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 دبستانییشپ های شخصیتی کودکانکویین بر ویژگی مداخله آموزشی بر اساس برنامه تأثیر
 

 3، شهرام مامی4میری، کورش سایه3، وحید احمدی*2محمدزاده جهانشاه ،1نژادبذول معصومه

 انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران علوم شناسی عمومی، دانشکدهدکترای روان ی. دانشجو7

 ایلام، ایران ایلام، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده اجتماعی، علوم گروه دانشیار. 2

  واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایراندانشکده علوم انسانی،  شناسی،روانگروه  استادیار. 4

  واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایرانانسانی،  علوم دانشکده شناسی،گروه روان دانشیار. 3

 23/60/31تاریخ پذیرش:  60/64/31تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

این . تاس یکننده مهمتعیین گیری شخصیت عام شوناختی در شوک  تحولشوواهد پژوهشوی حاکی از این اسوت که زمینه و هدف: 

پشتکار،  )کنجکاوی، سرسپردگی به علایق خود، شخصیتی هایویژگی بر کویین برنامه اساس بر آموزشی مداخله تأثیرپژوهش با هدف 

 شد.انجام   دبستانیپیش کودکان (مهارگریو خود  ،تحم  شکست

 پژوهش آماری جامعه. گواه بود گروه با پیگیری -آزمونپس -آزمونپیش نوع از آزمایشووی پژوهش این در پژوهش روشروش: 

 تحصیلی سال در تهران شهر 4 منطقه دبسوتانیپیش مراکز و کودک مهدهای در سواة  حاضور پنج کودکان مادران تمامی شوام  حاضور

 36 مساوی گروه دو در تصادفی صورت به انتخاب شوده و ایگیری خوشوهبه شویوه نمونه آنها از نفر  06 تعدادکه  بودند 7430 -7431

 مهارگریخود (،7330، هافنر  کی و  یست )گیکودکان  در کار انجام انگیزه هایپرسشنامه. ابزار پژوهش شام  اندجایدهی شده نفری

ای تحت آموزش برنامه دقیقه 36جلسه  1گروه آزمایش در  ود.ب (2665)هارینگتون،  نایافتگیکام تحم و ( 7313ویلکاکس،  و )کندال

 گیری مکرر تجزیه و تحلی  شدند.با اندازه کواریانس ها با استفاده از تحلی داده کویین قرار گرفتند.

پردگی به کنجکاوی، سورسمعناداری بر ویژگی های شوخصویت ) تأثیرهای پژوهش نشوان داد که برنامه آموزشوی کویین یافته ها:یافته

یری نیز این برنامه در مرحله پیگ تأثیرهمچنین ؛ دبسووتانی داشووت( کودکان پیشمهارگرییق خود، پشووتکار، تحم  شووکسووت، و خودعلا

 .(>P 67/6) پایدار بوده است

ی بر با ایجاد تغییرات مثبت در مادران مانند افزایش هوش هیجان های پژوهش حاضر، برنامه آموزشی کویینبر اساس یافته گیری:نتیجه

 های شخصیتی فرزندان آنها تأثیرگذار بوده است. ویژگی

 دبستانی، کودکان پیششخصیتی هایکویین، ویژگی آموزشی برنامه ها:کلیدواژه

 
 

 
 
 
 
 

 1397پاییز  ،3شماره  ،پنجم دوره -کودک  سلامت روان فصلنامه
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
 و یسوووی از جوامع چهره مداوم شوودن دگرگون ما زمان در

 مربیانو  واةدین دیگر، سویی از شناسیروان علم هشدارهای

 آگاهی ما، عصر در مادر و است. پدر داشته وا شوگفتی به را

 و پرورش به مربوط سوولاةات از بسوویاری به در پاسووخ کمی

 چه تا که بدانند خواهندآنها می دارند. خود فرزندان تکام 

 نگران و داشوته باشند دخاةت تغییرات این در توانندمی اندازه

با  دارند آرزو و هستند خود فرزندان رشود احتماةی مخاطرات

  .(7کنند )پیدا  وقوع از قب  را واقعوه علوا  قبلی، آموادگی

. اسووت کودک شووخصوویت سووازند  عام  مهمترین خانواده

 مادر خصووو  به و واةدین شوودن، اجتماعی روند در کودک

 تأثیر فردی، هر اوةیه تجربیات (.2)دهد  می قرار اةگو را خود

 (.4) دارد بزرگساةی در او رفتار و شوخصویتتحول  بر مهمی

 هایویژگی و هاتوانایی منش، خصووصیات، کسوی هر ةا اصوو

 هایشووویوه رفتاری، اةگوهووای کوه دارد فردی بوه منحصووور

 اننش بیرونی و درونی محیط به را وی هایواکنش و پاسخدهی

 فردی هایتفاوت وجود که معتقدند پژوهشووگران. (3) دهدمی

 به نسووبت را افراد واکنش متفاوت، شووخصوویتی هایویژگی و

  (.5) کندمی متمایز عوام  تنشگر و هاموقعیت

 تجربیاتو موضوووعات  فرد که اسووت حاةتی 7کنجکاوی

 کند می شووناسووایی ،اسووت کرده جلب را توجهش کهجدیدی 

اش درباره یا علاقمندبه آن  که رارویدادهایی  کسووی هر (.0)

