
اختالف نظر در هر رابطه اي 
به ويژه رابطه زناشويي كامال 
طبيعي و قابل پيش بيني است 
و نبايد از آن ترسيد و واهمه 
را  خود  قبل  از  بايد  برعكس  اتفاقا  داشت. 
براي مواجهه و رويارويي با مشكالت و بروز 
تفاوت ها آماده كرد. ضمن اينكه هرگز نبايد مسائل، 
مشكالت و اختالف نظرات خود با همسرمان را 
بدون اطالع و توافق او با خانواده هايمان در ميان 
بگذاريم. توجه داشته باشيم امكان دارد ما بعد از 
مدتي با همسرمان به توافق برسيم و مشكل مان از 
بين برود اما خانواده ها تصور مي كنند زندگي ما 
با مشكالت فراواني روبروست و مشكل اساسي 
زندگي زناشويي ما هم فقط تقصير همسرمان است. 
به اين ترتيب هم آنها نمي توانند او را ببخشند. 
درواقع اضطراب و نگراني خانواده ما براساس 
اطالعات ناقصي است كه آنها از جعبه سياه زندگي 
ما دارند و بر همان اساس هم راهكارهايي به ما 
مي دهند كه نمي تواند كمك زيادي به ما بكند. 
ضمن اينكه وقتي افراد ديگر از اختالف ما با 
همسرمان بااطالع باشند رفتارشان با او تغيير مي كند 
و همين موضوع باعث بروز مشكالت بيشتري 
مي شود. چطور مي توانيم در اين زمينه تعادل 
ايجاد كنيم؟ با دكتر سيما قدرتي، روان شناس و 
مشاور در مورد اين مشكالت گفت وگو كرده ايم. 

: قبل ازدواج بايد به چه نكاتي توجه 
كرد؟ 

توجه داشته باشيم فرد وقتي ازدواج مي كند بايد 
آگاهي هايي از چگونگي برقراري رابطه موفق داشته 
باشد. در غير اين صورت نمي تواند رابطه خوبي 
داشته باشد. بوئن يكي از نظريه پردازان روان شناس 
عقيده دارد يكي از مهم ترين شرايط در اين خصوص 
اين است كه »تمايزيافته« باشد؛ يعني فرد قادر 
باشد زماني كه در شرايط بحراني قرار مي گيرد  
تصميمات احساسي را از تصميمات منطقي متمايز 
كند. درواقع تفكيك قائل شدن بين احساس و 
منطق در حل مشكالت زناشويي و خانوادگي 
بسيار مهم است. ضمن اينكه اگر براي افرادي 
كه تمايزيافته هستند ناراحتي پيش بيايد فوری به 
هم نمي ريزند و مي توانند هم به خودشان و هم 
ديگران كمك كنند اما افرادي كه چنين توانايي ای 
ندارند نمي توانند مرزهاي خودشان را با اطرافيان 

حفظ كنند. گاهي در صورت بروز مشكل براي 
يكي از اعضاي خانه نمي توانيم به خوبي به او 
كمك كنيم چون به جاي تسلط كافي بر شرايط 
و نگاه منطقي به همه جوانب آنقدر احساساتي 
و درگير مي شويم كه نمي توانيم راه حل منطقي 
پيشنهاد دهيم. بعضي مواقع هم خيلي بي احساس 
مي شويم كه اين هم مشكل ساز است و روابط را 
سرد و بي حاصل مي كند اما فرد موفق مي تواند با 
غلبه بر احساس به راهكارهاي عملي و قابل اجرا 
دست پيدا كند. براي رسيدن به تمايز بين منطق 
و احساس بايد از قبل در خانواده اي باشيم كه از 
مهارت كافي در اين زمينه برخوردار باشيم؛ يعني 
اگر والدين ما به ميزان كافي هنگام رويارويي با 
مشكالت تمايزيافته نباشند ما هم نمي توانيم درست 
عمل كنيم اما با تمرين زياد حتما مي توانيم به تدريج 

به نتيجه بهتري دست يابيم. 
: رابطه سالم چگونه رابطه اي است؟ 
به طور كلي در نظريه هاي خانواده درماني اعتقاد بر 
اين است كه ارتباط سالم بين همسران رابطه اي است 
كه زن و شوهر خودشان بتوانند رابطه دونفره شان 
را مديريت كنند و هنگام بروز مشكالت هم هر 
دو بتوانند با حمايت از همديگر مشكل شان را حل 

