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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به افزایش روزافزون کودکان بی سرپر ست و م شاهده سازشنایافتگی و اختاللهای هیجانی در آنها که بر اثر
جدایی از کانون خانواده به وجود میآید ،توجه خاص به این کودکان احساااای میگردد .هدف این پژوهش مقایساااه پرخاشاااگری و
دانش هیجانی کودکان پسر بیسرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی بود.
روش :طرح پژوهش تو صیفی از نوع علی -مقای سهای بود .به منظور برر سی فر ضیههای پژوهش 64 ،کودک  4تا  6ساله پ سر شامل32
نفر بی سرپرست و بدسرپرست و  32نفر عادی به روش نمونه گیری در دستری انتخاب شدند .سپس با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری
کودکان پیشدبساااتانی واحدی ( )1386و آزمون تطبیق هیجانی ایزارد و همکاران ( ،)2003ارزیابی شااادند .دادهها با اساااتفاده از روش
آماری  tدو گروه مستقل و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج آزمون  tنشان داد ،میزان پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به طور معناداری از کودکان عادی بیشتر بود
( .)p=0/0001دانش هیجانی کودکان بیساارپرساات و بدساارپرساات به طور معناداری کمتر از کودکان عادی بود ( .)p=0/0001نتایج
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد میزان مؤلفههای دانش هیجانی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست به طور معناداری کمتر از
کودکان عادی بود (.)p>0/05
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه ن شان داد که میزان پرخا شگری و دانش هیجانی فرزندان تا حد زیادی تحت تأثیر شیوههای سرپر ستی
والدین است.
کلید واژهها :پرخاشگری ،دانش هیجانی ،کودکان بیسرپرست و بدسرپرست

* .1نویسنده مسئول:کارشنای ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران )(r.hesarsorkhi@yahoo.com
 .2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3کارشنای ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4کارشنای ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
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مقایسه پرخاشگری و....

مقدمه

قرار مید هد که در ز ندگی کودک اثرات پا یداری خوا هد

خانواده یکی از عوامل مؤثر و اسااااسااای در رفتار افراد اسااات.

داشت ( 3و .)4
تدوام ارتباط کودکان با والدین بویژه در سالهای نخ ست

کودک از بدو تولد خصاااوصااایاتی را از والدین خود به ار
میبرد و زمینههای ر شد او فراهم می شود .در خانواده کودک

ز ندگی از اهم یت ویژهای برخوردار اساااات و در این م یان

نحوه رفتار و روابط صاامیمانه با دیگران را میآموزد و کالً این

کودکانی که در مراکز شاابانهروزی به ساار میبرند در معرض

خانواده ا ست که در تکوین و شکلگیری شخ صیت کودک،

اختاللهای روانی و رفتاری هسااتند .کودکان بیساارپرساات و

اثرات ب سیار ا سا سی و مهمی دارد .یکی از م شکالت زندگی

بدساارپرساات در مقایسااه با کودکان عادی ،دچار یای و کام

اجتماعی وجود کودکانی اسااات که به دییلی از جمله فوت

نایافتگی می شوند .همچنین کمبود امکانات و سایر موارد زمینه

پدر و مادر ،ازدواج م جدد وا لدین ،فقر ،بی ماری های یعالج

بروز پر خاشاااگری و سااااازش نا یافتگی کودک را در مراکز

والدین و ، ...بیسرپرست شدهاند (.)1

پرور شگاهی فراهم می سازد .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت

آمارها نشااان میدهد در ساای سااال گذشااته تقریبا 60000

کااه مهم ترین عاااماال در شاااادت اختالل هااای رفتاااری و

هزار کودک و نوجوان بی سرپر ست و بد سرپر ست به سازمان

سازشنایافتگی کودکان خانواده است که نقش بنیادی در مهیا

بهزیساااتی ساااپرده شااادهاند .مقایساااه آمار ساااالهای گذشاااته

سااااختن ام کا نات گذر از وابساااتگی و ساااازش نا یافتگی و

نشااااندهنده افزایش هر سااااله تعداد کودکانی اسااات که وارد

اختالل های رف تاری کود کان ای فا میک ند .کود کانی که در

مراکز نگهداری شبانهروزی میشوند (.)2کودکان بیسرپرست

مراکز

نگهداری 1ه ستند به علت بدرفتاری ،فقر ،م صرف

و بدساارپرساات از حتااور تربیتی ،روانشااناختی ،حمایت مؤثر

و مواد توساااط والاادینشااااان در معرض خطر پیاااماادهااای

وا لدین و نیز از مزا یای ز ندگی در خانواده محروم هسااات ند.

