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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 

. The aim of this study was to determine the effect of 

philosophy of self-control education for children on self-

control of second grade elementary students in Yazd. The 

research method was quasi-experimental with pre-test-post-test 

design with control group and the statistical population 

included all fifth grade elementary students in Yazd in the 

academic year 2009-2010. The sample size consisted of 30 

students who were selected by multi-stage cluster random 

sampling method and randomly assigned to experimental and 

control groups. The research tool for collecting information 

was the Child and Perceived Perceptual Self-Control 

Questionnaire (1982). Interpersonal, individual self-control and 

self-assessment are effective and improve it. 
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 مقدمه

 وازشری  وغیرکالمی کالمی دوصورت بایکدیگر،بش وتعام  ارتباط بررراری برای افراد هستندکش هاییمهارت ااتماعی هایمهارت   

 نیا .( ,2015Traisorn, Soonthornrojana and chano) کنندمی استفاده هاازآن شخصیتی ونمودهای بدن حرکات،زبان

 شرکت مبادلش دریک کش زمانی دیگران بش وپاسخ کردن اربررر آغازگری،مشارکت،ارتباط افرادبرای هستندکش وارعی هایروش هامهارت

مهارتهای ااتماعی برای عملکرد بینفردی و کیفیت زندگی افراد ضروری (. ,2015AsadiGandmani and et al) کنندمی دارند،استفاده

 شغ ، دادن تحصیلی،ازدست شکست مانند رزندگید بعدی مشکالت مواب مناسب ااتماعی هایمهارت فقدان). ,2017Caplan(است

 BehPajooh  and Hossein) شود می افراد در ورفتارپریاشگرانش ااتماعی ی،انزوایریگگوشش،زیبرانگچالش افسردگی،رفتارهای

2015Khanzadeh, .) آموزان فارد دانشهای زندگی، بسیاری از افراد یصوصاً رغت تغییرات عمی  فرهنگی و تغییر در شیوهامروزه علی

، افراد را برای موااهش ااتماعیهای یادگیری مهارت د وهای الزم و اساسی برای رویارویی با مشکالت پیش رو هستنها و مهارتتوانمندی

است کش برای انسان مواودی مدنی الطبع .کندها و نیز بروز رفتارهای سازگارانش آماده میهای زندگی و غلبش بر تنشمثیر با مسائ  و چالش

 ارئتارتباط مثیر،  داری،یویشتن های زیست امعی همچونتداوم حیات و رفع نیازهای یویش در ااتماع ناگزیر از بش کار بستن مهارت

 ( ,2013Fatholahi and Sahraei)و همدلی است

دکنترلی است کش باید از کودکی بش آن تعلیت و تربیت بوده است یو اندرکاراندستروانشناسان و  موردتواشیی کش هامهارتازاملش   

یودکنترلی یک ازء حیاتی برای بریورداری از رفاه ااتماعی در کودکان بش .(Druker,Mazzucchelli, Beilby, 2019) تواش شود

یودکنترلی بش معنای توانایی  (.Hafizi, 2021)دکن را فراهت می گیریهای درست و کنترل احساسات آید کش فرصت تصمیت حساب می

کش  گرددبرمیبش فرآیندی و  (؛Yangand etl, 2017)توانایی ااتناب یا از بین بردن افکار، رفتارها و هیجانات نایواستش است تسلط و 

 ,Hofmann andetl)شوند  ترازهتتا با اهدا  شخصی یود  شوندمیافراد با افکار، رفتارها و هیجانات یود بش روشی مناسب سازگار 

هااه  یطرکردن بدون دوراندیشی هستندو کنند. آنافراد مبتال بش کمبود یودکنترلی بامسائ ، هیجانی وغیریردمندانش بریوردمی(.2013

(. Razmgar and AsghariEbrahimabad, 2020) دهندمدت ترایح میهای شوالنی های فوری را بش پاداشپاداش

لزم مدیریت ومهار احساسات است وافراد یودکنترل،ازیبات هیجانی بیشتری بریوردارند کش این ویژگی بنابراین،یودکنترلی مست

ها نشان داده است کش یودکنترلی با سالمت روانی،روابط بین فردی،پیشرفت در های پژوهشتواندکارایی آنان را افزایش دهد.یافتشمی

فردی کش بش لحاظ یودکنترلی ضعیف است،  (.Mohammadi and Amini, 2020) تکالیف وعملکردتحصیلی رابطش مثبت معناداردارد

یکی دیگر از .Mousavi Moghadam and etl, 2017)رگی بش فعالیت موااش استی عالب و شور مداوم با احساس ناامیدی، افسردگی بش

داری شام  رفتارهایی است کش  یویشتن(.Pasandideh, 2014)داری و تنظیت کردن رفتار است های مهت زندگی انسان یویشتنمهارت

داری فقط مربوط بش بزرگان یویشتن(. Hafizi, 2021)مستلزم رفتار معقول از سوی فرد است(شدن نظیر مسخره)در مورعیتهای دشوار 

. وحائزاهمیت استداری درکودکان بسیارحساس های یویشتنتوان این ویژگی رادرکودکان نیز بارور کرد ،اما شیوهشود بلکش مینمی

های توان این ویژگیگیردوبعد باتقویت وپاداش میهای ایالری را یاد میترهاکودک ویژگییعنی دربیشترموارد با رفتارعملی بزرگ

داری نباید ازحد بگذرد شده رادرکودک تقویت کرد تا در واود او نهادینش شود. بایدتواش کردکش حتی این صفت یعنی یویشتنآمویتش

