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: کودکان خشم تیریمددر  یباز اسباب جعبه و یلیما دیاندرو تحت یجد یباز یاثربخش یبررسو  یطراح

 یتصادف ینیبال ییکارآزما
 

 2آبادی احمدی علونعاطفه ، 1مژده السادات موسوی

 

 چکیده

 نیاز مؤثرتر یکیخشم،  تیری. مهارت مدباشد یم یدرمان مهم ارجاع کودکان و نوجوانان به مشاوره و روان لیاز دال یکیدر حال حاضر، خشم و خشونت  :مقدمه

جهت  یدیدابزار ج یاست. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراح یو اجتماع یشخص یکارامد شیپرخطر و افزا یانواع رفتارها وعیاز ش یریشگیپ یها برنامه

 .خشم در کودکان بود تیریاز خشم و آموزش مد یریشگیپ

پس گرفت.  صورتکودکان  یبرا دیاندرو عامل ستمیس تحت یکاربرد برنامه یساز ادهیو پ یطراح ،هوشمند یها تلفن بودن دسترس در به توجه با ها: روشمواد و 

 ،برنامه یاثربخش یبررس جهت .طراحی گردید Basic4Android یسینو برنامه زبانشناسی و کامپیوتر، برنامه مورد نظر با استفاده از  های روان مشورت با استادان رشتهاز 

  متشکل از شیآزما گروه. تقسیم شدند شاهد و شیآزما گروه دو به یتصادف صورت به و انتخابشهر  ینیخم شهرستانسطح  ه ازسال 11تا  8کودک  101

 زانیمشاور تحت آموزش قرار گرفتند. م نظر زیر یو گروه یروش سنت بود که بهنفر  15 شامل شاهدو گروه  داده شدقرار  ها آن اریاخت در افزار نرم که بود نفر 11

و  Independent t یها آزمون استفاده از بابه ترتیب ها  دادهروهی گ و درون یگروه نیب سهیمقا. گردید یبررس Novacoنامه خشم  خشم با استفاده از پرسش

Paired t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 در خشم یکل نمره و خشم های مؤلفه دار یمعن کاهش باعث ،گروه دو هر در یلیام یباز از استفاده و خشم تیریمد یسنت یآموزش برنامه در شرکت :ها یافته

خشم کودکان  تیریدر آموزش مد ،موجود یسنت یها به همان اندازه روش یباز و جعبه اسباب یلیام یبازاز  استفاده دیگر، به عبارت .گردید Novaco اسیمق

 .بود یسنت یها از روش ترشیدرصد ب 11تا  10به طور متوسط  شیآن در گروه آزما یها کاهش نمرات خشم و مؤلفه زانیهرچند م ؛مؤثر بود

 یباعث کاهش رفتارها ژهیو به و اشدب میموفق  هسال 11تا  8خشم به کودکان  تیریدر آموزش مد «یباز و جعبه اسباب یلیام» یدیاندرو افزار نرم گیری: نتیجه

 .گردیدسن  نیپرخاشگرانه در ا

 کودکان ،تلفن همراه هوشمند ،یجد یباز خشم، تیریمد خشم، ها: کلید واژه

 

 تیریمددر  یباز اسباب جعبه و یلیما دیاندرو تحت یجد یباز یاثربخش یبررسو  یطراح .آبادی عاطفه علوناحمدی ، موسوی مژده السادات ارجاع:

 119-171(: 3) 15؛ 1398ی پژوهش در علوم توانبخش. یتصادف ینیبال ییکارآزما: کودکان خشم

 

 85/5/8321تاریخ چاپ:  88/5/8321تاریخ پذیرش:  92/3/8321تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 به کودکان اریاخت در ،بهتر یزندگ تجربه یبرا الزم یها مهارت آموزش امروزه
 مهارتتوان به  می ها مهارت نیا نیتر مهم جمله از .ندارد قرار یمقتض لحاظ

از  یفروان ری. کودکان تأثاشاره کرد( Anger management) خشم تیریمد
 یدرون با و رندیپذ یم خود نیوالد و جامعه ها، یهمکالس ان،یاطراف یرفتارها

 نیا .(1) نهند یم بنا آن اساس بر را خود تیشخص ،ناسالم یالگوها نیا کردن
 بروز را خود یتیشخص یالگوها جامعه در و شوند یبزرگ م یکودکان به زود

( Aggressionی )پرخاشگر وبیمع چرخه رشد منجر به امر نیا و دهند یم
 در شده مطرح یزندگ یها خشم از جمله مهارت تیریخواهد شد. مهارت مد

 مهارت نیا با یکودک دوران از فرزندان که نیا به منظور و دباش می یشناس روان

 مقاله پژوهشی
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 از. است داده هیارا یآموزش جذاب یها یباز قیفنون را از طر ،(2) شوند آشنا
. گردد یم کمک ها آن یروان تیامن به ،شود یم یباز کودکان با یوقت سوی دیگر،

 تمام در توان یو م است نهیساده و بدون هز اریبس طرف کیاز  ها یباز نیا
و هم جنبه  یهم جنبه آموزش گریاستفاده نمود و از طرف د ها ها از آن طیمح

 .(3، 4) دارد را کودک( Anger controlکنترل خشم )
 ها یباز صرف را خود فراغت اوقات شتریب نوجوانان و کودکان امروزه

