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 چکیده
اخت. ازگار، پردار و ناسهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگداستانتاثیر پژوهش حاضر به بررسی 

می کودکان تمااری، معه آمجاآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نیمه آزمايشی با طرح پیشپژوهش،  روش
ای، مرحلهای چندگیری خوشهکه به روش نمونه 1400-01دبستانی شهر بهنمیر در سال تحصیلی مراکز پیش

 ت تمايز بینجه. يدکودکان مرکز پیش دبستانی امیدان فردا بهنمیر به عنوان کانون اجرای طرح انتخاب گرد
ود زمون از پرسشنامه ابراز وجآآزمون و پس( فرم آموزگار و در پیش1967کودکان سازگار و ناسازگار از آزمون راتر )

ايی از هصادف داستانت(، به سازگار و ناسازگارهای آزمايشی )استفاده شد. برای گروه (1975) و ريچی گمبريل
ه ک د. در حالیشدقیقه ای به مدت چهار هفته اجرا  30های فکری فیلیپ کم در هفت جلسه مجموعه داستان

 واريانس يک متغیرهک تحلیل آزمون نکردند. نتايج دريافت ایمداخله هیچ گونه شاهد در اين مدت گروه اعضاء

ت و آن را تاثیر داشگار سازنا وهای فکری فیلیپ کم بر میزان ابراز وجود کودکان سازگار داستان که داد نشان
ری فیلیپ کم بر ابراز وجود های فکداستانمیزان تاثیر ، داد نشان راهه نیز يک واريانس تحلیل آزمونافزايش داد. 

 .گروه شاهد بودو بیشتر از  سازگارکودکان گروه نابیشتر از کودکان گروه سازگار 

 .ارهای فکری فیلیپ کم، ابراز وجود، کودک سازگار، کودک ناسازگداستانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های ترين پايهاز مهم که محیط يادگیری مناسب، شامل فضای فیزيکی، روانی و اجتماعی، تربیت معتقدند و علمای تعلیم

بخشی به امور مدرسه در ابعاد آموزشی و پرورشی بايد به بازسازی الگوی روابط اجتماعی کیفیت در .شودبخشی محسوب میکیفیت

توجه به نیازهای پرورشی  های پرورشی به منظورفعالیتتوجه به  ،از اين رو .آموزان توجه جدی نمودکنترل هیجانات دانش و

کنترلی و نیز های مختلف خودکسب مهارت ،نمايد. بی شکسازی ايشان برای حضور در اجتماع، ضروری میآماده آموزان ودانش

ريزی کودکی پايه زم است از مدرسه شروع شود، زيرا اساس ساختار شخصیتی و رفتاری انسان، در دورانالهای اجتماعی مهارت

سزايی داشته باشد و بخش اعظمی از اين آموزش، بر عهده مربیان و شود. آموزش قادر است در سرنوشت کودکان تأثیر بهمی

 آن در که است زندگی مراحل ترينمهم از کودکی دوران (. از طرفی، با اين که1395و همکاران،  زاده رودباریجناب) معلمان است

 توجه کمبود از ناشی دوران اين از پس رفتاری هایناسازگاری و اغلب اختالالت، گیردشکل می وشود می ريزیپايه فرد شخصیت

با  انطباق و سازش عدم به منجر توجهیبی اين است. تکامل و رشد روند در هدايت صحیح عدم و حساس کودکی دوران به

 در زمینهيی که هاپژوهش. (1394شود )کهريزی و همکاران، می انککود برای مختلف در ابعاد گوناگون انحرافات بروز و محیط

 به خطر ابتال معرض در نیز نوجوانان و کودکان دهند کهمی ابتدايی، نشان باور خالف انجام پذيرفته، مرضی شناسیروان

 و رفتاری هایو اختالل شکالتم انواع با نوجوانان و کودکان از درصد 24تا  14 بین مجموع در و دارند قرار روانی تاختالال

اضطراب،  پرخاشگری، فعالی، شامل بیش وسیعی طیف کودکان رفتاری . اختالالت(2007 ،1زنگ) به گريبان هستند دست هیجانی

 ،2کسلر و همکاران) است هنگام زود مداخله و تشخیص نیازمند که را در بر گرفته سلوک اختالل و اجتماعی افسردگی، ناسازگاری

 و معلمان موارد، بیشتر کنند. درمی ديگران بدرفتاری با دارند و منفی احساسات رفتاری، اختالالت با کودکان اغلب (.2005

 سوی (. از1394يابد )کهريزی و همکاران، می کاهش آنان آموزشی هاینتیجه، فرصت در و نموده طرد را آنان ها،همکالسی

 در را کودکان عوامل، اين آورد. مجموعهمی فراهم آنان را بیشتر هر چه پرخاشگریکودکان، موجبات  اين اجتماعی انزوای ديگر،

 تا که دهدمی نشان جهانی بهداشت سازمان توسط شده آوریجمع دهد. شواهدمی قرار اجتماعیضد رفتارهای خطر بروز معرض

پنجمین  عنوانبه و يافت خواهد افزايش ددرص 50 از بیش به نوجوانان و کودکان عاطفی و رفتاری ، اختالالتسال آينده 20

سازگاری، توانايی ايجاد ارتباط متقابل با ديگران در زمینه (. 2006 ،3ولف و ماش) شد خواهد تبديل کودکان میان در ناتوانی عامل

