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 نوجوانانعزت نفس  در تقویت کا رهای راه 

 

 

 ستا شب به متعلق نه که زمانی. است صبحگاهی ومیشگرگ به شبیه چیزی نوجوانی دوران

 کافی یاندازهبه نه و است کودک نه دیگر دلبندتان فرزند. شودمی تلقی روزهنگام نه و

 خجالتی و حساس ثبات،بی آشفته، زندگی، از دوره این در نوجوانان اغلب. است شده بزرگ

 افزایش و ایجاد در نقشی چه مادرها و پدرها که است این توجه قابل ینکته اما. شوندمی

 دارند؟ نوجوانان در نفس به اعتماد

 

 هب اعتماد افزایش در مهمی بسیار نقش توانیممی مادر، و پدر عنوانبه ما که بدانیم باید

 چطور هک کنید فکر این به. نگیرید کمدستِ را خودتان پس. باشیم داشته نوجوانان در نفس

 اش،زندگی آتی تصمیمات در که بدهید شکل طوری را تاننوجوان فرزند شخصیت توانیدمی

 گیریشکل در مهمی نقش و کنید جزم را تانعزم باشد؟ داشته کافی نفس به اعتماد و آگاهی

 شما همراه هدف، این به رسیدن راه در هم ما. باشید داشته فرزندتان نفس به اعتماد

 در نفس به اعتماد افزایش راهکارهای یدرباره داریم تصمیم نوشته این در و بود خواهیم

 .کنیم صحبت شما با نوجوانان

 

 

 چیست؟ نفس به اعتماد

 ماداعت. است زندگی در موفقیت به رسیدن کلیدِ ترینمهم نفس به اعتماد که دانندمی همه

 «.دارم خودم یدرباره که احساسی: »شودمی خالصه جمله یک در نفس به
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 :نفس به اعتماد

 

 گذارد؛می تأثیر دیگران برابر در فرد عملکرد ینحوه بر 

 دهد؛می نشان وضوحبه را فرد عملکرد بازتاب 

 کند؛می بازی فرد شخصیت گیریشکل در مهمی نقش 

 دارد مستقیمی ارتباط فرد هر بودن شاد با. 

 

 چیست؟ نوجوانان در نفس به اعتماد اهمیتِ دلیلِ

 رد نفس به اعتماد - کند پیگیری را اهدافش کند می کمک او به مثبت نفس به اعتماد 

 نوجوانان

 

 و هانارضایتی تردیدها، ها،چالش با کندمی کمک نوجوانان به نفس به اعتماد

 .شوند روروبه گرفت، خواهد قرار شانروی پیشِ زندگی در که هاییفرازونشیب

 

 طحس و رقابت شود،می نوجوان گریبانگیر همساالن طرف از که ارهاییفش احساسات، روابط،

 به اعتماد. گذارندمی تأثیر نوجوان نفس به اعتماد روی همگی دیگران، و خودش توقعات

 دوران بیاورد، دستبه را آنها و کند پیگیری را اهدافش کندمی کمک نوجوان به نفس

 ذهنی اب شاد فردی به و کند برقرار بهتری روابط کند، سپری مناسبی یشیوه به را اشجوانی

 .شود تبدیل قدرتمند
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 نفس به اعتماد هاى ریشه

 براى .هستند نفس به اعتماد هاى ریشه تقویت جهت دسترسى قابل منبع اولین مادر و پدر

 اعتماد ىها ریشه تقویت سبب ابتکار و خالقیت موفقیت، کار، فضیلت، و کمال داشتن گروهى

 و خانه لباس، اندام، و صورت زیبایى آراسته، ظاهرى دیگر، برخى براى و است نفس به

 اساحس داشتن با نفس به اعتماد. است ضرورى نفس به اعتماد تقویت جهت پول و ماشین

 ارىپاید و استحکام براى و یابد مى نمود و رشد خود پذیرش و قبول و خود به نسبت مثبت

  .دارد نیاز قوى حمایتى سیستم یک به

 

