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مقدمه :عزت نفس از جمله مهمترین عوامل اثرگذار برانگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی است در فرآیندهای زندگی نقش مهم و
به سزایی بر عهده دارد بنابراین با توجه به اهمیتی که عزت نفس در سالمت روانشناختی کودکان ایفا میکند و همچنین نقش پررنگ
هنر در تأمین نیازهای روان شناختی ،این پژوهش بر آن است تا اثر بخشی شعر خوانی بر تقویت عزت نفس را در کودکان پیش دبستانی
بررسی کند.
روش کار :این مطالعه نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه مداخله و کنترل بر روی  88کودک پیش دبستانی شهرستان
آق قال در استان گلستان با روش نمونه گیری تصادفی در سال  1908انجام گردید درگروه آزمایش شعر خوانی در طول هشت جلسه
(هفتهای دو جلسه به مدت  18دقیقه) انجام شد ابزار تحقیق پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود.
یافتهها :عزت نفس کودکان در گروه مداخله ( 98/2)7/7و در گروه کنترل ( 99/2)7/9آزمون تی مستقل اختالف معنی داری را بین
دو گروه نشان داد ( .)P = 8/889همچنین این گروه در مقایسه عزت نفس بین بعد تحصیلی عزت نفس در گروه مداخله قبل و بعد از
مداخله اختالف معنی داری را نشان داد (.)P = 8/84
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه اثر بخشی روش شعر خوانی بر عزت نفس کودکان را نشان میدهد با توجه به اینکه این روش ،روشی
غیر دارویی ،راحت و آسان است میتوان به عنوان یک روش درمانی و توانبخشی در ارتقا بهداشت روان کودکان استفاده کرد.
کلیدواژهها :شعر خوانی ،عزت نفس ،کودکان پیش دبستانی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
دهد [ .]9عزت نفس از جمله مهمترین عوامل اثرگذار برانگیزش
پیشرفت و پیشرفت تحصیلی است [ ]8که به عنوان یکی از مهمترین
جنبههای شخصیت است [ ]1ناشی از قضاوتهایی که فرد درباره ارزش
خود و احساسات مرتبط با این قضاوتها دارد [ .]2کانت و دیگران
استدالل کردهاند عزت نفس آگاهی از ارزش مطلق شخصیت و کرامت
خود فرد است [ ]5که تحت تأثیر ابعاد متعدد زندگی از جمله
موفقیتهایمان ،دوستیهایمان ،تحصیالت و حرفه یمان میباشد [,0
 ]18عزت نفس کودک وابسته به مهارتهای است که کودک در ایجاد
ارتباط با همساالن و بزرگساالن دارد [ ]11یک نیاز اساسی است که در
فرآیندهای زندگی نقش مهم و به سزایی بر عهده دارد ،زیرا به رشد و
سالمت و طبیعی بودن فرد کمک میکند .از این رو بدون عزت نفس
مثبت ،رشد روانشناختی فرد متوقف میشود .در حقیقت عزت نفس
مثل یک سیستم ایمنی آگاهانه عمل نموده و مقاومت و ظرفیت الزم
برای زندگی فرد را فراهم میآورد .از سوی دیگر عزت نفس پایین،
انعطاف پذیری فرد را در مقابل مشکالت کاهش میدهد [ .]17از این