كنند، بدون اينكه نياز به شخص ديگري داشته 
باشند. البته اين به معناي مشورت نكردن نيست. 
در واقع آنچه مشكل زاست وابسته بودن به نظر 
ديگران است، نه مشورت كردن.  زماني كه سيستم 
دونفره نتواند به دوام و بقاي خود ادامه دهد و با 
توجه به اينكه سيستم نيز هميشه تمايل به حفظ 
ثبات خود دارد، ناچار به جذب شخص يا اشخاص 
ديگري به داخل خود خواهد بود؛ يعني ساختن 
»مثلث« باعث بازگشت امنيت و ثبات به سيستم 
خواهد شد. البته اين ثبات و امنيت اغلب موقت 
است و براي دوام يافتن دو طرف اصلي رابطه نياز 
به آگاهي بيشتر درباره روش هاي گوناگون »حل 
مساله« و »مديريت بحران« دارند. فرض كنيم زن 
و شوهري نمي توانند بر سر موضوع مهمي با هم 
به توافق برسند و به همين دليل دچار مشكل و 
درگيري مي شوند. در چنين مواقعي با فرد ديگري 
مثلث سازي مي كنند اما موضوع مهم اين است كه 
بايد به فكر برقراري و رسيدن به ثبات و آرامش 
دائم بود، نه امنيت كوتاه مدت و مقطعي. ضمن 
اينكه وارد كردن نفر سوم به يك رابطه دونفره نيز 
حتما بايد با توافق هر دو طرف باشد، نه اينكه يك 
نفر به تنهايي ترجيح بدهد فقط با خانواده خود 

در مورد مشكالت خانوادگي و روابط عاطفي با 
همسرش گفت وگو كند. 

: تا چه حد مي توان با اطرافيان مشورت 
كرد؟ 

اغلب افراد به خصوص زنان دوست دارند هنگام 
بروز مشكالت با ديگران صحبت و نظرخواهي كنند 
اما بايد توجه داشته باشيم افراد با توجه به روحيات 
خود نسبت به مشكالتشان تصميم مي گيرند و كسي 
نمي تواند به جاي آنها تصميم بگيرد. بهتر است در 
چنين مواردي ابتدا ببينيم با چه هدفي دست به 
چنين كاري مي زنيم و حتما به خاطر داشته باشيم 
درنهايت تصميم گيرنده نهايي خود ما هستيم و 
ديگران فقط مي توانند به ما مشورت بدهند. وقتي 
مي خواهيم در مورد مشكالتمان مثال با والدين مان 
صحبت كنيم بايد به طور مشخص از اشكاالتي كه 
در رابطه مان به وجود آمده، بگوييم، نه اينكه آنقدر 
از طرف مقابل مان بدگويي كنيم كه اگر مشكل مان 
هم حل شد آنها حاضر نباشند ديگر او را مانند قبل 
بپذيرند. درواقع نبايد مسائل و مشكالت خود را 
بدون اطالع و توافق همسرمان با خانواده هايمان 
مطرح كنيم چون آنها حتي بعد از بهبود رابطه هم 
فكر مي كنند زندگي ما مشكالت زيادي دارد و 

همين موضوع باعث ناراحتي شان مي شود. 
نهايي  راه حل  به  مي توان  چگونه   :

دست يافت؟ 
وقتي والدين و دوستان و آشنايان ما فكر كنند 
زندگي مان مشكالت زيادي دارد با توجه به دانسته هاي 
ناقصي كه از جعبه سياه زندگي زناشويي ما دارند 
راه حل هاي مختلفي پيشنهاد مي دهند؛ روش هايي كه 
با توجه به تجربيات خود به آنها رسيده اند و شايد 
با توجه به مشكالت ما نتواند راه حل مناسبي باشد.  
البته شنيدن تجربه ديگران براي ما مفيد و خوشايند 
است ولي ما براي رسيدن به نتيجه بهتر حتما بايد 
دست به اقدامات مهم تري بزنيم و به حرف ها و 
نظريات ديگران اكتفا نكنيم، مثال با آگاهي بيشتر نسبت 
به عاليق و خواسته هاي همسرمان بيشتر با دنياي 
متفاوت او آشنا شويم.مطالعه كتاب يا جستجو در 
اينترنت هم مي تواند تا اندازه اي مفيد واقع شود اما 
مراجعه به كارشناس و متخصص قطعا نتيجه بهتري 
خواهد داشت. ضمن اينكه در تمام اين موارد ما 
بايد بيش از آنكه به فكر جستجو و يافتن اشتباهات 
همسرمان باشيم، مشكل خودمان را بررسی كنيم. 
ما هيچ وقت نمي توانيم انتظار داشته باشيم ديگران 
مطابق ميل ما عمل كنند يا به خاطر ما رفتارشان را 
تغيير دهند. فقط مي توانيم خواسته هاي خودمان را 

