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 چكيده

.  کنیم می مشاهده آن در بیشتری تنوع شویم نزدیک آن به هرچه که است ناروشن ای مقوله گوشه گیری 

 . باشیم داشته آن مضمون از بیشتری شناخت باید آن با مقابله و درمان برای پس

 آن توانایی و کنند می زندانی گوشه گیری حصار در را خودشان که هستند آموزانی دانش کالس در همیشه

 . ماند می باقی ناشناخته کمرویی علت به ها

فرد  نگرش باچگونگی مستقیمی رابطه واین است گوشه گیریدر کودکان  عدم یادگیری ازدالیل یکی   

از .  پذیرد نمی انجام نفس اعتمادبه تقویت وروشهای اصول به توجه بدون آن دارد درمان خو د به نسبت

  .گوشه گیری ، ضعف در یادگیری است مهم ترین عوارض 

یکی از علل مشکل گوشه گیری برخی از دانش آموزان وجود اعتیاد در خانواده و وضعیت بد اقتصادی می 

 .باشد 

 های درفعالیتمان  انآموز دانشیکی ار  که میکرد مشاهده وقتی  6931 - 6931در سال تحصیلی 

کمتر سعی  می کند در  و .، کند نویس ، حواس پرت ، در نوشتن استرس دارد  نمی کند شرکت داوطلبانه

او را حل نمایم  گوشه گیریتصمیم گرفتم مشکل . فعالیت های کالسی و فعالیت های گروهی شرکت نماید 

ودر نظر محبت ، دادن مسئولیت به وی ،  تشویقون همچ بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات ، با راهکارهایی .

 . مینمارا در وی برطرف  گوشه گیری اعتماد به نفس دانش آموز را تقویت و مشکل ، هایش  گرفتن توانائی
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 مقدمه 1-1

 زمان که کودکی ی دوره در پرورش و آموزش.  هستند جامعه آینده سازنده و ارزشمند های سرمایه کودکان

 نهد می بنا را جامعه در فرد آینده مشکالت بروز از پیشگیری و مختلف عادات ایجاد و شخصیت گیری شکل

 باعث نوجوانان و کودکان مشکالت و مسائل به توجه.  سازد می مشخص را مملکت حرکت سپس و ،

 .آورد می بار به ناپذیری جبران خسارات ، آنان مشکالت فعر در غفلت و ، شود می جامعه ترقی و پیشرفت

 جامعه مسئوالن وظایف مهمترین و ترین حساس از زمینه این در ریزی برنامه و گذاری سرمایه رو این از     

 (6-6972-آبادی شفیع عبداهلل.)باشد برخوردار ای ویژه اولویت از باید و ، است

 این. هستند خجالتی و کمرو ، آرام کع شوند می دیده آموزانی دانش ، درسی کالسهای از بسیاری در    

 ها غریبه از و.  کنند می بازی آشنا همساالن و خانواده اعضاء با اوقات اغلب خود روزمهی زندگی در افراد

 الزم های آمادگی و ها مهارت اکتساب از را آنها است ممکن افراد این خجالت و شرم.  ورزند می اجتناب

 ها آن شخصیت رشد برای اصوالً یا و برند می لذت آن از همساالنشان که هایی فعالیت از بسیاری ایبر

 . است متفاوت گروه این از معلمین و والدین ارزیابی.بازدارد ، است ضروری

 ها آن به دلسوزانه حالت با است ممکن گاه و شناسند می خوب و آزار بی آموزانی دانش را ها آن بعضاً

 کمتر دیگر رفتاری اختالالت با مقایسه در لیکن ، کنند تلقی عادی غیر را ها رفتارآن گونه این با و ندبنگر

 . شوند شمرده بر مدرسه و کالس مشکالت حاد موارد عنوان به افراد گروه این که افتد می اتفاق

 است ممکن ولی ، ایندنم نمی ایجاد مشکلی خود ی ها همکالسی و معلم برای گرچه آموزان دانش این     

 مورد در اگر.  باشند کودکان ناشادترین از یکی ، خود در کفایتی بی و امنی نا احساس از ناشی رنج علت به

 قرار روانی های بیماری معرض در احتماالً کودکان این نشود اندیشیده ای چاره آنان اجتماعی غیر رفتار

 (82-6981 ، احمدوند)گرفت حواهند

 داد خواهد انجام باشد، الزم آنچه هر که تعهد این: است خویشتن به فرد تعهد ی زائیده واقعی سنف به اعتماد

 دیگران مقابل در که است کرده عادت است، نفس به اعتماد فاقد که فردی.برسد نیازهایش او خواسته به تا

 نگهداری، خود حالت دیگر تعبار به. نماید اجابت را تقاضایی هر و باشد نداشته خود از ای اراده و اختیار

 است شده ضعیف او در دیگران درخواست به «گفتن نه» و امتناع

 خود از ، ناتوان و بیچاره و زبون شود، می فرد روح و فکر شدن فلج موجب نفس به اعتماد نداشتن ضمن در

 که دارد تلفیمخ انواع نفس به اعتماد که داشت توجه باید.کند می حقارت احساس همراه و شود می مأیوس

 آنکه منظور به. شود می معنوی و روحی -9 عاطفی و احساسی -2رفتاری نفس به اعتماد -6:  شامل

 نوع سه هر به کند، تجربه دارد، را استحقاقش که غنایی و رضایت و آورد دست به را الزم اقتدار شخص،

 .دارد نیاز نفس به اعتماد
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 و سبک ، سرنوشت تعیین در مهمّی نقش که است فکری های ارزش و شخصیّت گذار پایه اوّلین خانواده

 . دارد فرد ی آینده مشی خط

 ایجاد هایی وآسیب نموده گسیخته هم از کامالً را خود خانواده اعضای سایر زندگی تواند می معتاد فرد یک

 به را ها آن خود زندگی تنها نه والدین، از یکی اعتیاد بیماری. بماند باقی عمر پایان تا آن اثرات که کند

 اثرات از تعدادی ادامه در. گذارد آنها می فرزندان روی بر نیز شدیدی بسیار اثرات بلکه کشد، می ویرانی

 :است شده داده شرح معتاد مادر یا پدر فرزندان روی بر اعتیاد بیماری مخرب

 تنهایی، کافی، نفس به ماداعت عدم چون کمبودهائی و عوارض از دارند معتاد والدین که کودکانی از بسیاری

 بسیاری. برند می رنج مزمن افسردگی و خود حال به شدن رها از نگرانی ودرماندگی، ناامیدی گناه، احساس

 پدر تا اند شده باعث آنها که کنند می فکر و دانسته خود والدین مشکالت مسئول و مقصر را خود کودکان از