 مردم ینب در تجربیات این و کندمی تجربهدائماً  هست کنجکاو

 شاهد ما (.1) اسوت متفاوت دامنه طول و شودت تکرار، نظر از

 تا کودکی از) انسوووان زندگی مراحو  تموام در کنجکواوی

 با را کنجکاوی ایهپژوهش از بعضی(. 0) هسوتیم( بزرگسواةی

 کنجکاوی از زموانیگران پژوهشووو. داننودمی مترادف علواقوه

 به تیوق اما دارد اشاره فردی هایتفاوت به که کنندمی استفاده

  (.3) کنندمی استفاده علاقه از پردازند،می گذرا هایحاةت

                                                           
1. Curiosity 

2. Devotion to the interests’ self  

3. Self-control  

4. Perseverance 

 شروع و آغاز برای کودک تمای  به 2علایق به سرسپردگی

 نای در محیط از منظور اةبته. دارد اشووواره محیط با تعاملاتش

 قرار اج آن در بار نخستین برای کودک که است جایی بحث،

 وردمموقعیت  آن به ورود محض به را رفتارهایش یا و گیردمی

 که اسووت فرایندی 4مهارگریخود (.76) ددهمی قرار بررسووی

 داردها،استان با مطابق و کندمی پایش را خود رفتار فرد آن، طی

 قضووواوت خود رفتار درباره دارد، که معیوارهایی و اهوداف

 ودخ رفتار تنظیم به قضووواوت نتیج  بوه توجوه بوا و کنودمی

  (.77) پردازدمی

 هبودب و توسعه برای تلاش جهت کودک تمای  به  3پشتکار

دارد.  اشوواره کارآمدی مطلوب سووط  یک به هایشتوانمندی

ارگری توانایی مه به نسبت ایباةنده حس کودکان به مرحله این

 که آیدمی پیش هنگامی  5شووکسووت (.67)کند می ارائهخود 

شووکسووت اغلب  علت. رسوود مطلوب هدف به نتواند شووخ 

 .اسووت مناسووب یا مطلوب اهداف نبود یا خا  موانعاوقات، 

 رژیان از و برندمی ةذت ابتکار و ابداع از دوره این در کودکان

 هاجاز آنها به نوآموزان در نهفته انرژی .برخوردارند بسوویاری

 با و تجربه کسووب با و کنند فراموش فوراً را شووکسووت دهدمی

  (.72) بپردازند فعاةیت به بیشتری انرژی

 که داد نشوووان مویرو  کوهن، ةوجکاسوووک، یهاپژوهش

د گیرمی قرار نظر مد درمان برای که اسووت کودک این گرچها

 تمرکز تتح باید دةبستگی گیریشک  اصولی دةی  به مادراما 

 برنامه یک کویینآموزشی  برنامه (.2) گیرد قرار درمان اصولی

 جهت کودک و واةدین میان تعاملی و کارآمد جامع، آموزشی

 شهو هایآزمون که است شخصیتی و شناختی توانمندسوازی

 از برگرفته برنامه این. (74) اندشووده طراحی آنها سوونجش برای

 0، دانیوو  گلمن(7304) گوواردنر ،(7366) بینووه چون نظریوواتی

 0سووابوتنیک. اف رانا ( و2663) 1نیزبت. ای ریچارد، ( 7335)

 توانمندسووازی برنامه اسوواس بر کویین آموزشووی برنامه .اسووت

5. Failure 

6. Daniel Goleman  

7. Richard A. Nisbett   

8. Rana F. Sabotnik  
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 0 رزی فرزند دارای مادران  ویژ کویین افزاییهوش و شووناختی

 اساسی و پایه مهارت 1 شام  برنامه این. است شده نوشته سوال

 مطلب، درک/دانش. 2 زبانی، مهارت . 7: از عبارتند که اسووت

 .0 فضووایی، دیداری اسووتدةال .5 ریاضووی، توانایی .3 حافظه، .4

 بر علاوه ظریف؛ حرکتی هایمهارت .1 شووونواختی، مهوارت

 یزن خردسال کودکان شوخصیتی ویژگی پنج فوق، هایمهارت

. 2 کنجکاوی، .7: از نداعبوارت کوه شوووودمی داده پرورش

 مهارگریخود .5 شکست، تحم  .3 پشتکار، .4 سورسوپردگی،

(74.)  

تواند با یم یهر کسوو که بر این عقیده اسووت( 73) لاینزک 

 ییاناتو و برسووود سوووطوا باةاتراز نوع مناسوووب به  یتلاش کاف

 نیبا تمر هسووویدر مقا تیبر موفق یشوووتریب تأثیر هیاوة یشوووناخت

 یو اقتصوواد یاجتماع تیمانند وضووع یطیعوام  مح ای یعمد

تقویت  معتقودند که( 75بروک، ةوی و مواشوووال ) کزنر .دارد

کنجکواوی کودکوان درباره دنیای طبیعی و قبول نگرش مثبت 

 نسبت به علم، اهداف اوةیه آموزش علمی است. 

 که اندداده نشان در مطاةعه خود (70و واشویست ) میشوارا

برای  مناسوووبی راهکوارهای معنوی هوش و هیجوانی هوش

 27قرن  نوجوانان در بهزیسوووتی افزایش و تنیدگی کواهش

 اشووتباه کودکان که دارد هنگامی( بیان می71) مریمن. هسووتند

 عوض، در .تبدی  کنیم پیروزی به را ضرر این نباید ما کنند،می

بر آن  کنند و درک را ها کمک کنیم تا مشکلاتبچه باید به ما

 گیریبهره با معلمان که کندمی بیان (70) اوزونوزغلبه کنند. 

