
اگر افسردگی در نوجوانان درمان نشود، مشکالت زیر را 
:پدید می آورد

افسردگی موجب کاهش انرژي و بروز :مشکالت در مدرسه*
در مدرسه این موضوع منجر به حضور . مشکالت در تمرکز می شود

کم رنگ و ناامیدي در کارها و تکالیف مدرسه ي دانش آموزي که 
.قبالً خوب بود، می شود

بسیاري از نوجوانان افسرده، از خانه فرار نموده یا :رار کردنف*
این تالش ها معموالً یک راه . درباره ي فرار از خانه صحبت می کنند

.فرار براي کمک خواستن است
نوجوانان در تالش براي خوددرمانی افسردگی :استفاده از مواد*

که متأسفانه شان هستند و معموالً از الکل و مواد استفاده می کنند
.استعمال مواد اوضاع را بدتر می کند

افسردگی می تواند احساساتی از قبیـل زشـتی،   :خود کمتر بینی*
.کم رویی، شکست و احساس بی ارزشی را تشدید کند

بی اشتهایی، تفریحات کـاذب ماننـد شـراب    :اختالل در خوردن*
خواري و رژیم نادرسـت، اغلـب عالمـت هـایی از افسـردگی پنهـان      

.هستند
نوجوانان براب فرار از مشکالت، ممکن اسـت  :اعتیاد به اینترنت*

به اینترنت اعتیاد پیدا کنند اما استفاده ي بیش از حد رایانه، تنهایی 
.شان را افزایش می دهد و آنان را بیش تر افسرده می کند

بریدن، سوزاندن و دیگر انواع آسیب زدن به :آسیب زدن به خود*
.ود، مربوط به افسردگی هستنداعضاي بدن خ

نوجوانـان افسـرده ممکـن اسـت     :بی مالحظه و بی اعتنا بودن*
...کارهاي خطرناکی انجام دهند مانند رانندگی بی دقت و

برخی از نوجوانان افسرده، خشـن و تنـداخالق     :خشونت و تندي*
.می شوند

نوجوانانی که بطور جدي افسرده هستند، اغلب تـالش  :خودکشی*
می کنند تا درباره ي خودکشی فکر کنند، صحبت نمایند یـا جلـب   

.توجه کنند

:ر نوجوانانعالئم هشدار دهنده ي خودکشی د
تعداد بی شمار وهشداردهنده اي از نوجوانان در رابطه با خودکشی، 

طبق گزارش . تالش خود را انجام می دهند و موفق می شوند
24تا 15سومین عامل مرگ در سنین » خودکشی« محققان 

در بیش تر نوجوانانی که در افکار خودکشی غوطه ور . سالگی است
تالل هاي روانشناختی، نقش مهمی هستند، افسردگی یا دیگر اخ

در نوجوانان افسرده اي که دارو مصرف می کنند، خطر . دارد
.خودکشی به مراتب بیش تر است

به دلیل خطر خیلی جدي خودکشی در نوجوانان افسرده، باید از 
:آنان خواست که اعمال زیر انجام دهند

.صحبت کردن یا گفتن جمالت خنده آور  درباره ي خودکشی*
انجام دادن رفتارهاي بی مالحظه یا داشتن تصادف هاي زیاد که *

.منجر به صدمه می شود
.بخشیدن و از دست دادن پاداش هایی که متعلق به آن است*
.ستان و خانوادهوگفتن خداحافظی به د*

نصرت اله پور افکاري- خالصه روانپزشکی:منبع

بسمه تعالی

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آماده ارائه 19الی 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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افسردگی در جوانان



بیقراري و آشفتگی-
ه احساس ناچیزي و گنا-
فقدان جدیت و انگیزه-
خستگی و فقدان انرژي-
تمرکز بر مشکالت-
اندیشیدن به مرگ و خودکشی-

:تفاوت افسردگی نوجوانان و بزرگساالن
افسردگی در نوجوانان، تفاوت هاي زیادي با افسردگی در 

نشانه هاي زیر، بیش تر در نوجوانان معمول . بزرگساالن دارد
:است تا در بزرگساالن

:کج خلقی و عصبانیت*
کج خلقی نسبت به ناراحتی، اغلب یک حالت غالب در 

ممکن است آنان ترش رو و ناامید . نوجوانان افسرده است
باشند و یا این که هر لحظه آماده ي طغیان عصبانیت خود 

