
 128  - 135  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
ساالنه عده ای زیادی دچار اختالالت روانی ازجمله افسردگی شده که مشکالتی رادر زندگی 

انسان در سراسر زندگی در معرض تنش ها،ناکامی ها و استرس  آنان به وجود می آورد.برای 

قرار دارد.او همیشه با استرس های حاصل از تفاوت بین نیازهاو ناتوانی خود در تامین نیازها 

و موانع و محدودیت های موجود در محیط جهت رفع آنها،مواجه است و در هر لحظه به 

ن اساس،شناخت عوامل تامین آنها در تنش بوده است.برای دم امکانواسطه خواسته ها و ع

این .به عنوان عوامل مؤثربرسالمت اهمیت می یابدوراه های درمان آن  افسردگی  ایجاد

پژوهش با هدف شناخت افسردگی و راههای پیش گیری و درمان آن و براساس مطالعات 

 .استنادی و کتابخانه ای انجام شده است

 درمان،  عالئم ،، اختالل روانیافسردگی اژگان کليدي:و
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 مقدمه

ز علل رایج یکی از مشکالت روانشناختی که بهداشت جسمانی و روانی نوجوانان رابه مخاطره می اندازد،افسردگی است که یکی ا

 (.1395ی و همکارانبه نقل از فالح1388محسوب می شود)دریا باری،خودکشی در نوجوانان 
شفتگی در خواب، آافسردگی احساس غمگینی، ناکامی و ناامیدی در مورد زندگی، همراه با از دست دادن عالقه به اغلب فعالیت ها و 

یجان و خلق شناخته به عنوان اختاللی واحد در ههرچند افسردگی (. 139۰اشتها، تمرکز، انرژی و شایعترین مشکل روانشناختی است )برک ، 

نه هایی در زمینه های می شود، با این حال عمالً چهار مجموعه نشانه و عالمت در آن وجود دارد. عالوه بر نشانه های هیجانی و خلقی، نشا

 دارد که همهنسی مطرح شود، لزومی شناختی، انگیزشی و جسمی و فیزیکی نیز در آن مطرح هست. اما برای آنکه تشخیص افسردگی برای ک

شتری خواهد بود که اطمینان بی،در شخص باشد ن چهار دستهکه هر چه نشانه های بیشتری از ایبل باشد؛ داشته وجود او در نشانه دسته چهار

 .(1386،بم و هوکسما،اسمیت،اتکینسون ،گرفتار افسردگی شده است )اتکینسون

اشی از یک آشفتگی تظاهرات روانشناختی یا رفتاری همراه با ناراحتی قابل مالحظه و اختالل کارکرد ناختالل روانی یک بیماری با 

اری صورت زیست شناختی، اجتماعی، روانشناختی، ژنتیک، فیزیک یا شیمیائی است که ارزیابی آن بر حسب انحراف از یک مفهوم هنج

 (.139۰)سادوک،  .میگیرد

. (139۰، افروز وخوشنویسان شود )یدادن عالقه ممداوم و از دست یکه باعث احساس غم و ناراحت ستیروان یماریب یک یافسردگ

 تغییر یا و دهد یم قرار تأثیر تحت عمیقاً را محیط و دیگران خود، از وی ادراک و شخصی دیدگاه که است خلقی اختالالت از یکی افسردگی

. رسد می پریشانی نقطه به انسان و گردد می مشخصی مختلف درجات به اندوه و غم احساس مداومت وبا شروع خلق در اولیه و اساسی

 نادری، و کیاطاهری)هدد می قرار تأثیر تحت را شخصی عملکرد های جنبه تمامی تقریباً که است همراه فراوانی های نشانه و عالئم با افسردگی

1391.) 

ها است که پزشکان و متخصصان را به خود مشغول کرده است. سال هایییماریب ترینیاز جد یکیقرن،  یماریب ترینیعشا ی،فسردگا

 یماریب ینا یوعش یبتوان گفت که هنوز علت اصل یدشده است و شا یافسردگ یماریعوامل به وجودآورنده ب یو مطالعه رو یقصرف تحق

از تبعات  یهمه فشار ناش ینا ینبار سنگ تواندینم یگرد ییامروز، گو یشرفتهتمدن پ یهادر چرخ دنده یرمشخص نشده است. انسان درگ

 نمایند،یو غم م یافسردگ ی،از مواقع احساس نارحت یاکثر افراد بعض (.2۰۰7، 1)گارسیا آورده است یرو یتمدن را تحمل کند و به خودزن

. اما باشدیم اریم،که به آنها عالقه د یو کسان یزهادادن چو از دست یبدن به مشکالت زندگ یعیطب یبودن واکنش یناحساس افسرده و غمگ

