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 «جوانان  کودکان و بیمارهای روانی در »

که شما متوجه شوید کودک کنند و قبل از اینها سریع رشد میکودکان و نوجوانان مدام در حال تغییر هستند. آن

  .خوابدتا ظهر می شود کهپر انرژی و همیشه خندان شما به نوجوانی تبدیل می

گیریم و بدن ما با تغییر به شکل یاد می در زمان رشد، طبیعی است که ما تغییر کنیم زیرا ما چیزهای جدیدی

دهد، از کجا بدانیم که کدام تغییرات همه تغییراتی که روی می میان این ولی در. یدآبدن بزرگسالی ما در می

 طبیعی و نرمال هستند و کدام نیستند؟ 

دردهای ناشی از  »ها و یا تغییرات حالت کودک ما چیزی بیش از  ران شویم که کج خلقدر کدام نقطه ما باید نگ

حقیقت این است که برای بسیاری از کودکان . تواند دشوار باشدتشخیص این امر می. است «رشد و بزرگ شدن 

 .ی استهای یک بیماری رواناین تغییرات ناگهانی صرفا بخشی از فرایند بزرگ شدن نیست بلکه نشانه
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تر بیش ماننوجوان خلقی های کودکمان و یا تغییراتکنیم که کج خلقی بایست دغدغه خاطر این را پیدااز کجا می

 است؟ شانسن متناسب رفتار یک فقط از

 مشکل چیست؟ 

 ۱/۲در کانادا حدود . های روانی در کودکان و جوانان امری عادی استآور این است که بیمارینکته تعجب

 ۰۵تا  ۰۵های روانی یعنی حدود بسیاری از بیماری .میلیون کودک و نوجوان به بیماری روانی دچار هستند

توانند تاثیر زیادی روی فرایند رشد دهند و لذا میها قبل از سن هجده سالگی خود را نشان میدرصد آن

های روانی سریع درمان اگر بیماری. اردگذها در برقراری رابطه با سایر کودکان و بزرگساالن تاثیر میکودک آن

در . ها را تحت تاثیر قرار دهدتوانند به حدی در فرایند رشد مخرب باشند که تا آخر عمر زندگی آننشوند می

 :کنیمهای روانی شایع در میان کودکان و نوجوانان اشاره میزیر به برخی از بیماری

 

درصد از  ۶حدود. شودها دیده میبیماری روانی است که در میان کودکان و نوجوانترین شایع اختالل اضطرابی

ای از تواند کودکان را به اندازهاین بیماری می. کنندهایی از زندگی خود این اختالل را تجربه میکودکان در دوره

 .ایجاد کندها اختالل های زندگی هراسان سازد که در روند زندگی روزانه آنچیزها و موقعیت

 

کودکی . شود کودکان نتوانند تمرکز الزم را داشته باشندباعث می ( ADHD ) بیش فعالی/ اختالل کم توجهی

 .تر استتر و نا آرامکه مبتال به این اختالل باشد نسبت به کودکان دیگر تندخو

کودکان نسبت به سایر مردم، حیوانات و یا ابزار و وسایل زندگی رفتاری بسیار تهاجمی  شود اختالل سلوک باعث می

دهد این ها احتماال کارهایی نظیر فرار از مدرسه یا خانه را انجام دهند که نشان میآن. و مخرب در پیش بگیرند

 .قبیل کودکان اهمیتی برای قوانین مهم و اساسی قایل نیستند

تواند افسردگی می. شودهای نوجوانی پدیدار میل خلق و خویی است که اغلب در جریان سالیک اختال افسردگی

ها برای مدت بیش از دو هفته در یک روی رویکردها و احساسات کودک یا نوجوان تاثیر بگذارد و باعث شود آن

 .دوره زمانی، به صورت غیر معمول احساس ناراحتی و یا زودرنجی کنند
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این حالت سه درصد کل . دهدایطی است که در آن فرد ارتباط خود را با واقعیت از دست میشر روان پریشی

این بیماری . دهدتر در اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی خود را نشان میدهد ولی بیشافراد را تحت تاثیر قرار می

 .جا به آن اشاره شد پدیدار شودنهای روانی دیگری که در ایراه با بیماریتواند به صورت تنها و یا هممی

این . تواند یک درصد جوانان را تحت تاثیر قرار دهدیک اختالل خلق و خویی است که می اختالل دو قطبی

تر هم به چشم شود، ولی در موارد نادری در کودکان کم سن و سالهای نوجوانی دیده میتر در سالاختالل بیش

د حاالت روحی یک فرد بین شادی زیاد که شیدایی یا اشتیاق مفرط نامیده شواین اختالل باعث می. خوردمی

 .شود، و ناراحتی بسیار شدید یا همان افسردگی در نوسان باشدمی

تر رواج دارد، ولی با افزایش سن و سال این خطر در میان کودکان کم سن و سال کم ایهای تغذیهاختالل

ساله و پر خوری نیز سه درصد جوانان  ۲۲تا  ۱۰درصد زنان و مردان جوان اشتهایی حدود یک بی. یابدافزایش می

ای شامل یک تصور ذهنی مخدوش درباره بدن است که با های تغذیهاختالل. دهدرا در کانادا تحت تاثیر قرار می

 .ید شودشود تغذیه مناسب فرد دچار اختالل شدراه است و باعث میرفتارهای بسیار مضر در زمینه تغذیه هم

سالگی خود را  ۲۰تا  ۱۰در سن  دهد و معموالحدود یک درصد جمعیت را تحت تاثیر قرار می اسکیزوفرنی

های بیماری. شود تفکر و یا صحبت کردن فرد به شیوه منظم دچار اختالل شوداسکیزوفرنی باعث می. دهدنشان می

شود فرد توانایی ارتباط و تماس خود را با باعث میگذارد و نیز کرد کودکان در مدارس تاثیر میروانی روی عمل

 واقعیت از دست بدهد.

