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 عز ت نفس در کودکان خردسال زير پنج سال   
Self-esteem in young children under five 

 
 استفاده شده منظور کودک شماست ، چه پسر، چه دختر        "  او"دراين برگه اطالعاتی  هرجا کلمه       

 
 عز ت نفس چيست؟  

يست ، بلکه ايمان       منظور از عز ت نفس، خود پسندی يا پ زدادن ن      .  عز ت نفس يعنی خود را دوست داشتن    
 .داشتن به خود و به آنچه می کنيد است    

 
عز ت نفس يعنی به عنوان يک فرد چه احساسی به خود داريد و بدانيد چيزهايی هست که شما می توانيد            

 . به کالمی ديگر به معنی بودن و انجام دادن است    –خوب انجام بدهيد    
 

 و جزئی از    –ر دنيا داريد که به آن تعلق داريد         بخشی از عز ت نفس اينست که شما احساس کنيد جايی د            
يعنی شما درباره ريشه های ملی و فرهنگی خود بدانيد          .  يک خانواده ای هستيد که شما برايشان مهم هستيد    

اين مطلب برای کودکانی که از کشورهای ديگر آمده اند و    . و به آينده خود اعتماد به نفس داشته باشيد   
همچنين اين مطلب   . ملی و فرهنگی خود قطع شده است می تواند يک مشکل باشد   تماس شان با ريشه های  

می تواند برای کودکانی که خانواد شان ازهم پاشيده و از قسمتی از خانواده و سوابق فاميلی خود جدايشان     
 .کرده اند ، يک مشکل باشد   

 
 چرا عز ت نفس مهم است؟  

 .دارد که احتياج به آن هست     در هر فرهنگی عز ت نفس دريک سطح بنيادی وجود       •
عز ت نفس به مردم کمک می کند که احساس کنند می توانند مهارت های خودشان را پرورش دهند           •

 .ودر جامعه خود مفيد باشند  
 نظرتحقيقات در اين مورد اينست که مردم نياز به عز ت نفس خوب دارند تا در مورد کارهايی که           •

به نفس بکنند و به بهترين وجه ممکن از توانايی ها و        برای خودانجام میدهند احساس اعتماد      
 .استعدادهايشان استفاده کنند 

کمبود عز ت نفس می تواند با کم شدن سالمتی ، مانند فشار روحی ، بيماری قلبی و افزايش رفتارو          •
 .کردارهای ناپسند اجتماعی مربوط باشد   

 
کودکان ازهر  .  فس را در او پرورش داد   اين مهم است که از وقتی کودک به دنيا می آيد حس عز ت ن       

فرهنگی باشند نياز دارند که جايی در خانواده داشته باشند و احتياج دارند بدانند چون آن ها انسان های      
 .ويژه ای هستند آن ها را دوست دارند  

 
 تفاوت های فرهنگی   

 يا جامعه خودشان    پاره ای از مردم در بعضی فرهنگها معتقدند که خوب احساس کردن در باره گروه       
اين قبيل پدران و مادران   .  اهميت دارد ولی خوب احساس کردن در باره شخص خودشان اينطور نيست        



 Persian
[AHS-7075]

 

A combined project of 

Child and Youth Health (SA) NSW Multicultural Health Communication Service 

[ 2 / 3 ] 

ممکن است فرزندان خود را تحسين و تشويق نکنند از ترس اينکه فرزندانشان از خود راضی بار بيايند و                  
 .اين امر جلوی سخت کوشی آن ها را حواهد گرفت      

 
در صورتيکه اعتماد  .  ا مردم معتقدند تحسين کودکان موجب خودپسندی آن ها می شود در برخی فرهنگ ه 

به نفس و عز ت به نفس در هر شخصی به معنی کنار گذاشتن ارزش های فرهنگی در او نيست ، بلکه            
کودکانی در مورد خود احساس خوبی دارند سخت کوش تر از آنهايی                 .  موجب باال بردن اين ارزش هاست      

 .که اين احساس را ندارند    هستند 
 

 عز ت نفس چگونه پرورش داده می شود    
اگر از ديد پدر و مادرشان ويژه و دوست داشتنی      .  کودکان از ديد پدر و مادرشان به خود نگاه می کنند     

اگر آن ها هميشه   .  باشند و اين را مربت به آنها نشان دهند و بگويند ، عز ت نفس در آن ها پرورش میيابد   
 . برداشت کنند که دوشت داشتنی نيستند يا مزاحم هستند مسلما  در باره خود بد احساس میکنند        اينطور

