
 

 

 عزت نفس کودک تان را تقویت کنید

 رٍاًطٌبسی کَدکبى :هجوَعِ

 

 

 

 

 ّب تأثیز ثسیبری دارد عشت ًفس ثز هَفقیت ّبی کَدک در توبم سهیٌِ

  

تزیي ٍ اصلی تزیي هسبئل در سًذگی ّز فزدی است کِ در سًذگی کَدکبى اس اّویت  عشت ًفس اس هْن

ٌّگبهی کِ کَدکبى َّیت خَد »ای ثزخَردار است. در ٍاقع در تعزیف عشت ًفس در کَدکبى ثبیذ گفت:  ٍیژُ

سیبثی ّبیی کِ کَدکبى طَر کلی ار را هی یبثٌذ، ثزای خصَصیبت خَد، ارسش هٌفی یب هثجت قبئل هی ضًَذ.ثِ

 «.اس خَد دارًذ، عشت ًفس آًبى را تطکیل هی دّذ

 

ّب تأثیز ثسیبری دارد. هثالً کَدکبًی کِ  در حقیقت، عشت ًفس ثز هَفقیت ّبی کَدک در توبم سهیٌِ

احسبس خَثی درثبرُ تَاًبیی ّبی خَد دارًذ، هعوَالً ثْتز اس کَدکبًی کِ عشت ًفس خَثی ًذارًذ، درس 

 .ًٌذخَا هی

 

 .ًکتِ هْن ایي است کِ ٍالذیي در هیشاى عشت ًفس کَدکبى خَد، تأثیز سیبدی دارًذ
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 .کار برد توانند چند راهکار ساده به برای تقویت عزت نفس کودکان می

رفتبری هْزثبى ٍ هالین داضتِ ثبضیذ ٍ ثِ کَدکبى خَد هحجت کٌیذ. الجتِ هحجت ضوب ًسجت ثِ فزسًذتبى  -1

 .ًجبیذ ثصَرت سطحی اثزاس ضَد

 

کٌیذ ٍ  ثِ احسبسبت ٍ ًظزات فزسًذتبى تَجِ کٌیذ: ٌّگبهی کِ ثِ ضبدی یب ًبراحتی کَدکتبى تَجْی ًوی -2

دّیذ  تَجْی قزار هی گیزیذ ٍ اٍ را هَرد ثی سبت اٍ را جذی ًویدّیذ، در ٍاقع احسب عکس العولی ًطبى ًوی

ای ًظزی  ٍ ثذیي تزتیت عشت ًفس کَدکتبى را اس ثیي خَاّیذ ثزد ٍ اگز چٌبًچِ فزسًذ ضوب در هَرد هسألِ

 .ّبی ٍی تَجِ کٌیذ دّذ، ثِ حزف هی

 

ل ضَیذ ٍ اٍ را ثب الفبظ ٍ ثِ کَدک خَد احتزام ثگذاریذ. ثِ ایي هعٌی کِ ثزای کَدک خَد ارسش قبئ -3

 .صفبت خَة ٍ هحتزهبًِ صذا ثشًیذ

 

ّزگش سعی ًکٌیذ کَدک خَد را هَرد تحقیز ٍ توسخز قزار دّیذ. ّوچٌیي ّزگش ثِ دیگزاى اجبسُ ًذّیذ  -4

تَاًذ  ًیش هی« تَ ٌَّس یک ثچِ ّستی»کِ کَدکتبى را هَرد تحقیز ٍ توسخز قزار دٌّذ. حتی جوالتی هبًٌذ 

 .ز کَدک ضَدسجت تحقی

 

کَدکتبى را ثیص اس حذ هَرد حوبیت قزار ًذّیذ. اگز کَدک خَد را ثیص اس حذ هَرد حوبیت ٍ  -5

پطتیجبًی قزار دّیذ، هوکي است احسبس کٌذ کِ فزدی ضعیف است. سعی کٌیذ ثیص اس حذ آًْب را ثِ خَد 

 .ٍاثستِ ًکٌیذ

 

فزسًذاى دیگزتبى هَرد هقبیسِ قزار ًذّیذ. سیزا ایي  فزسًذتبى را ثب دیگزاى هقبیسِ ًکٌیذ. حتی ٍی را ثب -6

