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 دلبستگی هایسبک و تنیدگی با

 3*، سجاد رضائی2اله موسوی ، سید ولی1سولماز پاسیار

 شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران. کارشناس ارشد روان1

 ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، . دانشیار گروه روان2

 شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. استادیار گروه روان9

 28/83/31تاریخ پذیرش:  22/80/32تاریخ دریافت: 

 کیده چ

آوری در شررررایر پر ار از اهمیت بسررریاری بر وردار کار در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند و تاب کودکان زمینه و هدف:

 .انجام شدگی دلبست هایسبک و تنیدگی با کنارآمدن هایراهبردبراساس  کار آوری کودکانتاب بینیپیش با هدف این پژوهش .است

 اجتماعی امور اداره تهران، کودکان کار حامی سررسرراتؤم بهکننده مراجعه نفر ازکودکان کار 188،همبسررتگی در یک طرح روش:

های هپرسررشررنام در دسررترس انتخاب شرردند و به گیریشرریوه نمونه هو بازار بزرگ تهران ب ،مولوی کارکودکان مرکز ،15 مناقه رفاهی

آوری تابو ( 1332) کولینز و ریدشده بزرگسال بازنگریدلبستگی  هایسربک ،(1338پارکر ) و اندلر با تنیدگی کنارآمدن راهبردهای

از حذف اثر  مراتبی پسها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسلهدادهپاسخ دادند.  (2889) دیویدسون و کانر

 شدند. تحلیل جنسیت،کننده شمخدو

و اجتنابی دار ممسئله کنارآمدن راهبردهای ،آوری با سربک دلبسرتگی ایمن، دوسروگراتابضررایب همبسرتگی نشران داد که ها: یافته

 ودهمبسته نب ،و مدت زمان اشتغال به کار کودکان ،آوری با سن، ساح تحصیلات. ساوح تاب(>81/8P) همبسرتگی مببت معنادار دارد

(85/8P>.) داده و  ستکننده  ود را از دهای دلبستگی نقش تعیینتحلیل رگرسریون نیز نشان داد پس از حذف اثر جنسیت، زیرمقیاس

 کندبینی میآوری را پیشواریانس مشرررترک تاباز  %21داری یطورمعن ( به881/8P= ،991/8=βر )مدامسرررئله کنارآمدن تنها راهبرد

(8881/8P= ،194/2=F.) 

، به ایجاد مسررئلهتمرکز بر حلمدار با مسررئله کنارآمدنبک سررتوان نتیجه گرفت که های این پژوهش میبر اسرراس یافته گیری:یجهنت

بینی و امد به پیشاین پی که کندارزیابی مهار،  و قابلرا شناسایی  تنیدگی منبعفرد شود و باعث می کندمیانسرجام فکری در فرد کمک 

  .شودآوری فرد منجر میتابش افزای

 کار کودکان ی،دلبستگ یها، سبکتنیدگیبا  کنارآمدن یراهبردها،  یآورتاب :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 ریشرررتب گیرگریبان معضرررلات از یکی  1کار کودکان دهپردی

 هب معضل این گسترش .تمعاصر اسبزرگ در جهان  هایشرهر

 یک به توسررعه درحال و یافتهعهه جوامع توسررک اسررت حدی

آ رین گزارش جهانی (.1) با این پدیده مواجه هسرررتند اندازه

 عدادت دهدمی انالمللی کار درباره کار کودکان نش سازمان بین

میلیون  120 هب نفر میلیون242 از 2888 سرررال تا کار کودکان

 رایریررافترره اسرررت و بیش از نیمی از آنرران در شرررنفرکرراهش 

 دقیقی اطلاعات و آمار ما وردرکش(. 2) کنندکار می ک ارنا

 اًغالب نیز موجود هایآمار ندارد ود وجو کار کودکان تعداد از

 یابان پردا ته و یا آماری از یرا بره تخمین تعداد کودکان کار 

 ودکانداد کتع کنندهم تبیینکدا هیچ که تکودکان  یابانی اس

 ی، یابان کار هن بکودکا این بنردیطبقره بره توجره )برا کرار

 ریفتع زیرا ؛تنیس ایران در کارها( سایر و ، انگی کارگاهی،

 درت. اسرر تمتفاو طورکلی به باکودک کار  یابانی کودک

 از یالمللبین ایهمؤسسه تعاریف در هدر کشور ما آنچه کواقع

ه پدیدبا وجود ندارد و ما ، شررودد مییا  یابان کودکان به آن

 ودکانک به کار کودکان .مواجه هسررتی   یابانی کودکان کار

دمت   به پایدار و مداوم صورت به که شودمی گفته کارگری

 به تنرف از اوقات بیشررتر در را آنها امر این که شرروندمی گرفته

سررازد و سررلامت بهره میبی کودکی دوران تجربۀ و مدرسرره

 (. 1) کندو جسمی آنها را تهدید می انیرو

ی هاوهشپژکننده بسرریاری از نگران ئلهبه عنوان یک مسرر

دلیل شرایر کار و زندگی در  ، بهاند که این کودکاندادهنشان 

 یابان، در معرض پیامدهای نامالوب سرلامت جسمی، روانی، 

 نیا شرررتریب. (2-9) رنداجتماعی قرار دا مخراطراتجنسررری و 

ته آشف وضعیت  انوادگیو  یآزارمربوط به کودک هابیآس

 یابه اقتضی و روان ،یاجتماع ،یجسم هایتنیدگیو مواجهه با 

با سررربک  مشرررکل نیااسرررت که آنها  یطولان یسررراعات کار

                                                           
1  . Working children 

2. Resiliency 

 ودشررریم دیتشرررد ،گیرندیم شیها در پ ابانیکه در   یزندگ

(1). 