  نفس به اعتماد ضعف هاى نشانه

  :است نفس به اعتماد ضعف نشانه و مبین زیر فیزیکى هاى نشانه از عالمت چند یا یک معموالً

 خفیف لرزش -۴ فروغ بى چشمان -۳ غمگین سیمایى و پژمرده صورت -۲ آویزان لبهاى -۱

  نامرتب و شلخته ظاهرى -۷ کردن قوز پشت -۶ نامطمئن و ضعیف صداى -۵ ها دست

 یک در توان مى را نفس به اعتماد ضعف به مبتال افراد شخصیتى هاى نشانه و عالیم همچنین

  :داد جاى زیر طبقه چند یا

 در که افرادى مغرور، و مبتکر افراد گیر، گوشه و رو کم افراد جو، ستیزه و مهاجم افراد -

 د،فروشن مى فخر دیگران به و زنند مى الف که افرادى هستند، رقابت تشنه ها زمینه تمام

 که افرادى کنند، مى احساس خود در را بودن عیب بى و کامل به نیاز سختى به که افرادى

 هستند دیگران سوى از تصدیق محتاج

.  

  :نفس به اعتماد ضعف روانى هاى نشانه و عالیم

 بودن نگران و مشوش -۳ بودن مشکوک دیگران به نسبت -۲ حسادت و بخل -１

 مشکالت در غرق و لیاقت و شایستگى عدم احساس -۵ خود به اعتماد نداشتن -۴

  بودن خود
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 همیشه که نکته که این به داشتن اعتقاد -۷ بودن مقام و جاه و قدرت در حریص -۶

  .نمایند آورده بر را دیگران توقعات همه مجبورند که کنند مى تصور -۸ است آنان با حق

 

 

  است توانستن خواستن

 انصاحب پاى جلوى فقط موفقیت هاى راه. دارد اعتماد خویش توانایى به که است کسى توانا

: گوید مى امرسون که همانگونه و کنند مى استقبال لبخند با را موانع که است کسانى و عزم

 زا بیشتر موفقیتش احتمال تازد مى اسب ستاره، یک به رسیدن براى اراده با که مردى»

  «.خزد مى تنگى معبر در حالى بى با خویش منزل به رسیدن براى که است کسى

 المترس را مغز سازد، مى زیادتر را نیرو کند، مى بیشتر را مهارت است، موفقیت کلید اعتماد،

 اراده و عزم شما، عقاید حاصل دهید مى انجام که کارى. افزاید مى عمل قدرت بر و کند مى

  .است ضعیف نیز کارتان حاصل باشند، ضعیف ها این اگر. شماست اعتماد و شما

 انجام به قادر که کنید تکرار خود پیش پیوسته دهید، انجام را کارى خواهید مى که وقتى

 که باشید شده موفق اگر باشید، داشته خود نیروى به جرات ترتیب این به هستید، آن

 و آمال تمام به مسلماً سازید، خویشى هدف متوجه خوبى به را تان معنوى احساسات

 هرگز و کنید پیدا خود براى اى عالقه مورد و شاد موضوع روز هر رسید خواهید آرزوهایتان

 خود پیروزى به. است داده شما به فراوانى هاى نیکى وعده خداوند که نسازید دور خاطر از

 ستنتوان خواستن که باشید داشته اطمینان و شد خواهید موفق که بدانید و باشید معتقد

 .است

 

 ؟چیست نوجوانان در نفس به اعتماد ایجاد در والدین نقش

 والدین. دارند نقش نوجوانان در نفس به اعتماد ایجاد در دیگری، فرد هر از بیش «والدین»

 . ندباش داشته نوجوان شخصیت گیریشکل در مهمی و عمیق تأثیر توانندمی خود حمایت با
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 تاننوجوان فرزند روی زیادی تأثیر شما گفتار و رفتار دانید،می هم خودتان حتما که طورهمان

