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چكيده
با آغاز دوران مدرسه ،کودکان ابعاد جديدی از شخصيت خويش را آشكار می سازند و ناخودآگاه می
کوشند و رفتارهای فرديشان را تثبت کنند«.اعتماد به نفس» نه تنها يكی از نيازهای شخصيتی کودکان ،که
بعد جديدی از رفتارهای اجتماعی آن هاست؛ به طوری که کودکان بدون آن ناتوان از ادامه ی راه و زندگی
در اجتماع خواهند شد .کودکانی که اعتماد به نفس باالئی دارند ،ميل به تجربه کردن و آزموندن موقعيت ها
و موفقيت های اجتماعی -تحصيلی است .آما آن هايی که اعتماد به نفس پايين تری دارند ،هيچ گاه به
برقراری ارتباط با ديگران و کسب امتيازات اجتماعی -تحصيلی نمی انديشند.
يكی ازداليل عدم يادگيری در کودکان ضعف دراعتمادبه نفس است واين رابطه مستقيمی باچگونگی
نگرش فرد نسبت به خو د دارد درمان آن بدون توجه به اصول وروشهای تقويت اعتمادبه نفس انجام نمی
پذيرد اينجانب  ................آموزگار سال  ...............دبستان  ....................در اوايل سال تحصيلی وقتی مشاهده
کردم که دانش آموزم درفعاليت های داوطلبانه شرکت نمی کند  ،کند نويس  ،حواس پرت  ،در نوشتن
استرس دارد و کمتر سعی می کند در فعاليت های کالسی و همچنين فعاليت های گروهی شرکت نمايد
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سعی نمودم تا به کمک مادراو اعتمادبنفس او را از طريق تشويق تقويت نمايئم لذاتوانمنديهای
اورامدنظرگرفتيم نه ضعف ها وناتوانايييها را.و در اين راه از تشويق دانش آموز استفاده کردم.
بنا بر اين در جهت رفع اين مشكل فعاليت های درحد توان ازاوخواستم تا با تالش خود به موفقيت برسد و او
را ترغيب به داشتن دوستان بيشتری نمودم تا از اين طريق انگيزه يبيشتری برای سخن گفتن وابراز وجود
داشته باشد .

مقدمه
اعتماد به نفس واقعی زائيدهی تعهد فرد به خويشتن است :اين تعهد که هر آنچه الزم باشد ،انجام خواهد داد
تا به خواسته او نيازهايش برسد.فردی که فاقد اعتماد به نفس است ،عادت کرده است که در مقابل ديگران
اختيار و ارادهای از خود نداشته باشد و هر تقاضايی را اجابت نمايد .به عبارت ديگر حالت خود نگهداری،
امتناع و «نه گفتن» به درخواست ديگران در او ضعيف شده است
در ضمن نداشتن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فكر و روح فرد می شود ،زبون و بيچاره و ناتوان  ،از خود
مأيوس می شود و همراه احساس حقارت می کند.بايد توجه داشت که اعتماد به نفس انواع مختلفی دارد که
شامل  -1 :اعتماد به نفس رفتاری -2احساسی و عاطفی  -3روحی و معنوی می شود .به منظور آنكه
شخص ،اقتدار الزم را به دست آورد و رضايت و غنايی که استحقاقش را دارد ،تجربه کند ،به هر سه نوع
اعتماد به نفس نياز دارد.
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تعاريف واژه ها :
چگونه :چه ،گونه،به دو معنا در فرهنگ معنی شده  1از چه نوع در چه وضع ؟  2ادات تعجب چه جور
چطور ؟ (فرهنگ معين  13صفحه  941جلد )1
توانستم:تواننده،توانا ،توانسته ،قدرت داشتن (ص495معين)1381
يادگيری :يادگيری تغيير است و اگر ما در جريان آموزش فعاليتی را انجام دهيم که منجر به تغيير نشود
نمی توانيم آن را يادگيری تلقی کنيم.
اعتماد به نفس :اعتماد به نفس يک ارزشيابی کلی در باره فضايل و قابليتهای خودمان،ارزشهايمان و
پاسخهای ديگران نسبت به ما ميباشد.
اولين نماد درونی اعتماد به نفس همان رضايت خاطر است از احساس توانائی های مان و نماد درونی آن نيز
همان تبسمی است که بر لب داريم پس هميشه خندان باشيد.
دانش آموز:
[ن ِ ] (نف مرکب  ،اِ مرکب ) که دانش آموزد .که علم آموزد .که دانش فراگيرد .شاگرد( .غياث ) .شاگرد
مدرسه  .طالب علم  .آموزنده.

توصيف موضوع  /بيان مساله:
در سال تحصيلی  95-96بعنوان آموزگار پايه ، ...............آموزشگاه....................شهرستان .........................مشغول
به کار شدم .کالس اول اين مدرسه  31نفر دانش آموز داشت که يک نفر از آنها در همان روزهای اول توجه
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مرا به خودش جلب کرد .اين دانش آموز ثنا نام داشت که کم حرفی و بی توجهی او در کالس نظر مرا به
خود معطوف نمود تصميم گرفتم در مورد اين دانش آموز تحقيق کنم .
ثنا دانش آموزی کم رو بود که در فعاليت های گروهی کمتر شرکت می نمود ،تحصيالت پدر ابتدايی شغل
آزاد و تحصيالت مادر ديپلم و خانه دار می باشد .ثنادر کالس خيلی آرام و هميشه در حال چرت زدن بود
.حوصله نوشتن مشق يا تكليف در کالس را نداشت .بسيار کند نويس بود  ،در هنگام امال به پشت سر خود
نگاه ميكرد  ،و اصالً مسئوليت پذير نبود و خودش را از فعاليت های کالس کنار می کشيد .در هنگام نقاشی
و ساير دروس هميشه از من می پرسيد درسته يا نه و تا جوابی نمی دادم ادامه کار را انجام نمی داد  .بيشتر
اوقات احساس خستگی  ،اضطراب و نااميدی می کرد و وابستگی شديد به مادر داشت .با اين شرايطی که در
اين دانش آموز ديدم تصميم گرفتم حس اعتماد به نفس او را باال ببرم تا شايد مشكالت او به نحوی برطرف
شود .

