
 Contemporary Psychology 2019, 14 (1), 61-68 61 61-68، 14(1)، 1398 روانشناسی معاصردوفصلنامه 

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.1.61 

……..………………………………………………………………………………………………………………………
 

 فردزادهیسوسن عل: نویسنده مسئول *

 یشناسگروه رواندانشکده علوم انسانی،  ه پیام نور،تهران، دانشگا نشانی:

 +(98) 021-76286550 تلفن:

 salizadehfard@gmail.comپست الکترونیک: 
 30/4/1398پذیرش:  12/2/1398دریافت: 

 کودکان کار یدرک زمان بر اضطراب و خودکارآمد رییآموزش تغ یاثربخش

The Effectiveness of Time Perspective Change Training  

on Anxiety and Self-Efficacy in Children Labors 

 2یئسرا نیمحمدام، *1فرد زادهیسوسن عل
 

Susan Alizadeh fard1*, Mohammad Amin Saraei2  

 رنو امیدانشگاه پ ،یشناسگروه روان ،اریاداست -1

 ، تهرانواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،بالینی یشناسروان ارشد کارشناس -2

1. Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor 
University  

2. M. A. in Clinical Psychology, Islamic Azad University of Central Tehran 
Breach, Tehran 

 

 چکیده
درک زمان بر کاهش  رییآموزش تغ یاثربخش یپژوهش بررس نیهدف از ا

پژوهش  نیکودکان کار است. ا یخودکارآمد شیاضطراب و افزا یهانشانه
 -یدرمان ینفر از کودکان کار داوطلب شرکت در برنامه 20با  یشیآزمامهین

 و ینوجوانان، سنجش خودکارآمد یدرک زمان یانجام شد. پرسشنامه یآموزش
افراد اجرا شد. سپس  یهمه یبرا آزمونشیعنوان پاضطراب به یآزمون رگه

 ریدرک زمان شرکت کردند. مقاد رییآموزش تغ یجلسه در برنامه 16افراد، 
قرار  سهیمورد مقا انسیکووار لیتحل یآزمون گروه با روش آمارو پس آزمونشیپ

 یخودکارآمد شیافزاکاهش معنادار اضطراب و  یدهندهنشان جیگرفت. نتا
 یدرک زمان و اثربخش تیاهم هاافتهی نیبود. ا هیبا خط پا سهیکودکان کار در مقا

از مشکالت کودکان کار  یحل برخ یدرک زمان را برا رییآموزش تغ یبرنامه
 .دهدیقرار م دییمورد تأ

 ها:کلیدواژه
 یدرک زمان، اضطراب، خودکارآمد رییش تغآموز یدرک زمان، برنامه

 Abstract 

The aim of this research is study of effectiveness of time 

perspective change training on anxiety reduction and 

improvement of self-efficacy in children doing labors. This is a 

semi-experimental study with 18 working children who 

participated voluntarily. All participants answered to 

adolescent time inventory, self-efficacy questioner and the 

state-trait anxiety inventory as pre and post-tests and then 

attended in 16 sessions of time perspective change training. Pre 

and post-test were examined with analysis of covariance. 

Results showed a meaningful decrease in self-efficacy and 

anxiety reduction comparing to the baseline. These finding 

showed the importance of training time perspective changes 

for some child labors’ problems. 

Keywords: 

time perspective, time perspective change training, anxiety, 

self-efficacy. 

 

 مقدمه

سازمان جهانی کار، به کودکان کمتر از  138عهدنامه  اساس بر
زنند، کودکان کار گفته شانزده سال که دست به فعالیت اقتصادی می

که ازنظر برخی کارشناسان این تعریف  شود. البته باید توجه داشتمی
بسیار کلی بوده و شامل برخی ازجمله افرادی که در ازای کارشان 

کنند یا کارکنان پنهان )مانند کودکان یا نوجوانانی پولی دریافت نمی
طورکلی (. درنتیجه به1999، 1باسوشود )کنند( نمیداری میکه خانه

 ها مانع از کودکیتوان کودکانی نامید که کار آنان کار را میکودک
ها و پتانسیل و جایگاهشان را در خانواده و اجتماع از آن کردن شده

 زند.ها آسیب میگیرد و به رشد جسمی و ذهنی آنمی

                                                                 
1. Basu 

گیری و شکل دکی و نوجوانی در رشد و سالمتکو دوران
ی به کودکان در سنین شخصیت تأثیر فراوانی دارد. عدم توجه کاف

پایین و برآورده نشدن نیازهای آنان، از طرف خانواده و جامعه 
ها شود. در این تواند موجب بروز مشکالت اساسی در زندگی آنمی

میان همواره برخی از اقشار، ازجمله کودکان و نوجوانان کار و یا 
توجهی از همان های جدی و کمبودهای قابلخیابانی، با چالش

تری را در آینده متوجه های جدیکه آسیب شوندان مواجه میدور
 آنان خواهد بود.