 ویر مستقیما خودش، به نسبت او احساس و نوجوان قبال در شما احساسات چگونگی. دارد

 اررفت یکنندهتعیین تان،نوجوان برابر در شما رفتار. گذاردمی تأثیر او نفس به اعتماد

 جامعه دباشی داشته انتظار توانیدنمی ندهید، بها فرزندتان به شما خود اگر. اوست با دیگران

 .بشناسد رسمیت به را او

 

 کنید برخورد محترمانه تاننوجوان با .۱

 هب اعتماد - کنند می بازی او نفس به اعتماد ایجاد در را اساسی نقش نوجوان یک والدین

 نوجوانان در نفس

 

 شود،یم تبدیل بالغ جوان یک به دارد بلکه نیست کودک یک دیگر شما فرزند نکنید فراموش

 وردم احترام با را تاننوجوان همواره. است احترام یشایسته دیگری بزرگسال هر مانند پس

 .باشد تحقیرکننده یا آمیزاهانت صدایتان آهنگ و لحن نگذارید هرگز. بدهید قرار خطاب

 زمان هایترس مانند او هایترس با و بدهید اهمیت هایشنگرانی و مشکالت به همیشه

 .نکنید برخورد اشکودکی

 

 کنید تحسین را تاننوجوان .۲

 و خصوصیات خاطربه را تاننوجوان وقتی. باشید سخاوتمند فرزندتان از کردن تعریف در

 و خوب کارهای تکرار به و بریدمی باال را او نفس به اعتماد کنید،می تمجید خوبش کارهای

 اندبد فرزندتان بدهید اجازه کنید، ابراز را خود احساسات. کنیدمی تشویقش شدن، بهتر

 .بالیدمی خود به فرزندی، چنین داشتن خاطربه و کنیدمی افتخار وجودش به
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 نکنید انتقاد تاننوجوان از است، ممکن که جایی تا .۳

 ردرگی تاننوجوان اگر. کندمی کم را شما نوجوان فرزند نفس به اعتماد نکوهش، و انتقاد

 نوجوانان. کنید صحبت او با اشدرباره پسندید،نمی یا ندارید دوست شما که است چیزی

. انددهش شما سرافکندگی یمایه که کنندمی تصور و کنندمی تلقی تمسخر را انتقاد معموال

 !کنید دقت خود لحن به کنید، انتقاد او از مجبورید وقتی

 

 کنید تشویق برنامهفوق هایفعالیت انجام به را او .۴

 ویقتش بیشتر هایفعالیت در شرکت به را او. کند دنبال را خود عالیق تاننوجوان بگذارید

 تفرص برنامهفوق هایفعالیت. باشد برتر اش،عالقه مورد کار در خواهدمی فرزندتان. کنید

 میزان سنجش و متفاوت هایچالش ها، شکست و ها موفقیت از گرفتن درس برای خوبی

 آموزندمی او به و برندمی باال را اشروحیه هافعالیت نوع این. شماست فرزند نفس به اعتماد

 .کند همکاری دیگران با باید مشترک، هدف به رسیدن برای

 

 بگیرد یاد را دوستی هایمهارت کنید کمک او به .۵

 ماا کنیم، کنترل یا انتخاب را فرزندمان روابط و هادوستی توانیمنمی که دانیممی ما یهمه

 .کنیم راهنمایی را او مختلف، افراد پذیرش و روابط در احترام همچون مواردی در توانیممی

 فرزندتان به را آنها پس برخوردارند، زیادی اهمیت از روابط، در متقابل درک و احترام

 تأثیر نفسش به اعتماد روی کند،می تجربه شما نوجوان که هاییدوستی. بدهید آموزش

 .کند تفکیک هم از را بد و خوب هایدوستی چگونه بدهید یاد او به. گذارندمی
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 !ندنیست مهم واقعا چیزها بعضی بیاموزید تاننوجوان به .۶