سازشنایافتگی هستند (.)5

الکل

مراقبت ،درک همدینه و م شارکت ،ساختار قدرت شفاف و

تجربااه باادرفتاااری بااه خصاااوص در طول سااااالهااای

حل مسئله از کارکردهای ضرورری خانواده است .اما کودکان

پیشدبسااتانی کودک را در معرض کارکردهای سااازشنایافته

بی سرپر ست و بد سرپر ست از این نعمت محروم ه ستند و در

اجتماعی ،روانشااناختی ،روانی -زیسااتی قرار میدهد ( 6و .)7

مراکز شاابهخانواده رشااد میکنند ،هر چندکارکرد اصاالی این

عالوه بر این ،جدا شدن از مراقبت والدین و تغییرات متعدد در

مراکز شااابه خانواده تأمین کارکرد های اصااالی خانواده برای

مکان خطر مشکالت سالمت روان را افزایش میدهد ( 8و .)9

کودکان بیساارپرساات و بدساارپرساات اساات ،اما با انتقال این

پژوهشها نشان داده است که مشکالت سالمت روان بیشتر به

کودکان از محیط خانواده به محیطی با آ سیبهای کمتر کافی

شاااکل رفتارهای بروننمود از قبیل پرخاشاااگری و رفتارهای

به نظر نمیرسد ،سوگ ناشی از فقدان خانواده این کودکان را

مخرب نشان داده می شوند که به احتمال زیاد به دلیل آشفتگی

در معرض اختاللهااای روانشاااناااختی ماااننااد :افساااردگی،

و بیثباتی در مکان اسات ( 10و  .)8خشاونت و تنبیه والدین بر

ا ضطراب ،شکایت ج سمانی ،بازدارندگی ،پرخا شگری ،رفتار

دانش هیجانی کودک نیز تأثیر می گذارد و مانع بازشاااناسااای

قانونشاااکنی ،رف تار م قاب لهای ،خصاااو مت ،فزونکنشااای و

درساات بین هیجانهای منفی میشااود و باعب برداشاات اشااتباه

برانگیختگی ،رف تار های اغتشاااااشآمیز شااااا مل انحراف از

خشم از رفتار دیگران می شود که احتمال رفتار پرخاشگرانه را

هنجار های اجتماعی ،تخریب اموال و آسااایب زدن به دیگران

افزایش میدهد .همچنین کودکان در این خانواده ها فرصااات
کمتری برای گفت مان هی جانی ،فرای ندی که دانش هی جانی و

1 . Foster care
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تنظیم هیجانی را افزایش میدهد ،دارند همچنین بیساارپرس اتی

