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 چکیده

 .بودپرخاشگری کودکان زیر دوازده سال شهر تهران ابعاد ذهن آگاهی بر آموزش  بررسی اثربخشیپژوهش حاضر هدف  هدف:

. جامعه آماری را کلیه کودکان آزمون با گروه گواه بودآزمون و پسروش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش روش بررسی:

ارجاع شدند،  1938ساله شهر تهران که به دلیل پرخاشگری توسط مدیران مدارس به مرکز مشاوره تصویر در سال  11تا  8

گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گروه گواه نفر به روش نمونه 12دادند که از بین آنها تشکیل می

نفر گروه گواه( به صورت تصادفی قرار گرفتند. برنامـه ذهن آگاهی  بر روی آزمودنی های گروه  11وه آزمایش و نفر گر 11)

های پرخاشگری بـار در هفته اجرا شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامهای به صـورت یـکدقیقه 39جلسه  8آزمایش در 

چندمتغیری تحلیل کوواریانس ها از آزمون ی تجزیه و تحلیل داده( استفاده شد. برا1981همکاران ) کودکان واحدی و

(MANCOVA)  .استفاده شد 

کانشی ای و تشامل: کلامی، فیزیکی، رابطه های پرخاشگریذهن آگاهی بر مولفه های پژوهش حاضر نشان دادنتایج یافته ها:یافته

 موثر بود. 

چنین نتیجه گرفت که بکارگیری فنون ذهن آگاهی سبب کاهش پرخاشگری  توانهای این پژوهش میبراساس یافته گیری:نتیجه

 شود.کودکان می

 .کودکان زیر دوازده، پرخاشگری ذهن آگاهی، کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه

های مقابله با آنها است و های رفتاری و روانی و روشیکی از مسائل و مشکلات اجتماعی امروز در جوامع گوناگون ناهنجاری

 ,Street)یابد های رفتاری روزه روز اهمیت بیشتری میدی نیست که مسئله بهداشت روانی، پیشگیری و درمان ناهنجاریتردی

McCormick, Austin, Slope, Habre & Molnar, 1912دهد یک مشکل جزئی که رفع آن(. مطالعات نشان می 

شود و ر اثر مرور زمان به یک مشکل حاد تبدیل میهای خانواده و مدرسه است، بهای مقدماتی و کوششمستلزم آگاهی

درمانی است. در ترین مشکلات کودکان و نوجوانان و از دلیل مهم ارجاع آنها به مراکز مشاوره و روانیکی از شایع 1پرخاشگری

شوند ه انضباطی میشوند که به علت زد و خورد، دعوا و رفتارهای پرخاشگرانه تنبیانی مشاهده میآموزدانشمدارس همه روزه 

                                                             
1. aggression 



. کودکان پرخاشگر معمولا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق (1931سیدمحرمی،  سیدمحرمی و عصاران، )احمدی،

کنند و گذارند، در اغلب موارد والدین و مسئولین مدرسه درگیری پیدا میکنند زیر پا میای را که در آن زندگی میجامعه

 گرددهای اجتماعی و تحصیلی میشود، که باعث طرد از محیطهی به حدی باعث آزار و اذیت اطرافیان میحرکات آنها گا

(Richard, 1912  & (langer ای است که از یک طرف تحت پژوهشگران معتقد هستند پرخاشگری مفهوم بسیار پیچیده

  (.1932مومنی، شلانی، )پذیرید ژنتیکی تاثیر می تأثیر عوامل موقعیتی و روانشناختی است و از طرف دیگر از عوامل

، علت پرخاشگری 1تحلیلگریهای متفاوتی ارائه شده است. براساس نظریه رواندر رابطه با علل ایجادکننده پرخاشگری نظریه

راه مشاهده یا  آید که از، پرخاشگری پاسخی آموخته شده به شمار می9معمولا کام نایافتگی است. در نظریه یادگیری اجتماعی

. از طرفی با توجه به شیوع بالای پرخاشگری و (1932 رمضانخانی، سوری، رخشانی، شالمایی، روستای) شودتقلید آموخته می

