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Abstract
Child labor is one of the social ills of today's
society. This study aimed to investigate a
structural model of unconditional selfacceptance, rejection sensitivity, future
expectations, and childhood experience care in
working children. A correlational design using
structural equation modeling was conducted.
The statistical population of this study include
the working child who lived in Yazd and Isfahan
cities in 2020. A total of 160 children was
selected using available sampling methid and
answered to Chamberlin and Haaga’s
unconditional self acceptance cale, Downey and
Feldman’s sensitivity to rejection scale,
Mcwhirter’s future expectations scale, and
Bifulco, Brown and Harris’s childhood
experience of care questionnaire. The findings
showed that unconditional acceptance had a
negative and significant effect on sensitivity to
rejection (P<0.05). Childhood experience of care
had a negative and significant relationship with
future expectations while being positively and
significantly related to sensitivity to rejection.
Likewise, rejection sensitivity had a significant
and negative effect on future expectations
(P<0.05). The results did not support the direct
effect of unconditional acceptance on future
expectations. Regarding the results, it can be
concluded that improving childhood care,
reducing sensitivity to rejection, and working on
the unconditional acceptance of these children,
helped to improve their lives.
Keywords: Child Labor, Childhood Experience
of Care, Imagine of Future, Sensitivity to
Rejection, Unconditional Self-acceptance.

