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 چکیده

 به اعتماد. است انسان شخصیت اساس و پایه نفس به اعتماد        

 به نسبت که احساسی و خود های توانایی به انسان باور یعنی نفس

 و بوده خودکارآمد دارد، باالیی نفس به اعتماد که کسی. دارد خود

 پیشرفت زندگی در نهایتا و دهد می بروز خود از مناسبی رفتار

 نفس به اعتماد که کسانی عوض در.دارد ای مالحظه قابل های

 می پریشانی و سرخوردگی بینی، کم خود احساس دارند، پایینی

 پایین اضطراب؛ و وسواس افسردگی، عوامل از یکی واقع در. نمایند

 در اختالل باعث نفس به اعتماد کمبود.است نفس به اعتماد بودن
 به توجه با.شود می تحصیلی موفقیت کاهش و فردی بین روابط

 شاگردان از یکی روی تا شد آن بر پژوه اقدام موضوع این اهمیت

 از شدید ترس) نفس به اعتماد کمبود های نشانه که( آتنا)خود

 ی نمره و دیگران انتقاد برابر در شدید پذیری شکست،آسیب

 کار داشت را....(  و دیگران با ارتباط کردن برقرار در مشکل پایین،

 های نشانه و عالئم ی اولیه ثبت و مشاهده پژوهش، روش.کند

 ها آزمون نتایج و همکاران دیگر و والدین نظر آموز، دانش رفتاری

 خود)زندگی های مهارت کاربست سپس و وی تحصیلی نمرات و

 و پژوه اقدام توسط درس کالس در( مندانه جرئت رفتار و آگاهی

 و مشاهده آخر در و معلمان و والدین توسط نکات یکسری رعایت

 و والدین نظر آموز، دانش رفتاری های نشانه و عالئم نهایی ثبت

 ارائه از پس وی تحصیلی نمرات و ها آزمون نتایج و همکاران دیگر

 نشان ها تحلیل و تجزیه و ها بررسی و نتایج و باشد می کارها راه

 اعتماد و بوده کارساز پژوهش این در شده ارائه کارهای راه که داد

 می نتیجه لذا.است کرده پیدا افزایش( آتنا)آموز دانش نفس به

 بهبود با که تغییر قابل است ای خصیصه نفس به اعتماد گیریم

 .کند می پیدا افزایش نکات یکسری رعایت و محیطی شرایط

 خودآگاهی، زندگی، مهارت نفس، به اعتماد :کلمات کلیدی

 مندانه رفتارجرئت
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Abstract: 
Confidence is the foundation of human 

personality. Self-confidence is the belief of man 

in his abilities and emotion that he has in 
himself. A person who has high self-esteem is 

self-efficacious and behaves appropriately and 

ultimately has significant advances in life. 

Instead, those who have low self-esteem feel 
self-conscious, frustrated, and distressed. In fact, 

one of the factors of depression, obsession and 

anxiety is low self-esteem. Lack of self-
confidence disturbs interpersonal relationships 

and decreases academic success. Given the 

importance of this issue, it was attempted to 

focus on one His students (Athena), who showed 
signs of lack of self-esteem (fear of failure, 

severe vulnerability to criticism of others and 

low score, difficulty in communicating with 
others, etc.). Research methodology , 

Observation and initial registration of symptoms 

and behavioral symptoms of the student, the 
views of parents and other associates, and the 

results of his tests and grades, and then the use of 

life skills (self Sometimes and darey behavior (in 

the classroom) by the investigator and observing 
some tips by parents and teachers, and finally 

observing and finalizing the student's symptoms 

and symptoms, the views of parents and other 
colleagues, and the results of his tests and grades 

after The presentation of the solutions and the 

results and analyzes showed that the solutions 
presented in this study were efficient and the 

student's self-confidence (Athena) increased. We 

conclude that self-esteem is a characteristic It can 

be modified to improve the environmental 
conditions and observe a few points. 

Keyword: Self-esteem, life skills, self-awareness, 

personal behavior 
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 مقدمه
 تجربیات و عواطف احساسات، افکار، مجموعه از احساس این بودن، ارزشمند احساس از است عبارت نفس به اعتماد            

 برای پیوسته ما که است چیزی و است انسان اساسی نیاز یک کافی نفس به اعتماد داشتن و شود می ناشی زندگی طول در ما

 وی. داند می آن به رسیدن و نفس عزت به نیاز ارضای را شکوفایی به رسیدن شرط نینوایی. کنیم می تالش آن به رسیدن

 خوب احساس داشتن زندگی در ما اصلی نیاز ":   گوید می و داند می مهم را نفس به اعتماد خوشبختی به یابی دست برای

 حقارت، قبیل از احساساتی آمدن وجود به باعث کافی نفس به اعتماد عدم( 13،ص 5731نینوایی،)".است خودمان مورد در

 تحقیق این. شد خواهد اساسی یاس و دلسردی ی آورنده وجود به خود ی نوبه به احساسات این و شود می درماندگی و ضعف

 شده انجام آباد خاتون شهر صدر الهدی بنت مدرسه آموزان دانش از یکی در نفس به اعتماد احساس تقویت و افزایش جهت

 توسط شدن اذیت و تمسخر به نسبت اعتراض و خودزنی رفتار که آموزی دانش درباره مدرسه کادر و مدیر های شکایت. است

 دقت و توجه( آتنا)آموز دانش آن رفتار به بیشتر زندگی سبک و تفکر کالس در.کرد جلب خودش به را نظرم داشت، دیگران

 شرکت خیلی کالسی های فعالیت در بود، مشاجره مشغول اش دستی کنار با داشت، لرزان صدای و مضطرب ای چهره کردم،

 به اعتماد نظر مورد آموز دانش که شدم متوجه داشتم او با کالس از بعد که ای مصاحبه همراه به عالیم این دیدن با.کرد نمی

 زندگی های مهارت کارگیری به با و کرده بررسی را او نفس به اعتماد بودن پایین علل که گرفتم تصمیم لذا. دارد پایینی نفس

 افزایش: شامل شوند، می میسر تحقیق این انجام راستای در که اهدافی. کنم تقویت را او نفس به اعتماد گوناگون های روش و

 آموز دانش در گفتن نه توانایی تقویت و مندی جرئت افزایش نظر، مورد آموز دانش در مثبت خودپنداره ایجاد و خودآگاهی

 تحصیلی وضعیت بهبود ومعلمان، آموزان دانش دیگر خانواده، اعضای با موردنظر آموز دانش موثر ارتباط ایجاد نظر، مورد

 :شود می تعریف ذیل شرح به محققان و بزرگان دیدگاه از نفس به اعتماد .باشد می نظر مورد آموز دانش

