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REZUMAT
Sånåtatea mintalå a copilului este o problemå de sånåtate publicå. Deseori, personalul medical este nevoit så

ofere orientare, sfaturi privind facilitarea dezvoltårii sånåtoase a copilului. În aceastå lucrare sunt prezentate
date privind implica¡iile stimei de sine în dezvoltarea armonioaså a copilului. Sunt abordate aspecte ale
dezvoltårii stimei de sine în raport cu metodele educative. Se subliniazå cå stima de sine este un parametru
important al integrårii sociale ¿i sunt incluse recomandåri pentru dezvoltarea unei stime de sine pozitive ¿i
stabile.
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ABSTRACT
Children mental health it is a public health problem. Often, health personnel must offer conseiling regarding

normal children development. In this paper are presented data about the role of self esteem in harmonious
children development. There it is a link between education and self esteem. It is underlined its role in social
integration and we selected some advices educator/parents to facilitate a positive and stable self esteem in
children.
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S tima de sine – expresie a aprecierilor
pozitive sau negative pe care subiectul
le face asupra lui însu¿i în compara¡ie
cu altul – conferå tonalitate afectivå
identitå¡ii personalitå¡ii, fapt deloc

neglijabil ¡inând seama de valoarea dinamogen-
reglatorie în tot ceea ce întreprindem.

Cercetårile efectuate de N. Branden i-au
permis så concluzioneze cå „respectul de sine,

deplin con¿tientizat, este starea în care noi
suntem adapta¡i vie¡ii ¿i cerin¡elor ei“. Aceasta
în condi¡iile în care stima de sine atinge nivelul
încrederii în capacitatea proprie, fizicå ¿i mintalå,
(în capacitatea de a învå¡a, de a gândi ¿i de a lua
decizii corecte, de a regla rela¡iile cu semenii, pe
scurt, de a ståpâni schimbarea). Altfel spus, un
sim¡ sånåtos al propriei valori contribuie la
poten¡area ¿i adecvarea reac¡iilor proprii în raport
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cu provocårile ¿i oportunitå¡ile vie¡ii, în timp ce
un nivel scåzut al stimei de sine conduce la anxie-
tate, indecizie, depresie (Froman, 1991).

Stima de sine are un rol esen¡ial în realizarea
echilibrului nostru psihologic: atunci când este
înaltå ¿i stabilå conduce la ac¡iuni eficiente, ne
ajutå så facem fa¡å dificultå¡ilor, så avem perfor-
man¡e în activitatea desfå¿uratå, så între¡inem
rela¡ii bune cu cei din jur; când stima de sine
este instabilå sau scåzutå conduce la inadaptare,
neplåceri, frustråri, eficien¡å scåzutå în ac¡iuni.

Pentru a în¡elege mai bine acest concept, vom
descrie în continuare caracteristicile ¿i modalitå¡ile
de ac¡iune ale persoanelor cu stimå de sine înaltå
¿i, respectiv, scåzutå.

Astfel, persoanele cu un nivel scåzut al stimei de
sine, de exemplu copiii cu disfunc¡ii vizuale când
vin pentru prima data la oftalmolog ¿i li se reco-
mandå så poarte ochelari, au sentimentul cå nu
se cunosc prea bine, vorbesc despre ei într-o ma-
nierå mai degrabå neutrå, moderatå, neclarå,
mediocrå, despre propria persoanå au o pårere
care depinde de circumstan¡e ¿i de interlocutori;
au înså o bunå capacitate de adaptare la interlo-
cutori ¿i sim¡ al nuan¡ei. În acest moment in-
tervine ortoptistul care lucreazå la recuperarea
acestor copii strabici. Profesioni¿tii trebuie så îi
facå så se placå ¿i cu ochelari, spunându-le cå
„sunt mici intelectuali“, „sunt fe¡ele distinse ale
clasei“, „sunt cei pe care îi vor remarca profesorii
ca pe micii savan¡i“. S-a constat, de asemenea,
cå cei cu stimå scåzutå de sine amânå luårile de
decizii, sunt adesea nelini¿ti¡i de consecin¡ele
posibile ale alegerilor lor, sunt influen¡a¡i de anturaj
în luarea deciziilor, sunt uneori ezitan¡i sau
conven¡ionali; sunt pruden¡i, råbdåtori, ac¡ioneazå
dupå ce s-au gândit bine. Aceste persoane
reac¡ioneazå emo¡ional la e¿ec, se pråbu¿esc, se
simt respinse dacå sunt criticate în domeniile în
care se considerå competen¡i, se justificå dupå
e¿ec, cautå informa¡iile negative despre ele, mani-
festå anxietate puternicå în fa¡a evaluårii de cåtre
ceilal¡i; au o bunå motiva¡ie de a nu e¿ua ¿i ca-
pacitatea de a asculta criticile.

