والدين و افسردگي نوجوانان

نشانهشناسي ،علت شناسی و چند توصيه
دکتر احمد بهپژوه

دانشيار روانشناسي دانشگاه تهران

مقدمه

چکيده

يکي از موقعيتهاي بس��يار حساس��ي که گاهي اوق��ات درزندگي
در عصر جهاني شدن و در هزارۀ سوم ميالدی ،عدهاي از
نوجوانان (18-12س��ال) مشاهده ميشود ،بروز نشانههاي افسردگي
نوجوانان کشور ما مبتال به افسردگي 1ميباشند .افسردگي،
ن موقعيتها و شرايط اگر والدين
و ابتالی به افس��ردگي اس��ت .در اي 
نوع��ي اختالل روان��ي رايج اس��ت که برخ��ي از اوليا و
نوج��وان آگاهانه و عالمان��ه با نوجوان روبهرو ش��وند و او را درک
مربيان با نشانههاي آن آشنا هستند؛نوعي احساس خشم و
کنن��د و م��ورد حمايت ق��رار دهند ،از حادش��دن موقعي��ت و بروز
غضب نسبت به اطرافيان ،پرخاشگري ،احساس بيهودگي
و پوچي ،ناتواني در کس��ب ش��ادي و ّ
مش��کالت جدي و تبعات آن پيش��گيري ميکنند .اگرچه مشاوره با
ل��ذت از زندگي و
يک روانپزشک ،روانشناس يا مشاور متخصص ،امکان دارد خيلي
احس��اس غ��م و غصه .نوجواناني که افس��رده ميش��وند
زود ،شما و فرزند شما را در مسير درستي قرار دهد و او را بهسوي
براي مدتي به طور مداوم ،بيش از حد احس��اس خستگي
بهبودي هدايت کند .زيرا مالحظه ميشود که در چشماندازکنوني،در
ميکنند ،اعتماد به نفس خود را از دس��ت ميدهند ،دچار
ي بالينيکودکان و نوجوانان ،رويدادهاي فراواني
حوزة روانشناس�� 
افت در تحصيل و بياشتهاييتحصيلي ميشوند ،احساس
رخ داده ،پژوهش��هاي بيش��ماري صورت گرفته و روشهاي درماني
درماندگي و تنهايي مينمايند و افکار مأيوسانه ،بدبينانه و
جديد ارايه و افقهاي روشنتري آشکار شده است.
اوقات افکار خودآسيبي و خودکشي دارند.

منفي و گاهي
پدر و مادر شدن و بودن يکي از کارهاي بسيار حساس و دشوار،
در اين مقاله س��عي شده اس��ت والدين با نشانه شناسی و
اما لذتبخش اس��ت .ما به عنوان پدر يا مادر ،ميخواهيم به خوبي
علت شناسی افس��ردگی آشنا شوند و به آنان توصيه شود
از عهدة وظايف خود برآييم ،در حالي که برخی از ما هيچ آموزشي
قبل از مراجعه به روانش��ناس و يا مش��اور چه کارهايي
براي مادر ش��دن و پدر شدن به دست نياوردهايم و اغلبدربرخورد
را انج��ام دهن��د و از انجام چه کارهاي��ي پرهيز نمايند تا
با فرزندانمان احساس گيجي و سر درگمی ميکنيم و اميدوار هستيم
فرزندشان س�لامت رواني خود را باز يابد و مسير طبيعي
که فرايند رش��د فرزندمان به خوبي پيش رود .ميخواهيم فرزندمان
زندگي را به نيکي طي کند.
در مدرسه شاد به نظر برسد ،دوستان خوبی داشته باشد و ما بتوانيم
ب��ا آنها بهخوبي ارتباط برقرار کنيم .بديهی اس��ت والدين نوجوانان،
چند سئوال
انتظار تغييرات خلق و خو در فرزند خود را دارند که امري طبيعي و
افسردگی چيست؟
متداول اس��ت .بحث وجدل و چالش براي کسب استقالل و اقتدار،
نشانه های افسردگی کدام است؟
بهط��ور معمول ،بخش��ي از نوجواني اس��ت .اما وال��د يک نوجوان
افسردگی در نوجوانان چقدر شايع است؟
افسرده بودن ،مي تواند يک تجربة ناگوار و طاقت فرسا باشد .در بين
چه عواملیموجبافسردگی نوجوانان میشود؟
والديني که داراي فرزند افسرده هستند ،چه واکنشي بايد از خود نوجوانان ،افسردگي يک مشکل شايع است و اغلب تغييرات خاصي
را در رفتار ،پاسخهاي هيجاني و ارتباطات نوجوانان با نزديکان پديد
نشان دهند؟
آن��ان چه وظايفي به عه��ده دارند؟ و چگونه بايد با افس��ردگي ميآورد (فيتزپاتريک و شري ،2004 ،ترجمه بهپژوه و نوري.)1387 ،
روياروي��ي با افس��ردگي فرزندان ،بهطور معمول ب��راي والدين،
فرزندشان روبهرو شوند؟
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افسردگي تبديل میگردد.

