی متسون ،پرسشنامه عزت نفس کوپر
اسمیت و پرسشنامه ابعاد هویت چیک نمره پایینی کسب نموده بودند به صورت کامال تصادفی انتخاب و با
استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون در یکی از دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند.
در ادامه کودکان گروه آزمایشی  ،در  21جلسه یک ساعته در دوره آموزش مهارتهای اجتماعی شرکت
داده شدند .پس از برگزاری برنامه مداخلهای ،دو گروه آزمایشی و کنترل با یکدیگر مقایسه شدند .یافتهها
نشان میدهد برنامه مداخلهای ،اثر معناداری ( ) p <5/52بر بهبود عزت نفس و ابعاد هویت کودکان کار در
گروه آزمایشی دارد .
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گذاشته شده بود مستحکمتر شده و در همین ایام است که نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به
ویژه تعادل بین عواطف و عقل ،درک ارزش وجودی خویشتن ،خودآگاهی (شناخت
استعدادها ،تواناییها و رغبتها) ،انتخاب هدفهای واقعی در زندگی ،برقراری روابط سالم
با دیگران ،کسب مهارتهای اجتماعی 2الزم ،شناخت زندگی سالم و مؤثر از مهمترین
نیازهای نوجوان است .بنابراین کمک به نوجوان در مسیر رشد و گسترش مهارتهای مورد
نیاز برای زندگی بهتر ،ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکالت و حل آنها و
همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل مهارتهای اجتماعی الزم برای سازگاری موفق با
محیط اجتماعی در جامعه ،ضروری به نظر میرسد(شعاری نژاد.)2911 ،
اما در جامعه ما هستند کودکانی که باید کار کنند و کمک خرجِ والدین خود باشند؛ و
از آنجا که حتی در بیشتر موارد ،میزان درآمد روزانهی این کودکان از سوی والدین و
صاحبکارانشان از پیش تعیین شده است ،لذا طبیعتاً آنچه برای این کودکان و یا نوجوانان
اهمیت مییابد  ،تامین مخارج خود و یا خانواده است نه تفکر درباره ارزشها و اعتقادات،
مفاهیم حقیقت ،زیبایی و مرگ و نیستی و  ....؛ و اسفناکتر اینکه کودکان و نوجوانانی که
وظیفه اصلی آنان کار و کمک به تأمین درآمد خانواده است ،در مسیر پر پیچ و خم کسب
هویت ،بدون هرگونه پشتوانه و حمایت ،به حال خود رها خواهند شد؛ حال آنکه امروزه
چالشهای هویتی نقشی سرنوشتساز را در سالمت روان فرد بر عهده داشته و هویت به
عنوان پیششرطی برای هر نوع عمل ،به ویژه عمل اجتماعی و یکی از شروط الزم برای
توسعه به حساب میآید (شوکتی گورابی . ) 2911 ،همچنین با توجه به این روند معیوب
هویتیابی درکودکان کار و وجود برخی موانع در مسیر هویتیابی آنان ،به نظر میرسد که
درعزت نفس این کودکان نیز تغییراتی ایجاد گردد؛ چراکه عزت نفس باال بستگی به نحوه
شکلگیری هویت دارد؛ و زمانی که افراد از عزت نفس باالیی برخوردار باشند ولی از هویت
مناسبی برخوردار نباشند ،در رفتار خود عزت نفس پایین نشان میدهند (شاطرلو.)2919 ،

1. Social Skill
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کودکان کار بر اساس تعریف یونیسف 2این گونه تعریف میشوند « :همه کودکانی که
به سبب کمبود و یا نبود نظارت پدر و مادر ،دلبستگی به تحصیل و گذراندن اوقات در منزل
نداشته و ناگزیر در خیابانها کار و زندگی میکنند».کودکان کار در یک نگاه کلی در
آستانه آسیبپذیری و رفتارهای ضداجتماعی قرار دارند و بیشتر به ورطهی بزهکاری
میافتند؛ به عبارتی بهتر حتی تعدادی از آنان برخی آسیبها را تجربه کرده و به علت
ارتکاب اعمال مجرمانه با پلیس و دیگر نیروهای نظارتی درگیر و سرانجام راهی زندان و یا
کانونهای اصالح و تربیت شدهاند .اما بیشتر کودکان خیابانی نه بیخانماناند و نه بزهکار؛
بیشتر آنان کار میکنند بی آنکه از پشتیبانی الزم برخوردار باشند و در معرض خطرها و
بهرهکشیهای گوناگون قرار دارند .این کودکان فرصتهایی بس اندک برای رشد و تکامل
عاطفی – اجتماعی ،آموزشی و اقتصادی دارند .اما با وجود آمار رو به افزایش کودکان کار
و لزوم توجه بیش از پیش به این پدیده ،آنگونه که باید و شاید این معضل اجتماعی مورد
توجه قرار نگرفته است (حسنی.)2919 ،
بنابراین آموزش مهارتهای اجتماعی به این دسته ازکودکان و این که چگونه و با چه
کیفیتی در جمع حضور یابند و رفتارهای متناسب و مقبول از خود بروز دهند ،ضرورت دارد.
اکتساب مهارتهای اجتماعی ،محور اصلی رشد اجتماعی ،شکلگیری روابط اجتماعی،
کیفیت تعاملهای اجتماعی ،سازگاری اجتماعی و حتی سالمت روان فرد به شمار
میآید(آیلون تئودورو 1و همکاران.) 1555 ،
کسب مهارتهای اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند
اجتماعیشدن ،هنجارها ،مهارتها ،ارزشها ،نگرشها و رفتار فرد شکل میگیرد تا به نحو
مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند (کارتلج و میلبرن.)2915 ،9
یکی از ویژگیهای مهارتهای اجتماعی اکتسابی بودن آنهاست و در حال حاضر بسیاری
از محققان اتفاق نظر دارند که بیشتر رفتارهای اجتماعی آموختنی هستند ،زیرا کودکانی

