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الهام توکلی /1دکترای روانشناسی کودکان استثنایی /دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
پیــش بــاور بــر آن بــود کــه افســردگی یــک اختــال ویــژه بزرگســاالن اســت و کــودکان بــه آن مبتــا نمیشــوند؛ امــا پژوهشهــا و

نظریههــا طــی دهههــای اخیــر نشــان از وجــود ایــن اختــال از ابتــدای زندگــی دارنــد.

نتیجــه گیــری :افســردگی در کــودکان بســیار جدیتــر از بزرگســاالن اســت؛ زیــرا نشــان از احتمــال وراثتــی بــودن اختــال یــا وقــوع

یــک ضربــه دارد و همچنیــن احتمــال تــداوم آن تــا ســالهای بزرگســالی بســیار اســت .همچنیــن بــه دلیــل اینکــه کــودکان در دوران
حســاس رشــد مغــزی قــرار دارنــد ،وجــود اختــال در ایــن ســنین میتوانــد منجــر بــه بدعملکــردی بســیاری از ســاختارهای مغــزی

کــودک طــی ســالهای آتــی عمــرش شــود .افســردگی میتوانــد تبعــات بســیاری در پــی داشــته باشــد کــه از بدعملکــردی در زندگــی

روزمــره آغــاز و ممکــن اســت بــه خودکشــی بینجامــد .بــه همیــن منظــور بــرای آشــنایی مخاطبــان بــا ماهیــت ایــن اختــال و آشــنایی
بــا راهبردهــای کلــی بــه منظــور کمــک بــه ایــن کــودکان و از میــان برداشــتن تفکــرات قالبــی ،در ایــن مقالــه ویژگیهــای تشــخیصی،

سببشناســی و درمانهــای افســردگی کــودکان بــا تاکیــد بــر نقــش والدیــن و معلمــان معرفــی و تشــریح شــده اســت.
واژههای کلیدی :افسردگی کودکان ،افسردگی ،اختالالت هیجانی کودکان

کژتنظیمــی خلقــی ایذایی(اختــال بــی نظمــی خلــق اخــال گــر یا

مقدمه

مخــرب) ،2اختــال افســردگی اساســی ،اختــال افســردهخویی،

بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی نــرخ شــیوع

اختــال مــال پیــش از قاعدگــی ،افســردگی ناشــی از مصــرف

رســیده اســت و ایــن آمار نســبت به ســال  2015افزایــش 18.5

دیگــر و اختــال افســردگی نامعیــن .اختــال کژتنظیمــی خلقــی

افســردگی در سراســر جهان بــه  322میلیون نفر در ســال 2017

مــواد یــا دارو ،اختــال افســردگی ناشــی از یــک بیمــاری طبــی

درصــدی داشــته اســت ( .)1ایــن ســازمان پیشبینــی میکنــد

ایذایــی تشــخیص جدیــدی اســت کــه بــرای کــودکان زیــر 12

در سراســر جهــان خواهــد شــد .افســردگی هزینههــای زیــادی

مــداوم و حمــات مکــرر رفتارهــای نابهنجــار جــدی اســت.

کــه در ســال  2020افســردگی دومیــن دلیــل بیماریهــای قلبــی

ســال بــه کار مــیرود و مشــخصه واضــح آن تحریکپذیــری

را بــه جامعــه تحمیــل میکنــد و میتوانــد موجــب آســیب بــه

دلیــل افــزودن ایــن تشــخیص تفاوتهــای ویژگیهــای

شــناختی ،اجتماعــی و جســمانی کــودکان را بــا مشــکل مواجــه

تشــخیص بیــش از حــد اختــال دوقطبــی در کــودکان و اشــتباه

خــود یــا خودکشــی شــود .همچنیــن افســردگی میتوانــد رشــد

افســردگی در کــودکان بــا افســردگی بزرگســاالن و همچنیــن

ســازد ( 2و  .)3ایــن افزایــش میــزان شــیوع ،اهمیــت توجــه بــه

در تشــخیص افســردگی اســت (.)4

شناســایی و مداخلــه بهنــگام و توجــه بــه عوامــل پیشــگیرانه در
جلوگیــری از بــروز ایــن اختــال را یــادآور میشــود.

