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ي كار بود. مطالعه حاضر يك پژوهش نيمه آزمايشياز نوع پيش آزمون و پس آسيب ديده
ي آماري شامل تمامي كودكان پسرمشغول به آزمون، با گروه كنترل و آزمايش بود. جامعه

تحصيل در دو مركز از مراكز انجمن حمايت از كودكان كاردر تهـران بودنـد كـه از بـين 
س پايين داشتند، به صورت هدفمند انتخـاب و بـه تصـادف كودك، كه عزت نف 30ها آن

 45ي جلسـه 5در دو گروه آزمايش و كنترل جـايگزين شـدند.در گـروه آزمـايش طـي 
اي دريافـت اي كتاب درماني گروهي برگزار شد و گروه كنترل هـيچ نـوع مداخلـهدقيقه

گروه آزمون عزت  نكردند. قبل و بعد از اجراي كتاب درماني در گروه آزمايش، از هر دو
هاي جمع آوري شده بـا اسـتفاده از آزمـون نفس كوپراسميت به عمل آمد.در نهايت داده

كوواريانس مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه كتابدرماني گروهـي بـر افـزايش 
نفس كلـي و عـزتنفس اجتمـاعي تـأثير گـذار هاي عزتنمرات كودكان در خرده مقياس

نفـس خـانواگي و تحصـيلي (آموزشـي) نفس (از ديدگاه خود)، عزتزتبوده، ولي بر ع
توان نتيجه گرفت كه بـراي افـزايش عـزت ها ميتأثير ي نداشته است. براساس اين يافته

تـوان از كتـاب نفس كودكان آسيب ديده كار، خصوصاً در بعد عزت نفس اجتماعي، مـي
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 مقدمه

هاي بالقوه يك جامعه امري بسيار ضروري اسـت، توجه به كودكان به عنوان سرمايه
چنان كه سالمتي و موفقيت يك جامعه در گرو سالمتي جسـمي و روحـي كودكـان آن 

هـا خطرتـرين گـروههاي كـاري از جملـه پرجامعه است. كودكان و نوجوانان در گروه
هاي ديگر و حتي زنان كه در قوانين ملي و بين المللي مورد هستند، زيرا نسبت به گروه

اند، در معرض خطر بيشتري از لحاظ جسـمي و روانـي هسـتند، بـه حمايت قرار گرفته
هاي ديگر هستند. آموزش كودكان و همين دليل نيازمند حمايت بيشتري نسبت به گروه

هـا ارتبـاط مسـتقيم دارد(مهـدوي مزينـاني، رورش و تكامل شخصـيت آننوجوانان با پ
1390.(  

هاي آسيب ديده، ناگزير پاي كودكانشـان را زودتـر از سـن معمـول بـه فقر خانواده
كند و كودكان به ناچار از همان سنين كم مشغول بـه كـار ي كار و اجتماع باز ميعرصه

ي و شناخت خود كنند، شروع به فعاليت شوند و زماني كه بايد صرف رشد و بالندگمي
اي نسبت بـه آن ندارنـد. اي كه هيچ شناخت و تجربهكنند آن هم در جامعهاجتماعي مي

، 1شـود (طبـق مـاده به اين كودكان طبق معاهده حقوق كودك، كودكان كار گفتـه مـي
 سال كه مشغول به كار است، كـودك كـار 18معاهده حقوق كودك، به هر فرد كمتر از 

  ). 13-8،ص 1381شودقاسم زاده، گفته مي
هـا در اكثر كودكان كار به علت محيط زندگي و شـغل نامناسـب و كـار در خيابـان

به چنـد مـورد  توانمي هاي ناشي از كار كودكاناز آسيبگيرند. معرض آسيب قرار مي
آموزشـي و تـرك تحصـيل اجبـاري، مهيـا هاي از دست رفتن فرصت اشاره كرد، مانند:

ديده و در هـاي آسـيبكشي از كودكان توسـط خـانوادهدن فرصت مناسب براي بهرهش
در معـرض  زا، قرار گـرفتنمعرض آسيب،باال رفتن ضريب سوانح و رويدادهاي آسيب

رفتارهاي پرخطر، احتمال جذب كودكان توسط باندهاي تبهكار و سودجويي از آنها،در 



كشي جنسي از كودكان توسط افراد رهمعرض سوءرفتار جسمي و جنسي قرار گرفتن، به
هاي اجتماعي به دليل حضور كودكان در خيابـان، احتمـال ضداجتماعي، افزايش آسيب

