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چکیده

این پژوهش، اثربخشی الگوي وظیفه مداري بر کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر در کودکان کار 

است که براي اولین  اهمیت و ارزش پژوهش حاضر از این جهت. را مورد بررسی قرار داده است

بار در ایران الگوي وظیفه مداري در مداخالت مددکاري اجتماعی به صورت علمی مورد بررسی 

و مطالعه قرار گرفته است و پروتکلی بر اساس الگوي وظیفه مداري براي مداخله گروهی در کار 

  .هاي در معرض آسیب کودکان کار تدوین و تنظیم شده است با گروه

است، تعداد ) پس آزمون با گروه کنترل - پیش آزمون(آزمایشی ش که از نوعدر این پژوه

نفر جامعه آماري،  70، از بین »رویش نهال جوان«سال مؤسسه  15تا  13نفر از کودکان کار  30

اند؛ به صورتی که بین جامعه آماري مورد نظر، افرادي که گرایش به  نمونه گیري و گزینش شده

بر اساس پرسش نامه خطرپذیري نوجوانان ایرانی باالتر بود، مشخص شده  رفتارهاي پرخطر آنها

سپس با . به صورت تصادفی قرار گرفتند) نفر 15(و کنترل ) نفر 15(و در دو گروه آزمایش 

جلسه به اجراي مداخله مددکاري اجتماعی بر  10استفاده از الگوي وظیفه مداري گروهی، طی 

هاي  براي تحلیل داده. ، روي گروه آزمایش پرداختیم»ري گروهیپروتکل الگوي وظیفه مدا«اساس 

هاي ناپارامتري و  شامل آزمون(کمی جمع آوري شده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی 

  .تجزیه و تحلیل صورت گرفت spssو با استفاده از نرم افزار . استفاده شد) تحلیل کواریانس

گین نمرات گروه آزمایش پس از اجراي مداخله در متغیر بر اساس نتایج به دست آمده، میان

گرایش به رفتارهاي پرخطر و ابعاد آن کاهش یافته است و در مقایسه با گروه کنترل تفاوت 

توان گفت که مداخله گروهی مبتنی بر الگوي وظیفه  در نتیجه می. دهد معناداري را نشان می

توان از آن  اعی در کار با کودکان کار است که میمداري یکی از مداخالت کاربردي مددکاري اجتم

  .در کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر این گروه آسیب پذیر استفاده نمود

  يالگوي وظیفه مداري، گرایش به رفتار پرخطر، کودکان کار، مددکاري اجتماعی گروه: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و بیان مساله

کودکان کار
1

هاي جامعه هستند که به  یب پذیر ترین گروهترین و آس از جمله محروم 

هاي یاورانه به ویژه حرفه مددکاري اجتماعی مورد توجه قرار  عنوان گروه هدف رشته

هاي عاطفی  عدم دریافت حمایت: هاي خاص این گروه از قبیل به دلیل ویژگی. گیرند می

ت بودن و طی سرپرسو روانی از جانب خانواده و یا داراي خانواده بد سرپرست و بی

هاي رشد و برآورده نشدن نیازهاي اساسی و مجبور به کار بودن آنها  نکردن بهنجار دوره

هاي آسیب زا، همواره این افراد به صورت بالقوه پتانسیل باالیی در کشیده  در محیط

شدن به انحرافات و انواع بزهکاري را دارند؛ از جمله باال بودن میزان گرایش به 

خطررفتارهاي پر 
2

توان آن را هم به عنوان پیامد شرایط این گروه و هم زمینه  که می 

  .ساز شرایط دشوار آنها در نظر گرفت

این پژوهش بر آن است تا با تمرکز بر مداخله در زمینه کودکان کار بتواند بخشی 

مداخالت مبتنی بر شواهد در مددکاري اجتماعی . از نیازهاي این حوزه را پاسخگو باشد

. زه کار با کودکان در جهان و خصوصآ در ایران از اهمیت باالیی برخوردار استو حو

تر است  اي موثرتر و اثربخش اینکه براي مراجعان در مددکاري اجتماعی چه مداخله

. هاي اصلی درمانگران از جمله مددکاران اجتماعی بوده است همواره یکی از دغدغه

ن مداخله، همواره استفاده از شواهد و یکی از رویکردهاي مهم در انتخاب بهتری

مستندات علمی براي پاسخ به این سئواالت است که مهمترین تاثیرات مستقیم مداخله 

  کند؟ بر مراجعین چیست؟ و این مداخله چه فواید و منافعی را براي مراجع ایجاد می

مداخله مبتنی بر شواهد
3

فرآیندي است که در آن پژوهشگر سعی در تلفیق  

الت مطالعه شده با یک تجربه بالینی داشته تا بتواند در چهارچوب رعایت منافع مداخ

 Social(هایی در این راستا بپردازد مراجع و اخالقیات، به ارائه مداخالت و سرویس

                                               
1. Child labor
2. High-risk behaviors
3. Evidence-Based Intervention
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work policy, 2010( اي مددکاري اجتماعی در  با توجه به کمبود مطالعات مداخله

ها را  اند در زمینه کودکان کار، بخشی از نقصانتو حوزه کودکان کار، این مطالعه می

پوشش داده و از طرفی در حوزه مداخالت مددکاري اجتماعی نیز، تمرکز بر الگوي 

  .وظیفه مداري، بر شواهد و مستندات مبتنی بر عمل مددکاري اجتماعی خواهد افزود

ه بوده و بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، بیشتر کودکان کار داراي خانواد

بسیاري از این کودکان، مهاجر . هاي آنها اغلب کم درآمد و پرجمعیت هستند خانواده

تعدادي . دهند بوده و بخش قابل توجهی از آنان را کودکان مهاجر افغانستانی تشکیل می

از این کودکان در معرض آزارهاي جسمی، جنسی و روانی در محیط کار و زندگی 

ساله  12-18کودکان % 1/29ن برآورد شده است که در حدود و همچنی. خود قرار دارند

  ).32: 1394وامقی و همکاران، (اند  سابقه رابطه جنسی داشته

هاي رفتاري و انحرافات اجتماعی این است که  اعتقاد متخصصان در بررسی اختالل

سب هاي اجتماعی، در ناتوانی افراد از تحلیل صحیح و منا ها و آسیب بسیاري از اختالل

هاي دشوار و  از خود و موقعیت خویش، عدم احساس کنترل جهت مواجهه با موقعیت

طارمیان (عدم آمادگی براي حل مشکالت و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد 

هایی که از طریق پروتکل الگوي  بنابراین یادگیري مهارت). 26: 1378و همکاران، 

تواند در ابعاد مختلف به این کودکان کمک کند شود، می وظیفه مداري گروهی ارئه می

کند که  ها کمک می در ابتدا، این مهارت. و منجر به رشد و پیشرفت عملکرد آنها شود

تري مسائل خود را حل و فصل کنند و به دنبال آن این فرآیند  کودکان به شکل مناسب

ادگیري این ی. شود ها می منجر به افزایش اعتماد به نفس و حس خودکارآمدي آن

دهد و  ها در فرآیند مداخله گروهی، قدرت سازش یافتگی افراد را افزایش می مهارت

  .کنند افراد بهتر با موانع و مشکالت زندگی مقابله می
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پژوهش حاضر، با عنوان؛ اثربخشی الگوي وظیفه مداري
1

بر کاهش گرایش به  

فه مداري در بین طیفی الگوي وظی. رفتارهاي پر خطر در کودکان کار مطرح شده است

هاي اخیر  از رویکردهاي درمان کوتاه مدت در مددکاري اجتماعی است که در سال

این الگو تعامل طوالنی مدت بین مددکار اجتماعی و مراجع را . اند اهمیت بیشتري یافته

کند و بر  شود، رد می هاي حمایتی و آگاهی دهنده در نظر گرفته می که در درمان

ر و مشخص تمرکز دارد و به صورت ساختارمند و برنامه کوتاه مدت در مشکالت آشکا

  باشد کار با مشکالت مطرح است و کامآل از پشتیبانی پژوهشی برخوردار می

}Garvin, C., W. J. Reid, and L. Epstein. (1976) ؛Raushi, T. M. (1994) ؛

Kilgore, D. K. (1995) ؛Kinnevy SC, Healey BP, Pollio DE, North CS (2008) ؛

Verma PK, Chaudhury S (2017){. شارلخ
2

در سالمندان بستري شده این ) 1985(

دهد که محققان مختلف درباره چیستی  این پژوهش نشان می. الگو را به کار گرفت

) 1974(شارلخ، مقاله گاروین . هاي متفاوتی دارند الگوي وظیفه مداري گروهی برداشت

توان گفت این  کند؛ زمانی می کند و سپس در تعریف آن بیان می میرا منبع مرجع ذکر 

شرکت کنندگان، یک پروژه را براي دستیابی به «رویکرد به کار گرفته شده است که 

کار گاروین . )Scharlach,1985: 34(»اهداف اجتماعی مشخص طراحی و اجرا کنند

براي انجام دادن وظایف  الگوي وظیفه مداري گروهی را مشخصآ ابزار کمک به افراد

کند بلکه کاربرد آن را در  هاي گروهی را رد نمی این تعریف پروژه. کند فردي تعریف می

بر کاربرد ) 1978(» رید«. گیرد کمک کردن به افراد براي انجام وظایفشان در نظر می

الگوي فعالیت وظیفه مداري
3

تضاد بین فردي، نارضایتی در روابط : هاي در حوزه 

هاي رسمی،  هاي مربوطه، مشکالت با سازمان اعی، مشکالت در ایفاي نقشاجتم

مشکالت در تصمیم گیري، تنش و فشارهاي عاطفی واکنشی و منابع ناکافی، تاکید 

بنابراین با استفاده از این الگو در کودکان کار که در اغلب این موارد دچار . کند می

                                               
1. Task-centered model
2. Scharlach
3. Task-centered practice
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ارهاي پر خطر در آنها مؤثر عمل کرد توان درکاهش گرایش به رفت باشند می مشکل می

  ).214: 1396پین،(

توان به جدید بودن این موضوع از  در خصوص اهمیت نظري پژوهش حاضر، می

گردد تا اثربخشی  جهات مختلف اشاره کرد؛ در این پژوهش براي اولین بار سعی می

که یکی از همچنان . الگوي وظیفه مداري را بر روي کودکان کار مورد سنجش قرار داد

ها از طریق بررسی و به  هاي پیشرفت در علوم مختلف توسعه و گسترش نظریه راه

هاي جدید و متنوع است، یکی از موارد مورد توجه در این  ها در حوزه کارگیري آن

باشد، به صورتی که الگوي وظیفه  پژوهش تالش جهت گسترش و توسعه نظریه می

دکاري اجتماعی گروهی گسترش داده شده و به به سطح مد» ایپشتین«و » رید«مداري 

هاي کار با فرد و کار با  شود که البته در این راه مواردي از قبیل تفاوت کار گرفته می

ها در نظر گرفته خواهد شد و تالش شده است با مطالعه و کمک نمونه تحقیقات  گروه

الگو براي  علمی خارجی در مسیر درست حرکت شود و همچنین از این جهت که این

اولین بار در ایران در یک تحقیق علمی به طور اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته 

  .باشد است حائز اهمیت می

یکی از مواردي که همواره در تحقیقات علمی باید در نظر گرفته شود، سازگاري 

باشد، از این  هاي هدف تحقیق می ها و الگوهاي انتخاب شده در کار با گروه نظریه

ها و شرایط خاص گروه هدف  ت در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و ویژگیجه