 بر همواره مادرشان یا پدر اینکه خاطر به معتاد افراد فرزندان تربیش. شوند معتاد آنها دو هر یا و مادر یا

 غافل آنان عاطفی نیازهای کردن تامین از و نداده آنها به را کافی محبت و عشق و بوده متمرکز مواد مصرف

 از تا کنند می پیدا گرایش رفتاری اعتیادهای یا مواد، به اعتیاد سمت به بیشتر بزرگسالی سنین در اند، بوده

 .کنند برطرف را خود نشده ارضا نیازهای بتوانند طریق این

 شده ادراری شب دچار یا شده آشفته های خواب و کابوس دچار است ممکن معتاد والدین خردسال کودکان

 از دلیل همین به و نداشته خود برای دوستی آنها که دارد وجود نیز احتمال این. کنند گریه اختیار بی و

 افسردگی از ناشی عوارض از است ممکن تر بزرگسال فرزندان. باشند داشته وحشت نیز همدرس به رفتن

 و بیهوده چیزهای کردن جمع نقص، بی و کامل شخصیتی دادن نشان برای وسواس مانند

 این دلیل به دهد می نشان مطالعات. ببرند رنج اندازه از بیش کمرویی یا دیگران از کردن دوری مصرف، بی

 گذاشته نمایش به خود از ضعیفی شخصیت دارند، تفاوت دیگران با که کنند می فکر معتاد افراد نفرزندا که

 است ممکن نیز معتاد والدین نوجوان فرزندان. دهند می بروز خود از معتادشان والدین به شبیه رفتاری و

 .شوند اضطراب و شدید های ترس انواع دچار

 شود می باعث خانه متشنج و نابسامان محیط. دارند مشکل مدرسه در مواقع بیشتر در معتاد والدین فرزندان

 علت به آنها که دارد وجود نیز احتمال این. دهند انجام را خود تکالیف و بخوانند درس نتوانند فرزندان که

 که فرزندانی اغلب. شوند روبرو تحصیلی افت و مشکالت با هایشان، خواسته و نیازها کردن بیان در ناتوانی

 مدرسه محیط در هستند، معتاد آنها والدین

 زدن درجا از پس و شده مردود معموالً آنها. کنند برقرار ارتباط خود های همکالسی و معلمان با توانند نمی

 .کنند می تحصیل ترک عاقبت تحصیلی، دوره یک در پی در پی

 می روی مدرسه از فرار و کردن دعوا ، دزدی دروغگویی، مثل هایی به عادت معتاد، والدین فرزندان از برخی

 والدین که دانند نمی آنها. کنند می زندگی نابسامان و آشفته بسیار محیطی در کودکان گونه این. آورند

 همین به کنند، بینی پیش را خود والدین رفتار توانند نمی و داد خواهند نشان ازخود رفتاری چه آنها معتاد
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 خود والدین شدن معتاد مسئول را خود آنها. باشند داشته رفتاری چه باید خودشان که دانند نمی دلیل

 از را خود والدین توانند می بخوانند درس خوب و باشند داشته خوبی رفتار اگر که کنند می فکر و دانسته

 جلب. دهند می انجام آمیزی خشونت و خطرناک کارهای خود از دفاع برای آنها. کنند منصرف مواد مصرف

 از ماندن امان در برای آنها که است دیگری اقدامات ازجمله خوب بسیار رفتاری دادن نشان و دیگران رضایت

 مادر و پدر توانند نمی اینکه از دارند معتاد والدین که کودکانی بیشتر. می دهند انجام خود والدین خشم

 . کنند می گناه احساس دهند نجات اعتیاد از ناشی مشکالت از را خود

 :توصیف موضوع  1 -2

از همان اوایل توجه  کهدر مدرسه برخورد کردم  (س.ف)با دانش آموزی به نام  31-31در سال تحصیلی   

ما نام داشت که کم حرفی و بی توجهی او در کالس نظر  ( س.ف)این دانش آموز  .را به خود جلب کرد من 

 .بررسی و مشکل را حل نمایم  صمیم گرفتم تا این مشکل راتبنابراین .به خود معطوف نمود  را

در کالس خیلی  ، بود که در فعالیت های گروهی کمتر شرکت می نمود گوشه گیر دانش آموزی  ( س.ف)   

بسیار کند نویس . حوصله نوشتن مشق یا تکلیف در کالس را نداشت.آرام و همیشه در حال چرت زدن بود 

و اصالً مسئولیت پذیر نبود و خودش را از فعالیت های   بود ، در هنگام امال به پشت سر خود نگاه میکرد ،

 با اجتماعی ارتباط و ساکت و نشین گوشه اما است خوب نسبتا درسی لحاظ از که او. کالس کنار می کشید

 زود خیلی. است برخوردار پایینی نفس اعتماد به ازو  است گوشه گیر من از نظر او. ندارد آموزان دانش دیگر

 نمی صحبت"اصال آموزان دانش دیگر با برخورد در و ترسد می زود ،خیلی شود می گیج سوال چند با

 کنجکاوی و مطالعه با که شدم آن بر ندارد وجود مشاور عنوان به کسی مدرسه این در که دلیل این به.کند

دی می احساس خستگی ، اضطراب و ناامی بیشتر اوقات  ( س.ف). میکن بررسی آموز دانش این مورد در خود

با این  .است  یک خانواد معتاد با وضعیت بد مالیبعد از یک تحقیق ساده متوجه شدیم او فرزند  .کرد 

 شرایطی که در این دانش آموز دیدم تصمیم گرفتم حس اعتماد به نفس او را باال ببرم تا شاید مشکالت

 . او به نحوی برطرف شود   گوشه گیری

 بیان مساله 1 -3

 و است نوجوانان و کودکان شخصیت رشدمطلوب در عوامل ترین اساسی از خودارزشی و سنف عزت مساله  

 مختلفزندگی مراحل در ناکامی و وشکست ماندگی عقب عمده عامل شده کمرویی سبب نفس عزت این عدم

 .رود می شمار به

 کندو مقابله نهاآ با نتواند و شود روبرو خوشایندی نا و خواسته نا های باموقعیت است ممکن  کسی هر 

 .دهد نشان خود از مناسبی واکنش
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گوشه ( سپنچ انتشارات- آن درمان راههای و گوشه گیری6913، آرا ،رزم هوشیار ،ترجمه ،براتیه شارتیه) 

 از توجهی قابل درصد جامعه هر در است اجتمایی و فردی زندگی در جدی نقیصه یک عنوان بهگیری 

 مواجه اجتماعی شخصیت رشد دارنده باز عامل و رفتاری  اختالل این با ساالن بزرگ و نوجوانان و کودکان

 این بنابر است پذیر مسئولیت و متعهد و خالق و هوشمند کوشا، ، پویا انسانهایی مند نیاز ما جامعه.  هستند