1. fecinu
2. Teodoro Ayllon
3. Cartledge & Milbern
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که در محیطهای نامناسب بزرگ شدهاند ،از لحاظ اجتماعی رفتارهای نامطلوب دارند (اُون
هارجی 2و همکاران.)2999 ،
مهارتهای اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته و قابل قبولی است که فرد را قادر
میسازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از عکسالعملهای نامعقول اجتماعی خودداری
کند .همکاری ،مشارکت با دیگران ،کمک کردن ،آغازگر برقراری رابطه ،تقاضای کمک
کردن ،تعریف و تمجید از دیگران و تشکر و قدردانی کردن ،مثالهایی از مهارتهای
اجتماعی به شمار میآیند ( گرشام 2911 ،؛ گرشام و الیوت 2911 ،1؛ الیوت و گرشام،
 .)2999از اینرو در سالهای اخیر توجه زیادی به آموزش مهارتهای اجتماعی شده است،
زیرا بررسیهای متعدد نشان میدهد نارسایی در مهارتهای اجتماعی تأثیر منفی بر عملکرد
افراد گذاشته  ،به طرد کودکان و نوجوانان از گروه همساالن منجر شده و غالباً به بروز
مشکالت سازگاری منجر میشود ( پارکر و آشر.)2999 ،9
انجلس 9و همکاران (  ) 1551در پژوهشی ،شیوههای فرزندپروری ،مهارتهای
اجتماعی ،روابط با همساالن و سازگاری اجتماعی را در نوجوانان بررسی کردند .پژوهش
آنان به مهارتهای اجتماعی به عنوان واسطه میان ویژگیهای رابطه والد -کودک و
ناسازگاری با همساالن تاکید میکند .دادههای این پژوهش از مطالعه  51کودک  21تا 21
ساله به دست آمد .یافتههای این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی ،موجب
افزایش سازگاری نوجوانان میشود و روابط با همساالن را افزایش میدهد.
بتلو ) 1555 ( 5که در رساله دکتری خود به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی
بر هوش هیجانی دانشآموزان  1تا  21ساله پرداخته است ،نتیجه میگیرد این آموزشها به
طور معناداری موجب افزایش هوش هیجانی کودکان میشود .او  1نوع مهارت را در  1هفته
به  19دانشآموز ،آموزش داد و نتیجه گرفت آموزش مهارتهای اجتماعی در هر دو جنس
مؤثر است و موجب افزایش هوش هیجانی دانش آموزان میشود.
1. Hargie Owen
2. Gresham & Elliot
3. Parker & Asher
4. Engels
5. Betlow
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پژوهشهای اندکی در ایران برای بررسی مهارتهای اجتماعی صورت گرفته است که
به برخی از آنها اشاره میشود .بیانزاده و ارجمندی ( ) 2911در پژوهش خود تأثیر آموزش
مهارتهای اجتماعی در کودکان عقبمانده ذهنی خفیف را مورد مطالعه قرار دادند .آنها
 11دانش آموز عقبمانده ذهنی خفیف را برگزیدند و به صورت تصادفی در دو گروه
آزمایشی و کنترل قرار دادند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد گروه آزمایشی پس از پایان
جلسات آموزشی ،بهبود معناداری را در زمینه مهارتهای اجتماعی پیدا کرده است و
آموزش مهارتهای اجتماعی سبب افزایش رفتار سازشی در کودکان عقب مانده ذهنی
خفیف میشود.
جلیلی آبکنار (  ) 2911در پژوهش خود با عنوان « آموزش مهارتهای اجتماعی به
دانشآموزان آسیبدیده شنوایی» به چگونگی آموزش مهارتهای اجتماعی و انواع آن به
دانشآموزان آسیبدیده شنوایی پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که آموزش مهارتهای
اجتماعی نه تنها جنبههای اجتماعی زندگی کودکان آسیبدیده شنوایی را بهبود میبخشد،
بلکه میتواند مهارتهای آموزشی آنها را به طور بالقوهای بهبود بخشد.
حقیقی و همکاران( )2919پژوهشی با عنوان « بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی
بر سالمت روانی و عزت نفس دانشآموزان دختر سال اول مقطع متوسطه » انجام دادند .نتایج
این تحقیق نشان داده است که آموزش مهارتهای اجتماعی با توجه به میانگین تفاضل
نمرههای دانشآموزان گروه آزمایشی نسبت به میانگین تفاضل نمرههای دانشآموزان گروه
گواه موجب افزایش عزت نفس گروه آزمایشی شده است.
محسن شکوهی در پژوهش خود با عنوان « بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای
اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نابینا » ( )2919اینگونه مطرح کرده که آموزش
مهارتهای اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانشآموزان پسر نابینا ،در گروه آزمایشی به طور
معناداری موثر بوده است .این یافتهها بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش مهارتهای
اجتماعی به دانش آموزان نابینای گروه آزمایشی کمک کرده است تا در تعامل با همساالن
خود  ،با عزت نفس باالیی رفتار کنند.
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پژوهش حاضر با توجه به مطالعات اندکی که در ایران انجام گرفته است ،در صدد بررسی
اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کودکان کار شهرستان گرگان میباشد؛ در
پژوهش حاضر ،آموزش مهارتهای اجتماعی به عنوان متغیر مستقل ،عزت نفس و ابعاد
هویت نیز به عنوان متغیرهای وابسته ،و سن و جنس کودکان کار نیز به عنوان متغیرهای
کنترل به شمار میآیند.
فرضیههای اصلی پژوهش نیز عبارتند از:
 -2آموزش مهارتهای اجتماعی موجب بهبود ابعاد هویت کودکان کار میشود.
 -1آموزش مهارتهای اجتماعی موجب بهبود عزت نفس کودکان کار میشود.

