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گروههای مداخله ،بر باالرفتن عملکرد اجتماعی تأثیر معناداری داشتهاند .البته اثربخشی برنامه آموزشی
فلسفه برای کودک (فبک) از بازیدرمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بیشتر بوده است .لذا لزوم
استفاده از روش فبک در رابطه با این کودکان در مراکز مشاوره کودک ،پیشدبستانیها و مدارس مشخص
میگردد.

یدرمانی گروهی ،فلسفه برای کودک ،عملکرد اجتماعی.
کلیدواژهها :اضطراب جدایی ،باز 
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مقدمه
شایعترین اختالل روانپزشکی در میان کودکان ،اضطراب 8میباشد و از لحاظ علت
مراجعه به مراکز سالمت روان در مقام اول قرار دارد (چوپیتا ،2380 2ترجمه حلمی .)8931
اختالل اضطراب جدایی یکــی از شایعترین اختاللهای اضطرابـی در دوران کودکـی و
نوجوانـی اسـت کـه شـیوع آن در حـدود  0تـا  81درصـد گـزارش شـده اسـت (ایسن و
اسفکر .)2332 ،9این اختالل در کودکان کمتر از  82سال بیشتر شیوع دارد و تشخیص این
اختالل در دوران کودکی از نظر خطر سالمت روان در سراسر عمر قابل توجه است
(انجمن روانشناسی آمریکا ،)2389 ،ویژگیها و عالئــم اختــالل اضطــراب جدایــی در
کــودکان عمومــاً بهصورت تــرس و نگرانــی مفــرط هنــگام جــدا شــدن از خانــه یــا
افــراد دل بسته (معمــوالً والدیــن) ،نگرانــی نســبت بـه آسـیب دیـدن (خـود و یـا
والدین) ،بـروز رفتارهـای اجتنابــی در موقعیتهای جدایــی از والدین یــا خانه و گاهــی
بــروز برخــی مشــکالت و شکایتهای بدنـی ماننــد سـرگیجه ،سـردرد ،مشـکالت
گوارشـی ،تهـوع و اسـتفراغ ،نمایان میشود .شــدت ایــن اضطــراب بــا ســطح رشــدی
و سـن تقویمـی کـودک نامتناسـب اسـت؛ بهگونهای کـه میـزان اجتنــاب و بیقراری و
اضطــراب کــودک در موقعیتهای جدایــی بــا ســطح ســنی وی هماهنــگ نیســت و
واکنشهای ناســازگار بــه شــکل افراطــی و مشکلساز در ایــن موقعیتها بــروز پیــدا
میکنند (بهیتا ،گویال .)2381 ،4اضطراب جدایی در کودکان بهعنوان یکی از شاخصترین
علت رفتارهای ناسالم ،میتواند آسیبهای ناگواری را برای کودک به دنبال داشته باشد
(بالینو ،کابری ،دانو ،آلمیدا ،بتل ،کامپرودون ،لوپز و بالبنا .)2383 ،1کودکان مبتال به
اختالل اضطراب جدایی اکثراً از رفتن به مدرسه ،اردوهای تابستانی و فعالیت با دوستان
1. anxiety
2. Chopita,B.
3. Eisen, A. R, & Schaefer, C. E.
4. Bhatia MS, Goyal A.
5. Bulbena-Cabre, A, Duñó, L, Almeda, S, Batlle, S, Camprodon-Rosanas, E, Lopez,
L. M, & Bulbena, A.

 | 222فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 49بهار 0420

امتناع میورزند (دادستان .)8933 ،البته هرچند این اختالل در سنین مختلف به اشکال
مختلف بروز میکند (سیدی اندی ،نجفی و رحیمیان بوگر)8433 ،؛ اما در بعضی از موارد
هم اضطراب در مورد جدایی احتمالی و هم اجتناب از موقعیتهایی که شامل جدایی از
خانه یا خانواده هستهای میشود ممکن است تا دوران بزرگسالی پایدار بماند (بوسی،
پلیتانو ،دی ریسو ،گیوگلیانو ،ماکسی ،گلدریسی.)2382 ،8
کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی ،در عملکرد اجتماعی 2دچار نقص میشوند
(حمید .)8931 ،عملکرد اجتماعی یکی از متغیریهایی است که میتواند نقش مهمی در
زندگی کودکان داشته باشد (رضاپور میرصالح ،خردمند و شاهدی .)8930 ،این عملکرد
توانایی هست که روابط اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ مینماید ،دوستی و
صمیمیت با همساالن را گسترش میدهد ،سازگاری رضایت بخشی را در مدرسه ایجاد
میکند ،به افراد اجازه می دهد که خود را با شرایط وفق دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی
را بپذیرند (گرشام ،واتسون و اسکینر .)2338 ،9بهبود عملکرد اجتماعی ،محور اصلی رشد
اجتماعی ،شکلگیری روابط اجتماعی ،کیفیت تعاملهای اجتماعی ،سازگاری اجتماعی و
حتی سالمت روان فرد به شمار میرود (قنبریان .)8930 ،نقص در مهارتهای اجتماعی و
ناتوانی در تعامالت اجتماعی به اشکال مختلفی ازجمله؛ تمایل شدید بهتنهایی و اجتناب از
دیگران تا میل به برقراری رابطه بروز میکند .اختالل در تعامل اجتماعی شامل :بیعالقگی
یا عالقه کم به دوستیابی ،ترجیح دادن تنهایی ،تقلید نکردن رفتارهای دیگران ،اجتناب از
تماس چشمی ،بیمیلی به دوست شدن با همساالن و فقدان لبخند میباشد (عزیزی ،افروز،
حسنزاده و همکاران .)8934 ،ازآنجاکه اساس شکلگیری مهارتهای اجتماعی فرد در
دوران کودکی پایهگذاری میشود؛ بنابراین پرورش این مهارتها در دوران کودکی از
ضرورت زیادی برخوردار است (رضاپور میرصالح ،خردمند و شاهدی .)8930 ،یافتههای
پژوهشی حاکی از آن است که کودکان دارای مهارتهای اجتماعی مناسب نسبت به
1. Bucci, P, Plaitano, E, De Riso, F, Giugliano, R, Mucci, A, Galderisi, S.
2. social performance
3. Gresham, F. M, Watson, T. S. & Skinner, C. H.

