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تاثیر روش کالس درس باز مبتنی بر نظریه اگزیستانسیالیسم بر عزت نفس دانش آموزان
افسانه

احمدی 1

 1کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی ،معلم استان ایالم  ،شهرستان مهران

چکیده
مقاله حاضر از نوع تحلیل کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران این عرصه به رشته تحریر در آمده است  .هدف
از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش کالس درس باز مبتنی بر نظریه اگزیستانسیالیسم بر عزت نفس دانش آموزان است.
نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش کالس درس باز بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر مثبتی دارد و هرچه کالس به صورت
راحت تر و قابل انعطاف تر باشد به همان میزان عزت نفس دانش آموزان بیشتر خواهد بود .مشارکت فعال دانش آموزان در امر
تدریس موجب افزایش حس اعتماد به نفس و جرأت ورزی در شاگردان می شود .آموزش مهارت ها در کالس درس باز میزان
برابری دانش آموزان را افزایش می دهد وبه آن ها امکان می دهدتا بدون اضطراب احساسات وعقاید خود را به راحتی ابراز کنند.
واژههای کلیدی :کالس درس باز ،اگزیستانسیالیسم ،عزت نفس
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مقدمه
هر جامعه ای از نهاد های مختلفی شکل گرفته است که هر کدام عهده دار رفع یکی از نیازهای اساسی آن است .نهاد تعلیم
وتربیت عهده دار آموزش نیروی انسانی  ،تربیت افراد ماهر ودر نهایت تضمین سالمت اخالقی وتربیتی جامعه است .نهاد تعلیم
وتربیت به مثابه ی قلب جامعه است؛ زیرا کارکرد صحیح سایر نهاد ها در گرو تربیت انسان های توانمند در تعلیم وتربیت است
)حبیبی)1394 ،در این میان روش های تدریس نقش ویژه ای دارد .روش های تدریس در امر یادگیری نقش کلیدی دارد و
دادن دستورالعمل به دانش آموز مانند یک کشتی خالی که هر نوع اطالعات را میتوان به آن انتقال داد کارساز نیست) نواز،
حسین ،عباس و جاوید .)2014،یادگیری فعال میتواند در مقابل یادگیری سنتی قرار گیرد .اصطالح یادگیری فعال ،طیف
گسترده ای از استراتژی های یادگیری به منظور تشویق مشارکت فعال دانش آموزان ،در امر یادگیری است  .یادگیری فعال در
رویکرد یادگیرنده محور می تواند باعث یادگیری معنی دار شود که در آن دانش آموزان به طور مؤثر به ساخت دانش جدید
خود میپردازند)تونا .)2012،یکی از روش های فعال تدریس روش کالس درس باز می باشد .این روش از دیدگاه
اگزیستانسیالیسم نشأت گرفته است . .محور توجه این مکتب ،وجود انسان است که از نظر پیروان آن مهم ترین مسأله هستی
است و هیچ چیزی سابق بر آن وجود ندارد .به عقیده پیروان این مکتب ،انسان با تکیه بر اختیار و اراده آزاد خود و بدون نیاز
به وجود خالق می تواند شخصیت و ماهیت خود را به ر گونه که بخواهد شکل دهد و تنها اوست که انتخاب می کند چه
هنجارها و ارزش هایی باید در پیشبرد زندگی اش یاریگر او باشند)خیری.)1390،
بیان مساله
مشارکت فعال دانش آموزان در امر تدریس موجب افزایش حس اعتماد به نفس و جرأت ورزی در شاگردان میشود .آموزش
مهارت ها در کالس درس باز میزان برابری دانش آموزان را افزایش می دهد وبه آن ها امکان می دهدتا بدون اضطراب
احساسات وعقاید خود را به راحتی ابراز کنند .در وقت مناسب "نه "بگویند وبدون ضایع کردن حق دیگران در مقابل رفتار
آنان واکنش نشان دهند در صورت نیاز ابراز عقیده کنند یا از عقیده مطرح شدهدفاع کنند.
همچنین ویلسون ،بوش و کیم ( )2017دریافتند که موفقیت خواندن باعث افزایش عزت نفس و درک خواندن می شود .ویلیام
جیمز پایه گذار روانشناسی غربی ،عزّت نفس را به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمت روان معرفی می کند .سالمت روان جزء
جدایی ناپذیر شخصیت بهنجار و سالم به شمار آمده و عزّت نفس از مولفه های اصلی و مهم آن تلقی می شود) هو .)2017،
عزّت نفس که ارزیابی ارزشمندی خود است ،به وسیله ی قضاوت و مقایسه شکل می گیرد )نف .)2011،به نظر اسمیت و
کوپر( )1967احساس ارزشمندی از توانایی های خود ،عزّت نفس نامیده می شود .عزّت نفس به چگونگی احساس فرد درباره
ی ویژگی های مختلف خود مربوط است) کوشکی ،سپاه منصور و نوشاد.)2009،
موفقیت در مهارت خواندن همچنین عزت نفس افراد را متأثر می کند .دانش آموزانی که در این حوزه مشکل دارند در
درازمدت خود را شکست خورده تصور میکنند و باعث ایجاد مشکالت هیجانی ،اضطراب از مدرسه و استفاده از راهبرد محافظت
از خود می شوند .با توجه به ترس از شکست ،کودکان به طور عمدی ،تمایل به اجتناب از موقعیات چالش برانگیز به وسیله
کاهش تالش و استفاده از رفتارهای خودناتوان کننده با هدف حفاظت از عزتنفس پیدا می کنند)سیگ حداد.)2004،

