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 احساس انسان نسبت به خودش یریدر شکل گ یکودک ریتاث

 
 شکل گیری احساس انسان درباره خودش

 
در ما رسد احساسی که انسان درباره خودش دارد بیش از هر زمان دیگر در سن یک تا سه سالگی به نظر می

ید و خودتان را دوست دارید به انسالگی خوب می د ۵۰ ،۴۰ ،۳۰تان را در خودشکل می گیرد یعنی اینکه 
مندید نتیجه اتفاقاتی است که بین سن یک تا سه سالگی رخ داده است کودک سه حالت یا دیگران عالقه

 کندسالگی پیدا می3ا تا وضعیت را بین 
 

 پدر و مادر من خوب هستند و من خوب نیستم
 

ط محدودی داشت عالوه بر حس ج ارتباکرد و با جهان خارکودکی که تا یک سالگی با حس خودش زندگی می
خیاالت تصوراتش نیز وارد صحنه زندگی شده و اگر پدر و مادر خوب و مهربانی داشته باشد که ، و ا و حال

 . رسد که پدر و مادر من خوب هستند و من خوب نیستمآگاه و محبت باشند کودک به این نتیجه می
 

بیش از ، ست هتبط به رفتار خود کودک و دیگران الیکه مر در ح داین شدت من خوب نیستم و دیگران خوبن
کند و به برد و ثبت و ضبط میهمه تحت تأثیر تصورات و تخیالت ای است که از هر حادثه به زمین خود می

 .رسدنتیجه گیری بعدی می
 
بایدها و نبایدها و ر با آزار می دهند و بسیار سخت گیرند و بسیارا پدر و مادرانی هستند که فرزندان خود  

 .د و کودک را با محرومیت تنبیه و سرزنش همراه خواهند کردنکنزندگی را برای او سخت می کن هابکن و ن
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 من خوب نیستم و بدم و تو هم خوب نیستی و بدی
 

و تو هم  مبد کودک می تواند در پایان سه سالگی عالوه بر این به این نتیجه برسد که من خوب نیستم و
رو هستید که با احساس اینکه شما خوب نیستید و من هم خوب شما با فردی روبه پسخوب نیستی و بدی 

و نه خوبی و درستی و یک بازار پر آزار و درد است و  محبتی هست نه ایی می داند که در آننیستم جهان را ج
یز دارد از نظر او همه خودخواهند چ منفی نسبت به همهو  ودخواهی عمومی و جمعی است او دید بدیک خ

 .همه به دنبال منافع خود هستند و من بدم و یا دیگران نیز بد هستند ستو همه چیز فریب ا
 

 من خوبم شما بد هستید
 

ها یک و دو درصد درصد بچه ها و یا در برخی فرهنگ ۵یا  ۴حالت سوم نیز ممکن است به وجود بیاید که 
می کند و پدر و مادری نبیه خود را به بدترین وجه ممکن تکه پدر و مادری فرزند وجود دارد و آن زمانی است 

تنبیه  حم اند بار  ییا معتاد و گرفتار و ب، ناتوان که بیمار فیزیکی و به خصوص بیمار روانی بوده و یا نادان 
 ند.آوردکردن کودک را از پا در می
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کند به خصوص در دنیای ذهنی کودک این مسائل بیشتر به  با درد و رنجی که می تواند ادامه پیدا بنابراین
رسند که من خوبم و شما بد هستید من کسی والدین به این نتیجه می این  همراه با درد می باشد کودکان

می توانم زندگی خودم را بگذرانم و این شما هستید که وقتی به  دهیدکه اگر شما نباشید و آزارم نهستم 
سالگی کشته  ۴۰شود جنایتکاران بیماران روانی و کسانی که قبل از درد و رنج من آغاز مید یسراغم می آی

 .شوند از این گروه هستندمی
 

نتیجه  ، احساس من خوبمو این رسند که من خوبم کودکانی که بین سن یک تا سه سالگی به این نتیجه می
 .بخت ترین مردمان روی زمین هستندبیمار ترین و بد ، گرفتار ترینت ، سارفتار برای دیگران 

 
 درباره بهبود نگرش انسان درباره خودش نکته

 
، تو خوبی و تو هم بدی یا من بدم د که من بدم نرسسالگی به این نتیجه می ۳تا  ۱درصد افرادی که بین  ۹۵

ی آنها را به این سالگ ۱۸تا  ۳امیدی برای نجاتشان هست مشروط بر اینکه پدر و مادر با مهربانی و خوبی بین 
 .نتیجه برساند که شما خوبید و بقیه هم خوبند
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پدر و مادر توان آن را داشته باشند که خود کودک و دیگران را با شاید دوم گرچه کار مشکلی است  گروه
سه  گذشت زمان به این نتیجه برسانند که در دنیای ذهنی کودک همه خوب بوده و هستند این احساس در

درصد کودکانی که در مسیر من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم حرکت  ۹۵در ،  سالگی 
 .کندزمینه ای نداشتن برای حرمت نفس فراهم می، کنند می

