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مقدمه

. که باشدیاولین و مهمترین فصل زندگی انسان دوران کودکی م

بنیادی و حرکتی  یهادوران زندگی جهت توسعه مهارت ینترشاخص

دوران در ساختار  ینترکودکی زمانی است که فعال فصل .(1)باشد یم

،نقشی که کودکان در باشدییادگیری و آموزش و فهمیدن کودکان م

. دوران (0)است  کنندهیینبسیار مهم و تع آورندیاین دوران به دست م

روابط اجتماعی آنها با  یریگزمانی است که شکل دبستانییشپ

 یرتاثتحول اجتماعی کودکان ،تحت .(3)گیرد یهمساالن خود شکل م

ابط والدین با عوامل مختلف مانند وراثت،فرهنگ،محیط زندگی و رو

یرد گیآموزشی قرار م یهایکدیگر و روابط کودکان با همساالن و برنامه

مهم  یهاهدفتربیت کودکان شاد و از نظر اخالقی خوب،جزو  .(4)

از جمله موارد مهم و اثرگذار در تربیت  .(5)باشد یمعلمان و والدین م

نفس به احساس فرد نسبت به نفس است که عزتکودکان پرورش عزت

نفس و . عزت(7, 6) ت به خویش مربوط استارزشمندی تاکید او نسب

عوامل رشد مطلوب شخصیت فرد  ترینیاز اساس یخودارزشمندمفهوم

نفس احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد است با افزایش عزت

شود یو موجب تغییرات مثبت در سالمت روانی فرد م آیدیوجود مبه

نفس باال و احساس مصونیت برخوردار که افراد آن از عزت یا. جامعه(1)

باشند افراد در مقابل انواع فشارهای روانی و تهدیدها و وقایع ناگهانی 

ابزاری برای  یخوانداستان وداستان .(1) مقاوم و پایدار خواهند بود

ک بیات کودمهم اد یها. یکی از بخشباشدیپیشبرد تفکر کودکان م

جا  با به شنوندیو م خوانندیکه کودکان م ییهااست قصه ییگوقصه

آنها برای رویارویی  یسازگذاشتن اثرات عمیق در کودکان ،سبب آماده

، منظور از  (11, 11)گردد یبا مسائل رشد و معاشرت با دیگران م

ونده گو و شنخلق یک ارتباط دو جانبه و متقابل بین قصه ییگوقصه

یل و با تحرک قوه تخ ییگواز فنون قصه یریگگو با بهرهاست که قصه

متقابل پیام ، خود را بشکل جدیدتری به  یرمخاطبین خویش و تأث

 چکیده

فرد  یمثبت در سالمت روان راتییآن موجب تغ شیفرد است. که با افزا تیعوامل رشد مطلوب شخص نیترینفس از اساسعزت :مقدمه

هش بر پژو نیو اصالح کودکان قدم بر داشت. ا تیو ترب تیشده در قرآن در هدا انیب یبا نقل داستانها توانیم نی. بر اساس اگرددیم

 کند. یبررس یندبستا شیعزت نفس را در کودکان پ تیبر تقو یآنقر یهاقصه یآن است تا اثر بخش

 یدبستانشیکودک پ 61 یآزمون با دو گروه مداخله و کنترل بر روو پس آزمونشیبا پ کیکالس یتجرب مهیمطالعه ن نیا :کار روش

 یادر طول هشت جلسه )هفته یقصه قرآن شیدرگروه آزما دیانجام گرد 1315سال  یتصادف یریگشهرستان گنبدکاووس با روش نمونه

 یرها از آزمون آماداده لیو تحل هیتجز یبود. برا تینفس کوپراسمپرسشنامه عزت قیتحق زار( انجام شد. ابقهیدق 61دو جلسه به مدت 

 استفاده شد. 16 شیرایو SPSS یافزار آمارمستقل و نرم یزوج و ت یت

و در  13/07(7/4عزت نفس کودکان در گروه کنترل ) دهدیمستقل انجام شد که نشان م یت یها توسط آزمون آمارداده ها:یافته

