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Introduction: Self-esteem refers to a person's mental evaluation of his or her worth as a 
human being and can be likened to a conscious immune system that protects the child 
against many psychological disorders. Therefore, it is very important to build the 
foundations of self-respect in childhood. The aim of this study was to evaluate the 
effectiveness of Story and play therapy package on improving children's self-esteem. 
Method: The research design was semi-experimental with pre-test-post-test and a control 
group. Stories and plays whose content validity was confirmed by experts were used as a 
therapeutic package to measure their effectiveness on children. The statistical population of 
this study consisted of children aged 6 to 9 years in Isfahan, 30 of whom were selected as 
available and were randomly assigned to two experimental and control groups and The 
Battle Self-esteem Questionnaire (1992) was completed as a pre-test and post-test for them. 
Results: The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference 
between the experimental and control groups in terms of research variable (P <0.05) and 
the story and play therapy package significantly increased children's self-esteem. 
Discussion and conclusion: According to the findings of the study, the effectiveness of 
storytelling and play therapy packages on children's self-esteem has been confirmed and is 
proposed as an effective intervention to improve children's self-esteem 
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ه توان آن را به یک سیستم ایمنی آگاهاندارد و می انسان کیبه عنوان  خود از ارزش فرد یذهن یابیحرمت خود اشاره به ارز مقدمه:
حرمت خود  هایدارد. بنابراین ساختن پایهتشبیه کرد که کودک را در برابر ابتال به بسیاری از اختالالت روانشناختی مصون می

 درکودکی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر سنجش اثر بخشی بسته درمانی قصه و بازی بر ارتقاء حرمت خود کودکان بود.
ها یی آنهایی که روایی محتواها و بازیآزمون با گروه کنترل بود. قصهپس –آزمون طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی، پیش روش:

ود، به عنوان یک بسته آموزشی، برای سنجش اثربخشی بر روی کودکان به اجرا درآمدند. جامعه این توسط متخصصین تایید شده ب
ها انتخاب شده نفر از آن 3۰بصورت در دسترس ها بود که سال شهر اصفهان به همراه والدین آن 9تا  ۶پژوهش متشکل از کودکان 

( به عنوان پیش آزمون و پس 1992پرسشنامه حرمت خود باتل ) و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و
 ها اجرا شد.آزمون روی آن

های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ متغیر پژوهش تفاوت یافته نتایج:
معناداری باعث افزایش حرمت خود کودکان  ( و بسته آموزشی قصه و بازی بصورت>۰۵/۰Pمعنادار وجود داشت )

 شود.می
ید های پژوهش اثر بخشی بسته آموزشی قصه و بازی بر روی حرمت خود کودکان به تایید رسمطابق با یافته :گیریبحث و نتیجه

 شود.ای موثر برای ارتقای حرمت خود کودکان پیشنهاد میو به عنوان مداخله

  هاکليدواژه
 اواسط کودکی، قصه، بازیحرمت خود،  

نشانی پست 
الکترونيکی 
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 مقدمه 

 روانشناختی مطالعات اساسی مباحث از یکی حرمت خود
 طبیعت اساسی نیاز چهارمین عنوان به را آن 1و مازلو بوده

بندی  طبقه عشق، و ایمنی فیزیولوژیکی، بشر بعد از نیازهای
 احترام به تمایل را فرد حرمت خود یک وی .است کرده

حرمت خود اشاره [. 1کرد ] خود توصیف شناخت گذاشتن و
[. ۲دارد] انسان کیفرد از ارزشش به عنوان  یذهن یابیبه ارز

حرمت خود دارای پیامدهایی  دهدمی نشان تحولی شواهد
 آینده مطالعات ویژه، به. [۴، ۳، ۲است ]افراد  زندگی برای

 رد افراد رفاه و موفقیت بر حرمت خود نگر مطرح کرده اند که
 و اجتماعی، مسائل مربوط به مدرسه روابط هایحوزه

 وانر سالمت جسمی و مسائل مرتبط با کار، سالمت تحصیل،
در حقیقت حرمت خود مثل یک سیستم [. ۵گذارد ]می تأثیر

عمل نموده و مقاومت و ظرفیـت الزم بـرای  ایمنی آگاهانه
 از سوی دیگر حرمت [،۶] می آورد زنـدگی فـرد را فـراهم

 پذیری فرد را در مقابل مشکالت کـاهشخود پایین، انعطاف
 [، برای مثال پژوهش ستایشی اظهری، حاجی۶] دهـدمـی

دهد که حرمت خود در رابطه نشان می [۷علیلو، حبیب زاده ]
آموزان نقش دلبستگی و پرخاشگری دانش هایسبک

طوری که پرخاشگری در کودکان با کند بهای بازی میواسطه
، تری داشتندهای دلبستگی ناایمن که حرمت خود کمسبک

های دلبستگی ناایمن که حرمت نسبت به کودکان با سبک
 تر بود.خود باالتری داشتند، محتمل

 دوره حرمت خود گیری شکل کودکی، در اواسط دوران
[ کودک در ۸اریکسون ] است. مطابق با نظریه رشد مهمی

این دوره با بحران سخت کوشی در برابر حقارت روبرو است و 
خوبی بتواند از این بحران بگذرد، دستاورد آن احساس اگر به

شایستگی است. با وجود اهمیت این دستاورد، تحقیقات نشان 
واسط کودکی و هنگام داده است، حرمت خود کودکان در ا

[. ۵،  ۹دهد ]ورود به مدرسه، کاهش قابل توجهی نشان می
 یشناسای را فرآیند چندین [ در رابطه با این کاهش،1۰هارتر ]

 ات کودکی اوایل از حرمت خود کاهش باعث توانندمی که کرد
 چه اگر. بشوند (سالگی ۸ تا ۴ حدود از یعنی) اواسط کودکی

در  شناختی قابل توجهی-اجتماعی هایپیشرفت کودکان
 توانداما پیشرفت زیاد می دهند،می نشان اواسط کودکی

هارتر،  قول به یا کودکان را به خطر بیاندازد و حرمت خود
 کودکان مثالً،[. ۹، 1۰شان ایجاد نماید ]هایی برایمسئولیت

 ودخ آلایده و های واقعیتمایز شایستگی به قادر هنوز ساله ۴
ان از شبرداشت مورد سن در این در با کودکان وقتی .نیستند

