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Abstract
Introduction: Anger might spread from epileptic discomfort and resentment to full-scale anger. But it is quite a natural phenomenon and, like
other emotions and excitements, is a sign of human emotions. The purpose of the present study was to investigate the effect of anger management training on the rate of child labor aggression in the city of Isfahan.
Methods: This study was a pre-test, post-test interventional with a
group. The statistical population of this study includes Isfahan labor
children at two social centers in 2017; through which, sixty children
were selected by the available sampling method and completed Bass
&Perry Aggression Questionnaire. After the implementation of the
questionnaire, the experimental group was treated eight sessions of sixty
minutes, one session per week, and the control group received no intervention. Data were analyzed using SPSS21 software and covariance
analysis.
Results: The findings of this study showed that there is a significant difference between the mean scores of the experimental and control group
in the post-test. In other words, anger management training reduced
children’s aggression at the post-test stage. (P<0.001)
Conclusions: Based on the findings, it can be expressed that anger management training is one of the most important factors influencing the
control of aggression among labor children. Hence, according to the results of the present study, it is offered that the use of anger management
training, as one of the useful therapeutic training in reducing aggression,
should be more considered.
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چکیده
مقدمه :خشم از یک رنجش و ناراحتی زودگذر تا یک عصبانیت تمام عیار گستردگی
دارد ،با این حال خشم پدیدهای کامال طبیعی بوده و مانند سایر احساسات و هیجانها،
نشانهای از عواطف انسانی است .هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر
میزان پرخاشگری کودکان کار شهر اصفهان بود.
روش :طرح پژوهش شبهآزمایشی ،با استفاده از پیشآزمون ،پسآزمون و گروه کنترل
است .جامعهآماری پژوهش شامل کودکان کار شهر اصفهان بود .از این جامعهآماری،
مراکز آموزشی دوستداران کودک حضرت علی اصغر و سرمد بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
از این دو مرکز شصت کودک به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش و
کنترل ،هر گروه سی کودک قرار گرفتند .از هر دو گروه پرسشنامه پرخاشگری باس وپری
تکمیل گردید .سپس گروه آزمایش تحت هشت جلسه شصت دقیقهای ،هفتهای یک جلسه
آموزش مدیریت خشم قرار گرفت وگروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSS21و آمار توصیفی و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :یافتههای این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات آزمودنیهای
گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون وجود دارد .بهعبارتی آموزش مدیریت خشم باعث
کاهش پرخاشگری کودکان کار در مرحله پسآزمون شده است.
بحث و نتیجهگیری :براساس یافتهها میتوان بیان کرد که آموزش مدیریت خشم
ازعوامل مهم و تاثیرگذار بر کنترل پرخاشگری کودکان کار میباشد .بنابراین ،باتوجه به نتایج
پژوهش حاضر پیشنهاد میشود،کاربرد آموزش مدیریت خشم بهعنوان یکی از آموزشهای
درمانی مفید در جهت کاهش پرخاشگری و کنترل آن در کودکان کار بیشتر مد نظر قرار
گیرد.
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مقدمه
تحوالت سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادی در قرون اخیر نظامهای سیاســی و اجتماعی کشــورهای جهان را با دگرگونیهای
فراوانی مواجه ســاخته اســت .یکی از این دگرگونیهای اجتماعی نوظهور ،پدیده کودکان کار میباشند .براساس آمارهای
ســازمان بین المللی کار ،کودکان کار رقمی در حدود صد و شــصت و هشت میلیون کودک را شامل میشود که هشتاد و