یعنی کودکان کار، از قبیل عدم دسترسی طوالنی مدت و مستمر به این افراد که روزانه 

کنند و بی اعتماد بودن به  هاي کاري سپري می زمان زیادي را در خیابان و محیط

ف و داشتن ذهنیت و عالقه به کارهایی با نتیجه هاي مختل هاي طوالنی مدت برنامه دوره

ها احساس  تر، لزوم به کارگیري یک رویکرد و الگوي متناسب با این ویژگی زود بازده

شد، در نتیجه الگوي فعالیت مبتنی بر وظیفه مداري به عنوان یک الگوي تخصصی و 

. تخاب گردیدعلمی رشته مددکاري اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش ان

هاي اشاره شده این الگو و همچنین  با توجه به صراحت و شفافیت و دیگر ویژگی
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ماهیت حوزه کار با کودکان در وضعیت دشوار و کودکان کار، لزوم یک مداخله کوتاه 

هاي کنونی مسائل ویژه،  مدت برنامه ریزي شده و ساختارمند با تمرکز بر راه حل

در نتیجه این . ح شده در پی دست یابی به این مهم استشود که الگوي مطر احساس می

مطالعه به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا مداخالت مددکاري اجتماعی با الگوي 

  تواند مدل مناسبی در کار با کودکان کار باشد یا خیر؟ وظیفه مداري می

  

  مرور پیشینه

ین پژوهش در ایران، تحقیقی که پس از بررسی تحقیقات انجام گرفته مرتبط با پیشینه ا

اما . الگوي فعالیت وظیفه مداري را مورد بررسی علمی قرار داده باشد، یافت نشد

هاي دیگر که تا حدي نزدیک به الگوي وظیفه مداري بودند در  هایی با طراحی پژوهش

هایی که بر  هاي کودکان و نوجوانان در معرض خطر و یا پژوهش خصوص گروه

در اینجا به بررسی . کار پرداخته بودند، پیشینه داخلی را شکل داد وضعیت کودکان

  .پردازیم تحقیقات خارجی و داخلی می

فعالیت مبتنی بر وظیفه مداري در مددکاري اجتماعی، در ابتدا با مجموعه مطالعات 

رید«مشهودي که توسط 
1

اپشتین«و » رید«، )1969(» شین«و » 
2

» رید«و ) 1972(» 

در این مطالعات که با موضوع مقایسه اثربخشی . شد، شروع گردیدانجام ) 1985(

: خدمات کوتاه مدت نسبت به خدمات طوالنی مدت ارائه شد، این نکات آشکار گردید

ابتدا بر خالف انتظارات آن زمان، کارآیی درمان طوالنی مدت، حتی اگر این نوع درمان، 

درمان کوتاه مدت برنامه «دوم، . دکرد، نقض گردی دوره طوالنی مدتش را کامآل طی می

و در نتیجه، الگوي وظیفه مداري به عنوان الگوي . کارآمد تشخیص داده شد» ریزي شده

  ).196: 1396پین،(کارآمد مطرح شد 

                                               
1. Reid
2. Epstein
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اولین ارزیابی الگوي وظیفه مداري گروهی توسط گاروین
1

، رید و ایپشتین 

یکی در محیط روانپزشکی . گزارش شد که بر مبناي دو پروژه قرار داشت) 1976(

و پروژه دیگر بر روي دانش ) دو گروه(بیماران سرپایی بر روي بیماران بزرگسال 

از نه گروه تشکیل شده در این مدرسه، . اجرا شد) نه گروه(آموزان یک مدرسه دولتی 

. اعضاي سه گروه، در انجام وظایفشان در سطحی قابل توجه و یا بهتر عمل کردند

دیگر تا حدودي وظایفشان را انجام دادند؛ و در سه گروه باقی مانده،  اعضاء سه گروه

پروژه بعدي . اعضاء توانستند تنها در سطح کمی در حصول انجام وظایفشان عمل کنند

با اینکه . در محیط روانپزشکی بر روي گروهی از زنان با اختالل افسردگی واکنشی بود

جام دهند، بقیه ناموفق بودند و محققان آن را تعدادي از زنان توانستند وظایفشان را ان

:Tolson and Garvin, 2003(در نظر گرفتند » ضعف وظایف«نشانه  255(.  

پومروي
2

در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی مداخله گروهی ) 1995(و همکاران،  

روانشناختی و وظیفه محور براي اعضاي خانواده افراد مبتال به ایدز، این الگو را در 

در نتیجه این . آزمایشی، براي گروه هدف مورد سنجش قرار دادند-ب پژوهشی شبهقال

پژوهش، گفته شده است که هشت جلسه مداخله گروهی روانشناختی و وظیفه محور، 

نفر از اعضا  33در کاهش استرس، ننگ درك شده، افسردگی و اضطراب میان 

  .ها، مؤثر بوده است خانواده

کیلگور
3

اي، الگوي  اش بر اساس یک مدل تحقیق توسعه ه دکتري، در رسال)1995(

وظیفه مداري گروهی را براي مردان بزرگسال متجاوز جنسی در یک مرکز سالمت 

هر یک از . روان به کار گرفت که میزان مشارکت در آن قابل قبول و کافی برآورد شد

ددکاران مددجویان، پنج تا شش وظیفه برون گروهی را که توسط اعضاء گروه یا م

این وظایف معطوف به بررسی ماهیت مشکالت . اجتماعی تعیین شده بود، انجام دادند

                                               
1. Garvin
2. Pomeroy
3. Kilgore
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بین پروسه انجام وظایف و دستیابی به اهداف یک . در جریان درمان مددجویان بود

همبستگی مثبت متوسط وجود داشت، و تمام مددجویان در دستیابی به اهداف، موفق 

رسد که وظایف  رانگیز انجام شده که در آن به نظر میاین پروژه با روشی بحث ب. شدند

کند که وظایف توسط  بر اعضاء تحمیل شده است، در حالی که مدل استاندارد تاکید می

  .اعضاء تقسیم گردد، ولو اینکه با کمک مددکار اجتماعی و دیگر اعضاء باشد

رائشی
1

ي پیش ا اش را همسو با خطوط تحقیق توسعه نیز رساله دکتري) 1994(

در محیط } مادر{برده است و الگوي وظیفه مداري را در کار با دانش آموزان تک والد 

مدل مورد نظر در یک محیط شهري براي دو گروه آزمایش . یک کالج توسعه داده است

ها، بر مشکالت حل مسئله که موفقیت در کالج را تحت تأثیر قرار  در این گروه. شد

مورد بررسی قرار گرفتند، » فشرده«ها در محدوده زمانی  هاین گرو. دهد، تمرکز شد می

از . بطوریکه یک گروه در طول شش هفته و گروه دیگر در چهار هفته برگزار شد

آنجایی که در این مدل به جاي تمرکز بر نتایج ارزیابی مددجویان، بر آزمودن قابلیت 

را به عنوان تحقیق اجرایی آن و اصالحات پیشنهادي، تمرکز شده است، این پروژه 

اي از ابزارهاي آموزشی را براي  براي مثال، محقق، دسته. گیرند اي در نظر می توسعه

الگوي وظیفه مداري گروهی توسعه داده است، از قبیل یک سخنرانی مختصر در فرآیند 

هاي کاري که توسط اعضاء براي  وظیفه مداري، دست نوشته، طراحی گرافیکی و برگه

  .شود مداریشان استفاده می فعالیت وظیفه

کومار ورما
2

اي تحت عنوان  این الگو را در مقاله 2017و همکارش، در سال  

اثربخشی مداخله مددکاري اجتماعی گروهی مبتنی بر وظیفه مداري در بیماران 

دهد که مداخله الگوي وظیفه  هاي این تحقیق نشان می اسکیزوفرنی به کار بردند، یافته

ر بهبود ادراك روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل که مداري گروهی، د

.اي دریافت نکردند، تأثیر داشته است مداخله

                                               
1. Raushi
2. Kumar verma
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پروفسور گاروین 2008در سال 
1

اي با عنوان رویکرد گروهی الگوي وظیفه  مقاله 

مداري در کار با بیماران روانی مزمن منتشر کرد و الگوي وظیفه مداري رید و ایپشتین 

هاي  صورت گروهی در ارتباط با این بیماران به کار برد، گاروین بر اساس یافته را به

تواند در مددکاري اجتماعی  دهد که الگوي وظیفه مداري می بدست آمده نشان می

.گروهی به کار گرفته شود و اثربخشی آن را براي بیماران روانی مزمن اثبات کرد

کینوي
2

وان مددکاري گروهی مبتنی بر وظیفه تحقیقی با عن) 2008(و همکاران،  

هاي این تحقیق که با  اند، یافته مداري در کار با نوجوانان در معرض خطر انجام داده

تجربی پیاده شد، اثربخشی این الگو را در کار با نوجوانان در قالب گروهی -روش شبه

 12ود، طی مداخله این تحقیق که مبتنی بر الگوي وظیفه مداري گروهی ب. دهد نشان می

نتایج این مطالعه، کاربرد این الگو را در ارتقاي سه بعد؛ عزت نفس، . جلسه برگزار شد

.دهد توانایی کار با دیگران و رفتارهاي مشکل ساز، نشان می

پژوهشی با عنوان بررسی اثر آموزش بسته توانمندسازي نوجوانان  1394در سال 

کار و خیابان توسط آیت مهر و همکاران،  در پیشگیري از رفتارهاي پرخطر در نوجوانان

انجام شده است، این تحقیق با روش شبه آزمایشی انجام شده و تمامی کودکان کار و 

شیوع رفتارهاي پر خطر در نوجوانان کار و . گیرد شهر کرج را در بر می 13-18خیابان 

ی بسته هاي تحقیق، به اثربخش خیابان در این مطالعه مطرح شده است و در یافته

.پردازد آموزشی توانمند سازي طراحی شده می

هاي اجتماعی با رویکرد مبتنی بر  تأثیر آموزش مهارت«در تحقیقی  1396سال 

 »نقاط قوت در کاهش رفتارهاي پر خطر در نوجوانان پسر کانون اصالح و تربیت تهران

بالینی است که این مطالعه از نوع کار آزمایی . توسط صفاهی فر به اثبات رسیده است

هاي این  یافته. سال بزهکار است 13-21نفر از نوجوانان پسر  30جامعه نمونه آن شامل 

تحقیق حاکی از آن است که مداخله مبتنی بر نقاط قوت توانسته است، گرایش به 

  .رفتارهاي پرخطر در این گروه را در تمام ابعادش کاهش دهد

                                               
1. Garvin
2. Kinnevy
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هاي حل مسأله بر کاهش  موزش مهارتتحقیقی با عنوان اثربخشی آ 1396در سال 

گرایش به رفتارهاي پر خطر نوجوانان دختر دوره متوسطه تهران توسط مهسا کریمی 

انجام شد، طرح این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بود و جامعه آماري آن شامل دانش 

شهر تهران بود، جامعه نمونه پژوهش شامل  4آموزان دختر مقطع متوسطه دوم منطقه 

پس از . نفر از دانش آموزانی بود که گرایش به رفتار پرخطر در آنها ارزیابی شد 40

جلسه گروهی برگزار شد، تأثیر متغیر مهارت حل مسأله بر  10انجام مداخله که طی 

کاهش گرایش به رفتارهاي پر خطر مورد سنجش قرار گرفت و اثربخشی آن به اثبات 

  .رسید

عنوان اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر اي با  پایان نامه 1397در سال 

