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 Background and Purpose: Preschool period is one the most important developmental periods in 

childhood that paying attention to it can lead to the development of healthy personality in adulthood, 

because concepts related to cognitive, emotional, affective, and social development are founded and 

evolved in this period. Accordingly, the present research was conducted to investigate the 

effectiveness of Quinn’s early childhood training program on the self-esteem of preschool children.  

Method: This study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. 

The study population included all the preschool children (aged 5) and their parents (aged 34-42) in 

Isfahan city in the academic year 2016-2017. Through referring to the preschool centers and using 

convenience sampling, 30 children and their parents were invited to participate in the study. Then the 

parents were randomly assigned either to the experimental or the control group (15 individuals per 

group). Self-esteem Scale for Children (Azizi Moghaddam, 2007) was used to collect the data. Before 

executing the intervention (Quinn’s early childhood training program), the pretest was administered 

to both the experimental and control group. Then the experimental group received eight 90-minute 

sessions of Quinn’s early childhood training program. Upon the end of the intervention, both groups 

were administrated the posttest.  

Results: Results obtained by the analysis of covariance showed that Quinn’s early childhood training 

was effective on children's self-esteem (P<0.0005), in such a way that it could explain 29 % of the 

variance in the preschool children's self-esteem.   

Conclusion: Quinn’s early childhood training program teaches parents the techniques of reinforcing 

the knowledge, memory, visual-spatial reasoning, cognitive skills, and fine motor skills and in this 

way improves the self-efficiency in children which consequently shapes the higher self-esteem in 

them over the time.    
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مقاله پژوهشی

  دبستانیخود كودكان پيشاثربخشی برنامه آموزشی زودهنگام كوئين بر حرمت

 2*، احمد عابدي1ناز صنيعی آبادهسايه

 شگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران)خوراسگان(، دانشناسی عمومی، واحد اصفهان کارشناسی ارشد روان. 9

 شناسی، دانشگاه اصفهان، ایرانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان. دانشیار گروه روان2

 مشخصات مقاله
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 :هادواژهيكل
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 91/99/19دریافت شده: 

 29/99/11پذیرفته شده: 

 29/55/19منتشر شده: 

خصتتتیت تواند به تحول شتتهای تحولی کودکان بوده که توجه به آن میترین دورهدبستتتانی به عنوان یکی از مه دوره پیشزمينه و هدف:  

یابد. بر یگذاری و تحول مستال  در بررگسالی منرر شود، زیرا مفاهی  مرتط  به تحول شناختی، هیرانی، عاففی، و اجتماعی در این دوره پایه

 ام شد.انر پیش از دبستانخود کودکان کوئین بر حرمت نگامزودهبرنامه آموزشی این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی 

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شتتامت تمامی آزمون و پسآزمایشتتی با فرپ پیشروش پژوهش حاضتتر آزمایشتتی از نوم نیمه روش:

بود. در پژوهش حاضر با مراجعه به  9415-19سال( در شهر اصفهان در سال تحصیلی  32تا  43ساله( و والدین آنها ) 5دبستانی )کودکان پیش

کودک انتخاب و از والدین آنها جهت شرکت در پژوهش دعوت  45گیری دردستترس ، تعداد دبستتانی با استتفاده از روش نمونهمراکر پیش

ده در این پژوهش شتتامت نفر در هر گروه(. جایدهی شتتدند ابرار مورد استتتفا 95شتتد. ستتاس والدین در دو گروه آزمایش و گواه به تصتتادف )

آزمون برای دو ( بود. قطت از ارائه مداخله )دوره آموزشی زودهنگام کوئین(، مرحله پیش9499کودکان )عریری مقدم، خود حرمتپرستشنامه 

پس از ای( دوره آموزشی زودهنگام کوئین قرار گرفت. دقیقه 15جلسه ) 9گروه آزمایش و گواه اجرا شتد و ساس گروه آزمایش در معر  

 آزمون گرفته شد.پایان دوره مداخله از هر دو گروه پس

کودکان خود حرمتهای حاصتت از پژوهش حاضتر با روش تحلیت کواریانس نشان داد که برنامه آموزشی زودهنگام کوئین بر یافته ها:يافته

دبستتانی توس  برنامه آموزشی زودهنگام ان پیشخود کودکدرصتد تیییرات حرمت 21ای که (؛ به گونه>5555/5Pدبستتانی تثثیر دارد )پیش

 شود.کوئین تطیین می

فضتتتایی،  -هایی مانند چگونگی تقویت مهارت دانش، حافظه، استتتتدلال دیداری درآموزش برنتامه کوئین به والدین، تکنی  گيري:نتيجه

