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Abstract 
Children with separation anxiety disorder have many problems in their 

mental health and social life.The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of Training based philosophy for children on psychological 

flexibility and social performance in children with separation anxiety 

disorder aged 6 to 12 years with separation anxiety disorder. Research 

method in this study; The quasi-experimental was pretest and posttest with 

the control group. The statistical population was all children referred to 

Shamim Counseling Center in Kermanshah in 2019-2020. The sample group 

consisted of 20 children with separation anxiety disorder. The sample was 

selected by purposive sampling and random sampling. The sample group 

consisted of 20 children with separation anxiety disorder. The sample was 

selected by purposive sampling and random sampling. First, separation 

anxiety questionnaires (Han et al., 2003), Matson's social skills (Matson et 

al., 1983) and the Wisconsin card classification test (Grant and Berg, 1948) 

were administered to both groups (pretest). The participants in the 

intervention group then received Training based philosophy for children in 
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10 sessions of 60 minutes once a week; While the control group did not 

receive any educational intervention. Then both groups were re-evaluated 

with the mentioned questionnaires (post-test). The follow-up stage was held 

2 months after the post-test. Covariance analysis was used to analyze the 

data by observing the defaults. The results showed that psychological 

flexibility and social functioning increased significantly (P <0.05) and the 

level of anxiety in these children decreased significantly. 

Keywords: Psychological flexibility, Philosophy for children, separation 

anxiety Social Performance. 
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 یریپذ کودکان بر انعطاف یبر فلسفه برا یآموزش مبتن بخشیاثر

در کودکان مبتال به اختالل  اجتماعی و عملکرد یشناخت روان

 ییاضطراب جدا

 

   یغالمرضا محمد
اراک،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یعموم یشناس رشته روان یدکتر یدانشجو

 .رانیا
  

 .رانیاراک، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس گروه روان اریاستاد   یرانیپ حیذب

  

 

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

 چکیده
 شیخو یاجتماع یدر سالمت روان و زندگ یا دهیمشکالت عد ،ییکودکان مبتال به اختالل اضطراب جدا

 یریپذ ان بر انعطافکودک یبر فلسفه برا یآموزش مبتن یاثربخش یدارند. هدف از پژوهش حاضر، بررس

. روش پژوهش دبو ییسال مبتال به اختالل اضطراب جدا 21تا  6کودکان  یو عملکرد اجتماع یشناخت روان

همراه با گروه کنترل بود. جامعه  ،یریگپی –آزمون  پس - آزمون شیاز نوع پ یشآزمای مهیمطالعه؛ ن نیدر ا

بود. گروه نمونه،  2911-2911کرمانشاه در سال  میشمکننده به مرکز مشاوره  کودکان مراجعه هیکل ،یآمار

هدفمند و  یرگیصورت نمونه . انتخاب بهدبودن یینفر از کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدا 12

 های(، مهارت1229)هان و همکاران، ییاضطراب جدا یها بود. ابتدا پرسشنامه یصورت تصادف به ینیگزیجا

( 2191)گرانت و برگ،  نیسکانسیو یها کارت یبند ( و آزمون دسته2119)ماتسون و همکاران، یاجتماع

 یکنندگان گروه مداخله، آموزش فلسفه برا (. سپس شرکتآزمون شیهر دو گروه اجرا شد )پ یبرا

مداخله  چیگروه کنترل ه که یکردند؛ درحال افتیدر بار کی ایو هفته یا قهیدق 62جلسه  22کودک را در 

قرارگرفتند  یابیمذکور مورد ارز هایرد. سپس هر دو گروه مجدد با پرسشنامهنک افتیدر یآموزش

 تیبا رعا انسیکووار لیاز تحل دگردی برگزار آزمونماه بعد از پس 1 زین یریگیآزمون(. مرحله پ )پس
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و عملکرد  یشناخت روان یرپذینشان داد که انعطاف جیها استفاده شد. نتا داده لیتحل یبرا ها فرض شیپ

کاهش  زیکودکان ن نیاضطراب در ا زانیداشته است و م شی( افزاP<20/2) یصورت معنادار به یاجتماع

 .داشت یمعنادار

کودک، عملکرد  یفلسفه برا ،یشناخت روان یرپذیانعطاف -ییاضطراب جدا :ها واژهکلید

   .یاجتماع



 64 |    و همکاران حمدیم...؛   کودکان بر یبر فلسفه برا یآموزش مبتن یاثربخش

 مقدمه

علت مراجعه به  ازلحاظمیان کودکان بوده و ی درپزشک نرواترین اختالل شایع 2اضطراب

(. اختالل 2910، ترجمه حلمی 1226 1روان در مقام اول قرار دارد )چورپیتامراکز سالمت 

است )عباسی، امیری و  9اضطراب جدایی اضطرابی کالسیک دوران کودکی، اختالل

 این تشخیص شیوع دارد، سال بیشتر 21( این اختالل در کودکان کمتر از 2919طالبی، 

 مت روان در سراسر عمر قابل توجه استالل در دوران کودکی از نظر خطر سالاخت

یکی از  عنوان بهاضطراب جدایی در کودکان  (.1229 ،آمریکا شناسی روان انجمن)

های ناگواری را برای کودک تواند آسیبترین علت رفتارهای ناسالم در رفتار، میشاخص

(. همچنین موجب اختالل در 1221همکاران،  و 9شته باشد )بالینو، کابری، دانوبه دنبال دا

(. 2911شد )حمید،  های مهم زندگی فرد خواهدعملکرد اجتماعی و تحصیلی دیگر زمینه

به اختالل اضطراب جدایی اکثراً از رفتن به مدرسه، اردوهای تابستانی و  آموزان مبتالدانش

ل اضطراب الویژگی اصلی اخت(. 2911)دادستان،  ورزند یمع فعالیت با دوستان امتنا

در هنگام جدایی از خانه یا اشخاص دلبسته است و  جدایی، ترس یا اضطراب بسیار زیاد

 شناسی روان)انجمن  رودشدت آن بیش از آن است که از سطح رشد فرد انتظار می

در کودکان جدایی ب از پیامدهای منفی اضطرا برخیترس عالوه بر  (.1229 ،آمریکا

ت در الشامل، پرخاشگری، از دست دادن توانایی مهارگری، احساس گناه، تنهایی و مشک

)فرامرزی، بکرایی، محب زاده و  مت روان و زندگی اجتماعی کودکان استالس

 (.2911همکاران، 

که ارتباط شایان توجهی با کاهش اضطراب دارد  شناختی روانهای ازجمله سازه

، خلیلی، مجتهد زاده و همکاران، آباد نیعاست )صالح زاده  0شناختی روانیری پذانعطاف

سازی خود از افکار و تجارب (. توانایی برقراری ارتباط با لحظه حال و قدرت متمایز2911
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(. 2911پذیری است )حسنی، بنیسی و حقیق، های این انعطافروانی از ویژگی-درونی