 واقعی خود جای به را آلایده خود شود،می خویشتن مصاحبه
 کودکان وقتی اما در اواسط کودکی، [.1۰] کنندمی توصیف

                                                            
1 Maslow 
2 Pernicano 

آل شان را متمایز  ایده و واقعی هایویژگی که گیرندمی یاد
 مورد خودهای مثبت در توصیف فرایند به کاهش کنند، این
 زا استفاده توانایی همچنین خردسال کودکان. شودمنجر می

 [.1۰] ندارند را خودارزیابی در اجتماعی هایاطالعات مقایسه
 این بر مجددا وقتی کودکان در اواسط دوران کودکی

ت حرم کاهش به تواندکنند، میشناختی غلبه می محدودیت
 خردسال کانکود که حالی در [.11آن ها منجر بشود ] خود
 راندیگ توسط خود ارزیابی چگونگی استنباط به قادر هنوز

 طور به سالگی ۸ حدود در نیستند، (مراقبان و والدین مثالً،)
 ها بهبوددرک دیدگاه دیگران در آن هایمهارت توجهی قابل
کودکی، برداشت  دوران از اواسط بنابراین، [.11] یابدمی

 شان توسطادراک نحوه تأثیر کودکان در مورد خود قویاً تحت
 مساله که بعضی با در نظر داشتن این. گیردمی دیگران قرار
 ها را به اندازه کافیکنند، آنکودکان تعامل می با از افرادی که
حرمت خود تا حدی  کودکان از بسیاری بینند،خوب نمی

 [. 11] پایین را تجربه خواهند کرد
و  گیریشکل دوران اواسط دوران کودکی، که آنجا از

حرمت  که است مهم بسیار [1۲، ۸] است تغییر حرمت خود
شود و از کاهش آن  درک رشدی دوره این در طول خود

  .پیشگیری به عمل آمده و موجبات ارتقا آن فراهم شود
که انتقال مفاهیم به کودک تنها از طریق با توجه به این

زبان قصه زبان جهانی خود کودک میسر است و زبان کودک 
[، نهایتا ابزار مناسب تغییر روانشناختی 1۳و بازی است ]

توانند در یها مها و قصهاستعارهکودکان قصه و بازی است. 
شناختی رفتاری،  رویکردهای از جمله ،ینظر یریگهر جهت

گشتالت درمانی، روابط شی، نظریات یونگ، روایت درمانی، 
قیقا همین تئوری روان تحلیلگری و... استفاده شود و د

 ها به چه شکلی موردکند قصهزیربنایی است که تعیین می
 تعارهاس درمانگر، ینظر شیبسته به گرااستفاده قرار گیرند. 

جا  ای آموزشمعنا،  جادیا ای رییکشف، تغ یها براو قصه
تغییر یا ساخت روایت شخصی، تقویت  ،مدل میمفاهانداختن 

رابطه والد فرزندی، ایجاد بینش و تجربه آهان، هیپنوتیزم و 
 ۲[. پرنیکانو1۴] شوندیاستفاده محتی کاهش مقاومت مراجع 

را  یتفکر منطق یندهایتواند فرآ یمها که قصه ییهاراه[ 1۴]
 ،دنک مغز ارتباط برقرار "یکالمی غیرهاو با بخشتسهیل کند 

که ما در  دارد، هرچه. او بیان میدهدیرا مورد بحث قرار م
 یرتشیراست مغز اطالعات بنیمکره و  یعصب یرهایمورد مس
 یتروما و دلبستگ و نقش این نیمکره را در میکنیکسب م

ر تغیی ییتواناچگونه   هاکه قصه میکنیدرک م ،فهمیممی
 ،یخاطرات حسراست مغز، فعال کردن ی نیمکره ی ندهایفرآ

تحریک ایجاد و  ،یحل نشده قو احساساتچکانی   ماشه
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 فاطمه ابراهیمی و همکاران                                                                                                                     اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکان

 شود، را دارد.می رفتار دادن رییتغکه باعث تجربه آهان 
کودک به تجربه کردن یک [ به نیاز 1۵] 1وینیکات

کند. این فضا به صورت استعاری در اشاره می ۲«فضای گذار»
فیزیکی و کودک از اینکه همزمان هم از نظر فرآیند ادراک 

هم از نظر هیجانی از والد خود جدا و در عین حال به او وابسته 
این  گیریکه به شکلگیرد. بازی ابزاری است است شکل می

که نشان کند و یکی از دالیلی است فضا کمک زیادی می
های دهد چرا بازی یک مولفه اصلی روانپویایی و درمانمی

کودکی بازی [. وقتی 1۶آید ]مبتنی بر بازی به شمار می
گیرد احساسات درونی و نحوه کند در واقع دارد یاد میمی

ارتباطش با این احساسات را از آنچه در دنیای بیرون جریان 
[ اظهار 1۷] ۴و تارگت ۳که فوناگیدارد جدا سازد. همانطور 

توانایی حفظ موقعیت بازی گام بسیار مهمی در »کنند، می
های بسیار اما یکی دیگر از مولفه .«سازی استرشد ذهنی

مهم فرآیند بازی، در دسترس بودن یک فرد بزرگسال است؛ 
کند تا با احساس امنیت در بافت کودک کمک میاین فرد به 

اکتشافات خود و ترجمه دنیای هیجانات درون و برونش، به 
کند پی برد. وقتی که در بازی کسب میمعنای تجربیاتی 
توان از مداخالت مختلفی برای کند میکودکی بازی می

تقویت آگاهی او از حاالت روانی درونش و نحوه ارتباطش با 
[. بسیاری از رویکردهای بازی درمانی 1۸دیگران بهره گرفت ]

 ها معتقدندتمایل دارند، این فرد بزرگسال والدین باشد، آن
عالوه بر تمام آثاری که بازی بر روی کودکان دارد، بهبود 

هایی که والدین بطه والد و کودک که در جریان بازی درمانیرا
دهد، دستاورد بسیار بزرگی است کند رخ میرا درگیر می

[1۹.] 
های خارجی زیادی که آثار بازی درمانی عالوه بر پژوهش 

[. در ۲1، ۲۰] بررسی کردندبر حرمت خود  و قصه درمانی را
[ از یک مجموعه ۲۲مددی زوار، کامکار و گل پرور ]ایران نیز 