اختــاالت افســردگی مطابــق ویراســت پنجــم راهنمــای

تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی عبــارت اســت از اختــال
1- Email: elhamtavakoli1988@gmail.com

افســردگی در گذشــته بــه عنــوان اختــال دوران بزرگســالی

تلقــی میشــد و بــاور بــر آن بــود کــه کــودکان بــه لحــاظ رشــدی

آنقــدر بالــغ نیســتند کــه افســرده شــوند امــا بــا رســیدن بــه
دوره نوجوانــی ،مشــکالت و نوســانات خلقــی بخشــی طبیعــی از

)2- Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD
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زمینــه :افســردگی حالــت دائمــی غــم و انــدوه و یکــی از شــایعترین اختــاالت روانشــناختی در سراســر دنیاســت .تــا چنــد دهــه

تعلیم و تربیت استثنایی

افسردگی در کودکان :عالئم ،ویژگیها و راهبردهای درمانی

رشــد تلقــی میشــد ( .)3مالنــی کالیــن احتمــاال نخســتین کســی

هرچنــد طــرح ایــده افســردگی جنیــن وجــود آن را اثبــات

از دوران نــوزادی وجــود داشــته باشــد .او معتقــد بــود کــه

توجــه مــا بــه عوامــل شــکل دهنــده آن نظیــر افســردگی مــادران

بــود کــه ایــن ایــده را مطــرح ســاخت کــه افســردگی میتوانــد

نــوزادان در  8ماهگــی یــک دوره طبیعی افســردگی را پشــت ســر

نســبت بــه والدیــن اســت .نخســتین مشــاهدات خلــق افســرده
میــان نــوزادان بــه اواســط دهــه  1940بازمیگــردد کــه رنــه

اشــپیتز 1کنارهگیــری ،بیتفاوتــی عاطفــی ،خلــق افســرده و

شکســت رشــدی را در نــوزادان پرورشــگاهی گــزارش داد.

او ایــن نشــانگان را حاصــل جدایــی از والدیــن دانســت و آن را

افســردگی اتکایــی 2نامیــد( .)5اشــپیتز نشــانههای افســردگی در

نــوزادان را چنیــن گــزارش داد؛ ناراحتــی ،دلهــره و گریــه زیــاد،

بــاردار را جلــب میکنــد.

مالکهایتشخیصی
مالکهــای تشــخیصی افســردگی در نظامهــای تشــخیصی

مختلــف متفــاوت اســت .در اینجــا مالکهــای تشــخیصی
اختــال افســردگی در دورههــای مختلــف و بــر اســاس نظامهــای

تشــخیصی متفــاوت مطــرح میشــود؛

افســردگی نــوزادی طبــق راهنمــای طبقهبنــدی اختــاالت

نــوزادی و ابتــدای کودکــی:)9( )0-5( 5

کنارهگیــری و فقــدان تمــاس بــا محیــط ،عقــب افتادگیهــای

• تحریــک پذیــری ،غــم ،تاخیــر رشــدی ،پرخاشــگری،

حســی ،نداشــتن اشــتها ،مشــکل وزنگیــری ،امتنــاع از خــوردن

عاطفــی ،فقــدان تمــاس بــا محیــط ،مشــکل در واکنــش بــه

کــرد کــه ممکــن اســت در نــوزاد افســرده وجــود داشــته باشــند

وزنگیــری ،بیخوابــی

رشــدی ،مشــکل در واکنــش بــه محــرک ،کنــدی حرکــت و بــی

و بیخوابــی .همچنیــن وی ویژگیهــای دیگــری را نیــز عنــوان
کــه از جملــه آنهــا اختــال اســترس پــس از ضربــه ،مشــکالت

خلقــی و ســازگاری ،اختــاالت دلبســتگی ،مشــکالت تنظیمــی،
اختــاالت ارتباطــی ،فقــدان تمــاس چشــمی ،عــدم فعالیــت،

بــی تفاوتــی بــه جدایــی و ســاکت بــودن اســت ( .)6پژوهشهــا

مدعــی هســتند کــه افســردگی نــوزادی بــا کواشــیرکور،3

اختــاالت دلبســتگی و مشــکل در وزنگیــری ارتبــاط دارد

( .)7هرچنــد ایــده وجــود افســردگی در نــوزادان عجیــب بــه

نظــر میرســید امــا پژوهشــگران گام را فراتــر نهــاده و مدعــی
افســردگی در جنیــن متولد نشــده شــدند .پــوالک 4از آزاردیدگی

جنینــی ســخن میگویــد و مدعــی اســت کــه دلمشــغولی منفــی

مــادر بــا جنیــن موجــب تحریکپذیــری بیشــتر جنیــن و بیشــتر
بــودن نشــانههای اضطــراب و افســردگی در او میشــود (.)8