اهداف تحقيق
اهم اهداف تحقيق به شرح زير است :
 -1شناخت علل و عواملی که در گوشه گيری و عدم اعتماد به نفس دانش آموز مورد نظر در کالس مؤثرند .
و کوشش در جهت حل مشكالت اين دانش آموز
 -2توجه به دانش آموز مورد نظر از جانب والدين و معلم و جلوگيری از عواقب بعدی اين اختالل رفتاری.
 -3کمک به دانش آموز مورد نظر و تالش برای اجتماعی شدن و کشف استعداد و توانايی های بالقوه آن ها و
ايجاد روحيه مشارکت و تعامل اجتماعی در آنان.
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اهميت و ضرورت تحقيق
اهميت موضوع در اين است که  ،چون دانش آموزان دوره ابتدايی در سنين حساس و بحرانی بلوغ قرار دارند
 ،اگر اين اختالل رفتاری در اين مقطع سنی مورد توجه و سپس درمان قرار نگيرد  ،سبب يافتن هويت و
جايگاه فرد در جامعه و در سنين باالتر خواهد شد .
اگر نتايج اين تحقيق به گونه ای باشد که بتواند رهنمون های مفيدی به معلمين در اين زمينه ارائه دهد
شايد کمكی باشد در جهت مبارزه با عدم اعتماد به نفس دانش آموزان در مدارس .

سؤاالت تحقيق
 -1معلم تا چه ميزان می تواند در اعتماد به نفس دانش آموزان مؤثر واقع شود؟
 -2تشكيل گروه های کوچک درسی در کالس تا چه ميزان در اعتماد به نفس تأثير دارد؟
 -3دادن مسئوليت به دانش آموز که اعتماد به نفس کافی ندارد تا چه ميزان در برطرف کردن آن ها
مؤثراست؟
 -4تشويق کارهای مثبت دانش آموزان تا چه اندازه در افزايش اعتماد به نفس آنها مؤثر است؟

فرضيه های تحقيق
 -1معلم در اعتماد به نفس دانش آموزان تأثير زيادی دارد و نقش مهمی ايفا می کند .
 -2تشكيل گروه های کوچک درسی در اعتماد به نفس دانش آموزان بسيار مؤثر است.
 -3دادن مسئوليت به دانش آموزان در اجتماعی کردن آنان تأثير دارد.
 -4تشويق کارهای مثبت دانش آموزان  ،در اعتماد به نفس آن ها تأثير زيادی دارد.
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گرد آوری شواهد 1
با توجه به اطالعات جمع آوری شده از کتاب ،مجله ،سايت های اينترنتی و ...برای گرد آوری شواهد الزم
جهت تشخيص مسئله اقدامات زير را انجام دادم :

-1مشاهده رفتار دانش آموز در کالس
در مشاهده رفتار ثنا در کالس متوجه شدم :
الف – ثنا دختری کندنويس است .استرس زيادی دارد .در راه رفتن خيلی احتياط می کند..مثل کودک
دوياسه ساله راه می رود.
ب  -مدام درهنگام نوشتن تكاليف به پشت سر خود و اطراف کالس نگاه می کند .
ج – در زنگ تفريح بازی می کند .خوراکی نمی خورد .زمانيكه وارد کالس می شود شروع به خوردن
خوراکی هايش می کند وچندين بار از او پرسيدم چرا زنگ تفريح نخوردی می گويد بازی می کردم و می
گويد حاال بخورم .زمانيكه به او می گويم نه سرکالس خوراکی نخور سريع خوراکی هايش را داخل سطل
زباله ريخته.
درنوشتن ديكته مدام می پرسد که آيا درست نوشته است يا خير  .زمانيكه به او بگوييم درست است ديكته
اش را ادامه می دهد وزمانيكه به او بگوييم ديكته را بنويس بعداز پايان ديكته می گويم .ديگر ديكته نمی
نويسد ومدام گريه وزاری در کالس راه می اندازد به طوريكه نظم کالس بهم می ريزد وتمام دانش اموزان از
اين وضع کنونی شكايت می کنند  .زمانيكه به او بگوييم اشتباه نوشته ای .نوشتن يک کلمه دقيقا پنج
دقيقه زمان می برد .مدام پرسش وپاسخ وگريه وزاری .هر کلمه ای را که می نويسد می پرسد درست است
يا خير کلمه به کلمه بايد به او گفته شود درست نوشته شده است يانه
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د  -تكاليف کتاب کارورياضی درکالس انجام نمی شده .اگر يک تكليف را نتواند انجام دهد ديگر بعد آن هيچ
تكليفی انجام نمی دهد .
اگر آزمون ديكته وحل تمرينات کتاب بنويسيم در زنگ اول بخوبی انجام دهد آن روز تا ساعت آخر روز
خوبی دارد .در حل تمرينات کتاب رياضی دوستانش به او کمک شايانی می کنند .اما اگر کوچكترين
اشتباهی در نوشتن تكاليف او رخ دهد دانش آموز قادر به ادامه ی انجام تكاليف روزانه اش نيست
و – نقاشی وهر کاری که می خواهد انجام دهد مدام سوال می کند که درست است يا نه .خوب است يا نه
.تاجوابی ندهم هيچ کاری انجام نمی
ه  -اگر سوالی در حين تدريس در کالس برايش پيش می آيد خودش سوالش را مطرح نكرده و گاهی اوقات
از دوستش می خواهد که سوال او را مطرح کند.در کالس تنها با يک نفر که کنارش می نشيند صحبت می
کند.در بحث های گروهی و کالسی و پرسش و پاسخ در کالس هيچ زمانی داوطلب نيست و تنها زمانی که از
او خواسته می شود برايز پاسخ گويی شفاهی در جلوی کالس حاضر شود بسيار مضطرب و رنگ پريده حاضر
می شودو قادر نيست به طور کامل به سواالت پاسخ دهد.

