
 چکیده
 در عصر جهاني شدن و در هزارۀ سوم میادی، عده اي از 
نوجوانان کشور ما مبتا به افسردگي1 مي باشند. افسردگي، 
نوع��ي اختال روان��ي رایج اس��ت که برخ��ي از اولیا و 
مربیان با نشانه هاي آن آشنا هستند؛ نوعي احساس خشم و 
غضب نسبت به اطرافیان، پرخاشگري، احساس بیهودگي 
و پوچي، ناتواني در کس��ب ش��ادي و ل��ّذت از زندگي و 
احس��اس غ��م و غصه. نوجواناني که افس��رده مي ش��وند 
براي مدتي به طور مداوم، بیش از حد احس��اس خستگي 
مي کنند، اعتماد به نفس خود را از دس��ت مي دهند، دچار 
افت در تحصیل و بي اشتهایي تحصیلي مي شوند، احساس 
درماندگي و تنهایي مي نمایند و افکار مأیوسانه، بدبینانه و 
منفي و گاهي اوقات   افکار خودآسیبي و خودکشي دارند. 
در این مقاله س��عي شده اس��ت والدین با نشانه شناسی و 
علت شناسی افس��ردگی آشنا شوند و به آنان توصیه شود 
قبل از مراجعه به روان ش��ناس و یا مش��اور چه کارهایي 
را انج��ام دهن��د و از انجام چه کارهای��ي پرهیز نمایند تا 
فرزندشان س��امت رواني خود را باز یابد و مسیر طبیعي 

زندگي را به نیکي طي کند.
 

 چند سئوال
 افسردگی چیست؟

 نشانه های افسردگی کدام است؟
 افسردگی  در نوجوانان چقدر شایع است؟

 چه عواملی موجب افسردگی نوجوانان می شود؟
 والدیني که داراي فرزند افسرده هستند، چه واکنشي باید از خود 

نشان دهند؟
 آنــان چه وظایفي به عهــده دارند؟ و چگونه باید با افســردگي 

فرزندشان روبه رو شوند؟

مقدمه
یکي از موقعیتهاي بســیار حساســي که گاهي اوقــات در زندگي 
نوجوانان )12-18ســال( مشاهده مي شود، بروز نشانه هاي افسردگي 
و ابتالی به افســردگي اســت. در این  موقعیتها و شرایط اگر والدین 
نوجــوان آگاهانه و عالمانــه با نوجوان رو به رو شــوند و او را درک 
کننــد و مــورد حمایت قــرار دهند، از حاد شــدن موقعیــت و بروز 
مشــکالت جدي و تبعات آن پیشــگیري مي کنند. اگرچه مشاوره با 
یک روان پزشک، روان شناس یا مشاور متخصص، امکان دارد خیلي 
زود، شما و فرزند شما را در مسیر درستي قرار دهد و او را به سوي 
بهبودي هدایت کند. زیرا مالحظه مي شود که در چشم انداز کنوني،  در 
 حوزة روان شناســي  بالیني  کودکان و نوجوانان، رویدادهاي فراواني 
رخ داده، پژوهشــهاي بي شــماري صورت گرفته و روشهاي درماني 

جدید ارایه و افقهاي روشن تري آشکار شده است.
پدر و مادر شدن و بودن یکي از کارهاي بسیار حساس و دشوار، 
اما لذت بخش اســت. ما به عنوان پدر یا مادر، مي خواهیم به خوبي 
از عهدة وظایف خود برآییم، در حالي که  برخی از ما هیچ آموزشي 
براي مادر شــدن و پدر شدن به دست نیاورده ایم و اغلب در برخورد 
با فرزندانمان احساس گیجي و سر درگمی مي کنیم و امیدوار هستیم 
که فرایند رشــد فرزندمان به خوبي پیش رود. مي خواهیم فرزندمان 
در مدرسه شاد به نظر برسد، دوستان خوبی داشته باشد و ما بتوانیم 
بــا آنها به خوبي ارتباط برقرار کنیم. بدیهی اســت والدین نوجوانان، 
انتظار تغییرات خلق و خو در فرزند خود را دارند که امري طبیعي و 
متداول اســت. بحث وجدل و چالش براي کسب استقالل و اقتدار، 
به طــور معمول، بخشــي از نوجواني اســت. اما والــد یک نوجوان 
افسرده بودن، مي تواند یک تجربة ناگوار و طاقت فرسا باشد. در بین 
نوجوانان، افسردگي یک مشکل شایع است و اغلب تغییرات خاصي 
را در رفتار، پاسخهاي هیجاني و ارتباطات نوجوانان با نزدیکان پدید 
مي آورد )فیتزپاتریک و شري، 2004، ترجمه به پژوه و نوري، 1387(.