و کمبود  شدنخاص اجتماعی به طريقی که در عرف جامعه، پذيرفته و ارزشمند باشد، است. فرآيند سازگاری، باعث اجتماعی

های رفتاری مانند بزهکاری، نقص در عملکرد تحصیلی و شناختی، فرار از مدرسه، های اجتماعی، باعث بروز اختاللمهارت

(. بر اين اساس، سازگاری يا مهارت 1380شود )نیسی و شهنی يیالق، های روانی در آينده میرفتارهای ضد اجتماعی و اختالل

سازد تا رفتار ديگران را درک و پیش بینی کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعامالت اد را قادر میاجتماعی، فرآيندی است که افر

 که دهندمی نشان مسائل کودکان و نوجوانان حوزه در مختلف (. مطالعات1393اجتماعی خود را تنظیم نمايند )ساريخانی و همايی، 

که موجب  داشته آموزش و يادگیری برای کمتری آمادگی دارند، االتریب ناسازگاری نظر معلمان از که نوجوانانی و کودکان

 هایتاين کودکان، مهار در چنین،گردد. هممی سايرين به نسبت بیشتر تحصیل ترک و کمتر موفقیت تحصیلی تر،ضعیف عملکرد

 جمله از اجتماعی طالعاتا در پردازش آشفتگی بیشتری همساالن، میان در کمتری محبوبیت هاآن تر است،ضعیف اجتماعی

جافه و ) دهندمی نشان خود از بیشتری و پرخاشگری کمتر مساله حل هایو مهارت همساالن نیت به نسبت خصمانه اسنادهای

 شود،می يک جامعه و به خصوص کودکان آن افراد از بسیاری گیرگريبان که مشکالتی ر اين میان، يکی از. د(2004 ،4همکاران
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 قرار تنبیهی هایروش اساس بر تربیتی هایشیوه که هايیفرهنگ در رفتار است. به خصوص در قاطعیت و بیان در صراحت عدم

 دروغگويی، چاپلوسی، چون رفتارهايی ايجاد تنبیه، باعث از ندارد، ترس وجود احساسات و عواطف ابراز تربیتی برای زمینه و دارد

در واقع،  (.1389نژاد، و سجادی است )رنجبرکهن ورزانهجرأت رفتار ه مقابلنقط که شودمی غیرواقعی تعارضات و کردن غیبت

-روانی هایوجود، توانايی ورزی يا ابراز وجود، قلب رفتار میان فردی و يا مهارت برقراری ارتباط میان فردی است. ابرازجرات

کند. در مقابل، جه، عزت نفس آنان را تقويت میبخشیده و در نتی بهبود را احساس خودکارآمدی و کنترل درونی افراد اجتماعی،

افرادی که خود ابرازی پايینی دارند در باورها، احساسات و عقايدشان حقی برای خود قائل نبوده و در اعتراض علیه رفتارهای 

 یانسال (. در1389اران، دانند )عمیدنیا و همکتر میشان را نسبت به ديگران، کم اهمیتهاینادرست ديگران، ناتوان بوده و خواسته

 هایبینی روشذره مطالعه از بايد که دهندنشان می درمانی مختلف، فرآيندهای از پژوهشی و نظری هایبندیصورت اخیر،

 بنیادين ابزار هاقصه کهطوریاند، بهيافته سازمان قصه، قالب در هاشیوه کرد. اين حرکت نگرکالن رويکردهای سوی به کالمی

 هایداستان ها،افسانه طريق از مدرسه از پیش که هستند از تفکر الگويی و (199 ،1گونسالوز و ماچادو) شوندمی محسوب معنادهی

فراهم  کودکان اين فرصت را برای هاقصه .(1995 ،2سچانگ و ابلسکان) شوندگرفته می فرا خانوادگی تاريخچه و ها، قصهکودکانه

 هایاحساس و مسائل به سازندمی قادر را آنان و کنند بررسی را متضاد هایو موقعیت کرده را بیان شانهایبافی خیال تا سازندمی

 تا دهندمی تشخیص هاحکايت و هاها، قصهتبديل داستان و تغییر راه از (. از سويی، کودکان1381بپردازند )محمد اسماعیل،  مهم

 سرايی،بپذيرند. لذا، داستان را های خودقصه مسئولیت و آورند دست به د احساسخو هایروايت درباره و تغییر تواننداندازه می چه

 است. خود پیرامون جهان تردقیق برای درک آن ها به کمک و آنان هایگرايش افکارکودکان، شناسايی فهم برای حساس ابزاری

چنین، آورند. هممی فراهم بین فردی روابط ارايیخود فهمی و ک بردن باال و آموزش ،خودپديدآيی برای چارچوبی هاواقع، قصه در

 کاهش به که دارند او زندگی همانند حوادث هايیتجربه نیز ديگران که کندمی نکته کمک اين فهم در کودک به گويی،قصه

 که ندفهممی هايیقصه خواندن يا شنیدن با را موضوع اين کودکان کند.کمک می اجتماعی نظر از قبول قابل غیر تجارب

و  اين جا از کودکان گويی،در قصه (. بنابراين،1395اند )آجرلو و همکاران، داشته تجارب مشابهی هاآن داستان هایشخصیت

 آن از درمانی قصه کارکرد .(1995 ،ماچادو) دارندمی بر گام است، دسترس در و بینندمی آن چه از فراتر و شوندمی رها اکنون

