
اعتماد به نفس یعنی توانایی 
و  احساسات  افکار،  بروز 
موقعیت های  در  رفتارها 
بتوانیم  یعنی  مختلف. 
چیزی  و  خودمان  عقاید  و  اعمال  افکار، 
مناسب  موقعیت  در  را  کرده ایم  کسب  که 

دهیم. بروز 
مثاًل یک کودک کنار مادرش شعری را راحت 
می خواند و بیان می کند، اما همان شعر را 
وقتی در جمع قرار می گیرد، نمی تواند بیان 
کند. بنابراین این کودک در جمع از اعتماد 
به نفس کافی برخوردار نیست و این طور 

ندارد. نفس  به  اعتماد  بگوییم  نیست که 
اصال کلمه »اعتماد به نفس ندارم« از نظر 
علمی اشتباه است. در حقیقت در موقعیت 

اعتماد به نفس کافی ندارم. خاص 

چرا اعتماد به نفس در کودکان 
اهمیت زیادی دارد؟

خودشان  از  خوبی  احساس  که  کودکانی 
آزمودن  برای  الزم  نفس  به  اعتماد  دارند، 
چیزهای جدید را به دست می آورند. این 
در  را  تالش  بهترین  و  بیشترین  کودکان 
آن ها  می دهند.  نشان  خود  از  کارها  انجام 
از انجام کارهایشان احساس غرور می کنند. 
اعتماد به نفس باال در کودکان کمک می کند 
می دانند  آن ها  بیایند.  کنار  اشتباهات  با  تا 
و  کنند  تالش  دوباره  باید  شکست  هنگام 
نباید هرگز تسلیم شوند. اعتماد به نفس در 
تا در خانه، مدرسه  کودکان کمک می کند 
و با دوستانشان رفتار بهتری داشته باشند.
در مقابل این کودکان، کودکان دیگری نیز 
هستند که اعتماد به نفس پایینی دارند. این 
اطمینان  خود  کارهای  انجام  به  کودکان 
دیگران هم  که  احساس می کنند  و  ندارند 
آن ها را قبول ندارند و معموالً اجازه می دهند 
دیگران با آن ها بدرفتاری کنند. این کودکان 
می شوند  ناامید  شکست  اولین  در  معموالً 
عملکرد خوبی  و  نمی کنند  تالش  دیگر  و 

نیز در مدرسه ندارند.

13 راهکار برای افزایش اعتماد به 
نفس در کودکان

که  زمانی  کنید.  بازی  کودکان  با   1
نشان  آن ها  به  می کنید،  بازی  کودکان  با 
می دهید که دوستشان دارید و برای آن ها 
وقت می گذارید. این موضوع برای کودکان 
نه  کار  این  انجام  با  است.  بااهمیت  بسیار 
به  بلکه  می کنید؛  سرگرم  را  کودکان  تنها 
افزایش اعتماد به نفس او نیز کمک می کنید. 
کودکان  که  می دهد  نشان  علمی  مطالعات 
زمانی که با والدین زمان بیشتری را سپری 
می کنند، استرس و اضطراب کمتری دارند 

خوشحال ترند. و 

2 به کودکان حق انتخاب دهید. یکی 
نفس  به   اعتماد   افزایش  در  مهم  موارد  از 
که  زمانی  است.  انتخاب  حق  کودکان، 
انتخاب   با  هستند،  پایین  سن  در  کودکان 
خود احساس قدرت می کنند. به طور مثال 
خودش  دهید  اجازه  می روید،  بیرون  اگر 
فقط  شما  کند.  انتخاب  را  لباسش  یا  کاله 
می توانید بگویید که هوا سرد است تا لباس 
دیگری را انتخاب کند. این موضوع به نظر 
ساده به کودکان این احساس را می دهد که 