 اختالل تردید بدون ، شود فراگیر اسالمی جامعه در تواند می  ها  خانواده در متعدل رشد آفات ترین اساسی

 نشرفرهنگ-درمان های روش و کمرویی روانشناسی6973 افروز.)است درمان و پیشگیری قابل کمرویی

 (اسالمی

 دارند قرار بلوغ بحرانی و حساس سنین در ابتدایی دوره آموزان دانش چون ، که است این در موضوع اهمیت

 و هویت یافتن سبب ، نگیرد قرار درمان سپس و توجه مورد سنی مقطع این در رفتاری اختالل این اگر ،

 . شد خواهد باالتر سنین در و جامعه در فرد جایگاه

 دهد ارائه زمینه این در معلمین به مفیدی های رهنمون بتواند که باشد ای گونه به تحقیق این نتایج اگر     

 . مدارس در آموزان دانش گوشه گیری  با مبارزه جهت در باشد کمکی شاید

تصمیم گرفتیم بصورت جدی این مساله  با والدین معتادهای باال بعد از دیدن مشکل دانش آموز  با گفته   

 .را پیگیری و با راه حل هایی آن را برطرف سازیم 

 راه حل احتمالی 1 -4

 میاو را حل نمای گوشه گیریم که چگونه مشکل یبس از انکه مدت ها بود به این دانش آموز فکر می کرد 

و عدم اعتماد به  گوشه گیری دانش آموز بود که باعث شده بود دچار  معتادمال مشکل والدین اولین احت.

 .نفس شود ، پس می توان با محبت زیاد و تشویق و کمک گرفتن از پدر وی این مشکل را حل کرد 

 تحقیق اهداف 5-1

 : است زیر شرح به تحقیق اهداف اهم

.  مؤثرند کالس در نظر مورد آموز و عدم اعتماد به نفس دانش گوشه گیری در که عواملی و علل شناخت -6

 دانش آموز این مشکالت حل جهت در کوشش و

 .رفتاری اختالل این بعدی عواقب از جلوگیری و معلم  و پدر جانب از دانش آموز مورد نظر به توجه -2

 و ها آن بالقوه های توانایی و استعداد کشف و شدن اجتماعی برای تالش و دانش آموز مورد نظر به کمک -9

 .آنان در اجتماعی تعامل و مشارکت روحیه ایجاد
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 تحقیق سؤاالت 1 -6

 واقع مؤثر آموزان دانش گوشه گیریو حل مشکل  اعتماد به نفس در تواند می میزان چه تا معلم    -6

 شود؟

 دارد؟ تأثیر وشه گیریگو  اعتماد به نفس در میزان چه تا کالس در درسی کوچک های گروه تشکیل    -2

 ها آن کردن برطرف در میزان چه آموز که اعتماد به نفس کافی ندارد تا دانش به مسئولیت دادن -9

 مؤثراست؟

 مؤثر آنها گوشه گیریو  افزایش اعتماد به نفس در اندازه چه تا آموزان دانش مثبت کارهای تشویق    -4

 است؟

 تحقیق های فرضیه 1 -7

 . کند می ایفا مهمی نقش و دارد زیادی تأثیر آموزان دانش تماد به نفساع در معلم    -6

 .است مؤثر بسیار آموزان دانش حل مشکل گوشه گیری در درسی کوچک های گروه تشکیل    -2

 .دارد تأثیر آنان کردن اجتماعی در  آموزان دانش به مسئولیت دادن    -9

 .دارد زیادی تأثیر ها آن اعتماد به نفس در ،   آموزان دانش مثبت کارهای تشویق    -4

 1 شواهد آوری گرد 1 – 8

 الزم شواهد آوری گرد برای... و اینترنتی های ،سایت ،مجله کتاب از شده آوری جمع اطالعات به توجه با

 : دادم انجام را زیر اقدامات مسئله تشخیص جهت

 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده 1 -1-8

 : شدم متوجه کالس در ( س.ف) رفتار مشاهده در

 .برای سواالت داوطلبانه دست بلند نمی کرد .خودش را از دیگران دور می کرد  –الف 

 .پشت سر خود نگاه می کند  به تکالیف نوشتن درهنگام مدام -ب  

 .بسیار خجالتی بود  – ج

 کاریهم ند تاجواب،یانه درسته،یانه خوبه،بایدبپرسه بده خوادانجام می که وهرکاری کردن درنقاشی-و 

 نمیده انجام

 اوقات گاهی و نکرده مطرح را سوالش خودش آید می پیش برایش کالس در تدریس حین در سوالی اگر -ه 

 می صحبت نشیند می کنارش که نفر یک با تنها کالس در.کند مطرح را او سوال که خواهد می دوستش از
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 از که زمانی تنها و نیست داوطلب زمانی هیچ کالس در پاسخ و پرسش و کالسی و گروهی های بحث در.کند

 پریده رنگ و مضطرب بسیار شود حاضر کالس جلوی در شفاهی گویی پاسخ  برای شود می خواسته او

 .دهد پاسخ سواالت به کامل طور به نیست قادر شودو می حاضر

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه 1 -2-8

 ( س.ف) که کردند اشاره موضوع این به نیز داشتم،ایشان ( س.ف) به راجع سهمدر مدیر با که صحبتی در

 مدرسه ورزشی و هنری – فرهنگی مختلف مسابقات و پرورشی های فعالیت از یک هیچ در شرکت برای

 آن درست انجام به قادر شود می واگذار او به اجباری صورت به مسئولیتی که زمانی حتی.نیست داوطلب

 در تفریح زنگ اوقات بیشتر.باشد داشته خوبی و موثر ارتباط آموزان دانش سایر با تواند ینم چون نیست

 دفتر به خواهم می او واز دارم کاری او با که زمانی.شود می دیده هایش کالسی هم از یکی با فقط حیاط

  .ندارد را داخل به شدن وارد جرات و ایستاده دفتر در کند،پشت مراجعه مدرسه

 ( س.ف) پدر با مصاحبه 1 -3-8

 مطرح از بعد.باشم داشته صحبتی وی با تا کند مراجعه مدرسه به خواستم ( س.ف) پدر از تلفنی تماس در

 نحوه و منزل در ( س.ف) رفتار به راجع کمی تا خواستم پدرش از مدرسه و کالس در ( س.ف) مشکل کردن

 .کند تصحب فامیل و خانواده اعضای سایر با او ارتباط برقراری

 مسائل و کند می صحبت شپدر با کم ،خیلی بوده آرام بسیار نیز منزل در ( س.ف)پدرش ،  های گفته طبق

