
 

فسردگي چيست؟ا
 

كه با درجات متفاوت  ی استمزاج تشوش حالت از يک عبارت افسردگي 

 و احساس ددر مورد خو داشتن تنهايي، ، شكنااميدي ،احساس غمگيني، ياس، 

احساس افسردگي را از الزم است گناه مشخص مي شود.  وندامت وتقصير

مي تاثرو   گاهي احساس دلتنگيانسان هاتفكيك نمود. همه  تشوش افسردګی

بنابراين در   طبيعي انسان است وخواص اين احساس ها جزء  كنندولی

وبه زودی برطرف  را تحت تأثير قرار مي دهند انسانكوتاه،  زمانی مقاطعي

. وهمچنان ايجاب تدواوی را نميکند نمی باشدديرپا نبوده وقابل تشويش  وميشود

در دوره هاي زماني طوالني تري تشوش ان يك افسردگي به عنو نابسامانی اما

شكل ناسازگارانه اي از افسردگي است كه اثرات  اين يک تداوم مي يابد و

وايجابپايداري بر روي عملكرد فرد باقي مي گذارد
مداخالت درمانی  

  مينمايدرا

 ند؟هاا  عالئم افسردگي كدام

تقصير عالئم افسردگي عبارتند از غمگيني ، احساس بي ارزشي ، احساس 

، بي انگيزه شدن ، احساس  يیيري و بي خوابي ، كم اشتها، گوشه گ وګناه 



 

از خواب ، از دست دادن  پس از برخواستن، بخصوص  و کسالت  خستگي

 حركات .در ، وجود اضطراب و كندي  یتوجه و تمركز فكر

توجهي مريض در افسردگي شديد ممكن است سرعت حرف زدن كم شود ، ، 

نكند و احساس نااميدي و اضطراب كند و افكار و   به سر و وضع اش

 احساسات خود كشي گرا داشته باشد .

از بيماران جسماني است ، برخي از عوارض افسردگي ديګر هاي  از عالمت 

ګاهی در يک  شود.مي  ناشیسردگي دردهايي شكايت دارند كه اين دردها از اف

، به اين دردها درد قسمت بدن وزمانی در يک قسمت ديګر بدن احساس ميشود

ودرد های بامنشا روانی استند وکدام عامل مشخص جسمی مهاجر مي گويند .

 داشته باشد.ينم

 :به طور مختصر بايد ګفت که

، اشكبارى غمگينى داشته وبا حالت يك فرد افسرده رفتار و ظاهرى كند 

 همراه است. خود توجهى به ظاهر  پژمردگى و بى

ګفتار بيمار افسرده خود انگيخته نيست در صحبت كردن مكث هاى طوالنى  

 زند. دارد و آهسته و يكنواخت حرف مى

همچنان يک تعداد بيماران افسرده افكار خودكشى دارند برخی از ايشان 

ارزشى و تقصير ،  ميدى، وسواس،بىا ان كنند، داراى احساس نافذ كشى مىخود

مختل است. الگوى شخص افسرده بالتصميمى ،توهمات و هذيانها هستند.خواب 

رود،  خواب متفاوت غالباً به اين شكل است كه بيمار به سختى به خواب مى

 خواب ناآرام و بيدارى شبانه  وخستګی روزانه شکايت دارد.



 

 علل افسردگي: 

 نتيكي ، بيولوژيكي و جعلل افسردگي تركيبي از عوامل 

 اجتماعي ( مي باشد . – محيطي ) رواني

 

 نتيكي :جعوامل (۱

 و ثابت شده است كه در بعضي از اقوام و خانواده ها افسردگي شايع تر بوده

نزديكتر باشد به همان نسبت با مريض افسرده درجه خويشاوندي  قدری کههر

 بيشتر مي شود.هم آسيب پذيري براي افسردگي 

 عوامل بيولوژيكي :(۲

متعددي در افراد روي مي دهد اين تغييرات شامل تغيير  بيولوژيکیتغييرات 

هورمونها ، تغيير در سيستم انتقال دهنده و واتسيستم غد ،در ارتباطات عصبي

 ي الكتريكي مغز است .يميايي و تغيير در فعاليتهاکهاي 

                                               محيطی و اجتماعی  عوامل(۳

نتيك ثابت كرده است كه عوامل استرس زاي محيطي جبه طور كلي تحقيقات 

يك ژن بخصوص را افزايش داده و آنها را بسوي   فرصت بروز آسيب پذيري

مجزا پيشرفته افسردگي هدايت مي كند. عوامل استرس زا در قالب  یيك بيمار

منجر به تغييرات پايدار در  طفليتدوران  های اجتماع و يا محدوديت ازبودن 

فعاليت مغز شده و باعث افزايش حساسيت نسبت به بروز عالئم افسردگي مي 

 شود.