پیامدهای مثبتی برای  شناختی روانپذیری که انعطاف محرز شده است یا گسترده طور به

اساس شواهدی  این بر (.2911و همکاران،  آباد عینآورد )صالح زاده سالمتی به ارمغان می

پذیری آسیبو  2با بهزیستی روانی شناختی روان پذیریدهد انعطافوجود دارد که نشان می

های روانی ردگی، اضطراب و ناراحتیکه شامل افس هاای از ناراحتیدر طیف گسترده

توان گفت (. در مجموع می1221، 1دارد )ماسودا و تالی، رابطه شود یمعمومی 

، یک مفهوم فراتشخیصی است که شامل طیف وسیعی از شناختی روانپذیری  انعطاف

های اساسی سالمت روان است فردی است و یکی از جنبهفردی و بینهای درونمهارت

 (.2911رحیمی و صداقت،  )حاجلو،

تواند نقش مهمی در زندگی کودکان داشته باشد که می رگذاریتأث یرهایمتغیکی از 

(. این عملکرد 2916رضاپورمیرصالح، خردمند و شاهدی، است ) 9عملکرد اجتماعی

نماید، دوستی و روابط اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ می کههست توانایی 

بخشی را در مدرسه ایجاد ن را گسترش دهد، سازگاری رضایت صمیمیت با همساال

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

(. بهبود عملکرد اجتماعی، محور اصلی رشد 1222، 9بپذیرند )گرشام، واتسون و اسکینر

های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و املروابط اجتماعی، کیفیت تع یریگ شکلاجتماعی، 

های مهارت یریگ شکل(. اساس 2916رود )قنبریان، روان فرد به شمار میحتی سالمت 

ها در بنابراین پرورش این مهارت؛ شودگذاری میاجتماعی فرد در دوران کودکی پایه

(. 2916دوران کودکی از ضرورت زیادی برخوردار است )رضاپورمیرصالح و همکاران 

اجتماعی مناسب  یها مهارتهای پژوهشی حاکی از آن است که کودکان دارای یافته

، هم در برقراری روابط مؤثر با همساالن و هم در ها مهارتنسبت به کودکان فاقد این 

دهند بیشتری از خود نشان می یها تیموفقیادگیری در محیط آموزش و پیشرفت تحصیلی 
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کودکان مبتال به اختالل اضطراب  (.2916نقل از قنبریان،  به 1222)برایان و همکاران، 

 (.2911)حمید،  شوند یمجدایی، در عملکرد اجتماعی دچار نقص 

تا  آورد یمآموزشی است که این امکان را فراهم  یها برنامهاز  2فلسفه برای کودکان

تدریجی بیشتر  مند وکودکان و نوجوانان افکار پیچیده خود را شکل دهند. این برنامه نظام

برای کار بر روی کودکان چهار تا هیجده ساله طراحی شده است )رضایی، پادروند، 

در باشد. میفلسفه برای کودکان ه برنام گذار انیبن 1لیپمن(. 2919سبحانی و همکاران، 

های جدید که در موقعیت شوند یمفلسفه برای کودکان، دانش آموران قادر  برنامه درسی

بر  نشان دهند و رفتارهای خود را با توجه به اهداف آینده شکل دهند. بنا واکنش مناسب

پرورش ؛ پرورش تفکر انتقادی برای کودکان شامل، نظریه لیپمن، اهداف برنامه فلسفه

و نیز  قیالهای اخقی، آموزش ارزشالهای اخنه، پرورش ارزشالق، تفکر مسئوخالتفکر

( در برنامه 2111لیپمن ) (. همچنین2911)فتحی،  فردی است فردی و میان رشد روابط

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

های فکری با و تدوین متون داستانی خاص یعنی داستان 9در گروه یعنی اجتماع پژوهشی

ه است )حبیبی کلیبر، فرید و قبلی دست یافت های گروهمضمون فلسفی، به فوایدی فراتر از 

ای غنی از مجموعه عنوان بههای داستان (. در این برنامه آموزشی کتاب2911محمد زاده، 

(. 2910اند )قائدی، ابزار مناسبی برای چنین آموزشی شناخته شده عنوان به ها،دانش و تجربه

بحث، توانایی توانند در سطح خودشان عمل کنند و از طریق در این طرح، کودکان می

و  نفس عزت شدن ساختهبه  مسئلهبرای تفکر و استدالل با دیگران را رشد دهند و این 

توانند به احساس موفقیت میها  آن همه که یطور بهکند کودکان کمک می نفس اعتمادبه

(. 2910جمالی و رحمانی، ترجمه پیرانی، بنی 1221، 9گاتبریس و موراگ) ابندیدست

د که عقاید خود و دیگران را به چالش زآموبه کودک می تفکر فلسفیو آموزش فلسفه 

گونه نشود، افکارش را بازبینی و کنترل  اسیر افکار و باورهای خرافه یراحت بهکشیده و 
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های بیجا در مورد افکارش نداشته باشد و قادر شود افکار منفی و مزاحم را از کند، نگرانی

کودکان قادر هستند، بدون هیچ (. 2911ینی و مهدیان، )فالح مهنه، یمکند  خویش دور

قبلی و صرفاً در بستر چند قانون کلی، پرسش فلسفی مطرح کنند. این قوانین کلی  شآموز

وکاو فلسفی هستند شامل مواردی چون س برای کندالمحیط ک یساز آمادهکه ناظر بر 

 مربیاست. از طرفی  ها نیامانند  و« کدیگر توهین نکنیمیبه» ،«دهیم فرا شگو که یطور به»