د ینفوذ کردند که موجب تول تیو ترب میچنان در جهان تعل ها یباز. کنند یم

( Serious games) یجد یها یبازهدفمند تحت عنوان  یها یاز باز یا دسته

 یآموزش یها فرصت انیم در ای نهفته یریادگیابزار ، ها یباز از نوع نیا .ندا هشد

 یآور و فن یسرگرم ،یابزار آموزش کیبه عنوان  ها آن ازتوان  یو م اشندب می

 چندگانه است یریادگی ی،جد یباز هدف(. 5)نمود اطالعات و ارتباطات استفاده 

 در را یسن یها کند و همه گروه یم دایپ کاربرد ها نهیزم از یاریدر بس که

که  زیادی دارد یآموزش یها ارزش یجد یباز قیاز طر یریادگی. ردیگ یبرم

 یشناخت روان یها هینظر بر یمبتن یریادگی میمفاه یبر مبنا را یذات زهیانگ

 یموقت یریادگیکند و  یم جادیا یشناخت ید، تضادهانمای یم نیتضمگرا  سازنده

 (. 5، 1) آورد میرا فراهم 

قابل دسترس  یهوشمند به عنوان ابزارها یها تلفن امروزهجا که  آن از

 کرده باز را خود یجا جامعه اقشار همه انیم در ،کودکان و ها خانواده یبرا جذاب

خشم بر  یآثار منف و یباز قیاثبات شده آموزش از طر ریتأثتوجه به  باو  است

هوشمند تلفن  یباز کی یطراحبا هدف  حاضر پژوهش ،(7کودکان ) ندهیآ

 . انجام شدکودکان  درخشم  تیریدر آموزش مد آن ینیبال ریتأث بررسی وهمراه 

 

 ها مواد و روش
در  1397بود که در سال  یکنترل شده تصادف ینیبال ییکارآزما نوع از مطالعه نیا

 اخالق کد یدارا حاضر مطالعهشد.  انجامشهر استان اصفهان  ینیشهرستان خم

IR.SSRC.REC.1399.038 ها آن نیکه والد یکودکان انیها از منمونه .باشد یم

 ،آگاهانه اعالم کرده بودند تیفرم رضا یرا با امضا پژوهشاجازه شرکت در 

 انتخاب شدند. 

ساله شاغل به تحصیل  12تا  8جامعه هدف شامل کودکان  :کنندگان شرکت

بود. ، یکی از مدارس شهر به  1397شهر در سال  در مدارس شهرستان خمینی

. مالک خروج از گیری انتخاب شد نمونهکشی برای  روش تصادفی و قرعه

در نظر گرفته شد.  یاز دو جلسه از جلسات آموزش رفتار شیدر ب غیبت مطالعه،

رسانی به والدین به مطالعه فراخوانده شدند.  کلیه کودکان مدرسه از طریق اطالع

 یها ط آن یروند مطالعه برا پنجم، تا دوم کالس آموزان دانش نیوالد از دعوت با

 روش از استفادهبا  و مشاور حضور با سپس. شد داده حیتوض یهیجلسه توج کی

انتخاب  یهامعیار. شدند نییتعکنندگان  شرکت ،)قرعه( سادهی تصادف رییگ نمونه

 نیشیپ تحقیقات اساس برحجم نمونه . شد گرفته نظر در با توجه به نظر مشاور

 .گردیدنفر برآورد  105 ،(8، 9)

 و خشم نهیزم در متخصص پزشک رواناز مراجعه به  پس ی:باز یطراح

 گرفتنجهت  ،افزار نرم یساز مدل از شیپ و اطالعات یآور جمع و آن تیریمد

 از ،مراحل بودن کامل از نانیاطم و افزار قرار دادن عناصر نرم اتییاز جز دهیا

 .(1)شکل  استفاده شد یباز اسباب جعبه و یلیما افزار نرم یکاغذ میترس روش

 
افزارنرمیکاغذمیترس.1شکل

 
  کپارچهی یساز زبان مدل های منحصر به فرد با توجه به ویژگی

(Unified Modeling Language یا UML) (StarUML 3, MKLabs Co., 

Ltd., Seoul, South Korea) یساز شفاف جهت ابزار نیا ،افزار نرم یساز مدل در 
مورد استفاده قرار گرفت. از مجموعه  یباز و جعبه اسباب یلیما یباز اتییجز

 تیفعال نمودار ،(Use case diagram) کاربر مورد ینمودارها ،UML ینمودارها
(Activity diagramو نمودار توال ) ی(Sequence diagram .انتخاب شد ) 

 دیتول ندیفرابه عنوان  یچابک لیبه دل Agile یمتدولوژ ،یساز مدل از پس
برنامه مطابق با  شود یم یسع یمتدولوژ نیا در که راگردید؛ چ انتخاب افزار نرم

 در(. 10) است کمتر پروژهو احتمال شکست در  گردد یطراح یمشتر یازهاین
 افزار نرمبه عمل آمد،  یسینو برنامه یابزارها یکه بر رو یجامع یبررس با ،ادامه

 واسطه به که شد یساز ادهیپ Basic4Android یسینو برنامه زبان از استفاده با
 با آن یخروجشود و  یافزار محسوب م نرم یدر طراح یا زبان ساده ،کدها بودن کم

های مدیریت خشم، تصاویر  افزار شامل تکنیک این نرم .باشد یم Java زبان
های صوتی و تصویری، آموزش، بازی  بخش، فیلم و کارتون مرتبط، داستان آرامش