سوءمصرف موادمخدر وسوءاسـتفاده از كودكـان در امـر توزيـع و فـروش موادمخـدر، 
گرايش به بزهكاري به دليل عدم حمايت و نظارت والـدين و بسـتگان كـودك، ايجـاد 

اي به تحصيل ندارند و فـرار آنهـا از خانـه، كودكاني كه به داليل متعدد عالقهانگيزه در 
  ).1391خرداد 17(معبوديان، ارائه چهره زشت از شهر و تبعات ناخوشايند ناشي ازآن

هـاي) زيـادي هـاي غيردولتـي(انجمندر راستاي حمايت از اين نوع كودكان، نهـاد
و آن هم فراهم كردن امكانات آموزشي و اند، كه همه هدفي مشترك دارند تأسيس شده

پرورشي است، تا حامي اين كودكان كه بـه نـوعي مطـرود جامعـه و بـه دور از كـانون 
هـاي اوليـه زنـدگي در رشـد خانواده هستند، باشند. با توجه به نقش محوري كه سـال

شخصيتي كودكان دارد و شرايط خاص حاكم بر زندگي كودكان كار، كه بيشترين زمـان 
هاي آموزشي (كه برايشان گذارند، بايد فرصت كمي را كه در محلد را در جامعه ميخو

كنند، غنيمت شمرد. از آن جايي كه كودكان آسيب در نظر گرفته شده است)  سپري مي
شوند، از سـوي افـراد آن ي كار، بدون رشد فكري و آمادگي الزم وارد اجتماع ميديده

ند. در بسياري از اين كودكان نـوعي سـرخوردگي بـه گيرجامعه مورد پذيرش قرار نمي
لحاظ ترسيم آينده تحصيلي و شغلي براي خود، دلسردي به آينده، حس درك نشـدن از 
سوي خانواده و جامعه، حس بي ارزش بودن، احساس فراموش شدگي از سوي مردم و 

نفـس بـراي  جامعه،عدم دريافت احترام و عالقه مندي از سوي اطرافيان، نبود اعتماد به
پيشرفت، نداشتن توانايي نه گفتن، انجام هـر نـوع كـاري، برخـوردار نبـودن كـودك از 

هاي منفي والدين، حس بي ارزش بودن، طرد شدگي، حمايت و تأييد اطرافيان و توصيه
شود، اينها سوء استفاده عاطفي يا كالمي، بي توجهي و نوعي اختالل شخصيتي ديده مي

 گذارد.هش عزت نفس در اين نوع كودكان صحه ميمواردي هستند كه بركا

تا چندي پيش، محققين و نظريه پردازان، عزت نفس را قضاوت كلي فـرد در مـورد 
هاي اخير مشخص شده اسـت كـه كودكـان و بزرگسـاالن، دانستند، اما در سالخود مي

ه در دهنـد كـهاي مختلف مورد ارزيابي و قضاوت قرار مـيخودشان را از زوايا و جنبه



  هاي اجتماعي، تحصيلي، خانوادگي و كلي را نام برد. توان جنبهاين رابطه مي
شوند اما خودشان مسئول هستند شان نميها خودشان باعث ضعف عزت نفسانسان

). از آنجايي كه كودكان آسيب 1387، 1گيري كنند (ريكالنكه براي رهايي از آن تصميم
هـاي و يا افزايش عزت نفس خود را ندارند محـيطديده كار، شرايط مناسب براي غلبه 

هـا هسـتند. در ايـن ميـان ترين عامل در افزايش عزت نفس آنآموزشي كودكان مناسب
رود. از يكي از مؤثرترين ابزارهاي تربيت كودكـان و نوجوانـان بـه شـمار مـي "كتاب"

كالت كاربردهاي ادبيات در زندگي كودكان و نوجوانان، كمك بـه حـل مسـائل و مشـ
 15هاي مختلف سني، بـه خصـوص دوره نوجـواني اسـت. از عاطفي و رواني در دوره

شـود، امـا در بـرزخ ميـان تر با مسائل رو بـه رو مـيسالگي به بعد، نوجوان واقع بينانه
هايي بزرگسالي و كودكي است، به عالوه اعتماد به نفس الزم را ندارد، بنابراين به كتاب

