ﺗﺮﺳﻬﺎ و اﺿﻄﺮاب ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ و ﺗﺮس ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻮدک ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﻄﺮاب ﻏﺮﯾﺒﻪ و اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ از واﻟﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از
ﺳﻦ ﺣﺪود  ۹ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع راه رﻓﺘﻦ ﮐﻮدک
اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ دور ﺷﺪن ﮐﻮدک از واﻟﺪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺪت اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس ﮐﻮدک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮوز آن
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺞ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ وی ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن
ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
اﻧﻮاع اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﮑﻮدﮐﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﺮس ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺷﯿﺮﺧﻮاران :اﺿﻄﺮاب ﻏﺮﯾﺒﻪ ،ﺗﺮس از ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﻧﻮﭘﺎﻫﺎ :در ﺳﻦ  ۹ﻣﺎه ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل؛ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺗﺮس از ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﺮک ﻫﺎی
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ.
 ۲ﺗﺎ  ۴ﺳﺎل :اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺗﺮس از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و در ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﺎﻟﯽ.
ﮐﻮدﮐﺎن  ۴ﺗﺎ  ۶ﺳﺎل :ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ.
ﺑﺎﻻی  ۶ﺳﺎل :ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،دزد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻋﺰﯾﺰان.
در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎن ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﺴﺎﻻن ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮدن.
اواﺧﺮ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮدن آن ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ در
ﮐﻼس.

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس در ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﺪت ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس در ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن درﺟﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﺘﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا درﺟﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﮐﻢ رو ﺑﻮدن ،اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ و واﮐﻨﺶ
ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﻟﺪی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان
اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﮐﻮدک ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮس ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮدک اﺳﺘﺮس زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺪت اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻮدک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد رﺷﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮﺷﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس او ﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻣﻦ
اﺳﺖ .ﻣﺜ ﻼ ً داﺧﻞ ﮐﻤﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ داﺧﻞ آن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدک را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ آوردن آراﻣﺶ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس در وی آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺳﺎﻟﻢ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ آراﻣﺶ
دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و اﻗﺪام
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ و دﭼﺎر ﺗﺮس ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮان او را از اﻣﻦ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاﺑﺶ را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯿﺸﻮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن ،ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺷﺠﺎع ﺑﻮدن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮس ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮد ،اﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺮس ﺧﻮدت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﻮدک و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ﺗﺮس ﻫﺎ و اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و ﻫﻢ ﻣﺮﺑﯽ ،ﻓﻀﺎ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس در ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﺮس اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ:
ﺗﺮﺳﻬﺎی ﮐﻮدک را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﭘﺮﺳﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻮدک از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮس ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن :ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ،ﺳﮓ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺰرگ ،ﺣﺸﺮه ﻫﺎ،
ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﺎﻟﯽ ،آﻣﭙﻮل ،ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ارﺗﻔﺎع ،ﺻﺪاﻫﺎی ﻧﺎ آﺷﻨﺎ و ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮس ﮐﻮدک اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮس ﮐﻮدک را ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ
زﯾﺎد ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس ﮐﻮدک ﺑﻪ اﯾﻦ روش زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﮐﻮدک ،ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن
و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک از اﺗﺎق
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ» :ﭼﺮا ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس ﻧﺪارد« ،ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ:
»اوه ﺑﻠﻪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﯿﺎد ،ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯽ«؟
ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺗﺮس ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﺑﺮ ﮐﺪام ﺗﺮس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺳﻬﺎی ﮐﻮدک را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺳﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺗﺮس ﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮای
ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺳﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ،اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺗﺮس از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﺗﺮﺳﻨﺎک .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻮدک  ۵ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺮس را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ً ﮐﻮدک  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺮﺳﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺮس از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ،
ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﺎ و  ...ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪت ﺗﺮﺳﻬﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﺎرت ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ،ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﺮس ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﺎ آن
ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﺑﺘﺪا از ﺗﺮﺳﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻮدک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﺮس ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﻧﯿﺎز دارد ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﻫﻤﺮاﻫﺶ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺷﺐ اول .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک در اﺗﺎق ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ
داﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﭼﺮاغ اﺗﺎق را ﺧﺎﻣﻮش و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﻮدک
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﻌﺪ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺐ دوم .ﺑﺮای ﮐﻮدک داﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،از
اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎز اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺗﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک
ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
ﺷﺐ ﺳﻮم .ﺑﺮای ﮐﻮدک داﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب را روﺷﻦ و اﺗﺎق را
ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و در را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
ﺷﺐ ﭼﻬﺎرم .ﺑﺮای ﮐﻮدک داﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش و اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و در را ﻧﯿﺰ
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
ﺻﺒﻮر ،ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮس ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن در ﮐﻮدﮐﺎن زﻣﺎن ﺑﺮ
اﺳﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻼش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدک را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻮدک را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ» :ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ،
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﺖ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪی«.
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