 از توانمی چگونه که شررودمی مارح والین سرردر اینجا ا

پیشرررگیری کرد یا عوامل  ار را کاهش  هااین آسررریب وقوع

 شررینهپیدر  آن، باید به تاریخچه سرروال این داد؟ برای پاسررخ به

در  دهدکه نشان می کرداجتماعی مراجعه  شناسی روانیآسیب

 یسررازه ویک  با ورود بیسررت قرن اوایل و ت قرن بیسرر اوا ر

 یینشرررب به عرصررره ادبیات روانشرررناسررری تحولی، 2آوریتاب

 و کودکان این فردای ا تنه برای سرررامیردوارانر و دگرگون

افراد  تیظرف ،آوری. تاب(0) آمدپدید آینده نالات بزرگسنجا

ارت دیگر به عب ؛اسررت عیو فجا تنیدگیبا  یافتگیسررازش یبرا

ل عوامرر برابر در یآوری برره عرنروان کرلیرردی محرراف تترراب

 یدهیا کیبه عنوان که از آن  معرفی شررده اسرررت ارآفرین 

در  افراد تیکمک و تقو یبرالا برا یی وب، برا ارزش عملگرا

ه ک یو حفظ کردن آنان در برابر  ارات ماتیمواجهره برا نراملا

  .(3) نندکیم ادی د،یآیبه وجود م شانیدر طول زندگ

آوری ممکن اسرررت متنوع کره تعراریف تابوجود این برا

ور آافراد تابانرد کره محققران پرذیرفتره امرا بیشرررتربراشرررنرد، 

مشترک  هایویژگیبر ی از این  .های مشترکی دارندویژگی

دم ع ،متر برررره همسالان بزهکارکتر، تعلق عبارتند از: هوش بالا

مشترک  پژوهشرگران عوامل .و بزهکاری، وادوء مصررف مسر

: اند که عبارتند ازبررسررری کرده آوربدیگری نیز در افراد ترا

، تدلی، تعهد به کار، جدی  بالاتر، اسررررتقلال، هم 9 ودمختاری

 و روابر  وب با همسرررالان ،اثربخش مسرررئلههای حلمهارت

آوری بالایی افرادی که تابمشررخش شررد  یژوهشررپ در (.18)

(. 11) دتری بر وردار بودنداشررررررتند از افسررررررردگی پررررایین

ی آوری بالایداد، افرادی که تاب همچنین ماالعه دیگری نشان

کمتر  یوتین و افسررردگتر بررررره نیکینتگی پایداشررتند از وابسرر

ر تکیه بر سوابق پژوهش تصوبا  بنابراین؛ (12) بر وردار بودند

 رمعرض  ا در ر افرادتقویت این ویژگی مببت دبا  شرررودمی

3  . Self-determination 
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 افزایشهای روانی و اجتماعی و کاهش آسرریبسرربب  توانمی

در زمان بروز  کارویژه در کودکان به 1یافتگیزشسرررا توانایی

 شد. یابانی  هایرتنش و فشا

آوری موثر در افزایش یرا کاهش تابیکی از عواملی کره 

 سررتا هاتنیدگی چگونگی واکنش به شرررایر وشررود، واقع می

یکی از  2کنارآمدنهای شرناسری سلامت، سبکدر روان. (19)

 دگیتنیکه رابرر برین است ترین عوامل روانی و اجتماعی مه 

 کنارآمدن فررررولکمن و لازاروس (.14) شودتلق ی میو بیماری 

که فرد  هاییدانند که با توجه به ارزیابیرا فراینردی پیچیده می

کند فشارهای آن موقعیت دارد، تغییر می ر ووآتنشاز موقعیت 

. (15) گیردیشنا تی فعال فرد را در بر م -های رفتاریو تلاش

ا از دهند ترجیح میبیشررررتر مررررردم تشگران معتقدند که پژوه

استفاده  آورنشتای ه اصری در موقعیت کنارآمدن هایروش

دهررای مختلف در برابر رویرردادهررای اسرررتفرراده از راهبر .کننررد

کند که بر اسرراس آن فرد هایی را توصرریف میشرریوه آورتنش

بر ود متمرکز شرده و تمام تلاش او متوجه کاهش احسرراسات 

 کنارآمدنراهبردهرای  . همچنیناسرررتنرا وشررراینرد  ویش 

ها و تغییرات شررنا تی است که هدف مسرتلزم فعالیت 9اجتنابی

 (.11) استآور تنشآنها اجتناب از موقعیت 

 درکنارلی توانند به عنوان مکم میکنارآمدن های سررربرک

و  تنیدگیو  ،آوری در مقابل عواقب افسرردگی، اضارابتاب

 انشنا تیآشفتگی رونیمرخ و میانجی  کنندهبینیپیشبه عنوان 

 و دارند یمتقابل هدو متغیر رابان ر گرفته شوند. در واقع این  در

بالا از  یآورتاب با افراد ،شررردهانجام  هایپژوهش به توجه با

، و از طرف دیگر کنندیمؤثر اسررتفاده م کنارآمدنهای سرربک

کنند، از اسررتفاده می مؤثر کنارآمدنهای افرادی که از سرربک

و  گیتنیدشوند و در برابر آوری تقویت میلحاظ ویژگی تاب

تر به ،تنیدگیو  ،عواقب افسررردگی، اضرراراب ربراب ویژه در به

 ودافینیوو  هولپ راسرررتادر این (. 21-10)کنند توانند مدارا می

                                                           
1. Adjustment 
2. Coping strategies 

3  . Avoidant coping strategy 

4. Attachment 

کننده ینیبپیش تنیدگی،ا مستقی  ب کنارآمدننشران دادند  (22)