-2مصاحبه با مدير و ساير همكاران مدرسه
در صحبتی که با مدير مدرسه راجع به ثنا داشتم،ايشان نيز به اين موضوع اشاره کردند که ثنا برای شرکت
در هيچ يک از فعاليت های پرورشی و مسابقات مختلف فرهنگی – هنری و ورزشی مدرسه داوطلب
نيست.حتی زمانی که مسئوليتی به صورت اجباری به او واگذار می شود قادر به انجام درست آن نيست چون
نمی تواند با ساير دانش آموزان ارتباط موثر و خوبی داشته باشد.بيشتر اوقات زنگ تفريح در حياط فقط با
يكی از هم کالسی هايش ديده می شود.زمانی که با او کاری دارم واز او می خواهم به دفتر مدرسه مراجعه
کند،پشت در دفتر ايستاده و جرات وارد شدن به داخل را ندارد.
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-3مصاحبه با مادر ثنا
در تماس تلفنی از مادر ثنا خواستم به مدرسه مراجعه کند تا با وی صحبتی داشته باشم.بعد از مطرح کردن
مشكل ثنا در کالس و مدرسه از مادرش خواستم تا کمی راجع به رفتار ثنا در منزل و نحوه برقراری ارتباط
او با ساير اعضای خانواده و فاميل صحبت کند.
طبق گفته های مادرش ثنا در منزل نيز دختری بسيار آرام بوده ،خيلی کم با پدر و مادرش صحبت می کند
و مسائل و مشكالتش را به ندرت در منزل مطرح می کند.در مهمانی های خانوادگی اغلب شرکت نكرده و يا
در صورت شرکت بسيار آرام و ساکت نشسته و با کسی صحبت نمی کند.در هنگام حضور مهمان در منزل
نيز بيشتر وقت را در اتاق خود گذرانده و از حضور در جمع مهمان ها خودداری می کند .البته قابل ذکر
است که مادر ثنا اين نكته را به عنوان حسن رفتار ثنا و نشان دهنده حجب و حيای وی مطرح کرد و از اين
مسئله بسيار خوشحال بود.مادر ثنا به اين نكته نيز اشاره کرد که خودش بسيار کم و مختصر صحبت می
کند و اهل زياده گويی و توضيح بيش از حد نيست و پدر ثنا برای امرار معاش خانواده بيشتر وقت خود را در
خارج از منزل سپری کرده و در ساعات فراغت از کار بيشتر استراحت کرده و بسيار کم با فرزندانش صحبت
کرده و با آنها ارتباط برقرار می کند.

 – 4استفاده از منابع کتابخانه ای ومقاالت :
برای اينكه بيشتر با اينمشكل اشنا شوم مقاالتی در اين مورد مطالعه کردم که خالصه آن را در زير می آورم:
1ـ نيسی ( )1364در پايان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «اثرات اعتماد به نفس بر عملكرد دانش
آموزان دختر وپسر سال اول تا سوم دبيرستان» به اين نتيجه دست يافت که افزايش وکاهش اعتماد به نفس
دانش آموزان دختروپسر باعث افزايش و کاهش عملكرد آن ها شده است و بين اعتماد به نفس وعملكرد
تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر همبستگی وجود دارد.

12

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی
با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asemankafinet.ir.
2ـ خيّر ( )1367در تحقيق خود که درباره  439نفر از دانش آموزان دوره ابتدايی که به دو گروه موفق (212
نفر) و ناموفق(  227نفر) تقسيم شده بودند ،دريافت که بين خود پنداری که بين خودپنداری و گرايش
شغلی دانش آموزان همبستگی معنی داری وجود دارد .بدين گونه که دانش آموزان ناموفق در تحصيل به
دليل عدم موفقيت يک خودپنداری منفی را در خود شكل می هند واحتماالً به همين دليل شغلهای «پايين
تر» را انتخاب می کنند.
3ـ پورشافعی ( )1371در پايان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه اعتماد به نفس با پيشرفت
تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه شهرستان قاين»  161نفر در سه رشته تحصيلی
فرهنگ و ادب ،رياضی وعلوم تجربی را به روش تصادفی طبقه ای ،برگزيد و از سياههٔ اعتماد به نفسكوپر
اسميت برای سنجش اعتماد به نفس آزمودنی ها استفاده نمود و نيز معدل دانش آموزان به عنوان شاخص
پيشرفت تحصيلی آنان درنظر گرفته شد .او با استفاده از همبستگی پيرسون به اين نتايج دست يافت که بين
ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر و پسر از نظر آماری تفاوت معنا داری وجود ندارد .در مورد رابطه
بين اعتماد به نفس با پيشرفت تحصيلی ،با محاسبه روش همبستگی پيرسون ضريب به دست آمده برای
آزمودنی های پسر  1/46و برای دختران  1/49بود که با مقايسه اين ضريب با مقادير بحرانی ضريب
گشتاوری پيرسون ،از نظر آماری ،معنادار بود .همچنين نتايج آزمون خی دو ،با احتمال  1/11نيز از اين
فرض را تاييد نمود .بنابراين نتيجه گرفته شده بيانگر اين است که ميان اعتماد به نفس دانش آموزان و
پيشرفت تحصيلی آنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و افرادی که اعتماد به نفس باالتری دارند ،از
نظر ميزان پيشرفت در تحصيل نيز در رتبه باالتری قرار می گيرند.
4ـ بيابانگرد( )1371در پايان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه بين مفاهيم منبع کنترل،
اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی پسران سال سوم دبيرستان های تهران در سال  »69-71از بين دانش
آموزان پسر کالس سوم دبيرستان در سه منطقه 11،4و 17آموزش و پرورش تهران و در هر منطقه نيز از هر
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سه رشته رياضی فيزيک ،علوم تجربی و اقتصاد 231 ،نفر را به شيوه تصادفی انتخاب نمود و از مقياس
کنترل درونی و بيرونی راتر و پرسشنامه اعتماد به نفسكوپر اسميت برای سنجش منبع کنترل و اعتماد به
نفس استفاده نمود و از معدل نمرات ثلث اول و دوم دانش آموزان در کليه دروس سال تحصيلی 69-71
برای سنجش پيشرفت تحصيلی استفاده کرد .پس از محاسبه همبستگی پيرسون و رگرسيون چند متغيره به
اين نتايج دست يافت :بين منبع کنترل ،اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی ازنظر آماری همبستگی مثبت و
معناداری وجود دارد .بين منبع کنترل و اعتماد به نفس از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری وجود
دارد .بين منبع کنترل و پيشرفت تحصيلی و نيز بين اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی از نظر آماری
همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد6.ـ احسانی ( )1371در پژوهشی که تحت عنوان «بررسی رابطه
اعتماد به نفسو پيشرفت تحصيلی دانش آموزان» انجام داد ،مالحظه نمود که بين ميزان اعتماد به نفس
دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد .اما دانش آموزانی که سابقه مردودی داشتند از
اعتماد به نفس کمتری نسبت به دانش آموزانی که سابقه مردودی نداشتند ،برخوردار بودند.
6ـ در تحقيقی ،فلسفی نژاد ( ،)1371نتيجه گيری کرد که تأثير اعتماد به نفس در سازگاری با محيط کالس
بدون توجه به جنسيت آزمودنی ها از نظر آماری معنادار است .اما هيچ گونه اثر متقابل بين اعتماد به نفس و
جنسيت مشاهده نگرديد .و درضمن تفاوت معناداری بين اعتماد به نفس پسران و دختران مشاهده نشد.
7ـ پور الصنايع ( ،)1371به منظور بررسی و مقايسهٔ رابطهٔ اعتماد به نفس دردانش آموزان دختر موفق و
پيشرفت تحصيلی آنها در دو پايگاه اقتصادی باال و پايين ،پژوهشی را به انجام رساند و دريافت که بين
اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی همبستگی معناداری وجود دارد.
8ـ بخشی ( ،)1372با تحقيقی که تحت عنوان «بررسی ارتباط بين اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی
دانش آموزان دختر» به انجام رساند ،نشان داد که بين نمرات اعتماد به نفس و معدل درسی آزمودنی ها
همبستگی در حد  1/2وجود دارد.
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9ـ ارسطويی ايرانی ( )1372در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی ارتباط خودپنداره با جنسيت و پيشرفت
تحصيلی» به اين نتيجه رسيد که بين ميزان خود پنداری دختران وپسران تفاوت معناداری وجود دارد و
خودپنداری دانش آموزان دختر و پسر موفق بيشتر از ميزان خودپنداره دانش آموزان دختر و پسر ناموفق
است و بين ميزان خودپنداری دانش آموزان پسر موفق و دختر موفق تفاوت معناداری وجود ندارد.
11ـ ترخان ( )1372دو گروه  111نفری از دانش آموزان عادی و تيز هوش پسر سال اول شهر تهران را
بررسی نمود و به اين نتيجه رسيد که اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان تيزهوش باالتر از
دانش آموزان عادی است و نيز جهت پيش بينی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان به ترتيب اعتماد به نفس
وسپس موضع نظارت اهميت دارند.

