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تقويت اعتماد به نفس در کودکان؛ چگونه؟
دکتر احمد بهپژوه
استاد روانشناسي
دانشگاه تهران
آيا ميدانيد که اعتماد به نفس در
کودکان ارثي نيست؟
آيا ميدانيد که ما ياد ميگيريم به
خوداعتمادکنيميانکنيم؟
آيا ميدانيد که ريشههاي اعتماد
به نفس در کودکان به شيوههاي
تربيتي مادر ،پدر و معلم مربوط ميشود؟
آيا ميدانيد که اعتماد به نفس در
کودکان را میتوان به شيوههاي
گوناگونتقويتکرد؟
آيا فرزند شما دربارة تواناييها و
شايستگيهاي خود ترديد دارد؟
آيا شما بهعنوان مادر يا پدر
ميتوانيد با اعتماد به نفس در
جمعصحبتکنيد؟

هستيد؟

آيا شما بهعنوان مادر يا پدر از
اعتماد به نفس الزم برخوردار

مقدمه
بزرگترین سرماية انسان ،اعتماد به نفس است.
حضرت علي (ع)
هر انساني براي زندگي موفق و سالم ،به اعتماد به نفس
نياز دارد و باالترين موهبتي که والدين ميتوانند به
فرزند خود بدهند ،اعتماد به نفس است .شيوة رفتار
پدر و مادر با کــودک ،ميتواند موجب ايجاد يا از بين
رفتن اعتماد به نفس شــود .شــيوة برخورد ،شيوة
حرف زدن پــدر و مادر با فرزندش و انتخاب کلمهها و
جملههاي مورد استفاده ،امکان دارد براي هميشه در
ذهنکودکتأثیربگذارد.شايانذکراستکهمعلمانو
همساالنوافرادجامعههمبابرخوردوواکنشمناسب،
ميتوانند به کودکان اعتماد به نفس بدهند .اعتماد به
نفس ،کليد موفقيت و ســامت است و نفس يا خود،
مرکز اصلي شخصيت است .اعتماد به نفس با سالمت
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رواني و ميزان سازگاري رواني فرد رابطة مثبت دارد.
درجاتي از اعتماد به نفــس در همۀ ما وجود دارد ،اما
گاهي اوقات ميزان اعتماد به نفس ما تغيير ميکند و
گاهي باال و زماني پايين ميرود .تصور اکثر ما از اعتماد
به نفس ،اعتماد داشتن به خود در انجام کارهاي خاص
است .اگر اعتماد به نفس ما بر پايۀ کارهايي باشد که
به خوبي انجام ميدهيم ،فقط بعضي وقتها احساس
اعتماد به نفس ميکنيم و آن موقعي است که آن کار
به خصوص را انجام ميدهيم .در عين حال عدم اعتماد
بهنفسميتواندمانعشکوفاييقابليتهاوخالقيتها
شود .کودکاني که اعتماد به نفس پاييني دارند ،اغلب
احســاس حقارت میکنند و دچار مشکالت زيادي
ميشوند .از اين رو ،روانشناسان و متخصصان تعليم و
تربيتبر اينباورند که مهمتریننقش وکارکرد اعتماد
به نفس اين است که ميتواند موجب رشد و شکوفايي
استعدادها شود و عامل حرکت و پويايي است.
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توصيههايي براي تقويت
اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس چيست؟

اعتماد به نفس عبارت است از ميزان
شناخت ،اطمينان و ارزش و اعتباري
که فــرد از خود و شايســتگيها و
قابليتهاي خود و تواناييهاي خود
در زمينههاي گوناگون براي خود قائل
است.
اعتمادبهنفس،يعنيخودراچگونه
ديدن ،چگونه درک کردن و ارزشيابي
خود.
اعتمادبهنفس،يعنيايمانبهخودو
تواناييهاي خود و تکيه به خود.
اعتماد به نفس ،يعني داشــتن
باورها ،افکار و احساسات درست و
واقعيومثبتدربارۀخودوتواناييها،
استعدادهاومحدوديتهایخود.
الزمةاعتمادبهنفس،خودشناسي
است.
الزمة اعتمــاد به نفس،
احســاس اطمينــان از
تواناييهاي خود است.
الزمة اعتمــاد به نفس،
يادگيري ،عمــل کردن ،تمرين
و کســب مهارتهاي الزم و مربوط
است.