به طور دقيق و كامل بيان كنيم. 
: براي بهبود رابطه چه كارهايي مي توان 

انجام داد؟
همه ما مي توانيم براي بهبود رابطه خود تالش 
كنيم؛ اگر الزم است در عملكرد خود تغييراتي به 
وجود بياوريم و بعد از آن تصميم بگيريم. ضمن 
اينكه دقت كنيم و ببينيم سهم ما در به وجود آمدن 
مشكالت موجود در روابط عاطفي مان چقدر است؛ 
گاهي ميزان حساسيت ها و دلبستگي هاي ما آنقدر 

زياد است كه نمي توانيم به راحتي از مسائل عبور 
كنيم. آنقدر موضوعي را كه از نظر طرف مقابل 
اهميت زيادي ندارد براي خودمان مهم و بزرگ تلقي 
مي كنيم و به همان گونه هم براي ديگران نقل قول 
مي كنيم كه نمي توانيم به سادگي از آن عبور كنيم. 
امكان دارد ديگران هم با توجه به ناراحتي هاي زياد 
ما حق را به ما بدهند. به اين ترتيب از خود قرباني 
مي سازيم كه هيچ راهي پيش رويش نيست. طرف 
مقابل را هم شخص زورگو و بي انصافي مي دانيم 
كه كمترين توجهي به خواسته هاي ما ندارد. وقتي 
به چنين نقطه اي مي رسيم »بخشش« برايمان سخت 
مي شود و نه تنها تالشمان براي بهبود رابطه و رسيدن 
به راه حل و درمان به جايي نمي رسد، بلكه ديگر 
لزومي هم به از بين رفتن مشكالت نمي بينيم چون 
احساس خستگي و درماندگي رسيدن به توافق و 

راه حل واقعي را بسيار سخت مي كند. 
: چگونه مي توان در رابطه به آرامش 

رسيد؟
بسياري از افراد تمايل دارند براي اينكه بتوانند 
خودشان را آرام كنند از مشكالت شان صحبت 
كنند. گاهي هم فقط با صحبت كردن درباره آن تا 
حدودي آرامش پيدا مي كنند اما بايد توجه داشت 
زماني كه ديگران به ويژه والدين از مشكالت ما 
باخبر مي شوند، عالوه بر اينكه به طور ناخودآگاه 
رفتارشان با همسرمان تغيير مي كند، آزرده خاطر و 
نگران مي شوند. حتي شايد ديگر نتوانند نگرش خود 
را نسبت به زندگي مشترك و همسرمان عوض 
كنند. همين موضوع نيز باعث بروز مشكالت 
خانوادگي بيشتري خواهد شد. گاهي بسياري از 
والدين سعي مي كنند براي آرام كردن ما، طرف 
مقابل را مقصر بدانند. به همين دليل بروز تمام 
مشكالت موجود در رابطه را در وجود او بررسي 
مي كنند. به اين ترتيب خود ما هم كم كم به اين باور 
مي رسيم كه فقط ماييم كه درست فكر مي كنيم؛ 
كامال حق با خودمان است و نمي توانيم با شناخت 
واقعي مشكالت به راه حل خوب و قابل اطميناني 
دست يابيم بنابراين بايد ببينيم دقيقا چه مي خواهيم؛ 
ترجيح مي دهيم صرفا با چند ساعت درددل كردن 
به طور مقطعي آرام شويم يا دوست داريم با حل 
كردن مشكالت موجود در رابطه، شناخت بيشتري 
نسبت به خود و طرف مقابل خود داشته باشيم و 
در سايه چنين آگاهي به آرامش بيشتر و بادوام تري 

