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مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای رفتاری و آموزش ذهنیتهای طرحوارهای بر
روی پرخاشگری کودکان کار  10الی  12ساله
احد عبدی ، 1نفیسه حناچی ، 2فائزه سیه

بازی3

 1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد ،تفرش ،ایران (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکتری مطالعات زنان ،دانشگاه آزاد ،تهران ،ایران
 3کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی اثربخشی آموزش مهارتهای رفتاری و آموزش ذهنیتهای طرحوارهای بر روی
پرخاشگری کودکان کار  10الی  12ساله بود .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،آزمایشی از نوع پیش آزمون
پس آزمون با گروه کنترل با آرایش تصادفی در آزمودنیها بود .جامعه آماری شامل کودکان کار  10الی  12ساله تحت پوشش
کلینیک مددکاری اجتماعی نوید مهر واقع در شهرک ولیعصر شهر تهران به تعداد  89نفر بود که از میان آنها با توجه به لزوم
انجام مداخله 45 ،نفر به عنوان نمونه با روش هدفمند انتخاب شده و در سه گروه ( 15نفر گروه آموزش ذهنیتهای طرحواره
ای 15 ،نفر گروه آموزش مهارتهای رفتاری و  15نفر گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند .گروه اول تحت  8جلسه
آموزش مهارتهای رفتاری ،گروه دوم تحت  8جلسه آموزش ذهنیتهای ی قرار گرفتند و گروه سوم هیچ آموزشی دریافت
ننمودند .جهت سنجش پرخاشگری از مقیاس پرخاشگری پرسشنامه آخنباخ استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد هم آموزش
مهارتهای رفتاری و هم آموزش ذهنیتهای طرحوارهای در کاهش پرخاشگری کودکان کار اثربخش میباشد.
واژههای کلیدی :ذهنیتهای طرحوارهای ،مهارتهای رفتاری ،پرخاشگری ،کودکان کار
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مقدمه
کار اجباری برای کودکان و به کارگیری آنها در زمانی که جسم و روان آنها در حال رشد است ،آسیبهای جدی را به بار
خواهد آورد و آثار آن برای همیشه گریبان آنها را خواهد گرفت[ .]1کودکان کار عالوه بر آسیبهای جسمی با آسیبهای
غیرجسمی که معموالً برگشتناپذیر نیز هست ،روبهرو میشوند ،برای مثال ،کودکان کارگر از بُعد رشد شناختی دچار ضعف
هستند و برای همین نمیتوانند از آموزش و پرورش برخوردار گردند و حتی در بعضی تواناییها مانند محاسبات ضعیف عمل
میکنند[ .]2این امر میتواند به طور مستقیم بر تصورات آنان بر خودشان تأثیر گذاشته و مهارتهای اجتماعی آنان را
دستخوش تخریب قرار دهد و حتی به بروز اختالالت رفتاری منجر گردد.
به دست آو ردن اطالعات دقیق پیرامون کار کودک دشوار است ،زیرا بین منابع دادهای در زمینه تعریف و ساختار کار
کودک عدم توافق وجود دارد .با این حال طبق آمار سازمان بینالمللی کار تعداد کودکان کار در سراسر جهان حدود 168
میلیون نفر میباشد که  85میلیون نفر آنها به کارهای مخاطرهآمیز اشتغال دارند [.]3
موضوع سالمت و رفاه کودکان کار آن هم از ابعاد مختلف جسمی ،ورانی و اجتماعی حائز اهمیت است .در بعد سالمت
روانی این کودکان از جمله هیجان هایی که در زندگی آنها نقش مهم و مؤثری دراد ،هیجان خشم و پرخاشگری می
باشند[.]4
پرخاشگری یکی از ویژگیهای شخصیتی است که در آسیبپذیر شدن افراد در برابر ارتکاب به تجارب پرخطر ماننـد
تمایل به مصرف مواد خصوصاً در پسران بسیار مهـم به حسـاب مـیآیـد [ .]5بـر اساس مدل باس و پری،)1992( 1
پرخاشگری دارای سـه بعـد (ابـزاری ،عاطفی و شناختی) است .بعد ابزاری یا حرکتی که بـه شکل پرخاشگری کالمی و
جسمانی نمایان میگردد و هدف اصلی آن آسیب رساندن به دیگـران اسـت؛ بعد عـاطفی و هیجـانی کـه بـه صـورت خشـم
بـروز می کند و عوامل و شرایط درونـی ارگـانیزم را بـرای برانگیختگی فیزیولوژیک و هیجانی آمـاده مـیسـازد .ایــن بعــد
وظیفــه تــدارک و آمــاده ســازی رفتــار پرخاشـگرانه را بـر عهـده دارد؛ بعـد شـناختی کـه خصومت نام دارد سبب ایجاد
احساس غـرضورزی ،دشمنی و کینهتوزی نسبت به دیگران میشـود[ .]6بنابراین رفتار پرخاشـگرانه در یـک سـازه کلـی قـرار
دارد ،سازههایی که میتوانند به صـورت پرخاشـگری جسمانی ،پرخاشگری کالم ،خشـم و خصـومت نمایـان گردند.
محققـان بـروز رفتارهـای پرخاشگرانه را نیز به علل مختلفی نسبت دادهاند .در این خصوص ،کریک و دودیج با ارائه
مدل پـردازش اطالعات اجتماعی ،نقش سـاختارهای ذهنـی بـه ویـژه طرحــوارههــای شــناختی را در تنظــیم رفتارهــای
پرخاشگرانه مهم تلقی کردهاند [ .]7اشتر و ایزاسکون )2010(2نیز معتقدند که رفتار پرخاشـگرانه بـه علـت درونـیشدن تعداد
زیـادی از طرحـوارههـای پرخاشـگر ،در ساختار ذهن فرد بروز میکند .در این مدل ،مفهـوم طرحواره نشانگر دامنهای از
اطالعات اجتماعی ،ماننـد اطالعاتی درباره خود ،دیگران و نقشها و رویدادهای اجتماعی است [ .]8رفتـار پرخاشگرانه ،محصول
نـوع خاصـی از طرحـوارههـای شــناختی بــه نــام اســکریپت3است کــه مســئولیت رمزگردانی ،مـرور ذهنـی ،ذخیـره-
سـازی و بازیـابی نشانهها ،گـرایشهـا و رفتارهـای پرخاشـگرانه را بـر عهده دارد .اینگونه طرحوارهها حتـی اگـر یـک بـار
درونی شده باشند نقش مهمی در ثبـات پرخاشـگری در طول زمان و در موقعیت های مختلف ایفا میکنند[.]9
بر این مبنا ،یکـی از مـداخالت در زمینـه پرخاشـگری ،میتواند آموزش ذهنیتهای طرحوارهای باشد .ذهنیت
طرحوارهای یک الگوی سازمان یافته از تفکر ،احساس و رفتار است که منشأ آن مجموعهای از طرحوارههایی است که از سایر
ذهنیتهای طرحوارهای ،مستقل میباشد[ .]10یانگ فرض کرده است که افراد پرخاشگر چهار ذهنیت طرحواره مرکز دارند:
& Perry
& Izaskun

