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روانشناسیكودك

دكتر احمد به پژوه 
استاد روان شناسي  

دانشگاه تهران

 تقويت  اعتماد به نفس در کودکان؛ چگونه؟

 آيا مي دانيد كه اعتماد به نفس در 
كودكان ارثي نيست؟

 آيا مي دانيد كه ما ياد مي گيريم به 
خود اعتماد كنيم يا نكنيم؟

 آيا مي دانيد كه ريشه هاي اعتماد 
به نفس در كودكان به شيوه هاي 

تربيتي مادر، پدر و معلم مربوط مي شود؟

آيا مي دانيد كه اعتماد به نفس در 
كودكان را می توان به شيوه هاي 

گوناگون تقويت كرد؟

 آيا فرزند شما دربارة توانايي ها و 
شايستگي هاي خود ترديد دارد؟

 آيا شما به عنوان مادر يا پدر 
مي توانيد با اعتماد به نفس در 

جمع صحبت كنيد؟

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

هستيد؟

مقدمه
بزرگ ترين 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 كه والدين مي توانند به 
فرزند خود بدهند، اعتماد به نفس است. شيوة رفتار 
پدر و مادر با كــودک، مي تواند موجب ايجاد يا از بين 
رفتن اعتماد به نفس شــود. شــيوة برخورد، شيوة 
حرف زدن پــدر و مادر با فرزندش و انتخاب كلمه ها و 
جمله هاي مورد استفاده، امكان دارد براي هميشه در 
ذهن كودک تأثير بگذارد. شايان ذكر است كه معلمان و 
همساالن و افراد جامعه هم با برخورد و واكنش مناسب، 
مي توانند به كودكان اعتماد به نفس بدهند. اعتماد به 
نفس، كليد موفقيت و ســالمت است و نفس يا خود، 
مركز اصلي شخصيت است. اعتماد به نفس با سالمت 

رواني و ميزان سازگاري رواني فرد رابطة مثبت دارد.   
درجاتي از اعتماد به نفــس در همة ما وجود دارد، اما 
گاهي اوقات ميزان اعتماد به نفس ما تغيير مي كند و 
گاهي باال و زماني پايين مي رود. تصور اكثر ما از اعتماد 
به نفس، اعتماد داشتن به خود در انجام كارهاي خاص 
است. اگر اعتماد به نفس ما بر پاية كارهايي باشد كه 
به خوبي انجام مي دهيم، فقط بعضي وقت ها احساس 
اعتماد به نفس مي كنيم و آن موقعي است كه آن كار 
به خصوص را انجام مي دهيم. در عين حال عدم اعتماد 
به نفس مي تواند مانع شكوفايي قابليت ها و خالقيت ها 
شود. كودكاني كه اعتماد به نفس پاييني دارند، اغلب 
احســاس حقارت می كنند و دچار مشكالت زيادي 
مي شوند. از اين رو، روان شناسان و متخصصان تعليم و 
تربيت بر اين باورند كه مهم ترين نقش و كاركرد اعتماد 
به نفس اين است كه مي تواند موجب رشد و شكوفايي 

استعدادها شود و عامل حركت و پويايي است. 
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 توصيه هايي براي تقويت

 اعتماد به نفس در کودکان

 سعي كنيد براي فرزندتان موقعيت هاي 
موفقيت آميز فراهم كنيد، تا به احســاس 
خودارزشمندي نايل شــود و در نتيجه به 

اعتماد به نفس دست يابد.
 ســعي كنيــد تالش هــای فرزندتان را 
تحســين كنيد و اهميت سخت كوشي و 
اراده ورزيــدن را بــراي او توضيح دهيد و 
منافع و پيامدهاي مطلوب آن را بيان نماييد 

)استفاده از داستان ها و مثال ها(.
 سعي كنيد به موفقيت ها و پيشرفت های 

فرزندتان توجه كنيد.
 به فرزندتان كمك كنيد تا دستاوردهای 
خــود را واقع بينانــه ارزيابی كنــد و علل 
شكست ها و موفقيت هايش را بررسي نمايد.
 به فرزندتان كمك كنيد تا يك بازی يا يك 
كار را شروع كند و با موفقيت به پايان برساند.

