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 کتاب از نگاه متخصصان
در حرفه درمان روزها  نیا. است نوشتهکتاب را در زمان مناسبی  این واکر نفلی بریجت» 

مختلف اشکال  ،ایشان .میهست تعداد کودکان مبتال به اضطراب شیشاهد افزا کودکان،

کمک به کودکان و  یبرا دنتوان یم متخصصینو  نیوالدکه  راهبردهاییاضطراب و 

 «.کند، را تعریف میدندهمورد استفاده قرار  بر بیماریغلبه  جهت مارانیب

پزشکان اطفال در  تی، پزشک اطفال در گلدن گپییلد. یمار -------

 سکو،یفرانس سان

-می والدینی که !است مضطرب هایبچه والدین برای عالی منبع یک کتاب این» 

توانند شان میفرزندان مضطرب به کمک برای در مورد بایدها و نبایدهایی که خواهند

 تواندمی واقع در ،آرام کردن فرزندتان چگونه دهدمی توضیح واکر انجام دهند، آگاه شوند.

توانند را که والدین می یقدرتمند و واضح ابزارهای ایشان. او را تقویت کند اضطراب

 هیبق یکه در حال حاضر و براابزارهایی  کنددرمورد فرزندانشان بکار گیرند پیشنهاد می

 «د کرد.نها کمک خواه آن فرزندان به شانعمر

 برای اضطراب یبقا راهنمای کتاب نویسنده ،LMFT شانون، جنیفر--------- 

 نوجوانان

 واکر نفلی بریجت .کند یفراهم م نیوالد را برای توانایی و دی، امارزشمندکتاب  نیا» 

علمی شده ثابت یها راهبردو  شود یاضطراب م بدتر شدن از آنچه موجب یدرک روشن

 کند یارائه م ای رایعمل نقشه یشانا ،ترمهم همه از .دکن یم هئارا اضطراب تیریمد یبرا

 و تر رفتار کنندشجاعانه ن کمک کنند تابه فرزندانشا با استفاده از آن توانند یم نیکه والد

 «.کنند غلبه شانترس بر بیشتری نفس هب اعتماد با

 و ،NC کری، در اضطراب سالمت مرکز مدیر ،PhD ،گنراو پینتو اورین ------

 نگرانی بیشتر!نه به کتاب  نویسنده

به که  عملی و مختصر روشن، راهنمای یک ،ند!داد دستور دکتر که همانچه درست» 

غلبه شان و اضطراب ها ینگران ربه فرزندانشان کمک کنند ب رساند تایاری می نیوالد

 برای راهنمایی جستجوی در که هستم مواجه یوالدین و بیماران با روز هر من .کنند

 رفتاری-شناختیدرمان  هایراهبرد .هستند شانکودکان هاینگرانی جانبههمه مدیریت

(CBT) از ایمجموعه کتاب این .هستند اجرا )بکارگیری( و درک قابل ارائه شده به آسانی 
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 کمک آنها پزشکان و هاخانواده به که کندمی فراهم را واقعی زندگی مبتنی بر ابزارهای

 «کنند. رفعه اغلب کودکان دارند را ک هاییتا ترس کندمی

و  تیپزشک اطفال در دانشگاه گلدن گ ،MD، MPH شولتز، لورل -------

  سکویفرانس سان ،ایفرنیدر دانشگاه کال یکینیکل اریاستاد

ارزشمند  اریمنبع بس کی ،کودکان یاز اضطراب برا ییرها واکر، فلین بریجت کتاب»