67

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال دوم  ،شماره ، 16آبان 1399

اگزیستانسیالیسم
اگزیستانسیالیسم که اغلب به اصالت بشر یا اصالت وجود ترجمه میشود ،از جدیدترین مکاتب فلسفی معاصر است که اولین بار
بطور مشخص در قرن  19توسط فیلسوف و اسقف دانمارکی سورن کییرکیگارد پا به عرصه وجود گذاشت  .این مکتب بعدها
توسط اندیشمندان دیگری همچون مارتین هایدگر ،کارل یاسپرس  ،گابریل مارسل و ژان پل سارتر ،رشد و پرورش بیشتری
یافت و در عین حال انشعاباتی در آن پدید آمد و به دو شکل اگزیستانسیالیسم مسیحی و اگزیستانسیالیسم الحادی تقسیم
شد .کییرکیگارد ،یاسپرس و گابریل مارسل از گروه اول و سارتر و پیروان او از گروه دوم محسوب می شوند  .تردیدی نیست
که مکتب های فکری و اجتماعی ،ریشه های عمیقی در فرهنگ و تمدن گذشته زادگاه خود دارند .لذا برای درک مفاهیم
موجود در چنان مکتبی ناگزیر از مطالعه زمینه فرهنگی و اوضاع اجتماعی مقارن آنها هستیم)دفتر برنامه ریزی درسی.)1369،
محور توجه این مکتب ،وجود انسان است که از نظر پیروان آن مهم ترین مسأله هستی است و هیچ چیزی سابق بر آن وجود
ندارد .به عقیده پیروان این مکتب ،انسان با تکیه بر اختیار و اراده آزاد خود و بدون نیاز به وجود خالق می تواند شخصیت و
ماهیت خود را بهر گونه که بخواهد شکل دهد و تنها اوست که انتخاب می کند چه هنجارها و ارزش هایی باید در پیشبرد
زندگی اش یاریگر او باشند .این مکتب در فاصله سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم ،نمود بیشتری پیدا کرد و از آنجایی
که نگرانی ها و دردهای همگانی بشر را مورد توجه خود قرار می داد ،در این سال های دلهره و اضطراب ،تبدیل به ابزار
مناسبی برای بیان این درد و رنج ها گشت)خیری.)1390 ،
اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش
این مکتب در قرن بیستم ،به ویژه در خالل جنگ جهانی دوم و بعد از آن به اوج شهرت خود رسید.با این که ون کولوموریس
آموزش وپرورش اگزیستانسیالیستی را به طور ویژه تعریف نمی کند ولی معتقد است که آموزش وپرورش باید در فرا گیرنده
موجب " اشتداد آگاهی "گردد.این آگاهی بدان معنی است که دانش آموزان باید تشخیص دهند که در مقام فرد به طور پیگیر
،آزادانه ،مستقالنه وخالقانه دست به انتخاب می زنند این آگاهی متضمن مسئولیت فرد در تعیین چگونگی زندگانی خود ونحوه
ی آفرینش تشخیص فردیخویش است .هدف چنین آموزش وپرورشی عبارت است از بیدار کردن وشدت بخشیدن به خود
آگاهی فرد .آموزش وپرورش اگزیستانسیالیستی عناصری از تجربه را مورد توجه قرار می دهد که ذهنی ،شخصی وعاطفی
باشند ورویارو شدن انسان را با موقعیت هایی ترغیب می کند که او را به سوی این شناخت رهنمون باشند.که انتخاب های
انسان مستلزم طرح پرسش شخصی درباره ی خیر وشرودرست ونادرست است.
آموزش وپرورش اگزیستانسیا لیستی آزادی انسان را به عنوان مهمترین وظیفه خود تلقی می کند .اهداف چنین آموزش
وپرورشی را نه می توان از پیش تعیین کرد ونه معلم ونظام آموزشی می توانند آن را به دانش آموزان تحمیل کنند.مسئولیت
آموزش وپرورش هر کسی به عهده ی خود اوست .به طور خالصه ،آموزش وپرورش اگزیستانسیالیستی تالش می کند که:
 .1توجه آگاهانه ای را درباره ی نهاد ها ،نیرو ها وروند هایی که آزادی را محدود می کند ایجاد کند.
 .2آگاهی فرد را در خصوص آزادی برای انتخاب شدت بخشد.
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 .3این حس را پرورش دهد که هر انسانی مسئول هویت فردی خود واقدام برای تحقق " من "در حال تکمیل خویش
است.
 .4بین انتخاب های با معنی وپیش وپا افتاده تمایز قائل شود) گوتک  1935 ،؛ ترجمه محمد باقر پاک سرشت.)1380،
تدریس و یادگیری اگزیستانیالیستی
اگرچه مربی اگزیستانیالیست ممکن است روش های تربیتی متنوعی را برای کار خود برگزیند ،نباید اجازه داده شود که هیچ
کدام از این روشهای رابطه «من و تو» را که باید بین معلم و شاگرد وجود داشته باشد ،مخدوش سازد.
محاوره سقراطی روش مناسبی برای معلمان اگزیستانسیالیست است گفت و شنود میتواند سؤاالتی را برای متعلمان مطرح کند
تا آنان نسبت به شرایط زندگی خویش آگاهی حاصل کند .در امتداد از روش گفت وشنود معلم اگزیستانسیالیست ،برخالف
مربی ایدئالیست ،پاسخ سؤاالت مطرح شده را نمیداند ،در حقیقت بهترین نوع سؤال فقط در معنی آفرینی خود دانش آموز قابل
