
ترس از كجا به بعد اسمش فوبياست؟

ما و ترس هايمان؛ بچه ها  و فوبياما و ترس هايمان؛ بچه ها  و فوبيا

يكي از مشكل هاى رايج بسيارى از والدين، صبحانه نخوردن 
كودكان است. حذف اين وعده غذايى مهم، به خصوص در 
بچه مدرسه اي ها، واقعا مضر است. اگر كودك شما نيز هنگام 
صبحانه خوردن بهانه مي گيرد يا اصال چيزي در اين وعده 
غذايى نمي خورد، 6 توصيه آسان و سودمند برايتان دارم:

1) ميز را بچينيد: همراه فرزندتان ميز صبحانه فردا را بچينيد. 
وقتي او به خواب رفت، مواد فاسدشدني را دوباره در يخچال 
بگذاريد و صبح، پيش از او بيدار شويد و مانند قبل همه چيز 
را مرتب كنيد. كودكتان را 15 دقيقه قبل از خوردن صبحانه 

بيدار كنيد.
2) نوشيدني اشتهاآور بنوشيد: اين پيشنهاد ديگري است كه به 
تحريك اشتهاى كودك كمك مى كند. به محض بيدار شدن 

كودك، يك ليوان آبميوه به او بدهيد.
3) بوفه اى تدارك ببينيد: بچه ها هم مثل ما دوست دارند تنوع 
غذا روي ميز باشد و از هر ماده غذايي كمي بخورند. نان، 
بيسكويت، شير، پنير، شكالت صبحانه و... روي ميز بچينيد 
و با زيركي بسنجيد اشتهاي او به چه موادي بيشتر است؟

4) الگوي خوبي باشيد: اگر خودتان صبحانه نخوريد و همراه 
كودك سر ميز ننشينيد نبايد انتظار داشته باشيد صبحانه كامل 

بخورد.
5) صبح ها نان تازه بخريد: بوي نان تازه اول صبح اشتهاي 
همه را باز مي كند. بيشتر والدين فرصت خريد نان را ندارند؛ 
پيشنهادم اين است كه نان را گرم كنيد تا بوي آن در خانه بپيچد.

6) اصرار نكنيد: در صورتي كه با انجام دادن تمام اين كارها 
باز هم كودك تمايلي به خوردن صبحانه نشان نمي دهد، به 
او فشار نياوريد. از هر گونه بازي حين صبحانه بپرهيزيد زيرا 
كودك بايد حس گرسنگي را درك كند. اگر زمان صرف 
صبحانه كودك تبلت بازي كند يا هر كار هيجاني ديگر، 

تحريك هيجاني با حس 
گرسنگي  فيزيولوژيك 

تركيب مي شود. .
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«مامان! اتاق تاريكه... من مى ترسم!» خيلى 
از مادرها از شنيدن اين جمله و جمله هاى 
مشابه نگران مى شوند و سعى مى كنند به نحوى 
ترس كودك را از بين ببرند اما واقعيت اين 
است كه ترس تا زمانى كه به فوبيا تبديل 
نشده، نگران كننده نيست. شايد سوالى كه در 
اين زمينه مطرح شود، اين باشد كه از كجا 
بفهميم فرزندمان دچار ترس است يا فوبيا 

و چطور بايد آن را درمان كنيم؟
كه  سالمى است  احساس  واقع،  در  ترس، 
باعث مى شود از خطرهاى واقعى دور بمانيد 
اما زمانى كه ترس تمام وجود و افكار يك 
را  او  روزانه  عملكرد  و  درگير  را  شخص 
شده  تبديل  فوبيا  به  يعنى  مختل مى كند، 
است  اضطرابى  اختالل  نوعى  است. فوبيا 
عنوان  با  آن  از  مى توان  ساده  زبان  به  كه 
ترس غيرمنطقى ياد كرد؛ ترسى كه پايه و 

اساس ندارد. 

تقسيم  افراد بزرگسال به 4 گروه  در  فوبيا ها 
مى شوند: 

• موقعيتى: مثل سوار شدن در آسانسور، هواپيما 
يا رانندگى با اتومبيل؛ 

• ترومايى: مثل خون، جراحت، تصادف؛ 
• اتفاق هاى طبيعى: مثل طوفان، رعد و برق 

يا ارتفاعات؛ و 
• حيوانات: مثل ترس از سگ و گربه.

در صورتى كه والدى دچار اين نوع از ترس ها 
يا فوبيا هاست نبايد از بيان آنها خجالت بكشد. 
صحبت در مورد اين نوع ترس ها باعث مى شود 
آن ترس يا فوبيا به فرزندش منتقل نشود. توصيه 
مى شود والدين كامال صادقانه در مورد ترس خود 
صحبت  كنند. اين كار به درمان اختالل روانى 

در آنها و حمايت اطرافيان كمك خواهد كرد.

مى كند. گاهى نيز رفتارهاى اشتباه والدين است 
فوبيا  به  ترس  يك  تبديل  براى  را  زمينه  كه 

فراهم مى كند.