 (.Belaghat and Khamer, 2012سازگردد )تواند مشک وتفریط درآن میش حتی افراطچراک

دارند درمقایسش باکودکان داری درموردکودکان مطر  شود باید بگوییت کش کودکانی کش یویشتناگرمسئلش یویشتن  

کند بیشترازرواعدپیروی هانظارت میی بر کارآندرضمن انگیزش پیشرفت باالتری دارند.این افراد حتی ورتی کس. ترندتروبالغدیگرمسئول

داری ممکن است انبش ناسازگارانش داشتش باشد. داری ازءاصلی سازگاری ااتماعی است،افراط دریویشتنکنند. هرچندکش یویشتنمی

همین دلی ،محققان بش . شودداری راکمترکندو این کار رفتاریسازگارانش محسوب میکودک باید بتواندبش ارتضای مورعیت،یویشتن

پذیرند بش ارتضای مورعیت کودکانی کش بسیارانعطا . پذیری و سازگاری ارزیابی کردندعنوان شایصی ازانعطا پذیری ایگورا بشانعطا 
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شوریوداوش عم  کنند وعواشف یودرا ابرازکنند. های دیگربشتواننددرمورعیتدارباشند؛ درضمن میتوانند بسیار یویشتنمی

هامستلزم این است کش کودک بتواند ارضای امیال های ایالری ورفتاری اامعش پسنداست،زیرااینداری غالباً متعارب رضاوتیویشتن

 ,Keegan and Masson, 2016, translationyasaee)بیندازد وعالی  یودرابش یاشردیگران سرکوب کند ویادست کت بش تعوی 

های بعد نسبت بش موفقیت اندازند، عملکرد بهتری درسالویوشحالی یود را بش تثییر میدارکش ابرازیشنودی کودکان یویشتن(.2015

بعضی ازدانشمندان ااتماعی،بش تثییراندایتن یشنودی ویوشحالی را یک پویایی مهت وزیربنای . دانشگاهی وسازگاری ااتماعی دارند

 & Mccullough (2009,بینی کننده عملکرد افراد باشدتواند پیشداری میدیگریویشتنعبارتدانند،بشهای رفتاری افراد میانتخاب

Willoughby.) 
ای در تاریخ چنین عالرشباشد بلکش  های فکری موضوعی نیست کش فقط در عصر حاضر بدان تواش شدهتوانایی شعالرش بش توسعاز شرفی  

ازاملش پرسشگری و تفکر انتقادی  های فکریمهارتبا واود تثکید بر افزایش (. Shabani, 2014)دارد تعلیت و تربیت ریشش

 Topping) کند وپرورش سنتی غلبشهای آموزشفرضوپرورش، این بینش نتوانستش بر پیشادید آموزش آموزان در الگرویدانش

&Trickey, 2007.) 

اند های آموزشی فعلی نتوانستشد کش برنامشدههای مدارس بش کودکان و نواوانان ایتصاص دارد، شرواهد نشرانمیرغت اینکش فعالیتبش   

اگر کودکران هنگرام اشرتغال برش تحصری ،  Gatiey, 2020).)دهند ءآموزان ارتقاانتقراد کرردن را در دانش اندیشیدن، پرسیدن و درست

و در اامعش ردم  ادامش دهنرد توانند بش یادگیریصورت گروهی کار کردن را نیاموزند، چگونش می اندیشیدن و بش اندیشریدن و برا هرت

 اهانبرای ح  این مسئلش، در اکثر کشورهای (.Smith and Holfish, Beta; Translated by Shariatmadari, 2012)بگذارند 

نامۀ فلسفش بر1، لیپمن1960روشی برای پرورش تفکر توارش شرده اسرت. در اوایرر دهرۀ  منزلشبشویژه امریکا و اروپا، در دهۀ اییرر فلسفش بش

برای کودکان و نواوانان را مطر  کررد و متذکر شد کش اگر هد  ما از آموزش تفکر انتقادی، آموزش تفکر بهتر بش افراد باشد، این کار 

 ,Limpan)ها، یودش رادر بش ارزیابی تفکرات یود باشدواسطۀ آنها، موازین و رواعدی یواهد بود کش فرد، بشمستلزم تعلیت مالک

1976; Quoted from Tabatabai and Mousavi, 2011.) 
این (Zulkifli& Hashim, 2020).است کودکانبرنامش ای برای آموزش مهارت استدالل و تفکر بش  (P4Cفلسفش یرای کودکان)  

وسیلۀ بش وم است دهد کش برای تفکری یردمندانش و مستدل الزها ررار میای را در ایتیار آنابزار عقلی، ااتماعی و عاشفیبرنامش 

 ,Retyunskik))یواهند رفتار کننردگونش کش یود میکند تا با تعهد و شجاعت آنها را ترغیب میکاوشگری امعی در کالس، آن

لیپمن مدعی است برنامۀ فلسفش برای کودکان و نواوانان با ایجاد حلقۀ کندوکاو در کرالس درس رصد دارد بش کودکان کمک کند .2020

و اگر درست (Lipman, 2017;Naji, 2010)تا هر آنچش ررار است در صحنۀ ااتماع انجام دهند، در این حلقش بیاموزند و تمرین کنند 

  (.BintiIsmail, 2020)یودباوری، ابراز واود را افزایش می دهد اارا شود مهارتهای ااتماعی،

 بایکدیگربش هت درروی رو و نشینندمی دورهت، وارحلقش شان معلت همراه کالس،بش یک آموزانکودکان،دانش برای فلسفش درآموزش 

