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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of interpersonal
creative problem-solving training programs on the creativity and social skills
of labor children. The design of the study was quasi-experimental with a
pretest-posttest and a control group. Using random sampling, 20 labor boys
aged 7 to 10 years were selected and assigned as experimental and control
groups (each group consisted of 10 people). The experimental group
participated in a creative problem-solving program for 15 sessions (70-90
minutes each session). Forms A and B of the Torrance Test of Creative
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Thinking (TTCT) and Teacher’s form of Gresham and Elliot questionnaire
of social skills (SSRS) were used as the measurement tools. The obtained
data were analyzed using SPSS software 26 and analysis of the covariance.
The findings showed significant differences between the experimental and
the control group in creativity and social skills. Accordingly, a creative
problem-solving program is recommended as a preventive program for labor
children.

Keywords: Creative Problem Solving, Creativity, Social Skills, Labor
Children.
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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

اثربخشی برنامه آموزش حل مسئله خالق بینفردی بر خالقیت و

لیال کاشانیوحید

مریم اساسه

زهرا فارسیان

علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات ،علوم اجتماعی و انسانی ،واحد
علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
کارشناسی ارشد ،کروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات ،علوم اجتماعی و

تاریخ پذیرش00/11/11 :

الهام حکیمی راد



استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات ،علوم اجتماعی و انسانی ،واحد

تاریخ ارسال00/04/26 :

مهارتهای اجتماعی کودکان کار

انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش مهارتهاي حل مسئله خالق بینفردي بر خالقیت و مهارتهاي
اجتماعی کودکان کار بود .روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی و در قالب طرح پیشآزمون و پسآزمون با
گروه کنترل بود 20 .نفر از کودکان کار پسر  7تا  10ساله به شیوه نمونهگیري در دسترس انتخاب و در دو
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چکیده

گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند .برنامه آموزش حل مسئله خالق بینفردي براي گروه آزمایش در
 15جلسه (هر جلسه  90-70دقیقه) اجرا گردید .براي اندازهگیري متغیرهاي پژوهش از آزمون تفكر خالق
استفاده شد .دادهها با استفاده از نسخه  26نرمافزار  SPSSو آزمون کوواریانس تحلیل شد .یافتههاي
بهدستآمده نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در هر دو متغیر وابسته تفاوت
معناداري وجود داشت و آموزش مهارتهاي حل مسئله خالق موجب بهبود خالقیت و مهارتهاي

 نویسنده مسئولlkashanimoradi@gmail.com :
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تورنس فرم الف و ب ( )TTCTو مقیاس درجهبندي مهارتهاي اجتماعی ( )SSRSفرم آموزگار
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اجتماعی شد .برنامه حل مسئله خالق بین فردي بهعنوان راهكاري مداخلهاي و پیشگیرانه براي کودکان کار
میتواند مورداستفاده متخصصان و دستاندرکاران این حیطه قرار بگیرد.

کلیدواژهها :حل مسئله خالق ،خالقیت ،کودکان کار ،مهارتهای اجتماعی
.
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مقدمه
یكی از مشكالتی که در جوامع درحالتوسعه را تهدید میکند ،پدیده کار کردن کودکان
است .این کودکان با توجه به شرایط خاص زندگی خویش از ابراز نقش مناسب سن
خویش محروم میباشند (واتكینز .)2016 1،کودکان کار به اشتغال کودکان بر هر شغلی
اشاره دارد که کودک را از لذت دوران کودکی محروم و با توانایی او براي حضور منظم
در مدرسه و تحصیل تداخل میکند و از نظر روانی ،جسمانی ،اجتماعی و اخالقی براي
کودک خطرناک و مضر است (حسینپور ،محمدزاده و عطوفی .)2014 2،سازمان
بینالمللی کار 3،تخمین میزند که  218میلیون کودک در سراسر جهان جزء کودک کار
محسوب میشوند و  115میلیون نفر از آنها درگیر مشاغل پرخطر هستند (پینزون-راندون،
سیفونتس ،زوالگا ،ب وترو و پینزون-سایسیدو .)20144،بر اساس آمارهاي موجود ،تعداد
کل کودکان خیابانی در ایران  260000کودک و در سطح شهر تهران  35هزار تخمین زده
شده است (وامقی ،روشنفكر ،نوروزي ،مدنی ،مکفرنالد و میرزازاده.)2019 5،
اهمیت بررسی مسئله کار کودکان ،صرفاً به علت غیراخالقی و غیرقانونی بودن آن
نیست ،بلكه به خاطر تأثیر مهمی است که بر تحول کودکان دارد؛ بهطوريکه کار کودک
یک پدیده اجتماعی-اقتصادي و متأثر از وضعیت خود کودک ،خانواده او و جامعه است
(ادمو و گیسول .)2018 6،شروع کار در سنین پایین ،سختیهاي زندگی و شرایط نامطلوب
در محیط کار ،مشكالت روانی-هیجانی و رفتاري را افزایش میدهند (ادویچ ،سلكوک و
کیناک .)20187،بررسیها حاکی از آن است که کودکان کار ،سطح باالیی از احساس
تنهایی ،افسردگی ،عدم شایستگی ،مشكالت روانشناختی و مشكالت هیجانی-رفتاري
1. Watkins
2. Hosseinpour, Mohammadzadeh & Atoofi
)3. International Labor Organization (ILO
4. Pinzón-Rondón, Cifuentes, Zuluaga, Botero & Pinzon-Caicedo
5. Vameghi, Roshanfekr, Noroozi, Madani, McFarland & Mirzazadeh
6. Admaw & Ghosal,
7. Avci, Selcuk & Kaynak

 | 212روان شناسی افراد استثنایی | سال یازدهم |شماره  | 43پاییز 1400

تجربه میکنند (مایبورگ ،مولال و پوگنپوال .)2015 1،براساس یافتههاي پژوهشی ،به دلیل
شرایط سخت زندگی ،امید به آینده در کودکان کار نسبت به سایر همساالن بهطور
معناداري کمتر بوده و مشكالت هیجانی-رفتاري در آنها باالتر است و این کودکان در
2