(. P=  154/1دو گروه نشان نداد ) نیرا ب یدار یمستقل اختالف معن یبعد مداخله را نشان داد که آزمون ت 7/07 3(6/4گروه آزمون )

 (.P=  116/1ده شد )مشاه یداریاختالف معن ینفس خانودگنفس گروه آزمون و کنترل فقط در بعد عزتابعاد عزت سهیدر مقا

کان ندارد و فقط بر عزت نفس کود یدار یمعن ریبر عزت نفس کودکان تأث یقرآن یهامطالعه نشان داد قصه نیا جینتا گیری: نتیجه

 جادیالزم جهت ا نهیتوانمند در فراهم آوردن زم یبه عنوان بازو یدبستان شیاز خانواده کودکان پ توانیمؤثر است. م یدر بعد خانوادگ

 بهره جست. ینیو د یمسائل اعتقاد ونسبت به ارزشها  یشناخت و آگاه

 یدبستانشینفس، کودکان پعزت ،یقرآن یهاقصه کلیدی: واژگان
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. تربیت اخالقی در اسالم از مقامی باال (10)دهد یشنوندگان انتقال م

برخوردار است ،نخستین شرط چنین پرورشی این است که این امر از 

یک ششم قرآن یعنی بیش از  یباًتقر .(13) دوران کودکی صورت بگیرد

نیز به نیاز بشر  یمکرقرآن .(14)است یافتهها اختصاص هزار آیه به قصه

و گرایش او به قصه توجه نشان داده و با تاکید بر عالیق طبیعی انسان 

بسیاری از مباحث ظریف اعتقادی اجتماعی و اخالقی را در قالب 

. قرآن مانند (16, 15, 13)نماید یزیباترین داستانها طرح و ارائه م

طبیبی حاذق و مشفق که داروی تلخ را بصورت دارویی در آورده که 

تا حقایق زندگی و مسائل اساسی  لعابی شیرین بر روی آن کشیده 

و این روش همان اسلوب  دادهیسعادت را زیر لعابهای شیرین قصص جا

دقیق و راه حساس است در دنیای کنونی دانشمندان علوم تربیتی به 

. هویدا وهمایی به این نتیجه (14)اند آن توجه خاص مبذول داشته

قرآنی موجب افزایش هوش هیجانی کودکان  یهارسیدند که قصه

قرآنی  یهاو همکاران نشان دادند که قصه نژادیمان. سل(15)شود یم

. از این رو هر گونه اقدام (13)دارد  یربر مؤلفه مهارتهای اجتماعی تأث

ن افکار و که بتوان از طریق آن به دنیای کودکان وارد شد و بتوا

معتقداتی که شایسته دنیای او است را به درون او منتقل کرد نه تنها 

عاطفی و اقتصادی جامعه خواهد بود  هایینهدر هز ییجوباعث صرفه

بلکه آینده روشنتری برای کل جامعه بوجود خواهد آورد از این رو با 

کودکان ایفا  یشناختنفس در سالمت روانتوجه به اهمیتی که عزت

 یر. محقق براساس تجارب خود برآن شد تا به بررسی تأث کندیم

 بپرازد. دبستانییشقرانی برکودکان پ یهاقصه

روش کار

از نوع پیش  1316-1315این مطالعه نیمه تجربی در سال تحصیلی 

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

ختر و پسر ثبت نام شده در مراکز پیش ساله د 6 کودکان پیش دبستانی

 61ه ک باشندیدبستانی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان م

نفر بصورت تصادفی ساده از چهار مرکز پیش دبستانی با کمک فرمول 

𝑛 حجم نمونه = [𝑍
(1−

𝛼

2
)
+ 𝑍(1−𝛽)]