غالمرضا محمدی و همکاران | 222

کودکان فاقد این مهارت ها ،هم در برقراری روابط مؤثر با همساالن و هم در یادگیری در
محیط آموزش و پیشرفت تحصیلی موفقیتهای بیشتری از خود نشان میدهند (برایان و
همکاران 2383 ،به نقل از قنبریان.)8930 ،
یکی از برنامههای آموزشی که باعث افزایش عملکرد اجتماعی مناسب میشود فلسفه
برای کودکان( 8فبک) است (سی دی کو ،گرارد و سی .)2383 ،2برنامه فبک توسط
لیپمن )8322( 9بنیانگذاری شد ،فبک از دیدگاه لیپمن یک برنامه نظاممند و تدریجی است
که برای کودکان چهار تا هیجده ساله طراحی شده است .در فبک این امکان فراهم
میشود تا کودکان و نوجوانان افکار پیچیده خود را شکل دهند (رضایی ،پادروند ،سبحانی
و رضایی .)8939 ،بنا بر نظریه لیپمن ،هدف فبک ،پرورش تفکر انتقادی برای کودکان،
شامل؛ پرورش تفکرخالق ،تفکر مسئوالنه ،پرورش ارزشهای اخالقی ،آموزش ارزشهای
اخالقی و نیز رشد روابط فردی و میانفردی است (فتحی ،احقر و نادری .)8932( .لیپمن در
برنامه خاص خود عالوه بر بهرهگیری از فواید گروه و داستانسرایی جمعی ،با وضع قوانین
خاص در گروه یعنی اجتماع پژوهشی 4و تدوین متون داستانی خاص یعنی داستانهای
فکری با مضمون فلسفی ،به فوایدی فراتر از گروههای قبلی دست یافته است (حبیبی کلیبر،
فرید و محمد زاده .)8931 ،در این برنامه آموزشی کتابهای داستان بهعنوان مجموعهای
غنی از دانش و تجربهها ،ابزار مناسبی برای چنین آموزشی شناخته شدهاند (قائدی.)8931 ،
در واقع یکی از پیشفرضهای موجود در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان تأکید براین
نکته است که کودکان زمانی بیشتر میآموزند که کتابهای آنها به شکل داستان بوده
باشد (مرادآزادبهی ،یاری قلی و پیری.)8933 ،
از مزایای برنامه فلسفه برای کودک آن است که کودکان میتوانند در سطح
خودشان عمل کنند و از طریق بحث ،توانایی برای تفکر و استدالل با دیگران را رشد دهند
و این مسئله به ساختهشدن عزتنفس و اعتمادبهنفس کودکان نیزکمک میکند
1. Philosophy for children
2.Siddiqui, N, Gorard, S, & See, B. H.
3. Lipman,M.
4.research community

 | 224فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 49بهار 0420

بهطوریکه همه آنها میتوانند به احساس موفقیت دست یابند (بریس و موراگگات،8
 2382ترجمه پیرانی ،بنیجمالی و رحمانی .)8931 ،همچنین کودکان قادر میشوند ،صرفاً
در بستر چند قانون کلی ،پرسش فلسفی مطرح کنند .این قوانین کلی که ناظر بر
آمادهسازی محیط کالس برای کندوکاو فلسفی هستند شامل مواردی چون «بهیکدیگر
گوش فرا دهیم»« ،بهیکدیگر توهین نکنیم» و مانند اینها است .از طرفی مربی نیز میتواند
بستری فراهم کند که کودکان به سؤالهایی که خودشان طرح کردهاند ،بیاندیشند
(کاوکین و بریثاوپت .) 2382 ،2وقتی کودکان یاد گرفتند به فرایندهای تفکر خود توجه
کرده و آنها را سازماندهی کنند این امر بهطور همزمان بر عملکرد اجتماعی کودکان
تأثیر دارد (فاطمی ،صادقی و شاهبان .)8933 ،فبک همچنین کودکان را قادر میکند تا در
موقعیت های جدید واکنش مناسب نشان داده و رفتارهای خود را با توجه به اهداف آینده
شکل دهند (رضایی ،پادروند ،سبحانی و رضایی .)8939 ،در زمینه سالمت روان نیز ،فبک
در کاهش عالئم اضطراب کودکان (پایانت ،)2382 ،9اضطراب تحصیلی (مرادآزادبهی،
یاری قلی و پیری ،)8933 ،کاهش عالئم وسواسی– جبری (دره زرشیکی پور ،فالح و
سعیدمنش )8931 ،و تقویت بهداشت روان (بیگری و سانتی )2382 ،4مؤثر میباشد .نتایج
سایر پژوهشها نیز نشان میدهد که فبک بر رشد مهارتهای اجتماعی (سی دی کو،
گرارد و سی ،) 2383 ،کاهش احساس تنهایی و ناامیدی (چراغ زاد ،کرد نوقابی و سهراب،
 ،)8931جهتگیری یادگیری (اصل رمز ،)8931 ،پیشرفت مهارتهای استداللی (یان ،لین
ماسل ،وانگ و چیا-چیانگ ،)2381 ،1افزایش مسئولیتپذیری (فتحی ،احقر و نادری،
 ،)8932افزایش توانایی حلمسأله (جلیلیان ،عظیمپور و جلیلیان ،)8931 ،رشد تفکر منطقی
(عسگری ،دیناروند و ترکاشوند ،)8934 ،افزایش خالقیت ،انعطافپذیری و ابتکار

1. Gaut,B. & Gaut, M.
2. Caukin, N. G, & Brinthaupt, T. M.
3. Payant, C.
4. Biggeri, M, & Santi, M.
5. Yan, S &. Lynne Masel,W. Wang,Z.& Chia-Chiang.W.
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(رضایی ،پادروند ،سبحانی و رضایی )8939 ،رشد تفکر پیچیده (دی ماسی وسانتی،8
 )2380و پرورش وظایف شهروندی (برگ )2381 ،2مؤثر است .چنانچه آموزش فلسفه
برای کودک بهدرستی طراحی و اجرا گردد ،این توانایی را دارد که در دستیابی به
مهارتهای شناختی و اجتماعی کودکان از قبیل تواناییهای ذهنی ،مهارتهای اجتماعی،
خودباوری ،ابراز وجود و افزایش عزت نفس نقش مهمی را ایفا نماید (مرادآزادبهی ،یاری
قلی و پیری.)8933 ،
رایجترین درمان روانی اجتماعی مورداستفاده برای اختالل اضطراب جدایی ،درمان
شناختی رفتاری به شیوه گروهی 9است (قاسمی ،نجار و نوری .)8939 ،البته با توجه به
اینکه سازههای شناختی در تالشهای فرد برای تغییر رفتار سودمند باشد ،باید درگیری
شناختی رفتاری در کودکان به صورت عملی (بازی) تحقق یابد (عبدخدایی و صادقی
اردوبادی)8933 ،؛ زیرا تجارب کودک خصوصاً در سالهای قبل از ورود به دبستان
دربازیهای آنها خالصه میشود (بهمنی و جهان بخشی .)8933 ،بازیدرمانی گروهی