.کودک کار یکی از آسیبهای اجتماعی جامعه امروز است
هدف این پژوهش ارزیابی مدل ساختاری پذیرش بیقید و
 تصور از آینده و تجربه، حساسیت به طرد،شرط خود
 این مطالعه از نوع.مراقبت در کودکی در کودکان کار بود
همبستگی بود که به روش مدلیابی معادالت ساختاری
 از بین کودکان کار شهرهای یزد و اصفهان در.انجام شد
 نفر به شیوه نمونهگیری دردسترس160 ،1399 سال
انتخاب شدند و به پرسشنامههای پذیرش بیقید و شرط
 انتظار، حساسیت به طرد داونی و فلدمن،چمبرلین و هاگا
،از آینده مک ویرتر و تجربه مراقبت در کودکی بیفولکو
 یافتهها نشان داد که پذیرش.براون و هریس پاسخ دادند
بیقید و شرط بر حساسیت به طرد تأثیر منفی معنادار داشت
 مراقبت نامناسب در دوره کودکی با تصور از.)P>0/05(
آینده رابطه منفی معنادار و با حساسیت به طرد رابطه مثبت
 همچنین حساسیت به طرد بر تصور از آینده.معنادار داشت
 یافتهها از تأثیر مستقیم.)P>0/05(تأثیر منفی معنادار داشت
 با.پذیرش بیقید و شرط بر تصور از آینده حمایت نکردند
توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که با بهبود کیفیت
مراقبت در کودکی و پذیرش بیقید و شرط خود و کاهش
حساسیت به طرد در کودکان کار میتوان به بهبود زندگی
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• مقدمه
کودکان بیش از یک بدهی نسبت به ملت یا جامعه یک دارایی هستند .از کودکی که در آینده ،فرد بزرگسال است انتظار میرود در
روند ملتسازی نقش مهمی را ایفا کند اما این بستگی به نحوه رشد کودک و رسیدن به مرحله بزرگسالی است .گاهی اوقات کودکان
به واسطه اجبار اجتماعی-اقتصادی مجبور به کار برای بقای خود میشوند .آنها یا برای دستمزد یا بدون دستمزد در خانه یا محیط
بیرون کار میکنند (داس .)2019 ،طبق سازمان بین المللی کار در سال  2019حدود  73میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کردن
بودند که فعالیت کاری این کودکان ،آنها را تحت فشار فیزیکی قرار میداد که این فعالیتها به عنوان کارخطرناک تعریف
میشدند(حبیب ،زیادئی ،یونس و هراسانی.)2020 ،
کودکان کار دارای شرایط نامطلوب زندگی از جمله جدایی اجباری از خانواده ،محرومیت از غذا یا تحصیل و سوءاستفاده هستند
(هولتگه ،مکگی ،مایکر و توما .)2018 ،همچنین با توجه به این که این کودکان زیر فشار و در سایه سختیهای زندگی به کار در
خیابانها رو آوردهاند ،فرآیند طبیعی رشد جسمی ،عاطفی و اجتماعی و همچنین ،تکامل شخصیت وجریان اجتماعی شدن آنها به خطر
افتاده است (افشانی و همکاران .)1391 ،این فشارها و از بین رفتن فرصتهای توسعه دارای اثرات منفی در دراز مدت است (سینیو و
رزاتی ،)2005 ،که عدم داشتن یک تصویر مطلوب از آینده و امید به آینده یکی از این اثرات منفی است.
تعیین انتظاراتی که افراد از آینده دارند و بازنمایی آن به عنوان یک خصیصه منحصر به فرد انسانی نقش مهمی در شکل دادن به
رفتار فعلی آنها ایفا میکند (افشاری و همکاران .)1397 ،کودکان کار با دور بودن از حمایتهای خانوادگی و زندگی در شرایط دشوار
تصور از آینده منفیتری را دارا میباشند .در واقع تفکر و تصور در مورد آینده یک جزء جداییناپذیر از شناخت انسان است .تفکر
درباره آینده نقش حیاتی برای فعالیتهای شناختی پیچیده چون برنامهریزی ،رسیدن به اهداف ،حافظه آیندهنگر ،تنظیمهیجان ،خودکنترلی
و به تعویق انداختن ارضای نیاز ایفا میکند (دارجمبیو و مسی.)2011 ،
عالوه بر تصور از آینده نامطلوب ،یکیدیگر از مشکالت کودکان کار ،حساسیت به طرد است .حساسیت به طرد ،به عنوان تمایل به
اضطراب انتظار ،حالت تدافعی داشتن ،ادراک خیلی سریع و عکسالعملهای خیلی شدید به طرد بینفردی تعریف میشود (رومرو و
همکاران .)2010 ،این عامل میتواند توانایی فرد در توسعه و بهرهبرداری از روابط مثبت را تضعیف کند و از این طریق میتواند به طور
بالقوه در احساس تنهایی نقش داشتهباشد(لوی ،آیدوک و داونی .)2002 ،عوامل زمینهای چون تأثیر خانواده و ارتباط با همساالن ،که
نقش مهمی در شکلگیری حساسیت به طرد در کودکان دارد ،میتواند در ایجاد انتظارات آینده نوجوانان نقش داشتهباشد .در حقیقت
ارتباط ایدهآل نوجوانان با خانواده و همساالن نقش بهسزایی در انتظارات مثبت نسبت به آینده دارد .کودکان کار با ترس از دست دادن
اطرافیان و تجربههای ناگوار در این زمینه ،روابط را غیر قابل اعتماد تفسیر میکنند (النسفورد و همکاران )2010 ،آنها عزت نفس خود
را از دست میدهند و دچار تنزل تحصیلی ،افزایش خطرات جسمی ،اجتماعی و اقتصادی و در نهایت بدبینی نسبت به آینده میشوند
(دی بیلد ،وانستین کیست و لنز.)2011 ،
در نقطه مقابل حساسیت به طرد ،پذیرش بیقید و شرط خود ،یکیدیگر از متغیرهایی است که میتواند بر عملکرد کودکان کار و
انتظار از آینده آنها اثر بگذارد .براساس نظریهی رفتاردرمانی عقالنی -هیجانی و به اعتقاد الیس فرایند خودسنجی به ویژه در مقایسه با
دیگران ،می تواند باعث ایجاد احساس افسردگی و یا اضطراب در برابر با شکست ،انتقاد و طرد شود ،و پذیرش بیقید و شرط خود
میتواند از این عوامل جلوگیری کند (آبرام و الیس2009 ،؛ به نقل از گودین .)2010 ،پذیرش بیقید و شرط به عنوان احساسی تعریف
شدهاست که فرد نسبت به خود و توانمندیهای کنونیاش دارد و این احساس فارغ از منابع بیرونی است (باقرنژاد و همکاران.)1398 ،
یکیدیگر از متغیرهایی که میتواند بر روند رشد روانشناختی کودکان کار اثرگذار باشد تجربه مراقبت در دوره کودکی است .محققان
از دیرباز اهمیت روابط با کیفیت والدین و فرزند را در دوره کودکی و نوجوانی تشخیص دادهاند .پیش از اهمیت ظاهر بدنی ،پیشرفت
تحصیلی و روابط همساالن ،روابط رضایت بخش والدین و فرزندان به شدت با رضایت از زندگی کودکان و نوجوانان ارتباط دارد (دیو
و هوبنر1994 ،؛ به نقل از آلویا و وارن .)2019 ،کیفیت ارتباط با والدین و میزان تحصیالت آنها بر نوع رفتار و شکلگیری مشکالت
مختلف رفتاری و اجتماعی نقش عمدهای را ایفا میکند (اکرمی و همکاران .)1399 ،غفلتهای عاطفی و فیزیکی والدین نسبت به
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فرزندان منجر به پیامدهای مخرب مهمی در آنها میشود (برنشتین و همکاران2003 ،؛ به نقل از عنبرانی ،گل ،فرهادیان ،طیبی و نامور،
 .)1399مراقبت و توجه والدین نسبت به فرزندان منجر به احساس خوشایندی و خوش بینی کودکان میشود و تصور از آینده مثبتی را
در آنان موجب میشود (نورمی .)1991 ،محیطی که کودکان در آن زندگی میکنند و نحوه مراقبت ،طرد یا پذیرش و غفلت والدین بر
تفکر و انتظارات آنها تاثیر بهسزایی دارد .تحقیقات متعددی بیانگر این موضوع میباشند که مهارتهای برنامهریزی و راهبردهای
مقابلهای که نوجوانان از آن استفاده میکنند ،ممکن است در بستر خانواده فراگرفتهشود (نورمی .)1987 ،پذیرش بیقید و شرط نیز
میتواند به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر بر حساسیت به طرد ،بر تصوراز آینده کودکان کار تأثیر بگذارد .عدم باور به خود کودکان،
مشکالت عاطفی را شکل میدهدکه مانع رشد تحصیلی و شخصی آن میشود و آینده آنها را با موانعی روبهرو میسازد (جابین.)2017 ،
از سوی دیگر ،طرد و پذیرش والدین می تواند بر نحوه زیستن در بزرگسالی در آینده که اکنون کودک ما باشد اثر بگذارد (یزدخواستی
و قاسمی .)1398 ،با توجه به آنچه گفتهشدواهمیت تأثیرگذاری تصور از آینده در کودکان کار ،چنین استنباط میشود که این مفهوم از
ریشههای تحولی و خانوادگی (حساسیت به طرد ،پذیرش بیقید و شرط و تجربه مراقبت در کودکی) تأثیرپذیر باشد .به همین جهت
در پژوهش حاضر این عوامل با هم در نظر گرفته شدهاند .نتایج این پژوهش میتواند مکانیسمهای تحولی و خانوادگی و تاثیرگذاری
این متغیرها را به طور اختصاصی بر تصور از آینده کودکان و نوجوانان کار مشخص کند .با توجه به محدود بودن پژوهشهایی مرتبط
با این زمینه در کودکان کار این پژوهش به این سوال که آیا حساسیت به طرد در رابطه با پذیرش بیقید و شرط و تجربه مراقبت در
کودکی با تصور از آینده در کودکان کار نقش میانجی دارد ،پاسخ خواهد داد .در صورت تأیید مدل پیشفرض ارائه شده در این پژوهش،
میتوان راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت این کودکان ارائه داد.
پذیرش بیقید و شرط خود
تصور از آینده

