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چرا کودکان دچار نگرانی میشوند؟
چگونه نگرانیهای آنها را به حداقل برسانیم؟

از هر  8کودک،
یکی دچار اختالل
اضطرابی است
برخی تجارب دوران کودکی باعث شکلگیری شخصیت نگران در افراد میشود .از آن
جملهمیتوانبهوالدیننگران،تاکیدبرخطرناکیجهان،حمایتافراطیوالدیناز
کودک،جدایی والدین ،مرگ والدین،داشتن والدینبیعاطفه ونامهربان،نظامپاداش
وتنبیهپیشبینیناپذیرو...اشارهکرد.شایدکنجکاویدکهدراینرابطهاطالعاتبیشتری
بهدستآوریدوبدانیدفرزندتانیاخودتانگرفتاراینشخصیتهستیدیانه.توضیحات
مفصل در این رابطه را با تعریفی از اضطراب شروع میکنم( ...صفحه)23

()24

دکتر فربد فدایی
روانپزشک
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی

بهداشت روان جامعه ایران
در چه سطحی قرار دارد؟
بر اساس پژوهشها و مطالعات انجامشده
در ایران ،تقریبا  20درصد مردم دچار نوعی
نابسامانی روانی هستند که به درمان اساسی
نیاز دارند و این مساله نسبت به همه جهان
تقریبا یکسان است.
اینکه  20درصد مردم ایران مبتال به نابسامانی
روانی محتاج درمان هستند ،بدین معناست که
از هر  5نفر  1فرد به مشکالت اعصاب و روان
مبتالست که نیاز به تشخیص و درمان دارد.
بخش عمده این نابسامانیهای روانی را
بیماریهای خفیف روانی تشکیل میدهد و
خود این افراد نیز از این مساله رنج میبرند.
چنین افرادی تا حدودی از بیماری خود مطلع
هستند ،اما دیگران به دلیل اینکه ظاهر این
افراد را میبینند ،تصوری از بیماری روانی
آنها ندارند.
بخش عمدهای از این مشکالت روانی
نابسامانیهای شخصیتی است.
این افراد دیدگاهها و رفتارهای غیرسازندهای
دارند و در برخورد با مسائل غیرانطباقی رفتار
میکنند.
شخصیتهای گوشهگیر ،بدگمان ،بیثبات،
نمایشی ،وابسته و شخصیتهای ضداجتماعی
نیز جزو این گروه هستند که عالوه بر خود برای
خانواده و جامعه نیز مشکالتی ایجاد میکنند.
بخشی از مردم دچار مشکالت روانتنی و
حلنشده هستند و از طریق اعصاب خودکار
به برخی بیماریهای جسمانی مبتال میشوند.
حدود  120بیماری در چارچوب
نابسامانیهای روانتنی قرار میگیرد که با
مشارکت روانپزشک قابلدرمان است.
از سوی دیگر ،بیماران روانپریش در جامعه
حدود  3درصد هستند که مشخصه اصلی آنها
قطع ارتباط با واقعیت است .در کل میتوان
نتیجهگیری کرد حدود  66درصد این بیماران
به راحتی درمان میشوند.