نشانهشناسي افسردگي

افس��ردگي ،بهش��کلهای گوناگون بر رفتار نوجوان اثر ميگذارد و
نشانههاي آن در رفتار و وضعيت جسماني و رواني وي بروز ميکند.
در اين بخش ،نش��انههاي افسردگي براساس نظام طبقهبندي انجمن
روانپزشکي آمريکا ( )1994معرفي ميشود (نگاه کنيد به جدول .)1
جدول 1ـ نشانه شناسی افسردگی از نظر انجمن روان پزشکی آمریکا
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دورة بسيار سختي است .ممکن است شما بهعنوان پدر يا مادر براي
مدتي ،از اينکه فرزندتان افسرده شده است ،آگاه شويد ،در حالي که
به س��ختي ميتوانيد بفهميد چرا؟ ش��ايد شما اطمينان نداشته باشيد
که چطور به فرزندتان پاس��خ دهيد و می ترس��يد از اينکه ،وضيعت
ب��د را بدتر کنيد .ش��ما فرزندخود را بهخوبي ميشناس��يد ،با وجود
اين ،ممکن است بهوضوح تشخيص دهيد فرزند شما ،طور ديگري
رفتار ميکند .ش��ايد ندانيد چهکار بايد کرد يا حتي نميدانيد که بايد
درخواست کمک کنيد يا نه؟ ترسهاي عميق شما از ابتالي فرزندتان
به بيماري رواني يا خودکش��ي ش��ايد ناگفته بماند .شما دچار ترديد
هستيد که آيا والدين ديگر نيز به اندازه شما درمانده هستند؟
افس��ردگي ،عارضهاي اس��ت که همة ما با آن آش��نا هس��تيم و
روانشناس��ان از آن به عنوان «س��رما خوردگی روانی» ياد می کنند.
افس��ردگی ،نوعی اندوه درونی ،احساس خش��م و غضب نسبت به
اطرافيان است .افسردگی ،احساس بيهودگي و ترديد در مورد چيستي
زندگي و ناتواني در کس��ب احساس شادي و لذت از زندگي است.
اين حالتها بيشتر هنگامي که ما دچار استرس يا خستگی می شويم
يا مسؤليت کاري که بيش از حد توان ماست ،برعهده داريم ،يا زماني
که با يکي از اطرفيان خود مش��اجره ميکنيم ،رخ ميدهد .اغلب ما،
درکي از احساس��ات خود داريم و مطمئن هستيم که اين احساسات
گذرا هس��تند .اما گاه��ی اوقات اين وضعيت مزمن می ش��ود و به

