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 رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يرفاه اجتماعگروه سالمت و  -1

 رانياصفهان، اصفهان، ا يو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تيريمد قاتيمرکز تحق - 2

 رانياصفهان، اصفهان، ا يموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق -3

 ده يچك
شگر  هدف: سال    و يپرخا ضطراب کودکان کار در دوران خرد ست.   يزندگ يپرخطر دوران بعد يهاکننده رفتارينيبشيپ يا ا

ش  يهااز مهارت يکي ضر تع     تيريو مد جاناتيمقابله با ه ييبه کودکان کار توانا يآموز ست. هدف از پژوهش حا شم ا  ريتأث نييخ
 .شهر اصفهان بود راضطراب کودکان کا و يخشم بر پرخاشگر تيريآموزش مد

کودک کار به روش  60آزمون با گروه کنترل بود. ـ پس  آزمونشيپ نشيبا چ يتجربمهينوع ن از مطالعه حاضرمواد و روش ها: 
سترس از دو  در يريگنمونه شدند.     د صفهان انتخاب  شهر ا سش    يريگابزار اندازه مرکز در  شگر شامل پر  يباس وپر ينامه پرخا

سپنس کودکان )    اسي( و مق1992) ضطراب ا سه     هبود. مداخل( SCAS ،1998ا شت جل  شيگروه آزما يبرا ياقهيدق 60به مدت ه
 .صورت نگرفت ياگروه کنترل مداخله يو بر رو دياجرا گرد

ــان داد که ب رهيچندمتغ انسيکوار ليآزمون تحل جينتاافته ها: ي دار وجود ندارد اما يآزمون تفاوت معنشيدو گروه در پ نينش
 تي ريآموزش مد  يوجود دارد. به عبارت   يآزمون تفاوت معنادار  و کنترل در پس شيگروه آزما  يها ينمرات آزمودن نيانگي م نيب

 (.>001/0p) آزمون شده استمرحله پس اضطراب کودکان کار در و يخشم باعث کاهش پرخاشگر
ــم از تي ريکرد که آموزش مد   اني ب توانيدر مجموع م: يريجه گ ينت ــگر  ريتاث  عوامل مهم و  خش  و يگذار بر کنترل پرخاش

و  يکاهش پرخاشــگر يخشــم برا تيريمد يدرمان يآموزشــ يهاکيتکن يريبه کارگ ناي. بنابرباشــدياضــطراب کودکان کار م
و  يســتيســازمان بهز يآموزشــ -يمداخالت درمان درتوان يپژوهش م نيا جيباشــد، از نتا ديتواند مفياضــطراب کودکان کار م

 مشاوره آموزش و پرورش استفاده نمود. يواحدها

  
 کار ،کودک ،اضطراب ،يخشم، پرخاشگردرمان  تيريمدهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 ياجتماع -ياقتصاد  ريگهمه دهيپد کيکار کودک به عنوان 

مارها      يدر سطططجه ج ا   نابر ر  يمورد توجه اسطططام امر به ب
ها کودک در سططراسططر ج ان به  صططو  در ميليون ،يالمللبين

شورها  سعه  يک سعه به جا تو علم  يفراگير ي يافته   در حال تو
فدا  ي  دا ش کودک ند يکار م  ي ود را  ک  [1] کن به   ارم کودکان 

ها   نيتام منظور  ياب بر اسطططا   اي  ود    ا واده     يماد  ي 
حاکم بر جامعه مجبور د در سططنين  ي  سططنت يفرهنگ يهاقالب

 قيم به دسطططا ر ردن ااتعاق دق  [2] کار کنند   ينيبسطططيار پا  
سا ب    رامونيپ شوار ا  نهيدر بم يامنابع داده نيب رايکار کودک د

سا تار کار کودک عدم توافق  جود داردم با ا  فيتعر حال  ني  
سابمان ب  سر     يالمللنيابق رمار  سرا کار تعداد کودکان کار در 

ها به  فر رن ونيليم 85باشد که ي فر م ونيليم 168ج ان حد د 
کودکان کار صرف   دهيم پد[3] ار داشتغال د  زيرممخااره يکارها

م م   در  يمسطططاله اجتماع   کي ها  ود   ظر اب رمار   تعداد رن  
 يمتعدد يدر جامعه اسططا که ررار   تبعاق اجتماع جه ور تو

بال داردم در ا   به د  در  ريا  يها دهه  يا دهي پد  نيا زي  رانيرا 
سترش  ش ر اکثر کتن س  يکي  به عنوان  افتهيها گ  يهابياب ر

اب کودکان    وجوا ان را که  ي ه تن ا بخش قابل توج  ياجتماع 
ستند در معر  ندهير يهاهيسرما  س  ضجامعه ه قرار داده  هابير

 يري اپذ  جبران يها اني اسطططا بلکه  ا واده   جامعه را هم با ب     
 ممواجه سا ته اسا

موضططوس سططتما   رفاه کودکان کار رن هم اب   نيب نيا در
سم  سام در   ايحائز اهم ي  اجتماع ير ا  ،يابعاد مختلف ج ا
عد سطططتما ر ا    له ه   نيا يب کان اب جم که در   ييها جان يکود

 شطططم    جططاني دارد ه  يهططا   ش م م   مورر      رن يب ططدگ 
شگر  شم  وع  يم يپر ا شندم   سا که اغلب بر   جانياب ه يبا ا

سبا به رفتارها    اکنشارر   سب د  يشخص   بر ب  گراني امنا

 6/7/1398 تاريخ پذيرش: 23/2/1398تاريخ دريافت:   nosrat.welfare@gmail.com         031- 37925127:  تلفننويسنده مسئول،  *
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سا   يم شم ممکن ا ب دگذر تا  ير جش    اراحت کياب  کندم  
صبا   کي سترش   اريتمام ع ايع  يادهيم اما در هر حال پدابديگ