پاسخ است .در روش شناسی اگزیستانسیالیستی معلم تالش می کند که متعلم را ترغیب کند تا از طریق طرح سؤاالتی در
خصوص معنای زندگی به حقیقتی شخصی دست یابد و این راه موجبات «اشتداد آگاهی » او را فراهم سازد .وظیفه معلم آن
است که برای یادگیری موقعیتی فراهم کند که طی آن شاگردان بتوانند ذهنیت خویش را ابراز کنند .تنها متعلم است که می
تواند با مسئولیت خویش برای نیل به هویت فردی رو در رو گردد .معلم و متعلم به یک اندازه در ایجاد «اشتداد آگاهی »
مسئولیت دارند .این گونه آگاهی مستلزم این احساس است که فرد باید شخصاً با وجوه اخالقی و زیبایی شناختی وجود درگیر
شود)گوتک  ، 1935 ،ترجمه محمد باقر پاک سرشت .)1380 ،اگزیستانسیالیسم ها بر اساس دیدگاه های خود در مورد تعلیم و
تربیت روش کالس درس باز را که از زیر مجموعه های روش های فعال تدریس می باشد  ،در مورد روش تدریس مناسب
پیشنهاد می دهند.
روش فعال تدریس
امروزه زیاد صحبت کردن معلم به عنوان یک سنت درآمده است .زیرا خود او نیز زمانی به عنوان دانش آموز شنونده صحبتهای
بیش ازحد معلمان خود بوده است .معلمی که با روش سخنرانی بر کالسش حکم روایی میکند به دانش آموزان اجازه فعالیت
ذهنی و انتخاب را نمیدهد .آموزش وپرورش یک فرایند سیستماتیک است و به طور عمده تمرکز آن بر آموزش و همچنین
یادگیری است .روش های تدریس در امر یادگیری نقش کلیدی دارد و دادن دستورالعمل به دانش آموز مانند یک کشتی خالی
که هر نوع اطالعات را میتوان به آن انتقال داد کارساز نیست(نواز ،حسین ،عباس و جاوید.)2014 ،یادگیری فعال می تواند در
مقابل یادگیری سنتی قرار گیرد .اصطالح یادگیری فعال ،طیف گسترده ای از استراتژی های یادگیری به منظور تشویق
مشارکت فعال دانش آموزان ،در امر یادگیری است  .یادگیری فعال در رویکرد یادگیرنده محور می تواند باعث یادگیری معنی
دار شود که در آن دانش آموزان به طور مؤثر به ساخت دانش جدید خود میپردازند(تونا .)2012،انگیزه یادگیری فعال؛ به
هرگونه فرآیندی گفته میشود که به خودی خود از سوی فراگیر ،فعاالنه و برای حفظ رفتار یادگیری اعمال میشود(هانگ ،راچ و
لیو .)2012،سرزو معتقد است که یادگیری فعال و مشارکت فعال دانش آموزان در درس ریاضی در حل مشکل و افزایش
یادگیری ریاضیات مؤثر است .بعضی معتقدند مشارکت فعال در امر یادگیری سبب تعامل دو سویه معلم و دانش آموز و
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همچنین ،ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی و تنوع آموزشی میشود  .زیرا فقدان انگیزه و انعکاس آن ،توانایی یادگیری فعال را
تحت تأثیر قرار میدهد(روتگنز و اسمیت.)2011،
تعریف کالس درس باز
هس و اوروی ()2008بیان می کنند که کالس درس باز دارای اخالق دموکراتیک است .جایی که دانش اموزان در آن احساس
راحتی می کنند و در ان مشغول بحث و گفتو هستند .در این کالس معلمان فضایی را ایجاد می کنند که در آن دانش اموزان
موضوعات مربوطه را مطرح می کنند ،نظرات خود را بیان می کنند و دیدگاه های متنوعی را بررسی می کنند.
جان هولت ،یکی از طرفداران آزادی کودکان و «آموزش و پرورش باز» نسبت به دیدگاه تربیتی اگزیستانسیالیستی رویکردی
عملی در محیط مدرسه دارد .نظریه های تربیتی هولت از تجارب او در نقش آموزگار دبستان نشئت گرفت او که از قیود
ساختارها و دیوان ساالری های مدارس سنتی ناراضی بود ،از آن گونه اصالحات تربیتی حمایت می کرد که آزادی یادگیری را
برای کودک تأمین کند .هولت در آزادی و فراسوی آن به دفاع از یادگیری باز پرداخت .طبق عقیده هولت ،بچه ها «باهوش ،پر
جنب و جوش ،کنجکاو ،مشتاق یادگیری و مستعد آن اند» و برخالف شیوه معمول مدارس سنتی ،نیازی نیست که با اغفال ،
لطائف الحیل با زور وادار به یادگیری شوند .تحمیل های مداوم و غیر ضروری ،فرصتهای انتخاب آزاد را که برای رشد هوشمندانه
و انسانی ضرورت دارند ،محدودمیکنند .هولت مانند مربیان اگزیستانسیالیست میخواست در متعلمان ایجاد آگاهی کند تا خود را
مسئول انتخاب های خویش بدانند ،او برای یادگیری ،کالس درس باز را به عنوان محیطی که امکانات فراوانی را برای انتخاب
ایجاد میکند ،پیشنهاد مینماید ،به طوری که بچ هها از راه پیگیری عالئقشان به یادگیری نایل آیند بی آنکه از جانب معلم یا
مدرسه تحت فشار قرار گیرند.