طب بهطود ادراک خودکارآمدی در کودکان و به های حرکتی ظریف فرزندشان آموزش داده شد و در نتیره سهای شناختی، و مهارتمهارت

 خود بالاتر در آنها شده است.گیری حرمتمرور زمان باعث  شکت
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 مقدمه
کننده ستلامت در فی دوران زندگی است ترین تعیینکودک مه تحول 

یری از و پیشگتحول برای دبستتانی فرصتت بسیار مهمی های پیشو ستال

حساس  دبستانی به عنوان دورهپیش هایسال (.9استت )تحولی اختلالات 

و  آموزیپذیری میر است، ترربههمه ابعاد که همراه با انعطافدر تحول 

(؛ زیرا موفقیت 2های محیطی اهمیت زیادی دارد )فراه  آوردن محرک

کودکان در مدرستته تا حدودی به رویدادهایی بستتتگی دارد که آنها قطت 

 (.3و  4اند )از ورود به مدرسه ترربه کرده

شتتتخصتتتیت ستتتال  تحول  دبستتتتانی،یکی از اهداف مه  دوره پیش

های بسیاری است که یکی کودک استت. شتخصیت سال  دارای ویژگی

کودک خود حرمتبالا استتت. از آنرا که  9خودحرمتترین آنها از مه 

ستتازد، دارای زمینه و استتاس ادراک وی از ترارب زندگی را فراه  می

ای استتت. کودکی که احستتاس خوبی در مورد خودش دارد ارزش ویژه

به احستتاس فرد خود حرمت(. 9و  5تواند با مشتتکلات کنار بیاید )بهتر می

از  (.1نستتطت به ارزشتتمندی و تثیید او نستتطت به خودش مربو) استتت )

شتتود که دارای تثثیر شتتناختی یاد میای روانبه عنوان پدیدهخود حرمت

(. کودکان و 9بر فرایندهای هیرانی، احستاستی، و شناختی است )حتمی 

راری توانند در برقکنند، میبالایی را ترربه میخود حرمتنوجوانانی که 

های مختلف احستتاس ارتطا) و ابراز احستتاستتات و عوافف در موقعیت

ه و علاوه بر آن، با برخورداری از تحمت روانی شتتکستتت، توانمندی کرد

مسئولیت عواقب شکست احتمالی را بر عهده گیرند. در نهایت این افراد 

دارای احساس مثطت نسطت به خود و دارای منطع مهارگری درونی هستند. 

ده پایین به دیگران وابسته بوخود حرمتدر مقابت کودکان و نوجوانان با 

گیری ت شتتکستتت دچار ستترخوردگی شتتده و در تصتتمی و با عدم تحم

 (.95و  1مشکت دارند )

 های اولیه دبستاندر دوران پیش از دبستتان و ستالخود حرمتبهطود 

های تحول از اهمیتی دوچندان برخوردار بته دلیتت تثثیر آن بر دیگر جنطه

یتافته، تحول(. کودکتان بتا عوافف و رواب  اجتمتاعی 92و  99استتتت )

بیشتتتتر در خود حرمتهتری در مدارس دارند و همچنین دارای عملکرد ب

(. در ی  مطالعه مشتتتخ  94-95برانگیر هستتتتند )انرام تکالیف چالش

های اجتماعی و درصتتتد از کودکان قطت از مدرستتته مهارت 35شتتتد که 

                                                           
1. Self-esteem 

(، بنتتابراین لتازم استتتت این 99کننتتد )عتاففی مورد نیتاز را کستتتب نمی

(. برای برفرف 91تشخی  داده شوند )مشتکلات در مراحت اولیه تحول 

لات کارگیری مداخکردن این مشتکلات، یکی از بهترین اصول علمی، به

 (.99زودهنگام است )

