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کودک و  یآموزش فلسفه برا یاثربخش یهم سنج

بر عملکرد  یرفتار یشناخت وهیبه ش یگروه درمانییباز

 ییکودکان مبتال به اختالل اضطراب جدا یاجتماع

 

   یغالمرضا محمد
 ،واحد اراک ،یدانشگاه آزاد اسالم یعموم شناسیروان یدکتر یدانشجو

 .رانیا
 

 .رانیا ،واحد اراک ،یدانشگاه آزاد اسالم شناسیانگروه رو اریاستاد   یرانیپ حیذب
 

 .رانیواحد اراک، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم یشناس گروه روان اریاستاد  زنگنه مطلق  روزهیف

  چکیده
کنند.  کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی مشکالت زیادی را در زندگی فردی و اجتماعی تجربه می

درمانی گروهی به شیوه نجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازیهدف از پژوهش حاضر هم س

شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی بود. روش پژوهش در این 

آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه آزمون و پسآزمایشی از نوع پیشمطالعه؛ نیمه

نفر  93بود. گروه نمونه،  8933 -8931کننده به مرکز مشاوره شمیم شهر کرمانشاه در سال  هکودکان مراجع

گیری هدفمند و جایگزینی صورت نمونه از کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی بودند. انتخاب به

هر سه گروه  (. برای8319های اجتماعی )ماتسون و همکاران، صورت تصادفی بود. ابتدا پرسشنامه مهارت به

های مداخله، برنامه آموزش فلسفه برای  کنندگان یکی از گروه آزمون(. سپس شرکتاجرا شد )پیش

دریافت کردند و گروه مداخله  بار کیای ای و هفته دقیقه 03جلسه  83درمانی گروهی را در کودک بازی

 که یای دریافت نمودند؛ درحال قهدقی 03جلسه  83درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری را در دیگر بازی

مذکور مورد  گروه کنترل هیچ مداخله آموزشی دریافت نکرد. سپس هر سه گروه مجدد با پرسشنامه

از تحلیل آزمون برگزار گردید. ماه بعد از پس 2آزمون(. مرحله پیگیری نیز ارزیابی قرارگرفتند )پس

ها استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو روش در  برای تحلیل داده ها فرض شیکوواریانس با رعایت پ
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اند. البته اثربخشی برنامه آموزشی  های مداخله، بر باالرفتن عملکرد اجتماعی تأثیر معناداری داشته گروه

درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بیشتر بوده است. لذا لزوم فلسفه برای کودک )فبک( از بازی

و مدارس مشخص  ها یدبستان شیدر مراکز مشاوره کودک، پرابطه با این کودکان استفاده از روش فبک در 

 گردد. می

  .یکودک، عملکرد اجتماع یفلسفه برا ،یگروه درمانییباز ،ییاضطراب جدا :ها واژهکلید
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 مقدمه 
باشد و از لحاظ علت  می 8کودکان، اضطراب انیدر م یپزشک ترین اختالل روانشایع

(. 8931، ترجمه حلمی 2380 2روان در مقام اول قرار دارد )چوپیتاسالمت مراجعه به مراکز 

های اضطرابـی در دوران کودکـی و  ترین اختالل یکــی از شایع اختالل اضطراب جدایی

)ایسن و  درصـد گـزارش شـده اسـت 81تـا  0نوجوانـی اسـت کـه شـیوع آن در حـدود 

این  صیسال بیشتر شیوع دارد و تشخ 82کمتر از این اختالل در کودکان  (.2332، 9اسفکر

اختالل در دوران کودکی از نظر خطر سالمت روان در سراسر عمر قابل توجه است 

ها و عالئــم اختــالل اضطــراب جدایــی در  ویژگی(، 2389شناسی آمریکا، )انجمن روان

دا شــدن از خانــه یــا صورت تــرس و نگرانــی مفــرط هنــگام جــ کــودکان عمومــاً به

بسته )معمــوالً والدیــن(، نگرانــی نســبت بـه آسـیب دیـدن )خـود و یـا  افــراد دل

های جدایــی از والدین یــا خانه و گاهــی  والدین(، بـروز رفتارهـای اجتنابــی در موقعیت

، مشـکالت های بدنـی ماننــد سـرگیجه، سـردرد بــروز برخــی مشــکالت و شکایت

شود. شــدت ایــن اضطــراب بــا ســطح رشــدی  گوارشـی، تهـوع و اسـتفراغ، نمایان می

قراری و  کـه میـزان اجتنــاب و بی یا گونه و سـن تقویمـی کـودک نامتناسـب اسـت؛ به

های جدایــی بــا ســطح ســنی وی هماهنــگ نیســت و  اضطــراب کــودک در موقعیت

ها بــروز پیــدا  ساز در ایــن موقعیت ناســازگار بــه شــکل افراطــی و مشکل یها واکنش

ترین عنوان یکی از شاخص اضطراب جدایی در کودکان به (.2381، 4کنند )بهیتا، گویال می

های ناگواری را برای کودک به دنبال داشته باشد تواند آسیبعلت رفتارهای ناسالم، می

به  . کودکان مبتال(2383، 1، آلمیدا، بتل، کامپرودون، لوپز و بالبنا)بالینو، کابری، دانو

اختالل اضطراب جدایی اکثراً از رفتن به مدرسه، اردوهای تابستانی و فعالیت با دوستان 
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البته هرچند این اختالل در سنین مختلف به اشکال  (.8933ورزند )دادستان،  امتناع می

(؛ اما در بعضی از موارد 8433نجفی و رحیمیان بوگر، کند )سیدی اندی،  مختلف بروز می

هایی که شامل جدایی از  هم اضطراب در مورد جدایی احتمالی و هم اجتناب از موقعیت

پایدار بماند )بوسی،  یسال شود ممکن است تا دوران بزرگ ای می خانه یا خانواده هسته

 (.2382، 8پلیتانو، دی ریسو، گیوگلیانو، ماکسی، گلدریسی

شوند دچار نقص می 2کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی، در عملکرد اجتماعی

تواند نقش مهمی در است که می ییها یریعملکرد اجتماعی یکی از متغ (.8931)حمید، 

(. این عملکرد 8930زندگی کودکان داشته باشد )رضاپور میرصالح، خردمند و شاهدی، 

نماید، دوستی و بت و مفید را آغاز و حفظ میتوانایی هست که روابط اجتماعی مث

بخشی را در مدرسه ایجاد دهد، سازگاری رضایت  صمیمیت با همساالن را گسترش می

دهد که خود را با شرایط وفق دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی  کند، به افراد اجازه میمی

جتماعی، محور اصلی رشد (. بهبود عملکرد ا2338، 9را بپذیرند )گرشام، واتسون و اسکینر

های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و روابط اجتماعی، کیفیت تعامل یریگ اجتماعی، شکل

های اجتماعی و  (. نقص در مهارت8930رود )قنبریان، روان فرد به شمار میحتی سالمت 

ب از و اجتنا ییتنها ناتوانی در تعامالت اجتماعی به اشکال مختلفی ازجمله؛ تمایل شدید به

عالقگی کند. اختالل در تعامل اجتماعی شامل: بی دیگران تا میل به برقراری رابطه بروز می

، ترجیح دادن تنهایی، تقلید نکردن رفتارهای دیگران، اجتناب از یابی یا عالقه کم به دوست

باشد )عزیزی، افروز،  به دوست شدن با همساالن و فقدان لبخند می یلیم یتماس چشمی، ب

های اجتماعی فرد در  مهارت یریگ ازآنجاکه اساس شکل (.8934زاده و همکاران، حسن

ها در دوران کودکی از  شود؛ بنابراین پرورش این مهارتگذاری میدوران کودکی پایه

های (. یافته8930ضرورت زیادی برخوردار است )رضاپور میرصالح، خردمند و شاهدی، 

های اجتماعی مناسب نسبت به  ارای مهارتپژوهشی حاکی از آن است که کودکان د
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ها، هم در برقراری روابط مؤثر با همساالن و هم در یادگیری در  کودکان فاقد این مهارت