آموزش و پرورش باز و غیر رسمی
مدارس ،مانند سایر نهادها ،قانون مدار و بوروکراتیک هستند با اینکه هنجارها در خدت افرادند ولی با گروه هماهنگی دارند .
مدارس که اصوالً سن محورند .قطع نظر از پارهای استثناها ،کالسهای کودکان و نوجوانان را در گروههای سنی خاص در
راستای مدارج سازمان] مدرسه [ارتقا میدهند به دلیل وجود این الگوهای نهادی و سازمانی ،ایجاد امکانات یادگیری
اگزیستانسیالیستی در صحنه مدرسه دشوار است گرچه غیرممکن نیست.به دلیل قید و بندهای موجود در مؤسسات آموزشی و
پرورش رسمی  ،بعضی از مربیان توجه خود را به آموزش و پرورش غیررسمی و عاری از تشریفات خارج از مدرسه معطوف
داشتهاند .مثالً ایوان ایلیچ آموزش رسمی را فرایند نهادینه شدهای تعریف کرده است که:
.1

کودکان و نوجوانان را در مؤسسات خاصی محصور می کند.

 .2حضور اجباری و تمام وقت آنان را در این مؤسسات ضرروی میداند.
.3

آنان را تحت قیومت معلمان قرار میدهد.