ها و سازش یافتگی نوجوانان توسط نوروزیان، انجام  رفتارهاي پر خطر، تنظیم هیجان

شده است که اثر متغیر مهارت حل مسأله بر رفتارهاي پر خطر را مورد سنجش قرار 

شهرستان کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه : جامعه آماري آن، شامل. داده است

هاي این پژوهش، آموزش مهارت حل مسئله به عنوان یک  یافته بر اساس  . جغتاي است

هاي  هاي مشکل آفرین و ایجاد راه حل اي قادر است، با شناسایی موقعیت راهبرد مقابله

  .مختلف، بر رفتارهاي پرخطر و سازش یافتگی مؤثر باشد

ش، الگوي وظیفه مداري بر اساس مرور پیشینه تحقیقات مرتبط با این پژوه

تواند براي مددجویان با طیف وسیعی از مسائل و مشکالت به کار گرفته شود،  می

همچنان که در ارتباط با بیماران روانی مزمن، سالمندان، بیماران اسکیزوفرنی، دانش 

الزم به . آموزان و نوجوانان در معرض ریسک، اثربخشی این مدل به اثبات رسیده است

هاي بیشتري که بر اساس الگوي  ه در حوزه کودکان و نوجوانان، پژوهشذکر است ک

در ارتباط با متغیر وابسته وگروه هدف این . وظیفه مداري انجام شده باشد یافت نشد

توان گفت که براي اولین بار است که اثربخشی الگوي وظیفه مداري بر  پژوهش، می

در میان . گیرد مورد سنجش قرار میکودکان کار و متغیر گرایش به رفتارهاي پرخطر 

هاي انجام شده در ایران، اثربخشی مداخالت مددکاري اجتماعی بر اساس  پژوهش
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هاي دیگر بر متغیر گرایش به رفتارهاي پرخطر، مورد بررسی قرار گرفته و کاربردي  مدل

  .بودن این مداخالت مطرح شده است

  

  مبانی نظري

  رهاي مرتبط با رفتارهاي پرخط نظریه

  1نظریه مقابله

مقابله روندي است که در آن افراد . این رویکرد با سالمت عمومی مرتبط است

اضطراب و . کنند هاي ناشی از عوامل استرس زا و هیجانات منفی را کنترل می استرس

آشفتگی هیجانی بخشی از رفتارهاي قالبی نوجوانان است که به شکل رفتارهاي خشن و 

هاي آگاهانه تفکر و عمل به صورت  در دوره تغییرات شدید، شیوه .شود ناپایدار ظاهر می

هاي دیگر از لحاظ روان شناختی  بنابراین افراد نسبت به زمان. شوند موقت مختل می

اي است که  دهد، نوجوانی، دوره مطالعات این حوزه نشان می. آسیب پذیرتر هستند

شناختی و جامعه شناختی  تحوالت وسیع و شدید، اشخاص را از بعد جسمانی، روان

خودکارآمدي به معنی توانایی ادراك شده فرد در انطباق با . دهد تحت تأثیر قرار می

هاي معیین است که به قضاوت افراد درباره توانایی آنها در انجام دادن یک کار یا  موقعیت

,Bandura(انطباق با موقعیت خاص مرتبط است  1997: تواند  یبنابراین این مؤلفه م. )127

  .به عنوان یکی از دالیل اصلی گرایش به رفتارهاي پرخطر در نظر گرفته شود

  

  2نظریه استرس اجتماعی

رویکرد دیگري که مرتبط با رفتارهاي پرخطر نوجوانان است و براي توضیح 

این . احتمال مصرف مواد مطرح شده است، مدل استرس اجتماعی، جان رودز است

                                               
1. Coping theory
2. Social Stress Model
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هاي سازگاري و منابع مشخص خطر براي  ی ها، مهارتمدل، عامل استرس، دلبستگ

طبق این مدل، احتمال مصرف مواد توسط یک نوجوان . دهد مصرف مواد را توضیح می

تواند مرتبط  استرس می. شود و جوان به عنوان تابعی از سطح استرس در نظر گرفته می

مصرف . ن باشدبا مشکالت زندگی روزمره، تا یک بیماري مزمن یا مرگ یکی از والدی

مواد به عنوان یک رفتار پرخطر، ممکن است به عنوان روشی براي فرار یا فاصله گرفتن 

تواند خشم  از سوي دیگر این مورد می. شخص از خود در اثر تعارض مداوم ایجاد شود

  ).Valencia and Cromer, 2000: 55(و ناامیدي در اثر استرس روزمره را نشان دهد 

  

  1کل آفریننظریه رفتار مش

ریچارد جسور
2

اجتماعی -در ارتباط با رفتارهاي پرخطر یک مدل روانی) 1992(

بهداشتی و پزشکی باید از -کند و معتقد است که عالوه بر پیامدهاي زیستی را مطرح می

گوید که عامل خطر،  جسور می. همه پیامدهاي بالقوه این رفتارها شناخت پیدا کرد

  .ت، کیفیت زندگی یا خود فرد استشرطی است که مطابق با سالم

نوجوانان ممکن است رفتارهایی از قبیل مصرف سیگار، مشروبات الکلی و 

هاي جنسی را انجام دهند تا از این طریق پذیرش و احترام همساالن خود را  فعالیت

از آنجایی که این . کسب کنند، استقالل یابند، احساس بلوغ کنند و با استرس مقابله کنند

ف در رشد بهنجار نوجوانان مهم هستند، رفتارهاي پرخطر، نوجوانان را در دستیابی اهدا

کنند، از سوي دیگر پیامدهاي منفی رفتارهاي پرخطر باعث  به این اهداف کمک می

شود بسیاري از امور مربوط به رشد به خطر بیافتد و مانع شایستگی، بلوغ و ایفاي  می

  ).Valencia and Cromer, 2000: 59(هاي مطلوب اجتماعی شود  نقش

  

                                               
1. Problem Behavior Theory
2. Richard Jessor
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  نظریه خرده فرهنگ بزهکارانه جوانان

که متعلق به کوهن) 1995(» پسران بزهکار«این نظریه در کتاب 
1

. است مطرح شد 

هاي  هاي اجتماعی و سبک کوهن معتقد است که عضویت در طبقه اجتماعی با ارزش

رنامه ریزي بلندمدت معطوف در این طبقات، زمان حال نسبت به ب. زندگی ارتباط دارد

هاي طبقه متوسط  کوهن معتقد است که ارزش. به آینده داراي اهمیت بیشتري است

شامل پویایی ذاتی و جاه طلبی، مسئولیت پذیري فردي، پیشرفت، کنترل رفتار خشن و 

هاي ارزشی در این طبقات، در مدرسه  با توجه به تفاوت. تبعیت از قانون است

بنابراین جوانانی که به طبقات پایین جامعه تعلق . توسط مسلط استهاي طبقه م ارزش

در نتیجه در این . هاي طبقات متوسط ارزیابی کنند دارند باید خودشان را با ارزش

چرخه فردي موفق خواهد شد که خصایص طبقه متوسط را دارا باشد، این در حالی 

ها با شکست  ي ها و رقابتاست که جوانان طبقات پایین معموآل در این همانند ساز

شوند و این احساس ناکامی و شکست باعث سرخوردگی جوانان طبقات  مواجه می

هاي بزهکارانه و انحرافات را مهیا  هاي خرده فرهنگ شود و همین قضیه زمینه پایین می

  .)45: 1390صدیق سروستانی، (کند  می

  

  نظریه شناختی

بالینی ظهور کرد و در ادامه به یکی از در کار  1960نظریه شناختی ابتدا در دهه 

حدود سی سال است . مبانی مؤثر و محبوب مددکاران اجتماعی براي مداخله تبدیل شد

رویکرد رید و ایپشتین، . کنند که مددکاران اجتماعی، فعاالنه از نظریه شناختی استفاده می

ناختی نیست، با عنوان فعالیت مبتنی بر وظیفه، اگر چه داراي سمت گیري کامآل ش

گیرد  منطقی هدف محور را در بر می-هاي مداخله ساخت مند رفتاري بسیاري از مؤلفه

نظریه شناختی مبتنی بر این فرض نیست که . هاي رویکرد شناختی است که از ویژگی

                                               
1. Cohen
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همه ما . هاي خاص عمل کند کند به شیوه هاي درونی، فرد را وادار می ها یا انگیزه سائق

توان با  ایم، اما این الگوها را می فکر و رفتار داریم که به آنها خو گرفتهالگوهایی براي ت

نظریه شناختی مبتنی بر این فرض است که . دستیابی به اطالعات جدید، تغییر داد

عادتهاي ما در زمینه شیوه فکر کردن، مبنایی براي انتخاب و رمزبندي درون دادهاي 

در این نظریه، . اوري درباره نحوه پاسخمان استمحیطی، طبقه بندي و ارزیابی آنها و د

. اند هاي روانی ما به ارزیابی شناختی درون دادها تعریف شدهعواطف به عنوان پاسخ

رابطه بین . دهد و در واقع، سازنده آنهاست بنابراین، پیش از اکثر عواطف، تفکر رخ می

باور -یک حادثه برانگیزنده :توان اینگونه شرح داد که افکار، احساسات و رفتارها را می

مداخله شناختی، متمرکز . که حاصل آن احساس یا اقدام است -کند یا فکري ایجاد می

بر ارتقاي الگوهاي تفکر عقالنی مراجع است، به شکلی که نتیجه گیري درباره خویشتن 

و جهان، مبتنی بر شواهد خارجی باشد، و بر رابطه خطی در بین افکار، احساسات و 

  ).224: 1393والش،(رهاي شخص تاکید دارد رفتا

  

1مدل فعالیت مبتنی بر وظیفه مداري

ایپشتین"و  "رید"در این جا مدل فعالیت مبتنی بر وظیفه مداري 
2

معرفی ) 1972("

» ایپشتین«و » رید«با کارهاي  1960الگوي فعالیت وظیفه مداري از اواخر دهه . شود می

اي را براي یافتن رویکردي جایگزین براي روان تحقیقات گسترده» رید«. آغاز شد

درمان غیر ) الف: درمانی سنتی انجام داد و در این تحقیقات به مفروضاتی دست یافت

متمرکز، طوالنی است و امید و اعتماد به نفس مراجع را نسبت به حل مشکل از بین 

تنظیم ) ج. شود رویکردهاي سنتی به وابستگی و دلبستگی منفی منجر می) ب. برد می

مدل . شود محدودیت زمانی منجر به افزایش عالقه و انرژي مشارکت کنندگان می

8معموآل (دهد  فعالیت مبتنی بر وظیفه مداري، رویکردي کوتاه مدت و متمرکز ارائه می

                                               
1. task-centered practice
2. Reid and Epstein
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گر را دارد که کامًال مراجع محور بوده و مددکار اجتماعی در آن نقش تسهیل) جلسه 12تا 

ها در طیف وسیعی از اقدامات  ها و گروه ین مدل براي افراد، زوجین، خانوادها. گرنه درمان

سال تجربه و تحقیق براي اثبات  40در حدود . مددکاري اجتماعی قابل استفاده است

تواند به درستی ادعا شود که این مدل یکی  اثربخشی مدل فعالیت مبتنی بر وظیفه مداري، می