دهند )برایان و های بیشتری از خود نشان می محیط آموزش و پیشرفت تحصیلی موفقیت

 (.8930به نقل از قنبریان،  2383همکاران، 

شود فلسفه  ی که باعث افزایش عملکرد اجتماعی مناسب میهای آموزش یکی از برنامه

(. برنامه فبک توسط 2383، 2)فبک( است )سی دی کو، گرارد و سی 8برای کودکان

مند و تدریجی است شد، فبک از دیدگاه لیپمن یک برنامه نظام یگذار انی( بن8322) 9لیپمن

بک این امکان فراهم که برای کودکان چهار تا هیجده ساله طراحی شده است. در ف

شود تا کودکان و نوجوانان افکار پیچیده خود را شکل دهند )رضایی، پادروند، سبحانی  می

بر نظریه لیپمن، هدف فبک، پرورش تفکر انتقادی برای کودکان، (. بنا 8939و رضایی، 

های های اخالقی، آموزش ارزشخالق، تفکر مسئوالنه، پرورش ارزششامل؛ پرورش تفکر

(. لیپمن در 8932فردی است )فتحی، احقر و نادری. )اخالقی و نیز رشد روابط فردی و میان

جمعی، با وضع قوانین  ییسرا گیری از فواید گروه و داستانبرنامه خاص خود عالوه بر بهره

های و تدوین متون داستانی خاص یعنی داستان 4خاص در گروه یعنی اجتماع پژوهشی

های قبلی دست یافته است )حبیبی کلیبر، ی، به فوایدی فراتر از گروهفکری با مضمون فلسف

ای عنوان مجموعه های داستان به(. در این برنامه آموزشی کتاب8931فرید و محمد زاده، 

(. 8931اند )قائدی، ها، ابزار مناسبی برای چنین آموزشی شناخته شدهغنی از دانش و تجربه

موجود در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان تأکید براین  یها فرض شیدر واقع یکی از پ

ها به شکل داستان بوده های آن آموزند که کتاب نکته است که کودکان زمانی بیشتر می

 (.8933باشد )مرادآزادبهی، یاری قلی و پیری، 

توانند در سطح برنامه فلسفه برای کودک آن است که کودکان می یایاز مزا

و از طریق بحث، توانایی برای تفکر و استدالل با دیگران را رشد دهند خودشان عمل کنند 

کند نفس کودکان نیزکمک می نفس و اعتمادبه شدن عزت و این مسئله به ساخته
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، 8گاتیابند )بریس و موراگتوانند به احساس موفقیت دست ها میهمه آن که یطور به

شوند، صرفاً  . همچنین کودکان قادر می(8931جمالی و رحمانی، ترجمه پیرانی، بنی 2382

در بستر چند قانون کلی، پرسش فلسفی مطرح کنند. این قوانین کلی که ناظر بر 

یکدیگر به»محیط کالس برای کندوکاو فلسفی هستند شامل مواردی چون  یساز آماده

تواند  می است. از طرفی مربی نیز ها نیو مانند ا« یکدیگر توهین نکنیمبه»، «دهیم گوش فرا

اند، بیاندیشند  هایی که خودشان طرح کرده بستری فراهم کند که کودکان به سؤال

(. وقتی کودکان یاد گرفتند به فرایندهای تفکر خود توجه 2382، 2)کاوکین و بریثاوپت

زمان بر عملکرد اجتماعی کودکان  طور هم کنند این امر به یده ها را سازمانکرده و آن

کند تا در  (. فبک همچنین کودکان را قادر می8933می، صادقی و شاهبان، تأثیر دارد )فاط

های جدید واکنش مناسب نشان داده و رفتارهای خود را با توجه به اهداف آینده  موقعیت

(. در زمینه سالمت روان نیز، فبک 8939شکل دهند )رضایی، پادروند، سبحانی و رضایی، 

(، اضطراب تحصیلی )مرادآزادبهی، 2382، 9نتدر کاهش عالئم اضطراب کودکان )پایا

جبری )دره زرشیکی پور، فالح و  –(، کاهش عالئم وسواسی8933یاری قلی و پیری، 

باشد. نتایج  ( مؤثر می2382، 4( و تقویت بهداشت روان )بیگری و سانتی8931سعیدمنش، 

دی کو، های اجتماعی )سی  دهد که فبک بر رشد مهارتها نیز نشان میسایر پژوهش

(، کاهش احساس تنهایی و ناامیدی )چراغ زاد، کرد نوقابی و سهراب، 2383گرارد و سی، 

های استداللی )یان، لین  (، پیشرفت مهارت8931گیری یادگیری )اصل رمز، (، جهت8931

پذیری )فتحی، احقر و نادری، (، افزایش مسئولیت2381، 1چیانگ-ماسل، وانگ و چیا

منطقی  تفکر (، رشد8931و جلیلیان،  پورمسأله )جلیلیان، عظیمی حل(، افزایش توانای8932

پذیری و ابتکار (، افزایش خالقیت، انعطاف8934)عسگری، دیناروند و ترکاشوند، 
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، 8پیچیده )دی ماسی وسانتی ( رشد تفکر8939)رضایی، پادروند، سبحانی و رضایی، 

ثر است. چنانچه آموزش فلسفه ( مؤ2381، 2( و پرورش وظایف شهروندی )برگ2380

به  یابی طراحی و اجرا گردد، این توانایی را دارد که در دست یدرست برای کودک به

های اجتماعی،  های ذهنی، مهارت های شناختی و اجتماعی کودکان از قبیل توانایی مهارت

یاری  نفس نقش مهمی را ایفا نماید )مرادآزادبهی، خودباوری، ابراز وجود و افزایش عزت

 (.8933قلی و پیری، 

ترین درمان روانی اجتماعی مورداستفاده برای اختالل اضطراب جدایی، درمان  رایج

(. البته با توجه به 8939است )قاسمی، نجار و نوری،  9شناختی رفتاری به شیوه گروهی

 های فرد برای تغییر رفتار سودمند باشد، باید درگیری های شناختی در تالش اینکه سازه

صورت عملی )بازی( تحقق یابد )عبدخدایی و صادقی  شناختی رفتاری در کودکان به

قبل از ورود به دبستان  یها زیرا تجارب کودک خصوصاً در سال(؛ 8933اردوبادی، 

 4درمانی گروهی(. بازی8933شود )بهمنی و جهان بخشی،  ها خالصه میهای آن دربازی

است. )صنعتگر و اسماعیلی،  یدرمان درمانی و گروهیارتباط طبیعی بین دو درمان مؤثر باز

که در آن کودکان از طریق ارتباط با یکدیگر در اتاق بازی چیزهایی را در مورد ( 8933

کند تا به  درمانی گروهی برای درمان گر فرصتی را فراهم میگیرند. بازیخودشان یاد می

کودکان  (.8932اسماعیل، کودکان کمک کند که چگونه تعارضات را حل کند )محمد 

محیط امنی را  یدرمان یکنند. باز های خود را بیان می از طریق بازی احساسات و ناکامی

ها بدون قضاوت پذیرفته و تأیید شود. کند تا افکار و احساسات آن برای کودکان فراهم می

همچنین  (.8933)رضایی،  بازی راه طبیعی برای کودکان است تا مشکالتشان را نشان دهند

شود و  رفتاری، برای برقراری ارتباط استفاده می شناختی درمانیاز بازی در بازی

دهند )عاشوری و های حمایتی کاربردی را غیرمستقیم به کودکان آموزش می تکنیک

درمانی بخصوص برای کودکان روش بازی یریکارگ یکی از دالیل به (.8932یزدانی پور، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Di Masi, D, & Santi, M. 