رویارویــي با افســردگي فرزندان، به طور معمول بــراي والدین، 

والدین و افسردگي نوجوانان 
نشانه شناسي، علت شناسی و چند توصیه

دکتر احمد به پژوه

دانشیار روان شناسي دانشگاه تهران
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دورة بسیار سختي است. ممکن است شما به عنوان پدر یا مادر براي 
مدتي، از اینکه فرزندتان افسرده شده است، آگاه شوید، در حالي که 
به ســختي مي توانید بفهمید چرا؟ شــاید شما اطمینان نداشته باشید 
که چطور به فرزندتان پاســخ دهید و می ترســید از اینکه، وضیعت 
بــد را بدتر کنید. شــما فرزند خود را به خوبي مي شناســید، با وجود 
این، ممکن است به وضوح تشخیص دهید فرزند شما، طور دیگري 
رفتار مي کند. شــاید ندانید چه کار باید کرد یا حتي نمي دانید که باید 
درخواست کمک کنید یا نه؟ ترس هاي عمیق شما از ابتالي فرزندتان 
به بیماري رواني یا خودکشــي شــاید ناگفته بماند. شما دچار تردید 

هستید که آیا والدین دیگر نیز به اندازه شما درمانده هستند؟
 افســردگي، عارضه اي اســت که همة ما با آن آشــنا هســتیم و 
روان شناســان از آن به عنوان »ســرما خوردگی روانی« یاد می کنند. 
افســردگی، نوعی اندوه درونی، احساس خشــم و غضب نسبت به 
اطرافیان است. افسردگی، احساس بیهودگي و تردید در مورد چیستي 
زندگي و ناتواني در کســب احساس شادي و لذت از زندگي است. 
این حالت ها بیشتر هنگامي که ما دچار استرس یا خستگی می شویم 
یا مسؤلیت کاري که بیش از حد توان ماست، برعهده داریم، یا زماني 
که با یکي از اطرفیان خود مشــاجره مي کنیم، رخ مي دهد. اغلب ما، 
درکي از احساســات خود داریم و مطمئن هستیم که این احساسات 
گذرا هســتند. اما گاهــی اوقات  این وضعیت مزمن می شــود و به 

افسردگي تبدیل می گردد.
 

نشانه شناسي افسردگي
افســردگي، به شــکلهای گوناگون بر رفتار نوجوان اثر مي گذارد و 
نشانه هاي آن در رفتار و وضعیت جسماني و رواني وي بروز مي کند. 
در این بخش، نشــانه هاي افسردگي براساس نظام طبقه بندي انجمن 
روان پزشکي آمریکا )1994( معرفي مي شود )نگاه کنید به جدول 1(.

جدول 1ـ نشانه شناسی افسردگی از نظر انجمن روان پزشکی آمریکا2
  افســردگی ، هنگامی تشخیص داده می شود که وجود پنج مورد 
) یا بیشــتر( از نشــانه های زیر در طی یک دورة دو هفته ای که نشان 

دهندة تغییر در رفتار و کارکرد قبلی فرد است، وجود داشته باشد: 
 1ـ وجـــود ُخلق افسرده در بخش عمدة روز و تقریبًا همه روزه، 
به طوری که گزارش بیمار )مانند، احســاس غم یا پوچی می کنم ( یا 
مشــاهدات دیگران ) مانند، فردگریان به نظر می رسد( نشان می دهد. 
شایان ذکر اســت که در موردکودکان و نوجوانان، ُخلق ممکن است 

تحریک پذیر باشد. 
 2ـ کاهش قابل مالحظة عالقه یا لذت نسبت به همه یا تقریبًا به 
همــة فعالیت ها در بخش عمدة روز، تقریبًا همه روزه ) به طوری که 

گزارش بیمار یا مشاهدات دیگران نشان می دهد(. 
 3ـ کاهش قابل مالحظة وزن، بدون وجود رژیم غذایی خاص یا 
افزایش قابل مالحظة وزن ) برای مثال ، تغییر بیش از 5 درصد وزن 
در عرض یک ماه( یا کاهش یا افزایش اشــتها تقریبًا هر روز. شایان 
ذکر است که در مورد کودکان این مسئله را که وزن آنان در حد مورد 

