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 چکیده :

 امام علی )ع («  اوصیکم با تقوا . . .  و نظم امرکم » 

 شما را سفارش می کنم به داشتن تقوی و نظم در کار ها

که فعالیت خود را در این آموزشگاه به عنوان معاون شروع نمودم  . ..................   از ابتدای سال تحصیلی 

رغبت چندانی به شرکت در اجرای برنامه ها و انجام فعالیت های گروهی دانش اموزان متوجه شده بودم که 

به آن ندارند ؛ آنها بیشتر اوقات را در تنهایی و انجام صحبت های خصوصی خود با دوستان و همکالسی های 

سپری می کردند . در پی صحبت هایی که در این رابطه با مدیر و سایر همکاران داشتم ، مسئولیت خود 

حل این مسأله به عهده ی بنده گذاشته شد تا خودم راه حل مناسبی را پیدا کنم بنابراین سعی کردم 

طور علمی بپردازم که  تحقیقات الزم را در این رابطه انجام دهم و علل این مشکل را بیابم و به رفع آنها به

بحمد اهلل با کمک گرفتن از استادان گرامی و همکاران عزیز در اینکار  موفق شدم ؛ البته در این کار با تجربه 

ی چندین ساله ی معاونتم ، ارزش گذاری به فعالیت های دانش آموزان را یکی از مهم ترین عواملی می دانم 

لیت های اجتماعی و در نتیجه ایجاد اعتماد به نفس ) عزت نفس ( در که می تواند آنها را به طرف انجام فعا

 آنها شود . و در این راه دادن مسئولیت به دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارد . 
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 نکات کلیدی :

 فعالیت های اجتماعی مدرسه –دانش اموز 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 "د یه  دانش آموزان می گردتوجه به کمیت یادگیری بدون توجه به کیفیت آن موجب تضعیف روح"

 وروح  عشق و کاربر برای آسایش انسانی ضروریست از آنجایی که عشق و کار برای بیان احساسات "

 فروید "سرنوشت ضروری می باشند لذا با صمیمیت به روح وابسته اند 

هداف اصلی چگونگی عالقه مند نمودن دانش آموزان به شرکت فعاالنه در فعالیت های اجتماعی یکی از ا

آموزش و پرورش و شاید مهم ترین هدف در جامعه ای می باشد از آنجا که مدرسه نمونه کوچک اجتماع 

افرادی کامالً اجتماعی بسازد است ایفای نقش های هرچند کوچک در مدرسه می تواند از نوجوانان در آینده 

زش مهارت های زندگی و روش برخورد که در برخورد با مشکالت راه حل مناسب اتخاذ نمایند و امروزه آمو

و پیشگیری از رفتار های پر خطر نیز از رسالت های مهم آموزش و پرورش می باشد که به این وسیله می 
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تواند به قسمت عمده این هدف نایل شود اینجانب با توجه به اینکه در سال های گذشته در سمت دبیر و 

نین دوره مهارت های زندگی و پیشگیری از رفتار های پر معاون آموزشی در دوره های پژوهشیاری و همچ

خطر شرکت نموده ام عالقه مند به انجام کار های تحقیقی در این زمینه بوده و هستم و بخصوص مسائل 

سیده ام که مدرسه محیط به این نتیجه نیز رروانی و اعتماد به نفس دانش آموزان برایم مهم می باشد . 

ن از لحظه لحظه ی وقت آن برای انجام این کار استفاده کرد ؛ مثالً با عالقه مند مناسبی است که می توا

از کمرویی و خود کم بینی آنان  ات ،کردن دانش آموزان به فعالیت هایی مانند مراسم صبحگاه و سایر مراسم

 بکاهیم و در آنها اعتماد به نفس ایجاد کنیم . 

ن نش آموزایر دادر او ایجاد می شود که می تواند در حضور سا أت و اعتماد به نفسدانش آموزی که این جر

ردن یا حبت کصو مسئولین آموزشگاه فعالیت هایی مانند خواندن قرآن ، مقاله ، دکلمه ، شعر و یا حتی 

لذا با  ؛اهد بود یا خوسخنرانی را انجام دهد ، مسلماً در آینده در محیط بیرون ) اجتماع ( انسانی فعال و پو

ه ای م مدرسدیدگاه هر چه ما سعی کنیم دانش آموزان بیشتری را به شرکت در برنامه ها راغب کنیاین 

 فعال تر و در نتیجه اجتماعی سالم تر خواهیم داشت . 