و غلبه بر  تیریتا به کودکان در مد کند یفراهم م یو متخصصان سالمت روان نیوالد یبرا

 یراهنما نیا. است آموزنده و مختصر روشن، کتاب این رویکرد د.ناضطراب کمک کن

از زبان  -کودکان ر رویبقابل بکارگیری بر شواهد  یمبتن راهبردهایپر از  -گام به گام

 کاربرد که دهد یم هیارا را یدیمف هایکاربرگ وواضح  یها و نمونه کند یساده استفاده م

 «.ندنکمی ترو موثر ترکتاب را ساده نیا

 شواهد بر مبتنی درمانی روان گروه در بالینی روانشناس ،PHD هو، آنیا -------

 فرانسیسکو سان

نکات . است بمضطر کودکان والدین برای ضروری بسیار منبع یک کتاب این» 

به  تواند یکتاب م نیا .کند یم حیرا تشر آنمقابله با  یدر مورد اضطراب و چگونگ یاساس

 ازیمورد ن یکنند و ابزار ضرور را برطرف کمک کند تا اضطراب کودک خود توانا نیوالد

 «.ددهمیها  را به آن تیموفق یبرا

 فرانسیسکو، سان کالیفرنیا، دانشگاهدر  بالینی روانشناس ،PsyD تاد، ناتالی -------

 کند.کار می جوان بزرگساالن و نوجوانان با که

 را هاخانواده از بسیاریبرای  آزاردهنده و پیچیده مشکالت واکر فلین بریجت کتاب»

که اضطراب کودک شما را  دهد یساده و آسان را ارائه م یها روشو  کندمی برطرف

 کودکان برای طرابرهایی از اضکتاب  .دهد یم شیرا افزااو و اعتماد به نفس  کاهش

 بیش اضطراب که ایبچه به کندمی سعی که است دیگری هرکس یا والدین برای منبعی

 . «کنممی توصیه را آنخواندن  کند. ، کمکدارد حد از

 مریت روان بهداشتمرکز  بنیانگذار، md مریت، الی ----

-کودکان اضطراب مورد دردارند  بار اولین برای که والدینی به مفید اطالعات ارائه» 

 است دسترس قابل بسیار کتاب این. کتاب است این از کوچکی گوهر گیرند،می یاد شان

 بر مبتنی درمان راهبردهای و کودکان اضطراب مورد در موجود اطالعات از بسیاری و



 

این  یواقع هایمثالو  سادهاز زبان دوستانه و  ژهیبه و نیوالد .دهدشرح می را شواهد

 بخش .درکخواهند یقدردان شوند،یم یزندگ یاز معضالت آشنا یاریبسباعث که  کتاب

 خواهد بود دیمف ینیوالد یبه خصوص برا "مینکن تقویت اضطراب کودک خود را"چگونه 

 اضطراب احساس کمک کنند فرزندانشان چگونه به یادبگیرند به دنبال این هستند که

منجر شود که باعث تداوم مشکل  غیرموثریی اجتنابرفتار  به اینکه بدون ندک کمتری

 تی ستودنیمهار و واضح صدای واکر نفلی بریجت  .شودمی

                                                                                               «ندشو می احساس تنها که دارد ییها ایده توضیح برای

در  استادیار و ،خلقی و اضطراب اختالالت هایبرنامه مدیر ،Phd لوبویتز،. ر الی -- 

 ییل کودک مطالعات مرکز
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 پیش گفتار
به  مارستانیاز ب مان،شده دختر تازه متولدمادلین،  من و همسرم با ش،یسال پ ستیب

به  رتیچند لحظه با حو همسرم ، من کردم خاموش را نیماشوقتی  .میدیخانه رس

 رهیخ ،بود دهیخواب نیماشدر  مخصوص کودک یکه در صندل بایکوچک و ز مادلین

 .میشد

 )دفترچه( دستورالعمل آیا ": پرسیدم عصبی یلبخند با و کردم نگاه همسرم به من 

 "دادند؟ به شما را کودکمراقبت از  راهنمای

نه، من فکر  "لبخند زد و گفت:  _با کمی نگرانی -کرد نگاه من به نگرانی بام همسر

 ".اند فترچه راهنما را به شما دادهها د کردم که آن

 نوزاد یک با خانه به فرستادن ما باور دارم هم هنوز ،کنممی فکر لحظه آن به وقتی

ها  آن کنم یم گمان یوانگی و یا حداقل ناعاقالنه بود.توسط پرستار، کمی د شده متولد تازه