دست پيدا كنيم؟

عنوان  به  افسردگي  از  روان شناسي  علم  در 
»سرما خوردگي رواني« نام برده مي شود چون 
شيوع، موقتي و فصلي بودن آن شباهت زيادي به 
اين بيماري دارد. افسردگي در تمام دنيا بين زنان 
شيوع بيشتري دارد. ساختار فيزيولوژي زنان مانند 
تغييرات هورموني در دوره هاي مختلف زندگي 
زنان مانند عادت ماهانه، دوران بارداري و يائسگي 
از جمله داليل مهم شيوع بيشتر افسردگي در 
زنان است. كاهش اشتها، ترس، ضعف، اضطراب 
شديد، عصبي بودن، پرخاشگري و گريه هاي 
بي دليل از جمله نشانه هاي مهم بروز افسردگي بين 
زنان است. در اين شرايط بانوان دچار نوسانات 
خلقي و عاطفي و به دنبال آن افكار خطرناكي 
مانند خود كشي مي شوند. براي بررسي علل و 
عوامل اين موضوع با دكتر حسين ابراهيمي 
مقدم، روان شناس و استاد دانشگاه تهران و عالمه 

گفت وگو كرده ايم. 

: چرا افسردگي در زنان شيوع بيشتري 
دارد؟

به طور كلي اغلب بررسي های داخل و خارج كشور 
نشان مي دهد ميزان افسردگي تقريبا در زن ها 2 برابر 
مردان است. به نظر مي رسد عوامل متعددي در اين 
زمينه وجود دارد، مثال پايگاه اقتصادي و اجتماعي 
عامل مهمي در اين زمينه است؛ يعني در افرادي كه 
دچار فقر هستند ميزان ابتال به افسردگي به 3 برابر 
هم مي رسد. البته اين موضوع از زواياي مختلف 
قابل بررسي است، مثال شايد مردها با مراجعه بيشتر 
به مراكز مشاوره خصوصي يا درنهايت مراجعه كمتر 
به مشاور كمتر هم در آمار مبتاليان به افسردگي 
محسوب شوند. ضمن اينكه مردان در انجام بعضي 
فعاليت ها كه باعث پيشگيري از افسردگي مي شود 
بيشتر شركت مي كنند، مثال آنها بيشتر به ورزش هاي 
گروهي در پارك ها يا خيابان مي پردازند. از طرف 
ديگر، امكانات مختلفي كه براي استفاده آقايان در 
نظر گرفته شده نيز معموال بيشتر از امكانات مشابه 
براي زنان است. در بهترين حالت ممكن زمان هاي 

محدود و نامناسبي براي استفاده از اين گونه مكان ها 
براي خانم ها در نظر گرفته مي شود. البته نوع تربيت 
و فرهنگ هم عامل بسيار مهمي است؛ يعني در 
جوامع مرد ساالر كه زن ها كمتر حق انتخاب دارند 
نمي توانند احساس خوب و درنهايت احساس مفيد 

بودن داشته باشند. 
در يك بررسي بين فردي مشخص شد شيوع 
افسردگي از 1/5 درصد در تايوان تا 19 درصد 
در بيروت مي تواند در نوسان باشد. اين موضوع 
نشان می دهد فرهنگ ها تا چه حد مي توانند در 
ابتالي افراد به افسردگي نقش داشته باشند، حتي 
نوع پوشش افراد و رنگ آن هم مي تواند تا حدودي 

بر حس و حال آنها موثر باشد. 
: نقش عوامل زيست شناسي در اين 

ميان چيست؟
عوامل  اجتماعي؛  و  فرهنگي  عوامل  از  جدا 
زيست شناسي هم مي تواند در ابتالي بيشتر زنان 
به افسردگي موثر باشد، مثال طبق يك بررسي 
مشخص شده ژن افسردگي بيشتر بر كروموزوم 
ايكس مي نشيند و زن ها هم با داشتن دو كروموزوم 
ايكس احتمال بيشتري براي ابتال به اين بيماري 
دارند. ضمن اينكه دخترها دو برابر پسرها در معرض 
خطر بهره كشي جنسي در دوران كودكي قرار دارند 
كه اين موضوع هم مي تواند زمينه سازي براي ابتال 
به افسردگي در زمان بزرگسالي آنها باشد. همچنين 
امكان اينكه زن ها از راه های گوناگون در معرض 
محرك هاي تنش زاي مزمن مثل فقر قرار داشته باشند 
نيز بيشتر است. مسووليت اصلي مراقبت از فرزند 
هم بر دوش زنان است. نگراني در مورد ظاهر نيز 
بيشتر در مورد زنان به خصوص در دوران نوجواني 
به چشم مي خورد و همين موضوع مي تواند باعث 