 یافسردگ یماریچند هفته طول بکشد، شما دچار ب یااز چند روز  یشترب ارزشییو ب چارگییب امیدی،یب ید،احساس غم و اندوه شد ینا یکهزمان

 . (1393گذارد )یونسی، یم یربر طرز فکر، احساس و رفتار شما تأث یافسردگ یماریب .یداشده

 یگراست و در د یمعضالت اجتماع ینتراز مهم یکیبه آن  یو ابتال یافسردگ یافته،و توسعه  یشرفتهپ یدر تمام کشورها یباًرتق 

 یت،. فقدان معنو(2۰۰7، 2)دونالدسون، الم و مازیوس انسان را به ستوه آورده است یو اقتصاد یفقر ماد ی،و نابرابر یضجهان تبع یکشورها

 یاتمنا، انسان را در مخمصه یمامواج عظ یانبه ناکجاآباد و دست وپازدن در م یدنرس یتالش برا ی،غرق شدن در مظاهر ماد یعت،از طب یدور

 یمختلف زندگ یایبر زوا یافسردگ یمنف یر، تأثشودیم تریشرفته. هرچه علم پیزداز آن بگر یبه سادگ تواندیهولناک انداخته است که نم

در سراسر  یدرمان افسردگ یدالر برا یلیاردها. ساالنه مشودیتر متنگ یزندگ یگرد یهاسو ارتباط آن با حلقه یگرو از د شودیتر مروشن یآدم

 یروسی،و هاییماریمانند ب یزن یاگر افسردگ یدکرد. شا یریگ یشبه مراتب کمتر از آن پ ایینهکه بتوان با هز ین، بدون اشودیم ینهجهان هز

کرد. اما چه سود که  یریاز بروز تبعات سوء آن بر روح و روان انسان جلوگ شدیبود، م یریگ یشعلم و با ساخت واکسن قابل پ یشرفتبا پ

پرواضح است که  یبترت یننخواهد توانست. به ا یزدرآورد و هرگز ن یرهنوز نتوانسته است روح و روان خود را به تسخ یشرفت،پ ینبشر با ا

کارشناس اداره سالمت روان وزارت بهداشت، گفت  ی،حفاظ یترادکترم باباره  ینگفته شود، اندک است. در ا یتالل رواناخ ینهرچه درباره ا

)هاید،  است یاست که عالمت بارز آن از دست دادن عالقه به زندگ یاختالل خلق یکدرواقع  ی: افسردگگویدیباره م یندر ا ی. ویموگو کرد

 (.2008، 3مزیولیس، آبرامسون

مختل شدن  ی،. کاهش انرژشودیها رغبت داشته است، ندارد و دچار غم و اندوه مرا که قبالً به آن ییعالقه به انجام کارها یگرد شخص

 یدرباره مرگ و خودکش یافکار یدترو در انواع شد یسردرد، مشکالت گوارش یزیکی،ف یتمرکز، اختالل در خواب و اشتها، احساس گناه، دردها

مشکل شماره  یافسردگ یماری. بشودیدچار اختالل م یو اجتماع یاست. عملکرد فرد افسرده در مجموع از نظر فرد یافسردگ یمالع یگراز د
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از  یشبرابر ب2ها و در خانم دهدیم یلتشک یرا افسردگ هایماریرتبه اول ب یز. در کشور ما نشودیسالمت در سراسر جهان محسوب م یک

 (.1392ی، المه فلسفعشود )یم یدهد یانآقا

 یهم افسردگ انیردرصد است و در ا2۰مردان و زنان  یاندر م یافسردگ یوعش یزاندر مطالعات انجام گرفته در جهان مشخص شد که م 

به  یوعش یزانها ممدرصد است که در خان15 یمادام العمر افسردگ یوعش ینقرار دارد. هم چن یمرتبط با روان پزشک هاییماریدر صدر ب

با  تواندیوان پزشک مر یکو درمان دارد.  ییشناسا یتقابل یماریب ین. خوشبختانه ا(1392، مهدی زاده اشرفی وحسینی رسد )یدرصد م25

 یگرشود. از د یعتسر یزاو ن یجسم یبهبود یمار،ب یو روان یروح یتوضع یتدرمان آن را فراهم کند تا ضمن تقو ینهزم ی،افسردگ یصتشخ

 یمختلف آمار افسردگ یلاما امروزه به دال دقرار دارن ی، در معرض افسردگکنندیدست وپنجه نرم م یکه با مشکالت جسم یالمندسو افراد س

انجام شده، اغلب  یدگدرباره افسر یرانکه تاکنون در ا یداشته است. مطالعات یصعود یرس یزن یراناست و در ا یشجوانان روبه افزا یاندر م