نشانه هاى بروز فوبيا در كودك
• تبديل شدن ترس به وحشت غيرقابل كنترل؛ 

• تداوم گريه و اضطراب بيش از يك ماه؛
•  اثرگذارى بر عادت هاى رفتارى كودك؛ مثال 
اختالل در بازى، اشتها، خواب و روابط اجتماعى؛
• اضطراب دايمى در خانه، مهد و مدرسه؛ و

• نپذيرفتن برخى شرايط و اماكن به دليل ترس.

كى به روان پزشك مراجعه كنيم؟
اگر فرزندتان اظهار مى كند از تاريكى مي  ترسد يا 
تمايلى براى رفتن به مدرسه ندارد، نبايد نگران 
شويد، بلكه علت ترس را ريشه يابى و سعى كنيد 
آن را مرتفع نماييد. اما زمانى كه كودك عالقه اى 
براى خروج از خانه نشان نمى دهد، دوستان بسيار 
كمى دارد، دوست دارد همشه تنها باشد و براى 
نرفتن به مدرسه خود را به بيمارى مى زند، ممكن 
است دچار ترس شديد از مورد سوال قرار گرفتن 
در مدرسه، مسخره شدن، اظهار عقيده و... باشد. 
گاهى ترس هاى شديد با برخى عاليم فيزيكى مثل 
اختالل خواب، سردرد و تهوع همراه مى شود. 
كاهش وزن و به هم ريختگى رفتار كودك هم 
مى تواند از ديگر عاليم باشد. در اين شرايط براى 
كمك به كودك براى غلبه كردن بر ترس هايش 
بايد با او با آرامش صحبت كرد. اشاره به اين 
موضوع كه تمام كودكان دچار ترس هستند 
نيز مى تواند كمك كننده باشد. والدين در عين 
همدردى و پشتيبانى بايد اجازه دهند كودك 
احساس خود را از طريق صحبت، نقاشى يا 
بازى با اسباب بازى ها نشان دهد. حتى مى توان 
به كودك ياد داد ترس هايش را نقاشى كند و 
آن را در سطل زباله بيندازد تا ترس هايش از 
بين بروند. معموال با نزديك شدن به 7 سالگى 
بسيارى از ترس هاى كودكان از بين مى رود اما 
اگر كودكى بعد از اين سن هنوز دچار ترس بود، 

بايد در مورد آن با متخصص مشورت كرد.

گاهى رفتارهاى گاهى رفتارهاى 
اشتباه والدين اشتباه والدين 
زمينه  الزم براى زمينه  الزم براى 
تبديل يك ترس تبديل يك ترس 
طبيعى به فوبيا را طبيعى به فوبيا را 
فراهم مى كندفراهم مى كند

 فوبيا ها در كودكان به 5 گروه تقسيم مى شوند:
1) فوبيا  از مدرسه؛

2) فوبيا از پديده هاى طبيعى؛
3) فوبيا از شخصيت هاى افسانه اى مثل هيوالها؛

4) فوبيا از بيمارى و
5) فوبيا از ديگران: معموال غريبى كردن يعنى 
ترس از برخورد با افراد جديد در 9-8 ماهگى 
در تمام كودكان ديده مى شود. كودكان با ديدن 
هر فرد جديد ممكن است گريه كنند و خود را 
از چشم ها دور نگه دارند. در اين شرايط كودكان 

فكر مى كنند اگر يك غريبه آنها را بغل كند به 
معنى از دست دادن والدين براى هميشه است.

علل بروز فوبيا
فوبياهاى عمومى و خاص ممكن است منشاء 
ژنتيكى داشته باشند و چند عضو يك خانواده 
افراد  برخى  ديگر،  سوى  از  كنند.  درگير  را 
پيش زمينه ابتال به اضطراب را دارند و ممكن 
است از سن 6-5 سالگى دچار فوبيا شوند. 
گاهى فوبيا به دنبال يك اتفاق وحشتناك بروز 

 دكتر كتايون خوشابى
روان پزشك كودك و نوجوان  

عضو هيات علمى دانشكده علوم 
بهزيستى و توانبخشى
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3 توصيه كاربردى براى 
غلبه بر ترس  كودك

1) به حرف هاى كودك گوش 
دهيد: كودك با صحبت كردن 
به تدريج  ترس هايش  مورد  در 

مى تواند بر آنها غلبه كند.
را  كودك  اينكه  بدون   (2
كنيد، در  تحقير  يا  مسخره 
مورد ترس هايش بپرسيد: اگر 
رفتن  از  دليل  اين  به  كودكى 
به مدرسه ترس دارد كه فكر 
مى كند مادر دنبال او نخواهد آمد، 
از او بپرسيد مگر تاكنون چنين 
اتفاقى افتاده و بگوييد اصال مگر 
ممكن است والدين فرزندشان 

را فراموش كنند؟
بدهيد:  برون ريزى  اجازه   (3
اگر كودك حرف نمى زند يا 
تمايلى به اين كار نشان نمى دهد، 
سعى كنيد به كمك نقاشى يا 
بخواهيد  او  از  داستان  نوشتن 

ترس هايش را ابراز كند.
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