 نش البتش)ازداستان بخشی بایواندن آموزاندانش(. (Demozzi&Ilardo, 2020دشوکندوکاونامیده می حلقش این پردازندکشمی مباحثش

 واین است معلت برعهده کودکان درمیان ورت یکسان توزیع.کنندراآغازمی بلند،کالس با صدای(درهربار پاراگرا  یک بیشتراز

 تمام پاراگرا  یک یواندن کشورتی. دارد همراه بشی دموکراتیک واستلزامات پیامدها گیرد؛چراکشررارمی موردتواش شورادیامربش

 نقّادی رابلیت کش زمانیو تا انگیزدبرمی را آموزانفکردانش کش است روشی ایند:کنمی شروع را هاکندوکاوپرسش بااین شد،معلت

 ,Lippman) دهدمی اصالحی سوق رابش یود هایود،آن نوبش نیز،بش فرآیند واین گیردنمی نیاورد،آرام پدید هادرآن را 2انتقادیدویو

2003, quotedby Naji, 2004.) 

                                                           
1. Lipman 
2.Self criticism 
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واویی بسرریار وسرریع برررای حقیقرت و اسرت واوییکردن و اسرته پرسش دلی  ویژگی کندوکاوی برگیرند حلقرۀ کنردوکاو، بش 

ها، دلیر  و شراهد یواسررتن از دیگررران بندی سثالابطۀ چشت در چشت، صورتهمچنین ر(.Junus&Heru, 2019) تر برای معناستوسیع

دیگرری در مقرام یرک شرخص،  شررمردن های دیگرران، پرذیرش انتقادهرای موارش، محتررمبردن از اندیشرش ی ادعاهایی کش دارند، بهرهبررا

 ,Lippmann)اسرتهرای حلقرش کنردوکاو از دیگرر ویژگی سازی مفاهیت مبهت، حمایرت و پشرتیبانی از عقاید با دالی  متقاعدکننردهروشن

2003, quoted by Naji, 2004.) 

در یک نظام آموزشی کارآمد، با استفاده از برنامۀ فلسفش برای کودکان یا فبک، کالس درس فضای پویاتری یواهرد داشرت، معلرت و   

بسرا برررای های فلسرفی ممکن است پاسخ صریح و رطعی نداشتش باشند و چشویژه پرسشها، بشیادگیرندگان با درک اینکش بسیاری از پرسش

انرد، فکرر د دربراره آنچررش آمویتشنرگیرمتعددی نیز واود داشتش باشد، ضرمن آمرویتن تسرامح و تسراه ، یراد می ایهیرک پرسرش، پاسخ

ترتیب، در چنین نظام آموزشی، کودکران از شریر  یررادگیری و پررورش اینبش(.  (MardazadBehi, Yariqholi, & Piri ,2021دکنن

هرایی نظیررر شوند و مهارتوپرورش نزدیک میلسفی، بش تحق  اهردا  شرنایتیِ آموزشهای فهای تفکر انتقادی و یالق در بحثمهارت

ها و مضامین آموزان با ایدهدروارع آشنایی دانش. «کننددانسرتن، ادراک، کاربردیرابی، تحلی  کردن، ترکیب کردن و ارزیابی را تمرین می»

های تفکرر انتقرادی، شناسی محص  برای پرورش مهارتدهد این برنامش یک روشفلسرفی از شریر  برنامرۀ فلسرفش بررای کودکان، نشان می

 (.Shepherd, Sattari,  &Patzelt, 2020)اسرتیالق و همدالنش از شریر  بحث کردن فرراهت نمروده 

شده آموزان در زمینۀ یودکنترلی  دانش التها حاکی از آن است کش آموزش مهارتهای زندگی مواب کاهش مشک نتای  پژوهش 

 Kazemi and)ی برمثبت اندیشی دانش آموزان دیترپایش اول دبیرستان دارشتنییوی آموزش ربخشیا((Rahimi,and etl, 2017 است

PooyaManesh, 2018،) ی آموزش هوش ایالری برعملکرد ااتماعی ومشکالت رفتاری ایربخش(RezapourMirsaleh, 

Kheradmand&Shahedi, 2018)کودکان  یداری بر کاهش پریاشگرنقش یویشتن(SehatBinabadi, Dasht Abadi, & 

Sadeghi Bakhi,2015)، های ااتماعی کودکانبرمهارتآن ریتثیتمرین و -داری بش شیوه بازیشراحی الگوی تدریس یویشتن (Abedi 

dehkordi and Vaziri yazdi, 2015،)2016,)ی بش والدین ورفتارااتماعی دربین نواوانان چینی بستگدلیودکنترلی، رابطشNie, Li, 

&Vazsonyi )ااتماعی هایمهارت بربهبودبت آموزش یویشتن داری مث تثییرات(Gur, 2011) .ات نشان نتای  مطالعرا بررسی کردند

و دبستان یک نقطش عطفی در زندگی یک کودک است. محیط آموزشی باید این توانایی را داشتش باشد کش  دبستانیپیشکش سنین  دهدمی

سنی، برای اولین بار احساس وظیفش و  هایدورهیودکنترلی را افزایش دهد و کودکان را بش پیروی از روانین ااتماعی سوق دهد. در این 

کام  درک نشده باشند و یود را در رفتار کودکان نشان  شوربش، حتی اگر این احساسات هنوز گیردمیت مسئولیت وارعی صور

 بدون دستیابی بشاست.این ویژگی شخصیتی در کودکان  گیریشک وظیفش سیستت آموزشی، ایجاد شرایط برای  ترینمهتبنابراین، ؛ندهند

 ,Jalai, CheraghMollai) وادان غیرممکن است داوشلبانش و با یپذیرمسئولیتبا ویژگی  سالیداشتن بزرگاین هد ،

&KhudabakhshPirklani,, 2019.) 