انتظار افزایش نمی یابد، مورد توجه قرار دهید. 
 4ـ اختالل در خواب، بی خوابی یا خواب زدگی تقریبًا همه روزه 
 5ـ بی قراری یا کندی روانیـ  حرکتی تقریبًا همه روزه ) که صرفًا 
به صورت احساس ذهنی بی قراری یا کندی نبوده و از سوی دیگران 

قابل مشاهده است(. 
 6ـ خستگی یا از دست دادن انرژی تقریبًا همه روزه 

 7ـاحســاس بی ارزشی یا احســاس گناه افراطی و بی مورد) که 
ممکن است هذیانی باشد ( تقریبًا همه روزه 

 8ـ کاهــش توانایی تفکر یا تمرکز، یــا بی تصمیمی ، تقریبًا همه 
روزه) که به صورت گزارش بیماز یا مشاهده از سوی دیگران است(. 
 9ـ افــکار عــود کننده راجع به مرگ و اندیشــه پــردازی دربارة 

خودکشی به طور مکرر، بدون نقشه خاص برای خودکشی . 
 این نشانه ها نباید ناشی از بیماری های روانی دیگر بوده یا ناشی 
از تأثیر مواد یا بیماری جســمی باشد. این نشانه ها باید به طور قابل 
مالحظــه ای در زمنیه هــای تحصیلی، اجتماعی و یا ســایر زمینه ها 

تأثیربگذارد. 

اختاللهاي افســردگي در نوجوانان داراي طیف وسیعي مي باشد، 
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از اختاللهــاي خفیف که فرد غمگین به نظر می رســد و تظاهرات و 
بي اختیاري کمي دارد تا اختالل هاي بسیار شدید که نوجوان تمایلي 
بــراي بیرون آمدن از رختخواب و خانه ندارد و عالقه اي به بر قراري 
ارتبــاط با دیگران )انزواي اجتماعي( و خوردن و آشــامیدن ندارد، 
به طوري کــه نیازمند یک فوریت روان پزشــکي مي باشــد. درجات 
دیگــر اختالل در محــدودة بین این دو  قرار مي گیــرد. در هر حال، 
در نوجوانان به علت  تفاوت هاي فردي، بروز نشــانه های افســردگي 
متفاوت مي باشد، به طوري که حتي دو نوجوان را نمي توان یافت که 

مشابه یکدیگر باشند.
 

افسردگي در نوجوانان چقدر شایع است؟
افســردگي، بیمــاري رواني شــایع در عصر  کنونی اســت و در 
کشــورهاي گوناگون جهان، رونــدي فزاینده دارد. امــروزه به علت 
شیوع باالي افســردگي، از آن به عنوان »ســرماخوردگي رواني« یاد 
مي شــود. برخي از مطالعات انجام شده از طریق مصاحبه با تعدادي 
از نوجوانان عادي و خانواده هایشــان صورت گرفته است. در حالي 
که تنها مصاحبه هاي دقیق روان پزشکي و روان شناختی با نوجوانان 
افســرده اســت که مي تواند میزان شــیوع این عارضه را به ما نشان 
دهد.  مطالعات انجام شــده  توســط فیتزپاتریک و شــري )2004، 
ترجمه به پژوه و نوري، 1387( نشان مي دهند که حدود پنج درصد از 
نوجوانان، دچار اختالل افسردگي هستند. این میزان معرف این است 
که از هر 500 دانش آموز دبیرســتاني، حدود 25 نفر دچار افسردگي 
هستند. میزان شیوع افسردگي در کودکان احتمااًل به دو درصد مي رسد 

و ارقام قاطعي براي شیوع افسردگي در این سنین وجود ندارد. 
 اختالل افســردگي در کودکان و نوجوانان، اغلب با ناهنجاریهاي 
هیجانــي و رفتــاري دیگــر مانند، شــب ادراري، ناخــن جویدن و 
پرخاشــگری همراه اســت. در دوران کودکي، افسردگي در دختران 

و پســران به یک میزان شایع است، ولي در سنین نوجواني، دختران 
بیشتر از پسرها به این اختالل مبتال مي شوند. شایان ذکر است که در 
این مورد کاماًل مطمئن نیستیم، زیرا نوجوانان پسر با احتیاط بیشتري 
دربارة احساســات خود، با دیگران صحبت مي کنند. هم چنین ممکن 
اســت پسرها نیز به اندازة دخترها از این اختالل رنج ببرند، ولي آن 
را به شــکلهای دیگر، مانند تخریب، پرخاشگري، خشم و رفتارهاي 

خصمانه نشان می دهند.
 