 توصیف وضعیت موجود

و   اینجانب در حدود بیست سال است که در آموزش و پرورش در سمت های دبیری و معاون آموزشی

ست که اعالیت می باشم و همیشه یکی از مسائلی که ذهنم را مشغول نموده این مشغول به ف پرورشی

لیت های ر فعادچگونه می توانم برای ایجاد و افزایش عزت نفس دانش آموزان ، آنها را به شرکت گسترده 

 عالقه مند سازم . اجتماعی مدرسه
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 اهداف گزارش :

 هدف اصلی :

 فعالیت های اجتماعی مدرسه دانش آموزان به شرکت در  عالقمند کردن

 اهداف جزئی :

 بررسی علل بی عالقگی دانش آموزان به فعالیت های اجتماعی مدرسه

 تماعیای اجپیدا کردن و بکارگیری روش هایی جهت عالقمند کردن دانش آموزان برای شرکت در فعالیت ه

 مقایسه با وضع مطلوب :

شوند و  قمندشرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه عال در مقایسه با وضع مطلوب ، دانش آموزان باید به

 داوطلبانه در آن شرکت کنند .

 جمع آوری اطالعات

به  ، ی نبودند حاضر به خواندن قرآن در مراسم صبحگاه دانش آموزانیک از  در ابتدای سال تحصیلی هیچ  

اهده ی تم که شامل مشخود قرائت قرآن را به عهده می گرفت . در پی تحقیقا ،  همکارانطوری که 

سیدن راز بیشتر دانش آموزان و همچنین پمستقیم دانش آموزان در سر صف صبحگاهی ، پرسش شفاهی 

ا این بر رابطه زان دنظر همکاران و معاونان و مدیر محترم آموزشگاه بود ، به این نتیجه رسیدم که دانش آمو

 مسأله مشکالت زیر را دارند :

 فعالیت های اجتماعی و گروهیعدم شرکت در هر گونه -1
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 عدم همکاری با آموزشگاه در جهت برگزاری برنامه ها و مراسم -2

 عدم حضور در صف مراسم صبحگاهی . -3

 وضعیت درسی نامطلوب در گذشته ) در مقطع پایین تر ( -4

 سرکوب شدن توسط اولیای مدرسه . -5

 کمرویی بیشتر دانش آموزان . -6

 ه .ری ارتباط درست با سایرین در گروموزان و عدم توانایی در برقرانش آخود کم بینی دا -7

 بی اهمیت بودن مراسم و برنامه ها برای اکثریت دانش آموزان . -8

 ادبیات تحقیق

رنج و  شاهدهمحکما و صاحبان عزم بر مصائب و مشکالت غلبه می کنند اما ابلهان و بی خردان به محض  "

 ) رو ( "ستولی شده ، برای خود مشکالت تازه ای می آفرینند خطر ، بیم و هراس بر آنان م

شد روامل عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن . عزت نفس و خود ارزشمندی از اساسی ترین ع

ا هحساس مطلوب شخصیت دانش آموزان محسوب می شود . حس ارزشمند بودن هر فرد از مجموع افکار ، ا

ز خویش افرد  طول زندگی ناشی می شود . مجموعه برداشت ها و تجربه هایی که ، عواطف و تجربیات او در

د . ه باشدارد ، باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند و یا برعکس احساس ناخوشایندی داشت

طرف  و از احساس ارزشمندی ، واسطه ای از یک طرف میان تجربه حمایت و کفایت اجتماعی دانش آموزان

 ت گیری انگیزشی و عاطفی وی در موقعیت تحصیلی است . دیگر جه
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ابط های رو اجتماعی بوده و بر زمینه –عزت نفس ، از مهم ترین عوامل تعدیل کننده فشار های روانی 

 ی کلیخانوادگی ، تعامل های اجتماعی ، موفقیت های تحصیلی ، تصور بدنی و احساس خود ارزشمند