سا    يعياب کامتً سا   ما ند  ساق   ه    ريا سا شا ه   هاجانياح  
ست    سا   يستما، تندر سا  ي  عوااف ا  شگر  م[4] ا  يپر ا

 دهيبر ارر احسططا   شططم در افراد د  ياسططا که گاه يتاررف
اسططا که  يگريصططدمه بدن به د يپر اشططگرشططودم هدف يم

 اي اعنه بدن   د،ي ت د  ن،ي)توه يممکن اسطططا به صطططورق کتم 
با   يکيزيف يريکردن   درگ هي )تنب يجسطططم اي مسطططخره کردن( 

 م( باشدگرانيد
مواج ه کودک کار با   يد ران کودک يدر ا گريد يسطططو اب
  يريگمنجر به شططکل ياجتماع طيمح يبااسططتر  يهاچالش

م ابله با  يهار ش يريکودکان کار با فراگ شططود،ياضططجرام م
ن در  اقع  حوه کنار رمدن د را نير ر در ااضجرام يهاايموقع

 يژگيم  [5] رموب د يرا م يب دگ  يها مها   اضطططجرا با تر  
 شيب ياسا که عبارق اسا اب دلواپس    ياضجرام،  گرا   ياصل 

باره موقع   حد در مدها  ي پ يدارا يها اي اب   ي امجمئنم  گرا   يا
سا چون توا ا    شيب ضر ا سان در اقدام برا  يياب حد م حل  يا 

سئله را مختل م  سا که     جيم  تا[6] کنديم شان داده ا مجالعاق  
نادار    باط مع   ا تتل  يکودک راناضطططجرام در د  نيب يارت

ضجراب  سال  يا ضجرام  [7]  جود دارد يدر د ران بزرگ م تجربه ا
 جيموجب تجربه  تا زيگذارد    يبر عملکرد کودک م يمنف ريتأر
 شيتر، افزاکم رشيپذ ،يلياب جمله کاهش عملکرد تحصطط يمنف

 [م8]شود يم ي  افسردگ يپر اشگر
مد    چه رن به رموبش   ي شطططم برا اي ريکه لز م پردا تن 

 کند،ياضططجرام کودکان کار را ر شططن م   يکنترل پر اشططگر
س  صدماق جد  هابير ش  ي   شگر  ي ا ضجرام     ياب پر ا ا

دار د    يفرد ي  صدماق هم جنبه  هابيرس  نياسام ا  کودکان
سا  پژ هش  م برياجتماع يهم جنبه سجوح     يهاا شده  ا جام 

در کودکان کار اب  ي  مشکتق رفتار يافسردگ جرام،اض يباال
 م[9] هاسطططا رن يشطططنا ت مشطططکتق ر ان نيترييجمله ابتدا  

ا حرافاق   يبرا يبسطططتر يسطططابرماده  دهي پد  نيارر ا نيترم م
سا که بر ارر ف دان رموبش  ي  بزهکار ياجتماع سم  يهاا  ير

 نرموبش به کودکا م[10] افتديکننده اتفاق مياجتماع ي    ادها
شم ر ش مورر  ايريکار اب جمله رموبش مد  ايحما يبرا ي 

ها    جراق  بي کاهش رسططط  يبرا يعامل  جه يها   در  ت اب رن
ش  ضور در   ي ا سام کودکا   ابانيکار     يهاطيمحاب ح که  يا
شططان در امرار معاش  ود    ا واده يبرا نييپا نيسططن نيدر ا
پرداب د، با   يبه کار م   گري امناسطططب د   يها طي  مح ها ابان ي  

مورد تعرض قرار  ير بر  هسطططتند، به راحت   يمخااراق مختلف 
س  ر ديگيم سا به گر  ياجتماع يهابي  با ا واس ر  نيم ابا نديد

را در رابجه با مواج ه  يگو ه رموبشچيها هاسا که رن يدر حال

در  يپر اشگر  وسيبا توجه به ش  م[11] ا ددهي د هابيرس  نيبا ا
تار    کار    کان  کان   يرن بر ب دگ  يرگذار يکود    سطططتما کود

ف       يکردهططا ي ، امر به ر  [12،13] ل رموبش   نططهي در بم  يمخت
 نيا نيا دم در د  دهه گذشته اب ب  شم به کار گفته شده   ايريمد
 تريشيرفتاري مورد اسططت بال ب -يشططنا ت کردير  کردها،ير 

تمرکز بر   ش  کردير  ني کته م م در ا [م14] قرار گرفته اسططا
س  هاتفکر، با ر سا     يتجارم در رفتارها ري  تف شگرا ه ا پر ا

ش    ستفاده اب ر  دهد تا به يرموبش ممند به کودک  ظام يکه با ا
 بتوا د با ديارب تفکر جد نيا جهي  در  ت دهيش يا د گريد ياگو ه

 يب دگ  ماق ي   امت  سطططالم در برابر حواد  يافکار   رفتارها   
 [م15] ديبر ورد  ما

مل  ا وادگ   نه يدر بم ي ات يتح  رانيا در ماع  ،يعوا    ياجت
 ديتاک اضجرام کودکان کار با   يمورر در بر ب پر اشگر يفرد

توان يا جام گرفته اسا که اب رن جمله م  يرموبش  يهابر بر امه
 اي ضطططع ليتحل نهيدر بم [16]   همکاران يبه مجالعه افشطططا 

  همکاران  پاسططداردر شطط ر اصططف ان، مجالعه  يابا يکودکان  
ضع  نهيدر بم [17] کودکان   مجالعه رهنگر در  نيا ياهيذتغ اي 