های جسمانی بر اساس تحقیقات، کودکان و نوجوانان کار آسیب
توان به ها میکه ازجمله آن کنندشناختی مختلفی را تجربه میو روان

بیگلی، کتلین، دهجیا، کاهش سالمتی و افزایش احتمال بیماری )
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، 2هیدیهای تحصیلی )ش نمرات و موفقیت(، کاه2009، 1یگات
ی هیجانی و اجتماعی ازجمله سوء استفاده -(، مشکالت روانی2003

(، انزوای اجتماعی 2007، 3وتوموس؛ 2000هادی، طرد شدن )
 ( اشاره نمود.2004، 4وودهد)

، شدهاشارهی شناختروانی جسمانی و هابیآسبا توجه به اهمیت 
الزم است تا روشی کارآمد و مطلوب برای مداخله و حل مشکالت 

معمول  طورشناختی که بههای روانبکار رود. ازجمله درمان هاآن
مسئله و دیگر های حلشود، آموزش مهارتبرای این افراد استفاده می

ها و پیچیدگی(. 2004، 5وودهد) شناختی استهای روانآموزش
کند تا در انتخاب یک روش شرایط خاص این افراد ایجاب می

حظات بومی و ای کارآمد، توجه به الگوهای علمی و مالمداخله
در پژوهش حاضر، این روش بر فرهنگی مورد توجه بسیار قرار گیرد. 

 انداز زمانی انتخاب شده است.اساس ادراک یا چشم

 مطرح روانی شناسییبآس با رابطه در متعددی مفاهیم تاکنون
 خود به را پژوهشگران نظر اخیراً که مفاهیمی از یکی. است شده

است. درک زمان به عنوان  6انزم درک مفهوم ساخته، معطوف
بُعدی اساسی در ساختار شناختی افراد برای اولین بار توسط 

( مطرح شد. طبق این نظریه، فرایندهای شناختی، 1999) 7زیمباردو
تجربیات انسان را بر حسب زمان گذشته، حال و آینده تفکیک 

های مختلف دارای به زمان کنند. درنتیجه افراد نسبتمی
و در  ها از وقایعکه در ادراک آن های متفاوتی هستندگیریجهت

انداز ها مؤثر است. ادراک زمانی یا چشمبینی رفتار آنتبیین و پیش
ی شناختی افراد برای ارتباط با مفهوم ی شیوهدهندهزمانی، نشان

گیری یمتصمبر که طوریی گذشته، حال و آینده است؛ بهشناختروان
(. ادراک زمانی هر 2005، 8بانی ولیرگذار است )تأثو اَعمال فرد 

یری، پذجامعهفرایندهای  ازجملهیر عوامل مختلفی تأثفرد، تحت 
الگوسازی، تعلیم و تربیت، فرهنگ و سایر عوامل محیطی شکل 

 -درک زمان یک فرایند ساختاری (.2003، 9سگینرگیرد )یم
ناهوشیار،  طوربهو اجتماعی است. اغلب  شناختی در عملکرد فردی

را در  هاآنو  تجارب فردی و اجتماعی فرد را پردازش کرده
کند. درک یمی زمانی خاصی؛ رمزگردانی، ذخیره و بازنمایی هاقالب

ها و گیرییمتصم ،هاقضاوتبر  ما از زمان، به شکلی پویا از یک سو

                                                                 
1. Beegle, Kathleen, Dehejia   & Gatti 

2. Heady 

3. Hadi, Musvoto 

4. Woodhead 

5. Woodhead 

6. time perspective 

7. Zimbardo, P.G. 

8. Boniwell, I. 

9. Seginer, R 

ها و یزنگمانه، اهداف، اعمال ما؛ و از سوی دیگر بر انتظارات
 گذارد.یمتصورات ما اثر 

نوع ادراک زمان به عنوان یک صفت شخصیتی در تحقیقات 
رابطه با بهزیستی ید شده و اثر آن در موارد زیادی مانند یتأفراوانی 

بانی ول و ؛ 2008، 11سرکووا و میتینا ؛1999، 10کازاکیناشناختی )روان
(، شادکامی 2009، 12گوربری الگی، بایوکو، آلسیو و؛ 2004زیمباردو، 