ای هفعالیت کارگیری همهزودهنگام مستتتتلرم به های مداخلهبرنتامته

دین های والآموزشی و توانطخشی است که متوجه کودک و نیر راهنمایی

ها است، به فوری که به محض مشخ  شدن مشکت کودک، این فعالیت

متداخلته زودهنگام در ارتطا) با کودک، (. 91-25آینتد )بته اجرا در می

مداخله  یبه فور کل و تر جامعه استعیوس شطکه ریخانواده و ن، او نیوالد

 (. 29-24اند )محورهای خانوادهدبستانی فعالیتزودهنگام وآموزش پیش

برنامه  برای رستتتیدن به این مقصتتتود،های ارائه شتتتده از جمله برنامه

ده ای ترکیب شیادگیری و بازی به شکت ماهرانه است که در آن 2کوئین

شود که کودکان استت. این برنامه شتامت هفت مهارت پایه و استاسی می

ند ا تها عطاراین مهارت. باید پیش از ورود به دبستتتان آنها را یاد بگیرند

مطلب، حافظه، توانایی ریاضتتتی،  هتای زبتانی، دانش/ درکمهتارت :از

های حرکتی مهارت و های شتتتناختی،مهارت فضتتتایی،استتتتدلال دیداری

 هارم در این برنامه دو توانایی دیگر نیر شتتامت ستترعت پردازش و .ظریف

های فوق، پنج علاوه بر مهارتهمچنین . شتتتودتوجه نیر آموزش داده می

شتتتود که ویژگی شتتتخصتتتیتی کودکان خردستتتال نیر پرورش داده می

علایق خود، پشتتتتکار، تحمت  ند از: کنرکاوی، ستترستتاردگی بهاعطارت

(. ابراهیمی، عتابتدی، یتارمحمدیان و 23و خودمهتارگری )شتتتکستتتت، 

( در پژوهش خود نشتان دادند که برنامه آموزشی کوئین بر 25فرامرزی )

اختی و شنروان-یادگیری عصببه اختلالات ستلامت روان کودکان مطتلا 

های دند آموزشمطالعات بسیاری نشان دا ،مؤثر است. علاوه بر اینتحولی 

اعی و اجتمتحول شناختی، تحول زودهنگام به کودکان بر سلامت روان، 

 (.21-25، 91رفتاری، و افرایش ترارب مثطت آنها تثثیر معنادار دارد )

دبستتتانی و اهمیت مستتائت یاد با توجه به دوره حستتاس کودکان پیش

کودکان و اهمیت و تثثیر مداخلات زودهنگام خود حرمتشده مربو) به 

هتا و یتادگیری کودکتان و همچنین کمطود مطالعات در زمینه بر توانتایی

ای در این زمینه برای کودکان پیش از هتای آموزشتتتی و متداخلهبرنتامته

د تا کندبستان در ایران، پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت زیادی پیدا می

2. Quinn’s Programs 
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برای دستتتتیابی به هویتی موفق و در پی آن  هایییا ایده هابتوان پیشتتتنهاد

شکوفایی  وتحول شتخصتیتی سال  ارائه داد تا به دنطال آن افراد بتوانند با 

د. نهای شناختی و روانی خود برای زندگی بهتر خویش گام بردارتوانایی

کارگیری مداخلات زودهنگام جهت بهطود علاوه بر این توجه به اهمیت به

های پیشین به میران زیادی دبستتانی در پژوهشیشخود در دوره پحرمت

تواند به عنوان راهگشایی میفول مانده استت که انرام پژوهش حاضر می

برای پر کردن خلاء پژوهشتی ککر شده به شمار رود. از این رو هدف از 

آموزشتتتی زودهنگام کوئین بر انرتام این پژوهش بررستتتی تتثثیر برنامه 

 ستان است. کودکان پیش از دبخود حرمت

 روش
ی آزمایشفرپ پژوهش، نیمهكنندگان: الف( طرح پژوهش و شرركت

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شتتتامت آزمون و پساز نوم پیش

دبستتتانی و والدین آنها در شتتهر اصتتفهان در ستتال تمامی کودکان پیش

رنامه بدر این پژوهش متییر مستقت عطارت بود از بود.  9415-19تحصیلی 

کودکتتان خود حرمتتتو متییر وابستتتتتته آموزشتتتی زودهنگتتام کوئین 

جهتت انتختاب حر  نمونه، با مراجعه به ی  مرکر . دبستتتتتانی بودپیش

کودک انتخاب و از  45گیری دردستتترس، دبستتتانی، از فریق نمونهپیش

نفر از والدین از  5والدین آنها جهت شتتترکت در پژوهش دعوت شتتتد. 