 هایفعاةیت و هاتوانند روشمی چندگانه هایهوش نظریه از

 طراحی آموزاندانش این برای تدریس در را خود آموزشووی

 بووه آنووان هوواییدتوانمنووتمووامی  از گیریبووا بهره وکوننوود 

  کنند. ارائه رام زةا هایآموزش ،آموزاندانش

 در مهووارگریخود دریووافتنوود( 73) همکوواران و رامووانی

 و فتاریر هایچاةش مدیریت توانایی با دبسوتانیپیش کودکان

 7برةین. ای. دی .اسوووت همراه همسووواةان با تعام  در هیجانی

 و ردک خود سووائق بر مبتنی نظریه وارد را شووناختی متغیرهای

                                                           
1. Berlin 

 بیرونی محرک طریق از کونوجوکوواوی کووه داردموی اظوهووار

 برانگیخته ناهمگونی یا محرک تعارض توسوووط خصوووو هب

 به ریبیشت تمای  کنجکاو افراد نتیجه در ؛(26به نق  از) شودمی

 سمت هب پذیرا و باز نگرش جدید، تجربیات و دانش شوناسایی

 می نشووان قاطعیت عدم و تازهموضوووعات  مدیریت اهداف،

 وقتی و وندشمی تازگی متوجه بیشتر کنجکاو بسیار افراد. دهند

 ار رویدادها قادرند دارند باور بیشتر دهند،می انجام را کار این

 رفتارهای این در منظم شووورکت که حدی به ،کننود درک

 .(1) ودشمی منجر پیشرفت وتحول  اکتشاف، به کنجکاوانه

 اول سال 0 که جایی آن از و های ذکرشودهبر اسواس یافته

 کام  پرورش هسووتند، حسوواس هاییسووال کودک، زندگی

 و محرک محیطی به نیاز هاسووال این در کودک اسووتعدادهای

 أثیرت هدف با حاضووور پژوهشبدین ترتیب . دارد برانگیزنده

 هایویژگی بر کویین برنامه اسووواس بر آموزشوووی موداخلوه

 .گرفته است انجام  دبستانیپیش کودکان شخصیتی

 روش
 در پژوهش روش کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررکت

 از آزمایشوویشووبه پژوهش طرا. اسووت آزمایشووی پژوهش، این

 .بود گواه گروه بووا پیگیری -آزمونپس -آزمونپویوش نووع

 اضرح ساة  پنج کودکان مادران تمامی مشتم  بر آماری جامعه

 تحصوویلی سووال در تهران شووهر 4 منطقه کودک مهدهای در

 ریگیمونهبرای انتخاب افراد نمونه از روش نبود.  7430 -7431

 هایمهدکودک از که صووورت بدین. ای اسووتفاده شوودخوشووه

 انتخاب تصووادفی طور به کودک مهد 2 تهران شووهر 4 منطقه

 همکاری به تمای  که مادران از نفر 36 تعداد مهد هر از و شده

 36 گروه دو در تصووادفی صووورت به و شووده گزینش داشووتند،

 ابتدا نمونه، افراد انتخواب جهوت .نوداهشووودجوایودهی  نفری

.. شووود گرفته تهران بهزیسوووتیسوووازمان  از ةوازم مجوزهوای

 محدوده در کودک داشووتن قرار پژوهش به ورود هایملاک

 عدم ،مادردیپلم برای  تحصیلات سط  حداق  سوال، پنج سونی
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 یا شوووناختیروان هایدرمان دیگرکودک از دریافت همزمان 