دریک، دانکن، ساترلند، ؛ 2010، 13بانی ول، اوسین، لینلی و ایوانچکو)
بانی (، رضایت از زندگی )2012، 15ژانگ؛ 2008، 14ابرنیتی و هنری

(، سالمت 2009، 16شیپ، ادواردز و لمبرت؛ 2010ول و همکاران، 
(، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری 2011، 17ون بیکروان )

داگرتی و (، مصرف الکل، دخانیات و مواد )1999زیمباردو و بوید، )
هامیلتون، کیوس، میکیسکی و (، فعالیت بدنی )2010، 18بریس
( به 2007، 20فراری و دیازمورالسانگاری )و سهل (2003، 19گریس

های تجربی اثرات تائید رسیده است. همچنین نتایج پژوهش
اند. ی نوجوانی را نیز مشخص نمودهزمان در دوره شناختی درکروان

های تحصیلی توان از ارتباط آن با عزت نفس و موفقیتبرای مثال می
(، 1996و همکاران،  22اسنایدر(، امید )2008، 21ملو، وورل و بهادار)

شناختی (، بهزیستی روان1992، 23شیر و کاروربینی )خوش
کوهن، کامارک و شده )( و استرس ادراک1965، 24روزنبرگ)

 ( نام برد.1983، 25مرملستین

ب، ی خوبر اساس تحقیقات تجربی، داشتن ادراک زمانی گذشته
، 26کازاکیناشناختی )نگر هدفمند، بر بهزیستی روانو آینده گراحال لذت

الگی، ؛ 2004بانی ول و زیمباردو، ؛ 2008، 27سرکووا و میتینا ؛1999
بانی ول، اوسین، لینلی و (، شادکامی )2009، 28گوربری بایوکو، آلسیو و

                                                                 
10. Kazakina, E. 

11. Sircova, A., &Mitina, O. V. 

12. Laghi, F., Baiocco, R., D’Alessio, M., & Gurrieri, G. 

13. Boniwell, I., Osin, E., Linley, P. A., & Ivanchenko, G. 

14. Drake, L., Duncan, E., Sutherland, F., Abernethy, C., & 

Henry, C. 

15. Zhang, J. W. 

16. Shipp, A. J., Edwards, J. R., & Lambert, L. S 

17. Van Beek, W. 

18. Daugherty, J.R. & Brase, G.L. 

19. Hamilton, J., Kives, K., Micevski, V., & Grace, S. 

20. Ferrari & Diaz-Morales, J. 

21. Mello, Worrell & Bhadare 

22. Snyder 

23. Scheier & Carver 

24. Rosenberg 

25. Cohen, Kamarck & Mermelstein 

26. Kazakina, E. 

27. Sircova, A., &Mitina, O. V. 

28. Laghi, F., Baiocco, R., D’Alessio, M., & Gurrieri, G. 



 Contemporary Psychology 2019, 14 (1), 61-68 63 61-68، 14(1)، 1398 دوفصلنامه روانشناسی معاصر

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.1.61 

 کودکان کار یدرک زمان بر اضطراب و خودکارآمد رییآموزش تغ یاثربخش و همکاران،د فر زادهیسوسن عل

؛ 2008، 2دریک، دانکن، ساترلند، ابرنیتی و هنری؛ 2010، 1ایوانچکو
ملو، وورل و های تحصیلی )وفقیت(، عزت نفس و م2012، 3ژانگ
( اثر مثبت دارد. 2011، 5ون بیکو سالمت روان ) (2008، 4بهادار

همانطور که اشاره شد، این موارد همگی جزو مشکالت اساسی 
مک به یجه بر اساس این نظریه برای کدرنتکودکان کار هستند. 

نگر و آینده گراتوان ادراک زمانی گذشته خوب، حال لذتیم، هاآن
 نمود. آورده یا تقویت به وجود هاآنهدفمند را در 

یی نیز در رابطه با اثربخشی تغییر درک زمان انجام هاپژوهش
 6ی زیمباردو و سوردهاپژوهشتوان به یمشده است. برای مثال 

باند، هایز، بایر،  ( و2014) 7و سورد، سورد و بروان اسکیل (2012)
اشاره نمود. در ایران نیز اصفهانی، کجباف  (2011) و دیگران 8کارپنتر

ی این درباره( 2017دآبادی و قمرانی )( و عباسی کر2015و عابدی )
. به این منظور اندنمودهیید تأدرمان بررسی نموده و اثربخشی آن را 

و سپس  بررسی درک زمانی اولیه این افراد باهدفپژوهش حاضر اوالً 
نگر آینده و گرابه گذشته خوب، حال لذت هاآنزمان  اندازچشمتغییر 

 هدفمند؛ طراحی گردید.