ریزی، ضعف در حافظه فعال و میزان توجه، بسیاری از های تحصیلی از جمله کاهش سازماندهی و برنامهتاثیر آن بر مهارت

 (.1932 رمضانخانی، سوری، رخشانی، شالمایی، )روستایهای تحصیلی نیز تحت تأثیر قرار گیرد له مهارتهای روزانه از جممهارت

های لازم در زمینه ذهن آگاهی، ان مبتلا، از طریق آموزش مهارتآموزدانشاین پژوهش بر آن است تا بتواند با توانمندسازی 

 های پاسخدهی به اختلافاتشگری قدم بردارند و در شناخت شیوهبتوانند در داشتن زندگی سالم و کاهش پرخاشگری و تکان

دهی غیر از پرخاشگری وجود دارد، کمک نماید. امید است نتایج حاصل از های مختلف پاسخروزمره در جهت درک اینکه شیوه

ش، مراکز درمانی اختلالات ها و ادارت مرتبط از جمله آموزش و پروراین تحقیق، اطلاعات زیربنایی و ضروری در اختیار سازمان

نمایند قرار دهد تا از این طریق بتوانند روانشناختی و روانشناسان و مشاوران که در حوزه مشکلات رفتاری و آموزشی فعالیت می

آگاهی برای لذا با توجه به توضیحات فوق لزوم آموزش ذهن های درمانی برای این کودکان بهتر عمل نمایند.ریزیدر برنامه

رسد و با در های اجتماعی، شایسته و بایسته به نظر میقات مختلف جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان در معرض آسیبطب

های روانی دوران کودکی و نوجوانی دارند، آگاهی در بحث درمان و حتی پیشگیری از اختلالنظر گرفتن اهمیتی که آموزش ذهن

 یابد.انجام این پژوهش ضرورت می

 روش 

ساله  11تا  8جامعه آماری را کلیه کودکان  آزمون با پس آزمون بود.ش پژوهش حاضر تجربی از نوع نیمه آزمایشی با پیشرو

 دادند.ارجاع شدند، تشکیل می 1938شهر تهران که به دلیل پرخاشگری توسط مدیران مدارس به مرکز مشاوره تصویر در سال 

ساله با تشخیص پرخاشگری بودند که به طور تصادفی در دو گروه  11تا  8ودکان نفر از ک 12نمونه مورد مطالعه نیز شامل 

نفر گروه گواه( قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل: نمره پایین در  11نفر گروه آزمایش و  11آزمایش و گروه گواه )

روانشناختی لازم برای پاسخگویی به سئوالات،  آزمون مانلی، رضایت آگاهانه، توانایی شرکت در جلسات درمانی گروه، آمادگی

های آموزشی و درمانی دیگر به طور همزمان، عدم سابقه مصرف داروی آرامبخش. معیارهای خروج شامل عدم شرکت در کلاس

ای های و دارا نبودن ملاکعدم تمایل آزمودنی به ادامه شرکت در پژوهش، داشتن غیبت یک جلسه یا بیشتر در جلسات مداخله

 ورود به پژوهش بود.

 ها از ابزار زیر استفاده شده است:ری دادهآوبرای جمع

توسط واحدی، فتحی  1981سؤالی که برای اولین بار در سال  29این مقیاس یک پرسشنامه  پرسشنامه پرخاشگری کودکان:

ال طراحی گردید. این پرسشنامه س 19تا  1آذر، حسینی نسب و مقدم به منظورسنجش ابعاد مختلف پرخاشگری برای کودکان 

تا  12تهاجمی )سوالات  -(، پرخاشگری فیزیکی12تا  1تهاجمی )سوالات -مقیاس شامل پرخاشگری کلامی داری چهار خرده

باشد. این پرسشنامه که توسط مربی یا ( می29تا  91( و خشم تکانشی )سوالات 91تا  18ای )سوالات (، پرخاشگری رابطه11

، یک بار در 1 =به ندرت 9 =ای اصلادرجه 2دهی، این پرسشنامه در یک مقیاس لیکرتی گردد. نمرهکمیل میوالدین کودک ت