حساسیت به طرد
تجربه مراقبت در کودکی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهشی

• روش
در انجام پژوهش حاضر ،از طرح توصیفی و از نوع همبستگی آن ،استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش کودکان و نوجوانان کار
 13تا  17ساله موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی شهر اصفهان و موسسه آشیانه باران یزد در سال  1399بود .کودکان و نوجوانانی
که طبق قوانین اجتماعی زیر سن قانونی (زیر  18سال سن دارند) و حداقل یک سال مشغول به کار در سطح خیابانها یا کارگاهها بوده
و فعالیتهایی جهت کسب درآمد و امرار و معاش انجام دادند .با توجه به این که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در جامعه مورد مطالعه
وجود نداشت و هم چنین با توجه به محدودیت در دسترسی به کلیه کودکان کار به صورت یکجا و عدم تمایل گروه کثیری از کودکان
کار به پاسخگویی سواالت ،این کودکان ،بهصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه پذیرش بیقید و شرط ،پرسشنامه حساسیت به طرد ،پرسشنامه تصور از آینده و
پرسشنامه تجربه مراقبت در کودکی بود .پس از جمعآوری دادهها ،تحلیل آماری بر اساس مدلسازی معادالت ساختاری با کمک نرمافزار
 PLSانجام شد.
الف .پرسشنامه پذیرش بیقید و شرط ( :)Unconditional Self-Acceptance Questionnaireپرسشنامه پذیرش بیقید و شرط
توسط چمبرلین و هاگا ( )2001با اقتباس از نظریه رفتار درمانی -عقالنی و هیجانی اِلیس شامل  20ماده تهیه شد .پرسشنامه برای گروه سنی
 14سال به باال قابل اجرا است .در یک پژوهش روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه
از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب  0/70به دست آمد (شفیعآبادی و نیکنام .)1394 ،آلفای کرونباخ در این پژوهش  0/78بود.
ب .پرسشنامه حساسیت به طرد ( :)Rejection Sensitivity Questionnaireاین پرسشنامه توسط داونی و فلدمن ()1996
ساخته شد که با  18ماده دو قسمتی (الف و ب) و براساس مقیاس لیکرتی  6درجهای مورد سنجش قرار گرفت .در پژوهش (آیدوک و
همکاران 2008؛ به نقل از خوشکام ،بهرامی ،رحمتالهی و نجارپوریان )1393 ،اعتبار پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  0/84بود و
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اعتبار این پرسشنامه در پژوهشی بر روی دانشجویان ایرانی نیز  0/84به دست آمد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد
هم چنین در این پژوهش ماده های  ،5،9،12،16و  18این پرسشنامه به دلیل مناسب نبودن برای رده سنی  13تا  17سال حذف شد.
ج .پرسشنامه تصور از آینده ( :)Future Imagination Questionnaireاین آزمون توسط مک ویرتردر سال  2008طراحی
شد که هدف آن ارزیابی میزان باورهای افراد درمورد آینده خودشان در حوزه کاری ،تحصیلی،ازدواج و تشکیل خانواده ،فعالیتهای
اجتماع مانند ورزش ،رهبری و  ...بود .این آزمون شامل  24ماده بود .همسانی درونی آزمون توسط مک ویرتر ( )2008به روش آلفای
کرونباخ برای کل آزمون  0/88به دست آمد .همچنین روایی سازه این آزمون توسط مک ویرتر( )2008از اجرای تحلیل عامل تاییدی و
اکتشافی تایید شد.این ابزار توسط پژوهشگر ترجمه و به منظور تایید اعتبار این پرسشنامه ابتدا بین  30نفر از افراد نمونه جامعه آماری
توزیع و جمعآوری شد .سپس آلفای کرونباخ برای پرسشنامهی مرتبط محاسبه شد .میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تصور از آینده
به میزان  0/88به دست آمد .روایی محتوایی آن نیز به تأیید  5کارشناس متخصص رسید.
د .پرسشنامه تجربه مراقبت در کودکی ( :)The childhood experience of care Questionnaireفرم اولیه آزمون توسط
بیفولکو ،براون ،هریس در سال  1994طراحی شد .آزمون شامل دو بخش  16مادهای بوده و  4مولفه دارد .مولفههای آن انزجار مادرانه،
انزجار پدرانه ،غفلت مادرانه و غفلت پدرانه بوده است .اعتبار این آزمون در پژوهش بیفولکو و همکاران ( )2005به روش کرونباخ برای
انزجار  0/81و غفلت  0/80به دست آمد .روایی سازه این آزمون توسط اسمیت و همکاران ( )2002از تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی
تایید شد .هم چنین روایی واگرای آزمون با ابزار پیوند والدین ( )PBIبه دست آمد .این ابزار توسط پژوهشگر ترجمه گردید و آلفای
کرونباخ آن در این پژوهش 0/96به دست آمد.
در این پژوهش از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.