تجزيه و تحليل داده ها واطالعات جمع آوری شده
باتوجه به اطالعات جمع آوری شده در رابطه با علل عدم اعتماد به نفس و مشاهده رفتار ثنا در کالس و
مصاحبه ای که با مادر ثنا داشتم متوجه شدم از مهم ترين داليل عدم اعتماد به نفس ثنا در کالس می
توان به موارد زير اشاره کرد:
آرام و کم حرف بودن مادر ثنا با توجه به صحبت خودش نحوه تربيت والدين که آرام و ساکت بودن را برای دختر يک حسن تلقی کرده و نشان دهنده حجب وحيای وی می دانند.
عدم ارتباط صميمی و دوستانه پدر با فرزندان در منزل و آگاه نبودن از مسايل و مشكالت روزمره آنان.-اعتماد به نفس پايين ثنا و دست کم گرفتن خود در مقابل سايرين.
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معاشرت و رفت و آمد کم خانواده ثنا با فاميل و دوستان و آشنايان
رفتار و اعمال ثنا در کالس برای ساير همكاران نيز مشهود بود .به صورتی که در صحبتی که با تعدادی از
همكاران داشتم همه به ساکت و آرام بودن ثنا در کالس و و عدم شرکت او در بحث ها و کارهای گروهی
اشاره کردند.بعد از مطرح شدن اين مسئله توسط بنده در دفتر آموزشگاه ساير همكاران نيز در گير مسئله
شدند و از من خواستند تا در صورت داشتن راهكار به ايشان نيز راهكار های مورد نظر را ارائه دهم تا در
کالس اجرا کنند.
از مهم ترين عالئم عدم اعتماد به نفس ثنا در کالس می توان به ساکت نشستن در کالس ،مطرح نكردن
سوال در کالس ،فقط يک دوست صميمی داشتن ،تغيير رنگ چهره و تن صدا هنگام پاسخ دادن به سوال
معلم در کالس،داوطلب نشدن برای انجام هيچ کاری در کالس و مدرسه،شرکت نكردن در فعاليت های
پرورشی و مسابقات مختلف مدرسه،عدم شرکت در اجرای مراسم صبحگاه و ساير مراسم مدرسه اشاره کرد
در صحبت دوستانه که با ثنا داشتم متوجه شدم وی احساس می کند نمی تواند مانند ساير دوستانش کارها
را درست انجام دهد ،فكر می کند خوب صحبت کردن را بلد نيست و اگر حرفی بزند ممكن است باعث
ناراحتی معلم و مورد تمسخر قرار گرفتن توسط دوستانش می شود. .به همين دليل کمتر در فعاليت های
گروهی و جانبی شرکت کند و در کالس بسيار آرام و کم صحبت می کند و در فعاليت های گروهی شرکت
نمی کند..

راه حل های پيشنهادی :
.1

دادن مسئوليت در کالس و انجام فعاليت کالسی.

.2

شناسايی توانايی ها و استعدادهای وی و تالش در جهت رشد و شكوفايی آنها .

.3

تشويق دانش آموز به خاطر کوچكترين موفقيت های او .
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 .4عدم مقايسه با ديگر دانش آموزان .
.5

صحبت با اوليا .