راف دادند که با والدین داوفلب دیگر جایگرین شرکت در پژوهش انص

 شتتدند. ستتاس والدین انتخاب شتتده به صتتورت تصتتادفی در دو گروه

نفر  95دلیت انتخاب نفر( جایدهی شتتتدند.  95و گواه )هر گروه آزمایش 

( بیان 29که دلاور )مربو) بود. چنانبرای هر گروه، رجوم بته منابع علمی

نفر برای  95روش پژوهش آزمایشتتتی، تعداد هایی با دارد در پژوهشمی

لازم به ککر استتتت که در این پژوهش یکی از کند. هر گروه کفایت می

توانستتتند در پژوهش شتترکت کرده و محتویات والدین )پدر یا مادر( می

آموزش دیده را با همستتر خود نیر در میان گذاشتتته تا ی  اشتتتراک در 

د. ه کوئین( در والدین شتتتکت گیرشتتتیوه تعاملی با فرزند )منططق با پرو 

 نیدر اوالدین حاضر  دادشناختی نشان ی جمعیتهادادهنتایج حاصتت از 

 ستتال 35/41و با میانگین ستتنی  ستتال 32تا  43پژوهش دارای دامنه ستتنی 

بیشتتتر افراد حاضتتر در پژوهش دارای ستتطل تحصتتیلات  نیهمچن بودند.

پژوهش شامت رضایت های ورود به ملاکدرصد(.  39کارشناسی بودند )

مدیر و مربی واحد مربوفه و انرام همکاری لازم و رضایت والدین جهت 

های خروج از مطالعه نیر شتترکت در برنامه آموزشتتی بود. همچنین ملاک

غیطت در دو جلسه آموزشی و عدم همکاری و انرام ندادن تکالیف  شامت

 بود. مشخ  شده در کلاس 

 ب( ابزار 

 25خود کودکانپرستتتشتتتنامه حرمت :9کودکان خودحرمت. پرسشنامه 9

این . استفراحی شتده  9499 در ستال مقدمگویه دارد و توست  عریری

خیلی زیاد، زیاد، ک ، ای )ه صتتتورت مقیاس چهار درجهچ  لیستتتت ب

، 9ها به ترتیب که هر ی  از این گرینه شتتتودگذاری مینمره( خیلی ک 

به  25و  1، 9، 5، 3، 4سؤالات که ککر است امتیاز دارند. لازم به  3و  4، 2

حداقت نمره این . (21شتتوند )به نقت از گذاری میصتتورت معکوس نمره

دهنده استتت. کستتب نمره بالاتر نشتتان 95و حداکثر نمره  25پرستتشتتنامه 

برای ستتنرش لیستتت چ این خود بالاتر در نرد کودکان استتت. حرمت

ه تهیه شتتدکلی، اجتماعی، یادگیری، خانوادگی، و جستتمانی خود حرمت

عریری مقدم چ  لیستتتت را در اختیار چند نفر از دانشتتترویان استتتت. 

قرار  تربیتی شناسیهای مدیریت آموزشی و روانکارشتناستی ارشد رشته

اند. جهت ستتتنرش لیستتتت را بالا ارزیابی کردهداد و آنهتا روایی چت 

که پایایی نمره کت  قرار گرفت  نفر 45ختیار در ا این پرستتشتتنامهپایایی، 

، بعد 33/5و پایایی بعد اجتماعی  91/5پرسشنامه با روش آلفای کرونطاخ 

دستتت آمده به 9/5، و بعد جستتمانی 15/5، بعد خانوادگی 19/5یادگیری 

(. میران پایایی این پرستشتنامه در پژوهش حاضتتر با استفاده از 21استت )

و پایایی بعد  95/5ی نمره کت پرستتتشتتتنامه ضتتتریب آلفای کرونطاخ برا

، و بعد جسمانی 95/5، بعد خانوادگی 11/5، بعد یادگیری 51/5اجتماعی 

 محاسطه شد. 94/5

ای در پژوهش حاضتتتر برگرفته از برنامه مداخلهاي: ج( برنرامه مداخله

جلستتته آموزشتتتی ی  و نی  ستتتاعته، به  9( بود که در 45برنامه کوئین )

ای ی  جلسته در فی دو ماه توست  نویسنده اول هصتورت گروهی، هفت

انی بستداجرا شد. این برنامه مخت  سنین پیش 9پژوهش به شرپ جدول 

های خواندن، ادراک، حافظه، گوش دادن، هارتماستتتت کته به تقویت 

 پردازد.فضایی می -ریاضیات، و مفاهی  ترسمی
 

                                                           
1. Children's self-esteem questionnaire 
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 (03آموزش زودهنگام كوئين ): خلاصه برنامه 1جدول

 محتواي جلسه عنوان جلسه

 ستانیدبپیش های لازم در دورهمعرفی برنامه کوئین/ آشنایی با مهارت 9

دبستان و پنج مهارت حیاتی که هر کودکی برای موفقیت در دوره پیش بسیار موفق توانایی کودکان معرفی هفت

های کودک از آموزش وارد کردن یادگیری به فرز نامحسوس در لحظهزندگی آینده به آنها نیاز خواهد داشت، 

