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 مقدمه
 

 

 

قرار  ریتأث  را تحت انکودکرشد  تواند یم کهوجود دارد  يادیز زیبرانگ چالش يها تیموقع
 ،شود می کودك شرفتیپباعث رشد و  تنها نهها  چالش نیارسد مبارزه با  می نظر  بهدهد. 

 مشکالتبا این قبیل  هنگامبکند. عدم برخورد مناسب و  نیز کمک می خانوادهبلکه به رشد 
 یجتماعا يها گروهمدرسه، ارتباطات و  مانند يفرد یزندگمختلف  يها قسمت به تواند یم

 تواند یم ها آسیب نیااش بگذارد.  و خانواده کودك یزندگبر  یمخربو اثرات  ابدیگسترش 
باشد  ها تیقابلبروز  يبرا ییعدم توانا ایو  در رشد ریتأخ لیقبمختلف از  يها عرصهدر 

 .)2007و شفر،  ستریم  بریس(
و  ها در تغییر دیدگاه یسع و يپرورفرزندهاي  چالشبارة بحث در از طریقاین کتاب 

، در تالش است تا مشکالت رفتاري فرزندانشان والدین در رفتار باهاي  العمل عکس
 تیفیکها آموزش دهد.  صحیح را به خانواده يفرزندپروررا کاهش داده و  کودکان

 کنارنامناسب بودن آن در  است و کودکان تکاملدر رشد و  يا عمدهعامل  يفرزندپرور
 در يقو کنندة بینی شیپعامل  فرزندانگرم و مثبت با  ۀرابطو فقدان  یدگخانواتعارضات 

انسان از بدو . شود یمنوجوانان محسوب کودکان و در  يرفتار -یجانیه مشکالت بروز
بهتر اش  اجتماعی زندگی کند تا نیازهاي جسمی و روانی صورت  بهآموزد که  تولد می

از  متأثر سالمت روانی فرداز آنجاکه . شودردار برخومناسبی نیز برآورده شود و از امنیت 
 اجتماعی و يها یافتگی سازشهاي او در  یا ناکامی ها موفقیت پس ،استعوامل اجتماعی 

زندگی در  گرو زندگی خانوادگی و اجتماعی اوست. گروهی در لذت بردن از زندگیِ
برآورده شود و با  نسبی طور   به شبخش خواهد بود که احتیاجات رضایتبراي فرد صورتی 

پاسخ داده منطقی شیوة    بهاو  و عواطف اتاحساسبه  ش،توجه به مراحل رشد و تکامل
خانوادگی، بلکه محیط  ؛شود نمیمربوط  کودكاین مسائل تنها به خود  مسلماً .شود

که  یکودکباید مساعد باشد.  گذارد میتأثیر  او عواملی که برتمام اجتماعی و فرهنگی و 
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برخوردار  خانوادگی مطلوبیارضاء شود و از امنیت  اعتدال به اش جسمی و روانی نیازهاي
 .)1387، حیدري( خواهد بود يبیشتر یداراي سالمت روان، یقیناً باشد

 1يفرزندپرورهاي  شیوه
 شود یمها نسبت به کودك در نظر گرفته  از نگرش يا مجموعه به عنوان يفرزندپرورسبک 
. دینما یمدر آن جو بروز  نیوالد يرفتارها و شود یم یخاص یجانیهجو  جادیار به که منج

 :شوند ، والدین به سه گروه مختلف تقسیم میهرابط نیادر 

که فرزندان خود را مجبور به اطاعت کورکورانه  هستند کتاتوریدوالدین  ،گروه اول
دهند و  و آزادي کمتري به آنها میکنند. این گروه، فرزندان خود را محدود کرده، اختیار  می

ضوابط رفتاري آنها  ،جهیدرنتمعتقدند که رفتار کودکان بایستی زیر نظر آنان باشد. 
و گاهی اوقات براي اجراي همان ضوابط رفتاري،  است جانبه کینبوده و  ریپذ انعطاف

 .کنند کودکان را تنبیه می

 برخالف و خود با اقتدار رفتار کردهکه با فرزندان  هستند بااقتدار والدین، گروه دوم
به فرزندان خود فرصت  این والدین ند.هست پذیري در رفتار گروه اول معتقد به انعطاف

 .کنند دهند تا در صورت لزوم اعتراض کنند و تربیت خاصی را با دلیل به آنها تفهیم می می

و در برابر  رندیپذ تحملکه نسبت به رفتار فرزندان  هستند ریگ سهل گروه سوم، والدین
کنند. این والدین، معیارهاي مشخصی را جهت رفتار کودکان  می یپوش چشم ،اعمال خالف
که باعث  ییرفتارهانگرند، جز  اغماض میة دیدو سایر رفتار آنان را با  گیرند در نظر می

 .شود صدمه و آسیب بدنی به آنها می

 يفرزندپرور يها وهیشابعاد 
 ).1993، نبرگیاستو  نگیدارلهم تفاوت دارد ( عد بادر دو ب يپرورفرزندمختلف  يها وهیش

به  نیوالددارد که  یزانیماشاره به  عد،ب نیا: یدهندگ پاسخ – یرندگیپذعد ب .الف
، نیمارتو  یمکوب( هستند کننده تیحماو  دهند یمپاسخ  ،اند فرزندانشان حساس يازهاین

فراهم شان یبرادارند،  ازینفرزندان  که یهنگاما ر دیتمجو  نیتحسمحبت و  اهآن. )1983
. زنند یم، خونگرم و مهربان بوده و همواره لبخند دهنده پاسخ - رندهیپذ نیوالد. کنند یم