 دهد.  افزار را نشان می محیط نرم 2است. شکل و... جهت شناخت و مدیریت خشم 

 ها داده لیتحل و یآور جمع به الزم ،افزار نرم یاثربخش یابیارز جهت ی:ابیارز ابزار

 Novaco خشم پرسشنامه خشم، سنجش یها نامه پرسش نیتر مهم از یکی .بود
 و کیولوژیزیف یختگیبرانگ با که داند یم یذهن یجانیخشم را حالت ه وی. اشدب می

 یها جنبه با بهنجار جانیه کی خشم. است همراه انهیجو زهیست افکار و یشناخت تضاد
 یانطباق یها جنبه از آن مدت طول و شدت دفعات، اگر که شدبا می متعدد یانطباق
 یزمان، Novaco دگاهیاز د .(11)شود  محسوب می یردعملک اختالل کی رود، فراتر

 ،یکیزیمقابله ف»از جمله  عمده یچند واکنش رفتار شود، یم ختهیکه فرد برانگ
نامه خشم  که پرسشوندد یپ یبه وقوع م« یاجتناب یریگ و کناره یانفعال یپرخاشگر
Novaco نظر طبق. دهد مورد سنجش قرار میها را  واکنش نیا Novaco، عیوقا 

 با کیولوژیزیف یها واکنش و یرفتار یها واکنش ،یدرون یشناخت یندهاایفر ،یخارج
خشم  یابیارز به منظور یدیابزار معتبر و مف مذکور نامه پرسش. دارند تعامل گریکدی

 یدرون و یخارج یها تیموقع در را فرداست که  اختالل یدارا و یعاد یها تیجمع
 و خشم زانیم ود و بدین صورت،ش می یختگیبه برانگ و منجر دهد یم قرار یخاص

 سؤال 11 و مؤلفه 3 از Novacoخشم نامه  پرسش کند. ارزیابی می را فرد یپرخاشگر
نامه و  (. ابعاد پرسش12) سنجد توزی را می است که خشم، تهاجم و کینه تشکیل شده

، فکر 8تا  1سؤاالت مربوط به آن به ترتیب شامل رفتار پرخاشگرانه: سؤاالت 
 باشد. می 11تا  13و احساس پرخاشگرانه: سؤاالت  12تا  9پرخاشگرانه: سؤاالت 
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افزارطراحیشده.محیطنرم2شکل

)و(،  کارتون و لمیف یتماشا(، ه) بخش آرامش ریتصاو)د(،  یشناخت احساسات )ج(، داستان صوت ی)ب(، باز دریاسال صفحه)الف(،  افزار نرم یاصل صفحه

 )ح( خشم تیریمد یها کیتکن یمعرف و)ز(  ها آموزش یریادگی بخش

 
 گزینه چهار از یک هر برای ،Novacoخشم نامه  پرسش گذاری نمره منظور به

 نظر در 3 و 2، 1، صفر مقادیر ترتیب به( همیشه و اوقات گاهی ندرت، به هرگز،)
حداقل و  شود. می جمع یکدیگر با نامه پرسش سؤال 11 امتیازات. ه استشد گرفته

 11 تا صفر بین نمره نهایت، در. باشد می 48 و به ترتیب صفر ممکن امتیاز حداکثر
 نمره باالتر و متوسط پرخاشگری میزان 24 تا 17 نمره بین کم، پرخاشگری میزان

پور و  نامه توسط ملک پرسش نی. ادهد را نشان می زیاد پرخاشگری میزان 24 از
نسخه حاضر نیز پژوهش  در(. 13) شده است یاعتبارسنج یهمکاران به فارس

 ییراهنما و یدبستان کودکان یبراکه  Novacoنامه استاندارد خشم  پرسش یفارس
  بیبا استفاده از ضر آن ییایپا، مورد استفاده قرار گرفت و بود شده یطراح

Cronbach's alpha که یشخص ای نیوالد توسط دیبا نامه مذکور پرسششد.  نییتع 
 یا جلسه یبرگزار یط مقیاس مورد نظر. گردد لیتکم رد،دا یخوب شناخت کودک از

 .شد لیها تکم توسط آن مداخله قرار گرفت و قبل و بعد از نیوالد اریدر اخت

تلفن همراه  یبر رو افزار نرم ،آزمون اطالعات پیشآوری  پس از جمع :مداخله

 شیآزما گروهداده شد.  آموزش نیبه والدکار با آن  و گردید نصب شیگروه آزما
 فزارا نرم با( شنبه پنج یهاروز) یا قهیدق 45جلسه  هشتدر  قهیدق 310 مدت به
 توسط افزار نرم نیا .گرفتند اری قرآموزشمداخله  مورد یباز اسباب جعبه و یلیما
 و دیگرد یطراح یشناس روان و وتریکامپ استادان مشورت با و یقاتیتحق میت

 قصه، ،یباز آموزش،» قالب در که بود خشم تیریمد در یاصل عوامل یدارا
 و کاربر به نهیزم نیا دررا  یمختلف یها تیفعال و هاشنهادیپ «ریتصاو و لمیف

 در کهی سنت درمان و آموزش جوانب تمام ن،یهمچن. کرد یم هیارا یو خانواده
 برایی فهم قابل و ساده شکل به، شد یم استفاده مشاوره مراکز و ها کینیکل

شود و باید  ها مواجه می طراحی گردید و همه مواردی را که کودک با آن کودکان

فراگیرد، به تصویر کشیده شد. الزم به ذکر است که گروه شاهد به شیوه سنتی 
محور و مشاوره گروهی به صورت پرسش و پاسخ( زیر  روش معلم )با استفاده از

شنبه در مدرسه  های پنج ای در روز دقیقه 10نظر مشاور طی شش جلسه 
 نفره تحت آموزش قرار گرفتند.  27و  21خودشان در دو گروه 

  Kolmogorov-Smirnovها با استفاده از آزمون  نرمال بودن توزیع داده
های  گروهی به ترتیب با استفاده از آزمون گروهی و بین مقایسه درونبررسی گردید. 