 بــه فرزندتان كمك كنيد تــا وقت خود را 
مديريت و تنظيم كند و برنامه ريزي داشــته 

باشد.
 به فرزندتان محبت كنيــد و با برقراری 
رابطة مطلــوب با او، زمينة شــكل گيری 
اعتماد به نفس را در او ايجاد نماييد )فرايند 

اعتمادسازي( )به پژوه، ۱۳۹6(.
 ســعي كنيد همواره با فرزندتان صادق 
باشــيد، به او اعتماد كنيد، بــه او اطالعات 

درست بدهيد و او را فريب ندهيد.
 ســعي كنيــد از فرزندتــان انتظارهاي 
مناســب، منطقي و واقعي داشته باشيد و 
انتظارهاي خود را با سن و توان او هماهنگ 
كنيد و از مقايسه كردن او با كودكان ديگر 

اجتناب نماييد.

  هيچ كس از مادر با اعتماد به نفس يا بدون اعتماد به نفس متولد نمي شود و اعتماد به نفس 
ژنتيكي نيست؛ بلكه عوامل متعددي در ايجاد اعتماد به نفس افراد مؤثر هستند. بي شک 
مهم ترين عامل شكل گيري اعتماد به نفس، برخورد و واكنش مطلوب مادر، پدر و اعضای 
خانواده است. اعتماد به نفس كودک در درجة اول از اعتماد به نفس والدين، به ويژه مادر، 
نگرش  و واكنش والدين نسبت به خود و نگرش و واكنش والدين نسبت به فرزندشان 
تأثير مي پذيرد.   بديهي اســت پدر يا مادري كه خود اعتماد به نفس ندارد، استقالل 
رأي ندارد، درست نمي تواند تصميم بگيرد و شخصيتي متزلزل دارد، فرزند آن ها نيز 
اعتماد به نفس نخواهد داشت. همچنين پدر و مادري كه به وجود فرزند خود افتخار 
نمي كنند و او را مانع خوشبختي خود مي دانند، امر و نهي مي كنند، دستور مي دهند و به 
فرزندشان آزادي عمل نمي دهند، تبعيض قايل می شوند، از لقب ها و برچسب های زشت 
استفاده می كنند، توانايی های فرزند خود را دست كم می گيرند، فرزند خود را سرزنش 
و تهديد می كنند و او را مورد تمسخر قرار می دهند؛ موجب مي شود فرزندشان اعتماد 
به نفس خود را از دست بدهد. بعد از نقش پدر و مادر، بايد به نقش و تأثير خواهر و برادر 
و اقوام نزديک اشاره كرد. آن گاه مديران، معلمان، هم ساالن و دوستان در جهت ايجاد و 

شكل گيري اعتماد به نفس در كودكان، نقش تعيين كننده ای دارند.

چه عواملي در ايجاد اعتماد به نفس دخالت دارند؟

اعتماد به نفس چيست؟

احساس 
خود 

ارزشمندي

ايجاد 
موقعيت هاي 
موفقيت آميز

اعتماد به 
نفس

اعتماد به نفس عبارت است از ميزان 
شناخت، اطمينان و ارزش و اعتباري 
كه فــرد از خود و شايســتگي ها و 
قابليت هاي خود و توانايي هاي خود 
در زمينه هاي گوناگون براي خود قائل 

است. 
 اعتماد به نفس، يعني خود را چگونه 
ديدن، چگونه درک كردن و ارزشيابي 

خود.
 اعتماد به نفس، يعني ايمان به خود و 

توانايي هاي خود و تكيه به خود.
 اعتماد به نفس، يعني داشــتن 
باورها، افكار و احساسات درست و 
واقعي و مثبت دربارة خود و توانايي   ها، 

