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تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار
زهرا مهدی پور

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار ،پرداخت.
روش پژوهش ،نیمه آزمايشی با طرح پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری ،تمامی کودکان
مراکز پیشدبستانی شهر بهنمیر در سال تحصیلی  1400-01که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای،
کودکان مرکز پیش دبستانی امیدان فردا بهنمیر به عنوان کانون اجرای طرح انتخاب گرديد .جهت تمايز بین
کودکان سازگار و ناسازگار از آزمون راتر ( )1967فرم آموزگار و در پیشآزمون و پسآزمون از پرسشنامه ابراز وجود
گمبريل و ريچی ( )1975استفاده شد .برای گروههای آزمايشی (سازگار و ناسازگار) ،به تصادف داستانهايی از
مجموعه داستانهای فکری فیلیپ کم در هفت جلسه  30دقیقه ای به مدت چهار هفته اجرا شد .در حالی که
اعضاء گروه شاهد در اين مدت هیچ گونه مداخلهای دريافت نکردند .نتايج آزمون تحلیل کواريانس يک متغیره
نشان داد که داستانهای فکری فیلیپ کم بر میزان ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار تاثیر داشت و آن را
افزايش داد .آزمون تحلیل واريانس يک راهه نیز نشان داد ،میزان تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود
کودکان گروه سازگار بیشتر از کودکان گروه ناسازگار و بیشتر از گروه شاهد بود.
واژگان کلیدی :داستانهای فکری فیلیپ کم ،ابراز وجود ،کودک سازگار ،کودک ناسازگار.
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مقدمه
علمای تعلیم و تربیت معتقدند که محیط يادگیری مناسب ،شامل فضای فیزيکی ،روانی و اجتماعی ،از مهمترين پايههای
کیفیتبخشی محسوب میشود .در کیفیت بخشی به امور مدرسه در ابعاد آموزشی و پرورشی بايد به بازسازی الگوی روابط اجتماعی
و کنترل هیجانات دانشآموزان توجه جدی نمود .از اين رو ،توجه به فعالیتهای پرورشی به منظور توجه به نیازهای پرورشی
دانشآموزان و آمادهسازی ايشان برای حضور در اجتماع ،ضروری مینمايد .بی شک ،کسب مهارتهای مختلف خودکنترلی و نیز
مهارتهای اجتماعی الزم است از مدرسه شروع شود ،زيرا اساس ساختار شخصیتی و رفتاری انسان ،در دوران کودکی پايهريزی
میشود .آموزش قادر است در سرنوشت کودکان تأثیر بهسزايی داشته باشد و بخش اعظمی از اين آموزش ،بر عهده مربیان و
معلمان است (جنابزاده رودباری و همکاران .)1395 ،از طرفی ،با اين که دوران کودکی از مهمترين مراحل زندگی است که در آن
شخصیت فرد پايهريزی میشود و شکل میگیرد ،اغلب اختالالت و ناسازگاریهای رفتاری پس از اين دوران ناشی از کمبود توجه
به دوران حساس کودکی و عدم هدايت صحیح در روند رشد و تکامل است .اين بیتوجهی منجر به عدم سازش و انطباق با
محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودکان میشود (کهريزی و همکاران .)1394 ،پژوهشهايی که در زمینه
روانشناسی مرضی انجام پذيرفته ،خالف باور ابتدايی ،نشان میدهند که کودکان و نوجوانان نیز در معرض خطر ابتال به
اختالالت روانی قرار دارند و در مجموع بین  14تا  24درصد از کودکان و نوجوانان با انواع مشکالت و اختاللهای رفتاری و
هیجانی دست به گريبان هستند (زنگ .)2007 1،اختالالت رفتاری کودکان طیف وسیعی شامل بیش فعالی ،پرخاشگری ،اضطراب،
افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی و اختالل سلوک را در بر گرفته که نیازمند تشخیص و مداخله زود هنگام است (کسلر و