2 ∗ (𝑆1
2 + 𝑆2

2)/

(𝑀1 −𝑀2)
براساس معیارهای ورود شامل داشتن بهره هوشی  2

ندگی با والدین حقیقی خود، نداشتن مشکالت جسمی، عادی، ز

مشکالت روانی، معلولیت و معیار خروج نداشتن غیبت در جلسات 

 31نفر در گروه کنترل و  31انتخاب شدند. که بصورت تصادفی ساده 

نفر در گروه مداخله قرار گرفتند. پژوهشگر بعد از دریافت معرفی نامه 

و شهرستان گنبدکاووس قبل از  از آموزش و پرورش استان گلستان

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 

 توانندیتمایل م داده شد اطالعات محرمانه خواهد بود و در صورت عدم

از شرکت فرزندشان 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 

 1تکمیل گردید. سپس در گروه مداخله کودکان بصورت گروهی طی 

 قرآنی یهاهفته تحت متغیر مستقل قصه 4به مدت  اییقهدق 61سه جل

نفره انجام گرفت  11قرار گرفتند جلسات بصورت گروهی و در گروههای 

استاد مشاور روانپرستاری رسید.  ییدکه پروتکل اجرایی جلسات به تأ

سال  11ده نفر از مربیان پیش دبستانی با سابقه  ییدها به تأنوع قصه

القرآن کار در مدارس و همچنین استاد راهنما و مسئول جامعه

 51( شامل SEI) یتشهرستان رسید. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسم

 کندیفرد را توصیف م یهاماده است که احساسات، عقاید یا واکنش

مواد هر یک از زیر  شودیکه به صورت بلی و خیر به آن پاسخ داده م

ماده،  1ماده، مقیاس اجتماعی  06 یعبارتند از: مقیاس عموم هایاسمق

ماده و مقیاس  1ماده، مقیاس تحصیلی یا شغلی  1مقیاس خانوادگی 

و هم چنین نمره کلی، امکان مشخص  هایاسماده، نمرات زیر مق 1دروغ 

تی از خود هستند، را که در آن افراد واجد تصویر مثب ایینهکردن زم

و کمتر عزت  06است نمره  51حداکثر نمره عزت نفس  سازدیفراهم م

و باالتر عزت  44عزت نفس متوسط و نمره  43-07نفس ضعیف، نمره 

پرسشنامه عزّت نفس کوپر اسمیت از بهترین  (16) نفس قوی است

 استفادهوسایل سنجش عزّت نفس است که به صورت گسترده مورد 

قرار گرفته است. مطالعات زیادی برای سنجش اعتبار و روایی این آزمون 

انجام گرفته است. موسی زاده به نقل از ابراهیمی ضریب پایایی این 

در (17)بیان کرده است  71/1پرسشنامه در مطالعه ابراهیمی برابر 

به 11/1مطالعه خالدیان نیز پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

عزت  هاییاسقرآنی براساس مق یهاکه قصه (16) ست آمده استد

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

 

 تعریف قصه های قرآنی برای کودکان شرح جلسات :1جدول 

 هدف ابزار عنوان جلسات

معارفه و آشنایی با کودکان، آشنایی با روند کار و گفتن  جلسه اول

 قصه با موضوع اختیاری

ایجاد رابطه و اعتماد سازی، اشنایی با روند کار برای جلسات بعدی 

 و آشنایی با پژوهشگر

 قرآنی براساس عزت نفس کلیقصه  عصایی که اژدها شد جلسه دوم

 بر اساس عزت نفس اجتماعی یقرآنقصه بنی اسرائیل یها)ع( و بهانه یحضرت موس جلسه سوم

 نفس اجتماعیبر اساس عزت یقرآنقصه حضرت داود )ع( وکشته شدن جالوت جلسه چهارم

 بر اساس عزت نفس خانوادگی وتحصیلی یقرآنقصه پاداش کار نیک جلسه پنجم

 قصه قرآنی بر اساس عزت نفس کلی شودیاز محبت خارها گل م مشش جلسه

 بر اساس عزت نفس تحصیلی یقرآنقصه پیر مرد فقیر جلسه هفتم

 وشنیدن قصه مورد عالقه کودکان یبندجمع پرکردن پرسش نامه عزت نفس جلسه هشتم
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قصه برگزیده شده برای ابتدا منتخبی از آیات سوره مربوط به 

