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 سخني با والدین و مربیان

متخصصــان معتقدنــد اعتمادبه نفــس یــك کــودك، مهم تریــن عامــل موفقیــت یــا شكســت او در ســال هاي آتــي اســت. امــا 
چطــور مي توانیــم بــه او اعتمــاد بــه نفــس »بدهیــم؟«

درحقیقــت، اعتمادبه نفــس یــك َگــرد جادویــي نیســت کــه مــا بتوانیــم بــر ســروصورت کــودك بپاشــیم. ایــن خصیصــه ربطي 
ــه  ــدارد و درواقــع مربــوط بــه »داشــته ها« نیســت. ایجــاد اعتمادبه نفــس در کــودکان، ب ــا زیبایــي او ن ــه اســتعداد، نبــوغ ی ب
ایــن معناســت کــه بــه آن هــا کمــك کنیــم خودشــان باشــند. بایــد بــه آن هــا نشــان بدهیــم بــه صــرف ِ بودنشــان، عزیــز و 

دوست داشــتني هســتند. بایــد آن هــا را یــاري کنیــم تــا نقــش و جایــگاه خــاص خــود را در جهــان پیــدا کننــد.
ــا اضطــراب  ــد چطــور ب ــاد مي گیرن ــد بي وقفــه اســت. در ســال هاي اولیــۀ زندگــي، آن هــا ی کار تربیــت کــودکان، یــك رون
جدایــي از والدیــن، خجالــت و حــس گنــاه کنــار بیاینــد. آن هــا دوســت دارنــد دنیــاي بزرگ ترهــا را تقلیــد کننــد، حتــي بــا 
وجــود اینكــه چالش هــاي دنیــاي خودشــان را پیــش ِ رو دارنــد. آن هــا بــا خواهــر و برادرشــان هــم در کشــمكش هســتند. 
اگــر بزرگ ترهــا آن هــا را در ایــن ســال هاي حســاس اولیــه چــه در شكســت ها و چــه در موفقیت هایشــان دوســت بدارنــد؛ 
کــودکان مي آموزنــد کــه وجودشــان بــاارزش و دوست داشــتني اســت. در طــي ســال هاي بعــد و زمانــي کــه کــودکان روابــط 
اجتماعي شــان را گســترش مي دهنــد، اســتقال بیشــتري کســب خواهنــد کــرد و اخــاق و منش شــخص خودشــان را نشــان 

خواهنــد داد.
کــودکان در هــر ســني کــه باشــند، نیــاز دارنــد بداننــد و بشــنوند که تحــت هر شــرایطي دوســت داشــته مي شــوند. بگذارید هر 
کــودك بدانــد کــه فقــط به خاطــر ِ وجــود خــودش، بــاارزش و محتــرم اســت. بــه او کمــك کنیــد توانایي هــا و اســتعدادهایش 

را بــه روش خــودش، شــكوفا کند.
بزرگ ترهــا چــه کارهــاي عملــي و مؤثــري بایــد انجــام دهنــد کــه بتواننــد اعتمادبه نفــس کــودك را تقویــت کننــد؟ در مقابــل 
کــودك، نشــان دهیــد کــه خودتــان بهتریــن دوســت خــود هســتید و دربــارۀ خودتــان مثبــت صحبــت کنید. بــه او نشــان دهید 
چطــور بــا روزگار و اتفاقــات بــد کنــار بیایــد. زمانــي کــه دارد کار خوبــي انجــام مي دهــد »مــچ او را بگیریــد« و از تاشــي کــه 

مي کنــد قدردانــي کنیــد.
ــاارزش، دوست داشــتني، عالــي و  ــه کودکانــي کــه در زندگي تــان هســتند مي آموزیــد کــه ب ــا کمــك ایــن کتــاب، شــما ب ب

ــتند. ــر هس بي نظی
 

                                                                                                                                                   ـ کریستین آدامز و رابرت ِجي. بوچ                   


