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روان             و روح به زننده لطمه و فراگير بيماري يك واقع در  افسردگي

و            بودن پوچ احساس به يتوان م آن آشكار مشخصات از كه  آدميست

منفي            تفكرات داشتن حتي و بودن يارزش ب يا و نااميدي احساس  ناراحتي،

         . همراه  فيزيكي ههاي نشان با عموما افسردگي كه يشود م گفته كرد  اشاره

    . به         مبتل فرد عموما نيست ثمربخش چندان آن به نسبت معالجه كه  است

    . سه       كه يگويند م محققان است آهسته و كند رفتاري داراي  افسردگي

از           عبارتند كه دارد وجود خاطري پريشان و افسردگي اختللت  گونه

افسردگي         و افسردگي صورت به رواني اختلل پيشرفته،  افسردگي

مدت،.          طول و شدت سهاي مقيا در رواني اختللت اينگونه  شيدايي

     . كه     يگويند م رفتاري علوم محققان هستند متفاوت يكديگر با ههايشان  نشان

يتوانند         م كه هستند عليمي و هها نشان داراي پيشرفته يهاي  افسردگ

فعاليتهاي         در شركت و خوردن ، خواب مطالعات، روزمره،  فعاليتهاي

   . ممكنست         حالتي چنين دهد قرار تاثير تحت را كننده سرگرم و  خوشايند

   . كه         معتقدند محققان دهد روي آدمي زندگي طول در گوناگون دفعات  براي

صورت            به رواني اختلل نتر، پايي شدت ه درج با افسردگي از ديگري  نوع

بر           كه است مدت طولني ههايي نشان داراي واقع در كه  افسردگيست
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از            برخورداري يا و روزانه فعاليتهاي مناسب انجام از شخص آن  اساس

      . به      مبتل كه مردم از بسياري يشود م محروم دلپذير و خوب  احساساتي

قابل          خاطري پريشان ههاي دور همواره هستند، افسردگي از گونه  اين

  . همچنين          محققان يكنند م طي خود زندگي ههاي بره از برخي در را  توجهي

سوم            نوع يگويند، م خاطري پريشان و افسردگي سوم نوع به اشاره  با

بيماري           نام است، شيداگونه روحي اختلل يك واقع در كه  افسردگي

     . البته         افسردگي، از نوع اين است گرفته خود به نيز را قطبي دو  افسردگي

خوي               و خلق در تغييراتي ايجاد موجب شده، ذكر قبلي نوع دو اندازه به  نه

          . داراي  آدمي، خوي و خلق و احساسات مواقع، از هاي پار در يشوند م  آدمي

رنگ             احساسات اين مواقع بيشتر در حال اين با شده، شهايي خرو و  جوش

        . نوع      اين به مبتل شخص يك كه هنگامي يگيرند م خود به سستي و  رخوت

شخص            كه گفت يتوان م كند، طي را خود بيماري دوران افسردگي  از

   . از           نوع اين يدهد م بروز خود از را بيماري اين به مربوط ههاي نشان  تمامي

متفاوت،            ه قو تفكر، مواقع، بيشتر در خاطري، پريشان و افسردگي به  ابتل

بروز             به نتيجه در كه يدهد م قرار تاثير تحت را اجتماعي رفتارهاي  حتي

  . يگويند        م محققان يشود م منجر اطرافيان و شخص براي جدي  مشكلت

. است           نشده دريافت افسردگي از اينگونه براي دقيقي درمان هنوز  كه

      * اين*    بر روانپزشكي و روانشناسي علوم محققان افسردگي به ابتل  عليم

مبتل            خاطري پريشان و افسردگي به نوعي به كه اشخاصي كه  باورند

فردي            گاهي ندارند، خود در را بيماري اين ههاي نشان تمامي لزوما  هستند،

شخص              نيز گاهي و يدهد م بروز خود از را بيماري اين عليم از  مواردي

خود             احساسات و رفتار در را هها نشان اين حداكثر كه يشود م پيدا  ديگري
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          . شدت  شخص، به توجه با كه دارد وجود علمي اعتقاد اين يدهد م  بروز

