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Abstract
Introduction: Many child labors have impaired self-esteem, which leads to poor academic 
performance. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of self-esteem promotion 
program on academic performance in child labors.
Methods: In this quasi-experimental study, 60 child labors chidren were selected in two centers 
for support of cgild labor in Bazar and Khavaran, In the intervention group, enhancing self-esteem 
(ESE) program were presented at 18 training session. In the control group, only the routine trainings 
of the centers were given. Data collection tools were Cooper-Smith Self-Esteem Questionnaire and 
Academic Performance Questionnaire, which were completed before the intervention, immediately, 
one month after the intervention and three months after the intervention (six months in total) by 
groups.
Results: Most of the children in the intervention and control groups were 13 years old, boys, and 
have vendor job. No significant difference was observed between the two groups in self-esteem 
and academic performance scores before the intervention (p > 0.05). The self-esteem and academic 
performance scores of children in the intervention group was better than the score of children in the 
control group over time within 6 months of the study (p <0.001). 
Conclusions: The results of this study showed that the enhancing self-esteem program improves 
the self-esteem of child labor. In addition, the enhancing self-esteem program promotes children's 
academic performance.
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چکیده
مقدمــه: بســیاری از کــودکان کار دچــار اختــال در عــزت نفس هســتند کــه منجــر بــه عملکــرد ضعیــف تحصیلــی آنهــا مــی شــود. لــذا، 

هــدف از ایــن مطالعــه، تعییــن تاثیــر اجــرای برنامــه ارتقــای عــزت نفــس بــر عملکــرد تحصیلــی در کــودکان کار مــی باشــد. 
روش کار: در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی، 60 کــودک کار در دو مرکــز حمایــت از کــودکان کار در بــازار و خــاوران تهــران بــه صــورت 
در دســترس انتخــاب شــدند. در گــروه مداخلــه، برنامه ارتقــای عــزت نفــس در 18 جلسه ارائــه شــد. در گــروه کنتــرل تنهــا آمــوزش هــای 
روتیــن مراکــز داده شــد.  ابــزار جمــع آوری داده هــا در ایــن مطالعــه پرسشــنامه پرسشــنامه عــزت نفــس کوپــر اســمیت و پرسشــنامه 
عملکــرد تحصیــل در قبــل از مداخلــه، بافاصلــه، یــک مــاه بعــد از مداخلــه و ســه مــاه بعــد از مداخلــه )در مجمــوع شــش مــاه( بــود کــه 

توســط گــروه کنتــرل و مداخلــه پاســخ داده شــد و نتایــج آن بررســی شــد. 
یافتــه هــا: اکثــر کــودکان در گــروه آزمــون و کنتــرل  ســن 13 ســال، پســر و کار دستفروشــی داشــتند. تفــاوت معنــاداری بیــن دو گــروه 
از نظــر نمــره عــزت نفــس و عملکــرد تحصیلــی در قبــل از مداخلــه مشــاهده نشــد )p<0/05(. نمــره عــزت نفــس و عملکــرد تحصیلــی 

 .)p<0/001( کــودکان در گــروه آزمــون بــا گذشــت زمــان در مــدت 6 مــاه از مطالعــه بهتــر از نمــره کــودکان در گــروه کنتــرل بــود
نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه برنامــه ارتقــای عــزت نفــس بهبود عــزت نفــس کــودکان کار را بــه دنبال 

دارد. عــاوه بــر ایــن، برنامــه ارتقــای عــزت نفــس  بهبــود عملکــرد تحصیلــی کــودکان را به دنبــال دارد. 
کلیدواژه ها: عزت نفس، عملکرد تحصیلی، کودکان کار.

مقدمه
کــودکان کار بــه عنــوان پدیــده اي نوظهــور و مغایــر بــا فرهنــگ 
و ارزش هــاي کشــور اســت )1(. بــر اســاس تعــریف رسمی سازمان 
ــود  ــی ش ــه م ــه کودکانی گفت ــت جهانی کار، کودکان کار ب بهداش
که در فعالیت هاي اقتصادي مشارکت دارند کــه شــامل فعــالیتهاي 
بازاري و غیــر بــازاری اســت که به آنها مزد پرداخت مــی شود 
)2(. طبــق برآوردهــای ســازمان بیــن المللــی کار )ILO(  در ســال 
ــال  ــان در ح ــاله جه ــا 14 س ــودکان 10 ت ــد از ک 2017، 23 درص
کارنــد کــه بخــش عظیمــی از آنهــا در کشــورهای در حــال توســعه 
زندگــی مــی کننــد )3(. در کشــور ایــران آمــار و اطاعــات دقیقــی 

در مــورد کــودکان کار وجــود نــدارد. منابــــع دولتی طبق گزارشــی 
ــودکان کار را دو  ــداد کــ ــد تعــ ــه نمودن ــال 1395 ارائ ــه در س ک

میلیــون نفــــر می داننــد )4(. 
معضل کــودکان کار، عــاوه بــر اثرات منفی در ابعــاد انســانی، 
اخاقــی، اجتماعــی و اقتصــادی یــک مشکل بهداشــتی قابــل 
توجــــه نیــز بــه حســاب می آید. چرا کــــه وضعیــــت ســــامت 
کــودکان کار در هــر ســه بعــد جســمی، روانــی و اجتماعــی 
بــــه طــــور قابــل توجهی در ســطحی پاییــن تر از همســاالن آنها 
ــه دلیــل خشــونتهای  ــن، کــودکان کار ب ــر ای اســت )5(. عــاوه ب
ــه خــود را از دســت داده  ــدد از ســوی اجتمــاع روحی ــوع و متع متن
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ــه اضطــراب و  ــی ازجمل و بســیاری از آنهــا دچــار اختــااالت روان
افســردگی، پرخاشــگری، بدبینــی و تــرس، انــزوای اجتماعــی، عدم 
درک و کنتــرل مشــکات  محیطــی، اختــال جســمی و اجتماعــی 
ــن، مشکات عاطفی و رفتاري از قبیل  ــن بی مــی شــوند )6(. در ای
عــزت نفس پایین یکــی از مهمتریــن و شــایع تریــن آســیب هــای 
کــودکان کار اســت کــه 35% تــا 85% از آنهــا را گرفتــار مــی کنــد 