معرض احساس تنهایی ،بی معنایی ،ناامیدي و رهاشدگی قرار دارند (ایمانزاده و علیپور،
 .)2019در مطالعه دیگري (ابراهیم ،عبداال ،جعفر ،عبدالغدیر و د-وریس )20193،شیوع

باالتر مشكالت هیجانی-رفتاري و کاهش راهبردهاي مقابلهاي کارآمد در کودکان کار
خیابانی گزارش شده است .میزان باالي مواجهه با رویدادهاي تنشزا و محدودیت منابع
حمایتی در رویارویی با تنیدگی ازجمله عوامل مهمی است که موجب بهکارگیري شیوه-
هاي مقابلهاي ناکارآمد در موقعیت تنشزا میشود (المارکا ،بوش ،سفیدان ،انن ،وایس و
الرت.)2017 4،
کودکان کار به علت قرار گرفتن در محیطهاي ناسالم و پرخطر ،احتمال بیشتري
براي دچار شدن به اختالالت رفتاري دارند .از سوي دیگر اختالل رفتاري رابطه منفی با
اجتماعی شدن کودکان دارد (ورکو ،اورگسا و ابیشو .)2019 5،مهارتهاي اجتماعی
بهعنوان مهارتهاي الزم براي تطبیق با نیازهاي اجتماعی و همینطور حفظ روابط بین
6

فردي رضایتبخش و درنهایت ارتقاء بهداشت روانشناختی تعریف میشود (مافرا،

 .)2015تعاملهاي اجتماعی کار ،بهوضوح براي سازش هیجانی و رفتاري و عملكرد موفق
در خانه ،مدرسه ،محل کار و اجتماع ضروري هستند .کودکانی که در مهارتهاي
اجتماعی توانمند هستند میتوانند از منظر دیگران به مسائل نگاه کنند و بهطور مناسبی به
مشكالت پاسخ دهند (هاالکر و مرل .)2010 7،یكی از گروههایی که در جامعه ممكن
است از داشتن مهارتهاي اجتماعی بیبهره مانده باشند ،کودکان کار هستند .این کودکان
1. Myburgh., Moolla & Poggenpoel
2. Imanzadeh & Alipour
3. Ibrahim, Abdalla, Jafer, Abdelgadir de Vries
4. La Marca, Bösch, Sefidan, Annen, Wyss & Ehlert
5. Worku, Urgessa & Abeshu
6. Mafra
7. Harlacher & Merrell
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به دلیل نیاز خانواده ناگزیر به کار در خارج از خانه هستند و این کمبود یا عدم نظارت
والدین و ورود زودهنگام به دنیاي بزرگساالن ،فرصت مشاهده ،یادگیري و تمرین
مهارتهاي اجتماعی را در محیط امن خانواده ندارند .همچنین به دلیل نیاز به کار و عدم
حضور در مدرسه ،فرصت تحصیل و فراگیري آموزشهاي تحصیلی و مهارتهاي
اجتماعی در مدرسه را هم از دست میدهند .برخی از این کودکان حتی در زمانهایی که
در کنار خانواده میگذرانند ،به دلیل فقر اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی محیط خانواده،
احساس امنیت و آرامش ندارند و مهارتهاي تفكر و اجتماعی را کسب نمیکنند (نژاد و
خدابخشی کوالیی.)2020 ،

یكی از روشها براي آموزش مهارتهاي اجتماعی پیچیدهتر با تأکید بر تعمیم
مهارتهاي اجتماعی ،رویكرد شناختی است و ازجمله تكنیکهاي رویكردهاي شناختی،
حل مسئله میباشد (چانگ ،د-زوریال و سانا .)2004 1،حل مسئله ،فرایندي شناختی-
عاطفی-رفتاري است که در طی مراحل آن فرد تالش میکند تا راهحلهاي مؤثر و
سازگارانهاي براي مشكالت زندگی خود کشف کرده و یا به وجود آورد .حل مسئله بین
فردي ،رویكردي کاربردي در کمک به کودکان در یادگیري ،ارزیابی و حلوفصل
مشكالت ارائه میدهد .هدف اصلی آن آموزش چگونه اندیشیدن است (سوسا ،مونتیرو،
والتون و پیسارا .)2014 2،افرادي که قادر به انتخاب راهحلهاي مؤثر براي مشكالت
اجتماعی هستند در درازمدت سازش یافتگی شخصی و عملكرد اجتماعی بهتري خواهند
داشت (نلسون و سیم .)2014 3،توانایی براي حل مسائل بهطور موفقیتآمیز میتواند رفتار
مثبت ،پیشرفت تحصیلی ،عزتنفس و فرصتهاي اجتماعی را افزایش دهد و ناکامی طی
موقعیتهاي روزمره را کاهش دهد (گارایگوردوبیل و بریكو .)2011 4،در پژوهشهاي
مختلف تأثیر آموزش حل مسئله بر کاهش حساسیت بینفردي ،پرخاشگري ،رفتارهاي
پرخطر ،استرس و افزایش کنترل خشم و بهبود روابط اجتماعی و ارتقاي کفایت اجتماعی
1. Chang, D'Zurilla & Sanna
2. Sousa, Monteiro, Walton & Pissarra
3. Nelson & Sim
4. Garaigordobil & Berrueco
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تأیید شده است (زراعتکار و مرادي .)1398 ،پژوهشها نشان دادهاند زمانی که کودکان
یاد میگیرند که از تفكر حل مسئله استفاده کنند ،سازگاري اجتماعی آنها بهبود مییابد و
کاهش چشمگیري در آشفتگیهاي هیجانی و گوشهگیري اجتماعی آنها رخ میدهد
(شور .)1993 1،از سوي دیگر ،آموزش مهارتهاي اجتماعی از طریق مداخلههاي
شناختی-رفتاري در طول زمان نتایج بهتري را پدید آوردهاند ،زیرا این برنامهها ،رفتارها و
راهحلهاي خاصی را ارائه نمیدهند ،بلكه فرایندهایی براي یافتن بهترین راهحلها را
آموزش میدهند (شور و ابرسون.)2013 2،
یكی از مدلهایی که میتوان مهارت حل مسئله را بهوسیله آن آموزش داد و با
تكنیکهاي خالق ترکیب کرد ،حل خالقانه مسائل است .این چهارچوب شامل فراینـدي
ویژه در حل مسائل است که در آن فرد به شكلی نظاممند بهمنظور سازماندهی اطالعات و
ایدهها در حل مسائل و افزایش رفتار خلّاق ،تفكر همگرا و واگرا را به کار میگیرد
(کاشانیوحید ،افروز ،شكوهییكتا ،خرازي و غباري .)2017 3،تفاوت حل مسئله و حل
مسئله خالقانه در نوع مسئله موردنظر و فرایند مورداستفاده است .در مواجهه با مسائل
خوشساختار که داراي انتهاي معینی هستند ،میتوان از روشهاي حل مسئلۀ معمولی
استفاده کرد؛ امّا وقتی با مسائل بدساختار و باز انتها روبرو هستیم ،بهتر است از حل مسئله
خالقانه استفاده کنیم؛ زیرا حوزۀ یک مشكل یا تعریف یک فعالیت میتواند بهوضوح
تعریفشده یا درهموبرهم و مبهم باشد .اگر مسیر یافتن راهحل از پیش تعیینشده باشد ،آن
مشكل میتواند توسط نیروهاي حافظه ،مهارت و دانش قابلحل شدن باشد؛ اما حل مسائل
4

