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Abstract 

Introduction: Self-esteem is one of the most effective factors in educational progress and has an 

important role in life processes. Due to the importance of self-esteem in children's mental health 

and also the art's prominent role in supplying children's psychological needs, this study was 

conducted to examine the effect of reading poems on preschoolers' self-esteem. 

Methods: In this quasi-experimental study, 50 preschoolers were selected from Agh ghala city, 

Golestan Province, using the random sampling method in 2016. The participants were divided into 

two groups of experimental and control. The experiment of reading poems was applied on the 

experimental group during 8 sessions (twice a week, 60 minutes). Data were collected using the 

Cooper Smith's self-esteem questionnaire. 

Results: Results showed that the mean score of children's self-esteem was 35.7 ± 2.2 in the 

experimental group and 33.7 ± 2.3 in the control group. Independent t-test showed a significant 

difference between the two groups (P = 0.003), which showed the positive effects of reading poems 

on children's self-esteem. Also, results showed a significant difference in educational self-esteem 

between the two groups before and after the intervention (P = 0.04) 

Conclusions: : The findings of this study show a positive effect of reading poems on children's self-

esteem. This method is nonmedical, easy and simple; so, it can be used as a treatment for increasing 

children's mental health. 
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مقدمه

کودکی مرحله گذر بین دوران شیرخوارگی و نوجوانی و از مراحل برانی 

ییرات فیزیولوژیکی تا رسیدن به رشد و تغ یهاجهشاست که در آن 

. مسیری است که باید از آن گذشت تا به دهدیممرحله بزرگسالی رخ 

تی ین دوره ساختار شخصی. از آن جا که در ا[7, 1] دوران پختگی رسید

، این دوره را دورانی سرنوشت شودیمان گذاشته یو رفتاری انسان بن

، تیری شخصین دوران در شکل گیت ای. اهمانددانستهساز و مثبت 

ی امبر گرامیپ فرمودهری و کسب علم تا آن جاست که به یت پذیترب

نقشی است که بر سنگ ری علم در کودکی هم چون یاسالم)ص( فراگ

روانشناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت آن را غالباً  [9] حک شود

؛ و انددانستهمرحله در تکوین شخصیت انسان  نیتربرجستهبه عنوان 

روانی در این سنین را از  یهاینابسامانوجود تعارضات، اختالالت و 

 [4] دانندیمعوامل اساسی در بروز مشکالت در سراسر زندگی فرد 

ش دبستان یپ یهاسالن یآموزشی در اول یهافرصتت یفروبل به اهم

طی غنی و سرشار یاشارات فراوانی داشت و معتقد بود که کودک در مح

ت شخصی رشد یق تجربه اندوزی و فعالیق خود را از طریعال تواندیم

زش ین عوامل اثرگذار برانگی. عزت نفس از جمله مهمتر[9] دهد

که به عنوان یکی از مهمترین  [8] است یلیشرفت تحصیشرفت و پیپ

ه فرد درباره ارزش ک ییناشی از قضاوتها [1] شخصیت است یهاجنبه

کانت و دیگران  .[2] ن قضاوتها داردیخود و احساسات مرتبط با ا

رامت کت و یاز ارزش مطلق شخص یعزت نفس آگاه اندکردهاستدالل 

از جمله  یابعاد متعدد زندگ ریتأثه تحت ک [5] خود فرد است

, 0] باشدیممان یالت و حرفه ی، تحصمانیهایدوست، مانیهاتیموفق

جاد یدر ا کودکه کاست  یوابسته به مهارتها کودکت نفس عز [18

ه در کاست  یاز اساسین یک [11] ارتباط با همساالن و بزرگساالن دارد

را به رشد و یبر عهده دارد، ز یینقش مهم و به سزا یزندگ یندهایفرآ

ن رو بدون عزت نفس ی. از اکندیم کمکبودن فرد  یعیسالمت و طب

قت عزت نفس ی. در حقشودیمفرد متوقف  یمثبت، رشد روانشناخت

 زمت الیآگاهانه عمل نموده و مقاومت و ظرف یمنیستم ایس یکمثل 

ن، ییگر عزت نفس پاید ی. از سوآوردیمفرد را فراهم  یزندگ یبرا

از این  .[17] دهدیماهش کالت کفرد را در مقابل مش یریانعطاف پذ

 چکیده

مهم و  نقش یزندگ یندهایاست در فرآ یلیتحص شرفتیو پ شرفتیپ زشیعوامل اثرگذار برانگ نیعزت نفس از جمله مهمتر مقدمه:

ش پررنگ نق نیو همچن کندیم فایکودکان ا یکه عزت نفس در سالمت روانشناخت یتیبا توجه به اهم نیبر عهده دارد بنابرا ییبه سزا

 یدبستان شیعزت نفس را در کودکان پ تیبر تقو یشعر خوان یپژوهش بر آن است تا اثر بخش نیا ،یناختروان ش یازهاین نیهنر در تأم

 کند. یبررس

شهرستان  یدبستان شیکودک پ 88 یآزمون و پس آزمون با دو گروه مداخله و کنترل بر رو شیبا پ یتجرب مهیمطالعه ن نیا روش کار:

در طول هشت جلسه  یشعر خوان شیدرگروه آزما دیانجام گرد 1908در سال  یتصادف یریآق قال در استان گلستان با روش نمونه گ

 بود. تیپرسشنامه عزت نفس کوپر اسم قیشد ابزار تحق ام( انجقهیدق 18دو جلسه به مدت  یا)هفته

 نیرا ب یدار یالف معنمستقل اخت یآزمون ت 2/99(9/7و در گروه کنترل ) 2/98(7/7عزت نفس کودکان در گروه مداخله ) ها:یافته

عزت نفس در گروه مداخله قبل و بعد از  یلیبعد تحص نیعزت نفس ب سهیگروه در مقا نیا نی(. همچنP=  889/8دو گروه نشان داد )

 (.P=  84/8را نشان داد ) یدار یمداخله اختالف معن

 یش، روشرو نیا نکهیبا توجه به ا دهدینشان م بر عزت نفس کودکان را یروش شعر خوان یمطالعه اثر بخش نیا جینتا نتیجه گیری:

 در ارتقا بهداشت روان کودکان استفاده کرد. یو توانبخش یروش درمان کیبه عنوان  توانیراحت و آسان است م ،ییدارو ریغ

 یدبستان شیعزت نفس، کودکان پ ،یشعر خوان ها:یدواژهکل
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از  یاریه توجه بسکامروز،  یاز مباحث عمده در روانشناس یکیرو 