1Buss

2Eshter
3Script
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محافظ بیتفاوت ،کودک عصبانی ،کودک رها شده و والد تنبیهگر [ .]11عالوه بر این ذهینیتها ،یک ذهنیت بزرگسال سالم
وجود دارد که نماینده بعد سالم میباشد که در افراد پرخاشگر ضعیف است .در ذهنیت کودک رهاشده /آسیبدیده ،احساس
ناتوانی و درماندگی در رسیدن به خواستههایشان و گرفتن حمایت و مراقبت از مراقبینشان میباشند .عالئم و نشانههای این
ذهنیت؛ احساس درماندگی ،ضعیف و بیارزش بودن ،ایدهآل کردن والدین و تالشهای افراطی برای اجتناب از ترک شدن می-
باشد .در ذهنیت کودک تکانشی ،فرد به شکل تکانشگرانهای برای رفع نیازهایش عمل میکند و به صورت شدیدی خشمگین،
تکانشی ،خوارکننده و پرتمنا میباشد .در ذهنیت مراقب بیتفاوت ،ارتباط فرد با احساسات و نیازهایش قطع میباشد (به صورت
دفاعی ،بی تفاوتاند) .عالئمشان؛ بیتفاوتی ،مالل ،سوء مصرف مواد و الکل ،انزوای اجتماعی ،خودزنی (که برای از بین بردن
عواطف و شناختهای ناخوشایند میباشد)[ .]11در آموزش ذهنیتهای طرحوارهای ،با آموزش این ذهنیتها ،تالش میشود تا
ذهنیت بزرگسال سالم را فعال نمود.
از سوی دیگر ،یکی دیگر از روشهای کاهش پرخاشگری ،آموزش مهارتهای رفتاری میباشد ،زیرا کودکان کار به
منظور تأمین نیازهای مادی خود و خانواده و یا بر اساس قالبهای فرهنگی و سنتی حاکم بر جامعه مجبورند در سنین بسیار
پایین کار کنند[ ]12که این امر موجب میشود تا از آموزشهای الزم در زندگی عقب بمانند و دچار آسیبهای گاهاً جبران-
ناپذیری شوند.
مهارت رفتاری به عنوان مهارتهای الزم برای انطباق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بین فردی رضایت بخش
تعریف میشود [ .]13مهارتهای رفتاری ،اغلب بهعنوان مجموعه پیچیدهای از مهارتها در نظر گرفته شدهاست که شامل
ارتباط ،حل مسئله و تصمیمگیری ،جرأتورزی ،تعامل با همساالن و گروه و خود مدیریتی میشود [ .]14ویژگیهای مهارت-
های رفتاری عبارتند از :هدفمند بودن ،آموختنی بودن ،به هم مرتب بودن ،متناسب بودن با وضعیت و انتظارات دیگران ،مجزا
بودن واحدهای رفتاری و داشتن مهارگری شناختی .بنابرای کسی که از لحاظ رفتاری و اجتماعی کمبود دارد ،ممکن است
عناصر اصلی مهارت ها را فرا گرفته باشد ،اما از فرآیندهای فکری الزم برای استفاده از این عناصر در تعامالت خود بی بهره
باشد [ .]15فقدان مهارتهای رفتاری مناسب موجب مشکالت بعدی در زندگی ،مانند شکست تحصیلی ،عدم استخدام و از
دست دادن شغل ،افسردگی ،رفتارهای چالش برانگیز ،گوش بزنگی ،انزوای اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه میشود .از سوی دیگر
آموزش مهارتهای رفتاری موجب بهبود روابط شخصی با همساالن و بزرگساالن ،کاهش رفتارهای بزهکارانه و رفتارهای
نامناسب در کالس میشود[ .]16بنابراین با توجه به شیوع و پایداری پرخاشگری در بین کودکان کار و مشکالت همراه با آن و
از سوی دیگر اهمیت و تأثیر آموزش مهارتهای رفتاری در زندگی کودکان کار و برطرف کردن مشکالت گوناگون رفتاری آنها
و نیز با توجه به نزدیکی علل پرخاشگری با ذهنیتهای طرحوارهای ،در این مقاله به بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش مهارت-
