
افسردگی یک بیماري  در تمامی جهان روند رشد فزاینده دارد. فسردگی بیماري بسیار شایع عصر ماست وا

هم در مردان ظاهر می شود، افسردگی  زنان و هم در همه نژادها، و اختصاصی نیست بلکه در تمام سنین 

به صورت هایی گوناگون ظاهر می بیماري ساده اي نیست بلکه انواع گوناگون دارد، به طوري که در بعضی افراد 

  .دنیاست  شود که عموماً افسردگی مسئله شماره یک سالمتی در

  

افسردگی کشنده است با توجه به تحقیقات به عمل آمده درسال هاي اخیر آمار خود کشی حتی در میان 

داروهاي آرام بخش به سن گذاشته رشد تکان دهندیی داشته واین در شرایطی است که انواع  کودکان و پا

  دهه جاري براي درمان افسردگی تجویز شده است. میلیارد گذشته در وضدافسردگی که شمارش آن از

افسردگی شکل هاي گوناگون دارد. همین طور علت هاي گوناگون در هر شکل افسردگی نیز نوع هایی وجود 

ممکن است کمی از هم نیز   تال هستندکسانی که به نظر می رسد به یک نوع مشابه از افسردگی مبی دارد. حت

  .متفاوت باشند

افسردگی به یک واژه ي روزمره تبدیل شده است. مردم وقتی می خواهند غمگینی عصر جمعه شان را توصیف 

می   کنند می گویند: افسرده بودم. نتیجه این که وقتی شما منظورتان این است که افسرده هستید مردم فکر

  رف می زنید! این براي کسانی که واقعا مبتال به افسردگی هستند فاجعه باشد.کنند در مورد غمگینی ح

اما غمگینی با افسردگی فرق دارد، افسردگی مسائل گوناگون را به همراه دارد غیراز مسائل پزشکی واندوه که 

و حتی منفور از نظراجتماعی مطرود  و به افسردگی خود را در کارها مورد تبعیض  بسیار شایع است فرد مبتال



دارند به دوري از مردم  خانواده خودش می بیند، گاهی انزوا همراه افسردگی، بیمارانی را که وضعی درمان پذیر

درباره افسردگی خبرهاي خوشی نیز وجود دارد که اکثر این بیماران قابل به سوي مرگ سوق می دهد ، 

  درمان است.

در آینده براي درمان امراض روانی از جمله افسردگی کمتر از  دکتر مایکل روانشناسی آمریکایی معتقد است که

به روحیه ورژیم غذایی  نخواهند داد ودارو دکتران آینده به بیماران خود داروها استفاده خواهد شد ، 

  آنان و عوامل بیماري زا و پیشگیري امراض توجه خواهند کرد.

 تاثیر می گذارد. و فرد سالمت جسمی و رفتارتفکر ، خلق ، احساسات ،  برافسردگی اختاللی است که 

این بود که تمام آن در سر شماست واگر واقعاٌ تالش کنید می توانید خود را از آن رها  پیش از این عقیده بر

روانشناسان می دانند که افسردگی نوعی ضعف نیست و شما به تنهایی نمی توایند  کنید. اما امروزه پزشکان و

 .محیطی است پزشکی با زمینه شیمیایی یا زیست شناسی و افسردگی یک اختالل روانی و آن را درمان کنید.

می رسد که افسردگی  گاهی اوقات یک زندگی پراسترس محرکی براي افسردگی می شود در سایر موارد به نظر

  بطور خود بخودي روي می دهد. بدون یک علت تعیین شده مشخص و

نجار تلقی میشود که یا با واقعه اي ه تنها زمانی نا به فشارهاي زندگی است وافسردگی پاسخ طبیعی آدمی به 

یا فراتر از حدي که براي اکثر مردم نقطه اي آغاز بهبود است ادامه یابد ومشخصه  که رخ داده متناسب نباشد و

  اي اساسی افسردگی ناامیدي وغمگینی است .

  شانه هاي افسردگی:ن

تصوریر ذهنی خراب می شود ، جسم از انجام وظایف خویش باز می ماند ، قدرت  هنگام افسردگی روحیه کسل و

اراده تحلیل می رود و اعمال به گونه اي است که انسان را به جانب شکست و ناکامی سوق می دهد به همین 

  خاطر است که انسان افسرده این قدر بی روحیه است.



  

 نمی تواند کرده و شخص افسرده احساس رکود است. غمگینی نا امیدي ومشخصه ي اصلی افسردگی  دو

م ئدا بی ارزشی می کند, فعالیتی را شروع کند یا به چیزي عالقمند شود.احساس بی کفایتی و تصمیم بگیرد یا

بی اشتهایی ,عبوس  پرخوابی وکم خوابی, ممکن است به خودکشی فکر کند. ناکامیهایش است و درفکرشکست و

مضطرب بودن,  و حالت تهوع, بیقرار بینایی ,گیجی, خشکی دهان, یه کردن, اختالل درزودگر بودن, طپش قلب,

  ی می باشند.عالیم افسردگ کم شدن میل جنسی از

  

  تعریف علمی افسردگی

  تعریف علمی افسردگی بالینی براساس هشت معیار اولیه زیر استوار است .