 ابراز کنند، و شناسايی را احساسات شان و سادگی افکار توانند بهنمی هاآن که زيرا شود،می تربرجسته کودکان بسیار برای جهت

تامپسون و ) است شده کودکان مطرح درمانیروان مشاوره و عالی هایاز روش يکی به صورت درمانیقصه دلیل، همین به

 را تمام نیمه ایقصه يا دهندمی گوش فراها قصه به کودکان که یزمان از همین رو، .(1384؛ ترجمه طهوريان، 1996، 3رادولف

 است ممکن هاآن .روندمی خودشان هایتعارض به سمت، واقع در .دهندمی قرار قصه قهرمان نقش در را خود، کنندمی تکمیل

 گیرند. امانت خود مشکالت با يیبرای رويارو ناهشیار برند به طورمی به کار های قصهکه شخصیت را هايیحل راه و هامهارت

 ،4هاوارد) معناتر بیابند پر را خود آينده و آيند فايق خود های پیشینناکامی و بر گذشته بتوانند هاآن شودمی موجب اين مهم

 رفتاری تاختالال بهبود در استفاده مورد هایروش درمانی، ازگويی و قصهتوان نتیجه گرفت که داستان. بر اين اساس، می(1991

است. رويکرد آموزش فلسفه به کودکان، رويکرد جديدی است که هدف آن پرورش متفکرانی است که بیاموزند که چگونه  کودکان،

اين طرح را با هدف فراهم کردن برنامه تحصیلی در زمینه کاوش  ،5(. لیپمن1385خودشان فکر کنند )صفايی مقدم و همکاران، 

های داستانی ويژه آنان ودکستان تا دانشگاه تهیه کرد. برای انجام برنامه فلسفه برای کودکان، کتابفلسفی برای افراد از مقطع ک
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های فلسفی همراه با کتاب راهنمای معلمان است. يکی از اين تألیف شده است. هسته مرکزی طرح در برگیرنده رمان و داستان

)کند و کاو فلسفی برای کودکان( را  3و  2، 1های فکری ن داستاناست. وی آثاری تحت عنوا ،1ها متعلق به فیلیپ کمداستان

ها و کاوش نظرهای ها، استفاده از مالککردن، بررسی پیامدها و پیش فرضها، کودکان را به پرسشتألیف کرد. اين داستان

تفکر و استدالل کودکان را  کوشند تا توانايیهای فکری می(. اين داستان1393کنند )رستمی و همکاران، گوناگون دعوت می

های خود را درباره مسائلی مانند ماهیت حقیقت، خوبی، زيبايی، انصاف و دوستی، افزايش دهند و آنان را تشويق کنند تا پرسش

ه ها کودکان را ببپرسند. درباره تجربه خود پیرامون زمان و دگرگونی بحث کنند و به بررسی روابط و محیط بپردازند. اين داستان

کنند. در همه جلسات پرسش کردن، بررسی پیامدها و پیش فرض ها، استفاده از مالک ها و کاوش نظرهای گوناگون دعوت می

های ارائه شده هم چون شعر، تصوير يا داستان ارائه می شود. آموزان در واکنش به محرکهای دانشتدريس، مباحث بر پايه پرسش

شوند. معلم نیز در ه بايد سهمی بیشتر از زمان تدريس را به خود اختصاص دهند، مشخص میهايی کتر، پرسشدر روش تدريس باز

ی و محمد یراحمدیم .(2010 ،2بارو) کندپیشبرد مباحث، بیش از آن که نقشی آمرانه داشته باشد، نقش تسهیل کننده را ايفا می

که  يی، نشان دادندکودکان دوره اول ابتدا یو سازگار یتکم بر رشد خالق یلیپف یفکر یهاداستان یرتاث ( در بررسی1397)

رشد در  ينداشته که ا یت رشدبعد خالق 4قرار گرفته بودند در هر  یلیپ کمف یفکر یهاکه تحت آموزش داستان یکودکان یتخالق

کرد و  یداپ يشافزا یمورد بررس یطهح 6در هر  کودکان یسازگار ینبرخوردار بود، همچن یمناسب يداریهم از پا یگیریطول مدت پ

های فکری فیلیپ تاثیر داستان ( در بررسی1395و همکاران )رستمی  برخوردار بود. یمناسب يداریاز پا یزن یگیریدر طول مدت پ

های فکری فیلیپ کم قرار که خالقیت کودکانی که تحت آموزش داستاننشان دادند کم بر رشد خالقیت کودکان دوره آمادگی 

 پژوهشاند، که اين رشد در طول مدت پیگیری هم از پايداری مناسبی برخوردار بود. بعد خالقیت رشد داشته 4هر  گرفته بودند در

درمانی به منظور بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتال به توان از قصه( نیز نشان داد می1390اصغرزاده سلماسی و پورشريفی )

 و اضطراب هاینشانه کاهش موجب درمانی ( نتیجه شد که قصه1395رلو و همکاران )اختالل سلوک، استفاده نمود. در پژوهش آج

 برای شناختیروان هایدرمان ساير با همراه بخشاثر فن يک مثابه آن را به توانمی شود، لذا،می خواب کودکان عادات بهبود

زادگان رودسری و سعیدی پژوهش حسن .برد به کار بیمار کودکان خصوص به کودکان نامناسب خواب و عادات اضطراب درمان

درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل موجب کاهش پرخاشگری شده است. با گسترش دامنه ( نیز نشان داد که قصه1394رضوانی )

وهشی رو، پژپژوهشی در حوزه تاثیر داستان و قصه در کاهش اختالالت رفتاری، متاسفانه در جامعه آماری مورد نظر پژوهش پیش

های فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ها، به خصوص داستانگويی و داستانيافت نشده است که به تاثیر قصه

ها و فنون مؤثر در کاهش اختالالت رفتاری در ناسازگار، پرداخته باشد. از سويی، تا زمانی که پژوهش جامعی در زمینه روش

ريزی صحیحی در اين ، والدين، معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش نخواهند توانست برنامهکودکان و نوجوانان صورت نگیرد

است.  یدبستان یشپ ، دورهدبستانان قبل از ورود به کودک یبرا یآموزش یهادوره ينتراز مهم يکی چنین،هم زمینه داشته باشند.

 یهاو مهارت شودیرفتن به دبستان آماده م یها براه ذهن بچهاست ک يیهمان جا ينمتفاوت است. ا دوره با مهدکودک کامال ينا

با  ،اما .یستن یاز نظر وزارت آموزش و پرورش اجبار یدبستان یشپ . هرچند گذراندن دورهکندیم یداها توسعه پآن یو عمل یفکر

رفتاری و مشکالت  يندهها در آهکننده باشد و باعث شود بچکمک یاربس تواندیتوجه به فعال بودن ذهن کودکان در سن کم م

های فلسفی از اين رو پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اين ضرورت به دنبال بررسی تأثیر داستان را تجربه کنند. یکمتر یدرس

یلیپ های فکری فآيا داستان از اين که است عبارت اصلی فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار است. بنابراين، پرسش

 کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و کودکان ناسازگار تاثیر دارد؟ 

                                                      
1. Cam 
2. Barrow 



 

 123/ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار یپیلف یفکر هایداستان یرتاث  

 

 روش

عبارت  آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماریآزمون و پسبه ماهیت، اين پژوهش، نیمه )شبه( آزمايشی با طرح پیش توجه با

ای خوشه تصادفی گیریبه روش نمونه هک 1400-01در سال تحصیلی  یرشهر بهنم یدبستان یشکز پامر تمامی کودکان است از

همه کودکان برای . انتخاب گرديدبه عنوان کانون اجرای طرح  یرفردا شهر بهنم یدانام یدبستان یشمرکز پ کودکانای، مرحلهچند

اين د. به نسازگار و ناسازگار مشخص گرد کودکانتا  اجرا شد توسط مجری طرح ،(1967) 1سواالت پرسشنامه ناسازگاری راتر

کسب نمودند به عنوان ناسازگار شناسايی شدند. چرا که در اين و باالتر از آن  13آموزانی که نمره نفر از دانش 14ترتیب، تعداد 

با گمارش  کودکان سپس، (.1370)نقطه برش( به معنای ناسازگاری بیشتر است )مهريار و يوسفی،  13مقیاس، نمرات باالتر از 

نفر در گروه شاهد  10نفر در گروه آزمايشی سازگار و  10سازگار، نفر در گروه آزمايشی نا 10کشی( قرعهتصادفی )با استفاده از 

به  با کمک مادران خود ها، تقاضا شد. پس از آن، از کلیه آزمودنیآموزان سازگار و ناسازگار( قرار گرفتند)تشکیل شده از دانش

ی های گروه آزمايشآزمون پاسخ دهند. سپس، برای آزمودنیبه عنوان پیش ،2(1975) و ريچی گمبريلسواالت پرسشنامه ابراز وجود 

های خانه تو يا من، النه پرنده، تامی و الک پشت زمان، شبی زير ستارگان، گابريل، لیندا داستان، ناسازگاری گروه آزمايشو سازگار 

ای ای به صورت هفتهدقیقه 30جلسه  هفتشدند و در  خابهای فکری نوشته فیلیپ کم به تصادف انتو کالرا از مجموعه داستان

 يا آزمايش گونههیچ شاهد در اين مدت گروه که اعضاء حالی هفته اجرا شد. در چهارشنبه( به مدت شنبه و سهدو جلسه )يک

 گیری عبارت بود از:ار اندازه. ابزعمل آمدبهآزمون های هر سه گروه پساز آزمودنی هفتمنکردند. در پايان جلسه  ای دريافتمداخله

از آزمون  ت رفتاری(تالال: در اين پژوهش، جهت تمايز بین کودکان سازگار )بهنجار( و ناسازگار )با اخپرسشنامه سازگاری

 ودکان دارایهنجار و کبن کودکان ( فرم آموزگار، استفاده شد. اين مقیاس، برای ارزيابی رفتار، جهت تمايز گذاشتن بی1967راتر )

جديد نظر شده است. در تتوسط وی  1967توسط راتر تهیه و در سال  1964اختالالت رفتاری و مشکل دار )ناسازگار( در سال 

م آن، دو فر سخه اصلی( نمودنن( ضمن استاندارد )ترجمه و هنجاريابی و افزودن شش سوال ديگر به 1370ايران، مهريار و يوسفی )

ی و مربوط به تندرست گردد و شامل مسائلوالدين است که توسط مادر کودک تکمیل می ، مخصوص Aاز آن ارائه کردند. فرم