افس��ردگی  ،هنگامی تشخیص داده میشود که وجود پنج مورد
( یا بیش��تر) از نش��انههای زیر در طی یک دورة دو هفتهای که نشان
دهندة تغییر در رفتار و کارکرد قبلی فرد است ،وجود داشته باشد:
1ـ وجـــود ُخلق افسرده در بخش عمدة روز و تقریب ًا همه روزه،
به طوری که گزارش بیمار (مانند ،احس��اس غم یا پوچی میکنم ) یا
مش��اهدات دیگران ( مانند ،فردگریان به نظر میرسد) نشان میدهد.
شایان ذکر اس��ت که در موردکودکان و نوجوانانُ ،خلق ممکن است
تحریکپذیر باشد.
2ـ کاهش قابل مالحظة عالقه یا لذت نسبت به همه یا تقریب ًا به
هم��ة فعالیتها در بخش عمدة روز ،تقریب ًا همه روزه ( به طوری که
گزارش بیمار یا مشاهدات دیگران نشان میدهد).
3ـ کاهش قابل مالحظة وزن ،بدون وجود رژیم غذایی خاص یا
افزایش قابل مالحظة وزن ( برای مثال  ،تغییر بیش از  5درصد وزن
در عرض یک ماه) یا کاهش یا افزایش اش��تها تقریب ًا هر روز .شایان
ذکر است که در مورد کودکان این مسئله را که وزن آنان در حد مورد
انتظار افزایش نمییابد ،مورد توجه قرار دهید.
4ـ اختالل در خواب ،بیخوابی یا خواب زدگی تقریب ًا همه روزه
5ـ بیقراری یا کندی روانی ـ حرکتی تقریب ًا همه روزه ( که صرف ًا
به صورت احساس ذهنی بیقراری یا کندی نبوده و از سوی دیگران
قابل مشاهده است).
6ـ خستگی یا از دست دادن انرژی تقریب ًا همه روزه
7ـاحس��اس بی ارزشی یا احس��اس گناه افراطی و بیمورد( که
ممکن است هذیانی باشد ) تقریب ًا همه روزه
8ـ کاه��ش توانایی تفکر یا تمرکز ،ی��ا بی تصمیمی  ،تقریب ًا همه
روزه( که به صورت گزارش بیماز یا مشاهده از سوی دیگران است).
9ـ اف��کار ع��ود کننده راجع به مرگ و اندیش��ه پ��ردازی دربارة
خودکشی به طور مکرر ،بدون نقشه خاص برای خودکشی .
این نشانهها نباید ناشی از بیماریهای روانی دیگر بوده یا ناشی
از تأثیر مواد یا بیماری جس��می باشد .این نشانهها باید به طور قابل
مالحظ��های در زمنیه ه��ای تحصیلی ،اجتماعی و یا س��ایر زمینهها
تأثیربگذارد.
اختاللهاي افس��ردگي در نوجوانان داراي طيف وسيعي ميباشد،
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از اختالله��اي خفيف که فرد غمگين بهنظر میرس��د و تظاهرات و
بياختياري کمي دارد تا اختاللهاي بسيار شديد که نوجوان تمايلي
ب��راي بيرون آمدن از رختخواب و خانه ندارد وعالقهاي به برقراري
ارتب��اط با ديگران (انزواي اجتماعي) و خوردن و آش��اميدن ندارد،
بهطوري ک��ه نيازمند يک فوريت روانپزش��کي ميباش��د .درجات
ديگ��ر اختالل در مح��دودة بين اين دو قرار ميگي��رد .در هر حال،
ت تفاوتهاي فردي ،بروز نش��انههای افس��ردگي
در نوجوانان بهعل 
متفاوت ميباشد ،بهطوري که حتي دو نوجوان را نميتوان يافت که
مشابه يکديگر باشند.
ëëëëëëë

ب�دون ش�ک زندگ�ي ک�ردن در
ي�ک وضعي�ت خانوادگ�ي ناام�ن و
متش�نج و يا وقت�ي يک�ي از والدين
بهخاطر ي�ک اختالل روان�ي ،اعتياد،
الکليسم يا افس�ردگي رنج ميبرند،
ميتواند زمينهساز ابتالي نوجوانان به
افسردگي باشد .نوجوانان با مشکالت
رفتاري طوالني مدت ،بيشتر مستعد
مبتال ب�ه افس�ردگي هس�تند ،مانند
مشکالت يادگيري و يا اختالل کاستي
توجه و بيش فعالي.
ëëëëëëë

افسردگي در نوجوانان چقدر شايع است؟

افس��ردگي ،بيم��اري رواني ش��ايع در عصر کنونی اس��ت و در
کش��ورهاي گوناگون جهان ،رون��دي فزاينده دارد .ام��روزه بهعلت
شيوع باالي افس��ردگي ،از آن بهعنوان «س��رماخوردگي رواني» ياد
ميش��ود .برخي از مطالعات انجام شده از طريق مصاحبه با تعدادي
از نوجوانان عادي و خانوادههايش��ان صورت گرفته است .در حالي
که تنها مصاحبههاي دقيق روانپزشکي و روان شناختی با نوجوانان
افس��رده اس��ت که ميتواند ميزان ش��يوع اين عارضه را به ما نشان
دهد .مطالعات انجام ش��ده توس��ط فيتزپاتريک و ش��ري (،2004
ترجمه بهپژوه و نوري )1387 ،نشان ميدهند که حدود پنج درصد از
نوجوانان ،دچار اختالل افسردگي هستند .اين ميزان معرف اين است
که از هر  500دانشآموز دبيرس��تاني ،حدود  25نفر دچار افسردگي
هستند .ميزان شيوع افسردگي در کودکان احتما ًال به دو درصد ميرسد
و ارقام قاطعي براي شيوع افسردگي در اين سنين وجود ندارد.
اختالل افس��ردگي در کودکان و نوجوانان ،اغلب با ناهنجاريهاي
هيجان��ي و رفت��اري ديگ��ر مانند ،ش��ب ادراري ،ناخ��ن جويدن و
پرخاش��گری همراه اس��ت .در دوران کودکي ،افسردگي در دختران
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و پس��ران به يک ميزان شايع است ،ولي در سنين نوجواني ،دختران
بيشتر از پسرها به اين اختالل مبتال ميشوند .شايان ذکر است که در
اين مورد کام ً
ال مطمئن نيستيم ،زيرا نوجوانان پسر با احتياط بيشتري
دربارة احساس��ات خود ،با ديگران صحبت ميکنند .همچنين ممکن
اس��ت پسرها نيز به اندازة دخترها از اين اختالل رنج ببرند ،ولي آن
را به ش��کلهای ديگر ،مانند تخريب ،پرخاشگري ،خشم و رفتارهاي
خصمانه نشان می دهند.