تهاجمی ،پرخاشااگری رابطهای و خشاام تکانشاای را ایجاد

و بدسااارپرساااتی تأثیر عمیقی بر رشاااد هیجان دارد ،آنها دامنه

کرد که معرف روایی سازه مقیای ا ست .پر س شنامه حاوی

وسیعی از مشکالت هیجانی و روانشناختی مرتبط با وابستگی،

 43گویه با مقیای درجهبندی لیکرتی در زمینه پرخاشااگری

و محرومیت از مادر را تجربه میکنند (.)11

رابطهای ،بدنی ،واکنشاای ،و کالمی اساات .پرسااشها طوری

مطالعات نشان داده است که فقر ،سطح اقتصادی اجتماعی

تنظیم شده ا ست که دربرگیرنده درجات متفاوتی از شدت

پایین ،بیث باتی و ت عارض در خانواده ،تغییر مکرر در م کان و

بروز پرخاااشاااگری بوده و بر اسااااای میزان بروز رفتااار

روابط ،سطح بایی آ سیبهایروانی در والدین ،روابط مختل

پرخاشااگرانه درجهبندی میشااود .نمره این مقیای میتواند

بین کودک -مادر ،بدرفتاری و غفلت و نادیده گرفتن کودک

بین  0تا  168در نوسان باشد که نمره بای نشاندهنده میزان

با دانش هیجانی و تنظیم هیجانی ضااعیه همراه اساات (13 ،12

بایی پرخاشگری در کودکان است (.)16

و .)14در این راساااتا پژوهش حاضااار ساااعی دارد به مقایساااه

 .2آزمون تطبیق هیجانی :1برای ارزیابی دانش هیجانی کودکان

پرخاشاااگری و دانش هیجانی کودکان پسااار بیسااارپرسااات

استفاده شد .این آزمون توسط ایزارد ،هاسکینس ،شولتز ،ترینتا

وبدسرپرست با کودکان عادی شهر مشهد بپردازد.

کو ستا و کینگ 2در سال ( )2003ساخته شد .ابزار مؤلفههای
دانش هی جانی شااااا مل  .1دانش ابراز هی جانی( 3تشاااخی

روش

و

نام گذاری حایت هیجان ها .2 ،دانش موقع یت هی جان ،4و .3

الف) طرح پژوهش و شررر کتکن ند گان :طرح پژوهش

تطبیق حایت هیجانی 5را میسااانجد .این آزمون چهار بخش

توصاایفی از نوع علی -مقایسااهای اساات .جامعه آماری شااامل

دارد ،بخش اول :تطبیق حایت هیجانی اسااات که به کودک

تمامی کودکان پ سر  4تا  6ساله بی سرپر ست و بد سرپر ست و

یک چهره هیجانی نشااان داده میشااود سااپس از او خواسااته

کودکان عادی شااهر مشااهد در سااال  1392بودند .نمونه مورد

میشاااود تا چهرهای که حالت هیجانی مشاااابه با آن را دارد از

برر سی شامل؛  32کودک بی سرپر ست و بد سرپر ست و 32

میان چهار حالت چهره نشااان بدهد .بخش دوم :دانش موقعیت

کودک عادی بود ند که با روش نمو نهگیری در دساااتری

هیجانی اسااات که کودک باید یک رویداد فراخوان هیجان را

انتخاب شده بودند.

که به صااورت داسااتان برایش تعریه میشااود با یکی از چهار

ب) ابزار

حالت چهره تطبیق دهد .بخش سااوم :نامگذاری حالت هیجانی

.1پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیشدبستانی :این ابزار که توسط

چهره اسااات ،که به کودک یک چهره هیجانی نشاااان داده

واحدی و همکاران ( )1386سااااخته شاااده اسااات به سااانجش

میشااود و کودک باید بگوید که چه احساااساای دارد .بخش

پر خاشاااگری کود کان پیشدبسااا تانی میپردازد .وا حدی و

چهارم :تشاااخی

همکاران آلفای کرونباخ آن را مطلوب و برابر  0/98بدسااات

حایت هیجانی که کودک باید هیجانهایی

را که تو سط آزمونگر خوانده می شود با یکی از چهار حالت

آوردند .برای بررساای روایی سااازه از روش تحلیل عاملی

هیجااانی چهره تطبیق دهااد .این آزمون  48گویااه دارد کااه

ا ستفاده کردند .تحلیل عاملی این مقیای به کمک تجزیه به

کودک باید با توجه به ت صاویر ا ستاندارد شده از حایت چهره

مؤلفههای ا صلی و بعد از چرخش واریماکس ،چهار عامل

(یکی از چهار هیجان پایه شامل شادی ،غم ،خ شم و تری) به

پرخاااشاااگری کالمی -تهاااجمی ،پرخاااشاااگری فیزیکی-

5. Emotion expression matching

1. Emotional matching task
2. Haskins, Schultz, Trentacosta & King
3. Expressive emotion knowledge
4. Emotion situation knowledge
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مقایسه پرخاشگری و....