2. Burgh, G. 
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ین است که در میان اعضای خانواده راه ارتباط با کودکان و دبستانی ا یدبستان شیپ

های معمول هم  درمانی و دبستانی از طریق کالم کمتر مقدور است و روان یدبستان شیپ

تواند مشکالت اضطرابی این کودکان را حل نماید، بنابراین باید به دنبال راهی بود که  نمی

او را شناسایی و کاهش داد ( کانسر،  بتوان به دنیای طبیعی کودک وارد شد و مشکالت

ها حاکی از استفاده  نتایج پژوهش(. 2323، 8بوناسینا، آنتونیتی، ساالندی، مولتنی و لوروسو

درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری درموارد پژوهشی متعددی است ازجمله؛ بازی

اختالالت  (، درمان2323، 2)اسالیلی، یاتی، فادمی یدبستان شیاضطراب کودکان پ

)بالینو، کابری، دانو، آلمیدا، بتل،  (، اضطراب جدایی2383، 9اضطرابی )نارسانا و ادی

(، 2382، 4و سیلوا، سانتوز، فلوریانو، دامیاو، کامپوز، روساتو 2383، کامپرودون، لوپز و بالبنا

دراگا، کاولکنت، افسردگی و اضطراب در کودکان دچار اختالالت با همایندی رشدی )

، 0یاداو، راجو، مهاور و پرادیشهای زندگی ) (، مهارت2383، 1هر، جیلزما و تادالرو

(، سبک مقابله 8932های اجتماعی )عاشوری و یزدانی پور،  (، پرورش مهارت2381

کودکان  یریپذ انعطاف(، 8930، سازگاری )میرزاحسینی، میرباقری، کمالیان و قاسم زاده

(، کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی 8930دم، پرخاشگر )بادامیان و ابراهیمی مق

های اضطراب جدایی )رئیسی و  کاهش نشانه(، 8930، منفی )رضایی، امیری و طاهری

(، کاهش 8913و جاللی و مولوی،  8933؛ عبدخدایی و صادقی اردوبادی، 8931صفوی، 

 .(8939های اضطراب اجتماعی )قاسمی، نجار و نوری،  نشانه

ترین  عنوان شایع آنچه گذشت، درمان اختالل اضطراب جدایی کودکان به با توجه به

اختالل دوران کودکی و بخصوص تأثیر این اختالل در سالمت روانی فرد در مراحل بعد 

شناسان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. لذا ازآنجاکه زندگی، همواره برای روان
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یابد؛ و باال رفتن این  اضطراب جدایی کاهش می عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل

تواند به سازگاری اجتماعی و بهزیستی کودکان مبتال به این اختالل کمک  عملکرد می

گروهی به شیوه درمانینماید، در این پژوهش سعی شده است یک روش متداول )بازی

ست با یک برنامه رفتاری( که اثرات آن در افزایش عملکرد اجتماعی ثابت شده ا شناختی

جدیدتر )آموزش فلسفه برای کودکان( هم سنجی شود تا مشخص گردد که آیا بین 

 -درمانی گروهی به شیوه شناختیاثربخشی آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان و بازی

رفتاری بر عملکرد اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی تفاوت وجود 

 دارد؟

 روش

آزمون همراه با گروه آزمون و پساین مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش روش پژوهش

کننده به مرکز مشاوره شمیم شهر  کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مراجعه

هدفمند )با  یریگ نفر به روش نمونه 93این میان  بود؛ که از 8931-8933کرمانشاه در سال 

گروه  2گروه ) 9 صورت تصادفی در انتخاب شدند و به اجرای پرسشنامه اضطراب جدایی(

 83صورت تصادفی در گروه کنترل و  نفر به 83گروه کنترل( گمارده شدند ) 8آزمایش و 

 درمانی(.نفر دیگر در گروه بازی 83نفر در گروه فبک، 

هان، ) ییپرسشنامه اضطراب جدا :)نسخه والدین( ییپرسشنامه اضطراب جدا

ها را بر اساس ماده است؛ و والدین، ماده 94 دارای( 2339، 8ن، ویندر، پینکازهاجینلیان، ایس

ها از یک )هرگز( تا چهار کنند دامنه نمرهمی یگذار لیکرت نمره یا مقیاس چهاردرجه

%، ضریب باز آزمایی را 38)همیشه( متغیر است. مطالعات قبلی ضریب همسانی آزمون را 

قیاس سنجش اضطراب جدایی گزارش و این مقیاس را % و روایی مناسبی را برای م19

های اضطراب جدایی معرفی کردند )ایسن و  عنوان ابزار مفیدی برای شناسایی نشانه به

( در پژوهشی 2383(. در ایران، مفرد و همکاران )2339؛ هان و همکاران 2332، 2اسفکر
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د )مفرد و همکاران، % به دست آم34این ابزار را بکار بردند و ضریب آلفای کرونباخ 

 (.8931به نقل ازطالیی نژاد و همکاران،  2383

های اجتماعی از پرسشنامه مهارت پرسشنامه عملکرد اجتماعی )نسخه والدین(:

تا  4های افراد ( استفاده شد که برای سنجش مهارت8319، 8)ماتسون، روتاتوری و هلسل

های اجتماعی را ه است که مهارتگوی 02ساله تدوین گردیده است. پرسشنامه دارای  81

مهارت اجتماعی مناسب، رفتار  مؤلفه 1کنند. این پرسشنامه دارای توصیف می

باشد. در این آزمون هر گویه  می و رابطه با همساالن یطلب یغیراجتماعی، پرخاشگری، برتر

دارم، های، کامالً موافقم، موافقم، نظری نلیکرت شامل گزینه یا درجه بر اساس طیف پنج

دهند، را به خود اختصاص می 8تا  1باشد که به ترتیب نمره مخالفم و کامالً مخالفم می

ی نمره دهی برعکس باشد نحوهها چون پرسش گویه معکوس میالبته در بعضی ازگویه

به دست آمد و روایی  11/3شده است. برای پایایی از آلفای کرونباخ که برای کل مقیاس 

اند که حلیل عاملی اکتشافی بررسی و احراز گردید. تحقیقات نشان دادهآن نیز از طریق ت

سنجی، پایایی باالی باز آزمایی و روایی های اجتماعی ماتسون از ثبات روانمقیاس مهارت

 .(8319قبولی برخوردار است )ماتسون، روتاتوری و هلسل،  افتراقی قابل

ها درخواست شد ه، توزیع و از آنپرسشنامه عملکرد اجتماعی بین والدین هر سه گرو

های گروه مداخله اول، تا با کمال دقت و حوصله به سؤاالت جواب دهند. سپس آزمودنی

دریافت  بار کیای ای و هفته دقیقه 03جلسه  83آموزش فلسفه برای کودک را در قالب 

اختی درمانی گروهی به شیوه شنهای گروه مداخله دوم بازی زمان آزمودنی کردند؛ هم

 که یدریافت کردند؛ درحال بار کیای ای و هفته دقیقه 03جلسه  83رفتاری را در قالب 

مرحله دوباره هر سه گروه  نیازا ی آموزشی دریافت نکردند. پس گروه کنترل هیچ مداخله

ماه بعد  2آزمون(. حدود های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند )پسبا پرسشنامه

کنندگان به عمل آمد. معیارهای ورود به مطالعه؛  ز از شرکتهای پیگیری نی آزمون

سال(، ابتال به اختالل اضطراب جدایی،  82تا  0و مقطع دبستان ) یدبستان شیآموز پدانش
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مصرف داروهای والدین جهت شرکت فرزندان در پژوهش و عدم نامه تیامضای رضا

ها و غیبت بیش  ناقص پرسشنامه پزشکی بود و معیارهای خروج از مطالعه نیز؛ تکمیلروان

 جلسه حین آموزش تعیین گردید. 2از 

در این پژوهش، جهت اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان از  بسته آموزش فبک:

ترجمه شهرتاش و  8( فیلیپ کمهای فکری جلدی )داستانجلدهای اول و دوم مجموعه سه

سال استفاده شد. دراین  82تا  0ن ( برای کودکا8932( رشتچی و شهرتاش )8931رشتچی )