های رفتاری و آموزش ذهنیتهای طرحوارهای در پرخاشگری کودکان کار پرداخته میشود.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،آزمایشی از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل با آرایش تصادفی در
آزمودنیها بود .جامعه آماری شامل کودکان کار  10الی  12ساله تحت پوشش کلینیک مددکاری اجتماعی نوید مهر واقع در
شهرک ولیعصر شهر تهران به تعداد  89نفر بود که از میان آنها با توجه به لزوم انجام مداخله 45 ،نفر به عنوان نمونه با روش
هدفمند انتخاب شده و در سه گروه ( 15نفر گروه آموزش ذهنیتهای طرحوارهای 15 ،نفر گروه آموزش مهارتهای رفتاری و
 15نفر گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند .گروه اول تحت  8جلسه آموزش مهارتهای رفتاری ،گروه دوم تحت 8
جلسه آموزش ذهنیتهای طرحواره ای قرار گرفتند و گروه سوم هیچ آموزشی دریافت ننمودند .جهت سنجش پرخاشگری از
مقیاس پرخاشگری پرسشنامه آخنباخ استفاده شد.
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پرسشنامه آخنباخ :این پرسشنامه توسط آخنباخ ( )1990در قالب  113سؤال با طیف لیکرت (خیر ،بعضی اوقات،
بلی) تهیه شده است .در این پرسشنامه اطالعات از طریق سه منبع والدین ،معلم و خود کودک از مقیاسهای درجهبندی
رفتار ،استفاده میشود .این مقیاسها بهترتیب عبارتند از :سیاهه رفتاری کودک )(CBCL؛ پرسشنامه خودسنجی )(YSR؛ و فرم
گزارش معلم ) .(TRFاین مقیاسها را آخنباخ براساس شیوههای آماری مانند تحلیل عوامل پرورش داده و به دو عامل کلی که
آنها را اصطالحاً درونیسازی و برونیسازی مینامد دست یافته است.
سیاهه رفتاری کودک ) (CBCLتوسط والدین و یا فردی که سرپرستی کودک را برعهده دارد ،تکمیل میگردد.
مشکالت عاطفی ،رفتاری و اجتماعی کودک درجهبندی میگردد .پاسخدهنده براساس وضعیت کودک در  6ماه گذشته ،هر
سوال را بصورت  =0نادرست است؛  =1تا حدی یا گاهی درست است و  =2کامال یا غالب ًا درست است ،درجهبندی میکنند .این
فرم 8 ،مشکل یا سندرم عاطفی -رفتاری را اندازه میگیرد.
ضرایب کلی اعتبار فرمهای  CBCLبا استفاده از آلفای کرانباخ  0/97و با استفاده از اعتبار بازآزمایی  0/94گزارش
شده است .روایی محتوایی (انتخاب منطق سؤاالت و استفاده از تحلیل کالس یک سؤاالت) ،روایی مالکی (با استفاده از
مصاحبه روان پزشکی با کودک و نیز همبستگی با مقیاس  )CSI-4و روایی سازه (روابط درونی مقیاسها و تمایزگذاری
گروهی) این فرمها مطلوب گزارش شده است.
این ابزار برای اولین بار در ایران توسط تهرانی دوست و همکاران ( )1381ترجمه و هنجاریابی شده است .در پژوهش
مینایی ( )1385دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاسها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ از  0/63تا  0/95گزارش شده است.
ثبات زمانی مقیاسها با استفاده از روش آزمون -بازآزمون با یک فاصله زمانی  5-8هفته بررسی شده که دامنه ضرایب ثبات
زمانی از  0/32تا  0/67بهدست آمده است .همچنین توافق بین پاسخدهندگان نیز مورد بررسی قرارگرفته است که دامنه این
ضرایب از  0/09تا  0/67نوسان داشته است.
جدول شماره  :1محتوای جلسات آموزش مهارتهای رفتاری
هدف