ساااؤایت مربو طه پاساااخ د هد ( .)12در م طال عه مور گان و

سازمان بهزی ستی شهر ستان م شهد به مراکز نگهداری کودکان

همکاران ( )2005که به منظور بررسااای اعتبار و روایی انجام

بیساارپرساات و بدساارپرساات معرفی شاادند .برای دسااتیابی به

شاااد ،آلفا برای نمره کل آزمون تطبیق هی جانی0/82 ،و 0/86

کودکان عادی به چند مهد کودک در سااه منطقه شااهر مشااهد

بدسااات آمد و همبساااتگی آزمون تطبیق هیجانی (نمره کل) با

مراجعه شاااد و بعد از رضاااایت از مدیر مهد کودک ساااه مهد

دیگر مقیای های دانش هیجانی مانند مصااااحبه هیجانی کاش1

انتخاب شااد .پرسااشاانامه پرخاشااگری کودکان پیشدبسااتانی

( )1984برابر با  0/70و با آزمون دانش عاطفی دنهام)1986( 2

توساااط مربی کودکااان و آزمون تطبیق هیجااانی توساااط

 0/75بود .نمرهگذاری این آزمون به این صااورت اساات که در

پژوهشگر تکمیل گردید.

بخش اول ،دوم و چهارم اگر کودک درست پاسخ داد نمره ،1

یافتهها

اگر اشااتباه پاسااخ داد نمره صاافر میگیرد .در بخش سااوم اگر

شاارکتکنندهگان در دامنه ساانی  3/5تا  7سااال قرار داشااتند.

کودک به واژههایی که در فهرس ات کلید پاسااخ با  2مشااخ
شدهاند ا شاره کند نمره  2و به واژههایی که با  1م شخ

میانگین سنی گروه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 5/43

شده

و میانگین سااانی گروه کودکان عادی  5/03اسااات .میانگین و

ا ند ،اشاااااره ک ند نمره  1و اگر به واژه هایی غیر از واژه های

انحراف معیااار مؤلفااههااای پژوهش در دو گروه کودکااان

فهرسااات اشااااره کند ،نمره صااافر تعلق میگیرد ( .)17قبل از

بیساارپرساات و بدساارپرساات و عادی در جدول  1ارائه شااده

اجرای این تکلیه در پژوهش حاااضااار ،طی یااک مطااالعااه

اسااات .همانطور که در جدول  1مشااااهده میشاااود ،میانگین

م قدماتی توساااط نویسااا نده اول پایایی ابزار از طریق آزمون

نمرات پرخاااشاااگری در گروه کودکااان بیسااارپرساااات و

بازآزمون بر روی  15نفر از کود کان ایرانی ( 7-3سااااال) به

بدساارپرساات بیشااتر از کودکان عادی و میانگین نمرات دانش

فاصله یک هفته بررسی شد .ضریب همبستگی  0/79در سطح

هیجانی مؤلفه های آن در گروه کودکان بی سااارپرسااات و

معناداری  0/0001و آلفای کرونباخ  0/83به دست آمد .

بدسرپرست کمتر از کودکان عادی است.

ج) روش اجرا :برای دساااتیابی به کودکان بیسااارپرسااات
وبدساارپرساات پژوهشگران بعد از انجام هماهنگیهای یزم با

جدول  :1میانگین و انحراف معیار مؤلفههای پژوهش در دو گروه کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و عادی
متغیر

گروه کودکان عادی

گروه کودکان بیسرپرست و بدسرپرست

دانش هیجانی (کل)

M
27/40

SD
8/87

M
38/40

SD
7/001

تطبیق حایت هیجانی

6/71

2/06

8/31

1/67

دانش موقعیت هیجانی

4/81

2/23

7/25

1/96

نامگذاری حایت هیجانی

9/21

4/46

13/43

4/71

6/65

2/73

9/40

1/84

61/75

34/59

30/62

25/78

تشخی

حایت هیجانی

پرخاشگری

به منظور بررسااای مع نادار بودن ت فاوت ها از آزمون  tدو

دو گروه م ستقل یعنی نرمال بودن دادهها و یک سانی واریانسها

گروه مستقل استفاده شد .پیش از اجرای آزمون مفروضههای t

بررسااای شاااد .نتایج آزمون شااااپیرو معنادار نبود که این یافته

1. The Kusche Emotional Inventory

2. Denham's Affective Knowledge Test
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حاکی از آن اسااات که فرض نرمال بودن دادهها برقرار اسااات