علتشناسي افسردگي

افسردگي ،براثر عوامل متعددي ايجاد ميشود و در سالهاي اخير
پيش��رفت زيادي از نظر شناخت علل ایجاد افسردگي صورت گرفته
اس��ت .ولي ،با وجود اين هنوز ش��ناخت واقعي از علل آن حاصل
نش��ده اس��ت .گفتني اس��ت که هرگ��ز تنها يک علت خ��اص براي
افسردگي وجود ندارد و افسردگي بر اثر ترکيب عوامل گوناگون بروز
ميکند .بهطوري که ميدانيم در بسياري از موقعيتها ،تعاملي بين يک
سرش��ت تحريکپذير و رويدادهاي ناخوشايند زندگي وجود دارد.
بسياري از نوجوانان افسرده ،تاريخچة افسردگي در والدين ،عمهها،
خالهها ،عموها ،داييها ،پدربزرگهايا مادربزرگهايشان دارند .وجود
نشان دهندة اساس ژنتيکي
افسردگي در خويشاوندان نوجوان لزوم ًا 
بيماري نيس��ت .يک کودک که با اعضای افس��ردة خان��واده ،بزرگ
ميشود ،ممکن است در مواجهه با يک موقعيت سخت ،بر اثر الگو
برداری همانطور رفت��ار کند که اطرافيانش در چنين وضعيتي عمل
کردهاند .در اين حالت افسردگي نوعي «رفتار آموخته شده» 3محسوب
ميشود .درهر حال تحقيقات ،نشان دادهاند که عوامل ژنتيکي ،نقش
مهمي در بروز انواع افس��ردگي دارند .به نظر ميرسد ،آنچه به ارث
ميرس��د تنها يک ژن خاص نيست بلکه «ژنتيک آسيبديده» است.
احتما ًال بس��ياري از افراد ،حامل اين ژنتيک آسيبديده ،هستند ،ولي
هرگز افسردگي معناداري را در زندگي خود تجربه نکردهاند .شايد به
اين علت است که هرگز ترکيبي از مجموعة عوامل مشکلزا ،در يک
زمان خاص براي آنها رخ نداده است .زيرا عوامل حمايتي بسياري،
مانند يک خانوادة گ��رم و با محبت آنها را محافظتکردهاند .عوامل
حمايت��ي در کودکان و نوجوانان ،ش��امل پيوندهای عاطفي و رابطة
محکم و دلگرم کننده حداقل با يکي از والدين و يا اطرافيان ميباشد.
رويداده��اي ناگ��وار زندگي که ممکن اس��ت بهعن��وان عوامل
زمينهساز ،زمينة مس��تعدي براي ابتالی به افسردگي را در نوجوانان
بهوج��ود آورند ،ش��امل ناتوانيدر برقراري رابطه ب��ا ديگران ،فوت
والدين ،از دس��ت دادن يکي از والدين در جريان طالق ،از دس��ت
دادن عزت نفس در جريان يک درگيري ،مورد سوءاس��تفاده جنسي
قرار گرفتن ،تجربه شکست در مدرسه و يا منازعه با والدين يا با يک
دوست است.
بدون ش��ک زندگي ک��ردن در يک وضعي��ت خانوادگي ناامن و
متشنج و يا وقتي يکي از والدين بهخاطر يک اختالل رواني ،اعتياد،

الکليسم يا افسردگي رنج ميبرند ،ميتواند زمينهساز ابتالي نوجوانان
به افس��ردگي باش��د .نوجوانان با مش��کالت رفتاري طوالني مدت،
بيشتر مستعد مبتال به افسردگي هستند ،مانند مشکالت يادگيري 4و يا
اختالل کاستي توجه و بيش فعالي .5همچنين نوجوانانی که تجربيات
داغديدگي،مشکالتدوستيابي ،شکست تحصيلي ،سرزنش و تحقير
ش��دن دائمي توسط والدين داشته اند ،بيش��تر در معرض افسردگی
هس��تند .عزت نفس 6چنين نوجواناني بس��يار پايين ب��وده و اغلب
ظاهري مضطرب دارند و پرخاشگرانه رفتار ميکنند.