 برآورده. دارد قرار هرم چهارم ردیف در مازلو نیازهای سلسله در( نفس به اعتماد) نفس عزت: مازلو دیدگاه از نفس به اعتماد

 عزت. کند اطمینان احساس خود کارآمدی و ارزشمندی قابلیت، به نسبت تا دهد می اجازه شخص به نفس عزت به نیاز شدن

 شده برخوردار تعلق احساس از و گرفته قرار محبت مورد کند احساس فرد که گردد می پدیدار زمانی مازلو نظر از نفس

 (5914شولتس،.)کنند می عمل بهتر ها موقعیت از بسیاری در ظاهرا هستند، قوی نفس عزت نظر از که افرادی.است

 سازگاری با و است خودپنداره از مهمی جنبه باال، نفس به اعتماد شکوفایی راجرز،خود نظر به: راجرز دیدگاه از نفس به اعتماد

 که والدینی.پذیرند می ضعف و قوت نقاط تمام با را خود آرمانی، کارکرد از برخوردار افراد است معتقد وی.  دارد ارتباط فرد

 (5991بالدوین،.)آورند می وجود به خود فرزندان در را باالتری نفس به اعتماد کنند، می اتخاذ دموکراتیک پروری فرزند

 می خود ارزش مورد در شخص قضاوت یا و خود درباره فرد ارزشیابی را نفس به اعتماد: کوپراسمیت دیگاه از نفس به اعتماد

 می دریافت فرد یک که مندی عالقه و احترام،پذیرش میزان-5:کند می بیان نفس به اعتماد رشد برای را عامل چهار وی. داند

 اعتماد که کسانی.ها موقعیت از فرد قضاوت و دهی پاسخ روش انتظارات، و ها ارزش-7.زندگی در ها موفقیت تجارب - .کند

 (همان.)کنند می فعالیت بیشتر گروهی های بحث در دارند باالتری نفس به

 کارها راه ارائه از قبل اطالعات گردآوری
 دست به های داده که است شده استفاده کمی و کیفی های شاخص از موجود، وضع توصیف جهت ها داده گردآوری منظور به

 .رساند یاری موجود مسئله حل و دالیل به بردن پی در پژوه اقدام به آن از آمده

 کیفی های شاخص
 دانش که شده متوجه و بوده او حاالت و رفتار متوجه خوبی به است، زندگی سبک و تفکر درس دبیر پژوه اقدام که آنجایی از

 و نداشت نظر اظهار جرئت و کرده شرکت ندرت به گروهی کارهای رسد،در می نظر به نگران و مضطرب( آتنا)نظر مورد آموز

 وقتی.کرد می بحث و جر اش دستی کنار با گاهی.خندیدند می او به ها بچه گاهی و گرفت می زبانش کمی میزد حرف وقتی

 کنفرانس برای اما بود خوب نسبتا درسی نظر از اینکه با کند دفاع خودش از توانست نمی کردند می اذیتش آموزان دانش

 .توانم نمی:گفت می شدن داوطلب برای درخواست جواب در و شد نمی داوطلب
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 بگیرد بدی نمره اگر.گیرد می زبانش گاهی سواالت به دادن پاسخ در: گوید می نظر مورد آموز دانش خصوص در مطالعات دبیر

 در ترس و نگرانی دادن جواب موقع.زند می حرف بریده بریده و تند تند.کند می سرزنش را خود و کند می گریه شدت به

 .است نمایان چشمانش و چهره

 در ها بچه.ندارد باور را خودش واقع در. دارد درونی ترس اما است بلد را مطالب: گوید می آتنا خصوص در نیز ریاضی دبیر

 .کند می پرخاشگری کالس در گاهی.اندازند می دستش و کنند می اش مسخره کالس

 خوب نسبتا خانه در فرزندم مثال تواند نمی اما باشد بهترین او دارم دوست من و است من اول فرزند آتنا: گوید می آتنا مادر

 و کارها و است وابسته. کند می بحث و جر برادرش و خواهر با.نیست بخش رضایت خیلی او کارنامه ولی خواند می درس

 من.کنند می نگاه او به بچه چشم به اقوام.رساند نمی پایان به درستی به را کاری هیچ.دهد نمی انجام درست را وظایفش

 .است نظم بی و برنامه بی زندگی در و است تر وابسته من به و ندارد ارتباطی خیلی پدرش با آتنا.دارم او از بیشتری انتظار

 .دارد بر در را 5 شماره جدول نتایج است، شده انجام آموز دانش خود از که ای مصاحبه پایان در

 آموز دانش خود از حضوری مصاحبه نتایج ،6 شماره جدول
 پاسخ سوال

نسبتا خوب است اما خیلی با پدرم راحت نیستم و مسائلم را به او نمی گویم و پدر من بیشتر مشغول کار  رابطه ات با پدرت چگونه است؟
.بیرون است  

اما مادرم بسیار حساس و . می گویممادرم بیشتر در خانه است و من بعضی مسائل و مشکالتم را به او  رابطه ات با مادرت چگونه است؟

بارها به من می گوید تو نمی توانی این .و بسیار من را سرزنش و تحقیر می کند .سختگیر و پرتوقع است

.در کارهای خانه کمتر با من مشورت می شود.کار یا آن کار را انجام دهی  

اگر مشکلی داشته باشی به چه کسی می 
 گویی؟

.برخی مسائل را به هیچ کس نمی گویم.یکی از دوستانمگاهی اوقات به مادرم یا   

آتنا خیلی شلخته :بارها از آشنایان شنیده ام که گفته اند. آنها فکر می کنند من هنوز بچه و ناتوان هستم نظر اقوام و فامیل درباره تو چگونه است؟

.خیلی ناراحت می شوم این مسائل به تو مربوط نیست تو نمی توانی و من:یا می گویند.و بی نظم است  

وقتی اضطراب دارم و بچه ها به .مخصوصا هنگام درس جواب دادن.دوستانم خیلی مرا مسخره می کنند رابطه دوستانت با تو چگونه است؟
می زنند خیلی ناراحت می شوم اما نمی توانم جواب ( خنگ بودن)من می خندند و گاهی به من برچسب

.مآنها را بدهم و فقط گریه می کن  

رابطه نسبتا خوبی با من دارند اما گاهی اوقات به من می گویند چرا اینقدر نگرانی و خودت را باور  نظر معلمانت درباره تو چگونه است؟

.چرا که بسیاری از مطالبی که خوانده ام را از یاد می برم و جرئت داوطلب شدن را ندارم.نداری  