ژوهش واحدی و همکاران روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش در پباشد. می 2 =، اغلب روزها9 =بار در هفته ، یک1 =ماه

ش تحلیل عاملی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی این مقیاس به کمک ضریب اعتبار قرار گرفته است. برای بررسی روایی سازه از رو
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بدست آمد. برای بررسی پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن برای  39/9آلفای کرونباخ در 

 بدست امده که حاکی از پایایی خوب پرسشنامه است. 38/9پرسشنامه برابر با 

در این پژوهش پس از تعیین اهداف به بررسی ابزار کار مناسب اقدام شد. طی این بررسی آزمون و : رای پژوهشروش اج

 29اند، انتخاب گردید و پرسشنامه پرخاشگری بر روی های مورد نظر که در قسمت مربوط به ابزار پژوهش توصیف شدهمقیاس

. پس از اینکه افراد دارای نمرات بالا در پرسشنامه انتخاب گشتند والدین نفر از کودکان مراجعه کننده به مرکز مشاوره اجرا شد

های نفر که ملاک 12هر یک از آنها ضمن تکمیل پرسشنامه پرخاشگری، تحت مصاحبه ساختار یافته قرار گرفتند، در نهایت 

دفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه ورود به مطالعه را تأمین کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سپس به طور تصا

های های نهایی پژوهش، از آزمودنیبعد از انتخاب گروهآزمون(. )پیش نفر گروه گواه( قرار گرفتند 11نفر گروه آزمایش و  11)

دو گروه خواسته شد که در یک جلسه توجیهی شرکت کنند. در این جلسه با تشریح اهداف پژوهش سعی شد که انگیزه و 

رح ط قت لازم مراجعان برای شرکت در پژوهش جلب شود. پس از انتخاب گروه نمونه و انتساب تصادفی آنها، گروه آزمایشمواف

ای به صورت گروهی در سالن مرکز مشاوره تصویر ماندگار اجرا گردید. برنامه درمانی دقیقه 39جلسه درمانی  8ای را در مداخله

قات مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج حاکی از اثربخشی این روش درمانی (، که در تحقی1991طبق پروتکل بایر )

پس از اتمام آخرین جلسه آموزش، به طور همزمان و در شرایط یکسان بر روی دو گروه آزمایش بر مشکلات روانشناختی است. 

محرمانه بودن وضعیت فردی افراد، امکان ضبط ای و ضرورت با توجه به مسائل خاص و آیین نامهآزمون اجرا شد. و کنترل پس

 پذیر نبود.جلسات یا تصویر برداری از آزمودنی ها امکان

 مواد آموزشی

بار توسط پژوهشگر این  1ای ای آموزش گروهی است که هفتهدقیقه 39جلسۀ  8تعداد جلسات آموزشی برای گروه آزمایش، 

 باشد:. خلاصه جلسات به شرح ذیل میتحقیق در مرکز مشاوره تصویر ماندگار برگزار شد

 : خلاصه جلسات آموزش ذهن آگاهی 1جدول 

 محتوا جلسه

 اول

معرفی آموزش ذهن آگاهی و تعریف آن و توضیح پیرامون علت اجرای این دوره آموزشی برای کودکان، توضیح 

زندگی روزانه، مشارکت پیرامون چگونگی برنامه ریزی برای تمرینات ذهن آگاهی و گنجاندن این تمرینات در 

های تمرینات های روزانه درباره تمرین ذهن آگاهی، آموزش و انجام تمرینات مربوط به وضعیتوالدین و یادداشت

وضعیت نشستن روی صندلی، وضعیت خوابیده، نشستن به حالت چهار زانو، حالت لوتوس (مراقبه ذهن آگاهی 

 .ها(کامل، وضعیت دست

 دوم
به شرکت کنندگان در مورد ذهن آگاهی، تمرین تنفس آگاهانه و آموزش تنفس شکمی، صحبت در مورد تجر