• یافتهها
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از نمونه آماری پژوهش نشان دادکه اکثر کودکان و نوجوانان کار دارای
جنسیت دختر میباشند که در رده سنی بین  13تا  14سال بودند و کمترین فراوانی مربوط به رده سنی بین  17تا  18سال بود.
مقدارشاخص متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEدر این پژوهش برای اکثر متغیرها در باالتر از مقدار استاندارد بود که نشان
از روایی همگرای مناسب مدل داشت .به منظور ارتقاء مقدار  AVEاقدام به حذف سواالتی شد که پس از حذف سواالت نتایج نشان
داد که مقدار  AVEافزایش یافته و روایی همگرا تأیید شد .همچنین مقدار جذر  AVEتمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی
میان آنها بیشتر بود که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازهگیری را نشان داد .در بخش ساختاری ،ارتباط بین
پذیرش بیقید و شرط و تصور از آینده کمتر از  1/96بود که این فرضیه در پژوهش رد شد .مقادیر  R2برای سازههای حساسیت به
طرد و تصور از آینده(متغیرهای درونزا) به ترتیب برابر با  0/26و  0/32محاسبه شد که برازش مناسب مدل تأیید شد .ضرایب معناداری
تمامی مسیرهای میان متغیرها به جز مسیر پذیرش بیقید و شرط خود با تصور از آینده بیشتر از  1/96بود که این مطلب حاکی از معنی
دار بودن فرضیههای پژوهش و تأثیر متغیرها است و باعث تأیید شدن فرضیهها میشود .شکل  2مدل پژوهش را همراه با ضرایب
بارهای عاملی نشان میدهد.این خروجی ،ضریب استاندارد شده مسیرهای میان متغیرهای پذیرش بیقید و شرط خود ،تجربه مراقبت
در کودکی ،حساسیت به طرد و تصور از آینده را نشان میدهد.
جدول  .1خالصه توزیع فراوانی متغیرهاي جمعیتشناسی دانش آموزان
متغیر جمعیتشناسی
جنس

سن

متغیر جمعیتشناسی

فراوانی

درصد فراوانی

دختر

91

56/9

بیسواد

پسر
14-13

69
59

43/1
36/9

ابتدایی
راهنمایی

9
39

15-14

5

3/1

دبیرستان

43

26/9

16-15

51

31/9

دیپلم

6

3/8

17-16

40

25

یزد

47

29/4

18-17

5

3/1

اصفهان

113

70/6

تحصیالت

شهر

فراوانی

درصد فراوانی

63

39/4
5/6
24/4
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جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیرها
متغیر
پذیرش بیقید و شرط خود

تجربه مراقبت در کودکی

حساسیت به طرد

تصور از آینده

زیرمقیاس

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

پذیرش نامشروط
پذیرش مشروط
انزجار مادرانه
انزجار پدرانه
غفلت مادرانه
غفلت پدرانه
اضطراب
انتظار پذیرش
کار و تحصیل
ازدواج و خانواده
مذهب و جامعه
سالمت
آینده فرزندان

9/00
11/00
25/00
25/00
26/00
27/00
44/00
52/00
10/00
4/00
3/00
4/00
4/00

30/00
28/00
40/00
39/00
40/00
40/00
75/00
74/00
25/00
11/00
9/00
12/00
12/00

13/72
16/49
32/58
32/65
33/100
33/24
61/88
62/05
15/06
6/46
4/36
6/09
6/18

3/22
2/96
3/73
3/73
3/76
3/43
5/31
5/10
3/20
1/78
1/33
1/98
1/75

شکل  .2مدل ضرایب مسیر
جدول  .3نتایج بررسی رابطه بین پذیرش بیقید و شرط با تصور از آینده
متغیرمستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