رده است عزت نفس کپژوهشگران و روانشناسان را به خود جلب 

 شیافزا یارهاکل راهبه دنبا یمتعدد یهاهینظره ک یبه طور باشدیم

 موفقیت دانش آموزان در .[11] اندبودها پرورش آن یعزت نفس و 

بر زندگی حال  تواندیممدرسه هدف اصلی هر نظام آموزشی است که 

سرنوشت سازی داشته باشد و عواملی  ریتأثو آینده کودکان و نوجوانان 

 .[19] باشدیم مؤثربسیاری هم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

عث تحول هویت، شخصیت و نیز برانگیختن هنری با یهاتیفعال

 یهاتیفعالاز جمله این  .[14] گردندیماحساس موفقیت در کودکان 

در تکوین  مؤثرهنری شعر کودک است شعر کودک از ابزارهای مهم و 

و در شخصیت و جهان بینی کودک  شودیمشخصیت کودکان محسوب 

وی و ابزاری قوی  یهاآرمانارد و در واقع سازنده آمال و زیادی د ریتأث

به همین دلیل امروزه شعر  ؛[18] در انتقال مفاهیم و اطالعات به اوست

 یدن به اهداف درمانیرس یات را برایزاننده ادبیبرانگ یهاشکلگر یو د

است و به  یالمک ی. شعر هنر[11] رندیگیمار کت به یو رشد شخص

گر با ید یشتر از هنرهایب یلیخ شودیمان یه در قالبی زبان بکلحاظ آن

اشد ب ییبایه برخوردار از زک یو در صورت کندیموند برقرار یمخاطب پ

یکی از اهداف تکرار آهنگین  .[12] برساند یفرد را به اقناع درون تواندیم

 .[15] باشدیمد تغییر در شخص، دیگران و یا محیط اطراف اشعار ایجا

را با اشکال جمالت و  هاآن، بردیملغات کودکان را باال  نهیگنجشعر 

نش مثبت نسبت به زبان و یجاد بیو باعث ا سازدیمکلمات آشنا 

هنر باعث بهبود جسمی روانی، خالقیت،  .[9] شودیمآن  یهاییبایز

در  .[19] شودیمحل مساله، بهبود مهارتهای روزمره و کیفیت زندگی 

ه کاران انجام دادند نشان دادند کو هم ییوالک یشه خدابخک یقیتحق

چون  یشعر درمانی و حرکات ریتمیک در بهبود مشکالت رفتار

با . [15] است مؤثرو اضطراب در کودکان پیش دبستانی  یپرخاشگر

توجه به اهمیتی که عزت نفس در سالمت روانشناختی کودکان ایفا 

نیازهای روانشناختی،  نیتأمو همچنین نقش پر رنگ هنر در  کندیم

این پژوهش با هدف بررسی شعر خوانی بر عزت نفس کودکان پیش 

 دبستانی شهرستان آق قال در استان گلستان انجام گردید.