4

ارتباط طبیعی بین دو درمان مؤثر بازیدرمانی و گروهدرمانی است( .صنعتگر و اسماعیلی،
 )8933که در آن کودکان از طریق ارتباط با یکدیگر در اتاق بازی چیزهایی را در مورد
خودشان یاد میگیرند .بازیدرمانی گروهی برای درمان گر فرصتی را فراهم میکند تا به
کودکان کمک کند که چگونه تعارضات را حل کند (محمد اسماعیل .)8932 ،کودکان
از طریق بازی احساسات و ناکامیهای خود را بیان میکنند .بازیدرمانی محیط امنی را
برای کودکان فراهم میکند تا افکار و احساسات آنها بدون قضاوت پذیرفته و تأیید شود.
بازی راه طبیعی برای کودکان است تا مشکالتشان را نشان دهند (رضایی .)8933 ،همچنین
از بازی در بازیدرمانی شناختیرفتاری ،برای برقراری ارتباط استفاده میشود و
تکنیک های حمایتی کاربردی را غیرمستقیم به کودکان آموزش میدهند (عاشوری و
یزدانی پور .)8932 ،یکی از دالیل بهکارگیری روش بازیدرمانی بخصوص برای کودکان
1. Di Masi, D, & Santi, M.
2. Burgh, G.
3. Group cognitive-behavioral therapy
4. Group therapy game
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پیشدبستانی و دبستانی ا ین است که در میان اعضای خانواده راه ارتباط با کودکان
پیشدبستانی و دبستانی از طریق کالم کمتر مقدور است و رواندرمانیهای معمول هم
نمیتواند مشکالت اضطرابی این کودکان را حل نماید ،بنابراین باید به دنبال راهی بود که
بتوان به دنیای طبیعی کودک وارد شد و مشکالت او را شناسایی و کاهش داد ) کانسر،
بوناسینا ،آنتونیتی ،ساالندی ،مولتنی و لوروسو .)2323 ،8نتایج پژوهشها حاکی از استفاده
بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری درموارد پژوهشی متعددی است ازجمله؛
اضطراب کودکان پیشدبستانی (اسالیلی ،یاتی ،فادمی ،)2323 ،2درمان اختالالت
اضطرابی (نارسانا و ادی ،)2383 ،9اضطراب جدایی (بالینو ،کابری ،دانو ،آلمیدا ،بتل،
کامپرودون ،لوپز و بالبنا 2383 ،و سیلوا ،سانتوز ،فلوریانو ،دامیاو ،کامپوز ،روساتو،)2382 ،4
افسردگی و اضطراب در کودکان دچار اختالالت با همایندی رشدی (دراگا ،کاولکنت،
روهر ،جیلزما و تادال ،)2383 ،1مهارتهای زندگی (یاداو ،راجو ،مهاور و پرادیش،0
 ،)2381پرورش مهارتهای اجتماعی (عاشوری و یزدانی پور ،)8932 ،سبک مقابله
سازگاری (میرزاحسینی ،میرباقری ،کمالیان و قاسم زاده ،)8930 ،انعطافپذیری کودکان
پرخاشگر (بادامیان و ابراهیمی مقدم ،)8930 ،کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی
منفی (رضایی ،امیری و طاهری ،)8930 ،کاهش نشانههای اضطراب جدایی (رئیسی و
صفوی8931 ،؛ عبدخدایی و صادقی اردوبادی 8933 ،و جاللی و مولوی ،)8913 ،کاهش
نشانههای اضطراب اجتماعی (قاسمی ،نجار و نوری.)8939 ،
با توجه به آنچه گذشت ،درمان اختالل اضطراب جدایی کودکان بهعنوان شایعترین
اختالل دوران کودکی و بخصوص تأثیر این اختالل در سالمت روانی فرد در مراحل بعد
زندگی ،همواره برای روانشناسان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است .لذا ازآنجاکه
1. Cancer, A, Bonacina, S,Antonietti, A, Salandi, A, Molteni, M, & Lorusso, ML.
2. Islaeli, I, YATI, & M,Fadmi, I.
3. Nursanaa, W, Ady, I N.
4. Silva, S, Santos, M, Floriano, C, Damião, E, Campos, F & Rossato, L. M.
5. Draghi, T, Cavalcante Neto, J, Rohr, L, Jelsma, L & Tudella, E.
6. Yadav, P, Raju, S. K, Mahaveer, T, Pradesh, U, & Pradesh, U.
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عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی کاهش مییابد؛ و باال رفتن این
عملکرد میتواند به سازگاری اجتماعی و بهزیستی کودکان مبتال به این اختالل کمک
نماید ،در این پژوهش سعی شده است یک روش متداول (بازیدرمانیگروهی به شیوه
شناختی رفتاری) که اثرات آن در افزایش عملکرد اجتماعی ثابت شده است با یک برنامه
جدیدتر (آموزش فلسفه برای کودکان) هم سنجی شود تا مشخص گردد که آیا بین
اثربخشی آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان و بازیدرمانی گروهی به شیوه شناختی-
رفتاری بر عملکرد اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی تفاوت وجود
دارد؟