علت شناسي افسردگي 
افسردگي، براثر عوامل متعددي ایجاد مي شود و در سالهاي اخیر 
پیشــرفت زیادي از نظر شناخت علل ایجاد افسردگي صورت گرفته 
اســت. ولي، با وجود این هنوز شــناخت واقعي از علل آن حاصل 
نشــده اســت. گفتني اســت که هرگــز تنها یک علت خــاص براي 
افسردگي وجود ندارد و افسردگي بر اثر ترکیب عوامل گوناگون بروز 
مي کند. به طوري که مي دانیم در بسیاري از موقعیتها، تعاملي بین یک 
سرشــت تحریک پذیر و رویدادهاي ناخوشایند زندگي وجود دارد. 
بسیاري از نوجوانان افسرده، تاریخچة افسردگي در والدین، عمه ها، 
خاله ها، عموها، دایي ها، پدربزرگ ها  یا مادربزرگهایشان دارند. وجود 
افسردگي در خویشاوندان نوجوان لزومًا نشان   دهندة اساس ژنتیکي 
بیماري نیســت. یک کودک که با اعضای افســردة خانــواده، بزرگ 
مي شود، ممکن است در مواجهه با یک موقعیت سخت، بر اثر الگو 
برداری همان طور رفتــار کند که اطرافیانش در چنین وضعیتي عمل 
کرده اند. در این حالت افسردگي نوعي »رفتار آموخته شده«3 محسوب 
مي شود. درهر حال تحقیقات، نشان داده اند که عوامل ژنتیکي، نقش 
مهمي در بروز انواع افســردگي دارند. به نظر مي رسد، آنچه به ارث 
مي رســد تنها یک ژن خاص نیست بلکه »ژنتیک آسیب دیده« است. 
احتمااًل بســیاري از افراد، حامل این ژنتیک آسیب دیده، هستند، ولي 
هرگز افسردگي معنا داري را در زندگي خود تجربه نکرده اند. شاید به 
این علت است که هرگز ترکیبي از مجموعة عوامل مشکل زا، در یک 
زمان خاص براي آنها رخ نداده است. زیرا عوامل حمایتي بسیاري، 
مانند یک خانوادة گــرم و با محبت آنها را محافظت کرده اند. عوامل 
حمایتــي در کودکان و نوجوانان، شــامل پیوندهای عاطفي و رابطة 
محکم و دلگرم کننده حداقل با یکي از والدین و یا اطرافیان مي باشد. 
 رویدادهــاي ناگــوار زندگي که ممکن اســت به عنــوان عوامل 
زمینه ساز، زمینة مســتعدي براي ابتالی به افسردگي را  در نوجوانان 
به وجــود آورند، شــامل ناتواني در برقراري رابطه بــا دیگران، فوت 
والدین، از دســت دادن یکي از والدین در جریان طالق، از دســت 
دادن عزت نفس در جریان یک درگیري، مورد سوءاســتفاده جنسي 
قرار گرفتن، تجربه شکست در مدرسه و یا منازعه با والدین یا با یک 

دوست است. 
 بدون شــک زندگي کــردن در یک وضعیــت خانوادگي ناامن و 
متشنج و یا وقتي یکي از والدین به خاطر یک اختالل رواني، اعتیاد، 

ë ë ë ë ë ë ë
   ب�دون ش�ک زندگ�ي ک�ردن در 
ی�ک وضعی�ت خانوادگ�ي ناام�ن و 
متش�نج و یا وقت�ي یک�ي از والدین 
به خاطر ی�ک اختال روان�ي، اعتیاد، 
الکلیسم یا افس�ردگي رنج مي برند، 
مي تواند زمینه ساز ابتاي نوجوانان به 
افسردگي باشد. نوجوانان با مشکات 
رفتاري طوالني مدت، بیشتر مستعد 
مبتا ب�ه افس�ردگي هس�تند، مانند 
مشکات یادگیري و یا اختال کاستي 

توجه و بیش فعالي.
ë ë ë ë ë ë ë
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الکلیسم یا افسردگي رنج مي برند، مي تواند زمینه ساز ابتالي نوجوانان 
به افســردگي باشــد. نوجوانان با مشــکالت رفتاري طوالني مدت، 
بیشتر مستعد مبتال به افسردگي هستند، مانند مشکالت یادگیري4 و یا 
اختالل کاستي توجه و بیش فعالي5. همچنین نوجوانانی که تجربیات 
داغ دیدگي،  مشکالت دوستیابي، شکست تحصیلي، سرزنش و تحقیر 
شــدن دائمي توسط والدین داشته اند، بیشــتر در معرض افسردگی 
هســتند. عزت نفس6 چنین نوجواناني بســیار پایین بــوده و اغلب 

ظاهري مضطرب دارند و پرخاشگرانه رفتار مي کنند.
 

