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 آموزان پایه اول ابتدایی دبستانی بر میزان احترام به خود دانشهای پیشتأثیر آموزش

Preschool Education and Self-esteem among First Grade 

Elementary Students 
 47/1044/ 06؛ تاريخ پذيرش مقاله: 40/1044/ 11تاريخ دريافت مقاله: 

 1نسرین پسندیده

 2بتول سبزه

-توانند تأثیر بسزايی در جنبهدبستان میهای پیشآموزشچکیده: 

های مختلف رشد و ابعاد شخصیتی کودکان به خصوص در ابعااد  

اضار  مطالعه حروانی و زندگی فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. 

دبستانی بر میزان احترام به های پیشبررسی تأثیر آموزشبا هدف 

رويدادی بار روی  آموزان پايه اول ابتدايی به روش پسخود دانش

دبساتانی رفتاه و نرفتاه پاياه اول     آماوزان پایش  نفر از داناش  144

ابازار پاهوهش پرساانامه اساتاندارد     شهرستان ساوه انجاام شاد.   

های پهوهش باا  ( بود. داده1111) اراناحترام به خود پوپ و همک

مساتق،، تللیا،   t) هاای تویایفی و اساتنبا ی   استفاده از آزماون 

هاای  ماورد تللیا، اارار گرفات يافتاه      ،(واريانس يکطرفه و آنوا

بدست آمده حاکی از آن بود که میانگین احترام به خاود در ابعااد   

انی دبسات پیشتلصیلی، جسمانی و اجتماعی در کودکانی که دوره 

اند، باالتر اند نسبت به گروهی که اين دوره را نگذراندهرا گذارنده

داری بین میزان احترام به خاود خاانوادگی و   تفاوت معنی است و

  ان دختر و پسر يافت ناد.آموزدانشهمچنین احترام به خود در 

 

-دبساتانی، داناش  هاای پایش  احترام به خود، آموزش: هاکلیدواژه

 لآموزان پايه او

N. Pasandideh 

B. Sabzeh (Ph.D) 

Abstract: Preschool education can have 

a significant impact on various aspects of 

children's development and personality, 

especially in their psychological and 

personal and social life. The aim of this 

study was to investigate the effects of 

preschool education on self-esteem of 

first grade elementary students by post-

event method on 100 preschool students 

who did not attend the first grade of 

Save, Iran. The research instrument was 

the standard self-esteem questionnaire of 

Pope et al. (1989) and the research data 

were analyzed using descriptive and 

inferential tests (independent t-test, one-

way analysis of variance and ANOVA). 

Preschool children were higher than 

those who did not, and no significant 

difference was found between family 

self-esteem and self-esteem among male 

and female students. 
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 مقدمه و بیان مساله

دهی به ساختار شخصیتی فرد است که تأثیر آن در تمامی ای ارزشمند در شک،کودکی دوره

ماند. ملققان و متخصصان دوره کودکی عوام، بسیاری را در ای میسطوح و  ول زندگی با

اند. عوام، خانوادگی، فرهنگی، دهی به ساختار شخصیتی مورد بررسی و مطالعه ارار دادهشک،

 گیری شخصیت کودکان هستنداجتماعی، آموزشی و غیره از جمله عوام، تأثیرگذار بر شک،

های شخصیتی و فرهنگی والدين و همچنین شیوه(. خصوییات 1111، ترجمه مفیدی، 1کول)

؛ 1110احمدی، ؛ ابو البی0411،  0مارت) تربیتی آنان در شخصیت کودکان تأثیر بسزايی دارند

ترين عوام، ( و خانواده يکی از مهمترين و اوی1115خانزاده و میرزايی، ؛ حسین1111آاارخ، 

هنری ماسن، ) شودان تلقی میهای کودکدادن به شخصیت، خصوییات و ويهگیدر شک،

عالوه بر خانواده، اسمتی از شخصیت  .(1111، ترجمه ياسايی،1کانجر، کیگان و هوستون

دبستانی و مدارس های اجتماعی و آموزشی مانند مهدکودک، مراکز پیشثر از ملیطأکودکان مت

دبستانی پیشراکز کنند. تأثیرات مهای اولیه زندگی خود در آن حضور پیدا میاست که در سال

و مدارس بر روی شخصیت کودکان، تأثیرات يکدستی نیست. کیفیت، امکانات، نیروی انسانی 

های گذشته به  ور متمادی کنند. در سالهايی را در اين میان ايجاد میو ساير عوام، تفاوت

؛ وندل، 1117، 0هوور و استوارت) تلقیقات  ولی متعددی توسط متخصصان مختلف

از  ( در زمینه کیفیت مراکز پیش1111و غیره به نق، از ياسايی،  1111، 6ون و ويلسونهندرس

اند کودکانی که دبستان و رشد شخصیت کودکان انجام گرفته است و اکثر تلقیقات ناان داده

های با کیفیت يابند و از مراابت و آموزشدبستان حضور میدر سنین خردسالی در مراکز پیش

؛ 1111، 5وندل و همکاران) ند در مقايسه با همساالن خود از للاظ اجتماعیبرخوردار باش

مفیدی و ) (، رشد کالمی و زبان1110؛ حسنوند، یفری، فیاض و بازرگان، 1117ایالنی، 

میری لداری و ) (، رشد جسمی و حرکتی1110احمدی، ابو البی) ( رشد شناختی1117سبزه، 
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دبستانی های پیشتری برخوردارند. لذا امروزه آموزش( و غیره از پیارفت بیا1117یادای، 

نويسی کودکان در چند دهۀ اخیر، نام بیش از پیش مورد توجه والدين ارار گرفته است. در

ای داشته است. اين رشد روزافزون کاورهای دنیا رشد فزاينده دبستانی در اکثرهای پیشدوره

هايی بر یت و تأثیر مثبت گذراندن چنین برنامهمتخصصان امر تعلیم و تربتأکید  بیعی  هنتیج