1- Rene Spitz
2- anaclitic depression
 -3کواشــیورکور یــک نــوع وخیــم ســوءتغذیه حاصــل از کمبــود پروتئیــن اســت کــه در اطفــال دیــده
میشــود .و بــا عالیمــی نظیــر؛ ورم ،پوســت تــرک خــورده و پوســته پوســته شــده ،بیاشــتهایی ،بــزرگ
شــدن کبــد ،ضعــف ،التهــاب و قرمــز شــدن پوســت و موهــا همــراه اســت.
4- Pollack
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کنــاره گیــری ،اضطــراب و نشــانههای جســمی ،بیتفاوتــی
محــرک ،کنــدی حرکــت و بــی حســی ،نداشــتن اشــتها ،مشــکل

افســردگی کودکــی طبــق ویراســت پنجم راهنمای تشــخیصی

و آمــاری اختالالت روانــی (:)4

• اختــال کژتنظیمــی خلقــی ایذایــی :فــوران خشــم شــدید به

صــورت کالمــی یــا رفتــاری کــه از نظــر شــدت یــا طــول مــدت
بــا محــرک همخوانــی نــدارد ،عــدم همخوانــی ایــن فورانهــا بــا
فرهنــگ ،وقــوع حداقــل ســه بــار در هفتــه فورانهــای خشــم،

خلــق تحریکپذیــر یــا خشــمگین در اغلــب مواقــع ،وجــود

مالکهــای فــوق بــرای حداقــل  12مــاه .نکتــه قابــل ذکــر ایــن
اســت کــه از ایــن تشــخیص پیــش از  6و پــس از  18ســالگی

اســتفاده نمیشــود .تشــخیص افتراقــی ایــن اختــال بــا اختــال
ســلوک و دوقطبــی ضــروری اســت.

افسردگی کودکی طبق راهنمای تشخیصی روانپویایی (:)10
• خلــق دائمــی معمــوال غمگیــن ،عالقــه کــم بــه فعالیتهای
5- Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of
Infancy and Early Childhood
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میگذارنــد و ایــن امــر بــه دلیــل وجــود تکانههــای پرخاشــگرانه

نمیکنــد و ایــن فــرض بــه بررســیهای بیشــتر نیــاز دارد امــا

تعلیم و تربیت استثنایی

افسردگی در کودکان :عالئم ،ویژگیها و راهبردهای درمانی

لذتبخــش ،داشــتن تــم مــرگ در بازیهــا ،گریــه کــردن

بیــش از حــد ،محــدود بــودن دامنــه هیجانهــا ،اکتشــافات

محیطــی محــدود

راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی (:)4

• افســردگی اساســی :وجــود حداقــل  5عالمــت از عالئــم

افســردگی هزینههــای زیــادی را بــه جامعــه تحمیــل

میکنــد و میتوانــد موجــب آســیب بــه خــود یــا خودکشــی
شــود .همچنیــن افســردگی میتوانــد رشــد شــناختی اجتماعــی
کــودکان را بــا مشــکل مواجــه ســازد ( .)2عوامــل خطرزایــی کــه

پیشآگهــی وجــود خطــر افســردگی در کــودک را دارنــد عبــارت
اســت از داشــتن خلــق و خــوی دشــوار از بــدو تولــد ،ســابقه

زیــر در یــک دوره دو هفتــهای کــه بــا از دســت دادن کارکــرد

وجــود اختــال در خانــواده ،جنســیت مونــث و عوامــل محیطــی

دارو مربــوط نیســت .عالئــم :خلــق افســرده و احســاس ناامیدی

در فقــر ،اعتیــاد و جدایــی والدیــن ،آزاردیدگــی درون خانــواده

یــا افزایــش وزن چشــمگیر ،بیخوابــی یــا پــر خوابــی در اکثــر

عوامــل بســیار مهــم کــه پیشآگهــی منفــی بــرای بــروز اختــال

در فــرد همــراه اســت و بــه بیمــاری جســمی یــا مصــرف مــواد و

شــامل تجــارب متعــدد ناخوشــایند دوران کودکــی مثــل زندگــی

و پوچــی ،کاهــش عالقــه بــه فعالیتهــای روزمــره ،کاهــش

و شــیوههای نامناســب فرزندپــروری ( .)4همچنیــن یکــی از

روزهــا ،سراســیمگی یــا کنــدی روانی حرکتــی ،خســتگی و فقدان

افســردگی اســت ،افســردگی مادر در دوران بارداری و افســردگی

تفکــر و تمرکــز ،افــکار مکــرر مربــوط بــه مــرگ.