کودکی مرحله گذر بین دوران شیرخوارگی و نوجوانی و از مراحل برانی
است که در آن جهشهای رشد و تغییرات فیزیولوژیکی تا رسیدن به
مرحله بزرگسالی رخ میدهد .مسیری است که باید از آن گذشت تا به
دوران پختگی رسید [ .]7 ,1از آن جا که در این دوره ساختار شخصیتی
و رفتاری انسان بنیان گذاشته میشود ،این دوره را دورانی سرنوشت
ساز و مثبت دانستهاند .اهمیت این دوران در شکل گیری شخصیت،
تربیت پذیری و کسب علم تا آن جاست که به فرموده پیامبر گرامی
اسالم(ص) فراگیری علم در کودکی هم چون نقشی است که بر سنگ
حک شود [ ]9روانشناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت آن را غالباً
به عنوان برجستهترین مرحله در تکوین شخصیت انسان دانستهاند؛ و
وجود تعارضات ،اختالالت و نابسامانیهای روانی در این سنین را از
عوامل اساسی در بروز مشکالت در سراسر زندگی فرد میدانند []4
فروبل به اهمیت فرصتهای آموزشی در اولین سالهای پیش دبستان
اشارات فراوانی داشت و معتقد بود که کودک در محیطی غنی و سرشار
میتواند عالیق خود را از طریق تجربه اندوزی و فعالیت شخصی رشد
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در مطالعه جلوگیری نمایند رضایت والدین کسب گردید قبل از شروع
مداخله در هر دو گروه مداخله و کنترل پرسشنامه استاندارد کوپر اسمیت
توسط کمک پژوهشگر از طریق پرسش از کودک تکمیل گردید .سپس در
گروه مداخله کودکان بصورت گروهی طی  5جلسه  18دقیقهای به مدت 4
هفته تحت متغیر مستقل شعرخوانی قرار گرفتند جلسات بصورت گروهی و
در گروههای  17و  19نفره انجام گرفت که پروتکل اجرایی جلسات به تأیید
استاد مشاور روانپرستاری رسید .نوع شعرها به تأیید ده نفر از مربیان پیش
دبستانی با سابقه  18سال کار در مدارس و همچنین استاد راهنما رسید.
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ( )SEIشامل  85ماده است که
احساسات ،عقاید یا واکنشهای فرد را توصیف میکند که به صورت بلی و
خیر به آن پاسخ داده میشود مواد هر یک از زیر مقیاسها عبارتند از:
مقیاس عمومی  71ماده ،مقیاس اجتماعی  5ماده ،مقیاس خانوادگی  5ماده،
مقیاس تحصیلی یا شغلی  5ماده و مقیاس دروغ  5ماده ،نمرات زیر
مقیاسها و هم چنین نمره کلی ،امکان مشخص کردن زمینهای را که در
آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند ،فراهم میسازد حداکثر نمره
عزت نفس  88است نمره  71و کمتر عزت نفس ضعیف ،نمره  49-72عزت
نفس متوسط و نمره  44و باالتر عزت نفس قوی است [ .]10پرسشنامه
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
ابراهیمی ضریب پایایی این پرسشنامه در مطالعه ابراهیمی برابر  8/25بیان
کرده است [ .]78در مطالعه خالدیان نیز پایایی پرسشنامه از طریق آلفای
کرونباخ 8/55به دست آمده است [ ]71که شعرها براساس مقیاسهای عزت
نفس کوپر اسمیت میباشد شرح جلسات در جدول  1آورده شده است.
شعرها در هر جلسه ابتدا توسط پژوهشگر و بعد از یادگیری کودکان به
صورت گروهی با مشارکت آنها خوانده شد در پایان در مورد مضمون
شعر از کودکان سؤال شد .در این مدت برای گروه کنترل مداخلهای
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
پرسشنامه سؤاالت با صدای بلند برای کودکان خوانده شد و به زبان
قابل فهم برای آنها بیان گردید درنهایت جهت تجزیه و تحلیل دادهها
از آزمونهای آماری تی زوج و تی مستقل و با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSS16استفاده گردید.

رو یکی از مباحث عمده در روانشناسی امروز ،که توجه بسیاری از
پژوهشگران و روانشناسان را به خود جلب کرده است عزت نفس
میباشد به طوری که نظریههای متعددی به دنبال راهکارهای افزایش
عزت نفس و یا پرورش آن بودهاند [ .]11موفقیت دانش آموزان در
مدرسه هدف اصلی هر نظام آموزشی است که میتواند بر زندگی حال
و آینده کودکان و نوجوانان تأثیر سرنوشت سازی داشته باشد و عواملی
بسیاری هم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر میباشد [.]19
فعالیتهای هنری باعث تحول هویت ،شخصیت و نیز برانگیختن
احساس موفقیت در کودکان میگردند [ .]14از جمله این فعالیتهای
هنری شعر کودک است شعر کودک از ابزارهای مهم و مؤثر در تکوین
شخصیت کودکان محسوب میشود و در شخصیت و جهان بینی کودک
تأثیر زیادی دارد و در واقع سازنده آمال و آرمانهای وی و ابزاری قوی
در انتقال مفاهیم و اطالعات به اوست []18؛ به همین دلیل امروزه شعر
و دیگر شکلهای برانگیزاننده ادبیات را برای رسیدن به اهداف درمانی
و رشد شخصیت به کار میگیرند [ .]11شعر هنری کالمی است و به
لحاظ آنکه در قالبی زبان بیان میشود خیلی بیشتر از هنرهای دیگر با
مخاطب پیوند برقرار میکند و در صورتی که برخوردار از زیبایی باشد
میتواند فرد را به اقناع درونی برساند [ .]12یکی از اهداف تکرار آهنگین
اشعار ایجا د تغییر در شخص ،دیگران و یا محیط اطراف میباشد [.]15
شعر گنجینه لغات کودکان را باال میبرد ،آنها را با اشکال جمالت و
کلمات آشنا میسازد و باعث ایجاد بینش مثبت نسبت به زبان و
زیباییهای آن میشود [ .]9هنر باعث بهبود جسمی روانی ،خالقیت،
حل مساله ،بهبود مهارتهای روزمره و کیفیت زندگی میشود [ .]19در
تحقیقی که خدابخشی کوالیی و همکاران انجام دادند نشان دادند که
شعر درمانی و حرکات ریتمیک در بهبود مشکالت رفتاری چون
پرخاشگری و اضطراب در کودکان پیش دبستانی مؤثر است [ .]15با
توجه به اهمیتی که عزت نفس در سالمت روانشناختی کودکان ایفا
میکند و همچنین نقش پر رنگ هنر در تأمین نیازهای روانشناختی،
این پژوهش با هدف بررسی شعر خوانی بر عزت نفس کودکان پیش
دبستانی شهرستان آق قال در استان گلستان انجام گردید.