 .تمرین ذهن آشفته در برابر ذهن آرام با کمک بطری اکلیلی

 صحبت در مورد تجربه شرکت کنندگان از ذهن آگاهی و تکرار تنفس ذهن آگاهانه و آموزش بادی اسکن. سوم

 .موزش آگاهی نسبت به زمان حال با کمک تمرین لیوان آبتکرار تمرینات پایه تنفسی و آ چهارم

 پنجم
صحبت در مورد تجربه شرکت کنندگان از تمرینات ذهن آگاهی و آموزش خوردن ذهن آگاهانه به همراه تکرار 

 .تمرین تنفس ذهن آگاهانه و بادی اسکن

 ششم
تمرین بوییدن ذهن آگاهانه و لمس  تکرار تمرینات پایه تنفسی و تکرار تمرین خوردن ذهن آگاهانه و آموزش

 .کردن ذهن آگاهانه و انجام حرکات کششی ذهن آگاهانه

 هفتم
 مرور تمرینات جلسات قبل، آموزش تمرین گوش دادن ذهن آگاهانه و انجام تمرین ذهن آگاهی نسبت به افکار

 ."ورود به شکاف بین افکار"، "تخته سفید نانوشته"، "مراقبه رودخانه روان"

 مهشت
افکار خودآیند "و  "عوض کردن کانال" تکرار تمرینات پایه تنفسی و بادی اسکن، انجام تمرین ذهن آگاهی

 ."منفی



و  "کنم من احساس می"مرور تمرینات جلسات قبل و آموزش مراقبه ذهن آگاهی نسبت به هیجانات و بازی 

 .یادداشت نویسی یا نقاشی درباره احساسات و هیجانات

رهایی از افسردگی در لحظه "های بدنی و انجام مراقبه پایه تنفسی و ذهن آگاهی نسبت به حس تکرار تمرینات

 ."حال

 مرور و جمع بندی جلسات قبل، جمع بندی و نتیجه گیری نهایی، تشکر از گروه و ختم جلسه، اجرای پس آزمون.

 روش 

صیفی و برای آزمون فرضیه از تحلیل کوواریانس استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن میانگین و انحراف معیار از آمار تو

 استفاده شد. Spss-11ها از نرم افزار شد. جهت اجرای این آزمون

 نتایج

ها از روش تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری یا مانکوا استفاده شد. برای انجام این آزمون ابتدا پیش برای تجزیه و تحلیل داده

 ی قرار گرفت.های آن مورد بررسفرض

 (k-sهای پژوهش): بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش در گروه1جدول 

 مقدار احتمال Z متغیر 

 پیش آزمون

 31/9 22/9 کلامی

 13/9 11/9 فیزیکی

 22/9 81/9 رابطه ای

 13/9 12/9 تکانشی

 11/9 13/9 نمره کل پرخاشگری

 پس آزمون

 31/9 2/9 کلامی

 31/9 22/9 فیزیکی

 83/9 21/9 رابطه ای

 31/9 21/9 تکانشی

 81/9 23/9 نمره کل پرخاشگری

داری همه متغیرها بیشتر از اسمیرنف استفاده شده که سطح معنی -ها از آزمون کولموگروفهبرای بررسی نرمال بودن داد

 (.1ول ها نرمال می باشند )مطابق با جدتوان نتیجه گرفت که دادهبودم بنابراین می 92/9

 های نمرات پرخاشگری در دو گروهلوین برای برابری واریانس F: آزمون 9جدول 

 F df1 df1 sig متغیرها

 پرخاشگری

 21/9 11 1 91/9 کلامی

 22/9 11 1 1/9 فیزیکی

 21/9 11 1 92/9 رابطه ای

 31/9 11 1 91/9 تکانشی

وین استفاده شده که سطوح معناداری آزمون نیز بیانگر همسانی های از آزمون لفرض همسانی واریانسبا هدف بررسی پیش