چند توصيه به پدران و مادران

بيش��تر اوقات ،والدين نوجوانان افسرده ،ترديد دارند که عاملي
ن احس��اس د ر بين
بتوان��د وضعيت فرزندش��ان را تغيير دهد .همي 
اعضاي خانوادههاي افراد افس��رده در هر سني شايع است .چنين ب ه
نظر ميرسد که افسردگي «مسري» است و در بين نزديکان فرد انتشار
مييابد .تشخيص اينکه مشکل وجود دارد ،اولين قدم عمده بهشمار
ميرود و اينکه به عنوان يک والد «احساس توانمندي» داشته باشيد،
بسيار مهم است .اگر نوجوان شما به حالتهايي از افسردگي دچار شده
و برخي از نشانههاي افسردگي را که در بخش نشانه شناسی ذکر شد
دارد ،آگاه باش��يد که فرزندتان افسرده شده و شما بايد گامهاي مثبت
بسياري را برداريد.
در هر حال وقتي نوجوان ش��ما افس��رده است ،شايد مردد باشيد
که ،آيا اين تنها يک کجخلقي مخصوص اين سن است يا مرحلهاي
از يک مش��کل جدي به ش��مار م��يرود .اغلب ،صحب��ت کردن با
افرادي که فرزندتان را بهخوبي ميشناس��ند ،مانند معلمان ،دوستان
فرزندتان ،ميتواند س��ودمند باش��د ،زيرا نظر آنها را نسبت به آنچه
فرزندتان انجام ميدهد ،متوجه ميش��ويد .شايد ديگران فرزند شما
را بهگونهاي متفاوت ببينند و اطالعاتي که آنها به شما ميدهند کمک
کند تا وضعيت او را با وضوح بيش��تري ارزيابي کنيد .براي درمان و
مقابله با افس��ردگي ک��ودکان و نوجوانان،روشهاي گوناگوني ،مانند
دارودرمان��ي ،ش��ناختدرماني و خانوادهدرمان��ي و نظاير آن مورد
اس��تفاده قرار ميگيرد که هرکدام تأثير قابل توجهي را در بر داردّ .اما
در ميان اين روشها ،خانوادهدرماني و اصالح روابط والد  -فرزند از
اهميت خاصي برخوردار است .از اينرو ،در اين بخش با استفاده از
رهنمودهاي خانم دکتر کرول فيتز پاتريک و آقاي دکتر جان شري در
کتاب روشهاي مقابله با افسردگي نوجوانان :راهنماي والدين چند
توصيه مهم به والدين ارائه ميشود تا براي مقابله با افسردگي فرزند
نوجوانش��ان به کار برند .اگرچه همزمان ،مشاوره با يک روانشناس
ميتواند گام بسيار مهمي در راه درمان افسردگي قلمداد شود.

خانواده ميتوانند انجام دهند .چنانچه نوجوان شما دچار افسردگي شود،
بررسي دقيق تاريخچه و شرايط خانوادگي بسيار ارزشمند است .بهطور
کلي ،والدين از فشاري که بر اثر جدايي و طالق والدين برنوجوانان وارد
ميشود ،آگاهي دارند ،ولي شايد از تأثيرات نامطلوب فشارهاي درسي،
«درس بخوان ،درس بخوان! ،اگر درس نخواني بدبخت ميش��وي! اگر
درس نخواني ،آبرويمانمیرود!»مشاجرههاي خانوادگي و کشمکشهاي
زناش��ويي طوالني مدت ،اعتياد به مواد مخدر و الکل والدين ،اطالعي
نداشته باشند .شما به عنوان يک والد ،ممکن است آموخته باشيد با وجود
چنين مشکالتي زندگي کنيد ،اما براي فرزندتان سروکار داشتن با چنين
مسائلي هرگز آسان نيست .از اينرو ،تشخيص اينکه اينگونه مسائل و
مشکالت ميتوانند موجبات پديد آمدن افسردگي نوجوان باشند ،ممکن
است باعث شود شما فکري کنيد و اولين گامها را برداريد.
آيا ممکن است شما به عنوان يک والد پرمشغله ،کارهاي زيادي
بر عهده داشته باشيد و وقت يا انرژي کمي را براي برقراري ارتباط
با نوجوانتان اختصاص دهيد؟ زمانيکه نوجوان ميخواهد از والدين
جداشود تا مستقل گردد و تالش ميکند به عضويت گروه همساالن
در آيد ،اغلب احس��اس تنهايي و اضطراب مينمايد .بنابراين ،گاهي
اوقات سعي کنيد به عنوان يک پدر يا مادر آرامش خود را حفظ کنيد
و با اختصاص دادن زمان بيشتري با نوجوانتان ارتباط برقرار نماييد.
همان طور که گفته اند «افس��رده دلی ،افس��رده کند انجمنی را»،
زندگ��ي کردن با کس��ي که افس��رده اس��ت به س��ادگي موجب پديد
آمدن احس��اس غرق شدگي در محيط افسرده ميش��ود .به گونهاي
که تقريب ًا افس��ردگي به همه س��رايت کرده و احس��اس ميشود هيچ
کاري نميتوان انجام داد .ولي والدين ميتوانند در دورة افس��ردگي
فرزندش��ان ،کارهاي بس��يار زيادي براي کمک به خود و فرزندشان
انج��ام دهند .در حقيقت پدر و مادر براي کمک به بهبود فرزند خود
و بازگش��ت وي به زندگي عادي بعد از يک دورة افس��ردگي ،بسيار
تأثيرگذار هستند.