آموزان خوانده شد، سپس خود قصه به زبان ساده و قابل فهم دانش

بیان گردید. داستان تا ماجرای اصلی برای  هایمتناسب با سن آزمودن

با توجه به مفهوم  شودیکودکان بیان، و در ادامه از کودکان خواسته م

مجسم نموده  مشابهی را یتاصلی داستانهای آسمانی مورد بحث، موقع

و در مورد آن بحث و تبادل نظربه مدت بیست دقیقه به صورت گروهی 

س . پشودیانجام و بعد از آن داستان توسط پژوهشگر تا انتها خوانده م

ن آ هاییتاز پایان یافتن قصه نیز در مورد قصه و نتایج آن و شخص

ر د داده شده تا برای جلسه بعد آماده نمایند. شودوتکالیفییبحث م

. در گیردیبیست دقیقه ابتدایی جلسات بعد تکالیف مورد بررسی قرار م

صورت نگرفت بالفاصله پس از  یااین مدت برای گروه کنترل مداخله

اتمام برنامه درگروه آزمون و همزمان با آن در گروه کنترل مجدداً 

پژوهشگر از طریق مصاحبه با پرسشنامه کوپراسمیت توسط کمک

ردیدجهت پر کردن پرسشنامه سؤاالت با صدای بلند کودک تکمیل گ

پژوهشگر و به کمک مربی پر برای کودکان خوانده شد و توسط کمک

آماری  یهاها از آزمونگردید. درنهایت جهت تجزیه و تحلیل داده

استفاده  SPSS16افزار آماری و تی مستقل و با استفاده از نرم زوجیت

 گردید.

 هایافته

سال بود  16/5(11/1پژوهش ) یهاراف معیار( سن نمونه)انح یانگینم

( پسر بودند %51نفر ) 31( دختر و %51نفر ) 31از نظر جنسیت 

 یانگینسال و م 51/36(11/3)انحراف معیار( سن پدر ) یانگینم

 یانگینسال بود کودکان بطور م 14/30(14/5)انحراف معیار( سن مادر )

نفر  41نواده بودند از نظر تحصیالت خا 6/1(5/1)انحراف معیار( فرزند )

( از مادران تا مقطع دیپلم %51نفر ) 35( از پدران دیپلم بودند و 66%)

نفر  50( از پدران شغل آزاد داشتند و %76نفر ) 46بودند از نظر شغل 

( از مادران خانه دار بودند به منظور مقایسه عزت نفس قبل و بعد 16%)

رل از آزمون آماری تی زوج استفاده گردید مداخله در گروه مداخله و کنت

 آورده شده است. 0به دست آمده در جدول  هاییافتهکه 

 

 عزت نفس قبل و بعد مداخله در گروه مداخله و کنترل سهیمقا :2جدول 

 P value سطح معنی داری )انحراف معیار( یانگینم مداخله )انحراف معیار( یانگینم کنترل ↓ابعاد ←گروه

    عمومی

 66/1 0/11(00/0) 56/11(1/1) قبل مداخله

 13/1 0/15(0/3) 1/15(5/0) بعد مداخله

    خانوادگی

 74/1 0(31/1) 06/4(5/1) قبل مداخله

 5/1 67/5(1/1) 1/4(1/1) بعد مداخله

    اجتماعی

 67/1 3(3/1) 6/3(5/1) قبل مداخله

 60/1 1/5(41/1) 33/5(01/1) بعد مداخله

    شغلی تحصیلی

 14/1 3(0/1) 3(11/1) قبل مداخله

 14/1 0/4(77/1) 1/4(31/1) بعد مداخله

    کلی

 10/1 01(11/3) 0/03(07/3) قبل مداخله

 113/1 73/07(16/4) 13/07(7/4) بعد مداخله

 