همکاران2،

 .)2005اغلب کودکان با اختالالت رفتاری ،احساسات منفی دارند و با ديگران بدرفتاری میکنند .در بیشتر موارد ،معلمان و
همکالسیها ،آنان را طرد نموده و در نتیجه ،فرصتهای آموزشی آنان کاهش میيابد (کهريزی و همکاران .)1394 ،از سوی
ديگر ،انزوای اجتماعی اين کودکان ،موجبات پرخاشگری هر چه بیشتر آنان را فراهم میآورد .مجموعه اين عوامل ،کودکان را در
معرض خطر بروز رفتارهای ضداجتماعی قرار میدهد .شواهد جمعآوری شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که تا
 20سال آينده ،اختالالت رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان به بیش از  50درصد افزايش خواهد يافت و بهعنوان پنجمین
عامل ناتوانی در میان کودکان تبديل خواهد شد (ولف و ماش .)2006 3،سازگاری ،توانايی ايجاد ارتباط متقابل با ديگران در زمینه
خاص اجتماعی به طريقی که در عرف جامعه ،پذيرفته و ارزشمند باشد ،است .فرآيند سازگاری ،باعث اجتماعیشدن و کمبود
مهارتهای اجتماعی ،باعث بروز اختاللهای رفتاری مانند بزهکاری ،نقص در عملکرد تحصیلی و شناختی ،فرار از مدرسه،
رفتارهای ضد اجتماعی و اختاللهای روانی در آينده میشود (نیسی و شهنی يیالق .)1380 ،بر اين اساس ،سازگاری يا مهارت
اجتماعی ،فرآيندی است که افراد را قادر می سازد تا رفتار ديگران را درک و پیش بینی کنند ،رفتار خود را کنترل کنند و تعامالت
اجتماعی خود را تنظیم نمايند (ساريخانی و همايی .)1393 ،مطالعات مختلف در حوزه مسائل کودکان و نوجوانان نشان میدهند که
کودکان و نوجوانانی که از نظر معلمان ناسازگاری باالتری دارند ،آمادگی کمتری برای يادگیری و آموزش داشته که موجب
عملکرد ضعیفتر ،موفقیت تحصیلی کمتر و ترک تحصیل بیشتر نسبت به سايرين میگردد .همچنین ،در اين کودکان ،مهارتهای
اجتماعی ضعیفتر است ،آنها محبوبیت کمتری در میان همساالن ،آشفتگی بیشتری در پردازش اطالعات اجتماعی از جمله
اسنادهای خصمانه نسبت به نیت همساالن و مهارتهای حل مساله کمتر و پرخاشگری بیشتری از خود نشان میدهند (جافه و
همکاران .)2004 4،در اين میان ،يکی از مشکالتی که گريبانگیر بسیاری از افراد يک جامعه و به خصوص کودکان آن میشود،
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عدم صراحت در بیان و قاطعیت در رفتار است .به خصوص در فرهنگهايی که شیوههای تربیتی بر اساس روشهای تنبیهی قرار
دارد و زمینه تربیتی برای ابراز عواطف و احساسات وجود ندارد ،ترس از تنبیه ،باعث ايجاد رفتارهايی چون دروغگويی ،چاپلوسی،
غیبت کردن و تعارضات غیرواقعی میشود که نقطه مقابل رفتار جرأتورزانه است (رنجبرکهن و سجادینژاد .)1389 ،در واقع،
جرات ورزی يا ابراز وجود ،قلب رفتار میان فردی و يا مهارت برقراری ارتباط میان فردی است .ابراز وجود ،توانايیهای روانی-
اجتماعی ،احساس خودکارآمدی و کنترل درونی افراد را بهبود بخشیده و در نتیجه ،عزت نفس آنان را تقويت میکند .در مقابل،