آماره t

نتیجهآزمون

پذیرش بیقید و شرط
تجربه مراقبت در کودکی
پذیرش بیقید و شرط
تجربه مراقبت در کودکی
حساسیت به طرد

تصور از آینده
تصور از آینده
حساسیت به طرد
حساسیت به طرد
تصور از آینده

0/20
-0/28
-0/25
0/40
-0/26

1/76
3/16
8/66
5/46
3/22

رد فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
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نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که پذیرش بیقید و شرط نمیتواند بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر مثبت و معنادار
اعمال کند و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با  0/20و مثبت بود .همچنین نتایج جدول  3نشان داد که تجربه مراقبت در کودکی بر
تصور از آینده کودکان کار ،تاثیر معناداری دارد و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با 0/28و منفی بود .پذیرش بیقید و شرط نیز بر
حساسیت به طرد کودکان کار ،تاثیر معناداری دارد و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با  0/25و منفی بود .در ادامه نتایج نشان جدول3
نشان داد که تجربه مراقبت در کودکی بر حساسیت به طرد کودکان کار ،تاثیر معناداری دارد و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با 0/40
و مثبت بود .در نهایت نتایج نشان داد که حساسیت به طرد بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر منفی و معناداری دارد و ضریب مسیر
محاسبه شده برابر با  0/26و منفی بود.
جدول  .4نتایج بررسی رابطه بین پذیرش بیقید و شرط با تصور از آینده ،با نقش میانجی حساسیت به طرد رابطه
ضریب مسیر

نوع متغیر
مستقل

میانجی

متغیر وابسته

مستقیم

غیرمستقیم

کل

پذیرش بیقیدو شرط
تجربه مراقبت در کودکی

حساسیت به طرد
حساسیت به طرد

تصور از آینده
تصور از آینده

0/20
-0/28

0/07
-0/10

0/27
-0/38

آماره t

نتیجهآزمون

2/80
2/73

تایید فرضیه
تایید فرضیه

همانطور که جدول  4نشان میدهد پذیرش بیقید و شرط دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تصور از آیندهاست .اثر غیرمستقیم
پذیرش بیقید و شرط از طریق حساسیت به طرد بر روی تصور از آینده برابر با حاصلضرب ضرایب مسیر است یعنی برابر است با
 )0/25×0/26(0/07و ضریب کل که برابر با حاصل جمع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم است برابر است با  .0/27حال به منظور
بررسی معناداری متغیر میانجی و ضریب بدست آمده از آزمون معناداری سوبل 6استفاده شد که در ادامه ارائه شده است.
مقدار خطایاستاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی (پذیرش بیقید و شرط و حساسیت به طرد) یعنی  saبرابر با
 0/06و خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته (حساسیت به طرد و تصور از آینده) یعنی  sbبرابر با  0/08است.
با جایگذاری مقادیر در فرمول آزمون سوبل خواهیمداشت:
. 07
= 2.80
. 025

=

. 25 × .26
) √(. 262 ×. 062 ) + (. 252 ×. 082 ) + (. 062 ×. 082

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑍 −

همانطور که مشاهده میشود قدرمطلق مقدار عدد معناداری حاصل از آزمون سوبل برابر با  2/80بوده که بیشتر از  1/96است و
میتوان در سطح اطمینان  95درصد ،تاثیر میانجی حساسیت به طرد بر رابطه بین پذیرش بیقید و شرط و تصور از آینده را معنادار
دانست .درواقع میتوان گفت که فرضیه فوق تایید گردیده و پذیرش بیقید و شرط از طریق حساسیت به طرد بر روی تصور از آینده،
تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.
همچنین نتایج حاصل از جدول  4نشان میدهد تجربه مراقبت در کودکی دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تصور از آینده
است .اثر غیر مستقیم تجربه مراقبت در کودکی از طریق حساسیت به طرد بر روی تصور از آینده برابر با حاصلضرب ضرایب مسیر
است یعنی برابر است با  .)0/40× -0/26( -0/10به منظور بررسی معناداری متغیر میانجی (آماره  )tاز طریق آزمون سوبل استفاده
میگردد که در ادامه ارائه شده است .مقدار خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی (تجربه مراقبت در کودکی و
حساسیت به طرد) یعنی  saبرابر با  0/08و خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته (تصور از آینده و حساسیت به
طرد) یعنی  sbبرابر با  0/08است .با جایگذاری مقادیر در فرمول آزمون سوبل خواهیم داشت:
. 104
= 2.73
. 038

=

). 40 × (. 26
) √(. 262 ×. 082 ) + (. 402 ×. 082 ) + (. 082 ×. 082

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑍 −

همانطور که مشاهده میشود قدرمطلق مقدار عدد معناداری حاصل از آزمون سوبل برابر با  2/73بوده که بیشتر از  1/96است و
میتوان در سطح اطمینان  95درصد ،تاثیر میانجی حساسیت به طرد در رابطه بین تجربه مراقبت در کودکی و تصور از آینده را معنادار
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دانست .درواقع می توان گفت که فرضیه فوق تایید گردیده و تجربه مراقبت در کودکی از طریق حساسیت به طرد بر تصور از آینده،
تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.