کمیلی، وارگاس، رايان و ) باشدرشد اجتماعی، شناختی، تلصیلی و عا فی کودکان می

-دبستانی اولین تجربه آموزش رسمی کودکان ملسوب می(. از آنجا که پیش0414، 1بارنت

د مختلف، در اين دوره از زندگی و رشد همه جانبه آنها در ابعاهای پرداختن به مهارت

شخصیتی که نقش مهمی ترين ابعاد حساسیت و اهمیت بسزايی برخوردار است. از جمله مهم

 باشدمی« 0احترام به خود» در سالمت روانی و زندگی فردی و اجتماعی کودکان دارد، مقوله

ن از تجربیات (. احترام به خود به نوعی زمینه و اساس ادراکات کودکا0411و همکاران، 1مان)

(. احترام 1111ینیعی آباده و عابدی، ) ای استسازد و دارای ارزش ويههزندگی را فراهم می

های خود، های کودکان از شايستگیترين جنبه خودپرورانی است، زيرا بر ارزيابیبه خود مهم

، 0برک) گذاردتجربیات هیجانی، رفتارهای آتی و سازگاری روانی دراز مدت آنها تأثیر می

( احترام به خود در کودکان 0446) 6(. به تعبیر دينک میر1111؛ ترجمه سیدملمدی، 0441

باور به خواستنی بودن، تعلق داشتن، پذيرفته شدن، اوی و باکفايت بودن و دوست »نوعی 

کند تا بتوانند بر (. اين امر به آنها کمک می11: 1116دانا، ترجمه رئیس) است« داشتنی بودن

 5هی، و کريهدت غلبه کنند و احساس توانستن و اادر بودن داشته باشند. پوپ، مکماکال

اند که احترام به خود کودکان، شام، پنج زمینه اجتماعی، تلصیلی، ( بیان کرده1111)

(. احترام به خود اجتماعی؛ 11: 1111ترجمه تجلی، ) خانوادگی و تصوير بدنی است

شود؛ احترام به خود ه عنوان دوست ديگران شام، میاحساسات کودکان را در مورد خود ب

شود؛ احترام به خود خانوادگی؛ تلصیلی؛ به توانايی و موفقیت تلصیلی کودکان مربوط می

سازد و احترام به خود جسمانی، احساسات کودکان را به عنوان عضوی از خانواده منعکس می
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د. مجموع اين ابعاد در کنار يکديگر سبب های بدنی افراد اشاره داربه ظاهر جسمانی و اابلیت

من فرد خوبی » شود که در احساساتی از ابی،گیری احترام به خود کلی در کودکان میشک،

، 1پوپ و همکاران) شودگر میجلوه« من اکثر خصوییات خودم را دوست دارم»يا « هستم

ده است، احترام به خود از ( اشاره کر1114) 0 ور که جیمز(. لذا همان11: 1111ترجمه تجلی، 

آنچه فرد به ) آلديد عینی از خود( و خود ايده) اختالف میان تصور فرد از خود يا خودپنداره»

به نق، از آگارواال و ) «آيدگذارد يا تماي، دارد شبیه آن باشد( به دست میآن احترام می

، به عنوان عام، ایلی «تاحترام به خود مثب»(. از ديد اکثريت متخصصان، 101: 0415، 1سینگ

( ايجاد 1111) 0هارتر شود. به زعمدر سازگاری اجتماعی و عا فی کودکان در نظر گرفته می

در کودکان دارای سه جزء ایلی، خودپنداره؛ کنترل خود و احترام به خود « مثبت 6نظام خود»

وانگر و لتیکند.  بق تلقیقات هااست که به موازات رشد کودکان شک، گرفته و تغییر می

شود؛ دسته اول شام، (، احترام به خود در کودکان به دو شک، کلی بروز داده می0411) 5هارتر

نماياگرهای فعال اعتماد به نفس، کنجکاوی، ابتکار عم،، اکتااف و استقالل است و دسته 

، های سازگار با تغییر يا استرس از ابی،: توانايی تنظیم تغییرات، تلمدوم شام، واکنش

سرخوردگی، استقامت و عبارات احساسی اجتماعی مانند لبخند زدن يا آشکار شدن غرور در 

های مختلف در ريزی و فراهم نمودن مواعیتريزی،  رحآنان است. بنابراين برنامههای فعالیت

-ای که در اينجا مطرح میموثر خواهند بود. مساله حین آموزش در مراکز پیش از دبستان، اطعاً

گیری های مختلف شک،اند بر جنبهدبستان توانستههای پیشاين است که آيا آموزش شود

شخصیت کودکان و از جمله میزان احترام به خود کودکان تلت آموزش خود تأثیرگذار باشند 

و آنها را از اين جنبه، جهت ورود به دوره تلصیلی ابتدايی آماده نمايند؟ در پاسخ به اين 

از تأثیر معنادار اين دبستان پیشهای تلف در خصوص تأثیر آموزشسئوال تلقیقات مخ

های مختلف رشد و تلول شخصیت کودکان حکايت دارند. به عبارت ديگر ها بر جنبهآموزش
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های دبستانی بر سازگاری و مهارتهای پیشدهد که آموزشبررسی پیاینه پهوهای ناان می

؛ غفاری، سرلک و 1110؛ پامیر،1117دای، ؛ میری لداری و یا1117ایالنی، ) اجتماعی

های روانی، (؛ يادگیری مهارت1110؛ حسنوند، یفری، فیاض و بازرگان، 1117داوودی؛ 

 (؛ تقويت خودپنداره1111، 1؛ اسمول و اسمیت1117میری لداری و یادای، ) حرکتی

داری، دهی، خوياتن(؛ مهارت زندگی از ابی، خودنظم0416) 0الندری، اشیلسون و پردو)

(؛ عملکرد و پیارفت تلصیلی دوره 1116؛ گدايلو، 1116بهرامی،) پذيری، همکاریمسئولیت

؛ عصاره، 0416، 1؛ پیکرنیک و همکاران1116؛ گدايلو، 1116کريمی مزراله و کرمی، ) ابتدايی

-تاجاردکانی و نصریتهرانی، خدوی؛ پورنقاش1116؛ بهرامی، 1110احمدی و عباسپور،

اند. همچنین تلقیقات در ( اثرگذار بوده0،0417آنورا ) و رشد همه جانبه کودکان (1115آبادی،

های گیری احترام به خود کودکان حاکی از آن است که کودکان ملروم از آموزشزمینه شک،

(. به 0411، 6تريپاثی و کیران) تری برخوردارنددبستانی از میزان احترام به خود پايینپیش