افرادی که خود ابرازی پايینی دارند در باورها ،احساسات و عقايدشان حقی برای خود قائل نبوده و در اعتراض علیه رفتارهای
نادرست ديگران ،ناتوان بوده و خواستههایشان را نسبت به ديگران ،کم اهمیتتر میدانند (عمیدنیا و همکاران .)1389 ،در سالیان
اخیر ،صورتبندیهای نظری و پژوهشی از فرآيندهای درمانی مختلف ،نشان میدهند که بايد از مطالعه ذرهبینی روشهای
کالمی به سوی رويکردهای کالننگر حرکت کرد .اين شیوهها در قالب قصه ،سازمان يافتهاند ،بهطوریکه قصهها ابزار بنیادين
معنادهی محسوب میشوند (گونسالوز و ماچادو )199 1،و الگويی از تفکر هستند که پیش از مدرسه از طريق افسانهها ،داستانهای
کودکانه ،قصهها و تاريخچه خانوادگی فرا گرفته میشوند (سچانگ و ابلسکان .)1995 2،قصهها اين فرصت را برای کودکان فراهم
میسازند تا خیال بافیهایشان را بیان کرده و موقعیتهای متضاد را بررسی کنند و آنان را قادر میسازند به مسائل و احساسهای
مهم بپردازند (محمد اسماعیل .)1381 ،از سويی ،کودکان از راه تغییر و تبديل داستانها ،قصهها و حکايتها تشخیص میدهند تا
چه اندازه میتوانند تغییر و درباره روايتهای خود احساس به دست آورند و مسئولیت قصههای خود را بپذيرند .لذا ،داستانسرايی،
ابزاری حساس برای فهم افکارکودکان ،شناسايی گرايشهای آنان و کمک به آن ها برای درک دقیقتر جهان پیرامون خود است.
در واقع ،قصهها چارچوبی برای خودپديدآيی ،آموزش و باال بردن خود فهمی و کارايی روابط بین فردی فراهم میآورند .همچنین،
قصهگويی ،به کودک در فهم اين نکته کمک میکند که ديگران نیز تجربههايی همانند حوادث زندگی او دارند که به کاهش
تجارب غیر قابل قبول از نظر اجتماعی کمک میکند .کودکان اين موضوع را با خواندن يا شنیدن قصههايی میفهمند که
شخصیتهای آن داستانها تجارب مشابهی داشتهاند (آجرلو و همکاران .)1395 ،بنابراين ،در قصهگويی ،کودکان از اين جا و
اکنون رها میشوند و فراتر از آن چه میبینند و در دسترس است ،گام بر میدارند (ماچادو .)1995 ،کارکرد قصه درمانی از آن
جهت برای کودکان بسیار برجستهتر میشود ،زيرا که آنها نمیتوانند به سادگی افکار و احساسات شان را شناسايی و ابراز کنند،
به همین دلیل ،قصهدرمانی به صورت يکی از روشهای عالی مشاوره و رواندرمانی کودکان مطرح شده است (تامپسون و
رادولف1996 3،؛ ترجمه طهوريان .)1384 ،از همین رو ،زمانی که کودکان به قصهها گوش فرا میدهند يا قصهای نیمه تمام را
تکمیل میکنند ،خود را در نقش قهرمان قصه قرار میدهند .در واقع ،به سمت تعارضهای خودشان میروند .آنها ممکن است
مهارتها و راه حلهايی را که شخصیتهای قصه به کار میبرند به طور ناهشیار برای رويارويی با مشکالت خود امانت گیرند.
اين مهم موجب میشود آنها بتوانند بر گذشته و ناکامیهای پیشین خود فايق آيند و آينده خود را پر معناتر بیابند

