
باعث  کودکی  دوران  تجارب  برخی 
شکل گیری شخصیت نگران در افراد می شود. 
از آن جمله می توان به والدین نگران، تاکید 
بر خطرناکی جهان، حمایت افراطی والدین 
از کودک، جدایی والدین، مرگ والدین، 
نظام  نامهربان،  والدین بی عاطفه و  داشتن 
پاداش و تنبیه پیش بینی ناپذیر و... اشاره کرد. 
شاید کنجکاوید که در این رابطه اطالعات 
بیشتری به دست آورید و بدانید فرزندتان 
یا خودتان گرفتار این شخصیت هستید یا 
با  را  رابطه  این  نه. توضیحات مفصل در 

تعریفی از اضطراب شروع می کنم.

اضطراب چیست؟
كه  است  قرن  اختالل  شايع ترين  اضطراب 
در هر سني ديده مي شود. از هر 8 كودك 1 
نفر مبتال به اختالالت اضطرابي است. اين 
اختالالت متنوع هستند. البته داشتن اضطراب 
و گذر از آن بخشي از دوران كودكي است، 
از موجودات خيالي  از كودكان  مثال خيلي 
مي ترسند، يا نگران سالمت خود و والدينشان 
هستند و... اما مهم اين است كه اين نگراني ها 
موقت و گذراست. در اختالالت اضطرابي، 
نگراني ها به طور مستمر و مداوم وجود دارند 
و باعث اختالل در عملكرد روزانه كودك 
مثل صحبت كردن در مهدكودك و كالس، 
ترس  همساالن،  با  كردن  بازي  از  اجتناب 
ترسناك  فيلم  تماشای  از  بعد  خوابيدن  از 

و... مي شوند.

انواع اختالالت اضطرابی
اختالالت اضطرابی به چند گروه تقسيم می شوند 
كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می كنيم و 
راهكارهايی برای درمان آنها ارائه خواهيم داد.

اختالل اضطرابي منتشر
اگر كودك شما نگراني زياد و غيرقابل كنترلی 
در مورد بسياري از موضوعات مثل تنش هاي 
خانوادگي، ارتباط با همساالن، فجايع طبيعي 

مانند زلزله )به خصوص بعد از فاجعه اخير در 
زلزله كرمانشاه(، مسائل تحصيلي و... دارد و 
عالئم آن شامل بي قراري، بي خوابي، كاهش 
تمركز و تحريك پذيري است يعنی مبتال به 

اختالل اضطرابی منتشر شده است.

اختالل اضطراب اجتماعی
شديد  نگراني  و  ترس  شامل  اختالل  اين   
كودكان از حضور در موقعيت هاي اجتماعي 

است. كودك از تلفن زدن، شروع مكالمات 
با دوستان، غذا خوردن در جمع، پاسخ دادن 
اين  معموال  اجتناب می كند.  و...  معلمان  به 
كودكان آهسته صحبت مي كنند، به چشم هاي 
ديگران نگاه نمي كنند و از ارتباط با همساالن 

پرهيز مي كنند.

اختالل اضطراب جدايي
 3 تا  ماهگي  بين 18  طبيعي  به طور  كودكان 

از مادر نگران و  سالگي در صورت جدايي 
مضطرب مي شوند. اگر اضطراب جدايي از مادر 
به مدت طوالني و با شدت باال باشد؛ يعني مثال 
كودك از رفتن به مهدكودك يا مدرسه اجتناب 
كند و عالئمي مانند ترس شديد، حالت تهوع 
و استفراغ صبحگاهي، تعريق، تپش قلب و...
داشته باشد، اختالل محسوب مي شود. اين نوع 
اختالل معموال در سنين 7 تا 9 سالگي و بعضا 

در سنين باالتر بروز پيدا مي كند.

چرا کودکان دچار نگرانی می شوند؟ چگونه نگرانی های آنها را کاهش دهیم؟
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7  نكته ای كه در ادامه می خوانيد،  به 
شما كمك می كنند واكنش مناسب 
و مبتنی بر همدلی به نگرانی های 

فرزند خود نشان دهيد:

1. به او نگوييد كه نبايد نگران باشد. 
هدف شما اين است كه نگرانی او 
را در موقعيت های مختلف كاهش 
دهيد، نه اينكه احساس او را از 

اساس سركوب كنيد.