و افســردگی در دوران بــارداری موجــب انتقــال هورمونهــا و

انــرژی ،احســاس بــی ارزشــی و احســاس گنــاه ،کاهــش توانایــی

پــس از زایمــان اســت .تحمــل اضطــراب بــرای طوالنــی مــدت

• افســردهخویی :خلــق افســرده در اکثــر روزهــا کــه بــرای

مــواد شــیمیایی نظیــر کورتیــزول بــه بــدن جنیــن میشــود کــه

تحریکپذیــر بــه مــدت یــک مــاه هــم بــرای تشــخیص کافــی

را در او ایجــاد میکنــد ( .)11همچنیــن افســردگی مــادر حیــن

کاهــش اشــتها یــا پرخــوری ،بیخوابــی یــا پــر خوابــی ،خســتگی

ســوء بگــذارد ( .)12افســردگی مــادر همچنیــن نوزاد را به ســوی

قــدرت تصمیمگیــری پاییــن ،احســاس ناامیــدی.

تبعــات افســردگی بایــد توجــه بیشــتری بــه مادرانــی کــه عوامــل

حداقــل دو ســال ادامــه دارد (بــرای کــودکان و نوجوانــان خلــق

اســت) .وجــود دو عالمــت از عالئــم زیــر ضــروری اســت:

و کاهــش انــرژی ،افــت اعتمــاد بــه نفــس ،تمرکــز ضعیــف یــا

• مــال پیــش از قاعدگــی :وجــود حداقــل  5عالمــت پیش از

شــروع خونریــزی و بهبــودی پــس از آغــاز خونریــزی؛ عالئــم:

تغییــرات ســریع خلقــی ،تحریکپذیــری یــا عصبانیــت شــدید،
خلــق افســرده ،ناامیــدی و خودسرزنشــی ،اضطــراب و تنــش

چشــمگیر بــه همــراه ســایر عالئــم افســردگی.

بنابرایــن همانگونــه کــه از تعــدد و تنــوع عالئــم و مالکهای

تشــخیصی نظامهــای گوناگــون مشــخص اســت ،افســردگی در
کــودکان میتوانــد نمــود متفاوتــی نســبت بــه بزرگســاالن داشــته

باشــد بنابرایــن بــرای تشــخیص و مداخلــه بهنــگام ،آشــنایی بــا
ایــن نشــانهها بــرای والدیــن و معلمان ضــروری اســت .همچنین

نکتــه مهــم دیگــری کــه بــر رونــد اختــال تاثیــر بســزایی دارد،

نحــوه مواجهــه والدیــن و مربیــان بــا کــودکان افســرده اســت .بــه
همیــن منظــور در ادامــه رهنمودهایــی بــرای مواجهــه بــا ایــن

بدعملکــردی زیســتی ایجــاد کــرده و زمینــه زیســتی افســردگی
بــارداری میتوانــد بــر شــکلگیری سیســتم عصبــی جنیــن اثــر
ناایمنــی روانــی ســوق میدهــد ( .)13بــه منظــور پیشــگیری از
خطــر مثــل بــارداری ناخواســته ،مصــرف مــواد و افســردگی

دارنــد ،بشــود ( .)14افزایــش کیفیــت تعامــل مــادر و نــوزاد
اثــر محافظتــی بــر ســامت و رشــد نــوزاد دارد زیــرا میــزان

کورتیــزول را کاهــش میدهــد ( .)11همچنیــن بهبــود تعامــات

عامــل محافظتــی در برابــر شــکلگیری اختــاالت روانشــناختی
اســت ( 15و .)16

درمان اختالل افسردگی کودکان
بــرای درمــان افســردگی روشهــای مختلفــی وجــود دارد که

به شــرح زیرمــی باشــند (:)17

• دارو درمانــی :اســتفاده از دارو درمانــی نســبت بــه

رواندرمانــی بســیار گســتردهتر اســت هرچنــد مالحظــات و
هشــدارهایی در مــورد مصــرف داروهــای ضــد افســردگی در
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افســردگی در نوجوانــی و بزرگســالی مطابــق ویراســت پنجــم

کــودکان ارائــه خواهــد شــد.

