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ÇOCUKLARDA ANKSİYETE (KAYGI) 

 Kaygıyı tanımadığımız, ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir olaya 

veya kişiye gösterdiğimiz bir reaksiyon olarak tanımlayabiliriz. Yaş, cinsiyet farkı 

gözetmeksizin hepimiz belli durumlar karşısında kaygı duyabiliriz. Duyduğumuz hafif düzeyde 

bir kaygı işimizi vaktinde ve doğru bir şekilde yapmak konusunda bizi motive edebilir ve 

faydalı olabilirken, yaşayacağımız üst düzey bir kaygı bizim için zararlı hale dönüşebilir. Kaygı 

korkudan farklı olarak daha uzun sürelidir, ağırlıklı olarak gelecekle ilgili olumsuz düşünceleri 

içerir.  

 Bazı kaygılar çocukluk döneminin belli periyotlarında ortaya çıkabilir ve sonrasında 

kaybolabilir. 4- 6 yaş aralığında bazı irrasyonel düşüncelerin ortaya çıkması (“Ya yatağımın 

altında canavar varsa?” gibi), veya, 2 yaşındaki bir çocuğun annesinden ayrılmak konusunda 

kaygı duyması doğaldır.  

Çocuğun okul çağına gelmesiyle birlikte yeterlilikleri ve sorumlulukları artmakta, sosyal 

çevresi genişlemektedir. Bu durum da çocukta bazı kaygıları tetikleyebilir (performans 

anksiyetesi gibi). Önemli olan çocuğun bu kaygılarla baş edebilmek için nasıl stratejiler 

geliştirdiğidir. 

 Kaygıyı tetikleyebilecek başka durumları sıralayacak olur isek; 

 Çocuğun televizyonda veya sanal ortamda dolaylı olarak karşılaştığı durumlar veya 

karakterler kaygıya sebebiyet verebilir. Çocuğun izlediği programlar ve oynadığı 

oyunlar mutlaka ebeveyn gözetiminde olmalı, yaşına uygun programlar seçilmelidir.  

 Modelleyerek öğrenme. Evde kaygı düzeyi yüksek bir yetişkinin bulunması çocuklarda 

kronikleşebilecek kaygıların oluşumuna sebep olabilir. 

 Aşırı korumacı bir tutum çocuğun kaygı bozukluğu geliştirmesi için bir risk faktörü 

oluşturabilir. Böyle bir tutumla yetişen bir çocuk “Ben yetersizim.” temel inancını 

oluşabilir. Bu inanç ve doğuracağı yargılar birçok kaygının oluşmasına etkili olabilir.  

 Çocuğun düzenini etkileyecek çok büyük bir değişiklik (ülke değiştirme, boşanma, bir 

yakının kaybı gibi) çocuğu kaygılandırabilir.  

 Kaygının belirtileri neler olabilir? 

 Ani tutum değişiklikleri, 

 Sürekli onay alma ihtiyacı, 

 Odaklanmada zorlanma, 

 Belirli yerlere gitmek konusunda büyük tepkiler gösterme (okul, bir arkadaşının evine 

gitmek…) 

 Uyku problemleri (uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma gibi) 

 Psikosomatik belirtiler (kronik karın ağrıları, baş ağrısı) 



Kaygılı Olan Bir Çocuğa Nasıl Yaklaşmalı? 

 Kendini iyi hissetmediğini düşündüğünüz anlarda düşüncelerini kelimelere dökmesi 

konusunda yardımcı olabilirsiniz. Bunu yaparken somut verilerden yararlanabilirsiniz. 

“Üzgün gözüküyorsun bununla ilgili konuşmak ister misin?” gibi. 

 Kaygısını dramatize edecek veya küçümseyecek tabirlerden mümkün olduğunca (“Ne 

var bunda korkacak?” gibi) kaçının. 

 Kaygı duyduğu durumdan kaçınmasından ziyade bu durumla başa çıkabileceği 

stratejiler geliştirmesine yardımcı olun. “Böyle yap./Yapma.” yerine mümkün 

olabildiğince açık uçlu sorular yönelterek yeni çözümler bulmasını sağlayın. (“Başka 

ne yapabilirdin? Bu durumu nasıl etkilerdi? “gibi) 

 Yapılacak bir değişiklikten dolayı bir kaygı duyuyor ise bu değişikliği bir bilinmezden 

çıkarıp olabildiğince zihninde oluşan soru işaretlerini kaldırmaya çalışın. Örneğin, yeni 

bir eve taşınılacak ise önceden evi veya taşınılacak mahalleyi ziyaret edebilir ve birlikte 

o süre esnasında istediği bir etkinliği gerçekleştirebilirsiniz.  

 Ona küçüklüğünüzde yaşadığınız korkularınızdan ve bunların üstesinden nasıl 

geldiğinizden bahsedebilirsiniz. 

 Başarılarının altını çizin. “Eskiden bisiklete binmekten korkardın fakat artık 

binebiliyorsun.” gibi. 

 

 Tüm çabanıza rağmen çocuğunuzun kaygılarının devam ettiğini ve bu kaygıların 

günlük hayatını ciddi boyutta etkilediğini gözlemliyorsanız bir uzmana danışmanız faydalı 

olacaktır. 
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