نظرت درباره خودت چیست و چه چیزهایی تو 
رو خیلی ناراحت می کند و دوست داری چه 

 آینده ای برایت رقم بخورد؟

احساس می کنم توانایی خیلی از کارها و جرئت نه گفتن را ندارم و نمی توانم نظر مثبت دیگران را به 
از اینکه مادرم و .از اینکه دوستانم مرا مسخره می کنند خیلی ناراحت می شوم. سوی خودم جلب کنم

دوست دارم خوب درس بخوانم و رشته خوبی قبول شوم و به . عیف تصور می کنند نگرانماقوام مرا ض

همه ثابت کنم که من می توانم و دوست دارم وقتی از کسی ناراحت می شوم قاطعانه و با رعایت ادب به 

.و اراده ام را جزم کنم تا کاری را شروع کرده و با موفقیت آن را به پایان برسانم.او بگویم  

 

 کمی های شاخص

 به اعتماد مقیاس.کند می توصیف را فرد های واکنش و عقاید که است سوال 11 دارای اسمیت کوپر نفس عزت پرسشنامه

 و است شده فراهم شخصی و آموزشگاهی خانوادگی، اجتماعی، قلمروهای در خود به نسبت بازخورد سنجش منظور به نفس

 نمرات.دهد پاسخ سواالت به( خیر یا بلی) انتخاب با باید آزمودنی پرسشنامه این در.است شده اضافه آن به دروغ مقیاس یک

 اتاق در آزمون این. دهد می نشان کلی صورت به و حیطه هر در را فرد نفس به اعتماد میزان کلی نمره و ها مقیاس زیر

 سه در نظر مورد آموز دانش نمرات همچنین. باشد می   شماره جدول شرح به آتنا آزمون نتایج. شد گرفته آتنا از مشاوره

 .باشند می 7 شماره جدول اساس بر تحصیلی سال اول ماهه
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 آتنا خصوص در اسمیت کوپر نفس عزت پرسشنامه نتایج ،2 شماره جدول
اعتماد به نفس  انواع اعتماد به نفس

 عمومی

اعتماد به نفس 

 خانوادگی

اعتماد به نفس 

 اجتماعی

اعتماد به نفس 

تحصیلی-شغلی  

 مقیاس دروغ سنجی

2 از  55 نمره آتنا 1از  4  1از     1از  7  1از      

 تحصیلی سال اول ی ماهه سه در دروس نمرات بررسی و مشاهده ،9 شماره جدول
 دروس

 

معارف  قران

 اسالمی

زبان  ادبیات

 عربی

زبان 

 خارجی

علوم 

 تجربی

تربیت  ریاضی

 بدنی

مطالعات 

 اجتماعی

 52 53 57 51 54 54 52 52 52 نمرات

 

 شواهد تحلیل و تجزیه
 نگران خیلی.هستند مشکل دچار دیگران به گفتن نه در.ندارند خود ظاهر و رفتار از خوبی تصور نفس به اعتماد فاقد افراد

 می عمل منفعل و بینند نمی را خود های توانایی و ها ویژگی.شوند طرد خانواده و دوستان مربیان، سوی از که هستند

 دنبال به شدت به مثال دارند باالیی نفس به اعتماد که است افرادی ویژگی به شبیه پایین نفس به اعتماد عالیم از برخی.کنند

 به نداشتن درونی رضایت و منفی احساس نتیجه این هستند جو ستیزه و خودخواه مغرور، جمع در و هستند توجه جلب

 دارند زیادی عالئم و ها نشانه ندارند کافی نفس به اعتماد که کسانی.است کاذب نفس به اعتماد واقع در این که است خودشان

 تسلیم زود دهند، می عقیده تغییر سریع ترسند، می شان عقیده و نظر ابراز از:باشد می ذیل شرح به ها نشانه این از برخی که

 و منقبض بدن زبان)دارند تدافی حالت هستند، دیگران با جدل حال در و کنند می مقایسه دیگران با را خود مدام شوند، می

 انتقاد ترسند، می آینده از و هستند باف منفی دارند، دیگران سوی از شدید تایید نیاز و هستند وابسته دیگران ،به( معذب

 کسب کمی نسبتا های موفقیت و کنند برقرار ارتباط درست دیگران با توانند نمی و گریزانند جمع در حضور از نیستند، پذیر

 (5790ساداتیان،. )کنند می

 نفس به اعتماد نظر مورد آموز دانش که رسید نتیجه این به پژوه اقدام شده کسب شواهد و اطالعات و باال مطالب به توجه با

 ناظر نزدیک از را او حاالت و رفتار و بوده آموز دانش زندگی سبک و تفکر درس معلم پژوه اقدام که آنجا از.دارد پایینی

 برای نشدن داوطلب و خود توانایی نکردن باور دوستان، با جدال گروهی، کار در نکردن شرکت قبیل از هایی رفتار بوده،شاهد

 آن دهنده نشان نیز مربوطه دبیران نظر.باشد می نفس به اعتماد کمبود های نشانه ها رفتار این که است بوده...  و کنفرانس

 وقتی و. باشد می آموز دانش مندی جرئت عدم و خود نداشتن باور از ناشی آموز دانش های گریه و وجدال اضطراب که است

 از مخصوصا مستبدانه پروری فرزند سبک که بود آن دهنده نشان شده انجام های صحبت گرفت صورت مشاوره او مادر با

 و.کند می مقایسه دیگران با را او و دهد می خود فرزند به منفی های پیام و است گرا کمال مادر و است بوده مادر طرف

 با توان نمی و شود نمی موفق صورت هر در که بیند می ناتوان را خود وی که بود این آموز دانش با مصاحبه نتیجه همچنین

 آزمون نتایج نهایتا و. کند می پرخاشگری ها آن برابر در گاهی لذا کند برقرار ارتباط درستی به دوستانش مخصوصا دیگران

 چرا دارد پایینی خانوادگی و تحصیلی اجتماعی، نفس به اعتماد ترتیب به وی که داد نشان خوبی به او نفس به اعتماد سنجش

 خاطر به و. است پایین هم اش عمومی نفس به اعتماد کلی طور به و است شده کمتر هم میانگین از سطح هر در نمراتش که

 مطلوب و خوب نمراتش و ندارد هم مطلوبی چندان تحصیلی وضعیت آن با همراه اضطراب و نفس به اعتماد کمبود  همین

 .نیست

 پیشنهادی های حل راه
 برخی و هستند فرد خود با ارتباط در حلها راه این از برخی که دارد وجود متفاوتی حلهای راه نفس به اعتماد افزایش برای

 ها حل راه تحقیق این در ما که.شوند برده کار به و رعایت فرد با ارتباط در نزدیکان و دوستان و معلمان والدین، سوی از باید