تعلیم و تربیت استثنایی

افسردگی در کودکان :عالئم ،ویژگیها و راهبردهای درمانی

کــودکان وجــود دارد زیــرا میتوانــد تاثیــرات ســوء بــر رشــد

را کالمــی کنیــد چــون او ابــزار کالمــی کافــی بــرای ایــن کار را

افســردگی کــودکان داروهــای مهــار کننــده بــاز جذب ســروتونین

امــا نمیداننــد کــه ایــن حــال بــد غــم ،خشــم ،حســرت ،تــرس

مغــز داشــته باشــد .پــر کاربردتریــن داروهــا بــرای درمــان

و ســه حلقهایهــا هســتند .بهبــود نشــانهها بیــن  8تــا  12هفتــه
• رواندرمانــی :رواندرمانــی بــرای درمــان اختــاالت

خلقــی کــودکان موثــر اســت .رویکردهــای مبتنــی بــر رابطــه

و درمانهــای شــناختی رفتــاری بیشــترین توفیــق را دارنــد.

همچنیــن گروهدرمانیهــا نیــز میتواننــد آثــار مثبتــی در پــی
داشــته باشــند.

• خانوادهدرمانــی :پــدر و مــادر هــر دو منابــع بزرگــی بــرای

تغییــر کــودک هســتند .مشــارکت والدیــن در فراینــد درمــان

کــودک افســرده میتوانــد بســیار کمــک کننــده باشــد .برخــی
پروتوکلهــای درمانهــای شــناختی رفتــاری مشــارکت والدین را
طلــب میکننــد .تکنیکهای مبتنی بــر خانواده و آمــوزش روانی

1

نیــز میتواننــد کمــک کننــده باشــد .همچنیــن درمــان اختــاالت
روانشــناختی خــود والدیــن میتوانــد کمــک کننــده باشــد.
بــرای پاسـخدهی درمــان ،وجــود محیــط مناســب و حمایت

کننــده بســیار موثــر اســت .والدیــن حمایتگــر ،معلمــان و

مربیــان مراقبــت کننــده ،دغدغههــا و کشــمکشهای کمتــر
محیطــی ،وجــود منابــع درمانــی در ســطح جامعــه و دسترســی

بــه متخصصــان همگــی از جملــه عوامــل محیطــی موثــر بــر
درمــان هســتند ( 17و .)18

کودکشــان میتوانــد بــر رونــد اختــال کــودک و همچنیــن
بهبــودی وی موثــر باشــد .رهنمودهایــی کــه والدیــن بایــد بــه

آنهــا توجــه داشــته باشــند عبــارت اســت از ( 20 ،19و :)21
• بــه احساســات کودکتــان توجــه کنیــد؛ در هــر لحظــه

ببینیــد کــه او در حــال تجربه چه احساســی اســت و احساســاتش
1- psychoeducation

20

هیجــان و حــاالت ناشــی از آن بــا او گفــت و گــو کنیــد؛

• وقتــی کودکتــان مضطــرب میشــود ،آرام بمانیــد؛

اضطــراب شــما کــودک را مضطربتــر میکنــد و پیشآگهــی

یــک اتفــاق بــد را میدهــد؛

• در مقابــل رفتارهــای نامناســب یــا کــج خلقیهایــش صبــور

بمانیــد؛ کجخلقــی شــما در برابــر قشــقرقهای کــودک بــه او

نشــان میدهــد کــه احساســات منفــیاش پذیرفتنــی نیســت

بنابرایــن ســعی در پنهــان کــردن آنهــا میکنــد؛

• خودتــان را بــه دلیــل شــرایط کــودک ســرزنش نکنیــد؛

وراثــت و محیــط هــر دو در ایجــاد اختــال در کــودکان موثرنــد

امــا اختــال کــودک حاصــل خواســت مســتقیم شــما بــرای ایجاد
اختــال نیســت و حاصــل مجموعـهای از عوامــل در هــم تنیــده

اســت؛

• در مــورد افســردگی مطالعــه کنیــد تــا مطالــب درســت و

نادرســت را در مــورد آن بدانیــد؛ از جملــه منابــع خوبــی کــه

میتوانیــد بــه آنهــا مراجعــه کنیــد ،کتــاب مهارتهــای مقابلــه
بــا افســردگی کــودکان و نوجوانــان نوشــته کارول فیتزپاتریــک

و جــان شــری ،انتشــارات ارجمنــد؛ کتــاب  100پرســش و
کاکروورتــی ،نشــر دانــژه؛ کتــاب افســردگی كــودكان (پاســخهایی