2. به صحبت هايش گوش دهيد 
و شنونده فعال باشيد؛ يعنی مستقيم 
به او نگاه كرده و به صحبت  هايش 
كلمات  با  كنيد.  گوش  دقت  با 
او  برای  قابل فهم  ولی  خودتان، 
حرف هايش را تكرار كنيد و به 
او انعكاس دهيد. برای مثال بگوييد: 
»من متوجه شدم رفتن به مهدكودك 
جديد باعث شده نگران شوی.«

نكنيد و هرگز  را تحقير  او   .3
نگوييد: »اين موقعيت كه اصال ترس 
نداره، چرا می ترسی؟ يا اينكه »مگه 

تو بچه كوچكی كه می ترسی؟«

كه  موقعيت هايی  از  نبايد   .4
موجب ترس و اضطراب كودكان 
می شود، دوری كنيد. برای مثال، اگر 
كودك از صدای خاصی می ترسد، 
به محض شنيده شدن آن صدا نبايد 
كودك را سراسيمه از محل دور 
كنيد. بعد از درك كودك و همدلی 
با او ابتدا در بازی ها سپس به تدريج 
و با حضور خودتان، فرزندتان را 

با آن موقعيت روبرو كنيد.

5. با كودك در مورد نگرانی هايش 
اگر  مثال،  به طور  كنيد.  صحبت 
به  اول  روز  برای  می خواهد 
مدرسه برود در مورد محيط مدرسه 
صحبت كنيد و خودتان اگر احساس 
نگرانی مشابهی را تجربه كرده ايد در 
موردش حرف بزنيد و روش كنار 
آمدن را نيز به او آموزش دهيد. در 
آخر هم در مورد مزايای آن موقعيت 

كمی توضيح دهيد.

6. مراقب باشيد زمانی كه او به 
شدت احساس نگرانی می كند، با 
پرگويی اضطرابش را بيشتر نكنيد. 
بعد از خوب گوش دادن و همدلی 

كردن با او صحبت كنيد.

7. اگر اضطراب كودك شما زياد 
است، بهتر است به روان شناس 
مراجعه  كودكان  روان پزشك  يا 

كنيد.

اختالالت اضطرابی هم می تواند ژنتيكی باشد 
و هم عوامل محيطی و رفتاری در بروز آن 
دخالت داشته باشند. در ادامه به برخی از 

اين مواد اشاره می كنيم:

1. بعضی اختالالت اضطرابی ژنتيكی هستند 
و از والدين به فرزندانشان به ارث می رسند.

در  مهمی  بسيار  نقش  نگران،  والدين   .2
مضطرب  و  نگران  شخصيت  شكل گيری 
اين  رفتاری  الگوهای  دارند.  كودكانشان 
والدين از آنها به كودك می رسد و طبيعی 
است يك مادر يا پدر نگران كه در رويارويی 
با اتفاقات روزمره با رفتارهای توام با اضطراب 
واكنش نشان می دهند، به فرزندانی كه ناظر 
هستند نيز می آموزند در ارتباطات با محرك ها 
واكنشی مشابه آنها داشته باشند. اين والدين 
به كودكانشان می آموزند دنيا جای خطرناكی 
است و مرتب برای كودكشان تكرار می كنند 

با هر  نمی تواند  و  باشد  مراقب خود  بايد 
كسی دوست شود و... در اين شرايط كودك 
مضطرب می شود و رفتاری دفاعی نسبت 
به دنيا و محيط اطرافش دارد و در هيچ جا 
احساس امنيت نمی كند كه اين مساله بسيار 

آسيب زاست.