بازی و قصه برای ارتقای حرمت خود کودکان استفاده کردند 
[ آثار ۲۳و آن را موثر یافتند. و جعفری زاده و حجتی ]

های قرآنی بر حرمت خود کودکان را موثر یافتند. با این قصه
های قبلی هایی که در پژوهشها و قصهوجود عمده بازی

انند کتاب آسمانی قرآن و یا استفاده شده، از منابع موجود م
های قصه و بازی نقل شده است. این در حالی است که کتاب

نیاز به تولید محتوای جدید در این حیطه و سنجش اثر 
 شود. بخشی آن به شدت احساس می

بیان شده است که مداخالت درمانی کودکان باید اگرچه 
 ها وهها )قصه و بازی( باشد و اثر بخشی قصبه زبان خود آن

های هدفمند بر کاهش مسائل روانی کودکان تایید شده بازی
                                                            
1 Winnicott 
2 Transitional space 
3 Fonagy  
4 Target 

[، در ایران هیچ تالش منظم و علمی برای ۲۵، ۲۴است ]
های کودکان ها مطابق با ویژگیها یا بازینگارش این قصه

 و دهقان نمیا یپژوهش یهاافتهیایرانی به عمل نیامده است. 
 که مناسب کودکان هایقصهدهد که ینشان م [۲۶] رخیپر

 یاز سو 1۳۸۰تا  1۳۷۰ یهاب در سال یسن یهادر گروه
 یفیضع یدرمان کردیرو ،اندشده دهیکتاب کودک برگز یشورا

 یازهایبه ن ییالزم در پاسخگو ییتوانا هاقصه ترشیب داشته و 
 ژهیاز مشکالت و به و یریشگیو پ کودکان یو اجتماع یعاطف

. خدایی مجد ان را ندارندکودک یحل مشکالت روانشناخت
ع از مجمو[ در نتیجه ی یک پژوهش کیفی بیان کرد که ۲۷]

درصد کل  میو ن 1۳ یعنیداستان  1۹ یقصه مورد بررس 1۴1
ها هو تاثیر باقی قص موثرند اریبس حرمت خود تیها در تقوقصه

 متوسط یا حتی ضعیف است. 
بنابراین هدف این پژوهش، سنجش اثر بخشی این بسته 

 آموزشی  بر حرمت خود کودکان ایرانی بود.

 روش
 نوع پژوهش

 پس-طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، پیش آزمون
آزمون با گروه کنترل برای سنجش اثربخشی بسته آموزشی 

 قصه و بازی بر حرمت خود کودکان بود. 

 آزمودنی 

جامعه این پژوهش متشکل از  الف( جامعه آماری:
مرکز مشاوره  ۴مراجعه کننده به  سال ۹تا  ۶والدین کودکان 

در شهر  1۳۹۹است که در سال  از نواحی استان اصفهان
 کردند.اصفهان زندگی می

 پژوهش طرح اینکه به عنایت با ( نمونه پژوهش:ب

این  در نمونه حجم اینکه توجه با و است حاضر نیمه آزمایشی
شود می یهتوص گواه و آزمایش گروه دو در نفر ۳۰ ها نوع طرح

تا  ۶کودک  ۳۰شامل پژوهش این برای نیاز مورد نمونه[ ۲۸]
ها است که داوطلبانه و در دسترس به همراه والدین آن سال ۹

از جامعه اماری فوق با رعایت شرایط ورود و خروج  به نمونه، 
انتخاب شدند.  بعد از انتخاب این نمونه، اعضاء این نمونه 

آزمایش و کنترل قرار گرفتند.  بصورت تصادفی در دو گروه 
 1کودک به شرح جدول  ۳۰اطالعات جمعیت شناختی این 

 است.
 شرایط ورود به نمونه:

در سیاهه رها از فرهنگ  ۳۵کسب نمره ی پایین تر از 
 [.۲۹حرمت خود ]
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تعهد اخالقی والدین برای حضور فعال در همه جلسات 

 کودک(.-)همراه بودن زوج والد
-رفتاری و بالینی آشکار در زوج والدنداشتن اختالالت 

 کودک.
 شرایط خروج از نمونه:

-داشتن اختالالت رفتاری و بالینی آشکار در زوج والد
 کودک.

 -تنها بودن کودک یا والد )عدم امکان مشارکت زوج والد
 کودک(.

 . اطالعات جمعیت شناختی گروه نمونه۱جدول

 متغیر

 % N جنس

 ۴۶/۰ 1۴ دختر
 ۶۴/۰ 1۶ پسر
   سن

۷ 1۰ ۳۳/۰ 
۸ 1۰ ۳۳/۰ 
۹ 1۰ ۳۳/۰ 

 بزارهای پژوهشا
[: ۲۹]خود  حرمت رها از فرهنگ سیاهه ابتدایی فرم( 1
 غیرسوگیرانه سنجش ابزار خود حرمت رها از فرهنگ سیاهه

 این هایمقیاس زیر .است خود حرمت اندازه گیری برای

 سوال(، ۲۰) کلى خود حرمت مقیاس: از عبارتند آزمون

 حرمت مقیاس ،(سوال 1۰) اجتماعى خود حرمت مقیاس

 1۰) خانوادگی خود حرمت مقیاس ،(سوال1۰) تحصیلى خود

 فرهنگ از آزاد مقیاس (.سوال1۰) سنج دروغ مقیاس و( سوال

 .کرد اجرا گروهى و فردى شیوه دو به توانرا می خود حرمت
 انفرادى اجراى ابتدایى دوم و اول پایه آموزان دانش در

 به بایستى ابتدایى اول پایه در همچنین .است ترمناسب
 هاسوال آزمونگر شفاهی اجراى در. شود اجرا شفاهى صورت

 عالمت پاسخنامه در را آن پاسخ و خواندمی بلند صداى با را

 پاسخگویى چگونگى در آزمونگر لحن که جاآن از .زندمی

 آزمون، شفاهى اجراى در، است موثر ها بسیارآزمودنی

 هدایتگرى بدون و آرام یکنواخت، کالم داراى باید آزمونگر

 که باالتر و ابتدایى دوم پایه آموزان دانش مورد در .باشد

 این ضمن .است نوشتاری صورت به اجرا بخوانند،توانند می

 آزمونگر خوانند،مى را آزمون العمل دستور آموزاندانش که

 مطمئن و بخواند هاآن برای را العمل دستور بلند صدای با هم

. باشند گرفته فرا را پاسخگویی شیوه آموزاندانش که شود
 1۵تا  1۰ کتبی( شفاهی،) تست به پاسخگویی زمان مدت