از پس امورات والدگری )فرزندپروری(  همانند بسیاری از والدین دیگر، بودند که ماد معتق

البته،  ؟هدرست ،کننده است نگرانکنم هم وقتی که در مورد آن فکر می ، اما هنوزآییمبرمی

اما آنچه  دهند، یخانواده انجام م یدوستان و اعضا تیکار را با حما نیا نیاغلب والد

پرورش  و بحرانی حساس اتدر لحظ این است که از دفترچه راهنما انتظار دارند والدین

 آنها را هدایت و راهنمایی کند. ، برد یرنج م شانکه فرزند ی، به خصوص در زمانکودک

 این امربرند، یرنج م یاختالل اضطراب از درصد کودکان و نوجوانان 25از  شیب

علوم  است.تبدیل کرده روان جوانانسالمت ترین موضوعرا به مهم یاختالالت اضطراب

از  یبهبود یدر کمک به کودک برارا  یدینقش کل نیکه والد دیگو یبه ما م یرفتار

نسبت به هر  نیوالد .کنند یم فایا یروانسالمتمشکالت  گریو د یاختالالت اضطراب

مداخله با انجام و  تیمشاهده، حما یبرا یبهتر تیدر موقع ی،متخصص بهداشت روان

، به دنده یکودکان رخ م یکه در زندگ یضطربا یها لحظه .هستند شانکودک مضطرب

فوتبال،  نیخانه، مدرسه، زم -ییهامکانها در  آن .دنده یدرمانگر رخ م اتاقندرت در 

 د.کنن یم یزندگ جادر آنو معموال والدین نیز  که کودک  دهندرخ می -های بازیزمان

کمک  شانبه فرزند خواهند یکه م ینیوالد یکتابچه راهنما برا آن کجاست نیبنابرا

در  - های راهنمایا کتابچه -کتاب زیادی تعداد؟ ابدی ییرها یکنند تا از اختالل اضطراب

 اندازه به آنها از کمی تعداد شاید اما ،دارد وجود بمضطر خیلی کمک به کودکان مورد
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 ،(CBT) رفتاری شناختی درمان مبانی کتاب این ند.باش انهمتفکر و روشن این کتاب

 و دهدقرار می را تحت پوشش ،مضطرب جوانان برای بمنتخ روانشناختی درمان

 .است متخصص رویکرد این در واکر، فلین بریجت دکتر نویسنده،

 تیهدا یاختالل اضطراب از بهبودی ندیفرآدر طول کتاب شما و فرزندتان را  نیا

به  دادنمانند آموزش ،یاصول این کتاب ،ی دیگریراهنما کتابچه مانند هر خواهد کرد.

 محرک عواملدادن  صی، تشخیدر مورد اضطراب و اختالالت اضطراب فرزندتان شما و

در  فرزندتانبه کردن و کمک  مواجهه یبرا یحلامر کردنتنظیم، فرزندتان یاضطراب پاسخ

 .دهد یمقرار پوشش تحت را ، یمهم و ضرور یهامواجهه نیمند شدن از ا و بهره لیتکم

ها  کودکان و درمان آن یدر مورد اختالالت اضطراب قاتی، اگر چه تحقنیعالوه بر ا

 یکتاب برخ نیاست، ا کنندهفشرده و گیج نیاز والد یاریبس یگسترده است و اغلب برا

 .دهد یم حیتوض یفهمقابل ها را به زبان ساده و  و آن ردیگ یاز موضوعات مهم را در بر م

 چندین فصل در)رفع مشکل( هستند  و  یابیعیب بخش شامل راهنما هایی کتابچههمه

 یغلبه بر موانع یبرا ییها راهبرد ها،بخش نآدر . اندپرداخته به این قسمت نیز کتاب این