جلسه
اول

آشنایی ،بیان قوانین کار و گروه ،برقراری رابطه و آموزش خوب گوش دادن

دوم

معرفی انواع مهارتها و کاربرد آموزش آنها و بررسی مبانی مهارتهای زندگی

سوم

آموزش کنترل و مدیریت خشم

چهارم

آموزش خودآگاهی و شناسایی و تمرکز بر خود

پنجم

آموزش حل مسأله و آموزش رسیدن به تمرکز مبتنی بر تنفس

ششم

تمرین تمرکز بر خود و ذهن آگاهی و افزایش قدرت تمرکز

هفتم

آموزش ارتقای عزت نفس و افزایش آرامش با تمرکز

هشتم

پایاندهی به آموزش ،جمعبندی و مرور آموختهها
جدول شماره  :2محتوای جلسات آموزش ذهنیتهای طرحوارهای
هدف

جلسه
اول

آشنایی ،بیان قوانین کار و گروه ،برقراری رابطه و آموزش خوب گوش دادن

دوم

معرفی انواع ذهنیتها و بررسی مبانی طرحوارههای ناسازگار

سوم

شناخت علل خشم با استفاده از تکنیک آدمک ذهنیتها

چهارم

شناسایی ذهنیتهای فعال با استفاده از کارتهای ذهنیت

پنجم

بررسی ذهنیتهای مختلف با استفاده از آدمکهای خانواده
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ششم