. ببندند کار به باید والدین که هایی حل راه - .  است آن مجری فرد خود که هایی حل راه-5.ایم کرده تقسیم دسته سه به را

 .کنند رعایت و اجرا باید نزدیکان و دوستان و معلمان که هایی حل راه-7
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 است آن مجری فرد خود که هایی حل راه

 پیدا افزایش نفسش به اعتماد تا باشد داشته مثبت تصور( ظاهر و باطن)خودش از فرد یعنی: مثبت خودانگاره تقویت روش

 اینکه برای( 5715همبلی،) ".کنیم می فکر که آنیم از بهتر کال و تر اجتماعی تواناتر، خیلی بهتر، خیلی حقیقت در ما".کند

 اتاقمان در را آنها و کرده یادداشت را خود های توانایی و قوت نقاط توانیم می باشیم داشته مثبتی دید خودمان درباره بتوانیم

 .کنیم نصب

 ساختن برطرف از پس انسانی هر.است خویش به نفس،احترام به اعتماد سازنده های عنصر از دیگر یکی: خویشتن به احترام

 انسانی ارزش و خویش به احترام درباره( ع)علی امام.آید می بر خود عاطفی و روانی های نیاز پی در خویش زیستی های نیاز

 جاودان،پس بهشت جز نیست بهایی را شما های جان "بهما اال تبیعوها فال الجنه اال ثمن النفسکم لیس انه":فرماید می

 یعنی هستند، قائل خود به بیشتری احترام که کسانی(      57ص 31ق،ج.ه 5507 مجلسی، عالمه.)بدان جز مفروشیدش

 (5717 اسالمی،. )برخوردارند باالتری نفس به اعتماد از و دارند قبول بیشتر را خود های توانایی

 آن از و ترسند می آن از اما دارند حدودی تا را آن توانایی کنند می فکر که اموری و کارها برای شدن داوطلب: سازی مواجهه

 افزایش و بیشتر تالش و انگیزه ایجاد به شود می گرفته کار در  موفقیت ی نتیجه از که مثبتی بازخورد.کنند می اجتناب

 چرا شود عمل گام به گام همچنین و شود تکرار و تمرین اقدام از قبل داشت نظر در باید البته.کند می کمک نفس به اعتماد

 احساسات کنترل .کند می پیدا کاهش نفس به اعتماد شود حاصل شکست و شود زده سنگین و بزرگ کار به دست اگر که

 میان روابط بهبود و حفظ درونی، رضایت و آرامش سبب متفاوت های موقعیت در استرس و خشم کنترل(: استرس و خشم)

 در مهم بسیار عامل داشتن مندانه جرات رفتار:  مندانه جرات رفتار تقویت .گردد می نفس به اعتماد افزایش نهایتا و فردی

 احساسات، شفاف و صریح ابراز اجتماعی، و فردی مهم مهارتهای و ها توانایی از یکی.است فرد منزلت و شخصیت حفظ

 حفظ باعث کردن رفتار گونه این.است دیگران حقوق و حق به تجاوز و حرمتی بی بدون خود نظرات و افکار ها،امیال، خواسته

 (5790 ، ساداتیان.)گردد می فرد نفس به اعتماد افزایش آن دنبال به و سالمت و اقتدار

 بدن و چهره گذارد،حالت می اثر دیگران روی بر که چیزی اولین فردی و اجتماعی های برخورد در: فردی بین روابط بهبود

 بین مناسب رابطه ایجاد باعث مقابل طرف به مثبت پیام انتقال.باشد منفی یا مثبت های پیام برگیرنده در تواند می که است

 .شود می نفس به اعتماد افزایش باعث که کند می ایجاد طرف دو در را مطلوبی احساس این و شود می طرف دو

 تخلیه باعث جسمی و ورزشی های فعالیت انجام اوال. شود می نفس به اعتماد افزایش باعث جهت دو از ورزش: تفریح و ورزش

 ورزشی زمینه یک در و کنند می ورزش که کسانی ثانیا.شود می است شده وارد ما بر روز طول در که روانی و روحی فشارهای

 می آنها در نفس به اعتماد افزایش باعث این و بینند می توانمند و باارزش زمینه آن در را خود واقع در هستند موفق

 (5710، استنهاوس.)شود

 ببندند کار به باید والدین که هایی حل راه

 و جنسی و جسمی بلوغ عالئم با که دهند افزایش را خود فرزاندان نفس به اعتماد توانند می والدینی: خود فرزند شناخت

 .باشند آگاه خود فرزند روانی و جسمی اختالالت و مشکالت ها، دغدغه از و. باشند آشنا خود فرزند عاطفی

 به مختلف های موقعیت در که والدینی. مقابل طرف به شدن قائل ارزش و احترام یعنی دادن گوش خوب: بودن خوب شنونده

 به اعتماد فرزندانشان دهند می بازتاب و بازخورد آنها به مناسب و موقع به و دهند می گوش خوبی به خود فرزند صحبتهای

 .دارند بیشتری نفس

 ناپذیری جبران آثار و شود می فرد اقتدار و شخصیت تخریب باعث جمع در مخصوصا کردن توهین: نکردن سرزنش و توهین

 از قبل و نگیرند تصمیم عصبانیت در باید والدین لذا.گردد می فرد نفس به اعتماد کاهش باعث مرور به که گذارد می جای بر

 (5713فیلد،.)کنند بیان واضح و صریح را خود های خواسته زدن طعنه و سرزنش جای به و کنند فکر خوب حرفی هر

 نداشته نفس به اعتماد نیز فرزندانشان که هستند ندارند،الگو نفس به اعتماد خود که والدینی": بودن عملی الگوی

 افزایش را خود نفس به اعتماد مختلف های زمینه در و داشته نظم و مشخص برنامه خود باید والدین(.   همان،ص)"باشند

 .باشند فرزندان برای مناسب الگویی تا دهند
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 آنها با کردن مشورت دهد می بودن باارزش و مهم احساس فرزندان به که مفیدی های روش از یکی: فرزندان با کردن مشورت

 مسائل در بخواهید آنها از و کنید منتقل آنها به را خود احساسات.است کارها و ها گیری تصمیم در را آنها مشارکت جلب و

 .کنند نظر اظهار

 های ویژگی و خو و خلق کدام هر و دارند فرق افراد همه با که هستند متفاوتی های انسان شما فرزندان: نکنید مقایسه

 با را آنها وقتی که چرا نکنید مقایسه دیگران با را آنها و بپذیرید هستند که همانطور را آنها. دارند فردی به منحصر شخصیتی

 می باعث این و هستند دیگران از تر اراده بی و تر ضعیف و تر ناتوان آنها که دهید می پیام آنها به کنید می مقایسه دیگران