 (.9)جدول  باشدها در متغیرهای وابسته میواریانس



 گرسیونی در متغیرهای پژوهش: نتایج مربوط به بررسی همگنی شیب2جدول 

 سطح معناداری )گروه پیش آزمون( F متغیر 

 پرخاشگری

 11/9 19/1 کلامی

 98/9 12/9 فیزیکی

 12/9 1/9 ایرابطه

 11/9 81/1 تکانشی

آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیش آزمون مقیاس پرخاشگری متغیر مستقل )روش درمان(، در مرحله 

ها با متغیر مستقل معنادار نبوده و حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. تعامل این پیش آزمون

 باشد.می

 باکس: آزمون ام2جدول 

 M F df1 df1 Sig 
 11/9 91/1 19 1/9 11/8 پرخاشگری

وضه فرض است. اگر این مفرگر برقراری این پیشها بیانباکس نیز برای همسانی ماتریس کواریانساساس نتیجه آزمون امبر

اری تحلیل دن لاندای ویلک و هتلینگ برای بررسی معنیتواند از لاندای ویلک استفاده کند. هر دو آزموگر میرعایت شود، تحلیل

 شوند.واریانس چندمتغیری استفاده می

 : آزمون لاندای ویلک و هتلینگ1جدول 

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر میزان پرخاشگری در نتیجه نتایج آزمون لامبدای ویلکز نشان داد که  1براساس جدول 

 =لامبدای ویلکز(.12/9و =F 92/13و p <991/9دار بوده است )معنی کودکان زیر دوازده سال شهر تهران

 

 

 

 در دو گروه آزمایش و گواه پرخاشگریآزمون آزمون و پسهای پیش: میانگین و انحراف استاندارد نمره1جدول 

 مقیاس

 گروه گواه گروه آزمایش

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون pمقدار 

M             SD M           SD M           SD M              SD 

 <991/9 91/1 11/91 19/2 99/92 91/2 2/19 2/2 89/91 کلامی

 <991/9 92/1 2/13 91/1 28/99 81/2 28/11 93/1 11/99 فیزیکی

 <991/9 91/9 12/19 93/9 21/11 92/2 99/11 88/1 11/11 ایرابطه

 <991/9 92/9 11/18 82/9 28/11 11/9 11/11 11/9 28/11 تکانشی

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری هادرجه آزادی فرضیه Fنسبت  مقدار منبع تغییر

 33/9 12/9 991/9 9 92/13 12/9 اثر پیلایی

 33/9 12/9 991/9 9 92/13 12/9 لامبدای ویلکز

 33/9 12/9 991/9 9 92/13 993/9 اثر هوتلینگ

 33/9 12/9 991/9 9 92/13 993/9 بزرگترین ریشه روی



 <991/9 13/11 98/191 13/12 31/199 11/11 28/12 12/11 12/192 نمره کل پرخاشگری

 آزمون تفاوت وجود دارد.آزمون و پسهای پرخاشگری در پیششود در تمامی مولفههمانطور که مشاهده می 1بر اساس جدول 

 گیرینتیجهو  بحث

 .بودپرخاشگری کودکان زیر دوازده سال شهر تهران ابعاد ذهن آگاهی بر آموزش  ربخشیبررسی اثپژوهش حاضر هدف 

پرخاشگری کودکان زیر دوازده سال بر ابعاد ذهن آگاهی آموزش  اثربخشیاین پژوهش مشخص شد که،  هایبراساس یافته

کانشی ای و تری کلامی، فیزیکی، رابطههای پرخاشگآگاهی باعث کاهش مولفهکه آموزش ذهن است. بدین معنی تاثیر داشتهشهر 

 ؛Tim & Shui, 1912 های این پژوهش نیز با نتایج تحقیقاتساله شهر تهران شده است. یافته 11تا8ان آموزدانشدر 

Matthew, Lian, Monika, Orli, Nicholas, 1911 (، شریفی درآمدی و همکاران 1939)فرامرزی و همکاران  و

توان چنین بیان کرد که از مهمترین دلایل بروز رفتارهای های این پژوهش میدر تبیین یافته باشد.(، همسو می1931)

های حل مسئله، نداشتن مهارت اساسی برای مدیریت خشم و های کنترل خشم، از جمله فقدان مهارتپرخاشگرانه، فقر مهارت

