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از  یکی  خودباوری، 
که  است  موضوعاتی 
تاثیر چشمگیری  می تواند 
داشته  انسان ها  زندگی  بر 
باشد. بسیاری از پدرها و مادرها می خواهند 
خودباوری را در فرزندشان تقویت کنند اما  
نمی دانند چطور این کار را انجام دهند، حتی 
بعضی از آنها تصمیماتی  می گیرند یا رفتارهایی 
دارند که دقیقا خودباوری را در کودکان تضعیف 
می کند. این در حالی است که به نظر متخصصان، 
انسان ها از همان دوران کودکی و خصوصا از 
سنین خردسالی به استحکام درونی و خودباوری 
نیاز دارند تا بتوانند زندگی موفق تر و بهتری در 
آینده تجربه کنند. در ادامه، شما را با بهترین 
توصیه ها برای تقویت خودباوری در کودکان 

آشنا می کنیم. 
 .

1 از کودک تعریف و تمجید کنید
می رسد،  خاصی  دستاورد  به  کودک  وقتی 
حتی اگر این دستاورد خیلی کوچک و ناچیز 
او  از  تمجید کردن  و  تعریف  باز هم  باشد، 
به کودک کمک  کار  این  نکنید.  فراموش  را 
توانایی  کند؛  باور  را  مهم  اصل  یک  می کند 
انجام دادن کارهای مختلف یا به دست آوردن 
خواسته های مختلف. این در حالی است که 
عیب جویی دائمی باعث می شود کودک یک 
اصل معکوس را باور کند؛ ناتوانی در انجام دادن 
کارها و به  دست آوردن خواسته ها. متخصصان 
معتقدند توجه کردن والدین به رفتارهای مثبت 
کودک اهمیت زیادی دارد و والدین باید در 
این زمینه دقت زیادی داشته باشند. رفتارهای 
قابل ستایش کودک می تواند حتی شامل چنین 
مواردی باشد؛ خواندن کتاب، خوش رفتاری با 
خواهر و برادر، همکاری کردن برای آزمایش های 
پزشکی، مهربان بودن با حیوانات و انسان ها و...

2 از روابط دوستانه کودک پشتیبانی 
کنید 

از  و خوب  مثبت  شبکه ای  در  که  کودکانی 
دوستان مناسب زندگی می کنند، اعتمادبه نفس 
بر  به دست می آورند. متخصصان هم  بهتری 
این باورند والدین می توانند نقش مهمی در 
شکل گیری روابط دوستانه کودکان و به وجود 
آمدن این شبکه دوستانه ایفا کنند بنابراین مقابل 
وسوسه اصالح و تصحیح بیش از حد روابط 

دوستانه در زندگی کودک مقاومت کرده و به 
او کمک کنید روابط مستحکم و پایداری شکل 
کرد،  اشتباهی  رفتار  کودک  اگر  بدهد. حتی 
روندهای اصالحی و توبیخی را تا زمانی به 
تاخیر بیندازید که کودک از جمع دوستانش جدا 
شود. شرمسار کردن کودکان مقابل دوستانشان 
شدیدا به عزت نفس آنها آسیب می رساند و 
رفته رفته خودباوری را در آنها تضعیف می کند.

3 به کودک اعتماد کنید 
رابطه مبتنی بر اعتماد میان کودک و والدین به 
 مرور زمان ساخته می شود و رابطه اعتمادمحور، 
عمیقا خودباوری را در کودک تقویت می کند 
بنابراین شما هم به عنوان پدر یا مادر تالش کنید  
اعتمادتان را به کودک نشان دهید. اعتماد کردن 
به کودک در انجام امور مختلف مثل بازی کردن 
در منطقه مشخص یا به پایان رساندن یکی از 
کارهای خانگی، کمک می کند حس قابل اعتماد 
بودن در کودک ایجاد شود. این اعتماد کردن 
به کودک باید ادامه پیدا کند تا زمانی که دلیل 
واضح و روشنی برای سلب آن داشته باشید. 

اهمیت اعتماد کردن به فرزند در دوران نوجوانی 
از این هم بیشتر می شود.