، اسرررکات ،فایفژوهشرررگرانی همچون پ .آوری اسرررتتراب

 آور تمایل بیشررتریدریافتند افراد تاب( 29زوییکل ) و فینبرگ

دارند و مدار مسرررئله کنارآمدن هرایراهبردبرای اسرررتفراده از 

ها را یبیمار هبابتلاء  ، احتمالکنارآمدناسررتفاده از این سرربک 

کاهش و تمایل افراد را برای دریافت  دمات سررلامت افزایش 

 11-3 نشان داد نوجوانان( نیز 24) ر و هسهکد ۀماالع .دهدمی

مدار مسررئله کنارآمدن سرررطان که دارای سرربکمبتلا به ه سررال

 آنهایی که دارای سرربک بالعکس و ،بیشررتر آوریبودند، تاب

را گزارش  آوری کمتری، ترراببودنررد اجتنررابی کنررارآمرردن

 کنند.می

 هایپژوهشبا توجه به ، کنارآمدن های علراوه بر سررربرک

به عنوان یکی از نیز  4دلبسررتگیرسررد به ن ر می از ایران  ارج

ر را فراه  بیشت یافتگیسازش موجباتکه  است عوامل حفاظتی

جرررران بررررالبی  .است آوری افراد موثر در میزان تاب کند ومی

ن توصیف اارتباط روانی پایدار بین دو انس دلبستگی را به عنوان

 ولتحکرره برررای تررنمین سرلامت روانری و  و معتقد استکرد 

هیجرانی و عاطفی مالوب کودک، برقراری روابر صرررمیمی، 

 بخش بین او و مراقب ضررروری اسررترضررایت ، ومیئگرم، دا

و  2اجتنابی و ناایمن 5. دلبسررتگی شررامل سرره سرربک ایمن(25)

فردی با الگوی دلبستگی ایمن، (. 22) شودمی 1اضارابی ناایمن

داند و  ودش را به صرررورت را قابل دسرررترس میمراقب  ود 

 ه. در الگوی دلبسرررتگی اجتنابی، مراقب بکندیمببرت تجربه م

و  ود نیز ناایمن اسررت، اما  راندمیطور پیوسررته فرد را از  ود 

و در نهایت در الگوی  کندمیبه طور اجباری به  ودش اعتماد 

دلبسرررتگی اضرررارابی، فرد مراقررب  ود را برره عنوان یررک 

رزش او  ود را به عنوان فردی وابسته و بی ،ثباتاسخگوی بیپ

 بنررهروانایجرراد نوعی  پژوهشرررگرانبر ی . کنرردتجربرره می

نوع  ،دانند که در تعامل با محیررا عاملی می دلبسررتگی در فرد

5. Secure style 

6. Avoidance 

7. Anxiety 
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های انجام شرررده  . پژوهش(21) کندمی رفتار آتی او را تعیین

افراد دارای ه است که درمورد نوجوانان و بزرگسالان نشان داد

را  از عواطف منفی ترییینسرربک دلبسررتگی ایمن، سرراوح پا

بارتلی، هد  (.20) دآوری بیشررتری دارنو تاب کنندیگزارش م

( نشان دادند که افراد ایمن در مقایسه با افراد 23) و اسرتنسفلند

 فیسررررناایمن از تاب آوری بیشرررتری بر وردارند. ماالعات 

و  منیا یدلبسرررتگ سررربکررسررری نقش با هدف ب ی نیززیتر

اثر متقابل آنها بر روی  و ،تنیردگیبرا کنرارآمردن  هرایهبردرا

 یهاسرربک و منیا یدلبسررتگ سرربک کهی نشرران داد آورتاب

 یآورتاب مه  و داریمعن هایکنندهینیبشیپ از کنرارآمردن

 هنترررایپ پرررژوهش دیگری کررره بررره بررسی رابا(. 98) هستند

آوری زنان پردا ته بود، میزان تاب باسررربک های دلبسرررتگی 

آوری، که بین سربک دلبستگی ایمن و میزان تاب دادنشررررران 

میرزان  دلبسرتگی نراایمن اجتنرابی وسبک و بین  ؛مستقی  راباره

 بکس برین. همچنین وجود داردغیرمستقی   آوری، راباهترراب

به ای هرابانیز آوری دلبسرررتگی نررراایمن اضارابی و میزان تاب

 بر اسررراس دیدگاه بر ی از پژوهشرررگران. (91) دسرررت نیامد

 برای عنوان چهارچوبی جامع بره توان نوع دلبسرررتگی رامی

آوری وتاب یافتگیشسازدر  افراد فردی هایتفاوت توضریح

اطلاعات محدودی در مورد منابع (. 92) ن ر گرفرت در آنران

  اراتآوری بره عنوان یکی از عوامل حفاظتی در برابر تراب

توجرره برره بررا وجود دارد. همچنین پریررامون کودکرران کررار 

و اهمیت امروز  یدر جامعه کار های فراروی کودکانآسررریب

زیربنای  و به عنوان پایه، هاآسررریب ررسررری و شرررنراسررراییب

ا هدف پژوهش حاضرررر ب ،ذهنی و روانی سرررال  وریکنش

 یدگیتنکنارآمدن با  راهبردهایآوری براسرراس بینی تابپیش

 طراحی شرررد. برپایه کار دلبسرررتگی کودکان هایسررربک و

آوری های پیشررین روشررن شررده اسررت که بهبود تابپژوهش

 رفتارهای بروز از درمجموع به کاهش تنیدگی و پیشرررگیری

 شد. در این ماالعه نقش حفاظتی هر رسان منتهی  واهدآسیب

                                                           
1. Type I Error (alpha) 

2. Power 

 هایسبکو  تنیدگی با آمدنارکنهای راهبردهای لفهؤیک از م

ن مورد آآوری بررسی شده و نتایپ بینی تابدلبستگی در پیش

 بررسی قرار گرفته است.

 روش
در این پژوهش از  الف( طرح پژوهش و شرکت کنندگان:

نوع  از توصررریفیروش میردانی اسرررتفراده شرررد و نوع ماالعه 

پرسررشررنامه گردآوری  ها با اسررتفاده ازبود و داده همبسررتگی

 کار کودکان تمامی شامل آماری پژوهش حاضر جامعهشدند. 