و رشد عقلـي بـه او يـاري دهـد.اين كـاربرد خـاص كتـاب در  نياز دارد كه در تكوين
درمـاني فنـي  ). كتـاب1388شود(علي شـاهرودي، ناميده مي "كتاب درماني "اصطالح 

اند، به كار است كه از منابع نوشتاري براي كمك به افرادي كه با مشكالت عديده مواجه
يي كاربرد كتاب درماني دارد، ها قبل حكايت از ديرپاهاي تاريخي از قرنرود. نگاشتهمي

آرامـش "براي نمونه يونانيان باستان با نصب عالمتي بر سـر در كتابخانـه، آن را مـأمن 
اي كه نـه ناميدند. در حال حاضر هم كتاب درماني را به عنوان استراتژي برجسته "روح

و رفـع  تواند در هدايت كودكانتنها براي مشكالت باليني بلكه به عنوان تكنيكي كه مي
  ).2002، 3و استرانگ 2ساليوان(گيرندنيازهاي آنان هم مؤثر باشد، در نظر مي

با توجه به اهميت عزت نفس در پيشگري از مشكالت كودكان آسيب ديده كار 
ها در زندگيĤينده خود، پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سؤال وافزايش موفقيت آن

  نفس اين نوع كودكان مؤثر باشند؟افزايش عزتتواند بر ، مي"درمانيكتاب"است كه آيا 
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پژوهش حاضر يك پژوهش نيمه آزمايشياز نوع پيش آزمون و پس آزمون، با گـروه 
) مشـغول بـه 18 -11ي سـني كنترل و آزمايش است. جامعه پژوهش شاملپسـران (رده

د. باشـمـي1انجمن حمايت از كودكان كـار  "مركز خاوران"و  "مركز بازار"تحصيل در 
افراد شركت كننده در پژوهش به شيوه نمونه گيـري هدفمنـد انتخـاب شـدند. بـه ايـن 
صورت كه ابتدا پرسشنامه عزت نفسكوپر اسميت در اختيـار تمـام پسـران مشـغول بـه 

نفر)قـرار داده شـد. بعـد از 21» (مركز خـاوران«نفر) و  65» (مركز بازار«تحصيل در دو 
)  4عدد فاقد پايايي، به لحاظ دروغ سنج (امتياز باالي 48اجراي پرسشنامه، از اين تعداد، 

نفس در حد مطلوب بـود، ي داشتن عزتنفر امتيازي كسب كردند كه نشان دهنده 7و  
 30نام كه از پژوهش كنار گذاشته شد. در مرحله بعد، به صورت تصادفي و يك عدد بي

اي آزمايشي براي س مداخلهنفر باقي مانده به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند.سپ
گروه آزمايش (برگزاري جلسات كتاب درماني گروهي)  انجام شد،در مقابل براي گروه 

ي كتـاب اي صورت نگرفت. در نهايت، بعد از اتمام آخـرين جلسـهكنترل هيچ مداخله
نفس كوپراسميت از هر دوگروه كنتـرل درماني، پس آزمون با استفاده از پرسشنامه عزت

  يش گرفته شد.و آزما

  4نفس كوپر اسميتپرسشنامه عزت
، 27، 20، 13، 6مـاده آن ( سـواالت  8ماده است كـه 58گيري داراي اين ابزار اندازه

خرده مقيـاس:  4ماده باقي مانده آن، به  50درمجموع .) دروغ سنج است55، 48، 41، 34
ي و عزتنفس نفس خانوادگنفس اجتماعي، عزتنفس خود (از ديدگاه خود)، عزتعزت

خرده مقياس، يك نمـره كلـي 4شود. اين مقياس عالوه برتحصيلي( آموزشي) تقسيم مي
شود). شيوه نمره گذاري آزمـون نفس عمومي ياد ميدهد (كه از آن با عزتبه دست مي

نمـره و پاسـخ  "يـك"باشد يه اين ترتيب كه به پاسخ بلـي، به صورت صفر و يك مي
اي كـه يـك فـرد ممكـن اسـت بگيـرد صـفر حداقل نمـرهگيرد. تعلق مي "صفر"خير، 