4 برای کودک هدف تعیین کنید 
والدین باید برای کودک، هدف های متناسب با 
سن تعیین کنند. این هدف ها می توانند به سادگی 
ناهار،  مرتب  شامل کارهایی مثل چیدن میز 
کردن تختخواب، کمک به تهیه شام و تالش 
بیشتر برای امتحانات مدرسه باشد. شاید بعضی 
کودکان مقابل این هدف ها مقاومت کنند و بگویند  
نمی خواهند هیچ کاری انجام دهند اما کودکان 
پس از انجام دادن وظایف و رسیدن به اهداف 
مختلف، احساس قوی بودن می کنند. درواقع، هر 
بار که کودک به هدف جدیدی دست می یابد، 

عزت نفس و خودباوری  اش بیشتر می شود. 

5 به کودک انگیزه بدهید 
هدف گذاری و انگیزه بخشی به کودکان کمک 
می کند تا اعتماد و باور بیشتری به توانایی ها 
به  باشند.  داشته  خودشان  ظرفیت های  و 
کمک  به  می توانند  والدین  متخصصان،  نظر 
هدف گذاری های مختلف، انگیزه الزم را در 

کودک ایجاد کنند. در ضمن، بهتر است این 
هدف گذاری ها ابتدا کوچک باشند و رفته رفته 
بزرگ شوند. انگیزه بخشی به کودکان در سنین 
خردسالی باعث می شود انگیزه آنها در سنین 

باالتر نیز بیشتر باشد. 

6 مرزگذاری واقع بینانه داشته باشید 
آنچه  از  فراتر  کودکان  معتقدند  متخصصان 
مختلف  مرزهای  به  می کنند،  تصور  والدین 
نیاز دارند. فراموش نکنید پدر و مادر قبل از 
آنکه دوست کودک باشند، والدین او هستند. 
مرزهای مشخص در زمینه هایی مانند ساعت 
خواب، آداب اجتماعی، استفاده از رسانه های 
اجتماعی، احترام به دیگران و... مهم هستند زیرا 
آینده کودک را شکل می دهند. به عالوه، زمانی که 
کودکان بدانند دقیقا باید چه انتظاراتی را برآورده 
کنند، امنیت و قدرت بیشتری احساس می کنند. 

7 بی نقص گرایی را کنار بگذارید 
به  شدیدی  تمایالت  والدین  بعضی 
کودک  از  همیشه  و  دارند  بی نقص گرایی 

و  بی نقص  کامال  را  کاری  هر  می خواهند 
عالی انجام دهد، درحالی که چنین تمایالتی 
سنین  از  باید  کودکان  هستند.  غیرواقع بینانه 
خردسالی یاد بگیرند اشتباه کردن بخشی از 
زندگی است و بی نقص نبودن کارها هیچ اشکالی 
اگر والدین تالش کنند شکست ها و  ندارد. 
سرخوردگی های خودشان را در طول زندگی  
به کودک توضیح دهند، کودک نیز می فهمد چنین 
اتفاقاتی طبیعی هستند و درنهایت می توان از 
شکست ها و سرخوردگی ها عبور کرد و برای 

موفقیت در آینده از آنها عبرت گرفت. 

8 برای برقراری ارتباط دوطرفه 
وقت بگذارید 

اوقات صرف وعده های غذایی اصلی، فرصت 
خوبی در اختیار اعضای خانواده قرار می دهد 
تا رابطه چهره به چهره مناسبی با همدیگر داشته 
باشند بنابراین والدین باید این قاعده کلی و 
همیشگی را در خانه ترویج کنند که هنگام 
صرف وعده های غذایی هیچ کس نباید سراغ 
تلفن همراه یا دیگر وسایل شخصی اش برود. 

اگر اوقات صرف غذا به عنوان فرصتی مناسب 
برای صحبت کردن و برقراری ارتباط بینافردی 
به کودک معرفی شود، این عادت در زندگی 
آینده او نیز پابرجا خواهد شد و نقش مثبتی 
در زندگی او خواهد داشت. صحبت کردن 
با کودک باید در موقعیت های مختلف انجام 
شود تا حس پیوند بین اعضای خانواده را به 

او انتقال دهد. 