 .آنها نفس به اعتماد کاهش یعنی این و ببیندد ارزش کم را خود و کرده درونی را ها پیام این که شود

 و نشاط سالم،با فرزندان بتوانند اینکه برای والدین. است فرد زندگی حیاتی عنصر محبت: مناسب های تشویق و کردن محبت

 رفتار و اعمال مشاهده از بعد بالفاصله و کنند محبت خود فرزندان به شرط و قید بی باید دهند پرورش نفس به اعتماد با

 (5711 آرانیا،.)کنند استفاده کالمی غیر یا کالمی های تشویق از فرزندانشان درست

 کنند رعایت و اجرا باید نزدیکان و دوستان و معلمان که هایی حل راه

 با متناسب یک هر به بتواند تا بشناسد را خود آموزان دانش از یک هر استعدادهای و ها توانایی باید معلم:مسئولیت دادن

 فرد هر شود می باعث امور روند تسریع بر عالوه مسئولیت تفویض که چرا بدهد خاصی مسئولیت دارند که استعدادهایی

 .دهد نشان نظر مورد فعالیت در را خود توانایی بتواند و کرده ارزشمندی احساس

 را خود های موفقیت که است این گویای بزرگ های انسان از بسیاری سرگذشت: غیرکالمی و کالمی تشویق بردن کار به

 گذشته به نسبت پیشرفت میزان با متناسب را آموزان دانش ی همه باید معلم لذا اند بوده خود مربیان های تشویق مدیون

 زمینه و کرده ایجاد آموزان دانش وجود در خوبی بسیار احساس جمع حضور در خصوصا تشویق که چرا کند تشویق خودشان

 .شود می آنها در نفس به اعتماد افزایش و بیشتر پیشرفت

 نتواند که فردی لذا شود می فردی استعدادهای شکوفایی از مانع و بینی خودکم و تنفر ایجاد باعث تبعیض: عدالت رعایت

 .کند می پیدا کاهش نفسش به اعتماد و نداشته باور را خود دهد نشان را خویش های توانایی و استعداد

 نزدیکان و دوستان معلم، سوی از اگر که است بزرگی آفت شمردن کوچک و تمسخر: شمردن کوچک و تمسخر از دوری

 شود می گرفته قرار تمسخر مورد شخص ی روحیه تضعیف و تحقیر و انسانی سالم های ارتباط رفتن بین از سبب شود اعمال

 العارف عصیان النقم تنزل التی والذنوب":فرمایند می حدیثی در( ع)سجاد امام.دارد دنبال به را نفس به اعتماد کاهش این که

 کردن ستم:از اند عبارت شوند می عذاب نزول باعث که گناهانی" "منهم السخریه و بهم االستهزا و الناس علی التطاول و بالغی

 (30  ص ق،.ه4صدوق، شیخ)".آنان کردن مسخره و انداختن دست مردم، حقوق به تجاوز آگاهی، روی از سخص

 اجرا فرایند و انتخابی های حل راه
 برای مناسب فضای ثانیا و باشد شده ایجاد نظر مورد فرد با خوب رابطه اوال که داشت توجه باید حلی راه هر اجرای از قبل

 وجود به نظر مورد فرد در پیشرفت و تغییر ی انگیزه باید واقع در باشد داشته وجود حل راه اثرگذاری و حل راه اجرای

 با توام ای انگیزه تا دارد نیاز خاص هنرمندی به شروع نقطه. است فضاسازی و مطلوب ارتباط ایجاد شروعی، هر الزمه.آید

 و علم یافتند، نشاط ها دل که هنگامی":است آمده( ص)اکرم پیامبر از حدیثی در آید وجود به فرد در نشاط و هدفمندی

 ی آماده حالتی چنین در دلها زیرا کنید؛ وداع را آنها شدند، گریزان و تهی نشاط از هرگاه و بگذارید ودیعه به آنها در را کمال

 (751 ق،ص.ه5747قمی، عباس شیخ) ".نیستند علم فراگیری

 آنان عاطفی-رفتاری-شناختی های ویژگی با و داشته خوبی نسبتا ارتباط شاگردان با بوده مدرسه مشاور پژوه اقدام که آنجا از

 بهبود جهت.شود اجرا زندگی سبک و تفکر درس کالس در ها حل راه که شد گرفته تصمیم و است بوده آشنا حدودی تا

 تابلو در قوانین سپس.گردد تنظیم ها بچه خود کمک به کالس در قوانینی کالس روند بهبود و یکدیگر با شاگردان رابطه

 در داشتن مشارکت و همکاری همدیگر، نکردن مسخره و یکدیگر به احترام رعایت) ذیل شرح به مختصرا.گردید نصب کالس

 کالس درپایان کس هر که شد، داده توضیح فرشتگان تابلوی بعد و....(  و گرفتن اجازه بودن، پرسشگر و فعال گروهی، کارهای

 دید هم شد می باعث کار این. )کند نصب تابلو آن در و بنویسد رنگی های کاغذ در مثبت و زیبا جمالت شاگردان دیگر درباره

 نفسش به اعتماد خود، قوت نقاط و مثبت جمالت دیدن با آتنا هم شود عوض آتنا مخصوصا یکدیگر به نسبت ها بچه نظر و
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 کالس فضای در شناسی روان زیبای جمالت و عکس پوستر، کالس، فضای کردن جذاب و شاداب برای و.( کند پیدا افزایش

 چندین طی انتخابی های حل راه و ها مهارت سپس و نشستند معلم روی روبه شکل u و گروهی صورت به ها بچه و شد نصب

 .شد اجرا وی رفتارهای گرفتن نظر زیر و آتنا به بیشتر توجه با کالس شاگردان ی همه برای جلسه

 دارم؟ دوست را چیز چه من بازی،

 و ها بچه از چندنفر سپس و بنویسند آن در را خود آرزوهای و عالیق تا شد خواسته آنها و شد داده برگه یک ها بچه همه به

 .خواندند را خود های نوشته آتنا

 .نفس به اعتماد افزایش و زندگی در خود اهداف کردن پیدا جهت خود عالیق شناخت:هدف

 .دارم فرق من بازی،

 .کنند بیان را خود های تفاوت و بایستند هم روی روبه دو به دو تا شد خواسته ها بچه از نفر چند از

 با نقاشی که شد زده مثال آنها به قسمت این در و خود نکردن سرزنش و دیگران با خود های تفاوت پذیرش و شناخت: هدف