ت که مشکالت رفتاری ، مخصوص معلم اس Bگويه( می باشد. فرم 18گويه( و مشکالت رفتاری و هیجانی کودک ) 13ها )عادت

گردد )حیدری و می مربوطه تکمیل سؤال است که توسط معلم 30دهد و دارای کودکان را در مدرسه مورد بررسی قرار می

شگری، لی و پرخااز بیش فعا سنجد که عبارتندهای رفتاری را در کودکان می(. اين پرسشنامه پنج گروه اختالل1385همکاران، 

ای برای انتخاب درجه مقیاس سه يک چنین،اضطراب و افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتار ضد اجتماعی و کمبود توجه. هم

 2است،  درست ه و کامالنمر 1است،  حدی درست تا نیست، صفر نمره؛ درست اصال ها وجود دارد که در آن انتخاب گزينهخپاس

( جهت تمايز 1370يار و يوسفی )معرفی کرد. مهر مشکل دارای و هنجار کودکان بین تمايز جهت را 9 ( نمره1967نمره دارد. راتر )

(، نمره 1385ری و ديگران )تعیین نمودند. در پژوهش حید 13بین کودکان بهنجار و کودکان ناسازگار، نمره برش پرسشنامه را 

ته در نظر گرف 13طه برش برابر انتخاب گرديد. در پژوهش حاضر، نق  7(، نمره برش برابر 1381و در پژوهش بهنیا ) 10برش برابر 

 در (1967) اتررتشخیص داده شد.  و باالتر از آن بود، کودکان ناسازگار )با اختالالت رفتاری( 13ها که نمرات آن کودکانیشد و 

رابر بروان پزشک  کودک، روايی اين مقیاس را از طريق محاسبه ضريب توافق پرسشنامه و تشخیص 91خود بر روی  پژوهش

 آلفای ضريب از محاسبه فادهاست با ( در پژوهشی1394. برزگربفرويی )نمود گزارش 85/0 را آن بازآزمايی و مقدار پايايی 7/76

 گزارش نمود.  74/0کرونباخ، پايايی اين مقیاس را برابر 

                                                      
1. Rutter 
2. Gambril & Richey 
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مقیاس  تفاده شد. ايناس (1975) گمبريل و ريچیها از پرسشنامه گیری ابراز وجود آزمودنی: برای اندازهپرسشنامه ابراز وجود

 پرسشنامه اين دهد.می ننشا است، جرأت ورزانه رفتار مستلزم که را خاص موقعیت يک گويه گويه است که در آن هر 40دارای 

 رفتار بروز احتمال آن، يگرد قسمت و دارد اختصاص فرد میزان ناراحتی يا درجه گیریاندازه به قسمت يک است، قسمت دو دارای

 آن هایماده از هر کدام به خپاس که شودمی انجام ایدرجه 5 لیکرت طیف ها در پاسخ دهد.می قرار مورد سنجش را جرأت ورزانه

 که کسانی و شودمی گرفته رنظ در ورزیجرأت میزان عنوان به دهنده پاسخ نمرات مجموع يابد.اختصاص می  5 تا 1 نمره ای از

 و شوند. گمبريلمی هداد تشخیص پايین، جرأت ورزی دارای افراد عنوان کنند، بهمی کسب کمتری نمرات پرسشنامه اين در

د. در پژوهش پیری و شهرآرای گزارش کردن 81/0گیری پايايی برابر با ( میزان ضريب آلفای کرونباخ را جهت اندازه1975ريچی )

، 27، 6، 1گون ای ناهمهال( به روش همسانی درونی و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ، پايايی پرسشنامه پس از حذف سو1384)

 ابراز شنامهپرس سازه روايی نچنین، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعییبه دست آمد. هم 85/0، برابر 38و  35، 34

 اين دو برای موجود های يدگاهبا د مطابق شد. برآورده 75/0دوم  عامل و 82/0اول  عامل اعتبار که آمد، دست به وجود، دو عامل

، 25 ،24، 23، 20 ،19، 14، 13 ،10، 8، 7، 4پرسشنامه ابراز وجود با سواالت  اول عامل محتوای شد، انتخاب مناسبی اسامی عامل

 لی  ديدگاه اساس بر و است همخوان بنیادی وجود ابراز با (1976و جاکوبسکی ) بر اساس ديدگاه لنگ 40و  39، 36، 33، 31، 26

 32، 30، 29، 28، 22، 21، 18، 17، 16، 15، 12، 11، 9، 5ای با سواالت مقابله وجود ابراز وجود، برازا پرسشنامه دوم ( عامل1978)

از طريق محاسبه ضريب آلفای  ( نیزجهت تعیین پايايی1386) همکارانچنین، پائیزی و (. هم1386، و همکاران است )پائیزی 37و 

 . گزارش نمودند 92/0کرونباخ مقدار پايايی را برابر 

)آزمون تحلیل  استنباطی و آمار های آمار توصیفی )محاسبه میانگین و انحراف استاندارد(جهت تجزيه و تحلیل داده ها از روش

 استفاده شد. SPSS-23(( از طريق برنامه نرم افزاری ANOVA( و تحلیل واريانس يک راهه )ANCOVAکوواريانس )

 

 هايافته

 .دهدها را نشان میآزمودنی ابراز وجود، میانگین 1جدول      

 