 چند توصیه به پدران و مادران
 بیشــتر اوقات، والدین نوجوانان افسرده، تردید دارند که عاملي 
بتوانــد وضعیت فرزندشــان را تغییر دهد. همین  احســاس در  بین 
اعضاي خانواده هاي افراد افســرده در هر سني شایع است. چنین به  
نظر مي رسد که افسردگي »مسري« است و در بین نزدیکان فرد انتشار 
مي یابد. تشخیص اینکه مشکل وجود دارد، اولین قدم عمده به شمار 
مي رود و اینکه به عنوان یک والد »احساس توانمندي« داشته باشید، 
بسیار مهم است. اگر نوجوان شما به حالتهایي از افسردگي دچار شده 
و برخي از نشانه هاي افسردگي را که در بخش نشانه شناسی ذکر شد 
دارد، آگاه باشــید که فرزندتان افسرده شده و شما باید گامهاي مثبت 

بسیاري را بردارید.
در هر حال وقتي نوجوان شــما افســرده است، شاید مردد باشید 
که، آیا این تنها یک کج خلقي مخصوص این سن است یا مرحله اي 
از یک مشــکل جدي به شــمار مــي رود. اغلب، صحبــت کردن با 
افرادي که فرزندتان را به خوبي مي شناســند، مانند معلمان، دوستان 
فرزندتان، مي تواند ســودمند باشــد، زیرا نظر آنها را نسبت به آنچه 
فرزندتان انجام مي دهد، متوجه مي شــوید. شاید دیگران فرزند شما 
را به گونه اي متفاوت ببینند و اطالعاتي که آنها به شما مي دهند کمک 
کند تا وضعیت او را با وضوح بیشــتري ارزیابي کنید. براي درمان و 
مقابله با افســردگي کــودکان و نوجوانان، روش هاي گوناگوني، مانند 
دارودرمانــي، شــناخت درماني و خانواده درمانــي و نظایر آن مورد 
اســتفاده قرار مي گیرد که هر کدام تأثیر قابل توجهي را در بر دارد. اّما 
در میان این روش ها، خانواده درماني و اصالح روابط والد - فرزند از 
اهمیت خاصي برخوردار است. از این رو، در این بخش با استفاده از 
رهنمودهاي خانم دکتر کرول فیتز پاتریک و آقاي دکتر جان شري در 
کتاب روش هاي مقابله با افسردگي نوجوانان: راهنماي والدین چند 
توصیه مهم به والدین ارائه مي شود تا براي مقابله با افسردگي فرزند 
نوجوانشــان به کار برند. اگرچه هم زمان، مشاوره با یک روان شناس 

مي تواند گام بسیار مهمي در راه درمان افسردگي قلمداد شود.

کمک در درون خانواده 
 اینکه بدانیم همة نوجوانان افسرده نیاز به کمکهاي تخصصي ندارند، 
مي تواند دل گرم کننده باشد. کارهاي زیادي هست که والدین و اعضاي 

خانواده مي توانند انجام دهند. چنانچه نوجوان شما دچار افسردگي شود، 
بررسي دقیق تاریخچه و شرایط خانوادگي بسیار ارزشمند است. به طور 
کلي، والدین از فشاري که بر اثر جدایي و طالق والدین بر نوجوانان وارد 
مي شود، آگاهي دارند، ولي شاید از تأثیرات نامطلوب فشارهاي درسي، 
»درس بخوان، درس بخوان!، اگر درس نخواني بدبخت مي شــوي! اگر 
درس نخواني، آبرویمان می رود!« مشاجره هاي خانوادگي و کشمکش هاي 
زناشــویي طوالني مدت، اعتیاد به مواد مخدر و الکل والدین، اطالعي 
نداشته باشند. شما به عنوان یک والد، ممکن است آموخته باشید با وجود 
چنین مشکالتي زندگي کنید، اما براي فرزندتان سروکار داشتن با چنین 
مسائلي هرگز آسان نیست. از این رو، تشخیص اینکه این گونه مسائل و 
مشکالت  مي توانند موجبات پدید آمدن افسردگي نوجوان باشند، ممکن 