Wilcoxon  وMann-Whitney افزار  نرمها در  انجام شد. در نهایت، دادهSPSS 
( مورد تجزیه و تحلیل version 22, IBM Corporation, Armonk, NY) 22 نسخه

 توان با تحلیلداری در نظر گرفته شد.  به عنوان سطح معنی P < 05/0قرار گرفت. 
 G*Power (G*Power 3.1.5 freeware, University ofافزار  نرم استفاده از

Düsseldorf, Düsseldorf, Germany )( 14انجام شد).  
 

 ها یافته

 شیگروه آزما ینفر برا 11و  شاهدگروه  ینفر برا 58 ،یهیاز جلسه توج پس
 ایخانواده  تیرضا عدم لیدل به ها نفر از نمونه 14 نهایت،انتخاب شدند. در 

نفر در گروه  53شدند و مطالعه با  خارجاز مطالعه  ،نداشتن تلفن همراه هوشمند
صورت  پژوهش یط در یزشیآغاز شد. ر شینفر در گروه آزما 52و  شاهد

 انجام نشد.Intention-to-treat (ITT ) لیتحل ن،ینگرفت و بنابرا
کودکان  هیکل ران،یدر ا هیدر دوره آموزش پا یتیجنس کیتوجه به تفک با
-Kolmogorovآزمون  جینتابودند.  پسرحاضر  تحقیقکننده در  شرکت

Smirnov  نکرد یرویپ نرمال عیها در دو گروه از توز داده عیتوزکه نشان داد .
 . آمده است 1جدول  کنندگان در شرکت ختیشنا تیجمع مشخصات
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یموردبررسیهانمونهیشناختتیمشخصاتجمع.1جدول

 ی(گروه نیب) Pمقدار  نفر( 503) کل نفر( 35) شیآزما گروه نفر( 35شاهد ) گروه یفیک یرهایمتغ سطوح  ریمتغ
 710/0 11/9 ± 49/1 10/9 ± 43/1 23/9 ± 51/1  انحراف معیار( ±)میانگین  )سال( سن

 3( 0/29)  3( 8/5) 0( 0) اول [)درصد( تعداد] مقطع

970/0 

 31( 5/29)  1( 5/11)  25( 2/47)  دوم
 20( 0/19)  17( 7/32)  3 (7/5)  سوم

 23( 9/21)  20( 5/38)  3 (7/5)  چهارم
 24( 9/22)  4( 7/7)  20( 7/37)  پنجم
 4( 8/3)  2( 8/3)  2( 8/3)  ششم

 *007/0 7( 7/1)  4( 7/7)  3 (7/5)  سواد یب [)درصد( تعداد] پدر التیتحص سطح
 11( 2/15)  5( 1/9)  11( 8/20)  ییابتدا

 28( 7/21)  10( 2/19)  34( 0/18)  کلیس
 37( 2/35)  19( 5/31)  34( 0/18)  پلمید

 3( 9/2)  2( 8/3)  1( 9/1)  یکاردان
 12( 4/11)  10( 2/19)  2( 8/3)  یکارشناس

 2( 9/1)  2( 8/3)  0( 0) ارشد یکارشناس

 [)درصد(]تعداد  مادر التیتحص سطح

 *018/0 2( 8/3)  2( 8/3)  2( 8/3)  سواد یب
 12( 4/11)  5( 1/9)  7( 2/13)  ییابتدا

 22( 0/21)  8( 4/15)  14( 4/21)  کلیس
 41( 8/43)  21( 4/40)  25( 2/47)  پلمید

 3( 9/2)  1( 9/1)  2( 8/3)  یکاردان
 11( 2/15)  13( 0/25)  3 (7/5)  یکارشناس

 2( 9/1)  2( 8/3)  0( 0) ارشد یکارشناس
 

 
 

 با یلیتحص مقطع و سن لحاظ از یدار یمعن تفاوت گروه دو اساس،این  بر
 گروه دو نیوالد التیتحص سطحبین  یدار یمعن تفاوت کهی حال در ؛نداشتند گریکدی
 7/30درصد پدران و  8/21 شیکه در گروه آزما یبه طور مشاهده شد؛ گریکدی با

و  7/5 بیبه ترت شاهددر گروه  زانیم نیاو  بودند یدانشگاه التیتحص یدارا مادران
 درصد بود.  5/9

 در. به دست آمد Cronbach's alpha ،72/0 ضریباساس  آزمون بر ییایپا
وجود  آن یها مؤلفه و خشم لحاظ ازدو گروه  نیب یدار یتفاوت معن ،هیحالت پا
در جدول  انجام مداخلهآن قبل و بعد از  یها خشم و مؤلفهمیانگین نمره . نداشت