 نوجوان. گیرندمی قرار دیگران یا خود همساالن با رقابت فشار تحت نوجوانان از بسیاری

 شکست راه این در وقتی و باشد مشهور افراد دیگر یا بازیگران ها،مدل شبیه دارد آرزو

 این هک بگویید او به و کنید صحبت فرزندتان با. بیندمی لطمه نفسش به اعتماد خورد،می

 بهداشت مناسب، رفتار دارد اهمیت آنچه بدهید یاد او به. نیست مهم هم قدرهاآن موضوع

 .است ذهن و جسم سالمت و

 

 کند تمرکز هایشتوانایی روی بیاموزید او به .۷

 همساالن، با را او هرگز و کند تمرکز خود قوت نقاط روی بیشتر بیاموزید خود نوجوان به

 هک کند درک باید تاننوجوان. نکنید مقایسه فامیل هایبچه دیگر و برادر خواهر، دوستان،

 به. شودمی چشمیهموچشم باعث فقط مقایسه. دارند متفاوتی قوت نقاط مختلف افراد

 دشخو کردن بهتر فکر به مدام و کند رقابت خودش با باید فقط او که بیاموزید تاننوجوان

 بر باید کار، این برای و است خودش با رقابت زندگی، در پیشرفت برای راه بهترین. باشد

 .کند تمرکز قوتش نقاط

 

 باشد داشته قوی روحیه بیاموزید او به .۸

 

 رصبو رسد،می او به دیگر افراد و جامعه سوی از که آزاری برابر در بیاموزید تاننوجوان به

 ارقر تأثیر تحت را او نفس به اعتماد موارد این. ببرد باال را خود تحمل یآستانه و باشد

 نوجوان. هستند زندگی خوبِ قواعدِ از صبوری، و مشکالت بر زدن لبخند آرامش،. دهندمی

 دبای شما نوجوان. کند مدیریت درست ایشیوه به را خود منفی احساسات بگیرد یاد باید

 ایدنب عنوانهیچبه کار این و بزنند لطمه او به توانندنمی آزار، یا تمسخر با دیگران بداند

 .بدهد قرار الشعاعتحت را او نفس به اعتماد
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 بگیرید کمک ایحرفه افراد از نیاز، صورت در .۹

 روی موضوع این که جایی تا بردمی رنج نفس به اعتماد کمبود از شدیدا شما نوجوان اگر

 زا است بهتر است، گذاشته ایمالحظه قابل تأثیر او اجتماعی روابط یا درسی هایفعالیت

 هچنانچ. بخواهید کمک خوبی، یرابطه فرزندتان با که فردی از ابتدا. بگیرید کمک دیگران

 واقعی مشکل تا کنید مراجعه ایحرفه مشاور یک به است بهتر نداد، نتیجه اول حلراه

 .کند برطرف و پیدا را فرزندتان

 

 باشید خود نوجوان حامی .۱۱

 حتی و گوییدمی که چیزهایی تریناهمیتبی رفتارتان، ترینکوچک که نباشید متوجه شاید

 رتأثی فرزندتان نفس به اعتماد در چقدر دهید،می انجام که ایروزمره کارهای ترینمعمولی

 کی مانند شما حمایت. هستید پشتیبانش «همیشه» شما که باشد مطمئن باید او. دارند

 کسی دبدان فرزندتان وقتی. کندمی عمل تاننوجوان فرزند نفس به اعتماد رشد در کاتالیزور

 یشپ بیشتری قدرت و نفس به اعتماد با را اشزندگی کند، تکیه او به تواندمی که هست

 .بردمی

 

 هک باشید داشته خاطر به شود،می منفی یا مثبت موقعیتی درگیر شما نوجوان که زمان هر

 .گذردمی زود خیلی و است زندگی از ایمرحله فقط این

 

 ذرگ برای پس شماست، فرزند رشد روند از بخشی آن مشکالت و نوجوانی عزیزم؛ دوستان

 تاننوجوان فرزند به کمک و همراهی روی را تمرکزتان تمام و باشید صبور دوران، این از

 .بگذارید

 