؛ 5،0411سرين و همکاران) ملور و با کیفیتهای درسی کودکها و برنامهتعبارت ديگر فعالی

های هنری از ابی، موسیقی، (، انجام فعالیت1،0415؛ بريکمن، عمرحسن، هاي، يونگ0446، 7او

(، حضور در کنار 1116؛ لويمی و یفرزاده، 1،0411مک و فنکورت) نقاشی و کاردستی

( و غیره از جمله عواملی هستند که 0417، 14آگوستد) آنانهمساالن و داشتن روابط دوستانه با 

گیری احترام به خود در اند تأثیر مثبتی بر شک،دبستان توانستههای پیشها و آموزشدر برنامه

که برنامه کودکان گردند و موجبات بهزيستی آنها را در  ول زندگی فراهم نمايند. با وجود اين

های نظام شود با توجه سیاستدبستانی تعريف میوره پیشهای دو اهدافی که برای آموزش

توان تأثیر آن را در در تمامی کودکان آموزشی و نیز فرهنگ هر جامعه متفاوت است و نمی

که ويهگی احترام به خود (؛ اما به جهت اين1116فضلی، ) مل، مختلف يکسان ارزيابی نمود

                                                 
1. Smoll And Smith 

2. Landry, Schilson & Pardew 

3. Pekernic And Et Al 
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؛ به 1،1111بات،، جرت، اسمیت و پريچت) بودهگرايش به ثبات دارد و در  ول زمان ماندگار 

گیری سطوح بااليی از آن در کودکان، به سالمت ( و شک،1117پارسا و  اووسی،نق، از روان

. بنابراين (0440 0دوويدی و هارپر) انجامدشناختی و افزايش مناسبات اجتماعی او میروان

ملی و های برنامهآنچه که در و  (0411، 1يونیسف) یندوق کودکان مل، متلدتأکید  بق 

، 0الرنمک) های اجتماعی بسیاری از کاورها در اين راستا انجام شده استگذاریسیاست

له احترام به خود در کودکان يکی از مسائ، اساسی أ( مس0416، 6و جونز و همکاران 0410

وه از بنابر آنچه گفته شد پهوهش حاضر در نظر دارد تا با بررسی دو گرجوامع است. 

رفته و نرفته، به مطالعه میزان احترام به خود آنان در االب دبستانی پیشان پايه اول آموزدانش

-چهار مولفه اساسی شام، احترام به خود تلصیلی، خانوادگی، جسمانی و اجتماعی  بق دسته

 ايد.( بپردازد و تفاوت آن را در دختران وپسران نیز مطالعه نم1111) 5بندی پوپ و همکاران

 پژوهش شرو

ای استفاده شده است، باتوجه مقايسهرويدادی يا علیبرای انجام پهوهش حاضر، از روش پس

رويدادی احتمال روابط علت و معلولی از  ريق مااهده يک های پسکه در پهوهشبه اين

کنند و گیرد و عوام، على موجه را در زمان گذشته جستجو میمواعیت مورد پهوهش ارار می

کاری اند و ااب، دستاتفاق افتاده توان برای آشکار کردن تأثیر احتمالی حوادثی که ابالًیم

(. بنابراين با توجه به اين که در اين پهوهش 1115دالور، ) توسط ملقق نیستند، استفاده کرد

ق دبستانی( که در گذشته اتفاهای پیشآموزش) نیز اصد بر مطالعه و مقايسه تأثیر متغیر مستق،

-آموزش پیش میزان احترام به خود( در دو گروه از کودکانی که تجربه) افتاده، بر متغیر وابسته

-اند، است از روش علیای را نداشتهاند، با گروه ديگر که چنین تجربهدبستانی را داشته

آموزان پايه در بین دانش 11-11استفاده شده است. اين پهوهش در سال تلصیلی ای مقايسه

آموزان ابتدايی در مدارس دولتی شهرستان ساوه یورت گرفت. تعداد جامعه آماری دانشاول 

                                                 
1. Butel, Jaret, Smith and Preacht 

2. Dwivedi & Harper 

3. Unicef 

4. Mclaren 

5. Jones, Laliberte & Piescher 

6. Pop & Et Al 
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نفر بود که که  1001اين پايه  بق آمار اعالم شده از  رف آموزش و پرورش اين شهرستان 

نفر اين دوره را نگذرانده  1001دبستانی را گذرانده و مابقی آنها نفر از آنان دوره پیش 0444

نفر در هر  64تا  04گیری اين پهوهش با توجه به اينکه حداا، نمونه بین نمونه بودند. برای

( و همچنین به استناد تلقیقات ماابه یورت 1110گنجی و حجتی، )  بقه ذکر شده است

( حجم نمونه برای اين 1110چهارالعه و همکاران، ؛ نوروزی1117مفیدی و سبزه، ) گرفته

ای از بین مدارس، چند مدرسه ه به یورت تصادفی چندمرحلهنفر تعیین گرديد ک 144مطالعه 

-آموز دختر و پسر و پیشدانش 6و سپس از بین آنها چند کالس انتخاب و از هر کالس 

های مورد دبستانی رفته و نرفته براساس لیست حضور و غیاب معلمان استفاده شد و در گروه

 نظر جايگذاری شدند. 

استفاده « پوپ» آموزان، از پرسانامه احترام به خوده خود دانشبررسی میزان احترام ببرای 

 0سوال و 67تهیه و تنظیم شد که شام، 1111شده است. اين پرسانامه توسط پوپ در سال 

مقیاس کلی شام، مقیاس تلصیلی، خانوادگی، جسمانی و اجتماعی است. عالوه بر اين دارای 

شود و فرد با توجه های مختلف مطرح میملهيک مقیاس دروغ سنج است. در اين پرسانامه ج

هی، و پوپ، مک .دهدگاه، پاسخ میبه سه حالت: تقريباً همیاه، گاهی اواات، تقريباً هیچ

 های پهوهای تجلیاند. يافتهگزارش کرده %10(، همسانی درونی اين مقیاس را 1111) 1کريهد

های تلصیلی متفاوت آموزان دوره(، که به منظور هنجاريابی مقیاس، در گروه دانش1176)

کرده و نیز پايايی پنج مقیاس  تأيیدها را شهر تهران انجام شد، روايی عام، و همگرايی مقیاس