مـاده دروغ سـنج بـيش از چهـار نمـره  8خواهد بود. چنانچه آزمـودني از  50وحداكثر
بياورد، به آن معني است كه اعتبار آزمون پايين است و آزمودني سعي كرده است خـود 
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هـا در قيـاسرا بهتر از آن چيزي كه هست جلوه بدهد. اين آزمون يكي از معتبرتـرين م
زمينه عزت نفس است و روايي و پايايي آن در مطالعات مختلفي در بسياري از جوامـع 

). تحقيقات متعدد ضـريب آزمـون كـوپر اسـميت را 1387به تأييد رسيده است(نظري، 
آموزان سـال اول تـا ) كه برروي دانش1373اند. در مطالعه شكركن و نيسي (تأييد كرده

آباد انجام گرديد. ضرايب اعتبار از طريق روش همبسته كردن هاي نجف سوم دبيرستان
هاي آزمون با معدل سال آخر آنان محاسبه گرديد. ضرايب بـه دسـت آمـده بـراي نمره

معني دار بوده است. در اين  001/0بودند كه در سطح  71/0و براي دختران 69/0پسران 
آمـوزان پسـر و دختـر بـه تحقيق ضرايب پايايي آزمون به روش بازآزمايي براي دانـش

  گزارش شده است. 92و  90ترتيب 

  شرح جلسات كتاب درماني گروهي
با استناد به تعاريف ذكر شده از كتاب درماني، در اين پژوهش روند به اين صـورت 

هاي مرتبط با هدف پژوهش توسط مربيان مطالعه شده است، نكات بوده است كه؛ كتاب
ي ودكان مورد پژوهش مستخرج شده است، و نحـوهمحوري متون، متناسب با شرايط ك

  ها بوده است.عملكرد و برگزاي جلسات دقيقا منطبق با موارد ذكر شده در كتاب
درماني گروهي بـر افـزايش هاي مربوط به ميزان تأثير  كتاببه منظور گردآوري داده

نامه ي كار، با گـروه آزمـون بـه روش مشـاهده و پرسشـنفس كودكان آسيب ديدهعزت
ي اسكيرالدي)جلسـاتبه نفـس نوشـتهعزت نفس كوپراسميت، با استناد به كتاب (عـزت

طور كه در تعاريف ذكر شد، كتاب درماني در معناي عام آن شرح زير برگزار شد. همان
ي برگـزاي شـود؛ نحـوهبه استفاده از محتواي كتاب جهت درمان افراد به كار بـرده مـي

واد خواندني از قبل توسط مربيـان مـورد مطالعـه قـرار جلسات به اين صورت بود كه م
هـا و ي برگزاري كـالس شـامل صـحبتي نشستن سر كالس، نحوهگرفته شد و نحوه

هايي كه طي جلسات انتخاب و اجرا شد، به استناد متون برگزيده متناسب با سن و بازي
از  هـاييشرايط كودكان و هدف پژوهش بود. براي عوض شـدن فضـاي كـالس بـازي

كه مناسـب  "ي جني موسليبازي براي افزايش عزت نفس كودكان نوشته 101 "كتاب 
هـاي هـا و پيـامبا هدف پژهش بودند انتخاب شد و سر كالس اجرا شدند. اجراي بازي



  نهفته در موادخواندني و ادغام اين دو فن به روند پژوهش كمك بسازايي كرد.
 ت جمـع شـدن در ايـن كـالس و ي اول به توضيح مربيان در خصـوص علـجلسه

ي شـما بـا هـدف برطرف كردن حس بدي كه شايد ناشـي از دانسـتن اينكـه همـه
ايد،سپري شد. بنابراين با اين منطق كـه مـا برطرف كردن ضعفي در اينجا جمع شده

اي را بـراي برگـزاري ايم تا در كنار هـم و بـا مشـورت هـم برنامـهاينجا جمع شده
هايتـان هسـتيد، ب دهيم و شما هم نمايندگان همكالسـيهاي كتابخواني ترتيكالس

آموزان الغا كالس را شروع كردند، گفتن اين جمالت مهم و با ارزش بودن به دانش
  كرد.مي

 ي ي دوم به چگونگي دوره هم جمع شدن اعضاي جلسه سـپري شـد، نحـوهجلسه
شدن بـه  اي در نظر گرفته شد، اين دور هم جمعنشستن در كالس به صورت دايره

ي رشد حس ارزشمند بودن و تعلق داشتن كودكان كمك كرد. به ايـن منظـور همـه
  ها كردند.اعضاي كالس به همراه مربيان شروع به دايره چيدن نيمكت