 فریق بازی

2 
ی برای های هفتگانه/ سازهایخواندن، فعالیتی برای تقویت تمام توانایی

 های هفتگانهتقویت توانایی

 ایی برایهقطت و بررسی گرارش تکالیف منرل، آموزش تکنی  خواندن دیالوگی و تکنی  مرور مطالب جلسه

هایی با استفاده از موسیقی و سازهای خانگی مانند: دار و بازیهای قافیهگویی، آموزش بازیتقویت مهارت داستان

 گروه موسیقی خانگی

4 
 توانایی 9کردن؛ راهی برای تقویت صحطت

 

دن با زهایی در زندگی روزمره برای حرف قطت و بررسی گرارش تکالیف منرل، آموزش تکنی  مرور مطالب جلسه

های وا گان، درک مطلب، دانش، هایی برای تقویت حوزهپنگی، آموزش بازیکودک و انرام مکالمات پینگ

 ها.ها و تفاوتشطاهت

 هایی برای آموزش مهارت گوش دادن به کودکانفعالیت 3
مره ندگی روزهایی در زها و تکنی قطت و بررسی گرارش تکالیف منرل، آموزش انرام بازی مرور مطالب جلسه

 گویی کودک مانند بازی اجازه هست؟برای تقویت مهارت گوش دادن و پاسخ

 تقویت مهارت دانش/ دریافت )درک مطلب(/ تقویت مهارت حافظه 5
هایی در زندگی روزمره برای آموزش قطت و بررسی گرارش تکالیف منرل، آموزش تکنی  مرور مطالب جلسه

 های تقویت حافظه.دن و... ، آموزش تکنی ها، حروف و اعداد، اعضای برنگ

 تقویت مهارت ریاضیات، تقویت مهارت استدلال دیداری ت فضایی 9
رای آموزش هایی بقطت و بررسی گرارش تکالیف منرل، معرفی مفاهی  ریاضی و آموزش تکنی  مرور مطالب جلسه

 استدلال دیداری ت فضاییهایی برای تقویت چینی، آموزش بازیاین مفاهی  مانند الگوی مهره

 های حرکتی ظریفهای شناختی و مهارتتقویت مهارت 1
اختی، های شنهایی برای تقویت مهارتقطت و بررسی گرارش تکالیف منرل، آموزش تکنی  مرور مطالب جلسه

 های حرکتی ظریف.هایی برای تقویت مهارتها و تکنی آموزش انرام بازی

9 
که هر کودکی برای موفقیت در زندگی مهارت حیاتی  5تقویت 

 آینده به آنها نیاز خواهد داشت

های کنرکاوی، سرساردگی به علائق، قطت و بررسی گرارش تکالیف منرل، معرفی مهارت مرور مطالب جلسه

 هاهای تقویت آنتکنی  نایافتگی، خودمهارگری، و آموزشپشتکار، تحمت شکست و کام

 

 دبستتتانی، ازابتدا با هماهنگی مدیران مهدکودک و پیش: د( روش اجرا

ور حض دبستانیدر مهدکودک و پیش ایهجلس فی تا ددعوت ش نیوالد

یابند. ستاس پرو ه کوئین به شتکت کلی برای والدین توضیل داده شد و 

از آنان جهت شتترکت در پژوهش دعوت به عمت آمد. ستتاس با انتخاب 

نفر( بته شتتتکت  45آزمون، والتدین منتختب )اجرای پیشحر  نمونته و 

هتای آزمتایش و گواه جتایدهی شتتتدند. در گام بعد تصتتتادفی در گروه

پرو ه کوئین بر روی والدین حاضر در گروه بر  مطتنی آموزشی جلستات

آزمایش اجرا شتد؛ این در حالی بود که والدین حاضر در گروه گواه در 

بهره و در نوبت دریافت مداخله بی فول اجرای پژوهش از دریتافتت این

جهت رعایت اخلاق در پژوهش آن بعتد از اتمتام فراینتد پژوهش بودند. 