های اصرلی آن پایرشکش  های رسیدن انسان بش کمال استترین راههای ایالری یکی از اساسیپرورش فضیلتشده با تواش بش مطالب بیان 

تحت تثییر اولین تجربیات  نوعیبش گیرد و تمام زندگی فرد شود؛ دورانی کش در آن شاکلش شخصیت شک  میاز دوران کودکی گذاشتش می

دین ضروری بش نظر برسد. زیرا بسیاری از والر ییلی داری و آموزش آنوی در این دوران یواهد بود.در این میان شاید پردایتن بش یویشتن

داری را از دوران یویشتن ، بش این دلی  کشباید یود را سرزنش کنند کش دروارعدرصورتیکنند، نداشتن فرزندانشان شکایت می صدرسعشاز 

تروان بنرای رو باید گفت دوران کودکی درزندگی انسان ازاهمیت ویژه بریورداراست. درایرن دوران می، ازایناندکودکی بش وی نیامویتش

های دبستان دررشد وتربیت کودکران ریزی کرد و ازبسیاری ازمشکالت درآینده الوگیری نمود.سالگی سالت وسعادتمندانش را پییک زند

های اصرلی شرود و پایرشتر انجام میتر و آسانتر،سریعای دارد.دراین دوران حساس ومهت یادگیری کودکان عمی کنندهنقش اساسی وتعیین

 یبعرد یهراکننرد، در دوره تیرهرا را رعااحتررام گذاشرتش و آن نینتوانند بش روان یاگر افراد از دوران کودکرد.گیها شک  میشخصیت آن
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 یمناسرب بررا یها یو تشرو نیهرا و تحسرآموزش هرا،تیرو کودکان بش حما نیموااش یواهند شد. از ا یادیز یبا مشکالت رفتار یزندگ

الزم برش  کسرب کننرد.  شانیااتماع یزندگ یبرا ستیبایاست کش افراد م ییهااز مهارت یکی یدارند و یودکنترل ازین یکسب یودکنترل

هرای کنند،هرچرش بیشترسرازگارکنند،باید مهارتذکر است کش کودکان برای آن کش بتوانند یودشان را برا ااتمراعی کرش درآن زنردگی می

گررددو ها باعث عدم سازش درروابط بین فردی ومشکالت رفتاری میهمچنین کمبود این مهارت .ااتماعی و ارتباشی گوناگون رابیاموزند

 مشرکالت کننرد.شورکلی سالمت روحی واسمی ضعیف راتجربرش میبر سازگاری کودک بامحیط تثییر منفی داردو بیشترتنش،تنهایی وبش

الزم  جرشیدرنت های ااتماعی چرش کارکننرد.داننددرمورعیتشود کش کودکان نمیهای ارتباشی غالباً بش این دلی  ایجاد میکودکان درمهارت

هرا برش گونرش مهارتهایی کرش درآمروزش اینهای ارتباشی دریافت کننرد.یکی ازشریوههای الزم را درزمینش مهارتاست تا کودکان آموزش

شده وکمبود پژوهشی کش دراین های آموزشی است، لذا باتواش بش اهمیت متغیرهای گفتشند مثیر وارع شود برگزاری کارگاهتواکودکان می

 مورددردای  کشوراحساس می شد،در این پژوهش فرضیش زیر موردبررسی ررار گرفت:

 . دارد ریتثی زدیشهر  ییم ابتدادو شیآموزان پادانش یکودکان بر یودکنترل یفلسفش برا وهیبش ش یدارشتنیآموزش یو

 پژوهش روش

آزمرون برا گرروه پس -آزمرونپیششرر  آزمایشری برا روش شبش  ازنظراست و از نوع تحقیقات کاربردی  هد  بر اساس پژوهشاین  

بر اسراس برود.1398-99در سال تحصریلی  آموزان پایش دوم ابتدیی شهریزددانشاامعش آماری در این پژوهش شام  کلیش بوده است. کنترل 

نفرر باشرد؛  15باید حجت هر گرروه حردار   اییسشمقا یآزمایشی و عل هایی در تحق (Delavar, 2016) بش نق  از دالورنظر بورگ وگال 

 یاز نروع تصرادف یریگنمونرشآموزپایرش دوم ابتردیی شرهریزدبود. دانش 30، نمونرش مرورد مطالعرش ضمن تواش بش حدار  حجت نمونش روینازا

دوگانرش  یاز نرواح یکریمنظور ابتردا  نی. بدبود کنترل یگریو د شیعنوان گروه آزمابش یکی یتصادف صیو با تخص یاچندمرحلشی ایوشش

 افرتی، دروپرورش آن ناحیرشآمروزشتمراس برا اداره  یش ک،ی شیناحهای دبستان ستیانتخاب شد و ل یتصادف شوربش( کی شی)ناح زدیشهر 

کرالس و از  3مدرسش و از هر مدرسش  5 وپرورش،آموزشرمواود د ستیاز ل یصورت تصادفبش زد،یشهر  کیهیمدارس ناح نی. از بدیگرد

انتخراب و در دو  تری داشتندپایینداری یویشتننفر کش نمره  150نفر از  30 در ادامش شد. انتخاب یشور تصادفآموز، بشدانش 10هر کالس 

 بود. (CPSC)کودکان هومفری شدهادراکپرسشنامش یودکنترلی پژوهش،ابزار ند.نفر( ررارگرفت 15ه و کنترل )هر گرو شیگروه آزما