Cei cu înaltå stimå de sine au påreri clare ¿i
stabile despre ei în¿i¿i întrucât acestea nu depind
prea mult de context, vorbesc despre ei în mod
tran¿ant, pozitiv, coerent; riscå så facå exces de
certitudini ¿i simplificåri. Ac¡ioneazå în mod
eficient, ¡in cont de ei în¿i¿i în luarea deciziilor,
persevereazå în hotårârile lor în ciuda dificutå¡ilor,
pot fi inovatori, înså uneori sunt prea sensibili la
interesele lor pe termen scurt. E¿ecul nu laså urme
emo¡ionale durabile, pot rezista la criticile asupra
punctelor lor sensibile, nu se simt obliga¡i så se
justifice dupå e¿ec, nu se simt respin¿i dacå sunt

critica¡i înså se întâmplå så nu ¡inå cont de criticå
(Gegas, 1990).

Persoanele reac¡ioneazå diferit, în func¡ie de
nivelul stimei de sine, ¿i în fa¡a succesului, ¿i în
ceea ce prive¿te alegerile importante în via¡å.
Astfel, cei cu stimå de sine scåzutå au în fa¡a succe-
sului emo¡ii amestecate, le place så reu¿eascå,
înså reu¿ita le perturbå imaginea de sine, le pro-
duce fricå de a nu mai fi la înål¡ime, succesul lor
nu aduce beneficii stimei de sine pentru cå bucuria
este anxioaså; toate acestea conduc la o atitu-
dine umilå, modestå. Acestor persoane le este
permanent fricå de e¿ec, nu-¿i asumå riscuri, se
simt apåra¡i de obiceiuri, preferå mediocritatea,
progreseazå lent, ra¡ioneazå în func¡ie de e¿ecuri;
sunt pruden¡i ¿i ståpâni¡i. Persoanelor cu înaltå
stimå de sine reu¿ita le confirmå imaginea de sine,
le provoacå emo¡ii pozitive, motiva¡ie crescutå;
ei sunt înså dependen¡i de recompenså. Ace¿tia
î¿i asumå riscuri, cautå så-¿i depå¿eascå limitele,
se simt stimula¡i de noi experien¡e, au un progres
rapid, ra¡ioneazå în func¡ie de succese.

Un rol important în formarea stimei de sine îl
are ¿i oglinda. Ea este omniprezentå în mediul
nostru zilnic: båile ¿i holurile apartamentelor,
magazine, holurile clådirilor, såli de gimnasticå,
retrovizoarele ma¿inilor... Imaginea nostrå este
reflectatå de zeci de ori pe zi. Dar n-a fost în-
totdeauna a¿a: de fapt, pânå în secolul VII,
oglinzile erau foarte rare. Galeria Oglinzilor din
palatul de la Versaille era, în aceea epocå, un
excep¡ional semn de putere ¿i de bogå¡ie, demn
de a reda extraordinara stimå de sine a lui Louis
al XIV-lea, ståpânul domeniilor; dar democrati-
zarea oglinzii nu dateazå decât din secolul XIX.
De atunci, aglinda ne-a devenit familiarå ¿i intimå.