 .است رنگ یک با نقاشی از زیباتر بسیار مختلف های رنگ

 .توپ با بازی

 از توانایی و ویژگی یک کس هر و دهیم می توپ یک آنها به و ایستند می ای دایره صورت به و شده انتخاب دیگر گروه یک

  .کند می پرتاب دیگری به را توپ و گوید می خود

 معرفی و انرژی تخلیه و خود شناخت جهت دوستانه و بازی فضای در آن بیان و خود های توانایی و ها ویژگی شناخت: هدف

 .دیگران به خود

 .کن پیدا را من بازی

 رنگی های کاغذ در و جداگانه های دایره در را... و عاطفی و ارتباطی مذهبی، علمی، ورزشی، جتماعی، های توانایی کس هر

  .باشد می کسی چه به مربوط مورد هر دهند تشخیص باید شاگردان و کند می نصب کالس تابلو را ها کاغذ مربی و نویسد می

 .ها آن تقویت و آن داشتن باور و خود استعداد و توانایی شناخت: هدف

 .کن نقاشی را ات آینده بازی

  .دهد می نشان همه به سپس و کرده نقاشی برسد آن به دارد دوست آینده در آنچه هر کس هر

 .دیگران با بیشتر ارتباط و زندگی برای هدفگذاری: هدف

 جدول بازی

 ضعف نقاط اصالح های فایده ضعف، نقاط این اصالحی راهکارهای و خود ضعف نقاط نوشتن با کاغذ یک در آموز دانش هر

 .نویسد می را خود

 .بیشتر نفس به اعتماد و پیشرفت و تغییر برای انگیزه و خود ضعف نقاط شناخت:هدف

 :زندگی های ارزش شناخت کلیپ پخش

 :است ذیل شرح به کلیپ متن

 کنی؟ می چکار کنی زندگی دیگه روز یک باشه قرار اگر

 آوری؟ می بیرون چیزهایی چه بکشی بیرون باارزش چیز تا سه فقط بتونه و بگیره آتش تون خونه اگر

 دهی؟ می تغییر را چیزی چه دهی تغییر را چیز یک باشه قرار اگر

 گویید؟ می مردم به ای جمله چه بشه پخش دنیا در شما صدای باشه قرار اگر

 به رسیدن جهت آنها راستای در کردن حرکت و آنها به دادن بها و زندگی در خود های اولویت و ها ارزش شناخت: هدف

 .موفقیت
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 نمایش اجرای

 آمده باال بعد و بگیرند نظر در( دیگران با ارتباط در مخصوصا) را خود مسایل و مشکالت از یکی تا شد خواسته آموزان دانش از

 داره مشکل پدرش با که کسی مثال.کنند حل را مشکلشان نمایش قالب در خودشان سپس کرده اجرا نمایش قالب در را آن و

                .کند حل را مشکل ها نقش همان در دوم بار سپس دهد نمایش را شده ایجاد مشکل پدرش و خودش درنقش اول

 آن دنبال به و ها رابطه ترمیم و بهبود و اش منطق و توانایی از استفاده با فرد خود توسط آن حل و مشکل علت کشف: هدف

 .نفس به اعتماد افزایش

 هویتی مصاحبه

 توانایی،)درباره هایی سوال او از دیگران و نشیند می آن روی نوبت به کس هر و شود می گذاشته کالس وسط صندلی یک

 (پرسند می....  و عالیق آن، حل راه و مشکالت ها، ارزش

 .مشکالت از بسیاری حل و خود های ناخودآگاه کشف و هیجانی تخلیه خودافشاگری،:هدف

 .بزنم حرف جمع یک برای تونم می من بازی

 که آموزی دانش روی روبه.کند سخنرانی موضوعی یک مورد در گروه یک برای و بیاید تا شود می انتخاب( آتنا)آموز دانش یک

 می حرف خوب آفرین) نوشته مثبت جمالت آنها از نفر دو نشینند می صندلی روی آموز دانش چهار است سخنرانی مشغول

 .گیرند می باال را ها برگه و...(   و زنی می حرف بد داری. افتضاحه) نوشته منفی جمالت دیگر نفر دو...( و بده ادامه خوبه. زنی

 نفس به اعتماد افزایش.میدهند مثبت انرژی که کسانی روی تمرکز مثبت، خودگویی به کمک:هدف

 .نمایش غالب در گفتن نه های راه آموزش

 آوردن تفره همچون هایی روش از استفاده با( آتنا) شخص آن کنند دعوت پارتی یک به را نفر یک خواهند می نفر چند: مثال

 ها بچه خب) بحث موضوع کردن عوض( . نه نه نه) کردن تکرار. موقعیت از شدن دور(. دعوتم دیگه مهمونی یه امشب نه)

 .گوید می نه آنها درخواست به... و( شد چی روز اون قضیه

 .فرد در نفس به اعتماد افزایش و دیگران جا بی های درخواست به گفتن نه به کمک: هدف

 پیشنهادی های حل راه بر نظارت
 نظرسنجی پرسشنامه، طریق از اجرا از بعد و حین در ها حل راه و شدند اجرا جلسه چندین طی انتخابی های حل راه ی کلیه

 خانم بازدید و نظارت با همچنین.شدند ارزیابی او والدین و( آتنا)نظر مورد آموز دانش مخصوصا و آموزان دانش از مصاحبه و

 .شد تایید ها حل راه بخشی اثر دیگر مشاوران و اداره کادر از تن چند و مدرسه معلمین و مدرسه مدیر مهدوی

 های مهارت و خودآگاهی مهارت بهبود در زیادی حد تا شده انجام پژوهش که داد می نشان نظرات گردآوری کلی طور به

 سالم زندگی به رسیدن در آنها نفس به اعتماد افزایش آن تبع به و( آتنا)نظر مورد آموز دانش مخصوصا آموزان دانش ارتباطی

 .است داشته زیادی بسیار تاثیر موفق و

 راهکارها ارائه از پس اطالعات گردآوری
 کیفی های شاخص

 و است شده تر فعال و تر خوشحال بسیار آتنا که شد متوجه کالس در ها مهارت اجرای از بعد و حین در پژوه اقدام

 با بحث و جر جای به و کند می کمتری نگرانی و اضطراب احساس شده، بیشتر داوطلبانه های فعالیت اجرای برای مشارکتش

 .کند می مشرکت آنها با فعاالنه هایش دستی کنار

 شده کمتر زبانش لکنت و رسد می نظر به تر سرزنده و تر خوشحال کالس در آتنا: گوید می آتنا خصوص در مطالعات دبیر

 .است

 دستی کنار با دیگر و.دارد کمتری اضطراب و است شده بهتر اش درسی وضعیت: گوید می آتنا خصوص در نیز ریاضی دبیر

