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.  النمو  محدده فيأوقات وطبيعي في  متوقع األطفالالقلق عند .  يعانون من القلقاألطفال   جميع 
 شده ن يظهرو قدفال األصحاء األط ، المدرسةقبل  سنوات وحتى  اشهر8حوالي عمر  من مثال

. منه الذين هم قريبوناآلخرين األشخاص من أواالنفصال عن الوالدين  عند وقت ) القلق(الضيق   
مثل الخوف من الظالم والحيوانات والعواصف  (قصيرة  مخاوفهم  الصغار قد تكوناألطفال 

).والغرباء  
 قلقهم هذا قد و.نينهأكثير من الطمل البعض يسعى وقد. توتررين الآثيما يكونوا  غالبا  القلقون األطفال

 ، دئينكون هاي قد األطفال القلقونالن .  الطفل مخاوفيجب أال يقلال من  اآلباء. نشاطهم يتداخل مع 
عالمات القلق إلى  يتنبهوا أن  يجب اآلباء.  قد تضيعهمصعوباتو. على اإلرضاء نمطعين و حريصي

. األطفال من القلق لدي مختلفة أنواعهناك و. كر لمنع المضاعفات يمكنهم التدخل المبىالشديد حت  
 

: قلق االنفصال ما يلي أعراض      
  
   والمربى األهلبشان سالمه خوف شديد  وثابتة أفكار  -       

المدرسة إلي رفض الذهاب  -         
و شكاوى جسمية أخرى     متكرر  وجع المعدة ال-         

  النوم خارج المنزلإزاءلشديد  القلق ا-       
  غير مستقل يكون  ماآثيرا -       

االنفصال عن الوالدين  وقت  نوبات الغضبأوالهلع  -         
اضطراب النوم والكوابيس  -         

   
:يشملورهاب إعراض ال    
 

اإلبر أوالكالب ، والحشرات ، (  مثل معين وضعأو الخوف الشديد عن شيء -                     
  المعتادةنشطه ألخل في اا مخاوف تسبب القلق والتد-     
 
  
:    االجتماعي ق القلإعراض   
 

   الناس مع والحديثأ مواجهه  الخوف من -        
  االجتماعية المناسبات تجنب  -        
ةسرأل خارج ا قلة ءأصدقا -          



  :األطفالقلق بعض األعراض األخرى ل 
 

  قبل حدوثها األمورآثير من القلق بشان  -      
   والنشاطات أاألصدقاء ، المدرسة ، رةسأل ا حول  المخاوفأو قلق دائم -      

)القاهرة (األعمال أو) االستحواذ( غير المرغوب فيها  األفكار تكرار -        
     أو الوقوع في أخطاء اإلحراج مخاوف من -      
  بالنفسالثقةم الذات وانعدام  انخفاض احترا -      
 

منع المصاعب  يمكن أن ي العالج المبكرإن.  يمكن معالجتهااألطفال مشاآل  القلق الشديد لدي 
  واالآاديميه،االجتماعية اإلمكانيات إلي ، الفشل في الوصول األصدقاء ، مثل فقدان المستقبلية

.  الثقة بالنفس و الشعور بقلة  
 

  : التاليةعه مجموال تشمل المعالجة
 

. المدرسة، والعالج السلوآي ، وعالج االستشارات  دويه واألية سرألاالمعالجة و.الطب النفسي للفرد  
 

االنفصال عن الوالدين مثال( ، المعتادة  نشاطات الطفل  وبدا متعارضا معًاصبح حادأالقلق لو
طبيب نفسي   منتقييما البحث عن  التفكير في الوالدينعلى )األصدقاء وتكوين .المدارسالتواجد في و

  .طفال والمراهقينلأل الطب النفسي أو العقليةمتأهل في الصحة 