روش
روش پژوهش این مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه
کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه کودکان مراجعهکننده به مرکز مشاوره شمیم شهر
کرمانشاه در سال  8931-8933بود؛ که از این میان  93نفر به روش نمونهگیری هدفمند (با
اجرای پرسشنامه اضطراب جدایی) انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در  9گروه ( 2گروه
آزمایش و  8گروه کنترل) گمارده شدند ( 83نفر بهصورت تصادفی در گروه کنترل و 83
نفر در گروه فبک 83 ،نفر دیگر در گروه بازیدرمانی).
پرسشنامه اضطراب جدایی (نسخه والدین) :پرسشنامه اضطراب جدایی (هان،
هاجینلیان ،ایسن ،ویندر ،پینکاز )2339 ،8دارای  94ماده است؛ و والدین ،مادهها را بر اساس
مقیاس چهاردرجهای لیکرت نمرهگذاری میکنند دامنه نمرهها از یک (هرگز) تا چهار
(همیشه) متغیر است .مطالعات قبلی ضریب همسانی آزمون را  ،%38ضریب باز آزمایی را
 %19و روایی مناسبی را برای مقیاس سنجش اضطراب جدایی گزارش و این مقیاس را
بهعنوان ابزار مفیدی برای شناسایی نشانههای اضطراب جدایی معرفی کردند (ایسن و
اسفکر2332 ،2؛ هان و همکاران  .)2339در ایران ،مفرد و همکاران ( )2383در پژوهشی
1. Hahn, L, Hajinlian, J, Eisen, A, Winder, B & Pincus, D
2. Eisen, A. R, & Schaefer, C. E.
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این ابزار را بکار بردند و ضریب آلفای کرونباخ  %34به دست آمد (مفرد و همکاران،
 2383به نقل ازطالیی نژاد و همکاران.)8931 ،
پرسشنامه عملکرد اجتماعی (نسخه والدین) :از پرسشنامه مهارتهای اجتماعی
(ماتسون ،روتاتوری و هلسل )8319 ،8استفاده شد که برای سنجش مهارتهای افراد  4تا
 81ساله تدوین گردیده است .پرسشنامه دارای  02گویه است که مهارتهای اجتماعی را
توصیف میکنند .این پرسشنامه دارای  1مؤلفه مهارت اجتماعی مناسب ،رفتار
غیراجتماعی ،پرخاشگری ،برتریطلبی و رابطه با همساالن میباشد .در این آزمون هر گویه
بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت شامل گزینههای ،کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،
مخالفم و کامالً مخالفم میباشد که به ترتیب نمره  1تا  8را به خود اختصاص میدهند،
البته در بعضی ازگویهها چون پرسش گویه معکوس میباشد نحوهی نمره دهی برعکس
شده است .برای پایایی از آلفای کرونباخ که برای کل مقیاس  3/11به دست آمد و روایی
آن نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و احراز گردید .تحقیقات نشان دادهاند که
مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون از ثبات روانسنجی ،پایایی باالی باز آزمایی و روایی
افتراقی قابلقبولی برخوردار است (ماتسون ،روتاتوری و هلسل.)8319 ،
پرسشنامه عملکرد اجتماعی بین والدین هر سه گروه ،توزیع و از آنها درخواست شد
تا با کمال دقت و حوصله به سؤاالت جواب دهند .سپس آزمودنیهای گروه مداخله اول،
آموزش فلسفه برای کودک را در قالب  83جلسه  03دقیقهای و هفتهای یکبار دریافت
کردند؛ همزمان آزمودنیهای گروه مداخله دوم بازیدرمانی گروهی به شیوه شناختی
رفتاری را در قالب  83جلسه  03دقیقهای و هفتهای یکبار دریافت کردند؛ درحالیکه
گروه کنترل هیچ مداخلهی آموزشی دریافت نکردند .پسازاین مرحله دوباره هر سه گروه
با پرسشنامههای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند (پسآزمون) .حدود  2ماه بعد
آزمونهای پیگیری نیز از شرکتکنندگان به عمل آمد .معیارهای ورود به مطالعه؛
دانشآموز پیشدبستانی و مقطع دبستان ( 0تا  82سال) ،ابتال به اختالل اضطراب جدایی،
1. Matson, J. L, Rotatori, A. F, Helsel, W. L.
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امضای رضایتنامه والدین جهت شرکت فرزندان در پژوهش و عدممصرف داروهای
روانپزشکی بود و معیارهای خروج از مطالعه نیز؛ تکمیل ناقص پرسشنامهها و غیبت بیش
از  2جلسه حین آموزش تعیین گردید.
بسته آموزش فبک :در این پژوهش ،جهت اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان از
جلدهای اول و دوم مجموعه سهجلدی (داستانهای فکری) فیلیپ کم 8ترجمه شهرتاش و
رشتچی ( )8931رشتچی و شهرتاش ( )8932برای کودکان  0تا  82سال استفاده شد .دراین
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،
اعتمادبهنفس ،ارتباط ،عزتنفس تنظیم شده است .این داستانها کودکان را تشویق میکند
تا سؤالهای خود را درباره عناوین ذکرشده مطرح و درباره تجربه خود پیرامون زمان و
تغییر بحث کنند و روابط انسان با محیط را بررسی نمایند .درواقع ،اهدافی که در این
داستان ها در نظر گرفته شده است شامل اهداف آموزشی ،شناختی ،اخالقی و اجتماعی
است .درمجموع از این کتاب ،داستانهای مرتبط و جذاب برای پژوهش انتخاب گردید.
همچنین از کتاب راهنمای معلم /کتاب کار داستانهای فکری (ویژه آموزش فلسفه برای
کودکان) برای هدایت و کمکرسانی به دانشآموزان در فرآیند آموزش استفاده میشود.
بنا به نظر لیپمن ،در برنامه آموزش فلسفه به کودکان ،روش اجرا اجتماع پژوهی یا حلقه
کندوکاو میباشد (جلیلیان ،عظیم پور و جلیلیان .)8931 ،در شیوه اجتماع پژوهی ،ابتدا
قسمتی از داستان خوانده میشد و سپس از کودکان خواسته میشد تا نظرات خود را بیان
کنند و بعد از آنها خواسته میشد نظرات همدیگر را با ذکر دلیل نقد کنند و از نظر خود
دفاع کنند .این برنامه در  83جلسه و هر جلسه  03دقیقهای بهصورت یک جلسه در هفته
اجرا شد.

1. Cam, ph.

 | 222فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 49بهار 0420

بسته بازیدرمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری :تکنیک بازیدرمانی گروهی که
به شیوه شناختی -رفتاری میباشد برگرفته از کتاب بازیدرمانی؛ نظریهها ،روشها و
کاربردهای بالینی ،خانم الهه محمد اسماعیل ( )8932میباشد؛ این درمان شامل  83جلسه
با مدتزمان ،هر جلسه  03دقیقه و بهصورت یک جلسه در هفته میباشد؛ در جلسه دهم از
گروه آزمایش پسآزمون به عمل میآید .دو ماه پس از مداخله درمانی بهمنظور پایدار
ماندن نتایج درمان آزمون پی گیری به عمل میآید .قبل از شروع جلسات گروهی،
کودکان یک جلسه بهصورت انفرادی به اتاق بازیدرمانی میآیند ،هدف این کار کاهش
اضطراب کودکان و آشنایی آنان با اتاق بازیدرمانی و درمانگر بود.
جدول  .1ساختار جلسات آموزش فلسفه برای کودک و بازیدرمانی گروهی
شماره
جلسه

جلسات

آموزش فبک

بازیدرمانی گروهی

هدف

معارفه /توجیه.

معارفه  /کاهش اضطراب.

آشنایی کودکان با مربی و سایر اعضای گروه،
اول

محتوا

توضیحاتی در مورد قوانین گروه و شکل اجرای
روش اجتماع پژوهشی برای والدین داده میشود.

تکالیف مرور قواعد روش اجتماع پژوهشی در منزل.
هدف
محتوا
دوم

آشنایی با مفاهیم خانه ،دوستی ،اعتماد.
داستان خانه تو یا من؟(استیون بر:)8
(داستان دوستی خرس و ماهی).

مرحله اول :کودکان بهصورت انفرادی در
اتاق بازیدرمانی حضور مییابند.
مرحله دوم :اعضای گروه به یکدیگر
معرفی میشوند.
هر یک از اعضای گروه برای جلسه بعد
یک نقاشی خاطرهانگیز بکشند.
شناخت هیجانات.
نقاشی انواع مختلف احساسات و هیجانات
مختلف توسط مربی باهدف آشنایی
کودکان با آنها.