اشاره کرد،  [18] يپر اشگر ايريمد يارتباط با رموبش گر ه
عات   نيچنهم د ره رموبش  ريدر  ارج اب کشطططور تار   يدر مجال
   [19]  وجوا ان يرموبشطط يامدهايبر پ يپر اشططگر ايريمد

تار  -يشطططنا ت  يبر امه چند ج     يررار درما    بر ا تتل  يرف
 نيا جيم در کل  تا[20] شطططده اسطططا يرفتار  وجوا ان بررسططط

ضع   شان داده که کودکان کار اب    ،يستما جسم   ايمجالعاق  
ماع  ير ا  عاد        يتر امجلوم  ياجت کان  به کود با   ي سططط

 يدرما ر ان کرديبر ر  يمبتن يرموبش يهابر وردار د   بر امه
شا ص يم کودکان  ياجتماع يستما ر ا   ياهتوا د بر ب بود 

شدم با ا  سد در  ي جود به  ظر م نيمورر با ش ر  يرابجه با ارربخ
   ي شططم بر کاهش پر اشططگر ايريمد يرموبشطط يهابر امه

ضجرام با توجه به بافتار فرهنگ  صاد  ياجتماع ،يا ش ر   ي  اقت
 يبودن،  تء مجالعات ري  م اجرپذ ياصطططف ان اب جمله صطططنعت

رموبش  ريتار نيير  مجالعه حاضر با هدف تع ني جود داردم اب ا
شگر  زاني شم بر م  ايريمد ضجرام کودکان کار در     يپر ا ا

 ما جام شده اسا ش ر اصف ان

 
 هامواد و روش

 نوع مطالعه و نمونه پژوهش
عه    نيا جال   ربمونشيبا ارح پ  يتجربمه ي  ياپژ هش م
مار       پس عه ر جام با گر ه کنترل بودم  پژ هش  نيا يربمون 

پژ هش مراکز  طي  مح 1397سال   اصف ان در  کودکان کار ش ر 
سا  صف ان  د  ش ر ا شامل م  دار کودک در  مجموس  شدم در يرا 

اصغر  يداران کودک علد سا  يمرکز رموبش  يهاد  مرکز به  ام
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  مشاهده  يستيسرمد که به گفته کارشناسان سابمان ب ز   مرکز
سان ي طيشرا  يمح ق دارا ضع  بود د ک س  اي)اب  ظر    ا،يجن
نه سطططن  رموبش  نه ي ر د    ر ج(   در بم يارها ي   مع يدام

د  مرکز به   نيکرد د ا تخام شطططد دم ا   يم اي کودکان کار فعال   
مرکز  (  راصططغي)مرکز عل يعنوان مرکز ا جام مدا له رموبشطط

به کار گرفته شططد دم در ضططمن به منظور   )مرکز سططرمد( کنترل
 ر د ر با ه به د  مرکز،  سا يبا توجه به ل طيبودن شرا  کسان ي

ضور کودکان در مراکز تحا کنترل  شگر بود     ح هر ر به پژ ه
 هر  دادم  اب  ير  زي  کنترل   شيدر تعداد گر ه ربما   يزشطططير
عداد    اصطططغر  يمراکز عل اب کي  مد، ت رموب اب دا ش 30سطططر

به صطططورق   يپنجم ابتدائ  چ ارم    ،رموبان م ااع سطططوم دا ش
کنترل قرار گرفتندم    شيربما يهاا تخام   در گر ه يتصططادف

بارق دق    اصطططغريداران کودک علاب مرکز د سطططا تر،قيبه ع
 اب مرکز سططرمد   شيرموب( به عنوان گر ه ربمادا ش 30)تعداد

عداد   خام      دا ش 30)ت به عنوان گر ه گر ه کنترل ا ت رموب( 
ا جام  ه،يچون دادن هد يرياب تداب نيچن ارد مجالعه شططد دم هم

به مشطططارکا در پژ هش     رن بي ترغ يبا کودکان برا   يباب  ها 
 مفاده شداست

 پژوهش ابزار
: که شططامل يشططنا تايمشططخصططاق جمع سططايلچک (1

ان محل ، مکمذهب ا،يدرباره سن، جنس، مل  يسواالت 
شططغل پدر، شططغل مادر،  تولد، سططجه سططواد کودکان،  

 لي مادر بود   در تحل  تقيپدر، تحصططط  تقيتحصططط
 ممورد استفاده قرار گرفا جي تا يفيتوص

 يبططا   پططر ي ططامططه پططر ططاشططططگططرپططرسططططش (2
(Buss and Perry)سش  ني: ا شامل  پر سؤال   29 امه 

مل       چ ار  يکل يپر اشطططگر  ا ي م  کي اب  عا
صوما ) ا يم ) رده شگر    8(    يبد  يسؤال(، پر ا

شگر    9) شم )    5) يکتم يسؤال( پر ا  7سؤال(    
شک    سام ربمود     ليسؤال( ت سخ به هر   يشده ا در پا

م 3 اد؛ي م ب2 اد؛ي ب يليم  1» يها نه ياب گز يکيماده  
به   « م هرگز5   کم؛يليم  4کم؛  خام کرده     5را ا ت
ا تصا   5، 4، 3، 2، 1 يها مره بيفوق به ترت نهيگز
به صطططورق معکو   29   24 يهام پرسطططشابدييم

 [م21] شو ديم يده مره
سش  نيا رانيا در سط رنا پر سط   ذاکريي امه تو ترجمه   تو

 قرار گرفته اسا  دييرن مورد تا يي( اعتبار   ر ا1386ساما ي ) 
شان داد که ا  يسنج ر ان ليتحل جيم  تا[22] سش  ني   امه اب پر