تشخيص موقعيتهاي مطلوب

وقتي نوجوان ،افس��ردگي خود را به ص��ورت تحريکپذيري و
خش��م بروز ميدهد ،آنچه ش��ايع است اين اس��ت که والدين نيز به
روش��هاي مش��ابه واکنش نش��ان ميدهند که اين وضعيت ميتواند
موجب وخيمتر ش��دن اوضاع شود و منجر به افزايش فاصله بيشتر
بين آنها و فرزندش��ان گردد .در اين زمان ،توصيه ميشود از موقعيت
فاصله بگيريد و بينديش��يد چه وقايعي در خان��واده رخ داده و براي
دختر يا پس��رتان چه اتفاقی افتاده اس��ت؟ آنها چه احساسی دارند؟
چه عاملي خش��م آنها را تحريک کرده اس��ت؟ هنگامي که نوجوان
پاسخ خوبي به سئواالت مستقيم در اين زمينهها نميدهد امکان دارد،
پاسخ متداول اين باشد که همه چيز خوب است يا بيانگر اين است
کمک در درون خانواده
اينکه بدانيم همة نوجوانان افسرده نياز به کمکهاي تخصصي ندارند ،که بهطور گس��تاخانه نصيحت والدين را رد می کنند (حوصله ندارم!
ميتواند دل گرم کننده باشد .کارهاي زيادي هست که والدين و اعضاي بحث را تمام کن!) .تالش کردن براي ش��ناخت موقعيتهای مطلوب،
شمارهی378و  379فروردین و اردیبهشت 1390

توگوي قابل درک بسيا ر مهم بوده
پذيرش فرزندتان و انجام يک گف 
و به فرزندتان کمک ميکند تا با شما درد دل کند .نوجوانان ،صحبت
کردن با يک نفر (اغلب پدر يا مادر يا يک دوست) را ،بزرگترين عامل
براي غلبه بر افسردگيشان گزارش کردهاند.

برقراري ارتباط مداوم

بس��ياري از والدين دريافتهاند ،در حالي که ق��ادر به بحث کردن در
زمينة تعارضها با نوجوانش��ان نيستند ،ميتوانند ارتباط خودرا در زمينة
موضوعات خنثي (مانند سريالهاي تلويزيوني ،فوتبال ،مد) که هر دو نفر به
آن عالقهمند هستند ،برقرار کنند .صحبت کردن دربارۀ اين گونه موضوعها،
ميتواند بدون تالش کردن براي دستيابي به زمينههاي عميقتر در ارتباط
کالمي موجب رشد و لذت شوند .بهويژه برقراري ارتباط با يک نوجوان
افسرده بسيار مهم ميباش��د .اين کار باعث پرورش دادن رابطة شما و
فراهم کردن «زمينة مشترکي» بين شما و نوجوانتان ميشود .اگر نوجوان
قب ً
ال ارتباطي با شما برقرار کرده باشد ،به هنگام وجود مشکل ،با احتمال
بيشتري در جستجوي کمک شماس��ت .در هر حال برقراري ارتباط با
يک فرد نوجوان لزوم ًا ساده نيست و ميتواند به سادگي تالشهاي شما
را براي شناختن دنياي فرزندتان و احساس کنار گذاشته شدن را در شما
به حداقل برس��اند .در هر حال براي برقراري رابطه با فرزند نوجوانتان
بايد س��عي کنيد وقت بگذاريد .وقت گذاشتن براي نوجوانتان شايد به
اين معنا باشد که شما مجبوريد از مسير شخصي خود خارج شده و به
عاليق فرزندتان ،مانند ورزش ،هنر و موسيقی توجه کنيد .به جاي اينکه
او را مس��خره و س��رزنش کنيد و از او ايراد بگيريد ،توصيه ميشود از
جزئيات سريال تلويزيوني مورد عالقة او (به جاي اينکه ناديده بگيريد)
مطلع شويد ،يا تالش نمائيد عالقة خود را در زمينه فوتبال با او در ميان
بگذاريد .اين شکلهاي ارتباطات روزانه ،پايه و اساس يک رابطة خوب
والد ـ فرزند را تشکيل ميدهد (به پژوه 1389 ،و .)1386

