افسردگی چیست؟
افغزدگی یىی اس تیواری ّای رٍاًؾٌاختی اعت وِ هی تَاًذ هٌجز تِ ػالین جغوی ًیش ؽَد .تزای تغیاری اس افزاد
افسردگی هؼادل ناراحتی و خلق پایین در ًظز گزفتِ هی ؽَد تا ایي حال ایي دٍ حالت هتزادف یىذیگز ًیغتٌذ.
خلك پاییي ٍ ًاراحتی یه ٍیضگی واهال عثیؼی در هَاجِْ تا اتفالات ًاخَؽایٌذ سًذگی اعت وِ دٍام چٌذاًی ًذارد ٍ
ّویؾگی ًیغت .حال آًىِ افغزدگی هی تَاًذ تزای هاّْا ٍ حتی عالْا اداهِ پیذا وٌذ ٍ حتی در هحیغْا ٍ ؽزایغی وِ فزد
در آًْا عثیؼتا تایذ احغاط خَتی داؽتِ تاؽذً ،یش تزٍس وٌذ.
فزاٍاًی افغزدگی ًغثت تِ عایز تیواری ّای رٍاًؾٌاختی تغیار تاالعت ٍ هی تَاًذ هٌجز تِ ػَالثی ًظیز خَدوؾی ؽَد.
افزاد ًثایذ تِ ٍاعغِ تاٍرّای غلغی وِ در جاهؼِ درتارُ ایي تیواری ٍجَد دارد درهاى جذی ٍ هتٌاعة را ًادیذُ تگیزًذ.
افزادی وِ تا افغزدگی تالیٌی درگیز ّغتٌذ تایذ تِ عَر جذی ٍ واهل درهاى ؽًَذ تا تتَاًٌذ تِ سًذگی ػادی تا ػولىزد
هغلَب ٍ رٍاتظ تا ویفیت تاسگزدًذ.
تزخی ػالین ٍ ًؾاًِ ّای تیواری افغزدگی در راٌّوای تیواری ّای رٍاًی وِ تَعظ اًجوي رٍاًؾٌاعی اهزیىا تالیف ؽذُ
تِ ؽزح سیز اعت .اگز ػالین تیؼ اس دٍ ّفتِ اداهِ پیذا وٌذ تایذ تِ هتخقـ هزاجؼِ ؽَد:
 خلك ًاراحت ،هضغزب ٍ "تْی" وِ پایذار هاًذُ تاؽذ.
 احغاط ًااهیذی ٍ ،هٌفی ًگزی
 احغاط گٌاُ ،تی ارسؽی ،درهاًذگی
 فمذاى ػاللِ تزای ؽزوت در تفزیحات ٍ فؼالیتْا
 ون ؽذى اًزصِی ،تی حالی" ،ون ؽذى عزػت"
 اختالالت خَاب ،تیذاری ّای فثحگاّی ،یا خَاتیذى تیؼ اس حذ
 تغییزات اؽتْا ٍ /سى
 تی لزاری ،سٍد رًجی ،سٍد تحزیه ؽذى
 تفىزات پیزاهَى هزي ،خَدوؾی ٍ یا الذام تِ خَدوؾی
 ػالین جغواًی پایذار

ػَاهل هختلفی هی تَاًٌذ در تزٍس افغزدگی ًمؼ داؽتِ تاؽٌذ .ػَاهل سیغتی ،ؽٌاختی ٍ ًیش اجتواػی هختلفی در تزٍس
افغزدگی دخیل ّغتٌذ .عاختار تیَلَصیه ٍ ؽیوی هغش ٍ ًیش تَارث هی تَاًذ سهیٌِ عاس تزٍس افغزدگی ؽَد .تزای ّویي
اعت وِ فزاٍاًی افغزدگی در هیاى افزادی ایي تیواری در عایز افزاد خاًَادُ ؽاى ٍجَد دارد تاالتز هی رٍد .تا ایي حال ایي
اهز تِ ّیچ ٍجِ ایي هؼٌا را ًوی رعاًذ وِ اگز افزاد خاًَادُ تا تیواری درگیز تاؽٌذ الشاها فزد ًیش تِ تیواری هثتال هی ؽَد.
ؽزایظ هحیغی ٍ اتفالات هختلف تٌؼ سای سًذگی اس لثیل ؽىغتْای هالی ،تحقیلی ٍ یا سًاؽَیی هی تَاًذ عثة تزٍس
ػالین افغزدگی تاؽذ .وِ الثتِ ایي ّن تِ آى هؼٌا ًیغت وِ الشاها در پی ٍلَع ّز یه اس ایي اتفالات افزاد لغؼا درگیز
افغزدگی هی ؽًَذ .تِ ٍالغ ٍاوٌؼ افزاد هختلف تِ ؽزایظ دردًان سًذگی هتفاٍت اعت.