انتخاب دارند. آن ها حق 

3 به کودکان مسئولیت  جدید بدهید. 
سن  با  متناسب  کارهای  انجام  مسئولیت 
و  موفقیت  احساس  آن ها  به  کودکان، 
کاری  کودکان  اگر  حتی  می دهد.  رضایت 
از آن ها تشکر  انجام ندهند،  به درستی  را 
کنید تا متوجه قدردانی شما شوند. و باید 
کودکان را به خاطر تمام کارهایی که انجام 
به  ساده  روش  این  کنید.  تشویق  می دهند 
افزایش  را  کودکان  اعتماد به نفس  راحتی 
می دهد. به کودکان مسئولیت های جدید و 
تازه بدهید و از آن ها بخواهید آن کارها را 
انجام دهند. زمانی که کودکان خود را مسئول 
انجام کارهای جدید می دانند، در مواجهه 
می کنند. پیدا  بهتری  احساس  با مشکالت 

4 از کودکان بخواهید در مورد کارهای 
خود صحبت کنند. والدین باید به فرزندان 
خود اجازه دهند در محیط خانه در مورد 
کنند.  صحبت  خود  فعالیت های  و  کارها 
یک  یا  می کشند  نقاشی  کودکان  که  زمانی 
داستان جدید تعریف می کنند باید به آن ها 
گوش دهید. این موضوع شاید بسیار ساده 

افزایش  در  زیادی  بسیار  تأثیر  اما  باشد 
بخواهید  کودکتان  از  دارد.  اعتماد به نفس 
صحبت  شما  با  خود  ایده های  مورد  در 
کند. هرگز آن ها را مسخره نکنید و اجازه 
دهید از خالقیتشان به خوبی استفاده کنند.

5 به کودکان خود توهین نکنید. زمانی 
که کار بدی انجام می دهند، سر آن ها داد 
نوع  این  نکنید.  توهین  آن ها  به  و  نزنید 
رفتار والدین موجب می شود اعتماد به نفس 
کودکان کاهش پیدا کند. اگر کار نادرستی 
به  و  کنید  آن ها صحبت  با  می دهند  انجام 
آرامی توضیح دهید که چرا کارشان نادرست 
تمامی  بر  زیادی  تأثیر  توهین  زیرا  است 

دارد. رفتارهای کودکان 

6 عالقه و محبت خود را به کودکتان 
متوجه  کودکان  که  دهید.زمانی  نشان 
می شوند که آن ها را دوست دارید، بیشتر 
و  عالقه  اینکه  می کنند.  امنیت  احساس 
دهید،  نشان  کودکان  به  را  خود  محبت 
برای آن ها اهمیت بسیار زیادی دارد. عشق 
ایجاد  زمینه ساز  کودکتان  به  شما  عالقه  و 
که  زمانی  آنهاست.  در  باال  اعتماد به نفس 
می کنند،  تجربه  را  احساس  این  کودکان 
روابط سالم تری با دیگران برقرار می کنند. 
نفس  به  اعتماد  می خواهید  اگر  بنابراین 
کودکان را افزایش دهید، هنگام خداحافظی 
آن ها را در آغوش بگیرید. می توانید زمان 
بیشتری را با آن ها صرف کنید و برایشان 
کتاب بخوانید. زمانی که کودکان با عشق و 
عالقه بزرگ می شوند، مهارت های اجتماعی 
آن ها نیز افزایش می یابد و احساس بهتری 
نسبت به محیط پیرامون خود خواهند داشت.

مسائل  یادگیری  در  کودکان  به   7
به  باید  ابتدا  در  دهید.والدین  فرصت 
دهند  آموزش  را  کارها  از  برخی  کودکان 
انجام  را  کارها  چگونه  که  بدهند  یاد  و 
دهند. سپس به آنها اجازه دهند تا کارهای 
دهند،  انجام  را  گرفته اند  یاد  که  جدیدی 
کودکان  که  زمانی  کنند.  اشتباه  اگر  حتی 
تالش  و  یادگیری  برای  جدیدی  فرصت  
پیدا می کنند، نسبت به کارهایشان احساس 
دهند  اجازه  باید  والدین  می کنند.  غرور 
مواجه  جدید  چالش های  با  کودکشان  که 
شود، اما هرگز در این مسیر به آنها سخت 
نگیرید. اجازه دهید آرام آرام یاد بگیرند.