 سال، ۸ تا ۶ ابتدایی فرماین آزمون در سه فرم، است.  دقیقه

 برایسال،  1۸تا  1۳ نوجوان فرم و سال 1۲ تا ۹ متوسطه فرم

 این هنجاریابی است.  شده تدوینخود  حرمت اندازه گیری

 سالهای بین نفری 1۷۲۷ نمونه آمریکایی یک در سیاهه

 درونی همسانی روش دو براساس آن اعتبار و ۲۰۰۰ و 1۹۹۸

 متوسط سنی هایهمه رده شد. در محاسبه بازآزمایی و

 تا ۷۰/۰ آن از بازآزمایی اعتبار و ۸۰/۰ کرونباخ آلفای ضرایب

ابتدایی  سیاهه استاندارد انحراف و میانگین شد. گزارش ۹۰/۰
 [.۲۹است ] شده گزارش ۳ و 1۰ به ترتیب خود حرمت

روانسنجی  هایویژگی بررسی با [۳۰] یونسی نیز ایران در
 ضریب که داد نشان باتل خود حرمت سیاهه دوم نسخة

 دانش آموزان برای ،۷۸/۰ دختر دانش آموزان بازآزمایی برای

 برای همچنین .است ۷۹/۰ سیاهه کلبرای  و ۸1/۰ پسر

 مقیاس با این سیاهه همبستگی ضریب از همگرا روایی تعیین

 ضریب همبستگی این و شد استفاده کوپراسمیت خود حرمت

[. نتایج مطالعه ی پارسا و ۳۰] آمد دست به ۷۵/۰ با برابر
 باتل خود حرمت سیاهة [ نشان داد که۳1نعمت طاووسی ]

معنادار به  مثبت پیرزهریس رابطة خودپنداشت مقیاس با
 رابطة اسپنس اضطراب کودکان مقیاس با و ۴۶/۰اندازه ی 

 روایی هایافته دارد. این -۲۶/۰معنادار به اندازه ی منفی

کرد. همچنین  تأیید [ را۲۹باتل ] خود حرمت سیاهة مالکی
 زمانی فاصلة با دانش آموز، ۶۰ بازآزمایی همبستگی ضرایب

به  سیاهه ریچاردسون اینکودر و کردن هدونیم دو هفته،
 بودن مناسب که آمد، دست به ۵۸/۰، ۶۰/۰، ۶۳/۰ترتیب 

 تأیید ایرانی کودکان در را سیاهه این های روانسنجیویژگی

در پژوهش حاضر نیز ثبات درونی این مقیاس به   کند.می
گزارش شد  ۸۳/۰روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 

 پایایی مناسب این ابزار است.که نشان دهنده 

 شیوه انجام پژوهش
این پژوهش در دو مرحله انجام شد: ساخت بسته مداخله 
و اجرای مداخله. بسته آموزشی قصه و بازی متشکل از 

هایی بود که براساس عوامل اثر گذار ها و بازیمجموعه قصه
بر حرمت خود که در نتیجه تحلیل محتوای کیفی مصاحبه 

و متخصصین روانشناسی کودک به های انجام شده با والدین 
بسته مداخله طراحی  [ ۳۲دست آمده بود ساخته شده بود ]

ها و مجموعه شده شامل دو بخش اصلی بود. مجموعه قصه
های طراحی شده قصد رساندن پیامی ها. هر کدام از قصهبازی

را به کودک داشتند که شامل آشنایی با کارکرد ذهن، آشنایی 
ای شناختی و فراشناختی تاثیرگذار بر با سبک تفکر و خطاه

های خود و پذیرفتن نقص به حرمت خود، اعتماد به توانایی
عنوان جزیی از موجودیت انسان بود. عالوه بر رساندن این 

کودک -ها با هدف بهبود رابطه والدها و بازیها، قصهپیام
هداف ها و اریزی شده بود.  تصمیم برای انتخاب این پیامبرنامه

بود که عوامل موثر بر [ ۳۲]بر اساس نتایج پژوهش ابراهیمی 
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 فاطمه ابراهیمی و همکاران                                                                                                                     اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکان

حرمت خود کودکان ایرانی را از نتایج مصاحبه با والدین 
به منظور ها استخراج کردند. و تحلیل محتوای کیفی آن

های تولید شده، ها و بازیاطمینان از روایی محتوایی قصه
ود سنجیده ارتباط هرقصه و هرمجموعه بازی با ارتقا حرمت خ

با انتخاب یک گروه ده نفره از متخصصین کودک و ارائه . شد
ها در مورد ارتباط هر قصه ها و نظر سنجی از آنها و بازیقصه

ه ها در رتبتقسیم تعداد پاسخ و بازی با ارتقا حرمت خود، با
اد کل بر تعد )مرتبط اما نیازمند بازبینی و کامال مرتبط( ۴و ۳

قصه و هر برای هر   محتوایی شاخص روایی پاسخ دهندگان،
بر اساس  قصه یا بازی. پذیرش آمدبه دست  مجموعه بازی

شاخص روایی  : اگر نمرهگرفتصورت  [۳۳والتز و باسل]معیار 
گویه غیرقابل قبول  آمدمیدست هب ۷۰/۰تر از کم  محتوایی

 ۷۹/۰ تا ۷۰/۰بین  ، اگر نمرهگردیدمیبوده و بایستی حذف 
سؤال برانگیز بوده و به اصالح و بازنگری نیاز  حتوامباشد 

بود، گویه مناسب تشخیص  ۷۹/۰ز باالتر ا  و اگر نمره شتدا
 [.۳۳]شدداده می

𝐶𝑉𝐼 =  
تعداد پاسخها در رتبه ۳ و ۴

کل پاسخ ها
 

 
 

روایی محتوایی بسته درمانی توسط ده متخصص بازی 
ی محتوای درمانگر و قصه درمانگر تایید شده و نسبت روایی

هایی که حداقل ها و بازیگزارش شد و قصه ۹۵/۰کل بسته 
نسبت روایی محتوایی را کسب نکردند از بسته موردنظر حذف 

هایی که امتیاز مورد نظر ها و قصهشدند. پس از حذف بازی
ها شامل دو بخش بود: را کسب نکرده بودند، مجموعه بازی