از که  ییزهایمقابله با چ یکه به طور معمول هنگام کمک به کودکان برا دیریگ یم ادی

  .نمایندآیند یا رخ میوجود میب ،ندترس یم ها آن

-هم فرزندتان کتاب، نیشده در ا حیتشر یها راهبرد کارگیریرغم بعلی اگر آخر،نکته 

 تیبا صالح یدرمانگر شناخت کیبه ممکن است زمان آن باشد تا  ،دیکشمیرنج  چنان

ها  آن چگونه داند یدارد و م یکودکان آگاه ید که در مورد اختالالت اضطرابیکن مراجعه

کتاب، شما  نیبا خواندن ا. شیوه نیز این کتاب موثر خواهد بوداین به  کند. را درمان

 رفتاری-یشناخت در مورد درمان تان ندهیشد که با درمانگران آ دیآماده خواه یبخوب

استفاده  شانمراجعیندرمان  یکه چگونه از آن برا دیها بپرس و از آن دیصحبت کن

 تواند ینم یا تواند یم آیا آن فرد متخصص ها به شما خواهند گفت آن یها پاسخ .کنند یم

 یبرا یاگر کودک شما در حال حاضر با درمانگر به کودک مضطرب شما کمک کند.

 تواند یدرمان م همزمان باکتاب  نیاستفاده از ا کند، یمالقات م یاختالل اضطراب درمان

 به ،مواجهه شدن تمرینات ویژه به کتاب، این تمرینات العاده کمک کند. فوقکودکتان  هب

 نتایج مورد توانید درفرزندتان می و شما وبود  دنخواه درمان، جلسات مکمل شدت

ای منظم طول درمان به شیوه در تانکودک اگر. کنید بحث فرزندتان درمانگر با تمرینات
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 من و کند،نمی دریافت را CBT درمانتان کودک نگیرد پس قرار مواجهه معرض در

 کنید. دیگری را پیدا درمانگر کنممی پیشنهاد

 طریق از کودکان از بسیاری برند ومی رنج یاضطراب اختالالت از کودکان از بسیاری

آگاه،  نیوالد .یابندمی یبهبوداز این اختالالت  کتاب، این در شده توصیف هایراهبرد

 مهم مأموریت این انجام در .کنند یم ایفا یبهبود نیدر ا بسزاییدلسوز و متفکر نقش 

 .باشید موفق فرزندتان، به کمک برای
 Phd، تامپکینز .یا کلیما

 وحشت زدگیاضطراب و  تیریمدبرای  نوجوانان یذهن نگران من: راهنما سنده،ینو

 سکویسانفرانس جیمنطقه خل یشناخت درمان مرکزعضو هیت مدیره، 

 ،ینیبال یروانشناس اریاستاد

 یبرکل ا،یفرنیکال دانشگاه

 ایفرنیکال اوکلند،

 2016نوامبر  20

  



 

  



 

 مقدمه
انجام  ،تانمضطرب کودک به کمک برای توانیدمیکارهای بسیاری  ،والد یک عنوان به

و  ناراحتی به تریتر یا سازندهسازگارانه به شیوه چگونه بگیرید یاد توانیدمی. دهید

 درک بهتر را فرزندتان اضطراب رفتارهای توانیدهرچقدر ب .دهید پاسخ فرزندتان پریشانی

 یاد توانیدمی حتی شما. بوجود بیاورید او برایتوانید می را بهتری هایانتخاب ،کنید

به  دکن غلبه هایشترس بر تا کنید کمک فرزندتان به فعال طور به چگونه دبگیری

 با. نشود شما خانواده و فرزند در بیشتری اختالل و ناراحتی باعث اضطرابکه صورتی

 به به روزی را اطالعات توانیدمی شما است، شده داده شرح کتاب این در که ایبرنامه

 .ی در اختیار دارنداضطراب مشکالت موثر درمان مورد در که دانشمندان کارببرید

 زندگی یک به فرزندتان هدایت برای توانیدمی که دهدمی ارائه را ایبرنامه کتاب این

 دارید، نیاز شما که عملی ابزارهای و اطالعات ارائه با. کنید استفادهاز آن  ترسالم و شادتر