روش پژوهش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی است که
افراد مورد مطالعه ،به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .جامعه آماری
این پژوهش شامل همه کودکان کار شهرستان گرگان میباشد که بر اساس آمار موجود در
سازمان بهزیستی در سال  ، 91تعداد آنان  215نفر است .در این پژوهش 99 ،کودک کار بر
اساس جدول کوهن به روش نمونهگیری هدفمند در دسترس انتخاب شده ،سپس  55نفر
کودکانی که در فهرست ارزیابی مهارت اجتماعی متسون ،مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
و ابعاد هویت چیک نمره پایینی کسب کرده بودند در تراز سنی  29تا  21سال ،به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند ( تعداد  15نفر در هر گروه) .شغل پدران
بیشتر آزمودنیها کارگری و شغل مادران آنان خانهداری بوده و از لحاظ اقتصادی تقریباً
مشابه یکدیگر بودند.
ابزار پژوهش :پژوهش حاضر از سه ابزار به شرح زیر بهره گرفته است:
فهرست ارزیابی مهارتهای اجتماعی کودکان ماتسون :1ماتسون و همکاران در
سال  2919برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد  9تا  21سال این فهرست بررسی ،1را
تدوین کردند .فهرست بررسی ماتسون دو فرم خود گزارشی و گزارشدهی توسط معلم را
)1. The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY
2. Checklist
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دارد که هر کدام از آنها نیز خرده مقیاسهایی دارند .در این پژوهش از فرم خودگزارشی
بهره گرفتهایم .این فهرست بررسی ،به طور گسترده در آمریکا ( ماتسون و همکاران2919 ،؛
ماتسون 2995 ،؛ کازدین ) 2919 ،و سپس در استرالیا ( سپنس و لیدل ،) 2995 ، 2چین ( چو،1
 ) 2991اسپانیا ( مندز 9و همکاران ) 1551 ،و برزیل ( تئودورو و همکاران ،) 1555 ،پس از
هنجاریابی ،مورد استفاده قرار گرفته است.
اعتبار و روایی :اعتبار فهرست بررسی ماتسون با ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف
محاسبه شد و مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای کل مقیاس ،یکسان و برابر با
 5/19است .ضرایب به دست آمده در ایران مناسب میباشد و مقیاس مورد نظر ،اعتبار قابل
قبولی دارد .روش آماری تحلیل عوامل برای تعیین روایی سازه مقیاس مهارتهای اجتماعی
به کار رفته است ( یوسفی و خیّر.) 2912 ،
شیوه نمرهگذاری :فهرست بررسی ماتسون 99 ،سؤال است و دو مقیاس فرعی دارد که
عبارتند از :مهارتهای اجتماعی مناسب و رفتارهای نامناسب؛ دامنه نمرات این مقیاسها میان
 99و  915در نوسان است ( متسون و اولندیک 2911 ،؛ ترجمهی به پژوه.)2919 ،
پرسش نامه ابعاد هویت چیک :گرایشهای هویتی به مفهومی اشاره دارد که افراد
هنگامی که خودشان را معرفی میکنند ،هویت و مشخصههای مختلفی را به خودشان نسبت
میدهند ( چیک . )2919 ، 9تهیه پرسشنامه جنبههای هویت ،با انتخاب موادی از فهرست
ویژگیهای هویت سمپسون ) 2911( 5که برای نشان دادن حیطههای هویت شخصی و
اجتماعی جمعآوری شده بود ،آغاز شد ( چیک و بریگز .) 2911 - 2912 ، 9سپس برخی از
مادهها بازنویسی شده و برخی دیگر حذف شدند و برای اصالح پایایی و اعتبار محتوای
پرسشنامه مادههای جدید تهیه شد (چیک2912 ،؛ چیک و هوگان2912 ، 1؛ هوگان و
چیک.)2912 ،
1. Spence & Liddle
2. Chew
3. Mendez
4. Cheek
5. Sampson
6. Briggs
7. Hogan
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از اجرای پرسشنامه در چهار کشور آمریکا ،استرالیا ،مکزیک و فیلیپین توسط چیک و
تراپ (  ، ) 2991ضریب آلفای زیرمقیاس هویت شخصی در دامنه  5/15تا  ، 5/19زیر مقیاس
روابط بین فردی  5/11تا  ، 5/92زیر مقیاس هویت اجتماعی  5/15تا  5/11و هویت جمعی
 5/91تا  5/11به دست آمده که بیانگر همسانی درونی مطلوب این آزمون است .همچنین
نتایج مطالعه بیانگر اعتبار سازه مناسب این پرسشنامه است.
هنجاریابی در جامعه ایرانی :این پرسشنامه در ایران نیز در پژوهشی با عنوان « ارائهی
مدل علّی برای شادی بر اساس ابعاد هویت با واسطه جهتگیری هدف »( نعیمه کهولت –
بهرام جوکار ) 2992 ،مورد استفاده قرار گرفته و به منظور تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل
عوامل به روش مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد .مالک استخراج عوامل
شیب منحنی اسکری و ارزش ویژة باالتر از یک بود؛ همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .نتایج این پژوهش در پژوهش دیگری نیز تحت
عنوان « بررسی رابطه جهت گیریهای مذهبی اسالمی با ابعاد هویت» (جوکار ) 2911 ،مورد
تایید مجدد قرار گرفت.
روش نمره گذاری :نمرهگذاری برای  95ماده پرسشنامه به این نحو است که نمره هویت
هر شخص در کل هویت و یا در هر یک از مقیاسها از مجموع نمرات (  ) 2 -5که شامل:
برایم مهم نیست =  ،2کمی برایم مهم است =  ، 1تا حدودی برایم مهم است =  ، 9برایم
خیلی مهم است =  9و فوق العاده برایم مهم است =  5؛ به دست میباشد.
پرسش نامه عزت نفس :پرسشنامه  51گویهای عزت نفس کوپراسمیت 1(SEI)2دارای
 9زیرمقیاس اصلی ( مقیاس عزت نفس عمومی ،اجتماعی ،خانوادگی و تحصیلی ) و یک
زیرمقیاس دروغسنج میباشد و پاسخهای آن در قالب گزینههای بلی و خیر میباشند .این
پرسش نامه نیز در دفعات متعدد در جامعه ایرانی مورد استفاده قرار گرفته و هنجار آن بارها
مورد تایید قرار گرفته است .این پرسشنامه عقاید یا واکنشهای فرد را توصیف کرده و به
منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی ،خانوادگی ،آموزشگاهی و
1. Coopersmith
2. Self-esteem Inventory
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شخصی فراهم شده است .در این پرسشنامه آزمودنی باید با انتخاب «بلی» یا «خیر» به
سواالت پاسخ دهد .مواد هر یک از زیر مقیاسها عبارتند از :مقیاس عمومی 19ماده ،مقیاس
اجتماعی  1ماده ،مقیاس خانوادگی  1ماده ،مقیاس آموزشگاهی  1ماده ومقیاس دروغ سنج
 1ماده ،نمرات زیر مقیاسها و همچنین نمره کلی ،امکان مشخص کردن زمینهای را که در
آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند ،فراهم میسازد.
این پرسشنامه را میتوان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد .شکل آموزشگاهی در
مورد کودکان ونوجوانان مدرسه ای از  1سال به باال به کار میرود ،شکل بزرگسال نیز
مربوط به اشخاصی است که تحصیالت عمومی خود را به پایان رساندهاند .مدت اجرای
تست تقریبا  25دقیقه است .بهتر است که آزمایشگر در خالل اجرای تست ،از هرگونه
توضیح و تبینی خوداری کرده و از به کار بردن اصطالح « عزت نفس » اجتناب نماید ( به
این نکته توجه شود که روی پاسخنامه ،این اصطالح در عنوان گذاشته نشده است ) .شیوه
نمرهگزاری این آزمون به صورت صفر و یک است؛ به این معنا که در برخی از سوالها ،به
پاسخ « بلی » یک نمره و به پاسخ « خیر » صفر نمره داده میشود و برخی دیگر از سوالها
نیز به طور معکوس نمره گذاری میشوند.
کلید تصحیح تست کوپر اسمیت :سئواالت مربوط به دروغ سنج-99-11-15-29-9 :
 . 55-91-92هر کس از  1سئوال فوق بیش از  9نمره بیاورد اعتبار آزمون پایین است.
در این سئواالت به پاسخ « بلی » یک نمره و پاسخ « خیر » صفر نمره تعلق میگیرد -1 :
51-91-95-99-91-95-19-11-19-19-12-29-21-29-22-25-5-9
در این سئواالت به هر پاسخ « خیر » یک نمره و به هر پاسخ « بلی » صفر نمره تعلق
میگیرد -91-95-99-91-91-95-99-92-19-15-11-21-29-25-21-9-1 -1-9-2 :
51-59-59-9-51-52-55-99-99-99-99
میزان عزت نفس :با توجه به امتیاز آزمودنی از اجرای این پرسشنامه ،نمره عزت نفس
ضعیف عبارت است از نمره  19و کمتر از آن .نمرهی بین  11و  99نیز حاکی از عزت نفس
متوسط بوده و نمره بیش از  99نیز حکایت از عزت نفسی قوی دارد.
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اعتبار و روایی :بررسیها در ایران وخارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار
و روایی قابل قبولی برخوردار است .هرز و گولن )2999( 2ضریب آلفای  . /11را برای نمره
کلی آزمون گزارش کردهاند .همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده
مقیاس روانآزردهگرایی در آزمون شخصیت آیزنک ، 1روایی واگرای منفی و معنادار و با
خرده مقیاس برونگرایی ،روایی همگرای مثبت معنادار به دست آمده است .ادموند سون