بحث در مورد تفاوتها و شباهتهای حیوانات
(مثل :بیان تفاوت محل زندگی خرس و ماهی هر یک از اعضای گروه حرفهایی که
تکالیف توسط کودکان) – کشف تفاوت بین انسان با در تنهایی با خودش میزند ،بنویسد یا
حیوانات در قالب سؤاالت مربی ،ارائه پاسخ نقاشی آن را بکشد.
توسط افراد ،تأیید یا رد توسط سایر کودکان و
1. Bear,Steven.
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شماره
جلسه

جلسات

بازیدرمانی گروهی

آموزش فبک
نقد نظرات همگروهیها.

هدف

مثبت نگری ،احساسات مشترک.

آشنایی با رفتارهای پسندیده اجتماعی.

داستان لیندا و کالرا (ران رید:)8
دوستی لیندا (خیلی قدبلند و ناراضی از بلندی با بازی با عروسکهای خیمهشببازی و
محتوا

قدش) کالرا (قدکوتاه و ناراضی از کوتاهی اسباببازیهای نرم رفتارهای پسندیده
قدش) و نگاه ناامیدانه هریک به خود و اجتماعی را میآموزد.

سوم

زیباشناسانه هر یک به دیگری.
بحث در مورد احساسات مشترک دوستان،
تکالیف

راههای وصل مجدد دوستی در قالب سؤاالت
مربی ،ارائه پاسخ توسط افراد ،تأیید یا رد توسط
سایر کودکان و نقد نظرات همگروهیها.

حرفهایی که دیگران به کودک میزنند
و آنها را آزار میدهد یا به آنها امید
میدهد را بنویسند.
افزایش خالقیت و تجارب لذتبخش و

هدف

تالش برای رهایی از درماندگی.

ایجاد افکار خوشایند در روابط و فاصله
گرفتن از افکار منفی.

داستان گابریل (مارگارت شارپ:)2
چهارم

محتوا

بازی گروهی مانند مینی بسکتبال موجب

گابریل در داستاننویسی دچار احساس به وجود آمدن ارتباطات اجتماعی در
درماندگی شده بود؛ و دنبال راهی برای خالصی گروه کودکان میشود .آموزش مفهوم
از این وضعیت بود.

از طریق تجارب کودکان.ABC
کشیدن جدول  2ستونی که در یک ستون

تکالیف

بحث در مورد کشف مواردی که باعث احساس افکار آزاردهنده حین تعامل با دیگران و
بد میشود.

در ستون دیگر افکار منطقی در پاسخ به
آنها.

هدف

ارتقای اعتمادبهنفس.
ادامه داستان گابریل:

پنجم
محتوا

مادربزرگ گابریل به او نگاه جدید و جزئی
نگرانه به محیط اطراف را برای یادگیری

کشف ترسها و افکار منفی در روابط با
دیگران.
استفاده از حیوانات اسباببازی برای
کشف ترس در روابط با دیگران.
1. Reed
2. Sharp
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شماره
جلسه

جلسات

بازیدرمانی گروهی

آموزش فبک
داستاننویسی توضیح داد.
بحث در مورد عوامل پایین آمدن اعتمادبهنفس
(مثل تنبلی) و باال رفتن آن (مثل تالش و

تکالیف موفقیت) در قالب سؤاالت مربی ،ارائه پاسخ
توسط افراد ،تأیید یا رد توسط سایر کودکان و

اجرای تکنیک ایفای نقش برای هر
حیوان.

نقد نظرات همگروهیها.
هدف

شناخت واقعیت از ذهنیت.

کمک به کودک در کشف و ابراز
ترسها و آرزوهایش.
استفاده از بازی خیالی برای کمک به

روی ایوان (سارا ردشاو:)8
محتوا

داستان کودکی که در ذهن خودکارهایی را بهصورت کالمی و غیرکالمی ،بازی با
انجام میدهد ،جاهایی میرود که واقعی نیست.

ششم

کودک در زمینه ترسها ،آرزوها و ایدهها
الگوها بنا به درخواست کودک انجام
میشود.

بحث در مورد فکر واقعی و غیرواقعی
 ،ذهنیت یا واقعیت) در قالب سؤاالت مربی (مثل:
تکالیف آیا هر چه فکر میکنیم واقعی است؟) ارائه پاسخ
توسط افراد ،تأیید یا رد توسط سایر کودکان و

بیان کردن یا کشیدن نقاشی از یک بازی
با محتوای مرتبط با جلسه.

نقد نظرات همگروهیها.
هدف

آشنایی با معانی گوناگون ارتباط.

آموزش بازسازی افکار منفی.
استفاده از خمیربازی با این هدف که

داستان ارتباط (کاترین مک کال)2
داستان کودکی که درگیر خواندن یک شعر و

هفتم
محتوا

معنای مختلف بعضی کلمات و ارتباط چیزهای
مختلف با هم میشود.

کودکان احساسات و ترسهای خود را از
طریق مجسمهها بیان کرده ،اعضای گروه
راهکارهایی برای وی ارائه دهند و از این
طریق مشکالت خود را حل کندو الگو
گیری برای مقابله با ترسها صورت گیرد
و روابط متقابل بین کودکان تقویت شود.
در این جلسه به آنها کمک میشود تا
1. Redshaw
2. Mccal
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شماره
جلسه

جلسات

بازیدرمانی گروهی

آموزش فبک

بتوانند جلسات درمان را ترک کنند و
آموختههای خود را به محیط بیرون تعمیم
دهند
بحث در مورد راههای ارتباط (مثل بودن در کنار
یکدیگر ،وجه اشتراک داشتن ،چیزی را درست
کردن (مثال :روابط خانوادگی) ،سؤاالت مربی،
تکالیف

(مثال :آیا خانه ما با خانههای دیگر وجه اشتراک
دارند؟ چند وجه اشتراک را نام ببرید؟) یا (مثال:
وجه اشتراک شما و دوستانتان چیست؟) ارائه

تهیه عکس از موقعیتهای که توانستهاند
حال خوبی را تجربه کنند و تعریف کردن
موقعیتها.

پاسخ توسط افراد ،تأیید یا رد توسط سایر
کودکان و نقد نظرات همگروهیها.
هدف

مدیریت زمان (استفاده بهتر از زمان).
تامی و الکپشت زمان (متیو لیپمن)
داستان کودکی که آرزو میکند الکپشت زمان

محتوا

درخت کوچکش را بزرگ کند ،درخت بزرگ
میشود ولی کودک پیر شده و از آرزویش
پشیمان میشود و مجدد الکپشت او را به سن

هشتم

کودکی برمیگرداند.