دو اثر هر داستان بر اساس یک مضمون خاص مثل ماهیت خوبی و زیبایی، قدرت، آزادی، 

ذهن و بدن، درست و نادرست، دوستی، احساسات، رشد فردی، جامعه، مراقبت، 

 کند ها کودکان را تشویق مینفس تنظیم شده است. این داستان نفس، ارتباط، عزت اعتمادبه

خود را درباره عناوین ذکرشده مطرح و درباره تجربه خود پیرامون زمان و  یها تا سؤال

تغییر بحث کنند و روابط انسان با محیط را بررسی نمایند. درواقع، اهدافی که در این 

ها در نظر گرفته شده است شامل اهداف آموزشی، شناختی، اخالقی و اجتماعی داستان

های مرتبط و جذاب برای پژوهش انتخاب گردید.  اب، داستاناست. درمجموع از این کت

های فکری )ویژه آموزش فلسفه برای  همچنین از کتاب راهنمای معلم /کتاب کار داستان

شود. آموزان در فرآیند آموزش استفاده میبه دانش یرسان کودکان( برای هدایت و کمک

یا حلقه  ین، روش اجرا اجتماع پژوهبنا به نظر لیپمن، در برنامه آموزش فلسفه به کودکا

، ابتدا یدر شیوه اجتماع پژوه (.8931باشد )جلیلیان، عظیم پور و جلیلیان،  کندوکاو می

شد تا نظرات خود را بیان  شد و سپس از کودکان خواسته می قسمتی از داستان خوانده می

د کنند و از نظر خود نظرات همدیگر را با ذکر دلیل نق شد یها خواسته مکنند و بعد از آن

صورت یک جلسه در هفته  ای به دقیقه 03جلسه و هر جلسه  83دفاع کنند. این برنامه در 

 اجرا شد.
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درمانی گروهی که تکنیک بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری:بسته بازی

ا و ه ها، روش درمانی؛ نظریهباشد برگرفته از کتاب بازی رفتاری می -به شیوه شناختی

جلسه  83باشد؛ این درمان شامل  ( می8932کاربردهای بالینی، خانم الهه محمد اسماعیل )

باشد؛ در جلسه دهم از  صورت یک جلسه در هفته می دقیقه و به 03زمان، هر جلسه  با مدت

منظور پایدار  آید. دو ماه پس از مداخله درمانی به آزمون به عمل میگروه آزمایش پس

آید. قبل از شروع جلسات گروهی،  رمان آزمون پی گیری به عمل میماندن نتایج د

آیند، هدف این کار کاهش  درمانی میصورت انفرادی به اتاق بازی کودکان یک جلسه به

 درمانی و درمانگر بود.اضطراب کودکان و آشنایی آنان با اتاق بازی

 گروهیدرمانی . ساختار جلسات آموزش فلسفه برای کودک و بازی1جدول 

شماره 

 جلسه
 درمانی گروهیبازی آموزش فبک جلسات

 اول

 معارفه / کاهش اضطراب. معارفه/ توجیه. هدف

 محتوا

آشنایی کودکان با مربی و سایر اعضای گروه، 

و شکل اجرای توضیحاتی در مورد قوانین گروه 

 شود. داده می روش اجتماع پژوهشی برای والدین

انفرادی در صورت  مرحله اول: کودکان به

 یابند. درمانی حضور میاتاق بازی

مرحله دوم: اعضای گروه به یکدیگر 

 شوند. معرفی می

 مرور قواعد روش اجتماع پژوهشی در منزل. تکالیف
هر یک از اعضای گروه برای جلسه بعد 

 بکشند. زیانگ یک نقاشی خاطره

 دوم

 نات.شناخت هیجا آشنایی با مفاهیم خانه، دوستی، اعتماد. هدف

 محتوا
 (:8داستان خانه تو یا من؟)استیون بر

 )داستان دوستی خرس و ماهی(.

نقاشی انواع مختلف احساسات و هیجانات 

مختلف توسط مربی باهدف آشنایی 

 ها. کودکان با آن

 تکالیف

های حیوانات  ها و شباهت بحث در مورد تفاوت

)مثل: بیان تفاوت محل زندگی خرس و ماهی 

کشف تفاوت بین انسان با  –( توسط کودکان

حیوانات در قالب سؤاالت مربی، ارائه پاسخ 

توسط افراد، تأیید یا رد توسط سایر کودکان و 

هایی که  هر یک از اعضای گروه حرف

در تنهایی با خودش میزند، بنویسد یا 

 نقاشی آن را بکشد.
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شماره 

 جلسه
 درمانی گروهیبازی آموزش فبک جلسات

 .ها یگروه نقد نظرات هم

 سوم

 .ایی با رفتارهای پسندیده اجتماعیآشن .مثبت نگری، احساسات مشترک هدف

 محتوا

 (:8داستان لیندا و کالرا )ران رید

دوستی لیندا )خیلی قدبلند و ناراضی از بلندی 

قدش( کالرا )قدکوتاه و ناراضی از کوتاهی 

قدش( و نگاه ناامیدانه هریک به خود و 

 زیباشناسانه هر یک به دیگری.

و  یباز شب مهیهای خ با بازی با عروسک

نرم رفتارهای پسندیده  یها یباز اسباب

 .آموزد اجتماعی را می

 تکالیف

بحث در مورد احساسات مشترک دوستان، 

وصل مجدد دوستی در قالب سؤاالت  یها راه

مربی، ارائه پاسخ توسط افراد، تأیید یا رد توسط 

 .ها یگروه سایر کودکان و نقد نظرات هم

زنند  هایی که دیگران به کودک می حرف

ها امید دهد یا به آن ها را آزار میو آن

 .دهد را بنویسند می

 چهارم

 .تالش برای رهایی از درماندگی هدف

بخش و  افزایش خالقیت و تجارب لذت

ایجاد افکار خوشایند در روابط و فاصله 

 .گرفتن از افکار منفی

 محتوا

 (:2داستان گابریل )مارگارت شارپ

احساس دچار  یسینو گابریل در داستان

درماندگی شده بود؛ و دنبال راهی برای خالصی 

 از این وضعیت بود.

بازی گروهی مانند مینی بسکتبال موجب 

به وجود آمدن ارتباطات اجتماعی در 

 شود. آموزش مفهوم گروه کودکان می

 ABC.از طریق تجارب کودکان

 تکالیف
بحث در مورد کشف مواردی که باعث احساس 

 شود. بد می

ستونی که در یک ستون  2ول کشیدن جد

افکار آزاردهنده حین تعامل با دیگران و 

در ستون دیگر افکار منطقی در پاسخ به 

 .ها آن

 پنجم

 .نفس ارتقای اعتمادبه هدف
ها و افکار منفی در روابط با  کشف ترس

 .دیگران

 محتوا

 :ادامه داستان گابریل

مادربزرگ گابریل به او نگاه جدید و جزئی 

به محیط اطراف را برای یادگیری نگرانه 

برای  یباز استفاده از حیوانات اسباب

 .کشف ترس در روابط با دیگران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reed 

2. Sharp 
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شماره 

 جلسه
 درمانی گروهیبازی آموزش فبک جلسات

 .توضیح داد یسینو داستان

 تکالیف

نفس  بحث در مورد عوامل پایین آمدن اعتمادبه

)مثل تنبلی( و باال رفتن آن )مثل تالش و 

( در قالب سؤاالت مربی، ارائه پاسخ تیموفق

د، تأیید یا رد توسط سایر کودکان و توسط افرا

 .ها یگروه نقد نظرات هم

اجرای تکنیک ایفای نقش برای هر 

 .حیوان

 ششم

 شناخت واقعیت از ذهنیت. هدف
کمک به کودک در کشف و ابراز 

 .ها و آرزوهایش ترس

 محتوا

 (:8روی ایوان )سارا ردشاو

را  ییداستان کودکی که در ذهن خودکارها

 رود که واقعی نیست. جاهایی میدهد،  انجام می

استفاده از بازی خیالی برای کمک به 

ها  ها، آرزوها و ایده کودک در زمینه ترس

، بازی با یرکالمیصورت کالمی و غ به

الگوها بنا به درخواست کودک انجام 

 .شود می

 تکالیف

 یرواقعیبحث در مورد فکر واقعی و غ

ی )مثل: ، ذهنیت یا واقعیت( در قالب سؤاالت مرب

کنیم واقعی است؟( ارائه پاسخ  آیا هر چه فکر می

توسط افراد، تأیید یا رد توسط سایر کودکان و 

 .ها یگروه نقد نظرات هم

بیان کردن یا کشیدن نقاشی از یک بازی 

 .با محتوای مرتبط با جلسه

 هفتم

 .افکار منفی یآموزش بازساز آشنایی با معانی گوناگون ارتباط. هدف

 محتوا

 (2داستان ارتباط )کاترین مک کال

داستان کودکی که درگیر خواندن یک شعر و 

معنای مختلف بعضی کلمات و ارتباط چیزهای 

 شود. مختلف با هم می

 

با این هدف که  یربازیاستفاده از خم

های خود را از  کودکان احساسات و ترس

ها بیان کرده، اعضای گروه  طریق مجسمه

ئه دهند و از این راهکارهایی برای وی ارا

طریق مشکالت خود را حل کندو الگو 

 ها صورت گیرد گیری برای مقابله با ترس

و روابط متقابل بین کودکان تقویت شود. 