کمک  در را تریدلپذیر و ترسازنده تر،فعال نقش چگونه دهدمی نشان شما بهکتاب  این

-العملعکس فرزندتان به فرزندتان برای مدیریت و نهایتا غلبه بر اضطراب ایفا کنید. خواه

 آنها به کمک توانایی شدید را دارد شما از اضطرابی هایاختالل یا متوسط اضطرابی های

 فرایند این در تانخود نقش اهمیت به خوانید،می را کتاب این که همانطور. برخوردارید

 .برد خواهید پی

آمیز و که به صورت موفقیت است سال پانزده از بیش بالینی، روانشناس یک عنوان به

 یاضطراب اختالل به مبتال کودکان درمانبرای ( CBT) رفتاری-شناختی درمان ازمکرر 

 افکار تغییر روی بر که است یدرمانروان از نوعی رفتاری-شناختی درمان. کنماستفاده می

 نشان بالینیمطالعه  هزاران. دهد کاهش را عاطفی مشکالت تا کندمی تمرکز رفتارها و

آن را موثرتر  کنندتالش می انجام درحال تحقیقات و موثر است رویکرد این که اندداده

 .امگنجانده کتاب دراین را هایافته آخرین .کنند

شوند،  درگیر درمان فرایند در فعال طور به والدین که رفتاری زمانی-شناختی درمان

است )آلن و رپی،  درکودکان اضطراب کنندهاثرات ناراحتکاهش  درموثرترین درمان 

 حیاتی نقش یدهنده نشان من شخصی تجربه. (2013؛ ثیرلوال و همکاران، 2004

 در والدین درگیرشدن خواستار من واقع، در. ستا کودک اضطراب درمان در والدین

پیشرفت درمان  نشوند درمان فرایند درگیر که والدین زمانی کودکان هستم زیرا درمان
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 تغییرات چگونه کهو این اضطراب درباره والدین به درمان، دوره طول در .شودمحدود می

 .دهممی ، آموزشکند کمک فرزندشان به تواندمی آنها رفتار در

 پیدا در والدین از بسیاری. دشوارباشد تواندمی فرزندتان درمان برایکردن دریافت 

 که متخصصی خصوص به دارند، مشکل خود منطقه در دیده آموزش متخصص یک کردن

 مطالعات برخی خوشبختانه،. باشدسنگین  تواندمی نیز درمان هزینه. دبپذیر جدید مراجع

 توانند از درمان شان، خودشان میفرزندان به کمک برای والدین که اندکرده پیشنهاد

 بریتانیا در همکارانش و لوالثیر کرستین مثال عنوان به. کنند استفاده رفتاری-شناختی

-برخی حمایت با همراه ،خودیاری کتاب از مادرشان و پدر که کودکانی دریافتند( 2013)

 از بیشتر برابر سه ،رفتاری استفاده کردند-شناختی درمانگر یکاز طرف  ها )درمان(

 .یافتند بهبود بودند، نکرده دریافت که هیچ درمانی یکودکان

 اختالالت به مبتال کودکان برایرفتاری -دستورالعمل درمان شناختی تعدادی چه اگر

ها توسط آمیز از آناستفاده موفقیت که هستند ایگونه به آنها اکثر دارد، وجود اضطرابی

ارائه  بالینی اطالعات است یآنچه که ضروراز آنها بیشتر از  یتعداد .دشوار است والدین

کننده پیچیده و گیج هابرای یک فرد غیرمتخصص این دستوالعملدر نتیجه  ،دهندمی

رفتاری در -مبتنی بر درک معمول از کاربرد درمان شناختی آنها از کدامهیچ وهستند 

 طور به تر،خردسال، به ویژه در کار با کودکان والدین درمان مشکالت اضطرابی نیستند.