چه عواملي در ايجاد اعتماد به نفس دخالت دارند؟

هيچکسازمادربااعتمادبهنفسيابدوناعتمادبهنفسمتولدنميشودواعتمادبهنفس
ژنتيکينيست؛بلکهعواملمتعدديدرايجاداعتمادبهنفسافرادمؤثرهستند.بيشک
مهمترينعاملشکلگيرياعتمادبهنفس،برخوردوواکنشمطلوبمادر،پدرواعضای
خانوادهاست.اعتمادبهنفسکودکدردرجۀاولازاعتمادبهنفسوالدين،بهويژهمادر،
ش و واکنش والدين نسبت به خود و نگرش و واکنش والدين نسبت به فرزندشان
نگر 
تأثیر ميپذيرد .بديهي اســت پدر يا مادري که خود اعتماد به نفس ندارد ،استقالل
رأي ندارد ،درست نميتواند تصميم بگيرد و شخصيتي متزلزل دارد ،فرزند آنها نيز
اعتماد به نفس نخواهد داشت .همچنين پدر و مادري که به وجود فرزند خود افتخار
نميکنندواورامانعخوشبختيخودميدانند،امرونهيميکنند،دستورميدهندوبه
فرزندشانآزاديعملنميدهند،تبعيضقايلمیشوند،ازلقبهاوبرچسبهایزشت
استفاده میکنند ،تواناییهای فرزند خود را دست کم میگیرند ،فرزند خود را سرزنش
و تهديد میکنند و او را مورد تمسخر قرار میدهند؛ موجب ميشود فرزندشان اعتماد
به نفس خود را از دست بدهد .بعد از نقش پدر و مادر ،بايد به نقش و تأثیر خواهر و برادر
و اقوام نزديک اشاره کرد .آنگاه مديران ،معلمان ،همساالن و دوستان در جهت ايجاد و
شکلگيرياعتمادبهنفسدرکودکان،نقشتعيينکنندهایدارند.

روانشناسی كودك

ايجاد
موقعيتهاي
موفقيتآميز

احساس
خود
ارزشمندي

اعتماد به
نفس

سعي کنيد براي فرزندتان موقعيتهاي
موفقيتآميز فراهم کنيد ،تا به احســاس
خودارزشمندي نايل شــود و در نتيجه به
اعتماد به نفس دست يابد.
ســعي کنيــد تالشهــای فرزندتان را
تحســين کنيد و اهميت سختکوشي و
اراده ورزيــدن را بــراي او توضيح دهيد و
منافع و پيامدهاي مطلوب آن را بيان نماييد
(استفاده از داستانها و مثالها).
سعي کنيد به موفقيتها و پيشرفتهای
فرزندتان توجه کنيد.
به فرزندتان کمک کنيد تا دستاوردهای
خــود را واقعبينانــه ارزيابی کنــد و علل
شکستها و موفقيتهايش را بررسي نمايد.
به فرزندتان کمک کنيد تا يک بازی يا يک
کار را شروع کند و با موفقيت به پايان برساند.
بــه فرزندتان کمک کنيد تــا وقت خود را
مديريت و تنظيم کند و برنامهريزي داشــته
باشد.
به فرزندتان محبت کنيــد و با برقراری
رابطۀ مطلــوب با او ،زمينۀ شــکلگيری
اعتماد به نفس را در او ايجاد نماييد (فرايند
اعتمادسازي) (بهپژوه.)1396 ،
ســعي کنيد همواره با فرزندتان صادق
باشــيد ،به او اعتماد کنيد ،بــه او اطالعات
درست بدهيد و او را فريب ندهيد.
ســعي کنيــد از فرزندتــان انتظارهاي
مناســب ،منطقي و واقعي داشته باشيد و
انتظارهاي خود را با سن و توان او هماهنگ
کنيد و از مقايسه کردن او با کودکان ديگر
اجتنابنماييد.
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ســعي کنيد همواره بــه فرزندتان اميد
بدهيد و به او صبر کردن ،استقامت و پايداري
در مقابل سختيها را ياد بدهيد.
ســعي کنيد فرزندتان را همانطور که
هســت ،بپذيريد و او را با ديگــر کودکان
مقايسه نکنيد ،بلکه او را با خودش مقايسه
کنيد و همواره تفاوتهاي فردي را در نظر
داشته باشيد.
سعي کنيد فرزندتان را براي دنياي واقعي
آمــاده کنيد و آموزش دهيــد و بدانيد که:
گلهايی که در گلخانــه پرورش میيابند،
زود پَرپَر میشوند (آموختن براي زيستن)
(بهپژوه.)1396 ،
سعي کنيد فعاالنه به حرفهاي فرزندتان
گوش کنيد و با انتخاب کلمههای مثبت با
آنها به گفتو شنود و بازي بپردازيد.
سعي کنيد فرصتهایی فراهم نماييد تا
فرزندتان احساسات خود را ابراز کند.
ســعي کنيد با فرزندتان دربارة رغبتها
ت کنيــد و به آنها توجه
و عاليق او صحب 
نماييد.
سعي کنيد با فرزندتان دربارة نگرانيهاي
او دربارة مدرسه ،کالس ،درس و دوستانش
صحبت کنيد و در جهت رفــع آنها اقدام
نماييد.
ســعي کنيد زماني که فرزندتان کاري را
درست انجام ميدهد و يا رفتار مطلوبي از او
ظاهر ميشود ،آن کار و رفتار را مورد توجه
قرار دهيد و او را تشويق کنيد.
سعي کنيد رفتارهاي مطلوب خودجوش
فرزندتان را بسيار تشويق کنيد.
ِ
درست ابراز وجود و
سعي کنيد روشهايِ
جلب توجه از طريق رفتارهاي مطلوب را به
فرزندتان آموزش دهيد.
ســعي کنيد به ســؤالهاي فرزندتان با
دقت گوش کنيد و پاســخ مناسب و ساده
دهيد .گاهي هم شما از او دربارة چرايي امور
گوناگون سؤال کنيد.
سعي کنيد از ابراز محبت بيش از حد به
فرزندتان و حمايت بيش از حد او خودداري
نماييد ،زيرا اين وضعيت به خودشيفتگی،
خودخواهــي و ناتوانــي در مقابلــه بــا
محروميتها و وابستگي او منتهي ميشود.
سعي کنيد محيط امن خانوادگي فراهم
کنيد و به نيازهاي رواني او توجه نماييد.
سعي کنيد با شناسايي عوامل اضطرابزا
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سعيکنيدازابراز
محبتبيشاز
حدبهفرزندتان
وحمايتبيشاز
حد او خودداري
نماييد،زيرا
اينوضعيتبه
خودشيفتگی،
خودخواهيو
ناتوانيدرمقابله
بامحروميتهاو
وابستگياومنتهي
ميشود