بدساختار و از پیش تعیین نشده ،به کمک حل مسئلۀ خالق ممكن میباشد (اسكین،

 .)2012همچنین ازآنجاییکه یک پاسخ درست یا غلط براي مسائل بین فردي وجود
ندارد ،راهحلهاي مؤثر را می توان از طریق رویكرد خالقانه به حل مسئله بین فردي به
1. Shure
2. Aberson
3. Kashani-Vahid, Afrooz, Shokoohi-Yekta, Kharrazi & Ghobari
4. Eskin
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دست آورد (پوچیو ،بورنت ،آکار ،یودس ،هولینگر و صبرا .)2020 1،آشنایی کودکان با
فرایند حل مسئله خالق ،به آنها کمک میکند تا خودشان مسائل را تشخیص دهند و
پاسخهاي متنوع و فراوانی براي حل آنها خلق کنند .ازجمله مزایاي حل مسئله خالق،
بهبود مهارتهاي ارتباطی و رشد خالقیت ،نوآوري و ابداع در فراگیر میباشد (شعبانی،
ملكی ،عباسپور و سعدي پور.)1396 ،
نتایج پژوهشهاي مختلف در زمینۀ پرورش خالقیت نشان میدهد که آموزش
مهارت حل مسئله از بهترین و منطقیترین روشها براي پرورش خالقیت است (شور و
ابرسون .)2013 ،آموزش حل مسئلۀ خالق در بیشتر ابعاد رشدي تأثیرگذار است ،حتی
چنین آموزشی موجب شناسایی بهتر هیجانات و ابراز بهتر آنها و نیز موجب برقراري رابطه
و سازگاري اجتماعی بهتر میشود (شاهحسینی تازیک ،فروزانفر ،هاشمی گلپایگانی و
طاهري .)1394 ،نتایج مطالعه کزدین )2010( 2نشان داد آموزش برنامه حل مسئله به
نوجوانان داراي اختالل سلوک در بهبود عملكرد کودک در خانه ،محله و مدرسه مؤثر
بوده است .این نتایج در پیگیري یک و دو سال پس از پایان درمان نیز قابل مشاهده بود.
یافتههاي پژوهشی دیگر تحت عنوان آموزش برنامه حل مسئله بین فردي با رویكرد
خالقانه ،حاکی از اثربخشی آن بر بهبود مهارتهاي اجتماعی و خالقیت (کاشانیوحید و
همكاران ،)2017 ،رضایت از زندگی ،سازگاري اجتماعی و عاطفی و افزایش خالقیت
(نیكنام ،غباريبناب و حسنزاد )1398 ،در دانشآموزان تیز هوش بوده است.
ضرورت آموزش این مهارتها براي کودکان کار بسیار واضح است؛ زیرا زندگی
دور از خانواده و محدود بودن تعامالت خانوادگی ،در طوالنیمدت این کودکان و
نوجوانان را در خطر مشكالت و بحرانهاي هویتی ،ارتباطی ،فردي و اجتماعی قرار
میدهد (کومینگز .)2016 3،ازآنجاییکه کودکان کار مجبور هستند در محیطهاي
بزرگساالن قرار بگیرند ،فرصت فراگیري مهارتهایی که معموالً در کودکی باید
1. Puccio, Burnett, Acar, Yudess, Holinger, & Cabra
2. Kazdin
3. Cummings
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فراگرفته شوند را از دست میدهند ،ازجمله ،مهارتهاي اجتماعی که فرد را قادر میسازد
با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از عكسالعملهاي نامعقول اجتماعی خودداري کند
(وبستر-استراتون و رید)2004 1،؛ بنابراین ،به نظر میرسد آموزش مهارت حل مسئله خالق
بین فردي میتواند یكی از راههایی محسوب شود که به کودکان کار در غلبه بر
چالشهاي بین فردي کمک کند.
با توجه به جمعیت رو به رشد کودکان کار در ایران و این امر که کودکان کار از
محرومترین کودکانی هستند که از کمترین حقوق اساسی خود بیبهرهاند و اهمیت
سالمت روانی در دوران کودکی و نوجوانی ،انجام مطالعاتی در زمینه متغیرهاي روانی
آنها ضروري به نظر میرسد .درمجموع با توجه به آنچه که اشاره گردید کودکان کار در
معرض اختالالت رفتاري در بسیاري از زمینههاي اجتماعی و شناختی دچار ضعفهایی
هستند که مهمترین آنها مهارتهاي اجتماعی و خالقیت است .استفاده از روش حل مسئله
یكی از روشهاي نوین شناختی – عاطفی است که میتواند بر سر دوراهیهاي سخت
زندگی به این کودکان یاري دهد تا با راهحلهاي ناب و خالقانه بر مشكالت زندگی فائق
آیند و با مهارتهاي اجتماعی مناسبتر با افراد اطراف خود رابطه بهتري برقرار کنند و از
آسیبهاي اجتماعی بیشتر پیشگیري نمایند.
همچنین ،با توجه به اینكه پیشینه پژوهشی از اثربخشی برنامه حل مسئله خالق براي
کودکان گروههاي مختلف حمایت میکند ،وجود خأل پژوهشی در این حوزه براي
کودکان کار ،از منظر دیگر ضرورت انجام این پژوهش را تأیید میکند .یافتههاي احتمالی
مطالعه حاضر عالوه بر پر کردن خأل پژوهشی موجود و پاسخگویی به فرضیههاي تحقیق ،با
ارائه یک برنامه آموزشی جدید در جهت حل مسئله بین فردي و ارتقاي مهارتهاي
اجتماعی میتواند کاربرد پیشگیرانه و مداخلهاي براي کاهش پیامدهاي منفی ناشی از کار
در دوران کودکی داشته باشد .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر ارزیابی آموزش حل
مسئله خالق بینفردي بر خالقیت و مهارتهاي اجتماعی کودکان کار است.
1. Webster-Stratton & Reid
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روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهاي کاربردي و برحسب نحوه گردآوري
دادهها ،از نوع پژوهشهاي شبهآزمایشی با گمارش تصادفی با پیشآزمون-پسآزمون و
گروه کنترل است .جامعه آماري این مطالعه شامل تمامی کودکان کار شهر تهران در سال
 98بود .نمونه موردمطالعه به روش در دسترس شامل  20نفر از مدرسه کوشا انتخاب شدند.