 .  ی کندمینه ها با توجه به تفاوت های فردی و رشد فرد تغییر ممبتنی است و میزان اهمیت این ز

ی و جتماعانحوه برخورد پذیرش ، دوست داشتن و مساعدت با دانش آموز ، وی را برای ایفای نقش های 

 تجربه نیاز هایش یاری می دهد . رشد و حفظ احساس ارزشمندی مثبت منحصراً بر حسببرطرف ساختن 

 ام دیگران نسبت به ایشان در نظر گرفته می شود . دانش آموزان از احتر

أثیر ش آموز تنی دانجسما –ارتباط و پیوند افراد خانواده و رعایت احترام متقابل یکدیگر ، در سالمت روانی 

و  نیت خاطرات امبسزایی دارد ، به گونه ای که الگو های رفتاری وی را در بزرگسالی بنیان نهاده و موجب

تماعی رش اجوی فراهم می آورد . به تدریج که کودکان به سوی نوجوانی می روند ، پذی عزت نفس را در

 د . انواده در شکل گیری عزت نفس کلی آنان ایفا می کنختوسط همساالنش نقش مهمتری نسبت به 

ی صیت وهر چه خود ایده آل فرد با خود و یا خویشتن وی نزدیکتر باشد ، عزت نفس او بیشتر و شخ

 . برعکس ی استتر است . اگر تصور از خود مثبت و نسبتاً متعادل باشد ، شخص دارای سالمت روان متعادل

 ه فرد ازکوری صروانی ناسالم شناخته می شود . ت اگر خودپنداری شخص منفی و نامتعادل باشد او از لحاظ

 خود دارد در تعیین روابط با دیگران نیز سهم عمده ای دارد. 

 دانش آموزان را می توان با دو عامل اصلی تبیین کرد :تغییرات عزت نفس 

 تجربه قبلی آنان نسبت به حمایت دیگران .-1
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ابل زان قاحساس توانا بودن در حوزه های مهم زندگی . گذشته از این تفاوت های مهم فردی به می-2

 توجهی در پیدایش عزت نفس کمک می کنند . 

ودکی و کهمیت ابطه فرد با جامعه اش و به ویژه در دوران پر ادلیل عمده ایجاد عزت نفس را باید در ر

 نوجوانی جستجو کرد . این روابط عبارتند از :

 الف ( واکنش دیگران .

 ب( مقایسه خود با دیگران .

 ج( همانند سازی با الگو ها . 

 د( نیاز به احساس ارزش و عزت نفس .

 نوازشگر وی گرم ین وجه رشد می کند که در خانواده هابه بهترکارآیی و اعتماد به نفس در دانش آموزانی 

الیت هایی آن ، فع اه باپرورش می یابند ، خانواده هایی که در آنها ، رفتار مسئوالنه را پاداش می دهند و همر

 مستقل و تصمیم گیری را نیز تشویق می کنند . 

 به طور کلی عزت نفس دانش آموزان به چهار عامل بستگی دارد :

 وابط دانش آموزان با والدینشان .ر-1

 کنترل خود منفی دانش آموزان .  تأثیر -2

 پدیرش خود .  -3

 سلوک اجتماعی و برقراری ارتباط با دیگران .  -4
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 تفکر جدید در عزت نفس 

اس مدارس سخت تالش می کردند تا دانش آموزان درباره خودشان احس 1980تا  1970در سال های 

 فسردگی ،اعی ، اما در آغاز فعالیت عزت نفس در حل مشکالتی مانند رفتار ضد اجتما خوبی داشته باشند .

الت مصرف مواد مخدر با شکست مواجه شد و در واقع آسیب پذیری دانش آموزان نسبت به این مشک

 افزایش یافت . 

ساس اد احهلن مک گراس ، شیوه موثر تری برای ادامه فعالیت عزت نفس در دانش آموزان از طریق ایج

 توانمندی ، مسئولیت و موفقیت مجدد پیشنهاد کرد . 

باه از ی اشتدیدگاه جدید و مطالعات تحقیق در سال های اخیر به خاطر زیر سوال بردن بعضی برداشت ها

 نقش عزت نفس در موفقیت و رفتار پدید آمد . 