یررده مقیراس  3 گویش و 11 سایتش شده است کش از 1982 توسط اورالین هومفری درسال(CPSC)شده کودکانمقیاس یودکنترلی ادراک

تشررکی  شررده اسررت کررش ( سررثال 2) (SE)ویودسررنجی( سررثال 3) (PSC)،یودکنترلی فررردی(سررثال 4) (ISC)یررودکنترلی میرران فررردی

 2پایایی این آزمون، با استفاده از روش همبستگی بازآزمایی بش فاصرلش .رودمنظورسنجش ادراک کودکان ازیودکنترلی یودشان بکارمیبش

شده است گزارش 56/0یودسنجی و  63/0، یودکنترلی میان فردی 63/0و یودکنترلی فردی  71/0هفتش محاسبش و نمره همبستگی ک   3تا 

(Alivardiniya and younesi, 2014.)های سرنجش ادراک هرای آن را برا دیگرر پرسشرنامشهامفری برای سرنجش روایری آزمرون نمره

گرزارش  71/0ترا  65/0های مرورد نظرر رابرین یودکنترلی مقایسش وضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون بین این پرسشنامش ودیگرپرسشرنامش

های والردینی ومشرکالت رفتراری دربررسری رابطرش سربک( Borjali and at al, 2014)علی و همکراران ابر (.Humphrey,1982)کرد

و روایی آزمون رابااستفاده ازمقایسرش  77/0ماه پایایی آ نرا 1کودکان کانون اصال  و تربیت شهرمشهد، بااستفاده ازروش بازآزمایی با فاصلش

 بش دست آوردند.  71/0های دیگریودکنترلی، نتای  سنجش

شهر  ییدوم ابتد شیآموزان پادانش یکودکان بر یودکنترل یفلسفش برا وهیبش ش یدارشتنیموزش یوآ ریتثی نییپژوهش با هد  تع نیا  

اردام یکارگاه آموزش نیا یانجام گرفت و با تواش بش اهدا  و موضوع پژوهش، پژوهشگر با مشورت و مساعدت استاد راهنما، بش شراح زدی

اسرتفاده  یشریشربش آزما وهیانتخاب شده بودند پردایت. در این تحقی  از ش یصورت تصادفکش بش شیگروه آزما یرو رکرد و بش آموزش ب

 یفلسرفش بررا وهیبرش شر یدارشرتنیمذکور رررار گرفتنرد. پرس از آمروزش یو آزمونشیدر معرض پ شیشد کش ابتدا دو گروه گواه و آزما

برش  شیشردند. در گرروه آزمرا سشیهر دو گروه اارا شد و هر دو گروه با هت مقا یبرا زین ونآزمپس انیدر پا ش؛یگروه آزما یکودکان برا
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السرات آمروزش  نیعنراو. کودکران آمروزش داده شرد یفلسرفش بررا وهیبرش شر یدارشرتنییو یاقرشیدر 60السرش  13آموزان پسر در دانش

 در ادول شماره یک آمده است.  کودکان یبرا یدارشتنییو

 
برای کودکان بش شیوه فلسفش داریموزش یویشتنآ : عناوین السات1 ادول  

 آزمون شیمعارفش و انجام پ - جلسه اول

 p4c رواعد انیب - جلسه دوم

 p4cو انتظارات  نیروان شی: تواهد  -

 هاآن هایویواستشداری در کودکان داری و یویشتننحوه آموزش یویشتن - جلسه سوم

 داریمفهوم یویشتن انی: بهد  -

 (تیداری )انجام مشک  بش صورت پانتومهای یویشتنتکنیک - جلسه چهارم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 ای(چند مرحلش فیداری )انجام تکلهای یویشتنتکنیک - جلسه پنجم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 داریهای یویشتنتکنیک - جلسه ششم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 (یینایب داری )تصویرسازیهای یویشتنتکنیک - جلسه هفتم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 داری )ورزش کردن و مثبت فکر کردن(یویشتن یراهکارها - جلسه هشتم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 داری و حواس یود را پرت کردن(تجست یویشتن گران،یکردن د ریداری )درگیویشتن یراهکارها - جلسه نهم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 دارییویشتن جادیکنترل یشت و ا یبادکنک یشت برا یانجام باز - جلسه دهم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 دارییویشتن جادیکنترل یشت و ا یپاره پاره کردن روزنامش برا یباز - جلسه یازدهم

 داری: آموزش یویشتنهد  -

 دارییویشتن جادیکنترل یشت و ا یپشت ماورا براالک یباز - جلسه دوازدهم

 دارییویشتن: آموزش هد  -

 پس آزمون یاارا - جلسه سیزدهم

 یریادگییابی: ارزهد  -

 

 هاافتهی   
 ادولزیر آورده شده است.در  آننمراتخودکنترلی و ابعاد  انحرا  معیار و میانگین از ربی های آماری های توصیفی این پژوهش شام  شایصیافتش    

 

های آزمایش و کنترلآزمون یودکنترلی در گروهآزمون و پسهای پیش:آماره2ادول   

انحرا   میانگین مرحلش هاگروه 

 استاندارد

انحرا   میانگین مرحلش هاگروه

 استاندارد

 29/2 46/4 آزمونپیش گواه 55/1 600/4 آزمونپیش آزمایش یودکنترلی
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 65/2 80/4 آزمونپس  12/1 53/7 آزمونپس 

 

 

 