احترام به خود را به روش بازآزمايی به فایله يک هفته، برای مقیاس احترام به خود کلی، 

 4/ 50و  4/ 11،  7/4،  4/ 56،  4/ 14تلصیلی جسمانی، خانوادگی اجتماعی به ترتیب 

آموزان (، نیز اين ابزار بر روی دانش1115) خانزادهگزارش کرده است. در پهوهش حسین

گزارش  %11ابتدايی شهر تهران مورد استفاده ارار گرفته و پايايی آن با روش آلفای کرونباخ 

 است.  شده

به اتاای آرام و جهت اجرای پرسانامه، تک تک کودکان گروه نمونه، به یورت انفرادی 

های اولیه برای براراری ارتباط و ايجاد جو دوستانه شدند. بعد از یلبتساکت دعوت می

که کودکان پايه اول ابتدايی مهارت کافی در خواندن و بین کودک و پهوهاگر؛ با توجه به اين

                                                 
1. Pop, Mchail & Craighead 
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 اند؛ سئواالت پرسانامه توسط پهوهاگر به ترتیب و با حویله براینوشتن کسب نکرده

های آنان در پاسخنامه کدگذاری شد و پاسخکودک خوانده و در یورت نیاز توضیح داده می

دایقه به  14تا  04شد. مدت زمان اجرای هر پرسانامه حدود شده توسط پهوهاگر ثبت می

آموزان و افزايش اعتبار پهوهش، های دانشانجامید. جهت افزايش ا مینان از پاسخ ول می

شد. آموز و همچنین يکی از اولیاء آنان نیز تکمی، میر توسط معلم هر دانشپرسانامه موردنظ

آموز سه پرسانامه از سه منظر کودک، اولیاء و معلم پاسخ داده شد و در نهايت برای هر دانش

 براساس آن تجزيه و تللی، نتايج یورت گرفت. 

فراوانی، درید، ) یهای آمار توییفهای بدست آمده از روشبرای تجزيه و تللی، داده

های مستق،( از مقايسه گروه) میانگین، انلراف استاندارد( و استنبا ی با توجه به نوع تلقیق

 افزار اس.پی.اس.اس، تللی، واريانس يکطرفه آنوا با استفاده از نرمF، آزمون Tآزمون آماری 

(SPSS نسخه )بهره گرفته شده است. 00 

 های پژوهشیافته

های توییفی و استنبا ی به شرح زير ارائه شده است. در دو بخش يافته های پهوهشيافته

ماارکت کنندگان در پهوهش های مقادير مربوط به فراوانی و درید فراوانی هر يک از ويهگی

 با توجه به جزيیات مربوط به آن ها در جدول يک گزارش شده است:
 بخش توییفیهای . يافته1جدول

 صددر فراوانی ابعاد ویژگی

 مشارکت کنندگان

 06/06 144 انآموزدانش

 41/1 04 معلمان

 06/06 144 اولیاء 

 انآموزدانشگروه 
 44/64 64 رفتهدبستانی پیش

 44/64 64 نرفتهدبستانی پیش

 انآموزدانشجنسیت 
 44/64 64 دختر

 44/64 64 پسر

 مدرک تحصیلی اولیاء

 44/11 11 ديپلم و پايین تر

 44/5 5 لمفوق ديپ

 44/11 11 کارشناسی

 44/0 0 کارشناسی ارشد و باالتر
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نفر ماارکت کننده در پهوهش  004کنید از میان  ور که در جدول فوق مااهده میهمان

ان ماارکت آموزدانشنفر از معلمان بودند.  04ها و نفر اولیاء آن 144آموز و نفر دانش 144

را دبستانی پیشها دوره نفر از آن 64نفر پسر بودند که  64نفر دختر و  64کننده در پهوهش 

 نفر اين دوره را نگذرانده بودند.  64گذرانده و 

در بخش آمار استنبا ی، فرضیات پهوهش با استفاده از آزمون تی مستق،، تللی، واريانس 

فرضیات يکطرفه و همبستگی پیرسون مورد آزمون ارار گرفتند که نتايج مربوط به هر يک از 

 به ترتیب در جداول زير آورده شده است:

در « احترام به خود »میانگین ابعاد در آزمون فرضیات پهوهش مبنی بر وجود تفاوت بین 

رفته و نرفته مورد آزمون ارار گرفت و سپس بر اساس دبستانی پیشآموزان دو گروه دانش

د تفاوت بین میانگین احترام به نتايج حای، از آزمون تی مستق، فرضیه مذکور مبنی بر وجو

آورده شده  1ارار گرفت که جزيیات آن در جدول  تأيیدآموزان مورد خود در دو گروه دانش

 است:
 ان آموزدانش. مقادير آزمون تی مستق، برای ابعاد احترام به خود کلی در دو گروه 0جدول 

 سطح معنی داری tمقدار  انحراف معیار میانگین گروه مؤلفه

ترام به خود اح

 کلی

 01/0 65/00 رفتهدبستانی پیش
10/1 44/4 

 00/1 01/00 نرفتهدبستانی پیش

احترام به خود 

 تحصیلی

 66/0 10/15 رفتهدبستانی پیش
17/0 44/4 

 16/0 15/11 نرفتهدبستانی پیش

احترام به خود 

 جسمانی

 16/1 14/17 رفتهدبستانی پیش
 41/0 61/15 نرفتهانی دبستپیش 440/4 05/1

احترام به خود 

 خانوادگی

 16/1 10/11 رفتهدبستانی پیش
 01/0 01/11 نرفتهدبستانی پیش 015/4 11/1

احترام به خود 

 اجتماعی

 11/0 01/16 رفتهدبستانی پیش
 64/0 74/11 نرفتهدبستانی پیش 44/4 51/1

میزان احترام به د فرضیه اول پهوهش مبنی بر کنی ور که در جدول فوق مااهده میهمان

دارد. به عبارت داری معنیرفته و نرفته تفاوت دبستانی پیشآموزان پايه اول خود بین دانش



 1041تابستان ، هفدهم، سال 56مه مطالعات برنامه درسی، شماره فصلنا     

 

 

061 

رفته و نرفته در سطح دبستانی پیشان آموزدانشدر « احترام به خود کلی» بین میانگینديگر 