شود تا  ها کمک میدر این جلسه به آن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Redshaw 

2. Mccal 
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شماره 

 جلسه
 درمانی گروهیبازی آموزش فبک جلسات

بتوانند جلسات درمان را ترک کنند و 

های خود را به محیط بیرون تعمیم  آموخته

 دهند

 تکالیف

ارتباط )مثل بودن در کنار  یها راهبحث در مورد 

یکدیگر، وجه اشتراک داشتن، چیزی را درست 

کردن )مثال: روابط خانوادگی(، سؤاالت مربی، 

های دیگر وجه اشتراک  )مثال: آیا خانه ما با خانه

دارند؟ چند وجه اشتراک را نام ببرید؟( یا )مثال: 

وجه اشتراک شما و دوستانتان چیست؟( ارائه 

ط افراد، تأیید یا رد توسط سایر پاسخ توس

 .ها یگروه کودکان و نقد نظرات هم

اند  که توانسته یها تیتهیه عکس از موقع

حال خوبی را تجربه کنند و تعریف کردن 

 .ها موقعیت

 هشتم

 مدیریت زمان )استفاده بهتر از زمان(. هدف
افزایش خالقیت و بهبود سطح عملکرد در 

 .طراب زااض یها تیروبرو شدن با موقع

 محتوا

 پشت زمان )متیو لیپمن( تامی و الک

پشت زمان کند الک داستان کودکی که آرزو می

درخت کوچکش را بزرگ کند، درخت بزرگ 

شود ولی کودک پیر شده و از آرزویش  می

پشت او را به سن  شود و مجدد الک پشیمان می

 .گرداند یکودکی برم

ی استفاده از کاله آرامش )نقاشی چیزهای

دهد روی کاله  ها آرامش میکه به آن

کشند و موقع اضطراب به کاله نگاه  می

گذارند، با آرامش به  کرده و روی سر می

 .(یابد راهکارهای جدید دست می

 تکالیف

که آیا چیزها به وضعیت قبلی  اینبحث در مورد 

، سؤاالت مربی )مثال: آیا زمان با گردد یبرم

ود؟( )چطور ر سرعت زیاد جلو یا عقب می

شود از زمان درست استفاده کرد؟ ارائه پاسخ  می

توسط افراد، تأیید یا رد توسط سایر کودکان و 

 .ها یگروه نقد نظرات هم

بخش و  کشیدن نقاشی از عوامل آرام

 .چسباندن آن به کاله یا بادکنک

 نهم
 .ها آشنایی با حاالت و عواطف و کنترل آن هدف

 یها تیموقع بهبود عملکرد در مواجهه با

 .در محیط زندگی کودک افتهی میتعم

استفاده از کاله گذاشتن بر سر هیوال (  (8بدخلقی )یانگ شوفن محتوا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shu-Fen 
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شماره 

 جلسه
 درمانی گروهیبازی آموزش فبک جلسات

شود و از ناراحتی  داستان کودکی که عصبانی می

ترها هم  کند چون بزرگ کند؛ و ادعا می گریه می

 شوند او هم حق دارد عصبانی شود. عصبانی می

ف مواجهه با اضطراب دار( باهد کاله خنده

 .و کنترل آن

 تکالیف

شود بدخلقی را  بحث در مورد اینکه چطور می

کنترل کرد؟ ارائه پاسخ توسط افراد، تأیید یا رد 

 .ها یگروه توسط سایر کودکان و نقد نظرات هم

تمرین مواجهه با اضطراب از طریق 

 .ذهنی یرسازیتصو

 دهم

 .آزموننهایی و اجرای پس یبند جمع آزموننهایی و اجرای پس یبند جمع هدف

 محتوا

آزمون، از والدین و کودکان بعد از اجرای پس

به خاطر همکاری در اجرای پژوهش تشکر 

 گردید.

 کنندگان و تشکر از ارزیابی شرکت

ها به خاطر همکاری کودکان و والدین آن

 .در اجرای پژوهش

 - تکالیف
عمومی  یها تیها به موقع تعمیم آموزش

 .ودک تحت نظر خانوادهک

 ها یافته

درمانی گروهی به شیوه اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازی یمنظور هم سنجبه

 یها شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان، ابتدا اطالعات جمعیت شناختی گروه

 کنیم. آزمایشی و گروه کنترل را بررسی می

 )بر اساس سن و جنسیت(. اطالعات جمعیت شناختی 9جدول شماره 

 متغیر
 گروه فبک
N1=10 

 درمانیگروه بازی
N2=10 

 گروه کنترل
N3=10 

ت
سی

جن
 

 4 4 5 دختر
 6 6 5 پسر

 سن

6-7 5 5 6 

8-9 3 3 3 
10-12 2 2 1 

و  0گروه  9توزیع سه گروه پژوهش از نظر جنسیت )دختر و پسر( و سن )در  2در جدول 

 شود. سال( مشاهده می 82تا  83سال و  3و  1سال؛  2
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آن بر اساس  یها های عملکرد اجتماعی و مؤلفه های توصیفی مؤلفه . شاخص3جدول شماره 

 مراحل مداخله و گروه

 انحراف معیار میانگین مرحله متغیر 

آموزش فلسفه برای 

 کودک

 عملکرد اجتماعی )کلی(

 1/22 89/832 آزمونپیش

 92/80 1/280 آزمونپس

 44/81 0/289 پیگیری

 مهارت اجتماعی مناسب

 94/84 3/40 آزمونپیش

 0/82 3/02 آزمونپس

 29/82 02 پیگیری

 یراجتماعیرفتار غ

 11/1 2/09 آزمونپیش

 22/8 4/18 آزمونپس

 3/4 10 پیگیری

 پرخاشگری

 10/1 2/44 آزمونپیش

 84/1 4/20 آزمونپس

 12/4 1/20 پیگیری

 یطلب یبرتر

 31/2 22 آزمونپیش

 91/2 2/84 آزمونپس

 28/9 8/81 پیگیری

 رابطه با همساالن

 11/4 39/21 آزمونپیش

 28/2 0/44 آزمونپس

 33/9 4/49 پیگیری

 درمانی گروهیبازی

 عملکرد اجتماعی )کلی(

 22/89 3/231 آزمونپیش

 4/83 3/224 آزمونپس

 42/81 4/229 پیگیری

 ت اجتماعی مناسبمهار

 24/0 1/42 آزمونپیش

 2/88 9/01 آزمونپس

 1/3 1/04 پیگیری

 یراجتماعیرفتار غ

 28/4 1/03 آزمونپیش

 99/9 14 آزمونپس

 0/1 8/11 پیگیری

 12/4 9/42 آزمونپیش پرخاشگری
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 انحراف معیار میانگین مرحله متغیر 

 32/1 1/91 آزمونپس

 0/1 1/48 پیگیری

 یطلب یبرتر

 02/2 2/23 آزمونپیش

 34/8 9/82 آزمونپس

 21/2 2/81 پیگیری

 رابطه با همساالن

 30/4 1/98 آزمونپیش

 8/1 9/48 آزمونپس

 24/1 43 پیگیری

 گروه کنترل

 عملکرد اجتماعی )کلی(

 02/24 81/812 آزمونپیش

 9/29 08/812 آزمونپس

 83/22 2/811 پیگیری

 مهارت اجتماعی مناسب

 1/82 82/13 نآزموپیش

 33/82 9/43 آزمونپس

 12/88 2/43 پیگیری

 یراجتماعیرفتار غ

 00/2 14 آزمونپیش

 22/83 12 آزمونپس

 34/1 9/10 پیگیری

 پرخاشگری

 82/1 2/92 آزمونپیش

 33/2 2/99 آزمونپس

 32/1 2/94 پیگیری

 یطلب یبرتر

 33/8 41/80 آزمونپیش

 289/2 2/80 آزمونپس

 21/2 1/80 پیگیری

 رابطه با همساالن

 2/4 1/93 آزمونپیش

 22/0 98/98 آزمونپس

 39/0 28/98 پیگیری

آزمون و پیگیری معیار پس، نمرات میانگین و انحراف9بر اساس اطالعات جدول شماره 

هر دو روش گواه، تغییر داشته است یعنی های آزمایش در مقایسه با گروهافراد گروه
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درمانی گروهی باعث بهبود وضعیت عملکرد اجتماعی آموزش فلسفه برای کودک و بازی

فوق  یرهایآزمون و پیگیری متغنمرات پس که یکننده شده است. درحال کودکان شرکت

 در گروه کنترل تغییر چندانی نداشته است.

