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ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﮐﻮدک از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ
ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی روﺣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽآﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻋﻼﯾﻖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﺎﻻت را اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﻧﺴﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺣﯽ و رواﻧﯽ،
ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن آن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدک ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻢﺳﻦ و ﺳﺎلﺗﺮ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ،
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
* ﺗﻨﺪﻣﺰاﺟﯽ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
* ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﺪاوم
* ﮐﻨﺎرهﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺟﺘﻤﺎع
* ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮد ﺷﺪن
* ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺷﺘﻬﺎ )ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎ(
* ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب )ﭘﺮﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺧﻮاﺑﯽ(
* ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن
* ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺮژی
* دردﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درد ﻣﻌﺪه و ﺳﺮدرد ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ
* ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ و در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن و در ﺧﻼل ﺑﺎزیﻫﺎ
* اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺑﯽارزش ﺑﻮدن
* ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺧﺘﻼل در ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
* ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪن ﺳﺮ ﮐﻼس و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ  12ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺴﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد.
ﭼﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺣﺪود  25درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﭘﺴﺮان زﯾﺮ ده ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ،دﺧﺘﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﻤﺮﮐﺰی و ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ،اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی ـ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺤﯿﻂ،
ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺴﺘﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارﻧﺪ ،زودﺗﺮ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪام ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﯿﺰ و دﻋﻮا دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮادﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ رواندرﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺸﺎوره( و دارودرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎزی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻮدک در روﻧﺪ
درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺑﺘﺪا از روان درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،داروﻫﺎی
ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ رواندرﻣﺎﻧﯽ و دارودرﻣﺎﻧﯽ در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن  8ﺗﺎ  18ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،داروی« ﭘﺮوزاک »را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ رخ دﻫﺪ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﻓﺮد ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ،درﻣﺎن اوﻟﯿﻪ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻮدک اﻓﺴﺮده ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﮐﻮدک ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک از درد و رﻧﺞ رﻫﺎ ﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن روﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ او را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ،ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدک اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮد .ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از 80درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن ﮐﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮب

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺒﻮدی او ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ،ﺑﻪ ﮐﻮدک اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺮف زدن ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ آرام و ﺑﻪ دور از اﺳﺘﺮس ،ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺮفﻫﺎی دﻟﺶ را ﺑﺰﻧﺪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﻮل روز
ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن و در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
از ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻮدک ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺴﺮده ﺣﺮف از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد درﺑﺎره
اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون ﻫﺮاس ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن و ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن درﺑﺎره درﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .درﻣﺎن ﺑﻪوﯾﮋه درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻮدک را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺟﺎم ﺟﻢ ﺳﺮا