3. حمايت بيش از حد كودك نيز می تواند 
شود.  نگران  شخصيت  شكل گيری  علت 
والدين بيش تيمار والدينی هستند كه هميشه 
و همه جا از كودك حمايت می كنند و اجازه 
نمی دهند از همان ابتدا كودك خود حتی راه 
رفتن را تمرين كند. مرتب پشت او هستند تا 
مبادا زمين بخورد و بعدا هم در مهدكودك 
با مراكز تماس می گيرند  و مدرسه مرتب 
می شوند.  خود  فرزند  وضعيت  جويای  و 
اين والدين وقتی بزرگ تر شوند،  كودكان 

حمايت افراطی از آنها همچنان وجود دارد و 
والدين هميشه با رفتاری اضطرابی دنبال رفع 
مسائل مربوط به فرزندشان هستند. طبيعی 
است چنين كودكانی وابسته بار بيايند و نتوانند 
در جامعه مستقل رفتار كنند. شخصيت وابسته 
مستعد افسردگی و انواع اضطراب هاست.

4. جدايی والدين مخصوصا اگر با تنش 
بين همسران  نيز  تنش  اين  و  باشد  همراه 
به  مرتب  آنها  و  يابد  ادامه  سابق همچنان 
بدگويی از هم بپردازند و با بچه ها عليه والد 
كنند،  ياركشی  سرپرست  يا  غيرسرپرست 
باعث ايجاد نگرانی های زيادی در كودك 
می شود و حس عدم امنيت را در آينده القا 
می كند كه در شخصيت او تاثيرگذار است.

5. مرگ والدين يا يكی از آنها نيز بسيار 

پايين تر  آسيب زاست و هرچه سن كودك 
باشد و سال های بيشتری را با نبود والدين 
بگذراند، آسيب بيشتر می شود. اين كودكان 
در  و  می كنند  تجربه  را  امنيت  عدم  حس 
ترس  اين  می برند.  سر  به  دائم  اضطراب 
پس  از  به تنهايی  بايد  و  ندارند  حامی  كه 
مشكالت بربيايند باعث می شود شخصيتی 

نگران و مضطرب پيدا كنند.

6. والدينی كه مهر و محبت كافی به فرزندان 
ندارند و در بروز احساسات سرد هستند باعث 
ناايمن  دلبستگی  دچار  فرزندان  می شوند 
در  اضطرابی  زمينه ساز شخصيت  و  شوند 
آنها هم هستند چون كودك هميشه حس 

بی پناهی دارد.

والدين  غيرقابل پيش بينی  رفتارهای   .7

مخصوصا در مورد تشويق و تنبيه می تواند 
زمينه ساز اضطراب شود. آنچه حس امنيت و 
آرامش به كودك می دهد، ثبات در رفتار والدين 
درست  رفتارهای  بداند  بايد  كودك  است. 
هميشه تشويق در پی دارد و با رفتار نادرست 
تنبيه می شود. والدينی كه خلق تحريك پذير و 
اختالالت خلقی دارند و در لحظاتی كه نگران، 
عصبی و... هستند، رفتارهای غيرقابل پيش بينی 
دارند باعث نگرانی و اضطراب كودك می شوند 
زيرا كودك نمی داند در مواجهه با والدين چه 

بازخوردی می بيند.

ميان عواملی كه باعث بروز رفتار اضطرابی 
كودك  در  نگران  شخصيت  شكل گيری  و 
می شود، از برخی موارد نمی توان پيشگيری 
كرد و اين مساله نه تقصير والدين است و 
نه كودك، اما در برخی شرايط فرزندپروری 
نادرست دخيل است كه بايد با مشاوره و اصالح 

آن آينده ای شاد را برای فرزندان رقم زد.

7 واکنش مناسب 
به نگرانی های کودک

7علت بروز اختالالت اضطرابي در بچه ها
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ادامه از صفحه 9
در ليگ جمهوری آذربايجان هم يك بار در جريان بازی بين تيم های اف.سی باكو و قره باغ اتفاق جالبی افتاد. در يك صحنه داور بازی يك 
پنالتی برای قره باغ گرفت. به نظر می رسيد داور در اين صحنه مرتكب اشتباه شده، اما او تصميمش را گرفته بود. داور حتی دروازه بان باكو را هم 
به دليل اعتراض اخراج كرد، اما الوين ممدوف، مهاجم قره باغ كه می دانست پنالتی درست نيست، پشت ضربه ايستاد و عامدانه آن را بيرون زد.
كاستين الزار در ديدار تيم های راپيد بخارست و اوتلول گاالتی در ليگ رومانی كار جالبی كرد. در يك صحنه داور برای راپيد اعالم پنالتی كرد، 
اما تشخيص او اشتباه به نظر می رسيد. الزار به طرف داور رفت و به او گفت خطايی در كار نبوده و خيلی راحت توپ را به حريف برگرداند.
اما اينكه چرا اين ويدئو بعد از چند سال بازنشر شد، شايد به اتفاقی كه در هفته گذشته در فوتبال ايران رخ داد، برمی گشت. در جريان بازی 
تيم های پرسپوليس و بادران در جام حذفی داور در يك صحنه خطای پنالتی روی بشار رسن اعالم كرد. تصميمی كه كامال اشتباه به نظر 
می رسيد، اما رسن در آن لحظه تصميم گرفت داور را تاييد كند. او چيزی به هم بازی هايش نگفت و گادوين منشا هم پنالتی را به گل تبديل 