 ها دادهجهت بررسی نرمال بودن  آزمون کلموگروف اسميرنف. نتایج 4جدول 

 عملکرد اجتماعی 

 183/3 اسمیرنف -کلموگروف

 121/3 سطح معناداری

آمده سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنف برای  دست های بهبر اساس یافته

های محاسبه شد. بنابراین غیرنرمال بودن داده 121/3عملکرد اجتماعی برابر با 

 تأیید شد. هااجتماعی رد شده و نرمال بودن دادهعملکرد

 هاست که برای این امر از آزمون لون استفاده شد.بعدی همگنی واریانس فرض شیپ

 ها . نتایج آزمون لون: همگنی واریانس5جدول 

 داری سطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F آماره متغیر

 813/0 87 2 208/0 عملکرد اجتماعی

دهنده مقدار آزمون لون برای بررسی  نکه نشا Fشود، مقادیر  طور که مشاهده می همان

(. با توجه به این >31/3از متغیرها معنادار نیست ) کی چیهاست، در ههمگنی واریانس

 شود.ها در متغیرهای پژوهش تأیید میبرابری واریانس فرض شینتیجه پ

و گروه های آن در د . نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین عملکرد اجتماعی و مؤلفه6جدول 

 آموزشی

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fنسبت 

 سطح

 معناداری

ضریب 

 اتا

 929/3 338/3 981/23 838/2292 2 912/81424 عملکرد اجتماعی

 818/3 338/3 112/2 21/8818 2 108/2939 مهارت اجتماعی مناسب

 881/3 331/3 009/1 299/233 2 402/481 رفتار غیر اجتماعی
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 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fنسبت 

 سطح

 معناداری

ضریب 

 اتا

 234/3 338/3 020/82 121/393 2 210/8108 پرخاشگری

 332/3 389/3 112/4 328/94 2 849/01 برتری طلبی

 232/3 338/3 431/82 913/144 2 223/8311 رابطه با همساالن

شده در مورد  ، سطح معناداری مشاهده0آمده از جدول شماره  دست بر اساس ارقام به 

های آزمایشی در  ایشی و همچنین اثرات تعاملی آزمون با گروههای آزم آزمون، گروه

درصد اطمینان نتیجه گرفت که تغییرات  31توان با  معنادار است. بنابراین، می 31/3سطح 

های آن )مهارت اجتماعی مناسب، رفتار غیراجتماعی،  عملکرد اجتماعی و مؤلفه

ها در دو گروه  آزمونزمون و پسآو رابطه با همساالن( در پیش یطلب یپرخاشگری، برتر

گرفته بر روی کودکان  های انجام باشد و بین آموزش نمی زانیم کیآزمایش و گواه به 

های  داری وجود دارد. مقایسه میانگین مبتال به اختالل اضطراب جدایی تفاوت معنی

، حاکی از این است که آموزش مبتنی بر فلسفه برای 9آمده در جدول شماره  دست به

درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر تغییرات کودکان در مقایسه با بازی

عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی داشته است. میزان اتا نیز بیانگر 

های آزمایش تغییر  درصد از عملکرد اجتماعی تحت تأثیر گروه 9/92آن است که تقریباً 

 کند. می

 گیری و نتیجه بحث

درمانی برای کودک و بازی پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فلسفه

گروهی به شیوه شناختی رفتاری و بر عملکرد اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل 

جدایی اجرا شد. نتایج نشان داد که هر دو برنامه بر افزایش عملکرد اجتماعی اضطراب

اند، همچنین به دست آمد که تأثیر  ل اضطراب جدایی مؤثر بودهکودکان مبتال به اختال

درمانی گروهی در بهبود عملکرد اجتماعی در این کودکان بیشتری فبک نسبت به بازی

 بوده است.
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در رابطه با اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک بر عملکرد اجتماعی در کودکان 

سی دی  های ایج این پژوهش با پژوهشتوان گفت نت مبتال به اختالل اضطراب جدایی می

( و 2380(، دی اولیمپیو و تسچرز )2382(، پایانت )2381(، برگ )2383کو، گرارد و سی )

 ( همخوانی دارد.8932پور )عاشوری ویزدانی

فبک، جذابیت داستان برای  یها فرض شیتوان گفت یکی از پ در تبیین یافته فوق می

ها به آموزند که مطلب آموزشی آن مانی بیشتر میکودکان است. به عبارتی کودکان ز

های جذاب  (. خوانش داستان8933شکل داستان باشد )مرادآزادبهی، یاری قلی و پیری، 

العمل و  پژوهش و طرح بحث و گفتگوی متناسب با آن، موجب تشویق کودکان به عکس

تماد، احساسات، گرایش نسبت به مفاهیم اخالقی و اجتماعی از قبیل زیبایی، دوستی، اع

کنترل عواطف و هیجانات  یها ارتباطات، مدیریت زمان، شناخت واقعیت از ذهنیت و راه

 افتد یشده که این موضوع در بستر ارتباط و همکاری با همساالن و ارتباط با مربی اتفاق م

 های عملکرد اجتماعی دور از ذهن نیست. و در این تعامالت اجتماعی، تغییر در مؤلفه

ها کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی اسیر افکاری هستند که به آنچنین . هم

کند و این  ترس جدایی از والدین، خانه و بروز رفتارهای اجتنابی نسبت به محیط را القا می

. شناسایی افکار ناکارآمد شود عنوان یک شخصیت مجزا می ترس مانع ابراز وجود ایشان به

های جدید  ندگی کودکان به والدین و ترس از حضور در مکانو اشتباهی که موجب چسب

گردد و جایگزینی افکار سالم بجای این افکار ناکارآمد، در اثر باال رفتن مهارت تفکر  می

باشد، بنابراین زمینه  اجتماع پژوهشی( می یها و افزایش قدرت نقد )در اثر حضور در حلقه

گردد. فاطمی و  عی این کودکان فراهم میبرای تغییر شناختی و تغییر عملکرد اجتما

های  ( در پژوهشی یکی از نقاط قوت برنامه فبک را همین ارتقای مهارت8933همکاران )

دانند. همچنین صفارحمیدی، حسینیان و  شناختی و اعطای مهارت تفکر به کودکان می

ات و رفتار های شناختی کودکان را در مدیریت احساس ( باال رفتن مهارت8930زندی پور )

 داند. و باال رفتن عملکرد اجتماعی کودکان مؤثر می
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روش اجتماع پژوهشی در فبک، تأثیر این  یریکارگ یکی از نکات مهم حاصل از به

(. در رابطه با تأثیر فبک بر 2389باشد )یازل،  روش بر کاهش ترس از ابراز وجود می

توان گفت از  اب جدایی میکاهش ترس و اضطراب، در کودکان مبتال به اختالل اضطر

تواند  دالیل این ترس و اضطراب و در نتیجه پایین آمدن عملکرد اجتماعی کودکان، می

ترس از طرد شدن یا ترس از عدم پذیرش توسط افراد جدید و عدم اعتماد به عملکرد خود 

های جدید باشد و روش اجتماع پژوهشی در این پژوهش توانست با به وجود  در محیط

نفس  و باال رفتن اعتمادبه ین شرایط گفتمانی محترمانه بین اعضای گروه، بر خودباورآورد