ی این نوجوانان و تبعات شناختروانبا توجه به بروز مشکالت 
ی مؤثر، اجتماعی منفی آن، اهمیت بررسی راهکارهای مداخله

شده تاکنون های انجامروشنی مشهود است. از سوی دیگر بررسیبه
درمانی  -های آموزشیی اثربخشی روشبیشتر به مقایسه

شخصیتی فرد، توجه  -و به تغییر فرایندهای شناختی اندهپرداخت
ی تغییر رو پژوهش حاضر با فرض اثربخشی برنامهاند. از ایننکرده

ها و اضطراب آن درک زمانی نوجوانان بر درک زمان، خودکارآمدی
 به اجرا درآمد.

 روش

 گیریی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

آزمون و مه آزمایشی، پیشاین پژوهش بر اساس یک طرح نی
که آموزش درک زمانی آزمون با یک گروه آزمایش اجرا شد، چنانپس

و  عنوان متغیر مستقل و تغییرات درک زمان، خودکارآمدیبه
ی ی آماری این پژوهش کلیهاضطراب، متغیر وابسته بودند. جامعه

                                                                 
1. Boniwell, I., Osin, E., Linley, P. A., & Ivanchenko, G. 

2. Drake, L., Duncan, E., Sutherland, F., Abernethy, C., & 

Henry, C. 

3. Zhang, J. W. 

4. Mello, Worrell & Bhadare 

5. Van Beek, W. 

6. Sword 

7. Brunskill 

8. Bond, Hayes, Baer, Carpenter 

برای  9گال و بورگ کودکان کار شهر تهران بودند. اگرچه طبق نظر
نفر برای هر یک از  15آزمایشی، تعداد تحقیقات آزمایشی و نیمه

شود، اما در این پژوهش با در نظر های آزمایش پیشنهاد میگروه
ها و برای افزایش اعتبار بیرونی نتایج، گرفتن احتمال افت آزمودنی

و بر اساس  82/14نفر با میانگین سن گروه  20 ای به حجمنمونه
 18صورت دردسترس انتخاب شد؛ که در انتها ههای ورود و بمالک

صورت دردسترس نفر در گروه آزمایش جایگزین گشتند. این افراد به
از انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بازار تهران انتخاب شدند. 

 های گروه نمونه عبارت بود از:مالک

 سال سن 16و حداکثر  12داشتن حداقل  -

 ناختی و افکار خودکشیشعدم وجود اختالالت جدی روان -

 عدم وجود مشکالت کیفری و قضایی -

ی شناختی در طول برنامههای روانعدم دریافت دارو و سایر درمان -
 درمان

گردان حداقل از شش ماه عدم مصرف الکل و مواد مخدر و روان -
 ی درمانقبل از برنامه

نامه موافقت برای شرکت در طرح درمانی و امضای فرم رضایت -
 شد(صورت رایگان انجام میمان به)این در

 پژوهشابزار 

 10(ATI)ی درک زمانی نوجوانان پرسشنامه

( طراحی و ساخته شده 2007این پرسشنامه توسط ملو و وورل )
عبارت است که در طیف لیکرت پنج  30ی با اپرسشنامه ATIاست. 
(. بر 5=تا کامالً موافق 1=مخالف شود )کامالًیمی گذارنمرهی ادرجه

ها دارند، یهگواین اساس نوجوانان بر حسب توافقی که با عبارات و یا 
دهند. این پرسشنامه شش زیر مقیاس دارد یمی از یک تا پنج انمره

، حال 13، حال منفی12ی مثبت، گذشته11ی منفیکه شامل گذشته
 است. 16ی مثبتو آینده 15ی منفی، آینده14مثبت

کشور دیگر  8کشور سازنده و  عنوانبهآمریکا پرسشنامه در  این
که از روایی و  انددادهی قرار گرفته و نتایج نشان سنجروانمورد بررسی 

پایایی قابل قبولی برخوردار است. سازندگان این پرسشنامه مقدار آلفای 

                                                                 
9. J Gall & R Borg 

10. Adolescent Time Inventory 

11. Past negative 

12. Past positive 

13. Present negative 

14. Present positive 

15. Future negative 

16. Future positive 
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، 80/0ی مثبت صورت گذشتهکرونباخ را برای هر زیرمقیاس به
ی ، آینده77/0، حال منفی 77/0، حال مثبت 79/0 ی منفیگذشته