شد لد آموخته میبه وا« چگونه»در بخش «. چگونه»و « چه»
چگونه با کودکش بازی کند تا حرمت خود او را افزایش دهد 

هایی حرمت گرفت چه بازیوالد یاد می« چه»و در بخش 
« چگونه»دهد. در واقع در بخش ش را افزایش میخود کودک

هایی مانند توصیف، تمجید والد نسبت به استفاده از مهارت
، انتقاد و سوال و ارتباط گریدار، بازتاب، عدم هدایتعنوان

« چه»دید. در بخش ی حرمت خود آموزش میها با مقولهآن
هایی که غیر دو دسته بازی در پکیج وجود داشت، اول بازی

هایی راجع به ارزشمندی خود و پذیرفتن مستقیم پیام
هایی که چالشی در دهد و دوم بازیخویشتن به کودک می

یت معتدل و متعارف والدین آن نهفته بود تا کودک با حما
)داربست سازی( از پس آن چالش بر بیاید و احساس پیروزی 
داشته باشد. این بسته آموزشی در قالب یک مداخله ده 

شرح جلسه به جلسه اجرای  ۲در جدول ای اجرا شد. جلسه
 این بسته آموزشی رفته است.

 جلسه مداخله مبتنی بر قصه و بازی بر حرمت خود کودکان. محتوای جلسه به ۲جدول 
شماره 
 جلسه

 مداخله بازی مداخله قصه

 جلسه اول
آموزش والد برای تعریف کردن قصه فیلی و خانه اسرارآمیز )آشنایی با مفهوم ذهن و 

 ش و پرسش و پاسخ با اوکارکردهایش( برای کودک
او+ عدم انجام ش و پیروی از دادن هدایت بازی به دست کودک

 سرزنش، انتقاد، سوال یا آموزش در حین بازی
جلسه 

 دوم
کر، های تفآموزش والد برای تعریف کردن قصه زندگی اسرارآمیز یک قطار )آشنایی با سبک

 ش و پرسش و پاسخ با اوخطاهای فراشناختی( برای کودک
 + بازتاب دادن به کودک توصیف کردن بازی کودک

جلسه 
 سوم

د و های خولد برای تعریف کردن قصه پاپی ریزترین موجود دنیا )اعتماد به تواناییآموزش وا
 ش و پرسش و پاسخ با اوپذیرفتن نقص( برای کودک

 دار کودک در حین بازیتمجید عنوان

جلسه 
 چهارم

 های خود وآموزش والد برای تعریف کردن قصه مشکی یک بچه سوسک )اعتماد به توانایی
 ش و پرسش و پاسخ با اوها( برای کودکنقصپذیرفتن 

 هماهنگی با کودک+ شوق و اشتیاق

جلسه 
 پنج

آموزش والد برای تعریف کردن قصه دراکوتا )آشنایی با سبک تفکر وخطاهای شناختی( برای 
 ش و پرسش و پاسخ با اوکودک

 های چگونگی بازیسازی مهارتیکپارچه

جلسه 
 ششم

آموزش والد برای تعریف کردن قصه شمشینی )سبک تفکر و خطاهای شناختی+ اعتماد به 
 ش و پرسش و پاسخ با او ها(  برای کودکتوانمندی

 های خودشناسی و اصالحی سبک تفکربازی

جلسه 
 هفتم

ش آموزش والد برای تعریف کردن قصه قرمزی )سبک تفکر و خطاهای شناختی( برای کودک
 پاسخ با اوو پرسش و 

 های خودشناسی و اصالحی سبک تفکربازی

جلسه 
 هشتم

آموزش والد برای تعریف کردن قصه مادراز )سبک تفکر و خطاهای شناختی و فراشناختی( 
 ش و پرسش و پاسخ با اوبرای کودک

 های چالشی مقدماتی و هدایت آنبازی

جلسه 
 نهم
 

ش و پرسش فراشناختی( برای کودکآموزش والد برای تعریف کردن قصه چسبک )خطاهای 
 و پاسخ با او

 های چالشی پیشرفته و هدایت آنازیب

جلسه 
 دهم:
 

 های فراگرفته شده در جلسات قبلیمرور و تمرین آموزش خداحفظی و پایان جلسات
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 تحلیل داده هاشیوه 

محاسبه  از پژوهش این در اطالعات تحلیل و تجزیه برای
وانحراف  میانگین همچون توصیفی، آمار هایشاخص

 و استفاده شد پژوهش توصیفی اطالعات ارائه برای استاندارد
 تحلیل کوواریانس آزمون از پژوهشی هایفرضیه آزمون برای

نرم  ۲۲ ازنسخه هاداده تحلیل و تجزیه جهت گردید. استفاده
 گردید. استفاده اس اس. پی. اس. افزار

 نتایج
 گروه دو از هر مداخله بسته درمانی، اجرای از پس

 با های مرتبطداده و آمد عمل به پس آزمون گواه و آزمایش

 نتایج ۳ جدول در گردید. استخراج پس آزمون و پیش آزمون

 معیار( دو گروه انحراف و توصیفی )میانگین آمار به مربوط

تفکیک پس آزمون به  و پیش آزمون شرایط در گواه و آزمایش
 است. شده نشان داده های حرمت خودخرده مقیاس

 های حرمت خود در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از مداخلههای توصیفی مقیاس و خرده مقیاس. شاخص۳جدول

 گروه متغیر
 پس آزمون پیش ازمون

 استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین

 حرمت خود)کل مقیاس(
 1۰۹/۴ ۲۰۰/۴1 ۳۵۵/۳ ۴۰۰/۳۲ آزمایش
 ۰۵1/۲ ۷۳۳/۳۲ ۷۴۸/۲ 1۳۳/۳۲ کنترل

 زیرمقیاس حرمت خودکلی
 ۵۴۹/1 ۴۰۰/۸ ۶۳۹/۰ ۴۶۶/۴ آزمایش
 ۶۳۲/۰ ۴۰۰/۴ ۵۹۳/۰ ۲۶۶/۴ کنترل