افزایش خالقیت و بهبود سطح عملکرد در
روبرو شدن با موقعیتهای اضطراب زا.
استفاده از کاله آرامش (نقاشی چیزهایی
که به آنها آرامش میدهد روی کاله
میکشند و موقع اضطراب به کاله نگاه
کرده و روی سر میگذارند ،با آرامش به
راهکارهای جدید دست مییابد).

بحث در مورد اینکه آیا چیزها به وضعیت قبلی
برمیگردد ،سؤاالت مربی (مثال :آیا زمان با
تکالیف

سرعت زیاد جلو یا عقب میرود؟) (چطور کشیدن نقاشی از عوامل آرامبخش و
میشود از زمان درست استفاده کرد؟ ارائه پاسخ چسباندن آن به کاله یا بادکنک.
توسط افراد ،تأیید یا رد توسط سایر کودکان و
نقد نظرات همگروهیها.

نهم

هدف

آشنایی با حاالت و عواطف و کنترل آنها.

محتوا

8

بدخلقی (یانگ شوفن )

بهبود عملکرد در مواجهه با موقعیتهای
تعمیمیافته در محیط زندگی کودک.
استفاده از کاله گذاشتن بر سر هیوال )
1. Shu-Fen
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شماره
جلسه

جلسات

بازیدرمانی گروهی

آموزش فبک

داستان کودکی که عصبانی میشود و از ناراحتی کاله خندهدار) باهدف مواجهه با اضطراب
گریه میکند؛ و ادعا میکند چون بزرگترها هم و کنترل آن.
عصبانی میشوند او هم حق دارد عصبانی شود.
بحث در مورد اینکه چطور میشود بدخلقی را
تکالیف کنترل کرد؟ ارائه پاسخ توسط افراد ،تأیید یا رد
توسط سایر کودکان و نقد نظرات همگروهیها.
هدف

تمرین مواجهه با اضطراب از طریق
تصویرسازی ذهنی.
جمعبندی نهایی و اجرای پسآزمون.

جمعبندی نهایی و اجرای پسآزمون

بعد از اجرای پسآزمون ،از والدین و کودکان ارزیابی شرکتکنندگان و تشکر از
دهم

محتوا

به خاطر همکاری در اجرای پژوهش تشکر کودکان و والدین آنها به خاطر همکاری
در اجرای پژوهش.

گردید.

تعمیم آموزشها به موقعیتهای عمومی

تکالیف -

کودک تحت نظر خانواده.

یافتهها
بهمنظور هم سنجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازیدرمانی گروهی به شیوه
شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان ،ابتدا اطالعات جمعیت شناختی گروههای
آزمایشی و گروه کنترل را بررسی میکنیم.
جدول شماره  .9اطالعات جمعیت شناختی (بر اساس سن و جنسیت)
متغیر
جنسیت

دختر
پسر

سن

6-7
8-9
10-12

گروه فبک
N1=10
5

گروه بازیدرمانی
N2=10
4

گروه کنترل
N3=10
4

5
5
3
2

6
5
3
2

6
6
3
1

در جدول  2توزیع سه گروه پژوهش از نظر جنسیت (دختر و پسر) و سن (در  9گروه  0و
 2سال؛  1و  3سال و  83تا  82سال) مشاهده میشود.
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جدول شماره  .3شاخصهای توصیفی مؤلفههای عملکرد اجتماعی و مؤلفههای آن بر اساس
مراحل مداخله و گروه
مرحله

میانگین

انحراف معیار

متغیر

پیشآزمون

832/89

22/1

پسآزمون

280/1

80/92

پیگیری

289/0

81/44

پیشآزمون

40/3

84/94

پسآزمون

02/3

82/0

پیگیری

02

82/29

پیشآزمون

09/2

1/11

پسآزمون

18/4

8/22

آموزش فلسفه برای

پیگیری

10

4 /3

کودک

پیشآزمون

44/2

1/10

پسآزمون

20/4

1/84

پیگیری

20/1

4/12

پیشآزمون

22

2/31

پسآزمون

84/2

2/91

پیگیری

81/8

9/28

پیشآزمون

21/39

4/11

پسآزمون

44/0

2/28

پیگیری

49/4

9/33

پیشآزمون

231/3

89/22

پسآزمون

224/3

83/4

پیگیری

229/4

81/42

پیشآزمون

42/1

0/24

پسآزمون

01/9

88/2

پیگیری

04/1

3 /1

پیشآزمون

03/1

4/28

پسآزمون

14

9/99

پیگیری

11/8

1 /0

پیشآزمون

42/9

4/12

عملکرد اجتماعی (کلی)

مهارت اجتماعی مناسب

رفتار غیراجتماعی

پرخاشگری

برتریطلبی

رابطه با همساالن

عملکرد اجتماعی (کلی)

بازیدرمانی گروهی

مهارت اجتماعی مناسب

رفتار غیراجتماعی
پرخاشگری
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متغیر

برتریطلبی

رابطه با همساالن

عملکرد اجتماعی (کلی)

مهارت اجتماعی مناسب

رفتار غیراجتماعی
گروه کنترل
پرخاشگری

برتریطلبی

رابطه با همساالن

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پسآزمون

91/1

1/32

پیگیری

48/1

1 /0

پیشآزمون

23/2

2/02

پسآزمون

82/9

8/34

پیگیری

81/2

2/21

پیشآزمون

98/1

4/30

پسآزمون

48/9

1 /8

پیگیری

43

1/24

پیشآزمون

812/81

24/02

پسآزمون

812/08

29/9

پیگیری

811/2

22/83

پیشآزمون

13/82

82/1

پسآزمون

43/9

82/33

پیگیری

43/2

88/12

پیشآزمون

14

2/00

پسآزمون

12

83/22

پیگیری

10/9

1/34

پیشآزمون

92/2

1/82

پسآزمون

99/2

2/33

پیگیری

94/2

1/32

پیشآزمون

80/41

8/33

پسآزمون

80/2

2/289

پیگیری

80/1

2/21

پیشآزمون

93/1

4 /2

پسآزمون

98/98

0/22

پیگیری

98/28

0/39

بر اساس اطالعات جدول شماره  ،9نمرات میانگین و انحرافمعیار پسآزمون و پیگیری
افراد گروههای آزمایش در مقایسه با گروهگواه ،تغییر داشته است یعنی هر دو روش
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آموزش فلسفه برای کودک و بازیدرمانی گروهی باعث بهبود وضعیت عملکرد اجتماعی
کودکان شرکتکننده شده است .درحالیکه نمرات پسآزمون و پیگیری متغیرهای فوق
در گروه کنترل تغییر چندانی نداشته است.
جدول  .4نتایج آزمون کلموگروف اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن دادهها
عملکرد اجتماعی
کلموگروف -اسمیرنف