.باشند
:دردها و ناراحتی هاي غیر قابل توضیح*

ند سردرد و نوجوانان افسرده بیش تر از دردهاي فیزیکی مان
اگر با معاینه ي فیزیکی، علت . معده درد شکایت می کنند

پزشکی براي این دردها پیدا نکنند، این دردها و ناراحتی ها 
.می تواند بیانگر افسردگی باشد

:حساسیت زیاد به عیب جویی و انتقاد*
نوجوانان افسرده با احساس ناچیزي که موجب می شود آنان 

پذیرش از جانب دیگران و شکست، در مقابل انتقاد، عدم
.آسیب پذیر باشند، به ستوه می آیند

:کناره گیره از برخی افراد اما نه همه*
در حالی که بزرگساالن هنگام افسردگی مراقب هستند که 

خود را از دیگران جدا کنند، نوجوانان برخی از دوستان شان را 
ت به قبل، با وجود این، نوجوانان افسرده نسب. نگه می دارند

کمتر اجتماعی می شوند، از پدر و مادرشان کناره گیري می 
کنند و با افرادي که متفاوت از دیگران هستند، ارتباط برقرار 

.می کنند

.

نوجوانان افسرده با پیچیده کردن مسائل، نه تنها ناراحت به 
. گیري نمی کنندنظر نمی رسند، بلکه از دیگران هم کناره 

براي برخی از نوجوانان افسرده، نشانه هایی مانند کج خلقی، 
.پرخاشگري و خشم، برجسته به نظر می رسد

:عالئم و نشانه هاي افسردگی در نوجوانان
ناراحتی و ناامیدي-
کج خلقی، عصبانیت یا خصومت-
اشک بار بودن یا اغلب گریان بودن-
اده و دوستانکنار کشیدن از خانو-
فقدان عالقه به فعالیت-
تغییر عادت هاي خواب و خوراك-

درك و فهمیدن افسردگی نوجوانان
جوانان، تصورهاي اشتباه درباره ي به طور کلی به تعداد نو

دوران جوانی، دوران بسیار ! بله. جود داردافسردگی شان و
ایسته ها و احتیاجات این ت اما بیش تر جوانان، بسختی س

ن دوستان خوب و موفقیت در مدرسه یا دوران را با داشت
فعالیت هاي بیرونی و با رشد اندام هاي بدن خود، متعادل و 

. کنترل می کنند 
بد تصادفی، قابل انتظار هايدر این دوران، حالت ها واخالق 

افسردگی می . موضوع متفاوتی ست» افسردگی « است اما
شخصیت نوجوانان را تخریب کند و موجب غوطه ور تواند

.شدن آنان در حالت هاي یاس و ناامیدي و عصبانیت شود
حقیقت این است که افسردگی خیلی  بیش از آنچه که اکثر 

ه مردم فکر می کنند،به نوجوانان آسیب می رسانند، اگرچ
گفته ي کارشناسان، تنها افسردگی قابل درمان است اما به 

.نوجوانان کمک می خواهنددرصد 20
با وجود اینکه بزرگساالن توانایی جست و جوي کمک و 

نوجوانان به والدین، معلمان و معموالًمراقبت از خود را دارند، 
متکی هستند تا مشکالت خود را بشناسند و یا دیگر مراقبان 

در صدد درمان آن برآیند، بنابراین اگر شما در منزلتان نوجوان 
است که بدانید که افسردگی چگونه ظاهر می شود دارید، مهم

و در صورت  مشاهده ي عالئم هشدار دهنده، چه کاري باید 
انجام دهید؟

نوجوانان با فشارهاي روحی زیادي روبه رو می شوند، از 
تغییرات دوران بلوغ گرفته تا سواالتی درباره ي اینکه این که 

طبیعی از کودکی به آنان کیستند و به کجا تعلق دارند؟ انتقال
بزرگسالی، می توان درگیري هاي بین والدین و نوجوانان به 
وجود آورد چون در این دوران، حس دفاع از استقالل شخصی 

تعاریف تشخیص تفاوت ها بین با این . به آنان دست می دهد
ران نوجوانی، .افسردگی و حالت ها و بد اخالقی هاي طبیعی د

.کار آسانی نیست


