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تمامی مسؤولیتها و حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به نویسنده است.
هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق چاپ و برداشت تمام یا قسمتی از اثر را به صورت چاپ،
فتوکپی و ...را ندارد و متخلفین به موجب بند 5از مادهی  2قانون حمایت از ناشرین تحت
پیگرد قانونی قرار میگیرند.

سخن ناشر

انســان مثــال گیاهــی اســت کــه خشــک شــده و از بیــن مـیرود و تمــام
یشــود.
یهــای انســان نیــز همچــون گلــی اســت کــه پژمــرده م 
زیبای 
یش ــود و انس ــان نی ــز مانن ــد گی ــاه از
آری؛ گی ــاه خش ــک و پژم ــرده م 
بی ــن مــیرود ام ــا تنه ــا کالم ،اف ــکار و آث ــار او باق ــی میمان ــد.
انتش ــارات نس ــل روش ــن در ت ــاش اس ــت ت ــا ب ــا ایج ــاد ی ــک بس ــتر
مناس ــب در حمای ــت از مولف ــان و همچنی ــن مان ــدگاری اید هه ــا،
آث ــار و اف ــکار آنه ــا و ب ــا انتش ــار کتاب ــی ارزش ــمند ک ــه از س ــطح
علمــی مطلوبــی برخــوردار باشــد بــه وظیف ـهی انســانی و اعتقــادی
خوی ــش عم ــل کن ــد ت ــا بتوان ــد اث ــری س ــازنده را ب ــه عن ــوان میراث ــی
ناچی ــز ب ــرای نس ــل روش ــن باق ــی گ ــذارد.
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تقدیم
این کتاب تقدیم میشود به همۀ کودکان و همچنین بزرگساالنی که از تخیل،
سرگرمی ،نوآوری و عشق الهام میگیرند و با انجام دادنشان ،جهان را به
جایگاهی فوقالعاده تبدیل میکنند.

بخش اول :مقدمه
مقدمه این کتاب در رابطه با چیست؟
نگاه دقیقتر به حوزههای مختلف این زمینه
چرا این کتاب متفاوت است؟
چرا ما ا کنون به چنین کتابی نیازمندیم؟
باورهای نادرست
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این کتاب در رابطه با چیست؟
ی است
 99فعالیت جهت پرورش کودکان موفق و انعطافپذیر ،برنامهای جامع و تعامل 
همکاری مدارس و متخصصان آموزشی بهمنظور
که مملو از فعالیتهای کاربردی ،با
ِ
حمایت کودکان جهت ارتقای شادی و انعطافپذیریشان است.
این کتاب با پوشش  28مهارت 7 ،موضوع کلیدی برای رشد را شامل میشود:
•خودآ گاهی
•روابط اجتماعی
•اعتماد به نفس
•جستوجوی راهحلها
•رشد ذهنی
•مراقبت
•خوشبینی
نویسندۀ  99بازی ،فعالیتهای سرگرمکننده ،خالقانه و جذاب را در کالس ایجاد کرده
است که بهطور واضح و ماهرانه افراد شاغل را در حمایت از شادی و انعطافپذیری
عاطفی یک کودک راهنمایی میکند .کودکان تا هفت سالگی میتوانند به این برنامه
دسترسی داشته باشند و در هر فعالیت ایفای نقش کنند.
این منبع حیاتی در تمام زمینههای اصلی که به رشد مهمترین خصوصیات مثبت
یک کودک کمک میکنند ،با به وجود آوردن عالقه و اشتیاق و تخصص در این زمینه
متمرکز شده است.
 99فعالیت جهت پرورش کودکان موفق و انعطافپذیر ،کودکان را توانمند کرده و عالوه
بر هدایت موفق زندگی آنان ،به آنها کمک میکند مجموعهای از مهارتهای اساسی
را ایجاد کنند و به عنوان افرادی با اعتماد به نفس ،آ گاه ،کاردان ،مستقل و باانگیزه
رشد کنند.
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«سوزانا گونکالوز ویانا» ،روانشناس تربیتی ،راهنما و مربی خانواده و مدرس ه است .وی
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت  SerutuFuture Ltdاست.
پیش از آن ،به مدت پنج سال به عنوان یک متخصص روانشناس تربیتی برای
 Achieving For Childrenو در لندن بورس ریچموند به عنوان یک روانشناس تربیتی
به مدت شش سال مشغول به کار بود.
وی همچنین به عنوان معلم مدرسۀ ابتدایی در انگلستان و پرتغال فعالیت داشته است.
مقدمه
مهم نیست در کجای دنیا هستید؛ زمانیکه از والدین و معلمان میپرسید که برای
کودکان خود چه آرزویی دارند ،رایجترین پاسخ این است که آنها خوشحال باشند ،به
خوبی عمل کنند و توانایی برآمدن از عهدۀ کارها و موفقیت را داشته باشند.
این آرزویی معقول است ،اما زمانیکه به آن فکر میکنید ،سردرگم خواهید شد که
چگونه کودکان شادتر و انعطافپذیرتر خواهند شد و چگونه میتوانند در هر کاری که
میکنند ،موفق شوند.
والدین و کودکان چه باید بکنند تا مطمئن شوند این مهم حاصل میگردد؟
نخست باید به این فکر کرد که چه عناصری زندگی شاد را میسازند؟ این تنها دربارۀ
لحظات لذتبخش و خندههای زودگذر نیست ،چرا که اینها مدت طوالنی دوام
نخواهند آورد.
باید چیز گستردهتری باشد ،چیزی با محتوای بیشتر؛ چیزی که میتواند توسعه یابد
و یک عمر باقی بماند.
گاهی اوقات میشنوید که مردم میگویند« ،زمانی که آن را بهدست آورم،
خوشحال خواهم بود» یا «زمانی که به این امر نائل آیم ،خوشحال خواهم بود»؛
خانه یا خودرویی جدید ،ارتقای شغلی ،پول بیشتر و...
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به نحوی به نظر میرسد همۀ این موارد به شادی بیشتری ختم میشوند.
ً
ممکن است برای مدت کوتاهی اینگونه باشد ،اما بعدا چه اتفاقی رخ میدهد؟
به محض اینکه آن ماشین جدید را داشته باشید ،یک ماشین جدیدتر خواهید
خواست؛ ا گر ارتقا بگیرید ،در آرزوی بعدی به سر خواهید برد؛ ا گر پول بیشتری
بهدست آورید ،حس عالی خواهید داشت ،اما بعد در تمنای بهدست آوردن مبلغ
بیشتری خواهید بود.