اند، که خودشان طرح کرده ییها سؤالبستری فراهم کند که کودکان به  تواند یمنیز 

این برنامه هدف  .(1221، 2کاوکین و بریثاوپت)فلسفی بدهند  یها پاسخبیاندیشند و 

ر گیری دمکراتیک است. این برنامه داجتماعی نیز دارد و آن آموزش فرایند تصمیم

، 1پرورش مشارکت منظم و پرورش خودآگاهی کودکان سهمی قطعی دارد )هاینس

 تأثیراتعالوه بر  تواند یم(. در این برنامه، آشنا سازی کودکان با مفاهیم فلسفی 1221

مثبت شنیداری و گفتاری بر کودکان، اجتماعی شدن آنان را نیز تسریع نماید )هوشمندی و 

اجتماعی و چالش فکری، برقراری روابط  یها تیموقعر قرار گرفتن د (.2911شمشیری، 

اجتماعی و  یها مهارتقضاوت صحیح باعث رشد و تقویت  ادگرفتنیدوستانه با دیگران و 

آموزش  (.2911)حبیبی کلیبر و همکاران،  .گردد یمآموزان  قی دانشالاخ یها ارزش

ول، خودآگاه، دقیق، تربیت شهروندانی معق ل، داوری،الفکری اعم از استد یها مهارت

فلسفه برای  قی، اجتماعی، منتقد، خود انتقادگر و محقق در برنامهال، اخریپذ تیمسئول

این روش مهارت  در (.2911کرمی و موسوی،  هلل، ازاده لیدارد )اسماعوجود کودک 

می و ارتباط و خودکارآمدی رشد یافته و شرایط البرقراری روابط اجتماعی، شناختی، ک

رهایی از خجالت و کمرویی به وجود آمده و باعث ایجاد پیوند عمیق دوستی، از  مقابله و

(. 2911، یونسی و یآباد عیشفقائدی،  هدایتی،شود ) یمبیگانگی و  بین رفتن احساس عجز

 و به کند یمنظر توانایی شناختی و اجتماعی قدرتمند  این برنامه کودکان را از درمجموع

ت، الت، تحلیل و حل مشکالایی گوش دادن و پاسخ به سؤاتا توان کند یمکمک ها  آن

مباحثه و گفتگو و جستجو و ارزیابی عقاید را به دست آورند. از سویی مهارت گفتگو را 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Caukin, & Brinthaupt 

2. Haynes 
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عیسی دهد ) یمآموزش ها  آن رویکرد گروهی در آموزش فلسفه به کودکان به ی واسطه به

 (.2911نفر و فاطمی،  مراد،

گیری هد که آموزش فلسفه برای کودکان بر جهتدها نشان مینتایج پژوهش

مراد و همکاران، عیسی) یاجتماع مسئله(، همدلی و حل 2911یادگیری )اصل رمز، 

(، 2911(، کاهش احساس تنهایی و ناامیدی )چراغ زاد، کردنوقابی و سهراب، 2911

داللی های است(، پیشرفت مهارت2911حبیبی کلیبر و همکاران، ) یاجتماعخودکارآمدی 

پذیری )فتحی و احقر، ، افزایش مسئولیت(1221، 2چیانگ-چیا وانگ و ماسل، لین )یان،

 یمنطقتفکر  (، رشد2910 جلیلیان،و  پورمسأله )جلیلیان، عظیم(، افزایش توانایی حل2911

پذیری و ابتکار  انعطاف (، افزایش خالقیت،2919دیناروند و ترکاشوند،  عسگری،)

-(، رشد مهارت1،1226تیدی ماسی و سانپیچیده ) ( رشد تفکر2919همکاران، )رضایی و 

، 9( و پرورش وظایف شهروندی )برگ1221، 9های اجتماعی )سی دی کو، گرارد و سی

 -همچنین در درمان برخی اختالالت از قبیل کاهش عالئم وسواسی ( مؤثر است.1221

افزایش  و کاهش اضطراب( و 2911دره زرشکی پور، فالح و سعیدمنش، ) یجبر

 از طریقتوان گفت (. می1221، 0پایانتمؤثر بوده است ) سالهای مثبت در کررفتا

 دی)بیاموزند  یدرست بهتوانند هنر زندگی کردن را میآموزش مبتنی بر فلسفه، کودکان 

 (.1226 ،6اولیمپیو و تسچرز

ایی دانش آموزان با توجه به آنچه گذشت، لزوم توجه به درمان اختالل اضطراب جد

اختالل دوران کودکی، موضوعی است که همواره روانشناسان و  نیتر عیشا عنوان به

بردن است، از طرف دیگر باال متخصصین حوزه سالمت روان را به خود مشغول نموده 

و همچنین افزایش سطح عملکرد اجتماعی این کودکان  شناختی روانپذیری انعطاف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Yan, Ynne Masel, Wang& Chia-Chiang 

2. Di Masi& Santi 

3. Siddiqui, Gorardsee 

4. Burgh 

5. Payant 

6. D'olimpio, Teschers 
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های مختلفی و درمان ها روشکمک نماید. در همین راستا ها  آن روانیتواند به بهزیستی  می

پژوهشی برای سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر فلسفه  حال تابهپیشنهاد شده است ولی 

؛ مرتبط با آن، انجام نشده است متغیرهایاضطراب جدایی و  برای کودکان مبتال به اختالل

بر  ،بر فلسفه یکه آیا آموزش مبتناخت بنابراین پژوهش حاضر به این موضوع پرد

در کودکان مبتال به اختالل اضطراب  یو عملکرد اجتماع شناختی روان پذیری انعطاف

 یی اثربخش است؟جدا

 روش

همراه با  آزمون و پیگیریپس، آزمونروش پژوهش این مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش

مبتال به اختالل اضطراب جدایی  نکودکا هیکلی شامل جامعه آمارگروه کنترل بود. 

 از بین ؛ کهدبو 2911-2911در سال  شمیم شهر کرمانشاه به مرکز مشاوره کننده مراجعه

پرسشنامه اضطراب جدایی )نسخه  بر اساس سال که 21تا  6نفر از کودکان  12تعداد ها  آن

 22پس س محرز شده بود، انتخاب گردیدند.ها  آن والدین( تشخیص اضطراب جدایی در

نفر دیگر در گروه مداخله جایگزین شدند  22تصادفی در گروه کنترل و  صورت بهنفر 

(. معیارهای تصادفی بود صورت بهگیری هدفمند و جایگزینی نمونه صورت بهانتخاب )

و دبستان(، ابتال به اختالل  یدبستان شیپسال )مقطع  21تا  6ورود به مطالعه؛ کودک 

 والدین جهت شرکت فرزندان در پژوهش و عدم نامه تیارضاضطراب جدایی، امضای 

نیز؛ تکمیل ناقص  خروج از مطالعه بود و معیارهای یپزشک روانمصرف داروهای 

شایان ذکر است که به جلسه حین آموزش تعیین گردید.  1و غیبت بیش از  ها پرسشنامه

حق انصراف از اخذ گردید و والدین قی، رضایت آگاهانه از المسائل اخ خاطر رعایت

محفوظ ها  آن پژوهش به آنان داده شد و اطمینان حاصل گردید که حریم شخصی

 .باشد می
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 ابزارهای پژوهش

و  2، هاجینلیان، ایسنهانتوسط )(: این پرسشنامه یننسخه والد) ییجداپرسشنامه اضطراب

 یا اردرجهچهها را بر اساس مقیاس والدین، مادهماده تهیه شد.  99(، در 1229همکاران، 

است.  ریمتغها از یک )هرگز( تا چهار )همیشه( کنند دامنه نمرهمی یگذار نمرهلیکرت 

% و روایی مناسبی 19%، ضریب باز آزمایی را 12مطالعات قبلی ضریب همسانی آزمون را 

ابزار مفیدی برای  عنوان بهرا برای مقیاس سنجش اضطراب جدایی گزارش و این مقیاس را 

؛ هان و همکاران 1220، 1اضطراب جدایی معرفی کردند )ایسن و اسفکر یها نهنشاشناسایی 

(. در ایران، مفرد و همکاران 2910نژاد، قنبری، مظاهری و همکاران، طالیی به نقل از 1229