زندگي           مختلف ههاي دور در خاطري پريشان و افسردگي به ابتل  عليم

          . بيماري  اين شده شناخته عليم و هها نشان حال اين با هستند  متفاوت

       - : خاطري،  پريشان بودن، پوچ احساس هميشگي، يهاي ناراحت از  عبارتند

ناكارآمد           و بودن ارزش بي بودن، گناهكار بدبينياحساس و نااميدي  احساس

و -            تفريحات جريان در دلپذير تفكرات و عليق دادن دست از  بودن

 - داشتن -          رفتار شدن سست و كرخت و بدني قواي كاهش يها  سرگرم

از          -   پريدن مگيري تصمي و امور آوردن خاطر به تمركز، امر در  مشكلت

و     -             وزن كاهش يا و خوردن غذا به ميل دادن دست از زياد خواب يا و  خواب

   - و           مرگ به زياد خواب و غذا خوردن به شديد ميل داشتن بالعكس  حتي

   - و       خشم احساس خودكشي جهت تلش و كردن فكر  خودكشي

پاسخگوي-        پزشكي معالجات كه يمدت طولن فيزيكي عليم يحوصلگي  ب

-    - معمول        غير تهاي عصباني مزمن دردهاي و سردرد جمله از نيستند  آنها

 -    -    - كاهش    جنسي ميل افزايش زياد كردن صبحت خوابيدن براي نياز  كاهش

  * به    -    ابتل علل اجتماعي نادرست رفتارهاي داوري و قضاوت  قواي

هگير*          هم هها خانواد در خاطر پريشاني و افسردگي انواع از برخي  افسردگي

ميان             در رفتاري سستي واقع در كه است آن دهنده نشان كه يشوند  م

   . باور        اين همچنين باشد داشته وراثتي منشاء يتواند م خانواده يك  افراد

يرسد             م نظر به هها خانواد از برخي در كه دارد وجود روانشناختي و  علمي

  . تحقيقات        هرچند يكنند م بروز نسل به نسل پيشرفته يهاي افسردگ  كه

افسردگي           و خاطري پريشان كه دارد وجود امكان اين هاند داد  نشان

  . اين           با يابد ظهور نيز ندارند بيماري اين سابقه كه ههايي خانواد در  پيشرفته
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اختللت               خير، يا و وراثتي طريق از چه اينكه آن و محرزست نكته يك  حال

بروز           به مربوط اغلب افسردگي و خاطري پريشان به مربوط  رفتاري

   . يدهند        م نشان تحقيقات است آن عملكرد يا بدن ساختار در  تغييراتي

هاي             بدبينان نگاه اغلب و هستند باوري خود از پاييني سطح داراي كه  افرادي

فشار             تحت سرعت به نيز و دارد اطرافشان دنياي و خود به  نسبت

به         ابتل براي كامل آمادگي يشوند، م مستاصل محيطي سهاي  استر

         . كه  يدهند م نشان اخير سالهاي تحقيقات ديگر سوي از دارند  افسردگي

نيز            رواني و روحي تغييرات با يتواند م انسان بدن در فيزيكي  تغييرات

          . اختللت  جمله از يهايي بيمار كه يشود م گفته اساس اين بر باشد  همراه

اختللت          و پاركينسون سرطان، قلبي، حملت و مغزي ههاي سكت  مغزي،

آن            موجب نتيجه در كه شوند افسردگي به ابتل عامل يتواند م  هورموني

مراقبت            جهت اقدامي و شده كرخت و سست بيمار، شخص كه يشوند  م

شخص             بهبود ترتيب بدين و ندهد صورت يها بيمار اين برابر در خود  از

. يافتد    م تعويق به همواره
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