ً
بسیاری از مردم جهان که حقیقتا ثروتمند هستند ،همچنان از شاد نبودن شکایت
ً
دارند .هیچیک کامال کافی نیست ،پس ما دوباره همان پروسه را از سر میگیریم« ،من

شاد خواهم بود زمانیکه [.»]...
گرچه به نظر میرسد که شادی چیزی بیش از دستیابی به آنچه میخواهید است؛
ً
قطعا برای کوتاهمدت کمکحال است ،ولی این به تنهایی کافی نیست .شادی چیزی
نیست که بتوان از خارج بهدست آورد؛ چیزی است در درون که در تالش برای آزاد
شدن است.
فکر میکنم ا گر مردم تالش کنند تا با آنچه در اطرافشان است شاد شوند ،تمام عمر
خود را صرف چیزی خواهند کرد که ممکن است هرگز به آن دست نیابند .چه میشود
ا گر آنها سعی کنند تا با استفاده کردن و شکرگزار بودن برای آنچه دارند ،شادتر باشند
و خودشان را آنگونه که هستند ،بپذیرند؟
آیا آنگاه خواهند توانست عهدهدار آنچه که دنیا به آنها میبخشد ،باشند؟ آیا این
عالی نیست که کودکان نیز بتوانند چنین کنند؟
گرچه این تنها در ارتباط با شادی نیست؛ چرا که ا گر کودکان بخواهند با موقعیتهای
سخت کنار بیایند ،باید منعطف باشند.
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این بدان معناست که آنها زمانی که در موقعیتی چالشبرانگیز قرار میگیرند ،باید
سازگار شوند ،تغییر کنند و حل مسئله نمایند.
آنها باید بدانند که چگونه برنامهریزی کنند ،چگونه زمانی که ممکن است همه چیز
به بیراهه رود ،متوقف شوند و سپس چگونگی استفاده از نقاط قوت را برای بهتر کردن
امور بدانند.
ً
آنها همچنین باید بدانند زمانی که اوضاع واقعا سخت میشود ،دانش الزم را برای
این کار داشته باشند و رو به جلو حرکت کنند.