پنج میلیون نفر آنها به کارهای مخاطره آمیز اشتغال دارند ]1[.طبق آمار اعالم شده توسط سازمان بهزیستی در ایران درسال
 ،1395یــک و هفت دهم میلیون کودک کار زندگی میکنند ]2[.پدیده کودکان کار صرف نظر از آمار و تعداد آنها ،خود
یک مساله اجتماعی مهم و در خور توجه در جامعه است که آثار و تبعات اجتماعی متعددی را به دنبال دارد .کودکان کار از
محرومترین کودکان هستند که از بیشترین حقوق اساسی خود بیبهرهاند و بهعلت شرایط زندگی خاصی که دارند میتوانند
منشا بسیاری از رفتارهای نادرست و پر خطری باشند که نه تنها به خود کودک آسیب جدی میرساند بلکه سالمت جامعه
و افراد دیگر را نیز به مخاطره میاندازند ]3[.عوامل متعددی همچون شــرایط نامســاعد زندگی[ ]4خشــونت خانوادگی[]5
نرخ باروری مادر و جنسیت[ ]6بیسوادی و اعتیاد والدین[ ]7و فقر[ ]8موجب شیوع این پدیده شده است .زندگی کودکان
کار با اســترسهای گوناگونی همراه است که خود موجب بروز مشکالت روانی و بهداشتی چون افسردگی و اضطراب[]9
تاخیرهای تحولی[]10گرسنگی و تعذیه نامناسب و پرخاشگری[ ]11میشود.
از سوی دیگر یکی از هیجانهایی که در زندگی همه افراد از جمله کودکان نقش مهم و موثری دارد ،هیجان خشم است.
کند]12[.
خشــم نوعی از هیجان است که در اغلب موارد بر اثر واکنش شخص نسبت به رفتارهای نامناسب دیگران بروز می
خشم ممکن است ناشی از عوامل درونی مثل افکار و عقاید غیر منطقی ،توقعات نابجا و احساس ناکامی و یا عوامل بیرونی
مثل خیانت در امانت ،مورد بیاعتنایی قرارگرفتن ،مالحظه نکردن دیگران ،مورد توهین وتجاوز واقع شــدن باشد ]13[.خشم
کودکان و نوجوانان یک نگرانی عمده برای جامعه محسوب میشود ،زیرا در بسیاری از موارد به رفتارهایی منجر میشود که
کند .رفتارهای ضداجتماعی و رفتارهای تهاجمی از تبعات و پیامدهای خشم است]14[.
خسارت فراوانی به جامعه تحمیل می
پرخاشــگری یکی از واکنشهای هیجانی و طبیعی هر فرد در برابر ناکامی و موقعیتهای ناخوشایند است ،کودکان بهویژه
کودکان کار خیلی زود درمی یابند که از طریق ابراز خشــم و پرخاشــگری میتوانند به خواستههای خود برسند .]15[.نتایج
زیانبار و مخرب پرخاشگری ،متخصصان را بر آن داشته تا توجه بیشتری را بدین زمینه مبذول دارند و پژوهشها و مطالعات
بیشتری در خصوص شناخت و راههای کنترل آن به انجام رسانند.
نشــانههای پرخاشگری ممکن است بهصورت فیزیکی شامل مشت زدن ،شــوخی عملی و از این قبیل رفتارها و یا با انواع
پرخاشگری کالمی چون امتناع از صحبت کردن همراه شود .عالوه بر این ،کودکان پرخاشگر مهارتهای رفتاری در ارایه
پاســخهای بسنده برای مســالهها ندارند و در مهارتهای حل تعارض دچار کاستی هســتند ]16[.پرخاشگری در سالهای
اولیه زندگی باعث بهوجود آمدن مشــکالت بســیاری در قلمرو فردی و بین فردی زندگی فرد پرخاشگر از جمله خودپنداره
ضعیف ]17[،طرد از ســوی همســاالن ]18[،عملکرد تحصیلی ضعیف[ ]19و بســیاری مشــکالت دیگر میشود .مطالعات
همچنیــن بیانگر تداوم اشــکال مختلف پرخاشــگری در طول زمــان و اثرگذاری آن بر جنبههای مختلــف زندگی فردی و
اجتماعی فرد در آینده میباشند ]20[.از بین رویکردهای مختلف مدیریت خشم در دو دهه گذشته رویکرد شناختی-رفتاری
مورد استقبال بیشتری قرارگرفته است .رویکردشناختی-رفتاری بر نقش مهم تفکر و تفسیرتجارب ،که تاثیر قابل مالحظهای
بر عواطف ،اعمال و کارکرد شناختی کلی افراد دارد ،تاکید میکند ]21[،البته در این مرحله پرخاشگری برانگیخته نمیشود
بلکه تمایلی در فرد بهوجود میآید که این شرایط ناخوشایند پایان یابد .واکنش اولیه فرد به این شرایط ناخوشایند پاسخ “گریز
یا ســتیز” اســت ،اینکه کدام پاسخ در نهایت بروز مییابند به عواملی چون استعداد و آمادگی ژنتیکی فرد ،شرطیسازیهای
پیشین و تاریخچه یادگیری فرد و ارزیابی و شناخت جنبههای مختلف موقعیت وابسته است]22[.
مطالعاتی در کشــور از جمله حکیمی ]23[،عباسی[ ]13و رافضی[ ]24تاثیر آموزش مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری
را مورد تحقیق قرار گرفته دادهاند .همچنین در پژوهشی با هدف بررسی اثر آموزش خودآ گاهی و مدیریت خشم در سطح
پرخاشگری نوجوانان ،نشان داده شد که آموزش مهارت خودآ گاهی و مدیریت خشم بر پرخاشگری موثر بوده است]25[.
در پژوهشهای خارج از کشــور نیز نتایج مطالعات گوناگون بر اثربخشــی آموزش مدیریت خشــم بر کاهش پرخاشگری