.)7(
عزت نفس درجه و ارزشی است که یک فرد براي خود قائل میشود 
)8( و از اساســی تریــن عوامــل رشــد مطلوب شــخصیت فرد اســت. 
ــا افزایــش عــزت نفــس احســاس توانمنــدی و  بــه طــوری کــه ب
ارزشــمندی در فــرد بــه وجــود مــی آیــد و موجــب تغییــرات مثبــت 
ــس  ــزت نف ــن، ع ــی شــود )9(. بنابرای ــرد م ــی ف در ســامت روان
یکــی از جنبــه هــای مهــم شــخصیت هــر فــرد اســت )10( افــراد 
دارای عزت نفس آسیب دیده تحمــل شــرایط دشــوار در زندگی 
ــروز پیامدهاي روانی  ــه ب ــر منجــر ب ــن ام ــه ای ــد ک روزمره را ندارن
و جسمانی زیــان بــاری در آنهــا مــی شــود )11(. عمــده کــودکان 
کار را دانــش آمــوزان و نوجوانــان تشــکیل مــی دهنــد. در حالــی 
کــه ســنین نوجوانــی دوره ای مهــم در شــکل گیــری عــزت نفــس 
ــا  ــن، مبت ــس پایی ــزت نف ــان داراي ع ــت )12(. نوجوان ــراد اس اف
بــه آشــفتگی هــاي روانــی از قبیــل اختــاالت ســلوک و عاطفــی                    
ــر ایــن، عــزت نفــس پاییــن اصلــی تریــن  مــی شــوند. عــاوه ب
پیــش بینــی کننده خشــونت و پرخاشــگری اســت. همچنیــن، افراد 
بــا عــزت نفــس پاییــن در دنیــای واقعــی مســتعد مشــکات برونی 

ماننــد بزهــکاری و رفتارهــای ضداجتماعــی مــی باشــند )13(. 
از ســوی دیگــر، عــزت نفــس از جملــه مهمتریــن عوامــل اثرگــذار 
ــد )14(.  ــی باش ــی م ــرد تحصیل ــرفت و عملک ــزش، پیش ــر انگی ب
صادقـــی و همـــکاران )1392( دریافـــتند کـه بیـــن عـزت نفـس 
دانـــش آمـــوزان موفـــق و ناموفـــق تفـــاوت معناداری وجود دارد 
ــه  ــت ک ــج مطالعه آلوز و همکاران )2002( نشان داده اس )15(. نتای
اشخاصی که از عزت نفس بیشتري برخوردار می باشــند، در مقایسه 
مشکات  و  زندگی  مسائل  دربرابر  نفسکم،  عزت  با  اشخاص  با 
مقاومت بیشتري مــی کننــد و در نتیجه احتمال موفقیتشان بیشتر 
است. از طرفی، پیشرفت تحصیلی با اعتماد به نفس، بخصوص در 
نمونه هاي جوانتر ارتباط مثبت دارد و در افرادي که درسطوح باالتر 
تحصیل بودند ایــن ارتبــاط کــم رنــگ گــزارش شــده اســت )16(. 
بنابرایــن بــر اســاس مطالعــات فــوق، عــزت نفــس از عوامــل مهــم 
در تربیــت کــودکان مــی باشــد و از اساســی تریــن عوامــل رشــد 
ــس  ــزت نف ــش ع ــا افزای ــذا ب ــت. ل ــرد اس ــخصیت ف ــوب ش مطل
احســاس توانمنــدی و ارزشــمندی در فــرد بــه وجــود مــی آیــد و 

موجــب تغییــرات مثبــت در ســامت روانی فرد می شــود. از ســوی 
دیگــر، افــراد دارای عزت نفس آسیب دیده تحمــل شــرایط دشــوار 
در زندگی روزمره را ندارنــد و از ایــن رو، کــودکان بــا عــزت نفــس 
ــوده، تحمــل ســرخوردگی نداشــته و در تصمیــم  پاییــن وابســته ب
گیــری مشــکل دارنــد. بنابرایــن، بــه نظــر مــی رســد ارائــه برنامــه 
هــای آموزشــی ارتقــا دهنــده عــزت نفــس مــی توانــد منجــر بــه 
بهبــود شــکل گیــری شــخصیت ســالم و بهبــود ســامت رفتــاری 
ــر شــرایط  ــن کــودکان در براب ــی ای در کــودکان کار شــده و توانای
ســخت زندگــی را افزایــش داده و لــذا مانــع بــروز رفتارهای ناســالم 
در اجتمــاع توســط آنهــا شــود. همچنیــن، کــودکان بــه واســطه کار 
ــد  ــل ندارن ــه تحصی ــه ادام ــی ب ــن تمایل ــزه پایی ــان و انگی در خیاب
ــا دارای عملکــرد ضعیفــی در تحصیــل هســتند. در واقــع،  و عمدت
در مطالعــه حاضــر کارآیــی اجــرای برنامــه ارتقــای عــزت نفــس 
ــی  ــرد تحصیل ــر عملک ــر آن ب ــن، تاثی ــس و همچنی ــزت نف ــر ع ب
ــه  ــی ک ــه اســت. از آنجای ــرار گرفت ــورد بررســی ق کــودکان کار م
مطالعــه ای در مــورد تاثیــر اجــرای برنامــه ارتقــا عــزت نفــس بــر 
عملکــرد تحصیلــی جمعیــت کــودکان کار یافــت نشــد. لــذا، هــدف 
از ایــن مطالعــه، تعییــن تاثیــر اجــرای برنامــه ارتقــا عــزت نفــس بر 

عــزت نفــس و عملکــرد تحصیلــی کــودکان کار بــود.