În orice activitate întreprindem, cåutåm så
satisfacem douå trebuin¡e indispensabile stimei
de sine: necesitatea de a fi iubit (apreciat, dorit,
simpatizat) ¿i necesitatea de a fi competent (per-
formant, abil, înzestrat). Aceste trebuin¡e se cer
satisfåcute permanent, întrucât stima de sine
reprezintå o dimensiune mobilå ¿i foarte impor-
tantå a personalitå¡ii umane. Dacå un nivel cres-
cut al stimei de sine oferå atâtea avantaje, se pune
problema cum se poate ajunge la o stimå de sine
înaltå. Råspunsul este simplu: prin iubire ¿i edu-
ca¡ie, ini¡ial din partea pårin¡ilor, apoi din partea
prietenilor, colegilor, a tuturor persoanelor semni-
ficative pentru o persoanå de-a lungul vie¡ii sale.

Se pune problema de la ce vârstå putem vorbi
de existen¡a stimei de sine. ªtiin¡ific, începuturile
stimei de sine sunt corelate cu apari¡ia con¿tiin¡ei
de sine, a cårei componentå este; copiii, abia la
8 ani au o reprezentare psihicå globalå despre ei
în¿i¿i reprezentare care poate fi evaluatå. Înså ¿i înainte
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de aceastå vârstå întâlnim elemente care stau la
baza construirii stimei de sine. Astfel, conceptul
de stimå de sine este strâns legat de ideea de
acceptan¡å socialå, respectiv måsura în care
copilul/adultul este plåcut de grupul din care face
parte, måsura integrårii sale într-un grup social
(aceasta apare la copiii de 3-4 ani), dar ¿i de
dorin¡a de a pune în valoare propria persoanå –
întâlnitå la copii de 5 pânå la 8 ani. Experien¡ele
acumulate în timpul copilåriei pun bazele stimei
de sine prin maniera în care copilul este învå¡at
så facå fa¡å succesului ¿i e¿ecului, prin modul în
care este sus¡inut de pårin¡ii såi, prin tipul de rela¡ii
pe care le cultivå cu cei din jur. Astfel, o bunå rezis-
ten¡å la e¿ec, performan¡ele sportive, ¿colare, rela¡iile
bune cu copiii de aceea¿i vârstå, con¿tientizarea
domeniilor de competen¡å reprezintå factori care
conduc la construirea unei bune stime de sine.

Preocuparea în legaturå cu aspectul fizic este
destul de precoce. Aståzi, 60% dintre adolescente
se considerå prea grase ¿i doar 20% dintre ele
sunt mul¡umite de corpul lor. La 14 ani, o treime
au urmat deja un regim alimentar. Între 14 ¿i 23
de ani, atunci când stima de sine este în cre¿tere
la majoritatea båie¡ilor, ea este în declin la fete.
Un studiu realizat asupra satisfac¡iei pe care o
resimt tinerii fa¡å de înfå¡i¿area lor fizicå este
revelator pentru acest subiect; începând de la o
anumitå vârstå (în jur de 8 ani), se constatå cå
satisfac¡ia fetelor se pråbu¿e¿te literalmente, în
timp ce aceea a båie¡ilor råmâne sta¡ionarå
(Blascovich, 1991). Fetele nefiind mai urâte decât
båie¡ii, explica¡ia nu este datå de modificårile
fizice, ci de pårerea individului despre sine însu¿i.
ªi aceastå impresie depinde mult de presiunile
mediului social. Pråpastia perceputå între ceea
ce cred cå sunt ¿i ceea ce cred cå trebuie så fie
este foarte importantå; stima de sine se prå-
bu¿e¿te. Unele femei vor suferi toatå via¡a din
aceastå cauzå.

Preferin¡ele pentru frumuse¡e nu se referå
doar la adul¡i: la ¿coala primarå, copiii cei mai
populari sunt adesea cei care sunt ¿i cei mai
atrågåtori fizic pentru colegii lor. Copiii îi persecutå
u¿or pe aceia dintre ei care au un defect fizic sau
o tråsåturå apreciatå defavorabil de comunitatea
infantilå: ochelari, culoarea pårului, accent, îm-
bråcaminte, acnee etc.

Îmbråcåmintea nu mai folose¿te de mult doar
la a ne proteja de frig sau a ne ascunde nuditatea.
Ea a devenit ¿i protezarea sau ascunzåtoarea
stimei de sine.

