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 اضطراب در کودکان

 

اضغزاة دروَدوبى در دٍرُ ّبی رضذی خبظ، عجیؼی ٍ لبثل پیص . توبهی وَدوبى اضغزاة را تجزثِ هی وٌٌذ

 هبّگی تب سبلْبی پیص اسهذرسِ، وَدوبى سبلن هوىي است ٌّگبم جذایی اس ٍالذیٌطبى 8هثال اس حذٍد . ثیٌی است

 .ضذیذ ًطبى دٌّذ (ًبراحتی)اضغزاة  (یب سبیز اضخبظ ًشدیه )

 

اگز .(هثل تزس اس تبریىی،عَفبى ،حیَاًبت یب غزیجِ ّب)وَدوبى خزدسبل هوىي است تزسْبی گذرا داضتِ ثبضذ 

 داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هؼبًٍت درهبى 

  ريزبهبیمارستان
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اضغزاة ضذیذ ثبضذ ٍ ثب فؼبلیت ّبی رٍساًِ وَدن اس جولِ جذا ضذى اس ٍالذیي، حضَر درهذرسِ ٍ دٍست 

 .پیذاوزدى تذاخل پیذاوٌذ، ٍالذیي ثبیذ در پی ارسیبثی وَدن تَسظ رٍاى پشضه وَدن ٍ ًَجَاى ثبضٌذ

 .ًَػی اس اضغزاة وِ هوىي است ثِ درهبى ًیبس داضتِ ثبضذ، اضغزاة جذایی ًبهیذُ هی ضَد

،ٍلتی است وِ وَدن اس چیشّبی خبصی هثل سگ، حطزات یب آهپَل (تزس ثیوبرگًَِ)ًَع دیگزی اساضغزاة 

 .هی تزسذ ٍ ایي تزس ّب سجت ًبراحتی لبثل تَجْی هی ضَد

ثؼضی وَدوبى هضغزة اس هاللبت یب صحجت ثب افزاد جذیذ هی تزسٌذ، چٌیي وَدوبًی هوىي است دٍستبى ووی 

 .خبرج اس خبًَادُ داضتِ ثبضٌذ

  :عالیم اضطراب

 .ًگزاًی درهَرد هسبئل، پیص اسٍلَع آًْب ●

 .ًگزاًی یب دلَاپسی دائوی درهَرد ػولىزد هذرسِ، دٍستبى یب فؼبلیت ّبی ٍرسضی ●

 افىبر یباػوبل تىزاری ●

 .تزس اس دستپبچگی یب اضتجبُ وزدى ●

 .اػتوبد ثِ ًفس پبییي ●

 .ثؼضی ًگزاًی ّبیطبى هشاحن فؼبلیت ّبیطبى هی ضَد.وَدوبى هضغزة اغلت ثیص اسحذ ػصجی یب ًبراحت ّستٌذ

چَى وَدوبى هضغزة ، آرام اًذ ٍّوىبری هی وٌٌذ ٍ هطتبق خطٌَد وزدى دیگزاى ّستٌذ، هطىلطبى هوىي است 

. ًبدیذُ گزفتِ ضَد

. ٍالذیي ثبیذ اس ػالئن اضغزاة ضذیذ آگبّی داضتِ ثبضٌذ تب ثتَاًٌذ ثب هذاخلِ سٍد ٌّگبم هبًغ اس ایجبد ػَارض ضًَذ

 .تزسْبی وَدن را ًجبیذ دست ون گزفت

 چگًوه يالدیه می تًاوىد کمک کىىد؟

 ٍالذیي هی تَاًٌذ ثِ وَدن ووه وٌٌذ تب پبسخْبی هٌبسجی ثِ اضغزاة خَد ثذّذ. 

 هحیظ خبًِ را ثی خغز ، اهي ، آضٌب ، ثبثت ٍ لبثل اػتوبد وٌیذ. 
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 ثِ وَدوبى اجبسُ ًذّیذ ثزًبهِ ّبی تلَیشیًَی وِ ثبػث تزس ٍ ًگزاًی در وَدن هی ضًَذرا، ًگبُ وٌٌذ. 

 ٍلت خَد را ثب فزسًذ خَد ثب آراهص ٍراحتی ثگذراًیذ .

 سئَال وزدى را در وَدن خَد تطَیك وٌیذ. 