 تاریخچه فعالیت عزت نفس

حساسات امنعکس کننده رشد فرهنگی ، تاکید بر  1980تا  1970ابتدای فعالیت عزت نفس در سال های 

خصی ، لوب شو توجه به خوشبختی افراد بود . عزت نفس به عنوان عاملی مهم که از هر نوع پیامد نامط

 اجتماعی ، شکست های تحصیلی جلوگیری می کند ، در نظر گرفته شد . 

رفت ورت گصشند تالش های گسترده ای برای اینکه دانش آموزان احساس خوبی در مورد خودشان داشته با

ت صور " من استثناء و منحصر به فرد هستم و هیچکس شبیه من نیست ". بعضی از فعالیت ها در جهت 

ال به ود عمگرفت . همچنین مدارس سیاست های مختلفی در این زمینه به کار بردند . آنان با حمایت خ

 شکست دانش آموزان کمک کردند . 
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که این  رفتندنگامی دانش آموزان اشتباه زیادی مرتکب می شدند مورد انتقاد قرار می گدر این مدارس ه

 عمل احساس بدی به آنلن دست می داد . 

و نه  ود بخشیدا بهبتحقیقات نشان دادند که این شیوه نه رفتار های ضد اجتماعی را تغییر داد و نه روابط ر

ی کند دعا مادر شد . مارتین سلیگمن یکی از روانشناس افسردگی را کاهش داد و نه باعث کاهش مصرف مخ

 .  احساس خوبی را که در عزت نفس دانش آموزان مد نظر بود ، دقیقا تاثیر معکوس داشته است

ل اه دو نساشتب با توجه به آنچه دانش آموزان احساس می کردند و انجام می دادند ، معلمان با راهنمایی

 آسیب پذیر تر کردند . دانش آموزان را نسبت افسردگی

 عزت نفس یکپارچه و کسب عزت نفس 

وجب رچه متئوری عزت نفس یکپارچه ، مبنای اصلی فعالیت عزت نفس بود . این باور که عزت نفس یکپا

نفس  د عزتایجاد رفتار و پیشرفت و منش می شود ، مورد تایید قرار گرفت . هر چند اغلب برای ایجا

 از دخالت فعالیت معلم است . یکپارچه نیازمند به بخشی 

 ند جامعهرد پستئوری جدید در ایجاد عزت نفس ابتدا بر توانایی ، پیشرفت در هدف های شخصی و رفتار مو

 تاکید می کند سپس عزت نفس به دنبال آن پدید می آید . 

و  هندد عزت نفس بوجود آمده هنگامی افزایش می یابد که دانش آموزان رفتار های ارزشمندی انجام

 مسئولیت رفتار های شخصی و اجتماعی شان را بپذیرند . 

تاثیر جانی عزت نفس هنگامی مشخص می شود که دانش آموزان در عمل طرفدار ارزش های اخالقی باشند 

و در مقابله با چالش ها مهارت پیدا کنند و بر موانع غلبه کنند و پیروز شوند . باربارا لرنر یکی از روانشناسان 
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از احساس خوبی که اکنون داریم ، پیشنهاد مشابه ای ارائه کرده است ، اصطالح عزت نفس سالم متفاوت 

 می باشد . 

دانش  عزت نفس سعی می کند دانش آموزان را از احساس غمگینی ناکامی ، و اضطراب محافظت کند .

ار برابر ک ان درآموزان هنگامی چیزی را ازدست می دهند ، یا با شکست مواجه می شوند ، انگیزه مقاومت ش

 ست کهان به موفقیت می شود . موفقیت واقعی در عزت نفس آن های سخت کاهش می یابد و مانع رسید

 دانش آموزان در مواجهه با مشکالت احساس خوبی در مورد خودشان داشته باشند . 