 در شووناختیروان وخیم هایاختلال وجود عدم و، درمانیدارو

 دوره در جلسوووه دو از بیش غیبت خرو  ملاک. بود موادر

 حسب بر هاآزمودنی هایشاخ . در نظر گرفته شد آموزشی

 شووونوواختی بوودین صوووورت بود: توزیعهووای جمعیووتویژگی

 5/72) نفر 76 که داد نشووان فرزند تعداد حسووب بر هاآزمودنی

( درصد 4/00) نفر 54 بودند؛ فرزند تک هاآزمودنی از( درصد

 از( درصوووود 0/74) نفر 77 بودنوود؛ فرزنوود 2 هوواآزمودنی از

 هاآزمودنی از( درصد 5/1) نفر 0  و بودند فرزند 4 هاآزمودنی

 نشان کنندگانشرکت جنسویت توزیع  همچنین بودند. فرزند 3

 43 و بودند دختر هاآزمودنی از( درصوود 5/51) نفر 30 که داد

 .بودند پسر هاآزمودنی از( درصد 5/32) نفر

 ب( ابزار

 کی  و گیسوووت: 7کودکان در کار انجوام انگیزه . پرسشنامه7

 سووال 1 تا 2 سوونی دامنه در را پرسووشوونامهاین ( 7330)  2هافنر

 یک همچنین و  رفتاری شاخ  73 شام  که اندکرده طراحی

 امتیووازدهی و بنوودیدرجووه. اسووووت محیطی هووایویژگی فرم

 هکاست  سطحی چهار بندیدرجه مقیاس یک شام  پرسشنامه

 سط  این به) S یا ناگهانی و خودیهخودب سوط : از نداعبارت

 درخواسوووت و اضوووافی تلاش سوووط  ،(گیردمی تعلق 3 نمره

 عدم سووط  ،(گیردمی تعلق 4 نمره سووط  این به) I یا دیگران

 و ،(گیردمی تعلق 2 نمره سووط  این به) Hیا  تردید و تمای 

 نمرات(. گیردمی تعلق 7 نمره سووط  این ه)ب  Pیا انفعال سووط 

 آزموناجرای این . دارد قرار  50 تا 73 از ایدامنه در گویه 73

 طول به دقیقه 46 تا 76 بین زموانی بوازه در معمول طور بوه

 ،روایی بررسووی منظور به( 22) همکاران و ةیو(. 27) انجامدمی

 درونی پایایی. کردندگزارش را  31/6 قبول قوابو  ضوووریوب

 درصوود 00 و آمد دسووته ب (r=372/6-6/7)به میزان  ارزیاب

 روایی. بودند 36/6 از تربزرگ ،بازآزمون پایایی در هاگویه

 نسوووخه. گزارش شووود (r=502/6-050/6)نیز به میزان  همگرا

                                                           
1. Child labor motivation questionnaire  

2. Kielhofner & Geist 

 2673 الس در یزدانی و پیشیاره توسط پرسوشنامه این انگلیسوی

 یارسووف هخسوون اربتاع یررسووب و اسووت شووده ترجمه فارسووی به

 بیرضوو. گرفت انجام ایران در فرد حسوونی توسووط هامنشوورسووپ

 قوافت یررسب در .دآم تدسه ب 51/6 ای هقطبدرون یگتسوبمه

 هب وطبرم یگتسوبمه بریضو نریتشویب هویرگه روی اهابارزی

 درتق و  یخت از ادهفتاسووو واننع اب ماردههچ هویگ

 بریضووو نریتمک و (=50/6r)  ینذه ایهازیرسوووویصوووت

 از البقتاسووو  واننع اب مدوازده هویگ هب وطربم یگتسوووبمه

 رایب را طیوستم اربتاع راضوح هعطاةم. ودب (=26/6r) اهشاةچ

 داد انشن انودکک در ارک امجان  زیگان هامنشرسپ یارسف هخسون

(24.) 

 این مقیاس: 4کندال و ویلکاکس مهارگریخودپرسووشوونامه . 2

 دانشوووگاه در ویلکاکس و کندال توسوووط 7313 در سوووال

 76که است  سووال 44شوام   و اسوت شوده سواخته سووتامینه

سووووال آن مربوط به  74، خودمهارگری به مربوط آن سوووال

 بخش سووووال آن نیز مربوط بووه هر دو 76 و ،تکووانشوووگری

سواةات این پرسشنامه به . است (مهارگریخود –تکانشوگری )

و دارای یووک مقیوواس ةیکرت هفووت  صوووورت مثبووت و منفی

که نمره یک در سوووواةات مثبت نشوووان دهند  ای اسوووت درجه

و نمره هفووت نشوووان دهنود  حووداقوو  مهووارگری حوداکثر خود

اسوت و در سوواةات منفی کاملا برعکس است.  خودمهارگری

در نوسوووان اسوووت که هر چه نمره  237توا  44دامنوه نمرات از 

کمتری مهارگری تر باشووود دارای خودنزدیک 237کودک به 

آزمون با اسوووتفاده از روش آةفای  ضوووریب پایایی ایناسوووت. 

محاسووبه  03/6 و با اسووتفاده از روش بازآزمایی 30/6 کرونباخ

س پ در ایراناین ابزار . در حد قاب  قبوةی است که است شوده

و روایی محتوایی آن  ویرایش( 7404از ترجمه توسووط همتی)

ین همیایی آزمون توسوووط یید قرار گرفت. همچنین پاأمورد تو

استفاده از روش آةفای کرنباخ بر روی یک نمونه ا پژوهشگر ب

 (.23) شدمحاسبه  30/6 آموزان شهر تهراننفری از دانش 766

3. Kendall & Wilcox Self-Control Questionnaire 
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 توسط مقیاس این: 7هارینگتون نایافتگیکام تحم  پرسشنامه .4

 نایافتگیکام تحم میزان  سنجش به منظور( 2665) هارینگتون

 توسووط ایران در شوود که سوواخته اهداف به رسوویدن در فرد

 سنجیروان هایویژگی و ( ترجمه25همکاران ) بابارئیسوی و

 45 دارای نایافتگیکامتحم   پرسووشوونامه شوود. بررسووی آن

 تحم  عدم عاطفی، تحم  عدم عام ِ 3 که اسوووت عبارت

 سوونجد.می شووایسووتگی )اسووتحقاق( را و، ناراحتی، پیشوورفت

 مجموع است. امتیازی 5ةیکرت  طیف به صورت گذارینمره

 نمرات مجموع و باةا نایافتگیکام تحم  نشانگر پایین نمرات

 از اسوووت. پایین سووط  نایافتگیکام تحم   نشووان دهند باةا

 تحلی  روش از و بررسی پایایی برای کرونباخ آةفای ضریب

 برای مقیاس ک  نمره با هاهمبسووتگی ملةفه و تأییدی عاملی

 عاملی تحلی  نتایجشوود.  پرسووشوونامه اسووتفاده روایی بررسووی

 نایافتگیکام تحم  مقیاس هایشووواخ  داد تأییدی نشوووان

 توسوووط شوووده طراحی قب  از عوام  بر روی دانشوووجویان

 ریشوووه و دارند 46/6از  باةاتر عاملی بار ،(2665هارینگتون )

 نتایج .اسوووت 36/6برابر  اتقریبً میوانگین مجذورات خطوای

 برای ابزار این که پایایی داد نشووان کرونباخ آةفای ضووریب

  ، ملةف56/6عاطفی  عدم  ملةف ،03/6کنندگان شووورکت ک 

  ملةف و ،52/6پیشووورفت   ، ملةف07/6نواراحتی  تحمو  عودم

  نمون در آةفا ضوووریب این بر علاوه اسوووت. 17/6اسوووتحقاق 

 01/6از   آن دامنه که اسوووت ایرانی  نمون از باةاتر  خارجی

 مقیاس گزارش ک برای  33/6ناراحتی( تا  تحم  عدم  )ملةف

 مرحله در حاضوور پژوهش در آزمون این اسووت. پایایی شووده

 کرونباخ آةفای روش به پیگیری و، آزمونپس آزمون،پیش

 (.20شد ) برآورد 56/6و  51/6، 05/6ترتیب  به

کار گرفته شووده در برنامه آموزشووی به ای:ج( برنامه مداخله

برگرفتووه از راهنمووای اةگوی آموزشوووی  موطوواةعووه حوواضووور

"Testing for kinder garten"  این اسووتکارن کویین .