ش��بها وقتي قصد رفتن به رختخواب را دارد ،بتوانيد زمان مناس��بي
پيدا کنيد .هنگامي که ما از والدين ميپرس��يديم «بهترين زمان براي
گپزدن ب��ا فرزند نوجوانتان چه وقت اس��ت؟» يکي از بيش��ترين
پاسخها اين بود« ،هنگام رانندگي و زمانی که با هم تنها هستيم» .به
همان اندازه که يک گپ خودماني راجع به مسائل روزمره لذتبخش
اس��ت ،وقتي شما با نوجوانتان در ماشين هستيد و رانندگي ميکنيد،
مکالمه در مورد موضوعات مهم نيز ميتواند پيشکشيده شود .چيزي
که مهم اس��ت بهخاطر بس��پاريد اين اس��ت که وقتي شما احساس
ميکنيد نوجوانتان با شما مانند يک راننده رفتار ميکند ،از وقت ،به
عنوان تنها فرصتي که در اختيار داريد ،بهرهمند ش��ويد تا دريابيد چه
اختصاص دادن وقت مجزا براي فرزندتان
مس��ائلي در زندگي او جريان دارد و نگرانیهاي او چيست؟ او چه
اگر فرزند نوجوان ش��ما افسرده اس��ت ،اين فکر خوبي است که ش��کوههايي از شما يا از ديگران دارد؟ دلخوریهاي او کدام است؟
تصميم بگيريد و س��عي کنيد مقداري از وقت مفيد و آرامش بخش و دربارۀ شما چه فکر می کند؟
خ��ود را به او اختص��اص دهيد و با او بگذرانيد .اي��ن کار ،در ابتدا
س��ختتر از آن اس��ت که به نظر ميرس��د .نوجوانان در دنيايي که
گوش دادن فعال
براي خود ايجاد کردهاند ،محصور شدهاند و نوجوانان افسرده شايد
فعاالنه گوش دادن ،نشان دهندة رشد ارتباط شماست و به فرزند
بخواهند تنها باش��ند ويا نخواهند والدينشان وارد حريم خصوصي نوجوانتان کمک ميکند تا احساس کند درک شده است .گوش دادن
آنان شوند .با وجود اين ،پافشاري و فکر کردن به راههايي که بتوانيد فعال ش��امل اختص��اص دادن زمان الزم ب��ه فرزندانتان ،هنگامي که
زماني را به تنهايي با نوجوانتان بگذرانيد ،ارزشمند است .برای مثال عالقهمند هس��تند صحبت کنند ميباش��د و چنين امري در دنياي پر
با هم در پارک قدم زدن ،با هم ورزش کردن و با هم به سينما رفتن .مش��غلة امروز ،کار سادهاي نيست .همچنين گوش دادن فعال ،شامل
در هر حال فعاليتهاي طرحريزي ش��ده ،مانند رفتن به يک مس��ابقة ع��دم مداخل��ه در صحبت کردن آنه��ا يا نصيحت کردن ي��ا انتقاد و
فوتبال يا خريد ،ميتواند مؤثر واقع شود و اغلب زماني را که بهطور س��رزنش اموري که آنها بيان ميکنند ،ميباش��د .فعاالنه گوش دادن
غيررسمي با يکديگر ميگذرانيد ارزش بيشتري دارد .شايد ،هنگامي نش��ان دهندة عالقه و همدردی و سعي شما براي درک آنها ميباشد،
که فرزند نوجوانتان از مدرسه بازميگردد و آمادة گپ زدن است و يا براي مثال ،هنگام صحبت با فرزندتان بگوييد «درس��ته ،اون ميتونه
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سخت باشه»يا «من ميتونم تصور کنم که اين وضعيت چقدر دردناک
بوده» .گوش دادن فعال شامل شنيدن آنچه نوجوانان ميگويند ،بدون
تالش براي شاد کردن آنها يا صحبت کردن براي خارج کردن آنها از
احساساتشان ميباشد.
گاه��ی اوقات از اينکه به حرفهاي فرزندت��ان در مورد رنجها يا
ناامي ديهايش گوش کنيد ،ميتواند موجب آش��فتگی ش��ما ش��ود و
امکان دارد تمايل داش��ته باشيد با آنها مخالفت و يا آنها را سرزنش
کنيد ،اين کارها موجب ميش��ود آنها احس��اس کنند که شما بهطور
واقع��ي ،مطالبي را که آنها ميگويند ،درک نميکنيد و ش��ايد احتمال
اينکه دوباره به ش��ما اطمينان کنن��د را کمتر ميکند .در مقابل ،گوش
کردن فعال ،به آنها کمک ميکند تا احس��اس کنند ش��ما واقع ًا سعي
ميکنيد آنچه را آنها ميگويند درک کنيد و ارتباطات بعدي را تقويت
خواهد کرد.
والدين ،اغلب در اين مورد که چقدر به نگرانیهاي نوجوانش��ان
بايد گوش دهند و توجه کنند ،دچار س��رگرداني ميشوند و در واقع
نگران هس��تند که اين کار موجب ش��ود نوجوانشان بيشتر در افکار
منفي خود محدود گردد و غوطهور شود .درحقيقت برقراري تعادل،
ض��روري اس��ت ،نوجوانان نه تنها به والديني ني��از دارند که فعاالنه
ب��ه آنها گوش دهند و نگرانيهايش��ان را بپذيرند ،بلکه انتظار دارند
والدين به آنها قوت قلب داده و به آنان کمک کنند و در هر زمان از
آنها حمايت و پشتيباني نمايند.