 .او گفت از نظر مالی بسیار مشکل دارند  .کند می مطرح منزل در ندرت به را مشکالتش و

 .در بررسی که خودم انجام دادم متوجه شدم پدر و مادر این دانش آموز معتاد هستند 

 :استفاده از منابع کتابخانه ای ومقاالت  1 -4-8

م مقاالتی در این مورد مطالعه کردم که خالصه آن را در زیر می یمشکل اشنا شو برای اینکه بیشتر با این

 :آورم

 دانش عملکرد اعتماد به نفس بر اثرات» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در( 6914) نیسی ـ6

اعتماد به نفس  وکاهش افزایش که یافت دست نتیجه این به «دبیرستان سوم تا اول سال وپسر دختر آموزان

 اعتماد به نفس وعملکرد بین و است شده ها آن عملکرد کاهش و افزایش باعث دختروپسر آموزان دانش

 .دارد وجود همبستگی پسر و دختر آموزان دانش تحصیلی

 262) موفق گروه دو به که ابتدایی دوره آموزان دانش از نفر 493 درباره که خود تحقیق در( 6917) خیّر ـ2

 گرایش و خودپنداری بین که پنداری خود بین که دریافت بودند، شده تقسیم( نفر 227) ناموفق و( نفر

 به تحصیل در ناموفق آموزان دانش که گونه بدین. دارد وجود داری معنی همبستگی آموزان دانش شغلی

 پایین» شغلهای دلیل همین به واحتماالً هند می شکل خود در را منفی خودپنداری کی موفقیت عدم دلیل

 .کنند می انتخاب را «تر
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 پیشرفت اعتماد به نفس با رابطه بررسی» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در( 6971) پورشافعی ـ9

 تحصیلی رشته سه در نفر 611 «قاین شهرستان متوسطه سوم سال پسر و دختر آموزان دانش تحصیلی

 اعتماد به نفسکوپر ٔ  سیاهه از و برگزید ای، طبقه تصادفی روش به را تجربی وعلوم ریاضی ادب، و فرهنگ

 شاخص عنوان به آموزان دانش معدل نیز و نمود استفاده ها اعتماد به نفس آزمودنی سنجش برای اسمیت

 بین که یافت دست نتایج این به پیرسون همبستگی از هاستفاد با او. شد گرفته درنظر آنان تحصیلی پیشرفت

 رابطه مورد در. ندارد وجود داری معنا تفاوت آماری نظر از پسر و دختر آموزان اعتماد به نفس دانش میزان

 برای آمده دست به ضریب پیرسون همبستگی روش محاسبه با تحصیلی، پیشرفت اعتماد به نفس با بین

 ضریب بحرانی مقادیر با ضریب این مقایسه با که بود 43۶1 دختران برای و 41۶1 پسر های آزمودنی

 این از نیز 16۶1 احتمال با دو، خی آزمون نتایج همچنین. بود معنادار آماری، نظر از پیرسون، گشتاوری

 و آموزان اعتماد به نفس دانش میان که است این بیانگر شده گرفته نتیجه بنابراین. نمود تایید را فرض

 از دارند، اعتماد به نفس باالتری که افرادی و دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی آنان تحصیلی پیشرفت

 .گیرند می قرار باالتری رتبه در نیز تحصیل در پیشرفت میزان نظر

 کنترل، منبع مفاهیم بین رابطه بررسی» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در( 6971)بیابانگرد ـ4

 دانش بین از« 13-71 سال در تهران های دبیرستان سوم سال پسران تحصیلی پیشرفت تماد به نفس واع

 هر از نیز منطقه هر در و تهران پرورش و آموزش 67و4،66 منطقه سه در دبیرستان سوم کالس پسر آموزان

 مقیاس از و مودن انتخاب تصادفی شیوه به را نفر 291 اقتصاد، و تجربی علوم فیزیک، ریاضی رشته سه

اعتماد به  و کنترل منبع سنجش برای اسمیت اعتماد به نفسکوپر پرسشنامه و راتر بیرونی و درونی کنترل

 13-71 تحصیلی سال دروس کلیه در آموزان دانش دوم و اول ثلث نمرات معدل از و نمود نفس استفاده

 به متغیره چند رگرسیون و پیرسون همبستگی محاسبه از پس. کرد استفاده تحصیلی پیشرفت سنجش برای

 و مثبت همبستگی آماری ازنظر تحصیلی پیشرفت اعتماد به نفس و کنترل، منبع بین: یافت دست نتایج این

 وجود معناداری و مثبت همبستگی آماری نظر اعتماد به نفس از و کنترل منبع بین. دارد وجود معناداری

 آماری نظر از تحصیلی پیشرفت اعتماد به نفس و بین نیز و تحصیلی پیشرفت و کنترل منبع بین. دارد

 رابطه بررسی» عنوان تحت که پژوهشی در( 6976) احسانی ـ1.آمد بدست معناداری و مثبت همبستگی

اعتماد به نفس  میزان بین که نمود مالحظه داد، انجام «آموزان دانش تحصیلی پیشرفت اعتماد به نفسو

 از داشتند مردودی سابقه که آموزانی دانش اما. ندارد وجود معناداری تتفاو پسر و دختر آموزان دانش

 .بودند برخوردار نداشتند، مردودی سابقه که آموزانی دانش به نسبت اعتماد به نفس کمتری

 کالس محیط با سازگاری اعتماد به نفس در تأثیر که کرد گیری نتیجه ،(6976) نژاد فلسفی تحقیقی، در ـ1

 اعتماد به نفس و بین متقابل اثر گونه هیچ اما. است معنادار آماری نظر از ها آزمودنی جنسیت به توجه بدون

 .نشد مشاهده دختران و اعتماد به نفس پسران بین معناداری تفاوت درضمن و. نگردید مشاهده جنسیت

 و موفق دختر انآموز اعتماد به نفس دردانش ٔ  رابطه ٔ  مقایسه و بررسی منظور به ،(6976) الصنایع پور ـ7

 بین که دریافت و رساند انجام به را پژوهشی پایین، و باال اقتصادی پایگاه دو در آنها تحصیلی پیشرفت

 .دارد وجود معناداری همبستگی تحصیلی پیشرفت اعتماد به نفس و
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 تحصیلی پیشرفت اعتماد به نفس و بین ارتباط بررسی» عنوان تحت که تحقیقی با ،(6972) بخشی ـ8

 ها آزمودنی درسی معدل اعتماد به نفس و نمرات بین که داد نشان رساند، انجام به «دختر آموزان انشد

 .دارد وجود 2۶1 حد در همبستگی

 پیشرفت و جنسیت با خودپنداره ارتباط بررسی» عنوان تحت خود پژوهش در( 6972) ایرانی ارسطویی ـ3

 و دارد وجود معناداری تفاوت وپسران دختران داریپن خود میزان بین که رسید نتیجه این به «تحصیلی