روش کار
در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی، کــودکان در مرکــز بــازار و مرکــز 
خــاوران شــهر تهــران از تیر الــی آذر  1399 به صورت در دســترس 
وارد مطالعــه شــدند. تعــداد نمونــه بــا توجــه بــه فرمــول زیــر بــا در 
نظــر گرفتــن حداکثــر خطــای نــوع اول 5 درصــد و خطــای نــوع 
ــرد  ــار 10/61عملک ــراف معی ــتفاده از انح ــا اس ــد و ب دوم 20 درص
ــر  ــرای ه ــکاران )1389( )17( ب ــاش و هم ــه قلت ــی مطالع تحصیل
گــروه 30 نفــر محاســبه شــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل 
تمایــل و رضایــت کــودک و والدیــن بــرای شــرکت در پژوهــش، 
داشــتن محــدوده ســنی 12 تــا 15 ســال )بــه دلیــل اهمیــت عــزت 
ــه                                                                                   ــمی ک ــکات جس ــتن مش ــن( )18(، نداش ــن س ــس در ای نف
ــی و   ــکات روان ــتن مش ــود، نداش ــل ش ــع تحصی ــد مان ــی توان م
ــس و  ــزت نف ــا ع ــوزش ارتق ــابقه آم ــچ س ــتن هی ــت، نداش معلولی
داشــتن نمــره عــزت نفــس ضعیــف تــا متوســط بــا توجــه بــه نمره 
ــود. همچنیــن  ــر اســیمت ب گــذاری پرسشــنامه عــزت نفــس کوپ
ــی یــک جلســه( از جلســات آموزشــی و  ــا غیبــت )حت کــودکان ب
دریافــت نمــره باالتــر از 4 براســاس معیار دروغ ســنجی پرسشــنامه 

عــزت نفــس کوپــر اســمیت از مطالعــه خــارج شــدند. 
ــه  ــد. ب ــرار گرفتن ــروه ق ــی در دو گ ــور غیرتصادف ــه ط ــودکان ب ک
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ــت از  ــه شــامل کــودکان انجمــن حمای طــوری کــه گــروه مداخل
ــازار بودنــد و نمونــه هــای گــروه کنتــرل از  کــودکان کار مرکــز ب
بیــن کــودکان کار انجمــن حمایــت از کــودکان کار مرکــز خــاوران 
انتخــاب شــدند. مداخلــه پژوهشــگر، اجــرای برنامه آموزشــی 
 )ESE( ــود. برنامه آموزشی ارتقا عزت نفس ــس ب ــزت نف ــا ع ارتق
 Live Wire ــی ــای زندگ ــارت ه از سری برنامه های آموزشی مه
Media بــود کــه توســط بنــگاه آموزشــی John Templeton  در 

ــده  ــی ش ــت )19(. برنامه طراح ــه اس ــعه یافت سانفرانسیسکو توس
ESE شــامل جلسات آموزش نظری و کارگاه هــای عملی و نمایــش 

ــودن،  ــرل خشم، قابل اعتماد ب ــار در مورد قدردانی از خود، کنت رفت
و  خود  حرمت  حفظ  ناامیدی،  با  برخورد  چگونگی  و  بودن  امیدوار 
دیگــران و مسؤولیت پذیری و احساس مســئولیت در مــورد کارهــای 
خود و دیگــران، روشهای مختلف حل مشکل و دعــوا، کنار آمدن بــا  
احساسات خود، چگونگی افزایش  مهــارت گوش دادن بــه دیگــران، 
دوست خوب بودن، رد کردن پیشنهادات در مواقع الزم )نــه گفتــن(، 
تعریف قلدری و نحوه بر خورد با آن، چگونگی شهروند خوب بودن، 
درســت کاری، عدم تبعیض، مراقبت از خود و دیگران و مشارکت در 
امور منــزل و مدرســه بــود )20( کــه بــا توجه به موقعیت کــودکان 
کار بازنگری و مثــال هــا و نمایشها مطابق با فرهنگ ایرانی بازسازی 
شــد و اصــل محتــوای هــر مرحلــه بــا توجــه بــه راهنمــای ایــن 
روش از روی ســایت مربوطــه و معرفــی کننــدگان ایــن روش 
ــا موقعیــت کار کــودک  ــاق ب ــرای انطب ــد و ب نوشــته و اجــرا گردی
و فرهنــگ کشــور، یــک روان شــناس بــه عنــوان مشــاور دوم هــم 
ــرنامه طراحی شده ابتدا  ــی و پایایی ب ــرد.  به منظور روای نظــارت ک
برنامه به صورت مقدماتی اجرا و نقایص آن بر طرف شد بــه ایــن 
صــورت کــه ابتــدا بــه روی 10 نفــر از کــودکان کار پــس از تاییــد 
محتــوای هــر مرحلــه توســط اســاتید مربــوط بــه ایــن حــوزه )روان 

شــناس بــه عنــوان مشــاور دوم و تیــم تحقیــق( اجــرا شــد. 
 ESE پــس از تاییــد برنامــه طراحــی شــده در گروه آزمــون، برنامــه
در گــروه مداخلــه بــه مــدت 18 جلســه )9 هفتــه( اجــرا شــد و در 
ــق ســعی نمــود  ــه. محق ــدون مداخل ــرل ب ــروه کنت ــدت گ ــن م ای
فضــای دوســتانه ای در کاس ایجــاد کنــد تــا کــودکان بــه راحتی 
ســواالت خــود را مطــرح کننــد و صحبــت هــای خــود را در رابطــه 
بــا هــر موضــوع را بیــان کننــد. الزم بذکــر اســت کــه بعــد از اتمــام 
ــرای پرســش و  هــر جلســه آموزشــی مدتــی در انتهــای جلســه ب

پاســخ و بحــث و گفتگــو اختصــاص داده شــد. 
ــورد  ــات م ــنامه، اطاع ــل پرسش ــش از روش تکمی ــن پژوه در ای
نظــر جمــع آوری شــدند. پرسشــنامه هــا شــامل پرسشــنامه 
ــر  ــس کوپ ــزت نف ــنامه ع ــناختی، پرسش ــت ش ــات جمعی اطاع