 

 رويداهاي زندگي و استرس هاي محيطي : (۴

، تقاعد  به دنيا آوردن فرزند، عواملی ازقبيل ست كهمطالعات نشان داده ا

هاي ديگر مي تواند در ايجاد افسردگي نقش عمده داشته  و استرس منوپوز

                                             باشد.

 :  عوامل شخصيتي(۵

ها و خصوصيات شخصيتي مختلف ممكن است دچار  همه افراد با تيپ

بيشتر ممكن است دچار دارند یشخصيت وسواس آنهای کهما ا شوندافسردگي 

  گردند.  افسردگي

  عوامل ياد گرفته شده :(۶

بر اساس اين عوامل ارتباطات اجتماعي ناخوشايند كه منجر به ارزيابي منفي 

 فرد از خود مي شود باعث ايجاد افسردگي است .

احتمال  ،آينده هستندافرادي كه داراي افكار منفي در مورد خود ،زندگي و 

.اين افراد به جنبه منفي هر چيزي فكر  دچار شوندافسردگي  بيشتر دارد به 

مي كنند و به نقايص خود خيلي توجه نموده و به طور مداوم خودشان را با 

را سوء تعبير  موضوعیديگران مقايسه مي كنند . نكته مهم اينكه اين افراد هر 

  مي كنند.

 ها:افسردګی در مادر  

سترون در حين بارداري افزايش جن و پروجهاي جنسي استرو ان هورمونميز

كند. اين تغيير  مقدار آنها شديداً سقوط مي  مي يابد و بعد از به دنيا آمدن نوزاد،



 

تواند گاهي اوقات باعث شروع شدن افسردگي  ناگهاني در ميزان هورمونها مي

ميشوند دچار وضعيتي به نام  گردد. حدود نيمي از كساني كه به تازگي مادر

درصد مبتال به  ۱۵( ميشوند، Maternity Bluesافسردگي مادر شدن )

مادر، يكي هم به ۵۵۵افسردگي پس از زايمان خفيف تا متوسط شده و از هر 

 .گردد مي افسردگي شديد دچار

 

نيمي از كساني كه به تازگي مادر ميشوند در هفته اول پس از زايمان به 

افسردگي مادر شدن مبتال ميشوند. معموالً درروز سوم پس از زايمان، مادر 

عاليم افسردګی در برخی ازجديد ممكن است احساس تحريك پذيري كرده و 

ايمان بهبود . معموالً حال اين مادران تا آخر هفته اول پس از زکند شروعوی 

و درك آنها، تمام آن فاميل  گردند. حمايت يابد و به وضعيت طبيعي برمي مي

 در اين مدت به آن نياز دارند چيزي است كه اين افراد

. ممکن بوده ميتواندپس از زايمان، شروع يك افسردگي طوالني مدت بعضآ  اما

حساب اينكه مادر شود و آن را معموالً به  ها اغلب توجهي نمي به اين افسردگي

در حال عادت دادن خود به مسئوليتهاي جديد است و يا اينكه بيدار شدن از 

هاي شب براي رسيدن به نوزادش، او را به چنين حالتي دچار  خواب در نيمه

گذارند. شديدترين انواع افسردگي، بالفاصله بعد از تولد نوزاد  كرده است، مي

شدت كمتر و شايعترين نوع آنها، از دو هفته هاي با  ايجاد ميشوند، اما افسردگي

دهند. گاهي اوقات، افسردگي مادر  بعد از زايمان تا يكسال بعد از آن رخ مي

هنگامي شروع ميشود كه حمايت و توجه دوستان و خانواده نسبت به آنها 

شروع به كاهش مي كند. عاليم اين نوع افسردگي ممكن است نسبت به ساير 

تر باشد. اغلب اين گونه خانمها بسيار نگران هستند  مبهم ها انواع افسردگي



 

بخصوص در مورد اينكه آيا حال نوزادشان خوب است و از تغذيه خوبي 

رسد كه خود  باشند. اين مادران به نظر مي داشته  مي یبرخودار است دلواپس

كنند، همچنين آنها هميشه خسته  دانسته و دائماً خود را سرزنش مي مقصررا 

  پذير هستند. ه و تحريكبود

توان به سادگي فقط به تغييرات هورموني  افسردگي پس از زايمان را نمي

خانمها مربوط دانست، زيرا تغييرات عمده هورموني در آنها اغلب مدتها قبل 

گردد. ممكن است اين تغييرات باعث شوند كه  از شروع افسردگي آغاز مي

اما نقش عوامل اجتماعي در بروز اين شوند دچار خانمها، مستعد به افسردگي 

 ها بسيار اهميت دارد. افسردگي

معموالً خانمهايي كه دچار افسردگي پس از زايمان هستند نياز به درمان دارند. 