 کار کودکان حامی سررسرراتؤم بهکننده مراجعه( سرراله10-12)

 کارکودکان مرکز ،15 مناقه رفاهی اجتماعی امور اداره تهران،

ماه )تیرالی  2در فراصرررله زمانی تهران  و برازار بزرگ ،مولوی

از جامعه  نفر 188 شررامل حج  نمونه .بودند (32شررهریور ماه 

در دسترس انتخاب شدند.  گیریهبه روش نمون مذکور بود که

 در مسرررتقل متغیر 2حداکبر  برای نمونه حج  تعیین من ور به

 هو سرر کنارآمدنزیر مقیاس راهبردهای  بین )سررهپیش بلوک

همپراش)سرررن،  متغیر 4 و های دلبسرررتگی(زیرمقیاس سررربک

 توجه اب تحصیلات و مدت زمان اشتغال به کار(،جنسیت، ساح 

 افزارینرم برنامه 9.1.3.2 نسرررخه از F ی آزمونبره  رانواده

G*Power وجود ن ربه محدودیت با این (.99) اسررتفاده شررد

 برای تعیین حج  نمونه، احتمالدسرررترسررری بره این کودکران 

 ،(%35اطمینان  سرراح) 35/8سرراح  در 1(آلفا) اول نوع  اای

 f2=15/8 متوسرررر  9اثر اندازه و، 08/8با  برابر  2آزمون توان

 نفر 30معادل  نمونه درن ر گرفته شرررد که در این حالت حج 

ن ای شامل ماالعه به ورود معیارهای کلی طور آمد. به دسرتبه

 از بودن بر وردار( 2 رضررایت کامل افراد نمونه،(1: بود موارد

 هایملاک .سال 10-12 سنی دامنه( 9 ،ابتدایی سراحسرواد در 

 ،هاارزیابی تکمیل در نامناسررب همکاری( 1نیز شررامل،   روج

ابتلا به  (9 ، وهاآزمون اجرای طی نارضررایتی هرگونه ابراز( 2

 های جسمانی و روانی معنادار، بود.بیماری

3. Effect size 
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بود و به طور  50/14± 42/1میرانگین سرررنی کودکان کار 

 188درس  وانررده بودنررد. از  ،سرررال 20/0 ± 25/1متوسرررر 

نفر آنها تا  94نفر د تر و مابقی پسرررر بودند.  42کودک کرار 

مقاع دبسرتان و مابقی در مقاطع راهنمایی و دبیرسررتان تحصیل 

نفر مادر  ود را از  14نفر آنها فاقد پدر بودند،  05کرده بودند. 

با هر دو والد زندگی  از آنها دسرررت داده بودند و تنها یک نفر

کودک وجود 5کودک ارزیررابی شرررده تنهررا  188کرد. از یم

  کردند.طلاق والدین را گزارش 

جهرت گردآوری اطلراعرات پژوهشررری از سررریاهه : ابزار )ب

شده  یابیهای اعتبارو سره پرسشنامه شرنا تیجمعیت اطلاعات

 شد:زیر استفاده 

 اعاتاطل پرسشنامه در شنا تی:جمعیت اطلاعات پرسرشرنامه. 1

 اطلاعاتی تا شرررد کودکان کار  واسرررته از ،شرررنا تیجمعیت

 میزانو مدت زمان اشرررتغال به کار،  جنسررریت، سرررن، درباره

 کنند. تحصیلات رسمی  ود ارائه

 :1رید و کولینز شرردهن رتجدیدبزرگسررال  مقیاس دلبسررتگی. 2
ر و د شدتهیه  توسر کولینز و رید 1338این پرسشنامه در سال 

توسر آنها مورد بازنگری قرار گرفت. مبنای ن ری  1332سال 

یی که در هااین آزمون ن ریه دلبستگی است و بر پایه توصیف

پرسرشررنامه دلبسرتگی بزرگسررالان هازان و شریور از سرره سرربک 

 .وین شدتد پرسشنامههای این گویه ،ارائه شد اصرلی دلبستگی

ر و ایجاد رواب هایاین مقیراس شرررامل  ودارزیابی از مهارت

 ر دلبسررتگی نسرربت بهرواب دهی ودتوصرریفی شرریول شررکل

بوده و  گویه 10دلبسرتگی نزدیک اسرت و مشتمل بر الگوهای 

ای از نوع درجه 5برر روی یک مقیاس  گذاریتاز طریق علام

ترا  ،1هیچ وجه با  صوصیات مررن تاررابق نردارد= لیکرت )به

شود. سنجیده می( 5=کرررراملاً بررررا  صروصیات من تاابق دارد

نتایپ تحلیل عاملی، سره زیرمقیراس را در ایرن پرسرشنامه نشان 

لبستگی: میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگرران د (1دهد: می

: میرزان آسایش در راباه با صمیمیت 2ینزدیرک (2 ،سرنجدمری

                                                           
1  . Revised Adult's Attachment Styles (Collins & Reid) 

2  . Closeness 

اضاراب: ترس ( 9 ، وکندگیری میو نزدیکی هیجانی را اندازه

 زیرمقیاس .(94) سرررنجدها می داشرررتن راباه را در ارتباطاز 

. اردد ماابقت دوسرروگرا یا اضررارابی دلبسررتگی با اضرراراب

 اًاسرراسرر که اسررت دوقابی بعد یک بودن، نزدیک زیرمقیاس

 ؛دهدمی قرار ه  مقابل در را اجتنابی و ایمنی هایتوصررریف

 دلبستگی سعک تقریباً توانیم را وابسرتگی زیرمقیاس بنابراین

 متعددی مورد هایپژوهش نامه دراین پرسش .داد قرار اجتنابی

بررسرری قرارگرفته و اعتبار و روایی آن به دسررت آمده اسررت. 