اســمیت و پرسشــنامه عملکــرد تحصیلی بــود. مشــخصات جمعیت 
شــناختی شــامل اطاعــات فــردی کــودک شــامل ســن، جنــس، 
شــغل، تحصیــات، فرزنــد چنــدم خانــواده و مشــخصات والدیــن 
ــرم از  ــن ف ــات ای ــود. اطاع ــات ب ــامل ســن، شــغل و تحصی ش
طریــق پرونــده محــل تحصیــل کــودک توســط پژوهشــگر تکمیل 

ــد.  گردی
پرسشــنامه عــزت نفــس کوپــر اســمیت شــامل 58 گویــه اســت و  
احساســات، عقایــد یــا واکنــش هــای فــرد را توصیــف مــی کنــد 
کــه بــه صــورت بلــی و خیــر بــه آن پاســخ داده مــی شــود مــواد 
هــر یــک از زیــر مقیاســها عبارتنــد از: مقیــاس عمومــی 26 مــاده، 
ــاس  ــاده مقی ــاس خانوادگــی 8 م ــاده  مقی ــاس اجتماعــی 8 م مقی
تحصیلــی یــا شــغلی 8 ماده، مقیــاس دروغ ســنجی 8 مــاده. نمرات 
زیــر  مقیاســها و هــم چنیــن نمــره کلــی، امــکان مشــخص کــردن 
ــود  ــی از خ ــر مثبت ــد تصوی ــراد واج ــه در آن اف ــی را ک ــه های زمین
ــس 50  ــزت نف ــره ع ــر نم ــازد، حداکث ــی س ــم م ــتند، فراه هس
اســت، نمــره 26 و کمتــر عــزت نفــس ضعیــف، نمــره 27 تــا 43 
ــوی  ــس ق ــزت نف ــر ع ــره 44 و باالت ــس متوســط و نم ــزت نف ع
ــش از  ــنج بی ــاده دروغ س ــی از 8 م ــه آزمودن ــت )21(. چنانچ اس
چهــار نمــره بیشــتر بیــاورد بــدان معنــی اســت کــه اعتبــار آزمــون 
پاییــن اســت و آزمودنــی ســعی کــرده اســت خــود را بهتــر از آن 
چیــزی کــه هســت نشــان دهــد )22(. در مطالعــه خالدیــان پایایــی 
پرسشــنامه از طریــق آلفــای کرونبــاخ 88% بــه دســت آمــده اســت 
)23(. ابراهیمــی نیــز ضریــب پایایــی ایــن پرسشــنامه را برابــر %78 
بیــان کــرده اســت )24(. پرسشــنامه عملکــرد تحصیلــی برگرفته از 
پژوهــش هــای فــام و تیلــور اســت. ایـن پرسشنامه دربرگیرنده 48 
گویه اســت و پنــج حیطــه عملکرد تحصیلــی شــامل: خودکارآمدی، 
تاثیــرات هیجانــی، برنامــه ریــزی، فقــدان کنتــرل پیامــد و انگیزش 
ــد. در روش نمره گـذاري هرگویـه داراي پـنج  ــی کن ــی م را بررس
پاسـخ هـیچ: نمره 1، کم: نمره 2، تاحدي: نمره 3، زیاد: نمره 4 وخیلی 
زیاد: نمره 5 و در یـازده پرسش که به صورت منفی است، روش نمره  
گذاري بـرعکس مـی باشـد. بیـشینه امتیـاز 240 و کمینه آن 48  
امتیاز است. نمــره کمتــر از 120 بیانگــر عملکــرد تحصیلــی ضعیف، 
نمــره بیــن 174-121 بیانگــر عملکــرد تحصیلــی متوســط و  نمــره 
ــد.  ــی باش ــوی م ــی ق ــرد تحصیل ــر عملک ــر از 175 بیانگ باالت
پرسشــنامه عملکــرد تحصیلی از جانــب درتــاج )1383( براي جامعۀ 
ایران توســعه یافتــه است. میزان پایایی این آزمون از روش همسانی 
درونی )آلفاي کرونباخ( برابر 74%  به دست آمد. روایی این آزمون از 
ــد اســت )25(. ــد ش طریق دو روش روایی محتوا و روایی سازه تایی

پرسشــنامه هــای عــزت نفــس کوپــر اســمیت و عملکــرد تحصیلی 
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در قبــل از مداخلــه و بافاصلــه، یــک مــاه بعــد از مداخلــه )26( و 
ــاه( )20( توســط  ــوع شــش م ــه )در مجم ــد از مداخل ــاه بع ســه م
گــروه کنتــرل و مداخلــه پاســخ داده شــد و نتایــج آن بررســی شــد.
ــزاری  ــرم اف ــته ن ــتفاده از بس ــا اس ــات ب ــل اطاع ــه و تحلی تجزی
SPSS 16 صــورت گرفــت. توزیــع نرمــال متغیر عملکــرد تحصیلی 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــمیرنوف م ــروف اس ــون کولموگ ــیله آزم به وس
گرفــت. بــا اســتفاده از آزمــون مربــع کای یــا آزمــون دقیــق فیشــر 
ــن شــامل  ــای مقایســه میانگی ــای اســمی، آزمون ه جهــت داده ه
ــود.  ــراری ب ــای تک ــدازه ه ــا ان ــس ب ــز واریان ــی مســتقل و آنالی ت

ســطح معنــاداری 5 درصــد در نظــر گرفتــه شــد. 