  ).Kelly, 2013: 7(است » مبتنی بر شواهد«اعی از الگوهاي اصلی مددکاري اجتم

کنند مشکالت مطرح شده  در فعالیت وظیفه مداري، مددکاران اجتماعی سعی می

هر نظریه مددکاري اجتماعی باید نشان ) 1996(از نظر رید . توسط مراجعان را حل کنند

توانیم به اند و این مشکالت چه هستند، و ما چگونه می دهد چگونه مشکالت پیش آمده

فعالیت کوتاه مدت و متمرکز با محدودیت زمانی صریح، . حل و فصل آنها بپردازیم

جنبه اصلی این رویکرد است، زمانی که هم مددکار و هم مراجع به فرآیند استانداردي 

مالکوم پین، مشکالتی که الگوي . نمایند هاي خود را ایفا می کنند و نقش کمک می

پذیرش : داند هایی می کند، را داراي ویژگی آن تمرکز میفعالیت وظیفه مداري بر 

ها و ارتباطات دائمی با  مشکالت توسط مراجع، قابل حل بودن بدون نیاز به تماس

مددکاران و مؤسسه، قابل تعریف بودن، ناشی از امور و مسائلی باشد که مراجعان 

تهاي برآورده نشده و یا بخواهند آنها را در زندگیشان تغییر دهند، بیشتر ناشی از خواس

نیازهاي ارضا نشده مراجعان باشد، به جاي آنکه توسط افراد بیرونی و بیگانه تعریف 

  ).212: 1396پین،(شده باشند 

  

  چهارچوب نظري

» ایپشتین«و » رید«در این پژوهش، چهارچوب نظري بر اساس مدل وظیفه مداري 

هاي دو رویکرد حل مسأله  با بن مایهترین رویکرد، و تلفیق آن  به عنوان اصلی) 1972(

هاي الگوي وظیفه مداري،  یکی از ویژگی. رفتاري تنظیم شده است_و رویکرد شناختی

. هاي رویکردهاي دیگر است ها و تکنیک ظرفیت مبنایی آن جهت پذیرش اصول، ارزش
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ها،  بر این اساس در این پژوهش تالش شده است که الگوي وظیفه مداري با بن مایه

رفتاري تلفیق گردد تا هدف -هاي دو رویکرد حل مسأله و شناختی ها و تکنیک شرو

اصلی پژوهش که همان کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر در کودکان کار است، محقق 

  .شود

در اصل الگوي فعالیت مبتنی بر وظیفه مداري رید و ایپشتین در مددکاري فردي 

پین«نقل از  به» رید«طرح ریزي شده است اما طبق گفته 
1

، این رویکرد )1396(» 

در . صریحآ در مددکاري گروهی و مددکاري خانواده نیز به کار گرفته شده است

ها، مدل مددکاري اجتماعی گروهی مبتنی بر  خصوص توسعه این الگو در کار با گروه

وظیفه مداري
2

گاروین"
3

با با توجه به اینکه این الگو . به کار گرفته شده است) 1974("

شناختی شکل گرفته است، بنابراین پیوند نزدیکی با -استفاده از روشهاي رفتاري

  ).212: 1396پین،(رفتاري دارد -هاي شناختی نظریه

الگوي وظیفه مداري گروهی نیز همانند دیگر رویکردهاي وظیفه مداري، وابسته به 

مل کنید تا گوید که چطور ع به شما می«این مدل . یک نظریه بخصوص رفتاري نیست

است، به جاي » مشروط به وجود دستورالعملی براي اقدام«، این تغییر »تغییر رخ دهد

بنابراین متخصصان الگوي وظیفه مداري گروهی از چند . اینکه قائل به تفسیر رفتار باشد

ها استفاده  هایی است که در کار با فرد و خانواده هایی که همسو با نظریه نظریه(نظریه 

دهد و اینکه چه مداخالتی  براي درك آن چیزي که در گروهشان رخ می) شده است

  .کنند ممکن است مفید باشد استفاده می

رسد بین دو متغیر؛ الگوي وظیفه مداري در مددکاري اجتماعی و کاهش  به نظر می

رود که بتوان با به  گرایش به رفتارهاي پر خطر ارتباط نزدیکی وجود دارد و انتظار می

. ري الگوي وظیفه مداري گروهی بر متغیر گرایش به رفتار پرخطر تأثیر گذاشتکارگی

                                               
1. Payne
2. Task-centered group work
3. Garvin
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تمرکز برجریان مشکل گشایی و برنامه ریزي براي حل آن در مدت زمان کوتاه از 

تواند تأثیر کاهش رفتارهاي پرخطر را به دنبال داشته  هایی است که می ترین مؤلفه مهم

شود که کودکان یاد  آیند حل مساله باعث میهاي شناختی در فر ارتقاء ظرفیت. باشد

هاي مختلف واکنش نشان ندهند و به جاي آن با تفکر و  بگیرند تا سریع در موقعیت

هایی به اینکه مساله چیست و چگونه باید رفتار  بررسی وضعیت خودشان و یافتن پاسخ

لگوهایی براي تفکر افراد ا. ها را در دستیابی به اهدافشان پیدا کنند کرد؟ بهترین راه حل

راه تغییر دادن این الگوها مبتنی بر آگاه سازي . اند و رفتار دارند که به آنها عادت نموده

فرآیند حل مساله، الگویی . و شناخت است که رویکرد شناختی بر آن تاکید دارد

هاي زندگی است که اگر یاد گرفته  ها و بحران سازگارانه و مناسب در مواجه با تنش

این . در زندگی بکار آید، بهزیستی و کیفیت زندگی افراد را در بر خواهد داشت شود و

فرآیند از طریق الگوي وظیفه مداري باعث تقویت نقش فعال و پویاي فرد در مدیریت 

هاي شناختی  شود که نهایت عزت نفس باال و ارتقاء مهارت و کنترل زندگی خودش می

  .را برایش در پی خواهد داشت

اي گروهی طراحی و تنظیم شده است که فرآیند آن  این الگو، مداخله بر اساس

تواند منجر  هایی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم می ها و برنامه شامل مهارت

بازي نقش، : ها شامل ها و تکنیک این برنامه. به کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر گردد

و مددکار اجتماعی، بیان هدف و هاي گروهی اعضاء  بارش افکار، تعریف نقش

هاي مداخله، کسب اطالعات ضروري، هدفمند کردن مشکالت و تعیین کردن  شیوه

مشکالت داراي اولویت، بررسی مشکالت هدفمند شده، بسط دادن مشخصه مشکل و 

هاي زمانی، بستن قرارداد، ارزیابی و تعیین وظایف و  هدف بیان شده، تنظیم محدودیت

  .تاجراي وظایف اس

در واقع این . هاي چهارچوب نظري این پژوهش، نظریه مقابله است یکی از پایه

دهد که  دهد و به ما نشان می نظریه به خوبی رفتارهاي قالبی نوجوانان را توضیح می

هاي آگاهانه تفکر و عمل به صورت  چگونه در دوره تغییرات شدید نوجوانی، شیوه
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بنابراین یکی از اهدافی . کند را آسیب پذیرتر می شوند و افراد این گروه موقت مختل می

هایی است که در  گیرد، تقویت مهارت که در مداخله این پژوهش مورد پیگیري قرار می

هایی از قبیل خودکار آمدي، تا این افراد  مهارت. این افراد دچار اختالل شده است

تري از واقع بینانه هاي خاص منطبق کنند و به قضاوت بتوانند خودشان را با موقعیت

هاي  اي پژوهش، برنامه در این رابطه در پروتکل مداخله. هاي خود دست یابند توانایی

هاي بارش افکار، و بازي نقش طرح ریزي و اجرا  اي از قبیل به کار گیري تکنیک ویژه

  .شود می

ز توان اینگونه شرح داد که با استفاده ا همبستگی بین دو متغیر این پژوهش را می

هاي مقابله را ارتقاء  توان مهارت مداخله طراحی شده بر اساس الگوي وظیفه مداري می

شود که رفتارهاي  هاي فردي در کودکان کار باعث می داد و همچنین توسعه ظرفیت

هاي زندگی پر تنش کودکان کار کاهش یافته که این خود  ناسازگارانه مواجه با موقعیت

ارهاي پر خطر در بعد کلی و تمامی ابعاد آن راکاهش شاخص مربوط به گرایش به رفت

الگوي وظیفه مداري بر کاهش : بنابراین تحقیق حاضر با طرح فرضیه اصلی. دهد می

گرایش به رفتارهاي پر خطر در کودکان کار تأثیر گذار است در پی شناخت میزان تأثیر 

کاهش (یر وابسته بر متغ) الگوي وظیفه مداري در مددکاري اجتماعی(متغیر مستقل 

رابطه ساختار، فرآیند و پیامد ) 1(نمودار شماره . باشد می) گرایش به رفتارهاي پرخطر

  .دهد مداخله را در این مطالعه نشان می
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رابطه ساختار، فرآیند و پیامد مداخله -1نمودار 

  

  روش مطالعه

جامعه . ستا) پس آزمون با گروه کنترل -پیش آزمون(این پژوهش، از نوع آزمایشی 

آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان تحت پوشش مؤسسه رویش نهال است 

هاي رسمی مختلف از قبیل تعریف سازمان بین المللی کار و با توجه به  که بنا بر تعریف

نفر و  70تعداد این کودکان . شوند هاي ویژه آنها جزء کودکان کار محسوب می ویژگی

سال است واکثریت کودکان تحت پوشش این مؤسسه بین  18تا 7گروه سنی آنها بین 

  .سال هستند 15تا  7
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سال مؤسسه با جنسیت پسر،  13-15براي نمونه گیري در ابتدا تمام کودکان کار 

با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده مربوط به گرایش به رفتارهاي پرخطر مورد 

نفر که نمرات مربوط به پرسش نامه گرایش  30ارزیابی قرار گرفتند و از بین آنها تعداد 

به رفتارهاي پرخطر در آنها باال ارزیابی شد انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو 

 30بنابراین حجم نمونه شامل . تقسیم شدند) نفر 15هر گروه (گروه کنترل و آزمایش 

براي حضور و  الزم به ذکر است که این افراد. نفر در دو گروه کنترل و آزمایش است

سواد خواندن و نوشتن، تمایل : بایست داراي معیارهایی از قبیل شرکت در پژوهش می

هاي روانی از نوع سایکوز و با جنسیت پسر  به شرکت در پژوهش، نداشتن بیماري

به صورت (بندي قرار نداشتند با افراد دیگر از لیست افرادي که در این رده. باشند

کنندگان این پژوهش جهت حضور و همکاري در مشارکت. جایگزین شدند) تصادفی

  .آن یک رضایت نامه کتبی را امضا کرده و موافقت خود را اعالم نمودند

ها در این پژوهش، پرسشنامه خطر پذیري نوجوانان ایرانی  ابزار جمع آوري داده

براي سنجش خطر ) 1387(این پرسشنامه توسط محمدي زاده و احمد آبادي . بود

سئوال پرسشنامه براي سنجش  38تعداد . ري در نوجوانان ایرانی تدوین شده استپذی

 5(، گرایش به خشونت )سؤال 6(گرایش به رانندگی پر خطر : رفتارهاي پرخطر از قبیل

، )سؤال 8(، گرایش به مصرف مواد مخدر )سؤال 5(، گرایش به سیگار کشیدن )سؤال

راه با رفتار جنسی و گرایش به جنس ، رابطه هم)سؤال 6(گرایش به مصرف الکل 

پاسخگویان، موافقت یا مخالفت خود را با این . شود به کار برده می) سؤال 8(مخالف 

) نمره 5(، تا کامآل موافق )نمره 1(اي از کامآل مخالف  گزینه 5سئواالت در یک مقیاس 

به دست  توان بر اساس میزان نمرات براي تحلیل این پرسش نامه می. کنند مطرح می

سطح ضعیف؛ در : آمده، میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر را در سه سطح قرار داد