 عزت نفس کاذب و کاهش سالمتی  

قعیت اس واعزت نفس یعنی ارزشی که فرد برای خودش قایل است . الزاما بعضی ارزیابی های فرد بر اس

ن نش آموزاضی دای دانش آموزان توانایی انجام کاری دارند ولی ارزش آن را درک نمی کنند و بعنیست  بعض

 دانش آموزان .احساس می کنند نسبت به دیگران برترند بدون اینکه مدرکی بر اساس واقعیت داشته باشند 

اد یلی انتقان خخودش با عزت نفس پایین نسبت به توانایی و میزان پیشرفت شان دید منفی دارند . آنها از

 ان .هایش می کنند ، بیشتر به چیز هایی که نمی توانند انجام دهند توجه می کنند تا به توانمندی

ا فقط ند ، آنهمی دهآنها به سادگی فعالیت های جدید را رها می کنند و اعتماد زیادی برای ادامه آن نشان ن

 هند . دنجام کارهایی مانند دانش آموزان موفق ا را با افراد موفق مقایسه می کنند آنها دوست دارند

وقت  شکست آنها دوست دارند مواظب خودشان باشند ، آنها برای اجتناب از احساس حقارت و اجتناب از

 زیادی را صرف می کنند . 
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 .رده اند الش کدانش آموزان با عزت نفس سالم به این اذعان می کنند که برای رسیدن به اهدافشان سخت ت

از  کردن نها هنگامی که با شکست با مشکل روبرو می شوند خوشبین هستند و سعی می کنند با تمرینآ

یر نمی زنده تحقای سااشتباه خارج شوند بدون اینکه خودشان را برای هرچیزی مقصر بدانند . آنها با انتقاد ه

ان نچه خودشند . آکمال رسیده اشوند و انها خودشان با افراد شایسته مقایسه می کنند نه با افراد که به 

قمند ه عالتشخیص بدهند درست است انجام می دهند حتی اگر خودشان بالفاصله انجام ندهند در آن لحظ

 به انجام آن هستند . 

تری بعضی دانش آموزان عزت نفس کاذب دارند آنها بخصوص در مورد نقاط ضعف شان خود آگاهی کم

رور ، غنی ، ذیری و ناامیدی شود همچنین ممکن است منجر به خودبیدارند ، این می تواند موجب آسیب پ

ایسه می ، مق احساس برتری شوند . آنها خودشان را با افرادی که برای عزت نفس شان تهدید کمتری دارد

ری رفتا کنند .  بعضی از تحقیقات نشان می دهد که عزت نفس کاذب دانش آموزان به پرخاشگری و بد

 شود .  دیگران مربوط می

 آیا عزت نفس سالم برابر کسب موفقیت دوباره است ؟

 عد ازعزت نفس سالم به موفق شدن مجدد مربوط می شود خصوصیاتی که منجر می شود دانش آموزان ب

 ست . اناکامی و شکست دوباره موفق شوند . این نمونه ای بارزی از عزت نفس سالم دانش آموزان 

ش ذیل فهرست شده است . مدارس می توانند برای ایجاد کسب موفقیت بعضی مهارت ها و مطالبی در بخ

مجدد و افزایش عزت نفس دانش آموزانشان تدریس کنند . بعضی کالس ها برنامه هایی برای کسب موفقیت 

 "و  "اعتماد به نفس مجدد  "مجدد دارند که قادرند استراتژی ها و فعالیت هایی برای  اهدافی از قبیل 

 فراهم کنند .  "قدرت ذهن  استفاده از
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 ارزش های مورد پسند جامعه 

 ،گران این ارزش ها شامل مراقبت های شخصی ، مسئولیت اجتماعی ، صداقت ، انصاف ، حمایت از دی

ی ی معنا مزندگ همکاری ، پذیرش تفاوت ها ، احترام و روابط دوستی می باشد . باور این ارش هاست که به

 بخشد . 

 له ای مهارت های مقاب

شخصی  ه جایاین مهارت ها شامل تفکر موثر و مثبت در حوادث طبیعی ناخوشایند در زندگی فرد است ، ب

 نگامی کهد . هسازی ، بهتر است آنها با افراد مطمئن مشورت کنند و به بررسی حقیقت افکارشان بپردازن

 ساس آسیب، اح آنها بر می آیند دانش آموزان حوادث ناخوشایند زندگیشان را مدیریت می کنند و از عهده

 پذیری کمتری می کنند و در عوض آنها بیشتر احساس می کنند توانمند هستند . 