و ناامنکننــده و از بين بردن آنها (پيش از
تولد ،هنگام تولد و پس از تولد) ،فضايي امن و
مناسب در خانه و خانواده فراهم کنيد.
ســعي کنيد در خانه و خانواده ،محيط
شــادي به وجــود آوريد و از ســتيزهاي
خانوادگيبپرهيزيد.
ســعي کنيد زماني که الزم است کودک
را براي مدت کوتاهي تنها بگذاريد ،اين کار
را مخفيانه انجام ندهيد و او را فريب ندهيد.
بلکه او را آماده کنيد و به او اطمينان دهيد
که باز ميگرديد.
ســعي کنيد در درون فرزندتان احساس
گناه بــه وجود نياوريــد و کاري نکنيد که
کودک خود را مســئول خستگي ،پيري و
مشکالت خانواده تصور کند.
ســعي کنيد به فرزندتان در امور خانه و
مدرسه مســووليت بدهيد و مشارکت او را
جلبکنيد.
ســعي کنيد به فرزندتــان مهارتهای
اجتماعی و دوســتيابی را آموزش دهيد و
او را تشــويق کنيد با کودکان ديگر بازی و

صحبت کند و برای خود دوست پيدا کند.
سعي کنيد دوستان فرزندتان را بشناسيد،
از آنان با احترام ياد کنيــد و با آنان ارتباط
صميمانهبرقرارنماييد.
سعي کنيد به فرزندتان روشهاي مناسب
اعتراض کــردن ،نه گفتــن ،گرفتن حق،
جرأتورزي و از خود دفاع کردن را بياموزيد.
ســعي کنيد به فرزندتــان توصيه کنيد
خودش باشد و استقالل خود را حفظ کند و
کورکورانه از کسي پيروي نکند.
ســعي کنيد به فرزندتان ياد بدهيد به آنچه
کــه دارد فکر کند ،نه به آنچه کــه ندارد و قدر
نعمتهايشرابداندوشاکرباشد(مثبتنگري).
سعي کنيد فعاليتهاي مشترک و اوقات
فراغتمشترک تعريفکنيدوگاهيبافرزند
خود به ورزش بپردازيــد و در بازيهاي او
مشارکت نماييد (مانند ،خريد کردن ،پارک
رفتن ،نظافت خانه و ماشين ،تعمير وسايل
خانه ،تماشــاي تلويزيون ،بــازي فوتبال،
شرکت در مهمانيها ،فعاليتهاي مذهبي
و جلسۀ قرآن).
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گوناگون فکر کند ،نظرش را ابراز کند و سؤال
مطرح نمايد (تقويت روحية پرسشگري).
به فرزندتان کمک کنيد تا با ورزش کردن
منظموبااجرايتمرينهايحرکتي،تناسب
اندام و مهارتهــاي حرکتي خود را تقويت
کند.
به فرزندتان کمک کنيد تا کارهاي خود را
با دقت و بدون شتابزدگي انجام دهد.
بهفرزندتانکمککنيدتاپاسخگويرفتار
و اعمال خود باشد و مسئوليت کارهايش را
ت اعمال و رفتارهاي
بپذيرد .شما مسئولي 
فرزندتان را به عهده نگيريد و او بايد ياد بگيرد
که ديگران را مســئول اعمال خود نداند( .
تقصير را به گردن ديگران انداختن! )