شرایط ورود به پژوهش شامل جنسیت مذکر ،محدوده سنی بین  7الی  10سال ،تحصیل در
پایه اول ،دوم و سوم دبستان و تأیید بهزیستی مبنی بر کودک کار بودن؛ و نیز شرط خروج
از پژوهش ،عدم شرکت شرکتکنندگان بهطور همزمان در دوره روانشناسی دیگري و
عدم استفاده از دارو بود .پس از انتخاب نمونه ،شرکتکنندگان بهطور تصادفی در دو
گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند .قبل از ارائه برنامه آموزشی ،براي هر دو گروه
آزمون خالقیت بهعنوان پیشآزمون اجرا شد و معلمین هم به مقیاس مهارتهاي اجتماعی
پاسخ دادند .سپس برنامه مداخله براي گروه آزمایش اجرا گردید .پس از اتمام آموزش،
پسآزمون از هر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد.
در پژوهش حاضر از ابزار زیر استفاده شده است:
آزمون خالقیت تصویري تورنس 1فرم الف و ب ( :)1990آزمون خالقیت تورنس در
سال  1966براي اولین بار ساختهشده است و پنج بار در سالهاي ،1990 ،1984 ،1974
 1998و  2007مورد اعتبار سنجی دوباره قرار گرفته است .این آزمون در مطالعات بسیاري
بهعنوان مالکی براي سنجش خالقیت بهکاررفته و جزء آزمونهاي عملكردي است که
تعدادي تكالیف باز پاسخ در اختیار فرد میگذارد و از او میخواهد تا جایی که میتواند
یک تصویر استثنایی بكشد و یک عنوان بسیار جالب و جدید براي آن انتخاب کند آزمون
داراي سه فعالیت میباشد که هر فعالیت بهطور جداگانه عاملهاي سیالی ،انعطافپذیري،
اصالت و بسط را میسنجد و در پایان براي هر عامل نمره کل به دست میآید .حداقل نمره
صفر و محدودیتی براي حداکثر آن وجود ندارد .نمرهگذاري بر اساس روش باز پاسخ در
1. Torrance Test of Creative Thinking
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مقیاس فاصلهاي ،مطابق با دستورالعمل اجرا میشود ،سپس نمرات هر چهار قسمت
جداگانه گزارش میشود .این آزمون شامل دو بخش تصویري و کالمی است که هر یک
داراي دو فرم موازي آ و ب است .ضریب اعتبار آزمون خالقیت تورنس با استفاده از
آزمون کودر ریچاردسون بین  0/89تا  0/94بهدستآمده و روایی محتوا و سازۀ مطلوبی
براي این آزمون گزارش کردهاند .در نمونۀ ایرانی ،این آزمون را براي یک گروه 120
نفري اجرا و ضرایب  0/94براي ابتكار 0/72 ،براي سیالی و  0/70براي انعطافپذیري را
گزارش شده است (پیرخائفی.)1391 ،
مقیاس درجهبندي مهارتهاي اجتماعی گرشام و الیوت :)1990( 1این مقیاس
بهمنظور ارزیابی مهارتهاي اجتماعی کودکان و نوجوانان  3-18ساله ،براي سه مقطع
پیشدبستان ی ،دبستان و دبیرستان تهیه شده است و داراي سه فرم ویژه والدین ،معلمان و
دانشآموزان است .فرمهاي ویژه والدین و معلمان به ترتیب داراي  55و  57گویه بوده و از
دو بخش مهارتهاي اجتماعی و مشكالت رفتاري تشكیل شده است .مهارتهاي
اجتماعی شامل خردهمقیاسهاي همكاري ،خودکنترلی و جرأتورزي و بخش مشكالت
رفتاري دربرگیرنده خرده مقیاسهاي رفتارهاي درونی ،بیرونی و بیشفعالی است .فرم معلم
در بخش جداگانهاي کفایت تحصیلی دانشآموزان را هم اندازهگیري میکند .فرمهاي
درجهبندي بر اساس یک مقیاس سهدرجهاي از صفر تا  ،3فراوانی وقوع مهارتهاي
اجتماعی و مشكالت رفتاري را از دیدگاه مربی و والد ارزشیابی میکند .با جمع نمرههاي
تشكیلدهنده هر زیرمقیاس ،نمره کل آن زیرمقیاس به دست میآید .این مقیاس ،به دلیل
رويآورد چند حیطهاي و ارزیابی از سوي چندین رتبهگذار و نیز در نظر گرفتن امكان
مداخله ،بهوسیله بسیاري از پژوهشگران بهعنوان یكی از بهترین مقیاسهاي اندازهگیري
مهارتهاي اجتماعی و مشكالت رفتاري معرفی شده است .ضریب قابلیت اعتماد با روش
بازآزمایی در فرم والدین براي عامل مهارتهاي اجتماعی  0/87و همسانی درونی 0/87
بهدستآمده است .ضریب قابلیت اعتماد با روش بازآزمایی در فرم معلم براي عامل
1. Gresham & Elliott
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مهارتهاي اجتماعی  ،0/85مشكالت رفتاري  0/84و همسانی درونی براي مهارتهاي
اجتماعی  0/94و مشكالت رفتاري  0/88گزارش شده است (گرشام والیوت.)2007 ،
برنامه مداخلهاي :برنامۀ آموزش حل مسئله بین فردي با رویكرد خالقانه :در این
پژوهش از محتواي برنامه حل مسئله بین فردي با رویكرد خالقانه (کاشانیوحید و
همكاران )2017 ،استفاده شد .این برنامه با الهام گرفتن از مدل حل مسئله خالق آزبورن-
پارنز (آزبورن1963 ،؛ پارنز )1967 ،و گسترش قسمتهاي مختلفی از دیگر برنامههاي
پرورش خالقیت و با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی ،طراحی و بومیسازي شده است .این
برنامه مداخلهاي شامل  15جلسه بود که هفتهاي یک روز بهطور گروهی به مدت 70-90
دقیقه به آزمودنیهاي گروه آزمایش ارائه شد .فعالیتهاي کالس بهطور دستهجمعی
طراحی شد تا فرصت تعامل و بهرهگیري از نظرات و نقد و بررسی آراء براي افراد فراهم
شود تا شرایط براي بهبود مهارتهاي ارتباطی مهیا گردد.
جدول  .1جلسات آموزشی برنامه حل مسئله خالق بین فردی
جلسه
1