 ها مؤثر باشد.در این کودکان و درنتیجه بهتر شدن عملکرد اجتماعی آن

درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر عملکرد در رابطه با اثربخشی بازی

ایی نیز، نتایج این پژوهش با اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل اضطراب جد

( و 8932(، عاشوری و یزدانی پور )2381)یاداو، راجو و همکاران های،  پژوهش

 ( همخوانی داشته است.8930میرزاحسینی و همکاران )

توان گفت اضطراب در کودکان مبتال به اختالل اضطراب  در تبیین این یافته می

ا خانه جداشده یا بخواهند دور شوند؛ و شود که از والدین ی جدایی موقعی پدیدار می

درنتیجه ترس، نگرانی و رفتارهای اجتنابی در این کودکان پدیدار شده و از ارتباط با 

 یدرمان یها کاهش یابد. در بازهمساالن نیز پرهیز کنند و بالتبع عملکرد اجتماعی آن

ایی، مجبور به گروهی به شیوه شناختی رفتاری، کودکان مبتال به اختالل اضطراب جد

در این موقعیت قرار  که نیها هستند و به علت ا تماس با همساالن خود و شرکت در بازی

رفته کم  ها در محیط رفتهکنند، اضطراب آن دریافت نمی یآور گیرند و محرک ترس می

کند و  ها را تهدید نمیشوند خطری آن شود. بعد از مدتی که کودکان متوجه می می

آنان نیز  یریگ بیت محیطی )بازی با همساالن( را درک کرده، کنارهجذا حال نیدرع

برند. همچنین عاشوری  برطرف شده، از شرکت در بازی با همساالن خود لذت می جیتدر به

درمانی را موجب پیوند دنیای درونی و بیرونی کودک ( این نوع بازی8932و یزدانی پور )

دانند؛ که این پیوند در پژوهش حاضر از  ها میهای اجتماعی آن افزایش مهارت جهیو درنت
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ها و  نقاشی، یادگیری نحوه مقابله با محرک دنیطریق بروز احساسات و هیجانات با کش

های اضطراب زا )با  آور و افزایش خالقیت در نحوه مواجهه با موقعیت ترس یها تیموقع

های  یوانات و عروسککاله آرامش( نمود داشت. همچنین به کودکان از طریق بازی با ح

اجتماعی مناسب جهت برقراری ارتباط  های نرم، مهارت یها یباز و اسباب یباز شب مهیخ

با دیگران آموزش داده شد و به همین خاطر، باال رفتن عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به 

 دور از ذهن نیست. ییاختالل اضطراب جدا

درمانی گروهی ی کودک نسبت به بازیاثربخشی بیشتر آموزش فلسفه برادر رابطه با 

به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی، 

نشده بود، اما  هم سنجی این دو برنامه انجام نهیتوان گفت هرچند قبالً پژوهشی در زم می

رمانی گروهی در درمـز موفقیـت بیشتر برنامـه فلســفه بــرای کودکـان نسبت به بازی

 توان به شرح زیر تبیین نمود: پژوهش حاضر را می

 

عنوان اولین تبیین مطرح کرد؛ از نظر  توان به تمرکز فبک بر فرایندهای شناختی را می

پیاژه کودک در این مقطع سنی در مرحله عملیات عینی قرار دارد و رفتارهای شناختی را از 

؛  وادزورثشود. ) می یزیر هیی در این دوره پادهد و همچنین تفکر منطق خود نشان می

بک نسبت به ، بنابراین تأثیرگذاری بیشتر ف( 8921، فدردی صالحیو  یزدی امین ترجمه

سازد  می همچنین آموزش فبک، کودکان را قادردرمانی گروهی دور از ذهن نیست. بازی

و در صورت لزوم  داکردهیهای خود دسترسی پ و اندیشهصورت مستقیم به افکار  که به

ها را اصالح کنند. عالوه براین روش، فبک عالوه بر به چالش کشیدن افکار کودکان، آن

های جدید واکنش مناسب نشان دهند و رفتارهای خود را با آموزد که موقعیت ها میبه آن

و عملکرد اجتماعی خود  (8932)فتحی، احقر و نادری، توجه به اهداف آینده شکل دهند

هایی همچون  توان نتیجه گرفت هرچند استفاده از روش را بهبود بخشند؛ بنابراین می

های برقراری و حفظ روابط اثربخش  واسطه القای تکنیک درمانی و آموزش فبک بهبازی

http://fipak.areo.ir/site/catalogue/18501035
http://fipak.areo.ir/site/catalogue/18501035
https://www.gisoom.com/search/book/author-331703/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-331702/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
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خواهند بود. در این میان فبک به دلیل خودآگاهانه کردن افکار و برخورد مستقیم با 

  ها، موفقیت بیشتری را رقم خواهد زد. اندیشه

واسطه ابتال به اختالل اضطراب جدایی،  کنندگان پژوهش حاضر هرچند به مشارکت

همواره در کنار والدین یا مراقبان خود بوده و فرصت کمتری برای برقراری ارتباط داشتند؛ 

ا در طول پژوهش حاضر، اند؛ ام های اجتماعی برخوردار بوده و بنابراین از حداقل مهارت

برقراری ارتباط و بهبود عملکرد طرف  به شده تیریهای مد تحت مراقبت درمانگران گام

فبک توسط  این پژوهش عمالً نشان داد، استفاده ازکه جنان اجتماعی را برداشتند. البته 

کـان تواند با شناسـاندن افکـار ناکارآمـد کود و با پروتکل مناسب، می دهید مربی آموزش

ها )با استفاده از جذابیت داستان و مباحثه در حلقه کندوکاو در شیوه اجتماع بـه آن

های شناختی و  پژوهشی و تقویت توان نقد و استدالل کودکان( زمینه باال بردن مهارت

تر  بالتبع بهبود عملکرد اجتماعی را فراهم نماید و همچنین اسـتفاده از روش رایج

تواند با درگیر نمودن عملی کودکان در بازی گروهی و  یز میدرمانی گروهی نبازی

های هدفمند عملکرد اجتماعی  ها از طریق ارتباطات جدید و بازیکاهش اضطراب در آن

 دهد. ایشان را افزایش می

ها بود؛ ازجمله  های دیگر دارای یک سری از محدودیت پژوهش حاضر مانند پژوهش

ماهه انجام  2اطر محدودیت زمان، فقط دوره پیگیری ماهه )به خ 0فقدان دوره پیگیری 

های ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیز محدودیت منحصر بودن  شد(، همچنین محدودیت

گردد که در  جامعه آماری، به مراجعین مرکز مشاوره شمیم بود؛ بنابراین پیشنهاد می

سبت به انجام ماهه، پژوهشگران ن 0ضمن برگزاری دوره پیگیری های بعدی  پژوهش

، ها یدبستان شیشود در پ همچنین پیشنهاد میتری اقدام نمایند.  پژوهش در سطح وسیع

ها و مراکز مشاوره کودک با استفاده از یکی از دو روش فلسفه برای کودک و  دبستان

گروهی به شیوه شناختی رفتاری، عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل  یدرمان یباز

 ی را تا حد زیادی افزایش داد.اضطراب جدای
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 منابع
طراحی و آزمون برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با  (.8931اصل مرز، فریبرز )

آموزان دختر پایه ششم هدفی دانش یریگ برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در جهت
 .2808-2843(: 4)81شناختی، مجله علوم روان. ابتدایی

درمانی مبتنی بر رابطه ای بازی اثربخشی برنامه مداخله(. 8933ا و جهان بخشی، زهرا )بهمنی، مهس
کودک و کاهش پرخاشگری کودکان -کودک بربهبود کیفیت تعامل والد-والد

 .810-898(: 4)88، درمان فرهنگ مشاوره و روان.یدبستان شیپ

ختالل اضطراب جدایی کودکان. درمانی بر اتأثیر بازی(. 8913جاللی، سلیمه و مولوی، حسین )
 .912- 923(: 4)84شناسی، مجله روان

اثربخشی برنامه آموزش فلسفه برای (. 8931جلیلیان، سهیال؛ عظیم پور، احسان و جلیلیان، فریبا )
های  پژوهشآموزان. کودکان بر پرورش توانایی حل مسئله و قضاوت اخالقی در دانش

 .29-8(: 8) 3تربیتی، 

اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان (. 8931مینا؛ کردنوقابی، رسول و سهراب، زهرا )چراغ زاده، 
 .13-92(: 8)83دو فصلنامه کودک و تفکر، . آموزان هایی و ناامیدی دانشبر احساس تن

ای درمان شناختی رفتاری اضطراب در کودکان: رویکرد واحد پردازه(. 8931چورپیتا، بروس ف )
 )چاپ دوم(. ترجمه حلمی، تهران: نشر ارجمند.