روش کار
این مطالعه نیمه تجربی در سال تحصیلی  1901-1908از نوع پیش آزمون
و پس آزمون با دو گروه مداخله و کنترل میباشد .جامعه پژوهش کودکان
پیش دبستانی  1ساله دختر و پسر ثبت نام شده در مراکز پیش دبستانی
شهرستان آق قال در استان گلستان میباشند که  88نفر بصورت تصادفی
ساده از چهار مرکز پیش دبستانی با کمک فرمول حجم نمونه n= [z(1-
 α/2) + z(1-β)]2 × (S12 + S22) / (M1- M2)2براساس معیارهای ورود
شامل داشتن بهره هوشی عادی ،زندگی با والدین حقیقی خود ،نداشتن
مشکالت جسمی ،نداشتن مشکالت روانی و معلولیت و معیار خروج نداشتن
غیبت در جلسات انتخاب شدند .که بصورت تصادفی ساده  78نفر در گروه
کنترل و  78نفر در گروه مداخله قرار گرفتند .پژوهشگر بعد از دریافت
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
مربیان ،جلسه اولیا و مربیان تشکیل دادند و هدف از پژوهش به والدین و
مربیان و کودکان توضیح داده شد و به والدین اطمینان داده شد اطالعات
محرمانه خواهد بود و در صورت عدم تمایل میتوانند از شرکت فرزندشان

یافتهها
میانگین (انحراف معیار) سن نمونههای پژوهش ( 8/01)8/10سال بود
از نظر جنسیت  74نفر ( )%45دختر و  71نفر ( )%87پسر بودند
میانگین (انحراف معیار) سن پدر ( 91/95)4/00سال و میانگین
(انحراف معیار) سن مادر ( 99/84)8/84سال بود کودکان بطور میانگین
(انحراف معیار) فرزند ( 1/81)8/2خانواده بودند از نظر تحصیالت 79
نفر ( )%41از پدران دیپلم بودند و  77نفر ( )%44از مادران تا مقطع
راهنمایی بودند از نظر شغل  40نفر ( )%05از پدران شغل آزاد داشتند
و  40نفر ( )%05از مادران خانه دار بودند به منظور مقایسه عزت نفس
قبل و بعد مداخله در گروه مداخله و کنترل از آزمون آماری تی زوج
استفاده گردید که یافتههای به دست آمده در جدول  7آورده شده
است.

80

نشریه پرستاری کودکان ،دوره  ،4شماره  ،6پاییز 6931

جدول XXX :1
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

توضیح فعالیت

هدف

ابزار

معارفه و آشنایی با کودکان ،آشنایی با روند کار و شعر خوانی با موضوع
اختیاری
شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان ،دوباره خوانی
شعر بعد از یادگیری ،خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه
کالس.
شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان ،دوباره خوانی
شعر بعد از یادگیری ،خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه
کالس.
شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان ،دوباره خوانی
شعر بعد از یادگیری ،خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه
کالس.
شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان ،دوباره خوانی
شعر بعد از یادگیری ،خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه
کالس.
شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان ،دوباره خوانی
شعر بعد از یادگیری ،خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه
کالس.
شعر خوانی توسط پژوهشگر و تکرار آن توسط کودکان ،دوباره خوانی
شعر بعد از یادگیری ،خواندن شعر به صورت گروهی و در فضای دوستانه
کالس.
جمع بندی جلسات قبلی ،خواندن شعرهای یاد گرفته شده در جلسات
قبلی و جمع بندی کل جلسات.