کودکان قادر به یادگیری انجام کارها به تنهایی هستند ،اما از اطراف خود نیز به ّ
شدت
ً
الگوبرداری میکنند؛ خصوصا از بزرگساالنی که بخشی از زندگی آنها هستند .الگوهای
اصلی ،والدین آنها و معلمانشان هستند؛ کسانی که کودکان نگاه موشکافانه به ایشان
دارند و از آنان یاد میگیرند ،اما در حقیقت زمانی که کودکان با آنها در تعامل هستند
و وقت میگذرانند ،بیش از پیش از آنها یاد میگیرند؛ همراه با هم مهارتهایشان را
ی افزایش میدهند که
میسازند و توانمندیهایشان در بکارگیری این مهارتها را زمان 
بیشترین نیاز را به آنها دارند.
پس برای آموختن ،چه راهی بهتر از آن است که کودکان و بزرگساالن با هم کار کنند،
با یکدیگر خوش بگذرانند و با هم مهارتهایی را ایجاد کنند که تا پایان عمر با آنها
خواهد بود؟ این تمام آن چیزی است که در این کتاب مطرح میشود؛ این کتاب بر
کار بزرگساالن با کودکان در مدرسه و پس از آن کار والدین با کودکان در منزل تمرکز
دارد؛ آنها میتوانند سفری شگفتانگیز از خودا کتشافی و انعطافپذیری و موفقیت
در حال و آینده را آغاز کنند.
شاد و منعطف بودن ،حوزههای گونا گونی که کودک نیاز به ارتقای آنها در طول زمان
دارند را با هم ادغام میکنند.
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ا گر شادی حقیقی بستگی به صداقت با خود دارد و انعطافپذیر بودن به معنی دست
و پنجه نرم کردن با دنیای اطراف خود باشد ،آنگاه مهمترین چیزهایی که باید بر
ارتقایشان تمرکز کنیم چه هستند؟
بسیار خوب؛ برای اینکه با خودتان صادق باشید ،باید بدانید که چه کسی هستید ،و
این شامل شناخت احساس و عقایدتان میشود.
برای شاد بودن ،نیاز به احساس نزدیک بودن و ارتباط با دیگران داریم و هستۀ
ساخت روابط قوی و عاشقانه با دیگران ،اهمیت دادن به آنهاست.
در مواجهه با سختی و مشکالت ،توانایی حل مشکل و دست و پنجه نرم کردن با هر
چالشی ،ایجاد اعتماد به نفس میکند.
ا گر با اعتماد به نفس و باانگیزه هستید ،شادی بسیار سادهتر برایتان اتفاق میافتد؛
چرا که مشکالت به راحتی نمیتوانند شما را به زمین بزنند.
برای رشد باید به تواناییها و پتانسیلهایتان اعتماد داشته باشید تا بتوانید در برابر
نامالیمات دوام بیاورید و به آنچه میخواهید ،دست پیدا کنید.
این یک حقیقت است؛ شما آن چیزی میشوید که به آن فکر و احساس میکنید.
ا گر مثبت و خوشبینانه فکر کنید ،آنگاه زندگیتان مثبت خواهد بود.
خوشبینی ،نیروی محرکهای بسیار قوی است که جنبههای گونا گون زندگی ما
را به طور مثبت تحتالشعاع قرار میدهد؛ بنابراین بخش اصلی در شاد بودن و
انعطافپذیری است.
برای کمک به کودکان در پرورش شادی حقیقی و درجاتی از انعطافپذیری که آنها
را قادر به رویارویی با هرگونه سختی و استرس میکند ،نیازمند کار بر روی حوزههای
زیر هستیم:
•خودآ گاهی
•روابط
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•اعتماد به نفس
•یافتن راهحل
•رویکرد رشد
•مراقبت
•خوشبینی
اینها حوزههای اصلی هستند که این کتاب بر آنها تمرکز دارد تا با استفاده از
فعالیتهای خالقانه و سرگرمکنندهای ،شما میتوانید برای کودکانی که با آنها در
مدرسه کار میکنید ،به کار ببندید.
به این طریق آنها مهارتهای خود را از راه همکاری با شما به نحوی که شما آنها را
حمایت میکنید (نه اینکه به آنها آموزش دهید) ،ارتقا میدهند.
چه راهی بهتر از کمک به کودکان در کشف و آموختن راههایی برای شادتر شدن و
ً
منعطفتر بودن از طریق عمل و در عین حال دقیقا در کنار آنها بودن ،وجود دارد؟
بسیار خوب ،آیا برای چالش آمادهاید؟
کتابهای دیگری وجود دارند که یا بر ارتقای عزتنفس کودکان یا بر شادی آنها یا بر
اعتماد به نفسشان یا بر روابطشان یا بر مهارتهای حل مسئلۀ آنها کار میکنند.
با این حال ،این کتاب بر پرورش همۀ حوزههای یاد شده تمرکز دارد؛ زیرا زمانی
بهترین خود کمک میکنید ،همۀ آنها به یک
که به کودک برای تبدیل شدن به
ِ

اندازه مهماند.

اغلب کتابهای موجود در بازار مشمول کمک به کودکان بزرگتر و نوجوانان است،
اما فعالیتهای این کتاب میتواند برای کودکان کمتر از هفت سال نیز استفاده شود.
هرچه کودکان در سن کمتری مهارتهای خود را ارتقا دهند ،بیشتر میتوانند در
سازندگیشان از آنها بهره ببرند و همهچیز در بزرگسالی برای آنها راحتتر خواهد بود.
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