 شده است.  ارایه 2
 

مطالعهانجامازپسقبلوگروهدودرآنیهامؤلفهوخشمنمرهسهیمقا.2جدول

 ی(گروه )درون Pمقدار  درصد تغییرات آزمون پس آزمون شیپ تعداد گروه ریمتغ

 ≤ 001/0 -08/21 23/4 ± 18/2 81/5 ± 92/2 52 شیآزما پرخاشگرانه احساس
 ≤ 001/0 -15/9 51/4 ± 82/2 23/5 ± 23/3 53 شاهد
  -78/17 37/4 ± 52/2 51/5 ± 08/3 105 کل

   810/0 340/0  ی(گروه نیب) Pمقدار 
 ≤ 001/0 -41/23 11/3 ± 81/1 88/4 ± 53/2 52 شیآزما پرخاشگرانه فکر

 ≤ 001/0 -27/13 40/4 ± 09/2 08/5 ± 54/2 53 شاهد
  -37/18 01/4 ± 01/2 98/4 ± 53/2 105 کل

   070/0 570/0  ی(گروه نیب) Pمقدار 
 ≤ 001/0 -37/27 27/7 ± 71/2 48/10 ± 12/4 52 شیآزما پرخاشگرانه رفتار

 ≤ 001/0 -30/15 13/8 ± 24/4 19/10 ± 19/5 53 شاهد
  -28/21 70/7 ± 59/3 33/10 ± 89/4 105 کل

   480/0 130/0  ی(گروه نیب) Pمقدار 
 ≤ 001/0 -25/21 11/15 ± 85/4 17/21 ± 21/8 52 شیآزما خشم

 ≤ 001/0 -71/14 04/17 ± 32/7 49/20 ± 97/8 53 شاهد
  -43/20 09/10 ± 21/1 83/20 ± 59/8 105 کل

    580/0  ی(گروه نیب) Pمقدار 
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 لیدو گره به دل نیدار ب یعدم مشاهده تفاوت معنکه توان نشان داد  لیتحل
 استفاده و خشم تیریمد یسنت یآموزش برنامه در شرکتاندازه حجم نمونه نبود. 

 یکل نمره و خشم مؤلفه سه دار یمعن کاهش باعث ،گروه دو هر در یلیام یباز از
دو  بین سهی(. در مقاP ≤ 001/0 موارد تمام)در  شد Novaco اسیمق در خشم

مشاهده  یمورد بررس یها از شاخص کی چیدر ه یدار یگروه، تفاوت معن
به همان  یباز و جعبه اسباب یلیافزار ام استفاده از نرم دیگر، به عبارتنگردید. 

 تأثیر داشت؛خشم کودکان  تیریدر آموزش مد ،موجود یسنت یها اندازه روش
به طور  شیآن در گروه آزما یها کاهش نمرات خشم و مؤلفه زانیهرچند م
 (. 2بود )جدول  یسنت یها از روش ترشیدرصد ب 17تا  10متوسط 
 گروه دو هر در 3 یازهایامت با االتؤس به پاسخ تعداد ،آزمون پس مرحله در
اضافه شد )با توجه به چهار  1و  صفر یهاازیاالت با امتؤو به س افتی کاهش

 848تا صفر  نیب شاهدگروه  در نهیگز هربودن سؤاالت، تعداد انتخاب  یا نهیگز
تواند  یبار م 832تا  صفر نیب شی( و در گروه آزمانهیعدد از هر گز 11نفر،  53)

و در گروه  شیافزا شاهدگروه  در 2 یازهایامت با االتؤس به پاسخ دراما  ،باشد(
 2 ازیامت به 3 ازیامت از شتریاختالف کاهش ب نیکه ا مشاهده شدکاهش  شیآزما
 (. 3 )جدول داد نشان را 1 به 3 از شیآزما گروه در و شاهد گروه در

 
وآزمونشی)پشیشاهدوآزمایهاگروهپاسخبهسؤاالت.3جدول

آزمون(پس

  شیشاهد و آزما یها پاسخ به سؤاالت گروه مرحله گروه
 (ییو نها هی)اول

 کل جمع 5 5 5 0

 848 145 219 213 271 آزمون شیپ شاهد
 848 58 240 249 301 آزمون پس

 832 128 229 259 211 آزمون شیپ آزمایش
 832 17 201 333 281 آزمون پس

 
دو  نیدار ب یعدم وجود تفاوت معن که با وجودها نشان داد  گروه نیب سهیمقا

 به شیگروه آزما پاسخآن،  یها شاخه رینامه و ز پرسش یگروه در نمرات کل
 شاهد گروه با یدار یمعن صورت به آزمون پس مرحله در 15 و 12، 9 سؤاالت

 (. 4)جدول  داشت تفاوت
 

 بحث
 که یخطرات و نوجوانان و کودکان در خشونت و خشم آمار شیافزا به توجه با

 و پزشک به مراجعه عدم ،نیهمچنو  باشد داشته جامعه یبرا تواند یم ندهیآ در

 به منظور یکاربرد یافزار نرمحاضر  پژوهش در ،مشاوره و درمان یباال یها نهیهز
 به شده یآور جمع یمحتوا. شد هیارا کودکان به خشم تیریمد مهارت آموزش
 کاهش جهت افزار نرم نیا جذاب و کننده سرگرم یها تیفعال و یباز مطالب، همراه

 در یمتفاوت مراحل صورت به آن تیریمد مهارت آموزش همراه به خشم زانیم
 دیتول افزار نرمکه  رسد یم نظر به ،آمده دست به جینتا اساس بر .شد داده قرار برنامه
که  نی. نکته قابل تأمل ادهدف موفق بو نیدر ا «یباز اسباب جعبه و یلیام» شده