 ابعاد

 22/1 06/2 آزمونپیش گواه 40/1 60/1 آزمونپیش آزمایش یودکنترلیمیانفردی

 39/1 27/2 آزمونپس 77/0 200/3 آزمونپس

 89/0 67/1 آزمونپیش گواه 97/0 66/1 آزمونپیش آزمایش یودکنترلیفردی

 96/0 73/1 آزمونپس 61/0 66/2 آزمونپس

 79/0 73/0 آزمونپیش گواه 72/0 33/1 آزمونپیش آزمایش یودسنجی

 68/0 80/0 آزمونپس 45/0 66/1 آزمونپس

 

مشاهده می شود میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش از گروه کنترل باالتر است. برای اینکش  2همانطور کش در ادول شماره  

های مربوط بش فرضرب  از اارای آزمون مانکوا ابتدا باید پیشمشخص شود تفاوت معنادار است یا نش از تحلی  مانکوا استفاده شده است. 

های این فرضها و آزمون ایر پیالیی( رعایت شده باشند. در ادامش ابتدا پیشمون لوین اهت بررسی برابری واریانسآن )آزمون باکس، آز

 .آزمون مورد بررسی ررار گرفت

های کوواریانس ابعاد یودکنترلی: نتای  آزمون باکس اهت برابری ماتریس3ادول   

 سطح معناداری F Df1 Df2 آماره

938/14 801/0 15 632/3156 68/0 

 

های وابستش انجام شد. سطح معناداری های کوواریانس متغیررب  از تحلی  نتای  مانکوا، آزمون باکس برای ارزیابی شرط برابری ماتریس 

 کوواریانس تخطی نشده است. -باشد نشان داد کش از مفروضش یکسانی ماتریس واریانسمی 05/0آزمون کش بیشتر از 

 

آزمونهای یودکنترلی در پیشلوین اهت سنجش برابری واریانس مثلفش:آزمون 4ادول   

 سطح معناداری Df1 Df2 آماره لوین متغیر

 220/0 28 1 575/1 یودکنترلی

 34/0 28 1 960/4 یودکنترلی میان فردی

 815/0 28 1 056/0 یودکنترلی فردی

 468/0 28 1 542/0 یودسنجی

 
و با تواش بش سطح معناداری هر مثلفش مشخص شد کش تمامی ابعاد یودکنترلی دارای واریانس برابر در دو 4با تواش بش نتای  ادول  

 گروه کنترل و آزمایش هستند.

های یودکنترلیهای چند متغیره )مانکوا( برای مثلفش: آزمون5ادول   

 مجذور اتا سطح معناداری dfیطا  dfفرضیش  f مقدار نام آزمون

 945/0 0001/0 19 5 911/65 145/0 ایر پیالیی

 945/0 0001/0 19 5 911/65 055/0 المبدای ویلکز

 945/0 0001/0 19 5 911/65 345/17 ایر هتلینگ

 945/0 0001/0 19 5 911/65 345/17 ترین ریشش رویبزرگ
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داریآزمون ایر پیالی، المبدای داده شده است. برای تفسیر معنی، دراش آزادی فرضیش و یطای توزیع نشان Fدر این ادول آماره  

( استفاده شد. اگر مقدار سطح معناداری ایر مورد آزمون .Sigترین ریشش روی از مقدار سطح معناداری )ویلکز، ایر هتلینگ، بزرگ

ار است و در مدل نقش دارد. با تواش بش دتوان نتیجش گرفت کش آن ایر معنیدرصد باشد، در این صورت می 5تر از سطح یطای کوچک

ها کمتر از سطح یطا بوده و در نتیجش در مدل ایر دارند؛بنابراین بین دو گروه کنترل و نتای  ادول، مقدار معناداری برای همش آزمون

کدام متغیر بین دو  ازلحاظ بش این نکتش کش بردن یپآزمایش حدار  ازلحاظ یکی از متغیرهای وابستش تفاوت معناداری واود دارد. برای 

 ارائش شده است. 6راهش در متن مانکوا انجام گرفت کش نتای  آن در ادول گروه تفاوت واود دارد،تحلی  کوواریانس یک

 
: نتای  تحلی  کوواریانس مانکوا یودکنترلی6ادول   

مجموع  منبع تغییرات هامثلفش

 مجذورات

میانگین  دراش آزادی

 مجذورات

F Sig. اتا مجذور 

 95/0 0001/0 249/479 138/1018 1 138/1018 آزمونپیش یودکنترلی

 73/0 0001/0 104/62 938/131 1 938/131 گروه

    124/2 23 862/48 یطا

یودکنترلی 

 میان فردی

 68/0 0001/0 185/48 883/64 1 883/64 آزمونپیش

 58/0 001/0 192/32 348/43 1 348/43 گروه

    347/1 23 971/30 یطا

یودکنترلی 

 فردی

 82/0 001/0 429/107 476/69 1 476/69 آزمونپیش

 77/0 001/0 278/78 624/50 1 624/50 گروه

    647/0 23 875/14 یطا

 91/0 001/0 748/220 762/117 1 762/117 آزمونپیش یودسنجی

 79/0 001/0 150/87 492/46 1 492/46 گروه

    533/0 23 270/12 یطا

 

آزمون( بر روی متغیر وابستش، بین دو گروه ازلحاظ شده است با کنترلتثییرمتغیر کمکی )پیشنشان داده 6شور کش در ادول همان  

و  (=278/78Fو >p 05/0)، یودکنترلی فردی (=192/32Fو >p 05/0)، یودکنترلی میان فردی (=F 104/62 و>p 05/0)یودکنترلی 

های یودکنترلی، یودکنترلی میان فردی، یودکنترلی تفاوت معنادار واود دارد، بدین معنا کش مثلفش (=150/87F و>p 05/0)یودسنجی 

درصد در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری با هت دارند؛این بیانگر آن است  5فردی و یودسنجی بش یاشر سطح یطای کمتر از 

یودکنترلی میان فردی، یودکنترلی فردی و یودسنجی( را ) بعد از یودکنترلی 3وضعیت این داری توانستش است کش آموزش یویشتن

 بهبود بخشد.