 نفس کودکان پیش و بعد از مداخله در گروه کنترل و آزمون )تی زوج(مقایسه عزت :3جدول 

 گروه آزمون گروه کنترل نفسابعاد عزت

 P value بعد از مداخله آزمون قبل از مداخله کنترل P value زمونآبعد از مداخله  قبل از مداخله کنترل 

 110/1 3/15(4/3) 0/11(04/0) 11/1 1/15(7/0) 56/11(1/1) نفس عمومیعزت

 11/1 67/5(11/1) 4(31/1) 17/1 1/4(1/1) 06/4(5/1) نفس خانوادگیعزت

 11/1 5(41/1) 11/3(40/1) 10/1 3/5(01/1) 6/3(5/1) نفس اجتماعیعزت

 11/1 06/4(77/1) 3(31/1) 11/1 1/4(31/1) 3(11/1) نفس شغلی تحصیلیعزت

 11/1 7/07(6/4) 01(11/3) 11/1 13/07(7/4) 0/03(07/3) نفس کلیعزت

 

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

 به دست آمده در هاییافتهآزمون آماری تی مستقل استفاده گردید که 

عزت نفس کودکان  دهدیجدول شماره دو آورده شده است که نشان م

بعد  7/07 3(6/4و در گروه آزمون ) 13/07(7/4در گروه کنترل )

مداخله را نشان داد که آزمون تی مستقل اختالف معنی داری را بین 

نفس گروه . در مقایسه ابعاد عزت(P=  154/1)دو گروه نشان نداد 
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 داریینفس خانودگی اختالف معنآزمون و کنترل فقط در بعد عزت

قرآنی بر  یها. که نشان از اثربخشی قصه(P=  116/1) مشاهده شد

در گروه کنترل میزان  زوجی. آزمون تباشدیعزت نفس کودکان م

 13/07( 7/4و بعد از مداخله ) 0/03(3)/07نفس را قبل از مداخله عزت

. (P=  11/1) نشان داد که از نظر آماری اختالف معنی داری نشان داد

 01(11/3س را در گروه آزمون )نفآزمون تی زوج قبل از مداخله عزت

نشان  دارییکه از نظر آماری اختالف معن 7/07( 1/4و بعد از مداخله )

( که اندازه اثر در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود. P = 11/1داد. )

 (.3)جدول 

 بحث

نفس قرآنی بر عزت یهاقصه یرهدف از انجام این پژوهش بررسی تأث

 1315نبدکاووس استان گلستان در سال گ دبستانییشکودکان پ

نی قرآ یهانفس و قصه. نتایج این مطالعه نشان داد بین عزتباشدیم

قرآنی بر  یهاوجود ندارد. فقط اثربخشی روش قصه دارییارتباط معن

 یاکبری. علدهدیعزت نفس کودکان فقط در بعد خانوادگی را نشان م

بر  ییگوتحت عنوان اثربخشی قصه یا( مطالعه1313وهمکاران )

در شهر اصفهان  دبستانییشکودکان دختر پ یاخالقهوش یهامولفه

، همدلی یهابر افزایش مولفه ییگوانجام دادند و نشان دادند که قصه

از جمله  .(11) وجدان، احترام و بردباری در کودکان مؤثر است

اال نفس بداشتن عزت باشدیکه بر شخصیت افراد مؤثر م یرهاییمتغ

مطالعه تحت عنوان  (1313) نژادیماندر مطالعه سل .(11)باشد یم

قرآنی  یهااجتماعی از طریق قصه یهاآموزش مهارت یربررسی تأث

شهرستان خوی انجام داد ونشان داد که  دبستانییشبرکودکان پ

اجتماعی)رفتارهای  یهامهارت یهاقرآنی بر مولفه یهاقصه

دوستانه، رفتارهای اجتماعی نامناسب،رفتارهای تکانشی،رابطه با نوع

و اطمینان زیاد به خود داشتن( اثر مثبت دارد  طلبییهمساالن،برتر

تی در سرگذشت آنها به راس" که در قرآن نیز آمده است:چنان .(13)

ها هدف اصلی بیان قصه ( 64 یه)کهف آ "برای خردمندان عبرتی است.