 زیرمقیاس حرمت خود تحصیلی
 ۷۹۸/۰ ۰۶۶/۸ ۰۹۹/1 ۰۶۶/۷ آزمایش

 ۸۸۳/۰ ۲۶۶/۷ ۸۹۹/۰ ۳۳۳/۷ کنترل

 زیرمقیاس مقبولیت
 ۵۹۳/۰ ۷۳۳/۳ ۸۲۸/۰ ۶۰۰/۲ آزمایش
 ۹۶1/۰ ۲۶۶/۲ ۷۹۸/۰ ۰۶۶/۲ کنترل

 زیرمقیاس حرمت خود خانوادگی
 ۷۳۶/۰ ۴۰۰/۶ ۴۰۷/1 ۴۶۶/۴ آزمایش

 1۲۵/1 ۸۶۶/۴ ۴۵۷/1 ۵۳۳/۴ کنترل

 زیرمقیاس حرمت خود اجتماعی
 ۸۸۳/۰ ۰۶۶/۵ ۰۶۰/1 ۵۳۳/۴ آزمایش

 ۹۷۵/۰ ۳۳۳/۴ ۹۷۵/۰ ۳۳۳/۴ کنترل

 ساالنزیرمقیاس حرمت خود مقایسه با هم
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۴ ۵1۶/۰ ۸۶۶/۳ آزمایش

 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۴ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۴ کنترل

 زیرمقیاس دروغ سنج
 ۹۹۰/۰ ۵۳۳/1 ۹1۰/۰ ۶۰۰/1 آزمایش
 ۳۵1/۰ 1۳۳/1 ۳۵1/۰ 1۳۳/1 کنترل

هر آزمونی بررسی برقراری بودن گام اول برای اجرای 
آزمون  یاصل یهافرض شیپ های آن است. ازمفروضه

ت وابسته اس متغیردو گروه در  یهاانسیوار یبرابر انسیکووار
 و استفاده شده نیاز آزمون لوبرای سنجش این مفروضه  که
مت حر متغیردو گروه در  انسینشان داد وار نیآزمون لو جینتا

 و بنابراین معنادار نشده است Fو نسبت برابر است  خود
 تاس شده تیپژوهش رعا یرهایمتغ انسیوار یمفروضه برابر

(۴۰۷/1F=  ،۲۴۶/۰P=.) 

وابسته و  یرهایمتغ نیب یرابطه خط گرید مفروضه
 کی دیبا انسیانجام آزمون کوار یبرا یعبارتبه .همپراش است

هر دو گروه  یراش براپوابسته و هم ریمتغ نیب یرابطه خط
از  ارهیمتغ نیب یرابطه خط یبررس یبرا .وجود داشته باشد

 کهد نشان دا ینمودار پراکندگ. استفاده شد ینمودار پراکندگ
وجود دارد و نمودار پراش وابسته و هم  ریمتغ نیب یرابطه خط

 نیب یاز مفروضه رابطه خط نیبنابرا، ندارد یحالت منحن

روضه . مفصورت نگرفته است پراش تخطیهموابسته و  ریمتغ
آزمون و ها در دو مرحله پیشداده عینرمال بودن توز ی دیگر

آزمون کلموگروف  آزمون است که برای اطمینان از آن،پس
سته متغیر واب عینشان داد که توز جینتا .انجام شد رنوفیاسم

( و گروه =1۸۶/۰Z= ،1۷۳/۰ Pآزمون گروه آزمایش )در پیش
آزمون گروه ( و در پس=1۸۵/۰Z= ،1۷۸/۰ Pکنترل )

( و گروه کنترل =۲1۵/۰Z= ،۰۶1/۰ Pآزمایش )
(1۷۳/۰Z=،  ۲۰۰/۰ P=نرمال )  این فرض نیز رعایت است و

 .است شده
قبل از آزمون  دیکه با بسیار مهم دیگری مفروضه

 ای ونیخطوط رگرس بیش یهمگن ،شود یبررس انسیکووار
عنا م نیبه ا ،ه استوابست یرهایها در متغبیش یآزمون همگن

 ایو مداخله  آزمون( شیپ)همپراش  نیب یتعامل دیکه نبا
 جینتا .وجود داشته باشد (پس آزمون) یشیآزما یدستکار

ت به دس یسطح معنادار زیون و نیخط رگرس نیهمگ یبررس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12۵ 

 فاطمه ابراهیمی و همکاران                                                                                                                     اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکان

است  پنج صدمکه بزرگتر از  ( =1۲1/۰P=  ،۵۶۴/۲ F) آمده
 تخطی ونیخط رگرس بیش یاز مفروضه همگن دهدینشان م

 .صورت نگرفته است

، اجرای ازمون تحلیل هابا توجه به برقراری مفروضه
گزارش شده  ۴از بوده و نتایج آن در جدول کوواریانس مج

 است.

 . نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر حرمت خود۴جدول
 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه ازادی ع مجذوراتمجمو منبع تغییرات
 ۰۰۰1/۰ ۳۶۷/۲۲ ۲۴۲/1۶۳ 1 ۲۴۲/1۶۳ پیش آزمون

 ۰۰۰1/۰ ۳۰1/1۰۴ ۲۶۶/۵1۰ 1 ۲۶۶/۵1۰ عضویت گروهی
   ۸۹۲/۴ ۲۷ ۰۹1/1۳۲ باقیمانده

    ۲۹ ۹۶۷/۸۳۲ تصحیح شده کل

حکایت از این مساله  ۴و ۳های نتایج ذکر شده در جدول
دارد که بین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر حرمت 
خود تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت به نفع گروه 
آزمایش است، بنابراین مداخله صورت گرفته بر روی حرمت 

 خود اثر گذار بوده است. 