آماده سوووازی "در ایران توسوووط عابدی و حسوووام با عنوان اثر 

ده ترجمه شووو "دبسوووتان و دبسوووتانکودکان برای ورود به پیش

با شیوه رفتاری صورت گرفت آموزش این برنامه . (74) اسوت

ای یک روز توسوووط هفتهو ای دقیقه 36جلسووو   1که در قاةب 

 .اجرا شووودهووای موةود در شوووهر تهران کودکقق در مهودمح

کرد، در هر جلسه ابتدا موارد مورد بحث را مشخ  میمحقق 

آموخت و تکاةیفی برای هوای جودیود را به مادران میمهوارت

. مادران موظف بودند کرداجرا در فاصل  بین جلسات معین می

ه های تعیین شده در خانه را بکه در فاصل  بین دو جلسه، تمرین

ند انجام رو طور عملی انجام داده و در هر جلسووه گزارشووی از

ماه پس از  4آزمون پیگیری بوه فاصوووله تکلیف را بیوان کننود. 

 بهآموزشی  دوره آموزشی آزمون اجرا شد. محتویاجرای پس

است: زیر شرا
 

 خلاصه محتوای جلسات آموزشی :1جدول 

 محتوی برنامه آموزشی جلسه

 است امیاةز گروه در آن رعایت که قوانینی بیان و کویین پروژه معرفی یکدیگر، با و درمانگر با گروه اعضای معارفه و آشنایی 7

 آن به مربوط هایبازی و کنجکاوی سط  بردن باةا آموزش 2

 آن به مربوط هایبازی و خود علایق به سرسپردگی سط  بردن باةا آموزش 4

 آن به مربوط هایبازی و پشتکار سط  بردن باةا آموزش 3

 آن به مربوط هایبازی و خودمهارگری سط  بردن باةا آموزش 5

 آن به مربوط هایبازی و تحم  شکست سط  بردن باةا آموزش 0

 جلسات در گروه اعضای حضور از سپاسگزاری و قدردانی گروه، اعضای در نشده ح  مسای  جستجوی 1

 

                                                           
1. Harrington Failure Tolerance Questionnaire  
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بعود از کسوووب مجوزهوای ةوازم از سوووازمووان  د( روش اجرا:

 بر هاآزمون آغاز دراند. افراد نمونه انتخاب شووودهبهزیسوووتی، 

 آزمون پیش جهت آن نمرات و انجام کودک و مادر روی

 یآموزش برنامه مداخلات آزمایشگروه برای سوپس. شود ثبت

 یچه گواه گروه مورد در شد و انجام گروهی صورت به کویین

 ماه 4 و آموزشوی جلسوات اتمام از پس. نشود اعمال ایمداخله

 و هگوا گروه دو برای شوخصیتی هایویژگی نمره مجدداً بعد،

 برای اجرای شود. ةازم به ذکر است که گیریاندازه آزمایشوی

ای تمامی کدهای اخلاقی مطرا شوووده توسوووط برنوامه مداخله

بدین شووونواسوووی آمریکا مورد توجه قرار گرفت؛ انجمن روان

ای هتوضووویحاتی درباره روند و چگونگی اجرای برنامهترتیب 

افراد نمونه داری به موداخلاتی، توجه به حف  رازداری و امانت

در صووورت عدم  . همچنین به آنها اطمینان داده شوود داده شوود

های مداخلاتی در هر زمان که تموای  جهت حضوووور در برنامه

    .پژوهش خار  شوندتوانند از تمای  داشتند، می

 نسخخ  )SPSS افزار  نرم از هاداده تحلی  و تجزیه برای

 مرکزی از شاخ  توصیفی آمار بخش در .شوداسخفاده  ( 32

 بخش و در( معیار انحراف) پراکندگی میانگین( و شووواخ )

 ررمک گیریاندازه با کواریانس تحلی  از  اسوووتنبواطی آموار

 شد.استفاده 

 هایافته
 برای اسووومیرنف -ةوموگروفای ابتودا آزمون کدر بخش کمّ

 این شووود. نتایج ارائهمتغیرهای پژوهش  بودن نرموال بررسوووی

 و تربزرگ 65/6آمده از  دسوت به مقادیر که داد نشوان آزمون

(. در مرحله بعد، میانگین P >65/6) اسووت نرمال نمرات توزیع

ایج نتاین . سوتاندارد متغیرهای پژوهش محاسوبه شدو انحراف ا

 ارائه شده است. (2) در جدول

 
 متغیرها نمرات استاندارد انحراف و واریانس میانگین، :2 جدول

 گروه متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

(SDمیانگین ) (SDمیانگین ) (SDمیانگین ) 

 کنجکاوی
 76/77( 30/7) 65/72( 33/7) 01/3( 54/7) آزمایش

 02/0( 05/7) 61/3( 10/7) 02/1( 01/7) گواه

 سرسپردگی به علایق خود
 71/72( 30/7) 12/74( 30/7) 06/76( 11/7) آزمایش

 02/0( 33/2) 76/3( 01/7) 01/0( 75/2) گواه

 پشتکار
 71/77( 56/7) 41/72( 21/7) 71/3( 03/7) آزمایش

 05/0( 75/2) 12/0( 65/2) 52/0( 11/2) گواه

 تحم  شکست
 51/35( 75/76) 31/766( 30/76) 15/00( 02/1) آزمایش

 11/03( 17/76) 55/03( 73/72) 31/13( 53/3) گواه

 مهارگریخود
 51/35( 66/3) 26/762( 27/76) 56/05( 40/0) آزمایش

 21/15( 24/24) 41/06( 74/27) 06/15( 16/73) گواه

 

آزمون ای هفرضدر ادامه، پیش آزمون و پیگیری افزایش یافته است.میانگین متغیرهای پژوهش در مرحله پس (2) با توجه به جدول