 ي سوم به آشنايي اعضاء با خصوصيات يكديگر سپري شد. در نظر داشتيم كه جلسه
كند تا ديگران و مربيـان  هر كس در اين جلسات براي خود صفت مثبتي را انتخاب

 "خودارزشـي"ها باعـث ايجـاد آن فرد را با آن صفت صدا كنند، انتخاب اين صفت
صفت "آموزان خواستند كه در ابتدا شود. به اين منظور مربيان از دانشدرون آنها مي

را تعريف كنند، و با توجه به نكات مطرح شده هر كدام يـك صـفت مثبـت  "مثبت
كنند و دليل انتخاب خود را بيان كنند، هر كـدام صـفتي را بـراي براي خود انتخاب 

خود انتخاب كردند و با ديگر اعضاء در مورد دليل انتخاب خود به بحث و گفـت و 
ها به شرح زير بود: صفت مثبت صفتي است كـه، گو پرداختند.  ازجمله تعاريف آن

اي مسـخره كـردن ي معناي خوب باشد، صفتي كـه در آن لفظـي كـه داردربردارنده
 است،  نباشد. 

 ي كودكـان در جلسـات ي چهارم اتخاذ راه حل عملي براي مشاركت همهدر جلسه
مدنظر بود. بر اساس مشورت مربيان و در نظر گرفتن شـرايط كودكـان ايـن جلسـه 
جهت آماده كردن فضا براي تقويت حس همكاري و ارزشمند بودن در افراد گـروه، 

دانش آموزان، لذت بردن از كار گروهي ؛ دادن مسئوليت  ايجاد يك نگرش مثبت در



ترين مشاركت را در جلسات داشتند، به عنـوان راهـي گروه به دانش آموزاني كه كم
ها و افزايش حس ارزشمندي در جمع ديگـر هدفمند براي مشاركت بيشتر در بحث

 دوستانشان در نظر گرفته شد.

 ي پنجم مربيان به جمع بندي نكات مطرح شده طي اين جلسات پرداختنـد و جلسه
ي ي كالس كتبـاً بنويسـند، همـهاز دانش آموزان خواستند كه نظرات خود را درباره

دانش آموزان در نظراتشان مطرح كردند، از كالس لذت بردند و نكـاتي كـه مـدنظر 
 ند كه اين جلسات باز هم تكرار شود.بود را كامالً فرا گرفته بودند و اصرار داشت

  هاي پژوهشيافته
ميانگين و انحراف استاندارد نمرات عزت نفس در مرحله پيش آزمون و پس آزمون 

هاي كنترل و آزمايش آورده شده اسـت.  بـه طـور كلـي ميـانگين به تفكيك براي گروه
پيش آزمـون نمرات مربوط به متغيرهاي پژوهش در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله 

براي گروه آزمايش افزايش يافتـه اسـت و در گـروه كنتـرل تفـاوت چنـداني مشـاهده 
  شود.نمي

 : ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك گروه 1جدول

 

 آزمايشكنترل

 ميانگين
انحراف
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 كلي نفسعزت
 2/61498 2/263588/5333 7/5333 پيش آزمون
 3/02844 8/06672/2189711/2000 پس آزمون

 نفس اجتماعيعزت
 3/06749 9/93332/711539/1333 پيش آزمون
 3/08607 8/93331/0328011/3333 پس آزمون

 نفس خانوادگيعزت
 2/05171 3/40002/063283/9333 پيش آزمون
 2/64215 3/80001/859345/1333 پس آزمون

 نفس تحصيليعزت
 2/43389 3/53331/407463/9333 پيش آزمون
 1/55226 3/33331/914854/1333 پس آزمون

نفس ( از ديدگاه عزت
 خود)

 5/76690 25/06676/2044526/6000 پيش آزمون
 9/51290 27/40006/7696829/9333 پس آزمون



هاي اين آزمون شامل نرمـال بـودن توزيـع هقبل از انجام آزمون كوواريانس، مفروض
هاي دو گـروه و همگنـي شـيب رگرسـيون فراواني متغيرها در جامعه، همگني واريانس

اسـميرنوف، آزمـون  –هاي كـالموگروف متغيرها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون
ات، اثر تعامل گروه و پيش آزمون به ترتيب، براي نرمال بـودن توزيـع نمـر لون بررسي

ها و همگني شيب رگرسيون نشان داد كه اين مفروضـات مـورد تأييـد همگني واريانس
 قرار گرفتند و انجام آزمون كوواريانس بالمانع است.