 های فکری فیلیپ کم بر ابراز وجودداستانتاثیر : تحلیل توصیفی 1جدول 

 
 آزمون

 گروه ها

 سازگار

 میانگین انحراف استاندارد 

 ناسازگار

 میانگین انحراف استاندارد 

 شاهد

 میانگین انحراف استاندارد 

  63/2 70/0  65/2 88/0  67/2 97/0 پیش آزمون
  64/4 25/0  18/4 71/0  82/2 19/0 پس آزمون

، 63/2از  به ترتیب ار و شاهدهای سازگار، ناسازگهای عضو گروهمیانگین نمرات ابراز وجود در آزمودنی نشان داد ،1جدول 

 در پس آزمون تغییر يافت. 82/2و  18/4، 64/4در پیش آزمون به  67/2و  65/2

 و اسازگارازگار، آزمايشی نی سگانه آزمايشهای سهوجود در گروهفرض نرمال بودن متغیر ابراز  یشپ هت اطمینان و تايیدج

(، متغیر ابراز α=05/0درصد ) 95نشان داد که در سطح اطمینان  هاستفاده شد. يافتها اسمیرنوف،-از آزمون کولموگوروفشاهد 

فرض  پیش چنین،هم رگتر است.، بزα= 05/0(، از مقدار .Sigناداری )چرا که مقدار سطح معوجود از توزيع نرمال برخوردار است، 

درصد  95ن طح اطمیناسد که در نشان دا هاانجام شد. يافتهاز طريق محاسبات آزمون لِون،  نیزها همگنی )تساوی( واريانس گروه

(05/0=αهمگنی واريانس نمرات ابراز وجود آزمودنی ،)ار است، اهد، برقرو شسازگار آزمايشی ناآزمايشی سازگار، های های گروه

 ، بزرگتر است.α= 05/0(، از مقدار .Sigمقدار سطح معناداری )چرا که 
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  دهد.آزمون تحلیل کوواريانس را نشان مینتايج ، 2جدول 

 : خالصه نتايج آزمون تحلیل کوواريانس2جدول 

 اثر اندازه اریسطح معناد F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات گروه اثر

 
 گروه

 85/0 000/0 98/116 15/20 1 15/20 سازگار

 80/0 000/0 44/84 23/11 1 23/11 ناسازگار

هد، های سازگار و شاگروه ها دراختالف معناداری بین نمرات آزمودنی (،α=05/0درصد ) 95، در سطح اطمینان 2طبق جدول     

که طوریبه کوچکتر است.، α= 05/0(، از مقدار .Sigمقدار سطح معناداری )دارد، چون  های ناسازگار و شاهد وجودچنین، گروههم

ها در دنیوجود آزمو پ کم بر ابرازهای فکری فیلیتوان ادعا کرد اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر داستانمی 1با توجه به جدول 

 است.بوده سازگار و ناسازگار  آزمايشی هایهر يک از گروه

های ودنیوجود آزم ان ابرازهای فکری فیلیپ کم بر میز، آزمون تحلیل واريانس يک راهه جهت مقايسه تاثیر داستان3ل جدو

  دهد.ناسازگار و شاهد را نشان می آزمايشی سازگار، آزمايشی هایگروه

 : خالصه نتايج آزمون تحلیل واريانس يک راهه3جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات دیدرجه آزا مجموع مربعات تغییرات منبع

  73/10 2 46/21 درون گروهی
12/53 

 
 20/0 33 67/6 برون گروهی 000/0

زگار های سازگار، ناساوههای گراختالف معناداری بین نمرات آزمودنی (،α=05/0درصد ) 95، در سطح اطمینان 3طبق جدول 

( نشان 4یبی توکی )جدول . آزمون تعقکوچکتر است، α= 05/0(، از مقدار .Sigمقدار سطح معناداری )و شاهد وجود دارد، چون 

 ها است. خواهد داد که اختالف به وجود آمده مربوط به کدام گروه

 ها: نتايج آزمون تعقیبی توکی جهت تشخیص تفاوت بین گروه4جدول 

 سطح  معناداری (1) –( 2) تفاوت میانگین (2) گروه (1) گروه

 045/0 46/0 زگارناسا سازگار

 000/0 82/1 شاهد سازگار

 045/0 - 46/0 سازگار ناسازگار

 000/0 36/1 شاهد ناسازگار

 000/0 - 82/1 سازگار شاهد

 000/0 - 36/1 ناسازگار شاهد

ز لیپ کم بر میزان ابراهای فکری فی(، تاثیر داستانα=05/0درصد ) 95، نشان داد که در سطح اطمینان 4مندرجات جدول 

مقدار ت، چون ه شاهد اسای گروههای گروه ناسازگار و بیشتر از آزمودنیوجود آزمودنی های عضو گروه سازگار بیشتر از آزمودنی

 کوچکتر است.، α= 05/0(، از مقدار .Sigسطح معناداری )

 

 گیرینتیجهو بحث 

تاثیر دارد و آن را افزايش سازگار  کانکودهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود داستاننشان داد که  ی پژوهش حاضرهايافته

دهد. از سويی، تاثیر دارد و آن را افزايش میسازگار نیز نا کودکانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود داستان چنین،دهد. هممی

و بیشتر از  سازگاروه ناگرکودکان ابراز وجود بیشتر از گروه سازگار  کودکانهای فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود داستانمیزان تاثیر 