بیش از  1338آزمون در پژوهش کولینز و رید در سرررال  اعتبار

گزارش شررده اسررت. نتایپ حاصررل از دو بار اجرای این  08/8

یکدیگر نشرران داد این  پرسررشررنامه با فاصررله زمانی یک ماه از

اکدامن به پ (.94درصد قابل اعتماد است ) 35آزمون در ساح 

نفر از  188را روی  مقیرراساین ، محتوا روایی من ور بررسررری

ضرررریب همبسرررتگی  و کرد آموزان دوم دبیرسرررتان اجرادانش

 ؛11/8، اضاراب ؛ با 45/8 مقیاس دلبستگی،با  ردهکل را نمره

 (. 95)به نقل از  وردبه دست آ ،51/8نزدیک بودن  ابو 

: 9کرپار و اندلر با تنیدگی کنارآمدن راهبردهای پرسررشررنامه. 9

 1338)کاغذی است و توسر اندلر و پارکر مداد ،پرسشنامهاین 

نوجوانان و بزرگسالان در  کنارآمدنهای روشسنجش  برای (

. این ه اسرررتو بحرانی سرررا تره شرررد آورتنشهرای موقعیرت

 گویه 21پرسرشنامه دارای فرم بزرگسالان و نوجوانان بوده و از 

بندی هرگز مقیاس درجه 5تشررکیل شررده اسررت. هر سررؤال از 

این  گویه 1تشکیل شده است. ( 5 تا  یلی زیاد )نمره( 1)نمره 

 ،مداریرفتارهای هیجان گویه 1 ،مداریمسئلهآزمون رفتارهای 

ی گیراجتنرابی فرد را اندازه براقیمرانرده، رفترارهرای گویره 1و 

را به روش بازآزمایی  این پرسشنامه اعتبار بویسان (.92) کندمی

 هایبرای زیر مقیاس ایروز روی دانشررجویان ترکیه 15بعد از 

 و برای راهبردهررای 15/8محورنهیجررا ،13/8محور مسرررئلرره

در ایران (. 91) گزارش کرده اسرررت 22/8اجتنابی  کنارآمدن

های زیر مقیاس اعتبار (90) آبادی و همکاراندولرت حسرررینیِ

3. Endler & Parker Coping Inventory for Stressful 

Situations (CISS-21) 
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 دانشجو در 28و اجتنابی را بر روی  ،محورنجا، هیمحورمسرئله

 .اندکرده محاسبه 11/8و  11/8، 11/8روز به ترتیب  15فاصرله 

، از (93) در ماالعه قریشررری راد نترایپ تحلیرل روایی همزمران

برا بحران اندلر و  کنرارآمردنموس و  اجرای مقیراس بیلینگز و

 48/8و  مدارئلهبرای مقیاس مس 22/8پارکر، ضریب همبستگی 

 .نشان داد( را =P 8881/8)مدارنبرای هیجا

 کانر را پرسشنامه : این1دیویدسون و کانر آوریتاب مقیاس. 4

 1313 -1331 پژوهشرری منابع مرور با( 2889) دیویدسررون و

 سرنجیروان هایویژگی بررسری. کردند تهیه آوریتاب حوزه

 به کنندگانمراجعه عمومی، جمعیت گروه، 2 در مقیاس این

 با یمارانب روانپزشکی، سرپایی بیماران اولیه، هایمراقبت بخش

 یدگیتن بیماران از گروه دو و ،فراگیر اضاراب ا تلال مشرکل

 و انرک آوریتاب مقیاس. است شده انجام سانحه ازمبتلا به پس

 فربین ص گویه دارد که در یک مقیاس لیکرت 25 دیویدسرون

 نمره 125-25 ۀ)همیشه درست( با دامن تا پنپ نادرسرت( )کاملاً

 02/8. ضرریب آلفای کرونباخ این پرسرشنامه شرودمی گذاری

 ، همسانی(41) بیگدلی و همکاران(. 48) گزارش شرده اسرت

 گزارش38/8درونی این مقیاس را بر اسررراس آلفای کرونباخ 

رای تنییدی ب بر اسرراس تحلیل عاملی این مقیاس روایی .کردند

شررده  گذاریارب درصررد 39تا 44بار عاملی بین  ،سررؤال18هر 

و قابل قبول برای  اسررت که این حاکی از روایی سررازه مالوب

 (.42) این مقیاس است
 

 روش اجرا
در دانشررکده  پژوهش حاضرررطرح پیشررنهادی پس از تصررویب 

امه نو ا ذ معرفیواحد رشت  اسلامی دانشگاه آزادعلوم انسانی 

 از حمایت مراکزها به پرسرررشرررنرامه وزیعبره من ور ت ،از آن

حامی کودکان  های غیر دولتیسرررازمان قبیل از کار کودکان

 کنندگان به. هریک از شررررکتدر شرررهر تهران مراجعه شرررد

پس از  نفر( 18یرا گروهی )حرداکبر تا  و انفرادی صرررورت

 محرمانه و گمنامی به شرررط حفظکسررب رضررایت آگاهانه و 

 ارائه ها پاسرررخ دادند. پس ازاطلاعات، به پرسرررشرررنامه بودن

 آنها، کمیلت نحوه ها ومورد آزمون در کوتاهی توضرریحات

 . برره اینگرفررتیقرار م کودکرران ا تیررار در پژوهش ابزار

 پرسشنامه یک همراه به پرسرشرنامه 9 باید کودک هر ترتیب

د. کریم تکمیل را شرررنرا تیجمعیرتاطلراعرات  بره مربوط

آمار  هایششرررده برا اسرررتفاده از شرررا هرای گردآوریداده

توصریفی و اسرتنباطی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف 

قل، های مسررتاسررتیودنت نمونه تیمعیار، دامنه تغییرات، آزمون 

ون و تحلیل رگرسرری ،ضررریب همبسررتگی گشررتاوری پیرسررون

کننررده هررای شف اثر مخرردومراتبی پس از حررذسرررلسرررلرره

 شدند. ، تحلیلشنا تیجمعیت

 هایافته
پسرررر(  54د تر و  42کودک کرار ) 188هرا روی تحلیرل داده

های آماری شررامل میانگین و مشررخصرره 1جدول . انجام گرفت

و نیز ضررررایب ها آزمودنیهای جمعیتی معیار ویژگیانحراف 

و  آورتنشبررا شررررایر راهبردهررای کنررار آمرردن همبسرررتگی 

 .دهدآوری نشان میبهای دلبستگی را با متغیر تاسبک

آوری با شود بین تابمشراهده می 1هماناورکه در جدول 

(، دوسررروگرا =81/8P<  ،92/8rسررربررک دلبسرررتگی ایمن )