. همچنین اندکردهگزارش  81/0ی منفی و آینده 83/0مثبت 
ی خطای میانگین مجذورات تقریب ی ریشههاشاخص

(037/0RMSEA=ریشه ،)ی ی مجذورات میانگین باقیمانده
( و شاخص برازش تطبیقی = 059/0SRMR) استانداردشده

(944/0CFI=را برا )( وورل و ملو، ی این ابزار مناسب گزارش کردند
 مورد( 2018) فرد زادهیعل توسط پرسشنامه(. در ایران نیز این 2015
و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش  گرفته قرار یبررس

باخ، حاکی از پایایی مطلوب برای کل مقیاس و بازآزمایی و آلفای کرون
 ها بود. هر کدام از عامل

برای  81/0و  83/0تا  77/0ها از یاسمقمقدار آلفای کرونباخ زیر 
روز کسب شد.  15بعد از  906/0کل مقیاس؛ و ضریب بازآزمایی 

ی عامل گذشته 6همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز بیانگر وجود 
ی ی منفی و آیندهی مثبت، حال منفی، حال مثبت، آیندهتهمنفی، گذش

درصد واریانس کل را تبیین  37مثبت بود که در مجموع بیش از 
 کرد.می

 1(SEQ)س یمور یسنجش خودکارآمد یهپرسشنام

 یابیارز یبرا و شده هیته (2001) موریس توسط بار نیاین آزمون اول
 فرم .گیردمی قرار مورد استفاده سال 18تا  7 کودکان در یرآمدخودکا

(، 2014) انیو طهماس توسط حبیبی ترجمه از پس پرسشنامه نیا یرانیا
 و یجانیه ،یخودکارآمدی اجتماع اسیرمقیز 3و  ماده 23ی دارا

شود می گذاریهنمر 5تا  1از  کرتیل اسیمق در ماده هر .شد یلیتحص
 یخودکارآمد دوم سؤال 8 ،یاجتماع یخودکارآمد اول سؤال 8 که

ای که سنجد. نمرهمی را یلیتحص یخودکارآمد سوم سؤال 7 و یجانیه
سطح  54تا  23است که نمرات بین  115تا  23فرد خواهد گرفت، بین 

 115تا  87و نمرات بین  سطح متوسط 86تا  55ضعیف، نمرات بین 
 دهد.وبی از خودکارآمدی را نشان میسطح مطل

 ،70/0 عامل سه برای س،یمور یمطالعه در این پرسشنامه ییپایا
 و 87/0 تحصیلی خودکارآمدی ،78/0 یاجتماع خودکارآمدی ییایپا

است. پایایی آن در ایران نیز  شده گزارش 80/0 هیجانی خودکارآمدی
، 60/0 ریو مقاد ی( بررس2015)توسط بهنام و شانی و همکاران 

 و یجانیه ،یاجتماع یارهایرمعیز یبرا بیترت به 87/0، 59/0

 در آزمون نیا اعتبار آمد. دست به آزمون کل یبرا 72/0 و ؛یلیتحص

 (2007) انیطهماس توسط هفته دو فاصله به ،ییبازآزما قیطر از رانیا
 محاسبه شد. 74/0کرونباخ  یمقدار آلفا و 87/0 برابر

                                                                 
1. Self-efficacy questioner 

 ی اضطراب اسپیلبرگآزمون رگه

معرفی شد.  1970این آزمون اولین بار توسط اسپیلبرگ در سال 
ها را طبق مقیاس که آزمودنی موافقت خود با آن گویه است 20دارای 

کند. ن میبرای خیلی زیاد( بیا 4برای اصالً و  1ای )درجه 4لیکرت 
های فردی نسبتاً پایداری در آمادگی به اضطراب ها به تفاوتاین گویه

شوند. اسپیلبرگ ی اضطراب نامیده میاشاره دارند که اصطالحاً رگه
در دست آرود. در ایران نیز  روایی و اعتبار باالیی را برای این آزمون به

( ضریب همسانی این آزمون به 2011پور و همکاران )پژوهش خانی
به دست آمد. اعتبار آن به روش  66/0ی آلفای کرونباخ، شیوه

ساالن، دانشجویان و فراخواندگان همسانی درونی در کار با بزرگ
بازآزمون برای دانش آموزان  –، به روش آزمون 86/0 – 95/0ارتش 

)آنتونی و همکاران،  گزارش شده است 70/0و برای دانشجویان  77/0
(. در هنجاریابی آزمون در 2011پور و همکاران، خانی، به نقل از 2002