 يبستگهم نيچن( بر وردار اسام هم89/0باال ) يدر   يهمسا 
با    پرسطططش نيا يها ا ي رم يب اب  ا ي م  کل    گريدکي  امه 

ابزار را  شططان  نيمناسططب ا ييبود که ر ا ريمتغ 45/0تا  25/0

 امه پرسططش ييايپا بيحاضططر ضططرا  قيتح  م در[23] دهديم
شگر  ستفاده اب ر ش رلفا  يپر ا سبه گرد  يبا ا  ديکر  باخ محا

 ،يکتم يپر اشطططگر  ،يبد   يپر اشطططگر  ا ،ي کل م   يکه برا 
صوما به ترت    شم     ، 94/0، 78/0، 83/0، 82/0برابر  بي 

  مباشديم 76/0
سش  (3 س   پر ضجرام ا  Spence Children’s) پنس امه ا

Anxiety Scale)هيگو 45 امه شططامل  پرسططش ني: ا 
شد که برا يم شا ه  يريگا دابه يبا ضجرام در   يها  ا
 کي ها درسططاله اسططتفاده شططدم پاسططخ 12-8ودکان ک
( 3=شطططهيهم تا0)هرگز= اب يانهيگز 4 کرقيل ا يم 

 [م24] شوديم يريگا دابه
سپنس با م     ا يم  ييگراهم يير ا ضجرام کودکان ا  ا يا

کودکان به اور معنادار  فسططاي ظرشططده اضططجرام ما   ديتجد
(71/0=r )يسنجر ان يهايابيارب م[25]داشته اسا  يبستگهم 
تا  ا ي م  نيا کل    -ماده  يها لي در بر داشطططتهم تحل  يمثبت جي 

   هدهنده اعتبار ربمون بود   شطططان ييبابربما   يها يبسطططتگهم
 يچون ف رسططا رفتار ييبا ابزارها يبسططتگ  هم يعامل ليتحل

 [م26] اسا ا يم  ييبر ر ا يدييکودک تا
   92/0برابر با  ياضطططجرام عموم يبرا ا ي م  نيا يياي پا

م [27]گزارش شططده اسططا  82/0تا  60/0ها ا يم  رده يبرا
سا       ي امه توسط موسو  پرسش  نيا شده ا  همکاران ترجمه 

 شده اسا( گزارش 89/0)  مراق کل رن يياعتبار تسا بابربما
 [م28]

عد اب هماهنگ     ني: در اپژوهش ياجرا روش عه ب  يها يمجال
 :رفايصورق پذ ريالبم   بعد اب کسب مجوب، مراحل ب

با    ي امه پر اشطططگر   (: پرسطططشربمونشيا ل )پ مرحله 
 امه اضجرام اسپنس در مرحله ا ل به د  گر ه   پرسش    ي پر
 ياهداف پژ هش برا اني  کنترل داده شططده   پس اب ب شيربما

سش     شد که به پر سته  شگر کودکان، اب کودکان  وا  ي امه پر ا
اضططجرام اسططپنس پاسططخ دهندم به منظور پاسططخ    يبا   پر

سش      هيصح  ست ل کودکان به پر سؤاالق تحا   ي امه، تمامم
 م ظارق پژ هشگر پاسخ داده شد

 شططم بر  ايري: جلسططاق رموبش مد)مدا له( د م مرحله
سا  ر   ساق   نيم اديگرد نيتد  يرفتار – يشنا ت  کرديا جل
بار با اسطططتفاده اب   کي  ياهفته  يا هيدق 60جلسطططه  8به مدق 

تدر  ما  ي  ش برا يفا ي  ا يگر ه سير ش  اجرا  شيگر ه رب
 مصورق  گرفا ياگر ه کنترل مدا له ي  بر ر  ديگرد

 :خشم تيريجلسات مد ياجرا نحوه
پژ هش که به    ني شطططم در ا اي ريکار رموبش مد   وهيشططط
به      شيگر ه ربما  يمسطططت ل برا  ريمتغ کي عنوان  ته  به کار رف
 ما جام شد ريشکل ب
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 ياعضططا ييرشططنا گر ه، نيقوا  اهداف   نييا ل: تع جلسططه
اب  يمختصر  خچهيتار انيب   فيتعر مشا ر،    گريدکي گر ه با

  شططم، ايريمد ررامش   نيارتباط ب  شططم، ايريمد کيتکن
 ربمونشيگرفتن پ

 يامدهايپ  صططو   شططم   در يد م: ارائه مباحث جلسططه
 فيارائه تکل متدا ل   يهاسخپا  شم   يهامحرک رن،

سه  صو  الگوها  يسوم: ارائه مباحث  جل ص    يدر    يشخ
دهنده  شططم،  ظارق بر عتئم هشططدار رفتار، تجربه  شططم  

 في  ارائه تکل يبد  يختگيسنجش  شم، م ابله با برا گ
باحث      جلسطططه ئه م در  صطططو  رموبش  يچ ارم: ارا

 رموبش ،يسططططابرموبش ررام کنترل  شطططم، يهطا کيط تکن
نا ت  يها م ارق  تار    يجا  يه ،يشططط به   اي ترک موقع ،يرف

 فيارائه تکل   ي ظر   يصورق عمل
سه  توقف  در  صو  تجربه  شم،   يپنجم: ارائه مباحث جل

 فيارائه تکل   يعمل نيتمر ،يمنج  افکار ،يي ودگو فکر،
سه     يمنف در  صو    ش افکار  يششم: ارائه مباحث   جل

 ريچالش با افکار غ     شطططم، زا نده يافکار برا گ  تجربه  شطططم، 
 فيارائه تکل ان،يب سود   يبررس ،يمنج 