.4

مقرر میدارد که برنامهای فرمایشی و اجباری را به اتمام برساند.
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ویژگی های کالس درس باز
گو کی ،زی گیانگ و یا ( )2016بیان می کند در کالس درس باز آموزشی ،محتویات تدریس می تواند از طیف وسیعی از مواد
آموزشی و حتی موضوعاتی در زمینه به چالش کشیدن فرضیه های ثابت شده باشد که می تواند افق دید دانش آموزان را
گسترش دهد و آموزش های کافی را انجام دهد  .در عین حال ،مکان های تدریس دیگر در کالس درس محدود نیستند و می
توانند به کالس دیگر یا اینترنت گسترش پیدا کنند  .به عنوان مثال ،استفاده از محیط باز اینترنت و منابع کتابخانه ها برای
تحقق بخشیدن به محتوای آموزشی ،دانش آموزان را برای پرورش و پرس و جو به طور گسترده ای در دانش مربوطه فعال
کرده و کمک می کمند تا محتویات آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
معلم باید سعی کند موقعیت ها را ایجاد کند ،عالقه های یادگیری دانش آموزان را القا کند ،فعالیت های عملی دانش آموزان
هدایت کند ،دانش آموزان در موقعیت های خاص سواالت را مطرح کنند و سواالت را با اکتشاف مستقل حل کنند معلم
همچنین باید دانش آموزان را سازماندهی کند که به طور گسترده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و یاد بگیرند که در کاوش ها
همکاری و نوآوری کنند تا دانش آموزان بتوانند از آنچه که به زندگی واقعی می آموزند برای حل مسأله واقعی استفاده کنند و
درک درستی از جهان داشته باشند)دید و همکاران.)2014،
عزت نفس
بیابانگرد ( )1387بیان میکند داشتن عزت نفس سالم یکی از نیازهای اساسی انسان است و چیزی است که ما پیوسته برای
رسیدن به آن تالش میکنیم .سیف ( )1368در تعریف عزت نفس چنین آورده است « نیاز به احترام به خود ،به عبارت دیگر
عزت نفس عبارت است از نیاز به کسب موفقیت و تأیید یا نیاز به ایجاد تصورمثبت درباره خود و دیگران و اینکه دیگران او را
فردی قابل احترام بدانند».
ویلیام جیمز عزت نفس را تابع کسری از موفقیت ها بر انتظارات خود می داند ،به طوری که هر چه موفقیت های شخص بیشتر
از انتظاراتش باشد ،عزت نفس او نیز بیشتر خواهد بود و در صورتی که عکس آن صادق باشد ،عزت نفس کمتری خواهد
داشت(اسالمی نسب.)1373،
اسالمی نسب( )1373عزت نفس را درکی می داند که فرد از خودش دارد و این درک ،با قضاوت های ارزشی همراه بوده و
میزانی از خویشتن پذیری و حرمت نفس را در بر میگیرد .او قضاوت های ارزشی فرد را همیشه مثبت نمی داند.
عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطالعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی میشود به دست می
دهد(شاملو.)1387،
ویژگی های افراد دارای عزت نفس
عزت نفس در ما ودیگران به شکل های متفاوتی ظاهر می شود اما به طورکلی عزت نفس را می توان در حالت چهره  ،رفتار ،
صحبت و حرکت اشخاص مشاهده کرد  .برخورد باز و گشوده با انتقادها و راحتی در پذیرش اشتباهات نمونه هائی از شکل عزت
نفس است  .کالم و حرکات شخص دارای عزت نفس از کیفیت راحت برخوردار است  .به عبارت دیگر طرز کالم و حرکات
شخص دارای عزت نفس از کیفیت راحت برخوردار است .به عبارت دیگر طرز کالم و حرکات شخص نشان می دهد که او در
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جنگ با خویشتن نیست و با دیگران نیز جنگی ندارد  .هماهنگی میان آنچه شخص می گوید و انجام می دهد یعنی از خود
پنهان نمی شود و با خود در جنگ و ستیز نیست  .دروغ  .ریاکاری و پنهان کاری در افراد دارای عزت نفس سالم وجود
ندارد(بیابانگرد .)1387،
عزت نفس و فرهنگ