ســعي کنيد فرزندتان را غير مشروط و
بدون قيد و شرط دوست بداريد (من وجود
تو را دوست دارم).
فرزندتان را تشويق کنيد تا خود را دوست
بدارد و خود را باور داشته باشد.
سعي کنيد هر از گاهي به فرزندتان بگوييد
که او را دوســت داريد و به وجود او افتخار
ميکنيد.بايدبهفرزندتانبفهمانيدکهوجود
فرزند براي پدر و مادر ارزشمند است ،نه آنکه
اظهارپشيمانيکنيد!
ســعي کنيد هر از گاهي فرزندتان را در
آغوش بگيريد و او را ببوسيد و نشان دهيد
که او را دوست داريد و به طور مستقيم يا غير
مستقيم براي موفقيت فرزندتان دعا کنيد.
رسول گراميفرموده است« :فرزندان خود
را بسيار ببوسيد ،زيرا براي هر بوسيدن شما
حسنهاي وجود دارد( ».بحاراالنوار ،ج ،23
ص .)113
بهفرزندتانکمککنيدتاخود،مسئلهاش
را حل کند ،نه آنکه شــما مسئله را براي او
حل کنيد .اگر از کودک سؤالی میشود ،به

او فرصت دهيد تا خود جواب سؤال را بدهد.
به فرزندتان کمــک کنيد تا به قابليتها
و تواناييهايش فکر کند نــه به ضعفها و
ناتوانيهايش!
به فرزندتان کمک کنيد تا استدالل کردن
و روشهاي درست انديشيدن را ياد بگيرد
(اين کار خوب است ،چرا؟ اين رفتار نادرست
است ،چرا؟).
به فرزندتان کمک کنيد در برخورد با امور

سعيکنيد
بهفرزندتان
روشهايمناسب
اعتراضکردن،نه
گفتن،گرفتنحق،
جرأتورزي و از
خود دفاع کردن
رابياموزيد

به طور مســلم هر پدر
و مــادري فرزندش را
سخن
دوست دارد و فرزندش
پاياني
براي آنان ارزشــمند
است و اظهار میدارد:
«فرزند من ،عزيزترين
موجودات است» .ا ّما نکتة مهم و شايان توجه اين
استکهمابهعنوانپدرومادربايددوستداشتن
فرزند را در رفتارمان نشان بدهيم ،وقت بگذاريم،

منابع
اســتنهاوس ،گلن ( ،)1381کليدهــاي پرورش اعتماد
به نفس در کــودکان و نوجوانــان ،ترجمه ناهيد
آزادمنش ،تهران ،انتشارات صابرين.
بهپژوه ،احمد ( ،)1396اصول برقراري رابطة انســاني با
کودک و نوجوان (چاپ يازدهم) .تهران ،نشر دانژه.
بهپژوه ،احمــد ( .)1394خانواده و کــودکان با نيازهای
		
ويژه (چاپ دوم) (فصل پنجم:
خانــواده و روشهای تقويت اعتمــاد به نفس در
کودکان) .تهران :انتشارات آوای نور.
بهپژوه ،احمد ،مغربی ســينکی ،حامــد ( ،)1396اصل
اختصــاص دادن زمان با کيفيت بــرای تعامل با
فرزندان ،نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش)،
شمارۀ پياپی .8-3 ،448
ش افزايش عزت نفس
بيابانگرد ،اسماعيل ( ،)1375رو 
در کودکان و نوجوانان ،تهران ،انتشارات انجمن اوليا
و مربيان.
کلمز ،هريــس ،کالرک ،امينه و بيــن ،رينولد (،)1373
روشهاي تقويت عزتنفس در نوجوانان ،ترجمه
پروين عليپور ،مشــهد ،انتشــارات آستان قدس
رضوي.
گالور اسکات،کتي ( ،)1383عزت نفس ،راهنماي تقويت
خود باوري شما براي يک زندگي بهتر ،ترجمه ساناز
قاسمي .تهران ،انتشارات انجمن اوليا ومربيان.
يشهان ،ايلين ( ،)1383عزت نفس ،ترجمه مهدي
گنجي ،تهران ،ويرايش.

دردسترسباشيم،مطالعهکنيم،مشورتکنيم،
به مدرسۀ فرزندمان سرکشي کنيم به عاليق او
توجهکنيم،نيازهايجسمانيوروانياورامرتفع
کنيم ،اعتماد او را به خودمان جلب و از خودمان
شروع و باور کنيم:
من اگر خارم و گل ،چمن آرايی هست
که از آن دست که میپروردم ،میرویم
«حافظ»
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