سه  شخ    يهفتم: ارائه مباحث جل صو  رموبش ت  صيدر  
 با  ييار ي هنگام ر   م ارق حل مسطططئله در    رموبش ا،ي موقع

صندل    شم، گفتگو با   بوکس، سه يک ،يبد  يهاايفعال ،ي ال ي 
 فيارائه تکل   يعمل نيتمر

سه  ستر  برا    جل شتم: رموبش م ابله با ا شم،  يه  کنترل  
شم، م ارق حل ا تتف    اب يريشگ يپ شم،     ياجرا کنترل  

 يبرا کسططاني طيدر شططرا ي امه پر اشططگرربمون پرسططشپس
        کنترل   شيربما يهاگر ه

ماه   کي مرحله پس اب   نيا ربمون(: درسطططوم )پس مرحله 
 امه پرسش   ي امه پر اشگربعداب اتمام رموبش مجدداً پرسش

ضجرام به د  گر ه ربما  شد    تا  شيا س  جي  کنترل داده   يبرر
 مديگرد

ماره   :لي و تحل هي تجز روش حاضطططر اب ر  يها در پژ هش 
 رمال  عيتوب ي(   پس اب بررس اريا حراف مع ن،يا گي)م يفيتوص 
در قسططما رمار  ر وفياسططم-ربمون کلمگر ف قيها اب ارداده

ا     نبططا ت ل      ياسططط ح ت مون  غ      ا س يططکوار  ليططاب رب ت م  رهي چنططد

(MANCOVA) افزارماسططتفاده شططدم  ر spss (برا21 رژن )ي 
 مها به کار گرفته شددهدا ليتحل

 ياخالق مالحظات
شرکا  يمتحظاق ا تق ايمنظور رعا به کننده در به افراد 

ها به صورق  اشنا    داده شد که ااتعاق رن  نانيپژ هش اام
شگر قرار     يافراد اريدر ا ت ما د  يم يباق شخص پژ ه به جز 
قسما پژ هش برده   چيه کنندگان دراب شرکا  ي ام   رديگي م

داده  نانيکنندگان در پژ هش اامبه شططرکا نيچنهم شططودمي م
ضرر چيشد که مدا له ه  صورق   ر ان  دارد   يبرا يگو ه  در 

ما   به همکار   يم لي عدم ت ند  با  يتوا  مه    ميت  ود  پژ هش  ات
مطططجطططالطططعطططه حطططاضطططططر بطططا کطططد   دهطططنطططد  

IR.MUI.RESEARCH.REC.1396.952  تططهي کم   ديططبططه تططائ 
 ماسا دهياصف ان رس يا تق پژ هش دا شگاه علوم پزشک

 
 نتايج

کودکان هشا   درصد اب  3/33دسا رمده  شان داد   هب جي تا
سال      3/28 سال،  صد  ه  صد ده   ب  3/38 در اب ده  ترشيدر

درصد پسر بود دم  3/58درصد د تر    7/41سال سن داشتندم 
ص    سجه تح سوم ابتدا    3/33 تقياب  ظر  صد اب کودکان   ،ييدر

   ييدرصطططد پنجم ابتدا 3/38   ييدرصطططد چ ارم ابتدا 3/28
 بود دم ترشيب

 ربمون  شيپ يپر اشططگر نيدهد که بي شططان م 1جد ل 
ربمون در د  گر ه پس ربمون  شياضطططجرام پ ربمون  پس

نادار    فا ق مع کاهشططط    نيچنهم  جود دارد   يت در  ير  د 
 شودم       يم دهيد شياضجرام در گر ه ربما   يپر اشگر

باا  لي تحل يبرا به منظور کنترل ارر    داده ياسطططتن ها   
اسططتفاده شططدم  رهيچندمتغ ا سيکوار ليربمون اب ر ش تحلشيپ

 رمال  يهامفر ضططه ايرعا ير ش رمار نياسططتفاده اب ا يبرا
 يهمگن ا س،ي کوار-ا سي  ار يها سيماتر  يبودن، همسطططا 

 جياسططام  تا يضططر ر ونيرگرسطط بيضططرا ي  همگن ا سي ار
سم -ربمون کولموگر ف zرماره  سته   يرهايمتغ يبرا ر وفيا  اب

شد لذا توب يدار  ميدر هر د  گر ه معن در د  گر ه  رهايمتغ عيبا
 يکسا يمفر ضه  ي  کنترل  رمال اسام به منظور بررس شيربما
اب ربمون ام باکس اسطططتفاده    ا سي کوار-ا سي  ار يها سيماتر 

 زيفرض  شين پيربمون ام باکس  شطططان داد که ا   جيشطططدم  تا 
 مبرقرار اسا

 
 (M-Box's=8/932,F=2/508,df1=3,df2=605520,P-Value=0/075>0/05). 

 
ماره   ا سي  ار يهمسطططا  يبررسططط يربمون لون برا F ر

شگر  يرهايمتغ شد که  تا  يپر ا رمده  2رن در جد ل  جيا جام 
 برقرار اسام زيفرض  شيپ نيدهد که اياسا    شان م

س  بيضرا  يفرض ر ر همگنشيپ سام   ونيرگر  يهاافتهيا
سا رمده  سجه معنادار  به د ( 407/0برابر با  شيگر ه ربما ي)

 (م<05/0P) گردديم دييتأ زيفرض  شيپ نيا دهدي شان م
مربوط به ربمون   يها فرضشيپ يتمام  يتوجه به برقرار   با 

 يريچندمتغ ا سيکوار ليتحل جهي ت 3جد ل  ا س،يکو ار ليتحل
 يرها يمتغ يها ربمونشيربمون با کنترل پ پس يها مره  يرا ر 