از  یکی  کنید.  تشویق  را  کودکان   8
مهم ترین کارهایی که والدین برای افزایش 
اعتماد به نفس در کودکان باید انجام دهند، 

این  اما  آن هاست.  تشویق 
کاماًل  صورت  به  باید  کار 
اما  شود،  انجام  عاقالنه 
برخی  در  اوقات  گاهی 
تشویق ها  این  کودکان 
اگر  دارد.  عکس  نتیجه 
نفس  به  اعتماد  می خواهید 
آن ها  تشویق  هنگام  یابد،  افزایش  کودکان 

به نکات زیر توجه کنید:
تعریف و  بیش از حد تشویق نکنید:   
تمجید زیاد اصال برای کودکان خوب نیست. 
برای کاری  اگر کودکان احساس کنند که 
که نکرده اند تشویق می شوند، احساس بدی 
اگر  مثال  طور  به  می دهد.  دست  آن ها  به 
هنگام بازی ببازند، بی دلیل آن ها را تشویق 
بود  خوبی  بازی  بگویید  می توانید  نکنید. 
کند.  بازی  می توانست  نیز  بهتر  این  از  اما 
زیاد  تشویق  و  تعریف  که  زمانی  کودکان 

ندارند. خوبی  احساس  می شنوند، 
 در هر شرایطی تشویق را فراموش نکنید: 
اگر می خواهید اعتماد به نفس کودکان مقطع 
کسب  موقع  در  دهید،  افزایش  را  ابتدایی 
هر موفقیتی آن ها را تشویق کنید. مثاًل فقط 
نمره ۲۰ نشان دهنده عملکرد خوب کودک 
نیست. اگر نمره ۱۹ یا ۱۸ نیز گرفت، باید 
او را تشویق کرد. از او تشکر کنید و به او 
یاد دهید در امتحان بعدی بیشتر تالش کند.

9 به کودکان کمک کردن را یاد بدهید. 
زمانی که کودکان به والدین یا هم سن و 
ساالن خود کمک می کنند، احساس بهتری 
زمانی  نفس  به  اعتماد  دارند.  خودشان  از 
کارهای  بفهمند  کودکان  که  می کند  رشد 
کودکان  دارد.  اهمیت  دیگران  برای  آن ها 
می توانند در کارهای خانه به والدین کمک 
کنند یا در فعالیت های مدرسه به دوستان و 

کنند. کمک  خود  همکالسی های 

10 بر نقاط قوت کودکان تمرکز کنید. 
کارهایی  ساده ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
اعتماد به نفس  افزایش  برای  والدین  که 
نقاط  بر  تمرکز  می دهند،  انجام  کودکان 
قوت آن هاست. شما باید به آنچه کودکان 
انجام می دهند و از آن لذت می برند، توجه 
کنید و بدانید که در چه فعالیت هایی خوب 
که  فعالیت هایی  و  رفتارها  می کنند.  عمل 
کودکان در آن ها خوب هستند را پیدا کنید 
و بر روی آن ها بیشتر متمرکز شوید. به طور 
مثال اگر کودکتان به خوبی آواز می خواند، 
او را به خواندن آواز تشویق کنید. اگر در 
را  او  دارد،  استعداد  ورزشی  فعالیت  یک 

کنید. فعالیت  آن  ادامه  به  تشویق 

11 برای کودکان الگوی خوبی باشید. 
کودکان، والدین خود را مهم ترین الگو در 
باید  هم  والدین  بنابراین  می دانند.  زندگی 
هر  در  که  باشند  داشته  توجه  نکته  این  به 
مثال  طور  به  هستند.  آنها  الگوی  شرایطی 
اگر والدین در انجام کاری با مشکل مواجه 