% به دست آمد 19( در پژوهشی این ابزار را بکار بردند و ضریب آلفای کرونباخ 1222)

 (.2910ل ازطالیی نژاد و همکاران، به نق 1222)مفرد و همکاران،

آزمون  های ویسکانسین(:)آزمون کارت شناختی روانپذیری پرسشنامه انعطاف

این آزمون به  سنجدرا می شناختی روانپذیری ویسکانسین، انعطاف یها کارت یبند دسته

ل گیری استدالاندازهوسیع برای  طور بهشد و  ساخته 2191کوشش گرانت و برگ در سال 

 69ای از استفاده شده است. به آزمودنی دسته تکراری یده پاسخو  یساز مفهومانتزاعی، 

صلیب، دایره به  صورت مثلث، ستاره،نماد به 9الی  2ها  آن شود که بر رویکارت ارائه می

برای اجرای آزمــون ابتدا چهــار نقش بسته است.  یآب قرمز، سبز، زرد، یها رنگترتیب 

ع آزمودنــی، الشــود. آزمونگر ابتدا بدون اطر مقابل آزمودنی قرار داده میکارت الگو د

 ها کارتی خواهــد بقیــهگیــرد و از وی میبندی در نظر میاصل دســته عنوان بهرنگ را 

در زیر چهار کارت الگو قــرار دهد. بعد از هر کوشــش، به آزمودنی گفته  کی به کیرا 

متوالی  طور بهوی درســت است یا نادرســت. اگر آزمودنی بتواند که جایگذاری  شود یم

 یبند دستهاصل  شکلو  شده عوض یبند دستهصحیح انجام دهد، اصل  یبند دسته 22

کند. بدین . اصل فقط با تغییردادن الگوی بازخورد درســت و نادرســت تغییر میشود یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hahn, Hajinlian & Eisen 

2. Eisen & Schaefer 
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. اصل بعدی شود یمســت تلقی ترتیب، پاســخ درست قبلی در اصل جدید پاسخ نادر

شود که . آزمون وقتی متوقف میشوند یمتعداد است و بعد ســه اصل به ترتیب تکرار 

 طور بهیا  ؛ وبندی کندصحیح دسته طور بهآزمودنی بتواند با موفقیت شش طبقه را 

اصل زیربنایی مذکور را گزارش دهد و منظور از عملکرد در این آزمون  یخود خودبه

و خطاهای درجاماندگی هم در مواقعی است  باشد یمانتزاعی کسب طبقه  اللی استدبررس

است که  یزمان همو  دهد یمبندی را ادامه قبلی دسته زیآم تیموفقاصل  قکه آزمودنی بر طب

نماید. کردن بر اساس یک حدس غلط اولیه پافشاری می یبند دستهدر اولین سری، در 

 االیبخش و در حد عالی بدارند که روایی ارزیابان، رضایتاکسلرود و همکاران اظهار می

آزمون زبا -درصد گزارش شده است و نیز اعتبار آزمون را با استفاده از روش آزمون 19

 (.2919)عبدی، عربانی دانا، حاتمی و همکاران، اند. درصد گزارش کرده 12

)ماتسون، روتاتوری و های اجتماعی از پرسشنامه مهارت پرسشنامه عملکرد اجتماعی:

ساله تدوین گردیده  21تا  9های افراد ( استفاده شد که برای سنجش مهارت2119، 2هلسل

کنند. در این اجتماعی را توصیف می یها مهارتگویه است که  61است. پرسشنامه دارای 

های، کامالً موافقم، لیکرت شامل گزینه یا درجه پنجآزمون هر گویه بر اساس طیف 

را به خود  2تا  0باشد که به ترتیب نمره مخالفم می قم، نظری ندارم، مخالفم و کامالًمواف

ی باشد نحوهها چون پرسش گویه معکوس میدهند، البته در بعضی از گویهاختصاص می

به  10/2نمره دهی برعکس شده است. برای پایایی از آلفای کرونباخ که برای کل مقیاس 

یز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و احراز گردید. دست آمد و روایی آن ن

سنجی، پایایی اجتماعی ماتسون از ثبات روان یها مهارتاند که مقیاس تحقیقات نشان داده

 .(2119ی برخوردار است )ماتسون و همکاران، قبول قابلباالی باز آزمایی و روایی افتراقی 

وهش، جهت اجرای برنامه آموزش در این پژبسته آموزش فلسفه برای کودکان: 

فکری(( فیلیپ  یها داستانجلدی ))فلسفه برای کودکان از جلدهای اول و دوم مجموعه سه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Matson, Rotatori, Helsel 
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 21تا  6( برای کودکان 2911( رشتچی و شهرتاش )2911ترجمه شهرتاش و رشتچی ) 2کم

برای ها دارای مضامین فلسفی، اخالقی و اجتماعی هستند و سال استفاده شد. این داستان

دو اثر هر داستان بر اساس یک مضمون  نیدر ااند. رشد تفکر و یادگیری تدوین شده

خاص مثل ماهیت خوبی و زیبایی، قدرت، آزادی، ذهن و بدن، درست و نادرست، 

و...  نفس عزت، ارتباط، نفس اعتمادبهدوستی، احساسات، رشد فردی، جامعه، مراقبت، 

 دربارههای خود را سؤالتا  کند یمکان را تشویق ها کوداست. این داستان شده میتنظ

خود پیرامون زمان و تغییر بحث کنند و روابط انسان  تجربه دربارهمطرح و  ذکرشدهعناوین 

ها در نظر گرفته شده است ، اهدافی که در این داستاندرواقعبا محیط را بررسی نمایند. 

، ها کتاباز این  درمجموع. شناختی، اخالقی و اجتماعی است شامل اهداف آموزشی،

مرتبط و جذاب برای پژوهش انتخاب گردید. همچنین از کتاب راهنمای معلم  یها داستان

فکری )ویژه آموزش فلسفه برای کودکان( برای هدایت و  یها داستانکار /کتاب

شود. بنا به نظر لیپمن، در به دانش آموزان در فرآیند آموزش استفاده می یرسان کمک

 باشد یمپژوهی یا حلقه کندوکاو  ه آموزش فلسفه به کودکان، روش اجرا اجتماعبرنام

 شد یمپژوهی، ابتدا قسمتی از داستان خوانده  شیوه اجتماع در (.2910)جلیلیان و همکاران، 

خواسته ها  آن تا نظرات خود را بیان کنند و بعد از شد یمو سپس از دانش آموزان خواسته 

 .گر را با ذکر دلیل نقد کنند و از نظر خود دفاع کنندنظرات همدی شد یم

 ساختار جلسات آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان .0جدول 

جلسات 

 آموزشی
 مفاهیم ساختار جلسات آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان

 جلسه اول
و شکل اجرای روش برقراری رابطه، توضیحاتی در مورد قوانین گروه 

 ای والدیناجتماع پژوهی بر
 

 ترس -اعتماد -دوستی (1داستان خانه تو یا من؟)استیون بر جلسه دوم

 احساسات -رشد (9ران ریدکالرا )لیندا و  جلسه سوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Kam 

2. Bear,Steven 

3. Reed 
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جلسات 

 آموزشی
 مفاهیم ساختار جلسات آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان

 (2گابریل )مارگارت شارپ جلسه چهارم
 -شناخت احساسات

 نفس عزت

 نفس اعتمادبه مارگارت شارپ() لیگابرادامه  جلسه پنجم

 تعقل (1ا ردشاوروی ایوان )سار جلسه ششم

 ارتباط خوب (9ارتباط )کاترین مک کال جلسه هفتم

 ها فرصت -تغییرپذیری تامی و الکپشت زمان )متیو لیپمن( جلسه هشتم

 کنترل هیجان (9بدخلقی )یانگ شوفن جلسه نهم

 جلسه دهم
و تشکر  کننده شرکتبرای افراد  آزمون پسنهایی و اجرای  یبند جمع

 به خاطر همکاریها  آن از کودکان و والدین
 

 روند اجرا

 گام خالصه کرد: 1مراحل اجرای این پژوهش را در  توان یم

هماهنگی با مربی فلسفه برای کودک )شاغل در یکی از مراکز  گام اول )مقدمات(:

با توجه به آمار کرمانشاه )تربیتی استان(، هماهنگی الزم با مرکز مشاوره شمیم  -فرهنگی

 دک(.باالی مراجعین کو

در پژوهش با استفاده از پرسشنامه  کننده شرکتکودکان  انتخاب نمونه(:دوم )گام 

نسخه والدین( و از بین افرادی که با عالئم این اختالل به مرکز مشاوره ) ییجدااضطراب 

 مراجعه کرده بودند مشخص شدند. شمیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Sharp 

2 Redshaw 

3 Mccal 

4Shu-Fen 
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نحوه حضور  ،فرآیند برنامه برای والدین این کودکان؛ توجیه والدین(:سوم )گام 

آگاهانه از ایشان أخذ  نامه تیرضاو  م شدال، تعداد و زمان جلسات اعاتدر جلس کودکان

 شد.

 یها کارتاجتماعی ماتسون و  یها مهارتپرسشنامه  (:آزمون شیپگام چهارم )

 ویسکانسین اجرا شد.

ه برنامه آموزش مبتنی بر فلسف های گروه مداخله،آزمودنی گام پنجم )اجرای آموزش(:

در محل مرکز مشاوره  بار کیای و هفته یا قهیدق 62جلسه  22برای کودک را در قالب 

 ی مداخلهگروه کنترل هیچ  که یدرحال، دریافت کردند؛ دهید آموزششمیم توسط مربی 

 آموزشی دریافت نکرد.

بعد از برگزاری آموزش، مجدداً پرسشنامه عملکرد اجتماعی بین  (:آزمون پسششم )گام 

ت سؤاالدقت و حوصله به  باکمالدرخواست شد تا ها  آن ن هر دو گروه، توزیع و ازوالدی

 ویسکانسین از کودکان به عمل آمد. یها کارتهمچنین آزمون  جواب دهند،

بین دو گروه  ،ها آزمونبا اجرای مجدد  پیگیری لهماه، مرح دوپس از  گام هفتم )پیگیری(:

 اجرا شد.

و به روش تحلیل  spss افزار نرم 19با استفاده از نسخه  ها داده (:ها دادهگام هشتم )تحلیل 

 .تحلیل شد کواریانس

 ها یافته

 شناختی روانپذیری ر انعطافب به کودکانفلسفه  منظور بررسی این سؤال که آیا آموزشبه

کودکان تأثیر دارد، نمرات  و عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی

آزمون و در مراحل پیشو عملکرد اجتماعی  شناختی روانپذیری ون انعطافدر دو آزم

 هم مقایسه شدند. های آزمایشی و کنترل بادر گروهو پیگیری آزمون پس
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش برحسب مراحل مداخله شاخص .2جدول 

 انحراف معیار میانگین مرحله متغیر گروه

آموزش فلسفه گروه 

 نبرای کودکا

 شناختی روان پذیری انعطاف

 61/9 9/20 آزمون پیش

 0/21 19 آزمون پس

 1/22 1/12 پیگیری

 عملکرد اجتماعی

 99/29 9/290 آزمون پیش

 1/11 9/261 آزمون پس

 91/19 1/261 پیگیری

 گروه کنترل

 شناختی روان پذیری انعطاف

 90/0 1/29 آزمون پیش

 99/22 1/20 آزمون پس

 21/22 1/29 گیریپی

 

 عملکرد اجتماعی

 29/11 29/200 آزمون پیش

 61/12 69/200 آزمون پس

 21/11 29/206 پیگیری

و پیگیری  آزمون پس اریمع ، نمرات میانگین و انحراف1اطالعات جدول شماره  بر اساس

ش فلسفه ، تغییر داشته است یعنی آموزگروه گواهآزمایش در مقایسه با  های گروهافراد 

پذیری انعطاف متغیرهایدر  کننده شرکتبرای کودکان باعث بهبود وضعیت کودکان 

آزمون و پیگیری نمرات پس که یدرحالاجتماعی شده است.  و عملکرد شناختی روان

 فوق در گروه کنترل تغییر چندانی نداشته است. متغیرهای

نی بر فلسفه برای کودکان این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبت یها افتهییکی از 

بر میزان اختالل اضطراب جدایی نیز بود که با انجام مجدد پرسشنامه اضطراب جدایی در 

و انحراف معیار  69/219: میانگین آزمون پیش) و پیگیری انجام گرفت. آزمون پسمراحل 

و  10/261، پیگیری: میانگین 00/21 اریمعو انحراف  01/261 نیانگیم: آزمون پس، 9/19

 (.11/21 اریمعانحراف 
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 ها دادهجهت بررسی نرمال بودن  0آزمون کلموگروف اسمیرنف. نتایج 3جدول 

 عملکرد اجتماعی شناختی روان پذیری انعطاف 

 010/0 694/0 اسمیرنف -کلموگروف

 820/0 191/0 سطح معناداری

معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنف برای  سطح آمده دست بههای یافته بر اساس