 .است شده بهتر خیلی کالسیهایش هم با ارتباطش و کند نمی مشاجره هایش

 داشت را کارها از خیلی توانایی او.رسد می نظر به تر خوشحال و شادتر آتنا نظرم به: گوید می فرزندش خصوص در آتنا مادر

 در کنم می سعی.کند می محبت آنها به حسادت جای به و شده بهتر بردارانش و خواهر با اش رابطه.دانستم نمی من که
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 کمتر امتحانش از قبل اضطراب.کند می بیشتری مسئولیت احساس گذشته به نسبت او و بگیرم مشورت او از کارها از برخی

 .است شده بهتر اش تحصیلی وضعیت و شده

 خانواده اعضای با ارتباطم. شده کمتر زودرنجیم و حساسیت شده، بهتر حالم کنم می احساس: گوید می خود خصوص در آتنا

 می ناراحت کسی از وقتی.ریختم برنامه گرفتم نظر در که اهدافی با مطابق زندگی در خودم برای.است شده بهتر دوستانم و

 با مرا دیگر مادرم مثال شده بهتر من با دیگران رابطه. کنم ابراز قاطعانه پرخاشگری، و توزی کینه جای به کنم می سعی شوم

 خودم به نسبت بهتری احساس مجموع در کنند نمی مسخره مرا دیگر دوستانم و دارد باور مرا و کند نمی مقایسه دیگران

 .دارم

 کمی های شاخص

 را آتنا، زندگی روی بر پژوهش این پیشنهادی کارهای راه اجرای و ارائه از پس اسمیت کوپر پرسشنامه نتایج ،1 شماره جدول

 این در تفاوت. دهد می نشان را تحصیلی سال دوم ماهه سه در آتنا درسی نمرات ،2 شماره جدول در همچنین. دهد می نشان

 .کند می اعالم را پیشنهادی کارهای راه موفقیت میزان نتایج

 پیشنهادی کارهای راه ارائه از پس کوپراسمیت پرسشنامه نتایج ،5 شماره جدول
اعتماد به نفس  انواع اعتماد به نفس

 عمومی

اعتماد به نفس 

 خانوادگی

اعتماد به نفس 

 اجتماعی

اعتماد به نفس 

تحصیلی-شغلی  

 مقیاس دروغ سنجی

2 از  59 نمره آتنا 1از  1  1از  4  1از 2  (دروغ نگفته)1از      

 تحصیلی سال دوم ی ماهه سه در دروس نمرات بررسی و مشاهده ،1 شماره جدول
معارف  قران دروس

 اسالمی
زبان  ادبیات

 عربی
زبان 
 خارجی

علوم 
 تجربی

تربیت  ریاضی
 بدنی

مطالعات 
 اجتماعی

 51 59 52 52 53 53 53 51 59 نمرات

 گیری نتیجه

 های ارتباط کاهش بدرفتاری، اضطراب،: همچون عوارضی آن کمبود و است انسان شخصیت اساسی رکن نفس به اعتماد

 است مدرسه مشاور پژوه اقدام که آنجا از.دارد دنبال به را زندگی های موفقیت کاهش و حقارت اجتماعی،احساس – خانوادگی

 از یکسری کاربست با تا کند کمک برد می رنج نفس به اعتماد کمبود از شدت به که آموزان دانش از یکی به تا شد آن بر

 به نفس به اعتماد کمبود که آنجا از. کند پیدا افزایش نفسش به اعتماد زندگی، های مهارت آموزش و کارها راه و ها تکنیک

 بشناسد را خود که است این کرد کمک فرد به توان می که هایی راه از یکی است، خود های توانایی و ارزش نداشتن باور دلیل

 و خواسته و خالقانه کارگروهی و بازی چند با کار این که. کند پیدا آگاهی خود، وجودی های ارزش و توانایی به نسبت و

 است مشکل دچار دیگران با ارتباط در معموال دارد ضعیفی نفس به اعتماد که کسی همچنین. گردد می میسر فرد خود تالش

 نمی و پندارد می ضعیف را خود چون بشود اگر یا شود نمی ارتباطی فضای وارد یا خود گرفتن کم دست علت به اوال که چرا

 را خود های خواسته ندارد جرئت چون ثانیا و کند می پرخاشگری و شده عصبانی کند، برقرار ارتباط درست بقیه مثل تواند

 می قرار دیگران سوی از تمسخر و حق تضییع مورد اغلب کند، دفاع خودش از خوبی به تواند نمی و کند بیان منطقی

 به مندانه جرئت رفتار آن، تقویت و خود های توانایی شناخت بر عالوه که است این فردی چنین به کمک بهترین لذا.گیرد

 با خود شخصیت از صیانت و حفظ با متفاوت شرایط در چطور که بگیرد یاد بگیرد، یاد را پرخاشگرانه یا انزوایی رفتار جای

 از نیز دیگر نکات یکسری رعایت پژوه، اقدام سوی از ها آموزش این بر عالوه و کند بیان را خود های خواسته اقتدار و احترام

 انتظارات گرفتن، کم دست کردن، مقایسه: همچون را خود نادرست های رفتار باید والدین مثال.است ضروری دیگران سوی

 همه به توجه و عدالت رعایت بر عالوه نیز معلمان و بگذارند کنار را....  و بدرفتاری کردن، رفتار مستبدانه داشتن، حد از بیش

 موفقیتشان ترین کوچک خاطر به را آنها و باشند داشته اطالع دارند کمتری نفس به اعتماد که شاگردان،ازشاگردانی ی

 کار راه و ها مهارت این اجرای. بدهند توانشان حد در های مسئولیت آنها به استعدادهایشان شدن شکوفا برای و کنند تشویق

 تا کند می کمک دارند پایینی نفس به اعتماد که آموزانی دانش مخصوصا و آموزان دانش همه به شده، بیان نکات همراه به ها

 های ارتباط و کرده ریزی برنامه اهدافشان به رسیدن برای و شوند قائل بیشتری ارزش خود به و بیابند را خود های توانایی
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 به اعتماد افزایش همچنین و شود می نفس به اعتماد افزایش باعث اولیه های موفقیت کسب.بخشند بهبود را خود فردی بین

 به اعتماد کمبود از ناشی عوارض نفس به اعتماد افزایش با.دارد دنبال به را تحصیلی و اجتماعی خانوادگی های موفقیت نفس،

 .کند می پیدا کاهش نامناسب های ارتباط و انزوا اضطراب، بدرفتاری،: همچون نفس

 :شوند می بیان قسمت این در ترتیب هبه ک آمد دست به ذیل نتایج پژوهش، این های پرسش خصوص در