 جرأت ورزی

 ا موقعیتبوجهه جرأت ورزی مهارتی مهم در زندگی است که می تواند به افراد جوانتر کمک کند تا هنگام م

 ثبتی از خود داشته باشند . های مشکل ساز دوباره موفقیت را تجربه کنند و احساس م

تغییر  تفکر تفکر خوش بینانه یعنی توجه به جنبه های مثبت در موقعیت های منفی است . اثر مثبت این

دگی وب زنشکست و اشتباهات است ، همچنین تفکر مثبت فرصتی است تا یاد بگیریم که زمان های نامطل

 .  ل استه خاطر داشتن درد متناسب و ایده آموقتی هستند و علت نتایج خوب و بد در زندگی شخصی ب

 کنترل احساسات
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لبه ر آنان غمتر بهنگامی که دانش آموزان بتوانند احساسات بدشان را درک و کنترل نمایند . احساسات بد ک

 می کند . لذا وقتی احساس کنترل بیشتر می شود ، خود پنداره افزایش می یابد . 

 مهارت های اجتماعی

و  ابط صحیحیش روکه مهارت های اجتماعی موثر تری دارند ، با اطمینان بیشتر توانایی افزا دانش آموزانی

شند و عل باپایان دادن به روابط نادرست شان هستند . نتیجه نهایی آن است که کمتر دوست دارند منف

 احتماال بیشتر دوست دارند روابط قوی اجتماعی مثبت ایجاد کنند . 

 تحقق اهداف

ع ، با موان و شدنداف و برنامه ریزی ، استراتژی است که با ایجاد انضباط فردی و اصرار در روبرتعیین اه

ن و خوش طمینادانش آموزان بیشتر به اهدافشان می رسند . آنها با تنظیم برنامه برای خودشان احساس ا

 بینی و اعتماد به نفس ایجاد می کنند . 

 خود آگاهی بر اساس شواهد و مدارک 

س ر اساآگاهی واقعی  دانش آموزان از نقاط قوت و ضعف شان بر اساس مدارک و شواهد است تا بخود

 از نقاط وانندتتفکراتی که آنها آرزو دارند . مزیت خودآگاهی واقعی آن است که دانش آموزان بیشتر می 

 قوتشان استفاده کنند و کمتر تحت تاثیر نقاط ضعفشان قرار گیرند . 

توانند به سالمتی دانش آموزان اهمیت دهند ، هر چند که ضروری است در شیوه های مدارس هنوز می 

متداول تامل کنند و سعی کنند عزت نفس دانش آموزان را افزایش دهند . و چندین مزیت بالقوه در شیوه 
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کسب موفقیت دوباره را در نظر بگیرند . 

 

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

ا تشکیل می گروه اول : گروهی که اکثریت ر -1گروه تقسیم می شوند :  دانش آموزان این مدرسه به دو

زان از ش آمواین داندهند و برای انجام چنین فعالیت هایی کمرو می باشند ؛ چرا که دانش آموزانی که 

ان شذشته گ، ضعیف ترند و معموال از طرف مسئولین مدارس سال های دانش اموزن سایر مدارس ضعیفترند

 .سرکوفت خورده اند و به همین جهت رغبت چندانی به شرکت در فعالیت ها ندارند تا حدودی 
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ا یر کار هو سا گروه دوم : گروهی که درصد آنها کم است و توانایی انجام فعالیت های مراسم صبحگاهی -2

رف طکه از د ی کننمرا دارند اما انجام آنها را کاری در جهت جلب توجه مسئولین آموزشگاه می دانند و فکر 

 ه به اینا توجبدوستانشان مورد تمسخر واقع می شوند پس سعی می نمایند که به طرف این کار ها نروند . 

 رغبت چندانی به شرکت در برنامه ها نداشتند . دانش اموزان موارد ، 

ینکه اطه با ابدر ر در پی انجام تحقیقات و بررسی عوامل مختلف و با توجه به مطالبی که در باال ذکر گردید

ی مختلف بت هاچرا دانش آموزان به عزت نفس الزم نرسیده اند برای بیشتر آنها عوامل فوق الذکر به نس

ستان الن و دون همساه پذیرش در میانامطلوب با والدین و در دیگری نحوتاثیر گذارند مثال در یکی از روابط 

قشی نتدایی ( ی ، ابقبل ) اول دبیرستان ، راهنمایو در برخی نیز نحوه برخورد دبیران در دوره های تحصیلی 

س این به نف متاسفانه بیشترین مشکل مربوط عدم اعتمادعمده در اعتماد به نفس دانش آموزان دارند . 