شکناخ میرم و همکاران

روش
ایــن پژوهش مطالعهای نیمهآزمایشــی با طرح پیشآزمونـ پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهآماری این پژوهش شــامل
کودکان کار شــهراصفهان درســال  1396و محیط پژوهشــی مراکز آموزشــی کودکان کار شــهر اصفهان را شامل میشد.
مرکز آموزشــی دوســتداران کودک حضرت علی اصغر و مرکز ســرمد بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری برای
انتخاب مراکز آموزشــی کودکان کار بهصورت نمونهگیری در دســترس بود که در آن با توجه به تمایل به همکاری و داشتن
برنامههای آموزشــی مستمر و همچنین خدمتدهی به کودکان کار مراجعه کننده از تمام نقاط اصفهان و تنوع کودکان کار
تحت پوشش مراکز ،دو مرکز آموزشی دوستداران کودک حضرت علی اصغر بهعنوان مرکز انجام مداخله آموزشی و سرمد
بهعنوان مرکز کنترل از بین چهار مرکز آموزشــی-حمایتی کودکان کار در شهرســتان اصفهان انتخاب شدند .نمونه مطالعه
شامل دانشآموزان مقاطع سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی مرکز دوستداران کودک حضرت علی اصغر به تعداد سی دانشآموز
و مرکز سرمد شامل سی دانش آموز میشد که این کودکان به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
مالکهای ورود و خروج
مالکهای ورود :رضایت از شــرکت درپژوهش .ســن نه تا یازده سال .اشــتغال به تحصیل در مقطع ابتدایی .تحت برنامه
آموزشی-حمایتی آموزش مستمر.
مالکهای خروج :انتقال کودک ازمرکزی به مرکز دیگر .اعتیاد به مواد .مبتال بودن به بیماری خاص.
با توجه به لیست ورود روزانه به دو مرکز ،حضور کودکان در مراکز تحت کنترل بود همچنین از تدابیری چون دادن هدیه،
از بازی با کودکان برای ترغیب آنها به مشــارکت در پژوهش اســتفاده شــد بدین لحاظ ریزشی در تعداد نمونه روی نداد.
مالحظات اخالقی :بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی به افراد شرکتکننده در پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات
شــرکتکنندگان در پژوهش اطمینان داده شــد که مداخله
محرمانــه میماند و در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .همچنین به
جدول( )1مداخله آموزشی مدیریت خشم در کودکان کار شهر اصفهان
صورت عدم تمایل میتوانند به همکاری خود خاتمه دهند .این پرسشــنامه دارای کد
هدف و
جلسه/ندارد
برایمدتآنان
هیچگونه
در تکنیک/
جلسه/
ضرریجلسه/
شروع
یکدیگر و م شاور/
شماره اول /یک ساعت /تعیین اهداف و قوانین گروه ،آ شنایی اع ضای گروه با
اخالق به جل سه
مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
IR.MUI.RESEARCH.REC.1396.956
آموزش تکنیک مدیریت خشم ،ارتباط بین آرامش و مدیریت خشم ،گرفتن پیشآزمون
ابزارپژوهش
جل سه دوم /یک ساعت /ارایه مباحثی درخ صوص ع صبانیت و خ شمگین شدن افراد /آموزش
شــناختی:یه تکلیف
متداول به خشم و ارا
مشــخصاتو پاسخ
لیســت با محرکهای خشم
مقابله
شــامل پرسشــنامه مشخصات جمعیت شــناختی شامل ســواالتی درباره
هایت
جمعی
چک
جلسه سوم /یک ساعت /پیامدهای منفی خشم و تاثیرات خشم بر افراد /آموزش نظارت بر عالیم
سن،جنست ،سطح تحصیالت کودک ،مکان تولد ،ملیت و بعدخانوار.
نمودار( )1نمودار  Consortپژوهش
هشدار دهنده خشم ،سنجش خشم ،مقابله با برانگیختگی بدنی وارایه تکلیف
هیجانی وسال 1992
پری در
باس و
توسط
آموزش ابزار
وپری :این
باس
پرخاشگری
شناختی،
مهارتهای
آرمیدگی و
کنترل خ شم/
ساعت/
پرسشــنامه سه چهارم /یک
جل
کل کودکان کار مراکزn=303
نظری وارایه
صورت عملی و
اســت .خشم،
رفتاری ،کنترل
دارایتکلیفپنجاه و دو سوال است اما
پرسشــنامه
موقعیت بهاین
نمونهدرکاصلی
ســاخته شده
خروج به دلیل نداشتن معیارهای
جل سه پنجم /یک ساعت /درک محرکهای خ شم و توقف افکار منفی /آموزش توقف فکر ،خود
تکلیفاستفاده از روش تحلیل عامل حذف شده
پرسشنامه با
بســیاری از سواالت ضعیف
الزم و یا انصرافn=243
گویی ،افکار منطقی تمرین عملی وارایه
تحلیل باروانسنجی
آموزشنتایج
گردد.
شاملحلمی
آموزشنه سوال
بیست و
پرسشــنامه
تکنیک رویارویی
تعارض/
سازگاری وراآموزش
یک ساعت/
و در نهایت جل سه ش شم/
کودکان واجد
چالش افکار غیرمنطقی ،بررسی سود و زیان ،ارایه تکلیف
باس و پری در آمریکا بر روی گروهی از دانشجویان نشان داد که این پرسشنامه از
شرایطn=60
جلسههه هفتم /یک سههاعت /مهارت حل مسههاله /آموزش تکنیک صههندلی خالی ،کیسههه بوک ،
صدم برخوردار است ]29[.همچنین همبستگی
هشتاد
نهه تکلیف
عملیووارای
باالییتمرین
درونیهای بدنی،
همســانی فعالیت
کودکان گروه
کودکان گروه
 0/45خشم،
اختالف وکنترل
مهارت حل
استرس/
مقابله با
هشتم/
خرده مقیاسجلسه
متغیر اســت.
 0/25تا
آموزشبین
مقیاس
کل
آموزشو با
ساعتبا /هم
اینیکابزار
های
آزمایشn=30
کنترلn=30
اجرای پ آزمون پرسشنامه پرخاشگری در شرایط یکسان برای گروههای آزمایش و کنترل
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جدول( )2آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهشی
متغیرها