 
 حرمت نفس

 
 مفهوم حرمت نفس یا عزت نفس با مفهوم اعتماد به نفس متفاوت است

 
فقط جنبه مثبت و منفی دارد ها است یک باور برای توانایی انجام کارها و رسیدن به هدف :  اعتماد به نفس 

 .اعتقاد دارند از عهده کارها بر می آیند و برعکس ونفس مثبت دارند اعتمادبه عده ای  یعنی
 

ن ند و برخی بسیار کمتر به ایدرجات مختلف داشتن و نداشتن دارد برخی حرمت نفس کمی دار  حرمت نفس
رسد که یک تا سه سالگی کودک بر اساس شک و تردید و اضطراب و احساس بد به این نتیجه میبین سن 

 خورد من خوب نیستم و در ارتباط با دیگران نیز به مشکل می
 

در حالی که نظرش این در حالی که کودکی که تا سه سالگی را بدون آسیب و خطری پشت سر گذاشته است 
داند و پدر و مادر نیز آمادگی این را ها خود را خوب میخوبی نیست اما در بقیه زمینه دخترپسر یا است که 

 سالگی آن زمینه بد و منفی را از وجود او پاک کنند تا دور بریزند و به حرمت نفس برسد ۳دارند که بعد از 
 

 : حرمت نفس در مرحله اول به معنای این است که
 

 تفکیک و تفاوتی قائل است و خود را با دیگری آمیخته و یکی نمی بیندتو تویی و من منم یعنی فرد 
 

گونه که با پوست فیزیکی خودت موجودی هستی از  دیگر حرمت نفس به این معناست که تو همان مفهوم
 (جنبه روانی دارد)جدا  من جدا من هم با پوست فیزیکی خودم موجودی هستم و از تو
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نه آنچنان که در برخی  ، ت که فرد خود را از دیگران مختلف و متفاوت بدانندشرط اول این اس بنابراین
 .ها افراد طوری در هم تنیده اند که تفاوت و تفکیکی بین خود و غیر خود وجود نداردفرهنگ

 
و در معنی دیگر  یعنی یکسان و شبیه هم بودنقیق تر ت که با هم برابریم در معنای دشرط دوم این اس

و من درست مانند  متو بدتر  نه از بری است نتیجه دیگر این مفهوم این است که نه از تو بهترم و ازمفهوم برا
ا  ممکن است در زمان و مکان مختلف معنا پیدا کند اما نتیجه ی  خوبی و بدی در ارتباط با موضوعتوام اصوال

ا انسان وارد این گفتگو نمی ش ود و انسان ها را یکدست و آن این نیست که تو خوبی من بدم بلکه اصوال
داند و همانطور که همه انسانها جسم دارند پس من هم جسم دارم خوب می، کنند صرف نظر از کاری که می

و ه این نتیجه برسند که تو خوبی گیرد که من بزمانی در جای خودش قرار می حرمت نفس بنابراین مفهوم 
 م.بهتری م باالتریم نه بدتریم و نهمن خوبم ما نه از ه

 
این است که در وجودمان شرم و خجالتی نیست و از آنچه که در جهان و در زندگی  سمفهوم دیگر حرمت نف

ا هنگام نادانی و کااتفاق افتاده یا می ندارم و فقط  یر اشتباه و شکست احساس خجالتافتد مخصوصا
نشانه عیب و  ینیازمندی خجالت نمی کشم من یک موجود که روزانه دهها و صدها نیاز دارند و این نیازمند

 ایراد من نیست
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ا روزی می توانم از و این حاالت را مخفی نمیام ام و گرسنه ه بنابراین به راحتی می گویم تشن کنم و نتیجتا
یا حداقل در آن  ماحساس شرم و خجالتی نداشته باش که هیچ مبرخوردار باشفس باالتر و بهتری حرمت ن

 .مواردی که موضوع به حاالت طبیعی و مادی انسان و انسانیت مربوط است راحت و آسوده باشم
 

اند متاسفانه بسیاری از افراد بزرگسال به دلیل آسیب دوران کودکی یا به دلیل اینکه بخواهند بگویند گرسنه 
خانواده سن و وزن خودشان همیشه ، قد ، کنند این افراد حتی از اسم احساس بدی میاند ، ته یا خس

ین ا سال شان است حال آنکه جالب تر ۳۵سالگی مدعی اند که  ۴۰این افراد در  .ناراضی و ناراحت هستند
ین می کنند و اس بدی ساله شان است و هر سنی که دارند احسا ۳۰گفتند سالگی نیز می ۳۵افراد در سن 

سان است روشن است کسی که حرمت حرمت نفس و یا آمیختگی شرم و خجالت با وجود انعمق نداشتن 
ارزش و اهمیت قائل است که به واسطه حرمت نفس به اینجا  شوقتو و برای نیر ، دارد برای خودش سنف

 .می رسیم
 

 منبع : دکتر هالکویی
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