پس آزمون پس از تعديل نمرات  : نتايج تحليل كواريانس نمرات كلي عزت نفس در 2جدول
  آزمونپيش

مجموع  منبع تغييرات
 مجذورات

درجه
 آزادي

 Fمقدار  ن مجذوراتميانگي
سطح 
 معناداري

 0/25 9/4919/491/36پيش آزمون
 0/007 60/17160/178/64 گروه
  187/84276/95 خطا
   3055/00030 كل

هـا درنمـرات نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي بررسي تفاوت گروه 2در جدول
 Fست آمده از جـدول، مقـدارعزت نفس كودكان آورده شده است. با توجه به نتايج بد

باشد. از ايـن رو معني داري مي 01/0بوده و در سطح آلفاي  649/8بدست آمده برابر با 
نفـس  درماني موجب افزايش عـزتشود كه كتابفرض صفر رد شده و چنين نتيجه مي

 گردد.ي كار ميكودكان آسيب ديده

اجتماعي پس از تعديل نمرات پيش  : نتايج تحليل كواريانس نمرات پس آزمون عزت نفس3جدول
  آزمون

 مجموع مجذورات منبع تغييرات
درجه
 آزادي

سطح معناداري Fمقدار ميانگين مجذورات

 0/98 0/00210/0020/000پيش آزمون
 0/01 42/24142/247/69 گروه
  148/26275/49 خطا



   3272/0030 كل

هـا درنمـرات براي بررسي تفاوت گروهنتايج آزمون تحليل كوواريانس  3در جدول
عزت نفس اجتماعي كودكان آورده شده است. با توجه به نتايج بدست آمده از جـدول، 

باشـد. از معني داري مي 01/0بوده و در سطح آلفاي  693/7بدست آمده برابر با Fمقدار
درمـاني موجـب افـزايش شـودكه كتـاباين رو فرض صفر رد شده و چنين نتيجـه مي

 گردد.نفس  اجتماعي كودكان آسيب ديده كار ميعزت

: نتايج تحليل كواريانس نمرات پس آزمون  عزت نقس خانوادگي پس از تعديل نمرات پيش 4جدول
  آزمون

 منبع تغييرات
مجموع
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 
 معناداري

 0/22 1/55 93./7/9317پيش آزمون
 0/08 15/94115/943/11گروه
  138/19275/11 خطا
   758/00030 كل

هـا درنمـرات نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي بررسي تفاوت گروه 4در جدول 
 Fآورده شده است. با توجه به نتايج بدست آمده از جدول، مقدارعزت نفس خانوادگي 

باشد كه بيـانگر مي 089/0با  و سطح معني داري آن نيز برابر 116/3بدست آمده برابر با 
عدم تفاوت بين ميانگين نمرات دو گروه و عـدم رد فـرض صـفرمي باشـد. از ايـن رو 

نفـس  خـانوادگي كودكـان درماني موجب افزايش عـزتكتابتوان نتيجه گرفت كه مي
 گردد.ي كار نميآسيب ديده

س از تعديل نمرات پيش : نتايج تحليل كواريانس نمرات پس آزمون  عزت نفس تحصيلي پ5جدول
  آزمون

 درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
ميانگين
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 
 معناداري

 0/57 0/9910/990/31پيش آزمون



 0/25 4/311/38 4/311 گروه
  84/07273/11 خطا
   508/0030 كل

هـا درنمـرات گروه نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي بررسي تفاوت5 در جدول 
 Fعزت نفس تحصيلي آورده شده است. با توجه به نتايج بدست آمده از جدول، مقـدار

باشد كـه بيـانگر مي 25/0و سطح معني داري آن نيز برابر با  384/1بدست آمده برابر با 
عدم تفاوت بين ميانگين نمرات دو گروه و عـدم رد فـرض صـفرمي باشـد. از ايـن رو 

نفـس  تحصـيلي كودكـان درماني موجب افـزايش عـزترفت كه كتابتوان نتيجه گمي
 گردد.ي كار نميآسيب ديده

: نتايج تحليل كواريانس نمرات پس آزمون عزت نفس ( از ديدگاه خود) كودكان پس از تعديل 6جدول
  نمرات پيش آزمون