تا  65/0ی اضطراب بازآزمون برای مقیاس رگه –ایران اعتبار آزمون 
محاسبه شد  92/0ضریب آلفای کرونباخ برای حالت اضطراب،  86/0

 (.2011خانی پور، نقل از ، به 1994)مهرام، 

 روش اجرا

های ورودی که افراد گروه نمونه بر اساس مالکپس از آن
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین انتخاب شدند، به

گشتند. ابتدا متغیرهای درک زمان، خودکارآمدی و اضطراب با استفاده 
های فوق، برای هر دو گروه اجرا شد. سپس افراد گروه از پرسشنامه

جلسه هفتگی یک و نیم ساعته، تحت آموزش  16آزمایش به مدت 
آمده است. افراد گروه  1ی این جلسات در جدول قرار گرفتند. خالصه

گواه در این مدت برنامه آموزشی نداشتند. پس از پایان این دوره، افراد 
ای اولیه مجدداً پاسخ دادند. این نمرات با ههر دو گروه به پرسشنامه

ی قبل از مداخله با استفاده از روش تحلیل نمرات سطح پایه
 کوواریانس چندمتغیری مورد مقایسه قرار گرفت.

 هایافته

های توصیفی آزمون گروه بررسی و آمارهآزمون و پسابتدا نتایج پیش
 ورده شده است.آ 2مربوط به متغیرها استخراج گردید که در جدول 

با استفاده از نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن 
ها و توزیع نمرات، آزمون باکس و آزمون لوین برای تساوی واریانس

های های الزم جهت استفاده از آزمونهمگنی رگرسیون، پیش فرض
 ها با استفاده از روش آماری تحلیلپارامتریک تأیید شده و سپس داده
نتایج  3وتحلیل قرار گرفت. جدول کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه

 دهد.کواریانس چند متغیری را نشان میتحلیل
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 کودکان کار یدرک زمان بر اضطراب و خودکارآمد رییآموزش تغ یاثربخش و همکاران،د فر زادهیسوسن عل

 درک زمان رییجلسات آموزش تغ یخالصه .1 جدول

 ی محتوای برنامه آموزشیخالصه جلسه

 ایخالصه های واقعی از زندگی درمانگر،و نمونه های داستانیا استفاده از مثالگروهی، ورود به بحث درک زمان ب پیوستگی و مانیدر دتحاا اریآشنایی افراد گروه، برقر 1
 مانیدر حطراز 

 نی / شناختی / اجتماعیروا دبعاا بچورچادر  اثرگذاری زمان های واقعی زندگی افراد گروه، تبیینی درک زمان با استفاده از مثالادامه 2
به  ایکمک به افراد بر ،ی خوب و بدگذشتهو بین سالمت روان و خودکارآمدی  طتباار اریی خوب، برقری گذشتهبر پایهفردی  بط بینرواوضعیت شخصی و  ارزیابی 3

 گروه اعضای ی خوب و بد بااشتراک گذاشتن گذشته
به  ایکمک به افراد بر ،ی خوب و بدآیندهو  بین سالمت روان و خودکارآمدی طتباار اریی خوب، برقری گذشتهفردی بر پایه بط بینرواوضعیت شخصی و  ارزیابی 4

 گروه اعضای ی خوب و بد بااشتراک گذاشتن آینده
 ی مثبتی بد به شیوههای درک معنای اتفاقات زندگی، کشف معنای گذشتهشیوه 5
 انون توجهتغییر ک و ریزی هیجانی مثبتی بد از طریق آموزش بخشش، گذشت، قدرشناسی، برونتغییر درک زمان گذشته 6
 تغییر کانون توجه و ریزی هیجانی مثبتی تمرین بخشش، گذشت، قدرشناسی، برونادامه 7
 ی مثبتی بد به شیوهی زندگی، کشف معنای آیندهبینی معنای اتفاقات آیندههای پیششیوه 8
 گذاری و تجسم مثبتی بد از طریق آموزش هدفتغییر درک زمان آینده 9
 گذاری و تجسم مثبتین هدفی تمرادامه 10
 هادهی مفهوم حال خوب و بد، تعیین عوامل مؤثر بر آنشکل 11
 ی خوب، آمادگی برای تغییر الگوهای ارتباطی و شخصی، آمادگی انتقال نقش و پردازش آنتعیین هدف فردی برای حال و آینده 12
 ی هیجانی مناسب، پذیرش خود و دیگرانهامندی، خودمختاری، واکنشجرأت یهارتمعرفی و تمرین مها 13
 های هیجانی مناسب، پذیرش خود و دیگرانمندی، خودمختاری، واکنشجرأت یهارتی تمرین مهاادامه 14
 ی دورهخاتمهو  لنتقاا برای سازیآماده فردی، فردی و بین دیهبررا یهانظر گرفتن گزینهدر  با ابضطرو ا منفی راتنتظاا تغییر 15
 ارهای هشدی شاخصئهو ارا هیندآ نگیزابرچالش یهاموقعیتو  ربفراد جهت مقابله با تجاا کردن آمادهو  حاصله اتدوره، تحکیم تغییر یخاتمه ردمودر  تحساساا ازراب 16