بروز افسردگي در آنها شود. 
: استرس، نگراني و اضطراب در اين 

زمينه چه نقشي دارند؟
است  ممكن  هم  -سنتي  اجتماعي  نقش هاي 
فعاليت هاي  كسب  براي  زنان  مانع جستجوي 
پاداش دهنده باشد چون جامعه بعضي فعاليت ها 

را زنانه تلقي نمي كند. همين موضوع باعث 
سر خوردگي زناني مي شود كه به فعاليت 
در اين رشته ها عالقه مند هستند. حضور 
محرك هاي تنش زاي مزمن دوران كودكي 
هم مي تواند منجر به بروز فشارهاي رواني 
و استرس هاي زيادي شود كه در زنان بيشتر 
از مردان است بنابراين مي تواند مشكالتشان 
را بيشتر كند. تكيه بر به دست آوردن تاييد و 

صميميت در روابط بين فردي نيز در زنان خيلي 
بيشتر است؛ يعني وقتي به آنچه در اين خصوص 

مي خواهند هم نمي رسند و مورد بي مهري قرار 
مي گيرند دچار نااميدي مي شوند. نداشتن مهارت 
كافي براي مديريت ناراحتي ها و مشكالت و تن 
دادن به آنها باعث مي شود فرد در طوالني مدت 
به داشتن خلق ناشاد و غمگين عادت كند و خو 
بگيرد. گفت وگوهاي ذهني با خود هم عاملي است 
كه فرد را در آن رخداد ناگوار باقي نگه مي دارد و 
نمي گذارد بتواند با ديد بازتري موضوع را حل و 
بررسي كند. زن ها بيشتر به چنين گفت وگوهايي 
با ذهن خود مي پردازند و با تاكيد بر جزييات از 
حل مساله اصلي فارغ مي مانند، در صورتي كه 
مردها كمتر به جزييات دقت مي كنند و با پرت 
كردن حواس خود به موضوعات ديگر، خيلي در 
مشكالت غرق نمي شوند. مهاجرت هم عاملي 
است كه اغلب زن ها در مواجهه با آن بيشتر دچار 

استرس و درنهايت افسردگي 
مي شوند. 

: افسردگي فصلي چگونه ايجاد می شود 
و آيا اين نوع افسردگي هم در زنان شايع تر است؟

افسردگي فصلي اغلب به دنبال كم شدن نور آفتاب 
به وجود مي آيد كه در زن ها بيشتر از مردان است 
و اين موضوع هم مي تواند به دوره هاي خواب 
و بيداري مربوط باشد چون زنان به خصوص در 
دوران نوجواني نياز بيشتري به خواب دارند. به 
دنبال تغييرات فصلي نيز سيستم خواب و بيداري 
آنها بيشتر دچار مشكل مي شود. به همين دليل 
احتمال ابتالي آنها هم به افسردگي بيشتر خواهد 
شد. بسياري اوقات هم شاهد آن هستيم كه افرادي كه 
افسردگي هاي خيلي شديد دارند دست به خودكشي 
مي زنند. البته ميزان خودكشي هاي موفق در مردان 
بيشتر از زنان است. به اين ترتيب اين افراد از آمار 
افراد افسرده خارج مي شوند. تعداد خودكشي هاي 
ناموفق در زنان بيشتر است چون اغلب به دليل 
جلب توجه دست به چنين اقداماتي مي زنند. همين 
موضوع باعث مي شود اين افراد همچنان در آمار افراد 

افسرده باقي بمانند. همچنين به 
نظر مي رسد تغييرات اجتماعي مثل ساختارهاي 
حمايتي خانواده روز به روز كمرنگ تر مي شود. 
شكل و چارچوب خانواده تغييرات زيادي كرده 
و انسجام آن كمتر شده است. در اين خصوص 
هم زنان آسيب بيشتري مي بينند. البته اين احتمال 
هم وجود دارد كه اختالالت ديگر مانند اضطراب 
منجر به ايجاد حالت هاي افسردگي شود كه باز 
شاهد آن هستيم كه علت بروز اين حاالت هم 
مواردي مانند نداشتن حمايت هاي رواني اجتماعي يا 
مسووليت هايي از اين قبيل است. خود اين موضوع 
هم مي تواند زمينه ساز بروز حالت هاي افسردگي 
شود. اختالالت دوقطبي، پرش افكار و مشكالت 
ديگر هم مي تواند زمينه ساز ابتال به افسردگي باشد. 
: حمايت هاي عاطفي چه تاثيري در 