• بحث
یافتههای این پژوهش نشان داد که تجربه مراقبت در کودکی میتواند بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر منفی و معنادار اعمال کند.
از سوی دیگر ضریب استاندارد شده مسیر میان تجربه مراقبت در کودکی و تصور از آینده بیانگر این مطلب است که  28درصد از
تغییرات تصور از آینده تحت تاثیر تجربه مراقبت در کودکی است .نتیجه این یافته همراستا با پژوهشهای کاراکوس و گوندوز (،)2012
افشانی و همکاران ( )1391و وامقی و همکاران ( )1390است .در بسیاری از کودکان کار ،عدم ثبات اقتصادی از سوی خانواده و تجارب
نامطلوب دوره کودکی ،منجر به از بین رفتن تصور مثبت از آینده این افراد میشود (آرنت .)2004 ،یافتههای این بخش از پژوهش نیز
همراستا با پژوهش نورمی ( )1991است .این محقق عنوان میکند که مراقبت و توجه والدین منجر به احساس خوشایند و خوش بینی
کودکان میشود و تصور از آینده مثبتی را موجب میشود.
یافتهها نشان داد پذیرش بیقید و شرط میتواند بر حساسیت به طرد کودکان کار تاثیر منفی و معنادار داشتهباشد .افرادی که نگرش
مثبت نسبت به خود دارند ،دارای شخصیتی سالم و مستقل هستند .این افراد نگران توجه و احترام سایر افراد نمیباشند ،زیرا به جای
آنکه او توجه مثبت و احترام را از دیگران بگیرد ،از خودش میگیرد .اما این مهم محقق نمیشود زیرا با توجه به این موضوع که افراد
در خود نوعی ضعف میبینند ،در ارتباط بادیگران دچار مشکل میشوند .کودکان کار که نسبت به تواناییهای خود ایمان ندارند ،در
نتیجه دارای انتظار طرد از جانب دیگران نیز میباشند .کودکان کار زمانی که وارد رابطه جدید میشوند ،به دلیل ضعف در خودباوری،
انتظار طرد از سمت دیگران را دارند .این افراد احساس ناامنی و نارضایتی دائمی دارند که این نیز منجر به احساسات ناخوشایندی مانند
اضطراب ،خشونت و بیاعتمادی در آنها میشود .یافتههای این بخش از پژوهش همراستا با پژوهش کرینس و همکاران ( )2018است.
این محققان عنوان میکنند عدم پذیرش فرد توسط خود ،بر ارتباط بینفردی تاثیر مستقیم گذاشته و منجر به آسیبپذیری و افسردگی
میشود.
همانگونه که نتایج و یافتهها نشان دادند میتوان گفت تجربه مراقبت در کودکی میتواند بر حساسیت به طرد کودکان کار تاثیر
مثبت و معنادار داشته باشد .در این راستا روهنر و همکاران ( )2008عنوان کردند که پذیرش و مراقبت درست والدین در دوران کودکی
فرزندان ،منجر به ایجاد دیدگاه مثبت در فرزندان و در نتیجه ارتباط موفقتر و صمیمیتر میگردد .در پژوهشی دیگر عبدالخالق و
همکاران( )2019به این مهم دست یافتند که ،والدین زمانیکه کودکان خود را طرد میکنند ،حساسیت به طرد آنها در بزرگسالی بیشتر
می شود .همچنین عنوان نمودند ،بین پذیرش و عدم پذیرش والدین در دوران کودکی و سازگاری روانشناختی فعلی و حساسیت به
طرد دختران و پسران جوان بالغ همبستگی معناداری وجود دارد .بنابراین با توجه به اینکه کودکان کار تحت فشار و سختیهای زندگی،
به کار در خیابانهارو آوردهاند ،فرآیند طبیعی رشد جسمی ،عاطفی و اجتماعیشان و همچنین ،تکامل شخصیت و جریان اجتماعی شدن
آنان به خطرافتاده است (افشانی و همکاران .)1391 ،یکی از مشکالت که در این زمینه اجتماعی شدن به وجود میآید ،حساسیت به
طرد در این کودکان است .زمانی که والدین از کودکان خود غفلت میورزند ،کودکان به منظور جبران این مهم ،به دنبال عوامل جایگزین
مانند ارتباط با دوستان جدید میباشند (تونی و ویلدمن .)2017 ،این کودکان به دلیل طرد والدین دارای عزت نفس پایینی میباشند و
همواره انتظار طردازسوی دوستان و گروهها را دارند .گاهی به منظور جلب توجه دوستان و یا کاهش اضطراب ناشی از طرد ،به عوامل
خطرناکی روی میآورند که ممکن است منجر به رفتارهای خصمانه و پرخاشگری در این افراد شود (مریک و همکاران.)2017 ،
طبق نتایج پژوهش میتوان گفت حساسیت به طرد میتواند بر تصور از آینده تاثیر منفی و معنادار داشته باشد .مطالعات مختلفی به
پیامدهای ناگوار حساسیت به طرد مانند محرومیت اجتماعی و پایین آمدن بهزیستی روانشناختی و مختل کردن عملکرد بینفردی
پرداختند (پدرسون و همکاران .)2007 ،بنابراین در رابطه با این فرضیه میتوان عنوان کرد که احساسیت و انتظار طرد در کودکان تأثیر
منفی برشخصیت ،رفتار و بهزیستی روانشناختی دارد (خالق .)2017 ،این کودکان ،عالئم نامشخص و بیتوجهی از جانب دیگران را
نشانه طرد میدانند و ممکن است به این نتیجه برسند که طرد شدن ،پدیدهای اجتنابناپذیر غیر قابل کنترل در زندگی و از سوی دیگران
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است (ویلیامز .)2001 ،بنابراین واکنش دفاعی زیادی در مواجه با طرد از خود نشان میدهند (کاواموتو و همکاران .)2015 ،نتایج این
فرضیه با نتایج مطالعه کروس و بردشاو ( )2017همراستا است .این محققان نشان دادند که تجارب طرد اجتماعی در دوران کودکی
منجر به محدودیتها و سوءاستفادهاجتماعی در بزرگسالی افراد میشود .با توجه به این مهم که برنامهریزی ،تصمیمگیری و انگیزه در
دوران کودکی و نوجوانی ،آینده بهتری را رقم میزند ،کودکان طرد شده در این زمینه ضعیفتر عمل میکنند .این کودکان با ترس از
دست دادن اطرافیان و تجربههای ناگوار در این زمینه ،روابط را غیر قابل اعتماد تفسیر میکنند (النسفورد و همکاران )2010 ،و عزت