كرد. رسن البته بعدا اعالم كرد داور تصميم اشتباهی گرفته و آن صحنه پنالتی نبود.
به ياد نداريم در فوتبال ايران اتفاق مشابهی افتاده باشد. چند سال پيش البته در جريان بازی تيم های فجر سپاسی و استيل آذين امين متوسل زاده، 
مهاجم فجر در يك صحنه متوجه مصدوميت شديد دروازه بان حريف شد و در حالی كه دروازه خالی پيش رويش بود، توپ را بيرون زد. 
اين اتفاق بازتاب زيادی پيدا كرد و اخبار و تصاوير آن بين المللی شد. نتيجه اينكه متوسل زاده در آن سال به عنوان جوانمردترين ورزشكار 

سال جهان معرفی شد.
واقعيت اين است كه در جريان بازی گرفتن تصميم برای بازيكنان در چنين مواقعی بسيار سخت است. آنها بايد در يك لحظه انتخاب كنند. 
تاييد اشتباه داور و به دست آوردن يك موقعيت خوب برای زدن گل يا آگاهی دادن به داور و بازی جوانمردانه؟ گرفتن تصميم در اين لحظه 
قطعا با شخصيت، فرهنگ و تربيت فرد هم ارتباط دارد. متاسفانه به نظر می رسد تصميم غالب در اين مواقع تاييد اشتباه داور باشد. البته روی 

زشت تر ماجرا اين است كه خيلی از بازيكنان سعی می كنند با شبيه سازی برای تيم شان پنالتی بگيرند كه در برخی مواقع موفق هم می شوند.
با اين همه به نظر می رسد رسانه ها می توانند در اصالح اين رفتارها نقش تاثيرگذاری داشته باشند. نمونه های اين چنينی متاسفانه زياد نيست و 
البته آنچه كه باعث تاسف بيشتر می شود اين است كه بازتاب چنين اتفاقاتی زياد نيست. رسانه ها ترجيح می دهند مسائلی مانند تعداد فرزندان 
كريستيانو رونالدو و راز مادرشان را پوشش بدهند. برای رسانه ها هنوز هم ماجرای مائورو ايكاردی و همسرش و ماكسی لوپز اهميت بيشتری 
دارد. رفتارهايی از جنس آنچه آرون هانت، الوين ممدوف و كاستين الزار انجام دادند بايد بيشتر از اينها ديده شود، اما مطمئنا خيلی از عالقه مندان 

به فوتبال اين صحنه ها را نديده اند.
اين روزها با پيشرفت تكنولوژی كار برای متقلب ها سخت تر شده است. استفاده از ويدئوچك در ليگ های معتبر دنيا باعث شده بازيكنان بيشتر 
مراقب رفتار خودشان باشند چرا كه داور می تواند با ديدن تصاوير آهسته نظرش را عوض كند. با اين همه ترجيح اين است كه خود بازيكنان 
بازی جوانمردانه را بيشتر رعايت كنند. فضيلت ها وقتی فضيلت محسوب می شوند كه فرد انتخاب ديگری هم داشته باشد. اينكه من به عنوان 
بازيكن فارغ از اينكه داور و ويدئوچك هست يا نه، مراقب رفتارم باشم و در صورت اشتباه داور حقيقت را به او بگويم، خيلی ارزشمندتر 

است. افشای فريب دادن داور مسابقه و تقبيح آن می تواند در كاهش اين سوء رفتار موثر باشد.