                                                           
1. parenting 
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 يبدرفتارفرزندشان  یوقت ،و درصورت لزوم کنند یم قیتشورا  ها بچهاین گروه از والدین 
 دهنده پاسخو  رندهیپذکه کمتر  ینیوالد. اما کنند یمبرخورد  يانتقاد به طور، با آنها کند یم

با  يکمترارتباط ، کرده ریتحقو  هیتنبفرزندانشان را  ،کنند یمسرعت انتقاد  هستند، اغلب به
 .رندیگ یم دهینادآنها را  یکلبه طورآنها دارند و 

انتظارات  نیلدواکه  کند یم یزانیمبه  : توقع داشتن اشارهکنترل -عد توقع داشتن ب .ب
 نیوالد نیا .)1983، نیمارتو  یمکوب( از فرزندان خود دارند ییها درخواستو 

و انتظار دارند فرزندان به آن استانداردها  کنند یم نییتعکودکان  يبرا يادیز ياستانداردها
 دهینام ریگ سهل نیوالددارند،  يکمترکه توقع و کنترل  ینیوالد در مقابل، .ابندیدست 

 و دیعقا دهند یمآنها از فرزندانشان کم است و به آنها اجازه  يتقاضاها و  . خواستهوندش یم
 .)1380، یبرجعل( ندینما انیبنظرات خود را آزادانه 

نسبت به فرزند یا جایگاه  نگاهشاننوع و  ادشدهی یتیترب يها سبک با توجه به نیوالد
فرزندان نیز نسبت به  ،طبیعتاً ند.نک را مشخص و هدایت میشان  هفرزند در خانواده، رابط

 قالبدر  مرور بهو ها در طی زمان  دهند. این واکنش هاي والدین واکنش نشان می کنش
یعنی حرکت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز و به اجرا ؛ یابد شخصیت آنان انعکاس می

ینی یا ب جهان ریتأثتحت  زین حرکت والدین کهاست  ذکرالزم به شود.  گذاشته می
 .)1994 ،(ورکر و همکاران استهاي فرهنگی آنان  سرمایه
آن در انسان اشاره شود:  يریگ شکل یچگونگو  تیشخص ةواژالزم است به  نجایادر 

رفتار و  ،در گفتار اغلب ذوقی و رفتاري انسان که ،هاي فکري، ذهنی ویژگی ۀمجموعبه 
 گفتهشخصیت  است، مشاهده قابلره و برخوردهاي روزمها  در فعالیت او يها العمل عکس

محصول محیط  ،)1976 ،وجدان که امري اجتماعی است (لوفور مانند به. شخصیت شود یم
است که  رواضحپشود.  اجتماعی و فرهنگی است که فرد در آن متولد شده و بزرگ می

در  ینوع بههریک  وپرورش آموزشها و نهاد  خانواده، فرهنگ حاکم بر جامعه، رسانه
خانواده بر شخصیت افراد از  ریتأثهاي شخصیت فرد سهیم هستند. ولی  اختن ویژگیس

 .)1374امتیاز خاصی برخوردار است (پروین، 
 یسادگ  به و) 1374گلدارد، ( انگیزي پیچیده است شگفت به طورشخصیت انسان 

هاي متعدد  شخصیت یک انسان را شناسایی کرد. از میان ویژگی تمام صفاتتوان  نمی
اجتماعی بودن انسان یا چگونگی  ،و آن است توجه قابل بیشتر شخصیت افراد، یک ویژگی
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. براي است مدرسه اولیايوي با محیط اطراف خود اعم از والدین، دوستان و  ۀرابط
شناس اجتماعی معاصر  ژاك اردوآنو روان ۀشیاند به بهتر است رابطه این بهتر شناسایی

انسان را با هر نظامی که در آن قرار دارد (خانه،  ۀرابطاردوآنو، رفتار و  .کرداشاره فرانسوي 
کند. وي معتقد است وقتی انسان در  سه حالت معرفی می درمدرسه، محیط کار و غیره) 

گیرد،  آشکار و پنهان نوشتاري و گفتاري یک نظام قرار می آدابمقابل قوانین، هنجارها و 
ویژگی خاص  کدامرا دارد. این سه حالت که هر ت مختلفامکان انتخاب یکی از سه حال

این سه  هریک از گرایانه. و خالق خود را دارند، عبارتند از: رفتاري مجریانه، بازیگرایانه
براساس تفکر  .)1994 ،اردوآنو( است يفرزندپرورهاي  محصول یکی از شیوه حالت

آنها را در  ،نجایادر  .است  مشاهده قابل ها طیمحاردوآنو، این سه حالت و ویژگی در تمام 
 .دهیم قرار می یبررس موردمحیط خانواده 

 1شخصیت مجري، بازیگر، خالق

باشند،  هاي اجتماعی و فرهنگی متفاوتی می هاي شخصیتی و هویت داراي ویژگی ها انانس
دو بخش  ةرندیدربرگو خود نیز  )1963 ،(مید هستندمتفاوتی  يها» خود«یعنی داراي 

 وکند  حاصل محیطی است که فرد در آن رشد می ،مفعولی است. خود» مفعولی«و » علیفا«
 .افراد یکسان نیست ۀهمها براي  چون محیط ؛یکسان نخواهد بود

هاي والدین  دستورات و خواسته يوچرا چون: فرزندانی هستند که مطیعِ بدون مجري
 کارهاي خود مسئولته و خود را مر آنها نداشامخالفتی نسبت به او گونه چیهخود بوده و 