مربوط به آزمون  tدو گروه مساااتقل در جدول  2ارائه گردیده

( p= 0/29دانش هی جانی p= 0/45 ،پر خاشاااگری) .همچنین

اسااات .همانطور که درجدول  2مالحظه می شاااود ،تفاوت

نتایج آزمون لوین معنادار نبود که این یافته حاکی از آن اساات

مشاااهده شااده در بین میانگین پرخاشااگری و دانش هیجانی از

که فرض همگنی واریانسها به درساااتی رعایت شاااده اسااات

لحاااآ آماااری م عنااادار اساااات (t)62(=4 /08، p= 0/0001

( p= 0/09دانش هی جانی p= 0/14 ،پر خاشاااگری) .داده های

پرخاشگری.)t)62(= 5/50، p= 0/0001 ،

جدول  :2مقایسه میانگین پرخاشگری و دانش هیجانی بین کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و عادی
متغیرها

شاخ

های آماری

تعداد

میانگین

T

انحراف استاندارد

درجه آزادی

سطح معناداری

گروهها
پرخاشگری
دانشهیجانی

کودکان بیسرپرست

32

61/75

34/59

کودکان عادی

32

30/62

25/78

کودکان بیسرپرست

32

27/40

8/87

کودکان عادی

32

38/40

7/001

از آن جایی که آزمون دانش هی جانی متشااا کل از چ هار

4/08

62

-5/50

0/0001
0/0001

62

عادی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .نتایج
آزمون در جدول شماره  3ارائه گردیده است.

خردهمقیای بود بنابراین برای مقایساااه تفاوت مؤلفههای دانش
هیجانی بین دو گروه کودکان بیساارپرساات و بدساارپرس ات و

جدول :3مقایسه مؤلفههای دانش هیجانی بین کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
منبع
گروه

متغیر وابسته
تطبیق حایت هیجانی

40/64

1

40/64

11/48

0/001

دانش موقعیت هیجانی

95/06

1

95/06

21/44

0/0001

نامگذاری حایت هیجانی

284/76

1

284/76

13/52

0/0001

121/0001

1

121/0001

22/26

0/0001

تطبیق حایت هیجانی

219/34

62

3/53

دانش موقعیت هیجانی

247/87

62

4/43

نامگذاری حایت هیجانی

1305/34

62

12/05

حایت هیجانی

336/93

62

5/43

تشخی
خطا

مجموع مجذورات درجه آزادی

مجموع میانگین

F

سطح معناداری

تشخی

حایت هیجانی

بر اسااااای ن تایج جدول  ،3آزمون تحل یل وار یانس چ ند

دانش هیجانی کودکان بیساارپرساات و بدساارپرساات و عادی

متغیره ن شان داد که بین تمام مؤلفههای دانش هیجانی دو گروه

بود .ن تایج این م طال عه نشاااان داد که میزان پر خاشاااگری در

کودکان عادی و بیساارپرساات و بدساارپرساات تفاوت معنادار

کودکان بی سرپر ست و بد سرپر ست ن سبت به کودکان عادی

وجود دارد.

بیشتر و میزان دانش هیجانی آنها نسبت به کودکان عادی کمتر
است .نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهشهای محبی و همکاران

بحث و نتیجهگیری

( ،)18مالزاده ( ،)19میرز و مک کال ( ،)20کلوزنو هم کاران

با تو جه به ت فاوت های تربیتی کود کان بیسااارپرساااات و
بد سرپر ست و عادی ،هدف این مطالعه مقای سه پرخا شگری و
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( ،)21بورن و همکاران ( ،)5نیوتون و همکاران ( ،)8سیم سک

دریافت هیجانها معمویً در اوایل رشاااد پدیدار میشاااود .این

و همکاران ( )22همخوان است.

توانایی برای اولین بار خودش را به صااورت توانایی تشااخی
نشااانههای هیجانی در حایت صااورت و لحن صاادای دیگران،

خانواده و اساااتمرار و تدوام ارت باط با وا لدین بهویژه در

آشکار میسازد (.)17

سااالهای نخساات زندگی از اهمیت ویژهای برخوردار اساات و
در این میان کودکانی که در پرورشاااگاه به سااار میبرند در