 اجرای کلیپ، بازی، قالب در کرد؟ ایجاد نظر مورد آموز دانش در مثبت خودپنداره و خودآگاهی توان می چگونه -5

 های تفاوت پذیرش"دارم فرق من ،"عالیق شناخت جهت"دارم؟ دوست را چیز چه من:) مانند نقش ایفای و نمایش

 جهت خود وظایف شناخت"من وظیفه من نقش ،"ها ارزش شناخت"من زندگی های ارزش ،"دیگران با خود

 بشناسد را خود عالیق و قوت وجودی،نقاط های ارزش ها، توانایی آموز دانش که کرد کاری توان می(. "بهتر عملکرد

 .برسد خود با رابطه در مثبت خودپنداره به ، خود قوت نقاط و ها توانایی تقویت با و برسد آگاهی خود به و

 و نمایش اجرای کلیپ، بازی، قالب در داد؟ افزایش آموز دانش در را گفتن نه توانایی و مندی جرئت توان می چگونه - 

 آموز دانش کرد کاری توان می(.  گفتن نه های راه آموزش بزنم، حرف جمع برای توانم می من: ) مانند نقش ایفای

 نابجای های خواسته دربرابر و کرده بیان را خود معقول های خواسته اقتدار و احترام با همراه راحتی به بتواند

 .بگوید نه دیگران

 بازی، قالب در داد؟ افزایش را معلمان و آموزان دانش دیگر خانواده، اعضای با آموز دانش موثر رابطه توان می چگونه -7

 و تداوم جهت "مثبت افکار تقویت ارتباط، در موثر های تکنیک کاربرد: ) مانند نقش ایفای و نمایش اجرای کلیپ،

 دیگران با مناسب لحن با خود مثبت افکار تقویت با بتواند آموز دانش که کرد کاری توان می(. "ارتباط تقویت

  .کند برقرار موثر و سالم  ارتباط

 رفتار خودآگای، های مهارت از استفاده با بخشید؟ بهبود را نظر مورد آموز دانش تحصیلی وضعیت توان می چگونه -4

 کاهش باعث نفس به اعتماد افزایش و داد افزایش را آموز دانش نفس به اعتماد توان می موثر ارتباط و مندانه جرئت

 .یابد می بهبود اش تحصیلی وضعیت و یافته افزایش آموز دانش نمرات آن تبع به که شده وی در نگرانی و اضطراب

 پیشنهادات
 است موثر بسیار خود فرزندان نفس به اعتماد افزایش در خانواده که رسیدیم نتیجه این به تحقیق این در که آنجا از -5

 .گردد برگزار والدین برای "فرزندان نفس به اعتماد افزایش های راه " آموزشی های کارگاه گردد، می پیشنهاد لذا

 وجود ابراز و فعالیت برای فرصت و بودن جذاب و حال و شور که رسیدیم نتیجه این به تحقیق این در که آنجا از - 

 روش از گردد، می پیشنهاد لذا است موثر آموزان دانش نفس به اعتماد افزایش در درس کالس در آموزان دانش

 .گردد استفاده درس کالس در آموزش برای جذاب محیط و تدریس نوین های

 های موفقیت کسب و نفس به اعتماد افزایش در نیز معلمان که رسیدیم نتیجه این به تحقیق این در که آنجا از -7

 دانش بیشتر شناخت جهت مدارس مشاوران با معلمان که گردد می پیشنهاد لذا دارند مهمی نقش آموزان دانش

 .باشند داشته ارتباط نفس، به اعتماد افزایش های راه از استفاده و یادگیری و آموزان

 .افراد نفس به اعتماد میزان در وراثت تاثیر زمینه در پژوهش  -4

 .آینده در شغلی -تحصیلی های موفقیت با نفس به اعتماد افزایش ارتباط زمینه در پژوهش  -1

 پژوهش های محدودیت
 .ها کالس سایر برای مزاحمت و صدا و سر ایجاد و زندگی مهارت آموزش های کالس برگزاری جهت امکانات کمبود

 منابع
 رشد: تهران(.حسینی الدین سیدشمس ترجمه)زندگی، های مهارت(.ش 5711.)الهام نیا، آرا .5
 اسالمی دارالکتاب: قم(. شاهرودی محمدی عبدلعلی ترجمه)صدوق، شیخ االخبار،تالیف معانی(. ق 4(.)ع)سجاد امام . 

 عصر ولی انتشارات: تهران(.همدانی موسوی ترجمه) مجلسی، عالمه بحاراالنوار،تالیف(.ق5507(.)ع)علی امام .7

 (هر)خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه: تهران.نفس به اعتماد به رسیدن های راه(.ش 5717.)سیدحسن اسالمی، .4

 صابرین انتشارات: تهران(. ناهیدآزادمنش ترجمه)نفس، به اعتماد پرورش کلید(.ش 5710.)گلن استنهاووس، .1
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 نواندیش نسل: تهران(.هوشمندی هاجر ترجمه)شناسی، روان و تاریخ(.م 5991.)مارک جیمز بالدوین، .2

 علوم دانشکده ارشد، نامه پایان. حدیث و قران در نفس به اعتماد بارز های شاخصه و معناشناسی(. ش 5791. )سیدتقی رسانه، .3

 ایالم قرآنی

 دانش در آن با مرتبط عوامل برخی و نفس به اعتماد میزان(.ش  571.)راهب محمدباقر؛حافظی، صابر؛قربانی، زفرقندی، .1

 40-73،( )52 اردبیل، دانشگاه پژوهشی علمی مجله. سمنان شهر های دبیرستان پسر آموزان

 شما و ما انتشارات:تهران.زندگی های مهارت(.ش 5790.)اصغر سید ساداتیان، .9

 رشد جوانه: تهران(.کنعانی حجت ترجمه)نفس، عزت و هویت(. م5914.)دوآن شولتس، .50

 پایان. کریم رباط ابتدایی مقطع آموزان دانش نفس به اعتماد با زندگی های مهارت رابطه بررسی(.ش 5795.)مریم صابوناتی، .55

 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، نامه

 (ش 5712) مدرسین اسالمی موسسه:قم.البهیه االنوار(. ق 5747.)عباس شیخ قمی، . 5

 رشد جوانه: تهران(.دهقانی الله ترجمه)کنیم، باور را خود چگونه(. ش 5713.)لیندن گیل فیلد، .57

 فرهنگ ندای انتشارات:تهران. خوشبختی راه نفس به اعتماد(. ش 5731.)نینوایی،ژیال .54

 اندیش نو نسل: تهران(.وند خواجه نورعلی ترجمه.)نفس به اعتماد تقویت عملی کارهای راه(.ش 5715.)کنت همبلی، .51

 