نیروهای فرهنگی تأثیر عمیقی بر عزت نفس دارند .برای مثال تأکید خیلی زیاد بر مقایسه اجتماعی در مدرسه می تواند توضیح
دهد که چرا کودکان ژاپنی به رغم پیشرفت تحصیلی بیشتر ،در عزت نفس نمره کمتر از کودکان امریکایی کسب می کنند.
در مدارس آسیایی ،در مقایسه ،جدی و معیارها باال هستند .در عین حال ،کودکان آسیایی برای افزایش عزت نفس شان کمتر به
مقایسه اجتماعی می پردازند و چون فرهنگ آنها برای فروتنی و هماهنگی اجتماعی ارزش قایل است ،از این که خود را به
صورت مثبت ببینند ،خودداری می کنند؛ ولی دیگران را سخاوتمندانه تحسین می کنند(مارشال ریو ،2005 ،ترجمه سید
محمدی.)1396،
عزت نفس و روش های فرزند پروری
کودکانی که والدین انها از روش های تربیت مقتدرانه استفاده می کنند ،در مورد خود احساس خوبس دارند ،تربیت محبیت
امیز و مثبت به کودکان این امکان را می دهد که بدانند که به عنوان فردی ارزشمند و شایسته مورد قبول هستند و انتظارات
جدی اما مناسب که با توضیحات همراه باشند ،به کودکان کمک می کند تا رفتار های خویش را در برابر معیار های معقول،
ارزیابی کنند .والدین کنترل کننده احساس بی کفایتی را به فرزندان منتقل می کنند که با عزت نفس پایین ارتباط دارد .در
مقابل والدینی که بیش از حد اغماض می کنند ،باعث میشوند که فرزندان آنها عزت نفسی داشته باشند که به طرز نامعقولی
باالست و در عین حال رشد انان را تحلیل می برند.این کودکان مشکالت سازگاری ،از جمله پرخاشگری دارند).برک 2007 ،؛
ترجمه سید محمدی.)1396،
نظریه های عزت نفس
نظریه کوپر اسمیت
کوپر اسمیت عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می داند که معموالً با توجه به خویشتن حفظ می شود .کوپر اسمیت چهار عامل
اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می کند  .نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل ،میزان احترام ،پذیرش و عالقه مندی که یک
فرد دریافت می کند .دومین عامل تجارب موفقیت هایمان در زندگی و سومین عامل ارزشها و انتظاراتی است که بر مبنای آن
تجارب را مورد تفسیر قرار میدهیم و چهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش می باشد (پروین ، 2000 ،ترجمه
جوادی و کدیور.)1395،
نظریه مازلو مازلو در سلسله مراتب نیازها و در سطح سوم  ،احترام به خود یا عزت نفس را قرار می دهد که مشتمل بر تمایل
شایستگی ،چیرگی ،پیشرفت  ،توانمندی ،کفایت ،اطمینان ،استقالل و آزادی است .زمانی که این نیازها ارضا شود ،فرد احساس
ارزشمندی ،توانایی ،قابلیت مثمرثمر بودن و اطمینان می کند و چنانچه این نیازها برآورده نشود ،فرد احساس حقارت ،
درماندگی  ،ضعف و دلسردی و ناامیدی می کند (مازلو.)2000 ،
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نظریه راجرز
راجرز ،عزت نفس را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن خود ویا نوعی قضاوت نسبت به ارزشندی وجودی خود تعریف
کرده است .او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زود گذر نیست .بر طبق نظر راجرز ،عزت نفس در
اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می آید .نیاز به توجه مثبت دیگران ،شامل بازخوردها ،طرز برخورد گرم و محبت آمیز،
صمیمیت ،پذیرش و مهربانی از طرف محیط به خصوص اولیاء کودک است (شاملو)1390 ،
نظریه ویلیام جیمز
در بررسی عزت نفس ،اولین کار توسط ویلیام جیمز انجام شده است .او معتقد بود که تصور فرد از خود در حین تعامالت
اجتماعی  ،یعنی از زمانی که متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می گیرد ،شکل می گیرد.