 دهدميرا  شان م ياضجرام   پر اشگر
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 يشود سجوح معنادار  يمشاهده م  3که در جد ل  اورهمان
   گواه شيد  گر ه ربما نيرن اسططا که ب ا گريها بهمه ربمون

ربمون   اضطططجرام در مرحله پس  يپر اشطططگر  يرها يدر متغ
شاهده م  به ( >F، 001/0P=952/190) شود يتفا ق معنادار م

   ي شططم بر کاهش پر اشططگر ايريرموبش مد گريعبارق د
 اي ريتار زانيداشططته اسططام م ريتار شيدر گر ه ربما اماضططجر

 اسام  874/0تفا ق برابر 
در متن  يريمتغتک  ا سي کوار لي تفا ق تحل  يبررسططط يبرا

ارائه شططده  4در جد ل  ليتحل نيا جيما کوا اسططتفاده شططدم  تا
 اسام

مان  جد ل      ه که در  هده م   4گو ه   نيشطططود بيمشطططا
کا  ما    شطططر گان گر ه رب ند نادار   شيکن فا ق مع در  ي  گواه ت

سته د  يرهايمتغ  ايريکه رموبش مد ياشود، به گو ه يم دهي اب
   يدر کاهش پر اشطططگر ي شطططم توا سطططته به اور معنادار 

باشطططد، ا     کار مورر  کان  له  رموبش در مرح نياضطططجرام کود
درصططد بر  1/57   يدرصططد بر پر اشططگر  3/82ربمون پس

 ماضجرام مورر بوده اسا

 

 
 .آماره های توصیفی متغیرهای پرخاشگری واضطراب در گروه آزمایش  وکنترل1جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه آزمودنی متغیر

 پرخاشگری پیش آزمون
 712/10 57/131 گروه آزمایش

 031/9 47/130 گروه کنترل

 پرخاشگری پس آزمون
 695/11 33/92 گروه آزمایش

 114/11 73/131 گروه کنترل

 اضطراب پیش آزمون
 537/17 90/69 گروه آزمایش

 528/19 10/75 گروه کنترل

 اضطراب پس آزمون

 386/14 87/49 گروه آزمایش

 598/17 63/69 گروه کنترل

 

 های متغیرهای وابسته: نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض برابری واریانس2جدول 

 

 متغیر

 آزمون لوین

 سطح معناداری 2درجه آزادی 1درجه آزادی آماره

 32/0 58 1 977/0 پس آزمون پرخاشگری

 20/0 58 1 618/1 پس آزمون اضطراب

 

 . نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نمرات پس آزمون متغیرهای پرخاشگری و اضطراب در دو گروه آزمایش و گواه3جدول

 P 2Eta خطا Df فرضیه F Df مقدار آزمون آزمون واریانس منبع

 آزمونپس

 

 874/0 <0001/0 55 2 952/190 874/0 پیالیی

 874/0 <0001/0 55 2 952/190 126/0 المبدای ویلکز

 874/0 <0001/0 55 2 952/190 944/6 هولتلینگ ترانس

 874/0 <0001/0 55 2 952/190 944/6 رویبزرگترین ریشه

 

 آزمون در گروه های آزمایش و گواهدر پس« متغیرهای پرخاشگری و اضطراب»متغیره دوعاملی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک .4جدول  

 F P 2Eta مجذور میانگین Df مربعات مجموع متغیرها واریانس منبع

 گروه آزمایش آزمونپس

 آزمون گروه کنترلپس

 823/0 <0001/0 837/259 902/22819 1 902/22819 پرخاشگری

 571/0 <0001/0 683/74 177/4000 1 177/4000 اضطراب
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 گيريبحث و نتيجه
بر  يرموبشطط يهابر امه ريبر تار رانيها در اپژ هش ترشيب

پژ هش ا جام شده اسام    يستما ر ان کودکان عاد  يامدهايپ
 زاني شطططم بر م اي ريرموبش مد  ريتار  نييحاضطططر با هدف تع   

اضجرام کودکان کار ش ر اصف ان صورق گرفام    يپر اشگر
 رموبش شططان داد که  ا سيکو ار ليحاصططل اب تحل يهاافتهي

اضطجرام کودکان کار     ي شطم بر کاهش پر اشطگر   ايريمد
 جيها با  تاافتهي نيشطط ر اصططف ان ارر معنادار داشططته اسططام ا  

که  [30]  همکاران   ي   فر غ [29]  همکاران   يملک  اقيتح 
شم م    شان داد د پس اب رموبش م ارق کنترل    مراق  نيا گي 

قابل  زانيرموبان پسططر به ماضططجرام در دا ش   يپر اشططگر
ظه  ته ي کاهش   يامتح ، [31]داردم ال سطططن  ي وا بود، هم اف
که بر امه  د ديرسطط جهي ت نيبه ا زي  [33]  بارق  [32]ا تصططار 

 زيرمايرموبان به اور موف دا ش ي  کنترل  شططم برا ايريمد
عن کنترل ب          با کاهش داده    تار پر اشطططگرا ه را   ترشيرف

شده    شرکا  شم  ود  سا کنندگان بر      همکاران يم جعفرا
 ايريدر تجابق با مجالعه حاضر  شان داد د که رموبش مد   [34]

شم باعن کاهش رفتارها  شگرا ه    ي   يرفتار يهامولفه پر ا
 ليرن در  وجوا ان شططده اسططا که در  اقع اب دال  ي   گرشطط

 وجوا ططان در  ييبططه ب بود توا ططا افتططهيطط ني ا نيي تب  ياحتمططال  
ستدالل  ش   جانياب ه ي  رگاه يق  ا ت يع ت  يهاا شم،   وهي 