9 هوش عاطفی یا هیجانی را در 
کودک تقویت کنید 

وضعیت هوش عاطفی یا هیجانی )EI( کودکان، 
امروزه به یکی از معضالت بزرگ تبدیل شده 
است. شاید شما هم با کودکانی سر و کار داشته 
باشید که هنگام سالم کردن دیگران به آنها، 
همچنان سرشان داخل تلفن همراه یا تبلت 
است و هیچ نوع واکنشی نشان نمی دهند. به  
نظر متخصصان، والدین نباید این پیام را، خواسته 
یا ناخواسته، به کودک بفرستند که او مجبور 
نیست با بزرگ ترها صحبت کند. چنین اتفاقی 
اصال درست نیست چراکه رابطه چشمی را از 
زندگی کودک حذف می کند، درحالی که رابطه 
چشمی به  عنوان بخش اثرگذار در شکل گیری 
اعتمادبه نفس کودکان و تقویت روابط بینافردی 

شناخته می شود. 

10 به حریم خصوصی کودک احترام 
بگذارید 

احترام گذاشتن به حریم خصوصی کودکان 
از همان سنین خردسالی اهمیت زیادی دارد. 
می گویند  عینی  آمارهای  براساس  مشاوران 
دارند  آرزو  12-11ساله  کودکان  از  بسیاری 
والدین شان به آنها اعتماد کنند بنابراین به کودک 
اجازه بدهید حریم خصوصی خودش را داشته 
باشد و همچنین رازهای کوچک خودش را. آیا 
زمانی که شما هم کودک بودید، همه چیز را به 
والدین خود می گفتید؟! البته بدیهی است که اگر 
احساس کردید کودک در موقعیت خطرناک و 
مشکل سازی قرار دارد، می توانید در زندگی اش 
مداخله کنید اما بهتر است این کار را هم پس 
از مشورت با متخصصان انجام دهید. فراموش 
نکنید وظیفه والدین این است که روند مستقل 
شدن کودکان را به خوبی پیش ببرند تا درنهایت 

آنها بتوانند روی پای خودشان بایستند.
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کودکان کنار برخی حقوق اصلی مثل داشتن سرپناه، 
بهداشت کافی، غذای خوب و وسایل مناسب، حقوق 
اولیه دیگری نیز دارند که با وجود اهمیت فوق العاده 
آنها معموال کمتر مورد توجه قرار می گیرند. یکی از 
حقوق اولیه کودک این است که والدینش ارتباط 
هیجانی و عاطفی خوبی با او برقرار کنند. متاسفانه 
بسیاری از خانواده ها با تحکم با کودکان خود صحبت 
می کنند و مرتب به جای او جواب می دهند. این 
خانواده ها با روش های فرزندپروری به درستی آشنا 
نیستند و نحوه تربیت آنها شرایط و مشکالتی ایجاد 
می کند که بچه ها را به تدریج سرخورده خواهد کرد. 
بچه ها در چنین شرایطی آن گونه که الزم است رفتار 
قاطعانه را یاد نمی گیرند و نمی توانند به خوبی از 
خود دفاع کنند. این کودکان همیشه به دیگران جواب 
مثبت می دهند و در همکاری با دیگران احساس 
اجبار دارند. این در حالی است که بچه ها باید »نه« 
گفتن را هم یاد بگیرند تا در شرایط الزم بتوانند از 
خود مراقبت کنند. پزشکان در یک ویزیت کوتاه 
در مطب هم می توانند این مورد را ارزیابی کنند. 
حل مشکالت والدین به این علت اهمیت دارد که 
بچه ها آینه ای از خانواده ها هستند و بازتاب رفتار 
خانواده ها را می توان در سالمت روان بچه ها دید.