 کار روش

از نوع پیش آزمون  1901-1908ی در سال تحصیلی این مطالعه نیمه تجرب

. جامعه پژوهش کودکان باشدیو پس آزمون با دو گروه مداخله و کنترل م

ساله دختر و پسر ثبت نام شده در مراکز پیش دبستانی  1 پیش دبستانی

نفر بصورت تصادفی  88که  باشندیشهرستان آق قال در استان گلستان م

1n= [z)-دبستانی با کمک فرمول حجم نمونه ساده از چهار مرکز پیش 

2)2M -1) / (M2
2+ S2 

1(S × 2]β)-(1+ z α/2)
براساس معیارهای ورود  

شامل داشتن بهره هوشی عادی، زندگی با والدین حقیقی خود، نداشتن 

مشکالت جسمی، نداشتن مشکالت روانی و معلولیت و معیار خروج نداشتن 

نفر در گروه  78بصورت تصادفی ساده غیبت در جلسات انتخاب شدند. که 

نفر در گروه مداخله قرار گرفتند. پژوهشگر بعد از دریافت  78کنترل و 

معرفی نامه از آموزش و پرورش استان گلستان و شهرستان آق قال قبل از 

شروع پژوهش طی هماهنگی با مراکز پیش دبستانی مورد مطالعه و همکاری 

شکیل دادند و هدف از پژوهش به والدین و مربیان، جلسه اولیا و مربیان ت

مربیان و کودکان توضیح داده شد و به والدین اطمینان داده شد اطالعات 

از شرکت فرزندشان  توانندیمحرمانه خواهد بود و در صورت عدم تمایل م

در مطالعه جلوگیری نمایند رضایت والدین کسب گردید قبل از شروع 

و کنترل پرسشنامه استاندارد کوپر اسمیت  مداخله در هر دو گروه مداخله

توسط کمک پژوهشگر از طریق پرسش از کودک تکمیل گردید. سپس در 

 4به مدت  یاقهیدق 18جلسه  5گروه مداخله کودکان بصورت گروهی طی 

هفته تحت متغیر مستقل شعرخوانی قرار گرفتند جلسات بصورت گروهی و 

 دییکه پروتکل اجرایی جلسات به تأنفره انجام گرفت  19و  17در گروههای 

یش ده نفر از مربیان پ دییاستاد مشاور روانپرستاری رسید. نوع شعرها به تأ

سال کار در مدارس و همچنین استاد راهنما رسید.  18دبستانی با سابقه 

ماده است که  85( شامل SEI) تیپرسشنامه عزت نفس کوپر اسم

 که به صورت بلی و کندیتوصیف مفرد را  یهااحساسات، عقاید یا واکنش

عبارتند از:  هااسیمواد هر یک از زیر مق شودیخیر به آن پاسخ داده م

ماده،  5ماده، مقیاس خانوادگی  5ماده، مقیاس اجتماعی  71 یمقیاس عموم

ماده، نمرات زیر  5ماده و مقیاس دروغ  5مقیاس تحصیلی یا شغلی 

را که در  یانهیمشخص کردن زمو هم چنین نمره کلی، امکان  هااسیمق

حداکثر نمره  سازدیآن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم م

عزت  49-72و کمتر عزت نفس ضعیف، نمره  71است نمره  88عزت نفس 

پرسشنامه  .[10] و باالتر عزت نفس قوی است 44نفس متوسط و نمره 

عزّت نفس کوپر اسمیت از بهترین وسایل سنجش عزّت نفس است که به 

صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات زیادی برای 

سنجش اعتبار و روایی این آزمون انجام گرفته است. موسی زاده به نقل از 

بیان  25/8ابراهیمی ضریب پایایی این پرسشنامه در مطالعه ابراهیمی برابر 

در مطالعه خالدیان نیز پایایی پرسشنامه از طریق آلفای  .[78] کرده است

عزت  یهااسیکه شعرها براساس مق [71] به دست آمده است55/8نباخ کرو

 آورده شده است. 1جدول شرح جلسات در  باشدینفس کوپر اسمیت م

شعرها در هر جلسه ابتدا توسط پژوهشگر و بعد از یادگیری کودکان به 

در مورد مضمون صورت گروهی با مشارکت آنها خوانده شد در پایان 

 یامداخلهشد. در این مدت برای گروه کنترل  سؤالشعر از کودکان 

صورت نگرفت بالفاصله پس از اتمام برنامه درگروه مداخله و همزمان با 

آن در گروه کنترل مجدداً پرسشنامه کوپر اسمیت توسط کمک 

پژوهشگر از طریق مصاحبه با کودک تکمیل گردید. جهت پر کردن 

با صدای بلند برای کودکان خوانده شد و به زبان  سؤاالت پرسشنامه

 هاهدادقابل فهم برای آنها بیان گردید درنهایت جهت تجزیه و تحلیل 

آماری تی زوج و تی مستقل و با استفاده از نرم افزار آماری  یهاآزموناز 

SPSS16 .استفاده گردید 

 هاافتهی

سال بود  01/8(10/8هش )پژو یهانمونهانحراف معیار( سن ) نیانگیم

( پسر بودند %87نفر ) 71( دختر و %45نفر ) 74از نظر جنسیت 

 نیانگیمسال و  95/91(00/4پدر )انحراف معیار( سن ) نیانگیم

 نیانگیمسال بود کودکان بطور  84/99(84/8مادر )انحراف معیار( سن )

 79 خانواده بودند از نظر تحصیالت 81/1(2/8فرزند )انحراف معیار( )

( از مادران تا مقطع %44نفر ) 77( از پدران دیپلم بودند و %41نفر )

( از پدران شغل آزاد داشتند %05نفر ) 40راهنمایی بودند از نظر شغل 

( از مادران خانه دار بودند به منظور مقایسه عزت نفس %05نفر ) 40و 

ج قبل و بعد مداخله در گروه مداخله و کنترل از آزمون آماری تی زو

آورده شده  7جدول به دست آمده در  یهاافتهیاستفاده گردید که 

 است.
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 ابزار هدف توضیح فعالیت جلسه

معارفه و آشنایی با کودکان، آشنایی با روند کار و شعر خوانی با موضوع  جلسه اول

 اختیاری

ایجاد رابطه و اعتماد سازی، آشنایی با روند کار 

 آشنای با پژوهشگر برای جلسات بعدی و

شعر مورد عالقه 

 )خدا(

شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان، دوباره خوانی  جلسه دوم

شعر بعد از یادگیری، خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه 

 کالس.

 یشعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس عموم

 عزت نفس( یهاجنبه هی)در بر گیرنده کل

شعر ، بهارشعر 

 مسواک

شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان، دوباره خوانی  جلسه سوم

شعر بعد از یادگیری، خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه 

 کالس.

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس 

 )ارتباط و تعامل با همکاران( یاجتماع

شعر ، شعر ایران

 ورزش

جلسه 

 چهارم

ر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان، دوباره خوانی شع

شعر بعد از یادگیری، خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه 

 کالس.

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس 

 )تعامل مناسب با اعضای خانواده( یخانوادگ

 شعر بند انگشتی

جلسه 

 پنجم

ن توسط کودکان، دوباره خوانی شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آ

شعر بعد از یادگیری، خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه 

 کالس.

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس 

 )تعامل مناسب با اعضای خانواده( یخانوادگ

شعر مانند یک 

 دست

جلسه 

 ششم

شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان، دوباره خوانی 

عر بعد از یادگیری، خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه ش

 کالس.

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس 

 )وضعیت تحصیلی( یلیتحص

شعر مدرسه یک 

 گلستان است

جلسه 

 هفتم

شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان، دوباره خوانی 

روهی و در فضای دوستانه شعر بعد از یادگیری، خواندن شعر به صورت گ

 کالس.

 یشعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس عموم

 عزت نفس( یهاجنبه هی)در بر گیرنده کل

، شعر اعضای بدن

 شعر شیر

جلسه 

 هشتم

جمع بندی جلسات قبلی، خواندن شعرهای یاد گرفته شده در جلسات 

 قبلی و جمع بندی کل جلسات.

 جمع بندی جمع بندی

 

 عزت نفس کودکان قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل و مداخلهمقایسه  :2جدول 

 سطح معنی داری مداخله کنترل ابعاد

 p-value )انحراف معیار( نیانگیم )انحراف معیار( نیانگیم 
    عمومی

 11/8 45/12(1/9) 5/12(17/7) قبل مداخله

 19/8 45/15(5/1) 1/12(07/1) بعد مداخله

    خانوادگی

 24/8 7/8(1/1) 9/8(49/1) خلهقبل مدا

 8/8 8/8(1/1) 7/8(78/1) بعد مداخله

    اجتماعی

 12/8 87/8(05/1) 2/8(72/1) قبل مداخله

 17/8 5/8(1) 2/8(72/1) بعد مداخله

    شغلی تحصیلی

 84/8 44/8(4/1) 1/8(72/1) قبل مداخله

 84/8 48/8(8/1) 2/8(1/1) بعد مداخله

    کلی

 57/8 94(8/7) 55/99(8/7) قبل مداخله

 889/8 11/94(8/7) 19/99(72/7) بعد مداخله

 

 

مقایسه عزت نفس در گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله از 

 به دست آمده در یهاافتهیآزمون آماری تی مستقل استفاده گردید که 

عزت نفس کودکان  دهدیمجدول سه و چهار آورده شده است که نشان 

بعد مداخله  2/99(9/7کنترل )و در گروه  2/98(7/7مداخله )روه در گ

را نشان داد که آزمون تی مستقل اختالف معنی داری را بین دو گروه 

(. که نشان از اثر بخش بودن شعرخوانی بر عزت P=  889/8داد )نشان 

همچین آزمون آماری تی زوج در مقایسه عزت  باشدیمنفس کودکان 

لی عزت نفس در گروه مداخله اختالف معنی داری نفس بین بعد تحصی

 (.P=  84/8داد )را نشان 
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 بحث

شعر خوانی بر عزت نفس کودکان  ریتأثاین پژوهش با هدف بررسی 

پیش دبستانی شهرستان آق قال انجام گرفت نتایج به دست آمده نشان 

 که گرددیمکه شعر خوانی باعث افزایش عزت نفس کودکان  دهدیم

در تحقیق خدابخشی کوالیی و  باشدیمپیشین همسو  هاافتهیبا 

( نشان دادند که شعر درمانی و حرکات ریتمیک در 1904همکاران )