(81/8P< ،20/8r=،) مرردار مسرررئررلررهکررنررار آمرردن  راهربرررد

(81/8P<،42/8r=،) و اجررتررنرراب( 81/8مرردارP<،42/8r= )

ری با آوهمبسررتگی مببت معنادار وجود دارد. همچنین بین تاب

مدار و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی آمدن هیجانکنار راهبرد

شررنا تی )سررن، تحصرریلات و مدت کار( و متغیرهای جمعیت

(.<85/8Pداری مشاهده نشد )ارتباط معنی

 

 

 

                                                           
1. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)  
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 شناختیبا تنیدگی، دلبستگی و متغیرهای جمعیت کنارآمدنهای سبک. ماتریس ضرایب همبستگی بین تاب آوری با 1دول ج

 M±SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 متغیرها

          1 08/52±38/18 آوریتاب. 1

         1 11/8 04/14±59/1 سال()به سن. 2

        1 15/8** 10/8 99/1±21/2 سال()بهتحصیلات. 9

       1 13/8* 91/8** -822/8 23/49±23/25 (ماهبه)مدت کار . 4

      1 24/8* 22/8** -813/8 92/8** 41/13±15/4 ایمن. 5

     1 -11/8 803/8 -821/8 -842/8 -881/8 15/10±21/9 اجتنابی. 2

    1 -838/8 851/8 819/8 -820/8 829/8 20/8** 32/10±51/2 دوسوگرا. 1

   1 11/8 19/8 91/8** 13/8 21/8* 22/8* 42/8** 54/29±02/4 مدارهلئمس. 0

  1 -11/8 93/8** 12/8 -45/8** -21/8* -23/8** -12/8 -11/8 82/12±82/5 مدارنهیجا .3

 1 8-/22** 12/8 29/8** -11/8 49/8** 10/8 28/8* /21* 42/8** 81/24±20/5 اجتنابی .18

**P<0/00  , *P<0/00  
 

استیودنت مستقل را برای مقایسه  تینتایپ آزمون  2 جدول

آوری در دو گروه د تران و پسران کار نشان های تابمیانگین

 با اسرررتفاده ازمسرررتقل تی فرض آزمون پیشبررسررری  دهد.می

های بین دو گروه جنسرریتی واریانسکه آزمون لوین نشرران داد 

نابراین (؛ ب=882/8P< ،011/3Fآوری برابر نیست )از ن ر تاب

  ا واریانس نابرابر استفاده شد. تی بآزمون  از نتایپ

 
 اساس جنسیت آوری کودکان کار بربرای مقایسه میانگین تاب مستقل استیودنت t آزمون . نتایج2جدول 

 M±SD t P-Value تعداد جنسیت

 49/54± 21/0 42 د تر
83/2 84/8 

 01/50± 44/12 54 پسر

 

دهد که بین میزان مینشررران  2 نترایپ حراصرررل از جردول

دار آوری کودکان کار در دو گروه جنسرریتی تفاوت معنیتاب

 ،که گروه پسرررران درمقایسررره با د تران عناوجود دارد، بدین م

بنابراین در این  ؛دهنردآوری بیشرررتری از  ود نشررران میتراب

 ر ه در نکنندشمارالعره متغیر جنسررریرت به عنوان متغیر مخدو

یر آن در تاث مراتبیلهگرفته شررد و در تحلیل رگرسرریون سررلسرر

                                                           
1. Observed cumulative probability 

 P-Pنمودار  شررد.آوری کنترل بینی واریانس نمرات تابپیش

( نشررران داد احتمال 1 نرمرال که در ذیل آمده اسرررت )نمودار

های ماندهباقی که نمایندهیرا نقراطی   1شررردهتجم عی مشررراهرده

متغیر ملاک هسررتند به  ر نرمال )که نماینده  اسررتانداردشررده

 توان دریافتبنابراین می ؛توزیع نرمال اسرررت( نزدیک اسرررت

 های متغیر ملاک از توزیع نرمال، اندک است.انحراف داده
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 آورینمرات تابها استاندارد شده رگرسیون ماندهباقی .1 نمودار

 

( =DW 001/1واتسن ) -نتایپ آزمون دوربین این علاوه بر

مسرررتقل بودن  ااها برای اجرای تحلیل  نشررران داد مفروضررره

نتایپ حاصررله مدل  9 رگرسرریون برقرار اسررت. در ادامه جدول

جنسیت  دهکننرگرسریون را قبل و بعد از کنترل متغیر مخدوش

 دهد.نشان می 2و  1های در قالب مدل

 

 جنسیت کنندهقبل و بعد از کنترل متغیر مخدوش آوریتاب مراتبیسلسله رگرسیون خلاصه مدل .3جدول 

 ESE DW شدهتعدیل  R 2R 2R هامدل

1 281/8 848/8 891/8 19/18 
001/1 

2 524/8 910/8 222/8 94/3 

 