محاسبه  011/2و  212/2اجتماعی به ترتیب برابر با  و عملکرد شناختی روان پذیریانعطاف

عملکرد و  شناختی روانپذیری های پرسشنامه انعطافشد. بنابراین غیرنرمال بودن داده

زمون کلموگروف پرسشنامه توسط آهای این رد شده و نرمال بودن داده یاجتماع

 شد. دییتأاسمیرنف 

 استفاده شد. 1هاست که برای این امر از آزمون لونبعدی همگنی واریانس فرض شیپ

 ها انسیوارنتایج آزمون لون: همگنی  .4جدول 

 یدار یمعنسطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره  متغیر

 261/2 11 1 121/2 شناختی روانپذیری انعطاف

 129/2 11 1 121/2 جتماعیعملکرد ا

مقدار آزمون لون برای بررسی  دهنده نشانکه  F، مقادیر شود یمکه مشاهده  طور همان

(. با توجه به این P>20/2از متغیرها معنادار نیست ) کی چیههاست، در همگنی واریانس

 شود.می دییتأها در متغیرهای پژوهش برابری واریانس فرض شیپنتیجه 

 در گروه آموزش مبتنی بر فلسفه ها نیانگیمیج تحلیل کوواریانس مقایسه نتا .5جدول 

 
منبع 

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

نسبت 
F 

 سطح

 معناداری
 اتا

 پذیری انعطاف

 شناختی روان

 299/2 299/2 219/1 2/126 1 1/921 آموزش

    921/11 11 1601 خطا

     11 1/9261 مجموع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

2. Leven Test 
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منبع 

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

نسبت 
F 

 سطح

 معناداری
 اتا

 عملکرد اجتماعی

 901/2 229/2 912/1 929/9229 1 111/6111 آموزش

    921/910 11 209/22916 خطا

     11 112/21129 مجموع

 اضطراب جدایی

 190/2 211/2 291/9 209/2111 1 226/9116 آموزش

    029/901 11 061/21901 خطا

     11 610/26291 مجموع

در گروه  شده مشاهده، سطح معناداری 0جدول شماره  از آمده دست بهارقام  بر اساس

درصد اطمینان نتیجه گرفت  10توان با  معنادار است. بنابراین، می 20/2آزمایشی در سطح 

و  آزمون پیشو تغییرات عملکرد اجتماعی در  شناختی روانپذیری که تغییرات انعطاف

-ه برای کودکان بر انعطافبر فلسف و آموزش مبتنی باشد ینمبه یک میزان  آزمون پس

دارد. چنانکه مقایسه تغییرات در جدول  ریتأثها  آن و عملکرد اجتماعی شناختی روانپذیری 

هایی و عملکرد اجتماعی آزمودنی شناختی روانپذیری دهد میزان انعطافنشان می 1شماره 

یش یافته است. معناداری نسبت به گروه گواه، افزا طور بهاند که آموزش را دریافت نموده

تحت  شناختی روانپذیری درصد از انعطاف 9/29 باًیتقرمیزان اتا نیز بیانگر آن است که 

درصد از عملکرد  1/90 باًیتقرکند. همچنین مستقل درگروه آزمایش تغییر می متغیر ریتأث

 کند.آموزش فلسفه برای کودک در گروه آزمایش تغییر می ریتأث تحت زیناجتماعی 

ه با نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین میزان اضطراب در گروه آموزش در رابط

معنادار  20/2در گروه آزمایشی در سطح  شده مشاهدهمبتنی بر فلسفه نیز سطح معناداری 

و  آزمون پیشدرصد اطمینان نتیجه گرفت که تغییرات اضطراب در  10توان با  است و می

 ریتأثها  آن وزش فلسفه برای کودکان بر میزان اضطرابنبوده و آم زانیم کیبه  آزمون پس

که آموزش را  ییها یآزمودنمیزان اضطراب  دهد یمدارد. چنانکه مقایسه تغییرات نشان 

گواه، کاهش یافته است. میزان اتا نیز معناداری نسبت به گروه طور به اند نمودهدریافت 

برنامه آموزش فلسفه  ریتأثراب تحت درصد از کاهش اضط 0/19 باًیتقربیانگر آن است که 

 کند.برای کودک درگروه آزمایش تغییر می
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 گیری بحث و نتیجه

 پذیری انعطاف کودکان بری برا آموزش فلسفه یاثربخشپژوهش حاضر با هدف تعیین 

یی در بین جدا مبتال به اختالل اضطراب کودکاندر  یو عملکرد اجتماع شناختی روان

به مرکز مشاوره و  کننده مراجعه، (دبستاندبستان و مقطعپیش) ساله 21تا  6کودکان 

نتایج نشان داد که میانگین نمرات مراحل . شمیم کرمانشاه اجرا شد شناختی روانخدمات 

و عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به  شناختی روانپذیری آزمون و پیگیری انعطافپس

این درحالی است . استیش معنادار یافتهآزمون افزااختالل اضطراب جدایی نسبت به پیش

در ضمن با تکمیل مجدد . که این نمرات در گروه کنترل تغییر چندانی نداشته است

آزمون و پیگیری جدایی توسط دو گروه مشخص گردید که نمرات پسپرسشنامه اضطراب

 .آزمون کاهش معناداری یافته استگروه آموزش فلسفه برای کودک نسبت به پیش

 پذیری انعطاف بر رابطه با اثربخشی آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکاندر 

گفت پژوهش حاضر با  توان یمیی در کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدا شناختی روان

(، جلیلیان و همکاران 2911(، چراغ زاد و همکاران )1221های لیپمن )نتایج پژوهش

تی ماسی و ساندی(، 2919و همکاران )(، رضایی 2919(، عسگری و همکاران )2910)

( همخوانی دارد. آموزش مبتنی برفلسفه، کودکان را 1226(، مویترا و گادیانو )1226)

و یاد  شندیاند یم ازآنچهیعنی آگاه بودن ؛ کند یمنسبت به تفکر و یادگیری خود هشیارتر 

هی کودکان را از (. عالوه بر این، چنین آموزشی، امکان آگا1221پاپایانت، ) رندیگ یم

مخالفت یا موافقت  لیدالنقاط ضعف و قوت خود از طریق ابراز نظرات خود و شنیدن 

دستاوردهای مهم  گرید عبارت ؛ به(2912ماهروزاده و رمضان پور، کند ) یمدیگران، فراهم 

خود از افکار، تجارب و نقاط  یزسازیمتمااین آموزش، حول محور ارتباط با لحظه حال و 

یعنی نتایج حاصل از این آموزش ؛ (2911حسنی و همکاران، است )قوت ضعف و 

. بر این اساس اثربخشی این دهد یمقرار  ریتأثرا تحت  پذیری انعطافویژه عناصر  صورت به

کودکان دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در آموزش فلسفه  پذیری انعطافروش در 

ش برای پیدا کردن راهکارهای مختلف برای آموزان با تالبرای کودکان، خالقیت دانش
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( رشد خالقیت کودکان در 2919رضایی و همکاران، ) ابدی یمافزایش  سؤالجواب یک 

شناختی  روانپذیری های مختلف ذهنی به باال رفتن سطح انعطافاثر قرار گرفتن در چالش

مختلف  فاهیمآموزان در مورد م دانشتفکر  ازآنجاکه. از طرف دیگر کند یمکمک ها  آن

یش را در بحث و نادرستی افکار خو درستیها  آن (،1221لیپمن، شود )میبه چالش کشیده 

مؤثر بر  شناختی روانیک فرایند  عنوان بهپذیری و درنتیجه انعطاف شوند یموگفتگو متوجه 

 شناختی روانپذیری انعطاف ازآنجاکه. همچنین رود یمباال  کودکان نیاگیری در تصمیم

(، باال رفتن نمره 2911و همکاران،  آباد عینرتباط عکس با اضطراب دارد )صالح زاده ا

تواند نشان خوبی از توانایی پذیری در کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی میانعطاف

مواجهه با شرایط جدید به  منظور بهاطالق شود که  ییکارها راهکردن ایشان جهت سازگار

تواند، دوری موقت از خانه و خانواده و ورود به یک مکان طی که میرود. شرایکار می

 جدید همچون مدرسه باشد.