ربخشی روش اجتماع پژوهشی اث(. 8931حبیبی کلیبر، رامین؛ فرید، ابوالفضل و محمد زاده، رقیه )
. فصلنامه آموزاندر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خودکارآمدی اجتماعی دانش

 .31-02(: 8) 84شناختی. های نوین روان پژوهش

)چاپ سوم(. تهران:  DSM-5شناسی مرضی کودک بر اساس روان(. 8931حمید، نجمه )

 انتشارات ارجمند.

(. چاپ 8)جلد  یسال شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگروان(. 8933دادستان، پریرخ )

 چهاردهم، تهران: انتشارات سمت.

 ییها طراحی داستان(. 8931دره زرشکی پور، امیده؛ فالح، محمدحسین و سعیدمنش، محسن )
برای ایجاد گسلش شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان و اثربخشی آن بر کاهش عالئم 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1615857/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1615857/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1615857/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86
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دوره ابتدایی شهرستان  OCDهای  جبری کودکان دارای نشانه-فکری اختالل وسواس
 .93-8(: 2)83دو فصلنامه کودک و تفکر، . یزد

اثربخشی آموزش هوش اخالقی (. 8930رضاپورمیرصالح، یاسر؛ خردمند، طاهره و شاهدی، سمیه )
 .82-8(: 8)82. فصلنامه اخالق در علوم رفتاری، بر عملکرد اجتماعی و مشکالت رفتاری

درمانی با رویکرد شناختی اجتماعی بر مشکالت رفتاری اثربخشی بازی(. 8933رضایی، سعید )
(: 4)88درمانی،  . فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانهای رفتاری برون نمود کودکان با اختالل

283-294. 

به شیوه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (. 8930رضایی، فهیمه؛ امیری، مهدی و طاهری، الهام ) 
گروهی برکاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا. 

 .803-899(: 4)1درمانی،  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

بررسی تأثیر (. 8939رضایی، نورمحمد؛ پادروند، نادر؛ سبحانی، عبدالرضا و رضایی، علی محمد )
پذیری، های سیالی، انعطاف خالقیت و مؤلفهاجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش 

 .90-83(: 2)4فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، ابتکار و بسط. 

های اضطراب  درمانی در کاهش نشاناثربخشی بازی(. 8931رئیسی، محبوبه و صفوی، پروین )
 های نوین در حوزه پژوهش یالملل نیاولین کنفرانس ب .سال 0-9جدایی کودکان 

 شناسی ایران.روان

مقایسه اثربخشی (. 8433سیدی اندی، سیده معصومه؛ نجفی، محمود و رحیمیان بوگر، اسحاق )
بازی درمانگری کودک محور و بازی درمانگری والدینی برسطوح نظریه ذهن در 

 .20-09(: 8)23شناختی، . مجله علوم روانکودکان دارای اختالل اضطراب جدایی

تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر (. 8930حسینیان، سیمین و زندی پور، طیبه ) صفارحمیدی، الناز؛
. سالمت و بد سرپرست سرپرست یهای اجتماعی کودکان ب ادراک شایستگی و مهارت

 .22-89(: 8)4روان کودک، 

درمانی گروهی بر پذیرش اجتماعی و اثربخشی بازی(. 8933صنعتگر، رایحه و اسماعیلی، مریم )
 .843-821(: 2)8کاربردی،  یدرمان خانواده دکان مبتال به سرطان.امید در کو
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درمانی گروهی با بررسی تأثیر آموزش بازی(. 8932عاشوری، محمد و یزدانی پور، معصومه ) 
. فصلنامه توان ذهنی آموزان کمهای اجتماعی دانش رویکرد شناختی رفتاری بر مهارت

 .224-202(: 9)83، یبخش توان

بررسی میزان اضطراب جدایی (. 8933) اردوبادی، آفرینحمدسعید و صادقیعبدخدایی، م
ی  . نشریهشناختی بر کاهش آن -درمانی با رویکرد رفتاری کودکان و اثربخشی بازی

 .11-18(: 4)9شناسی بالینی، روان

تأثیر آموزش فلسفه برای (. 8934عسگری، محمد؛ دیناروند، حسن و ترکاشوند، محمدرضا ) 
فصلنامه آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه ثامن. ان بر تفکر منطقی دانشکودک

 .42-21(: 8) 3شناسی تربیتی، روان

اثربخشی برنامه ترکیبی آموزش (. 8933فاطمی، فاطمه السادات؛ صادقی، راحله و شاهبان، حمیده )
، تفکر و کودکه دو فصلنامآموز. فلسفه به کودکان و همدلی بر شایستگی اجتماعی دانش

88(2 :)288-223. 

( به P4Cتأثیر آموزش فلسفه برای کودکان )(. 8932فتحی، لیال؛ احقر، قدسی و نادری، عزت اله )
 81فصلنامه خانواده و پژوهش، آموزان. دانش یریپذ تیروش پژوهش مشارکتی بر مسئول

(8 :)2-81. 

تأثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه  (.8932فالح مهنه، تورج؛ یمینی، محمد و مهدیان، حسین )
فصلنامه آموزان ابتدایی. برای کودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش

 822-812(: 9)82های آموزشی،  پژوهش در نظام

مدت  اثر درمان گروهی شناختی رفتاری کوتاه(. 8939قاسمی، میترا؛ نجار، راضیه و نوری، ربابه )
 .20-83(: 4)2مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، ای اضطراب اجتماعی. ه بر بروز نشانه

 (. مبانی نظری فلسفه برای کودکان. تهران: انتشارات مرآت.8931قائدی، یحیی )

آموزان اثربخشی تنظیم هیجان بر عملکرد اجتماعی و جرأت ورزی دانش(. 8930قنبریان، مهدی )
های نوین  فصلنامه پژوهش .31-34حصیلی دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال ت

 .814-892(: 9)82شناسی، روان

)چاپ چهارم(. ترجمه فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی  8های فکری  داستان(. 8334کم، فیلیپ )

 (. تهران: انتشارات شهرتاش.8931)
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تاش )چاپ سوم(. ترجمه مژگان رشتچی و فرزانه شهر 2های فکری  داستان(. 8334کم، فیلیپ )

 (. تهران: انتشارات شهرتاش.8932)

فلسفه برای کودکان خردسال راهنمای عملی. ترجمه ذبیح (. 2382گات، بریس و گات، موراگ )
 .اراک: دانشگاه آزاد اسالمی (.8931پیرانی، شکوه السادات بنی جمالی و علی رحمانی )

)چاپ پنجم(،  اربردهای بالینیها و ک ها، روشدرمانی؛ نظریهبازی(. 8932محمد اسماعیل، الهه )

 تهران: دانژه.

آموزش فلسفه به کودکان به روش (. 8933مرد آزاد بهی، الناز؛ یاریقلی، بهبود و پیری، موسی )
(: 2)88دو فصلنامه تفکر و کودک،  .آموزاناجتماع پژوهشی بر اضطراب تحصیلی دانش

229-211. 

اثربخشی (. 8930تهمینه و قاسم زاده، عزیز رضا )میرزاحسینی، حسن؛ میرباقری، محبوبه؛ کمالیان، 
. مجله ای کودکان های مقابله ی شناختی رفتاری بر سبک درمانی گروهی به شیوهبازی

 .03-19(: 8) 91علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، 

ل(. )چاپ او شناسی رشد: تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژهروان(. 8333)  اری ، وادزورث 
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