سرررت که پس از کنترل متغیر ا حاکی از آن 9 نتایپ جدول

مدل  شرردهتعدیل 2R و 2Rضرررایب جنسرریت،  کنندهمخدوش

 لای که سرررانجام در مدبه گونه ؛یابدیمراتبی بهبود مسررلسررله

به وسیله  آوریدرصد تغییرات تاب 21حدود  ،دوم شدهتعدیل

 4 دولجقابل تبیین اسررت. مدار مسررئله کنارآمدنمتغیر راهبرد

ی آورمراتبی نمرات تابنترایپ تحلیرل رگرسررریون سرررلسرررلره

ا ب کنار آمدن و دلبسررتگی هایکودکان کار را از روی سرربک

ان جنسررریت نشررر کنندهمخدوش متغیر کنترل از پس تنیدگی

 دهد.می

، پس از حررذف اثر متغیر 5برر اسرررراس نتررایپ جرردول 

ار، مدآمدن مسرررئلهجنسررریت، متغیر راهبرد کنار کنندهمخدوش

نی بیرا پیشآوری دارد و مقادیر آن داری برا تابارتبراط معنی

های ضررررایب بتا (. علرامت=8881/8P<  ،194/2Fکننرد )می

تواند همانند ماتریس ضررایب همبسرتگی به دست آمده در می

 توان گفت با یکاین پژوهش تفسررریر شرررود، با این وجود می

دارد نمره راهبردکنارآمدن واحرد افزایش در انحراف اسرررترانر

انحراف اسررتاندارد  92/8مدار، نمره تاب آوری به میزان مسررئله

 یابد.افزایش می
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 جنسیت پس از کنترل متغیر تنیدگیبا  کنارآمدندلبستگی و  هایسبکبراساس آوری . نتایج تحلیل رگرسیون تاب4جدول

 

 متغیرها در مدل سازگارشده

 استانداردنشدهضرایب 
ضرایب 

 t-value P-value استانداردشده
 %95سطح اطمینان 

B SE β حد بالا حد پایین 

 85/58 43/9 - 92/14 8881/8 191/49 319/52 (constantمقدار ثابت )-1

 254/0 182/8 845/8 89/2 281/8 15/2 90/4 جنسیت

 545/13 552/11 - 232/1 834/8 153/4- 288/42 (constantمقدار ثابت )-2

های سبک

 دلبستگی

 011/8 -930/8 492/8 103/8 805/8 204/8 224/8 ایمن

 351/8 -221/8 251/8 445/8 848/8 938/8 119/8 اجتنابی

 921/1 -239/8 522/8 292/8 180/8 511/8 925/8 دوسوگرا

های سبک

با  آمدنکنار

 تنیدگی

 110/1 928/8 881/8 432/9 920/8 219/8 145/8 مدارمسئله

 494/8 -242/8 215/8 -428/8 -853/8 220/8 -  119/8 هیجان مدار

 221/1 -101/8 121/8 524/1 251/8 954/8 554/8 اجتناب مدار

 

 بحث و نتیجه گیری
 یدهاراهبراز طریق  یآورتاببینی به من ور پیشپژوهش این 

ان کار کودکدر  یدلبسررتگ یهاسرربک و تنیدگیبا  کنارآمدن

که  نشرران دادتحلیل های همبسررتگی  شررهر تهران انجام شررد.

هررای دلربسرررترگری ایررمن و دوسررروگرا و همچنین سررربررک

مدار با سررراوح و اجتنابمدار مسرررئله کنرارآمدنراهبردهرای

نتایپ  (.1 )جدولر کودکان کار راباه معنادار داردآوری دتاب

یت نشان کنترل اثر جنسپس از مراتبی هسلسل گرسریونتحلیل ر

آوری تواند تابمیمدار مسرررئله کنرارآمردنکره سررربرک  داد

(. 5 دول)جبینی کند صررورت مسررتقی  پیشرا به کودکان کار 

در مجموع الگوی پیشرررنهادی حاصرررل از تحلیل رگرسررریون 

  .کندآوری را تبیین از تغییرات حاصل از تاب %21توانست 

کرردام از  هیچنتررایپ پژوهش حرراضرررر نشررران داد نمرات 

ینی بدر پیش کننررده اینهررای دلبسرررتگی نقش تعییسررربررک

از  با بر ی آوری کودکران کرار نردارد. این یافته متناق تراب

دلیل این تناق  را عمدتاً (. 92، 20) های پیشرین استپژوهش

برداری، نمونررهتوان در تفرراوت میرران طرح پژوهش، روشمی

به  شتغالو عدم ا ،کنندگاننمونه، وضرعیت سرنی شرکت حج 

های پیشررین این ماالعه، با پژوهش سررالگی 10کار در سررن زیر 

ترین قویمدار مسئله کنارآمدنراهبرد ردیابی کرد. با این حال 

(. در 1 ، جرردول =42/8rآوری نشررران داد )رابارره را بررا ترراب

مدار ئلهمس کنارآمدنهای پیشین نیز ارتباط بین راهبرد پژوهش

یپ آنها با این پژوهش شرررده اسرررت و نتا ییردنآوری ترو تراب

دهد آن دسررته از (. این یافته نشرران می24، 10) همخوان اسررت

اسرررتفاده مدار مسرررئله کنارآمدنکودکران کرار کره از راهبرد 

 هایشکنند از تاب آوری بالاتری نیز در مقابل فشارها و تنمی

آوری به عنوان یک احسرراس بنیادی تابزندگی بر وردارند. 