- ور که مااهده میداری وجود دارد. همانیتفاوت معن) T 10/1 (( و مقدار44/4)داری معنی

اند برابر با دبستانی را گذراندهانی که پیشآموزدانششود مقدار میانگین احترام به خود کلی در 

با  .باشدمی 00/00برابر با اند را نگذراندهدبستانی پیشآموزان که و در گروه دوم دانش 65/00

-می تأيید( 46/4)داری معنییلی پهوهش در سطح جدول فوق فرضیه اهای توجه به يافته

 .گردد

میزان احترام به خود » دارها درباره فرضیه دوم پهوهش مبنی بر تفاوت معنیيافته

دهد که بین میانگین ناان می رفته و نرفته ؛دبستانی پیشآموزان پايه اول بین دانش« تلصیلی

 داریرفته و نرفته در سطح معنیبستانی دپیشان آموزدانشدر « احترام به خود تلصیلی»

شود مقدار میانگین  ور که مااهده می( دارای تفاوت است. همان17/0) T( و مقدار 44/4)

( و در 10/15) اند برابر بادبستانی را گذراندهآموزانی که پیشاحترام به خود تلصیلی در دانش

های باشد. با توجه به يافته( می15/11) ابر بااند برآموزانی که اين دوره را نگذراندهگروه دانش

 گردد.می تأيید( 46/4) داریجدول فوق فرضیه اول پهوهش در سطح معنی

میزان احترام » دارها درباره فرضیه سوم مبنی بر تفاوت معنیمطابق جدول شماره دو، يافته

دهد که بین ناان می رفته ؛رفته و ندبستانی پیشآموزان پايه اول بین دانش« به خود خانوادگی

-رفته و نرفته در سطح معنیدبستانی پیشان آموزدانشمیانگین احترام به خود خانوادگی در 

توان یداری وجود ندارد. به عبارت ديگر م( تفاوت معنی11/1) T( و مقدار 015/4) داری

موزان تأثیری آبر روی احترام به خود خانوادگی دانشدبستانی پیشهای گفت که آموزش

 داریجدول فوق فرضیه سوم پهوهش در سطح معنیهای نداشته است. با توجه به يافته

 گردد.می ( رد46/4)

ها درباره فرضیه چهارم پهوهش  ور که در جدول شماره دو ذکر شده است، يافتههمان

اول  آموزان پايهبین دانش« میزان احترام به خود اجتماعی» دارمبنی بر تفاوت معنی

-دهد که بین میانگین احترام به خود اجتماعی در دانشناان می رفته و نرفته؛دبستانی پیش

( دارای تفاوت 51/1) T( و مقدار 44/4) داریدبستانی رفته و نرفته در سطح معنیآموزان پیش

ر شود مقدار میانگین احترام به خود اجتماعی د ور که مااهده میداری است. لذا همانمعنی
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آموزانی که اين ( و در گروه دانش01/16) اند برابر بادبستانی را گذراندهآموزانی که پیشدانش

های جدول فوق فرضیه چهارم باشد. با توجه به يافته( می74/11) اند برابر بادوره را نگذرانده

 گردد.می تأيید( 46/4) داریپهوهش در سطح معنی

به خود  دار میزان احترامپهوهش مبنی بر تفاوت معنیدر ادامه جهت بررسی فرضیه پنجم 

ها از آزمون تی مستق، استفاده شد که مقادير آن در جدول آموزان دختر و پسر؛ يافتهر دانشد

 آورده شده است: 1
 احترام به خود در دو گروه دختران و پسران مورد مطالعههای آزمون تی مستق، برای میانگین مؤلفه .1جدول

 سطح معنی داری tمقدار  انحراف معیار میانگین گروه مؤلفه

 671/4 657/4 014/4 17/01 دختر احترام به خود کلی

 005/4 56/01 پسر

 111/4 -41/4 071/40 11/15 دختر احترام به خود جسمانی

 000/4 11/15 پسر

 140/4 -001/4 000/40 11/10 دختر احترام به خود اجتماعی

 014/4 05/10 پسر

 717/4 -071/4 174/4 60/11 دختر احترام به خود خانوادگی

 100/4 61/11 پسر

 410/4 -701/1 041/4 16/10 دختر احترام به خود تحصیلی

 115/4 11/10 پسر

داری در ابعاد مختلف کنید هیچ اختالف معنی ور که در جدول فوق مااهده میهمان

ن دختر و پسر پايه اول وجود ندارد. لذا فرض فوق با سطح آموزااحترام به خود بین دانش

 گردد.درید رد می 16و ا مینان  46/4داری معنی

 گیریبحث و نتیجه

دبستانی بر میزان احترام های پیشتأثیر آموزش ور که گفته شد پهوهش حاضر با هدف همان

میانگین احترام به خود کلی  د بینآموزان پايه اول ابتدايی انجام شد. نتايج ناان دابه خود دانش
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داری وجود دارد. به عبارت ديگر  بق دبستانی رفته و نرفته تفاوت معنیآموزان پیشدر دانش

را دبستانی پیشانی که آموزدانشهای پهوهش، مقدار میانگین احترام به خود کلی در يافته

 انددبستانی را نگذراندهه پیشآموزان ک( در مقايسه با گروه دوم دانش65/00) اندگذرانده

شده  تأيید( وجود داشت و فرضیه ایلی پهوهش 46/4در سطح ) داریتفاوت معنی (00/00)

( 0417) 1(؛ سکجیولند1111) آباده و عابدیهای ینیعیاست. نتايج به دست آمده با يافته

ه همانند های اب، از ورود به مدرساند که آموزشهمسو است. اين تلقیقات ناان داده

توانند بر های آموزشی و غیره میهای مداخالتی، دورهدبستانی، برنامههای دوره پیشآموزش

های مختلف در کودکان تأثیرگذار بوده و سبب گیری مهارتبهبود فرايند يادگیری و شگ،

های مختلف تلصیلی، جسمانی، افزايش ادراک خودکارآمدی و احترام به خود در جنبه

های پهوهش ناان داده شده است، سه بعد از ابعاد غیره شوند. همچنان که در يافته اجتماعی و