اي مستبدانه با فرزندان  که والدین رابطه هستند ییها خانوادهافراد متعلق به  دانند. این نمی
که وجود دارد  زیناي از پدر مستبد (استبداد استداللی) و فرزند مجري  . البته نمونهدارند

و به رفتار بازیگر دست  فرزند بعد از رسیدن به مرز نوجوانی از حالت مجري خارج شده
رفتاري مجریانه  شاند، فرزنددارناي بر اساس دمکراسی و آزادي  رابطه که ینیوالد. زند یم

 .ندارد
ولی سعی  ،در قبال اعمال خود ندارند یتیمسئول هرچند: فرزندانی هستند که بازیگر

د و شرایط را کنند دستورات والدین را با توجه به شرایط خودشان تا حدودي تغییر دهن می
را ایفا  یهاي مختلف بر وفق مراد خود مهیا کنند. این نوع فرزندان مانند بازیگران نقش

                                                           
1. agent, acteur, auteur 
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 برداشتگیرند،  که در آن قرار می ییها طیمح، بازیگران بر اساس گرید عبارت بهکنند.  می
 ۀمونن .)1990 ،(فرزاد و دوالبار دهند انجام میخاصی از آن محیط کرده و رفتاري مشابه آن 

اي  است که رابطه ییها خانوادهمربوط به  ،گونه فرزندان در سنین بعد از نوجوانی بارز این
 استبدادي دارند.

وجود  بهکنند، شرایطی را  ها و دستورات والدین را گوش می : فرزندانی که حرفخالق
هاي  دست آورده و هم به عقاید و خواستهه را ب نشانیوالدآورند که هم رضایت  می
هاي والدین و امکانات موجود، شرایط  بر اساس خواسته آنها ،در واقعودشان برسند. خ

گونه فرزندان  باشند. این نشانیوالدآورند که مطابق رضایت خود و  وجود میه جدیدي را ب
 .استشان حاکم  که دمکراسی و آزادي در محیط خانواده هستند ییها خانوادهمتعلق به 
 اعتدال به اش که نیازهاي جسمی و روانی یکودکشد،  ذکرفصل  يبتداادر  که طور همان

 يبیشتر یسالم برخوردار باشد، داراي سالمت روان خانوادةارضاء شود و از امنیت یک 
 يدارا یارث ایو  یخانوادگ، یطیمحمختلف  لیدالبه  کههستند  یکودکاناما  .خواهد بود
نسبت به اصالح  ،بهنگام ۀمداخلو  صیتشخ ضمن ارزیابی، دیبا وهستند  يرفتار مشکالت
 .)1387حیدري، ( کردآن اقدام 

 رفتاري مشکالت
، اطرافیان و انیمربکه با نظر پدر و مادر،  اطالق می شودرفتارهایی مشکالت رفتاري به 
اطرافیان ایجاد  را در ینامطلوباحساس  کودکان يرفتار مشکالت. جامعه سازگاري ندارد

به  یشناس رواندر  .شود هاي ناخوشایندي از سوي دیگران مواجه می ا واکنشکند و ب می
شود که فرد قادر نیست خود را با محیط اجتماعی یا  گفته می» ساز مشکل«رفتاري 

رفتار و  براین ناسازگاري  معموالًهماهنگ یا سازگار نماید و  ،مناسب يا گونه بهخانوادگی 
توان گفت که هر میل خود  می کودکان گونه نیادر مورد  گذارد. می ریتأث حاالت عاطفی او

خود به گریه کردن، جیغ زدن، کتک  ۀخواسترا حق دانسته و براي ارضاي آن یا دستیابی به 
طغیانی  ،رفتارها نیا یگاه کهبه خاطر داشت  دیباالبته د. شون توسل میمو مانند آن  زدن

و سرکوب شدن امیال برحق کودکان است  اعتنایی، سرزنش جویی، بی علیه استثمار، سلطه
عبارت است از هر فعالیتی  ساز مشکل رفتار .دهند از خود مقاومت نشان می لهیوس  نیبدکه 

ضدسازندگی  ۀجنبهاي زندگی  با مشکالت و استرس مقابلهکه از لحاظ مهارت فردي براي 
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تا آنها  شتریب یولد، ان با آن مواجه کودکان نیا که ياریبس مشکالتوجود  . باداشته باشد
، رندیگ ینمقرار  حیصحو تحت آموزش  شوند ینم ییشناساها پس از ورود به مدرسه  سال
 ).1388بناب و همکاران،   يغبارشود ( دیشدآنان  یلیتحصو  يرفتار مشکالت اینکهمگر

همان  شود به می کودکان یادگیري ي وفهم علل مشکالتی که مانع اصالح و سازگار
 مشکالت. دارند سروکاربا او  که یکسانمعلمان و اهمیت دارد که براي  والدین اندازه براي

معضالت کودك  معلمان، خانواده و خود يبراو اند  کننده و ناتوان عیشا اریبس، يرفتار
از  یگوناگون فیتعار نتاکنو. استهمراه  یاجتماعهاي  آسیبو با  کرده جادیا را ياریبس

 ۀهم، اما کند یم دیتأک يا ژهیو يها جنبهبر  فیتعرهر  وشده ارائه  يرفتار مشکالت
 دارد: ینسبتوافق  ریزموارد  يروبر  فیتعار

با هنجارها دارند جزء ی اندکتفاوت که  ییرفتارهاهستند، البته  یافراطرفتارها  ینا -
 .شوند ینمدسته محسوب  ینا