در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

تعداد میانگین انحراف

راهب  ،1399دوره  ،9شماره  ،1پیاپی 31
جدول( )3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرونوف

جهت بررسی نرمال بودن دادههای فرضیه اصلی
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گروههــای مختلــف از جملــه کــودکان و
نوجوانــان تاکیــد داشــتهاند21[.و ]26در
پژوهشها ســودمندی آمــوزش مهارتهای
اجتماعــی از جملــه مدیریــت خشــم بــر
پرخاشگری و ســایر هیجانات منفی کودکان
نشان داده شده است27[.و]28
در حوزه آسیبشناســی روانــی گروههای
آســیبپذیر بهویــژه کودکان ،در شهرســتان

اصفهــان مطالعهای که به تاثیر مداخالت روانی از جمله آموزش کنترل
خشم بر وضعیت سالمت روانی-اجتماعی کودکان کار بپردازد ،انجام
نشــده اســت .از ســویی با توجه به ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی خاص شهرســتان اصفهان از جمله صنعتی و مهاجرپذیر بودن
امروزه شــاهد رشد روز افزون پدیده کودک کار در این شهر میباشیم.
از این رو مطالعه حاضر به بررســی تاثیر برنامه آموزشی مدیریت خشم بر
میزان پرخاشگری کودکان کار در کالن شهر اصفهان پرداخته است.