 
 پدران و مادران چه می توانند بکنند   

 :اين ها کارهايی هستند که می توانيد برای کمک به ايجاد عز ت نفس در فرزندتان انجام دهيد          
به او نشان دهيد از با او         .  د او را دوست داريد  نوزاد يا نوپای خود را در آغوش بگيريد و به او بگويي          •

 .بودن لذت می بريد 
با او وقت بگذرانيد به شيرين زبانی او گوش کنيد ، وقتی گريه می کند او را نوازش کنيد، و با او به                         •

 .آرامی بازی کنيد  
ی کوچک به     بگذاريد در کار ها.  به فرزندتان کمک کنيد که احساس کند خانواده تان به او نياز دارد       •

 .شما کمک کند، مثال چيز کوچکی را برای شما بياورد      
وقتی بازی می کند او را نگاه کنيد و مواظبش باشيد و وقتی           . به او کمک کنيد در کارهايش موفق شود      •

 .احتياج به کمک دارد به او کمک کنيد     
برايشان داستان     .  ناسندکودکان را با افراد فاميل معاشر کنيد ، کمکشان کنيد تا خويشاوندانشان را بش            •

 .هايی راجع به فاميل و تاريخ گذشته اقوامتان را برايشان تعريف کنيد        
عادات کوچک خانوادگی مثل قصه وقت خواب ، بوسيدن موقع خداحافظی و ساير رسوم مخصوص                   •

 .خانوادگی خود را حفظ کنيد    
 .واعتماد داريدبه فرزندتان نشان دهيد که به ا    .  بگذاريد او چيزهای تازه ياد بگيرد    •
 

 عز ت نفس پدر و مادر  
بنابراين    .  کودکان پدر و مادر را تماشا می کنند و هرکاری پدر و مادرشان بکنند آنها راياد می گيرند              •

 .با رفتارتان به فرزندتان نشان دهيد می خواهيد اوچه نوع شخصی بشود         
احساس بدی نسبت به خود داريد    شما نمی توانيد از ظرف خالی به کسی غذابدهيد و نمی توانيد وقتی       •

 .مهم است که به خاطر فرزندانتان متوجه ومراقب نيازهای خودتان باشيد           . به کسی اعتماد نفس بدهيد  
 

 پند های ويژه برای پدران و مادران   
يکی ازعالئم خوب بودن پدر و مادر اين است که بگذاريد فرزندانتان ببينند که شما احساس خوبی       •

 .نسبت به خود داريد  
کارهايی را بکنيد که واقعا  از آن لذت می بريد     .  مرتب برای خودتان يک استراحت کوتاه داشته باشيد   •

 .يا به آن افتخار می کنيد    
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مدتی از وقت خود رابا دوستانی بگذرانيد که   پشتيبانتان هستند و به شما کمک می کنند که احساس                 •
 .خوبی داشته باشيد  

 .ويد که اوقات مرتبی رابا هم داشته باشيد     اگر شريک زندگی داريد مطمئن ش  •
 

اگر کودکان بسيار تنبيه بشوند يا سرشان داد و فرياد کنيد احتماال  آنها کمرو و خجالتی  يا پرخاشگر      :  تذکر
اگر از دست فرزندانتان عصبانی شديد ، از آنها دور شويد تا اينکه آرامش خود را باز            . و تندخوخواهند شد 

 .حالت خيلی زياد اتفاق می افتد ، بخاطر فرزندانتان و خودتان درخواست کمک کنيد               اگر اين   .  يابيد
 

 برای کمک و اطالعات بيشتر با اين مراکز تماس بگيريد        
• Your Early Childhood Health Centre  
• Tresillian Telephone HelpLine (24 hours)  
• Karitane Care Line (24 hours) 
 

 SA( Child and Youth Health  ( اساس اطالعاتی است که توسط         اين برگه اطالعاتی بر  
com.cyh.www    تهيه شده است  و NSW Health  آن را تأييد کرده است . 

 
 

به شماره   ) TIS(اگر برای تلفن کردن به انگليسی، نياز به کمک داريد، به سرويس مترجم کتبی و شفاهی                 

 .  تلفن کنيد131450

 شما می توانيد اطالعات بهداشتی  بيشتری را  به زبان خودتان در وبسايت         
   Multicultural Communication    به آدرس au.gov.nsw.health.mhcs://http پيدا کنيد  . 
 

شايد احتياج    . می شوند ن آنها مداوم  تجديد و تصحيح   شماره های تلفن در هنگام انتشار صحيح است ، ولی     
 . باشد شماره تلفن ها را با راهنمای تلفن چک کنيد      

 