گروه شاهد است. هم راستا و همسو با نتايج پژوهش حاضر، پژوهش های پیشین نیز بر اين موضوع تاکید کردند  کودکانابراز وجود 

های اضطراب و پرخاشگری تاثیر دارند  نشانه درمانی بر رشد خالقیت، بهبود سازگاری، کاهش های فکری و قصهکه داستان
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 زادگان رودسری و سعیدی رضوانیحسن(؛ 1395) (؛ رستمی و همکاران1395آجرلو و همکاران )؛ (1397ی )و محمد یراحمدیم)

 ها،ها و روايتها، داستانقصه کهدر تبیین نتیجه به دست آمده بايد اذعان داشت  (.1390و اصغرزاده سلماسی و پورشريفی،  (1394)

 در کودکان به آورند ومی را در کودکان فراهم بین فردی روابط و کارايی فهمی خود نبرد باال و خودپديدآيی برای هايیچارچوب

 از قبول قابل غیر تجارب کاهش به که دارند آنان زندگی همانند حوادث هايی تجربه نیز ديگران که کنندمی نکته کمک اين فهم

 متضاد هایو موقعیت کرده را بیان شانهایبافیخیال ات دهندفرصت می کودکان به ها. از طرفی، قصهکندکمک می اجتماعی نظر

کنند،  تغییر تواننداندازه می چه تا دهندمی تشخیص هاحکايت و هاها، قصهتبديل داستان و تغییر راه از کودکان. کنند بررسی را

 جهان تردقیق برای درک هاآن هب کمک و آنان هایگرايش افکارکودکان، شناسايی فهم برای حساس ابزاری سرايی،لذا، داستان

 قهرمان نقش در را خود کنندمی تکمیل را تمام نیمه ایقصه يا دهندمی قصه گوش فرا به کودکان که زمانی .است خود پیرامون

که  را هايیحلراه و هامهارت است ممکن هاگرچه، آن .روندمی خودشان هایتعارض به سمت واقع و در دهندمی قرار قصه

 هاآن شودمی موجب اين مهم گیرند. امانت خود مشکالت با برای رويارويی ناهشیار برند به طورمی به کار قصه هایخصیتش

گويی و توان نتیجه گرفت که داستانمی ،لذا .معناتر بیابند پر را خود آينده و آيند فايق خود ناکامی های پیشین و گذشته بر بتوانند

و  کودکاناست. کسب اين تجارب ارزشمند به  کودکان، رفتاری اختالالت بهبود در استفاده مورد هایروش از قصه درمانی، يکی

هايی از قبیل کمبود توجه، ناسازگاری های رفتاری از قبیل ناسازگاری که خود طیفکه دارای اختالل کودکانیبه خصوص 

کند تا با تالش و کوشش بیشتر به سردگی هستند، کمک میاجتماعی، رفتار ضد اجتماعی، بیش فعالی، پرخاشگری، اضطراب و اف

اين ترمیم نقاط ضعف خويش پرداخته، ابراز وجود خود را توسعه دهند. امری که در اين پژوهش بر آن صحه گذاشته شده است. 

 پیش دبستانی،کودکان محدود کردن پژوهش به رو بوده است که بههايی روپژوهش نیز مانند هر پژوهش ديگری با محدوديت

 یفرد یهايژگیو و یتنحوه رفتار، طرز برخورد، شخص یرامکان تأث ، شهر بهنمیر در استان مازندران و1400-01سال تحصیلی 

شمار رفته که نیاز است در تعمیم های پژوهش بهترين محدوديت، از جمله مهمپژوهش یاجرا یندر ح کودکانمعلم بر عملکرد 

 يرپژوهش با سا ينا در پژوهش های آتی شودتوصیه می عمل آيد.و مراقبت به ، احتیاطنهايت دقت اطالعات به جوامع ديگر،

در  و یلیها و مقاطع مختلف تحصيهپژوهش در پا ين( اجرا شود. ايگرد یهاپرسشنامهمصاحبه، مشاهده و يا ) یریگاندازه یابزارها

خودپنداره، عزت نفس و  یلی،تحص یزشانگ یرنظ يگریمباحث د پژوهش در مورد يناجرا گردد. اشهرهای ديگر استان نیز 

 .يردصورت پذ یزن یرهو غ يیخودشکوفا

 منابع

 کودکان خواب عادات بهبود و باضطرا برکاهش درمانی قصه تاثیر (.1395. )ايرانی، زيبا و علی اکبری دهکردی، مهناز برقی ؛آجرلو، مريم

 .5-25، (18)15، روان شناسی سالمت فصلنامه .درمانی شیمی تحت به سرطان مبتال

فصلنامه  .کدکان مبتال به اختالل سلوتأثیر قصه درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی کو (.1390. )اصغرزاده سلماسی، فرزانه و پورشريفی، حمید

 .13-24، (14)4، آموزش و ارزشیابی

 يادگیری در پژوهش لنامهفص .دختر دانش آموزان پرخاشگری و یاجتماع سازگاری بر همدلی آموزش تأثیر (.1394. )برزگربفرويی، کاظم

 .21-32، (9)3 ،مجازی و آموزشگاهی

شناسی  زشکی و روانپ مجله روان .انیآموزان ديرآموز ارجاعی به کلینیک کار درم های رفتاری دانش بررسی کیفی اختالل (.1381. )بهنیا، فاطمه