(هاوارد4،

 .)1991بر اين اساس ،میتوان نتیجه گرفت که داستانگويی و قصهدرمانی ،از روشهای مورد استفاده در بهبود اختالالت رفتاری
کودکان ،است .رويکرد آموزش فلسفه به کودکان ،رويکرد جديدی است که هدف آن پرورش متفکرانی است که بیاموزند که چگونه
خودشان فکر کنند (صفايی مقدم و همکاران .)1385 ،لیپمن 5،اين طرح را با هدف فراهم کردن برنامه تحصیلی در زمینه کاوش
فلسفی برای افراد از مقطع کودکستان تا دانشگاه تهیه کرد .برای انجام برنامه فلسفه برای کودکان ،کتابهای داستانی ويژه آنان
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تألیف شده است .هسته مرکزی طرح در برگیرنده رمان و داستانهای فلسفی همراه با کتاب راهنمای معلمان است .يکی از اين
داستانها متعلق به فیلیپ کم 1،است .وی آثاری تحت عنوان داستانهای فکری  2 ،1و ( 3کند و کاو فلسفی برای کودکان) را
تألیف کرد .اين داستانها ،کودکان را به پرسشکردن ،بررسی پیامدها و پیش فرضها ،استفاده از مالکها و کاوش نظرهای
گوناگون دعوت میکنند (رستمی و همکاران .)1393 ،اين داستانهای فکری میکوشند تا توانايی تفکر و استدالل کودکان را
افزايش دهند و آنان را تشويق کنند تا پرسشهای خود را درباره مسائلی مانند ماهیت حقیقت ،خوبی ،زيبايی ،انصاف و دوستی،
بپرسند .درباره تجربه خود پیرامون زمان و دگرگونی بحث کنند و به بررسی روابط و محیط بپردازند .اين داستانها کودکان را به
پرسش کردن ،بررسی پیامدها و پیش فرض ها ،استفاده از مالک ها و کاوش نظرهای گوناگون دعوت میکنند .در همه جلسات
تدريس ،مباحث بر پايه پرسشهای دانشآموزان در واکنش به محرکهای ارائه شده هم چون شعر ،تصوير يا داستان ارائه می شود.
در روش تدريس بازتر ،پرسشهايی که بايد سهمی بیشتر از زمان تدريس را به خود اختصاص دهند ،مشخص میشوند .معلم نیز در
پیشبرد مباحث ،بیش از آن که نقشی آمرانه داشته باشد ،نقش تسهیل کننده را ايفا میکند (بارو .)2010 2،میراحمدی و محمدی
( )1397در بررسی تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر رشد خالقیت و سازگاری کودکان دوره اول ابتدايی ،نشان دادند که
خالقیت کودکانی که تحت آموزش داستانهای فکری فیلیپ کم قرار گرفته بودند در هر  4بعد خالقیت رشد داشته که اين رشد در
طول مدت پیگیری هم از پايداری مناسبی برخوردار بود ،همچنین سازگاری کودکان در هر  6حیطه مورد بررسی افزايش پیدا کرد و
در طول مدت پیگیری نیز از پايداری مناسبی برخوردار بود .رستمی و همکاران ( )1395در بررسی تاثیر داستانهای فکری فیلیپ
کم بر رشد خالقیت کودکان دوره آمادگی نشان دادند که خالقیت کودکانی که تحت آموزش داستانهای فکری فیلیپ کم قرار
گرفته بودند در هر  4بعد خالقیت رشد داشتهاند ،که اين رشد در طول مدت پیگیری هم از پايداری مناسبی برخوردار بود .پژوهش
اصغرزاده سلماسی و پورشريفی ( )1390نیز نشان داد میتوان از قصهدرمانی به منظور بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتال به
اختالل سلوک ،استفاده نمود .در پژوهش آجرلو و همکاران ( )1395نتیجه شد که قصه درمانی موجب کاهش نشانههای اضطراب و
بهبود عادات خواب کودکان میشود ،لذا ،میتوان آن را به مثابه يک فن اثربخش همراه با ساير درمانهای روانشناختی برای
درمان اضطراب و عادات خواب نامناسب کودکان به خصوص کودکان بیمار به کار برد .پژوهش حسنزادگان رودسری و سعیدی
رضوانی ( )1394نیز نشان داد که قصهدرمانی به روش تحلیل رفتار متقابل موجب کاهش پرخاشگری شده است .با گسترش دامنه
پژوهشی در حوزه تاثیر داستان و قصه در کاهش اختالالت رفتاری ،متاسفانه در جامعه آماری مورد نظر پژوهش پیشرو ،پژوهشی
يافت نشده است که به تاثیر قصهگويی و داستانها ،به خصوص داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و
ناسازگار ،پرداخته باشد .از سويی ،تا زمانی که پژوهش جامعی در زمینه روشها و فنون مؤثر در کاهش اختالالت رفتاری در
کودکان و نوجوانان صورت نگیرد ،والدين ،معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش نخواهند توانست برنامهريزی صحیحی در اين
زمینه داشته باشند .همچنین ،يکی از مهمترين دورههای آموزشی برای کودکان قبل از ورود به دبستان ،دوره پیش دبستانی است.
اين دوره با مهدکودک کامال متفاوت است .اين همان جايی است که ذهن بچهها برای رفتن به دبستان آماده میشود و مهارتهای
فکری و عملی آنها توسعه پیدا میکند .هرچند گذراندن دوره پیش دبستانی از نظر وزارت آموزش و پرورش اجباری نیست .اما ،با
توجه به فعال بودن ذهن کودکان در سن کم میتواند بسیار کمککننده باشد و باعث شود بچهها در آينده مشکالت رفتاری و