 مانگردر جعه بهاجهت مر

 آزمونپسو آزمون یشپمیانگین و انحراف استاندارد نمرات درک زمان، خودکارآمدی و اضطراب گروه در  .2 جدول

 آزمونپس آزمونپیش متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 درک زمان

 28/0 03/3 43/0 98/2 گذشته خوب
 33/0 61/2 28/0 18/4 گذشته بد
 44/0 64/2 41/0 39/1 حال خوب
 58/0 86/3 62/0 73/4 حال بد

 41/0 41/4 39/0 97/1 آینده خوب
 57/0 04/2 49/0 18/3 آینده بد

 82/2 34/51 56/3 18/47 اضطراب

 خودکارآمدی
 04/1 57/18 18/1 32/11 اجتماعی
 13/1 37/21 49/1 10/19 هیجانی
 98/0 87/16 84/0 29/8 تحصیلی

 ی درمانی برمتغیرهای پژوهشتحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر برنامه .3 جدول

 ضریب مجذور ایتا سطح معناداری F مقدار نام آزمون

 49/71 000/0 83/110 896/0 آزمون اثر پیالیی
 49/71 000/0 83/110 109/0 آزمون المبدای ویلکز
 49/71 000/0 83/110 75/8 آزمون اثر هوتلینگ

 49/71 000/0 83/110 75/8 ی رویترین ریشهآزمون بزرگ
 

ازنظر آماری  0001/0در سطح  Fمشخص است که مقدار  3در جدول 
توان نتیجه گرفت که حداقل در یک متغیر وابسته، معنادار بوده و لذا می

تفاوت معناداری وجود دارد. برای پی بردن به این تفاوت، از آزمون 
 آمده است. 4ها در جدول متغیری استفاده گردید که نتایج آنکوواریانس تک
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 کودکان کار یددرک زمان بر اضطراب و خودکارآم رییآموزش تغ یاثربخش و همکاران،د فر زادهیسوسن عل

 متغیرهای پژوهش های درمانی بربررسی اثر برنامه متغیری برایتحلیل کوواریانس تک .4 جدول

 اجتماعی هیجانی تحصیلی اضطراب ی بدآینده ی خوبآینده حال بد حال خوب ی بدگذشته ی خوبگذشته منبع تغییرات

 00/0 279/0 000/0 00/0 00/0 000/0 104/0 00/0 00/0 089/0 معناداری سطح
 

تحلیل تغییرات هر یک از آزمون، با کنترل اثر پیش 4در جدول 
دهند که تنهایی نمایش داده شده است. نتایج نشان میمتغیرها به

آزمون معنادار ی بد و اضطراب در پسی بد، آیندهتغییر نمرات گذشته
ی درمانی توانسته است این موارد را در گروه آزمایش را بوده و برنامه

ی خوب، رات آیندهطور معناداری کاهش دهد. همچنین تغییرات نمبه
حال خوب، خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی اجتماعی نیز معنادار 

ی درمانی توانسته این نمرات را در گروه آزمایش بوده و آموزش برنامه
ی خوب، طور معناداری افزایش دهد. با این وجود نمرات گذشتهبه

نیافته آزمون، تغییر معناداری حال بد و خودکارآمدی هیجانی در پس
 است.

 بحث 

ی تغییر درک زمانی این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه
کودکان کار صورت  و اضطراب نوجوانان بر درک زمان، خودکارآمدی

های فرضیات های پژوهش برخی از جنبهگرفت که با توجه به یافته
های پژوهش نشان دادند که پژوهش تأیید شد. به عبارتی یافته

ی بد، حال خوب، طور معناداری گذشتهغییر درک زمانی بهی تبرنامه
و باعث افزایش  داده های را تغییری بد آزمودنیی خوب و آیندهآینده

ی بد و و کاهش نمرات گذشته ی خوبنمرات حال خوب، آینده
ها ی خوب در آناما نمرات حال بد و گذشته ی بد شده است؛آینده