 دانش اموزان بود .

 انتخاب راه حل موقتی :

ه ، بحگاسم صنوشتن اسامی دانش آموزان عضو انجمن اسالمی و بسیج دانش آموزی برای برگزاری مرا-1

 جلسات ، جشن ها . 

 دعوت از سایر دانش آموزان برای شرکت در این مراسم . -2

صیت به شخدن ماعی شرکت فعاالنه داشتند ) داتشویق دانش آموزانی که در فعالیت های پرورشی و اجت -3

 گروهی دانش آموزان (. تآنان و قائل شدن ارزش برای هر فعالیت مثب

 به دانش آموزانی که در فعالیت ها همکاری می نمایند .  دادن نمره انضباط -4
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 اجرای طرح جدید :

مساالن بر تأثیر والدین و گروه ه –سر خوردگی  –خود کم بینی  –کمرویی  –بررسی اختالالت رفتاری 

و از  وزاندانش آمبررسی سوابق تحصیلی  – دانش آموزانمطالعه روی شخصیت  –رفتار های دانش آموزان 

 د ؛ مثالی نمومهم تر اجرای برنامه هایی که عزت نفس و اعتماد به نفس را در دانش آموزان تقویت همه م

 مله نمازجا از برگزاری مراسم مختلف و تشویق و دعوت از دانش آموزان به شرکت فعاالنه در این مراسم ه

ها  جام کارمسئولیت انزیارت عاشورا و جلسه ی یادواره ی شهدای دانش آموزی و همچنین دادن  –جماعت 

ند و ولیت بودمسئ رایاز دانش آموزان در هر برنامه دا به هر یک از دانش آموزان به طوری که تعداد بیشتری

دانش  ز اولیایعوت ار و تشکر از آنان و دیحتی ذکر اسامی آنان در حین اجرای برنامه یا در پایان آن و تقد

ر تشویق دانست فعالیت فرزندانشان در برنامه ها همگی می تو آموزان برای شرکت در این مراسم و مشاهده

عتماد ویت اهر چه بیشتر دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های گروهی موثر باشد و همچنین باعث تق

ه نباید زمین به نفس در آنها و از بین رفتن کمرویی و خود کم بینی کاذب آنها می شد ؛ البته در این

د از وانایی خوتمثال هرگروه از دانش آموزان بسته به فراموش شود ؛ دانش آموزان های شناسایی توانایی 

 مراسمات عکس یا یادداشت برداری می کردند .

 ارزیابی بعد از اجرا

ی رنامه هابتری در با اعتماد به نفس باال دانش اموزانبرنامه های فوق شاهد بودیم که اندکی پس از اجرای 

حاال دیگر  .مراسم صبحگاهی شرکت می نمودند و حتی با یکدیگر رقابت هم داشتند  آموزشگاه و از جمله

گاه و آموزش متوجه شده بودند که ایستادن در جلوی دانش آموزان دیگر و مسئولین دانش آموزاناکثریت 

 خواندن قرآن یا انجام فعالیت های دیگر چندان هم سخت نیست.
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 وزاندانش آم ار شده پس از برگزاری امتحانات نوبت اول در سالن برگزدر جلسه دوم انجمن اولیا و مربیان ک

 ه تا جمعن جلستقریبا بیشتر کار های اجرایی جلسه را عهده دار شده بودند از خوش آمد گویی به مدعووی

 ،نان یهمامظرات نی سرود همگانی ، پذیرایی از میهمانان ، جمع آوری سواالت و اآوری دعوت نامه ها و اجر

ش گذاری ه ارزبرداری از مجالس ، همه موارد باال نشان دهنده این بود ک مک به توزیع کارنامه ، عکسک

بیشتر  ر شدنتفعالیت های دانش آموزان باعث باال رفتن اعتماد به نفس می شود و همین زمینه اجتماعی 

 آنها می شود . 