یافته ها
در مجمــوع، اطاعــات مربــوط بــه 60 کــودک در دو گروه بررســی 
شــد. اکثــر کــودکان در گــروه آزمــون )46/6%( و کــودکان در گروه 
کنتــرل )53/3%( ســن 13 ســال داشــتند. جنســیت پســر در گــروه 
ــتر  ــود. بیش ــب ب ــرل )90%( غال ــروه کنت ــون )76/7%( و در گ آزم
ــرل  ــروه کنت ــودکان در گ ــون )40%( و ک ــروه آزم ــودکان در گ ک
ــودکان در  ــر ک ــد. اکث ــه کار دستفروشــی مشــغول بودن )46/6%( ب
گــروه آزمــون )46/7%( و کــودکان در گــروه کنتــرل )%43/3( 
ــک  ــات دموگرافی ــدول1( اطاع ــد. )ج ــواده بودن ــوم خان ــد س فرزن
ــاداری در  ــاوت معن ــه را نشــان مــی دهــد. تف ــه هــای مطالع نمون
 .)P>0/05( دوگــروه از نظــر اطاعــات دموگزافیک مشــاهده نشــد

جدول 1. اطاعات دموگرافیک کودکان در گروه آزمون و کنترل

متغیر
کنترلآزمون

P-value
تعداد )%(تعداد )%(

4 )13/3(5 )16/7(12سن

0/844
13)46/6( 14 )53/3( 16

14)20(6)23/4( 7

15)16/7( 5)10( 3

13/300/776 ± 13/370/837 ± 0/964میانگین ± انحراف معیار

جنس
23)76/7(پسر  )90( 27

0/116
3 )10(7 )23/3(دختر

شغل

 8 )26/7(11 )26/7(کار در منزل

0/869
14 )46/6(12 )40(دستفروش

6 )20(5 )16/6(کارگاههای تولیدی

2 )6/7(2 )6/7(دیگر

12 )40(12 )40(ابتداییتحصیات
1

18 )60(18 )60(نهضتی

رتبه تولد

1)10(3 )10( 3

0/994
2)33/3( 10)36/7(11

3)46/7( 14)43/3( 13

4)10( 3)10( 3

ــادران )3/38 ± 41/4(  ــدران )4/41±47/4( و م ــن پ ــط س متوس
  .)p>0/05( ــا یکدیگــر نداشــتند ــاداری ب ــاوت معن ــروه تف در دو گ
ــروه  ــودکان در دو گ ــادران )41/1%( ک ــدران )45/8%( و م ــر پ اکث
کار در منــزل داشــتندکه تفــاوت معنــاداری بیــن دو گــروه از نظــر 

شــغل پــدر و مــادر مشــاهده نشــد )p=0/541(. ســطح تجصیــات 
ــواد  ــی س ــودکان ب ــادران )51/2%( ک ــدران )44/1%( و م ــتر پ بیش
بــود. تفــاوت معنــاداری بیــن دو گــروه از نظــر ســطح تحصیــات 

 .)p=0/711( ــادر مشــاهده نشــد م
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جدول2. میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس کودکان در قبل، بافاصله بعد، یک و 4 ماه بعد از مداخله در دو گروه

نمره عزت نفس

زمان 

کنترلآزمون
P-value

میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار

22/730/641 ± 21/95/75 ± 7/86قبل مداخله
22/910/000 ± 38/915/85 ± 5/55بافاصله بعد مداخله
23/780/001 ± 34/175/01 ± 8/11یک ماه بعد از مداخله

22/820/010 ± 29/835/33 ± 9/97سه ماه بعد از مداخله

در قبــل از مداخلــه، تفــاوت معنــاداری در دو گــروه از نظــر نمــره 
عــزت نفــس مشــاهده نشــد. در حالــی کــه در بعــد از مداخلــه در 
هــر ســه مــدت زمانــی بافاصلــه، 1 و 3 مــاه بعــد از کــودکان در 

گــروه آزمــون نمــره عــزت نفــس باالتــری نســبت بــه کــودکان در 
 .)p<0/05( گــروه کنتــرل داشــتند

جدول 3. نتایج تحلیل آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نمره عزت نفس در دو گروه آزمون و کنترل

گروه
شاخص آماری کنترل

P-value
Fمجذور میانگیندرجه آزادیمجموع مربعات

18238111823811112/70/001اثر تعاملی با زمان
4576/2814576/2827/920/000گروه

Repeated measurement ANOVA test

همچنیــن، اگــر چــه، در بررســی نمــرات عــزت نفــس کــودکان، 
ــره  ــددی، نم ــر ع ــه از نظ ــت ک ــوع اس ــن موض ــن ای ــج مبی نتای
عــزت نفــس کــودکان در ســه مــاه بعــد از مداخلــه کمتــر از نمــره 
آنهــا در بافاصلــه و یــک مــاه یعــد از مــاه اســت، بــا ایــن حــال،               

)جــدول3( بیانگــر آن اســت کــه نمــره عــزت نفــس کــودکان در 
گــروه آزمــون بــا گذشــت زمــان بهتــر از نمــره کــودکان در گــروه 

کنتــرل بــوده اســت. 

جدول4. میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس کودکان در قبل، بافاصله بعد، یک و 4 ماه بعد از مداخله در دو گروه

نمره عملکرد تحصیلی
زمان 

کنترلآزمون
P-value

میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار

0/442*83/71 ± 87/1215/68 ± 17/98قبل مداخله

85/040/001 ± 157/7513/15 ± 17/19بافاصله بعد مداخله

85/740/001 ± 161/9213/41 ± 18/11یک ماه بعد از مداخله
81/320/001 ± 151/8112/59 ± 17/74سه ماه بعد از مداخله

ــاداری  ــاوت معن ــه تف ــل مداخل ــی در قب ــرد تحصیل ــره عملک نم
بیــن دو گــروه تفاوتــی نداشــت )p=0/442(. در حالیکــه در بعــد 
از مداخلــه دو گــروه در هــر ســه دوره زمانــی بافاصلــه بعــد، 1 

ــی داشــتند  ــاداری در عملکــرد تحصیل ــاوت معن ــد تف ــاه بع و 3 م
ــدول4(. )P<0/05(. )ج

جدول 5. نتایج تحلیل آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نمره پرسشنامه عملکرد تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل

گروه
شاخص آماری کنترل

P-value
Fمجذور میانگیندرجه آزادیمجموع مربعات

226029/541226029/545096/570/000اثر تعاملی با زمان

1060/1011060/1023/900/000گروه

Repeated measurement ANOVA test
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اگــر چــه در بررســی نمــرات عملکــرد تحصیلــی کــودکان، نمــرات 
آنهــا در ســه مــاه بعــد از نظــر عــددی کمتــر از نمــرات بافاصلــه 
ــن حــال، جــدول 5  ــا ای ــود، ب ــه ب ــد از مداخل ــاه بع ــد و یــک م بع
نشــان مــی دهدکــه نمــره عملکــرد تحصیلــی کــودکان در گــروه 
آزمــون بــا گذشــت زمــان بهتــر از نمــره کــودکان در گــروه کنتــرل 