برونریزی پرخاشگری با استفاده از آموزش تکنیک والد سرزنشگر

هفتم

آموزش مدیریت پرخاش با استفاده از تکنیک بادکنکها

هشتم

پایاندهی به آموزش ،جمعبندی و مرور آموختهها

یافته ها
جدول شماره  :3میانگین ،انحراف استاندارد برای نمرات متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون
گروه

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه مهارتهای رفتاری

12/60

3/69

8/60

3/69

گروه ذهنیتهای طرحوارهای

11/13

3/50

7/46

3/94

گروه کنترل

11/13

4/80

11/40

4/40

مطابق اطالعات حاصل از جدول ،نمرات پرخاشگری در گروه مهارتهای رفتاری و گروه ذهنیتهای طرحوارهای در
پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش داشتهاست.

جدول شماره  :4نتایج آزمون لون برای بررسی مفروضه برابری واریانس
آماره F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

پیش آزمون

1/459

2

42

0/244

پس آزمون

0/574

2

42

0/568

با توجه به جدول فوق F ،بدست آمده معنیدار نیست .بنابراین تساوی واریانسها برقرار است و اجرای کوواریانس
امکانپذیر است.
جدول شماره  :5خالصه تحلیل کوواریانس در گروه های کنترل و آموزش مهارت های رفتاری

مدل اصالح شده
پس آزمون
متغیر
گروه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مربع

F

سطح معناداری

93/022
157/185
34/222
73/446

2
1
1
1

46/511
157/185
34/222
73/446

2/927
9/893
2/154
4/623

0/071
0/004
0/154
0/041
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خطا
کل

428/978
3522/0

27
30

15/888

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،بین دو گروه اثر اختالفی وجود دارد .به عبارت دیگر بین پس آزمون گروه
آزمایش در آموزش مهارتهای رفتاری و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .به معنای دیگر ،آموزش مهارتهای رفتاری در
کاهش پرخاشگری کودکان کار اثربخش میباشد.
جدول شماره  :6خالصه تحلیل کوواریانس در گروههای کنترل و آموزش ذهنیتهای طرحوارهای
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مربع