نفس خود را از دست میدهند و دچار تنزل تحصیلی ،افزایش خطرات جسمی،اجتماعی واقتصادی و در نهایت بدبینی نسبت به آینده
میشوند (دی بیلد و همکاران .)2011 ،بنابراین کودکان کار به دلیل طرد از سوی خانواده و جامعه ،با محدودیت تحصیلی و عدم آموزش
رسمی رو به رو شده از این رو ،ممکن است فرصتهای محدودی برای کشف مشاغل احتمالی در آینده تجربه کنند.
یافتهها همچنین نشان داد پذیرش بیقید و شرط نمیتواند بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر مثبت و معنادار اعمال کند .بنابراین
طبق نتایج تحقیق ،پذیرش بیقید و شرط موجب افزایش تصور از آینده کودکان کار نمیشود .این یافته مخالف با پژوهشهای ریسنر
( )1983بود .این پژوهشگر عنوان میکند که نوجوانان با پذیرش خود ،احساس موفقیت را در خود پرورش میدهندوآینده بهتری برای
خود متصور می شوند .بااین وجودازعوامل مؤثر برآمادگی برای نقش بزرگسالی و آینده حمایت و مراقبت مناسب والدین ،ثبات اقتصادی
و تحصیالت است (آرنت .)2004 ،جهت تبیین این ناهمخوانی میتوان گفت برای تصور مطلوب از آینده احتماال باید عوامل گفته شده
مهیا باشد در غیر این صورت پذیرش خود نمیتواند پیش بینیکننده تصور از آینده مطلوب باشد .احتمال میرود در این پژوهش کودکان
و نوجوانان کار به دلیل شرایط نامناسب اجتماعی ،اقتصادی و خا نوادگی نامناسب و همچنین سن پایین درکی از پذیرش خود نداشتند
و چون سایر متغیرهای محیطی بر تصور از آینده تأثیر زیادی داشتند نقش پذیرش خود در این میان خیلی قابل توجه نبود.
همانطور که نتایج و یافتهها نشان دادند میتوان گفت پذیرش بیقید و شرط میتواند از طریق حساسیت به طرد بر تصور از آینده
کودکان کار تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشته باشد .از سوی دیگر پذیرش بیقید و شرط دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تصور
از آینده است .نتایج این بخش همرستا با نتایج مطالعات جابین ( )2017است .این محقق عنوان میکند کودکان خیابانی خودپذیری
پایینی برخوردار هستند که منجر به کاهش عزت نفس آن ها و عدم موفقیت در ارتباطات و در نتیجه ناامیدی ،عدم تحمل عاطفی ،عدم
تحمل ناراحتی و پریشانی روانی میشود .این پژوهش اهمیت پذیرش بیقید و شرط را برجسته کرد و نشان داد که عدم باور به خود
کودکان ،مشکالت عاطفی را شکل میدهدکه مانع رشد تحصیلی و شخصی آن میشود و آینده آنها را با موانعی روبه رو میسازد.
کودکان کار به دلیل مواجهه با موانع مختلف و عدم موفقیت ،از اعتماد به نفس پایینی برخوردار میباشند واز پیوستن به اجتماعهای
مختلف از قبیل گروه دوستان د ر مدرسه و یا خارج از آن واهمه دارند .عزت نفس پایین این کودکان مانع از این برقراری ارتباطات
صحیح میشود و ممکن است برای جلب توجه دیگران وارد گروههای نابسامان شوند و درگیر فعالیتهایی مانند پخش مواد مخدر و
در نهایت اعتیاد شوند .از این رو ممکن است نتوانند در رابطه با آینده خود درست تصمیم بگیرند و آینده آنها را با مشکل روبه رو
سازد .در نهایت یافتههای پژوهش نشان داد تجربه مراقبت در کودکی میتواند از طریق حساسیت به طرد بر تصور از آینده کودکان کار
تاثیر غیرمستقیم و معنادار اعمال کند .محیطی که کودکان در آن زندگی میکنند و نحوه مراقبت و غفلت والدین بر تفکر وانتظارات آنها
تاثیر بهسزایی دارد .والدین با تعیین معیارهایی مشخص ،بر عالیق،ارزشهاواهداف آنها تأثیر میگذارند .تحقیقات متتعددی بیانگر این
موضوع میباشند که مهارتهای برنامهریزی و راهبردهای مقابلهای که نوجوانان از آن استفاده میکنند ،ممکن است در بستر خانواده فرا
گرفته شود (نورمی .)1987 ،با توجه به این مهم که والدین نقش بهسزایی بر توانایی کودکان در ایجاد رابطه با دیگران ،حضور در جوامع،
برنامهریزی و انگیزه ایفا میکنند ،طرد آنها نیز منجر به خصومت و پرخاشگری آنها میشود (روهنر .)2004 ،شواهد قابل توجهی نشان
میدهد که تجربیات نامطلوب مراقبت و غفلت والدین با پیامدهایی مانند حضور کمرنگ دراجتماع ،مشکالت ارتباطی با دیگران و
اختالالت روانی همراهاست (رومانو و همکاران .)2015 ،از سوی دیگر کودکانی که در معرض عدم حمایت خانواده ،عدم ثبات اقتصادی
و فقدان تحصیالت عالی قرار میگیرند ،آمادگی آنها برای نقش بزرگسالی دچار مختل میشود(آرنت.)2004 ،زمانیکه آنها با
حمایتهای کافی از سوی خانواده روبه رو نمیشوند ،همراه ترس از دست دادن و نپذیرفتن از سوی دیگران را تجربه میکنند ،با این
وجود نمیتوانند بصورت جدی دررابطه با آینده و مشاغل احتمالی ،برنامهریزی وتصمیمگیری کنند .نتایج این یافته با تحقیقات روهنر
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و همکاران ( )2008و ایوو و همکاران ( )2018همسو است .ایوو و همکاران ( )2018مطالعه نشان دادند نوجوانانی که محدودیت شدید
مالی را تجربه نمیکنند و ارتباط آنها با خانواده و همساالن ایده آل است و دارای خودپنداره باال هستند انتظارات مثبت بیشتری نسبت
به آینده دارند .همچنین روهنر و همکاران ( )2008عنوان کردند ،کودکانی که تجربه پذیرش و مراقبت از سوی والدین را تجربه نمودهاند،
دارای دیدگاه مثبت و روابط صمیمی با دیگران در طول زندگی دارند.این افراد زندگی بهتر و ایدهآلتری نسبت به سایر افراد دارند.