  ی وکاهش وزن یا اشتهاي زیاد واضافه وزن .یبی اشتها -1

  بی خوابی یا خواب زیاد . -2

  عدم عالقه به انجام فعالیت هاي عادي وهمیشگی یا کاهش میل جنسی . -3

  فقدان انرژي واحساس خستگی مفرط . -4

  ساس بیهودگی ، سرزنش خود یا احساس گناه بی مورد.حا -5

  کاهش قدرت تمرکز وتفکر . -6

  دائم به مرگ یاخودکشی فکرکردن . -7

  اعتماد بنفس .ازدست دادن  -8

شخص که چهار مورد از این نشانه  پنج مورد از هشت نشانه فوق قطعاٌ بیانگر وجود افسردگی بالینی است و وجود

مورد  ها را داراست نیز احتماالً فردي افسرده وغمگین است طبق نظر سازمان روانپزشکی آمریکا تحقیقاتی که در



دل تنگ باشد ،  شخصی که حداقل یک ماه افسرده وغمگین یااختالالت روانی انجام شده است نشان می دهد 

  دچار افسردگی است .

  عوامل افسردگی

  دست دادن کسی که به اوعشق می ورزد. از -1

  دست دادن تامین وثبات زندگی . از -2

  شکست در زندگی یادر امتحان. طالق و -3

  عدم امنیت . -4

  نداشتن شغل یادرآمد کافی . -5

  ازطرف خانواده, محیط و... زیاد فشار -6

  روتونین ونوراپی نفرینبرخی اختالالت عصبی وشیمیایی درانتقال دهنده هاي شیمیایی مغزازجمله س -7

هر یک از این بخشهاي مختلف زندگی می تواند در افسردگی نقش بازي کند و افسردگی نیز به نوبه ي خود بر 

  :آن ها موثر است

  انزوا / تعارض / استرس.موقعیت ها: فقدان ها /  -

  فکار:عادات افکار منفی/ خود انتقادي شدید،غیر منصفانه و غیر واقعی. ا-

  هیجانات: دلسردي/ غمگینی/ نا امیدي/ کرختی/ اضطراب. -

  فیزیولوزي: تغییر در خواب/ انرژي پایین/ تغییرات در شیمی مغز. -

  یت / کم توجهی به خود.فعالیت ها: کناره گیري از اجتماع/ کاهش در میزان فعال

  درمان :

که البته هنگام ناراحتی  میتواند کمک کننده باشد، رفتار درمانی وخانواده درمانی مصرف ترکیبی از دارودرمانی ,

  مورد ذیل را از یاد نبرید. 3



  

  کنید.افکار منفی را یادداشت کنید. اجازه ندهید که بی وقفه در ذهنتان زنگ بزنند ، روي کاغذ مهارشان  -1

  

  فهرست ده گانه تحریف هاي شناختی را به طور مکرر مرور کنید. -2

  

به جاي سرزنش خویش ، با تفکر منطقی با مسایل برخورد کنید. به تدریج بهتر می شوید ، عزت نفستان باال  -3

  می رود و احساس بی ارزشی و افسردگی را فراموش می کنید.

  چند مالحظه ي مهم در مورد افسردگی:

شما خودتان به سختی می توانید افسردگی تان را تشخیص دهید! خلق ما بر روي قضاوت ما تاثیر می گذارد.  )1

بنابراین اغلب سخت است خودمان قضاوت کنیم افسرده هستیم یا نه. معموال این کار را افرادي مثل پزشک 

  د.صان اعصاب و روان انجام می دهنعمومی/ روان شناس/ روان پزشک و یا متخص

) اگر شما افسرده اید بدانید که تنها کسی نیستید که به آن مبتال شده اید. اگر همین االن روي تمام مردم دنیا 2

درصد  15درصد از بزرگساالن افسرده هستند( میزان بروز) . ضمنا بیش از  4تست افسردگی اجرا کنیم بیشتر از 

  تجربه می کنند( میزان شیوع). را از مردم ال اقل یک بار در طول زندگی شان افسردگی

باهوش و فاضل افسرده می شوند!  ،) افسردگی نشانه ي ضعف نیست! بسیاري از افراد قابل3

  نقصی در منشتان دارید.  ضعیف یا افسردگی هرگز به این معنا نیست که شما شخصیتی

  نتیجه :

 گی افسرد گفت توان می کل در و است یمحیط محرکهاي به پاسخهایی ،   تنهایی ، انزوا ، خود آزاري ، ناراحتی

 و اشتهایی کم مانند نامناسب رفتار هاي نمود در که باشد می زندگی فشارهاي به سالم شخص سوي از پاسخی

  و...... بروز می کند. انزوا محبت، و دیگران توجه جلب تقلیل و جنسی میل خاموشی



گی صحیح را به ما می آموزد که هم سالمتی شناخت افسردگی و علم به عوامل افسرده زا چگونگی زنده 

 را  خودمان و هم صحت اطرافیانمان را افزایش می دهد به عبارتی دیگر با شناخت بیشترافسردگی میشود دنیا

  .دید طوردیگري

درمانی راههایی براي  دارومثبت اندیشی، فیلتر کردن افکار، منطقی بودن و امید داشتن و....عالوه بر 

  یري این معضل کشنده می باشد.پیشگ درمان و

شکست خود را مقدمه پیروزي  و  ونا امید نشویم  هنگام شکست ، علت یابی کنیم می توانیم در

  .نماییم  فرداي خود

می توانیم هنگام از دست دادن عزیزي بس مهربان ، دنیا را خاتمه یافته نپنداریم و به چیزهاي دیگري که عالقه 

و معبري  به تعلق محکم تر زندگی بیاندیشیم ، به خود بگوییم که دنیا وفا ندارد نیم وداریم دل خود را مشغول ک

  براي کمال است ودوستی یک اتفاق وجدایی یک قانون و....

  می توانیم دید دیگران را در مورد خود اصالح کنیم و خود را به یک شخص محبوب وهمه پذیر تبدیل کنیم.

  و می توانیم.....

  شناخت صحیح از افسردگی این بیماري کشنده قرن میسراست.اینها همه با 

  

    