F

سطح معناداری

مدل اصالح شده

151/342

2

75/671

4/500

0/021

پس آزمون

147/256

1

147/256

8/757

0/006

متغیر

35/309

1

35/309

2/100

0/159

گروه

116/033

1

116/033

6/900

0/014

خطا

454/024

27

16/816

کل

3275/0

30

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،بین دو گروه اثر اختالفی وجود دارد .به عبارت دیگر بین پس آزمون گروه
آزمایش در آموزش ذهنیتهای طرحوارهای و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بهمعنای دیگر ،آموزش ذهنیتهای طرحواره-
ای در کاهش پرخاشگری کودکان کار اثربخش میباشد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد هم آموزش مهارتهای رفتاری و هم آموزش ذهنیتهای طرحوارهای در کاهش پرخاشگری کودکان
کار اثربخش میباشد .این نتایج با نتایج بابایی ،یزدی و حسینیان ( )1390که در پژوهشی دریافتند آموزش مهارتها با رهنمود
در کاهش اختالالت سلوک دانش آموزان دبستانی اثربخش است ،همسو بود .درمانگر ،در این پژوهش ،اهداف آموزش را به
صورت رشد خود ،پختگی و رشد ارتباط دستهبندی کرده است .در زمینه رشد خود کودکان از کارگاه برای بیان احساسات و
افکارشان ،کشف عالیق خود و کسب احساس کنترل بر روی محیط استفاده نمودند .در مورد فرآیند پختگی یا رسش ،کارگاه
مهارتها میتواند به منظور رشد و توسعه مهارتهای حرکتی ،شناختی ،زبانی و حل مسأله بهکار برده شود که فرصت آگاهی
یافتن از محیط خود را به کودک میدهد .آموزش مهارتهای رفتاری به کودکان پرخاشگر کمک میکند تا شیوههای سازگاری
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با محرکهای تنشزا را یاد بگیرند و بنابراین مخالفتها و نافرمانیهای کنشی و رفتارهای ناسازگار آنها کاهش یافته یا حذف
میشود.
آموزش مهارتهای رفتاری ،با مورد هدف قرار دادن عوامل بروز نافرمانی و لجبازی در کودکان ،در کاهش این مشکالت
در آنان مؤثر واقع میشود .کودکان در جریان آموزش قادر میشوند تا شیوههای ناسازگارانه مقابله را با شیوههای سازگارانهتر
جایگزین کنند و مهارتهای مقابلهای مثبتتر را از طریق الگوسازی و خودگویی مثبت ،به وسیله تمرینات گوناگون ،یاد بگیرد و
بیان کالمی احساسات را مدلسازی کنند .همچنین مهارتهای متنوع و سودمندی را در زمینههای مختلف شناختی ،عاطفی و
اجتماعی به منظور برقراری ارتباط مناسب با دیگران و حل مشکالت به شیوهای مؤثر فرا میگیرند و در طول جلسات درمان با
انجام فعالیتهای مختلف در ارتباط با سایر کودکان به تمرین این مهارتها پرداخته و بر آنها تسلط مییابند .بنابراین قادر
خواهند شد این مهارتها را به موقعیتهای مشابه در زندگی واقعی تعمیم داده و با بهکارگیری آنها به حل مشکالت هیجانی و
اجتماعی خود بپردازند و رفتارهای نابهنجار ناشی از فقدان یا کمبود این مهارتها به تدریج در آنها کاهش یافته و یا حذف می-
شود.
همچنین همانطور که نتایج پژوهش نشان داد ،آموزش ذهنیتهای طرحوارهای به نحو مؤثری موجب کاهش
پرخاشگری کودکان کار شد .در نظریهی روان تحلیلگری عنوان میشود ،ایدهی طرحوارههای شناختی بر این باور است که
فرآیندهای ناهشیار بر فکر و عاطفه و رفتار تاثیر میگذارند .اما خالف مفهوم ناهشیار در نظریهی روان پویایی ،طرحوارهها از
طریق پردازش ناهشیار اطالعات بر افکار ،عاطفه و رفتار تاثیر میگذارند ،نه از طریق انگیزشهای ناهشیار و سائقهای غریزی.
بهطورکلی در تببین این امر چنین به نظر میرسد که رویکرد ذهنیتهای طرحوارهای یک رویکرد جامع میباشد و شاید دلیل
برتری آن بر رویکرد شناختی ،تاکید آن بر رویکردهای درمانی مختلف در طول درمان با مراجعان است از جمله رویکردهای
رفتاری ،شن اختی ،تجربی و رابطه درمانی .در این رویکرد بر تغییر لحظه به لحظه در آگاهی نسبت به عواطف و احساسات تاکید
میشود و کودکان با رویکرد تجربی میتوانند با دیگران در ارتباط باشند و هیجانات منفی خود را نسبت به آنها نشان دهند و
در این میان درمانگر وارد شده و از کودک آسیبپذیر دفاع کرده و نوعی همدلی در او ایجاد میکند و به مراجعان کمک می-
کند که از طریق بزرگسال سالم با کودک آسیبدیده ارتباط برقرار کنند و بین آنها گفتگویی ایجاد شود و به کودک آسیب
دیده کمک می کند که وقایعی که در زمان حال در ارتباط با این احساس است را به خاطر آورد و با دیدگاه بزگسال سالم به آن
بنگرد.
اصـالح ذهنیتهای طرحوارهای میتواند راهی برای دسـتیابی بـه بهبـود بالینی دیرپا باشد؛ لذا توجه به ابعاد شناختی
و عـاطفی و عوامل مؤثر بر آن و همچنین بهبود خلـق وخـو و کـاهش پرخاشـگری ،ضروری به نظر میرسـد .بـر ایـن اسـاس
مشاوران و دستاندرکاران مسائل بهداشـتروانـی میتوانند با تعیین وضـعیت کودکان و باالخص کودکان کار و استفاده از
دادههای بـهدسـت آمـده بـرای طراحـی برنامههای پیشگیری از مشکالت روانشناختی از یک سـو و برنامههای درمان از سوی
دیگر بهره جویند.
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