و اصالح رفتارهایی است که افزایش رفتارهای  یآموزدر قرآن عبرت

پسندانه را در بردارد.در عین حال،چنین رفتارهای همراه با آگاهی جامعه

لب ها در قا، بینش، منطق همان چیزیست که توسط روانشناس

 1411در حالی که خداوند  شودینفس ارائه مافزایش عزت یهامهارت

حفظ  شانیسال پیش آنها را به انسانها آموزش داده و همیشه تازگ

در پژوهش اثربخشی  (1310سلطانی و همکاران ) .(16) شده است

به صورت گروهی در افزایش عزت نفس کودکان دختر  ییگوقصهروش 

پایه دوم ابتدایی تهران نشان داد که قصه گویی به صورت گروهی باعث 

و همکاران  پوری. حکمت(11)شود ینفس کودکان مافزایش عزت

بر خودکارآمدی  ییگوقصه یرتحت عنوان تأث یا( در مطالعه1313)

به  ییگوتحصیلی کودکان مبتال به تاالسمی مشهد نشان دادند که قصه

 رددا یرصورت گروهی بر خودکارآمدی گروهی و تحصیلی کودکان تأث

ر د ییگوکیفی با عنوان داستان یا( در مطالعه0113) ریسی. لسل(11)

زایش شفاهی و اف ییگوتباط بین داستانمکزیکی به بررسی ار یهاخانه

شفاهی موجب  ییگوها پرداخت و نشان داد که قصهسواد در خانواده

در مطالعات دیگر زارعی  .(01)گردد یافزایش سواد در کودکان م

( به اثربخشی 1311) ( و نصیرزاده1317) لویهیوسفی( 1310)

بر اضطراب فیزیولوژیک، نگرانی، اختالالت اضطرابی و  یدرمانقصه

مختلف نشان  یهانتایج پژوهش .(03-01) پرخاشگری پی بردند

و عدم اقدام و  توجهیینفس پایین موجب بکه داشتن عزت دهدیم

 یهالذا باید هر چه زودتر و با استفاده از روش گرددیکودکان م کمک به

و  خالدیان .(11) متناسب با سنین رشد کودکان به آنان توجه کرد

ر قرآنی ب یهاقصه یر( نیز در پژوهشی تحت عنوان تأث1314) همکاران

قرآنی موجب  یهانفس دانشجویان دیواندره نشان داد که قصهعزت

ها به افراد اجازه ها و قصه. داستانشودینفس دانشجویان مافزایش عزت

که در نهایت  دهدیم شناسییشتنها و خوبه رفتارها، نگرش یدهقالب

 .(16)شود ینفس مر به افزایش عزتمنج

 گیرییجهنت

فردی، دقت، صداقت، شرایط روحی و روانی، بهره هوشی،  یهاتفاوت

خانوادگی و تربیتی والدین،  هایینهشخصیتی، تفاوت در زم یهاتفاوت

زندگی و کوتاه بودن زمان مداخله شاید از عوامل نتایج  یهااسترس

صورت گرفته در زمینه  یهامتفاوت این پژوهش با دیگر پژوهش

پژوهش حاضر نشان از ارتقاء  هاییافتهو عزت نفس باشد،  ییگوقصه

زیربنای  دهدیعزت نفس کودکان فقط در بعد خانوادگی را نشان م

سالهای زندگی بنیان گذاشته  عزت نفس در خانواده و در نخستین

نفس مؤثر است و انسان و نگرش والدین در شکل گیری عزت شودیم

ذاتاً الگوطلب و الگوپذیر است، کودک در چند سال نخست زندگی خود، 

پدر و »همه کارهایش را از الگوهای پیرامون خود که در درجه اول 

ها به عنوان وادهاز خان توانیکند. ماو هستند، الگوبرداری می« مادر

و فراهم آوردن زمینه الزم  دبستانییشبازوی توانمند در مدارس دارای پ

جهت ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به ارزشها و مسائل اعتقادی و دینی 