درسی کمتری را تجربه کنند .از اين رو پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اين ضرورت به دنبال بررسی تأثیر داستانهای فلسفی
فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار است .بنابراين ،پرسش اصلی عبارت است از اين که آيا داستانهای فکری فیلیپ
کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و کودکان ناسازگار تاثیر دارد؟
. Cam
. Barrow
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روش
با توجه به ماهیت ،اين پژوهش ،نیمه (شبه) آزمايشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری عبارت
است از تمامی کودکان مراکز پیش دبستانی شهر بهنمیر در سال تحصیلی  1400-01که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای ،کودکان مرکز پیش دبستانی امیدان فردا شهر بهنمیر به عنوان کانون اجرای طرح انتخاب گرديد .برای همه کودکان
سواالت پرسشنامه ناسازگاری راتر ،)1967( 1توسط مجری طرح اجرا شد تا کودکان سازگار و ناسازگار مشخص گردند .به اين
ترتیب ،تعداد  14نفر از دانشآموزانی که نمره  13و باالتر از آن کسب نمودند به عنوان ناسازگار شناسايی شدند .چرا که در اين
مقیاس ،نمرات باالتر از ( 13نقطه برش) به معنای ناسازگاری بیشتر است (مهريار و يوسفی .)1370 ،سپس ،کودکان با گمارش
تصادفی (با استفاده از قرعهکشی)  10نفر در گروه آزمايشی ناسازگار 10 ،نفر در گروه آزمايشی سازگار و  10نفر در گروه شاهد
(تشکیل شده از دانشآموزان سازگار و ناسازگار) قرار گرفتند .پس از آن ،از کلیه آزمودنیها ،تقاضا شد با کمک مادران خود به
سواالت پرسشنامه ابراز وجود گمبريل و ريچی ( 2،)1975به عنوان پیشآزمون پاسخ دهند .سپس ،برای آزمودنیهای گروه آزمايشی
سازگار و گروه آزمايشی ناسازگار ،داستانهای خانه تو يا من ،النه پرنده ،تامی و الک پشت زمان ،شبی زير ستارگان ،گابريل ،لیندا
و کالرا از مجموعه داستانهای فکری نوشته فیلیپ کم به تصادف انتخاب شدند و در هفت جلسه  30دقیقهای به صورت هفتهای
دو جلسه (يکشنبه و سهشنبه) به مدت چهار هفته اجرا شد .در حالی که اعضاء گروه شاهد در اين مدت هیچگونه آزمايش يا
مداخلهای دريافت نکردند .در پايان جلسه هفتم از آزمودنیهای هر سه گروه پسآزمون بهعمل آمد .ابزار اندازهگیری عبارت بود از:
پرسشنامه سازگاری :در اين پژوهش ،جهت تمايز بین کودکان سازگار (بهنجار) و ناسازگار (با اختالالت رفتاری) از آزمون
راتر ( )1967فرم آموزگار ،استفاده شد .اين مقیاس ،برای ارزيابی رفتار ،جهت تمايز گذاشتن بین کودکان بهنجار و کودکان دارای
اختالالت رفتاری و مشکل دار (ناسازگار) در سال  1964توسط راتر تهیه و در سال  1967توسط وی تجديد نظر شده است .در
ايران ،مهريار و يوسفی ( )1370ضمن استاندارد (ترجمه و هنجاريابی و افزودن شش سوال ديگر به نسخه اصلی) نمودن آن ،دو فرم
از آن ارائه کردند .فرم  ،Aمخصوص والدين است که توسط مادر کودک تکمیل میگردد و شامل مسائل مربوط به تندرستی و
عادتها ( 13گويه) و مشکالت رفتاری و هیجانی کودک ( 18گويه) می باشد .فرم  ،Bمخصوص معلم است که مشکالت رفتاری
کودکان را در مدرسه مورد بررسی قرار میدهد و دارای  30سؤال است که توسط معلم مربوطه تکمیل میگردد (حیدری و
همکاران .)1385 ،اين پرسشنامه پنج گروه اختاللهای رفتاری را در کودکان میسنجد که عبارتند از بیش فعالی و پرخاشگری،
اضطراب و افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتار ضد اجتماعی و کمبود توجه .همچنین ،يک مقیاس سه درجهای برای انتخاب
پاسخها وجود دارد که در آن انتخاب گزينه اصال درست نیست ،صفر نمره؛ تا حدی درست است 1 ،نمره و کامال درست است2 ،
نمره دارد .راتر ( )1967نمره  9را جهت تمايز بین کودکان هنجار و دارای مشکل معرفی کرد .مهريار و يوسفی ( )1370جهت تمايز
بین کودکان بهنجار و کودکان ناسازگار ،نمره برش پرسشنامه را  13تعیین نمودند .در پژوهش حیدری و ديگران ( ،)1385نمره
برش برابر  10و در پژوهش بهنیا ( ،)1381نمره برش برابر  7انتخاب گرديد .در پژوهش حاضر ،نقطه برش برابر  13در نظر گرفته
شد و کودکانی که نمرات آنها  13و باالتر از آن بود ،کودکان ناسازگار (با اختالالت رفتاری) تشخیص داده شد .راتر ( )1967در
پژوهش خود بر روی  91کودک ،روايی اين مقیاس را از طريق محاسبه ضريب توافق پرسشنامه و تشخیص روان پزشک برابر
 76/7و مقدار پايايی بازآزمايی آن را  0/85گزارش نمود .برزگربفرويی ( )1394در پژوهشی با استفاده از محاسبه ضريب آلفای
کرونباخ ،پايايی اين مقیاس را برابر  0/74گزارش نمود.