Cercetåtorii aratå, cu o constan¡å remarcabilå,
cå încå din copilarie scorurile medii ale stimei de
sine sunt mai ridicate la båie¡i decât la fete. Ace¿tia
au tendin¡a de a-¿i supraestima capacitå¡ile, de

a-¿i supraevalua competen¡ele! Fårå îndoialå cå
asta se poate explica prin faptul cå båie¡ii sunt
obi¿nui¡i så-¿i asume mai multe riscuri fizice
(comportament imprudent) ¿i sociale (plåcerea
confruntårii ¿i competi¡iei), în timp ce fetele se
aratå preocupate mai mult de rela¡ii, de respect
¿i de trasmiterea regulilor sociale. ªi totu¿i, nu
¿tim încå dacå fetele se îndoiesc de ele însele
pentru cå sunt mai conformiste decât båie¡ii sau
dacå, din contrå, ele se stråduiesc så respecte
regulile pentru cå au o stimå de sine mai scåzutå.
Este sigur doar faptul cå aceste diferen¡e nu se
explicå prin calitå¡ile intrinseci ale copiilor.

Mediul social poate så joace un rol important.
Pårin¡ii au tendin¡a så-i încurajeze mai mult pe
båie¡i ca så-¿i apere interesele ¿i så-¿i afirme perso-
nalitatea, ceea ce nu fac pentru fete: pårin¡ii to-
lereazå mai pu¡in timiditatea båie¡ilor decât a
fetelor. Ei le încurajeazå pe fiicele lor så fie docile,
supuse ¿i cochete; astfel de comportamente nu
sunt propice dezvoltårii unei stime de sine pu-
ternice ¿i stabile. Stima de sine a fetelor ar fi astfel
reflectarea func¡ionårii sociale dintr-o anumitå
perioadå. În cursul anilor viitori este posibil ca
rezultatele cercetårilor asupra stimei de sine så
indice alte tendin¡e (Lyons, 1994).

În universul de existen¡å al unui copil existå
patru surse de judecå¡i semnificative (surse ale
stimei de sine): pårin¡ii, profesorii (¿coala), ca-
marazii (cei de aceea¿i vârstå) ¿i prietenii apropia¡i.
La copiii mici influen¡a cea mai mare o au pårin¡ii;
pe parcursul dezvoltårii, importantå devine ¿i
pårerea prietenilor în ceea ce prive¿te aspectul
fizic, aptitudinile sportive ¿i popularitatea; pårerea
pårin¡ilor råmâne importantå în domeniul con-
formismului comportamental ¿i cel al reu¿itei
¿colare. Aprobarea parentalå este importantå ¿i
în adolescen¡å, aceastå importan¡å diminuându-se
abia când tânårul påråse¿te familia.

ªcolarizarea ¿i modul în care copilul percepe
schimbarea din momentul începutului ¿colarizårii
influen¡eazå atât nivelul, cât ¿i stablitatea stimei
de sine. ªcoala, spre deosebire de familie, este
un mediu competitiv, centrat pe grup, nu pe
individ, complet nou pentru copil, ¿i care presu-
pune rela¡ionarea cu oameni necunoscu¡i.
Schimbarea poate fi brutalå pentru unii copii ¿i
poate avea repercusiuni importante asupra stimei
de sine. Pårin¡ii pot amortiza acest ¿oc oferind
copilului informa¡ii despre noul såu mediu de
via¡å. Aceste informa¡ii trebuie så reflecte reali-
tatea, pentru cå idealizarea ¿colii poate dezamågi
copilul în momentul în care acesta ia contact cu
aceastå institu¡ie. Stima de sine, la rândul såu,
influen¡eazå nivelul performan¡elor ¿colare: cu
cât stima de sine este mai înaltå cu atât notele
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ob¡inute sunt mai bune. În plus, stima de sine
ridicatå conduce la comportamente adaptate în
cazul confruntårii cu dificultå¡i ¿colare: cåutarea
sus¡inerii sociale, încredere în viitor, capacitate de
refacere dupå e¿ec.