 .است( گزارش شده 4آن در جدول ) نتایجکه  شدگیری مکرر انجام تحلی  کواریانس با اندازه
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 متغیرها در دو گروه نمرات هایهمگنی واریانسو نتایج همگنی کوواریانس، کرویت موچلی،  :3 جدول

 

پژوهش نشوووان  بررسوووی نتایج آزمون ام باکس متغیرهای

اما با توجه به  (P <667/6آزمون معنادار اسوووت )دهود که می

ر نظصووورفتوانیم از این مفروضوووه برابری تعداد دو گروه می

فرض آزمون کرویووت موچلی برای متغیرهووای . پیشکونویوم

( برقرار اسووت. P>65/6پژوهش، با توجه به سووط  معناداری )

کی از آن اسووت که مفروضووه همگنی انتایج آزمون ةوین نیز ح

آزمون، های خطای متغیرهای پژوهش در مرحله پیشواریوانس

برای  (؛ در نتیجه P >65/6و پیگیری برقرار است ) ،آزمونپس

  آزمون تحلیبررسووی تفاوت بین دو گروه آزمایش و گواه از 

در ن آنتایج  اسوووتفاده شووود کهگیری مکرر کواریانس با اندازه

 گزارش شده است.( 3جدول )

 
 گروهی و تعامل )لامبدای ویلکز(گیری مکرر برای اثرات درونآزمون تحلیل کواریانس چند متغیره با اندازه: 4جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری F مقدار عامل متغیر

 کنجکاوی
 032/6 667/6 55/00 46/6 زمان

 731/6 662/6 05/0 05/6 و زمان تعام  گروه

 خود علایق به سرسپردگی
 304/6 667/6 71/44 54/6 زمان

 433/6 667/6 52/25 06/6 تعام  گروه و زمان

 پشتکار
 352/6 667/6 10/47 53/6 زمان

 437/6 667/6 13/23 06/6 تعام  گروه و زمان

 شکست تحم 
 174/6 667/6 07/35 20/6 زمان

 760/6 672/6 05/3 03/6 زمان تعام  گروه و

 مهارگریخود
 230/6 667/6 73/70 16/6 زمان

 704/6 667/6 30/1 04/6 تعام  گروه و زمان

 

نمره  شوووود( مشووواهووده می3طور کووه در جوودول ) همووان

و  ،آزمونآزمون، پسمتغیرهوای پژوهش در سوووه زمووان )پیش

همچنین بین (. P<65/6پیگیری( تفاوت معناداری با هم دارند )

ها و پیگیری( و گروه ،آزمونآزمون، پسنمرات عوامو  )پیش

 ؛(P<65/6در متغیرهای پژوهش تعام  معناداری مشاهده شد )

آزمون و بنووابراین نمرات متغیرهووای پژوهش در مرحلووه پس

کرده  معناداری تغییرآزمون به طور پیگیری در مقایسوووه با پیش

در گروه آزمایش و تفاوت متغیرهای پژوهش  ،ادامهدر  اسووت.

 )خی دو( کرویت موچلی باکس ام (F) متغیر
 لوین

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 کنجکاوی
(00/5 )02/40 

667/6 P= 

(70/4 )30/6 

452/6 P= 

53/6 

332/6 P= 

61/7 

463/6 P= 

51/6 

354/6 P= 

 خود علایق به سرسپردگی
(54/3 )36/20 

667/6 P= 

(50/5 )34/6 

607/6 P= 

73/6 

167/6 P= 

660/6 

323/6 P= 

07/6 

343/6 P= 

 پشتکار
(37/0 )06/55 

667/6 P= 

(05/6 )30/6 

053/6 P= 

05/4 

653/6 P= 

04/2 

763/6 P= 

30/7 

220/6 P= 

 شکست تحم 
(46/3 )20/50 

667/6 P= 

(63/3 )33/6 

723/6 P= 

56/7 

223/6 P= 

45/6 

554/6 P= 

61/6 

107/6 P= 

 مهارگری خود
(30/22 )00/736 

667/6 P= 

(24/4 )35/6 

730/6 P= 

24/2 

743/6 P= 

70/2 

735/6 P= 

03/4 

652/6 P= 
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گزارش شوووده  (5)که نتایج آن در جدول بررسوووی شووود  گواه

  است.
 

 گیری مکررآزمودنی با اندارهآزمودنی و درونآزمون تحلیل کواریانس بین :5جدول 

 مجموع مجذورات عامل متغیر
درجه 

 آزادی
 سطح معناداری F میانگین مجذورات

مجذور 

 اتا
 توان آزمون

 کنجکاوی

 666/7 540/6 667/6 30/03 46/53 2 06/770 زمان

 364/6 611/6 662/6 56/0 20/3 2 51/0 گروه*  زمان

     05/6 750 07/762 خطا

 666/7 370/6 667/6 56/55 66/415 7 66/415 گروه

 به سرسپردگی

 خود علایق

 666/7 443/6 667/6 64/36 62/56 2 65/766 زمان

 666/7 212/6 667/6 73/23 30/40 2 31/12 گروه*  زمان

     25/7 750 30/733 خطا

 666/7 355/6 667/6 63/05 36/054 7 36/054 گروه

 پشتکار

 666/7 474/6 667/6 50/45 66/53 2 66/770 زمان

 666/7 202/6 667/6 03/21 34/35 2 01/37 گروه*  زمان

     05/7 750 10/250 خطا

 666/7 423/6 667/6 47/41 54/476 7 54/476 گروه

 شکست تحم 

 666/7 064/6 667/6 53/770 64/2052 2 61/5163 زمان

 047/6 603/6 660/6 23/5 41/721 2 15/253 گروه*  زمان

     65/23 750 70/4154 خطا

 333/6 276/6 667/6 10/26 00/5060 7 00/5060 گروه

 یرمهارگخود

 666/7 736/6 667/6 44/70 67/2217 2 62/3532 زمان

 325/6 604/6 667/6 63/1 44/012 2 01/7133 گروه*  زمان

     03/724 750 30/73473 خطا

 666/7 446/6 667/6 43/40 54/71365 7 54/71365 گروه

 