افغزدگی در ّز عي ٍ در ّوِ لَهیتْا ٍ ًضادّا لاتل هؾاّذُ اعت .اها در تیؾتز هَارد در اٍایل دِّ  00یا  00سًذگی تزٍس
هی وٌذ .افزادی وِ در عٌیي وَدوی درگیز اختالالت اضغزاتی تَدُ اًذ در خغز افشایؼ احتوال درگیزی تا افغزدگی در
عٌیي تاالتز ّغتٌذ .هیشاى فزاٍاًی افغزدگی تِ ٍاعغِ ؽزایظ عخت در دٍراى وٌْغالی ًیش تاال هی رٍد ٍ تغیاری اس افزاد
عالخَردُ ًیش تا ایي تیواری درگیز هی ؽًَذ.
افغزدگی هی تَاًذ تا تغیاری اس تیواری ّای جغوی ٍ رٍاًؾٌاختی دیگز ّن آیٌذ تاؽذ .تحمیمات تزٍس ّن آیٌذ تیواری
ّایی ًظیز عزعاى ،دیاتت ،تیواری ّای للثی-ػزٍلی ٍ ًیش پارویٌغَى را تا افغزدگی تِ احثات رعاًذُ اًذ .هقزف هَاد
هخذر ،عیگار ٍ الىل ٍ ًیش اختالالت اضغزاتی ًیش تا افغزدگی ّن آیٌذ اعت .هیشاى خَدوؾی در هیاى افزاد هثتال تِ
افغزدگی تاال ٍ لاتل تزرعی اعت.
تایذ در ًظز داؽت وِ افغزدگی هی تَاًذ تِ اؽىال هختلف ٍ تا ػالیوی تا ؽذتْای هتفاٍت تزٍس وٌذ .تزخی افغزدگی ّا
حتی هی تَاًذ در یه فقل خاؿ اس عال تزٍس وٌذ ٍ تا پایاى فقل ًیش اس تیي تزٍد .تزخی افغزدگی ّا درجِ ؽذیذتزی
دارًذ ٍ حتی هوىي اعت ًیاس تِ تغتزی ؽذى ٍجَد داؽتِ تاؽذ .تا ایٌحال اًَاع هختلف افغزدگی تایذ جذی در ًظز گزفتِ
ؽَد ٍ درهاى آًْا پیگیزی ؽَد.
گزچِ افغزدگی ّن در سًاى ٍ ّن در هزداى تا عٌیي هختلف هی تَاًذ تزٍس وٌذ اها ػالین تیواری در جوؼیتْای هختلف
هتفاٍت اعت .در سًاى ػالین تیؾتز تِ ؽىل ًاراحتی ،خلك پاییي ،احغاط تی ارسؽی ٍ ًیش احغاط گٌاُ ؽذیذ تزٍس هی
وٌذ .حال آًىِ هزداى تیؾتز درگیز اختالالت خَاب ،تحزیه پذیزی تاال ،خغتگی ٍ ػذم ػاللِ تِ فؼالیتْایی هی ؽًَذ وِ

پیؼ اس ایي تزایؾاى جذاب ٍ دلٌؾیي تَدُ اعت .هزداى افغزدُ تیؾتز تِ عزاؽ الىل ٍ هَاد هی رًٍذ ٍ یا حتی سیادُ اس حذ
خَد را درگیز وار هی وٌٌذ تا هجثَر ًثاؽٌذ در جوؼْا ؽزوت وٌٌذ .الذام تِ خَدوؾی در سًاى تاالتز اس هزداى اعت حال
آًىِ ؽوار هزداًی وِ تِ ٍاعغِ خَدوؾی هی هیزًذ اس سًاى تیؾتز اعت .سًاى تِ عَر ولی تیؾتز در پی اتزاس ًاراحتی ٍ
افغزدگی خَد ّغتٌذ در حالی وِ هزداى تالػ هی وٌٌذ افغزدگی خَد را پٌْاى وٌٌذّ .وِ ایٌْا تاػج هی ؽَد تا تقَر
وٌین وِ فزاٍاًی افغزدگی در هیاى سًاى تاالتز اس هزداى اعت.