داليل انتخاب راه حل :
.1

از داليل انتخاب راه حل اول يعنی دادن مسئوليت در کالس و انجام فعاليت کالس اين بود که حضور

موثر ثنا را در کالس افزايش داده و از رخوت و بی حالی دائمی وی جلوگيری نمايم  .همچنين ترس ناشی از
پذيرش مسئوليت را در وی از بين ببرم  .اين راه حل می تواند حس اعتماد به نفس و فعاليت و تالش وی را
افزايش داده و حضور وی را به عنوان دانش آموزی با انرژی کار آمد و موثر نشان دهد .
.2

باشناسايی استعداد ها و توانايی ها می توان جهت شكوفايی و رشد آنها و نيز بالندگی بيش از پيش ثنا

برنامه ريزی نمود  .توانايی هايی که در پس مشكالت روحی و جسمی وی پنهان شده اند و عدم بروز آنها بر
دامنه مشكالت می افزايد .عدم رسيدگی به آنها آينده وی را تاريک و نامشخص می نمايد  .حضور وی در
جامعه بايد همراه با شكوفايی تمام استعدادهای بالقوه ای باشد که خداوند در وجود وی قرار داده است و
قسمتی از اين وظيفه در سال تحصيلی حاضر بر عهده بنده قرار داده شده است .
.3

عامل تشويق در صورتی که به موقع و درقبال فعاليتی هرچند کوچک باشد اثر مطلوب خود را خواهد

گذاشت  .در مورد خاصی همچون ثنا که تاکنون گوشه گيربوده وسعی می کرده ارتباط خود را باديگران به
حداقل برساند .مشاهده فعاليت وروبه رشد بودن  ،تغييری مثبت می باشد که بايستی به شيوه های درست
تقويت گردد  .در مواقعی که کمكی به کالس يا معلم می کند تشكر از او در حضورديگران و نيز تشويق به
موقع وی اثر ماندگار ی بر وی گذاشته و افزايش رفتارهای خوب او را باعث می شود .
.4

هر فرد توانايی ها  ،روحيات و اخالق خاص خودش را دارد .مقايسه کردن در صورتی که در کارهای

مثبت باشد اثر آن نيز تقويت کننده رفتار خواهد بود  .اما در مورد ثنابا توجه به شرايط وی مقايسه نمودن
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مخصوصاً در انجام تكاليف نبايد صورت بگيرد زيرا باعث دلسردی وی خواهد شد و همان اقدمات مثبت
اندک را نيز انجام نخواهد داد  .بلكه صرفاً بايستی با گذشته خودش مقايسه انجام گيرد تا خودش نيز در
جريان پيشرفت و روند رو به رشدش قرار گيرد
.5

مطمئناً اوليای دانش آموزان به دليل زندگی مستمر و در کنار هم بودن دائمی از بدو تولد  ،بيشتر

باشرايط جسمانی و روحی و روانی آنها آشنا هستند در نتيجه ارتباط هميشگی با اوليا مخصوصا ً والدين
ثناکه از مشكالت گفته شده رنج می برد می تواند از بسياری از رفتارهای وی رمز گشايی نمايد  .لذا به
عنوان يک راهكار تالش نمودم تا ارتباط خودم را با آنها مخصوصاً مادرش افزايش دهم و در جريان تغييرات
ايجاد شده قرارگيرم .
.6

با توجه به پيگيری مستمر شرايط ثنا توسط مادر وی بر آن شدم تا بيش از پيش در جريان شرايط

زندگی خانوادگی آنها و نحوه ی بر خورد والدين با ثنا قرار بگيرم  .در اين بين متوجه شدم که پدر وی تمام
مسئوليت ها را برعهده مادر ثنا قرارداده است  .باتوجه به اينكه ثنا تنها فرزند خانواده می باشد  ،مادرش
تمام وقت خود را جهت بهبود شرايط وی اختصاص داده است  .با صحبت های فراوان از مادرش خواستم
سعی کند وابستگی شديد ثنا به خودش را با راهكارهای مناسب کاهش دهد  .دليل انتخاب اين راه حل اين
بود که مادرش در تمامی ساعتهای استراحت در مدرسه حاضر می شد و همراه ثنا بود .

توصيف اقدامات انجام شده پس از تصميم گيری :
.1

با توجه به اينكه ثنا از جمع فراری بود و سعی می کرد در بيشتر اوقات تنها باشد بر آن شدم تا کاری

کنم که حضورش در کالس مشخص تر و ارتباطات وی با ديگر دانش آموزان بيشتر از پيش باشد .لذا با دادن
مسئوليت های متعدد در کالس که جمع آوری تكاليف بچه ها و پاک کردن تابلو ،بردن برگه حضور و غياب
به دفتر آموزشگاه از جمله ی اين موارد بود در اين راستا کوشيدم  .برای دادن مسئوليت درکالس و انجام
فعاليت کالسی با عنايت به اينكه ثنابه تنهايی از عهده مسئوليت هايش بر نمی آمد لذا يكی ديگر از دانش
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آموزان را نيز به عنوان همراه و هميار وی برگزيدم و خودم نيز به طور نامحسوسی آنها را زير نظر گرفتم .
هميشه سعی می کردم تا طريقه صحيح و به موقع انجام دادن کارها را برايش شرح دهم .در بسياری از موارد
خودم کاری را انجام می دادم و سپس از او می خواستم تا مثل من کارش را انجام دهد .
.2

بامشاهده فعاليت های وی پی بردم که ثنامی تواند به خوبی و زيبايی سخن بگويد و آداب اجتماعی را

رعايت نمايد .لذا سعی نمودم در درس هايی همانند جمله نويسی ،علوم که می بايست به سواالت شفاهی
پاسخ گويد وی را نيز در پرسش و پاسخ ها شرکت دهم و تالش کردم تا آنجا که وقت اجازه می داد برای
رسيدن به پاسخی صحيح از طرف او منتظر بمانم  .در حين تالش های ثنادر کالس متوجه شدم وی می
تواند خواسته های خود را به خوبی بيان کند و ارتباط مناسبی با دانش آموزان و نيز با همكاران ديگر برقرار
نمايد  .او می تواند به خوبی صحبت کند در نتيجه سعی نمودم در مواقعی که کاری با عوامل دفتری
آموزشگاه يا ديگر همكاران داشتم ثنا را مامور انجام اين کارنمايم .
.3