 .شوند ینمبرطرف  سرعت بهمزمن هستند و  ياررفت مشکالت -
جامعه قرار  موردقبول، یفرهنگ-یاجتماعبا انتظارات  یناهماهنگ یلدلرفتارها به  ینا -

 .)1384 و پرند، یکتا یشکوه( دگیرن ینم

 کودکاندر  يرفتار مشکالتعلل 
 :، عبارتند ازکردره به آن اشا يرفتار مشکالت لیدال به عنوان توان یم که مواردبرخی 
 وراثتدر  شهیر کودکان يرفتار مشکالتاز  ياریبسمعتقدند  یگروه :یارثعلل  .1

 .شود یممنتقل  آنهابه  نیوالد قیطربه همراه ژن از  کهدارد 
 یمشکالت تواند یم زینمغز  عملکرددر نقص  يگریدهر اختالل  مانند :یستیزعلل  .2

 .کند جادیارا 
 یزندگدر  کشمکش، وجود تعارض و یدرون يفشارهاانند وجود م :یروانعلل  .3

 .پندارد یمو بدون پشتوانه  پناه یبخود را تنها،  کودك که یزمانخصوصاً  ،روزمره
به اهداف  یابیدستاز  یناکام، نیوالداز محبت  تیمحروماحساس  :یعاطفل عل .4

 .ممکن لیدله هرب یعاطف تیامندر خانواده، عدم  دیجد کودكتولد ، موردعالقه
 ییجدا ،خانواده ياعضا نیب يریدرگو اختالف و  ینابسامانمانند  :یاجتماععلل  .5
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افراد  نیبدر  تیمقبول خانه و مدرسه و جامعه، عدم يالگوهااز  يبدآموز، نیوالد
 ،نیوالد یکافنظارت  نامطلوب از گروه همساالن، عدم يرفتارها يریادگی، رامونیپ

 .ياقتصاد مشکالته و قاطع در خانه و مدرسه، قانون منصفان نبود
در خانه و  یتیتربعامالن  نیب یناهماهنگافراط محبت،  ایمانند عدم : یتیتربعلل  .6

 ایو  وچرا چونبدون  کودك يها خواستهتمام  کردنبرآورده  ؛مدرسه و جامعه
 .کودكو سرزنش  ریتحقو  سهیمقا، یروان يآزارهاو  یبدن هیتنب، بالعکس

 نیآغاز يها سالبار در  نینخستمعموالً  يرفتار مشکالتکه  اند افتهیدروهشگران پژ
، یگ مکرسد ( یمبه اوج خود  یسالگ پانزدهتا  هشت نیبو  دشو یممشاهده  ییابتدادورة 

 .)1990 و وومر، تیاشم، زریا ؛1994 ،کایآمر یپزشک روان انجمن ؛1992 ،هانیفو  امزیلیو
کودکان و  يا حرفهو  یاجتماع، یلیتحصبر عملکرد  يریچشمگ رزط  به يرفتار مشکالت

را  یبزرگسالدورة در  یروان يها يماریبو احتمال ابتال به  دگذار یم یمنف ریتأثنوجوانان 
احتمال ابتال افراد به  يرفتار مشکالت .)2007 و همکاران، نایپاند( دده یم شیافزا

، يریادگی یناتوان، یخلقو  یاضطراباختالالت بزهکارانه،  يها تیفعالمواد،  سوءمصرف
و  ستریبوم( دده یم شیافزارا  يمرز تیشخصو اختالل  یشناخت روان اختالالت عصب

 .)1990 ،نیسو
 يداراکودکان  نیادارند.  یگوناگون يها تیمحدود ،يرفتار مشکالتداراي کودکان 

 ياعضاند، در ارتباط با دار ینیپائ نفس عزتهستند،  یکوتاه) توجه دامنۀ( يفراخنا
 .)2006(سوزر و والر،  شوند یمناکام  یآسان بهو مردم مشکل دارند و  انیاطرافخانواده، 
، ییگو دروغ، يپرخاشگر، یفعال شیب، يقرار یب(عمل یا اقدام بدون فکر)،  يتکانشگر

 یاجتماع یستگیشاو  يخودکارآمداز  فیضعو ادراك  فیضع یلیتحص، عملکرد يدزد
انجمن ( است يرفتار مشکالت يدارابارز کودکان و نوجوانان  يها یژگیواز  زین

، ینافرمان، طیمح بیتخر، يگرآزارید، يخودآزار ،نیهمچن .)1994 ،کایآمر یپزشک روان
 يداراکودکان و نوجوانان  يها یژگیو گریداز  يریگ گوشه و يا شهیکلحرکات و گفتار 

در کودکان مبتال به  يرفتار يالگوها لیقب نیا .)2006 (فارل، است يرفتاراختالالت 
الگوها  نیاگر ا. دشو یم دهیدو در برخورد با همساالن  در خانه، مدرسه يرفتار مشکالت

 تیفیکشود و از  کودکان يسازگاردر  يا عمدهممکن است منجر به مشکالت  دابیتداوم 
، یاجتماع یستگیشا، عدم فیضع یاجتماع-ياقتصاد تیوضعآنها بکاهد.  یزندگ
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، ییجدا لیقباز  ییزناشوخانواده، مشکالت  ياعضا ادیزاز کودك، تعداد  سوءاستفاده
 نیوالدو مشکالت  یخانوادگخشونت  ،نیوالد يناسازگار، یخانوادگطالق، اختالفات 

جمله عوامل  بزهکارانه از يرفتارهاو  یجسمان، یروان يها يماریبمشکالت و  مانند
، بلک و یگون( محسوب می شود يرفتار مشکالتو نوجوانان به  کودکان يابتالخطرساز 