هر کودکی حق دارد حریم خصوصی 
داشته باشد

هیچ می دانید بچه ها از کودکی حق دارند برای خودشان 
حریم داشته باشند؟ درست مثل ما بزرگ ترها که برای 
خودمان حق و حقوقی داریم و دلمان می خواهد 
مرزهایی برای خودمان داشته باشیم و دیگران هم به 
آنها احترام بگذارند. انسان های سالم افرادی هستند 
که فردیت خود را حفظ می کنند بنابراین باید برای 
بچه ها هم همین حق را قائل شویم. به عنوان مثال 

مادری که خود را به گونه ای در خانواده حل می کند 
که فقط یک مادر باشد و سایر نقش های خود را 
فراموش می  کند، نقش بیمارگونه ای خواهد داشت. 
پس اگر دلمان می خواهد کودکمان، بدون اجازه به 
کیف ما دست نزند یا قبل از اینکه وارد اتاق ما شود 
در بزند، ما هم باید وقتی می خواهیم به حریم بچه ها 
وارد شویم حقوق آنها را رعایت کنیم. درواقع، با این 
روش به بچه ها می گوییم که ما هم از همین حقوق 
تبعیت می کنیم. این تفکر که بچه ها آدم های کوچکی 
هستند که حقوق کمتری دارند، درست نیست. نگاه 
ما باید به گونه ای باشد که بپذیریم بچه ها آدم های 
کاملی هستند و حتی نسبت به بزرگساالن حقوق 
ویژه تری دارند زیرا هنوز کامال رشد نکرده اند و 
توانایی های کمتری دارند. همین موضوع ما بزرگ ترها 
را موظف می کند که عالوه بر احترام گذاشتن به 

حقوق کودکان، از آنها حمایت نیز بکنیم.

هر کودکی حق دارد تحت حمایت 
والدینش باشد

بچه هایی را در نظر بگیرید که در مدرسه تنبیه می شوند 
و مورد تهدید و ارعاب معلم قرار می گیرند. این 
گروه از بچه ها باید مورد حمایت والدین در مقابل 
مدرسه باشند، در غیراین صورت ترس از مدرسه آثار 
سوئی را در بهترین سال های رشد بر آنها می گذارد. 
در چنین شرایطی والدین باید وارد جریان ارتباط 
با مدرسه شوند و مقابل مشکالتی که برای کودک 
ایجاد شده، از او حمایت کرده و به کمک اولیای 
مدرسه مشکل را حل کنند تا از شکل گیری تاثیرات 

منفی در کودکان خود جلوگیری شود.

هر کودکی حق دارد مورد احترام قرار بگیرد
از دیگر حقوق اولیه کودکان، می توان به احترام 
گذاشتن به آنها نام برد. همان گونه که ما به عنوان 
بزرگ ترها احترام را دوست داریم، بچه ها هم به 
عنوان موجودات جداگانه در حال رشد نیاز به احترام 
دارند. جالب است وقتی از اعتمادبه نفس در کودکان 

صحبت می کنیم، خانواده ها در جستجوی آن هستند 
تا با دارو و به طور آنی و سریع اعتمادبه نفس در 
کودکان ایجاد کنند، در حالی که اعتمادبه نفس طی 
زمان رشد می کند. درواقع، تصویری که بچه ها از 
خودشان دارند، همان است که ما به آنها ارائه می دهیم. 
وقتی ما به کودکان احترام می گذاریم، کمک می کنیم 
آنها خودشان را به عنوان افرادی موفق با توانایی های 
خاص خود بپذیرند. البته باید توجه داشته باشیم 
به صورت واقع بینانه با کودک برخورد کنیم تا او 
توانایی های خود را اغراق آمیز نبیند و بتواند ناتوانی 
خود را هم بپذیرد. بهتر است ناتوانی ها را در قالب 
محدودیت برای کودک تشریح کنیم تا این حس 
در کودک ایجاد شود که مثال با یک پای غیرسالم 
هم می تواند زندگی کند و آن را به عنوان بخشی 
از زندگی بپذیرد و خودش را با دیگران مقایسه 
نکند. در مجموع می توان گفت این حقوق کودکان 
وقتی اجرا می شوند که بزرگ ترها به روش درست 
با بچه ها رفتار کنند و آنها را به عنوان افراد مجزا 

در نظر بگیرند.