گار    طياب شطططرا يريشطططگيپ ي  حت يکنترل رن،  حوه سطططاب
 ا دم شم اشاره کرده در ر دهيپد

ض  س  جهي ت نيدر مجالعه  ود به ا [35] يراف که رموبش  دير
 وجوا ان  يبر کاهش پر اشططگر يداريپا ري شططم تار ايريمد

رموبش م ارق  يجلسه گر ه 8که پس اب  يد تر دارد به اور
در گر ه ربمون به  ي مراق پر اشطططگر  نيا گي کنترل  شطططم م

ظه     زانيم بل متح ته ي کاهش   ياقا ماق     نيچنهم بودم اف قدا ا
ضجرام   ير ا  يهمچون بر امه رمادگ يشنا ت  انر بر کاهش ا

 شططان داده شططده   [36]   همکاران يکودکان در مجالعه مجذ ب
 مجالعاق با مجالعه حاضر همخوان اسام نيا جياسا که  تا

س   شد که درمان    م يدر برر شخص  شده م  يهاجالعاق ذکر 
در درمان مشططکتق  شططم،  صططوما     يرفتار -يشططنا ت

توان يم نيدارد، بنابرا ريکودکان    وجوا ان تار نياضجرام در ب 
شده در پژ هش حاضر عت ه بر     شا که مدا له ا جام  ا تظار دا

شگرا  ضجرام کودکان کار احتما  ا هيکاهش افکار پر ا در  الً  ا
سا   باشدم بر ا  اياهم يدارا زيرفتارها   ني  کنترل ا يريشگ يپ
ته ي  عاق د      نيا يها اف جال با م جابق  به  ظر   گريپژ هش   در ت
سد که رموبش مد يم سبب ا    ايرير شم   يگرظاره ود   جادي 

ر ان اب عتئم  يامر باعن رگاه نيشطططود که ايدر کودکان کار م
شدار  ستفاده اب ررام ه ضت   يساب دهنده   ا  نيگردد   ايم يع

سم  يختگيبرا گ شياب افزا يرياقدام موجب جلوگ  ي  ر ا  يج
 شودمي  اضجرام م ي وجوان در هنگام پر اشگر

ش  انيتوان بيفوق م يهاافتهي نيتبب در  يهاا که رموبشدا
کار اب ار        کان  به کود ئه شطططده   يبر ر  ترشيکنترل ب قيارا

سبب م  جا اقيه سب  يدهگردد که کودکان ج اي  افکار   يمنا
 ي ود داشططته   به  وع يرفتارها يمختلف بر ر  طيدر شططرا

چون  يليدر اغلب موارد که ممکن اسا به دال زي شم  ود را  
 ممم باشططد،  يعدالتياحسططا  ب گران،يد ييب رگو کار، يسططخت

توا د به يامر م نيشو دم ا يتر دچار پر اشگرکنترل  موده   کم
ش     ش  ظم يحس همدل جاديا يگذارريتار ليدل  يجا يه يبخ

 نيبه کودکان کار ا    يچرا که همدل   [37،38] ددر کودکان باشططط  
سا    گرانيد چهکه  ود را با رن دهديامکان را م درباره ا  اح

سابد   امکان برقراري تما  مؤرر با  يفکر م اي کنند، هماهنگ 
به   بي رسططط جاد ياب ا ريي ود   جلوگ رامونيپ ياجتماع  ايي د 

 را فراهم کندم  گريافراد د
به        ييجا اب رن گريد يارف اب پاسطططخ  کار در  کان  که کود
سوگ  زيرمکيهاي تحرايموقع صما ه       ريي  مب م،  سنادي   ا

   في  رفتارهاي  ود را تحر   دهند يگون  شطططان ماضطططجرام
 دهيپر اشططگرا ه رفتار  ود را  اد ايکنند   ماهيم ريسططوءتعب

تار  ر د، يگيم به عنوان   گرانيد هي پر اشطططگرا ه عل    رف را 
سخ به ت د  ييجويتتف س  کي  تحر دي  پا کنند   رن را يم ريتف

جاب  ارد            هاي م کار به مجموس  هاي ممنوس  کار اب مجموس 
 جاديتوا د با ايبه کودکان کار م يرموبش همدل ،[39] ساب د يم

ها دلخواه موضططوس ري  تفسطط رياب تعب گرانيدرسططا اب د يادراک
شا س رفتارهاي مبن    سته     ترشيرا ب رشيپذ  بر مفاهمه  يکا

 اقي    هاايموقع هيصططح ريموضططوس به تفسطط  ني  هم دي ما
مک توا ا     يمنت  گرانيد به ک مدل  ييشطططودم  کار    ،يه کان  کود
در  جهيداده   در  ت صيرفتار  ود را تشططخ امدهاييتوا ند پيم

شرا  يهاايموقع سب دهند    گراني  د طيگو اگون به  سخ منا  مپا
نابرا  مد  نيب گاه      اي ريرموبش  کار ر کان  به کود  نيا ي شطططم 

تار   اي کودکان را اب الگوهاي تفکري که محرک   هدا     نده رف کن
را براي م ابله با تفکر  ييهادهد   ر شيم شيهاسططا، افزارن
 شم به   رقيرموبش مد نيچنرموبد   هميها مشان به رن يمنف

سا    قيکودکان کار اب ار همراه  هايجانيافکار   ه قيدق ييشنا
با  يي شططم، رشططنا ز دهيهاي برا گ، مدارا کردن با محرک شططم

 ،يررامتن نيتمر رييکارگ ههمراه رن   با ب   کي ولوژيزيف راقييتغ
بابي   ش  لهي ربي به  س جراق ايمثبا   ت و هاييي ودگو