 ناموفق پسر و دختر آموزان دانش خودپنداره میزان از بیشتر موفق پسر و دختر آموزان دانش خودپنداری

 .ندارد وجود معناداری تفاوت موفق دختر و موفق پسر آموزان دانش خودپنداری میزان بین و است

 را تهران شهر اول سال پسر هوش تیز و عادی آموزان دانش از رینف 611 گروه دو( 6972) ترخان ـ61

 از باالتر تیزهوش آموزان دانش تحصیلی پیشرفت اعتماد به نفس و که رسید نتیجه این به و نمود بررسی

اعتماد به نفس  ترتیب به آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بینی پیش جهت نیز و است عادی آموزان دانش

 .دارند اهمیت نظارت موضع وسپس

 گیری موثردرگوشه عوامل

 ممکن عوامل از یکی. سازد برقرار ارتباط دیگر کودکان با نتواند مختلف دالیل به است ممکن کودک یک  

 قرار تمسخر مورد یا شدن، گرفته نادیده شدن، واقع حمله مورد ازقبیل هایی العمل عکس از ترس است

 برقرار برای نیاز مورد های مهارت فراگرفتن از کودک ناتوانی ردیگ دلیل. باشد مربوط شدن تحقیر گرفتن،

 با چگونه داند نمی که کودکی مثال، برای. باشد مربوط وسال همسن با مفید و موثر متقابل ارتباط کردن

 این در یافت خواهد انگیز تشویش و ناخوشایند را دیگر کودکان با ارتباط زیاد احتمال به کند بازی دیگران

 به آنان اجتماعی گیری گوشه کودکان،. شود می تقویت اضطراب تقلیل اثر بر گروه از گرفتن کناره صورت،

 گوشه دچار کنند برقرار متقابل ارتباط دیگران با نتوانند که کودکانی. برمیگردد اجتماعی مهارتهای کمبود

 مثبت تقویت جبمو نتیجه در شده کودک به بزرگسال افراد بیشتر توجه موجب که شوند می گیری

 .شود می کودک در «خجالتی»

 ضعف از ناشی بودن خجالتی و گیری گوشه دلیل به شده حاضر سختی به جمع در که آموزی دانش  

 را خود باشد داشته ارتباط دیگران با "شفاها تواند نمی بینی کم خود و نفس به اعتماد عدم و شخصیتی

 وحشت خود عقاید گویی باز از سپارد، می دیگران به را ظرن تبادل و گفتگو و بحث میدان و کشیده کنار

 .باشد می مشکل دچار دارد،

 (ها نشانه و عالئم) گیری گوشه شناخت راههای

 چه داند نمی و هدف بی است انسانی او. است همراه پیوسته هم به و متعدد عالئم سلسله یک با گیری گوشه

 حل واقعیت عالم در تواند نمی را مشکالتش چون گیر گوشه. بریزد طرحی چه اش آینده برای و بکند باید

 یک را خواهش و تمنا هر و است گریزان مردم از. پردازد می بافی خیال به و رود می فرو تخیل به کند

 کناره و کند نمی اقدام حقش از دفاع برای. کند می مقاومت بشّدت آن برابر در و. کند می تلقی تحمیل
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 ساختن محدود. شود می کشمکش و تضاد دچار اطرافیان با رو این از. دهد می یحترج تالش بر را گیری

 و دوستان با رابطه برقراری در ناتوانی و محرومیت سکوت، و خجالت زندگی، فعالیتهای و ها جنبه تمام

 حساسا و کسالت و حوصلگی بی کارها، دادن انجام انداختن تعویق به و اجتماعی فعالیتهای از فرار معلمان،

 به شاخه این از کارها، دادن انجام در ناتوانی نیاز، هنگام دیگران از نخواستن کمک ازآینده، نگرانی و خستگی

 نگرانی، و ناراحتی احساس صورت در حتی آن، به نکردن اعتراض و موجود وضع با سازش پریدن، شاخه آن

 گناهان و تقصیر دیگران، های خواسته ربراب در شدن تسلیم نکردن، وجود ابراز ارزشی، بی و پوچی احساس

 خود در و گرایی درون رقابت، از اجتناب پرخاشگری، و خصومت احساس، بروز در ناتوانی گرفتن، گردن به را

 و کالس در درسی اشکاالت نکردن مطرح اطرافیان، به بدبینانه و منفی نگرش داشتن رنجی، زود ، رفتن فرو

 .شود می مشاهده بسیار گیر گوشه موزانآ دانش بین در درسی ماندگی عقب

 گیری گوشه و انزوا با مقابله راههای

 دورافتاده و است شده جدا ازجهان کند می احساس باشد، می درون در پوچی و بودن تهی احساس انزوا،

 متفاوتی های درجه و مختلف انواع انزوا شود، می محروم برسد، آن به است مایل که آنچه از ناگهان و است

 وضع در چیزها بعضی گویی که باشید کرده تجربه مبهم احساس یک بعنوان را انزوا است ممکن دارد،

 ناکامی یک بعنوان را انزوا دارد احتمال یا دهد، می دست شما به جزئی، پوچی نوعی و نیست بخشی رضایت

 فرد دادن دست از به مربوط انزوا گاهی دارد، متفاوتی انواع انزوا، کنید احساس جانکاه دردی و شدید بسیار

 بدلیل است ممکن انزوا از دیگری نوعی. باشد می دور شما از خیلی یا است مرده وی که چرا است، خاصی

 مشغول تنهایی به آیند، می آنجا به مردم ندرت به که چون  شود ایجاد مردم با ارتباط وعدم تنهایی احساس

 نمی که چرا کنید، تنهایی احساس روحی نظر از هستند شما اطراف در مردم که زمانی شاید حتی کارید

 . کنید برقرار ارتباط آنها با توانید

 ما همه زیرا نیست بودن تنها مشابه انزوا که است تاکید به الزم. دارد تفاوت بودن تنها فقط با بودن منزوی  

 البته، و. است تنهایی این اطرخ به واندوه شدن تنها احساس انزوا اما، باشیم، تنها که داریم دوست زمانی

 جاست این ایم، کرده گیر خود انزوای در رسد می نظر به که زمانی کنیم، می تنهایی احساس گاهی ما همه

  باشیم؟ دخیل خودمان انزوای احساس در توانیم می چگونه. است  آمده پیش ما برای واقعی مشکل یک که

 چنانچه و ماند می باقی آرامی، به حالت این ما، توجه عدم با ییعن. است فعال غیر و منفعل حالت یک انزوا  

 خود ما که دارد وجود لحظاتی اینکه، عجیب کند، می پیدا ادامه انزوا نکنیم، آن تغییر برای کاری هیچ

