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 پیشگفتار

درميان مخلوقات خداوند خالق انسان تنها موجود هيجاني است از خود 

شادي نشان  0عاطفه نشان ميدهد در درون خود احساسات خاصي دارد

 پيرامون دنياي وبه -خندد مي – ميكند گريه –غم بروز ميدهد  0ميدهد 

 يا نفرت – كينه – رنج – ترس – خشم از احساساتي است ممكن خود

 دارد وجود انسان در "ها صرفا داشته باشيم اين ويژگي.....  و غم و رضايت

 حسها اين از برخي يافته سازمان غير و غريزي – منفرد بصورت كه هرچند)

 ميتوان پائين رده موجودات رادر ابتدايي و مقدماتي و خام "كامال بصورت را

 است انساني شده تجربه و شده شناخته احساسات اين از يكي هيجان(  ديد

هر انساني به تناسب موقعيتهاي زندگاني خود آن را به نوعي ود درجات 

متفاوت حس و تجربه كرده است هيجان در دو طيف مثبت و منفي آن اگر 

اختاللي ميشود كه يكي از  از اندازه و درجه خود عدول نمايد تبديل به

اختالالت باليني مهم در آسيب شناسي رواني ميگردد يك طيف اين هيجان 

غم وغمگيني است اگر شدت پيدا كند و از حالت نورمال و طبيعي خود 

خارج شود تبديل به اختالل افسردگي ميگردد كه به علت گستردگي 

 است شده مصطلح رواني خوردگي سرما به عاميانه بصورت آن شيوع  و

 ميشود ديده وفور به رواني درمان موسسات ودر عادي جمعيت ميان ودر

به زمان و مكان خاصي نيست ودر سراسر جهان ودر  محدود اختالل اين

 از روزمره  براي اين افراد مسايل. ميان همه فرهنگ ها و ملتها ديده ميشود

 و تعامالت – يازن مورد و عادي ارتباطات – زندگي مايحتاج تامين جمله

 و غمگين اوقات بيشتر افراد اين ميباشد شكن كمر و سخت معمولي تبادالت
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اراحت هستند و قادر به تغيير حاالت روحي خود نمي باشند در اثر بيماري ن

يك عده اي گريه ميكنند اما عده اي ديگر قدرت گريه كردن را هم ندارند 

هفته يا 2مدت ه دارد كه اگر بدر افراد افسرده عاليم ونشانه هايي وجود 

بيشتر در فرد وجود داشته باشد جهت بررسي بيشتر ودرمان الزم بايد به 

روانپزشك و روانشناس مراجعه نمايد تا با دريافت درمانهاي دارويي 

ودرمانهاي روانشناختي از دست آن خالصي يابد باز هم ميگوئيم افسردگي 

بايد دركنار درمانهاي دارويي  "فقط با درمان دارويي خوب نمي شود حتما

درمانهاي غير دارويي )رواندرماني از انواع آن ( هم داشته باشد در غير 

عاليم .اينصورت براي مدتي تسكين پيدا ميكند و دوباره عود خواهد كرد

عاليم ونشانه هاي -1طبقه عمده قرار ميدهند  4ونشانه هاي افسردگي را در 

افراد  –افزايش يا كاهش خواب  – A فيزيولوژيك )جسماني( افسردگي

افسرده در خوابيدن و به خواب رفتن ودر خواب ماندن مشكل دارند برخي 

افزايش و كاهش  – B هم دچار پرخوابي و خواب بيش از حد ميگردند

افراد افسرده يا دچار كم اشتهايي هستند يا اشتها ي بيش از حد پيدا  –اشتها 

 – 0Cيا افزايش وزن در آنها ايجاد ميشود  ميكنند كه متعاقب آن كاهش وزن

كاهش تدريجي ميل جنسي : در افراد افسرده تمايل به برقراري روابط طبيعي 

: 0Dزناشويي كاهش يافته و بتدريج نسبت به آن ديد منفي ايجاد ميگردد

از ديگر عاليم امهاي فوقاني و تحتاني و يبوست سردرد و درد در اند

 .جسماني افسردگي است

 شكست فرد يك اينكه به اعتقاد:   A عاليم ونشانه هاي شناختي -2 

افسرده اعتقاد دارند در زندگي موفقيتي ندارند و يا قادر  افراد:   است خورده
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 – نااميدي – خود از انتقاد –به توجه به موفقيتها ي زندگي خود نمي باشند 

 و عاليم ازديگر گيري تصميم در ناتواني – خويشتن سرزنش – ماندگي در

 .ميباشد افسردگي شناختي هاي نشانه

 نگراني – عصبانيت – خشم –م غ احساس:  هيجاني هاي ونشانه عاليم -3

 هيجاني هاي نشنه و عاليم جمله از بدبختي – سنگيني – تفاوتي بي –

 .هستند افسردگي

 از گيري كناره و انزوا – كردن گريه مانند رفتاري هاي ونشانه عاليم -4 

 و عالقه دادن ازدست – ظاهري وضع به توجه عدم – پرخاشگري – اجتماع

يتوان ر كار و تحصيل و خانه داري و امور عادي زندگي را مد مشكل – لذت

 نعنوا به "گاها و است افسردگي عوارض  خودكشي هم يكي از 0نام برد 

 درمان 0 ميگردد بحث رواني شناسي آسيب در جداگانه اختالل يك

 اندرم شامل)  دارويي غير درمانهاي و دارويي درمانهاي شامل افسردگي

ي ( و درمانهاوانكاوي و رواندرماني ميان فردي شناختي و ر و رفتاري

ن زبا . ما در اين كتاب به دنبال راه هاي درمان افسردگي بهجسماني است

 ساده هستيم و با بياني ساده و شيوا اين مشكل را رفع نماييم.

 

 

 

 



 