 م[40] شوديدر کودک م يشنا ا اجتماع شيسبب افزا
 شياعمال شططده در افزا يمدا له رموبشطط ج،ياسططا   تا بر

سنادها     ايريمد ضجرام   ب بود ا شم، کاهش ا کودکان کار  ي 
سا   حما  به افراد  نياب ا ياجتماع -ير ا  يها ايمورر بوده ا
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با ر    دي ما  ير ان کمک م   ما   تنش يدادها ي تا  له   م اب ند يبا م اب
ها م ارق يسر کيها با کودکان در  تل رموبش نيجا که ارن

شنا م  شنا ت   گرد د که مربوط به ير صتح  ظام   مير ان، تنظ يا
مد  جا اق   يه کاهش      يفرد نير ابط ب اي ري   لذا  اسطططا 

شگر  شرکا     يپر ا ضجرام در افراد  ها رموبش نيکننده در اا
سام بر ا  يمنج  کامتً يامر سا  م  نيا شاره داشا که   توان ايا

 يعنوان عوامل اجتماع   به شططط ر اصطططف ان  کودکان کار در کتن  
ااراف درک    طيمح طياب شططرا ر دهيگدهنده   شططکلشططکل

کودکان  ي   حوه ب دگ طيمح طيشرا  نيبنابرا شو د، يم دهيف م
 م گذارديها به جامعه م   گرش رن ايبر شخص ميمست  ريتأر

شا که رموبش  انيتوان بيم ياور کل به شده   يهادا ارائه 
شده    يبه کودکان کار ج ا کاهش پر اشگر  ضجرام باعن    ا

تا توا مند   تا   ابد ي  شير ان را افزا  ي  اجتماع  ير ا  ياسطططا 
شوار  ييار يبتوا ند در ر  ص    يب دگ يهايبا موا ع   د    يشخ

اب  وادهچون مدرسططه    ا هم ياجتماع يهاطيدر مح ياجتماع
 ها، شطططهي  بر ا د  ند ي شطططم اسطططتفاده  ما   اي ريمد  يها م ارق 

   رفتار  ود تسلط داشته باشندم جا اقيه
 يريگتوان اظ ار داشططا که ب رهيتوجه به مجالب فوق م با

رموبش مديريا  شططم اب اريق شططناسططايي دقيق افکار    اب 
هاي هيجا اق همراه  شططم   اضططجرام، مدارا کردن با محرک 

برا گيزا نده  شططم، رشططنايي با تغييراق فيزيولوژيک همراه رن  
 ورراضطططجرام کودکان کار م     يد پر اشطططگر توا د در ب بو يم

کودکان کار،  يباشططدم البم اسططا مشططا ران در مراکز سططاما ده
ب     يها رموبش با  باط   يها کي تکن يريکارگ هالبم را در ارت

ضجرام فراگ    ايريمد شم   ا  نياب ا ياتا به اور ماهرا ه ر دي 
ستفاده  ما کيتکن اب  ندهيگردد در مجالعاق ريم شن اد يم پنديها ا

گزارش   سطططنجش   ا  امه ج  مکمل در کنار پرسطططش   يابزار
شگر  شود   با ا جام تح     يپر ا ستفاده   ييربنايبه علل ب ي اتيا

سا تار  نيچن شم   اضجرام در کودکان کار پردا ته شود، هم
 يشططنا تر ان يهاايکودکان   ا واس ممکن حما نيا ي ا وادگ

 مرديها مورد مجالعه قرار گبه رن ي  اجتماع
 :قيتحق يهاتيمحدود

حد د  يکي عدم توا ا    نيا يها اي اب م کنترل  ييپژ هش 
ها يمتغ ئل  ا وادگ     ير له مسطططا کان    يمزاحم ابجم که کود بود 
مان  دي گرد يها بود د   سطططع  رن ريدرگ ند ب به   رموبش يب ها 
 مدي جود رهباشد که حداقل تدا ل ب ياگو ه

کودکان  يبود که پژ هش حاضططر بر ر  نيد م ا ايمحد د
  به  رفايدار کودک صورق پذ د سا  يها ا ه کار موجود در

سا  جي تا يست يبا يانهيعوامل بم   ش ليدل کودکان  ريرن را به 
 مداده شود ميتعم اطيبا احت
 

 تشكر و قدردانی
دا ند مراتب تشطططکر     يم اله  ود را ملزم م   سطططندگان  ي و
 نيدر اکننده  را  سطططبا به کودکان کار شطططرکا       ود يقدردا  

 منديپژ هش   همکاران مراکز ابراب  ما
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Introduction: Anxiety and aggression among working children during childhood can be considered a predictor of 

risky behaviors for the rest of the life. One of the educational skills for working children is the ability to cope with the 

emotions and control anger. This study was aimed to study the effect of anger management training on working 

children’s anxiety and aggression in Isfahan, Iran. 

Materials and Methods: A quasi-experimental pretest/post-test design with the control group was conducted on 

the 60 working children recruited from two centers by convenience sampling method in Isfahan (Iran). The Aggression 

Questionnaire (Buss & Perry, 1992) and Spence Children’s Anxiety Scale (Spence, 2003) were completed by the 

participants in pre-test and post-test. The experimental group attended in eight sessions of 60-minute classes.  

Results: The results revealed that, as far as the group was concerned, there was a significant difference between 

anxiety and aggression of the participants according to group membership (experimental and control groups) after 

adjusting the effect of pretest variables (P˂0.001). 

Conclusion: As a whole, teaching anger control is one of the important factors influencing the aggression and 

anxiety of working children. As such, it is suggested that various types of educational techniques for control anger 

can be considered in order to reduce aggression and anxiety in working children. 

 

Keywords: Anger Management Therapy, Aggression, Anxiety, Work, Child. 
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