9

و همکاران ( )1559نیز ضریب همسانی درونی  5/19تا  5/95را برای آزمون عزت نفس کوپر
اسمیت گزارش کردهاند .کوپر اسمیت و دیگران ( )2995ضریب باز آزمایی را بعد از پنج
هفته  5/11و بعد از یک سال  5/15گزارش کردهاند  .با روش بازآزمایی ،ضریب اعتبار این
آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب  5/11و  5/15گزارش شده است.
ضریب همسانی درونی گزارش شده بین  5/19تا  5/19در مطالعات مختلف متغیر بوده است.
پور شافعی ( )2915با روش دو نیمه کردن ضریب  5/11را گزارش کرده است 5در بررسی
روایی آزمون کوپر اسمیت ،ثابت ( )2915و نایبی فرد ( )2911روایی همگرای مثبت بین
آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت نفس آیزنک به دست آوردند .این میزان در پژوهش
ثابت  5/15و در پژوهش نایبی فرد  5/11بوده است .همچنین ضرایب اعتبار این آزمون با
روش باز آزمایی برای دختران و پسران به ترتیب  5/95و 5/91گزارش شده است.
با روش باز آزمایی ضریب پایایی این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز
به ترتیب  11/5و  15/5گزارش شده است  .ضریب همسانی درونی گزارش شده بین . /19
تا  . /19در مطا لعات مختلف متغیر بوده است  .پور شافعی ( )2915با روش دو نیمه کردن
ضریب  11/5را گزارش کرده است  .در بررسی روایی آزمون کوپر اسمیت ،ثابت ()2915
و نایبی فرد( )2911روایی همگرای مثبت بین آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت نفس
آیسنک به دست آوردند .این میزان در پژوهش ثابت  15/5و در پژوهش نایبی فرد 11/5
بوده است .همچنین ضرایب اعتبار این آزمون با روش باز آزمایی برای دختران و پسران به
ترتیب  95/5و  91/5گزارش شده است.
1. Herz L, Gullone, E
2. Hans Jürgen Eysenck
3. Edmond Sun
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برنامه مداخلهای در پژوهش حاضر کوشید تا مهارتهای اجتماعی الزم را به کودکان
کار حاضر در دوره آموزش دهد و تأثیر آن را بر عزت نفس و ابعاد هویت آنان ارزیابی
کند .برای این منظور ،ابتدا مهارتهای اجتماعی کودکان کار با فهرست بررسی ماتسون
مورد سنجش اولیه قرار گرفت و مهارتهایی که کودکان در آنها مشکل داشتند ،به عنوان
مهارت های الزم جهت آموزش ،انتخاب شدند .افزون بر این ،برنامه آموزش مهارتهای
اجتماعی با توجه به پیشینه پژوهشی و با نظر و تأیید تعدادی از متخصصان و استادان
روانشناسی ،برای  21جلسه طراحی ،تهیه و اجرا شد.
هدفهای برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی عبارت بودند از :آموزش برخورد مناسب
با دیگران ،پیروی از دستورات ،رعایت نظم و سکوت ،کمک به دیگران ،افزایش توانایی
توجه ،داشتن صبر و حوصله ،قبول نتیجه کار و نظایر آن .رویکرد آموزشی برنامه یاد شده
بیشتر بر رویکرد یادگیر ی شناختی و اجتماعی مبتنی است و بیشتر از روشهای مستقیم و