 ش،یآزمون در گروه آزما پسمرحله در  آن یها مؤلفه و خشم نمرات کاهش زانیم
درصد  17تا  10 نیطور متوسط ب بهدو گروه،  نیدار ب یعدم تفاوت معن با وجود

 دیشاباشد.  یارزشمند م ینیتفاوت از لحاظ بال زانیم نیبود که ا شاهداز گروه  شتریب
دو والد  هر برایباشد که  نیوالد التی، تفاوت در سطح تحصاختالف نیا لیدل کی

احتمال  ن،یبود. همچن شاهدباالتر از گروه  یدار یبه صورت معن شیدر گروه آزما
مدت زمان کار با  شیافزا ایتر و  قیدق یها اسیخشم با مق یابیصورت ارز دردارد 
 دار شود.  یمعن زین یتفاوت از لحاظ آمار نیا ،افزار نرم

 یبرا همو  فرد یبرا هم ینوجوان و یکودک دوران مشکالت به کردن توجه
نه تنها در دوران ، مشکالت نیا؛ چرا که عدم درمان است تیاهم زیحا اجتماع
 یتواند به اختالالت روان یبلکه م ،به دنبال دارد یهجمشکالت قابل تو یکودک

و  یاگر موقت یحت ،یمهم در کودک ی. اختالالت روان(15د )شو لیتبد یبزرگسال
چرا که ممکن به دنبال داشته باشد؛  یجد یامدهایگذرا باشد، احتمال دارد که پ

 عوارض ،حد اعتدال از خارج خشم(. 11) کندو رشد کودک را مختل  یریادگیاست 
 ضربان شیافزا موجبخشم  ،یاز لحاظ جسم .دارد همراهبه  یمهم یو روان یجسم
اختالل در خواب و  لرزش، عوارضی همچون تواند یو م شود می تنفسو  قلب

 ،یجنبه روان از. (1) باشد داشته دنبال به را درد استراحت، اختالل در هضم غذا و دل
 حالت دادنو از دست  یو روان یعقل یعیطب یعملکردهادر  اختالل باعث خشم
 یها یریگ میرا به تصم انسان یو افراط دیشد خشم(. 7) گردد یم نشاط و یشاداب
ممکن است و حتی آورد  یرا به وجود م یکشاند و مشکالت سخت یو زودگذر م عیسر

 .(7) شود یخودکش یحت و گرانیو د نیخشمگ شخصو شکنجه  آزاربه  منجر
 ،اساس نیا بر .خشم انجام شده است تیریمد نهیزم در یاریبس قاتیتحق

درمان  ،(PMTیا  Parent Management Training)والد  تیریآموزش مد
 یدرمان قصه ،(CBTیا  Cognitive behavioral therapyی )رفتار -یشناخت

(Storytelling )درمان یباز و( یPlay therapy از جمله )تیریمد یسنت یها  راه 
 توان یم خشم تیریمد مدرن یها راه جمله از(. 4، 7، 12)روند  به شمار میخشم 

تحت  یمتعدد یافزارها نرمکنون تا. کرد اشاره همراه تلفن و انهیرا از استفاده به
چه در زبان  ها بیشتر آنشده است که  یخشم طراح تیریمد نهیدر زم دیاندرو
 یه صورت متنم بکنترل خش ایخشم  تیریبا عنوان مد یسیچه انگل ی وفارس
 اند.  بودهمربوط به بزرگساالن  شتریبو  داشته یجنبه آموزش تنهاو  بوده

 

آزمونپسمرحلهدرگروهدودر11و9،12سؤاالتبهپاسخنحوه.4جدول

شماره 
 سؤال

صفر  گروه متن سؤال
 )هرگز(

5  
 به ندرت()

5  
 (اوقات یگاه)

5 
 (شهیهم)

 Pمقدار 
 ی(گروه )بین

 .گوید می ناسزا و شود می خشمگین ببازد بازی در وقتی 9
 0( 0)  8( 4/15)  23( 2/44)  21( 4/40)  آزمایش

034/0 
 2( 8/3)  18( 0/34)  17( 1/32)  11( 2/30)  شاهد

12 
 دشمن را مقابل طرف بازی در و پذیرد نمی را دوستانه رقابت

 .داند می خود
 0( 0)  2( 8/3)  15( 8/28)  35( 3/17)  آزمایش

027/0 
 2( 8/3)  10( 9/18)  14( 4/21)  27( 9/50)  شاهد

15 
 هایش خواسته شدن برآورده برای انتظار تحمل و است عجول

 .ندارد را
 11( 2/21)  20( 5/38)  15( 8/28)  1( 5/11)  آزمایش

022/0 
 21( 1/39)  11( 2/30)  8( 1/15)  8( 1/15)  شاهد

 .شده است ها بر اساس تعداد )درصد( گزارش داده
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به زبان  دیتحت اندرو ی، تا به امروز بازصورت گرفته یها یبررس اساس بر
 نیچند رانیا در تاکنون ،وجود نینشده است. با ا یطراح خشمکنترل  یبرا یفارس

و آموزش به کسب  کمک یمهره و صفحه برا یبه صورت سنت یرماند یباز
 صورت به یشناس روان انکودکان و نوجوانان توسط متخصص یزندگ یها مهارت

. باشند می دسترس در یکیزیف یباز صورت به که است شده دیتول و یطراح یعلم
 یجانه یریتمد یبرا) کنترل خشم یتوان به مجموعه باز یها م یباز نیاز جمله ا