 که شود می ناتوانی و افسردگی به منجر احساسات نوع این در رفتن فرو گاهی حتی. هستیم انزوا پذیرای

 . شود می بیشتر افسردگی و تر منفعل حالت باعث البته

 شده آوری جمع واطالعات ها داده تحلیل و تجزیه 1 -9

 کالس در ( س.ف) رفتار مشاهده و عدم اعتماد به نفس  علل با رابطه در شده آوری جمع اطالعات به باتوجه

 در ( س.ف) تماد به نفسعدم اع دالیل ترین مهم از شدم متوجه میداشت  ( س.ف) پدر با که ای مصاحبه و

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می کالس
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 خودش صحبت به توجه با ( س.ف) مادر بودن حرف کم و آرام-

 اعتیاد پدر و مادر و وضعیت بد اقتصادی آنها -

 .آنان روزمره مشکالت و مسایل از نبودن آگاه و منزل در فرزند با و مادر پدر دوستانه و صمیمی ارتباط عدم-

 .سایرین مقابل در خود گرفتن کم دست و ( س.ف) پایین نفس به اعتماد-

 آشنایان و دوستان و فامیل  با ( س.ف) خانواده کم آمد و رفت و معاشرت
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 تفکر و جستجو برای یافتن راه حل های مناسب 1-2

 :زیه و تحلیل اطالعات و کمک از سایر عوامل مدرسه راه حل های زیر پیشنهاد شد بعد از جمع آوری و تج  

 .کالسی فعالیت انجام و کالس در مسئولیت دادن.     6

 . آنها شکوفایی و رشد جهت در تالش و وی استعدادهای و ها توانایی شناسایی.     2

 . او های موفقیت کوچکترین خاطر به آموز دانش تشویق.     9

 . آموزان دانش دیگر با مقایسه عدم.     4

 . اولیا با صحبت.     1

 سعی در ترک کردن اعتیاد والدین – 1

 : حل راه انتخاب دالیل 2 – 2

 در را ( س.ف) موثر حضور که بود این کالس فعالیت انجام و کالس در مسئولیت دادن یعنی اول حل راه انتخاب دالیل از.  6

 وی در را مسئولیت پذیرش از ناشی ترس همچنین.  مینمای جلوگیری وی دائمی حالی بی و رخوت از و داده افزایش ها کالس

 دانش عنوان به را وی حضور و داده افزایش را وی تالش و فعالیت و نفس به اعتماد حس تواند می حل راه این.  میببر بین از

 . دهد نشان موثر و آمد کار انرژی با آموزی

 ریزی برنامه ( س.ف) پیش از بیش بالندگی نیز و آنها رشد و شکوفایی جهت توان می ها توانایی و ها استعداد باشناسایی. 2

 عدم. افزاید می مشکالت دامنه بر آنها بروز عدم و اند شده پنهان وی جسمی و روحی مشکالت پس در که هایی توانایی.  نمود

 استعدادهای تمام شکوفایی با همراه باید جامعه در وی حضور.  نماید می نامشخص و تاریک را وی آینده آنها به رسیدگی

 داده قرار بنده عهده بر حاضر تحصیلی سال در وظیفه این از قسمتی و است داده قرار وی وجود در خداوند که باشد ای بالقوه

 . است شده

 مورد در.  گذاشت خواهد را خود مطلوب اثر باشد کوچک هرچند فعالیتی درقبال و موقع به که صورتی در تشویق عامل. 9

. برساند حداقل به بادیگران را خود ارتباط کرده می وسعی بودهو کم رو  گیر گوشه تاکنون که ( س.ف) همچون خاصی

 که مواقعی در.  گردد تقویت درست های شیوه به بایستی که باشد می مثبت تغییری ، بودن رشد وروبه فعالیت مشاهده

 افزایش و گذاشته وی بر ی ماندگار اثر وی موقع به تشویق نیز و حضوردیگران در او از تشکر کند می معلم یا کالس به کمکی

 . شود می باعث را او خوب رفتارهای

 نیز آن اثر باشد مثبت کارهای در که صورتی در کردن مقایسه.  دارد را خودش خاص اخالق و روحیات ، ها توانایی فرد هر. 4

 نباید تکالیف انجام در مخصوصاً نمودن مقایسه وی شرایط به توجه با ( س.ف) مورد در اما.  بود خواهد رفتار کننده تقویت

 با بایستی صرفاً بلکه.  داد نخواهد انجام نیز را اندک مثبت اقدمات همان و شد خواهد وی دلسردی باعث زیرا بگیرد صورت

 . گیرد قرار رشدش به رو روند و پیشرفت ریانج در نیز خودش تا گیرد انجام مقایسه خودش گذشته

مطمئنا اعتیاد والدین سبب برو رفتار گوشه گیری در دانش اموز شده ، در نتیجه باید با راهکارهایی بتوانیم اعتیاد والدین را . 1

  .درمان کنیم 
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 اجرای راه حل ها با ذکر جزئیات 3-2

 تا شدم آن بر باشد تنها اوقات بیشتر در کرد می سعی و بود فراری جمع از ( س.ف) اینکه به توجه با.  6

 لذا. باشد پیش از بیشتر آموزان دانش دیگر با وی ارتباطات و تر مشخص کالس در حضورش که میکن کاری

 حضور برگه بردن تابلو، کردن پاک و ها بچه تکالیف آوری جمع که کالس در متعدد های مسئولیت دادن با

 و درکالس مسئولیت دادن برای.  کوشیدم راستا این در بود موارد این ی جمله از اهآموزشگ دفتر به غیاب و

 یکی لذا آمد نمی بر هایش مسئولیت عهده از تنهایی به ( س.ف) اینکه به عنایت با کالسی فعالیت انجام

 زیر را آنها ینامحسوس طور به نیز خودم و برگزیدم وی همیار و همراه عنوان به نیز را آموزان دانش از دیگر

 در. دهم شرح برایش را کارها دادن انجام موقع به و صحیح طریقه تا کردم می سعی همیشه.  گرفتم نظر

 . دهد انجام را کارش ما مثل تا خواستم می او از سپس و دادم می انجام را کاری انخودم موارد از بسیاری

 آداب و بگوید سخن زیبایی و خوبی به تواند می ( س.ف) که بردم پی وی های فعالیت بامشاهده.  2

 می که علوم یا ها نویسی،هدیه جمله همانند هایی درس در مینمود سعی لذا. نماید رعایت را اجتماعی

 که آنجا تا کردم تالش و میده شرکت ها پاسخ و پرسش در نیز را وی گوید پاسخ شفاهی سواالت به بایست

 ( س.ف) های تالش حین در.  میبمان منتظر او طرف از صحیح پاسخی به رسیدن برای داد می اجازه وقت