ایجاد رابطه و اعتماد سازی ،آشنایی با روند کار
برای جلسات بعدی و آشنای با پژوهشگر
شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس عمومی
(در بر گیرنده کلیه جنبههای عزت نفس)

شعر مورد عالقه
(خدا)
شعر بهار ،شعر
مسواک

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس
اجتماعی (ارتباط و تعامل با همکاران)

شعر ایران ،شعر
ورزش

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس
خانوادگی (تعامل مناسب با اعضای خانواده)

شعر بند انگشتی

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس
خانوادگی (تعامل مناسب با اعضای خانواده)

شعر مانند یک
دست

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس
تحصیلی (وضعیت تحصیلی)

شعر مدرسه یک
گلستان است

شعر خوانی براساس مقیاس عزت نفس عمومی
(در بر گیرنده کلیه جنبههای عزت نفس)

شعر اعضای بدن،
شعر شیر

جمع بندی

جمع بندی

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

کنترل

مداخله

سطح معنی داری

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

p-value

عمومی
قبل مداخله
بعد مداخله

(12/5)7/17
(12/1)1/07

(12/45)9/1
(15/45)1/5

8/11
8/19

قبل مداخله
بعد مداخله

(8/9)1/49
(8/7)1/78

(8/7)1/1
(8/8)1/1

8/24
8/8

قبل مداخله
بعد مداخله

(8/2)1/72
(8/2)1/72

(8/87)1/05
(8/5)1

8/12
8/17

خانوادگی

اجتماعی

شغلی تحصیلی
قبل مداخله
بعد مداخله

(8/44)1/4
(8/48)1/8

(8/1)1/72
(8/2)1/1

8/84
8/84

کلی
قبل مداخله
بعد مداخله

(94)7/8
(94/11)7/8

(99/55)7/8
(99/19)7/72

8/57
8/889

نشان داد ( .)P = 8/889که نشان از اثر بخش بودن شعرخوانی بر عزت
نفس کودکان میباشد همچین آزمون آماری تی زوج در مقایسه عزت
نفس بین بعد تحصیلی عزت نفس در گروه مداخله اختالف معنی داری
را نشان داد (.)P = 8/84

مقایسه عزت نفس در گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله از
آزمون آماری تی مستقل استفاده گردید که یافتههای به دست آمده در
جدول سه و چهار آورده شده است که نشان میدهد عزت نفس کودکان
در گروه مداخله ( 98/2)7/7و در گروه کنترل ( 99/2)7/9بعد مداخله
را نشان داد که آزمون تی مستقل اختالف معنی داری را بین دو گروه
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ایزدی و همکاران

که خود این امر باعث نشاط بدن ،افزودن انرژی به آن میگردد [.]70
هال و همکاران( )7818شعر به حالت بازی درمانی در کودکان باعث
بهبود خودپنداره پیشرفت تحصیلی و پیشرفت مهارتهای اجتماعی در
کودکان مبتال به ناتوانیهای یادگیری میگردد [ .]98گیلتون و
همکاران( )7818که روی هنر درمانی مطالعه داشتند نشان دادند که
هنر درمانی از راههای بالقوه به منظور بهبود سالمت روان از راه افزایش
احساسات مثبت ،مقابله با افسردگی و منفی گرایی است []91؛ بنابراین
میتوانیم بگوییم جلسات شعر خوانی به عنوان یک روش آسان ،کم
هزینه و قابل اجرا و به عنوان روشی که باعث بروز احساسات ،ایجاد
تعامالت ،افزایش احساس مفید بودن و اعتماد به نفس میباشد میتواند
به عنوان روشی برای بهبود و ارتقا عزت نفس و سالمت روان در کودکان
استفاده گردد .محدودیت پژوهش محدودیت زمانی آن بود پیشنهاد
میشود که از این روش قابل اجرا و آسان برای کلیه دانش آموزان
مدراس ابتدایی در پروسههای زمانی بیشتر استفاده گردد.