در  یعملکرد اجتماع بر برای کودکان بر فلسفهدر رابطه با اثربخشی آموزش مبتنی 

کو و دیهای سییی، نتایج این پژوهش با پژوهشکودکان مبتال به اختالل اضطراب جدا

( عیسی 1226) اولیمپیو و تسچرز دی( و 1221) پایانت(، 1221)(، برگ 1221همکاران )

 نیتر مهم هرچند( همخوانی دارد. 2911همکاران )(، حبیبی کلیبر و 2911مراد و همکاران )

 ؛پرورش تفکر کودکان شامل، توان یمبرای کودکان را  فلسفهآموزش برنامه هدف 

 یها ارزشقی، آموزش الخا یها ارزشنه، پرورش الق، تفکر مسئوخالپرورش تفکر 

دانست )فتحی،  فردی-هنری و نیز رشد روابط فردی و میان یها ارزشقی، آموزش الاخ

 برنامه نیز در اجتماعی و ریپذ تیمسئولتربیت شهروندانی معقول، خودآگاه، دقیق، (. 2911

 قرارطرفی دیگر  از (.2911و همکاران، زاده لیشود )اسماعفلسفه برای کودک پیگیری می

چالش فکری، برقراری روابط دوستانه با دیگران و  به همراهگرفتن در موقعیت اجتماعی 

 گردد یم کودکاناجتماعی  یها مهارتباعث رشد و تقویت  ،قضاوت صحیح ادگرفتنی

 .بخشد یم( و عملکرد اجتماعی را بهبود 2911)حبیبی کلیبر وهمکاران، 
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 و وستی، از بین رفتن احساس عجزباعث ایجاد پیوند عمیق دهمچنین این برنامه، 

و رفتارهای  نفس اعتمادبهبهبود موجب  ( و2911و همکاران،  هدایتیشده )بیگانگی 

چنین روندی است که ( در 2911و همکاران،  زاده لیشود )اسماع یمانطباقی کودکان 

چه ، ی هستندکه در چه شرایط ابندی یم در کودکانبه چالش کشیده شده و  عملکرد، نیز

در افکار و رفتار، تغییر  توانند یم نفس اعتمادبهفتاری درست و چه رفتاری غلط است و با ر

اجتماعی  یها طیمحدر  خصوص بهها  آن ایجاد کنند، تغییری که به باال رفتن سطح عملکرد

 .شود یمجدید منجر 

برای زندگی فردی و ها  ی آنساز آمادهبرای کودکان  شناختی روانیکی از اهداف 

مگر در بستر سالمت روان، کودکان مبتال به اختالل  شود ینمماعی است و این میسر اجت

اجتماعی ارتباط درستی  یها طیمحبا محیط مدرسه و سایر  توانند ینماضطراب جدایی 

برای  بر فلسفهکه گذشت، بکار بردن روش آموزشی مبتنی  طور همانبرقرار نمایند، بنابراین 

تواند به یادگیری بهتر مفاهیم مدنظر می تنها نهاضطراب جدایی  کودکان مبتال به اختالل

و باال بردن سطح عملکرد اجتماعی  شناختی روان پذیری انعطاف، بلکه به ارتقای منجر شود

فرد نیز تأثیر مثبت  سالمت رواننیز بر  رهایمتغو ارتقای این  دینما یماین کودکان کمک 

 تواند یممبتال به اختالل اضطراب جدایی همچنین  در کودکانمیزان اضطراب  کاهش دارد.

تفکر و استدالل،  یها مهارتنتیجه طبیعی تغییرات شناختی و فراشناختی ناشی از افزایش 

و  شناختی روان پذیری انعطاف، رفتارهای تطبیقی در کنار باال رفتن میزان نفس اعتمادبه

 باشد.ها  آن عملکرد اجتماعی مناسب

 هاشنهادیپ و ها تیمحدود

بخشی از زمان اجرای پژوهش با  یزمان هم. 2: به توان یمپژوهش  یاه تیمحدودازجمله  

 داستان فلسفه برای کودک با محتوای بومی. یها کتاب خأل. 1شیوع ویروس کرونا. 

با مضامین بومی در زمینه فلسفه برای کودک تهیه  ییها کتاب شود یمبنابراین پیشنهاد 

نابع استفاده نمایند، همچنین پیشنهاد آتی پژوهشگران از این م یها پژوهشگردد تا در 

آموزشی در مهدهای کودک،  یها حوزهاز نتایج پژوهش حاضر در  شود یم
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، مدارس و مراکز مشاوره کودک توسط مربیان، معلمین و مشاورین استفاده ها یدبستان شیپ

 گردد.
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 منابع
فلسفه  یا چندرسانهشی اثربخ (.2911)و موسوی، فرانک  کرمی، آزاد هللزاده، تیمور؛ ا اسماعیل

(، 9)21، مسئله دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. نشریه فناوری حل بر (P4C) برای کودک

911-991. 

طراحی و آزمون برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با  (.2911اصل مرز، فریبرز. )

ختر پایه ششم هدفی دانش آموزان د گیری جهتبرنامه آموزش فلسفه برای کودکان در 

 .1262-1291(، 9)21، شناختی روانمجله علوم . ابتدایی

(. اثربخشی برنامه آموزش فلسفه برای 2910) و جلیلیان، فریبا. احسان جلیلیان، سهیال؛ عظیم پور،

فصلنامه آموزان. در دانش یقضاوت اخالقمسأله و کودکان بر پرورش توانایی حل
 .19-2(، 2) 1، تربیتی یها پژوهش

ن کودکا به فلسفهاثربخشی آموزش(. 2911) چراغ زاده، مینا؛ کردنوقابی، رسول و سهراب، زهرا.

 .02-91(، 2)22،دو فصلنامه کودک وتفکر. آموزان امیدی دانشتنهایی و نا احساس بر

-(. درمان شناختی رفتاری اضطراب در کودکان: رویکرد واحد پردازه2910چورپیتا، بروس ف.)