 یدبا ینچن هم ستنده یاز جمله افسردگ یاختالل روان یدرصد از جامعه بزرگسال دچار نوع2۰از  یشب شودیزده م ینپراکنده است اما تخم

ه عرض ابتال بدر م یشتراسترس و اضطراب دارند، ب ینهکه زم یوجود دارد و کسان یکیو استرس و اضطراب ارتباط نزد یافسردگ ینگفت ب

 (.1383، سیدان ومحسنی تبریزی ) است یکننده بروز افسردگ یلاوقات استرس عامل تسه یگاه گیرند،یقرار م یافسردگ

است و آن قدر که  یفتادهمردم جان ینهنوز ب یندارند؛ مسائل مرتبط با روان پزشک یاطالعات کاف یمردم کشور ما درباره سالمت روان

هنوز  یمشکل روان یکراز و اب یاننکرده است. ب یداخود را در نزد آنان پ یتاهم یجاافتاده، سالمت روان یزیکیف هاییماریو ب یمسائل جسم

 یدرا به شدت تهد جامعه یعموم یمسائل، سالمت روان یناست؛ ا یاریراه حل در نزد بس ینهنوز بهتر یکار یدر جامعه ما دشوار است و مخف

. یستن ینکه چن یلقابل حل است، در حا یاست که با اراده شخص یمسئله شخص یک ی،مشکل روان کنندیافراد تصور م یشتر. بکندیم

افراد  یشترکنار گذاشت. ب ید، باداندیضعف اراده م یا ینتلق ی،را تنبل یکه افسردگ ینادرست یباشد و باورها یماریب یک تواندیم فسردگیا

 (.1386کنند )کاوه، یمرا رد و مشکل خود را دوبرابر  ییدارو یهادرمان

 ترینیعشا یسردگاست. اف یو اختالالت روان پزشک هایماریب یوعش یزانسالمت روان هر جامعه، م یارهایاز مع یکیکه  یستن شکی 

گروه  یانر م. هم اکنون دیستآن هم مختص کشور ما ن یصعود یرنه فقط در کشور ما بلکه در سراسر جهان است و س یاختالل روان پزشک

در رتبه اول قرار دارد و  یها افسردگو در رأس آن یباز مشکالت روان یابتو د یعروق یقلب هاییماریها، بمثل سرطان هایماریاز ب یعیوس

است  یستیز دسته عوامل یکنقش دارد.  یدر بروز افسردگ یکشور ما عوامل متعدد در یست.خوب ن یسالمت روان یتوضع دهدینشان م

 یجزو عوامل افسردگ یاجتماع یطی،ها، مسائل مح. استرسکندیم یکه فرد را مستعد به ابتال به افسردگ یکو ژنت یزیولوژیکل فعوام یعنی

هم  یو اقتصاد یرهنگعوامل ف گیرد،یدر مقابل استرس قرار م فرد یدفاع یهاسبک یسمی،مکان ی،است و مرحله دوم مسائل روان شناخت

 .(1387، محرابی، بهرامی، یوسفی) باشد یساز ابتال به افسردگ ینهزم تواندیم

روزانه ناتوان بوده و  یفاست در انجام وظاشود. افراد افسرده ممکن یو روان یجسم هاییماریانواع ب به یباعث ابتال تواند،یم یافسردگ

 یآنرا به سادگ توانیو نم یستن یضعف و ناتوان یکقط ف یکردن ندارد. برخالف تصور افراد افسردگ یارزش زندگ یاحساس کنند، زندگ یحت

 یافسردگ یماریدرمان آن اقدام کرد. اکثرافراد مبتال به ب یبرا باید که است …فشارخون و  یابت،مزمن مانند د یماریب یکگرفت، بلکه  یدهناد

از غم و  یبیو ترت یاز سر افکندگ یحالت احساس یک یافسردگ .یابندیاشکال درمان، بهبود م یرسا یابعد از مصرف دارو، جلسات مشاوره و 

 یرا به طور کل یو خط مش یباشد که رشته زندگ یسخت یلیحالت خ یک تواندیم و باالست یأسو  یو دل شکستگ یممال یدیاندوه ، نا ام

مختلف متفاوت است،  یر فرهنگهاد یافسردگ یهامشخصه (.2۰۰5، 4)کریستوفر و مک دونالد منجر شود ودکشیبه خ یتمختل کرده ، در نها

 یکوته فکر یبانی،پشت معد ی، کاهش عالئق خودشان، احساس داشتن احساس پوچیینپا یلیبه اقدامات خ یلاما در غرب، مردم افسرده از تما

را با  یمعموالً مشکالتها . آنبرندیرنج م یحقابل توض یردرد غ یا یبوست ی،عالئم مرض بدن یاو به طور گسترده یبفگذشته ضع یآور یاد، 