بعد از انجام هر عمل مناسب و جمعی که قبالً از ثنا نديده بودم و نيز با اقدامات مثبتی که او در

کالس و ايفا ی وظايف محوله انجام می داد به تشويق وی در حضور ديگر دانش آموزان می پرداختم که اين
تشويق ها شامل دادن کارت امتيازی – دست زدن کالس برای وی ،اهداء جايزه – انتخاب وی به عنوان
نماينده کالس بود .
.4

معموالً سعی من بر اين است که هيچ کدام از دانش آموزان را با هم مقايسه ننمايم لذا در فعاليتهای

کالسی و انجام تكاليف مورد نظر ثنارا فقط و فقط با خودش مقايسه می کردم و پس از مشاهده پيشرفت
حتی اندک وی  ،آن را با تكاليف قبلی خودش مقايسه و به خاطر پيشرفت وی او را تشويق می کنم  .هرگاه
کارمثبتی را انجام ميداد يا تكاليف خود را به خوبی انجام می داد يا بر عكس از عهده وظايفش بر نمی آمد او
را با هيچ کسی مقايسه نمی کردم بلكه او را در هر مورد تنها با خودش مقايسه می کردم و مدام به او گوشزد
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ال تو روز
می کردم که تو نسبت به قبل پيشرفت کرده ای يا در صورت کم کاری به او می گفتم که مث ً
گذشته اين کار را به خوبی انجام دادی ولی االن دقت نكردی .
.5

با توجه به پيگيری شرايط ثنا در مالقات های فراوانی که با مادرش داشتم ( به خاطر اينكه او هر زنگ

استراحت در مدرسه حاضر می شد ) از وی خواستم تا کمتر به مدرسه بيايد تا وابستگی شديد ثناو مادرش
به هم کمرنگ تر شود  .زيرا احساس می کردم اين وابستگی از بروز استعدادهای او جلوگيری می کند و بر
دامنه مشكالتش می افزايد .

گرد آوری شواهد 2
با اجرای راه حل های ارائه شده نتايج زير به صورت مشخص مشاهده گرديد .
.1

پس از پذيرفتن مسئوليت های گوناگونی که بر عهده ثنا گذاشتم مشاهده کردم که به مرور زمان

اعتماد به نفس وی بيشتر شد  .از انجام فعاليتهای گروهی لذت می برد و سعی می کرد تا آنجا که می تواند
خود را در جمع قراردهد و شرايط جمع را بپذيرد  .ترس او از اينكه نتواند کارش را به درستی انجام دهد
کاهش چشگيری پيدا کرده بود و جرأت و پشتكارش بسيار باالرفته بود .
.2

اندک اندک استعدادها و توانايی های ثنا شروع به شكوفا شدن نمود .تكاليف خود را شخصاً انجام می

داد  .دردرس امالء پيشرفت قابل مالحظه ای داشت و تمرينات رياضی را خودش انجام می داد  .در درس
بنويسيم قادر به بيان خاطرات  ،مشاهدات و داشته های خودش بود  .زيبا سخن می گفت و به اين طريق
جلب توجه می نمود .
.3

پس از هر موفقيتی که تشويق می شد سعی در تكرار فعاليتهايی می نمود که او را به نتايج مناسب و

دلخواهش می رساند  .همواره در مسيری حرکت می کرد که بتواند از امتيازات بيشتر و بهتری برخوردار
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گردد  .احساس خوشايندی که از تشويق در جمع نصيب او می شد فعاليتهايش را دوچندان می کرد و او را
از حالت سكون زياد به فعاليت و امی داشت .
.4

از اينكه با دانش آموزان ديگر مقايسه نمی شد و هر فعاليت و پيروزی يا شكست او فقط و فقط با

خودش مقايسه می شد و ديگر سرکوفت دانش آموزان زرنگ کالس روحش را آزرده نمی کرد به او احساس
خوشايندی می داد که اين مسئله در تغيير رفتار او قابل مشاهده بود  .هميشه سعی می کرد تكاليفش را به
موقع انجام دهد و دقت می نمود تا جواب درستی برای هر پرسش بيابد .
.5

با کاهش حضور مادرثنا در مدرسه ،وی سعی کرد با مشكالتی که در حياط يا در کالس با آنها روبرو

می شود شخصاً برخورد و مقابله نمايد و تالش می نمود کارهايی را که هر روز مادرش برايش انجام می داد
را خودش انجام دهد  .کم کم يادگرفت راه حل های مختلفی را برای رسيدن به نتيجه دلخواه خودش در هر
کاری امتحان نمايد وقتی از زير سايه هميشگی مادرش بيرون آمد بر انجام کارهای خود مسلط ترشد و
روحيه جمعی وی افزايش چشمگيری يافت .
محدوديت های تحقيق :
عدم همكاری مناسب والدين در مراحل اول تحقيق

