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 چطور می توانم بفهمم که کودکم افسرده است؟ 

ان نشانه های افسردگی در کودکان متغیر است و غالبا تشخیص داده نمی شود و بنابراین درم

ای ههم نمی شود. یکی از دالیل این امر اینست که کودکان در حال رشد هستند و گاهی نشانه 

 ته میاشتباه گرفافسردگی آنها با کج خلقی های عادی که در مراحل رشد روانی اتفاق می افتد، 

سرده متمرکز شده اند. در این نوع افسردگی خلق اف "پنهانافسردگی "تحقیقات اولیه بر شود. 

کان با رفتار حاکی از خشم و عصبانیت خود را نشان می دهد. این نوع افسردگی بیشتر در کود

ی کوچکتر دیده می شود و بسیاری از کودکان هنگام افسردگی، دچار خلق پایین و ناراحتی م

 ای اصلی افسردگی شامل ناراحتی، احساس درماندگی، و تغییر خلق می شود. نشانه هشوند. 

 روان ردمانگر
 روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع
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 در کودکان شامل این موارد می شود: نشانه های افسردگی

 . تحریک پذیری یا خشم1

 . احساس مداوم ناراحتی و درماندگی2

 . انزوای اجتماعی3

 . حساسیت بیش از اندازه به طرد شدن4

 خواب. افزایش و یا کاهش اشتها و 5

 . جیغ زدن مکرر و یا گریه کردن6

 . دشواری در تمرکز7

 . خستگی و انرژی پایین8

 د. که به درمان دارویی پاسخ نمی ده . درد جسمی )دل درد و سردرد(9

 . توانایی اندک برای عملکرد متوسط در روابط بین فردی در خانه و مدرسه10

 احساس بی ارزش بودن و یا احساس گناه. 11

 ر مختل. تفک12

 . افکار مربوط به خودکشی یا مرگ13

 : رفتار زمینه ساز خودکشی در کودکان نشانه های هشداردهنده

ساس والدین باید به نشانه هایی که خطر رفتار خودکشی را در کودکان نشان می دهد، بسیار ح

 باشند. نشانه های رفتار خودکشی در کودکان شامل این موارد هستند:

 فراوان افسردگی )تغییر در غذا خوردن، خوابیدن، فعالیت ها(. نشانه های 1



3 
 

 . انزوای اجتماعی مخصوصا فاصله گرفتن از خانواده2

 . حرف زدن راجع به خودکشی، ناامیدی، و درماندگی3

 . برون ریزی رفتارهای نامطلوب )رفتارهای جنسی و پرخاشگری(4

 . رفتارهای پرخطر 5

 . اتفاقات منفی فراوان6

 ف مواد مخدر. مصر7

 . تمرکز کردن بر مرگ و اتفاقات منفی8

 . حرف زدن راجع به مرگ و مردن9

 . گریه فراوان و کاهش ابراز احساس10

 . بخشیدن دارایی ها 11

یت همه کودکان افسرده، دارای همه نشانه ها نمی باشند. در واقع، کودکان افسرده در موقع

 متفاوتی از خود بروز می دهند. هرچند ممکن های متفاوت و زمان های متفاوت، نشانه های

است برخی کودکان در موقعیت های سازمان یافته خوب عمل کنند، بسیاری از آنها از 

تغییرات قابل توجه در فعالیت های اجتماعی، فقدان عالقه به مدرسه و عملکرد تحصیلی 

ن روی بیاورند، ضعیف رنج می برند. حتی ممکن است به مصرف الکل و داروهای روانگردا

 سال داشته باشند.  12بخصوص اگر باالی 

کنند.  اقدام به خودکشیسال، احتمال بیشتری دارد که به طور تکانشی  12کودکان افسرده باالی 

نگام همیزان اقدام به خودکشی در دختران افسرده باالتر است، اما احتمال مرگ پسران افسرده 

 اقدام به خودکشی باالتر است. 
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انی که سابقه خانوادگی خشونت، اعتیاد به الکل، و سوء استفاده جسمی و یا جنسی کودک

  داشته باشند، در معرض خطر بیشتری برای خودکشی قرار دارند. 

 افسردگی چگونه در کودکان تشخیص داده می شود؟ 

ا س و یاگر نشانه های افسردگی در کودک حداقل دو هفته ادامه یابد، باید حتما با یک روانشنا

روانپزشک دراین زمینه مشاوره کنید تا اطمینان پیدا کنید که این نشانه ها علت جسمی 

 ندارند. 

 چه گزینه هایی برای درمان وجود دارد؟

ز ارویی ساالن است. روان درمانی و درمان داگزینه های درمان برای کودکان افسرده همانند بزرگ

م مهمترین گزینه ها هستند. نقش خانواده و محیط زندگی کودک در درمان افسردگی بسیار مه

 تر از نقش این موارد در درمان افسردگی بزرگساالن است. 

 

 متخصص مشاوران گروه

 کشور شمالغرب نفت صنعت ودرمان بهداشت روان سالمت مرکز

 