استعدادها و محدوديت  های خود.
 الزمة اعتماد به نفس، خودشناسي 

است.
 الزمة اعتمــاد به نفس، 
از  اطمينــان  احســاس 

توانايي هاي خود است.
 الزمة اعتمــاد به نفس، 
يادگيري، عمــل كردن، تمرين 
و كســب مهارت هاي الزم و مربوط 

است.
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 ســعي كنيد همواره بــه فرزندتان اميد 
بدهيد و به او صبر كردن، استقامت و پايداري 

در مقابل سختي ها را ياد بدهيد.
 ســعي كنيد فرزندتان را همان طور كه 
هســت، بپذيريد و او را با ديگــر كودكان 
مقايسه نكنيد، بلكه او را با خودش مقايسه 
كنيد و همواره تفاوت هاي فردي را در نظر 

داشته باشيد.
 سعي كنيد فرزندتان را براي دنياي واقعي 
آمــاده كنيد و آموزش دهيــد و بدانيد كه: 
گل هايی كه در گلخانــه پرورش می يابند، 
زود پَرپَر می شوند )آموختن براي زيستن( 

)به پژوه، ۱۳۹6(.
 سعي كنيد فعاالنه به حرف هاي فرزندتان 
گوش كنيد و با انتخاب كلمه های مثبت با 

آن ها به گفت و شنود و بازي بپردازيد.
 سعي كنيد فرصت هايی فراهم نماييد تا 

فرزندتان احساسات خود را ابراز كند.
 ســعي كنيد با فرزندتان دربارة رغبت ها 
و عاليق او صحبت  كنيــد و به آن ها توجه 

نماييد.
 سعي كنيد با فرزندتان دربارة نگراني هاي 
او دربارة مدرسه، كالس، درس و دوستانش 
صحبت كنيد و در جهت رفــع آن ها اقدام 

نماييد.
 ســعي كنيد زماني كه فرزندتان كاري را 
درست انجام مي دهد و يا رفتار مطلوبي از او 
ظاهر مي شود، آن كار و رفتار را مورد توجه 

قرار دهيد و او را تشويق كنيد.
 سعي كنيد رفتارهاي مطلوب خودجوش 

فرزندتان را بسيار تشويق كنيد.
 سعي كنيد روش هاِي درسِت ابراز وجود و 
جلب توجه از طريق رفتارهاي مطلوب را به 

فرزندتان آموزش دهيد.
 ســعي كنيد به ســؤال هاي فرزندتان با 
دقت گوش كنيد و پاســخ مناسب و ساده 
دهيد. گاهي هم شما از او دربارة چرايي امور 

گوناگون سؤال كنيد.
 سعي كنيد 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 

محروميت ها و وابستگي او منتهي مي شود.
 سعي كنيد محيط امن خانوادگي فراهم 

كنيد و به نيازهاي رواني او توجه نماييد.
 سعي كنيد با شناسايي عوامل اضطراب زا 

و ناامن كننــده و از بين بردن آن ها )پيش از 
تولد، هنگام تولد و پس از تولد(، فضايي امن و 

مناسب در خانه و خانواده فراهم كنيد.
 ســعي كنيد در خانه و خانواده، محيط 
شــادي به وجــود آوريد و از ســتيز هاي 

خانوادگي بپرهيزيد.
 ســعي كنيد زماني كه الزم است كودك 
را براي مدت كوتاهي تنها بگذاريد، اين كار 
را مخفيانه انجام ندهيد و او را فريب ندهيد. 
بلكه او را آماده كنيد و به او اطمينان دهيد 

كه باز مي گرديد.
 ســعي كنيد در درون فرزندتان احساس 
گناه بــه وجود نياوريــد و كاري نكنيد كه 
كودك خود را مســئول خستگي، پيري و 