لاس رد ناهفصا رهش راک ناکدوک یرگشاخرپ رب مشخ تیریدم شزومآ ریثات یسرربسررب

جدول( )1مداخله آموزشی مدیریت خشم در کودکان کار شهر اصفهان

شروع جلسه /مدت جلسه /هدف جلسه /تکنیک/

جل سه اول /یک ساعت /تعیین اهداف و قوانین گروه ،آ شنایی اع ضای گروه با یکدیگر و م شاور/
آموزش تکنیک مدیریت خشم ،ارتباط بین آرامش و مدیریت خشم ،گرفتن پیشآزمون
جل سه دوم /یک ساعت /ارایه مباحثی درخ صوص ع صبانیت و خ شمگین شدن افراد /آموزش
مقابله با محرکهای خشم و پاسخهای متداول به خشم و ارایه تکلیف

جلسه سوم /یک ساعت /پیامدهای منفی خشم و تاثیرات خشم بر افراد /آموزش نظارت بر عالیم
هشدار دهنده خشم ،سنجش خشم ،مقابله با برانگیختگی بدنی وارایه تکلیف

جل سه چهارم /یک ساعت /کنترل خ شم /آموزش آرمیدگی و مهارتهای شناختی ،هیجانی و
رفتاری ،کنترل خشم ،درک موقعیت بهصورت عملی و نظری وارایه تکلیف
جل سه پنجم /یک ساعت /درک محرکهای خ شم و توقف افکار منفی /آموزش توقف فکر ،خود
گویی ،افکار منطقی تمرین عملی وارایه تکلیف
جل سه ش شم /یک ساعت /آموزش سازگاری و آموزش حل تعارض /آموزش تکنیک رویارویی با
چالش افکار غیرمنطقی ،بررسی سود و زیان ،ارایه تکلیف

جلسههه هفتم /یک سههاعت /مهارت حل مسههاله /آموزش تکنیک صههندلی خالی ،کیسههه بوک ،
فعالیتهای بدنی ،تمرین عملی وارایه تکلیف

جلسه هشتم /یک ساعت /آموزش مقابله با استرس /آموزش مهارت حل اختالف وکنترل خشم،
اجرای پ آزمون پرسشنامه پرخاشگری در شرایط یکسان برای گروههای آزمایش و کنترل

یافته ها
ویژگیهای دموگرافیک نمونه -ســن :ســی و هشت و چهار دهم درصد از کودکان ده ساله ،بیست و هشت و سه
پژوهشیهشت ساله .جنس :سی و پنج نفر پنجاه و هشت درصد مرد و بست و پنج
متغیرهای درصد
توصیفی سه دهم
هایو سه و
آمارسی
ساله و
دهم درصد نه
جدول()2
اسمیرونوفیا بیست و هشت درصد
هفده نفر
ابتدایی،
زن .س
درصد
پسوآزمون
آزمون و
دوپیش
نفر معادل چهل و در
کلموگروف-
سومآزمون
درصد )3نتایج
اد:بیســت نفر معادل ســی و سه جدول(
جهت بررسی نرمال بودن دادههای فرضیه اصلی
انحرافهشــت درصد پنجم ابتدایی .تابعیت :دوازده نفر معادل بیست درصد ایرانی
میانگینسی و
تعدادمعادل
گروهسه نفر
متغیرها بیســت و
چهارم ابتدایی و
کلموگروف-اسمیرونوف
استاندارد
متغیرنفرمعادل ده درصد .سرپرست :پنجاه و پنج نفر
و چهل و هشــت نفر یا هشــتاد درصد غیر ایرانی .مصرف دخانیات :شش
آمار تعداد سطح معناداری
پرخاشگری بدنی آزمایش /90 40/83 30
پرخاشگرینفرمعادل پنج درصد با مادر.
دو3نفر یا سه درصد با پدر و سه
آزمون درصد کودک با والدین،
پیشیک
معادل نود و
3
کنترل /19 40/53 30
0/439
30 0/868
آزمونجدول شماره دو ارایه گردیده است.
پیشدر
آزمون گروه آزمایش و کنترل
نتایج حاصل از اجرای پیشآزمون و پس
پرخاشگری بدنی آزمایش 2/59 13/60 30
پ آزمون