 .)1998، نیبالدو
نمود مانند  درون ایپنهان  يرفتار مشکالتکه  دیآ یبرم نیچن قاتیتحق جینتااگرچه از 

 .)2007 ،یدلیلو  سیک؛ 2005 کافمن،دارد ( يشتریب وعیشو اضطراب در دختران  یافسردگ
، یفعال شیب توجه/ یینارسا مانند اختاللِ نمود برون ایر آشکا يرفتار مشکالت ،بالعکس

(انجمن  است تر عیشادر پسران  یضداجتماع يرفتارهاو  يپرخاشگراختالل سلوك، 
 با. )2007 هارکنت و باتلر،-؛ براست2003و سادوك،  کاپالن ؛2000 ،کایآمر یپزشک روان

، نیبالدو، بلک و یگون( ران استاز دخت شتریبدر پسران  يرفتار مشکالت وعیش، حال  نیا
1998(. 

 يرفتار-یجانیه مشکالت

و  یجانیه يها پاسخدر آن  که شود یماطالق  یطیشرابه  1يرفتار-یجانیه مشکالت
و  یسن، یفرهنگ يهنجارهابا  گرید يها طیمحنوجوان در مدرسه، خانه و  ای کودك يرفتار
فرد، مراقبت از خود، روابط  یلیتحص کردعملبر  که يبه طورتفاوت داشته باشد،  یقوم

 )2007، یپرسبراون و ( بگذارد. یمنف ریتأث يفرد يسازگارو  یاجتماع
در  .استصورت گرفته  يرفتار-یجانیه مشکالت يبرا یمختلف يها يبند طبقه تاکنون

 :گردد میاشاره  بندي می شوند میتقسدر آن افراد به دو دسته بزرگ  که یمدلبه  نجایا
 يایدنبا  کهو اضطراب  یافسردگ، يریگ گوشهمانند  :2نمود درون ایپنهان  مشکالت .1

 همراه است. یجانیهو  یروان يها تعارضو با دارد  سروکارفرد  یدرون
ارتباط  گرانیدفرد با  مشکالتبه  که يمواردشامل  :3نمود برون ای مشکالت آشکار .2

نارسایی توجه همراه  و اختاللِ سلوكتالل ، اخيا مقابله ینافرمانمانند اختالل ؛ دارد
 .)1991، کانرزو  يکوا باخ، هاول، (آخن یفعال شیببا 

                                                           
1. emotional-behavioral disorder 
2. internalizing behavior 
3. xternalizing behavior 
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و  هیتغذخواب،  مشکالتهمچون  ییرفتارهااز خود  کودکان یگاه، نیا بر  عالوه
دو گروه قرار  نیااز  کی  چیهدر  که دهند یممربوط به آداب توالت رفتن نشان  مشکالت

 .رندیگ ینم
، حال و در عین خورد یمچشم  به ییها شباهت ،نمود برون يرفتارهاداراي وه در گر

 یزندگسال  نیدوماز  يساز برون يها نشانه .وجود دارد نیز يا زکنندهیمتما يها یژگیو
، امیلیوو  تایدن( دشو یمظاهر  يلجبازو  ادیز ۀیگر، يقرار یب صورت بهاست و  مشاهده قابل

نقض  يها شکل نینخستو  يتضادورز، یجسمان يپرخاشگر ،بعد يها سالدر  .)2005
 یکالم يپرخاشگر ینوجواندر  ،تیدرنها. کند یمخانواده و مدرسه بروز  طیمحدر  نیقوان
مواد و  سوءمصرف، يگر بیتخرمانند سرقت، تقلب،  يپرخاشگرتر  پنهان اشکالو 

جامعه قرار  نیقوانبا  آشکاردر تضاد  گاه که غلبه می یابد يجد یضداجتماع يرفتارها
 .)2004، لئو( دهد میسوق  يبزهکارو نوجوان را به سمت  گیرد می

را  صیتشخ کارو  شود دهید کودك کیهر سه طبقه در  عالئماست  ممکن یگاه
 .جداگانه اشاره شود مشکلالزم است به علل هر  بنابراین،؛ دینمادشوار 
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تا  شود یمنمود باعث  نمود و برون به دو نوع درون کودکان يرفتار مشکالت يبند میتقس
دوران در نمود  درون مشکالت. کرد يبند طبقه یشناخت روان را براساس عالئم مشکالت نیا

 ،و اضطراب است. متأسفانه یافسردگشده،  يبازدار شدت  به يرفتارها شامل یکودک
د که محیط نمو ر مقایسه با مشکالت بروننمود مانند اضطراب و افسردگی د مشکالت درون

عموالً در کودك ناشناخته گیرد و م قرار می موردتوجهکند، کمتر  مختل می شدت بهخود را 
 .)2007 و شفر، ستریم  بریس( ماند باقی می

 اضطراب کودکان
و  نکودکا مشکالت نیتر عیشااز  یکیدرصد،  بیستتا  ده وعیش زانیماضطراب با 

و  کودك پنجاز هر  که بدان معناست نیا .)1995و آنگولد،  کاستلو( نوجوانان است
به متخصصان سالمت این کودکان  اغلب ،متأسفانه. استنفر در معرض خطر  کی ،نوجوان

 مضطرب در کودکانبیشتر  .)2003، کیواسلو  مارکوز ،گامراف (الفسون، کنند مراجعه نمی
و  ها یهمکالساز  دییتأکسب بوده و دائماً به دنبال  گرا کمال یلیحصتو امور  فیوظاانجام 
 يها طیمحمزاحمت در  جادیانایافته به علت  سازش يرفتارها. باشند یمخود  معلمان