 یهابه تفاوت توانیاین پژوهش م هاییتبهره جست. از محدود

 ییگوشخصیتی در کودکان و عدم وجود اتاقی که در آن شرایط قصه

مهیا باشد و کوچک بودن گروه سنی اشاره کرد، نتایج این پژوهش تنها 

 بزرگتری قرار گیرد. یهاراهگشای پژوهش تواندیم

 سپاس گزاری

 وکداخالق 151113این پژوهش برگرفته از پایان نامه با شماره 

IR.IAU.CHALUS.REC.1395.6 لینی و کد ثبت کارآزمایی با

IRCT2017031233032N1 وسیله مراتب قدردانی است. بدین

خود را از معاونت محترم پژوهشی و پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

پژوهش و افراد شرکت کننده و والدین  یو کلیه واحدها آبادکتولیعل

در این مطالعه که با همکاری خود امکان انجام این پژوهش را فراهم 

داریم.ینمودند اعالم م

References
1. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of 

infants and children: Elsevier Health Sciences; 2014. 

2. Krogh S, Slenntz K. Early childhood education 

.Yesterday.Today . Tomorrow. UK: Cambridge 

university press; 2011. 

3. Hernandez MM, Eisenberg N, Valiente C, Diaz A, 

VanSchyndel SK, Berger RH, et al. Concurrent and 

longitudinal associations of peers' acceptance with 

emotion and effortful control in kindergarten. Int J 

Behav Dev. 2017;41(1):30-40. DOI: 

10.1177/0165025415608519 PMID: 28348445 

http://dx.doi.org/10.1177/0165025415608519
http://dx.doi.org/10.1177/0165025415608519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28348445


زاده و حجتیجعفری  

5 

 

4. Kaplan S. Textbook of psychiatry. Philadelphia: 

Wolters Kluwer Health; 2016. 

5. Park N, Peterson C. Positive psychology and character 

strengths: Application to strengths-based school 

counseling. Prof Sch Couns. 2008;12(2):85-92.  

6. Home J. Differences in Body Image, Self-esteem, and 

Response to Teasing Based on Gender. Carolina, US 

Western Carolina University; 2005. 

7. Zuffianò A, Alessandri G, Gerbino M, Kanacri BPL, 

Di Giunta L, Milioni M, et al. Academic achievement: 

The unique contribution of self-efficacy beliefs in 

self-regulated learning beyond intelligence, 

personality traits, and self-esteem. Learn Individ 

Differ. 2013;23:158-62.  

8. Azizi M, Khamseh F, Rahimi A, Barati M. The 

relationship between self-esteem and depression in 

nursing students of a selected medical university in 

Tehran. Iranian J Psychiatr Nurs. 2013;1(1):28-34.  

9. Yavar Kermany K. The investigation and comparison 

self-steem control source and academic progress of 

athletic in high school girls International Conference 

on Sport Science; Iran2015. 

10. Aliakbari M, Alipour A, Dornajafi Shirazi M. The 

effect of storytelling on moral intelligence 

components of preschool female students in Isfahan 

city. Soc Cogn. 2014;3(6):32-43.  

11. Khalajy H. Impact on self-esteem Qur'anic stories 

preschoolers. J Spec Educ Promo. 2015;1(4):98-116.  

12. Radbakhsh N, Mohammadi Far M, Kian Ersi M. 

Effectiveness of play and storytelling on creativity 

development in children. . Initiat Creat Human. 

2013;2(4):177-95.  

13. Solyman Nejad A, Soda H. The effect of social skills 

through stories of the Quran to children. Psychol 

Religion. 2014;2(26):81-97.  

14. Poshtdar M. Storytelling and Creative Drama. 16, 

editor. Tehran: Payamenoor; 2014. 

15. Howyda R, Homaee R. The impact of Qur'anic stories 

on children's emotional intelligence. J Educ Psychol. 