است باعث شود شما فکري کنید و اولین گامها را بردارید.
 آیا ممکن است شما به عنوان یک والد پرمشغله، کارهاي زیادي 
بر عهده داشته باشید و وقت یا انرژي کمي را براي برقراري ارتباط 
با نوجوانتان اختصاص دهید؟ زماني که نوجوان مي خواهد از والدین 
جدا  شود تا مستقل گردد و تالش مي کند به عضویت گروه هم ساالن 
در آید، اغلب احســاس تنهایي و اضطراب مي نماید. بنابراین، گاهي 
اوقات سعي کنید به عنوان یک پدر یا مادر آرامش خود را حفظ کنید 
و با اختصاص دادن زمان بیشتري با نوجوانتان ارتباط برقرار نمایید. 
همان طور که گفته اند »افســرده دلی، افســرده کند انجمنی را«، 
زندگــي کردن با کســي که افســرده اســت به ســادگي موجب پدید 
آمدن احســاس غرق شدگي در محیط افسرده مي شــود. به گونه اي 
که تقریبًا افســردگي به همه ســرایت کرده و احســاس مي شود هیچ 
کاري نمي توان انجام داد. ولي والدین مي توانند در دورة افســردگي 
فرزندشــان، کارهاي بســیار زیادي براي کمک به خود و فرزند شان 
انجــام دهند. در حقیقت پدر و مادر براي کمک به بهبود فرزند خود 
و بازگشــت وي به زندگي عادي بعد از یک دورة افســردگي، بسیار 

تأثیر گذار هستند. 

تشخیص موقعیت هاي مطلوب
وقتي  نوجوان، افســردگي خود را به صــورت تحریک پذیري و 
خشــم بروز مي دهد، آنچه شــایع است این اســت که والدین نیز به 
روشــهاي مشــابه واکنش نشــان مي دهند که این وضعیت مي تواند 
موجب وخیم تر شــدن اوضاع شود و منجر به افزایش فاصله بیشتر 
بین آنها و فرزندشــان گردد. در این زمان، توصیه مي شود از موقعیت 
فاصله بگیرید و بیندیشــید چه وقایعي در خانــواده رخ داده و براي 
دختر یا پســرتان چه اتفاقی افتاده اســت؟ آنها چه احساسی دارند؟ 
چه عاملي خشــم آنها را تحریک کرده اســت؟ هنگامي که نوجوان 
پاسخ خوبي به سئواالت مستقیم در این زمینه ها نمي دهد امکان دارد، 
پاسخ متداول این باشد که همه چیز خوب است یا بیانگر این است 
که به طور گســتاخانه نصیحت والدین را رد می کنند )حوصله ندارم! 
بحث را تمام کن!(. تالش کردن براي شــناخت موقعیتهای مطلوب، 
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پذیرش فرزندتان و انجام یک گفت  وگوي قابل درک بسیار  مهم بوده 
و به فرزند تان کمک مي کند تا با شما درد دل کند. نوجوانان، صحبت 
کردن با یک نفر )اغلب پدر یا مادر یا یک دوست( را، بزرگترین عامل 

براي غلبه بر افسردگي شان گزارش کرده اند.
 

 برقراري ارتباط مداوم
بســیاري از والدین دریافته اند، در حالي که قــادر به بحث کردن در 
زمینة تعارضها با نوجوانشــان نیستند، مي توانند ارتباط خود را در زمینة 
موضوعات خنثي )مانند سریالهاي تلویزیوني، فوتبال، مد( که هر دو نفر به 
آن عالقه مند هستند، برقرار کنند. صحبت کردن دربارۀ این گونه موضوعها، 
مي تواند بدون تالش کردن براي دستیابي به زمینه هاي عمیق تر در ارتباط 
کالمي موجب رشد و لذت شوند. به ویژه برقراري ارتباط با یک نوجوان 
افسرده بسیار مهم مي باشــد. این کار باعث پرورش دادن رابطة شما و 
فراهم کردن »زمینة مشترکي« بین شما و نوجوانتان مي شود. اگر نوجوان 
قباًل ارتباطي با شما برقرار کرده باشد، به هنگام وجود مشکل، با احتمال 
بیشتري در جستجوي کمک شماســت. در هر حال برقراري ارتباط با 
یک فرد نوجوان لزومًا ساده نیست و مي تواند به سادگي تالشهاي شما 
را براي شناختن دنیاي فرزندتان و احساس کنار گذاشته شدن را در شما 
به حداقل برســاند. در هر حال براي برقراري رابطه با فرزند نوجوانتان 
باید ســعي کنید وقت بگذارید. وقت گذاشتن براي نوجوانتان شاید به 
این معنا باشد که شما مجبورید از مسیر شخصي خود خارج شده و به 
عالیق فرزندتان، مانند ورزش، هنر و موسیقی توجه کنید. به جاي اینکه 
او را مســخره و ســرزنش کنید و از او ایراد بگیرید، توصیه مي شود از 
جزئیات سریال تلویزیوني مورد عالقة او )به جاي این که نادیده بگیرید( 
مطلع شوید، یا تالش نمائید عالقة خود را در زمینه فوتبال با او در میان 
بگذارید. این شکلهاي ارتباطات روزانه، پایه و اساس یک رابطة خوب 