ساله در بریتیش  ۲۲تا  ۱۰خودکشی دومین عامل مرگ افراد . راه یک بیماری روانی استمعموال هم خودکشی

 .فکر کردن به خودکشی و یا تالش برای آن نیز امری رایج است. خودرو است تصادفاتکلمبیا بعد از 

درصد جوانان دست به خودکشی زده  ۰که در بریتیش کلمبیا صورت گرفت نشان داد که در یک سال  بررسی

 .درصد نیز به صورت جدی به این مساله فکر کرده بودند ۱۲بودند و 

 آیا کودک من دچار بیماری روانی است؟ 

بیماری روانی در وی های در زمان رشد کودک سخت است که متوجه فرق میان تغییرات طبیعی و نشانه

 :آیا کودک شما شویم،
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  گیر باره ساکت و گوشهبه عنوان نمونه یک کودک فعال به یک )تغییرات سریع در رفتار خود داشته است؟

 (کند. آموز موفق شروع به گرفتن نمرات پایین میشود و یا یک دانشمی

 هایی از قبیل احساس ناراحتممکن است نشانهمثال یک کودک  )باره احساسات خود را تغییر داده است؟ به یک 

 (روز دهد. ه کار بودن، عصبانی بودن و ناامید بودن از خود ببودن، نگران بودن، گناه

 باره کم حرف شده است؟به یک 

 تر مصرف کردن الکل یا مواد دیگر به ویژه در زمان تنهایی کرده است؟شروع به مصرف یا بیش 

 های روزانه زندگی دچار مشکل شده است؟به امور عادی و فعالیت نشان داده است که در رسیدگی 

 های دیگران قایل نیست؟احترام چندانی برای احساسات و یا دارایی 

 ای خود را تغییر داده و به تغذیه ناسالم روی آورده است؟های تغذیهدرباره وزن خود ابراز نفرت کرده و روش 

 و تکراری کرده که فراتر از بازی کردن عادی است؟های عجیب شروع به انجام حرکت 

  عمدا به خود آسیب زده و یا از خودکشی صحبت کرده است؟ 

ها تاثیر گذاشته دهد و این امر روی زندگی روزانه آناگر کودک شما یک یا چندین مورد از این موارد را نشان می

حساسی دارند صحبت کنید و بعد برای جلوگیری از که چه اها درباره اینترین کار این است که با آناست، به

در مرحله بعدی باید به سایر منابع کمک که در مدرسه و یا . تان صحبت کنیدتوضیحات دیگر با پزشک خانوادگی

 .به یاد داشته باشید که صحبت درباره خودکشی باید جدی گرفته شود .جامعه وجود دارد متوسل شوید

  دهد؟تحت تاثیر قرار میبیماری روانی چه کسی را 

این کودکان و نوجوانان . دهدهای روانی کودکان و نوجوانان را نیز همانند بزرگساالن تحت تاثیر قرار میبیماری

ولی برخی کودکان و نوجوانان با شرایط خاص . ممکن است شرایط خانوادگی و فرهنگی مختلفی داشته باشند

وانی قرار بگیرند و برای دریافت درمان های الزم نیز موانع مضاعفی های رتر در معرض بیماریممکن است بیش

 :کنیمدر زیر به برخی از این شرایط اشاره می. تجربه کنند

  افرادی با سابقه بیماری روانی در خانواده خود 

  مهاجران و پناه جویان تازه وارد 

  کودکان و نوجوانان بومیان محلی 
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 اند، از قبیل نقل مکان به یک شهر یا مدرسه تغییر عمده در زندگی خود بوده کودکان یا نوجوانانی که شاهد یک

 جدید

 اند های بسیار تلخ از قبیل سو استفاده بودهکودکان و نوجوانانی که شاهد تجربه 

 گرا، دوجنسه و یا تراجنسیجنسافراد هم 

 جوانان دارای مشکالتی در زمینه سو مصرف مواد 

 

 برای آن انجام دهم؟توانم چه کاری می 

این . شوندمند بهرهامکان این  ازهای سالمت روان درمانبه تواند در صورت نیاز میی کودککمتر متاسفانه، 

والدین و مراقبین احتماال احساسات متناقضی درباره دریافت کمک . تواند داشته باشدامر دالیل مختلفی می

که به دلیل تغییر در رفتار ها ممکن است درباره اینآن. بیماری روانی دارند برای کودکان خود در زمینه

های بیماری. هایی که باید به کار گرفته شود احساس نگرانی کنندکودکان خود سرزنش شوند و یا درباره درمان

رت صحبت کردن در ها در صوکه بقیه درباره آنتواند وحشت آور باشد و بسیاری از مردم درباره اینروانی می

 . این مورد چه فکر خواهند کرد نگران هستند

آمیزی قابل درمان هستند و درمان زودهنگام های روانی به طرز موفقیتخبر خوب این است که بیماری

ترین شیوه درمانی برای کودک شما به به. تواند از خطرات بیماری روانی روی زندگی کودک شما بکاهدمی

 های مختلفی که وجود دارد صحبت کنید.درباره گزینهبا پزشک . حتما داردنیازهای وی بستگی 
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