رضتایت والدین برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از تمامی مراحت 

افمینان داده شد که آنان گواه شدند. همچنین به افراد گروه  مداخله آگاه

ن مداخلات را دریافت خواهند کرد. نیر پس از اتمام فرایند پژوهشتتتی ای

نها محرمانه باقی آکه افلاعات  دهمچنین به هر دو گروه افمینان داده شتت

مداخله،  در نهایت، بر روی گروه .متانتد و نیتازی به درج نام نیستتتتمی

انرام شتتد در حالی  مداخله آموزشتتی برنامه کوئین مطابق با جدول ی 

 ین مداخله را دریافت نکردند.در فول اجرای پژوهش اگواه که گروه 

ها از دو سطل آمار توصیفی در این پژوهش برای ترریه و تحلیت داده

و استتتنطافی استتتفاده شتتده استتت. در ستتطل آمار توصتتیفی از میانگین و 

انحراف استتاندارد و در سطل آمار استنطافی از آزمون تحلیت کواریانس 

از  آماری با استتتفادهبرای بررستتی فرضتتیه پژوهش استتتفاده شتتد.  نتایج 

 مورد ترریه و تحلیت قرار گرفته است. SPSSافرارآمار نرم 24ویرایش 

 هايافته
اه گوو آزمایش ی هاخود در گروه حرمت میانگین و انحراف معیار مؤلفه

 ارائه شده است. 2آزمون در جدول در مراحت پیش و پس
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 خود بر اساس گروه آزمايش : ميانگين و انحراف استاندارد حرمت 2جدول 

 و گواه

 نميانگي نوع آزمون گروه
انحراف 

 استاندارد

آزمون شاپيرو 

 ويلک

گروه 

 آزمایش

 24/5 539/9 14/95 آزمونپیش

 33/5 594/9 14/95 آزمونپس

گروه 

 گواه

 99/5 351/5 51/93 آزمونپیش

 41/5 952/9 91/94 آزمونپس

 

هتتای فر قتطتتت از ارائتته نتتتتایج تحلیتتت آزمون کواریتتانس، پیش

های پارامتری  مورد ستتنرش قرار گرفت. بر همین استتاس نتایج آزمون

ع فر  نرمال بودن توزیآزمون شتتتاپیرو ویلت  بیتانگر آن بود کته پیش

همچنین  (.F=0/23, p>0/05)هتتا برقرار بوده استتتتت ای دادهنمونتته

فر  همگنی واریانس نیر توستتت  آزمون لوین مورد ستتتنرش قرار پیش

فر  دهد  پیشگرفتت کته نتایج آن معنادار نطودکه این یافته نشتتتان می

 . از فرفی نتایج آزمون(P>55/5)ها رعایت شتده است همگنی واریانس

t های آزمایش و گواه در متییر وابستتتته آزمون گروهنشتتتان داد که پیش

. همچنین باید (p>55/5)( معنتادار نطوده استتتت کودکتانخود  )حرمتت

نتایج  ،فر  همگنی شیب خ  رگرسیوناشتاره کرد که در بررسی پیش

زمون آآزمون با متییر گروهطندی در مرحله پسنشتتان داد که تعامت پیش

خود معنادار نطوده استتتت؛ این بدان معناستتتت که فر   در متییر حرمت

 4همگنی شیب خ  رگرسیون در این متییر برقرار بوده است. در جدول 

خود نتتتایج آزمون تحلیتتت کوواریتتانس تتتثثیر برنتتامتته کوئین بر حرمتتت 

 ارائه شده است. دبستانیکودکان پیش

 

 دبستانی خود كودكان پيشكوواريانس تأثير برنامه كوئين بر حرمت : نتايج آزمون تحليل 0جدول 

 توان آزمون مجذور اتا داريمعنا F ميانگين مجذورات Df مجموع مجذورات منبع تغييرات

 555/9 99/5 >5555/5 59/21 93/393 2 29/199 مدل اصلاپ شده

 555/9 95/5 >5555/5 22/52 25/149 9 25/149 پیش آزمون

 91/5 21/5 551/5 41/9 53/955 9 54/955 گروه

     12/91 21 59/393 خطا

 

برنامه آموزشتتتی زودهنگام کوئین بر  4بر استتتاس افلتاعات جدول 

تر از مؤثر استتت، زیرا مقدار ستتطل معناداری خیلی کوچ خود  حرمت

 و آزمایش(؛ به بیان دیگر تفاوت دو گروه گواه P=  551/5است ) 55/5

 رمتحبا توجه به تثثیر برنامه آموزشی زودهنگام کوئین بر متییر وابسته )

توان گفت تفاوت بین نمرات (، معنادار استتت. همچنین میخود کودکان

ر دخود  حرمتاین مطلب است که  کنندهدو گروه گواه و آزمایش، بیان

موزشتتتی قطتت از برنتامته آموزشتتتی زودهنگتام کوئین و بعتد از برنتامه آ

 3. در جتتدول متفتتاوت استتتتتزودهنگتتام کوئین بتته فور معنتتاداری 

های تعدیت شده متییر وابسته در گروه آزمایش و گواه ارائه شده میانگین

 است.
 