دهد که اثرات ( نشان می5آمده در جدول )نتایج به دست 

اصولی عضویت گروهی )آموزش برنامه کویین در مقاب  عدم 

نمرات از نظر  های پژوهشی در مجموعارائه آموزش( در گروه

کست ش خود، پشتکار، تحم  علایق به کنجکاوی، سرسپردگی

 ؛(P<65/6دهند )تفاوت معناداری را نشان می مهارگریو خود

آموزش برنامه کویین بر افزایش نمرات  تأثیر دیگربوه عبوارت 

متغیرهوای پژوهش گروه آزموایش در مقووایسوووه بوا گروه گواه 

با اسوووتفاده از نمودار، نحوه روند تغییر  در ادامه معنادار اسوووت.

آزمون، میووانگین متغیرهووای پژوهش طی سووووه مرحلووه )پیش

و پیگیری( و در دو گروه )آزمایش و گواه( نشووان  ،آزمونپس

 داده شده است.
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علایقسپردگی به رساثر تعامل زمان و گروه بر  :2اثر تعامل زمان و گروه بر کنجکاوی                                  نمودار  :1نمودار                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تحمل شکستاثر تعامل زمان و گروه بر  :4نمودار                                                    پشتکاراثر تعامل زمان و گروه بر  :3نمودار                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
ر خودمهارگریاثر تعامل زمان و گروه ب :5نمودار   

 

میزان  شوووودهموانطور که در نمودارهای باةا مشووواهده می

  تحم پشوووتکار، خود، علایق به سووورسوووپردگی کنجکاوی،

آزمون و پیگیری در مراح  پس مهارگریخود و ،شوووکسوووت

گروه آزمایش افزایش معناداری را نشوووان داده اسوووت که این 

  شود. روند افزایش نمرات در گروه گواه دیده نمی

 گیریبحث و نتیجه
 اساس بر آموزشی مداخله تأثیر هدف پژوهش حاضور بررسوی

 رسپردگیس کنجکاوی،) شخصیتی هایویژگی بر کویین برنامه

 (مهارگری خود و شووکسووت تحم  پشووتکار، خود، علایق به

 ها نشوووان داد که مداخلهیوافته .بود  دبسوووتوانیپیش کودکوان

 گروه گروه

 گروه

 گروه گروه
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 کویین منجر به افزایش کنجکاوی، برنامه اسوواس بر آموزشووی

 و شوووکسوووت تحم  پشوووتکار، خود، علایق به سووورسوووپردگی

برخی ا بها این یافته. شوود دبسووتانیپیش کودکان مهارگریخود

که در ادامه به آنها اشاره  است همسو های قبلینتایج پژوهشاز 

 . شودمی

نشووان دادند که هوش هیجانی و ( 70) واشوویسووت و میشووارا

معنوی راهکوارهوای منواسوووبی برای کاهش تنیدگی هسوووتند. 

نیز نشوووان داد که  (73) همکاران و های پژوهش رامانییوافتوه

های خودمهوارگری در کودکوان بوا توانوایی مودیریوت چواةش

معتقد  (73) همراه اسوووت. از طرفی کلاینزرفتواری و هیجوانی 

تواند با تلاش کافی از نوع مناسوووب به که هرکسوووی می اسوووت

واةدین باید به کودکان  (71) باةا برسد. بنا بر نظرمریمن سطوا

ا ب کمک کنند تا مشوووکلات را درک کنند و بر آن غلبه کنند.

توان نتیجه گرفت که طور می هوا ایناسوووتنواد بوه این پژوهش

حاضووور بعد از اجرای برنامه  کودکان پژوهشهیجوانی  هوش

 برابر دراسوووت و همچنین  افزایش یافته ،کویین با مادرانشوووان

 بیشووتری مقاومت ،آورکننده و تنششوورایط ناکام و رویدادها

 با دشووووار، هایموقعیت . هنگام رویارویی باکسوووب کردنود

 بردباریعقلایی(،  مسووائ  )منطقی و و موقعیت تحلی  و تجزیه

هاى تجربه از اسووتفاده با کار( و)سووازش شوورایط با انطباق و

 بهبود به امیدواری با نگر( وگذشوووته و گراگذشوووته )تجربه

 مدیریت ومهار در  بیشوووتری آینده( توانایی به موقعیت )امید

نووایووافتگی بهتر عموو  دارنوود و در برابر کووام هووای خودهیجووان

 قوودرت هووای هوش،جنبووهکننوود. در واقع بووا افزایش این می

 طوری به کودکان افزایش یافته، خودآگاهی پذیری وانعطاف

 بیشتری صبوری و بردباری ها،و سوختی مشوکلات برابر در که

نشوووان  ح  راه یافتن برای تلاش بیشوووتری دهند ونشوووان می

پویاتر  و کرده بهتر تحم  را هادهند. این کودکان سووختیمی

 کنند. عم  می

 و یادگیری تفکر، توانایی عنوان به عام معنای در هوش

 ابعاد دارای که شودمی تعریف جدید موقعیت با سازش ظرفیت

(. 21) است اخلاقی و معنوی، هیجانی و عاطفی، ذهنی، مختلف

 عنوان اةمللی کارکرد، انگیزه بهبین بنودیطبقوه از طرفی، در

 و عم  رفتار و مشوق شودکه سائقمی تعریف ذهنی عملکرد

 دهنده نشوووان خردسووواةان انگیزشوووی (. رفتارهای24اسوووت )