 دانش با مناسبی ارتباط و کند بیان خوبی به را خود های خواسته تواند می وی میشد متوجه کالس در

 در نمودم سعی نتیجه در کند صحبت خوبی به تواند می او.  نماید برقرار دیگر همکاران با نیز و آموزان

 . کارنمایم این انجام مامور را ( س.ف) داشتم همکاران دیگر یا آموزشگاه دفتری عوامل با کاری که مواقعی

 در او که مثبتی اقدامات با نیز و بودم ندیده ( س.ف) از قبالً که جمعی و مناسب عمل هر انجام از بعد.  9

 این که پرداختم یم آموزان دانش دیگر حضور در وی تشویق به داد می انجام محوله وظایف ی ایفا و کالس

 عنوان به وی انتخاب – جایزه اهداء وی، برای کالس زدن دست – امتیازی کارت دادن شامل ها تشویق

 . بود کالس نماینده

 فعالیتهای در لذا ننمایم مقایسه هم با را آموزان دانش از کدام هیچ که است این بر ما سعی معموالً. 4

 مشاهده از پس و کردم می مقایسه خودش با فقط و فقط را  (س.ف) نظر مورد تکالیف انجام و کالسی

 می تشویق را او وی پیشرفت خاطر به و مقایسه خودش قبلی تکالیف با را آن ، وی اندک حتی پیشرفت

 وظایفش عهده از عکس بر یا داد می انجام خوبی به را خود تکالیف یا میداد انجام را کارمثبتی هرگاه. کردم

 و کردم می مقایسه خودش با تنها مورد هر در را او بلکه کردم نمی مقایسه کسی هیچ با ار او آمد نمی بر

 که گفتم می او به کاری کم صورت در یا ای کرده پیشرفت قبل به نسبت تو که کردم می گوشزد او به مدام

 . نکردی دقت االن ولی دادی انجام خوبی به را کار این گذشته روز تو مثالً

به مشکل اعتیاد والدین از آنها خواستیم که بخاطر فرزندانشان هم شده اعتیاد خود را ترک کنند با توجه . 1

.  
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 2شواهد اطالعات گرد آوری  1-3

 . گردید مشاهده مشخص صورت به زیر نتایج شده ارائه های حل راه اجرای با

 زمان مرور به که کردم مشاهده میگذاشت ( س.ف) عهده بر که گوناگونی های مسئولیت فتنپذیر از پس.  6

 تواند می که آنجا تا کرد می سعی و برد می لذت گروهی فعالیتهای انجام از.  شد بیشتر وی نفس به اعتماد

 دهد انجام درستی به را کارش نتواند اینکه از او ترس.  بپذیرد را جمع شرایط و قراردهد جمع در را خود

 . بود باالرفته بسیار پشتکارش و جرأت و بود کرده پیدا چشگیری کاهش

 انجام شخصاً را خود تکالیف. نمود شدن شکوفا به شروع ( س.ف) های توانایی و استعدادها اندک اندک.  2

 در.  داد می انجام خودش را ریاضی تمرینات و داشت ای مالحظه قابل پیشرفت امالء دردرس.  داد می

 این به و گفت می سخن زیبا.  بود خودش های داشته و مشاهدات ، خاطرات بیان به قادر بنویسیم درس

 . نمود می توجه جلب طریق

 و مناسب نتایج به را او که نمود می فعالیتهایی تکرار در سعی شد می تشویق که موفقیتی هر از پس. 9

 برخوردار بهتری و بیشتر امتیازات از بتواند که کرد می حرکت مسیری در همواره.  رساند می دلخواهش

 را او و کرد می دوچندان را فعالیتهایش شد می او نصیب جمع در تشویق از که خوشایندی احساس.  گردد

 . داشت امی و فعالیت به زیاد سکون حالت از

 خودش با فقط و فقط او کستش یا پیروزی و فعالیت هر و شد نمی مقایسه دیگر آموزان دانش با اینکه از. 4

 احساس او به کرد نمی آزرده را روحش کالس زرنگ آموزان دانش سرکوفت دیگر و شد می مقایسه

 به را تکالیفش کرد می سعی همیشه.  بود مشاهده قابل او رفتار تغییر در مسئله این که داد می خوشایندی

 . بیابد رسشپ هر برای درستی جواب تا نمود می دقت و دهد انجام موقع

و در انجامکارهای گروهی . اعتیاد والدین ، دانش آموز هر روز اعتماد به نفسش بیشتر می شد  کاهش با. 1

 .بهتر می شد 
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 بررسی میزان اعتبار راه حل های انجام شده 2-3

سی برای اعتبارسنجی از تاثیر اقدامات انجام شده از مدیر مدرسه خواستم تا وضعیت دانش آموز را برر  

 .نماید و وی از اعتماد به نفس دانش آموز در سرکالس ها بسیار ابراز رضایت نمود 

در صحبتی که با پدر و مادر بزرگ دانش آموز داشتیم  ، آنها نیز بیان داشتند که وضعیت فرزندشان در   

نجام می دهد و در منزل نیز بسیار بهبود یا فته و بیشتر کارها خود را به راحت و با اعتماد به نفس باال ا

 .مهمانی ها شرکت فعال دارد 

 :محدودیت های تحقیق  3-3

یک مشکل جدی و ضربه روحیه شدیدی بر دانش اموز وارد کرده بود که بسختی می اعتیاد والدین مشکالت 

 .توان در مدت کوتاه آن ها را حل کرد 

 :نتیجه گیری 4-3

 گیری کناره صورت به بلکه بزرگسال افراد از اجتناب صورت به نه معموالً کودکان گیری گوشه که آنجا از   

 ساالن و همسن با متقابل ارتباط افزایش باید آن عمده قسمت و درمان هدف کند، می جلوه کودکان از

 محبت و صمیمیت با و دارند بسزایی نقش گیر گوشه کودکان مشکل رفع در والدین و معلمان. باشد کودک

 وسیله بدین و کنند تشویق را آنان کرده، توجه آنان آمیز موفقیت و مناسب فتاریر تغییرات تمام به باید

 .سازند راغب خانه و مدرسه در سازنده اجتماعی های فعالیت سوی به را کودکان

 او به دادن جرات و بستگان و دوستان و والدین حضور در گفتن سخن به تشویق علمی، های گردش به بردن

 پرورشی، درسی، و هنری های فعالیت در دادن شرکت و بگوید سخن جمع میان در ندتوا می که معنی بدین

 را کودکان و آموزان دانش اجتماعی های مهارت که است اعمالی جمله از ها نمایشنامه در نقش ایفای

 . دهد می یاری گیری گوشه با مبارزه در را آنان و بخشد می افزایش

 نحو به را کاری هر بتواند تا ببندد کار به را خود توانایی انسان باید مشکل هر در و کاری هر در البته  

