
افسردگی، نوعی بیماری است که با الگوی پایدار

آشفتگی خلق در کودکان و نوجوانان همراه است.

آشفتگی خلق، به طورعمده، به شکل بدخلقی،

غمگینی، ناامیدی، بی حوصلگی، احساس بی ارزشی و

کاهش اشتیاق برای مشارکت در بازی، ورزش و

درس خواندن و گاه با خلق تحریک پذیر، عصبانیت،

پرخاشگری و درگیری، بروز می کند.

اختالل افسردگی در کودکان و نوجوانان شامل:

افسردگی عمده و اختالل افسرده خویی است.

کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل وسواسی جبری،

به دلیل کلنجار دائم با افکار تکراری و مزاحم در

ذهنشان و همچنین، قانون ها و مناسکی که از

انجامشان ناگریزند، در معرض ابتال به افسردگی قرار

دارند. کودک مبتال به اختالل وسواس، افسرده

می شود؛ کم تحرک، خسته، بی حوصله، بداخالق،

بهانه گیر، حساس و زودرنجی را تجربه می کند،
همچنین مشکل تمرکز شدیدتر و به افت عملکرد

تحصیلی او منجر می شود. نوجوان مبتال به

افسردگی، اغلب تحریک پذیر، عصبانی و پرخاشگر

است. غیبت از مدرسه، فرار از خانه، رفتارهای

بی پروا  و بی مالحظه، مثل: رانندگی های پرخطر،

مصرف مواد مخدر و اقدام به خودکشی نیز از دیگر

عالئم افسردگی نوجوانان است. درمان اختالل

افسردگی در کودکان و نوجوانان شامل: درمان

دارویی، درمان های شناختی رفتاری و آموزش

خانواده می شود.
اختالل نافرمانی مقابله جویانه 

لجبازی و مخالفت از رفتارهای شایع در کودکان و

نوجوانان است که در دوره هایی از تکامل کودک کامال

طبیعی است؛ مانند کودکان دو تا سه ساله که اولین

تجربه های خود در جدایی از والدین و هویت های

مستقلشان را تجربه میکنند و با همه چیز، حتی بدون

دلیل مخالفند، لجبازی می کنند و برعکس دستورها

عمل می کنند. در واقع، آن ها با مخالفت جویی

می خواهند استقالل هویتشان از والدین را ثابت

کنند.

اختالل افسردگی

اختالل نافرمانی مقابله جویانه 

و

مقطع دیگری از مخالفت جویی طبیعی رشدی در

دوران نوجوانی است. نوجوانان به نوع دیگری در

کسب استقالل و تجربه تصمیم گیری فردی برای

خودشان سعی می کنند. آن ها می خواهند نظر و

عملکرد خود را در جایگاه فردی بالغ و جدا از خانواده

تجربه کنند و دوست ندارند از دیدگاه های خانواده

پیروی کنند. این موردها، مخالفت جویی های طبیعی

و رشدی اند و مهم ترین راهکار مدیریت والدین در
چنین مواردی، داشتن آگاهی از ویژگی های این

دوران و مدارا با آن هاست.

اختالل نافرمانی مقابله جویانه یکی از انواع اختالالت

رفتار تخریبی است که ویژگی اصلی آن، الگوی ثابت
رفتارهای مقابله ای، لجبازانه، تالفی جویانه، خلق

عصبی و تحریک پذیر است که دست شش ماه

تداوم دارد و چیزی بیشتر از رفتارهای عادی کودک و

مخالفت جویی رشدی در دوران دو تا سه سالگی و

نوجوانی است. عالئم این اختالل شامل موارد زیر

است:

• عدم پیروی کردن و سرپیچی از اغلب درخواست ها
و مقررات وضع شده از سوی مراجع قدرت، مانند:

والدین یا اولیای مدرسه

• اذیت کردن عمدی، رفتار حاکی از خشم، بی محلی
و جر و بحث با دیگران

• سرزنش کردن دیگران بابت اشتباه های خود و
نپذیرفتن مسئولیت اعمال خود

• کینه توزی، انتقام و از کوره در رفتن مکرر همراه با
زودرنجی و دلخور شدن از رفتارهای دیگران

این ویژگی ها تا اندازه ای است که بر ارتباط کودک با

اطرافیان و هم ساالن تاثیر می گذارد و باعث افت

کارکردش می شود. مهم ترین عامل بروز این اختالل،

مجموعه ای از عوامل ژنتیک، محیط و به خصوص،

شیوه های منفی فرزندپروری و تعارض بین والدین
است، بر این اساس، درمان نیز شامل آموزش و

تصحیح روش های فرزندپروری در جهت بهبود

تعامل والدین و فرزند است. 
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