بحث
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شعر خوانی بر عزت نفس کودکان
پیش دبستانی شهرستان آق قال انجام گرفت نتایج به دست آمده نشان
میدهد که شعر خوانی باعث افزایش عزت نفس کودکان میگردد که
با یافتهها پیشین همسو میباشد در تحقیق خدابخشی کوالیی و
همکاران ( ) 1904نشان دادند که شعر درمانی و حرکات ریتمیک در
بهبود مشکالت رفتاری چون پرخاشگری و اضطراب در کودکان پیش
دبستانی مؤثر است [ .]15در تحقیق داداش زاده و همکاران()1901
نتایج پژوهش نشان دهنده اثربخش بودن روش قصهگویی در افزایش
هوشاجتماعی و مؤلفههای آن در دانشآموزان بود [ ]77یا در تحقیقی
که محمدیان و همکاران ( )7811انجام دادند نشان دادند که شعر
درمانی تأثیر بسزایی در کاهش نشانههای اضطراب و استرس در دانش
آموزان دختر دارد [ .]79در تحقیق پارسا منش و همکاران ()1907
آمده که شعر و ترانه بر افزایش خالقیت کودکان دختر بی سرپرست
تأثیر مثبت دارد [ ]74یا در تحقیق فرجی و همکاران ( )1907نشان
دادند که شعر درمانی گروهی باعث کاهش افسردگی در سالمندان
میشود [ ]11و در تحقیق شمشیری و همکاران ( )1908آورده شده
است که هنر به عنوان ابزاری در تسهیل خودشناسی میباشد آموزش
از طریق هنر در کودکان صرفاً جهت سرگرمی کودکان نیست بلکه با
چنین آموزشی میتواند با خویشتن خویش مواجه شود هنر بعنوان
شیوه درمان و رشد میباشد و به عنوان راهی عالی برای کشف هویت
میباشد [ .]78پویا منش و همکاران ( )7818نشان دادند که بازهای
ریتمیک باعث کاهش پرخاشگری در کودکان میگردد [ .]71در تحقیق
قاسم تبار و همکاران ( )1901نشان دادند که نمایش خالق با افزایش
تعامل اجتماعی کودکان پیش دبستانی باعث افزایش تحول اجتماعی
کودکان میگردد [ .]72در مطالعه کاتس ( )7819با عنوان شعر
کودکان یک روش شناختی آورده شده است شعر کودکان از طریق
حفظ ریتم و لذت زبان بدن و تسهیل همسویی عاطفی و جسمی با
دیگران وسیله بازی و مشارکت در زندگی اجتماعی میباشد که باعث
کنترل محیط حسی و کاهش اضطراب در کودکان میگردد [ .]75ایوم
و همکاران( )7818در مطالعهای با عنوان ادبیات و هنر درمانی در
اختالالت روانی پس از سکته مغزی نشان دادند که شعر به عنوان یک
درمان طبیعی میباشد که میتواند وضعیت روانی غم انگیز بیماران را
به داستانی روشن و سالم تغییر دهند درگیری داخلی ،احساسات و
وضعیت روانی از طریق آثار هنری بخصوص شعر و داستان بیان میکند

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه اثر بخشی روش شعر خوانی بر افزایش عزت نفس
کودکان را نشان میدهد با توجه به اینکه این روش ،روشی غیر دارویی،
راحت و آسان است میتوان به عنوان یک روش درمان و توانبخشی در
ارتقا بهداشت روان کودکان استفاده کرد .از این رو هر گونه اقدامی در
جهت سالمت روانشناختی کودکان ،نه تنها باعث صرفه جویی در
هزینههای عاطفی و اقتصادی جامعه خواهد بود بلکه آینده روشنتری
برای کل جامعه فراهم خواهد آورد از طرفی با توجه به اهمیتی که عزت
نفس در سالمت روانشناختی کودکان ایفا میکند و همچنین نقش
پررنگ هنر در تأمین نیازهای روان شناختی از این روش به عنوان
تکنیک ساده کم هزینه و قابل اجرا در کلیه مدراس پیش دبستانی
میتوان استفاده گردد.

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
را نماییم .این طرح ماحصل طرح مصوب دانشکده پرستاری و
پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول میباشد این
پژوهش بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با کد  081814و کد
اخالق  IR.IAU.CHALUS.REC.1395.2میباشد.
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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 selfesteem. This method is nonmedical, easy and simple; so, it can be used as a treatment for increasing
children's mental health.
Keywords: Reading Poetry, Self-Esteem, Preschoolers
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