شوند و شروع به غر زدن کنند، کودکان از 
الگوبرداری می کنند.  این حرکات 

مواجه  مشکلی  با  نیز  کودکان  که  زمانی 
به جای حل کردن مشکل، گالیه  می شوند 
می کنند. بنابراین اگر کودکان با اعتمادبه نفس 
باال می خواهید، باید در انجام کارهای خود دقت 
کنید. می توانید کارها را با نشاط انجام دهید 
و بیشتر تالش کنید. اگر کودکان تالش شما 

را ببینند، آن ها نیز از شما الگوبرداری می کنند.

12 به کودکان کمک کنید تا مستقل 
شوند. شاید بسیاری از والدین با این جمله 
موافق نباشند که کودکان باید از سنین پایین 
فکر  طرز  این  اما  باشند،  داشته  استقالل 
بسیار اشتباه است. کودکان در سنین پایین 
احساس بیشتری نسبت به استقالل دارند، 

اجازه  که  زمانی  مثاًل  چیست؟  منظور  اما 
یا خواهر کوچک ترشان  برادر  به  می دهید 
کمک کنند، نوعی حس استقالل را در آنها 
ایجاد می کنید. اگر شما زمانی در منزل حضور 
نداشته باشید، آن ها بالفاصله به خواهر یا 
به  نسبت  زیرا  می کنند  کمک  خود  برادر 
آنها احساس مسئولیت پیدا کرده اند. آن ها 
متوجه می شوند که برخی از کارها بر عهده  

انجامش دهند. باید  آن هاست و 

نکنید.  انتقاد  کودکان  کارهای  13 از 
یکی از عواملی که موجب می شود اعتماد به 
نفس کودکان کاهش پیدا کند، انتقاد والدین 
است. انتقادهای والدین عمیقًا بر روی بچه ها 
انگیزه  تا  می شود  موجب  و  می گذارد  اثر 
کند.  پیدا  کاهش  کارها  انجام  برای  آن ها 
زمانی که کودکان حرف های ناامیدکننده از 
والدینشان می شنوند، اعتماد به نفس آن ها 
آسیب می بیند. اگر می خواهید از رفتار یا کار 
کودکتان ایراد بگیرید باید به نوع جمالت 
را  کاری  اگر  کنید.  دقت  خود  کلمات  و 
شیوه  لحن صمیمی  با  دادند،  انجام  اشتباه 

صحیح کارها را آموزش دهید.

مهم ترین راه های افزایش اعتماد  به  نفس در کودکان

اعتماد به نفس در کودکاناعتماد به نفس در کودکان
کودکانی که احساس خوبی از 

خودشان دارند، اعتماد به نفس 
الزم برای آزمودن چیزهای جدید 

را به دست می آورند. این کودکان 
بیشترین و بهترین تالش را در انجام 

کارها از خود نشان می دهند. آن ها 
از انجام کارهایشان احساس غرور 

می کنند. اعتماد به نفس باال در 
کودکان کمک می کند تا با اشتباهات 

کنار بیایند. آن ها می دانند هنگام 
شکست باید دوباره تالش کنند و 

نباید هرگز تسلیم شوند

 شیوا ساعی
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چگونه اعتماد به نفس در کودکان 
افزایش می یابد؟

هر کودکی شرایط خاص خود را دارد. اعتماد به نفس 
در برخی بچه ها بسیار راحت تر صورت می گیرد و 
در برخی دیگر، والدین باید تالش زیادی کنند. اما 
در حالت کلی راه های علمی و بسیار ساده ای وجود 
دارد که با استفاده از آن والدین می توانند اعتماد به 

نفس کودکان را افزایش دهند. 