3/183

سطح معناداری

3/121

بر اساس یافتههای بهدستآمده سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنف برای
عملکرد اجتماعی برابر با  3/121محاسبه شد .بنابراین غیرنرمال بودن دادههای
عملکرداجتماعی رد شده و نرمال بودن دادهها تأیید شد.
پیشفرض بعدی همگنی واریانسهاست که برای این امر از آزمون لون استفاده شد.
جدول  .5نتایج آزمون لون :همگنی واریانسها
متغیر

آمارهF

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

عملکرد اجتماعی

208/0

2

87

813/0

همانطور که مشاهده میشود ،مقادیر  Fکه نشاندهنده مقدار آزمون لون برای بررسی
همگنی واریانسهاست ،در هیچیک از متغیرها معنادار نیست ( .)<3/31با توجه به این
نتیجه پیشفرض برابری واریانسها در متغیرهای پژوهش تأیید میشود.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین عملکرد اجتماعی و مؤلفههای آن در دو گروه
آموزشی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

عملکرد اجتماعی

81424/912

2

2292/838

23/981

مهارت اجتماعی مناسب

2939/108

2

8818/21

2/112

3/338

رفتار غیر اجتماعی

481/402

2

233/299

1/009

3/331

منبع تغییرات

نسبت F

سطح

ضریب

معناداری

اتا

3/338

3/929
3/818
3/881
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مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پرخاشگری

8108/210

2

393/121

82/020

برتری طلبی

01/849

2

94/328

4/112

3/389

رابطه با همساالن

8311/223

2

144/913

82/431

3/338

منبع تغییرات

نسبت F

سطح

ضریب

معناداری

اتا

3/338

3/234
3/332
3/232

بر اساس ارقام بهدستآمده از جدول شماره  ،0سطح معناداری مشاهدهشده در مورد
آزمون ،گروههای آزمایشی و همچنین اثرات تعاملی آزمون با گروههای آزمایشی در
سطح  3/31معنادار است .بنابراین ،میتوان با  31درصد اطمینان نتیجه گرفت که تغییرات
عملکرد اجتماعی و مؤلفههای آن (مهارت اجتماعی مناسب ،رفتار غیراجتماعی،
پرخاشگری ،برتریطلبی و رابطه با همساالن) در پیشآزمون و پسآزمونها در دو گروه
آزمایش و گواه به یکمیزان نمیباشد و بین آموزشهای انجامگرفته بر روی کودکان
مبتال به اختالل اضطراب جدایی تفاوت معنیداری وجود دارد .مقایسه میانگینهای
بهدستآمده در جدول شماره  ،9حاکی از این است که آموزش مبتنی بر فلسفه برای
کودکان در مقایسه با بازیدرمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر تغییرات
عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی داشته است .میزان اتا نیز بیانگر
آن است که تقریباً  92/9درصد از عملکرد اجتماعی تحت تأثیر گروههای آزمایش تغییر
میکند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازیدرمانی
گروهی به شیوه شناختی رفتاری و بر عملکرد اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل
اضطراب جدایی اجرا شد .نتایج نشان داد که هر دو برنامه بر افزایش عملکرد اجتماعی
کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی مؤثر بودهاند ،همچنین به دست آمد که تأثیر
فبک نسبت به بازیدرمانی گروهی در بهبود عملکرد اجتماعی در این کودکان بیشتری
بوده است.
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در رابطه با اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک بر عملکرد اجتماعی در کودکان
مبتال به اختالل اضطراب جدایی میتوان گفت نتایج این پژوهش با پژوهشهای سی دی
کو ،گرارد و سی ( ،)2383برگ ( ،)2381پایانت ( ،)2382دی اولیمپیو و تسچرز ( )2380و
عاشوری ویزدانیپور ( )8932همخوانی دارد.
در تبیین یافته فوق میتوان گفت یکی از پیشفرضهای فبک ،جذابیت داستان برای
کودکان است .به عبارتی کودکان زمانی بیشتر میآموزند که مطلب آموزشی آنها به
شکل داستان باشد (مرادآزادبهی ،یاری قلی و پیری .)8933 ،خوانش داستانهای جذاب
پژوهش و طرح بحث و گفتگوی متناسب با آن ،موجب تشویق کودکان به عکسالعمل و
گرایش نسبت به مفاهیم اخالقی و اجتماعی از قبیل زیبایی ،دوستی ،اعتماد ،احساسات،
ارتباطات ،مدیریت زمان ،شناخت واقعیت از ذهنیت و راههای کنترل عواطف و هیجانات
شده که این موضوع در بستر ارتباط و همکاری با همساالن و ارتباط با مربی اتفاق میافتد
و در این تعامالت اجتماعی ،تغییر در مؤلفههای عملکرد اجتماعی دور از ذهن نیست.
 .همچنین کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی اسیر افکاری هستند که به آنها
ترس جدایی از والدین ،خانه و بروز رفتارهای اجتنابی نسبت به محیط را القا میکند و این
ترس مانع ابراز وجود ایشان بهعنوان یک شخصیت مجزا میشود .شناسایی افکار ناکارآمد
و اشتباهی که موجب چسبندگی کودکان به والدین و ترس از حضور در مکانهای جدید
می گردد و جایگزینی افکار سالم بجای این افکار ناکارآمد ،در اثر باال رفتن مهارت تفکر
و افزایش قدرت نقد (در اثر حضور در حلقههای اجتماع پژوهشی) میباشد ،بنابراین زمینه
برای تغییر شناختی و تغییر عملکرد اجتماعی این کودکان فراهم میگردد .فاطمی و
همکاران ( ) 8933در پژوهشی یکی از نقاط قوت برنامه فبک را همین ارتقای مهارتهای
شناختی و اعطای مهارت تفکر به کودکان میدانند .همچنین صفارحمیدی ،حسینیان و
زندی پور ( )8930باال رفتن مهارتهای شناختی کودکان را در مدیریت احساسات و رفتار
و باال رفتن عملکرد اجتماعی کودکان مؤثر میداند.
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یکی از نکات مهم حاصل از بهکارگیری روش اجتماع پژوهشی در فبک ،تأثیر این
روش بر کاهش ترس از ابراز وجود میباشد (یازل .)2389 ،در رابطه با تأثیر فبک بر
کاهش ترس و اضطراب ،در کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی میتوان گفت از
دالیل این ترس و اضطراب و در نتیجه پایین آمدن عملکرد اجتماعی کودکان ،میتواند
ترس از طرد شدن یا ترس از عدم پذیرش توسط افراد جدید و عدم اعتماد به عملکرد خود
در محیطهای جدید باشد و روش اجتماع پژوهشی در این پژوهش توانست با به وجود
آوردن شرایط گفتمانی محترمانه بین اعضای گروه ،بر خودباوری و باال رفتن اعتمادبهنفس
در این کودکان و درنتیجه بهتر شدن عملکرد اجتماعی آنها مؤثر باشد.
در رابطه با اثربخشی بازیدرمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر عملکرد
اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی نیز ،نتایج این پژوهش با
پژوهشهای ،یاداو ،راجو و همکاران ( ،)2381عاشوری و یزدانی پور ( )8932و
میرزاحسینی و همکاران ( )8930همخوانی داشته است.
در تبیین این یافته میتوان گفت اضطراب در کودکان مبتال به اختالل اضطراب
جدایی موقعی پدیدار میشود که از والدین یا خانه جداشده یا بخواهند دور شوند؛ و
درنتیجه ترس ،نگرانی و رفتارهای اجتنابی در این کودکان پدیدار شده و از ارتباط با
همساالن نیز پرهیز کنند و بالتبع عملکرد اجتماعی آنها کاهش یابد .در بازیدرمانی
گروهی به شیوه شناختی رفتاری ،کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی ،مجبور به
تماس با همساالن خود و شرکت در بازیها هستند و به علت اینکه در این موقعیت قرار
میگیرند و محرک ترسآوری دریافت نمیکنند ،اضطراب آنها در محیط رفتهرفته کم
میشود .بعد از مدتی که کودکان متوجه میشوند خطری آنها را تهدید نمیکند و
درعینحال جذابیت محیطی (بازی با همساالن) را درک کرده ،کنارهگیری آنان نیز
بهتدریج برطرف شده ،از شرکت در بازی با همساالن خود لذت میبرند .همچنین عاشوری
و یزدانی پور ( )8932این نوع بازیدرمانی را موجب پیوند دنیای درونی و بیرونی کودک
و درنتیجه افزایش مهارتهای اجتماعی آنها میدانند؛ که این پیوند در پژوهش حاضر از
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طریق بروز احساسات و هیجانات با کشیدن نقاشی ،یادگیری نحوه مقابله با محرکها و
موقعیتهای ترسآور و افزایش خالقیت در نحوه مواجهه با موقعیتهای اضطراب زا (با
کاله آرامش) نمود داشت .همچنین به کودکان از طریق بازی با حیوانات و عروسکهای
خیمهشببازی و اسباببازیهای نرم ،مهارتهای اجتماعی مناسب جهت برقراری ارتباط
با دیگران آموزش داده شد و به همین خاطر ،باال رفتن عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به
اختالل اضطراب جدایی دور از ذهن نیست.
در رابطه با اثربخشی بیشتر آموزش فلسفه برای کودک نسبت به بازیدرمانی گروهی
به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی،
میتوان گفت هرچند قبالً پژوهشی در زمینه هم سنجی این دو برنامه انجامنشده بود ،اما
رمـز موفقیـت بیشتر برنامـه فلســفه بــرای کودکـان نسبت به بازیدرمانی گروهی در
پژوهش حاضر را میتوان به شرح زیر تبیین نمود:
تمرکز فبک بر فرایندهای شناختی را میتوان بهعنوان اولین تبیین مطرح کرد؛ از نظر
پیاژه کودک در این مقطع سنی در مرحله عملیات عینی قرار دارد و رفتارهای شناختی را از
خود نشان میدهد و همچنین تفکر منطقی در این دوره پایهریزی میشود( .وادزورث؛
ترجمه امینیزدی و صالحیفدردی ،)8921 ،بنابراین تأثیرگذاری بیشتر فبک نسبت به
بازیدرمانی گروهی دور از ذهن نیست .همچنین آموزش فبک ،کودکان را قادر میسازد
که بهصورت مستقیم به افکار و اندیشههای خود دسترسی پیداکرده و در صورت لزوم
آنها را اصالح کنند .عالوه براین روش ،فبک عالوه بر به چالش کشیدن افکار کودکان،
به آنها میآموزد که موقعیتهای جدید واکنش مناسب نشان دهند و رفتارهای خود را با
توجه به اهداف آینده شکل دهند(فتحی ،احقر و نادری )8932 ،و عملکرد اجتماعی خود
را بهبود بخشند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت هرچند استفاده از روشهایی همچون
بازیدرمانی و آموزش فبک بهواسطه القای تکنیکهای برقراری و حفظ روابط اثربخش