 : ميانگين هاي تعديل شده متغير وابسته در گروه آزمايش و گواه4جدول 

 خطاي استاندارد ميانگين  متغير

آزمون متییر پس

 خودحرمت

 92/9 22/95 آزمایش گروه

 9/1 31/92 گروه گواه

مشتخ  استت نمرات میانگین تعدیت شده  3چنانکه از نتایج جدول 

آزمایش از میانگین نمرات گروه گواه، بیشتر  در گروهخود حرمت متییر 

 است. 

 گيريبحث و نتيجه
رنامه بپژوهش حاضتر با هدف بررسی اثربخشی همان فور که گفته شتد 

نرام ا پیش از دبستانخود کودکان  کوئین بر حرمتزودهنگام آموزشی 

دبستتتانی کودکان پیشخود حرمت شتتد. نتایج نشتتان داد برنامه کوئین بر 

و برت  های پالشهر اصفهان مؤثر بوده است. نتایج به دست آمده با یافته

مالانی (، 25و همکاران ) ابراهیمی(، 99لین )(، روکو، گوردن و م 94)

( همستتو استتت. این پژوهشتتگران با 21استتکریولند ) (، و29کاران )و هم

های مداخله زودهنگام همچون برنامه آموزشتتی کوئین کارگیری روشبه

تواند به بهطود فرایند یادگیری انتد کته متداخله زودهنگام مینشتتتان داده

دبستتانی منرر شده و سطب بهطود های گوناگون در کودکان پیشمهارت

 خود این کودکان شود.خودکارآمدی و حرمتادراک 
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وکو و ردستتتت آمتده بتایتد گفتت مطتابق با یافته در تطیین نتتایج بته

برنتامته کوئین بته عنوان یت  برنامه مداخله والدمحور، (، 99همکتاران )

کنتد تتا درباره کودک خویش و نحوه برای والتدین فرصتتتتی فراه  می

آموزش و بازی با وی، افلاعات مناستتتب کستتتب کرده و بتوانند بهترین 

نقش را در تعیین و ارضتای نیازهای شناختی و عاففی کودک ایفا کنند. 

خود را باید در رابطه فرد مده ایراد حرمت ترربه نشان داده است دلیت ع

خصوص در دوران بسیار مه  کودکی و نوجوانی جسترو اش بهبا جامعه

 حرمتگونه که گفته شتتتد پژوهشتتتگران معتقدند همان .(24و  95کرد )

اجتماعی به فور خاص متثثر از کیفیت خود حرمت بته فور کلی و خود 

 این استتاس برنامه کوئین با آموزشارتطافات نردی  با دیگران استت. بر 

د توانهمچون بهطود فرایند صتتحطت کردن و گوش دادن می یهایمهارت

ه افرایش دبستانی و در نتیرمنرر به بهطود تعاملات اجتماعی کودکان پیش

 خود در نرد آنها شود. سطل حرمت

کننده در خانواده و مشتتتارکت آنان، انتظارات محی  گرم و حمایت

ها و امکانات کودکان، و والدین و ستتایر بررگستتالان از توانایی ستتنریده

حرمت گذاشتن و اهمیت دادن به آنها که ناشی از آموزش برنامه کوئین 

خود در آنها و پذیرش اجتماعی از سوی  حرمتتحول (، باعث 21است )

دکان توجه جدی شتتود و از آنها مراقب به شتتود. وقتی به کودیگران می

شود، زیرا با عشق و حمایت، هر عمت آید، تصور از خود آنها تقویت می

کند. بنابراین، اگر کودکان در محیطی انستانی احساس ارزشمند بودن می

های یابند که بررگسالان به فور مداوم از آنها خرده گیرند و آزادیتحول 

د، یا نوجوانانی که مورد حمایت افرافی قرار استتاستتی آنها را محدود کنن

گیرند و فرصتتی برای دستت و پنره نرم کردن با مسائت زندگیشان را می

 شود.ندارند، تصور از خود آنها دچار مشکت می

های اندازی آموزش( در پژوهشتتی با عنوان راه29مالانی و همکاران )