برخاسته  یاز رفتارها یریجلوگ ،یدرمان یباز نیدر ا یاصل یاشاره کرد. سع (خشم
دهد.  یخود را نشان م یو تکانش یعصب یبا رفتارها اغلبخشم است که  جانیاز ه

 شامل( یجاناته یریتمد ی)برا داری یشتنخودرمانی  های یمجموعه باز ،نیهمچن
 به که باشد یم سال 12تا  1 نیسن در نوجوانان و کودکان یبرا یدرمان یباز 1

 (. 17پردازد ) یدر کودکان م یخودکنترل یها مهارت آموزش
 Anger and Irritability Management Skills (AIMS) نینالآ افزار نرم

هم به صورت  که افزار نرم نیاشده است.  یطراح ینظام افرادو  بازنشستگان یبرا

محسوب  یقابل استفاده است، باز دیو اندرو IOS یها فرم و هم در پلت نینالآ

« خشم تیریمد طرح و ابزار خشم، ثبت ،یریادگی» یاصل بخش از چهارشود و  ینم

و شدت  علت خ،یتارتواند  افزار، فرد می با استفاده از این نرم تشکیل شده است.

 برنامه نیا. ی، آن را کنترل نمایدساز آرام یها کیتکنو با  کند ثبترا  خود خشم

 در کودکان یبرا متناسب یظاهر و است شده یطراح بزرگساالن یبرا یکاربرد

 . (18) شود ینم مشاهده آن

 The Boy Who Could Not یکنترل خشم، باز یها یاز باز یکی

Control His Anger کمک به کنترل  یتلفن همراه برا یباز نیاباشد.  یم
 که است یپسر درباره ،کودکانه بخش الهام ییدئویو داستان کی اساس برخشم 

بخش به کودکان در کنترل  داستان الهام نیا .کند کنترل را خشمش تواند ینم
خود در هنگام  یخو و خلق حفظ یریادگی و درک برو  کند یمخشم کمک 

 توان یم یباز نیا بی. از معادارد تأثیر یدهنده قدرتمند زندگ رییکشف عناصر تغ
 . (18) کرد اشاره آن زبان نبودن یفارس و انیرانیا یبرا نبودن دسترس در به

به عنوان  کاربران نظر از 2018 سالدر  Anger managementبرنامه 
 کنترل خود، خشم از درک» بخش چهار آن در که شد شناخته افزار نرم نیبهتر

 نیا. است شده آورده« هشدارها و نکات لحظه، در خشم کنترل مزمن، خشم
 یبرا ای کننده سرگرم طیمحباشد و  می متن و ریتصاو شامل فقط برنامه

 که ییافزارها نرم به نسبتموجود در آن،  ریتصاوهرچند به دلیل  ؛ندارد مخاطب
 (.18است ) تر جذاب ، برای کاربراندارند یشتریب متن

زبان  فارسیساله  12تا  8کودکان  برایمتناسب  یباز یک میلیا یباز
 به نسبت برنامه این مزیت. یدرس ییدحاضر به تأ مطالعه درآن  یکه اثربخش است

 باشد و با نمی متن پایه بر که بود این فارسی زبان به شده طراحی های برنامه

 همچنین،. است شده طراحی کودکان برای بصری، و ذهنی های جذابیت رعایت
 این. دهد می قرار کودک اختیار در خشم مدیریت جهت در مختلفی های روش
به  نسبتتر بودن  و جامع یرانبا فرهنگ ا همچون مطابقت مزایایی برنامه
 دارد.  یسیشده به زبان انگل یطراح یها برنامه

 

 ها محدودیت
قابل  فقطخود و  هیدر نسخه اول اکنونحاضر،  پژوهششده در  یطراح برنامه

که دچار اختالالت  یآن در کودکان ریتأث ن،یاست. همچن دیاندرو طیاستفاده در مح

تحت  ای( یشناس معتبر روان یها آزمون اساس برشده  اثباتخشم ) کنترل ینیبال
 باشد. ینم میتعم قابل ،هستند نانهیخشمگ یبا هدف کنترل رفتارها یدارودرمان
 

 پیشنهادها
آن در  یاثربخش زانیم نییبا هدف تع ندهیدر مطالعات آتوان  میافزار  نرم نیاز ا
 یو رفتارها ینیبال یها استاندارد کودکان مبتال به سندرم یها با درمان سهیمقا

 و انمراقب ن،یوالد یبرا افزار نرم یطراح ،نی. همچنکردپرخاشگرانه استفاده 
 -یشناخت رشد اساس بر یسن یها گروه یبرا یاختصاص یطراح و انیمرب
 .بود خواهد مناسب کودکان یادراک -یروان
 

 گیری نتیجه
آموزش  در یباز و جعبه اسباب یلیام یدیافزار اندرو نرم که رسد ینظر م به
 یسال موفق بود و باعث کاهش رفتارها 12تا  8کودکان  به خشم تیریمد

 سن شد. نیپرخاشگرانه در ا
 

 تشکر و قدردانی
 با مصوب افزار مهندسی نرمشناسی رنامه مقطع کا نپایااز  تحقیق حاضر برگرفته

 اخالق کد دارای و نصفهاوری سپاهان اآ سسه آموزش عالی علوم و فنؤم
IR.SSRC.REC.1399.038 ى قاآاستاد راهنما، جناب از بدین وسیله . باشد می