 و دقیق شواهد،مبتنی بر  که به آنها معرفی کنم را منابعی خواهندمی من از مرتب

برای  کنند. استفاده هاآن از توانندمی و آنها هستند پسند(کاربرخواننده ) و مختصر

کتاب  گرفتم تصمیم این، به توجه با. بودم فشار تحت شدت بهشناسایی چنین منابعی 

 شما به کتاب این حقیقت، دررا به رشته تحریر درآورم.  رهایی از اضطراب برای کودکان

استفاده  فرزندتان با رفتاری-درمان شناختی شدهاثبات هایروش از چگونه دهدمی نشان

 .کنید

را به شما  دارد وجود کودکان در اضطرابی اختالالت دربارهآنچه که  همه کتاب این

-مهم ،هرچند. نیست ضروری شما موفقیت برای و نیست این من هدف .ارائه نخواهد کرد

-می یاد ،ویژه به. دهدمیارائه  شما بهرا   فرزندتان به کمک برای مورد نیاز اطالعات ترین

 :گیرید

 شودمی شروع تانکودک اضطراب چگونه. 
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 کندمی یا پیشرفت رشد تانکودک اضطراب چگونه. 

 کندمی بدتر راتان کودک اضطراب چیزی چه. 

  دهید انجام توانیدمیتان چه کاری برای کاهش اضطراب کودک. 

 و  ی بگیریدبهتر اتتصمیمتان در ارتباط با اضطراب کودک گهچگون 

 تان داشته باشید.مضطرب کودکنسبت به  ترسازنده واکنشی چگونه 

 فرزندان یا والدین که سواالتی. امدهگنجان را والدین تجربیات و هادیدگاه فصل هر در
 مرحله هر و اندگرفته قرار توجه موردسراسر کتاب  در بپرسندبه طور معمول  است ممکن

 و مدیریت فرایند در توانیدمی فرزندتان و شما بنابراین است شده داده توضیح روشنی به
این  ی آسانهاکاربرگ .کنیدب یا توانایی قدرت احساس ،اضطراببا  آمیزمقابله موفقیت

. تا در سطوح قابل مدیریتی در طول برنامه کار کنید دهندمی فرزندتان و شما بهامکان را 
 چنینهم (.باشندمی دسترس در آنالین صورت به هاکاربرگ از یک هر خالی هاینسخه)

 با توانیددر هر مرحله چگونه می دهم نشان ام تا به شماآورده را گفتگوهاینمونه 
 .کنید صحبت فرزندتان

 تانخانوادههایش مقابله کند، شما و کنید با ترسطور که به فرزندتان کمک میهمان
درجه یا  توانمنمیمن  البته. دیاب بهبود تانزندگی کیفیتانتظار داشته باشید  دتوانیمی

آزادشده یا رهاشده از  را فرزندشان والدین از بعضی. کنم بینیپیش را تغییر اینمقدار 
 فرزندشان در کرد، خواهند تجربه را متوسطی پیشرفت دیگران. ددیخواهند اضطراب
با  دیگران ،چنینهم. مشاهده خواهندکرد را اضطراب عالئم بربیشتری  تسلط احساس
داشتن  با ،ددار نیاز کمکی نوع فرزندشان به چه گرفت خواهند یاد کتاب این ازاستفاده 

-فرزند برای یدرمان هایگزینه درباره مناسب و صحیح تصمیمی توانندمی این اطالعات،

 توصیف را شما تجربه شیوه بهترینها به این از یک کدام اینکه از نظر صرف. بگیرند شان
 دیا را هاییراهبرد و دخواهید آور بدست یدانش بدهم قول به شما توانممی کند،می