سطح متوسط؛ درصورتی که نمرات . باشد 76تا  38صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 190تا  152باشد و سطح باال؛ در صورتی که نمرات باالي  152تا  76پرسشنامه بین 

  .باشد
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آلفاي کرونباخ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل اعتبار این مقیاس با کمک 

 938/0میزان آلفاي کرونباخ مقیاس کلی . عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است

نتایج روایی و پایایی مقیاس این . است 931/0و  715/0و براي ابعاد پرسشنامه 

وانان ایرانی است دهد که ابزار مناسبی در سنجش خطرپذیري نوج پرسشنامه نشان می

  ).1388محمدي زاده و احمدي آبادي، (

  

  الگوي وظیفه مداري گروهی

در مددکاري اجتماعی گروهی مبتنی بر وظیفه مداري، به دلیل استفاده از 

فرآیندهاي گروهی توسط مددکار در کمک کردن به اعضا در فرمول بندي و دستیابی به 

عی در نظر گرفته شود بسیار متفاوت از وظایف، مراحلی که باید توسط مددکار اجتما

 5، در »گاروین«این مراحل توسط . مدل وظیفه مداري با روش فردي، خواهد بود

  :شود مرحله طرح ریزي شده است که در زیر به آنها اشاره می

فرآیند مددکاري اجتماعی گروهی مبتنی بر وظیفه مداري با  :مصاحبه اولیه. 1

شود که تمرکز آن بر همان مواردي است که در مدل  مصاحبه اولیه فردي شروع می

این مرحله مواردي از قبیل ذکر نام و معارفه، . فعالیت وظیفه مداري فردي شرح داده شد

هاي مناسب، تفسیر  انتقال هم حسی، اکتشاف، کسب اطالعات ضروري از طریق پرسش

شود که فرد  می عالوه بر این، در مصاحبه مشخص. گیرد و خالصه سازي را در بر می

. شود هاي فرد مشخص می باشد یا نه، در این مرحله ظرفیت مناسب درمان گروهی می

  .باشد البته پذیرش یا عدم پذیرش حضور در گروه درمانی توسط فرد محفوظ می

در این مرحله در مورد انتخاب اعضا گروه با توجه به مشکالت : ترکیب گروه. 2

  .شود ندازه گروه تصمیم گیري میهاي مشترك و همچنین ا و ویژگی

شود که مشکالتی را که  در اولین جلسه گروه، به اعضا کمک می: تشکیل گروه. 3

  .در پی حل آن هستند در گروه بیان کنند
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یکی از وظایفی که مورد توافق  :فرآیندهاي گروهی براي انجام وظایف. 4

همدیگر جهت انجام باشد، کمک به اعضا براي همکاري با  مددکاران اجتماعی می

  .باشد وظایف می

در نتیجه، پس از یک دوره زمانی، مددکار اجتماعی به گروه کمک  :خاتمه دادن. 5

کند که هر یک از اعضاء میزان تکمیل وظایف و پیامدهاي مسولیت هایشان را تعیین  می

  .)Tolson and Garvin, 2003: 259(کنند 

دکاري اجتماعی، مراجعان ممکن است هاي هدف مد غالبآ در کار گروهی با گروه

هاي خاص نداشته باشند،  هاي الزم را براي انجام اقدامات ضروري در موقعیت مهارت

طی . شوند هاي دیگر تعمیم داده می شوند یا از موقعیت ها مستقیمآ آموخته می مهارت

ا توجه بنابراین ب. تواند به این یادگیري کمک کند اي از مراحل کوچک می کردن مجموعه

به پیش بینی این مرحله در مدل فعالیت وظیفه مداري و در ارتباط با متغیر وابسته 

تحقیق حاضر و با توجه به نوع مشکالت اولویت بندي شده گروه هدف، طرح ریزي 

  .هایی جهت کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر در اعضاي گروه ضرورت دارد آموزش

عان بر اساس الگوي یاد شده، در قالب به صورت کلی طی فرآیند کار با مراج

توان از آن به عنوان دو زمینه  شود که می دو هدف دنبال میاي، راهبرد مداخله

کمک کردن به افراد که مشکالت مربوط خودشان را ) الف: توانمندسازي اعضاء یاد کرد

 ارائه تجربه و تصویر خوبی از مشکل گشایی، به طوري که توانایی و) ب. حل کنند

ظرفیت آینده مراجعان براي برخورد با مشکالت و تمایل به پذیرش کمک را افزایش 

  .دهد

بعد از آنکه مددکار و مراجع با هم مشکالت مورد هدف را تعیین کردند، وظایفی 

دهند، و به بررسی و تمرین  را که باید خارج از موسسه صورت گیرد، انجام می

ها و  شد که مدل فعالیت وظیفه مداري با نظریهتر اشاره  پیش. پردازند ها می موفقیت

هاي زیادي دارد، براي مثال، در این مدل بر خالف نظریه  تر تفاوت هاي سنتی مدل
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هاي مراجعان یا تاریخچه زندگی آنان نیست،  روانپویایی، هدف از ارزیابی، مطالعه پاسخ

موانع اقدام،  ضروریات اقدام،: بلکه ارزیابی باید سه نکته را مدنظر قرار دهد

هاي این مدل، تاکید بسیار آن بر مشارکت  یکی از ویژگی. هاي غیر قابل تغییر محدودیت

اي  پروتکل مداخله. همه جانبه مراجع و در واقع حل مسأله توسط خود مراجعین است

این پژوهش هم بر این اساس است و در جلسات گروهی نیز اهمیت این موارد در نظر 

ابراین در شروع کار با گروه بعد از جلسه مقدماتی، ویژه سازي مشکل بن. شود گرفته می

قدم اول است و در ابتدا از طریق توافق با مراجعان براي انجام دوره کوتاهی از ارزیابی 

در این مرحله پس از طرح مشکالت به صورت کلی، به جزئیات . شود استفاده می

. پردازیم می) زبان مراجع در آوردن کل موضوع را به(هاي مراجعان  مشکل و نقل قول

فرآیندي که توسط . هاي دیگران به مشکل نیز مهم است زمینه اجتماعی مشکل و پاسخ

  :، مطرح شده شامل این موارد است)219:1396(» پین«به نقل از  "رید"

افراد مشکالتشان را به شیوه و زبان خودشان : مشخص کردن مشکالت بالقوه

.شرح دهند

درباره اینکه افراد چگونه مشکالت اصلی اشان : ه یک توافق آزمایشیدستیابی ب

.بینند را می

 به چالش گرفتن و مجادله کردن درباره تعاریف نامطلوب و یا غیرقابل حل از

مشکل

گاهی گروه در اولویت بندي اولیه، مشکالت : مطرح کردن مشکالت دیگر

.دهد پذیرد یا تشخیص نمی دیگر را نمی

اگر ضروري باشد: ي مداخالت دیگرانجستجو برا.

اگر شخص دیگري مراجع را مجبور یا ترغیب : ارزیابی مشترك از دلیل ارجاع

.به حضور در آنجا نموده است

درباره اینکه مشکالت در کجا : بدست آوردن آگاهی از جزئیات دقیق مشکالت

.آیند و چه موقع پیش می
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رش و گزارش دادنبه ویژه هنگام نگا: مشخص کردن دقیق مشکل

درباره سطح مشکالت فعلی: مشخص کردن دقیق خطوط پایه

تصمیم گیري درباره تغییرات مطلوب

  

  پروتکل مددکاري اجتماعی گروهی با الگوي وظیفه مداري

و هم در ) 1972(» ایپشتین«و » رید«هم در الگوي مددکاري فردي وظیفه مداري 

اجتماعی گروهی مبتنی بر وظیفه مداري از تحت عنوان مددکاري ) 1974(» گاروین«کار 

مصاحبه اولیه به عنوان ابزاري اصلی جهت گردآوري اطالعات و پاالیش و مشخص 

کردن و همچنین اولویت بندي مشکالت استفاده شده است، بنابراین در این پژوهش 

 هاي اولیه براي آمادگی آنان جهت ابتدا با همه شرکت کنندگان به صورت فردي مصاحبه

اي این تحقیق بر اساس  پروتکل مداخله. شرکت در مداخله گروهی صورت گرفت

جلسه طراحی شده  10در » گاروین«مراحل مورد نظر الگوي وظیفه مداري گروهی 

، مداخله و مراحل آن در هر یک از جلسات به تفکیک )1(است، در جدول شماره 

ها و  تواي جلسات، برنامهاي از اهداف، مح سعی گردیده تا خالصه. آورده شده است

الزم به ذکر است که دو جلسه پیش گروهی . هاي به کار رفته معرفی شوند تکنیک

نیز قبل از تشکیل گروه برگزار گردید که در پروتکل گروهی آورده ) هاي اولیه مصاحبه(

  .نشده است
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  جلسات مداخله -1جدول 

  غربالگري افرادآماده سازي افراد براي حضور در گروه مداخله و   هدف  

  تعیین کردن ترکیب گروه. 1  

  هاي گروهی اعضاء و تعریف نقش. 2

مرحله 

  مقدماتی

: هدف کلی

کلنجار رفتن 

  با مشکالت

  

جلسه 

  اول

  محتوا
  مددکاراجتماعی

  هاي مداخله بیان هدف و شیوه. 3

  کسب اطالعات ضروري. 4

  ایجادآمادگی جهت پذیرش مرحله اختتام. 5

ر اجتماعی در مورد اهداف و فرآیند مداخله، تعداد جلسات مددکا  روش  

  .کند و مرحله اختتام توضیحات کلی را ارائه می

  شناخت مشکالت و ایجاد هنجارها  هدف  

    

  محتوا

  هدفمند کردن مشکالت و تعیین کردن مشکالت داراي اولویت. 1

  بررسی مشکالت هدفمند شده. 2

  ان شدهبسط دادن مشخصه مشکل و هدف بی. 3

  ساختن هنجارهاي گروهی. 4

جلسه 

  دوم

  

  

  روش

مددکار از طریق نوشتن یک لیست، هنجارهایی را پیشنهاد کند . 1

در این هنجارها بر اهمیت رازداري، . تا اعضاء به بحث بپردازند

  .شود مشارکت و همکاري و حفظ حرمت و حقوق اعضاء تاکید می

ز مشکالت هدفمند شود که فهرستی ا از اعضاءدرخواست می. 2

شود تا اعضاء بتوانند  بالقوه تهیه کنند و روي تخته سیاه نوشته می

مشکالت بقیه را مجسم کنند و به بررسی این مشکالت پرداخته 

  .شود می

مددکار از طریق تهیه سواالتی در مورد عوامل زمینه ساز مشکل . 3

و پرسیدن از یک عضوء، به صورت عملی فرآیند را به اعضاء 

  .دهد موزش میآ
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کند و هر عضو  هاي سه نفره تقسیم می مددکار گروه را به دسته. 4

