
تقويت اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان

دكترجواد محمودی قرائی

فوق تخصص روانپزشكی كودك و نوجوان

عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

اعتماد به نفس:
اعتماد به نفس به معنی باور كودك از توانایی های شخص اش

می باشد. يعنی مهارت هائی كه كسب كرده است چقدر

سازنده تلقی می شوند. شكل گيری اعتمادبه نفس در سنين

مختلف حالت های متفاوتی را به خود می گیرد. نوپاها به

جنبه های انتزاعی توجهی ندارند و بيشتر ویژگی های عینی تر را
در نظر می گیرند مثل رنگ موهايشان يا فرم لباس شان و

غيره و بصورت كلی خودشان را خوب يا بد برآورد می کنند.
كودكان در سنين مدرسه به تدريج می توانند ویژگی هایشان را

در موقعيت های مختلف ارزيابی نمايند و به مسائل

انتزاعی تر مثل روابط بين فردی و توانائی دوست يابی و غيره

توجه نمايند. مهمترين عواملی كه بر اعتماد به نفس در سنين

قبل از مدرسه اثر می گذارند عبارتند از:

پذيرش اجتماعی از سوی والدين و همتاها

 
توانائی های شناختی كودك مثل توانايی يادگيری 

 
 توانائی های فيزيكی كودك 

در سالهای مدرسه عوامل
تأثير گذار عبارتند از:

_وضعيت ظاهری كودك 
ـتوانائی های فيزيكی مثل

ورزش

 ـ عملكرد تحصيلی
ـ  همتاها

براي افزايش اعتماد به نفس بايد والدين به كودك كمك نمايند

تا از توانایی های خود استفاده كند، آن ها را بهتر بشناسد و به
توانایی های خود اعتماد پيدا كند.

برای افزايش اعتماد به  نفس به والدين روش های زير را

آموزش دهيد:

.عالئق و توانایی های كودك خود را تشويق كنيد
مرتبا تالش های كودك را با تشويق كالمی همراه 

.كنيد
تشويق ها بايد معطوف به رفتار و تالش كودك 

باشد مثل اينكه "چقدر تكاليفت را خوش خط

نوشتی" نه اينكه جنبه ی تمجيد داشته باشد نظير

"تو چه پسر زرنگی هستی". تمجيد كودك را به منابع
بيرونی متكی می کند ولی تشويق كودك را متوجه

.توانمندی های خودش می نماید
موفقيت ها و پيشرفت های طبيعی كودك را •

.شناسائی كنيد

كودك خود را به تصميم گيري براي برخی •

.موضوعات تشويق نمائيد
اجازه دهيد كودك تحت نظارت شما گاهی دست •

.به خطر بزند
.به كودك خود مسئوليت بدهيد •

.از كودك خود نخواهيد كه كامل باشد •
.در توصيف كودك خود مطلق نباشيد •

.بازخوردهای منفی را محدود كنيد •
به كودك خود وعده ای ندهيد كه نتوانيد عمل •

.كنيد
كودك خود را همانگونه كه هست بپذيريد او را •

.باديگران مقايسه نكنيد
.روش های صحیح حل مسئله را به او بیاموزید •