 .72-67، (4)7، بالینی ايران

پیشرفت  و شادکامی بر وجود زابرا آموزش اثربخشی بررسی (.1386. )فرزاد، ولی اهلل و صفايی، پريوش ؛شهرآرای، مهرناز ؛پائیزی، مريم

 .25-43، (4)3، شناختی روان مطالعات .تهران های تجربی دبیرستان علوم رشتة دوم پاية دختر آموزان دانش تحصیلی

، روان شناختی مجله مطالعات .همقابل های وجود و سبک ابراز هويت، های سبک میان رابطة بررسی (.1384. )مهرناز شهرآرای، لیال و پیری،

 .39-54، (3و2)1



 

 127/ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار یپیلف یفکر هایداستان یرتاث  

 
 د.رش انتشارات :تهران .جواد طهوريان ترجمه .با کودکان مشاوره (.1384) لینداب چارلز و رودلف، تامپسون،

 (p4c) کودکان یامه آموزش فلسفه برابرن يریاعتماد پذ یزانم یبررس (.1395. )الهعزت، نادریو  یمهانصاريان، فه ؛زاده رودباری، مريمجناب

ژوهش در پ .هر تهرانشمدارس  متوسطه مقطع آموزان پسر خشم در دانش يزیو درون ر يزیر بر کنترل برون یپرورش هاییتدر فعال

 .144-158، (2)13، ريزی درسی برنامه

گويی بر رفتار پرخاشگر روش قصه الگوی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل به (.1394. )ويدحسن زادگان رودسری، ماهرخ و سعیدی رضوانی، ن

 .79-98، (7)4، دو فصل نامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر .اريک برن( کودکان کار )بر اساس نظريه

هیجانی و -ختالالت رفتاریبررسی شیوع ا (.1385. )محمودی عالمی، قهرمان و محمدپور تهمتن، رضا علی ؛عظیمی، حمیده ؛حیدری، جبار

، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .3841-85عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدايی مدارس شهرستان ساری سال تحصیلی 

16(56) ،91-100. 

 .ر تهرانکودکان دوره آمادگی شه رشد خالقیت تاثیر داستان های فکری فیلیپ کم بر (.1395. )فیاض، ايراندخت و قاسمی، امید ؛رستمی، کاوه

 .1-13، (41)12، فصل نامه روان شناسی تربیتی

مقايسه تأثیر داستان های فیلیپ کم و مرتضی خسرو نژاد بر رشد خالقیت در  (.1393. )مفیدی، فرخنده و فیاض، ايراندخت ؛رستمی، کاوه

-72، (1)5، مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز .1389-1390 کودکان دوره آمادگی شهر تهران در سال تحصیلی

49. 

 علوم دانشگاه دانشجويان رافسردگی د و نفس عزت بر وجود ابراز آموزش تأثیر (.1389. )نژاد، مرضیه سادات رنجبرکهن، زهره و سجادی

 .308-315، (4)17، بیرجند پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله .اصفهان پزشکی

 العات جامعهفصلنامه مط .ر بومهن(عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی مهاجران )مطالعه موردی: شه (.1393. )اريخانی، ناهید و همايی، لیالس

 .67-83، (13)4، شناختی ايران

 جتماعا وشر رتاثی رسیبر (.1385. )باقری، خسرو و سپاسی، حسین ؛پاک سرشت، محمد جعفر؛ مرعشی، سید منصور ؛صفايی مقدم، مسعود

 دولتی نمونه مدرسه اهنمايیر سوم پايه پسر آموزان دانش استدالل ایه مهارت پرورش رب کودکان هب فلسفه موزشآ رنامهب رد پژوهشی

 .54-31، (2)13، مجله علوم تربیتی و روان شناسی .اهواز

ه انديشه فصلنام .انشجويان دختراجتماعی در د-ان سازگاری فردیابراز وجود و میز (.1389. )نیسی، عبدالکاظم و سودانی، منصور ؛عمیدنیا، الهام

 .37-46، (17)5، و رفتار

 مجله .دبستانی تاری کودکانرف اختالالت کاهش بر درمانی بازی شن اثربخشی (.1394. )مرادی، آسیه و مؤمنی، خدا مراد؛ کهريزی، سمیه

 .154-174 (،1)5، مشاوره و بالینی روان شناسی های پژوهش

 .استثنايی پرورش وزش وآم سازمان :تهران .رفتاری اختالل به مبتال کودکان درمان در درمانی بازی (.1381. )الهه حمد اسماعیل،م

 شارات رشد.انت :تهران .تشخیص و درمان بیماری های روانی در کودکان (.1370. )يوسفی، فريده مهريار، امیر هوشنگ و

شهر  يیادکان دوره اول ابتدکو یو سازگار یتکم بر رشد خالق یلیپف یفکر یها داستان یرتاث(. 1397. )یالل ی،و محمد یبهط یراحمدی،م

 .نرهپژوهشگاه فرهنگ و ، تهران ،یو روانشناس یدر علوم انسان یکاربرد یقاتتحق یکنفرانس مل یننخست. کرج

موزان آو بهداشت روانی دانش  عزت نفس، اضطراب اجتماعیتاثیر آموزش ابراز وجود بر  (.1380. )نیسی، عبدالکاظم و شهنی يیالق، منیجه

 .11-30، (2و1)8، هوازامجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران  .پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز
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