والدـ  فرزند را تشکیل مي دهد )به پژوه، 1389 و 1386(.
 

اختصاص دادن وقت مجزا براي فرزندتان
اگر فرزند نوجوان شــما افسرده اســت، این فکر خوبي است که 
تصمیم بگیرید و ســعي کنید مقداري از وقت مفید و آرامش بخش 
خــود را به او اختصــاص دهید و با او بگذرانید. ایــن کار، در ابتدا 
ســخت تر از آن اســت که  به نظر مي رســد. نوجوانان در دنیایي که 
براي خود ایجاد کرده اند، محصور شده اند و نوجوانان افسرده شاید 
بخواهند تنها باشــند ویا نخواهند والدینشان وارد حریم خصوصي 
آنان شوند. با وجود این، پافشاري و فکر کردن به راههایي که بتوانید 
زماني را به تنهایي با نوجوانتان بگذرانید، ارزشمند است. برای مثال 
با هم در پارک قدم زدن، با هم ورزش کردن و با هم به سینما رفتن. 
در هر حال فعالیتهاي طرح ریزي شــده، مانند رفتن به یک مســابقة 
فوتبال یا خرید، مي تواند مؤثر واقع شود و اغلب زماني را که به طور 
غیررسمي با یکدیگر مي گذرانید ارزش بیشتري دارد. شاید، هنگامي 
که فرزند نوجوانتان از مدرسه بازمي گردد و آمادة گپ زدن است و یا 

شــبها وقتي قصد رفتن به رختخواب را دارد، بتوانید زمان مناســبي 
پیدا کنید. هنگامي که ما از والدین مي پرســیدیم »بهترین زمان براي 
گپ زدن بــا فرزند نوجوانتان چه وقت اســت؟« یکي از بیشــترین 
پاسخها این بود، »هنگام رانندگي و زمانی که با هم تنها هستیم«. به 
همان اندازه که یک گپ خودماني راجع به مسائل روزمره لذت بخش 
اســت، وقتي شما با نوجوانتان در ماشین هستید و رانندگي مي کنید، 
مکالمه در مورد موضوعات مهم نیز مي تواند پیش کشیده شود. چیزي 
که مهم اســت به خاطر بســپارید این اســت که وقتي شما احساس 
مي کنید نوجوانتان با شما مانند یک راننده رفتار مي کند، از وقت، به 
عنوان تنها فرصتي که در اختیار دارید، بهره مند شــوید تا دریابید چه 
مســائلي در زندگي او جریان دارد و نگرانی هاي او چیست؟ او چه 
شــکوه هایي از شما یا از دیگران دارد؟ دلخوری هاي او کدام است؟ 

و دربارۀ شما چه فکر می کند؟
 

 گوش دادن فعال
فعاالنه گوش دادن، نشان دهندة رشد ارتباط شماست و به فرزند 
نوجوانتان کمک مي کند تا احساس کند درک شده  است. گوش دادن 
فعال شــامل اختصــاص دادن زمان الزم بــه فرزندانتان، هنگامي که 
عالقه مند هســتند صحبت کنند مي باشــد و چنین امري در دنیاي پر 
مشــغلة امروز، کار ساده اي نیست. همچنین گوش دادن فعال، شامل 
عــدم مداخلــه در صحبت کردن آنهــا یا نصیحت کردن یــا انتقاد و 
ســرزنش اموري که آنها بیان مي کنند، مي باشــد. فعاالنه گوش دادن 
نشــان دهندة عالقه و هم دردی و سعي شما براي درک آنها مي باشد، 
براي مثال، هنگام صحبت با فرزندتان بگویید »درســته، اون مي تونه 

379  فروردین و اردیبهشت 1390 شماره ی378و



سخت باشه«یا »من مي تونم تصور کنم که این وضعیت چقدر دردناک 
بوده«. گوش دادن فعال شامل شنیدن آنچه نوجوانان مي گویند، بدون 
تالش براي شاد کردن آنها یا صحبت کردن براي خارج کردن آنها از 