صحبت کردن با افرادي که فرزند شما را ميشناسند

اکثر والدين به خاطر ترسيدن از برمال شدن اسرار خانواده ،اغلب
از صحب��ت کردن با افرادي که فرزندش��ان را ميشناس��ند ،اجتناب
ميکنن��د .در حالي که ميت��وان آن رابهگونهاي انج��ام داد که ايجاد
حساس��يت نکند .براي مثال ،ميتوانيد در ارتباط با دبيران فرزندتان،
اينطور بگوييد« :ما براي فرش��يد کمی نگران هس��تيم ،به تازگي او
درخانه رفتارش عوض شده ،آيا شما هم تغييري در رفتار او مشاهده
کردهايد؟» شايد خويشاوند نزديکي (مانند خاله يا عمه) داشته باشيد
که فرزندتان را به خوبي بشناسد و هميشه صحبت کردن با او ميتواند
ارزش��مند بوده و اطالعات مفيدي به ش��ما دهد .شايد ُخلق و رفتار
فرزندتان درمحيطهاي ديگر ،مانند مدرسه يا با دوستانش تغيير نکرده
باش��د .اين ميتواند موجب ش��ود که کمتر احتمال افسردگي بدهيد،
اگرچه بسياري از نوجوانان افس��رده سعي ميکنند احساسات خود
را به دوستانشان و يا در مدرسه نشان ندهند و مخفي کنند .از سوي
ديگر ،چنانچه آموزگار فرزندتان متوجه تغيير او شود ،اين وضعيت،
امکان بحثهاي بعدي را پديد ميآورد :آيا او با همکالسیهای خود به
خوبي ارتباط برقرار ميکند؟ آيا در بحثهاي کالس��ي شرکت ميکند؟
آيا اين امکان وجود دارد که در خارج از خانه ،مورد س��و اس��تفادة
جنسي ،آزار و تهديد قرار گرفته باشد؟

سخن آخر

ش��ما به عنوان پدر يا مادر سعی کنيد شرايط روانی و اجتماعی
فرزند نوجوانت��ان را درک کنيد و به علل رفتار او پی ببريد .نوجوان
دارای بيمها ،اميدها و نگرانیهايی اس��ت ،سعی کنيد هنگام گفتوگو
ب��ا او ،آنها را مورد توجه قرار دهي��د .به نوجوان فرصت دهيد تا در
خلوت ،حرف دلش را با شما در ميان بگذارد؛ از رفتار و گفتار شما
انتقاد کند و ش��ما واکنش مناس��ب نشان دهيد .س��عی کنيد با فرزند
نوجوانت��ان رفيق باش��يد و بر اس��اس رفق و مدارا ب��ا او رفتار کنيد
و در عصر جهانی ش��دن ،همواره از حضرت دوس��ت ياری بجوئيد
(بهپژوه.)1386،1389 ،
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