مهندسی کامپیوتر پردازش تصویر و تشخیص  تخصصی دکتری ،امیرحسن منجمی
  آید. اجرای این پژوهش همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل میدر  که الگو

مقاله حاضر از میان مقاالت ارسال شده به دبیرخانه پنجمین کنفرانس 
های  با نگاه ویژه به بازی« ها ها و چالش ای؛ فرصت های رایانه بازی»المللی  بین

، اصفهان(، از سوی هیأت تحریریه مجله پژوهش در علوم 1398درمانی )بهمن ماه 
سندگان از پژوهشگاه فضای بخشی مورد تقدیر قرار گرفت. بدین وسیله نوی توان

مجازی مرکز ملی فضای مجازی به جهت حمایت از انتشار این مقاله قدردانی به عمل 
آوری  آورند. همچنین، از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان که در جمع می
 گردد.  ها و به ثمر رسیدن این پروژه نقش مهمی داشتند، سپاسگزاری می داده

 

 نویسندگاننقش 
ت خدما، گذاری سرمایه، مطالعهدازى پر هیدو احی اطر، مژده السادات موسوی

، مطالعهى ها نمونهات و تجهیزدن هم کرافر، علمی مطالعهو یی اجرو اپشتیبانی 
، نوشته دست تنظیم، رماآتخصصی ت خدما، تفسیر نتایجو  تحلیل، ها آورى داده جمع

نهایی جهت نوشته دست تأیید، مفاهیم علمینظر از نوشته دستیابی تخصصی ارز
تا ز غااز آمطالعه م نجاایند اچگی فررحفظ یکپا ولیتؤمس، فتر مجلهدبه ل ساار
و حی اطرآبادی،  علون عاطفه احمدی، ات داورانبه نظر پاسخگوییر و نتشاا
یابی تخصصی ارز، نوشته دست تنظیم، تفسیر نتایجو  تحلیل، مطالعهدازى پر هیدا

فتر دبه ل ساارنهایی جهت نوشته دست تأیید، نظر مفاهیم علمیاز نوشته دست
 پاسخگوییر و نتشااتا ز غااز آمطالعه م نجاایند اچگی فررحفظ یکپا ولیتؤمس، مجله

 را به عهده داشتند. ات داورانبه نظر
 

 منابع مالی
  مقطع نامه نپایاج از مستخرت طالعااز اتحلیل بخشی س ساا بر حاضر مطالعه
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و  نصفهاوری سپاهان اآ سسه آموزش عالی علوم و فنؤمبا مصوب شد ارشناسی رکا
در  باشد. مؤسسه مذکور می IR.SSRC.REC.1399.038 اخالق کد دارای
اى تأیید نهایی مقاله برو  نوشته دستتنظیم ، ها نارش آگزو تحلیل ، ها آورى داده جمع

پردازی تا اجرا با هزینه شخصی انجام  پژوهش از ایده ست.اشته انظر ندل عمار انتشاا
بخشی، با  بررسی و انتشار تحقیق حاضر در مجله پژوهش در علوم توان پذیرفت.

حمایت مالی پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی، حامی پنجمین 
  های درمانی صورت گرفت. های کامپیوتری با رویکرد بازی المللی بازی همایش بین

 در طراحی، تدوین و گزارش این مطالعه نقشی نداشت. این پژوهشگاه
 

 تعارض منافع
آموخته  دانشمژده السادات موسوی باشند.  منافع نمیرض تعان داراى نویسندگا

وری آ سسه آموزش عالی علوم و فنؤافزار از م کارشناسی مهندسی نرم مقطع
ت أو عضو هی مدیر مرکز مشاوره توتیاآبادی  علونه احمدی فعاطکتر سپاهان و د

 باشد. وری سپاهان میآ سسه آموزش عالی علوم و فنؤعلمی م
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Abstract 
 

Introduction: Currently, anger and violence are one of the important reasons for referral of children and adolescents 

to counseling and psychotherapy centers. Anger management skills are among the most effective approaches to 

prevent the expansion of high-risk behaviors and to improve personal and social efficiency. The purpose of this study 

is to design a new game for anger prevention and teaching anger management skills in children. 

Materials and Methods: Given the availability of smart phones, the game was designed and implemented as an 

Android-based application for children. Using the Basic4Android software, the game was developed according to the 

advice taken from peers expert in the psychology and computer fields. To evaluate the clinical effectiveness of the 

game, 105 children aged 8 to 12 years old from Khomeini Shahr, Iran, were selected and randomly divided into the 

control and experimental groups. The experimental group (n = 52) received the software while the control group  

(n = 53) were trained by the traditional method and group method under the supervision of a counselor. Anger rate 

was measured using the Novaco Anger Inventory (NAI). Paired t-test and independent t-test were administered for 

the intra- and intergroup comparisons, respectively. 

Results: Participation in the traditional anger management training program and Emily and the Toy Box play in both 

groups significantly reduced the three components of anger and overall anger score on NAI. In other words, using 

Emily and the Toy Box game was just as effective as traditional methods of teaching anger management to children. 

However, the reduction in anger scores and its components in the experimental group averaged 10 to 17% more than the 

traditional methods. 

Conclusion: The results of this study showed that the android application “Emily and the Toy Box” may be 

effective for teaching anger management skills in children aged 8 years and older and particularly, it reduces 

aggressive behaviors in children. 

Keywords: Anger, Anger management, Serious game, Smart phone, Children 
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