عزت نفس و خودباوری
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ
ﻋﻠّﺖ ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﯿﺐ زای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،اﺿﻄﺮاب ،ﺑﺰه
ﮐﺎری ،اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ  ،اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﯾﺸﻪ
در ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﺿﻌﻒ »ﻋﺰت ﻧﻔﺲ« آﻧﺎن دارد .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮد از ﺧﻮدﺑﺎوری
و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده و از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رواﻧﯽ – اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﮔﻮﺗﻪ ﻧﯿﺰ در
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﺛﺮومتﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺛﺮومتﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
اﮔﺮ ﺳﺎمل ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺑﯿامری ﻧﯿﺰ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ ﺑﺎ زﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺟﻮان ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﭘﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪاری ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﻮاد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎم ﻧﺪاری ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از اﻧﺴﺎن
ﻫﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ »ﻋﺰت ﻧﻔﺲ« ﻧﺪاری ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﺎش ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺪاری.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﺳنت ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴنت ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺖ و آن ﮐﺴﺐ ﺧﻮدﺑﺎوری و
اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ در اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری:
اﺣﺴﺎسارزﺷﻤﻨﺪﺑﻮدنﮐﻪازﻃﺮﯾﻖﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﻓﮑﺎر،ﻋﻮاﻃﻒ،اﺣﺴﺎسﻫﺎوﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺗﻮامنﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ:
از ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن .ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
اﮔﺮ ﮐﻮدک در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ از ﺗﺮس ﺑﺰرگ ﺷﻮد ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﱰﺳﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻮدک در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ از ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺰرگ ﺷﻮد ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ اﻋﺘامد ﮐﻨﺪ.
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ،ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او دارﻧﺪ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻃﺮد ،ﻋﺪم ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮ ّﺟﻪ ،ﻏﻔﻠﺖ ،ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓنت ،ﮔﻮش ﻧﺪادن،
ﻋﺪم اﺣﱰام ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،متﺴﺨﺮ ،ﴎزﻧﺶ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ،
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ:
 -۱ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ :ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ دوﺳﺖ دارد و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدم دارم«.
 -۲ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗ ّﻮت ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧنت ﺧﻮد ،ﺑﻬﱰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را درک ﮐﺮده و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
 -۳ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮامنﻨﺪی ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﺪون
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﴍﻣﺴﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ
و از آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی
ﮐﻨﺪ.
 -۴ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺳﻨﺪ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ
را آﻣﻮﺧﺖ ،ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎارزﺷﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ،
ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎارزش ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ارزش ﺑﮕﺬارد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ »ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ دﯾﮕﺮی«
* ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻫﺮ روز ﺑﻬﱰ از ﭘﯿﺶ ﺑﺴﺎزم ا ّﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻢ دوﺳﺖ دارد.
راه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن:
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ،اﺣﺴﺎس ﮐﻔﺎﯾﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،اﺣﺴﺎس
ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ "از وﺿﻊ" ﺟﺴامﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻓﺮزﻧﺪان
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ-ﺷﻮد:
 -۱ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﮐﻔﺎﯾﺖ:
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن را ﺣامﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدش را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪمنﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣامﯾﺖ منﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
منﺎﯾﻨﺪ.
 -۲ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ:
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎمل اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﻫﻢ درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ را در آنﻫﺎ
ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ.
 -۳ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺤﺒﺖ:
از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ او ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و

ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮدﺑﻨﮕﺮﯾﻢ.
ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﴍط او را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﭘﺬﯾﺮش دروﻧﯽ را در آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ.
 -۴ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از ﻇﺎﻫﺮ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴامﻧﯽ ﺧﻮد:
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮدﺷﺎن در رﺷﺪ ﺟﺴامﻧﯽ
اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮش منﺎﯾﻨﺪ.
ﻫامنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﻫﺎ اﺣﱰام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﺟﺴامﻧﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴامﻧﯽ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮاب ،ﻏﺬا ،ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎرﻣﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
از ﻧﻘﺎط در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻧﻈﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ منﺎﯾﯿﻢ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ای:
ﻗﻮت و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﴏاﺣﺖ متﺠﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ آنﻫﺎ را در اﺣﺴﺎﺳﺎمتﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ آنﻫﺎ را
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻮدش واﮔﺬارﯾﻢ و او را در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﯿﻢ منﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ او اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ او
ﴎک ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﻓﱰﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺗﻮامنﻨﺪی و ﺧﻮدﺑﺎوری آﻧﺎن ،در ﻫﺮ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻬﱰ و روﺷﻦ ﺗﺮ
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