 ثیبى ٍ اثزاس غن ، ًگزاًی یب تزس را در وَدن تطَیك وٌیذ. 

 ثذٍى اثزاس اًتمبد ٍ ػیت جَیی، ثِ حزفْبی وَدن خَد گَش وٌیذ. 

 سؼی وٌیذ فزسًذ خَد . آًبى را تطَیك ، ٍ ثِ آًبى هحجت وٌیذ. ػشت ًفس را در وَدن خَد افشایص دّیذ

 . را در فؼبلیتْبیی وِ هَفمیت آًبى را در پی دارد ، ضزوت دّیذ

 اس تطَیك هثجت ٍ پبداش ثِ جبی تٌجیِ استفبدُ وٌیذ.  

  ِثِ وَدن اجبسُ اًتخبة وزدى ثذّیذ ٍ ثگذاریذ تب حذی رٍی وبرّب ٍ سًذگی رٍسهزُ خَد وٌتزل داضت

چزاوِ ّزچِ ثیطتز احسبس وٌٌذ رٍی وبرّبی خَد وٌتزل وبفی دارًذ ، پبسخ آًبى ثِ اضغزاة ، . ثبضٌذ

 .ثْتز ٍ سبلن تز خَاّذ ثَد

 فؼبلیت ثذًی ٍ ٍرسش را در آًبى تطَیك وٌیذ. 

  وَدن را اس اتفبلبت ٍ هَلؼیتْبیی وِ ثبػث ثزٍس اضغزاة هی ضَد آگبُ وٌیذوِ ضبهل تجزثِ ّبی جذیذ

، تزس یب پیبهذّبی پیص ثیٌی ًطذُ ، احسبسبت ًبخَضبیٌذ ،ًیبسّب یب آرسٍّبی ثزآٍردُ ًطذُ ٍ اس دست 

 .دادى ػشیشاى هی ثبضذ

 ًطبًِ ّبی اضغزاة را در وَدن خَد ثطٌب سیذ. 

 کًدکان چگًوه می تًاوىد به اضطراب خًد کمک کىىد؟

اگز ًوی تَاًیذ ثب ٍالذیي خَد ارتجبط ثزلزار وٌیذ ، ثب وسی . اس هطىالت خَد ثب ٍالذیي یب ثشرگتزّب صحجت وٌیذ ●

 .وِ هَرد اعویٌبى است ، صحجت وٌیذ
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 .ٍرسش وٌیذ، فؼبلیت ثذًی سجت وبّص اضغزاة  هی ضَد ●

 .توبم تالضتبى را ثىٌیذ ٍ ثذاًیذ ّیچ وس وبهل ًیست. اًتظبرات خَد را ٍالؼی تز وٌیذ ●

 .یبد ثگیزیذ ثِ خَدتبى احتزام ثگذاریذ، ثِ خَدتبى ػطك ثَرسیذ،ثِ دیگزاى احتزام ثگذاریذ ●

 . ثب وسبًی ارتجبط داضتِ ثبضیذ وِ ثِ ضوب احتزام هی گذارًذ ٍ ضوب را هی پذیزًذ●

 .ثِ خبعز داضتِ ثبضیذ وِ دخبًیبت ، هَاد هخذر ٍ الىل هطىالت را حل ًوی وٌٌذ● 

  .  اگز ًوی تَاًیذ اضغزاة ٍ ًگزاًی را در خَد وٌتزل وٌیذ ، اس هتخصصبى ووه ثخَاّیذ●

هطىالت اضغزاثی در وَدوبى .درهطىالت اضغزاثی ضذیذهی تَاى ثب رٍاى پشضه وَدن ٍ ًَجَاى هطَرت وزد

درهبى سٍدٌّگبم هی تَاًذ اس هطىالت آیٌذُ هثل اس دست دادى دٍستبى ، ًبتَاًی در وست . لبثل درهبى است

 .تَاًبیی ّبی اجتوبػی، تحصیلی ٍ اػتوبد ثِ ًفس پبییي جلَگیزی وٌذ

درهبى هوىي است ضبهل تزویجی اسرٍاى درهبًی فزدی ، خبًَادُ درهبًی، دارٍدرهبًی، درهبًْبی رفتبری ٍ هطَرت 

 . ثبهذرسِ ثبضذ

  

 

 

         

 