تالش  زینآنها بردن  نیب از يبراو  دشو یم ییشناسازود  یلیخمختلف مانند مدرسه و خانه 
 یشناخت روانمخرب  راتیتأثآن و  يباال وعیش رغم یعلاضطراب  که یدرحال ،شود یم

 .)1998، و همکاران (کول نادیده گرفته می شودبر فرد دارد، اغلب  کهزیادي 
، دارد تیاهم اریبسو درمان آن در کودکان و نوجوانان  1اضطراب زودهنگام صیتشخ

 طیشراکه در  هنگامیاز کودکان  ياریبس. ردیگ یمدوره شکل  نیا درآنان  تیشخص رایز
هاي متعددي را از خود بروز  شوند و واکنش ، دچار اضطراب میرندیگ یمقرار  يدیجد
در . ناخن دنیجو و شدن به پدر و مادر، خجالتی شدن زانیآولکنت زبان،  ؛ ماننددهند می

                                                           
1. anxiety 
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کنند و به  خوردبربا صبر و حوصله خود  کودكاست که با  آن نیوالد ۀفیوظ ،شرایط نیا
در ارتباط  نیوالد قیتشو .بدهند جدید طیشراالزم را براي مواجهه با  اعتماد به نفساو 
 .مؤثر است اریبس لیفامریغخارج از خانه و افراد  طیمحقرار کردن فرزندان با بر

ممکن است  آنچهپرسید مشکل چیست؟  از فرزند خود می که یهنگامآگاه باشید، 
 ا بگوید همیشه منبع اصلی اضطراب او نیست.به شم

گیر و یا افسرده است؟ آیا فرزندتان عالئمی از  آیا فرزند شما عصبی، پرخاشگر، گوشه
چه که تصور آندهد؟ اضطراب در کودکان از  ترسی که منجر به خشم شود نشان می

برد. والدین به  مییک نفر از اضطراب رنج  ،کودك دهتر است. تقریباً از هر  ، شایعشود یم
تغییر خود، اغلب در مدیریت اضطراب فرزندشان با  رقابلیغهاي روزمره و  دلیل برنامه

به مدت حداقل شش  کههستند. اختالالت مربوط به اضطراب  رو روبههاي زیادي  چالش
سوار مانند  يا ساده يها تیفعالگذارد.  ماه ادامه داشته باشد بر کودکان تأثیر زیادي می

تواند  بوس شدن، امتحان دادن و یا حتی رفتن به مدرسه براي بسیاري از کودکان میاتو
هاي تولد،  هاي اجتماعی همچون شرکت در جشن موجب اضطراب شود. فعالیت

این در دوستانه نیز  هاي قرارمالقات یحتو  یگروه يها تیفعال ،هاي مختلف مهمانی
این و  است شده تجربهبدترین احساسات کند. اضطراب یکی از  اضطراب می ایجاد کودکان

اند و  کار اشتباهی انجام داده که یهنگامرا کامالً ناتوان سازد. کودکان فرد تواند  احساس می
. بسیاري از نوجوانان کنند یمتجربه  شدت بهیا منتظر اتفاق بدي هستند، این احساس را 

توانند  نمی که يبه طور ،وردخ که آنها را میکنند  میچیزي توصیف به عنوان اضطراب را 
 .)2013، منیلو  تژان( جلوي آن را بگیرند و از آن وحشت دارند

هنگام برخورد با اضطراب شدید باید مطمئن باشید که  توجه داشته باشید که
این مشکل منشاء فیزیکی و  وبه عمل آورده است  نهیمعا کودكاز پزشک اطفال 
 جسمی ندارد.

اي با آن  ه گفته شد، اضطراب احساسی است که افراد در طیف گستردهک طور همان
نسبت به  ایو  شده واقع دیتهدمورد  کند فکرفرد  که یهنگاماحساس  نیا. شوند می رو روبه

تواند وقایع  کند نمی عاقبت اتفاقی که درحال وقوع است، ناآگاه است و یا احساس می
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اکثر بزرگساالن چگونگی مدیریت  ،. خوشبختانهشود یم شتریباطراف خود را کنترل کند، 
دانند و در رابطه با آن عملکرد مفیدي داشته و با موفقیت در جامعه زندگی  اضطراب را می

ترس  نیااست. در قرن بیست و یکم اضطراب جایگزین ترس در واقع، واژة کنند.  می
 باشد. رهیغو  امکانات، گاهیجاترس از دست دادن  تواند یم

ست و این غرایز هستند که انرژي را ا  اناصلی انس 2ترین غرایز از قوي یکی 1قاءحفظ ب
آن  هاي درك احساس اضطراب کنند. یکی از روش به شکل احساسات در ما ایجاد می

نظر بگیریم.  در 3»مقابله یا گریز«مکانیزم) ( سازوکار عنوان  بهاست که حس بقاء را 
خت آن است که انرژي مقابله یا اجراي آن را به شما بقاء، موتور و اضطراب، سو انگیزشِ

احساسات عصبی، متالطم، بارة دهد. به همین دلیل است که این افراد معموالً در می
دانند  که بیشتر کودکان نمی نجاستیاکنند. مشکل  خشمناك و یا خارج از کنترل صحبت می
ناشی از اضطراب  دنیناخوشا، احساس نیبنابرا؛ چطور اضطراب خود را پیش ببرند

، منیلژانت و ( شود و در اغلب مواقع بیشتر و بیشتر می مانده  یباقنشده  همچنان کنترل
2013(. 