افغزدگی در هیاى وَدواى ًیش تا ػالیوی هتفاٍت اس تشرگتزّا تزٍس هی وٌذ .وَدواى هوىي اعت خَد را تِ هزیضی تشًٌذ
تا تَجِ تشرگتزّا را جلة وٌٌذ ،ػالین جغواًی تیؾتز ًظیز حالت تَْع داؽتِ تاؽٌذ ،اس رفتي تِ هذرعِ ٍ هْذوَدن اهتٌاع
وٌٌذ ،تِ ٍالذیي تچغثٌذً ،خَاٌّذ اس آًْا جذا ؽًَذ ٍ یا ایٌىِ هزتة ًگزاى تاؽٌذ وِ هثادا ٍالذیٌؾاى تویزًذ .تِ عَر ولی
هیشاى اضغزاب در وَدواى افغزدُ تاالتز اس حذ ػادی اعت .تؾخیـ ایٌىِ وَدن تِ تیواری افغزدگی هثتالعت ٍ یا
ایٌىِ ػالین هَلتی ٍ هزتَط تِ هزحلِ رؽذی وَدن اعت فزفا در حیغِ تخقـ هتخققیي تْذاؽت رٍاى اعت.
درهاًْای هختلفی تزای افغزدگی پیؾٌْاد هی ؽَد .تحمیمات ًؾاى هی دّذ وِ درهاًْای دارٍیی در وٌار رٍاًذرهاًی
هتٌاعة هَحزتزیي ًتیجِ را تزای درهاى تیواری در پی داؽتِ اعت .دارٍّای هختلف ٍ اس خاًَادُ ّای هختلفی تزای درهاى
افغزدگی ٍجَد دار د .اس آًجا وِ ػالین ٍ ؽذت آًْا تزای تیواراى هختلف یىغاى ًیغت ٍ افزاد تِ دارٍّای هختلف
پاعخْای هتفاٍت هی دٌّذ ،جْت هقزف دارٍ حتوا تایذ تِ رٍاًپشؽه هزاجؼِ وٌین .تایذ در ًظز داؽت وِ تزخی اس
دارٍّا هی تَاًٌذ ػَ ارك جاًثی جغواًی داؽتِ تاؽٌذ .تْتز اعت در فَرت تزٍس ایي ػالین حتوا پشؽه را در جزیاى
تگذارین تا در فَرت لشٍم دارٍی هقزفی را تغییز دّذ.
فزآیٌذّای رٍاًذرهاًی اس هزاجغ هی خَاّذ تا درگیزی تیؾتزی تا درهاى داؽتِ تاؽٌذ .هْارتْای السم را وغة وٌٌذ ٍ الثتِ
توزیٌْا ر ا در فافلِ تیي جلغات اًجام دٌّذ .رٍیىزدّای هختلفی تِ درهاى افغزدگی پزداختِ اًذ وِ اس آًجولِ هی تَاى
رٍیىزدّای ؽٌاختی -رفتاری ،هیاى فزدی ،حل هغالِ را ًام تزدّ .وِ ایي لثیل رٍیىزدّا تالػ هی وٌذ تا تِ ًَػی ًگزػ،
رفتار ٍ عزس تلمی فزد ٍ در ًتیجِ ػولىزد رٍسهزُ اػ را تغییز دّذ .اها ایي اهز هغتلشم ّوىاری هزاجغ ٍ درگیز ؽذى ٍی تا
درهاى اعت .اس هزاجغ در حیي درهاى اًتظار هیرٍد وِ فثَر تاؽذ ،تغییزات هختلف ٍ حتی جشیی را هغزح وٌذ ٍ پیگیز
جلغات تاؽذ.

تِ ٍاعغِ ػالین افغزدگی ،اس جولِ خغتگی ،تی حَفلگیً ،ااهیذی ٍ اس ایي لثیل ػالین ،فزد هوىي اعت ػاللِ چٌذاًی تِ
اداهِ درهاى ٍ توزیٌْای هختلفی وِ تزای فافلِ تیي جلغات تٌظین ؽذًُ ،ذاؽتِ تاؽذ .ایي اتفاق هیتَاًذ تزای تغیاری اس
افزاد درگیز تا افغزدگی تزٍس وٌذ .تزای تْثَد ایي حالت هی تَاًین اس ًىات سیز تْزُ تثزین:
 تْتز اعت تالػ وٌین فؼال تالی تواًینٍ .رسػ وزدى ،تِ ٍیضُ ٍرسؽْای هٌظن َّاسی ،اس راّْای هَحز ووه
وزدى تِ خَد اعت .تْتز اعت تالػ وٌین فؼالیتْای هَرد ػاللِ خَد را پیذا وٌین ٍ تزای آًْا تزًاهِ ریشی وٌین.