آگاهــی والدیــن بــرای مواجهــه بــا اختــال افســردگی در
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و بــا او همدلــی کنیــد و در مــورد عوامــل پدیــد آورنــده ایــن

پاســخ دربــاره اختــال افســردگی در کــودکان نوشــته لینــدا

رهنمودهایی برای والدین
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یــا ناامیــدی اســت .بنابرایــن بــه غــم کــودک توجــه نشــان دهید

بــه پیچیده تریــن ســؤالهای شــما) نوشــته ناتــان ناپارســتیک و
مریلیــن واالس ،نشــر دانــژه؛ کتــاب مقابلــه بــا افســردگی کودکان
و نوجوانــان نوشــته کارل فیتــز پاتریــک ،انتشــارات پنجــره و

کتــاب کــودک خوشبیــن نوشــته مارتیــن ســلیگمن ،انتشــارات

رشــد هســتند.

• دســتاوردهای کوچــک کــودک را تحســین و تمجیــد

کنیــد؛ کــودکان توانایــی کســب پیشــرفتهای بــزرگ را ندارنــد
بنابرایــن عــدم توجــه بــه دســتاوردهای کوچکشــان آنــان را از
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بعــد از شــروع داروهــا مشــاهده میشــود.

نــدارد .کــودکان بــه طــور کلــی میداننــد کــه حــال خوبــی ندارنــد

تعلیم و تربیت استثنایی

افسردگی در کودکان :عالئم ،ویژگیها و راهبردهای درمانی

خــود ناامیــد میســازد؛
• اشــتباهها یــا پیشــرفت نکــردن او را تنبیــه نکنیــد؛ ارزش

کــودک را بــا دســتاوردهایش یکــی نکنیــد .تنبیــه کــودکان بــه

گــره میزنــد؛

• منعطــف باشــید امــا در عیــن حــال ســعی کنیــد برنامــه

روزمــره زندگــی کــودک را بــه طــور منظــم حفــظ کنید؛ حفــظ این
برنامــه روزمــره زندگــی بــه کــودکان حــس پیشبینــی پذیــری

میدهــد و بــه ســامت روان در ایشــان کمــک میکنــد؛

• انتظــارات خــود از کــودک را در شــرایط اضطــراب آور

تعدیــل کنیــد؛ هرچنــد شــما ســطح توانایــی کودکتــان را
میدانیــد امــا در شــرایط اضطــرابآور مثــل دوری والدیــن،
بیمــاری ،عــوض شــدن مدرســه و  ...انتظــار یــک عملکــرد

مشــابه را نداشــته باشــید؛

• زمانــی را بــرای صحبــت کــردن بــا کــودک اختصــاص

دهیــد؛ یکــی از مهمتریــن عوامــل محافظت کننده در پیشــگیری
از افســردگی و درمــان آن گفــت و گــو بــا افــراد نزدیــک اســت؛
• نســبت بــه او عاطفــه و پذیــرش داشــته باشــید؛ تمایــل

انســان بــه مهــر و محبــت دیگــران از بــدو تولــد وجــود دارد و
کــودکان بــرای رشــد مطلــوب بــه عواطــف والدیــن نیــاز دارنــد.

نیــاز آنــان ایــن اســت کــه بداننــد صــرف نظــر از هــر چیــزی،
وجودشــان قابــل تحســین و پذیرفتنــی اســت؛

• تعــارض و پرخاشــگری در محیــط خانــه را بــه حداقــل

برســانید؛ تعارضهــای دائمــی فضــای خانــه ذهــن کــودکان را
متشــنج و فضــا را غیــر قابــل اعتمــاد میســازد؛

• نشــانههای کــودک را کــم اهمیــت نشــمارید؛ غالبــا عالئــم

افســردگی در کــودکان بــا عالئــم ســایر بیماریهــا و شــرایط

توجیــه میشــوند و والدیــن بــه احتمــال وجــود افســردگی در

کــودکان فکــر نمیکننــد؛

• بــه کودکتــان ابعــاد دیگــری از خــودش را نشــان دهیــد.

تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و عزتنفــس کــودک از عوامــل
محافظتــی هســتند؛

و دوز آن باشــد؛

• بــه کــودک خــود بیاموزیــد کــه در مواقــع لــزوم کمــک

بخواهــد؛ گاهــی کــودکان دچــار شــرایطی میشــوند کــه در
معــرض آزاردیدگــی و قلــدری هســتند و نداشــتن توانایــی کمک
گرفتــن از خانــواده آنــان را در معــرض افســردگی قــرار میدهــد؛
• بدبینیهــای آنــان را بــه چالــش بکشــید؛ از آنــان بخواهیــد

افــکار بدبینانهشــان را ثبــت کننــد و درســتی و نادرســتی هریــک
را بــا بحــث و از طریــق راســتیآزمایی بــه چالــش بکشــید؛

• بــه آنــان انگیــزه بدهیــد .کــودکان افســرده همــواره

بیانگیزهانــد و ایــن مانــع تــاش آنهــا بــرای دســتیابی بــه هــر
هدفــی اســت؛

• در کارهــای کودکتــان درگیــر و فعــال باشــید .انفعــال

والدیــن در زندگــی کــودکان در ســنین پاییــن بــه آنــان احســاس

رهاشــدگی میدهــد؛

• از نشــانههای عــود مجــدد اختــال آگاه باشــید .افســردگی

اختاللــی عــود شــونده اســت بنابرایــن احتمــال عــود مجــدد آن
همیشــه وجــود دارد؛

• اگــر خودتــان دچــار اختــال افســردگی یــا اضطــراب

هســتید ،کمــک بگیریــد؛ والدیــن افســرده و مضطــرب ،کــودک

افســرده و مضطــرب خواهنــد داشــت؛

• بــرای مشــکل کودکتــان کمــک بالینــی بگیرید .افســردگی

میتوانــد مزمــن شــده و آثــار غیــر قابــل بازگشــتی بهویــژه در
کــودکان داشــته باشــد بنابرایــن در صــورت مشــاهده عالئــم

هرچــه ســریعتر از یــک روانشــناس کــودک کمــک بخواهیــد.

رهنمودهایی برای معلمان
معلمــان گــروه مهــم دیگــری هســتند کــه کــودک پــس از

والدیــن بیشــتر زمــان زندگیــش را در کنــار آنــان میگذرانــد

بنابرایــن آشــنایی آنــان بــا افســردگی و برخــورد مناسبشــان

میتوانــد عامــل محافظتــی بــرای کــودکان محســوب شــود .بــه
همیــن منظــور رهنمودهــای زیــر بــرای ایــن گــروه ارائــه شــده
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دلیــل پیشــرفت نکــردن ارزش وجودیشــان را بــه دســتاوردها

• در صــورت مصــرف دارو ،حواســتان بــه مصــرف بــه موقع

تعلیم و تربیت استثنایی

اســت ( 25 ،24 ،23 ،22و )26؛
• از دانشآمــوز افســرده خــود حمایــت هیجانــی کنیــد.

منظــور از حمایــت هیجانــی وجــود شــما در کنــار اوســت تــا بــا

بتوانــد از شــما بــه عنــوان فــردی قابــل اطمینــان یــاری بگیــرد.

فقــدان حمایــت هیجانــی گاهــی دلیــل بــروز اختــال افســردگی
اســت و شــما بــا حمایــت از او میتوانیــد در رونــد بهبــودیاش

گام موثــری برداریــد؛

• بــه آنــان گــوش کنیــد! گــوش دادن بــدون قضــاوت بــه

احساســات و افــکار کــودکان افســرده میتوانــد گام مهمــی بــرای

بهبودیشــان باشــد؛

• کمــک گرفتــن بــرای دانشآمــوزان افســرده کاری دشــوار

اســت .کمــک گرفتــن در مواقــع نیــاز را بــه ایشــان بیاموزیــد؛

• دانشآمــوز افســردهتان را جلــوی کالس و نزدیــک خــود

بنشــانید .ایــن کار بــه حفــظ تمرکــز او کمــک میکنــد و آگاهــی
از دسترســی ســریع بــه شــما میتوانــد بــه کاهــش اضطــراب او

کمــک کنــد؛

• بــه دانشآموزتــان کمــک کنیــد در فعالیتهــای مدرســه

تعامــل کنــد .جلوگیــری از انــزوای وی بســیار کمک کننده اســت؛
• دانشآموزتــان را تشــویق بــه ورزش و فعالیتهــای