 ؟شود یمچگونه فرزند شما دچار اضطراب 
مؤثر با آن را  ۀمقابلتوانید از رفتار کودکان، سطح اضطراب آنان و چگونگی  شما اغلب می

. »نه!«و یا  »دوست ندارم«، »خواهم نمی«گویند:  ًمی معموالً سن و سال دریابید. کودکان کم
 یگاهکنند.  ها و زندگی خیالی خود تعیین می گاهی اوقات منبعی براي رؤیاها، کابوس اهآن

بدانند  اینکهکنند. گاهی بدون  را نقاشی می »یوحش واناتیح« ای »جادوگر«، »غول«تصویر 
گذارند. الزم به ذکر است  میخانه و یا اتوبوس اسم  چرا، روي بعضی چیزها در مدرسه،

دهد و  کودك اضطراب خود را در مورد شخص، مکان و یا چیزي نشان می که یهنگام
باید بسیار هوشیار باشند. تجربه نشان داده است که  والدین تواند دلیل آن را بیان کند، نمی

مورد  در آنکه قبالً  ییجا  بهیا رفتن گر و  استفاده شدن با فردي سوء رو روبهکودکان هنگام 
به آنان وارد زیادي ضربۀ شوند و از نظر احساسی  اند، بسیار مضطرب می آزار قرار گرفته

توانید مشکالت  ، میاند کردهدر کودکانی که اضطراب را بارها تجربه  ،نیچنهم. شود می

                                                           
1. survival 
2. instinct 
3. fight or flight 
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توانید در مواردي متوجه  بارزي را در توانایی آرام نشستن و تمرکز مشاهده کنید. شما می
گیر و  ببیند، بسیار گوشه زیدآمیتهدگیري آنها شوید: اگر کودك شما دنیا را مکانی  گوشه

 مشکلشان که پرسید این واقعیت آگاه باشید که وقتی از آنها میاز منزوي خواهد شد. 
دلیل ن اینیست. به شان کنند همیشه منبع اصلی نگرانی و اضطراب چیست؟ دلیلی که بیان می

  هاي حل دانند چگونه اضطراب خود را بیان و تعریف کنند و مهارت نمی آنهااست که 
من واقعاً «دانند چطور بگویند:  مشکل براي مقابله با آن را ندارند. بسیاري از کودکان نمی

 .»دانم ترسم و دلیل آن را هم نمی می
دانند دلیل آن  غلب نمیکنند، ا کودکان اضطراب را تجربه می که یهنگامدر حقیقت، 

این موضوع  دیباکنند.  یا مکانی را براي این اضطراب سرزنش می ء یشچیست و شخص، 
بارة ، در حقیقت درشود یماضطراب استفاده کلمۀ  یوقت که را کامالً درك کنید

زمانی اضطراب مفید و چه  چه ،گویم. حال و شدید سخن می ساز مشکل يها اضطراب
 است؟ نیآفر مشکلزمانی 

 ازحد شیبشود یا زمانی که فرزند شما  اضطراب وقتی موجب رفتارهاي نامناسب می
هاي  دهد و یا از شرکت در فعالیت انجام نمی یخوب بهخود را  ۀفیوظمضطرب بوده، 

اگر فرزند شما از  ،بنابراین .است ساز مشکلزند، مضر و  سن خود سرباز میبا متناسب 
هاي متداول  د، تمایلی به امتحان دادن ندارد و یا در فعالیتکن رفتن به مدرسه خودداري می
با این مشکل برخورد کنید.  طورچکند، باید به این بیاندیشید که  دوران کودکی شرکت نمی

 .دیشو یماضطراب بهتر آشنا بروز با چگونگی  ،در اینجا
ز برنامه اهمۀ آنها اند.  سال در صف طوالنی اتوبوس ایستادهتصور کنید چهار بزرگ 
صبري و ناامیدي را نیز به همراه  بیو این شرایط و بسیار مضطرب هستند  افتاده عقبخود 

به «گوید:  شوند. اولین نفر به خود می می رو روبهبا این احساس  ینوع بهدارد. اما هرکدام 
 بهرسیدم  کارمتوانم وقتی به محل  فقط می ،کنم تا دیر نرسم يکارتوانم  رسد نمی نظر می

تصمیم  گونه نیانفر دوم با خود  »کنند. ام. حتماً درك می توضیح دهم که چرا دیر کردهآنها 
نفر سوم ممکن است رو به  »بروم. درست نیست دیر کنم. یتاکسبهتر است با «گیرد:  می

خیلی شلوغ شده  اینجا ؟ندیآ یم ریدبه  ریدها چرا  اتوبوس«فرد دیگري کرده و بگوید: 
شده.  رمیداینجا چه خبر است؟ تکان بخورید. من «زند:  چهارم فریاد میاما نفر  »است!
که دیر به ایناین افراد از  ۀهمبینید،  که می طور همان »بایستم. جانیاتوانم تمام روز را  نمی
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اما اضطراب خود را به  ؛کنند که برایشان مهم است برسند، احساس نگرانی می يکارسر 
نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. آنها از  هرکدامنند و اعمال ک هاي مختلفی ابراز می روش

با را پذیرد، دیگري این موقعیت  شود، فرد دیگري دیر رسیدن را می یکی از صف خارج می
کند که  شود و نفر آخر شروع به فریاد و سرزنش دیگران می فرد کناري خود شریک می