 

 یریگجهینتبحث و

شور معنراداری نسربت برش گرروه گرواه آزمون یودکنترلی بشبا تواش بش اینکش نتای  آزمون نشان داد کش نمرات گروه آزمایش در پس 

داری بش شیوه فلسفش برای کودکران های شر  آزمایشی، آموزش یویشتنتوان ادعا نمود کش در چارچوب محدودیتیافتش است، میافزایش

 نشرود. ایرن یافترش برا نترای  پرژوهش رضراپور میرصرالح وهمکراراآموزان شده و فرضیش پرژوهش تائیرد میدانشباعث افزایش یودکنترلی 
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(RezapoorMirsaleh and et al, 2017)،صحت بین آبرادی وهمکراران (SehatbeynAbadi and et al, 2015 ) عابردی دهکرردی

 باشد.یمهمسو  (Abedi dehkordi and Vaziri yazdi, 2015) ووزیری یزدی

 ومرنش توانرایی ها،داشرتنمهارت برراین افزون.شروندمنجرنمییرودکنترلی  ،بشییتنهابششرنایتی، هرایمهارتالزم بش ذکرر اسرت کرش   

 هاییود،درمورعیت شنایتی هایرادرباشدازمهارت شخص کشنیاو است ضروری عاملی یوب یودکنترلی برای هاآن ماهرانشی ریکارگبش

ی ریکارگبرشو شرنایتی هرایمهارت تقویت برای ابزاری رو،آموزش یویشتن داری بش روش فلسفش برای کودکانازاین. کند استفاده مناسب

 تقویرت بررای مناسربی پردازند،فضرایمی موضروعات بررسری برش گروهری درفعرالیتی کودکران کشآنگاه.رودشرمارمیهرا آن مناسرب

 بارهاوبارهرا یرودرا شرنایتی هرایمهارت کودکان.شرودایجادمی اندضرروری یروب رضراوت بررای کرش وادراکراتی ها،یلقیاتمهارت

 شانیالری رضاوت هروترتیب، گیرندوبدینکارمی است،بش شانوارعی زندگی هایمورعیت بش بسیارشبیش ،کششدهیبازساز هایدرمورعیت

 .کنندمی راتقویت

را کنرار هرت  شرانیهادهیگوش دهند. ا گریکدیکش با احترام و تواش بش  آموزندیفلسفش بش کودکان م وهیآموزش  بش شبا  رگید یاز سو  

اسرتدالل منطقری بیاورنرد.  شرانپشتوانشیتثیید نشده و ب یهادهیتر کنند، دیگری را بش نقد بکشند تا برای عقاید و اها را کام ررار دهند و آن

. کودکران شروندیو هنگامی کش نظرشان با نقدی موااش شرد، ناراحرت و عصربانی نم آورندیمخالف را بش دست م یهادگاهید حم ها تآن

کرش انتقراد لزومراً برش  آموزنردیکش برای پیشرفت و بهبود وضعیت یود در زندگی، نیاز دارند صمیمانش نقد شوند و نقرد کننرد و م آموزندیم

ها تحم  نکردن انتقاد از اانب دیگران و تلقی نادرست از آن است. ها و یصومتآنکش علت بسیاری از یشتنیست. حال یاحترامیمعنای ب

این همان چیزی است کش در فرهنگ ما سعۀ صدر یوانده شده است. یود را بش اای دیگران گذاردن و از منظر دیگران بش مسئلش و مورعیت 

 .رودیشمار م مهت برنامۀ فلسفش برای کودکان بش اوردهاینگریستن، اوهرة سعۀ صدر است کش از دست

 وبرا آگاهانرش کش آموزیدهد؛زیرادانشارتقامی فراگیران در را پذیریمسئولیت حسهمچنین آموزش یویشتن داری بش روش فلسفش،  

 تصرمیت اسرت کررده یرویش راازآن مسرئلش ازآنجاکرشو است یرسیده وتصمیت رضاوت بش زمینش هایهاومثلفشدیدگاه همش در نظرگرفتن

ی مربوط بش هاداستاندر السات آموزش یویشتن داری بش روش فلسفش، .کودکانبپذیرد را عواربش داندوحاضراستمی یویش رانیزازآن

هرا آن. پیدا کننرد حلیهاراهآن بایدبرای واودداردکش مسائلی یابندکشهادرمییواندن داستان ضمن ها. آنکنندیمی را مطالعش دارشتنییو

 آن هاکمرک فرایند،برش درایرن. کننرد واسرتخرا  بینیرا پیش مناسب هایها فرضیشآن هی کنندوازدروندراسازمان گیرنداشالعاتفرامی

 رانیزبرش هارشردایالریمهارت ی ایرن نروعریکارگبرش بنابراین؛نیزبرسند علّی وروابط بستگیهت روابط بش درک بینیپیش شوددراریانمی

 یبرهرای مطالعرش بنابراین شب  نتای  این یافتش،این؛گیری مثیر وارع شودنیز بش نحو چشت هاتواند در افزایش یودکنترلی آندارد و می همراه
 کشوررادارندبش آموزشی نظام سایتاری مشکالت دغدغۀ ح  کسانیکش وبرای هایشانویانواده آموزانودانش معلمان رابرای بخشی مسرت