2010;11:61-76.  

16. Khaledian M, Salehi A, Shakeri R. Tales of Quran 

impact on students' self-esteem.  Islamic Propagation 

Office Seminary of Qom Branch; Qom 2015. p. 62-

82. 

17. Mosa Zadeh T, Sultan Moradi A. The effect of coping 

skills training on self-efficacy and self-esteem of male 

students first grade secondary. 2014;3(2):226-39.  

18. Soltani M, Arian K, Angaji L. Effectiveness of the 

method of storytelling as a group of self-esteem 

second grade elementary school children. J Educ 

Psychol Stud. 2014;9(29):95- 109.  

19. Hekmatipour N, Vaghee S, Nekah A, Mohsen S. 

Effects of Storytelling on Educational Self-efficacy in 

Children with Thalassemia, Aged 7-12 Years Old. 

Evidence Based Care. 2015;5(3):19-28.  

20. Reese L. Storytelling in Mexican Homes: Connections 

Between Oral and Literacy Practices. Biling Res J. 

2012;35(3):277-93. DOI: 

10.1080/15235882.2012.734006 PMID: 23565052 

21. Zarei K, Parandeh Motlagh Z, Seyedfatemi N, 

Khoshbakht F, Haghani H, Zarei M. Impact of 

storytelling on physiological, worry and social 

anxieties in hospitalized. school-aged children. Med 

Surg Nurs J. 2013;2(3): 115-21.  

22. Yusefi Lovie M, Matin A. The Effect of Story 

Therapy on coping strategies of children with learning 

difficulties. J Res Except Child. 2006;20(2):603-22.  

23. Nasirzadeh R, Nasirzadeh R. Standardization, 

reliability and validity of the scale is a story (DAS) in 

children 6 to 11 years old. Res Behav Sci. 

2012;11(4):26-118. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/15235882.2012.734006
http://dx.doi.org/10.1080/15235882.2012.734006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23565052


 
July-August 2017, Volume 12, Issue 3  DOI: 10.21859/ijnr-12031 

Iranian Journal of Nursing Research (IJNR)                 Original Article 

The Effect of Qur'anic Stories on Preschoolers' Self-esteem 

During 2015-2016 
 

Fatemeh Jafarizadeh 1, Hamid Hojati 1,* 

 
1 Department of Nursing, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran 

* Corresponding author: Hamid Hojati, Department of Nursing, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad 

University, Aliabad Katoul, Iran. E-mail: H_hojjati1362@yahoo.com 

Received: 21 Apr 2017    Accepted: 08 Jun 2017 

 
© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA) 

Abstract 

Introduction: Self-esteem is one of the most important factors in personality development, which 

can cause increase in personality development and make positive changes in one's mental health. 

Reading the Qur'anic stories has a positive effect on children's upbringing and guidance. So, this 

study aimed to examine the effect of Qur'anic stories on preschoolers' self-esteem. 

Methods: In this semi-experimental study with a pretest and posttest design, 60 preschool students 

in Gonbad-e Kavus City were randomly selected and allocated into the two groups of excremental 

and control during 2015-2016. We performed 8 sessions (twice a week for 60 minutes) of Qur'anic 

stories on the groups. The Cooper Smith's self-esteem questionnaire was used to collect data. The 

data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential 

statistics (paired and independent t-tests) with the SPSS 16 software. 

Results: The results of the paired t-test showed that the self-esteem level in the control group before 

using the Qur'anic stories was 27.03 (4/7) and after that was 27.73 (4/6) (P = 0.054). The results of 

the independent t-test showed no significant difference in the self-steem level between the two 

groups only in the dimension of family self-esteem (P = 0.006). 

Conclusions: The results of this study showed that the Qur'anic stories did not have a significant 

effect on children's self-esteem but it had a significant effect on family self-esteem. Families of 

preschoolers can be considered as an important factor at providing context for developing 

recognition and awareness on matters of faith and religious values. 
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