منبع تغييرات
مجموع
 مجذورات

درجه
 آزادي

 يسطح معنادار Fمقدار  ميانگين مجذورات

 0/70 10/19110/190/14پيش آزمون
 0/44 41/71141/710/59 گروه
   1898/332770/30 خطا
   26610/0030 كل

هـا درنمـرات نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي بررسي تفاوت گروه 6در جدول 
از عزت نفس ( از ديدگاه خود) كودكان آورده شده است. با توجه به نتايج بدست آمده 

 448/0و سطح معنـي داري آن نيـز برابـر بـا  593/0بدست آمده برابر با  Fجدول،مقدار
باشد كه بيانگر عدم تفاوت بين ميـانگين نمـرات دو گـروه و عـدم رد فـرض صـفر مي
نفس ( از درماني موجب افزايش عزتتوان نتيجه گرفت كه كتابباشد. از اين رو ميمي

 گردد.ي كار نميديدگاه خود) كودكان آسيب ديده

  گيريبحث و نتيجه



بيننـد. اي است كه، كودكان كار از جانب آن بيشترين آسيب را مـيعزت نفس مقوله
اگر با يك ديد كلي بنگريم آنچه كه حد يا خط قرمزي در جهت سالم زندگي كـردن و 

ها خواهد شد، ميزان رشد عزت نفس در كودكـان خواهـد تغيير جهت زندگي فعلي آن
شد عزت نفس براي سالمت جسم و روح اين نوع كودكـان ضـروري اسـت؛ تـا بود. ر

اي براي بهبـود كند اگر كودكي مجبور به كار كردن است و راه چارهجايي كه كمك مي
توانيم اتخاذ كنيم، حداقل به كمك رشد عزت نفس به او آموزش دهـيم وضعيت او نمي

  انتخاب كند. تا بتواند در بين كارهاي موجود بهترين گزينه را
درمـاني گروهـي، بـر افـزايش نتايج به دسـت آمـده حـاكي از آن اسـت كـه كتـاب

ي كار تأثير  دارد. رفتارهـاي نفس اجتماعي كودكان آسيب ديدهنفس كلي و عزتعزت
گيـري هاي دوستانه نيز قابل شكلاجتماعي عالوه بر محيط خانواده در مدرسه در محيط

درماني تمام مدت سعي بـر افـزايش رگزاري جلسات كتاباست. در اين تحقيق نيز با ب
كنـد، بـود؛ در اي كه فرد از طرف اطرافيان دريافت ميحس ارزشمندي، احترام و عالقه

واقع در اين مرحله مربيان در اجتماع كوچك كالس، به كودك نشان دادند كه داراي اثر 
  اي است كه بايد در جهت مثبت آزاد شود.نهفته

نفـس هاي عزتمباني نظري مطرح شده در مورد هر يك از خرده مقياس با توجه به
نفس بايد هـدفمان تقويـت يابيم كه طبق تعريف كوپراسميت، براي افزايش عزتدر مي

كند، باشد. كـه تمـامي حس ارزشمندي، عالقه، احترامي كه فرد از اطرافيان دريافت مي
  اين موارد در طي جلسات مدنظر مربيان بود.

نفس اجتماعي شامل عقايد كودك در مورد خودش به عنوان يك دوست براي عزت
). با استناد به تعريف بيان شده از بعد اجتماعي 1373ديگران، است(اسالمي نسب، 

كالس، شركت دادن شود كه انتخاب نوع نشستن سرنفس، به وضوح مشاهده ميعزت
هاي پازل)، انتخاب ردن تكههاي گروهي( مانند بازي گروهي مرتب ككودكان در بازي

صفت مثبت، تحسين در برابر رعايت قوانين مطرح در جلسات، تعامل با همساالن براي 
اي از گذراندن كالس، رسيدن به هدف مشترك، نظرخواهي ازكودكان در هر مرحله

  مؤثر بوده است.