های این پژوهش مؤید همچنین یافته تغییر معناداری نداشته است.
ی آموزشی در مقایسه با کاهش اضطراب افراد پس از درمان برنامه

دهند در ارتباط با متغیر خودکارآمدی نیز نتایج نشان می قبل از آن بود.
، اما که نمرات خودکارآمدی تحصیلی و اجتماعی افزایش معنادار داشته

 رده است.نمرات خودکارآمدی هیجانی تغییری نک

ی پژوهش تحقیقی در رابطه با تأثیر آموزش اگرچه در پیشینه
توان دست نیامد اما این نتایج را می تغییر درک زمان بر کودکان کار به

این نتایج  های نزدیک و وابسته تبیین نمود.با استفاده از نتایج پژوهش
(، بانی ول 2008(، سرکووا و میتینا )1999های کازاکینا )همسو با یافته

(، بانی ول، 2009گوربری ) ؛(، الگی، بایوکو، آلسیو و2004و زیمباردو )
(، دریک، دانکن، ساترلند، ابرنیتی و 2010اوسین، لینلی و ایوانچکو )

(، زیمباردو و 2008(، ملو، وورل و بهادار )2012(، ژانگ )2008هنری )
(، باند، هایز، بایر، کارپنتر و 2014د و بروان اسکیل )(، سور2012سورد )

عباسی ( و 2015) یعابد و کجباف ،یاصفهان (،2011دیگران )
 .است بوده( 2017) یو قمران یکردآباد

 

 1رسکیتوان به نظر زیمباردو، هاول و استوالدر تبیین یافته فوق می
ی بد به معنی تمرکز زیمباردو معتقد است که گذشته( اشاره نمود. 2012)

تواند ساختارهای روانی فرد بر خاطرات بد و ناگوار گذشته است که می
فرد را تحت تأثیر قرار دهد و فرد را برای ابتال به اختالالت  شناختی

تنها ی بد نهشناختی مانند افسردگی مستعد سازد. درنتیجه، بُعد گذشتهروان
طور مستقیم نیز بر گردد، بلکه بهشناختی میموجب کاهش بهزیستی روان

ش ی بهبود روابط فردی تأثیر گذاشته و موجب کاهادراک کیفیت و شیوه
ی گذشته خوب نیز رضایت از زندگی خواهد شد. همین تبیین درباره

ی خوب موجب صورت معکوس وجود دارد. در واقع تمرکز بر گذشتهبه
 تقویت ساختارهای شناختی مثبت فرد خواهند شد.

نفس، این حالت موجب بروز حاالتی مانند کاهش اعتمادبه
ی خواهد شد که در کاهش امید، کاهش اعتماد به محیط و خودکارآمد

شود که فرد مجموع بهزیستی روانی فرد را کاهش داده و موجب می
تالشی در جهت رشد و بهبود روابط نکرده و بروز حوادث مثبت یا 
منفی را خارج از حیطه کنترل خود بداند. در چنین وضعیتی حتی یک 

گردد که همواره با خطر ی مثبت هم امری اتفاقی قلمداد میرابطه
ی منفی روبروست. از این جهت حتی شدن به یک رابطهیلتبد

 اعتمادی به وجود یا پایایی روابط مثبت وجود ندارد.

هایی نیز شود که این پژوهش با محدودیتدر پایان یادآور می
آماری پژوهش حاضر همگی پسر و  یهمراه بود؛ ازجمله اینکه جامعه

ها و گروه نتایج به سایر که این امر امکان تعمیم در شهر تهران بودند
صورت کند. این افراد بهرو میشهرهای دیگر را با احتیاط روبه

گیری شده و همگی وابسته به انجمن حمایت از دسترس نمونهدر
ی واقعی تمام که درواقع نماینده کودکان کار مرکز بازار تهران بودند

و با عدم  علت مشکالت اجرایی شوند. بهکودکان کار شهر تهران نمی
 16حضور افراد، این جلسات به شکل منظم هفتگی اجرا نشده و این 

های هفته برگزار شد. همچنین با توجه به محدودیت 19جلسه در 
های پژوهش وسیع اجرایی، عدم پیگیری نتایج از دیگر محدودیت

های دیگری با احتساب شود پژوهشاست، بنابراین پیشنهاد می
 .طراحی و تنظیم گرددهای ذکرشده محدودیت

 تشکر و قدردانی

ویژه از مرکز بازار انجمن با تشکر از انجمن حمایت از کودکان کار، به
 .و خانم زهرا زمانی برای همکاری در برگزاری جلسات گروه درمانی

                                                                 
1. Howell   & Stolarski 
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