Aspectele dezbåtute mai sus subliniazå im-
portan¡a sus¡inerii parentale în formarea unei
bune stime de sine. Copilul se hråne¿te cu dra-
gostea primitå de la pårin¡ii såi. Doar inten¡ia de
dragoste nu conteazå; copilul o percepe ¿i aceasta
îl fere¿te de o deteriorare majorå a stimei de sine,
înså dacå iubirea nu este urmatå de acte ¿i gesturi
concrete copilul va deduce cå nu este suficient
de important pentru a trece în fa¡a celorlalte
preocupåri ale pårin¡ilor såi. Stima sa de sine va
fi, astfel, mediocrå.

Aceastå „hranå afectivå“, exprimatå ¿i îm-
pårtå¿itå, nu este suficientå, deoarece copilul nu
va fi capabil så suscite din partea celorlal¡i atitudini
care så-i hråneascå în continuare stima de sine.
Aceastå capacitate trebuie învå¡atå, educatå:
copilul trebuie pregåtit så fie competent social,
så se simtå în largul såu în cadrul grupurilor, så se
afirme fårå agresivitate sau låudåro¿enie, så reu-
¿eascå în sarcinile cerute de societate, så fie dorit,
acceptat, aprobat ¿i admirat de cei din jurul såu
(Messer, 1995).

Sus¡inerea parentalå este de douå tipuri:
necondi¡ionatå sau condi¡ionatå (de comporta-
mentul copilului). Astfel, sus¡inerea parentalå
poate conduce la patru tipuri de copii (cu patru
tipuri de stimå de sine):

1. copilul „deschis“, cu stimå de sine înaltå
¿i stabilå, beneciazå ¿i de sus¡inere ne-
condi¡ionatå a persoanei („te iubesc orice
ar fi“) ¿i de sus¡inere condi¡ionatå de com-
portament („te apreciez când faci ceea ce
doresc“);

2. copilul „abandonat“, cu stimå de sine scå-
zutå ¿i stabilå – fårå sus¡inere necondi-
¡ionatå a persoanei („îmi e¿ti indiferent“)
¿i fårå sus¡inere condi¡ionatå de compor-
tament („îmi este indiferent ce faci“);

3. copilul „råsfå¡at“, cu stimå de sine înaltå
¿i instabilå beneficiazå numai de sus¡i-
nere necondi¡ionatå a persoanei, fårå sus-
¡inere condi¡ionatå de comportament;

4. copilul „dresat“, cu stimå de sine scåzutå
¿i instabilå beneficiazå numai de sus-
¡inere condi¡ionatå de comportament,
fårå sus¡inere necondi¡ionatå a persoanei.

Existå deci, douå modalitå¡i de hrånire a stimei
de sine: prin iubire (sus¡inere necondi¡ionatå) ¿i
prin educa¡ie (sus¡inere condi¡ionatå). În sus¡i-
nerea necondi¡ionatå comportamentul pårin¡ilor
nu depinde de comportamentul copilului, spre

deosebire de sus¡inerea condi¡ionatå. În sus-
¡inerea necondi¡ionatå iubirea ¿i stima de sine
nu sunt periclitate în cazul comportamentelor
neadecvate, care în sus¡inerea condi¡ionatå atrag
dupå sine critici.

Sus¡inerea necondi¡ionatå hråne¿te direct
stima de sine, înså nu înva¡å copilul så primeascå
stima celorlal¡i, în timp ce sus¡inerea condi¡ionatå
hråne¿te mai pu¡in stima de sine, dar înva¡å
copilul cum så fie stimat de ceilal¡i.

Sus¡inerea necondi¡ionatå influen¡eazå deci
nivelul stimei de sine (cu cât copilul este mai iubit,
cu atât stima de sine este mai înaltå), iar sus¡inerea
condi¡ionatå influen¡eazå stabilitatea stimei de
sine (dacå copilul va fi iubit, cu cât va fi mai educat,
cu atât stima de sine va fi mai stabilå).