هدف و محتوی جلسات
معرفی برنامه ،روشهاي مواجهه و بیان مثبت یک مسئله ،مرحله ساخت فرصتهاي حل مسئله خالق در
مواجهه با مسائل بین فردي

2

تشخیص و مدیریت احساسات

3

معرفی مراحل حل مسئله ،معرفی نردبان حل مسئله بین فردي و کاربرد آن

4

آشنایی با مرحله کشف دادههاي حل مسئله خالق و نردبان حل مسئله بهجاي شكایت به آموزگار

5

استفاده از مهارتهاي حل مسئله در متوقف ساختن قلدري و آزار جسمی و کالمی

6

معرفی ابزارهاي تولید ایدههاي جدید

7
8
9
10

معرفی ابزارهاي تولید ایده خالق ازجمله بارش فكري ،ارتباط اجباري و فهرست خصوصیات و تشویق
دانشآموزان در کاربرد آنها در روابط بین فردي براي مثال در مواجهه با فشار همساالن
آموزش و تشویق در بهکارگیري ابزارهاي تفكر نقادانه و تمرکز ایده درباره مشكل مواجهه با فشار
همساالن
بهکارگیري ابزارهاي آموختهشده در جلسات گذشته بهمنظور حفظ آرامش در مواجهه با نگرانی و
عصبانیت
آشناسازي و تمرین دانشآموزان با استفاده از نردبان حل مسئله اجتماعی بهمنظور ارائه انتقاد سازنده
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هدف و محتوی جلسات

جلسه
11

استفاده از تكنیکهاي حل مسئله خالق در زمینه دوستیابی ،برقراري رابطه با همساالن

12

تمرین در مهارت دیدگاه گیري و گوش کردن

13

آشناسازي و تمرین مفهوم صبر در برابر ناکامیها و داشتن آرامش در روابط بین فردي

14
15

معرفی قانون طالئی "هر چه براي خود نمیپسندید ،براي دیگران هم نپسنددی " از طریق فعالیتهاي
مختلف
جشن حل مسئله

جهت انجام پژوهش حاضر پس از کسب مجوزهاي الزم علمی و اجرایی ،ضرورت انجام
پژوهش حاضر براي مدیران مراکز بهزیستی شهر تهران مطرح شد .به آزمودنیها درباره
این مطالعه اطالعات الزم داده شد و از آنها رضایتنامه کتبی مبنی بر شرکت در پژوهش
اخذ شد .ابتدا تمامی آزمودنیها مهارتهاي اجتماعی و خالقیت را تكمیل کردند و نمرات
آنها بهعنوان پیشآزمون در نظر گرفته شد .سپس بهطور تصادفی دریكی از دو گروه
آزمایش یا گواه قرار گرفتند .برنامۀ آموزش حل مسئله بین فردي با رویكرد خالقانه توسط
پژوهشگر در  15جلسه بهصورت هفتهاي یک روز بهطور گروهی به مدت  70-90دقیقه به
آزمودنیهاي گروه آزمایش ارائه شد .درواقع ،آزمودنیها در گروه گواه در زمان مشابه به
فعالیتهاي آزاد میپرداختند .در پایان براي رعایت شدن مالحظات اخالقی گروه گواه،
پس از جمعآوري دادهها ،برنامه مداخلهاي مدنظر بهصورت فشرده و در  10جلسه به گروه
گواه آموزش داده شد.
الزم به ذکر است سایر مالحظات اخالقی نیز در این مطالعه رعایت شد .به مسئولین
در پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات بهدستآمده از پژوهش بهصورت محرمانه و
بدون ذکر نام مورداستفاده قرار خواهد گرفت .همچنین اطمینان داده شد که بهمنظور حفظ
اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد ،نتایج در سطح کلی (میانگین)
گروهها گزارششده و براي مقاصد تربیتی در اختیار روانشناسان ،متخصصان
آموزشوپرورش ،مربیان مراکز بهزیستی و توانبخشی قرار میگیرد .در مورد عدم ضرر و
زیان ناشی از شرکت در پژوهش ،اطالعات کامل در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت و
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آنها آزاد بودند که هر زمان که بخواهند از ادامه همكاري با پژوهشگر ،خودداري کنند.
در پایان مطالعه ،دادههاي جمعآوريشده به استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