هیچ کودکی حق ندارد بیش از نیازش 
داشته باشد

اگر به اطرافمان خوب نگاه کنیم، خانواده هایی را 
می بینیم که امکانات زیادی را بدون توجه به نیاز کودک 
در اختیار وی می گذارند و معتقدند که نمی خواهند 
بچه هایی عقده ای داشته باشند، غافل از اینکه این 
مساله، عقده ای شدن را بیشتر می کند زیرا بچه ها 
در چنین شرایطی احساس می کنند  باید هر چه در 
دنیا هست را داشته باشند. درحقیقت این کودکان 
تحمل ناکامی را نمی آموزند. ممکن است تا زمانی 
که با پدر و مادر هستند، مشکل خاصی برای آنها 
به وجود نیاید ولی وقتی این کودکان وارد جامعه 
شوند و بفهمند هر چیزی را نمی توانند در اختیار 
داشته باشند، تازه مشکالتشان شروع می شود. برای 
جلوگیری از این حالت بهتر است به کودکان یاد 
بدهیم برای رسیدن به نیازهایشان الزم است زمانی 
را منتظر بمانند. این تمرین را مادران می توانند پس 
از یک سالگی، حتی هنگام غذا دادن به کودکان 
خود بیاموزند تا بچه ها یاد بگیرند که الزم است 
زمانی را برای رسیدن به نیاز خود منتظر بمانند. 

پس یادمان باشد خریدن چند مدل از هر چیز برای 
کودک لطف کردن در حق او نیست. دادن غذا به 
زور یا تغذیه اجباری نیز نمونه ای از نقض حقوق 
کودکان است و باعث می شود رشد هیجانی آنها 

به نوعی مختل شود.

هر کودکی حق دارد در محیطی آرام 
رشد کند

از دیگر مسائل دارای اهمیت برای کودکان این است 
که محیط آرامی را تجربه کنند. بچه ها باید خارج 
از درگیری های مداوم پدر و مادر و تضاد های بین 
آنها رشد کنند. اگر کودک ببیند  والدینش با مذاکره 
می توانند مشکالتشان را حل کنند، یاد می گیرد از زبان 

و فکرش برای حل و فصل مشکالت استفاده کند.

مراجعه به روان پزشک 

نشانه وجود مشکالت جدی نیست

متاسفانه مساله انگ یا استیگما که در مورد بیماری های روانی 

در تمام دنیا وجود دارد، در کشور ما پررنگ تر است. افرادی 

که مشکل روان پزشکی دارند، تمایل ندارند آن را بیان کنند 

یا برای درمان به پزشک مراجعه کنند. ما می توانیم شرایط 

را طوری تعریف کنیم که افراد بدانند کسانی که به پزشک 

مراجعه می کنند، طیف وسیعی را شامل می شوند؛ یعنی علت 

آن می تواند یک سردرد ساده باشد یا یک مشکل مهم و 

مراجعه به روان پزشک نشانه وجود مشکالت جدی نیست. 

در مجموع باید بدانیم این نگرش باید تغییر کند چرا 

که بارها شاهد بوده ایم در خانواده ها، خواهر و برادرها 

و همسران از داشتن مشکالت روانی یا حتی مراجعه به 

روان پزشک، به عنوان حربه و برای آزار یکدیگر استفاده 

می کنند. مهم این است که بدانیم مشکالت روانی موجب 

ایجاد تاثیر سوء در بسیاری از حوزه های زندگی افراد 

می شود. پس بهتر است پزشکان همواره این نکته را به 

والدین و بزرگ ترها یادآوری کنند که قبل از اینکه در 

روانی  فکر حل مشکالت  به  برسیم  بحران  به  زندگی 
خود و کودکانمان باشیم.

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک و 

نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

بچه ها باید خارج از درگیری های مداوم آشنایی با حقوق اولیه کودک
پدر و مادر و تضاد های بین آنها رشد 

کنند. اگر کودک ببیند والدینش با 
مذاکره می توانند مشکالتشان را حل 

کنند، یاد می گیرد از زبان و فکرش برای 
حل و فصل مشکالت استفاده کند