جســمانی کنیــد؛

• بــه او کمــک کنیــد کــه رژیــم غذایــی خوبــی داشــته باشــد؛

رژیــم غذایــی مناســب در بــر گیرنــده تمامــی مــواد مغــذی و

ویتامینهایــی اســت کــه بــرای رشــد کــودک ضروریانــد؛

• بــه او کمــک کنیــد کــه الگــوی خــواب منظمــی داشــته

باشــد؛ خــواب یکــی از عوامــل زیســتی اســت کــه تاثیــر مســتقیم
روی خلــق افــراد دارد و نخســتین گام در درمــان افســردگی ،غالبا

تنظیــم الگوهــای خــواب اســت؛

• در مــورد داروهــای مصرفــی آنــان و عــوارض جانبــی ایــن

داروهــا اطالعاتــی داشــته باشــید؛
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• بــه دیگــر دانشآمــوزان اطالعاتــی در مــورد افســردگی

ارائــه دهیــد تــا کــودک افســرده را بهتــر درک کننــد؛

• نشــانههای افســردگی دانشآمــوز را بــه والدیــن اطــاع

دهیــد .متاســفانه گاهــی والدیــن از افســردگی کــودک خــود بــی

اطــاع هســتند؛

• برخــی بینظمیهــا و فراموشــیها محتمــل هســتند...

آنهــا را نادیــده بگیریــد؛

• فشــار کالس درس را کمتــر کنیــد؛ کــودک افســرده آســتانه

تحمــل کمتــری بــرای فشــار روانــی دارد بنابرایــن بــرای کمــک

بــه او بایــد فشــارها را تعدیــل کنیــد .در عیــن حــال مراقــب

باشــید کــه رفتارهــای مشــکلدار کــودک را تقویــت نکنیــد؛
• به دانشآموز راهبردهای مدیریت استرس بیاموزید؛

• بــه دانشآمــوز راهبردهــای خــود نظارتــی بیاموزیــد .ایــن

کار از افــت عملکــرد او جلوگیــری میکنــد؛

• گاهی وجود افکار خودکشی را در وی بررسی کنید؛
• به آنان مهارتهای حل مساله را آموزش دهید؛
• زمــان مــورد نیــاز بــرای امتحانهــا را افزایــش دهیــد.

کــودکان افســرده مشــکالتی در توجــه و تمرکــز دارنــد بنابرایــن

بــه مــدت زمــان بیشــتری نیــاز دارنــد؛

• ترجیحــا امتحــان را بــه تنهایــی و در اتاقــی ســاکت برگــزار

کنیــد؛

• انطباقهــای الزم را در مــواد درســی پدیــد آوریــد و

انتظاراتتــان را بــا تواناییهــای ایشــان منطبــق کنیــد؛
• به وی اجازه استفاده از ضبط صوت در کالس را بدهید؛

• در مــورد پیشــرفت تحصیلــی ضعیــف دانشآموز افســرده

جلــوی جمــع بازخــورد ندهید؛

• روی نقــاط مثبــت و توانمندیهــای او متمرکــز شــوید.

دانشآمــوزان افســرده اغلــب عزتنفــس و اعتمــاد بــه نفــس

ضعیفــی دارنــد .بــا تمرکــز روی توانمندیهــا میتــوان بــه
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وجــود مشــکالت بتوانــد راه خــود را پیــدا کنــد و در ایــن مســیر

افسردگی در کودکان :عالئم ،ویژگیها و راهبردهای درمانی

تعلیم و تربیت استثنایی

 ویژگیها و راهبردهای درمانی، عالئم:افسردگی در کودکان

9. Zero to three Organization. Diagnostic Classification of Mental

تقویــت آنــان کمــک کــرد؛

Health and Developmental Disorders of Infancy and Early
Childhood (DC: 0-5); 2016.
10. Lingiardi V, McWilliams N. Psychodynamic Diagnostic
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Manual, Second Edition (PDM- 2). The Guilford Press; 2017.

• دانشآمــوزان افســرده در آزمونهــای تســتی موفقتــر از

 در صــورت امــکان آزمونهــای.آزمونهــای تشــریحی هســتند

آنــان را بــه شــکل تســتی بگیرید؛

11. Letourneau N, Watson B, Duffett-Leger L, Hegadoren K,
Tryphonopoulos P. Cortisol patterns of depressed mothers
and their infants are related to maternal–infant interactive

• دانشآمــوز را در فعالیتهــای گروهــی درگیــر کنیــد تــا از

انــزوای بیشــتر او جلوگیــری کنید؛

behaviours. J Reprod Infant Psychol. 2011; 29(5): 439–459.
12. Vedova AMD, Ducceschi B, Cesana BM, Imbasciati A. Maternal
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