مشكالت خانواده تصور كند.
 ســعي كنيد به فرزندتان در امور خانه و 
مدرسه مســووليت بدهيد و مشاركت او را 

جلب كنيد.
 ســعي كنيد به فرزندتــان مهارت های 
اجتماعی و دوســت يابی را آموزش دهيد و 
او را تشــويق كنيد با كودكان ديگر بازی و 

صحبت كند و برای خود دوست پيدا كند.
 سعي كنيد دوستان فرزندتان را بشناسيد، 
از آنان با احترام ياد كنيــد و با آنان ارتباط 

صميمانه برقرار نماييد.
 سعي كنيد به فرزندتان روش هاي مناسب 
اعتراض كــردن، نه گفتــن، گرفتن حق، 
جرأت ورزي و از خود دفاع كردن را بياموزيد.

 ســعي كنيد به فرزندتــان توصيه كنيد 
خودش باشد و استقالل خود را حفظ كند و 

كوركورانه از كسي پيروي نكند.
 ســعي كنيد به فرزندتان ياد بدهيد به آنچه 
كــه دارد فكر كند، نه به آنچه كــه ندارد و قدر 
نعمت هايش را بداند و شاكر باشد )مثبت  نگري(.

 سعي كنيد فعاليت هاي مشترك و اوقات 
فراغت مشترك تعريف كنيد و گاهي با فرزند 
خود به ورزش بپردازيــد و در بازي هاي او 
مشاركت نماييد )مانند، خريد كردن، پارك 
رفتن، نظافت خانه و ماشين، تعمير وسايل 
خانه، تماشــاي تلويزيون، بــازي فوتبال، 
شركت در مهماني ها، فعاليت هاي مذهبي 

و جلسة قرآن(.

سعي کنيد از ابراز 
محبت بيش از 

حد به فرزندتان 
و حمايت بيش از 
حد او خودداري 

نماييد، زيرا 
اين وضعيت به 
خودشيفتگی، 
خودخواهي و 

ناتواني در مقابله 
با محروميت ها و 

وابستگي او منتهي 
مي شود
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سعي کنيد 
به فرزندتان 

روش هاي مناسب 
اعتراض کردن، نه 
گفتن، گرفتن حق، 

جرأت ورزي و از 
خود دفاع کردن 

را بياموزيد

 ســعي كنيد فرزندتان را غير مشروط و 
بدون قيد و شرط دوست بداريد )من وجود 

تو را دوست دارم(.
 فرزندتان را تشويق كنيد تا خود را دوست 

بدارد و خود را باور داشته باشد.
 سعي كنيد هر از گاهي به فرزندتان بگوييد 
كه او را دوســت داريد و به وجود او افتخار 
مي كنيد. بايد به فرزندتان بفهمانيد كه وجود 
فرزند براي پدر و مادر ارزشمند است، نه آنكه 

اظهار پشيماني كنيد!
 ســعي كنيد هر از گاهي فرزندتان را در 
آغوش بگيريد و او را ببوسيد و نشان دهيد 
كه او را دوست داريد و به طور مستقيم يا غير 
مستقيم براي موفقيت فرزندتان دعا كنيد. 
رسول گرامي فرموده است: »فرزندان خود 
را بسيار ببوسيد، زيرا براي هر بوسيدن شما 
حسنه اي وجود دارد.« )بحاراالنوار، ج ۲۳، 

ص ۱۱۳(.
 به فرزندتان كمك كنيد تا خود، مسئله اش 
را حل كند، نه آنكه شــما مسئله را براي او 
حل كنيد. اگر از كودك سؤالی می شود، به 

گوناگون فكر كند، نظرش را ابراز كند و سؤال 
مطرح نمايد )تقويت روحية پرسشگري(.