 .ضَد کِ فزسًذتبى عشت ًفس خَد را اس دست ثذّذ کبر، سجت هی

 

ّبی کَدک خَد ثِ دقت گَش کٌیذ ٍ ثِ آًْب جَاة دّیذ. ایي رفتبر ًطبًِ احتزام گذاضتي ضوب  ثِ حزف -7

 .ثِ فزسًذتبى است

  



 

 

 

 ضَد هی اٍ ًفس عشت افشایص سجت اش تَاًبیی ٍ سي ثب هتٌبست  دادى هسئَلیت ثِ کَدک

  

اس تٌجیِ ٍ تْذیذ ٍ خطًَت فیشیکی ثپزّیشیذ. تٌجیِ کزدى کَدک یب ضزة ٍ ضتن ٍی ٍ تْذیذ کزدى اٍ،  -8

کِ کَدک ضوب، عشت ًفس خَد را اس دست ثذّذ. ّوچٌیي ّزگش کَدک خَد را ثب هَجَدات  ضَد ثبعث هی

 .خیبلی هبًٌذ لَلَ ًتزسبًیذ

 

تطَیق ٍ تحسیي کزدى ٍ پبداش دادى را فزاهَش ًکٌیذ. سعی کٌیذ ٌّگبهی کِ کَدکتبى، کبر خَة ٍ  -9

تَاًیذ ثِ اٍ پبداش یب ّذیِ  ّوچٌیي هیدّذ، اٍ را هَرد تطَیق ٍ تحسیي قزار دّیذ ٍ  ای اًجبم هی ضبیستِ

 .ثذّیذ

 

اس ًصیحت ثیص اس حذ ٍ دستَر دادى ثِ فزسًذتبى خَدداری کٌیذ ٍ ّیچ گبُ ًظزیبت خَیص را ثِ  -11

 .کَدکتبى تحویل ًکٌیذ. سیزا ایي هَارد سجت کبّص عشت ًفس فزسًذتبى خَاّذ ضذ

 

ک در صَرتی کِ هتٌبست ثب سي ٍ تَاًبیی ٍی ثبضذ ثِ کَدکتبى هسئَلیت ثذّیذ. دادى هسئَلیت ثِ کَد -11

 .ضَد ٍ ثتَاًذ اس عْذُ آى ثخَثی ثزآیذ، سجت افشایص عشت ًفس ٍ اعتوبد ثِ ًفس اٍ هی

 

 .ّب ٍ عالیق فزسًذاى خَد اّویت دّیذ ٍ در پزٍرش استعذادّبی فزسًذاى کَضب ثبضیذ ثِ تَاًبیی -12

 

ّیذ ٍ تحول ٍی را ثزای هَاجِ ضذى ثب ًبکبهی ّبی احتوبلی ًظن ٍ اًضجبط را در کَدک خَد پزٍرش د -13

 .افشایص دّیذ
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 .ّب ٍ تفزیحبت هٌبست کَدک خَد اّویت دّیذ ثِ سزگزهی -14

 

حتوبً ًقبط قَت فزسًذتبى را ثِ اٍ یبدآٍری کٌیذ. هثالً اگز تَاًبیی یب استعذاد خبصی دارد، حتوبً ًقبط  -15

صَظ در جوع. ّزگش ًقبط ضعف فزسًذتبى را ثِ ضیَُ ای کِ ثبعث قَت ٍ استعذادش را تحسیي کٌیذ ثخ

آسیت ٍ کبّص اعتوبد ثِ ًفسص ضَد، ثیبى ًکٌیذ. سعی کٌیذ ًقبط ضعف اٍ را ثطٌبسیذ ٍ در جْت اصالح 

 .آى قذم ثزداریذ

 

 الگَی خَثی ثزای فزسًذتبى ثبضیذ. ٍالذیي ثزای افشایص عشت ًفس ٍ اعتوبد ثِ ًفس کَدکطبى ثبیذ -16

 .الگَی خَثی ثزای اٍ ثبضٌذ

 

در خبًِ هطبجزُ ًکٌیذ ٍ تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ هطبجزات در خبًِ در رٍحیِ کَدک ضوب تأثیز هٌفی ثز  -17

 .گذارد ٍ سجت تضعیف عشت ًفس ٍی خَاّذ ضذ جبی هی

 