28

پرخاشگری
کالمی پیشآزمون

کنترل

30

40

کنترل

30

3/64 17/40

30

3/62 17/40

آزمایش 30
آزمایش 30

پرخاشگری
آزمون
کالمی پ
کنترل

3/85

3/22 17/63
3/77 14/06

پرخاشگری
پ آزمون

30 1/203

0/111

فصلنامه مددکاری اجتماعی
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این پرسشــنامه از یک مقیاس پرخاشــگری کلی و چهار عامل یا خرده
مقیاس خصومت-هشت سوال ،پرخاشگری بدنی-نه سوال ،پرخاشگری
کالمی-پنج ســوال و خشم-هفت سوال تشکیل شــده است .آزمودنی
در پاســخ به هر ماده یکی از گزینههای یک-خیلی زیاد ،دو-زیاد،سه-
کم ،چهار-خیلیکم ،پنج-هرگز را انتخاب کرده و به پنج گزینه فوق به
ترتیب نمرههای یک تا پنج اختصاص مییابد .پرسشهای بیست و چهار
و بیســت و نه بهصورت معکوس نمرهدهی میشوند .اعتبار و پایایی این
پرسشنامه در ایران مورد تایید قرار گرفته است]30[.
درتحقیق حاضر ضرایب پایایی پرسشنامه پرخاشگری با استفاده از روش
آلفای کرونباخ محاســبه گردید که برای کل مقیاس ،پرخاشگری بدنی،
پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت به ترتیب برابر هشتاد و دو صدم،
هشتاد و سه صدم ،هفتاد و هشت صدم ،نود و چهار صدم و هفتاد و شش
صدم میباشد.
روش اجرای پژوهش :این مطالعــه بعد از هماهنگیهای الزم و

کســب مجوز ،بدین ترتیب صورت پذیرفت:
مرحله اول-پیشآزمون :پرسشنامه پرخاشگری
باس وپری در مرحله اول به دو گروه آزمایش و
کنترل داده شده و پس از بیان اهداف پژوهش
بــرای کــودکان ،از آنان خواســته شــد که به
پرسشنامه پرخاشگری باس وپری پاسخ دهند.
بهمنظور پاســخ صحیح و مســتقالنه کودکان
به پرسشــنامه ،تمامی ســواالت تحت نظارت
پژوهشگر پاسخ دادهشد .مرحله دوم :جلسات
آمــوزش مدیریت خشــم بر اســاس رویکرد
شــناختی رفتاری برگزار شــد .این جلسات به
مدت هشت جلســه شصت دقیقهای ،هفتهای
یکبار برای گروه آزمایش اجرا گردید و بر روی
گروه کنترل مداخلهای صورت نگرفت.
نحــوه اجــرای جلســات آمــوزش
مدیریت خشم :شیوه کار مدیریت خشم
در این پژوهش که بهعنوان یک متغیر مســتقل
برای گروه آزمایش بهکار رفته به شکل جدول
شماره یک انجام شد.
مرحله ســوم-پسآزمون :دراین مرحله یک
مجددا
ماه بعد از اتمام آموزش گروه آزمایش،
نمودار( )1نمودار  Consortپژوهش
گروه=nآزمایش و
پرسشنامه پرخاشــگری به دو
کل کودکان کار مراکز303
کنترل داده شده و نتایج بررسی گردید.
نداشتن معیارهای
خروج به دلیل
پژوهش حاضر
تحلیل :در
روش تجزیه و
الزم و یا انصرافn=243
از آمارههای توصیفی میانگین ،انحراف معیار
نرمالواجددادهها از طریق
و پس از بررســی توزیع
کودکان
کلمگروف-اسمیرنوف=nدر قسمت آمار
آزمون
شرایط60
اســتنباطی از آزمون تحلیل کواریانس استفاده
کودکان گروه
کودکان گروه
تحلیل
=nیاساس 21برای
30پــ
کنترلس
شــد .نرم افزار ا
آزمایشn=30
دادهها بهکار گرفته شد.

الزم و یا انصرافn=243

ک رویارویی با

یسههه بوک ،

کنترل خشم،
و کنترل

کودکان واجد
شرایطn=60

فعالیتهای بدنی ،تمرین عملی وارایه تکلیف

جلسه هشتم /یک ساعت /آموزش مقابله با استرس /آموزش مهارت حل اختالف وکنترل خشم،
اجرای پ آزمون پرسشنامه پرخاشگری در شرایط یکسان برای گروههای آزمایش و کنترل