. Rutter
. Gambril & Richey
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پرسشنامه ابراز وجود :برای اندازهگیری ابراز وجود آزمودنیها از پرسشنامه گمبريل و ريچی ( )1975استفاده شد .اين مقیاس
دارای  40گويه است که در آن هر گويه يک موقعیت خاص را که مستلزم رفتار جرأت ورزانه است ،نشان میدهد .اين پرسشنامه
دارای دو قسمت است ،يک قسمت به اندازهگیری درجه يا میزان ناراحتی فرد اختصاص دارد و قسمت ديگر آن ،احتمال بروز رفتار
جرأت ورزانه را مورد سنجش قرار میدهد .پاسخ ها در طیف لیکرت  5درجهای انجام میشود که پاسخ به هر کدام از مادههای آن
نمره ای از  1تا  5اختصاص میيابد .مجموع نمرات پاسخ دهنده به عنوان میزان جرأتورزی در نظر گرفته میشود و کسانی که
در اين پرسشنامه نمرات کمتری کسب میکنند ،به عنوان افراد دارای جرأت ورزی پايین ،تشخیص داده میشوند .گمبريل و
ريچی ( )1975میزان ضريب آلفای کرونباخ را جهت اندازهگیری پايايی برابر با  0/81گزارش کردند .در پژوهش پیری و شهرآرای
( )1384به روش همسانی درونی و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ،پايايی پرسشنامه پس از حذف سوالهای ناهمگون ،27 ،6 ،1
 35 ،34و  ،38برابر  0/85به دست آمد .همچنین ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین روايی سازه پرسشنامه ابراز
وجود ،دو عامل به دست آمد ،که اعتبار عامل اول  0/82و عامل دوم  0/75برآورده شد .مطابق با ديدگاه های موجود برای اين دو
عامل اسامی مناسبی انتخاب شد ،محتوای عامل اول پرسشنامه ابراز وجود با سواالت ،25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،14 ،13 ،10 ،8 ،7 ،4
 39 ،36 ،33 ،31 ،26و  40بر اساس ديدگاه لنگ و جاکوبسکی ( )1976با ابراز وجود بنیادی همخوان است و بر اساس ديدگاه لی
( )1978عامل دوم پرسشنامه ابراز وجود ،ابراز وجود مقابلهای با سواالت 32 ،30 ،29 ،28 ،22 ،21 ،18 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11 ،9 ،5
و  37است (پائیزی و همکاران .)1386 ،همچنین ،پائیزی و همکاران ( )1386نیزجهت تعیین پايايی از طريق محاسبه ضريب آلفای
کرونباخ مقدار پايايی را برابر  0/92گزارش نمودند.
جهت تجزيه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (محاسبه میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل
کوواريانس ( )ANCOVAو تحلیل واريانس يک راهه ( ))ANOVAاز طريق برنامه نرم افزاری  SPSS-23استفاده شد.
يافتهها
جدول  ،1میانگین ابراز وجود آزمودنیها را نشان میدهد.
جدول  :1تحلیل توصیفی تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود
گروه ها
آزمون