 بحث و نتیجه گیری
درمانی بر روی حرمت خود کودکان نی و بازیقصه درما

اثر گذار است. اگر بعد ارتباطی حرمت خود را در نظر بگیریم 
[ 11و این نکته را مدنظر قراردهیم که همسو با نظر هارتر ]

کودک خود را در آینه دیگران مهم بخصوص والدینش می 
بیند، بازی کردن و شنیدن قصه از والد، یک بافت ارتباطی 

در پروتوکل « چه»و « چگونگی»کند. در را فراهم می مثبت
آموخت چطور و چقدر کودکش را ببیند، چطور بازی، والد می

ش که تاکنون نه کودک و نه خودش های کودکتوانمندی
اند را به او یادآوری کند. به والدین نسبت به آن توجهی داشته

ر یهای غتان تعریفکه الزم نیست از کودک»شد گفته می
ون چه را که تاکنواقعی بکنید، صرفا کافی است ببینید آن

هایی که از والدین در زمان بازی با توصیف«. دیده ایدنمی
شان و عملکرد او در حین بازی داشتند، به او نشان کودک

دادند که او انقدر ارزشمند هست که والدش برای دقایقی می
ذت ببرد. توصیف تمام حواسش به او باشد و از بودن با او ل

های کودک به او احساس دیده شدن و بازتاب فعالیت
داد. همسو با های کودک به او احساس شنیده شدن میگفته

[ در مقاله بازی درمانی کودک محور: 1۹] 1این نتایج تال و تال
ر کنند که چطور محور قراگفت و گویی با وینی کات، بیان می

 «خود»دادن کودک در زمان بازی مطابق با نظریه  وینیکات 
کند که از دهد، و فضای گذاری ایجاد میرا در او شکل می

شان را توانند حرمت خود کودکطریق آن والدین می
های ها جهت آموزشدر این پژوهش از قصه گسترش دهند.

ای برای کودکان استفاده شد. مفهوم ذهن و این که گسترده
کار ذهن تولید فکر است اما گاهی دچار خطاهای شناختی و 

                                                            
1 Tal 

شود به کودکان انتقال پیدا کرد. هم جهت با فراشناختی می
ها قصهکند که [ بیان می1۳های این پژوهش پرنیکانو ]یافته
این  و دهندیحرکت م رندهیو گتاثیرپذیر نده را به حالت شنو

 فراهمکودکان  یبراتاثرپذیری زمینه ی حرکت به بازی را 
به  ،ییجادو تفکرتوجه به قابلیت کوچک، با  یهابچهکند. می

شوند و ی حساس میاستعار یهاقصه یمنطقریغ یهاجنبه
وه ند. عالکه انگار با واقعیت روبرو هست دندهیپاسخ مطوری 

ند روی توانها با به چالش کشیدن سبک تفکر میبر این، قصه
های کاری درونی و سبک دلبستگی کودکان اثر گذار مدل

 که دهد [ نشان می1۴باشند. نتایج پژوهش های پرنیکانو ]

دارند. دلبستگی  شناختی هم و هیجانی تاثیرات هم هاقصه
 رشد آمیگدال بخصوص راست مغز نیمکره لیمبیک نواحی در

 آگاهی در که تغییراتی با هاقصه که رسدمی بنظر و یابدمی

 تحت را ناحیه این کنند،می ایجاد فردی بین و روابط هیجانی

 ارتقایی بسته این تاثیرگذاری ما بنابراین می دهند. قرار تاثیر

 ارتباط در که تغییراتی بعد از کنیم:تبیین می بعد دو از را

 هاشناخت در که تغییراتی بعد از و کندمی دایجا کودک-والد

کند. این نتایج می ایجاد تفکر کودک سبک و هاطرحواره و
هایی چون پژوهش لی، جوهری، محمود و همسو با پژوهش

[ در خارج از ایران و ۲1[  و گرین و کوالس ]۲۰جمالودین ]
 یجعفر[ و ۲۲] زوار، کامکار، گل پرور یمددپژوهش های 

در ایران بود که موید تاثیر قصه و بازی بر  [۲۳ی]حجت،  زاده
 حرمت خود کودکان است.

توان به عدم وجود های پژوهش حاضر میاز محدودیت 
این  شود کهمرحله پیگیری اشاره کرد. بنابراین پیشنهاد می

های پیگیری انجام شود تا های ارتقایی همراه با دورهبسته
شود حاصل شود. پیشنهاد می نسبت به ماندگاری اثر اطمینان

این بسته که روایی محتوایی و اثربخشی آن تایید شد، در 
های نمونه باالتر مورد آزمایش قرار گیرد. هم چنین با حجم

توجه به این که این بسته روایی محتوایی مورد نظر را کسب 
کرده است و اثر بخشی آن نیز تایید شده است، توصیه 

قا حرمت خود کودکان کشور بهره شود از آن برای ارتمی



÷ 

12۶ 

 .119-127، صص.: 1399، پاییز و زمستان 3۵، پیاپی 2، شماره 18، دوره شناسی بالینی و شخصیترواندوفصلنامه علمی 
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 18, No. 2, Serial 35, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 119-127. 

 
 گرفته شود.

 منابع
1- De Souza, L.  & Karine Hutz, C. S. (2016). Self-

Compassion in Relation to Self-Esteem, Self-
Efficacy and Demographical Aspects. J. Paidéia.: 
VOL 26 (64): PP.181-188. 

2- Donnellan, M. B., Trzesniewski, K. H., & Robins, 
R. W. (2011). Self-esteem: Enduring issues and 
controversies. In T. Chamorro-Premuzic, S. von 
Stumm & A. Furnham (Eds.), The Wiley-
Blackwell handbook of individual differences, PP. 
۷1۸-۷۴۶.  

3- Orth, U. (2017). The lifespan development of self-
esteem. In J. Specht (Ed), Personality 
development across the lifespan. London, UK: 
Elsevier, PP. 181–195. 

4- Orth, U. & Robins, R. W. (2014). The development 
of self-esteem Current Directions in Psychological 
Science.: VOL 23: PP. 381–387.  

5- Orth, U. & Robins, R. W. (2019). Development of 
self-esteem across the lifespan. In D. P. 
McAdams, R. L. Shiner, & J. L. Tackett (Eds.), 
Handbook of personality development, New York, 
NY: Guilford, PP. 328-344. 

6- Bluth, K. & Blanton, P. W. (2015). The influence 
of self-compassion on emotional well-being 
among early and older adolescent males and 
females. J Posit Psychol.: VOL10 (3): PP. 219–
230. 

حبیبزاده، عباس  علیلو، رعنا ، حاجی اظهری، محمد، ستایشی -۷
 در پرخاشگری و دلبستگی سبکهای ساختاری (. روابط1۳۹۷)

عزت نفس، مجله روانشناسی  میانجی گری نش آموزان: نقشدا
 . ۶۰- ۵۳، صص 1، شماره 1۷بالینی و شخصیت. سال 

8- Erikson, E. H. (1968). Identity, youth and crisis. 
New York, NY: Norton. 

9- Harter, S. (2012). The construction of the self: 
Developmental and sociocultural foundations. 
New York, NY: Guilford Press.  