نتایج
شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد در پیشآزمون
و پسآزمون ،به تفكیک هر آزمون براي هر دو گروه در جدول  2گزارش شده است.
میانگین نمرات گروه آزمایش در مقیاس مهارتهاي اجتماعی و خالقیت تورنس در
مقایسه با گروه گواه در طول زمان (پسآزمون) بهطور قابلمالحظهاي افزایشیافته است.
این نتایج در گام اول ،بهبود مؤلفههاي مهارتهاي اجتماعی و خالقیت را در کودکان
نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای توصیفی گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون مقیاس
مهارتهای اجتماعی و خالقیت تورنس
گروه آزمایش

مهارتهاي اجتماعی

خالقیت

گروه کنترل

متغیر

پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون پسآزمون

همكاري

SD M SD M SD M SD M
0/70 6/40 0/97 6/40 0/85 7/50 0/71 6/05

جرأتورزي

1/10 5/90 1/03 6/20 0/95 6/70 1/10 6/10

خودکنترلی

0/97 6/40 0/95 6/70 0/87 7/90 1/03 6/80

مهارتهاي اجتماعی

1/77 18/70 1/49 19/30 2/02 22/10 1/26 19/40

سیالی

2/35 12/20 2/57 12/20 1/25 14/00 1/77 12/70

انعطاف

2/26 13/30 2/31 12/70 1/64 15/70 1/55 12/80

اصالت

2/72 13/40 2/50 13/70 2/10 15/80 1/94 14/00

بسط

2/17 21/50 2/50 20/50 4/83 25/70 1/98 20/70
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قبل از انجام تحلیل کوواریانس ،بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهاي مورد مطالعه،
بهعنوان پیش فرض الزم براي استفاده از این تحلیل ،با استفاده از آزمون شاپیرو ویلكز
اطمینان حاصل شد که دادههاي پژوهش در سطح  P≥0/05نرمال هستند .دادهها نشان
میدهد که فرضیه نرمال بودن دادهها برقرار میباشد (جدول .)3
جدول  .3آماره شاپیرو ویلکز برای بررسی نرمال بودن دادهها در گروه آزمایش و کنترل
گروه آزمایش
متغیر

مهارتهاي
اجتماعی

گروه کنترل

درجه

سطح

آزادي

معناداري

همكاري

0/914

20

0/071

0/910

جرأتورزي

0/911

20

0/059

0/909

20

خودکنترلی

0/922

20

0/108

0/907

20

آماره

مهارتهاي

آماره

درجه

سطح

آزادي

معناداري

20

0/064
0/061
0/056

0/918

20

0/089

0/909

20

0/061

سیالی

0/913

20

0/067

0/911

20

0/068

خالقیت

انعطاف

0/975

20

0/849

0/962

20

0/583

تورنس

اصالت

0/972

20

0/790

0/908

20

0/059

بسط

0/924

20

0/116

0/943

20

0/278

اجتماعی

قبل از بهکارگیري طرح تحلیل کوواریانس اولین مفروضه آن با توجه به وجود یک عامل
بین آزمودنی (گروه آزمایش و کنترل) بررسی همگنی واریانسها بود .به همین منظور
آزمون لوین براي تعیین همگنی واریانسهاي خطا ،آزمون و تأیید شد بدین معنی که فرض
همگنی واریانسها برقرار است (جدول .)4
جدول  .4آزمون همگنی واریانس برای متغیرهای وابسته و مؤلفههای آنها
آزمون

درجه

درجه

سطح

لوین

آزادی 1

آزادی 2

معناداری

همكاري

1/241

1

18

0/280

جرأتورزي

0/061

1

18

0/808

خودکنترلی

0/118

1

18

0/735

متغیر
مهارتهاي
اجتماعی
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آزمون

درجه

درجه

سطح

لوین

آزادی 1

آزادی 2

معناداری

مهارتهاي اجتماعی

0/297

1

18

0/592

سیالی

0/893

1

18

0/357

انعطاف

1/042

1

18

0/321

اصالت

1/582

1

18

0/225

بسط

0/923

1

18

0/349

متغیر

خالقیت تورنس

با توجه به جدول  5براي بررسی همگنی شیب رگرسیون ،تعامل متغیر مستقل با متغیرهاي
همپراش ،موردبررسی ،قرار گرفتند .با توجه به جدول باال ،سطوح معنیداري ) ،(sigتعامل
متغیر مستقل (گروه) ،با دو متغیر همپراش (مهارتهاي اجتماعی و خالقیت) ،از  0/05بیشتر
است و معنیدار نیست؛ بنابراین با اطمینان ،میتوانیم بگوییم شرط همگنی شیب رگرسیون،
براي انجام تحلیل کواریانس برقرار است.
جدول  .5بررسی تعامل متغیر مستقل و متغیرهای همپراش با استفاده از شیبخط رگرسیون
متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

مدل تصحیحشده

765/218

2

286/987

3/419

0/04

مهارتهاي

گروه*پیشآزمون

451/719

1

221/809

2/534

0/158

اجتماعی

خطا

178/653

16

52/201

---

---

کل

76821/00

20

---

---

---

مدل تصحیحشده

2214/717

2

504/965

7/677

0/000

خالقیت

گروه*پیشآزمون

17/886

1

115/164

3/019

0/077

تورنس

خطا

181/553

16

19/882

---

---

کل

35724/00

20

---

---

---

بهمنظور مقایسه نمرات دو گروه در پسآزمون و در نظر داشتن تفاوت آنها در
پیشآزمون از تحلیل کوواریانس چندمتغیري استفاده شده است .همانطور که نتایج تحلیل
واریانس چندمتغیري در جدول  6نشان میدهد در همه خردهآزمونهاي هر دو آزمون
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تفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده میشود .ازاینرو ،با توجه به یافتههاي جدول  2مبنی
بر باالتر بودن میانگین نمرات آزمودنیهاي گروه آزمایش در مرحله پسآزمون میتوان
چنین استنباط کرد که برنامه مداخله برافزایش مؤلفههاي مهارت اجتماعی و خالقیت
تأثیرگذار بوده و با در نظر گرفتن مجذور اِتا ،میتوان گفت که در همكاري ،0/43
جرأتورزي  0/50و خودکنترلی  ،0/51سیالی  ،0/46انعطاف  ،0/49اصالت  0/45و بسط
 32درصد واریانس تغییرات ناشی از برنامه حل مسئله بین فردي به شیوه خالقانه است.
جدول  .6تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خرده آزمونهای مهارتهای اجتماعی و خالقیت
تورنس در دو گروه آزمایش و کنترل
سطح