ضدافسردگي و هم  ادويهدر تحقيقي كه اخيراً انجام شده، ديده شده است كه هم 

ادويه اشند اكثر ب رفتار درماني در درمان اين خانمها موثر مي -شناخت

توان بدون هيچ خطري در هنگام شيردهي مادر تجويز  ضدافسردگي را مي

  نمود.

وقتي كه يك خانم، تحت درمان افسردگي پس از زايمان قرار دارد، معموالً اگر 

همسر او هم بتواند درك كند كه چه اتفاقي افتاده است و خود را درگير اين 

 اهد بود. موضوع نمايد، بسيار كمك كننده خو

گيرند به احتمال زياد، بطور كامل بهبود  خانمهايي كه تحت درمان قرار مي

درصد احتمال دارد ۵۵شوند حدود  در حاليكه خانمهايي كه درمان نمي يابند،  مي

  بعد از زايمانشان بهبود يابند.كه تا يكسال 

 ا



 

نموده  يك نوع غيرمعمول افسردگي پس از زايمان، بعضي از خانمها را مبتال

كند. احتمال  و آنها را در دو هفته بعد از زايمان دچار افسردگي شديدي مي

باشد. همچنين در  ايجاد اين نوع افسردگي بعد از اولين زايمان بيشتر مي

شان  اند و يا اينكه در خانواده خانمهايي كه قبالً دچار بيماريهاي رواني بوده

اين نوع افسردگي شديد بيشتر  بيمار رواني وجود داشته است، احتمال بروز

شد كه تغييرات هورموني ممكن است در خانمهايي كه  باشد. تصور مي مي

  مستعد افسردگي هستند باعث شروع اين بيماري شود.

دهد و ممكن است  در افسردگي شديد، بيمار ارتباطش را با واقعيت از دست مي

 را او كودك بزرگي خطر مواقعي، چنين درها و توهمات شود.   دچار هذيان

 به اقدام است ممكن هستند شديد افسردگي دچار كه مادراني و كند مي تهديد

 جهان كه دارند عقيده افسرده ازخانمهاي بعضي. بنمايند خود كودكان كشتن

 به سازند خارج دنيا بدبختي اين از را خود طفل بايد آنها كه است بد بقدري

 چنين بيمار وضعيت كه هنگامي. كنند مي آميز ترحم قتل يك به اقدام دليل همين

 معموالً  درمان. نمود بستري شفاخانه در را او درمان، براي بايد ميشود، وخيم

 . گيرد مي صورت ضدافسردگي ادويه با

درمان با شوك برقي را توصيه  زايمان، از پس شديد افسردگي براي بعضآ

تواند دوباره به كودك خود برسد  مادر ميكنند. اين درمان سريعاً اثر كرده و  مي

 و از او مراقبت نمايد

 كنيم؟ كمك افسرده يك به چگونه

 است اين دهد انجام افسرده بيمار براى تواند مى فردى هر كه چيزى مهمترين 

 كمك اين. نمايد كمك مناسب درمان و تشخيص آوردن دست به در او به كه



 

 عالئم كه زمانى تا درمان دادن ادامه براى فرد نمودن تشويق شامل تواند مى

 جستجو براى يا ،(هفته چندين عرض در معموالً ) نمايند مى شدن رفع به شروع

 .باشد نشود، حاصل بهبودى كه صورتى در ديگر درمانى كردن

 شويد دار عهده را بيمار عاطفى پشتيبانى كه است اين كمك براى مهم راه دومين

 .است فرد تشويق و مهربانى صبر، نمودن، درك شامل پشتيبانى اين

. داده شود گوش خوب او حرفهاى به و ګرفته شود صحبت بهبايد  افسرده فرد 

وبی اهميت جلوه داده  كوچك شود مى داده بروز افسرده فرد از كه احساساتى

. داده شود اميدشود وبه او  گوشزدبه او ها واقعيت نشود اما کوشش شود که

 وباالخره

ودر صورت موجوديت اين نوع  شود دقت خودكشى به تمايل هاى نشانه به 

 افکار تا رفع آن مريض بستر شود 

 مانند سازند مى خشنود را او كه فعاليتهايى در شركت بهفرد افسرده بايد 

 يا فرهنگى فعاليتهاى يا و تفرج و گردش زدن، قدم ورزش تفننى، كارهاى

 دارد سرگرمى و همنشينى به احتياج افسردگى به مبتال فرد. شود تشويق مذهبى

 او در را افسردګی توانند مىبيش از حدانتظار،  مطالباتمتوجه بايد بود که  اما

 دهند افزايش

 اطفالافسردګی در 

  
متفاوتي ظاهر مي شود.  تظاهرات مختلفي دارد و به اشكال اطفالافسردگي 

شاد و فعال  كه طفلیگاهي افسردگي به صورت حاد و ناگهاني بروز مي كند . 