در اوایل ،نوزاد برای یادگیری حایت هیجانی به چهرههای

معرض آسیبها و اختاللهای روانی و رفتاری هستند .کودکان

انسانی رجوع میکند .این حایت میتواند احسای شادی ،غم،

بی سرپرست و بد سرپرست در مقایسه با شرایط زندگی خود با

خشاام و تری را به نوزاد مکاتبه کند ( 27و  .)28کودکان

نوپا4

کود کان عادی ،خود را د چار کام نا یافتگی چبران نا پذیری

حااایت هیجااانی والاادینشااااان را مشاااااهااده میکننااد و از

میبینند ،همچنین شلوغی مراکز ،سلیقههای متفاوت کودکان،

برچساابهای هیجانی در رابطه با این حایت هیجانی اسااتفاده

کمبود ام کا نات وسااااایر موارد زمی نه بروز پر خاشاااگری و

میکنند .بنابراین ،کودکان نوپا یاد میگیرند تا این برچساابها

ساازشنایافتگی کودک را فراهم میساازد .بطور کلی میتوان

را به حایت چهره بچسااابان ند ،که باعب رشاااد دانش ابراز

نتیجه گرفت که مهمترین عامل در شاادت اختاللهای رفتاری

هیجانها میشااود ( .)17دانش موقعیت هیجانی ،درک این که

وساااازشنایافتگی کودکان خانواده اسااات که نقش بنیادی در

چگونه موقعیت ها هیجان ها را برمیانگیزانند ( به عنوان مثال،

مهیا سااااختن امکانات گذر از وابساااتگی و ساااازشنایافتگی و

شااادی ،غم ،خشاام ،و تری) ( .)29مطالعات نشااان داده اساات

اختالل های رف تاری کود کان ای فا میک ند ( .)18همچنین این

بطور معمول کود کان پیشدبسااا تانی در توا نایی های هی جانی

پژوهش نشاااان داد که دانش هیجانی کودکان و مؤلفه دانش

پیشاارفتهایی میکنند ( .)19پیشاارفت کودکان پیشدبسااتانی

هیجانی پساار بیساارپرساات و بدساارپرساات نساابت به کودکان

حاصااال شااایوه فرزندپروری والدین بایخ

میزان صاااحبت

عادی کمتر است .در این رابطه پژوهشی که به صورت مستقیم

کردن والدینشاااان درباره هیجانهای مختله اسااات .معمویً

دانش هیجانی را در کودکان بیسااارپرسااات و بدسااارپرسااات

کودکان این والدین ،وقتی که در سنین بایتر آزمایش میشوند

بررسااای کند پیدا نکردیم .اما نتایج پژوهش با نتایج پژوهش

بهتر میتوان ند در باره هی جان های دیگران قتاااااوت کن ند و

ور یا ( ،)23وله ،2005 ،1ن قل از پورگ نا بادی ( )4و ع طایی

هیجانها را بخوبی میشناسند .در مقابل ،کودکان بیسرپرست

( )24که نشان دادند کودکان پرورشگاهی از نظر رشد عاطفی

و بدسااارپرسااات قبل از ساااپرده شااادن به مراکز نگهداری در

هیجانی نسااابت به کودکان عادی عقبتر هساااتند و تفاوت

خانوادههایی با مسائل و مشکالتی از قبیل اعتیاد ،بیماری روانی

معنااادای بااا آنهااا دارنااد همخوان اساااات .همچنین بااا نتااایج

وا لدین ،ز ندانی وا لدین ،فقر ،طرد و غیره ز ندگی کردها ند و

پژوهشهای آکرمن و همکاران ( ،)25ایزارد و همکاران (،)26

بسیاری از آنها بدرفتاری را به قدر شدیدی تجربه کردهاند ،که

سالیوان و همکاران ( )13همخوان است .پژوهش آنها نشان داد

هر کدام آثار روانی و فیزیکی منفی بر روان کودکان گذاشااته

دانش هیجانی در کودکان خانواده های کمدرآمد و کودکانی

اساات .چنانچه پژوهشها نشااان دادهاند در محیط خانوادههای

که مورد بدرفتاری و غفلت قرار گرفتهاند پایینتر اس ات .دانش

کمدرآمد و فقیر تعامل هیجانهای مثبت بین اعتاااای خانواده

هیجانی شااامل توانایی شااناسااایی حایت هیجانی ،2نامگذاری

کم است و بیشتر هیجانهای منفی از قبیل تری و خشم به علت

حایت هیجانی 3و درک علل و پیامد هیجان ها اسااات .دانش
3. Labeling Expression emotion
4. Toddlers