کند که مشکل وهدف  ها به صورت چرخشی کمک می از این دسته

مددکار اجتماعی شخصآ روي فرآیند و . دیگري مشخص شود

خواهد به هم  کند و دوباره از کل گروه می نتیجه آن نظارت می

  .د گزارشی ارائه کندبپیوندند تا هر عضو بتوان

  پیگیري مشکالت و فراهم کردن مقدمات براي کار روي وظایف  هدف  

    

  محتوا

  هاي زمانی تنظیم محدودیت. 1

  بستن قرارداد. 2

  ارزیابی. 3

جلسه 

سوم

  

  

  

  روش

، )هاي سه نفره گروه(ها  مددکار از طریق ایجاد زیرگروه. 1

  .کند محدودیت زمانی را مدیریت می

هاي  صورت: ار با مشکارت اعضاء قراردادهایی شاملمددک. 2

مشکل، خصوصیات مشکل، اهداف، تعداد جلسات و تناوب و 

تواند  همچنین هر زیرگروه می. دهد طول جلسات را گسترش می

  .قراردادي ایجاد کند

هاي  موقعیت >رول پلینگ<جهت ارزیابی مسائل، با استفاده از . 3

  .ودش مختلف در گروه شبیه سازي می

در صورت لزوم از منابع خارج از گروه نیز جهت ارزیابی مسائل . 4

  .شود استفاده می

  برنامه ریزي وظایف  هدف  

    

  محتوا

  برنامه ریزي جهت انجام و ساختن وظایف. 1

  سازماندهی گروه و ایجاد شرایط مناسب جهت اجراي وظایف. 2
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  مرحله میانی

  :هدف کلی

حل کردن یک 

به یک 

مشکالت 

دفمنده

  

جلسه 

  چهارم

  

  

  

  

  روش

  استفاده از رول پلینگ جهت تعیین و اجراي وظایف. 1

توسط اعضاء جهت ساختن  >طوفان ذهنی<استفاده از روش . 2

  وظایف

هاي مربوط به  کند که گزینه مددکار از اعضاء درخواست می. 3

وظایفشان را یادداشت کنند و براي هم بخوانند و خودش نیز آن را 

سازد تا  اینکار اعضاء را قادر می. نویسد ه سیاه یا دفتر میروي تخت

هاي دیگران واکنش نشان دهند به جاي اینکه فقط  سریعآ به ایده

در نتیجه مددکار، اعضاء را . روي گزینه خودشان تمرکز کنند

  .ها را بررسی کنند کند تا گزینه همراهی می

  ادامه کار روي وظایف  هدف  

    

  محتوا

  انی قرارداد مربوط به اجراي وظایففراخو. 1

  هاي وظایف تنظیم منطق و محرك. 2

  شبیه سازي و تمرین وظایف. 3

  

جلسه 

  پنجم

  

  

  

  روش

دهد که ماهیت قرارداد  مددکار به اعضاء این آگاهی را می. 1

رااینگونه درك کنند که آنها نسبت به مددکار ملزم نیستند بلکه 

  .نسبت به همدیگر متعهد هستند

مددکار اجتماعی از طریق درگیر ساختن اعضاء براي بحث  .2

دهد تا با کمک هم منطقی را  کردن با همدیگر، اعضاء را یاري می

  .براي وظایف بنا کنند

هاي کالمی، اختصاص  مددکار، با استفاده از پاداش و تشویق. 3

دادن زمانی براي بازي، گوش دادن به موسیقی و پخش فیلم تالش 

  .هاي انگیزشی ایجاد کند کند محرك می

هاي مرور ذهنی  شبیه سازي و تمرین وظایف با استفاده از روش. 4

  .و رول پلی
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  ارزیابی و بازنگري وظایف  هدف  

    

  

  محتوا

  پیش بینی موانع سر راه اجراي وظایف. 1

  تمرینات مربوط به رلکسیشن. 2

  خالصه کردن وظایف. 3

  مرور پیشرفت کار. 4

  وظایف ناکارآمدتجدید نظر در . 5

  

جلسه 

ششم

  

  

  

  

  روش

پرسد که اگر عهده دار وظایفشان بودند چه  مددکار از اعضاء می. 1

اعضاء از طریق مشخص کردن . توانست سر راهشان باشد چیزي می

  .توانند به همدیگر کمک کنند چگونگی غلبه بر این موانع می

گیرند که هایی را یاد ب کند تا روش مددکار به اعضاء کمک می. 2

آموزش . (آرامش خود را زمان داشتن احساس نگرانی حفظ کنند

هایشان هنگام استرس  استفاده از نفس عمیق و شمردن تعداد نفس

  .یا تمرین نفس کشیدن به صورت شکمی

قبل از شروع هر جلسه، توسط مددکار، خالصه وظایف هر . 3

  .شود عضو روي برگه بزرگی فهرست می

وهی، قبل از تعیین کردن وظایف بعدي، با براي هر جلسه گر. 4

هاي انجام شده و  هاي خالصه نویسی، فعالیت استفاده از برگه

  .کنیم پیشرفت کار را مرور می

کند تا با مشارکت یکدیگر به بررسی  مددکار به اعضاء کمک می. 5

وظایف بپردازند و در صورت ناکارآمد بودن آن با استفاده از 

تري را  هاي مناسب ن آن در گروه، گزینهتجاربشان و مطرح کرد

  .ایجاد کنند

  بررسی دستاوردها  هدف  

    

  محتوا

  بررسی نهایی مشکل. 1

  هاي حل مسئله بررسی مهارت. 2



  

  

  

  

111     ...داخله مددکاري اجتماعی گروهی با الگوي کاربست م

    

جلسه 

هفتم

  

  

  روش

خواهد که با کمک یکدیگر میزان تغییرات  مددکار از اعضاء می. 1

تا اکنون  ایجاد شده مربوط به وضعیت مشکل را از مرحله آغازین

  .مشخص کنند

کنند که حاوي  مددکار، با مشارکت اعضاء جدولی تهیه می. 2

اشتباهات رایجشان در گروه است و براي غلبه بر این موارد، 

  .کنند پیشنهادهایی را مطرح می

  اختتام گروه  هدف  

  

  

  مرحله پایانی

    

  محتوا

  هاي انجام شده جمع بندي و خالصه سازي فعالیت. 1

  هاي آتی هبرنام. 2

  بررسی احساسات مربوط به ترك گروه. 3

: هدف کلی

بررسی 

دستاوردها، 

برنامه پیگیري 

و خداحافظی

جلسه 

هشتم

  

  

  

  روش

اعضاء با کمک مددکار، کل اقدامات انجام گرفته را لیست . 1

  .کنند می

هایی را براي آینده  کنند تا برنامه اعضاي گروه به هم کمک می. 2

کند که دوباره روي  ن مورد اعضاء را کمک میای. طرح ریزي کنند

مثآل چند عضو تصمیم . مشکالت و وظایف مشابه اشان کار کنند

هاي بعدي مشابه اي را بعد از مرحله اختتام پیگیري  گیرند برنامه می

  .کنند

دهد تا بتوانند  مددکار، یک تنفس کوتاه در اختیار اعضاء قرار می. 3

سپس هر یک از . مدیگر اقدام کنندآزادانه براي خداحافظی با ه

اعضاء به نوبت احساساتشان را در مورد ترك کردن گروه و 

  .کنند یکدیگر بیان می

  

هاي کمی جمع آوري شده از دو روش آمار  در این پژوهش، براي تحلیل داده

. استفاده شد) هاي ناپارامتري و تحلیل کواریانس شامل آزمون(توصیفی و آمار استنباطی 

  .تجزیه و تحلیل صورت گرفت spssاستفاده از نرم افزار  و با
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  مالحظات اخالقی

در این پژوهش سعی شد تا مبتنی بر اصول اخالقی مددکاري اجتماعی و پژوهش نکاتی 

پژوهشگر هدف از انجام پژوهش را براي افراد مورد : در نظر گرفته شده و رعایت گردد

افراد حق . م مداخله رضایت کتبی گرفتپژوهش توضیح داده و از ایشان براي انجا

نمودند،  اختیار براي ورود و خروج از پژوهش را داشته و هر زمان که اراده می

به افراد مورد مطالعه اطمینان داده شد که اطالعات . توانستند از پروژه خارج شوند می

ه شد که به افراد اطمینان داد. گردد گردآوري شده از آنها به صورت محرمانه حفظ می

در کل فرآیند پژوهش و مداخله . شود نه انفرادي نتایج به صورت کلی بررسی می

  .مسئولیت پذیري و حساسیت نسبت به مسائل انسانی از جانب محقق رعایت گردید

  

ها یافته

  )ها هاي جمعیت شناختی و توصیفی آزمودنی یافته(هاي توصیفی  یافته

ضاي گروه آزمایش و کنترل که با پرسش در اینجا به اطالعات جمعیت شناختی اع

  :شود نامه بدست آمده است، اشاره می

سال توزیع  15و  14-13: سن اعضاي هر دو گروه آزمایش و کنترل در سه دسته

درصد براي هر دو گروه  40سال با میانگین  13شده بود که بیشترین فراوانی در دسته 

براي شغل . دوم و سوم راهنمایی بود قرار داشت و تحصیالت آنها شامل سه مقطع اول،

فروشی،  فروشی، دست کارگر ساختمانی، گل: اعضاء، شش دسته تعریف شد که شامل

هاي  بیشترین فراونی در بین دسته. صافکاري، شاگرد مغازه و کار در رستوران بود

درصد و بعد از آن کارگر ساختمانی و  30شغلی، مربوط به شغل دست فروشی با 

درصد از فراوانی مربوط به  16,65و  26,65رار دارد که هر کدام به ترتیب صافکاري ق

. متغیر دیگري که بسیار حائز اهمیت است، تابعیت است. شدند شغل را شامل می

اعضاي شرکت کننده در این پژوهش در دو سطح ایرانی و غیر ایرانی دسته بندي شدند 
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درصد  36,65رصد براي غیر ایرانی و د 63,35که میانگین آن براي هر دو گروه، شامل 

ساعت قرار داشت که  8تا  4ساعت کاري اعضاء بین . براي تابعیت ایرانی بدست آمد

 500درآمد ماهیانه از زیر . درصد بود 33,3ساعت با  7و  6بیشترین فراوانی مربوط به 

هزار  700به میلیون تومان متغیر بود که بیشترین فراوانی مربوط  1هزار تومان تا باالي 

درصد  10میلیون با  1درصد و کمترین فراوانی مربوط به باالي  36,65میلیون با  1تا 

گرفت که بیشترین فراوانی مربوط به  نفر قرار می 10تا  5اعضاي خانوار بین . بود

  .درصد بود 43,3نفره با  7هاي  خانواده

  

  توصیف متغیرهاي پژوهش

آزمون و  هاي گرایش به رفتار پرخطر در مراحل پیش رد مؤلفهمیانگین و انحراف استاندا -2جدول 

  آزمون برحسب گروه آزمایش و کنترل پس

متغیر پژوهش
  گروه کنترل  گروه آزمایش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

رفتار پر خطر 

  جنسی

  2,45  19,80  2,14  18,06  آزمون پیش

  5,07  20,01  3,10  13,28  آزمون پس

ایش به گر

  سیگار کشیدن

  2,12  16,02  2,03  15,33  آزمون پیش

  3,24  15,74  4,42  9,21  آزمون پس

گرایش به 

  مصرف مواد

  2,15  13,26  2,09  14,60  آزمون پیش

  2,62  12,80  1,73  11,26  آزمون پس

  3,02  19,46  2,35  20,86  آزمون پیشگرایش به 
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جدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمرات افراد در گروه آزمایش بر حسب 