تـأثير  نفـس درماني در افزايش بعد خانوادگي عزتها نشان داد كه كتابتحليل داده 
ها نسبت به كودكانشـان نداشته است؛ به اين معنا كه بر ميزان پذيرش و تحسين خانواده

تغييري حاصل نشده است. رابطه خانه و مدرسه تعـاملي دوطرفـه اسـت. هـر دو نهـاد 
تربيتي بايد به نقش خود عمل كنند تا تعليم و تربيت ثمربخش شوند. وجود معلمان بـا 

وجود پدر و مادر را پر نميكند و وجود والدين توانا و قابل صالحيت در مدارس، خالء 
).عدم ارتباط مربيان با خانواده باعـث 1392تواند جاي مدرسه را بگيرد( فهيمي، نيز نمي

  شد در اين بعد عزت نفس، تغيير حاصل نشود.
نفس به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندي تحصيلي خود بعد آموزشي عزت

اي كه اگر واكنش اطرافيان در مورد وضعيت تحصيلي فرد شود. به گونهمربوط مي
مطلوب باشد، در او احساس رضايت از خود ايجاد نموده و به قضاوت مثبت فرد 

ها نشان داد چون در طي ).تحليل داده1373كند(اسالمي نسب، درباره خودش كمك مي
رسي آنها وجود نداشت، جلسات از سمت مربيان بازخوردي نسبت به تغيير وضعيت د

درماني بر بعد رفتاري و اجتماعي كودكان تمركز تغييري حاصل نشد. در واقع كتاب
داشت و بر اين بحث كه اين كودكان به دليل مشكالت زندگي در خانواده و در اجتماع 

هاي به آنها توجهي نشده است، پرداخت. تأكيد اصلي در اين جلسات شناساندن توانايي
ه خودشان بود تا خود را فردي باارزرش بدانند. از اين منظر بتوانند در تمام كودكان ب

ابعاد زندگي خود، اجتماعي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي موفق باشند. براي موفقيت در 
درماني در ابعاد مختلف، زمان بيشتري نياز است كه بتوانند به موفقيت برسند؛  لذا كتاب

  صيلي تأثير  چنداني نداشت.نفس تحاين مدت زمان بر عزت
نفـس اي برآينـد كلـي از عـزتنفس(از ديدگاه خود) بـه گونـهعزت جايي كهاز آن

بخشـد خانوادگي، تحصيلي و اجتماعي است وبه آنها نوعي وحـدت و يكپـارچگي مي
درمـاني بـر ابعـاد خـانوادگي و تحصـيلي )؛ از آنجايي كـه كتـاب1373(اسالمي نسب، 

نفس( از ديـدگاه خـود) نيـز تـأثير ي نداشـته شته است، در عزتنفس تأثير ي نداعزت
  است.
ي شود، با توجه به نقش كليدي مدرسـه و مؤسسـات آموزشـي؛ رابطـهپيشنهاد مي 



اي مديريت شود؛ كه والدين نكات قابل ذكر فرزندانشان دوطرفه اولياء و مربيان به گونه
ي صحيح رفتار با كودكـان، بـه نحوهرا به معلمان توضيح دهند و معلمان نيز با آموزش 

والدين كمك كنند تا رابطه مناسب بين شاگرد، معلم و والـدين برقـرار شـود. خـانواده 
ها از دهد، بنابراين آگاهي آناجتماعي است كه بيشترين كمك را به فرزند خود ارائه مي

انشـان ها بـراي بهبـود اوضـاع كودكوضعيت نامناسب فرزندانشان و كمك گرفتن از آن
هاي مردم نهاد و ديگر مؤسسات فعال در زمينـه الزم و ضروري است. از طرفي سازمان

شناسـي، توانند با جذب نيروي انسـاني متخصـص بـه علـوم روانحقوق كودك نيز مي
مشاوره، علوم تربيتي و كتابداران با تجربه، راه را براي بهبود وضـعيت كودكـان آسـيب 

  ديده هموار كنند.

  نوشتپي
جمن حمايت از كودكان كار به عنوان نهادي مردمـي، غيردولتـي، غيـر سياسـي و ان

غيرانتفاعي به منظور ايفاي مسئوليت انساني و اجتمـاعي خـود و بـا هـدف حمايـت از 
با مجوز رسمي وزارت كشـور و  1381كودكان كار و كودكان در معرض آسيب از سال 

ذهب به كودكـان كـار و در معـرض بدون در نظر گرفتن مليت، قوميت، رنگ، نژاد و م
 5دهد. اين انجمـن داراي آسيب به صورت رايگان خدمات آموزشي و حمايتي ارائه مي

  www.apcl.org.irباشد.  مركز(اصلي، بازار، خاوران، همه كودكان و بم) مي
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