غیرمستقیم  ،مانند بیان کالمی ،سرمشق گیری ،بازی نقش ،مرور ذهنی ،بازخورد ،بحث
گروهی ،تقویت مثبت و پرسش و پاسخ بهره میگیرد .برنامه مداخلهای ،در  21جلسه 95
دقیقهای ( هفته ای  1جلسه ) در گروه آزمایشی در محل مهد کودک سینا ( شهر گرگان )
اجرا شد؛ از شرکت کنندگان در گروه آزمایشی درخواست شد مباحثی را که درکالسهای
آموزش مهارتهای اجتماعی مطرح میشود با دانشآموزان دیگر (گروه کنترل) در میان
نگذارند.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی ( میانگین و انحراف معیار ) در فهرست بررسی ماتسون ،ابعاد هویت چیک
و عزت نفس کوپر اسمیت در جدول  2گزارش شده است
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار  2گروه آزمایشی و کنترل در فهرست بررسی ماتسون ،ابعاد هویت و
عزت نفس
گروه آزمایشی  15نفر

پیش آزمون

گروه کنترل  15نفر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

219/99

9/91

219/11

19/19

پرسشنامه مهارت اجتماعی
پس آزمون

111/51

21/15

211/92

11/59

پیش آزمون

221/99

1/52

229/29

9/99

پس آزمون

219/21

1/22

229/19

5/19

پیش آزمون

99/51

1/59

95/92

1/51

پس آزمون

91/11

2/12

92/91

1/15

پرسشنامه ابعاد هویت

پرسش نامه عزت نفس

نگاهی به جدول  2نشان میدهد که نمرات آزمودنیها در گروه آزمایشی و گروه کنترل
در مرحله پیش آزمون تفاوت اندکی دارد ،اما افراد مورد مطالعه در گروه آزمایشی در مرحله
پس آزمون ( پس از شرکت در برنامه مداخلهای ) در هر سه متغیر مورد نظر نمرات باالتری
را به دست آوردهاند.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در فهرست بررسی ماتسون میانگین نمرات
کودکان کار در هر  1گروه در مرحله پسآزمون بیشتر شده است؛ شاید به این دلیل که
کودکان در مرحله دوم آزمون ،آشنایی نسبی با سواالت این فهرست کسب نموده و یا
علیرغم تاکید صورت گرفته ،برخی اعضای گروه آزمایشی ،اعضای گروه کنترل را از
محتوای آموزشهای ارائه شده مطلع نموده باشند؛ به هر حال دلیل این امر برای پژوهشگران
معلوم نبوده و میتواند این بهبود در نمرات خود به خود باشد.
نمرههای پیشآزمون و پسآزمون  1گروه آزمایشی و کنترل و تأثیر تکرار در گروهها
برای آزمون فرضیه اول ،مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای اجتماعی موجب بهبود ابعاد
هویت کودکان کار میشود ،مورد تحلیل آماری قرار گرفت .از اینرو ،تحلیل واریانس با
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اندازه گیری مکرر برای آزمون تفاوتهای درونگروهی و میانگروهی دو گروه در پیش
آزمون -پس آزمون مناسب است و شاخصی از تفاوتهای میانگروهی و درونگروهی را
به دست میدهد.
جدول  .2تحلیل واریانس برای بررسی اثر درون آزمودنی و میان آزمودنی در متغیر مهارتهای
اجتماعی در  2گروه آزمایشی و کنترل
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