ميزان ابتال به افسردگي دارد؟
به طور كلي رابطه خوب و سالم، حمايت رواني 
اجتماعي را به دنبال دارد كه آن حمايت مي تواند 
منجر به ايجاد احساسات مثبت شود و از ميزان 
ابتالي افراد به افسردگي هم كم مي كند، مثال يكي 

از پيش بيني هاي درمان سريع تر افسردگي اين است 
كه افراد در ارتباط زناشويي خوبي قرار بگيرند 
كه در آن دو طرف از حمايت عاطفي برخوردار 
باشند ولي در روابط و ازدواج هايي كه دائم در آنها 
مجادله، كشمكش و دعوا و بحث هاي بي اساس 
وجود دارد و افراد حاضر به شنيدن خواسته هاي 
همديگر نيستند معموال اوضاع رواني افراد هم 
بدتر مي شود. وقتي افراد با وجود ماندن كنار 
همديگر ناچار به »طالق عاطفي« مي شوند، 
حال رواني بدتري هم خواهند داشت. در 
واقع اولين اتفاقي هم كه در اين گونه روابط 

شاهد آن هستيم بروز افسردگي است. 
: خشم هاي فروخورده چطور 

به افسردگي تبديل مي شود؟
ناكامي ها،  برابر  در  واكنش  نخستين 
پرخاشگري و بروز عصبانيت است ولي با 
توجه به اينكه در بسياري از فرهنگ ها و جوامع 
اين گونه رفتارها براي زنان پسنديده نيست، آنها 
خشم خود را فرومي خوردند، ترجيح مي دهند كمتر 
عاليق خود را مطرح كنند و بيشتر به فكر برآوردن 
نيازهاي ديگران باشند، تا جايي كه به تدريج ديگران 
را مقدم بر خود مي دانند. به اين ترتيب درواقع زنان 
پرخاشگري را درون خود مي ريزند و طبق ديدگاه 
روانكاوان، افسردگي خشم هاي فرو خورده اي است 
كه امكان بروز پيدا نمي كنند. در گفت وگو با خود 
افراد افسرده هم نتيجه گرفته مي شود آنها خشم ها 
و پرخاشگرهايي را فرو خورده اند كه به آساني 
درمان نمي شوند. در صورتي كه اغلب جوامع به 
مردان بيشتر اجازه بروز خشم ها و عصبانيت هايشان 
را مي دهند و همين موضوع باعث مي شود كمتر 
خشمشان را ناديده بگيرند و بيشتر به فكر خودشان 
باشند و   وارد جوامع كوچك تر مانند محيط كار و 
خانواده  شوند. در چنين فضايي نيز امكان ابتالي 
زنان به افسردگي بيشتر از مردان است. به اين 
ترتيب انگيزه هاي رواني و بيولوژيكي فرد كاهش 
پيدا مي كند و درنتيجه نمي تواند ارتباطات خوبي 
هم داشته باشد. دليلي براي پيشرفت، موفقيت و 
بهبود رابطه ندارد و همه اينها جو مشكل داري را 
رقم مي زند كه باعث سردي و ركود فضاي حاكم 
بر خانواده مي شود چون افسردگي و غم خيلي 
زود به افراد ديگر هم سرايت مي كند و كل افراد 
را نشانه مي گيرد. به همين دليل از آن به عنوان 
»سرما خوردگي رواني« ياد مي كنيم چون به راحتي 

به ديگران انتقال پيدا مي كند.

چطور با همسرمان به توافق برسیم؟ 

حفاظت از جعبه سياه زندگي زناشويي 

میزان ابتال به افسردگي زنان در مقايسه با مردان  

سرماخوردگي رواني زنان 

 يكتا فراهاني 

به طور كلي اغلب بررسي های داخل 
و خارج كشور نشان مي دهد ميزان 
افسردگي تقريبا در زن ها 2 برابر 
مردان است. به نظر مي رسد عوامل 
متعددي در اين زمينه وجود دارد، مثال 
پايگاه اقتصادي و اجتماعي عامل مهمي 
در اين زمينه است؛ يعني در افرادي 
كه دچار فقر هستند ميزان ابتال به 
افسردگي به 3 برابر هم مي رسد

ارتباط سالم بين 
همسران رابطه اي 

است كه زن و شوهر 
خودشان بتوانند رابطه 
دونفره شان را مديريت 

كنند و هنگام بروز مشكالت هم 
هر دو بتوانند با حمايت از همديگر 

مشكل شان را حل كنند، بدون اينكه 
نياز به شخص ديگري داشته باشند
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