 

بوده و در امور جمعي شركت مي كرده است در پي رويدادي غير منتظره مثل 

دست دادن والدين و يا تجربه سختي در زندگي يكباره در خود فرو مي رود  از

اي به حالت انزوا مي نشيند و روابط  دست مي كشد در گوشه از عاليق قبلي

كه قبال" دچار  اطفالكند . معموال" اين نوع  خود را با سايرين محدود مي

  . افسردگي نبوده اند سريعتر بهبود پيدامي كنند

سالمتي  كه سابقه اطفالدچار افسردگي مزمن هستند اين  اطفالتعدادي از 

شده است معموال" هيچ تجربه خوبي ندارند و افسردگي آنها به تدريج شروع 

به تازگي در زندگيشان به وجود نيامده ولي داراي سابقه اي دراز مدت  تلخي

ها هستند البته عاليم  بعضي ناكامي ها محروميت ها و جدايي از برخورد با

چندان فرقي ندارد و تفاوت آنها در طول دوران  اين افسردگي با افسردگي حاد

 . است افسردگي و سرعت بهبود آن

  

 آسانینوجوانان كه حاالت عاطفي و هيجاني خود را به  و اطفالچون براي 

سخت تر از بزرگساالن است حتي در  ارزيابي افسردگي آنها نميتوانندبيان 

كامالٌ شديد اطرافيان  بهتري دارند تا بروز عاليم ګفتارینوجوانان كه رشد 

رهاي زير از مهمترين رفتا اما موجوديت متوجه افسردگي آنان نمي شوند

  طفل بوده ميتوانديك در ها افسردگي  نشانه

 

  شكايت از تنهايي   -۱

  اين احساس كه كسي اورا دوست ندارد-۲

  كند اين احساس كه كسي اورا درك نمي-۳

  گناهتقصيرواحساس شديد  -۴



 

  احساس حقارت و بيچارگي -۵

  احساس ترس و اضطراب --۶

  احساس غم و ناراحتي --۷

  نگراني بي مورد  -۸

  احساس خستگي و كسالت  ۹

  احساس پوچي و بي ارزشي-۱۵

 روزمرهعدم عالقه به فعاليت هاي   -۱۱

  در تمركز حواس ضعف  -۱۲

  كم شدن خواب ,اشتها ووزن۱۳

    در موارد شديد فكر خودكشي ۱۴

  اطفالپيامدهاي افسردگي 

الف ( عملكرد تحصيلي : شايد افسردگي اولين و مخربترين اثر خود را بر 

كه طفلی موارد گاه مشاهده مي شود  ميگذارد .در اين طفلعملكرد تحصيلي 

تحصيل را از دست داده و رفته  و خوبي بوده عالقه به کوششینسبتا" شاګرد

تن تمركز بين رف قرار ميگيرد افسردگي باعث ازصنف پايين  درجهرفته در 

در  آن طور كه بايد نمي تواند درس بخواند .كم كم طفلو مي شود  طفلحواس 

هاي پي در پي تحصيلي عالقه و انگيزه درس خواندن را از دست  اثر شكست

اعتماد به نفسش  نمرات پايين مي آورد و احساس بي لياقتي مي كند مي دهد و

ناتواني خود را بيشتر باور مي كند و در پي آن بيشتر و  . را از دست مي دهد

عالقه مي شود. گاه ممكن است تصور شود  بي مکتببيشتر نسبت به درس و 

مشكل آنها افسردگي و عدم  مشكل يادگيري دارند و حال آنكه اطفالكه اين 

برخورد  .است مکتبتمركز حواس در نتيجه بي عالقگي به امور درسي و 



 

 مي شود تنبيه آنان استاطفال با اين مکتب در  معموالنادرستي كه 

از دست مي دهند و رفتار  مکتبافسرده عالقه و شوق خود را به  اطفال

تواند اين بي عالقگي را شدت بخشد و به مشكالت آنان  نادرست مثل تنبيه مي

 . دامن بزند

 