تکرار

99552/19

2

99552/19

251/99

5/552

تکرار در

9599/99

2

9599/99

29/11

5/552

25511/15

91

159/15

-

-

گروه

9955

2

9955

5/92

5/529

خطا

99159/99

91

111/11

-

-

منابع تغییرات

درون آزمودنی ها

گروه

خطا

بین آزمودنی ها

جدول  1نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بر متغیر مهارتهای اجتماعی را در
گروه آزمایشی و کنترل نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود ،تفاوت معناداری در سطح
 p < 0/001میان  1گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد و تفاوت میان تعامل تکرار آزمون با
گروه ها در سطح  p < 0/001معنادار است .از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش
مهارتهای اجتماعی موجب اکتساب مهارتهای اجتماعی شده است .در جدول بعدی نتایج
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای متغیر وابسته ابعاد هویت گزارش خواهد شد.
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جدول  .3تحلیل واریانس برای بررسی اثر درون آزمودنی و میان آزمودنی در متغیر ابعاد هویت در دو
گروه آزمایشی و کنترل
منابع تغییرات

تکرار

درون آزمودنی ها

گروه

تکرار در
خطا

بین آزمودنی ها

گروه
خطا

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

915/19

2

915/19

95/99

5/552

999/99

2

999/99

11/19

5/552

199/91

91

25/92

-

-

191/99

2

191/99

9/59

5/552

9511/95

91

99/22

-

-

جدول  9نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بر ابعاد هویت را در  1گروه آزمایشی
و کنترل نشان میدهد؛ با توجه به نتایج جدول میتوان نتیجه گرفت  1گروه آزمایشی و
کنترل تفاوت معناداری اثر تعاملی تکرار آزمون در سطح  p < 0/001را دارند؛ همچنین
تفاوت در تعامل تکرار با گروه در سطح  p < 0/001معنادار میباشد ؛ بنابراین میتوان گفت
آموزش مهارتهای اجتماعی ،ابعاد هویت را در گروه آزمایشی افزایش داده است ،در حالی
که میزان ابعاد هویت در گروه کنترل تقریباً ثابت است.
فرضیه دوم ،تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس را بررسی میکند .تحلیل
آماری نیز مقایسه پیشآزمون و پسآزمون ،بررسی اثر تکرار گروهها و مقایسه میانگینها را
مورد توجه قرار میهد.
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جدول  .4تحلیل واریانس برای بررسی اثر درون آزمودنی و میان آزمودنی در متغیر عزت نفس در 2
گروه آزمایشی و کنترل
منابع تغییرات

تکرار

درون آزمودنی ها

تکرار در گروه
خطا

بین آزمودنی ها

گروه
خطا

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

51/15

2

51/15

91/11

5/552

25/95

2

25/95

29/15

5/552

99/99

91

5/15

-

-

99/95

2

99/95

5/12

5/515

951/19

91

1/91

-

-

جدول  9نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،عزت نفس را در  1گروه آزمایشی
و کنترل نشان میدهد .با توجه به نتایج جدول  9میتوان نتیجه گرفت معناداری اثر تعاملی
تکرار آزمون در سطح  p < 0/001میان دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد ( متغیر میان
آزمودنیها ) و همچنین در تعامل تکرار با گروه تفاوت در سطح  p < 0/001معنادار است؛
پس میتوان نتیجه گرفت آموزش مهارتهای اجتماعی ،عزت نفس کودکان کار را در
گروه آزمایشی افزایش داده است.