احترام به خود شام، احترام به خود جسمانی، احترام به خود اجتماعی و احترام به خود 

داری تفاوت داشته و دبستانی رفته و نرفته به  ور معنیآموزان پیشتلصیلی نیز بین دانش

فرضیه  تأيیدارار گرفته است. در خصوص  تأيیداين ابعاد نیز مورد  های تلقیق درفرضیه

توان رفته و نرفته چنین میدبستانی پیشان آموزدانشدر  احترام به خود جسمانی و بدنی

بر میزان احترام به خود جسمانی آنها تأثیر دبستانی پیشاستنباط کرد که تجربه کودکان از دوره 

يکتا و ( و شکوهی1117) میری لداری و یادای هایپهوهش با پهوهشمثبتی دارد. نتايج اين 

آموزند که همسو است. کودکان در اين دوره می (1111) (، اسمول و اسمیت1116) همکاران

جسم خود را دوست داشته باشند. تعامالت میان کودکان و مربیان و همچنین روابط بین فردی 

آورد تا کودکان جسم خود را بهتر نان فراهم میمیان همساالن، فریت مناسبی را برای آ

(، حضور کودکان در 1111) 0باناسند و نسبت به آن احساس خوبی داشته باشند. به زعم ويز

های کالمی مربیان اعم از ايماء و اشاره با چهره و بدن ها و ماوقدبستانی و حمايتمراکز پیش

-های روزمره سبب میت در انجام فعالیتهای جسمانی و کسب مهاردر راستای انجام فعالیت

اند ای را نداشتهگردد تا احترام به خود اين کودکان در مقايسه با ساير کودکانی که چنین تجربه

                                                 
1. Skjaeveland 

2.Weiss 
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خانی، زاده و ایالن، ترجمه نمازی1وودبه نق، از هی) ای افزايش يابدبه  ور ااب، مالحظه

های حرکتی مختلف آن دبستان و برنامههای پیش(. بنابراين کودکانی که در در دوره1111

ها و کارهايی که آنها های جسمانی خود را بهتر درک کرده و از فعالیتکنند، اابلیتشرکت می

ها به نلو احسن را از کنند و تالش الزم برای انجام فعالیت لبد استقبال میرا به مبارزه می

به خود جسمانی در آنهاست. همچنین ترام دهند که اين امر به نوعی مبین احخودشان ناان می

؛ 1117ایالنی، ) راستا با مطالعاتهای پهوهش هميافته در زمینه احترام به خود اجتماعی نیز

؛ حسنوند و همکاران، 1117؛ غفاری و همکاران؛ 1110؛ پامیر،1117میری لداری و یادای، 

آن نقش بسیار مؤثری در های هدبستانی و آموزبیانگر اين است که دوره پیشو غیره  1110

میزان احترام به خود اجتماعی کودکان دارد. کودکان در اين دوره تفاوت زندگی در کانون 

گیرد و اولین سنگ آموزند. روابط اجتماعی آنها در اين دوره شک، میمی خانواده و اجتماع را

ری روابط با دوستان، ها در براراشود. آنبنای تعامالت اجتماعی کودکان بنا گذاشته می

دبستانی بسیاری از کنند چرا که در دوره پیشتر عم، میهمساالن، معلمان و سايرين، موفق

اند. ديگران اوانین اجتماعی و اخالای حاکم بر جامعه را از نزديک و در عم، تجربه نموده

شناسد. می بیند ومی نای که فرد خود را در آکنند. آينهنقش آينه را در روابط بین فردی ايفا می

بیند و به آن می تر باشد، فرد خود را در آن زيباترتر و مثبتیزان اين آينه شفافمبه هر 

به واسطه حضور مربیان دلسوز و مهربان؛ دبستانی پیشرسد دوره شود. به نظر میمی عالامند

های گروهی نقش یتها و فعالايجاد جو دوستی و یمیمیت میان گروه همساالن و انجام بازی

نمايد. در ادامه ای در افزايش میزان احترام به خود اجتماعی در کودکان ايفا میبسیار ارزنده

کريمی مزراله و ) های پهوهاگران در داخ، و خارج از کاورهای حای، از يافتهگزارش

تهرانی و ؛ پورنقاش1116؛ بهرامی، 0416، 0؛ پیکرنیک و همکاران1116؛ گدايلو، 1116کرمی، 

های حای، از مطالعه حاضر حاکی از آن است که نقش همسو با يافته (1115همکاران،

گیری و تقويت میزان احترام به خود تلصیلی در کودکان، به دبستانی در شک،های پیشآموزش

گیری از است. بهره تأيیدهای تلصیلی مورد عنوان عنصر کلیدی برای دستیابی به موفقیت

سازی کودکان برای ورود به دبستانی در جهت آمادههای پیشموجود در دورههای ظرفیت

                                                 
1. Haywood 

2. Pekernic And Et Al 
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ها آموزش رسمی نقش مؤثری دارد. آنچه که به للاظ ملتوايی و مواد آموزشی در اين دوره

سازند. می گردد زمینه الزم جهت ايجاد تجارب يادگیری را در کودکان فراهم راحی و اجرا می

شوند و اادر خواهند بود دبستانی با الفبای يادگیری آشنا میای پیشهکودکان به واسطه آموزش

تا موضوعات و مفاهیم مختلف اعم از علوم تجربی، رياضی، اجتماعی، اخالای و غیره را بهتر 

يادگیری در مقا ع -های فرايند ياددهیشناخته و پرورش الزم برای رويارويی با چالش

 خود تلصیلی الزم را کسب نمايند. تلصیلی بعدی و در نهايت احترام به

دبستان بر میزان احترام های دوران پیشهای اين پهوهش، آموزشکه  بق يافتهبا وجود اين

دبستانی رفته در مقايسه با نرفته به خود در ابعاد اجتماعی، جسمانی و تلصیلی کودکان پیش

دبستانی آموزان پیشدر دانشی احترام به خود خانوادگتأثیرگذار بوده است اما نتايج درباره 

داری را ناان نداد. نتايج اين يافته را براساس تلقیقات پوپ و رفته و نرفته تفاوت معنی

که احترام به خود توان تبیین کرد که با توجه به اين( چنین می1111ترجمه تجلی، ) همکاران

شود و با ده را شام، میخانوادگی، احساسات کودکان نسبت به خود به عنوان عضوی از خانوا