 و توسعه ها،کسب مهارت برای هایشوانتوانمندی و هاظرفیت

 هایسووال در عملکرد ارتقاء و کفایت و صوولاحیت پرورش

 از اسووتفاده (. با20شووود )گرفته می درنظر نونهاةی، دوران آتی

 و ضووومن آموزش آنها در گنجاندن و مناسوووب راهبردهای

ه ب آموزاندانش یادگیری بر شوووگرفی توان تأثیرتدریس، می

 کویین، افزاییهوش و توانمندسوووازی نامهبر. اشوووتجای گذ

 کلیش به را بازی و یادگیری کهاست  کارآمد و جامع ایبرنامه

  .استکرده  ترکیب هم با ماهرانه

 یانتوان چنین بآمده می دسوووتنتوایج به دیگر از در تبیین

 به عنوان کنجکاوی (26به نق  از ) برةینطبق نظریه کوه  کرد

 و اسووت زندگی در ایفوق اةعاده اهمیت دارای درونی سووائق

 کودکی در خصوووو هبوو را مووا از رفوتووارهووای بسووویوواری

دیگر  عبارت به و کندمی حف  و هودایوت انگیزانود،برمی

 .پوودیوودآورد رفتووار بروز برای فراوانی انوگیزش تووانوودموی

 در شکافی به فرد است که محرومیت از احسواسی کنجکاوی

 کهاسووت  اطلاعاتی جسووتجویدر  و بردمی پی خودش دانش

شووود. می برانگیخته و هدیبخشوو بهبود را حس محرومیت این

 داندشووخ  می آنچه"بین  تفاوت در واقع بهاطلاعاتی شووکاف

 دانش که طور همان .شووود، گفته می"بداند خواهدمی آنچه و

 شوووکاف از یابد،می افزایش خا  یوک موضووووع در فرد

 شوووود؛آگاه می نیز دارد دانش حوزه آن در که اطلواعاتی

با توجه آید. می پدید کنجکاوی برای ضروری شورط بنابراین

 داشووتن با توان گفت که واةدینمی ارائه شووده توضوویحات ه ب

 فراهم ایزمینووه مربوط، هووایمهووارت و ةووازم هووایآگوواهی

شده  تقویت کودکان در پرسشگری و کنجکاوی تا اندسواخته

آگاهی و اسوووتفاده واةدین از این . اندکرده هودایت را آن و

 سووومووت بووه موهبووت در کودکووان، بوواعووث گرایش کودکووان

 به و برانگیز شدچاةش و تجارب جدید جستجوی و شوناسایی
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 و یادگیری از میزانی به افزایش منجر طورغیرقواب  اجتنابی

  .ه استدانش شد و هاگسترش مهارت و تحول

توان به عدم کنترل بعضی از های پژوهش میاز محدودیت

وضوووعیت اقتصوووادی و تعداد فرزندان(  گذار )مانندتأثیرعوام  

محوودود کردن جووامعووه آموواری بووه گروه سووونی اشووواره کرد. 

 های پژوهشتوان از دیگر محدودیتدبسوووتوانی را نیز میپیش

کنون در ایران مورد در هر صووورت این موضوووع تابرشوومرد. 

ارزیابی و پژوهش قرار نگرفته است و ةازم است با پژوهش در 

هاد یشوون. همچنین پپژوهشووی برطرف شوووداین زمینه، این خلاء 

انجام  مختلف های سوونیگروهشووود که پژوهش حاضوور در می

ر سط  د شود تا اعتبار پژوهش با اطمینان بیشتری برآورد شود.

ی اثربخش بودن این برنامه مداخلهکواربسوووتوه بوا توجوه به ابوه

های در قواةوب برنامهشوووود این دوره آموزشوووی پیشووونهواد می

 آموزشی و درسی غیررسمی در مدارس اجرا شود.

ی خانم ادکتر رسووواة این پژوهش برگرفته از  تشررکر و ردردانی:

را طکه  است نژاد در رشوته روانشناسی دانشگاه ایلاممعصوومه بذول

شورای پژوهشی تصویب  37در جلسه شماره  4/77/30در تاریخ آن 

 د،موةو هایمهدکودک پرسن  و مدیریتاز وسیله  است. بدین شوده

تموامی موادرانی کوه در اجرای این پژوهش مشوووارکوت داشوووتند و 

راهنما و مشوواور این پژوهش تشووکر و قدردانی تادان همچنین از اسوو

 شود.می

اد منافع تض این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تضاد و منافع:

 به دنبال نداشته است.
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Abstract 
Background and Purpose: Research evidence suggests that cognitive development is a critical factor 

in shaping the personality. This study aimed to investigate the effect of educational intervention based 

on Quinn's training program on the personality traits (curiosity, devotion to a passion, persistence, a 

tolerance for failure, and self-control) of preschool children.  

Method: This experimental study was of pretest-posttest-follow-up design with a control group. The 

population of the study included the mothers of all 5-year old children presenting the kindergartens and 

preschools of District 3 of Tehran in the academic year of 2017-2018. A sample of 80 mothers selected 

by cluster sampling method was randomly divided into two groups of 40. Research tools included 

pediatric volitional questionnaire (Geist& Kielhofner, 1998), self-control scale (Kendall & Wilcox, 

1979) and frustration discomfort scale (Harrington, 2005). The experimental group underwent Quinn's 

training program in seven 90-minute sessions. Data were analyzed using repeated measure analysis of 

covariance. 

Results: Findings of the study showed that Quinn's training program had a significant effect on the 

personality traits (curiosity, devotion to a passion, persistence, a tolerance for failure, and self-control) 

of preschool children and that this effect was constant in the follow-up phase (P˂0.01). 

Conclusion: Based on the findings of the present study, Quinn's training program affected the 

personality traits of the children by making positive changes in their mothers, e.g. increasing the 

emotional intelligence.  

Keywords: Quinn's training program, personality traits, preschool children 
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