نتيجه گيری:
باتوجه به مطالب فوق و مشاهده مستمر و مداوم رفتار ثنادر کالس و با عنايت به جميع راه حل ها و روش
های تربيتی که در جريان افزايش حس اعتماد به نفس در وی مورد استفاده قرار گرفته است نتايج بسيار
قابل تاملی را برای من در پی داشته است که با تغييراتی بسيار اندک می تواند مورد استفاده ديگر همكاران
محترم در موارد مشابه قرارگيرد .بزرگترين حسی که در جريان رشدو بالندگی هر انسانی می توانداوراهر روز
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به سوی پيشرفت وتكامل سوق دهد حس اعتماد به نفس است.پرورش اين حس بايستی از دوران طفوليت و
با کوشش وتالش والدين در کودکان ايجادگردد تا با ورود به مدرسه حداقلی از اين حس در دانش آموزان
موجودباشد .آنگاه در محيط مدرسه است که بايستی اوليای مدرسه از جمله معلمان در تقويت اين حس
بكوشندوفرزندانی قوی و شاداب وپرانرژی برای آينده کشورمان تربيت نمايند.البته بايستی شرايط هر فردبه
تنهايی نيز مورد بررسی قرار گيرد .ويژگيهای جسمانی و روانی هر فرد با فرد ديگری قطعا متفاوت خواهد
بود .محيطی که افراد مختلف در آن پرورش می يابند،جو حاکم بر خانواده،وضعيت مالی آنهاونيز طبقه
اجتماعی افراد تفاوتهايی را بين آنها ايجاد خواهد کرد که ناخود آگاه بر ميزان حس اعتماد به نفس افراد اثر
گذارخواهد بود.هر چه فاکتورهای مورد اشاره فوق ،شرايط طبيعی تری داشته باشد می توان اميدوار بود که
اين حس قوی تر باشد و حتی در صورت ضعف اعتماد به نفس،شرايط برای تقويت آن مهيا تر است.افراد با
بهره ی هوشی متفاوت،درجه ی اعتماد به نفس متفاوتی خواهند داشت.ثنابا هوش بهر مرزی با شرايطی که
برايش آماده گرديد وبا تالش و همت خانواده اش توانست به اعتماد به نفس مطلوب نزديک شود در نتيجه
می توان با اندکی از خود گذشتگی ،پشتكار،همت ونوآوری و بسيج امكانات موجود در اين مسير موفق بود.
ثنا و ثنا های بی شماری که به علت مشكالت فراوان از درس ومدرسه فراری می شوند آينده ای نامعلوم
رادرپيش خواهند داشت وما به عنوان پرچمداران پرورش آينده سازان در عدم موفقيت و پيشرفت اين چنين
دانش آموزانی سهم فراوانی بر عهده داريم.با همه اين اوصاف و با توجه به تجربه ای که اينجانب در برخورد با
مساله ثنا کسب نمودم،مطمئنم درپرورش حس اعتماد به نفس همه افراد می توان به آنهاکمک کردوآنها را
در مسيری مثبت وقابل قبول قرار داد.به شرطی که ازسرزنش کردن ،مقايسه کردن با ديگران وبرخوردی که
باعث دلسردی و دلزدگی اوازحضور در محيط کالس ومدرسه گردد جدا" خوداری شود.بدان اميد که آينده
ای روشن ودرخشان را برای مملكت بزرگ خويش رقم بزنيم وآن را به دست افرادی اليق وتوانمند که خود
پرورده ايم بسپاريم.
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چند توصيه برای تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان
يكی از داليل عمده بسياری از اختالالت رفتاری و شخصيتّی در کودکان و نوجوانان ،ضعف در اعتماد به
نفس و احساس خودارزشمندی (عزت نفس) است ،بنابر اين امروزه در اصالح و درمان بسياری از اين
اختالالت ،پرورش و تقويّت احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان ،نقش
بسزايی ايفا می کند .از اين رو با توجه به اهميّت عزت نفس در رشد شخصيت و سالمت روانی کودکان و
نوجوانان ،در جهت تقويت و افزايش آن ،موارد زير به والدين و دست اندرکاران تعليم و تربيّت توصيه می
شود:
-1روحيه دينی و ايمان مذهبی را در کودکان و نوجوانان تقويت کنيد.
 -2سعی کنيد در برخورد با کودکان و نوجوانان ،توانمندی های آنها را مورد نظر قرار دهيد ،نه ناتوانی ها را.
 -3زمينه کسب تجربه های خوشايند از فعاليت های مستقل و آزاد را برای آنها فراهم کنيد.
-4تجربه های موفقيت آميز آنان را افزايش دهيد.
-5قدرت تحمّل کودکان و نوجوانان را برای مواجه شدن با ناکامی های احتمالی افزايش دهيد.
 -6رفتار مصمّم و مطمئن و در عين حال مطلوب کودکان و نوجوانان را تقويت کنيد.
 -7کودکان و نوجوانان را در کنترل احساسات و عواطف خود ياری دهيد.
-8مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان کمرو و فاقد اعتماد به نفس را افزايش دهيد.
 -9آنان را با الگوهای رفتاری مطلوب آشنا کنيد.
-11از انجام هر گونه رفتار تنبيهی و تحقيرآميز درباره ی دانش آموزان خودداری کنيد.
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 -11از مقايسه کردن دانش آموزان بپرهيزيد و تفاوتهای فردی را مورد نظر قرار دهيد.
-12در برخورد با کودکان و نوجوانان ،ماليم و منطقی باشيد.
 -13اجازه ابراز وجود را به دانش آموزان خويش بدهيد و به نظريات آنها احترام بگذاريد.
 -14نظريات خويش را به دانش آموزان تحميل نكنيد و آنها را به صورت ساده و عينی ،قابل لمس و درک
برای آنان توضيح دهيد.
 -15به دانش آموزان درحد توانايی هايش مسئوليت بدهيد.
 -16در انجام کارهای روزانه ،آنها را هدايت ،ارشاد و تشويق کنيد.
 -17به آنها در حد لزوم اجازه فعاليّت و بازی دهيد.
-18در برخورد با آنان حالت پذيرندگی ،و نه طردکنندگی داشته باشيد.
 -19از وابسته کردن بيش از حد دانش آموزان به خودتان بپرهيزيد.
 -21آنها را هيچ گاه با موضوعات خرافی نترسانيد.
 -21بين دانش آموزان تبعيض قائل نشويد و با آنانظ يكسان رفتار کنيد.
-22هر چه که آنها می خواهند به راحتی و سريع در اختيار شان نگذاريد ،به او فرصت دهيد تا ارزش به
دست آوردن و لذّت استحقاق داشتن را درک کند.
-23نسبت به احساسات و عواطف کودکان يا نوجوانان خود ،بی تفاوت نباشيد ،آنها را به گرمی بپذيريد و تا
حد امكان آنها را ياری کنيد.