لذت تزدى اس سًذگی ٍ اختقاؿ دادى سهاى تِ تفزیح حظ ؽادی ها را افشایؼ هیدّذ ٍ عثة هی ؽَد تاٍر وٌین
وِ فزد ارسؽوٌذی ّغتین.
 تْتز اعت تزای سًذگی ٍ فؼالیتْای خَد ّذف ٍ هؼٌایی پیذا وٌین .اّذافواى تایذ دلیك ٍ لاتل دعتزط تاؽٌذ.
چیذى اّذاف تلٌذپزٍاساًِ ٍ الثتِ دعت ًیافتي تِ آًْا تِ حظ ًاواهی داهي هی سًذ .اّذاف هثْن ًیش حظ هَفمیت
را در ها ایجاد ًخَاٌّذ وزد.
 تزای رعیذى تِ تزًاهِ ّای عَالًی هذت ٍ اًجام وارّای عٌگیي ،آًْا را تِ تخؾْای وَچىتز ٍ لاتل هذیزیت
تمغین وٌینً .ثایذ اجاسُ دّین عٌگیٌی وار عثة عزدرگوی ها ؽَد ٍ اجاسُ ًذّذ تا تِ اّذافواى تزعین ٍ درگیز
حظ ؽىغت ٍ ًاواهی ؽَین.
 گزچِ افغزدگی ها را تِ عوت اًشٍا ٍ تٌْایی هی وؾاًذ ،تْتز اعت تزای هماتلِ تا آى تالػ وٌین ،رٍاتظ اجتواػی
هاى را غٌی تز وٌین ٍ تِ خقَؿ تا افزادی تیؾتز در ارتثاط تاؽین وِ ػشت ًفظ ٍ اػتواد تِ ًفظ هارا تاال هی
تزًذ ٍ در ها احغاط خَتی ایجاد هی وٌٌذ .تِ ّواى ًغثت تْتز اعت اس افزادی وِ تالػ هی وٌٌذ در ها احغاط
گٌاُ ،ؽىغت یا ّز ػاعفِ هٌفی دیگزی را تحزیه وٌٌذ دٍری وٌین.
 تیؼ اس حذ اس خَد اًتظار ًذاؽتِ تاؽین .ایي تقَر غلغی اعت وِ ّز وذام اس رٍؽْای درهاًی فَرا احزگذار تاؽذ.
درهاى افغزدگی هغتلشم درهاى عَالًی هذت ٍ تا فثز ٍ حَفلِ سیاد اعت .در هغیز درهاى فزاس ٍ ًؾیثْایی ٍجَد
دارد ٍ ّوَارُ رٍ تِ فؼَد ٍ تاال رفتي ًیغتین .تِ ػالٍُ حتی تؼذ اس پایاى درهاى واهل ّن هوىي اعت ػالین
تیواری تاسگزدد ٍ ًیاس تاؽذ دٍتارُ درهاى را اس عز تگیزین .ایٌْا ّیچ وذام تِ هؼٌای ضؼف ٍ یا ػذم تَاًایی ها در
ؽىغت دادى تیواری ًیغت ،تلىِ اداهِ جذی درهاى ٍ فثز ٍ تالػ تزای دعت یافتي تِ عالهتی تیاًگز لذرت ٍ
ارادُ لَی ها ٍ تغیار لاتل احتزام اعت.

 درتارُ افغزدگی تخَاًین .تا افزادی وِ درهاى ؽذُ اًذ فحثت وٌین ٍ تالػ وٌین اعالػاتواى را درتارُ تیواری
افشایؼ دّین.
 فؼال تقویوْای هْن را تِ تؼَیك تیٌذاسین .تْتز اعت تزای تقوین گیزی ّای هْن اس جولِ اسدٍاج ،عالق یا تغییز
ؽغل دعت ًگْذارین تا سهاًی وِ حال تْتزی دارین ٍ ووتز تا ًَعاًات خلمی درگیز ّغتین.
 اس ّوِ هْوتز درهاى را جذی تگیزین ٍ تِ عزاؽ درهاًگزاى هجزب تزٍین.
 اس خاعز ًثزین افغزدگی ّوَارُ تِ هؼٌای خلك پاییي ًیغت .در تزخی هَالغ ًَعاًات خلمی تیي خلك تغیار پاییي ٍ
عزخَؽی اس ػالین هْوی اعت وِ تایذ تا پشؽه هغزح ؽَد.
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