 دررشرد یرودکنترلی چشرمگیری تثییرات کودکان برای روش فلسفشآموزش یویشتن داری بش  دهد اارایمی ونشان است ارمغان آورده
 دارد. آموزاندانش

فرردی، فرردی و  میران دربهبرود یرودکنترلیایربخش روشری عنوانبش توانرامی آموزش یویشتن داری بش روش فلسفش برای کودکان  

آموزان مواب بهبود رفترار در دانش فردی میان افزایش یودکنترلی.درنظرگرفت کش مواب افزایش آنشده است آموزاندانش یودسنجی

ها مشغول انجام کاری هستند، درباره چیزهای دیگر فکر نکننرد و اگرر کسری شود از ربی  اینکش اگر زمانی آنآموزان میها با سایر دانشآن

ها را کش معلت مشغول درس دادن است، با دوستانشان صحبت نکنند. زمانی کش شخصی آنیهنگاممزاحمشان شد، بش رفتارش تواهی نکنند. 

در تبیرین تراییر آمروزش یویشرتن داری برر   کنرد.تبردی  می شرناس و باوارردانوظیفشها را بش افرادی ه  دهد با او دعوا نکنند و ... کش آن

کنند، ادامش انجام کارها بررایش برسد کش ورتی دوستانش او را مسخره می آموز بش سطحیفردی می توان گفت در نهایت دانش یودکنترلی

یواهد، سخت نباشد. کار کردن ییلی تند و سریع مواب اشرتباه زیراد او نگرردد و انتظار کشیدن برای چیزی کش می دشوار نشود. همچنین

 باشد.مثیر می نیز در آن مواردی از این ربی  کش شبیعتاً آموزش یویشتن داری بش روش فلسفش
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ی هرایبازآموزش یویشتن داری بش روش فلسرفش بررای کودکران، السرات گروهری و انرواع  اصلی هایاز سوی دیگر یکی از مثلفش  

 تبردی  آزمایشرگاهی برش درس درآموزش یویشتن داری بش روش فلسفش بررای کودکران،کالسی است.دارشتنییوگروهی برای افزایش 

یرود سرنجی  کرالس برگرزاری نحروه ایرن پیامردهای ازاملش.اسرت پژوهشرگروهی درآن آمروزاندانش فعالیرت تررینمهت کرش شرودمی

 بنردیامع وگوبرشگفت درایرن پردازنردونایودآگاهمی یدارشرتنییو موضروع برش متفراوت آموزان،ازمنظرهرایدانش ازآنجاکشاسرت.

و  سرنجش موردکنند کش یود را بش این توانایی دست پیدا  ؛ویابندمی دست گری یوداصال  توانایی یود،بش اشتباهات رفع رسند،برایمی

بنرابراین ؛ها چیزی بگوید، متواش شوند و مواردی از ایرن ربی ارزیابی ررار دهند و ورتی کاری را اشتباه انجام دادند، بدون اینکش کسی بش آن

 یهادر ضمن ورتی کودکران در ااتمراع پژوهشری داسرتانارد.بریودسنجی نیزتثییر د آموزش یویشتن داری بش روش فلسفش برای کودکان

حدسی  یهاح متعدد بش صورت راه یهاشیزمینش برای کشف عقاید و فرض شوند،یمبهت موااش م یهاتیو با مورع کنندیفلسفی را مطالعش م

کرش  رنردیگیها فرام. آنپیدا کرد یحلراه هانای آکش مسائلی واود دارد کش باید بر ابندییها درمها ضمن یواندن داستان. آنشودیفراهت م

کش  شودیو استخرا  کنند. در این فرایند، بش کودک کمک م ینیبشیمناسب را پ یهاشیها فرضکنند و از درون آن یدهاشالعات را سازمان

هرا در یرک فضرای ااتمراع برش کرارگیری ایرن نروع مهارت نیو روابط علّی نیز برسرد؛ بنرابرا یبستگبش درک روابط هت ینیبشیدر اریان پ

  یشب  نتا نیمثیر وارع شود؛ بنابرا یریگبش نحو چشت زیها نآن ییودکنترل شیدر افزا تواندیپژوهشی رشد ایالری را نیز بش همراه دارد و م

حر  مشرکالت  ۀدغدغر کشیو بررای کسران شرانیاهآمروزان و یانوادهرا بررای معلمران و دانش یمطالعش یبرهای مسرت بخشر نیا افتش،ی نیا

اارای آموزش یویشتن داری بش روش فلسفش بررای کودکران  دهدیکشور را دارند بش ارمغان آورده است و نشان م یسایتاری نظام آموزش

 زدیرشرهر  ییدوم ابتردا شیرپا کودکران شرام  پرژوهش نمونش کش این بش باتواشآموزان دارد.دانش یدر رشد یودکنترل رییچشمگ راتیتثی

 انجرام متفاوت آماری دراوامع مشابش شودپژوهشبریرورداراسرت.پیشنهادمی دیگرازمحردودیت هاینمونش بش نتای  روتعمیتبودند،ازاین

 آن وایربخشری بررای کودکران تروان گفرت آمروزش یویشرتن داری برش روش فلسرفشهای حاصر  از ایرن پرژوهش میبر مبنای یافتششود.

صرورت رویکرردی نروین شود از این آمروزش در مردارس بشدانش آموزان امری ضروری است، لذا در این رابطش پیشنهاد می ترلیبریودکن

 استفاده گردد.
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