ــوده اســت )0/000(. ب

بحث
ــل از  ــه در قب ــان داد ک ــا نش ــل داده ه ــر، تحلی ــه حاض در مطالع
ــزت  ــره ع ــر نم ــروه از نظ ــن دو گ ــاداری بی ــاوت معن ــه تف مداخل
ــه  ــد مداخل ــه بع ــه در بافاصل ــی ک ــد در حال ــاهده نش ــس مش نف
ــس  ــزت نف ــره ع ــون نم ــروه آزم ــی در گ ــه دوره زمان ــز س در ه
ــن  ــود.  در همی ــر ب ــرل باالت ــروه کنت ــودکان در گ ــه ک ــبت ب نس
راســتا، شــکروی و همــکاران )1386( مطالعــه ای بــا هــدف تعییــن 
تاثیــر برنامــه آموزشــی ارتقــا عــزت نفــس )ESE( در نمونــه ای از 
ــد. در ایــن  دانــش آمــوزان دختــر کاس اول ابتدایــی انجــام دادن
مطالعــه نمــره عــزت نفــس دانــش آمــوزان در قبــل و بعــد مداخلــه 
بــه طــور معنــاداری بیشــتر بــود. ایــن مطالعــه بیانگــر نقــش و اثــر 
ــر ارتقــای عــزت نفــس دانــش- ــن برنامــه آموزشــی ب مثبــت ای
آمــوزان مــی باشــد. یافتــه هــای ایــن مطالعــه در راســتای نتایــج 
مطالعــه حاضــر بــود )20(. در مطالعــه دیگــری کــه توســط پلیــش 
و همــکاران )2006( انجــام شــد، نتایــج حاکــی از تفــاوت معنــادار 
نمــره پرسشــنامه کوپــر اســمیت در بعــد از مداخلــه نســبت بــه قبل 
مداخلــه بــود. نتایــج ایــن مطالعــه نیــز در راســتای مطالعــه حاضــر 
بــود )27(. پــارک و همــکاران )2015( تاثیــر یــک برنامــه ارتقــای 
عــزت نفــس را بــر عــزت نفــس در کــودکان مقطــع ابتدایــی کــه 
مشــکات رفتــاری داشــتند مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج ایــن 
مطالعــه نشــان داد کــه دربعــد از مداخلــه اعتمــاد به نفــس کودکان 
در گــروه آزمــون بیشــتر از گــروه کنتــرل اســت. در مطالعــه پــارک 
و همــکاران )2015( کــودکان بــا مشــکات رفتــاری وارد مطالعــه 
شــده بودنــد کــه مشــابه بــا کــودکان مطالعــه حاضــر اســت. چــون 
کــه مشــکات رفتــاری ماننــد خشــم، بزهــکاری و مــوارد دیگــر در 
تعــداد قابــل توجــه ای از کــودکان کار مشــاهده مــی شــود. علــت 
همســو بــودن نتایــج مطالعه پــارک و همــکاران )2015( بــا مطالعه 
حاضــر مــی توانــد بــه دلیــل تمرکــز برنامــه آموزشــی دو مطالعــه 
بــر درک از خــود و ارتباطــات بیــن فــردی در جهــت افزایــش عزت 
ــش  ــت افزای ــود جه ــی ش ــور م ــه تص ــی ک ــد. در حال ــس باش نف
عــزت نفــس تنهــا بایــد بــه تصویــر فــرد از بــدن خــود و یــا روحیه 

فــرد توجــه کــرد کــه ایــن کافــی نمــی باشــد )28(. 

ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ ــکاران )2003( در مطالع ــون و هم س
ــا اجــرای  ــاداری در ســطح عــزت نفــس کــودکان ب ــودی معن بهب
برنامــه ارتقــای عــزت نفــس وجــود دارد. در برنامه آموزشــی ســون 
ــود  ــود، بهب ــر، درک از خ ــات موث ــز ارتباط ــکاران )2003( نی و هم
مهــارت هــای ارتباطــی و داشــتن هــدف مــد نظــر بــود )29(. ایــن 
مــوارد در مطالعــه حاضــر نیــز در برنامــه آموزشــی گنجانــده شــده 
بــود. بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه جهــت ارتقــای عــزت نفــس 
کــودکان بایــد بــر روی آمــوزش خودشــناختی، ارتباطــات موثــر و 
هدفمنــد زندگــی کــردن کــودکان تمرکــز کــرد. لــذا از ایــن طریــق 
مــی تــوان انتظــار داشــت کــه کــودک بــا تمرکــز بــر توانمنــدی 
هــا و بهبــود مــراودات اجتماعــی خــود، بــرای دســتیابی بــه یــک 
ــا و  ــودک مهارت¬ه ــن رو، ک ــد. از ای ــاش نمای ــده آل ت خودای
ــه  ــول جامع ــورد قب ــه م ــی ک ــر اجتماع ــاط موث ــک ارتب ــوه ی نح
اســت را فــرا مــی گیــرد و از ایــن طریــق رفتارهــای خــود را اصاح 
مــی نمایــد )30(. در مطالعــه مــک وی و همــکاران )2004( تاثیــر 
ــتن،  ــالم زیس ــث س ــکل از مباح ــی متش ــه ای آموزش ــک برنام ی
ــر عــزت نفــس کــودکان  مدیریــت اســترس و ارتبــاط مثبــت را ب
کاس ششــم و هفتــم مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایج نشــان داد 
کــه عــزت نفــس کــودکان در قبــل و بعــد آمــوزش تفــاوت معنــادار 
داشــت و کــودکان در بعــد آمــوزش عــزت نفــس بهتــری نســبت 
ــه قبــل آمــوزش داشــتند. مباحثــی کــه در مطالعــه مــک وی و  ب
همــکاران )2004( آمــوزش داده شــده بــود در مطالعــه حاضــر نیــز 
مــد نظــر بــوده اســت )31(. لــذا مدیریت اســترس و ســالم زیســتن 
ــای  ــی ارتق ــای آموزش ــد در برنامه-ه ــه بای ــت ک ــی اس مفاهیم
عــزت نفــس مــورد توجــه قــرار گیــرد. کــودک بــا ســالم زیســتن 
ــه  ــی از آن ب ــود از مشــکات ناش ــترس خ ــرل خشــم و اس و کنت
دور خواهــد مانــد. بدیــن طریــق کــودک از رفتارهایــی کــه مــورد 
مذمــت جامعــه اســت مثــل بزهــکاری، درگیــری و زد و خــورد و 
ــذا موجبــات  ــد و ل آســیب هــای ناشــی از آن مصــون خواهــد مان
حفــظ عــزت نفــس کــودک از آســیب هــای اجتماعــی را فراهــم 
خواهــد کــرد. نتایــج در مطالعــه محمــودی راد و همــکاران )1386( 
حاکــی از نقــش و اثــر مثبــت آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی و 
ــود.  ــوزان ب ــش آم ــس دان ــزت نف ــر ع ــی ب ــئله اجتماع ــل مس ح
مهــارت اجتماعــی و حــل مســئله اجتماعــی جــزء مباحثــی بــود که 
در برنامــه آموزشــی ارتقــای عــزت نفــس مطالعــه حاضــر آمــوزش 
داده شــد. فــردی کــه دارای مهــارت اجتماعــی اســت توانایــی تغییر 
رفتارهــای خــود متناســب بــا شــرایط محیــط را دارد. از ســوی دیگر 
مهــارت حــل مســئله بــه فرآینــد تفکــر منطقــی و منظمــی گفتــه 
مــی شــود کــه بــه کــودک کمــک مــی کنــد تــا هنــگام رویارویــی 
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ــا مشــکات، راه حــل هــای متعــددی را بررســی و بهتریــن راه  ب
را انتخــاب کنــد. هــر دوی ایــن مهــارت هــا جــزء مهــارت هــای 
زندگــی اســت کــه مــی تواننــد عــزت نفــس کــودکان را افزایــش 
دهنــد چــون کــه کــودک دارای توانایــی پیشــرفت اجتماعــی و حل 
مشــکات خــود بــه موفقیــت هایــی در زندگــی دســت مــی یابــد 
کــه بهبــود عــزت نفــس وی را فراهــم مــی کنــد. در حالــی کــه 
ــی حــل مســئله و مهــارت اجتماعــی دچــار  ــدون توانای کــودک ب
شکســت هــای متعــددی در زندگــی خــود مــی شــود کــه عــزت 

نفــس او را کاهــش مــی دهــد )32(.     
کیــم و همــکاران )2011( نشــان دادنــد کــه برنامــه ارتقــای عــزت 
نفــس مــی توانــد منجــر بــه بهبــود عــزت نفــس کــودکان خانــواده 
هــای کــم درآمــد شــود. نمونــه هــای مطالعــه کیــم و همــکاران 
)2011( مشــابه مطالعــه حاضــر مــی باشــد کــه هــر دو مطالعــه از 
ــده اســت )33(.  ــتفاده ش ــد اس ــم درآم ــواده ک ــودکان دارای خان ک
یافتــه هــای مطالعــه بــاال نشــان مــی دهــد کــه علــی رغــم تفاوت 
در محتــوا و روش برنامــه ارتقــای عــزت نفــس، ایــن برنامــه هــا 
ــد تاثیــر مثبتــی در بهبــود عــزت نفــس کــودکان دارای  مــی توان
ــد.  ــته باش ــد داش ــم درآم ــواده ک ــاری و دارای خان ــکات رفت مش
بــه ظــور کلــی، مشــکات مربــوط بــه عــزت نفــس در کــودکان 
بــه دلیــل محــدود بــودن تجــارب تعاملــی آنهاســت. بــه طــوری 
ــس  ــزت نف ــر روی ع ــی ب ــر مخرب ــد تاثی ــی توان ــه شکســت م ک
کــودکان داشــته باشــد لــذا آمــوزش مثبــت اندیشــی کــه بخشــی 
ــد  ــی توان ــت م ــس اس ــزت نف ــای ع ــی ارتق ــه آموزش از برنام
ــردد )20(.  ــردگی گ ــش افس ــس و کاه ــزت نف ــود ع ــب بهب موج
برنامــه آموزشــی ارتقــای عــزت نفــس ایــن فرصــت را به کــودکان                         
مــی دهــد تــا مهارتهــای زندگــی را یــاد بگیرنــد. یادگیــری مهارت 
چگونــه زندگــی کــردن و ارتبــاط اجتماعــی داشــتن ســبب افزایــش 
ــا         ــار آنه ــاح رفت ــکات و اص ــل مش ــودکان در ح ــدی ک توانمن
مــی شــود کــه ایــن امــر مــی توانــد کاهــش پیامدهــای نامطلــوب 
مربــوط بــه شکســت در زندگــی را دنبــال داشــته باشــد و لــذا بدین 
طریــق برنامــه آموزشــی ارتقــای عــزت نفــس منجــر بــه افزایــش 

عــزت نفــس کــودکان مــی شــود )34(. 
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه دو گــروه از نظــر عملکــرد تحصیلی 
ــتند. در  ــه نداش ــل مداخل ــر در قب ــا یکدیگ ــاداری ب ــاوت معن تف
ــه  ــی در بافاصل ــرد تحصیل ــنامه عملک ــره پرسش ــه نم ــی ک حال
بعــد از مداخلــه، یــک مــاه و ســه مــاه بعــد از مداخلــه در کــودکان 
ــتر  ــرل بیش ــروه کنت ــودکان در گ ــه ک ــبت ب ــون نس ــروه آزم گ
ــود وضعیــت عــزت  ــر بهب ــود )p<0/05(. مطالعــه متعــددی تاثی ب
نفــس بــر عملکــرد تحصیلــی کــودکان را نشــان دادنــد. بعبارتــی 