 .دخواهدکر ترنزدیک شترس مقابله با به راتان فرزند که خواهید گرفت
 

 کنیم استفاده کتاب ازاین چگونه

 سازماندهی را آنها طوری .نیدک را مطالعه کتاب این لوفص ترتیب به میکنم پیشنهاد
. عمل کنید CBT برنامه ترین و موثرترین شیوه ممکن در طولبه راحت بتوانید تا امکرده
 مورد اساسی هایابزار و دانش. کنممراجعینم کار می است که من باهمان ترتیبی  این
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متکی  یبعد لوفص در شده توصیف هایراهبرد. اندشده معرفی اول فصل سه در شما نیاز
 و نگیرید یاد را مهارت یک است ممکن وید،نخوانده از فصلی رد ش اگر. هستند یکدیگر بر
 .را از دست بدهید بعدیی مرحله در برای بکارگیری اطالعات مورد نیاز یا

-نمونه .دکر خواهید تکمیل را کاربرگ سری یک فرزندتان و شما فرایند،این  طول در

 سایتوب طریق از هاکاربرگ. امآورده کتاب این در را شدهلیمتک هایاز کاربرگ هایی
 ،نیچنهم (./39539http://www.newharbinger) انتشارات قابل دانلود هستند

 من سایت وب وگو با فرزندتان دری گفتهامورد شیوهدر یکوتاه هایفیلم توانیدمی
 . (http://www.drbridgetwalker.com) کنیدمشاهده 

ها را کاربرگ و کنندمشارکت می فعاالنه طور به که والدینی من، یتجربه براساس
 فرزندشان به کمک در ،دهندکنند نسبت به والدینی که این کار را انجام نمیتکمیل می

 حتیشوند. می کودکشان اضطراب درگیر هیجانی طور به کمتر ،احتماال و هستند ترموفق
 کنممی پیشنهاد ،درگیر و سرشلوغ هستید یا خیلی کار داریدکنید خیلی فکر می اگر

 در دقیقه ده تا پنج تقریبا تخصیص دادن مثال، برایزمانی را به این کار اختصاص دهید. 
-یاد می فرزندتان و طور که شماهمان بعدا رفتارها، مورد در اطالعات آوریجمع برای روز

 .خواهد بود سودمند شما برایمقابله کنید  اضطراب با موثرتری طور گیرید به

 طور به د، آن راگذاریب اشتراکتان به کودک باکتاب را  اینکه از قبل کنممیپیشنهاد 
 اهدافتانخوبی  به در هر مرحله شما اگر. هستید رهبرشما  ندفرای این در .بخوانید کامل

تری موثر رهبر ،دینرا بدا بعدی یمرحله رب ،مرحله دریک کار ی تاثیرو نحوه را بشناسید
 .خواهید بود

 من. است شده طراحی سنین تمام کودکان برای ارائه شده کتاب این درای که برنامه
 ،که گفته شد طورمانه. ماهداد انجام موفقیت با نوجوانان و ترخردسال کودکان با را آن

 به داشته باشید. با کودکتان فرزندتان نیاز به انطباق برنامه سن به ممکن است بسته
 چنینهم .بخواند را کتابخودش  که بخواهید بزرگتر کودک از توانیدمی مثال، عنوان
آورید، بوجود می را خود هایپاداش و هامواجهه اهداف، ها،موقعیت لیست طور کههمان
 .کنید شناسایی را کودک سندارای بیشترین تناسب با  هایینمونه باید

را  چیزی چه کند،می فکر ن چگونهاتفرزند که دانیدمی دیگری کس هر از بهتر شما
این  برنامه این با کار هنگام در شما اگر. آموزدمی چگونه و ،دوست ندارد یا دارد دوست
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 که کننده و ناخوشایندیاثرات ناتوان کاهش در توانیدمی ،امر را مورد توجه قرار دهید
 کسب کنید.  بیشتری هایدارد، موفقیتبر روی فرزندتان  اضطراب

  