  رابطه با همساالن : ب

بازي است اين  احساس بي عالقگي به فعاليت و اطفاليكي از عاليم افسردگي 

كودكان به تدريج از جمع دوستان جدا مي شوند و در پرداختن به 

مشكل پيدا مي كند كم كم خود را آدمهاي بي دست و پا و  دسته جمعی فعاليتهاي

اينكه با فشار رواني شكست مواجه نشوند سعي مي  تنبلي مي پندارند و براي

 . ها دوري جويند كنند ازاين موقعيت

  

  ج : رابطه با اعضاء خانواده

با  اطفالآخرين جمعي كه روابط  چون خانواده معموال" تكيه گاه كودكان است

وقتي افسردگي  مي شود خانواده است . مي توان گفت کم رنګاعضاي آن 

اثر مي گذارد و چون  طفلشروع مي شود ابتدا روي عملكرد ذهني 

او مي گيرد و در مرحله بعد شدت بيشتري يافته و  تمركز حواس را از فرصت

ها جدا مي سازد چرا كه در مقابل آنها احساس  همبازي او را از همساالن و

 طفلآخر و شديد تر اين احساس به  ضعف و ناتواني مي كند و در مراحل

دست مي دهد كه در خانه هم جايگاهي ندارد و حتي والدينش هم او را دوست 

تماسهاي خود  خواهند از خانه دور باشد و به تنهايي پناه مي بردندارند و مي 

  . بود را با آنها به حداقل مي رساند و گاه آرزو مي كند كاش به دنيا نيامده



 

 و نوجوانان اطفالنحوه برخورد با افسردگي 

بيشتر از روش روانكاوي استفاده مي شده  اطفالافسردگي  تا كنون براي درمان

رفتار درماني و خانواده درماني نيز كارهاي موفقيت  است اخيرا" با استفاده از

كمك مي كند تا  طفلدرماني شيوه اي است كه به  آميزي انجام داده اند رفتار

بتواند ابراز وجود كند و حرف خود را  مهارتهاي اجتماعي الزم را بياموزد و

افسرده معموال"  اطفالچون  .خانواده درماني به اين دليل موفق است كهبزند 

داده مي شود  والدين افسرده اي نيز دارند بنابراين در مواردي كه تشخيص

ريشه در رفتار والدين دارد از همه افراد خانواده دعوت  طفلافسردگي 

نها در يك شود تا براي بهبود وضع كودك و ساير افراد خانواده و تمامي آ مي

 . شركت كند درماني خانواده

و  افسرده احساس بي ارزشي و نا تواني مي كند از اين رو دلگرمي دادن طفل

 . به او مي توان عزت نفس تضعيف شده اش را دوباره قوت بخشيد توجه دادن

  . اين باور را در او زنده كند كه شايسته احترام و اليق ارزش گذاري است و

  آوردن محيط هاي سالم براي مطالعهفراهم    -

  و فرهنگي ايجاد سرگرميهاي سازنده علمي و هنري   -

فعالتر كردن و شاد كردن محيط زندگي و تحصيل كودك با همياري    -

  و خانواده و نهادهاي مسئول و وابسته مکتباولياء

  و ساعت تيریايجاد زمينه براي    -

 صآ ورزشهاي جمعي و مشغول كردن آنان به ورزش خصو    -

به محيط هاي و هيجان انگيز مثل پاركهاي عمومي و شهركهاي  طفل بردن   -

       و سينما بازي و تئاتر

   



 

 ؟ ساخته است اطفالچه كمكي از والدين براي اين گونه  -

و يافتن علت ناراحتي وي افسردگي  طفلوالدين از طريق صحبت كردن با 

هاي عاطفي وتالش در جهت بر طرف كردن و بهبود بخشد حمايت  خفيف را

شده نيز بسيار موثر  طفلكه باعث نگراني  يا حداقل محدود كردن عواملي

سرگرمي و معاشرت با ديگران  است. انجام ورزش مورد عالقه فراهم كردن

 . نيز همگي در بهبود افسردگي خفيف موثر است

  

مه يابد همچنين اگر اندوه ادا اگر افسردگي شديد باشد و يا بيش از چند هفته

بايد توسط  طفليابد به  دوامناشي از فقدان شخص مورد عالقه بيش از چند ماه 

شروع درمان به سرعت بهبود مي  پس از اطفالشود .در اين اغلب ديده  داکتر

مي يابد و سپس  يابند هر چند افسردگي در بعضي موارد تا چند ماه ادامه

و يا  عدة كمي از بيمارن افسردگي ادامه مي يابدبتدريج بهبود مي يابد . در 

  . عود مي كند و گاهي حتي منجر به خودكشي فرد مي شود

 

 

 

 