 به فرزندتان كمك كنيد تا با ورزش كردن 
منظم و با اجراي تمرين هاي حركتي، تناسب 
اندام و مهارت هــاي حركتي خود را تقويت 

كند.
 به فرزندتان كمك كنيد تا كارهاي خود را 

با دقت و بدون شتاب زدگي انجام دهد.
 به فرزندتان كمك كنيد تا پاسخ گوي رفتار 
و اعمال خود باشد و مسئوليت كارهايش را 
بپذيرد. شما مسئوليت  اعمال و رفتارهاي 
فرزندتان را به عهده نگيريد و او بايد ياد بگيرد 
كه ديگران را مســئول اعمال خود نداند. ) 

تقصير را به گردن ديگران انداختن! (

منابع
اســتنهاوس، گلن )۱۳۸۱(، كليدهــاي پرورش اعتماد 
به نفس در كــودكان و نوجوانــان، ترجمه ناهيد 

آزادمنش، تهران، انتشارات صابرين.
به پژوه، احمد )۱۳۹6(، اصول برقراري رابطة انســاني با 
كودك و نوجوان )چاپ يازدهم(. تهران، نشر دانژه.

به پژوه، احمــد )۱۳۹۴(. خانواده و كــودكان با نيازهای 
ويژه )چاپ دوم( )فصل پنجم:   

خانــواده و روش های تقويت اعتمــاد به نفس در 
كودكان(. تهران: انتشارات آوای نور.

به پژوه، احمد، مغربی ســينكی، حامــد )۱۳۹6(، اصل 
اختصــاص دادن زمان با كيفيت بــرای تعامل با 
فرزندان، نشرية پيوند )وزارت آموزش و پرورش(، 

شمارة پياپی ۴۴۸، ۸-۳.
بيابان گرد، اسماعيل )۱۳۷۵(، روش  افزايش عزت نفس 
در كودكان و نوجوانان، تهران، انتشارات انجمن اوليا 

و مربيان.
كلمز، هريــس، كالرك، امينه و بيــن، رينولد )۱۳۷۳(، 
روش هاي تقويت عزت نفس در نوجوانان، ترجمه 
پروين علي پور، مشــهد، انتشــارات آستان قدس 

رضوي.
گالور اسكات،كتي )۱۳۸۳(، عزت نفس، راهنماي تقويت 
خود باوري شما براي يك زندگي بهتر، ترجمه ساناز 

قاسمي. تهران، انتشارات انجمن اوليا ومربيان.
يشهان، ايلين )۱۳۸۳(، عزت نفس، ترجمه مهدي 

گنجي، تهران، ويرايش.

او فرصت دهيد تا خود جواب سؤال را بدهد.
 به فرزندتان كمــك كنيد تا به قابليت ها 
و توانايي هايش فكر كند نــه به ضعف ها و 

ناتواني هايش!
 به فرزندتان كمك كنيد تا استدالل كردن 
و روش هاي درست انديشيدن را ياد بگيرد 
)اين كار خوب است، چرا؟ اين رفتار نادرست 

است، چرا؟(.
 به فرزندتان كمك كنيد در برخورد با امور 

 سخن
 پاياني

به طور مســلم هر پدر 
و مــادري فرزندش را 
دوست دارد و فرزندش 
براي آنان ارزشــمند 
است و اظهار می دارد: 
»فرزند من، عزيزترين 
موجودات است«. اّما نكتة مهم و شايان توجه اين 
است كه ما به عنوان پدر و مادر بايد دوست داشتن 
فرزند را در رفتارمان نشان بدهيم، وقت بگذاريم، 

در دسترس باشيم، مطالعه كنيم، مشورت كنيم، 
به مدرسة فرزندمان سركشي كنيم به عاليق او 
توجه كنيم، نيازهاي جسماني و رواني او را مرتفع 
كنيم، اعتماد او را به خودمان جلب و از خودمان 

شروع و باور كنيم:

من اگر خارم و گل، چمن آرايی هست
كه از آن دست كه می پروردم، می رويم

»حافظ«