10- Harter, S. (2006b). Developmental and individual 
difference perspectives on self-esteem. In D. K. 
Mroczek & T. D. Little (Eds.), Handbook of 
personality development. Mahwah, NJ: Erlbaum, 

PP. 311–334. 

11- Harter, S. (2006a). The development of self-
esteem. In M. H. Kernis (Ed.), Self-esteem issues 
and answers: A sourcebook of current 
perspectives. New York, NY: Psychology Press, 
PP. 144–150.  

 

12- Robins, R. W., & Trzesniewski, K. H. (2005). 
Self-esteem development across the lifespan. 
Current Directions in Psychological Science, VOL 
14: PP. 158–162.  

13- Pernicano. P. (2015). Metaphors and stories in 
play therapy. In Schaefer, C., O’Connor, K. & 
Braverman, L. (Eds). Handbook of Play Therapy, 
Second Edition. New York: Wiley.  

14- Pernicano.P. (2014). Using trauma-focused 
therapy stories: Interventions for therapists, 
children and their caregivers. New York: 
Routledge.  

15- Winnicott, D. W. (1971a). Playing and reality. 
Middlesex, England: Penguin Books. 

16- Kegerreis, S., & Midgley, N. (2014). 
Psychodynamic approaches. In S. Pattison, M. 
Robson, & A. Beynon (Eds.), The handbook of 
counselling children and young people. London, 
England: Sage, PP. 35–48. 

17- Fonagy, P., & Target, M. (1998). Mentalization 
and the changing aims of child psychoanalysis. 
Psychoanalytic Dialogues.: VOL 8: PP. 87–114.  

18- Munoz Specht, P., Ensink, K., Normandin, L., & 
Midgley, N. (2016). Mentalizing techniques used 
by psychodynamic therapists working with 
children and early adolescents. Bulletin of the 
Menninger Clinic.: VOL 80(4): PP. 281–315.   

19- Tal, R., & Tal, K. (2017). Child-parent 
relationship therapy—A dialogue with 
Winnicott’s theory. International Journal of Play 
Therapy.: VOL 26: PP. 151–159.  

20- Lee, G. M., Johari, K. S. K., Mahmud, Z. & 
Jamaludin. L. (2018). The impact of sandtray 
therapy in group counselling towards children’s 
self-esteem. Global Journal of Guidance and 
Counseling in Schools. VOL 8: PP. 58-66.    

21- Green, E. J., & Kolos, A. C. (2010). Facilitating 
self-esteem in elementary school-aged children: A 
child-centered play therapy approach. In M. H. 
Guindon (Ed.), Self-esteem across the lifespan: 
Issues and interventions. Routledge/Taylor & 
Francis Group, PP. 49–61.  

(. 1۳۸۶) زوار، سارا.، کامکار، منوچهر.، گل پرور، محسن یمدد -۲۲
 ینایساله ناب 11تا  ۶بر عزت نفس دانش آموزان  یباز ریتاث

دانش و پژوهش در مجله اصفهان.  ریآموزشگاه ابابص
 .   1۴-1 صص ،۳۳، شماره 1۰سال ،یروانشناس

 یهاقصه ری(. تاث1۳۹۶) دیحم ،یزاده، فاطمه.، حجت یجعفر -۲۳
در  گنبدکاووس یدبستان شیعزت نفس کودکان پ یبرا یقران

، شماره 1۲سال  ران،یا یپژوهش و پرستار مجله. 1۳۹۵سال 
 .   ۲۹-۲۲صص، ۳



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

 فاطمه ابراهیمی و همکاران                                                                                                                     اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکان

24- Rudel, Rachel (2020). "Purposeful Play: A 
Literature Review of Play Therapy and Projective 
Techniques of Drama Therapy".  Expressive 
Therapies Capstone Theses.  

(. 1۳۹۶غضنفری، فیروزه ) زینب.،  قدمپور، عزتاله.، علوی، -۲۵
 اختالالت رب قصه گویی روش به خوشبینی آموزش تأثیر

پنجم. مجله روانشناسی بالینی  پایه پسر رفتاری دانش آموزان
 . ۹۶-۸۵. صص ۲، شماره 1۵و شخصیت، سال 

تحلیل محتوای (. 1۳۸۲امین دهقان، نسرین.، پریرخ، مهری ) -۲۶
با « ب»های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی کتاب

، شماره ۶ل. کتابداری و اطالع رسانی، سارویکرد کتاب درمانی
 .  ۲۰-1۲، صص  ۴

های روان شناختی ارزیابی شیوه (.1۳۹۵خدایی مجد، وحید ) -۲۷
، آموزش و های کودکان ایرانیآموزش اعتماد به نفس در قصه

 .  ۲۸-1۰، صص ۳۳، شماره ۹یابی، سال ارزش

28- Narang.n., Brad .L. (2020). Stylized Facts and 
Comparative Statics in (Social) Science Inquiry. 
International Studies Quarterly.: VoL 64: PP. 482–
485. 

29- Battle, J. (2002). Culture-Free Self-Esteem 
Inventories Examiner’s Manual. Austin, TX: Pro-
Ed.  

(. آزاد از فرهنگ یا صادق از فرهنگ: 1۳۸۶یونسی، جالل ) -۳۰
گزارش مطالعه مقدماتی مقیاس حرمت خود در کودکان. مجله 

 .   ۲۰-1۳، صص ۲، شماره ۲روانشناسی معاصر. سال 

های (. ویژگی1۳۹۷روان پارسا، رعنا، نعمت طاووسی، محترم ) -۳1
ن سنجی سیاهه حرمت خود کودکان. روانشناسی تحولی: روا

 .  ۲۴۳-۲۲۵، صص ۵۵، شماره 1۴روانشناسان ایرانی.، سال 

های موثر بر حرمت خود  ابراهیمی، فاطمه. وارسی کیفی مولفه -۳۲
و خودتنظیمی هیجانی کودکان ایرانی و تدوین بسته قصه و 

ران، مدرس، تهبازی برای ارتقا )رساله دکتری(. دانشگاه تربیت 
 ایران. 

33- Waltz, C.W., & Bausell, R.B. (1981). Nursing 
research: Design, statistics, and computer analysis. 
Philadelphia: F.A. Davis. 

 

http://ensani.ir/fa/article/364195/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/364195/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/364195/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/364195/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/364195/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

	10
	10-1430-2