اندازه

خرده

معناداری

اثر

همكاري

گروه

5/452

1

5/452

11/621

0/004

0/437

جرأتورزي

گروه

3/819

1

3/819

15/520

0/001

0/509

خودکنترلی

گروه

10/526

1

10/526

15/761

0/001

0/512

سیالی

گروه

11/162

1

11/162

11/936

0/004

0/460

خالقیت

انعطاف

گروه

25/671

1

25/671

13/506

0/002

0/491

تورنس

اصالت

گروه

20/556

1

20/556

11/852

0/004

0/458

بسط

گروه

80/222

1

80/222

6/825

0/020

0/328

آزمونها
مهارتهاي
اجتماعی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات مجذورات آزادی مجذورات

F

نتایج جدول  7نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر کمكی
(همپراش) ،بین میانگین نمره کل مهارتهاي اجتماعی در مرحله پسآزمون در گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معناداري وجود دارد ( .)P>0/05تفاوت بین نمرات دو گروه
بیانکننده این مطلب است که برنامه حل مسئله خالق بر مهارتهاي اجتماعی تأثیرگذار
بوده و با در نظر گرفتن مجذور اِتا ،میتوان گفت که  58درصد واریانس پسآزمون ناشی
از برنامه مداخله است.
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جدول  .7تحلیل کواریانس تک متغیری برای نمره کل مهارتهای اجتماعی در دو گروه آزمایش و
کنترل
سطح