هاي گرایش به رفتارهاي پرخطر تفاوت قابل  آزمون براي مؤلفه پس -آزمون مراحل پیش

اي دارد بدین صورت که این میانگین در مراحل پس آزمون کمتر از مراحل  مالحظه

به عنوان مثال میانگین نمرات گرایش به رفتارهاي پرخطر در پیش (پیش آزمون است 

در حالی که میانگین . است 60,51ا باشد اما در پس آزمون برابر ب می 87,65آزمون برابر 

پس آزمون  -نمرات افراد نمونه براي این متغیرها در گروه کنترل در مراحل پیش آزمون

توان گفت  همچنین با توجه به میانگین زیرمقیاس ها می. اي ندارد تفاوت قابل مالحظه

دگی گرایش به سیگار کشیدن، گرایش به خشونت و گرایش به رانن: که سه زیرمقیاس

  .اند پرخطر، از اجراي مداخله به ترتیب بیشترین تأثیر را پذیرفته

  

  هاي استنباطی یافته

براي ارزیابی اثربخشی الگوي وظیفه مداري بر کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر 

یکی از . درکودکان کار از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد

ریانس، همسانی ماتریس کواریانس ها است که هاي استفاده از تحلیل کوا فرض پیش

ها  کند که آیا داده آزمون باکس بررسی می. براي بررسی آن از آزمون باکس استفاده شد

  3,07  18,74  4,07  14,50  آزمون پس  خشونت

به گرایش 

رانندگی پر 

  خطر

  4,70  17,50  5,19  18,80آزمون پیش

  3,14  18,04  2,49  12,26  آزمون پس

گرایش به 

  رفتار پر خطر

  6,48  86,04  8,44  87,65  آزمون پیش

  5,95  85,33  6,38  60,51  آزمون پس
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اگر مقدار . برد یا خیر کواریانس را زیر سؤال می -هاي واریانس فرض همگنی ماتریس

از تحلیل  و امکان استفاده. دار بود این فرض زیر سؤال خواهد رفت باکس معنی

  .کواریانس وجود نخواهد داشت

  

  ها آزمون باکس براي بررسی همسانی ماتریس کوواریانس -3جدول 

Box’s MFSig

9,205557,  909.  

  

  دهد کواریانس ها در دو گروه با هم برابر هستند  طور که نتایج نشان می همان

)9/205=F  ،0,5P> .(ها استفاده شد یانساز آزمون لون به منظور بررسی همگنی وار .

هاي دو گروه در متغیر  نتایج آزمون لون نشان داد که تفاوت معناداري بین واریانس

ها  توان از آزمون کواریانس براي تحلیل داده بنابراین می. وابسته پژوهش وجود ندارد

  .استفاده کرد

  

مایش و کنترل در هاي نمرات دو گروه آز آزمون لون به منظور بررسی همگنی واریانس -4جدول 

  آزمون پس

  سطح معناداري  2درجه آزادي   1درجه آزادي F  متغیر پژوهش

  580,955  3  ,003  رفتارهاي پرخطر جنسی

  580,222  3  1,525  گرایش به سیگار کشیدن

  580,263  3  1,276  گرایش به مصرف مواد مخدر

  580,390  3  1,42  گرایش به خشونت بین فردي

  580,189  3  1,766  پر خطرگرایش به رفتارهاي 

  0,321  58  3  1،37  گرایش به رانندگی پر خطر
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الگوي وظیفه مداري بر کاهش رفتارهاي پرخطر در کودکان کار  :فرضیه اصلی

  .تأثیرگذار است

  

نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر الگوي وظیفه مداري بر کاهش رفتارهاي پرخطر در  -5جدول 

  آزمون کودکان کار پس

  منبع
جموع م

مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
FSigمجذور اتا

گروه 

  مداخله

6484,37  3  2161,439  45,591  0,000<  0,710  

  

دهد میانگین مجذورات عامل گروهی برابر  طور که جدول فوق نشان می همان 

است  45,519به دست آمده براي این میانگین برابر  Fاست همچنین مقدار  6484,37

توان نتیجه  بنابراین می) P<0.000(باشد  درصد معنادار می 5سطح خطاي کمتر از که در 

گرفت که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون پس از حذف 

 5درصد اطمینان و سطح خطاي کمتر از  99با ) پیش آزمون(اثرات متغیر همپراش 

الگوي وظیفه مداري بر کاهش رفتارهاي به عبارت دیگر مداخله . باشد درصد معنادار می

پرخطر در کودکان کار تأثیرگذار بوده است، بنابراین فرض ما در این خصوص تأیید 

توان نتیجه گرفت که این تأثیر  هاي بخش توصیفی نیز می شده است و با توجه به یافته

اتا همچنین میزان مجذورات . در جهت کاهش رفتارهاي پرخطر کودکان کار بوده است

  .باشد می 0,710باشد که در این آزمون برابر  بیانگر میزان تأثیر مداخله می
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نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر الگوي وظیفه مداري بر هر یک از ابعاد گرایش به  -6جدول

  آزمون رفتارهاي پرخطر در کودکان کار پس

  زیر مقیاس
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  Sig  ور اتامجذ  

رفتارپرخطر 

  جنسی
238,050  3  79,350  12,932  0,000<  0,409  

گرایش به 

  سیگار
125,000  3  79,350  12,032  0,000<  0,368  

گرایش به 

مصرف 

  مواد مخدر

397,117  3  13,372  21,433  0,000<  0,534  

گرایش به 

خشونت 

  بین فردي

219,33  3  73,111  9,647  0,000<  0,341  

گرایش به 

 رانندگی پر

  خطر

483,517  3  161,172  11,273  0,000<  0,377  

  

  گیريبحث و نتیجه

همانطور که رید و ایپشتین، در مطالعات خود، خدمات کوتاه مدت و در راستاي آن 

الگوي وظیفه مداري را کارآمد و اثربخش ارزیابی کرده بودند، اثربخشی این الگو در 

توان با  ها نشان داد که می و یافته پژوهش حاضر نیز براي کودکان کار به اثبات رسید

استفاده از این مدل تخصصی، بر روي کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر در این گروه، 

همچنین در زمینه توسعه مداخله . تأثیر گذاشت و باعث بهبود عملکرد در این متغیر شد

ه آن از سطح فردي وظیفه مداري به سطح گروهی که اولین بار در مطالعه گاروین ب



  

  1398تابستان، 20، شماره ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   118  

پرداخته شد و اثربخشی این الگو را در سطح گروهی بر روي بیماران روانی مزمن به 

اثبات رساند، پژوهش حاضر نیز تاییدي بر کارآمدي و کاربرد آن در سطح گروهی 

مطالعه دیگري که قرابت زیادي در ابعاد مورد سنجش با متغیرها و ابعاد پژوهش . است

هاي پژوهش  ها در یافته آن. بود) 1999(ارانش، حاضر داشت، تحقیق کینوي و همک

خود، مطرح کردند که الگوي وظیفه مداري گروهی در کار با نوجوانان در معرض خطر 

هاي عزت نفس، توانایی کار با دیگران و رفتارهاي  تواند سطح عملکرد در زمینه می

سطح عملکرد  هاي این پژوهش نیز، همانطور که در یافته. مشکل ساز را بهبود ببخشد

کودکان کار در ابعاد مربوط به گرایش به رفتارهاي پرخطر در اثر مداخله با الگوي 

  .وظیفه مداري گروهی کاهش یافت

هاي دیگري که در آن تأثیر آموزش  نتایج این پژوهش همچنین با پژوهش

هاي حل مسآله بر کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر مورد سنجش قرار گرفته  مهارت

هاي پژوهش نوروزیان، آموزش مهارت حل  یافته بر اساسبراي نمونه،. همسو بود بود،

هاي مشکل آفرین و  اي قادر بود، با شناسایی موقعیت مسآله به عنوان یک راهبرد مقابله

در پژوهش . هاي مختلف، بر رفتارهاي پرخطر و سازش یافتگی مؤثر باشد ایجاد راه حل

هدفمند کردن مشکالت و تعیین کردن : ایی از قبیله ما نیز با به کارگیري تکنیک

هاي عملی و کاربردي توسط خود افراد و  مشکالت داراي اولویت و دستیابی به راه حل

هایی براي مشارکت همه جانبه اعضاء در جلسات گروهی توانستیم  ایجاد موقعیت

ت وظایفی هاي مشکل آفرین را شناسایی کرده و براي هر کدام از این مشکال موقعیت

تعیین گردید و اجرا شد که این فرآیند در نهایت منجر به تغییر و اصالح نحوه برخورد 

اعضاء با مسائل روزمره اشان شد و ماحصل آن کاهش گرایش به رفتارهاي پرخطر در 

  .این گروه بود

یکی از نظریات مرتبط با متغیر وابسته این پژوهش، نظریه استرس اجتماعی جان 

تواند رابطه بین احتمال مصرف  هاي پژوهش حاضر، می ه در تبیین یافتهرودز است ک

توان گفت با توجه به اینکه احتمال مصرف  می. مواد و رفتارهاي پرخطر را توضیح دهد
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مواد توسط یک فرد نوجوان و جوان به عنوان تابعی از سطح استرس نابرابر در نظر 

هاي پرخطر ممکن است به عنوان روشی لذا مصرف مواد یا دیگر رفتار. شود گرفته می

این مسأله . براي فرار یا فاصله گرفتن شخص از خود در اثر تعارض مداوم به کار رود

مداخله ما . تواند خشم و نا امیدي در اثر استرس روزمره را منعکس سازد همچنین می

حل  نشان داد که چگونه با تاکید بر فرآیند حل مساله و تعیین تکالیف در راستاي

هاي مهارتی مؤثر در حل مساله را در خود  مشکالت، کودکان قادر خواهند بود تا مؤلفه

  .تواند متعاقباً به کنترل و کاهش رفتارهاي پرخطر در آنان بیانجامد تقویت کرده که می

براي تبیین فرآیند اثرگذاري مداخله مبتنی بر الگوي وظیفه مداري گروهی بر متغیر 

رفتاري و یادگیري اجتماعی اشاره -توان به دو نظریه شناختی ، میوابسته پژوهش حاضر

ها قرابت زیادي با  اشاره کرده است این نظریه) 1396(همانطور که مالکوم پین . کرد

ها و الگوي وظیفه مداري  هاي این نظریه الگوي وظیفه مداري دارد و بسیاري از تکنیک

تري نسبت به  هاست که سابقه طوالنی یهمشترك هستند و در واقع بر گرفته از این نظر

فرآیند این گونه است که یادگیري حل مسأله از طریق . الگوي وظیفه مداري دارند

هاي کوشش و خطا، توجه به اصول تداعی، تقویت و جنبه بارز رفتار رخ  مکانیسم

 بدیهی است که این مکانیسم درگروه مداخله و فرآیند کار گروهی ما رخ داده. دهد می

. آموزند در واقع به شکلی، کودکان کار در این مطالعه روند حل مسأله را می. است

هاي حل  توان گفت که یادگیري مهارت همچنین بر اساس نظریه یادگیري اجتماعی می

مسأله با فراهم کردن الگو برداري یا سرمشق گیري در گروه توسط اعضا و بازي نقش 

هایی از قبیل بارش فکري و اولویت بندي  ارتدر گروه، آموزش مستقیم و پنهان مه

ها و کنار  ترین گزینه ترین و کاربردي ترین، منطقی مشکالت و اهداف و انتخاب مناسب

تر و برنامه ریزي براي اجراي وظایف  تر و غیر مرتبط هاي غیر منطقی گذاردن گزینه

ود اعضا که هاي انتخاب شده توسط خ درون گروهی و خارج از گروه، اجراي راه حل

اند با ایجاد  کند؛ همگی توانسته تصمیم گیري اعضا عمل می-در جهت تقویت خود

هاي بیرونی و واکنش آنی فرد که در نوجوانان شایع است، زمینه خود  وقفه بین محرك
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نظارتی بیشتر فرد را فراهم کند و با ارتقاي درك شناختی و رفتاري فرد، عضو را در 