ادند کودکانی که زودهنگام در خانه و در اوایت دوران کودکی نشتتتان د

ند اهای زودهنگام قرار گرفتهدر اوایت دوران کودکی خود تحت آموزش

ی و اند، تحول شناختها را ندیدهنسطت به کودکانی که این گونه آموزش

مطابق با د. تر هستنهای تحصیلی موفقرفتاری بیشتری دارند و در عملکرد

کودکی شتتتکت های زندگی انستتتان در فی ستتتال (94پال و برت )نظر 

گیرد کتته چگونتته بتتا محی  افراف خود و بتتا گیرد و کودک فرا میمی

اشتخاص دیگر ارتطا) احساسی برقرار کند. کودکانی، خوشطخت هستند 

ن و برند و ارتطا) نردیکی بین والدیهایی با ثطات به سر میکه در خانواده

ب  نردی  هایی که از ثطات برخوردارند، رواآنان وجود دارد. در خانواده

ه شماری کهای بیبین والدین با کودک وجود دارد و والدین با فرصتتت

کنند )نظیر برنامه آموزشتتتی کوئین(، زمین  برای فرزنتدان خود فراه  می

طب بینند و این فرایند سآمیر آنان تدارک میلازم را برای زندگی موفقیت

 حرمتپدیدآیی تصتتور خودارزشتتی در نرد کودک و در نتیره افرایش 

 شود.خود در آنان می

برنامه آموزشتی کوئین در این پژوهش توانستته است از فریق فرپ  

 ها، زمینه بهطود حرمتبررگ از کودکان و کنکاش این پرسشستؤالات 

های مه  این برنامه، زمینه. یکی از پیش(94) خود را در آنهتا فراه  کند

دلالی و های استتتتواناییها و تکیه بر این اصتتت استتت که کودکان قابلیت

هایی از کنند. والدین لقمهکستتتب می« اجتمتام»فکری خود را در یت  

ب ها و ترارکنند، که با آموزشدانش را جهت بلعیدن کودکان مهیا نمی

ی  مدل ترربی برای افرایش  اند ارائه دهندهتخصتصتی که کسب کرده

 دادج نشتتتان (. به فور کلی نتای99ورزی هستتتتند )خود و جرئتحرمت 

تواند با آشتتتنا کردن و تیییر نگرش والدین برنتامه آموزشتتتی کوئین می

درمورد چگونگی برقراری ارتطتا) و تعتامتت بتا فرزندشتتتان و شتتتناخت 

موجب  ،هاتقویتت این مهارت هتای مورد نیتاز کودکتان و نحوهمهتارت

 خود کودکان شود. افرایش حرمت 

ها، خانواده مالی وضتتعیت ده مانندکنترل نشتت ایرهیمتی برخی وجود

ی برخوردار آنها، یاجتماع تیموقع و نیوالد لاتیتعداد فرزندان، تحصتت

یتا عتدم برخورداری از محی  خانوادگی و زندگی غنی و محرک، عدم 

 نیهای اتیتاز محتدود گیری تصتتتادفی،هتای نمونتهگیری از روشبهره

 یریذپ  یقدرت تعم شیافرا برای تا ودشتتمی نهادشتتیپژوهش بود؛ لذا پ

کنترل عوامت ککر  های ککر شتتتده،با رفع محدودیتپژوهش  نیاج، یتان

همچنین در سطل پژوهشی . شود گیری تصادفی اجراده، و روش نمونهش

های آتی، کارآیی برنامه کوئین در شتتتود که فی پژوهشپیشتتتنهتاد می

شتتناختی مانند پرخاشتتگری، افستتردگی، کودکان دارای مشتتکلات روان

و  کنشتتتی نیر بررستتتیدگیری، و اختلال نارستتتایی توجه/ فرونناتوانی یا

 خشتتیاثرب وجود به توجه این پژوهش با هایافتهی اساستت برمطالعه شتتود. 

در ستتطل  ،دبستتانیپیشکودکان خود  حرمتکوئین بر برنامه زودهنگام 

 نیبه والد ینکوئ هبرنامهای تیها و فعالنیتمر شودمی نهادشیپکار بسته به
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 دبستانیکودک و مراکر پیش مهدهای در برنامه نای و شود داده وزشآم

 دکانوکها و عملکرد مهارت بهطود رایبکلینیکی  مراکر در ویژه بته و

 .اجرا شود

ماره نامه کارشتناستی ارشد به شاین مقاله برگرفته از پایان: تشرکر و ددردانی

ی هادبستتتتانی گتپیشدر پتایتان از مدیریت محترم بود.  249251555159592

که ما را در انرام این پژوهش یاری والدین گرامیهستتی شهر اصفهان و تمامی 

 شود.رساندند، صمیمانه سااسگراری می

گونه تعار  منافعی توستت  نویستتندگان در این پژوهش هیچ : تضرراد منافع

 گرارش نشده است.
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