احساساتشان مي باشد. 
 گاهــی اوقات از اینکه به حرفهاي فرزندتــان در مورد رنجها یا 
ناامید ي هایش گوش کنید، مي تواند موجب آشــفتگی شــما شــود و 
امکان دارد تمایل داشــته باشید با آنها مخالفت و یا آنها را سرزنش 
کنید، این کارها موجب مي شــود آنها احســاس کنند که شما به طور 
واقعــي، مطالبي را که آنها مي گویند، درک نمي کنید و شــاید احتمال 
اینکه دوباره به شــما اطمینان کننــد را کمتر مي کند. در مقابل، گوش 
کردن فعال، به آنها کمک مي کند تا احســاس کنند شــما واقعًا سعي 
مي کنید آنچه را آنها مي گویند درک کنید و ارتباطات بعدي را تقویت 

خواهد کرد.
 والدین، اغلب در این مورد که چقدر به نگرانیهاي نوجوانشــان 
باید گوش دهند و توجه کنند، دچار ســرگرداني مي شوند و در واقع 
نگران هســتند که این کار موجب شــود نوجوانشان بیشتر در افکار 
منفي خود محدود گردد و غوطه ور شود. در حقیقت برقراري تعادل،  
ضــروري اســت، نوجوانان نه تنها به والدیني نیــاز دارند که فعاالنه 
بــه آنها گوش دهند و نگراني هایشــان را بپذیرند، بلکه انتظار دارند 
والدین به آنها قوت قلب داده و به آنان کمک کنند و در هر زمان از 

آنها حمایت و پشتیباني نمایند. 
 

 صحبت کردن با افرادي که فرزند شما را مي شناسند
 اکثر والدین به خاطر ترسیدن از برمال شدن اسرار خانواده، اغلب 
از صحبــت کردن با افرادي که فرزندشــان را مي شناســند، اجتناب 
مي کننــد. در حالي که مي تــوان آن را  به گونه اي انجــام داد که ایجاد 
حساســیت نکند. براي مثال، مي توانید در ارتباط با دبیران فرزندتان، 
این طور بگویید: »ما براي فرشــید کمی نگران هســتیم، به تازگي او 
درخانه رفتارش عوض شده، آیا شما هم تغییري در رفتار او مشاهده 
کرده اید؟« شاید خویشاوند نزدیکي )مانند خاله یا عمه( داشته باشید 
که فرزندتان را به خوبي بشناسد و همیشه صحبت کردن با او مي تواند 
ارزشــمند بوده و اطالعات مفیدي به شــما دهد. شاید ُخلق و رفتار 
فرزندتان درمحیط هاي دیگر، مانند مدرسه یا با دوستانش تغییر نکرده 
باشــد. این مي تواند موجب شــود که کمتر احتمال افسردگي بدهید، 
اگر چه بسیاري از نوجوانان افســرده سعي مي کنند احساسات خود 
را به دوستانشان و یا در مدرسه نشان ندهند و مخفي کنند. از سوي 
دیگر، چنانچه آموزگار فرزندتان متوجه تغییر او شود، این وضعیت، 
امکان بحثهاي بعدي را پدید مي آورد: آیا او با هم کالسیهای خود به 
خوبي ارتباط برقرار مي کند؟ آیا در بحثهاي کالســي شرکت مي کند؟ 
آیا این امکان وجود دارد که در خارج از خانه، مورد ســو اســتفادة 

جنسي، آزار و تهدید قرار گرفته باشد؟
 

 سخن آخر
 شــما به عنوان پدر یا مادر سعی کنید شرایط روانی و اجتماعی 
فرزند نوجوانتــان را درک کنید و به علل رفتار او پی ببرید. نوجوان 
دارای بیمها، امیدها و نگرانیهایی اســت، سعی کنید هنگام گفت وگو 
بــا او، آنها را مورد توجه قرار دهیــد. به نوجوان فرصت دهید تا در 
خلوت، حرف دلش را با شما در میان بگذارد؛ از رفتار و گفتار شما 
انتقاد کند و شــما واکنش مناســب نشان دهید. ســعی کنید با فرزند 
نوجوانتــان رفیق باشــید و بر اســاس رفق و مدارا بــا او رفتار کنید 
 و در عصر جهانی شــدن، همواره از حضرت دوســت یاری بجوئید 

)به پژوه، 1386،1389(.
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