کند، احساس توجه به ملبت و احترامی که از والدين و ساير اعضای خانواده دريافت می

-گیرد لذا نقش خانواده بسیار پررنگامنیت کرده و احترام به خود مثبتی در اين زمینه شک، می

روری والدين، دبستانی است و براساس متغیرهايی مختلفی نظیر سبک فرزندپتر از مراکز پیش

؛ 0411،  1مارت) گیرد. نتايج مطالعات مختلفی نظیرفرهنگ خانواده و ساير موراد شک، می

بر اهمیت و جايگاه  (1115خانزاده و میرزايی، ؛ حسین1111؛ آاارخ، 1110احمدی، ابو البی

 اند. کردهتأکید خانواده در اين زمینه 

نی به عنوان پلی میان زندگی در ملیط دبستادوره پیشدرنهايت بايد اذعان نمود که 

سازی آنها را برای خانواده و آغاز زندگی اجتماعی کودکان با ورود به مدرسه، نقش آماده

گونه که در تاريخچه مطالعات های زندگی اجتماعی بر عهده دارد. همانروياروی با چالش

(، هربرت 1144) 0مزشناسان و جامعه شناسان مختلفی همچون ويلیام جیموجود است روان

( از اولین کسانی بودند که بر اهمیت احترام به خود مثبت 1140) 1(، چارلز کولی1140) 1مید

                                                 
1. Mart 

2. William James 

3. Herbert Mead 
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-اند و امروزه موضوع احترام به خود در مورد کودکان امری ارزشمند ملسوب میداشتهتأکید 

دبستانی مورد شهای پیشود که به مثابه بنیانی برای ادراکات آنها از تجارب زندگی در برنامه

کودکان ناشی از میزان احترام به خود در آنهاست که  0عا فی _است. کفايت اجتماعی تأکید 

کند. لذا به عنوان نیرويی اوی از ارتکاب کودکان به ماکالت جدی بعدی خودداری می

اهم های مختلفی نظیر تعام، با همساالن، فردبستان با فراهم نمودن فریتهای دوره پیشبرنامه

-های گفتگو با ديگران، یلبت کردن، گوش دادن، ابراز احساسات، انجام فعالیتکردن فریت

کند. گیری عقايد کودکان درباره خودشان کمک میهای آموزشی مبتنی بر بازی و غیره بر شک،

های اولیه (در سال1171، 6؛ اپستین1171، 0؛ روزنبرگ1111، 1هارتر) بزعم یاحبنظران مختلف

های عینی آنهاست و خودشان را ملدود به ويهگی های کودکان کامالًخودپندارهکودکی 

کنند اما با گذشت زمان و در بدو برحسب ظاهر جسمانی يا چیزهايی که دارند توییف می

تمیز و ) ورود به مدرسه يا دوران ابتدايی از ایطالحات مختلف برای توییف خصوییاتاان

خجالتی، ملبوب( و ) فردیهای بینال و مهربون(، ويهگیخوشل) های عا فیمرتب(، ويهگی

ها و شناختی و اخالای خود که مبتنی بر نگرش، ارزشهای در نهايت به توییف ويهگی

ريزی درسی و معلمان نسبت يابند. آگاهی و توجه متخصصان برنامهاعتقادشان است، دست می

در هر سنی دایقا در کجای اين پیوستار  کند تا بدانند کودکانبه اين موضوع به آنها کمک می

های ارار دارند و چه بعدی از خودپنداره و احترام به خود بايد مورد توجه ارار گیرد و برنامه

-ريزی و پیگیری نمايند. همچنین براساس نتايج اين تلقیق پیانهاد میمتناسب با آن را  رح

های اين دوره و افزايش کیفیت برنامه دبستانهای پیششود عالوه بر توجه به جايگاه آموزش

ثر برای والدين بخش و مؤهای آگاهیودکان؛ برنامهگیری احترام به خود درکدرراستای شک،

های دبستانی و هم ارتقاء سبکنام کودکاناان در مراکز پیشهم به جهت ترغیب آنها برای ثبت

نین تولید ملتوای منابع آموزشی ثر ترتیب داده شود. همچؤهای تربیتی مفرزندپروری و شیوه

های مختلف زندگی برای کودکان و نوجوانان از بدو ورود به سودمند در زمینه پرورش مهارت

دبستان و مدرسه؛ مطالعه و معرفی الگوهای تربیتی و آموزشی کاورهای مراکز آموزش پیش

                                                                                                                   
1. Charles Cooley 

2. Social-Emotional Competence 

3. Harter  

4. Rosenberg 

5. Epstein 
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خود و خودکنترلی از  های رشد و توسعه خودپنداره مثبت، احترام بهموفق دنیا در زمینه شیوه

های های آموزشی و ملتوای الکترونیکی ماتم، بر آموزشدوره کودکی؛  راحی و تولید فیلم

های سنی کودکان از ديگر پیانهادات اادامی به گام والدين، مربیان و معلمان براساس گروه گام

د تلقیقات ماابهی گرددر زمینه پرورش احترام به خود در کودکان است. در پايان پیانهاد می

های مختلف منجمله کودکان دارای اختالالت يادگیری در مقطع به شیوه تجربی بر روی گروه

فعالی، تکاناگری و غیره و ابتدايی، کودکان با اختالالت رفتاری متعدد نظیر پرخاشگری، بیش

و ساير  يا کودکان دارای شرايط خاص از ابی، کودکان کار، کودکان  الق، کودکان دوزبانه

های کودکان انجام گیرد و میزان احترام به خود آنها در ابعاد مختلف مورد بررسی و گروه

 مطالعه ارار گیرد. 

 

 منابع

، آموزاننفس با سالمت روانی دانشرابطه شیوه فرزندپروری و عزت(. 1110) احمدی، تقیابو البی

 .71-11، 15فصلنامه خانواده و پهوهش، 

 .های فرزندپروری و احترام به خود والدین با شادکامی فرزندانرابطه سبک(. 1111) آاارخ، سپیده

پايان نامه کارشناسی ارشد. داناگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، داناکده رواناناسی و علوم 

 تربیتی.

های دبستانی بر سازگاری اجتماعی و مهارتبررسی تأثیر آموزش پیش(. 1117) ایالنی، شیالن

، اولین کنفرانس ۷۹-۷۹آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی تماعی دانشاج

 ملی توسعه پايدار در علوم تربیتی و رواناناسی ايران.