در نهایت از این طریق میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر را حل مسائل قادر سازد و 

  .کاهش دهد

هاي  توان از بن مایه در تبیین عوامل مؤثر در گرایش به رفتارهاي پر خطر، می

در . شود، استفاده کرد نظریه رفتار مشکل آفرین که در روانشناسی اجتماعی مطرح می

ه است و ریشه آسیب پذیري در این نظریه بسیار بر تعامل شخص و محیط تاکید شد

متخصصان این حوزه، . کند برابر رفتارهاي خطر آفرین را در این ارتباط جست و جو می

دهند و معتقدند، که  پیوندها و ارتباطات بین خانواده و همساالن را مورد تحلیل قرار می

الن خود اگر کودکان و نوجوانان با والدین، دلبستگی و پیوند برقرار نکنند، با همسا

گیرند، تا والدین  تري داشته باشند و بیشتر تحت تأثیر آنها قرار می ارتباط نزدیک

اگر نوجوانان، دوستانی داشته باشند . خویش، بیشتر در معرض رفتارهاي پرخطر هستند

که رفتارهاي پرخطر از قبیل مصرف مواد، بزهکاري و خشونت انجام بدهند؛ احتمال 

هاي مربوط  بر این اساس با توجه به مقوله. وي آنان بیشتر استانجام این رفتارها از س

به ارتباط با همساالن داراي رفتار پرخطر که در پرسش نامه خطر پذیري نوجوانان 

ایرانی توسط جامعه نمونه تکمیل گردید و عمدتآ نتایج آزمون براي این زیرمقیاس ها 

رایش به رفتارهاي پرخطر از سوي ها در گ توان تأثیر این شاخص باال ارزیابی شد، می

همچنین، از آنجایی که کودکان کار در خانواده بی . کودکان کار را مشاهده کرد

برند و اغلب ارتباطات درون خانوادگی در آنها  سرپرست و بد سرپرست به سر می

توان این عامل را هم یکی دیگر از عوامل مؤثر در گرایش به  باشد، می داراي اختالل می

توان با این نظریه  دیگر عواملی را که می. ارهاي پرخطر در این گروه در نظر گرفترفت

تبیین کرد، ساختارهایی است که نوجوانان در معرض خطر و علی الخصوص کودکان 

پردازند؛ ساختارهایی از قبیل اینکه این کودکان به دلیل  کار، درون آن به کنش متقابل می

مسلط، احساس بیگانگی فرهنگی و طرد شدگی دارند؛ داشتن ملیت متفاوت از جامعه 

کنند که در صورت اقدام به رفتارهاي انحرافی،  عزت نفس پایین دارند و احساس می
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دهند؛ منبع کنترل آنها عمدتآ بیرونی است و داراي یک منبع  چیز مهمی را از دست نمی

ي خود را به عوامل ها ها شکست کنترل درونی بر رفتارشان نیستند و در نتیجه موفقیت

یکی از نقاط قوت چارچوب نظري این پژوهش و . دهند بیرونی و محیطی نسبت می

هایی بود که به طور  مداخله به کار گرفته شده در آن طرح ریزي، اجرا و پیگیري برنامه

ها را هدف قرار داد و با درگیر ساختن این افراد در  مستقیم و غیر مستقیم این ضعف

هایی در پی داشت که برآیند آن کاهش گرایش به  ه گروهی، یادگیريفرآیند مداخل

  .رفتارهاي پر خطر بود
  

  ارزیابی مداخله از نظر گروه آزمایش

تواند مفید و سازنده  اي بسیار می یکی از مواردي که در ارزیابی تحقیقات مداخله

است، چرا باشند، کمک گرفتن و شریک کردن گروه مداخله در فرآیند ارزیابی پژوهش 

که نظرات آنها، یکی از قابل استنادترین منابع جهت شناخت نقاط ضعف و قوت یک 

کند که در گروه مداخله این احساس تزریق  توجه به این مورد کمک می. مداخله است

توان حس مشارکت و خود  باشند و می شود که آنها در کل فرآیند پژوهش تأثیر گذار می

توان با کمک خود آنان جهت برطرف  ویت کرد، زیرا میتصمیم گیري را در آنها تق

ها و  کردن نقاط ضعف و همچنین شناخت نقاط قوت و تاکید بیشتر بر آن در پژوهش

هاي  ها را با گروه مداخالت آینده زمینه اثربخشی بیشتر و سازگاري بیشتر مداخله

عی در نظر گرفت که توان حتی به عنوان یکی از مناب این مورد را می. مختلف فراهم کرد

شود و با مشارکت خود افراد مورد آزمایش و دخیل  باعث افزایش اعتبار پژوهش می

ها، زمینه توجه بیشتر به مسائل اخالقی پژوهش را که معموآل  دانستن آنها در ارزیابی

در این راستا، در مرحله اختتام جلسات . شود را فراهم کرد توجه زیادي به آن نمی

گروه مداخله، یک نظر سنجی به عمل آمد و نکاتی را پیرامون نقاط ضعف و مداخله، از 

قوت مداخله و تفاوت آن با جلسات دیگري که تجربه کرده بودند مطرح کردند که قابل 

  .توجه است
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  هاي پژوهش محدودیت

هاي این پژوهش، پیچیدگی این رویکرد در برخی از مراحل  یکی از محدودیت

هاي منتسب به این الگو براي افرادي که هیچ  ین مباحث و تکنیکرسد ا به نظر می. بود

اي با فرآیند این رویکردها ندارند قدري دشوار باشد، چرا که یکی از  گونه پیش زمینه

کند، محدودیت زمانی است که در  هایی که این رویکرد بسیار بر آن تاکید می ویژگی

کند و فرصت  را دشوار می عمل پرداختن به جزئیات و عمیق شدن در مباحث آن

هاي به کار گرفته شده و پیش نیازهاي الزم براي ورود به  شود که در مورد روش نمی

پیشنهاد محقق براي بهبود این مسأله، . این موارد را به اندازه کافی مورد بحث قرار داد

م استفاده از جلسات آموزشی مقدماتی و یا اجرا کردن مداخالتی با ساختاري قابل فه

هاي مربوط به بارش  توان در قالب جلساتی تکنیک براي مثال می. تر است تر و ساده

ها را  فکري، بازي نقش، ایفاي نقش و فرآیند مناسب ارتباطات جاري در زیر گروه

هایی از قبیل رویکرد حل  اي را بر اساس مدل توان یک مداخله آموزش داد، و یا می

  .ب در ابتدا مورد آموزش قرار دادمسأله از قبیل مدل حل مساله رهیا

  

پیشنهادات

هاي حل مسئله در مدیریت و کنترل مسائل  با توجه به اهمیت و تأثیر مهارت

روزمره براي کودکان و نوجوانان و علی الخصوص کودکان کار، و همچنین ارتباط 

هاي  شود که متخصصان رشته تنگاتنگ آن با گرایش به رفتارهاي پرخطر، پیشنهاد می

یاورانه از جمله مددکاران اجتماعی از مداخالت فردي و گروهی از قبیل الگوي وظیفه 

هاي  ها در پژوهش مداري که در سطوح مختلف اثربخشی آن براي افراد، خانواده و گروه

ها و  مختلف اثبات شده است استفاده کنند زیرا الگوي وظیفه مداري، مهارت

  .گیرد ت حل مسئله در بر میهاي مختلفی را جهت تقویت مهار آموزش
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هاي  از آنجایی که بیشتر مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در زمینه آسیب

کنند فاقد یک چهارچوب معین و یا نظریه و مدل و الگوي معین و  اجتماعی فعالیت می

توان مستندات مربوط  هاي فردي و گروهی هستند، به ویژه اینکه نمی تخصصی در حوزه

این مراکز را به صورت علمی مورد بررسی و تحلیل و سنجش قرار داد، هاي  به فعالیت

ها از جمله مددکاران اجتماعی پس از آموزش  شود پرسنل فعال در این حوزه پیشنهاد می

ها و الگوه هاي کاربردي از جمله الگوي وظیفه مداري از طریق  و تسلط بر نظریه

هاي علمی  ها و مدل را بر اساس نظریه ها و مداخالتشان فعالیت... شرکت در کارگاه و 

.و تخصصی کاربردي سازند

هاي خاص گروه خود  هاي یاورانه داراي ویژگی هاي هدف رشته بعضی از گروه

ها  یکی از این گروه. طلبد ها و الگوهاي سازگارتر با جامعه خود را می باشند که نظریه می

ی براي کار با این افراد برگزیده شود باشند که الزم است رویکرد و الگوی کودکان کار می

هاي  بنابراین با توجه به یافته. هاي مختلف سنجیده شده باشد که اثربخشی آن از جنبه

این پژوهش، الگوي وظیفه مداري گروهی به دلیل امتیازاتی از قبیل کوتاه مدت بودن، 

ن، کم هزینه کاربردي و قابل فهم بودن، متناسب بودن با رشته مددکاري اجتماعی بود

هاي گروهی، بسیار با این گروه  بودن و قابلیت اجراي گروهی و حمایت از پویایی

.باشد متناسب می

شود که با  به مسئوالن و سیاست گذاران حوزه آموزش و پرورش پیشنهاد می

هاي مداخالت علمی و فراهم کردن  استخدام مددکاران اجتماعی متخصص در حوزه

مداخله اجتماعی این متتخصصان در سیستم آموزشی و مدارس، بستري براي فعالیت و 

  .زمینه رشد و پیشرفت و ارتقاء دانش آموزان را مهیا کنند

 با توجه به اینکه الگوي وظیفه مداري در هیچ کدام از سطوح در ایران مورد

شود اثربخشی این الگو براي  مطالعه و پژوهش علمی قرار نگرفته است پیشنهاد می

ها در سطوح فردي،  ي مختلف از جمله دانش آموزان و یا والدین و خانوادهها گروه

.گروهی و خانواده سنجیده شود
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 در این پژوهش الگوي وظیفه مداري به صورت مداخله گروهی تنظیم و اجرا

شد، با توجه به اینکه این الگو در ابتدا براي کار فردي طرح ریزي شد و بسیاري از 

شود  ا برگرفته شده از سطح فردي این الگوست در نتیجه پیشنهاد میه ها و برنامه مهارت

که اثربخشی این الگو در دو سطح فردي و گروهی براي یک گروه هدف مورد سنجش 

.قرار گیرد و با همدیگر مقایسه شود

 جامعه هدف در این تحقیق به دالیلی از جمله براي کنترل متغیر جنسیت و باال

هاي پژوهش را  توان یافته مل کودکان کار پسر بود، بنابراین نمیبردن اعتبار پژوهش شا

شود که این مداخله در پژوهشی جدید  به کودکان کار دختر تعمیم داد پس پیشنهاد می

  .براي دختران نیز اجرا و مورد تحلیل قرار گیرد
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