نتیجه گیری
بنابر مواردی که بیان شد روش کالس درس باز بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر مثبتی دارد و هرچه کالس به صورت راحت تر
و قابل انعطاف تر باشد به همان میزان عزت نفس دانش آموزان بیشتر خواهد بود .مشارکت فعال دانش آموزان در امر تدریس
موجب افزایش حس اعتماد به نفس و جرأت ورزی در شاگردان میشود .آموزش مهارت ها در کالس درس باز میزان برابری
دانش آموزان را افزایش می دهد وبه آن ها امکان می دهدتا بدون اضطراب احساسات وعقاید خود را به راحتی ابراز کنند .در
وقت مناسب "نه "بگویند وبدون ضایع کردن حق دیگران در مقابل رفتار آنان واکنش نشان دهند در صورت نیاز ابراز عقیده
کنند یا از عقیده مطرح شده دفاع کنند.
شرفی و همکاران()1394در پژوهشی با عنوان تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی بر روی تن از
دانشجویان روزانه و شبانه ی مقطع کارشناسی دریافتند که جنس ،عزت نفس خانوادگی ،عزت نفس اجتماعی ،رشته تحصیلی و
عزت نفس تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی موثر بودند.
غباری بناب و حجازی( )1386در پژوهشی با عنوان رابطه جرءت ورزی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان
تیزهوش و عادی نشان دادند که دانش آموزان تیزهوش در هر سه متغیر جرئتورزی ،عزت نفس و پیشرفت تحصیلی بر دانش
آموزان عادی برتری داشتند ،اما تفاوتی بین متغیرهای فوق در دو جنس مالحظه نشد .از سوی دیگر هر سه متغیر جرأت ورزی،
عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی دارای رابطة معنادار بودند ،اما در دانش آموزان تیزهوش تنها بین دو متغیر
جرأت ورزی و عزتنفس رابطه وجود داشت .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جرأت ورزی و عزت نفس ،توانایی
پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی را داشتند.
غباری بناب ،پیرزادی و بخشی( )1395در پژوهشی با عنوان تأثیر اموزش راهبردهای فراشناختی مسأله مدارانه و خودنظارتی بر
دانش فراشناختی و عزت نفس دانش اموزان مبتال به یادگیری پایه پنجم دریافتند که آموزش راهبردهای فراشناختی و کارت
های خودنظارتی بر اگااهی فراشناختی دانش آموزان مبتال به مشکالت خواندن تأثیر مثبت و معنادار دارد.
ناولز و کافری رایت( )2015در پژوهشی با عنوان ارتباط کالس درس باز با جنبش اجتماعی شهروندان بیان می کنند که کالس
درس باز نقش خاصی در توسطه دانش دانش آموزان و کارامدی آنها در یک شهرند فعال شدن دارد.
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کالورن()2010در پژوهشی به مقایسه کالس های پویا و باز با کالس های سنتی پرداختند .نتایج نشان داد که کالس های باز و
پویا برای رشد شرایط پژوهش ،کنجکاوی ،دستکاری ،خودفرمانی و یادگیری مناسب است .اما کالس های سنتی در امتحان
گرفتن ،درجه بندی ،تدریس مقتدرانه با سختگیری دنبال میشد و تغییر کمی در برنامه اموزشی خود ایجاد می کردند.
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