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 سخني با والدین و مربیان

به عنــوان والدیــن و آمــوزگاران، یکــی از بزرگ تریــن دغدغه هــای مــا ایــن اســت کــه بــه کــودکان خجالتــی کمــک کنیــم در 
دایره هــای اجتماعــی کــه بــا بزرگ تــر شــدن کــودکان گســترده تر هــم می شــوند، احســاس راحتــی و اعتمادبه نفــس داشــته 
باشــند. بــرای کــودکان اجتماعــی ایــن قضیــه چنــدان مشــکل نیســت، چــون انــگار به صــورت ذاتــی خودمانی تــر هســتند، امــا 
بــرای کــودکان خجالتــی، خــروج از الک کم رویــی و احســاس راحتــی و اطمینــان کــردن در جامعــه، می توانــد رونــد کنــد و 

ــد. دردناکی باش
ــی  ــه ای ذات ــوان هدی ــر اســت آن را به عن ــم، بهت ــی کنی ــف تلق ــا نقطه ضع ــب ی ــک عی ــودن را ی ــی ب به جــای آنکــه خجالت
درنظــر بگیریــم کــه بــه کمــک آن کــودک بــه فــردی خــاق و شــهودی تبدیــل می شــود. خیلــی از هنرمنــدان، دانشــمندان و 
نویســندگان مطــرح و موفــق، افــراد کم رویــی بودنــد کــه توانســتند مهارت هــای ارتباطــی متفاوتــی را بــرای کنــار آمــدن بــا 

شــرایط اجتماعــی گوناگــون ابــداع کننــد.
بــا به کاربســتن آموزه هــای ایــن کتــاب، والدیــن و آمــوزگاران بــه کــودک خجالتــی کمــک می کننــد کــه بتوانــد روش هــای 
کاربــردی و مفیــدی یــاد بگیــرد و بــا آن هــا در موقعیت هــای اجتماعــی مختلــف احســاس آســودگی داشــته باشــد. اگــر کودکی 
را کــه به شــدت خجالتــی اســت بــا روش هــا و راه حل هایــی تجهیــز کنیــم کــه درد و ناراحتــی اش را از حضــور در جامعــه کــم 

کنــد، در حقیقــت مســیر او را بــرای داشــتن یــک زندگــی کامــل، ســازنده و شــاد همــوار کرده ایــم.
تحقیقــات نشــان می دهــد کــودکان خجالتــی، والدیــن خجالتــی دارنــد. اگــر شــما هــم در ایــن گــروه قــرار می گیریــد، ســعی 
کنیــد بــرای فرزندتــان یــک »الگــوی عملــی« باشــید و بــه او یــاد دهیــد بــا چــه رفتارهایــی توانســتید خجالتــی بــودن را کنار 

بگذارید.
اگــر فــردی خودمانــی و راحــت هســتید، بســیار مهــم اســت کــه به عنــوان یــک والــد درک کنیــد کــه کــودک شــما شــاید 
به انــدازۀ خودتــان اجتماعــی نباشــد. اگــر از او توقــع داشــته باشــید ماننــد خودتــان رفتــار کنــد، موقعیــت ســختی را بــرای هــر 

ــان ایجــاد می کنیــد. دو نفرت
مــوارد نــادری وجــود دارد کــه کم رویــی یــک کــودک تــا جایــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه روی نمــرات، دوســتی ها و تمــام 
تعامــات اجتماعــی او تأثیــر منفــی محسوســی می گــذارد. اگــر چنیــن مــوردی پیــش آمــد، بهتــر اســت از طریــق مدرســه یــا 

روان شــناس به صــورت حرفــه ای بــه او کمــک شــود.
ــه آنچــه کــودک  ــت ب ــن اســت کــه بادق ــی ای ــک کــودک خجالت ــکان ی ــوزگاران و نزدی ــن، آم ــۀ والدی اساســی ترین وظیف
می خواهــد بگویــد گــوش بدهنــد. گــوش دادن همــراه بــا شــکیبایی و محبــت، بهتریــن هدیــه ای اســت کــه او می توانــد از 

شــما دریافــت کنــد.
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