• نتیجه گیري
یافتههای پژوهش نشان داد که اکثر کودکان کار مراقبت مطلوبی را از جانب والدین خود دریافت نمیکنند که این عامل باعث پایین
بودن پذیرش بیقید و شرط خود و حساسیت به طرد این کودکان میشود که این عوامل تصور از آینده نامطلوبی را برای آنان به وجود
میآورد .با توجه به این پژوهش میتوان در موسسههای مربوط به کودکان کار برنامههایی جهت افزایش پذیرش خود در این کودکان
اتخاذ کرد و همین طور با کمک گرفتن از خیریههای مربوطه شرایط اقتصادی و زندگی آنها را بهبود داد تا بتوان انتظار از آینده مثبتی
را در آنها به وجود آورد.همچنین آموزش های همگانی به صورت رایگان برای والدین کم درآمد این کودکان در نظر گرفته شود تا
بتوانند نیازهای مراقبتی فرزندان خود را برطرف کنند و احساس حمایت را به فرزندانشان القا کنند .از سوی دیگر نهادهای حمایتی
میتوانند تدابیری جهت تقویت عزت نفس و پذیرش خود و از بین بردن حساسیت به طرد در این کودکان اتخاذ کنند.
اطالعات بدست آمده از پژوهش حاضر به صورت مقطعی بوده و ممکن است متغیرهای دیگری با کودکان کار در ارتباط باشد که
در این پژوهش نادیده گرفتهشده؛ لذا پژوهش طولی برای درک ثبات یا فقدان ثبات این نوع رفتارها در دوران رشد ،مفید است .همچنین
این پژوهش در شهرهای اصفهان و یزد انجام شدهاست ،پیشنهاد میشود تکرار پژوهش در شهرهای کوچکتر و مقایسه با شهرهای
بزرگتر انجام گیرد .در این پژوهش تجربه مراقبت از دیدگاه کودکان کار بررسی شد ،پیشنهاد میشود برای پژوهشهای آتی نحوه مراقبت
از دیدگاه والدین این کودکان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
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