بحث و نتیجهگیری
اکتساب مهارتهای اجتماعی ،یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سازگاری اجتماعی به شمار
میآید ( پارکر و اشر .) 2911 ،از اینرو ،پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این پرسش
پژوهشی طراحی و اجرا شد که «آیا آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان کار ،برای
ابعاد هویت و عزت نفس آنان مؤثر است؟ » یافتههای پژوهش نشان داد که تغییرات پس از
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آموزش مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایشی ،معنادار است و آموزش مهارتهای
اجتماعی بر ابعاد هویت کودکان کار مؤثر میباشد؛ به بیان دیگر ،سطح ابعاد هویت کودکان
کار در مقایسه با پیش از آموزش ،افزایش قابل مالحظهای داشت .برای این منظور ،نمرات
کل ابعاد هویت که از پرسشنامه ابعاد هویت چیک به دست آمده است ،در دو گروه
آزمایشی و کنترل ،پیش و پس از آموزش ،مقایسه شد .تحلیل واریانس بررسی تأثیر گروه با
اندازهگیریهای مکرر ،تفاوت معنادار در  1گروه را نشان میدهد .همچنین تکرار آزمون نیز
معنادار بود و از تفاوت معنادار پیشآزمون و پسآزمون ،حکایت داشت.
دلیل احتمالی برای ارتقای میزان ابعاد هویت آزمودنیها ،اکتساب و به کارگیری
مهارتهای اجتماعی است که به عنوان پایه و مبنایی به شمار خواهد رفت که ارتباطهای
میانفردی بر اساس آن ساخته خواهد شد .کودکان کاری که مهارتهای اجتماعی را به طور
واقعی آموخته ،تمرین نموده و شایستگی خود را به کار بردند ،قطعاً توانستهاند در ورود به
گروه همساالن و دوستیابی موفق باشند ،تعاملی مثبت در روابط خود با همساالن داشته و
دامنهای از رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند.
از سوی دیگرکودکان و نوجوانانی که قواعد اجتماعی گروه همساالن را به خوبی یاد
میگیرند و نیز روابط قوی و مستحکمی با اعضای خانواده و اجتماع برقرار میکنند ،به
احتمال زیاد سطح باالیی از عزت نفس را نیز از خود بروز خواهند داد؛ کودکان کاری که
به خوبی مهارتهای اجتماعی را به دست میآورند و از نظر اجتماعی رفتارهای مطلوبتری
از خود نشان میدهند ،مفهوم خود مثبتتری از خود داشته و این امر موجب میشود
محدودیتها و تواناییهای خود را به شیوه صحیحتری ارزیابی ،درک و پذیرش کرده و در
نهایت هویت ولقعی خود را بیابند.
یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر مؤثر بودن آموزش مهارتهای اجتماعی ،با یافتههای
نی هیا 2و همکاران ( ،) 2919گرشام و الیوت (  ،) 2911چن و همکاران (  ) 1552و اوا
( )1559همسویی دارد.

1. Nihia
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پژوهش حاضر ،عالوه بر مقایسه نمرات ابعاد هویت که از پرسشنامه ابعاد هویت چیک
به دست آمده بود ،نمرات مهار تهای اجتماعی را نیز که از طریق فهرست بررسی ماتسون
حاصل شده بود ،مورد تحلیل قرار داد .نتایج مقایسه در پیش آزمون و پس آزمون در دو
گروه آزمایشی و کنترل از تفاوت معنادار دو گروه در پس آزمون حکایت داشت که میتوان
این تفاوت را ناشی از آموزش ارائه شده به کودکان کار دانست و چنین تبیین کرد که
آموزش مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایشی مؤثر بوده و موجب شده است که این گروه
در پس آزمون نمرات بهتری به دست آورند .همچنین اثر تکرار در گروه نیز معنادار بوده و
میتوان اذعان داشت که آموزش مهارتهای اجتماعی  ،مهارت اجتماعی کودکان کار را
افزایش داده است.
یافتههای پارکر و آشر (  ،) 2911نویسکی و داک ) 2991 ( 2و ولش و همکاران()1552
نیز با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .به طور خالصه در مورد پژوهش حاضر میتوان
گفت آموزش مهارتهای اجتماعی از طریق ارائه برنامه مداخلهای ،هم بر هویت و هم بر
عزت نفس کودکان کار تأثیری مثبت داشته و آنها را افزایش داده است .از اینرو ،الزم
است آموزش مهارتهای اجتماعی به تمامی کودکان به ویژه کودکان کار که در برقراری
ارتباط با همساالن مشکل دارند ،مورد توجه قرار گیرد .بدیهی است اگر آموزش مهارتهای
اجتماعی با برنامه ،منظم و به طور مستمر تداوم داشته باشد ،موجب رشد همه جانبه کودکان
کار و جبران عقبماندگی آنان از سایر همساالن خواهد شد؛ عقبماندگی که به واسطه
روال غیر عادی دوران کودکی بر آنان تحمیل شده است.
آموزش مهارتهای اجتماعی مناسب و فراهم کردن فرصتها و تجاربی که تعامالت
اجتماعی را افزایش دهد ،موجب میشود کودکان بتوانند راهبردها و مهارتهای اجتماعی
را در تمام محیطها و موقعیتهای واقعی زندگی تمرین کنند و به کار بندند .بدیهی است
فراهم کردن اینگونه فرصتها ،مسئولیت تمام کسانی است که به نحوی با این کودکان در
ارتباط هستند.

1. Nowickoi & Duke
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محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری ،محدودیتهایی داشته است که به برخی از آنها
اشاره میشود:
 .2از آنجا که فراگیران دوره مهارتهای اجتماعی ما را پسران تشکیل داده بودند ،لذا
تعمیم یافتههای این پژوهش به کودکان کار دختر امکان پذیر نمیباشد.
 .1شاید بتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر به کودکان غیر کار نیز قابل تعمیم نیست.
 .9نتایج پژوهش ما به کودکان کار پایینتر از  29سال و باالتر از  21سال نیز قابل تعمیم
نبوده؛ چراکه فراگیران آموزشهای مهارت اجتماعی ما در این تراز سنی بوده اند.
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