
 

  سال 5 – 6غربالگری اضطراب کودکان  سواالت متداول

ی که دارای اختالالت جهت شناسایی کودکان 29این طرح از سال  . منظور از طرح غربالگری اضطراب چیست؟1

اضطرابی هستند به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و در صورت 

 نیاز خدمات روانپزشکی به آنان وخانواده ها اجرا می شود.

 . آیا  این طرح همه کودکان را در برمی گیرد؟  2

 

ساله که از خدمات آموزشی مهدهای کودک بهره  5-6کودکان 

 قرار می گیرند.مند هستند تحت پوشش این طرح 

پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس که با توجه به فرهنگ ایران ،  . کودکان چگونه غربالگری می شوند ؟ 3

 .شده استبهنجار 

. اگر درمورد کودکی ، تشخیص اختالل اضطراب داده شود 4

 چکار بایدکرد؟

 

کودکان دارای اختالل اضطرابی به روانشناس و مشاوره و در صورت 

 به روانپزشک ارجاع داده می شوند.نیاز 

. هزینه خدمات مشاوره کودکانی که تشخیص اضطراب 5

 دارند چقدر است و سازمان کمکی در این زمینه میکند ؟ 

خانواده ها هزینه ای بابت غربال پرداخت نمی کنند و  هزینه آن 

توسط سازمان تامین می شود ، بخشی از هزینه مشاوره توسط 

می شود و در صورت نیاز مابقی از طریق یاری برگ والدین پرداخت 

 مشاوره تامین می شود.

. اگر کودکی که تشخیص اضطراب گرفته ولی درمان نشود  6

با افزایش سن و بدون نیاز به مشاوره ، مشکلش رفع می 

 شود ؟

خیر اکثر مشکالت و اختالالت رفتاری بزرگساالن مربوط به درمان 

 .کی استنشدن اضطراب در دوره کود

. کودکانی که در مهدهای کودک نیستند نمی توانند در  7

 این طرح باشند ؟

سازمان در حال تدوین سامانه غربالگری می باشد که در صورت 

 فعالیت، امکان بهره مندی همه کودکان فراهم می شود.

. همه کودکان غربال شده ، نیاز به خدمات مشاوره ای  8 

 دارند؟

نتیجه پرسشنامه، کودکانی که مشکوک به اختالل  خیر ، با توجه به

اضطراب  هستند توسط روانشناسان مصاحبه شده و در صورت 

تشخیص اختالل، جهت دریافت خدمات مشاوره به مراکز مشاوره 

 .ارجاع می شوند

. خانواده هایی کودکانشان که تشخیص اضطراب گرفته  9

 اند چه کاری باید بکنند؟

و استفاده از خدمات مشاوره روانشناختی برای  مراجعه به روانشناس

 کودکان و پیگیری جلسات مشاوره



.  ممکن است بجز مشاوره کودک ، اقدام دیگری برای 11

 درمان کودک الزم باشد؟ 

طبق تشخیص روانشناس، درمواردی نیاز به مراجعه به  ،بله

روانپزشک می باشد و در غالب موارد ، مشارکت و همکاری همه 

 خانواده برای  تاثیر بیشتر جلسات مشاوره ضروریست. اعضا

 

 

 

 

 