 نشر ارجمند.چاپ دوم(. ترجمه کتایون حلمی، تهران: ) ای،

 پذیری انعطافسواد سالمت،  ی سهیمقا(. 2911) و صداقت، مهرناز. دیسع حاجلو، نادر؛ رحیمی،

. ورزشکار ریغپسند در دانشجویان دختر ورزشکار و و شخصیت جامعه شناختی روان

 .91-91(،2)29 ،شناختی رواننوین  یها پژوهشفصلنامه 

(. اثربخشی روش اجتماع پژوهشی 2911) حبیبی کلیبر، رامین؛ فرید، ابوالفضل و محمد زاده، رقیه.

فصلنامه نامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان. در بر
 .11-61(، 2) 29، شناختی رواننوین  یها پژوهش

 پذیری انعطاف(. تبیین افسردگی بر اساس 2911حسنی، ملیحه؛ بنیسی، پرنیاز و حقیق، سارا. )

فصلنامه رویش در اوتیسم.  و احساس انسجام در مادران دارای فرزند مبتال به شناختی روان
 .221-229(، 6)1، شناسی روان

تهران:  ()چاپ سوم DSM-5مرضی کودک بر اساس  شناسی روان(. 2911) حمید، نجمه.

 انتشارات ارجمند.

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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 ( چاپ2جلد مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی ) شناسی روان(. 2911دادستان، پریرخ. )

 .انتشارات سمتچهاردهم، تهران: 

هایی طراحی داستان(. 2911. )محسن و سعیدمنش، نیمحمدحس شکی پور، امیده؛ فالح،دره زر

آن بر کاهش عالئم  یاثربخشبرای ایجاد گسلش شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان و 

دوره ابتدایی شهرستان  OCD یها نشانه دارای کودکان جبری –اختالل وسواس فکری 

 .92-2(، 1)22دوفصلنامه کودک و تفکر، ، یزد

تأثیر  .(2911رستمی، کاوه؛ فیاض، ایراندخت؛ مفیدی، فرخنده؛ ملکی، حسن و بهشتی، سعید. )

فصلنامه  برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدالل دانش آموزان پسر،
 99-19(، 9)29، آموزشی یها نظامپژوهش در 

(. اثربخشی آموزش هوش 2916سمیه. )رضاپور میرصالح، یاسر؛ خردمند، طاهره و شاهدی، 

(، 2)21 . فصلنامه اخالق در علوم رفتاری،اخالقی بر عملکرد اجتماعی و مشکالت رفتاری

2-21. 

(. بررسی تأثیر 2919. )محمد یعلرضایی، نورمحمد؛ پادروند، نادر؛ سبحانی، عبدالرضا و رضایی، 

، پذیری انعطاف سیالی، یها لفهمؤاجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خالقیت و 

 .96-21(، 1)9، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیابتکار و بسط. 

(. بررسی 2911. )محمدرضا نائینیان، دویمهش ، زهرا؛ خلیلی، الهه؛ مجتهد زاده،آباد عینصالح زاده 

ر جنسیتی د های تفاوتو اضطراب و  اجتناب ،کنترل ،شناختی روان پذیری انعطاف

 .296-211(، 0) 1، شناختی روانفصلنامه رویش اضطراب. 

(. ویژگی مقدماتی 2910. )یعل و عسگری، یمحمدعل ؛ مظاهری،دیسع ؛ قنبری،مهیفه طالیی نژاد،

روانشناسان : تحولی شناسی روانفصلنامه مقیاس سنجش اضطراب جدایی )فرم والدین(. 
 .190-110(، 91)21،ایرانی

(. اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر 2919عله و طالبی، هوشنگ. )عباسی، زهره؛ امیری، ش

دو ساله.  1و  6عالئم اضطراب جدایی کودکان  بر کاهش( MCBT) یا پردازهواحد 
 .69-02(، 1) 29 بالینی و شخصیت، شناسی روانفصلنامه 
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 یا انهیرا یها یبازشی (. اثربخ2919و پرند، اکرم. ) جواد ؛ حاتمی،یعل عبدی، اکبر؛ عربانی دانا،

شناختی در کودکان مبتال به  پذیری انعطافو  توجه شناختی بر بهبود حافظه کاری،

ADHD .،99-21(، 2)29 فصلنامه کودکان استثنایی. 

آموزش فلسفه برای  ریتأث (.2919و ترکاشوند، محمدرضا. ) حسن ؛ دیناروند،محمد عسگری،

ر و پسر سوم راهنمایی منطقه ثامن. فصلنامه کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دخت

 .91-10(، 2) 1تربیتی،  شناسی روان

(. اثربخشی آموزش فلسفه به 2911فاطمه السادات. ) ،فاطمی و زهرا ،نفر ؛ابوالقاسم ،عیسی مراد

مطالعات . آموزان پنجم ابتدایی کودکان بر همدلی و حل مسئله اجتماعی دانش
 299-212(، 9)1، بالینی یشناس روان

 ( بهP4Cکودکان ) یآموزش فلسفه برا ریتأث (.2911) اله. عزت ی،نادر ی وقدس ،احقر ؛الیل ی،فتح

 20 ،خانواده و پژوهش فصلنامه دانش آموزان. یریپذ تیمسئولبر  یروش پژوهش مشارکت

(2)، 1-21. 

( 2911) .بدر رنجبر، علی و آقازیارتی، مجید؛ زاده، سعدی؛ محب بکرایی، ساالر؛ فرامرزی،

 خانواده. کودکان جدایی اضطراب بر ریتمیک حرکتی یها یباز آموزش اثربخشی
 19-66(، 9)2 کاربردی، درمانی

تأثیر رویکرد محتوایی آموزش فلسفه  (.2911) فالح مهنه، تورج؛ یمینی، محمد ومهدیان، حسین.

فصلنامه . آموزان ابتدایی برای کودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش
 .211-201(، 9)22، آموزشی یها نظامپژوهش در 

 مرآت. انتشارات :تهران (. مبانی نظری فلسفه برای کودکان،2910. )ییحی قائدی،

(. اثربخشی تنظیم هیجان بر عملکرد اجتماعی و جرأت ورزی دانش آموزان 2916. )یمهد قنبریان،

نوین  یها پژوهشفصلنامه . 10-19دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 
 .209-291(،9) 21، شناسی روان

)چاپ چهارم(. ترجمه فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی. 2فکری  یها داستان(. 2119کم، فیلیپ. )

 شهرتاش. انتشارات (. تهران:2911)

 )چاپ سوم(. ترجمه مژگان رشتچی و فرزانه شهرتاش.1فکری  یها داستان(. 2119کم، فیلیپ. )

 شهرتاش. انتشارات (. تهران:2911)
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: ترجمه عملی، یراهنما(. فلسفه برای کودکان خردسال 1221. )موراگ گات، بریس و گات،

آزاد  دانشگاه (. اراک:2910) ذبیح پیرانی، شکوه السادات بنی جمالی و علی رحمانی.
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