ــار  ــوان انتط ــی ت ــودکان م ــس ک ــزت نف ــای ع ــش ارتق ــا افزای ب
ــکاران  ــت و هم ــت. احم ــان را داش ــی آن ــرد تحصیل ــود عملک بهب
ــد کــه ســطح پاییــن عــزت نفــس  باعــث  )2017( نتیجــه گرفتن
ــد )35(.  ــش یاب ــرد کاه ــی  ف ــرد تحصیل ــه عملک ــود ک ــی ش م
ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ ــکاران )2015( در مطالع ــاد و هم ارش
بیــن عــزت نفــس و عملکــرد تحصیلــی رابطــه معنــی دار مثبتــی 
وجــود دارد )36(. نتایــج ایــن مطالعــه در راســتای مطالعــه حاضــر 
اســت کــه بــا بهبــود عــزت نفــس کــودکان عملکــرد تحصیلــی نیز 
بهبــود مــی یابــد. احمــدی و همــکاران )1395( نیــز مطالعــه ای بــا 
عنــوان نقــش عــزت نفــس بــر عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان 
متوســطه انجــام دادنــد. یافتــه هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه 
بیــن عملکــرد تحصیلــی بــا عــزت نفــس رابطه  مثبــت وجــود دارد. 
ــی  ــت، عملکــرد تحصیل ــوان نتیجــه گرف ــه طــوری کــه مــی ت ب
ــطه  ــوزان دوره دوم متوس ــش آم ــس در دان ــزت نف ــاس ع ــر اس ب
ــکاران   ــلی و هم ــه روس ــود )37(. در مطالع ــی ش ــی م ــش بین پی
)2011( نیــز عــزت نفــس یکــی از عوامــل کلیــدی در تأثیرگــذاری 
بــر عملکــرد تحصیلــی فــرد بــود )38(. یافتــه هــای مطالعــه بــاال 
ــا ارتقــای عــزت نفــس  در راســتای مطالعــه حاضــر اســت کــه ب
کــودکان وضعیــت عملکــرد تحصیلــی بــه طــور معنــاداری بهبــود 

یافــت. 
بــا ایــن حــال در مطالعــه احمــد و همــکاران )2018( عــزت 
نفــس تاثیــر مســتقیمی بــر موفقیــت تحصیلــی نــدارد، امــا عــادت 
مطالعــه بــر موفقیــت تحصیلــی تأثیــر مــی گــذارد. یافته هــای این 
ــود. علــت عــدم معنــاداری  ــر خــاف مطالعــه حاضــر ب مطالعــه ب
عــزت نفــس بــا موفقیــت تحصیلــی در ایــن مطالعــه مــی توانــد 
ــگاه  ــک دانش ــا ی ــدگان از تنه ــرکت کنن ــاب ش ــل انتخ ــه دلی ب
عمومــی اســت. در حالــی کــه بــرای تعییــن همبســتگی بیــن ایــن 
ــف  ــدگان در محیــط هــای مختل ــه شــرکت کنن ــاز ب ــر نی دو متغی
اســت )39(. همچنیــن در مطالعــه ســلیمانیان و همــکاران )1393(، 
اگــر چــه افراد با عزت نفس باال از میانگین معدل باالتري برخوردار 
ــه ای  ــز یافت ــه نی ــن مطالع بودند اما این رابطه معنادار نبود )40(. ای
بــر خــاف مطالعــه حاضــر داشــت. علــت ایــن تفــاوت در نتایــج                                
ــه دلیــل تفاوت هاي فرهنگی و تغییرات سریع عوامل  ــد ب مــی توان
در طول زمان باشــد کــه نمی تــوان بعنوان یک قانون عمومی وکلی، 
ــوان  ــی ت ــن م علل خاصی را براي همه جوامع مطرح نمود. بنابرای
گفــت کــه عــزت نفــس یــک عامــل موثــر بــر انگیــزش، پیشــرفت 
و عملکــرد تحصیلــی کــودکان اســت )14(. از ســوی دیگــر عــزت 
نفــس و عملکــرد تحصیلــی ارتباطــی دو طرفــه دارنــد بــه طــوری 
ــری  ــس عملکرد تحصیلی مناسبت ــزت نف ــودکان دارای ع ــه ک ک
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دارنــد و مورد تحســین معلمان هســتند و بدین ترتیــب عزت نفس و 
ــز بیشتر مــی شــود )41(.  ــت او نی احساس کفای

از محدودیــت هــای پژوهــش احتمــال عــدم همــکاری کــودکان 
بــرای انجــام پژوهــش بــود کــه بــرای رفــع ایــن محدودیــت بــرای 
کــودکان هدایــای کوچــک در جلســات آموزشــی برنامــه ارتقا عزت 
نفــس در نظــر گرفتــه شــد. پیشــنهاد مــی شــود تاثیــر روش هــای 
ــه کار  ــس ب ــزت نف ــای ع ــرای ارتق ــات ب ــه در مطالع ــری ک دیگ
رفتــه اســت مثــل بهبــود تصویــر ذهنــی کــودک از جســم خــود 
و درک از خــود کــه در مطالعــات مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت 
در گــروه جداگانــه بــا برنامــه ارتقــای عــزت نفــس )ESE( بــر روی 
عــزت نفــس و عملکــرد تحصیلــی کــودکان مــورد مقایســه قــرار 

داده شــود. 
عــاوه بــر مــوارد فــوق پیشــنهاد مــی شــود تاثیــر ایــن روش بــر 

روی گــروه هــای ســنی دیگــر مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

نتیجه گیری
ــای  ــه ارتق ــه برنام ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــل از ای ــج حاص نتای

عــزت نفــس )ESE( بهبــود عــزت نفــس کــودکان کار را بــه دنبال 
دارد و ایــن تاثیــر مثبــت ادامــه دار مــی باشــد. همچنیــن برنامــه 
ارتقــای عــزت نفــس )ESE( بهبــود عملکــرد تحصیلــی کــودکان 
را بــه دنبــال دارد و تاثیــر آن پــس از گذشــت ســه مــاه نیــز حفــظ 

مــی شــود. 
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