زا، فاقد مهارت لازم جهت تسلط بر برانگیز و تحریکخشمعدم آگاهی از برقراری ارتباط مطلوب است و نگام مواجهه با موقعیت 

ها را جبران هیجانات خود هستند و دلیل تاثیرگذاری آموزش ذهن آگاهی این است که بخشی از کمبودها و نقصان مهارت

ه سبب تاثیرگذاری . آنچه ک(1931)فرامرزی و شریفی درآمدی،  کندهای ویژه تسلط برهیجانات آگاه میکند و فرد را به مهارتمی

ده، این گردی ای و تکانشیکار رفته شده در این پژوهش در کاهش پرخاشگری کلی، کلامی، فلیزیکی، رابطهبرنامه آموزشی به

است که برنامه آموزشی انجام شده در این پژوهش برگرفته از نظریه شناختی است و اساس کاهش پرخاشگری بر بازسازی 

ر است و به علاوه این برنامه بر مبنای تغییرات شناختی و ایجاد تغییر در شناخت افراد است که شناختی و کنترل خشم استوا

های منفی، بدبینی نسبت به دیگران، تفکرات غیرمنطقی و تعصبات بیجا پس از بازسازی شناختی نوجوانان پرخاشگر که شناخت

انه نوجوانان را فراهم آورده است. دیگر دلیل تاثیر گذاری در کاهش اند، زمینه تغییر در احساسات، افکار و رفتارهای پرخاشگربوده

پرخاشگری این است که در این برنامه آموزشی، ذهن آگاهی از طریق تغییردادن شناخت های افزایش دهنده در مورد خشم 

د و سبب کاهش رفتارهای آیمراجعان انجام گرفته است و تغییرات رفتاری به دنبال تغییرات شناختی ایجاده شده، بوجود می

 پرخاشگرانه شده است.

های چالش برانگیز فکری، آموزد که در موقعیتآگاهی کودک میبه دلیل اینکه در خلال شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

ت کاربسهای مختلف را در ذهن خود متصور و از بین آنها بهترین را انتخاب نماید و پس از حلها و راهتعاملی و اجتماعی فرضیه

 آموزد که نتها یک راه تعاملآگاهی به فرد میحل انتخاب شده بنشیند. ذهنآن، به کرسی قضاوت در مورد نتایج بکارگیری راه

های ساطع شده از ذهن، بهترین را انتخاب کرد. همچنین که ها و پاسخحلبا محیط و اجتماع وجود ندارد، بلکه باید از بین راه

های رفتاری، هیجانی و ارتباطی مثبت و منفی صادر شده از طرف محیط، ابتدا ها و سیگنالعمل به خواستالقبل از ابراز عکس

های محیطی را کاهش دهد. دهی به خواستبیندیشد و بدین روش سهم هیجان )به خصوص هیجان منفی( را در فرایند پاسخ

های رفتارهای پرخاشگرانه در برابر محیط و به العملکسآگاهی به بهبود عان در خلال آموزش ذهنآموزدانشهمان است که 

 انجامد.تر در تعامل با همسالان میصورت خاص
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness on 

the dimensions aggression in children less than 11 years of age in Tehran. 

Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control 

group. The statistical population consisted of all children aged 8 to 11 in Tehran who were 

referred to the Image Counseling Center in 1938 due to aggression by school principals, of 

which 12 were selected by available sampling method and then tested in two groups. The 

control group (11 experimental group and 11 control group) were randomly assigned. The 

mindfulness program was implemented on the subjects of the experimental group in 8 39-

minute sessions once a week. To collect information, Vahedi et al (1998) child aggression 

questionnaires were used. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to 

analyze the data. 

Results: The results showed that mindfulness is effective on attention and aggression in 

children less than 11 years of age in Tehran. Mindfulness was also effective on sustained 



attention, selective attention, attention control and on aggressive components including verbal, 

physical, relational and impulsive. 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that applying mindfulness 

techniques can improve attention problems and reduce aggression in children. 

Keywords: Mindfulness, Aggression, Children less than 11 Years Old. 

 