 | 242فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 49بهار 0420

خواهند بود .در این میان فبک به دلیل خودآگاهانه کردن افکار و برخورد مستقیم با
اندیشهها ،موفقیت بیشتری را رقم خواهد زد.
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر هرچند بهواسطه ابتال به اختالل اضطراب جدایی،
همواره در کنار والدین یا مراقبان خود بوده و فرصت کمتری برای برقراری ارتباط داشتند؛
و بنابراین از حداقل مهارتهای اجتماعی برخوردار بودهاند؛ اما در طول پژوهش حاضر،
تحت مراقبت درمانگران گامهای مدیریتشده بهطرف برقراری ارتباط و بهبود عملکرد
اجتماعی را برداشتند .البته جنان که این پژوهش عمالً نشان داد ،استفاده از فبک توسط
مربی آموزشدیده و با پروتکل مناسب ،میتواند با شناسـاندن افکـار ناکارآمـد کودکـان
بـه آنها (با استفاده از جذابیت داستان و مباحثه در حلقه کندوکاو در شیوه اجتماع
پژوهشی و تقویت توان نقد و استدالل کودکان) زمینه باال بردن مهارتهای شناختی و
بالتبع بهبود عملکرد اجتماعی را فراهم نماید و همچنین اسـتفاده از روش رایجتر
بازیدرمانی گروهی نیز میتواند با درگیر نمودن عملی کودکان در بازی گروهی و
کاهش اضطراب در آنها از طریق ارتباطات جدید و بازیهای هدفمند عملکرد اجتماعی
ایشان را افزایش میدهد.
پژوهش حاضر مانند پژوهشهای دیگر دارای یک سری از محدودیتها بود؛ ازجمله
فقدان دوره پیگیری  0ماهه (به خاطر محدودیت زمان ،فقط دوره پیگیری  2ماهه انجام
شد) ،همچنین محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیز محدودیت منحصر بودن
جامعه آماری ،به مراجعین مرکز مشاوره شمیم بود؛ بنابراین پیشنهاد میگردد که در
پژوهشهای بعدی ضمن برگزاری دوره پیگیری  0ماهه ،پژوهشگران نسبت به انجام
پژوهش در سطح وسیعتری اقدام نمایند .همچنین پیشنهاد میشود در پیشدبستانیها،
دبستانها و مراکز مشاوره کودک با استفاده از یکی از دو روش فلسفه برای کودک و
بازیدرمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری ،عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل
اضطراب جدایی را تا حد زیادی افزایش داد.
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