
نوپاها هنگام حضور غریبه ها اضطراب پیدا می کنند. این یک ویژگی تکاملی است که نشان

می دهد او از نظر رشد اجتماعی قادر به تمایز بین خودی، غریبه و شناخت محیط بیرونی

است. کودکان این اضطراب را با حالت های مختلف نشان می دهند، مثل روبرگردان،

بغض کردن، لب برچیدن، گریه کردن، عصبانی شدن، چسبیدن به مادر، فرار کردن، پنهان

شدن و... . این نوع از اضطراب می تواند برای آن ها در برابر خطرات بیرونی نقش محافظتی

داشته باشد. اضطراب غریبه در کودکان مختلف ممکن است با شدت و ضعف متفاوت

بروز کند، حالتی که به ویژگی های سرشتی کودک و برخی عوامل محیطی مانند میزان روابط
اجتماعی خانواده و فرصت تعامل کودک با غریبه ها، ارتباط دارد. در مواردی که شدت

اضطراب کودکان در برخورد با غریبه ها زیاد است و پس از گذشت زمان طبیعی پایان

نمی یابد، نشان می دهد که این اضطراب بیش از حالت معمول است و ممکن است

نشانه ی وجود مشکالتی در کودک یا ارتباط و دلبستگی او با مراقبان باشد.

• در مورد کودکی که اضطراب غریبه دارد از عناوینی مانند «کمرو» یا «خجالتی» استفاده
نکنید.

• قبل از رویارویی با فرد غریبه کودک را آماده کنید. به صورت مختصر برای کودک توضیح
دهید که قرار است با چه کسی و به چه منظوری مالقات کند.

• از ارتباط بی محابای فرد غریبه با کودک ممانعت کنید. اگر فرد غریبه به محض دیدن
کودک، قصد دارد او را ببوسد یا درآغوش بگیرد، مانع شوید و ابتدا برای کودک توضیح

دهید که قرار است این کار انجام شود تا او آمادگی پیدا کند. به فرد غریبه نیز بگویید که

فرزندتان به تدریج با دیگران ارتباط برقرار می کند.

• از کودک خود حمایت کنید. وقتی کودک در مقابل افراد غریبه قرار می گیرد، کنارش قرار
بگیرید. کودک را وادار به برقراری ارتباط سریع با دیگران نکنید و نگران دلخور شدن فرد

غریبه نباشید. نسبت به واکنش های هیجانی و فیزیکی کودک حساس باشید و اجازه ندهید
میزان اضطرابش باال برود.

• کودک را با خود به محیط های اجتماعی ببرید. حضور بیشتر کودک در محیط هایی مانند
پارک، باغ وحش و... که برای کودک سرگرم کننده است، باعت می شود که او به صورت

غیرمستقیم با افراد ناآشنا در ارتباط باشد. تکرار این تجربه ها   اضطراب کودک را نسبت به

آن ها کاهش می دهد. 
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