 .دهد انجام احسنت
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 ضعف از ناشی بودن خجالتی و گیری گوشه دلیل به شده حاضر سختی به جمع در که آموزی دانش

 کنار را خود باشد داشته  ارتباط دیگران با شفاهاً تواند نمی بینی کم خود و نفس به اعتماد عدم و شخصیتی

 دارد، وحشت خود عقاید بازگویی از سپارد، می دیگران به را نظر تبادل و گفتگو و بحث میدان و کشیده

 آموز دانش به فوق پیشنهادی روشهای گیری بکار با شناس وظیفه معلم بعنوان باید باشد می مشکل دچار

 احساس با تواند می سختی به که شدیم متوجه چنانچه. آید فائق خود احساس این بر بهتر تا کنیم کمک

 . بگیریم کمک روانی سالمت متخصص یک از باید. شود مواجه(  انزوا گیری، گوشه) خود

 پیشنهادات

 به اعتماد در ضعف نوجوانان، و کودکان در شخصیتّی و رفتاری اختالالت از بسیاری عمده دالیل از یکی

 این از بسیاری درمان و اصالح در امروزه نای بنابر است،( نفس عزت) خودارزشمندی احساس و نفس

 نقش آنان، اجتماعی و فردی مهارتهای و نفس به اعتماد و نفس عزت احساس تقویّت و پرورش اختالالت،

 و کودکان روانی سالمت و شخصیت رشد در نفس عزت اهمیّت به توجه با رو این از. کند می ایفا بسزایی

 می توصیه تربیّت و تعلیم اندرکاران دست و والدین به زیر موارد ن،آ افزایش و تقویت جهت در نوجوانان،

 :شود

 .کنید تقویت نوجوانان و کودکان در را مذهبی ایمان و دینی روحیه-6 

 .را ها ناتوانی نه دهید، قرار نظر مورد را آنها های توانمندی نوجوانان، و کودکان با برخورد در کنید سعی -2

 .کنید فراهم آنها برای را آزاد و مستقل های فعالیت از خوشایند یها تجربه کسب زمینه -9

 .دهید افزایش را آنان آمیز موفقیت های تجربه-4

 .دهید افزایش احتمالی های ناکامی با شدن مواجه برای را نوجوانان و کودکان تحمّل قدرت-1

 .کنید ویتتق را نوجوانان و کودکان مطلوب حال عین در و مطمئن و مصمّم رفتار -1

 .دهید یاری خود عواطف و احساسات کنترل در را نوجوانان و کودکان -7
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 .دهید افزایش را نفس به اعتماد فاقد و کمرو نوجوانان و کودکان اجتماعی مهارتهای-8

 .کنید آشنا مطلوب رفتاری الگوهای با را آنان -3

 .کنید خودداری آموزان شدان ی درباره تحقیرآمیز و تنبیهی رفتار گونه هر انجام از-61

 .دهید قرار نظر مورد را فردی تفاوتهای و بپرهیزید آموزان دانش کردن مقایسه از -66

 .باشید منطقی و مالیم نوجوانان، و کودکان با برخورد در-62

 .بگذارید احترام آنها نظریات به و بدهید خویش آموزان دانش به را وجود ابراز اجازه -69

 درک و لمس قابل عینی، و ساده صورت به را آنها و نکنید تحمیل آموزان دانش به را خویش نظریات -64

 . دهید توضیح آنان برای

 .بدهید مسئولیت هایش توانایی درحد آموزان دانش به -61

 .کنید تشویق و ارشاد هدایت، را آنها روزانه، کارهای انجام در -61

 .دهید زیبا و فعالیّت اجازه لزوم حد در آنها به -67

 .باشید داشته طردکنندگی نه و پذیرندگی، حالت آنان با برخورد در-68

 .بپرهیزید خودتان به آموزان دانش حد از بیش کردن وابسته از -63

 .نترسانید خرافی موضوعات با گاه هیچ را آنها -21

 .کنید رفتار یکسان آنانظ با و نشوید قائل تبعیض آموزان دانش بین -26

 به ارزش تا دهید فرصت او به نگذارید، شان اختیار در سریع و راحتی به خواهند می آنها که چه هر-22

 .کند درک را داشتن استحقاق لذّت و آوردن دست
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 تا و بپذیرید گرمی به را آنها نباشید، تفاوت بی خود، نوجوانان یا کودکان عواطف و احساسات به نسبت-29

 .کنید یاری را آنها امکان حد

 .کنید رفتار صمیمی دوستان همانند آنها اب-24

 نوجوان یا کودک رفتار یا روحیه در( مادر و پدر میان) خانه در لفظی مشاجرات که باشید داشته توجه-21

 .شود می منعکس

 .نباشید تفاوت بی آنها به نسبت و دهید اهمیت کودکان زندگی در مناسب تفریحات و ها سرگرمی به-21

 محبت ترین سالم و ترین خالص. نشود ابراز سطحی تظاهرات صورت به فرزندتان به نسبت شما محبّت-27

 گر جلوه آورید، می عمل به فرزندتان به استقالل و نفس به اعتماد اعطای برای روزمره طور به که تالشی در

 .شود می

 اثر صمیمیّت، با أمتو متوسط محبت نگیرید، پیش در را یاتفریط افراط راه کودکان، به کردن محبّت در-28

 .دارد فراوانتری

 رفتار نوزادوار او با هرگز اما است، احترام قابل و داشتنی دوست بداند که بدهید احساسی فرزندتان به -23

 .نکنید

 .سازید برآورده درست و معقول حدّ در را کودکان توقعات-91

 .بپرهیزید جدی طور به آنها نکرد مسخره از و نزنید صدا نامناسب القاب با را آنها گاه هیچ-96

 .دهید خرج به جدیّت آموزان دانش بالقوه استعدادهای پرورش در -92

 بر تأکید زیرا آنان، پیشرفت بر نه شود تأکید یادگیری در آموزان دانش فعالیت بر آموزشی، شرایط در-99

 .است آموزان دانش شهایکوش ی برانگیزنده پاسخ، نادرستی و درستی بر تأکید جای به یادگیری، فعالیت
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 های موقعیّت در است، داده نشان تحقیقات. یابد کاهش نمره کسب برای آموزان دانش میان رقابت-94

 شکست با دارند، باالیی نفس عزّت که آموزانی دانش حتّی دارد، وجود رقابت آموزان دانش میان که آموزشی

 .یابد می افزایش هاآن در خود از انتقاد آن دنبال به و شوند می رو روبه

 .باشیم توجّهی شایان نفس عزّت دارای خود باید دهیم، پرورش باال نفس عزّت با کودکی که آن برای -91
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