سازگار
انحراف استاندارد  میانگین

ناسازگار
انحراف استاندارد  میانگین

شاهد
انحراف استاندارد  میانگین

پیش آزمون
پس آزمون

2/63  0/97
4/64  0/19

2/65  0/70
4/18  0/25

2/67  0/88
2/82  0/71

جدول  ،1نشان داد میانگین نمرات ابراز وجود در آزمودنیهای عضو گروههای سازگار ،ناسازگار و شاهد به ترتیب از ،2/63
 2/65و  2/67در پیش آزمون به  4/18 ،4/64و  2/82در پس آزمون تغییر يافت.
جهت اطمینان و تايید پیش فرض نرمال بودن متغیر ابراز وجود در گروههای سهگانه آزمايشی سازگار ،آزمايشی ناسازگار و
شاهد از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ،استفاده شد .يافتهها نشان داد که در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05متغیر ابراز
وجود از توزيع نرمال برخوردار است ،چرا که مقدار سطح معناداری ( ،)Sig.از مقدار  ،α= 0/05بزرگتر است .همچنین ،پیش فرض
همگنی (تساوی) واريانس گروهها نیز از طريق محاسبات آزمون لِون ،انجام شد .يافتهها نشان داد که در سطح اطمینان  95درصد
( ،)α=0/05همگنی واريانس نمرات ابراز وجود آزمودنیهای گروههای آزمايشی سازگار ،آزمايشی ناسازگار و شاهد ،برقرار است،
چرا که مقدار سطح معناداری ( ،)Sig.از مقدار  ،α= 0/05بزرگتر است.

تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار 125/

جدول  ،2نتايج آزمون تحلیل کوواريانس را نشان میدهد.
جدول  :2خالصه نتايج آزمون تحلیل کوواريانس
اثر

گروه
سازگار

مجموع مربعات
20/15

درجه آزادی
1

میانگین مربعات
20/15

F
116/98

سطح معناداری
0/000

اندازه اثر
0/85

گروه

ناسازگار

11/23

1

11/23

84/44

0/000

0/80

طبق جدول  ،2در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05اختالف معناداری بین نمرات آزمودنیها در گروههای سازگار و شاهد،
همچنین ،گروههای ناسازگار و شاهد وجود دارد ،چون مقدار سطح معناداری ( ،)Sig.از مقدار  ،α= 0/05کوچکتر است .بهطوریکه
با توجه به جدول  1میتوان ادعا کرد اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود آزمودنیها در
هر يک از گروههای آزمايشی سازگار و ناسازگار بوده است.
جدول  ،3آزمون تحلیل واريانس يک راهه جهت مقايسه تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر میزان ابراز وجود آزمودنیهای
گروههای آزمايشی سازگار ،آزمايشی ناسازگار و شاهد را نشان میدهد.
جدول  :3خالصه نتايج آزمون تحلیل واريانس يک راهه
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

درون گروهی
برون گروهی

21/46
6/67

2
33

10/73
0/20

53/12

0/000

طبق جدول  ،3در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05اختالف معناداری بین نمرات آزمودنیهای گروههای سازگار ،ناسازگار
و شاهد وجود دارد ،چون مقدار سطح معناداری ( ،)Sig.از مقدار  ،α= 0/05کوچکتر است .آزمون تعقیبی توکی (جدول  )4نشان
خواهد داد که اختالف به وجود آمده مربوط به کدام گروهها است.
جدول  :4نتايج آزمون تعقیبی توکی جهت تشخیص تفاوت بین گروهها
گروه ()1
سازگار
سازگار
ناسازگار
ناسازگار
شاهد
شاهد