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-24با آنها همانند دوستان صميمی رفتار کنيد.
-25توجه داشته باشيد که مشاجرات لفظی در خانه (ميان پدر و مادر) در روحيه يا رفتار کودک يا نوجوان
منعكس می شود.
-26به سرگرمی ها و تفريحات مناسب در زندگی کودکان اهميت دهيد و نسبت به آنها بی تفاوت نباشيد.
-27محبّت شما نسبت به فرزندتان به صورت تظاهرات سطحی ابراز نشود .خالص ترين و سالم ترين محبت
در تالشی که به طور روزمره برای اعطای اعتماد به نفس و استقالل به فرزندتان به عمل می آوريد ،جلوه گر
می شود.
-28در محبّت کردن به کودکان ،راه افراط ياتفريط را در پيش نگيريد ،محبت متوسط توأم با صميميّت ،اثر
فراوانتری دارد.
 -29به فرزندتان احساسی بدهيد که بداند دوست داشتنی و قابل احترام است ،اما هرگز با او نوزادوار رفتار
نكنيد.
-31توقعات کودکان را در حدّ معقول و درست برآورده سازيد.
-31هيچ گاه آنها را با القاب نامناسب صدا نزنيد و از مسخره کردن آنها به طور جدی بپرهيزيد.
 -32در پرورش استعدادهای بالقوه دانش آموزان جديّت به خرج دهيد.
-33در شرايط آموزشی ،بر فعاليت دانش آموزان در يادگيری تأکيد شود نه بر پيشرفت آنان ،زيرا تأکيد بر
فعاليت يادگيری ،به جای تأکيد بر درستی و نادرستی پاسخ ،برانگيزنده ی کوششهای دانش آموزان است.
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-34رقابت ميان دانش آموزان برای کسب نمره کاهش يابد .تحقيقات نشان داده است ،در موقعيّت های
آموزشی که ميان دانش آموزان رقابت وجود دارد ،حتّی دانش آموزانی که عزّت نفس بااليی دارند ،با شكست
روبه رو می شوند و به دنبال آن انتقاد از خود در آنها افزايش می يابد.
 -35برای آن که کودکی با عزّت نفس باال پرورش دهيم ،بايد خود دارای عزّت نفس شايان توجّهی باشيم.
تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان با شروع مدرسه
شروع مدرسه زمان خوبی برای تقويت اعتماد به نفس است ،زمانی که قصد داريم به کودکمان بياموزيم چه
اهدافی را در زندگی داشته باشد و برای رسيدن به آن ها چگونه تالش کند ،بايد احساساتی را که باعث
تقويت تفكرات منفی در آن ها می شود کاهش دهيم .به اين منظور بايد باورها و توقعات سختی که از خود
دارد و باعث ضعيف شدن عزت نفس می شود و به آن شدت می بخشد را تغيير دهيم و:
 از احساسات خود و ديگران با وی صحبت کنيم. او را مطمئن سازيم که احساسش را درک می کنيم. به او بياموزيم که برای ابراز احساساتش روش منطقی به کار ببرد.کودکی که عزت نفس اندک دارد دائم نگران است ،زيرا فكر می کند اگر در کاری شكست بخورد بدون شک
تنبيه و يا تحقير می شود ،بنابراين عالقه ای به آزمودن موضوعات جديد ندارد و فقط در موقعيت های
امتحان شده و آشنا احساس آسودگی خيال می کند .برای اين که بتواند احساس عدم اعتماد به نفس را در
خود از بين ببرد ،پيرو برنامه ای خشک و انعطاف ناپذير و تشريفاتی می شود تا به خود قيافه کنترل و نظم
داشتن بدهد زيرا نسبت به توانايی هايش اعتمادی ندارد.
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هرگاه مرتكب اشتباهی شود خودش را مرتب سرزنش می کند در نتيجه بيشتر احساس بی لياقتی کرده و
ديگر لزومی نمی بيند تالش کند و انگيزه اش را هم از دست می دهد و پس از زمانی که انگيزه در او از بين
رفت چيزی وجود نخواهد داشت که او را خشنود سازد .بيشتر اوقات تكاليف مدرسه ،کودک را دچار تشويش
می کند و اين نگرانی اعتماد به نفس او را از بين می برد .برای اين که کودکانمان هنگام انجام دادن تكاليف
مدرسه شان دچار اضطراب و نگرانی نشوند ،بايد تكاليف خود را در اتاقی آرام و بی سروصدا که حواسشان
پرت نشود انجام دهند ،چرا که آشفتگی ذهنی باعث تشويش و اضطراب شده و ترسی غالب بر آن ها
مستولی می شود که تمرکز حواس را از آن ها می گيرد.
والدین برای کمک به فرزندان خود باید:
 )1برای فرزندان خود وقت کافی در نظر بگيرند و دقيقا توضيح دهند که چرا رفتاری پذيرفتنی است در
حالی که رفتاری ديگر چنين نيست و هنگام سرزنش فرزند خود آن رفتار خاص را مورد خطاب قرار دهند نه
شخصيت کودک را.
 )2وقتی اشتباهی صورت می گيرد تا جايی که امكان دارد برای اصالح آن وقت کافی بگذاريد زيرا عجله،
کودک را نگران می کند.
 )3سعی کنيد از راه های گوناگون به کودک خود آموزش دهيد .مثالً يک کودک ممكن است آموزش ها را
تنها به صورت شفاهی درک نكند بنابراين کاری را که بايد او انجام دهد هر قدر هم که ساده باشد کامالً
شرح داده و به طور عملی انجام دهيد مثالً پيام تلفنی گذاشتن را به طور عملی به او بياموزيد.
 )4والدين برای اين که کودکشان را از نگرانی برهانند بايد او را دائم تشويق يا تحسين کنند البته تشويق،
اغراق آميز و ناپخته نباشد .کودکان معموالً از کارهای خود خيلی انتقاد می کنند و از آنچه که انجام می
دهند زياد راضی نيستند.
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 )5برخی از کودکان هر نوع تعريف و تمجيد را يک جور مزاحمت تلقی می کنند .واکنش فرزندتان نسبت به
تعريف و تمجيد را مشاهده کنيد و وقتی متوجه شديد که کودکتان حتی هنگام تعريفی مثبت آشفته خاطر
و مضطرب می شود تا جايی که امكان دارد او را به حال خود بگذاريد و کاری به کارش نداشته باشيد.
 )6والدين کودکی که نمی تواند خشم خود را کنترل کند بايد او را تشويق کنند تا روی يک کار ـ نه چند
کار همزمان -وقت بگذارد و از بار اضافی و اضطراب ناشی از خستگی و گرسنگی بپرهيزد زيرا ممكن است
اميدش را در راه رسيدن به اهدافش از دست بدهد.
 )7والدين بايد از کودک بپرسند که چه اهدافی دارد.
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