کودکان
کنترل

کودکان
شکناخ میرمگروهو همکاران
کنترلn=30

کودکان گروه
آزمایشn=30

جدول( )2آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهشی معنــاداری گــزارش شــده
جدول( )3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرونوف
اســت،
بیشــتر
صدم
پنج
از
اصلی
جهت بررسی نرمال بودن دادههای فرضیه
در پیشآزمون و پسآزمون
جدول( )3نتایج آزمون کلموگروف-اسم
بودننرمال بودن دادههای فرض
جهت بررسی
گروه تعداد میانگین انحراف بنابراین فــرض نرمال
متغیرها
کلموگروف-اسمیرونوف
متغیرونوف
کلموگروف-اسمیر
کلموگروف-اسمیر
متغیر
استاندارد
برقرار است.
متغیر
آمار تعداد سطح معناداری آمار تعداد سطح معناداری
آمار تعداد سطح
پرخاشگری
پرخاشگری بدنی آزمایش 3/90 40/83 30
از
دیگــر
یکــی
0/439
30 0/868
پیشآزمون
پرخاشگری
پرخاشگری
پیشآزمون
کنترل 3/19 40/53 30
0/439
پرخاشگری 30 0/868 0/111 30 1/203
9
پیشفرضهــای آزمــون 30 0/868
پیشآزمون
پیشآزمون
پ آزمون
پرخاشگری بدنی آزمایش 2/59 13/60 30
برابری
کوواریانس،
تحلیل
پرخاشگری
پ آزمون
3/85
کنترل 40 30
پرخاشگری
1
واریانس هاســت .باتوجه به 30 1/203
پ آزمون
0/111
30 1/203
آزمایش 3/22 17/63 30
پرخاشگری
پ آزمون
برابری تعــداد افراد گروهها
کالمی پیشآزمون
کنترل 3/64 17/40 30
این پیش فرض مشکلســاز
جدول( )4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پسآزمون نمرات پرخاشگری
دو گروه آزمایش و کنترل با تعدیل اثر پیشآزمون
آزمایش 3/77 14/06 30
پرخاشگری
نیســت .آزمون لوین نیز آن
 Pمجذوردرجات میانگین
مجموع
آزمون
پ
کالمی
منبع تغییرات
F
کنترل 3/62 17/40 30
 valueایتا
آزادی مجذورات
مجذورات
را تایید میکند)P<0/05(.
0
/
182
1
/
828
113
/
741
1
113
/
741
پیشآزمون
خشم پیشآزمون آزمایش 2/87 24/86 30
تمامی
برقراری
بــه
توجه
با
0/86 0/000 374/793 23319/958 1
بین گروه 23319/958
جدول( )4نتا
62/221
57
3546/592
خطا
کنترل 3/11 26/20 30
پیشفرضهــای مربــوط به
دو
60 585602/000
کل
خشم پ آزمون آزمایش 2/80 17/66 30
آزمون تحلیــل کوواریانس،
جدول( )4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پسآزمون نمرات پرخاشگری
منبع تغییرات
همانطــور که جدول شــماره دو مشــاهده
کنترل 3/24 26/80 30
استفاده از این آزمون بالمانع
دو گروه آزمایش و کنترل با تعدیل اثر پیشآزمون
آزمایش 4/41 32/73 30
میشــود ،میانگیــن و انحراف معیار نشــان خصومت
اســت .نتایج حاصل از این
پیشآزمون
مجذور
میانگین
درجات
آزمون
مجموع پیش
پرخاشــگری بدنی،
دهنــده روند کاهشــی
بین گروه
کنترل  P-4/19 30/F83 30آزمــون در جدول شــماره
منبع تغییرات
 valueایتا
آزادی
خطا
پرخاشــگری کالمــی ،خشــم و خصومت
مجذورات 4/91 31/50 30
آزمایش
مجذورات خصومت
چهار ارایه شده است.
کل
1/828
آزمون /741
 113پ 1
/741تاثیر
آزمون بررســی
پیش برای
در گروه آزمایش اســت.
4/84 32
/96 30 113
کنترل
 0/182همانطــور کــه جــدول
/958کار،
پرخاشگری کودکان
میانگین0نمرات پرخاشگری در
/958نشــان
شماره چهار
بین/86 0/
تفاوت000
دهد374
23319می/793
1
23319
مدیریت خشــم بر بین گروه
منظور
اســتفاده شد .به
آزمون62بعد از کنترل نمرات پیشآزمون در دو گروه آزمایش
مرحله پس/221
57
3546
/592
از تحلیل کوواریانس خطا
بررســی فرض نرمال بودنکلدادههــا از آزمون
کنترل معنــادار اســت )F=374/793 ،P>0/01(.بهعبارتی نمرات
 585602/000و60
 1کلموگروف ،اسمیرونوف استفاده شد .نتایج
میانگین تعدیل شــده حاکی از آن است که پرخاشگری گروه آزمایش
این آزمون در جدول شــماره ســه ارایه شده
در مقایسه با گروه کنترل پس از اجرای متغیر مستقل کاهش یافته است.
است .همانطورکه مشــاهده میشود ،سطح
این آزمون اندازه اثر را هشتاد و شش درصد نشان داد.
جدول( )3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرونوف

جهت بررسی نرمال بودن دادههای فرضیه اصلی
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررســی تاثیر آموزش مدیریت خشــم بر میزان پرخاشــگری کودکان کار شــهر اصفهان در ســال
 1396صورت گرفت .یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس نشــان داد که آموزش مدیریت خشــم بر کاهش پرخاشگری
کودکان کار شــهر اصفهان اثر معنادار داشته اســت .این نتیجه با نتایج مطالعات دیگر در این زمینه همخوانی دارد ،بهعنوان
نمونه رافضی[ ]24در مطالعه خود به این نتیجه رســید که آموزش مدیریت و کنترل خشــم تاثیر زیاد و پایداری روی کاهش
پرخاشــگری نوجوانان دختر دارد بهطوری که پس از هشــت جلســه گروهی آموزش مهارت کنترل خشــم میانگین نمرات
1
مطالعات
پرخاشگری در گروه آزمایش به میزان قابل مالحظهای کاهش یافته بود .در پژوهشهای خارج از کشور نیز نتایج
گوناگون بر اثربخشــی آموزش مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری گروههای مختلف از جمله کودکان و نوجوانان تاکید
داشــتهاند21[.و ]31بر اساس نتایج این پژوهش و مطالعات مشابه بهنظر میرسد که آموزش مدیریت خشم سبب ایجاد خود
نظارهگری در کودکان کار میشــود که این امر باعث آ گاهی آنان از عالیم هشدار دهنده و استفاده از آرامسازی عضالنی
میگردد .این اقدام موجب جلوگیری از افزایش برانگیختگی جسمی و روانی نوجوان در هنگام پرخاشگری میشود .از آنجا
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لاس رد ناهفصا رهش راک ناکدوک یرگشاخرپ رب مشخ تیریدم شزومآ ریثات یسرربسررب
 ضروریست مهارتهای مدیریت،داده شــود
خشم بهطور مســتمر به کودکان آموزش داده
.شــود تا میزان پرخاشــگری آنــان بهبود یابد
همچنین مشــاورانی که در مراکز ساماندهی
 آموزشهای الزم را در ارتباط،کــودکان کار
با بهکارگیری تکنیکهای مدیریت خشــم را
فراگیرند تا بهطور ماهرانهای از این تکنیکها
.استفاده نمایند
 نویســندگان الزم میدانند:سپاسگزاری
مراتب سپاس خود را از روسای محترم مراکز
آموزشــی دوســتداران کودک حضرت علی
 مرکز ســرمد و کودکان مشتاق که در،اصغر
.این پژوهش همکاری نمودهاند را ابراز نمایند

،در خــال آموزشها مهارتهایی که مربوط به اصالح نظام شــناختی
تنظیــم هیجانات و مدیریت روابــط بین فردی کودکان اســت تقویت
. میزان پرخاشگری بر اثر این آموزشها کاهش مییابد،میگردد
. تحقیــق حاضر نیز بــا محدودیتهایی روبرو بود:محدودیتها
 تعمیم،نمونــه پژوهش و منحصــر بودن آن به منطقــه جغرافیایی خاص
 یکــی از محدودیتهای دیگر این.نتایــج را با احتیاط مواجه ســاخت
پژوهش کمبود منابع مطالعاتی و عدم همکاری و عالقه کودکان بهدلیل
آشــنایی نداشــتن با کارهای تحقیقاتی بود در نتیجه زمانی جهت ایجاد
 هرچند بهمنظور کنترل شــرایط اقدامهای.عالقه در آنان صرف گردید
.الزم بهعمل آمد اما نتایج این پژوهش را بایستی با احتیاط تفسیر نمود
 با توجه به نتایج حاصله پیشــنهاد میگردد کارگاههای:پیشــنهادها
آموزشــی با مشارکت کودکان کار در زمینه مدیریت خشم برگزار گردد
و مهارتهــای کنترل و مدیریت خشــم بهطور عملی بــه آنان آموزش
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