های زندگی دبستانی بر مهارتبررسی اثربخشی آموزش دوره پیش(. 1116) بهرامی، ملمدرئوف

اناگاه عالمه ارشد، دنامه کارشناسی، پايانهآموزان پایه اول ابتدایی شهرستان دیواندردانش

 . با بائی، داناکده علوم تربیتی و رواناناسی

 ، ترجمه يلیی سیدملمدی، تهران: ارسباران.شناسی رشدوان(. ر1111) برک، لورا

.تهران: انجمن های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانانروش (.1114) بیابانگرد، اسماعی،

 اولیاء و مربیان 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9721&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9721&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9721&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6
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آموزان دوره دبستانی بر آمادگی اجتماعی، هیجانی دانشهای پیشتأثیر برنامه(. 1110) میر، سودیپا

. پايان نامه کارشناسی ارشد، داناگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، ابتدایی شهر تهران

 داناکده رواناناسی و علوم تربیتی.

بینی عملکرد (پیش1115) ج آبادی، مريمپورنقاش تهرانی، سعید، فدوی اردکانی، الهام، نصری تا

آموزان ابتدايی. مجله علمی تلصیلی بر حسب خود پنداشت، عزت نفس و خودکنترلی در دانش

 .111-100، 15ترويجی رويش رواناناسی، شماره 

افزایش احترام به خود در کودکان و (. 1111) هی،، سوزان و کريهد، ادواردپوپ، آلیس؛ مک

 پريسا تجلی، تهران: رشد.، ترجمه نوجوانان

فرزند در -نقش انسجام خانواده و تعامل والد(. 1115) میرزايی، فرشته خانزاده، عباسعلی وحسین

 . 136-115(، 11) 1نوين تربیتی، های اندياه .آموزانتبیین حرمت خود دانش

وزش و پرورش تأثیر آم(. 1110) حسنوند، باار؛ یفری، سجاد؛ فیاض، ايراندخت و بازرگان، سیمین

-های اجتماعی کودکان پیشدبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بُعدی بر رشد مهارتپیش

 .111-111(، 17) 11، فصلنامه رواناناسی تربیتی،دبستانی

 .، تهران: داناگاه پیام نورهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیروش(. 1115) دالور، علی

-، ترجمه مجید رئیسراهنمای فرزندپروری موفق(. 1116) میر، دانينکمیر، دان؛ مکی، گری و ددينک

 دانا، تهران: جوانه رشد.

سنجی سیاهه حرمت خود های روانویژگی(. 1117)  اوسی، ملترمروان پارسا، رعنا و نعمت

 .006-011(، بهار، 66) شناسان ايرانی، سال اول، شمارهشناسی تلولی: روان، ناريه روانکودکان

 آشتیانی، رزيتاآبادی، جلی، و داوریاکبر، فتحيکتا، ملسن؛ ارائی، نفیسه؛ ارجمندنیا، علیوهیشک

نفس کودکان با مشکالت یادگیری. اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت(. 1116)

 . 5-11(، 04) 7توانمندسازی کودکان استثنايی،  فصلنامه

اثربخشی برنامه آموزشی زودهنگام کوئین بر  (.1111) ناز و عابدی احمدآباده، سايهینیعی

 157-161( :0) 5. فصلنامه سالمت روان کودک. خود کودکان پیش دبستانیحرمت

-(. تأثیر آموزش و پرورش پیش1110) پور، حیدرعلیعصاره، علیرضا، احمدی، غالمعلی و عباس

های اول ابتدايی، پهوهشآموزان دو زبانه دبستانی بر پیارفت تلصیلی و سازگاری اجتماعی دانش

 . 110-141(، 1) 04آموزش و يادگیری. 
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دبستانی بر های پیشبررسی تأثیر آموزش (.1117) غفاری، خلی،؛ سرلک، مريم و داوودی، حسین

، فصلنامه رهبری و آموزان پایه اولتحصیلی دانشهای اجتماعی و پیشرفترشد مهارت

 . 111-041(، 1) 10آموزشی، مديريت

، مجله علوم تربیتی، دبستان مهم است؟پیشیچرا آموزش و پرورش دوره (.1110) رخساره فضلی،

 .05شماره 

 ، ترجمه یفورا شهاليی، تهران: نس، نوانديش.نفستقویت اعتمادبه(. 1115) کانی پاالدينو

حصیلی دبستانی در پیشرفت تبررسی تأثیر آموزش پیش(. 1116) کريمی مزراله، مازيار و کرمی، اابال

های نوين در المللی روش. دومین کنفرانس بینآموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهر سنقردانش

 تربیتی، رواناناسی و مطالعات اجتماعی ايران، ام.حوزه علوم

، ترجمه فرخنده مفیدی، تهران: دبستانی پیشبرنامه آموزش و پرورش در دوره(. 1111) کول، ونیتا

 سمت

نفس اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت. (1116) رزاده، سلرلويمی، فا مه و یف

، (0) 5های رواناناسی بالینی و مااوره،، مجله پهوهشدبستانی شهرستان اهوازکودکان پیش

07-10 . 

دبستان بر رشدزبان آموزی دوره پیشهای زبانتأثیر فعالیت(. 1117) مفیدی، فرخنده و سبزه، بتول

 .14، شماره 1117. مطالعات برنامه درسی، سال سوم، پايیز آموزان پایه اول ابتدایینشگفتاری دا

-دبستانی بر یادگیری مهارتبررسی تأثیر آموزش پیش(. 1117) لداری، سهیال و یادای، چنگیزمیری

، چهارمین کنفرانس ملی توسعه آموزان ابتداییهای روانی و حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش

 علوم تربیتی و رواناناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.ر در پايدا

رشد و (. 1111) وی؛ کیگان، جروم و هوستون، آلتاکارولهنری ماسن، پاول؛ کانجر، جان جین

 ، ترجمه مهاید ياسايی، چاپ يست وچهارم، تهران: نار مرکز.شخصیت کودک

زاده و ملمدعلی ترجمه مهدی نمازی، رشد و تکامل حرکتی در طول عمر(. 1111) وود، کاتلینهی

 ایالنخانی، تهران؛ سمت. 
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