شدت

منبع

مجموع

درجة

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

25/225

1

25/225

میزان
F
10/781

معنیداری

اثر

0/004

گروه

54/850

1

54/850

23/443

0/000

خطا

39/775

17

2/340

کل

8446/000

20

0/580

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسئله خالق بین فردي بر خالقیت و
مهارتهاي اجتماعی کودکان کار انجام شد .نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره و
چندمتغیره نشان داد که پس از آموزش حل مسئله خالق ،میانگین نمرات گروه آزمایش در
تمام ابعاد خالقیت ،بهطور معناداري باالتر از گروه کنترل بود .نتایج بهدستآمده از
پژوهش حاضر با نتایج حاصل از مطالعات (سوسا و همكاران2014 ،؛ گارایگوردوبیل و
بریكو2011 ،؛ شور و ابرسون2013 ،؛ پوچیو و همكاران )2020 ،همسو است .همچنین
نتایج مشابه در پژوهش کاشانیوحید و همكاران ( )2017به دست آمد که با هدف بررسی
اثربخشی برنامه حل مسئله خالق بر بهبود تفكر خالق دانشآموزان تیزهوش انجامشده بود،
نشان داد شرکتکنندهها در تمام مؤلفههاي خالقیت یعنی سیالی ،انعطاف ،اصالت و بسط
در مقایسه با گروه کنترل پیشرفت معناداري داشتهاند.
بنابراین میتوان استنباط کرد که آموزش برنامۀ حل مسئله خالق بینفردي
مورداستفاده در این پژوهش ،به دلیل آموزش و فراهمسازي بستر مناسبی براي استفاده
کودکان شرکتکننده از راهحلهاي مختلف به پرورش خالقیت آنها منجر گردید.
همچنین ارائه و تكنیکهاي خالقیت مانند فهرست ویژگیها و ارتباط اجباري توانست به
شكل مناسبی به بهبود خالقیت کودکان کار منجر گردد .به نظر میرسد آموزش مهارت
حل مسئله میتواند بهعنوان راهكاري براي موفقیت در چالشهاي بینفردي به کودکان
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کار یاري دهد .افرادي که تفكر خالق دارند میتوانند در قالب یک فرآیند سیستماتیک و
سازمانیافته براي حل مشكل ،ارزیابی منابع و راهحلهاي گوناگون به حل مشكل بپردازند
(آي ،کاراکایا و ایلماز.)2015 1،
روند تغییر نمرات مهارتهاي اجتماعی از پیشآزمون به پسآزمون در دو گروه
آزمایش و کنترل بهصورت معناداري متفاوت و افزایشی است .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش ،با نتایج بهدستآمده از مطالعات بسیاري (اسكین2012 ،؛ کزدین2010 ،؛ نیكنام و
همكاران )1398 ،در تغییر مؤلفههاي مهارتهاي اجتماعی همسو بوده است .کودکان کار
در معرض بسیاري از مشكالت عاطفی اجتماعی هستند که با اقدامات پیشگیرانه مناسب
مانند برنامههاي آموزش حل مسئله میتوان از وقوع ،گسترش و یا انتقال آن به بزرگسالی
جلوگیري نمود .آموزش مهارتهاي حل مسئله بین فردي بهعنوان رویكردي پیشگیرانه
میتواند افزایش تواناییهاي روانی و هیجانی کودکان و نوجوانان را در پی داشته باشد
(هاالکر و ملر .)2010 ،در همین راستا نتایج پژوهشی خانیكی و معتمدي نیز نشان میدهد
که بهکارگیري مشاورههاي گروهی راهحلمحور بر خودکارآمدي کودکان کار در مقابله
با شرایط دشوار مؤثر بوده است (خانیكی و معتمدي.)1396 ،
در تبیین نتایج میتوان گفت کودکانی که به مهارت حل مسئله مسلح میگردند،
سازگاري بیشتري با محیط کسب میکنند و زمانی که جریان کارها مطابق میل آنها پیش
نمیرود ،تحمل بیشتري دارند ،راحتتر دوست پیدا میکنند و میتوانند دوستان خود را
بیشتر نگهدارند (شور و ابرسون .)2013 ،شاید با اجراي این برنامه زمینههایی براي
دانشآموزان شرکتکننده فراهم شد تا بتوانند فرآیند حل مسئلهاي که در این برنامه
آموختهاند را به محیطهاي دیگر تعمیم داده و در شرایط مختلف و موضوعات دیگر
درسی نیز از آن استفاده نمایند .به این دلیل ازنظر آموزگاران خود که پاسخدهنده به
سؤاالت پرسشنامه مهارتهاي اجتماعی بودند ،همكاري و خویشتنداري بیشتري از خود
نسبت به کودکان دیگر داشتهاند .از منظر دیگر ،براي رسیدن به حل مسئله نیاز به یک ذهن
1. Ay, Karakaya & Yilmaz,
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باز ،استداللی و منطقی وجود دارد؛ یا طبق نظریه دیزوریال و گلدفرید براي رسیدن به حل
مسئله مناسب در موقعیتهاي اجتماعی به جاي سبک حل مسئله تكانشی ،نیاز به سبک حل
مسئله منطقی وجود دارد (دیزوریال و گلدفرید .)1971 1،حل مسئله منطقی به این معناست
که فرد موانع و خواستهها را تعیین میکند ،هدف را مشخص میکند ،راهحلهاي جایگزین
را ایجاد و اجرا میکند و نتایج بهدستآمده را بهدقت ارزیابی میکند .در مقابل در سبک
تكانشی فرد براي رسیدن به حل مسئله تالشهاي کوتهبینانه ،شتابزده ،بیدقت ،عجوالنه و
ناکامل انجام میدهد که درنهایت منجر به شكست و طرد او در موقعیتهاي بین فردي
میگردد و درنهایت برچسب کودک پرخاشگر و ناسازگار که نمیتواند بهخوبی با
دیگران ارتباط برقرار کند را میخورد .آموزشهاي دادهشده در زمینه خالقیت باعث
تسهیل تفكر منطقی و رسیدن به یک ذهن باز و استداللی گردید به این معنا که آموزش با
تقویت چهار مؤلفه خالقیت باعث افزایش بارش مغزي کودک (سیالی) ،دیدن مسائل از
زاویههاي جدید (اصالت) و متفاوت (انعطافپذیري) و توجه به جزئیات مسئله (بسط) شد.
با استفاده از روش بارش مغزي ،سیالی فكر و ایجاد راهحل تقویت شد .عالوه بر این ،با
تغییر طبقات فكري سعی شد تا راهحلهاي جدید ،متنوع و انعطافپذیري افزایش یابد.
ازنقطهنظر دیگر میتوان گفت آن دسته از کودکان کار که از مهارت حل مسئله
استفاده میکنند ،در هنگام رویارویی با موقعیت تنشآور بهطور مستقیم با مشكل درگیر
میشوند و از تمام نیروي خود استفاده میکنند تا این شرایط باعث نظم فكري آنها شده و
آشفتگی هیجانی آنها را کاهش دهد (شعبانی و همكاران .)1396 ،عالوه بر این
بهکارگیري سبک کنار آمدن مسئلهمدار در موقعیتهاي تنشآور موجب میشود که فرد
با تمرکز بر مشكل در صدد حل مسئله تالش کند و به دلیل این انسجام فكري فراهم شده،
منبع تنیدگی را شناسایی کند که این موضوع باعث میشود منبع تنیدگی بهطور قابلمهار
ارزیابی شود .در این حالت حتی اگر مشكل نیز حل نشود ،شناسایی منبع تنیدگی از
یکسو و افزایش آگاهی و احساس مهارگري بیشتر نسبت به عوامل تنشآور از سوي
1. D'zurilla & Goldfried
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دیگر ،به بهبود سالمت روانی و ارتباطی فرد کمک میکند.
درمجموع و با توجه به یافتههاي پژوهشی ،مهارت حل مسئله خالق با تأکید بر روابط
بین فردي ،ابزاري براي مدیریت موفقیتآمیز در انواع مشكالت معمول و ناآشنا است که
باعث تقویت رفتارهاي سازنده در ارتباطات اجتماعی میشود .این مهارتها براي تمامی
کودکان بهویژه کودکان کار بسیار مهم هستند .مهارتهاي حل مسئله و خالقیت در
باالترین سطح فعالیت شناختی انسان قرار دارند و از ارزشمندترین اهداف تربیتی-آموزشی
بهحساب میآید .درواقع هدف عمده تمام نهادهاي تربیتی و همه فعالیتهاي آموزشی،
ایجاد توانایی حل مسئله در دانشآموزان است که باعث میشود این افراد در مقابله با
شرایط زندگی و موقعیتهاي جدید که با آن روبهرو میشوند ،آمادگی الزم را داشته
باشند.
محدودیت پژوهش حاضر انتخاب نمونهاي در دسترس از کودکان کار در شهر
تهران و فقط در یک منطقه بود؛ بنابراین در تعمیم نتایج به سایر مناطق و به سایر کودکان
کار باید جانب احتیاط رعایت شود .محدودیت زمانی پژوهش امكان انجام پیگیريهاي
بلندمدتتر درباره ماندگاري اثرات پژوهش را غیرممكن ساخته بود .حل مسئله یک
مهارت اساسی براي زندگی و یادگیري است که براي کاربرد طیف وسیعی از فرایندهاي
تفكر مناسب است؛ شیوه عملی یادگیري و مدلی است براي بهبود روابط ،برخورد با
ابهامهاي اجتماعی و کاهش تنشی که همه ما گاهگاهی با آن روبرو هستیم .ازاینرو ،برنامه
حاضر به عنوان یک برنامه پیشگیرانه به مراکز آموزشی ،مددکاري و روانشناسی توصیه
میشود.

تضاد منافع
در این پژوهش هیچ تعارض منافعی بین نویسندگان گزارش نشده است.
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تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد دانشگاه آزاد واحد علوم ،تحقیقات است.
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از تمامی دستاندرکاران سازمان بهزیستی و تمامی
مشارکتکنندگان که در اجراي این پژوهش مشارکت داشتند ،تشكر و قدردانی نمایند.
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