و اضطراب در کودکان پیش  یچون پرخاشگر یبهبود مشکالت رفتار

( 1901اران)کدر تحقیق داداش زاده و هم .[15] است مؤثردبستانی 

گویی در افزایش نتایج پژوهش نشان دهنده اثربخش بودن روش قصه

یا در تحقیقی  [77] آموزان بودهای آن در دانشاجتماعی و مؤلفههوش

( انجام دادند نشان دادند که شعر 7811) که محمدیان و همکاران

اضطراب و استرس در دانش  یهانشانه بسزایی در کاهش ریتأثدرمانی 

( 1907در تحقیق پارسا منش و همکاران ). [79] آموزان دختر دارد

آمده که شعر و ترانه بر افزایش خالقیت کودکان دختر بی سرپرست 

( نشان 1907) یا در تحقیق فرجی و همکاران [74] مثبت دارد ریتأث

 دادند که شعر درمانی گروهی باعث کاهش افسردگی در سالمندان

( آورده شده 1908) شمشیری و همکاران و در تحقیق [11] شودیم

آموزش  باشدیماست که هنر به عنوان ابزاری در تسهیل خودشناسی 

جهت سرگرمی کودکان نیست بلکه با  صرفاًهنر در کودکان از طریق 

با خویشتن خویش مواجه شود هنر بعنوان  تواندیمچنین آموزشی 

و به عنوان راهی عالی برای کشف هویت  باشدیمشیوه درمان و رشد 

( نشان دادند که بازهای 7818) پویا منش و همکاران .[78] باشدیم

در تحقیق  .[71] گرددیم ریتمیک باعث کاهش پرخاشگری در کودکان

( نشان دادند که نمایش خالق با افزایش 1901) قاسم تبار و همکاران

اجتماعی کودکان پیش دبستانی باعث افزایش تحول اجتماعی  تعامل

( با عنوان شعر 7819در مطالعه کاتس ) .[72] گرددیمکودکان 

کودکان یک روش شناختی آورده شده است شعر کودکان از طریق 

ویی عاطفی و جسمی با حفظ ریتم و لذت زبان بدن و تسهیل همس

ث که باع باشدیمدیگران وسیله بازی و مشارکت در زندگی اجتماعی 

ایوم  .[75] گرددیمکنترل محیط حسی و کاهش اضطراب در کودکان 

با عنوان ادبیات و هنر درمانی در  یامطالعه( در 7818و همکاران)

روانی پس از سکته مغزی نشان دادند که شعر به عنوان یک اختالالت 

وضعیت روانی غم انگیز بیماران را  تواندیمکه  باشدیمدرمان طبیعی 

به داستانی روشن و سالم تغییر دهند درگیری داخلی، احساسات و 

 کندیموضعیت روانی از طریق آثار هنری بخصوص شعر و داستان بیان 

 .[70] گرددیمشاط بدن، افزودن انرژی به آن که خود این امر باعث ن

( شعر به حالت بازی درمانی در کودکان باعث 7818هال و همکاران)

در  اجتماعیبهبود خودپنداره پیشرفت تحصیلی و پیشرفت مهارتهای 

گیلتون و  .[98] گرددیمیادگیری  یهایناتوانکودکان مبتال به 

( که روی هنر درمانی مطالعه داشتند نشان دادند که 7818همکاران)

بود سالمت روان از راه افزایش هنر درمانی از راههای بالقوه به منظور به

بنابراین  ؛[91] احساسات مثبت، مقابله با افسردگی و منفی گرایی است

بگوییم جلسات شعر خوانی به عنوان یک روش آسان، کم  میتوانیم

هزینه و قابل اجرا و به عنوان روشی که باعث بروز احساسات، ایجاد 

 تواندیم باشدیمتعامالت، افزایش احساس مفید بودن و اعتماد به نفس 

به عنوان روشی برای بهبود و ارتقا عزت نفس و سالمت روان در کودکان 

حدودیت پژوهش محدودیت زمانی آن بود پیشنهاد استفاده گردد. م

که از این روش قابل اجرا و آسان برای کلیه دانش آموزان  شودیم

 زمانی بیشتر استفاده گردد. یهاپروسهمدراس ابتدایی در 

 نتیجه گیری

نتایج این مطالعه اثر بخشی روش شعر خوانی بر افزایش عزت نفس 

، غیر دارویی اینکه این روش، روشی با توجه به دهدیمکودکان را نشان 

به عنوان یک روش درمان و توانبخشی در  توانیمراحت و آسان است 

ارتقا بهداشت روان کودکان استفاده کرد. از این رو هر گونه اقدامی در 

جهت سالمت روانشناختی کودکان، نه تنها باعث صرفه جویی در 

 یترروشن ندهیآبلکه عاطفی و اقتصادی جامعه خواهد بود  یهانهیهز

برای کل جامعه فراهم خواهد آورد از طرفی با توجه به اهمیتی که عزت 

و همچنین نقش  کندیمنفس در سالمت روانشناختی کودکان ایفا 

نیازهای روان شناختی از این روش به عنوان  نیتأمپررنگ هنر در 

 تکنیک ساده کم هزینه و قابل اجرا در کلیه مدراس پیش دبستانی

 استفاده گردد. توانیم

 سپاسگزاری

بدین وسیله الزم است از مسئولین آموزش و پرورش شهرستان آق قال 

و مربیان محترم مراکز پیش دبستانی و والدین محترم و دانش آموزان 

که همکاری الزم را در انجام این تحقیق داشتند کمال تشکر و قدردانی 

شکده پرستاری و را نماییم. این طرح ماحصل طرح مصوب دان

ن ای باشدیمپیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول 

و کد  081814پژوهش بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با کد 

.باشدیم IR.IAU.CHALUS.REC.1395.2اخالق 
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