În încheiere oferim câteva sfaturi utile pårin¡ilor
care doresc så î¿i ajute copiii så-¿i construiascå o
stimå de sine înaltå ¿i stabilå:

– exprima¡i-le clar sus¡inerea voastrå, fiind
aten¡i så nu folosi¡i exclusiv mesajele in-
directe (cum sunt cadourile);

– exprima¡i-le afec¡iunea în mod regulat,
ceea ce nu înseamnå în permanen¡å;

– nu recurge¡i la ¿antajul afectiv, amenin-
¡ându-l pe copil cu retragerea dragostei din
cauza unui comportament care vi se pare
neadecvat; este preferabil så nega¡i pro-
blemele copilului în numele iubirii pe care
o prime¿te („nu este grav cå ai problemele
acestea, noi tot te iubim“);

– discuta¡i în particular cu copilul, nu vå
adresa¡i copiilor în grup (fratrie) sau în
numele cuplului;

– asculta¡i-l în mod regulat pe copil vorbind
despre universul såu, nu vå ocupa¡i de el
doar atunci când îi merge råu;

– acorda¡i interes activitå¡ilor care îl preocupå;
– împårtå¿i¡i anumite activitå¡i cu copilul;
– da¡i-i sentimentul cå este unic, nu îl com-

para¡i în mod regulat cu ceilal¡i copii;
– fi¡i un model pentru copil (acceptând cri-

ticile fårå a vå descuraja în fa¡a e¿ecurilor);
nu trebuie så ave¡i comportamente opuse
mesajelor educative;

– nu râde¡i de el în public ¿i învå¡a¡i-l så „facå
haz de necaz“.

În educarea copiilor, ¡ine¡i seama de un aspect
important: înainte de a vå ocupa de stima de
sine a celor mici, ocupa¡i-vå de a voastrå! Pentru
cå, dacå ave¡i stimå de sine scåzutå ¿i vre¡i så îm-
bunåtå¡i¡i stima de sine a copilului vostru, risca¡i
så exercita¡i asupra lui o presiune prea puternicå
¿i prea pu¡in convingåtoare. Nu uita¡i: copiii in-
teriorizeazå maniera în care voi vå descurca¡i ¿i
vå confrunta¡i cu propriile dificultå¡i. 
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Hormone discovery may help combat
diabetes: study

Scientists have identified a member
of a new class of hormones produced
by body fat that they think could lead
to fresh approaches to combat diabetes
and other conditions related to obesity.

The hormone prevents the liver
from accumulating fat and enhances
the body’s ability to control glucose,
scientists led by Gokhan Hotamisligil
of the Harvard School of Public Health
wrote on Thursday in the journal Cell.

Their work involving the hormone,
called palmitoleate, was in mice, but
the hormone is also found in people.

While other known hormones are
either protein-based or steroid-based,
this one is the first example of a class
made out of fatty acids, Hotamisligil
said. The researchers are calling this
new group of hormones lipokines.

Hormones act like the body’s che-
mical messengers, traveling through
the blood to influence cells and organs
in processes such as growth and de-
velopment, metabolism, sex and mood.
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If the hormone’s role in people is
the same as in mice, it may become a
valuable weapon against type 2 diabetes
or fatty liver disease, Hotamisligil said.

Scientists previously had known
about palmitoleate but had not identi-
fied it as a hormone, he said.

“All evidence is pointing that it’s
coming from fat cells,” Hotamisligil
said in a telephone interview.

One of its roles is to communicate
with the liver and prevent it from
accumulating fat, which can occur as
people become obese, he said. It also
encourages muscle to take up glucose
from blood and dispose of it, he added.

It works almost as well as the hormone
insulin at pushing sugar out of the blood,
Hotamisligil said. Insulin regulates the
absorption of sugar into the cells.

People with diabetes have blood sugar
levels that are too high. Those with type
2 diabetes, the form closely related to
obesity, are resistant to the effects of
insulin or produce too little of it.

The researchers said that as body
fat increases, less palmitoleate is pro-
duced. So in obese people, the beneficial
functions of this hormone in con-
trolling blood sugar levels and pre-
venting fat accumulating in the liver
would be diminished.

“When you need it the most, you
produce the least,” Hotamisligil said.

Doctors potentially could give
palmitoleate to people or come up with
ways to stimulate the body to produce
more to prevent or improve illnesses
like diabetes, Hotamisligil said.

And a simple test looking at blood
levels of palmitoleate potentially could
be used to signal risk for conditions
like diabetes.

The scientists identified palmito-
leate as a hormone with the help of
scientists from Lipomics Technologies
of West Sacramento, California. The
company was acquired on Wednesday
by Tethys Bioscience Inc of Emeryville,
California.
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