گروه ()2
ناسازگار
شاهد
سازگار
شاهد
سازگار
ناسازگار

تفاوت میانگین ()1( – )2
0/46
1/82
- 0/46
1/36
- 1/82
- 1/36

سطح معناداری
0/045
0/000
0/045
0/000
0/000
0/000

مندرجات جدول  ،4نشان داد که در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر میزان ابراز
وجود آزمودنی های عضو گروه سازگار بیشتر از آزمودنیهای گروه ناسازگار و بیشتر از آزمودنیهای گروه شاهد است ،چون مقدار
سطح معناداری ( ،)Sig.از مقدار  ،α= 0/05کوچکتر است.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار تاثیر دارد و آن را افزايش
میدهد .همچنین ،داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان ناسازگار نیز تاثیر دارد و آن را افزايش میدهد .از سويی،
میزان تاثیر داستانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان گروه سازگار بیشتر از ابراز وجود کودکان گروه ناسازگار و بیشتر از
ابراز وجود کودکان گروه شاهد است .هم راستا و همسو با نتايج پژوهش حاضر ،پژوهش های پیشین نیز بر اين موضوع تاکید کردند
که داستانهای فکری و قصه درمانی بر رشد خالقیت ،بهبود سازگاری ،کاهش نشانه های اضطراب و پرخاشگری تاثیر دارند
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(میراحمدی و محمدی ()1397؛ آجرلو و همکاران ()1395؛ رستمی و همکاران ()1395؛ حسنزادگان رودسری و سعیدی رضوانی
( )1394و اصغرزاده سلماسی و پورشريفی .)1390 ،در تبیین نتیجه به دست آمده بايد اذعان داشت که قصهها ،داستانها و روايتها،
چارچوبهايی برای خودپديدآيی و باال بردن خود فهمی و کارايی روابط بین فردی را در کودکان فراهم میآورند و به کودکان در
فهم اين نکته کمک میکنند که ديگران نیز تجربه هايی همانند حوادث زندگی آنان دارند که به کاهش تجارب غیر قابل قبول از
نظر اجتماعی کمک میکند .از طرفی ،قصهها به کودکان فرصت میدهند تا خیالبافیهایشان را بیان کرده و موقعیتهای متضاد
را بررسی کنند .کودکان از راه تغییر و تبديل داستانها ،قصهها و حکايتها تشخیص میدهند تا چه اندازه میتوانند تغییر کنند،
لذا ،داستانسرايی ،ابزاری حساس برای فهم افکارکودکان ،شناسايی گرايشهای آنان و کمک به آنها برای درک دقیقتر جهان
پیرامون خود است .زمانی که کودکان به قصه گوش فرا میدهند يا قصهای نیمه تمام را تکمیل میکنند خود را در نقش قهرمان
قصه قرار میدهند و در واقع به سمت تعارضهای خودشان میروند .گرچه ،آنها ممکن است مهارتها و راهحلهايی را که
شخصیتهای قصه به کار میبرند به طور ناهشیار برای رويارويی با مشکالت خود امانت گیرند .اين مهم موجب میشود آنها
بتوانند بر گذشته و ناکامی های پیشین خود فايق آيند و آينده خود را پر معناتر بیابند .لذا ،میتوان نتیجه گرفت که داستانگويی و
قصه درمانی ،يکی از روشهای مورد استفاده در بهبود اختالالت رفتاری کودکان ،است .کسب اين تجارب ارزشمند به کودکان و
به خصوص کودکانی که دارای اختاللهای رفتاری از قبیل ناسازگاری که خود طیفهايی از قبیل کمبود توجه ،ناسازگاری
اجتماعی ،رفتار ضد اجتماعی ،بیش فعالی ،پرخاشگری ،اضطراب و افسردگی هستند ،کمک میکند تا با تالش و کوشش بیشتر به
ترمیم نقاط ضعف خويش پرداخته ،ابراز وجود خود را توسعه دهند .امری که در اين پژوهش بر آن صحه گذاشته شده است .اين
پژوهش نیز مانند هر پژوهش ديگری با محدوديتهايی روبهرو بوده است که محدود کردن پژوهش به کودکان پیش دبستانی،
سال تحصیلی  ،1400-01شهر بهنمیر در استان مازندران و امکان تأثیر نحوه رفتار ،طرز برخورد ،شخصیت و ويژگیهای فردی
معلم بر عملکرد کودکان در حین اجرای پژوهش ،از جمله مهمترين محدوديتهای پژوهش بهشمار رفته که نیاز است در تعمیم
اطالعات به جوامع ديگر ،نهايت دقت ،احتیاط و مراقبت بهعمل آيد .توصیه میشود در پژوهش های آتی اين پژوهش با ساير
ابزارهای اندازهگیری (مصاحبه ،مشاهده و يا پرسشنامههای ديگر) اجرا شود .اين پژوهش در پايهها و مقاطع مختلف تحصیلی و در
شهرهای ديگر استان نیز اجرا گردد .اين پژوهش در مورد مباحث ديگری نظیر انگیزش تحصیلی ،خودپنداره ،عزت نفس و
خودشکوفايی و غیره نیز صورت پذيرد.
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