 

 

 

 د از اجرای طرح در مناسبت ها قبل و بع دانش آموزاننمودار میزان مشارکت 
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 نقاط قوت

ی ی اجتماعار هامسئولین آموزشگاه و اولیای دانش آموزان از تغییر رفت احساس رضایت خود دانش آموزان ،

سبت به سال نرصد د 35دانش آموزان در شرکت فعاالنه در مراسم . تغییر نمرات درسی دانش آموزان حدود 

نجام اهای  تحصیلی قبل پیشرفت داشتند و اکثریت اولیا چه به صورت حضوری و یا تماس تلفنی از تالش

 گرفته تشکر و قدردانی نمودند . 

 نقاط ضعف :

 کمبود امکانات

 نتیجه گیری

 ونان () دا "بی نیاز کسی خواهد بود که اگر ساعت شنی او بریزد خم شده آن را دانه دانه جمع کند  "

ممکن  . وی دانش آموزی که احساس خوبی در مورد خودش دارد ، بهتر می تواند با  مشکالت کنار بیاید

هره مندی بت .  است به گونه ای با آنها مواجه شود که گویی هرگز مشکل عمده ای برایش بوجود نیامده اس

تبط یز مرند ، با پیشرفت تحصیلی از عزت نفس ، عالوه بر آن که جزیی از سالمت روانی محسوب می شو

 یوه واقعبه ش است اکنون بعضی روانشناسان و مربیان اصرار دارند که برای ایجاد عزت نفس مدارس بیشتر

کفایت نمی  ،بینانه عمل کنند و اینکه صرفاً دانش آموزان احساس خوبی در مورد خودشان داشته باشند 

 ن افتخارخصی شاکه موفقیت را تجربه کنند و به ویژگی های ش به آنها کمک کنندکند . مدارس باید بیشتر 

 نمایند . 

باید برای شخصیت دانش آموزان ارزش بیشتری قائل شد و به این ترتیب خود کم بینی و  مدارسدر 

 کمرویی را در آنها از بین برد و عزت نفس را در آنها تقویت کرد . 
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 گی های زیر است :دانش آموزی که دارای عزت نفس است دارای ویژ

 *مستقل عمل می کند و خودش تصمیم می گیرد .

 * مسئولیت پذیر است . 

 * سریع و با اطمینان عمل می کند . 

 * به پیشرفت هایش افتخار می کند . 

 * به چالش های جدید مشتاقانه روی می آورد و با اطمینان خود را درگیر آنها می کند . 

 احساسات را نشان می دهد . * دامنه وسیعی از هیجان ها و

 * ناکامی را به خوبی تحمل می کند . 

 * احساس می کند که می تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد . 
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 پیشنهادات :

 معرفی مناسب فعالیت های اجتماعی مدارس به دانش آموزان – 1

 تشویق دانش اموزان برای شرکت فعال در فعالیت های اجتماعی مدرسه – 2

 دادن جایزه به دانش آموزان فعال – 3

 تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان – 4

 منابع و مآخذ :

 ( 1385آنجلیس  ، باربارادی . اعتماد به نفس . ترجمه هادی ابراهیمی ، ) -1

ران ، اپ تهاسمایلز ، ساوئیل ، اعتماد به نفس . ترجمه علی دشتی ، سازمان انتشارات شاویدان چ -2

 . 1363سیزدهم ، 

هران ) تین تبراندن ، ناتانیل . روانشناسی عزت نفس . ترجمه ، مهدی قراچه داغی ، انتشارات نخس -3

1386 ) 

ه تی اندیشاشناخمیلر ، جان . پی . آموزش و پرورش وروح . ترجمه ، نادر قلی قورچیان . انتشارات فر -4

 ( 1380تهران ) 

 مقاالت مختلف اینترنتی به آدرس های زیر :

 اعتماد به نفس دانش آموزان :

http ://www.zibaweb. com/tashvigh1.htm 

 عزت نفس دانش آموزان :
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http ://www.adinebook.com/gp/product/9648358214 

 

 

 

 