1. Wolf
2. Expression emotion
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فقر تجربه میشاااود که این هیجانهای منفی احتمال خشاااونت

این پژوهش روی نمونه کوچکی از پساااران بیسااارپرسااات و

والدین مانند پرخاشگری و تنبیه را افزایش میدهد (.)12

بدسرپرست شهر مشهد انجام گرفت .دوم ،متغیرهای تأثیرگذار

از طرفی این خشاااو نت و تنب یه وا لدین بر دانش هی جانی

بر دانش هیجانی نظیر خزانه لغات کنترل ن شد .بنابراین پی شنهاد

کودک تأثیر میگذارد و مانع بازشناسی درست بین هیجانهای

میشاااود پژوهش های آی نده با انتخاب نمو نه های مختله از

منفی میشااود و باعب برداشاات اشااتباه خشاام از رفتار دیگران

کودکان بیساارپرساات و بد ساارپرساات و کنترل این متغیرها

می شود که احتمال رفتار پرخا شگرانه را افزایش میدهد (.)13

محدودیتهای پژوهش حاضاار را رفع نمایند .همچین پیشاانهاد

همچنین کود کان در این خانواده ها فرصاااات کمتری برای

می شود دیگر متغیرهای روان شناختی در کودکان بی سرپرست

گفتمان هیجانی ،فرایندی که دانش هیجانی و تنظیم هیجانی را

و بدساارپرساات از قبیل اضااطراب ،افسااردگی و تنطیم هیجانی

افزایش میدهد ،دارند ( .)12عالوه بر این در مراکز نگهداری

مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد تا زوایا و ساااهم دیگر عوامل

این کود کان با افراد مختلفی سااارو کار دار ند که توا نایی

روشااان گردد .با توجه به پیامد های منفی بیسااارپرساااتی و

رسیدگی به نیازهای عاطفی کودکان را ندارند ( .)4در مجموع

بد سرپرستی و در راستای کاهش و بهبود اختاللهای رفتاری و

به نظر میرساااد نتایج این پژوهش نقش محرومیت کودکان از

هیجانی این کودکان پیشاانهاد میشااود در برنامههای مراقبتی و

والدین را در ساااازشنایافتگی و اختاللهای رفتاری برجساااته

تربیتی کودکان بیساارپرساات و بدساارپرساات افزایش دانش

میساااازد و بیان میدارد که شااادت پرخاشاااگری و نارساااایی

هیجانی و توانمندسااازی کودکان در مدیریت پرخاشااگری در

هیجانی در کودکان بیساارپرساات و بدساارپرساات بیشااتر از

مداخلههای روانشناختی یزم مدنظر قرار گیرد.

کودکان عادی است.

تشکر و قدردانی :بدین وسیله از تمامی افراد مورد مطالعه

پژوهش حاااضااار دارای محاادودیااتهااایی بود کااه در

در این پژوهش به خاطر همکاری صمیمانهشان تشکر میگردد.

نتیجهگیری و تعمیم نتایج باید به آن توجه داشااات .اول اینکه
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Abstract
Background and purpose: Due to the increasing number of orphans and their maladaptive
behaviors and emotional disorders, it is necessary to pay special attention to this population.
Present study aimed to compare the aggression and emotional knowledge between orphanage and
abandoned children with normal children.
Method: The present study was a causal-comparative research. The sample consisted of 64 male
children aged four to six years old (32 orphans and abandoned children and 32 non-orphans), who
were selected using convenience sampling method and were assessed using Preschool Aggression
Questionnaire (Vahedi et al, 2008) and emotional matching task (Izard et al, 2003). Data were
analyzed using independent sample t-test and MANOVA.
Results: Result of independent sample t-test showed significantly higher levels of aggression in
orphans and abandoned children comparing to non-orphans (p= 0/0001). Moreover, orphans and
abandoned children showed significantly lower emotional knowledge comparing to non-orphans
(p= 0/0001). In addition, results of MANOVA revealed that orphans and abandoned children had
significantly lower scores in components of emotional knowledge (p < .05).
Conclusion: Present study showed that children’s aggression and emotional knowledge is mainly
influenced by parents’ parenting styles.
Keywords: Aggression, emotional knowledge, orphans
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