 آخرین روش مقابله با یک مشکل است.
ه دیر برسند اضطراب دارند، کایناین افراد از  ۀهمکه خاطر داشته باشید  مهم است به

کنند که بیش از این تحریک نشده و رفتار  با شرایط برخورد میآنها به نحوي اما سه نفر از 
هایی را به آنها بیاموزیم  کودکان این است که مهارتبارة نامناسبی بروز ندهند. هدف ما در

که اینرا با بررسی  يرگذاریتأثمثبت مدیریت کنند. این  به طورد را تا بتوانند اضطراب خو
 میسنج یم، بگذاردرا آزار داده و بر عملکردشان اثر  آنها ،دهند اضطراب حد اجازه می  تا چه

 .)2013، منیل(ژانت و 

 ؟کنند یمچرا کودکان اضطراب خود را از والدین پنهان 
والدین خود را  اینکهان حتی در سنین پایین هم ناخودآگاه از به خاطر داشته باشید کودک

اند وقتی کاري را که پدر و یا مادرشان انتظار  یاد گرفته آنهاترسند.  مأیوس کنند، بسیار می
 ةچهردر  5و دردمند 4، غمگین3، ناامید2، مضطرب1دهند، نگاهی خشمگین دارند، انجام نمی

ها را نفهمند، اما از  گرچه ممکن است کودکان معناي این نگاهشود. ا نمایان می نشانیوالد
ها را با احساسات ارتباط دهند. براي مثال اگر  کلمات و نگاه چگونهآموزند  سنین پایین می

بر  منزجرکنندهکودکی همراه مادر خود در آشپزخانه باشد و ناگهان سوسکی ببینند، نگاهی 
 باشدخشم و تنفر وي  ةدهند نشانت او صدایی که مادر پدیدار خواهد شد. ممکن اس ةچهر

را به چیزي که مادر چهرة کودك بالفاصله حالت  »واي، نه!«نیز ایجاد کند و یا مثالً بگوید: 
خورد، دستش آسیب  دهد. روز بعد وقتی او زمین می دردناك و یا افتضاح باشد ارتباط می

مادر خود دیده و چهرة اه را در دوباره همان نگ ،کند خونریزي می شدت بهبیند و  می
ممکن است احساس کند که مادرش از کودك  ».!نه واي،«گوید:  شنود که او باز هم می می

                                                           
1. anger 
2. distress 
3. disappointment 
4. unhappiness 
5. pain 
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، »متأسفم«گویند:  بینید کودکان می او عصبانی و بیزار است. به همین دلیل است که اغلب می
 .»خواهم معذرت می«

ن صداي پدر و مادرشان به آنها حالت چهره و لح ،بینند آسیب می هنگامی که کودکان
اند. در آینده، ممکن است وقتی کودك اتاق خود را مرتب  گوید کار اشتباهی انجام داده می

مادر ببیند. او آن  ةچهرنکرده و یا با پدرش بحث کرده است همان نگاه را باز هم در 
دهند، ارتباط  ها و کلمات را با تجارب قبلی خود و احساساتی که واقعاً آزارش می نگاه
اند که کودکان  . تحقیقات نشان دادهاستکامالً طبیعی و درست  ،دهد. این نوع یادگیري می

کنند. در یک تحقیق، کودکان کمتر  بیشتر بین نگاه افراد و لحن صداي آنها ارتباط برقرار می
 که  یحال رد ند؛دادند، درك کرد کلماتی را که بزرگساالن مورداستفاده قرار می درصد دهاز 
چه اتفاق نآ ،دادند. بنابراین معنا را از چهره و لحن صداي آنها تشخیص می درصد نود
کنند احساسات خود و یا  زمان با رشد، ناخودآگاه سعی می همافتد این است که کودکان  می

شان نگاه پری احساسات این ۀهماند که  یاد گرفتهآنها زیرا  .پنهان کنند را رخ داده است آنچه
خواهد داشت. یکی از احساساتی که کودکان سعی در پنهان کردن آن  یدر پپدر یا مادر را 

خود مخفی  نیوالداغلب این احساس را از آنها همین دلیل دارند، اضطراب است. به 
دانند چطور  اما نمی ،شوند دارند. والدین بیشتر مواقع متوجه اضطراب کودك خود می می نگه

گاهی والدین  کهاست  ذکرالزم به  نجایامدیریت کند. در  یخوب بهتا آن را به او کمک کنند 
چه در آنبیش از  ییها کمکچگونگی کمک به فرزند خود در مدیریت اضطراب به ربارة د

 .2پزشک روان ای 1شناس روانگرفتن از  کمکمانند  بیان شده است نیاز دارند؛ کتاباین 

 کنند؟ کنترلخود را  توانند اضطراب آیا کودکان همیشه می
اضطراب را یاد بگیرند، البته اگر  کنترلتوانند  کودکان می ۀهمتجربه نشان داده است که 

کار کنند. به یاد داشته باشید که رسیدن کودکان به بلوغ عاطفی در شرایطی آنها والدین با 
وجود دارد  هاي مختلفی ، کار بسیار سختی است. راهاند دهینرس حد که والدین هنوز به آن

است که آن برخورد کنند. اولین راه  اضطرابشانبا بطور مستقل  چگونهتا کودکان بیاموزند 
را آزار  آنهاپرده بیان کرده و در برابر چیزهایی که قبالً  هاي خود را بی کودکان، حرف

یبا ز ةسنگوارشود تبدیل به یک  کافی ساییده می اندازه بهداده، مقاوم شوند. وقتی سنگی  می
                                                           
1. psychologist 
2. psychiatrist 
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