 ، به فرد امکان ترسی  و دسترسی به فهرستیتوانایی مهارگریاز 

 فهرسررت ین. اآیدمیرآنها ب دهد که از عهدهرا می از راهبردها

عنوان  زندگی به آورتنش نقش مهمی در مواجهره برا حواد 

ساز آور، چارهافراد تاب(. 3) منبع مقاومت و سرپر محافظ دارد

و  رندپذیشسررازمحیای،  تغییراتپذیر بوده، ماابق انعااف و

سرعت به حالت بهبود به، آورتنش عوامل بعد از برطرف شدن

، ارندبر ورد آوریساح پایین تابازگردند. افرادی که می باز

تابیق های جدید بره مقردار نراچیزی  ودشررران را برا موفقیرت

ت حال به آورتنشهای از موقعیتافراد به کندی  دهند. اینمی

کرره یی جررا بنررابراین از آن ؛(18)گردنررد برمی طبیعیعررادی و 

های با بحران یافتگیشسررازو  روانی لتوانایی تحم آوری تاب

ار کودک ک کنارآمدن، نوع سبک هاستزندگی و غلبه بر آن

واند در تاب آوری آنها تزندگی می هایتنیدگیدر مواجهه با 

 باشد.موثر 
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مدار همسئل کنارآمدنکه از سبک  آن دسته از کودکان کار

به  ورآتنش، در هنگام رویارویی با موقعیت کنندیاسرررتفراده م

شرروند و از تمام نیروی  ود میطورمسررتقی  با مشررکل درگیر 

این شرررایر باعث ن   فکری آنها شررده و تا کنند میاسررتفاده 

یری کارگوه بر این بهلاآشفتگی هیجانی آنها را کاهش دهد. ع

موجب  آورتنشهای در موقعیتمدار مسررئلهکنارآمدن سرربک 

لاش تله ئصردد حل مس شرود که فرد با تمرکز بر مشرکل درمی

را  گیتنید منبع، شرردهاین انسررجام فکری فراه  دلیلکند و به 

به  یتنیدگشررود منبع باعث می موضرروعاین  که ندشررناسررایی ک

ارزیابی شود. در این حالت حتی اگر مشکل نیز  مهارطور قابل 

ی از یک سو و افزایش آگاه تنیدگیحل نشود، شناسایی منبع 

وی از س آورتنش بیشرتر نسربت به عوامل مهارگریو احسراس 

در امد این پیکند. مت روانی فرد کمک میلادیگر، به بهبود سرر

 توانرردیم آوریترراب شرررخصررری و افزایشنرردی توانم حوزه

اده از استف. همچنین باشدمدار مسئله کنارآمدنرایند محصرول ف

ن کند و اییندهای ذهنی فرد را فعال میافر ،مدارمسررئلهراهبرد 

له و ئفعالیت شنا تی، باعث گستردگی دیدگاه فرد نسبت به مس

در نتیجه احتمال رسیدن به راه حل موثر  ؛شودمیتنیدگی منبع 

 (.21) یابدافزایش می تنیدگیکنارآمدن با و 

ای در دسترس نمونهانتخاب  ،از محدودیت پژوهش حاضر

ها در شرررهر مراجعه کننده به بر ی سرررازمان از کودکران کرار

بنرابراین در تعمی  نترایپ بره سرررایر کودکران کار و  ؛تهران بود

ه کجرانب احتیاط رعایت شرررود. با توجه به این یرد یرابران برا

 دهیگزارش ودابزارهای به کار رفته در این پژوهش، از نوع 

از مشاهده  شودیتر پیشنهاد مبودند، برای دستیابی به نتایپ دقیق

 نتایپ اساس بردر عین حال  .شودو مصراحبه بالینی نیز اسرتفاده 

در زمینه هایی برنامه داد پیشرررنهراد توانمی پژوهش حراضرررر

مدار مسئلهموثر از جمله راهبرد  کنارآمدنآموزش راهبردهای 

 هرای  یرابرانی در کودکران کار دربرا تنش رویراروییهنگرام 

ارائه  درطراحی شرررود و  ،آنها آوریتراب افزایش راسرررترای

. علاوه قرار گیرددر اولویت  دمات پیشگیرانه به کودکان کار 

کودکان در ارتباط این مشررراوران و مرددکرارانی که با  اینبر 

ویژه راهبرد آوری بررهتواننررد منررابع افزایش تررابهسرررتنررد می

را در آنهررا مورد توجرره قرار داده و مرردار مسرررئلرره کنررارآمرردن

 آوری را در آنها عملی سازند.های آموزش تاببرنامه

شد برگرفته از پایان نامه کارشرناسی ار این مقاله تشکر و قدردانی:

شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد رشته روان ان  سرولماز پاسریار در 

سیدولی اله موسوی و مشاورت دکتر سجاد  رشرت به راهنمایی دکتر

اسررت. نویسررندگان از سرروی  21928181342831رضررائی و با کد 

سررسررات حامی کودکان کار تهران، اداره امور اجتماعی مسررئولین مؤ

اجرای  کار مولوی جهت مرکز کودکانو تهران،  15رفراهی مناقره 

کر و تشررمورد حمایت قرار گرفتند که بدین وسرریله از آنها  ،پژوهش

 شود.  قدردانی می

 ونهگنویسندگان هیچ برای پژوهش این شودمی یادآور تضاد منافع:

 .است نداشته دنبال به منافعی تضاد
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Abstract 

Background and Purpose: Labour children are exposed to various risks and resiliency in high-

risk situations is very important. This study aimed to predict the resilience of labour children based 

on coping strategies with stress and attachment styles. 

Method: In a correlational study, 100 labour children who have referred to Tehran labour children 

Support organizations, the Department of Social Welfare of District 15, Molavi child labor center, 

and the Tehran's Great Market were selected using convenient sampling method and responded to 

coping inventory for stressful situations (Endler and Parker, 1990), revised adult's attachment 

styles (Collins & Reid,1996), and resilience scale(Connor and Davidson , 2003). Data were 

analyzed using Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis after 

eliminating the confounding effect of gender 

Results: Correlation coefficients demonstrated that there is a significant positive correlation 

between resilience with secure and ambivalent attachment styles, and problem-oriented and 

avoidant coping strategies (P<0.01). Resilience levels were not correlated with age, education 

level, and duration of employment in children (P>0.05). Regression analysis also showed that after 

eliminating the gender effect, the subscales of attachment will not explain the resiliency and only 

the problem-oriented coping strategy (β=0.331, P=0.001) predicts 27% of the joint variance of the 

resilience (F=6.134, P<0.0001). 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that the problem-solving 

coping strategy by focusing on solving the problem helps to create intellectual coherence in the 

individual and enables the person to identify and control the source of stress which results in 

prediction and increased resilience of the individual. 
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