، کنندیخود را فراموش م برندیرنج م یماریب ینکه از ا یدارند . کسان ی) مخصوصاض قدم زدن در صبح( و اعمال جنس یدنخوردن ، خواب

 (.1393د )یونسی، هستن یفخسته و ضع یادی، ترسو و نگران و تا حد نسبتاً زیانها گرآن

 یماز عال یندارند. بعض یکسانی یهاو نشانه یمهستند، عال یدرچار اختالل افسردگ یکهافراد یکا،رآم یسالمت روان یمل یتویانست برطبق

 (2۰۰5)کریستوفر و مک دونالد،  :شامل یمعمول و متداول افسردگ

                                                           
4 Christopher , MacDonald 
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 ازجمله: مطالعاتی انجام گرفته اند، در راستای این پژوهش،

(در مطالعات خود تحت عنوان پروفایل آشفتگی روانشناختی ماداران و افسردگی،اضطراب و استرس 1394اکبر عطادخت و همکاران)

بین میزان آشفتگیهای روانشناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس آنها با افسردگی،  یجه رسیدند کهنتنوجوانان شهر اردبیل ،به این 

 .اضطراب و استرس فرزندان نوجوانشان رابطه مستقیم وجود دارد

( در مطالعات خود تحت عنوان بررسی مقایسه ای افسردگی،اضطراب و 1391در پژوهش دیگری نیز مصطفی نصیر زاده و همکاران)

سال با رفتار و عدم رفتار سوء مصرف مواد به این نتیجه رسیدند که بین سطح پایین تحصیالت فرد و رفتار سوء  29تا  18جوانان  استرس در

ب مصرف مواد رابطه معنی داری دیده شد.که این نتایج حاکی از آن بود که افراد وابسته به مواد در مقایسه باجمعیت عادی از نشانه های آسی

 و اختالالت  روانپزشکی بیشتری برخوردارند و نسبت به گروه مقایسه بیشتر دچار افسردگی،استرس و اضطراب می باشند. شناختی روانی

ساز از تکنولوژی سایبر، یکی از عوامل خطرزای عمده برای  استفاد مسألهنشان داد که  (1391در مطالعه ای دیگر ، ابراهیم مسعودنیا)

 ینی استفاده از اینترنت بهگزفراط در استفاده از اینترنت، احتما بروز افسردگی در نوجوانان را از طریق جایا ،کهستی نوجوانان القت خالمس

اجتماعی  -های روانی در نتیجه استفاده از اینترنت، بازتولید یا افزایش آسیب لند مدتجای روابط واقعی با دییران، فقدان دستیابی به رضایت ب

 .طی از اینترنت و افزایش استرس ناشی از آن را افزایش میدهدو در نتیجه، استفاده افرا

(در مطالعات مقطعی که رابطه فعالیت های دینی سازمان یافته و افسردگی را می 2۰11همچنین کوئینگ،جورج و پترسون)

ای بسیاری نشان داده اند سنجند،دریافتند کسانی که شرکت بیشتری در فعالیت های دینی  داشتند،کمتر افسرده بودند.همچنین پژوهش ه

 که درمان مذهبی بر بیماران مختلف تاثیر می گذارند.

عالیم  
افسردگی

کاهش میل -11
جنسی 

گریه کردن -12
بدون هیچ دلیل 

خاصی 
مشکل در --1

تمرکز، یادآوری 
جزئیات و 

تصمیم گیری 

خستگی و کاهش -2
انرژی 

احساس گناه، -3
بی ارزشی و یا 

درماندگی 

بدون امید به -4
بیخوابی، بیدار -5آینده و بدبینی 

شدن صبح زود و یا 
خواب زیاد 

بیقراری و نا آرامی -6

ازدست دادن -7
عالقه به فعالیت های 
لذت بخش، شامل 

...رابطه جنسی و

از دست دادن -8
لذت به زندگی

پرخوری عصبی و -9
یا کاهش اشتها 

سردرد، گرفتگی -1۰
عضالت و یا مشکالت 

گوارشی 
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(نشان داد که سطوح پایین خوش بینی با سطوح باالی اضظراب و افسردگی و سطوح باالی خوش بینی باسطوح پایین 2۰1۰دبی) و

دارد.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک های مقابله  اضطراب و افسردگی رابطه دارد.ابعاد بدبینی رابطه تنگاتنگی با افسردگی تک قطبی

 خوش بینی  و افسردگی رابطه وجود دارد و استفاده از سبک مقابله منفی با سطوح پایین خوش بینی  رابطه دارد.

 

 روش پژوهش
 تفسیری  

 

 جامعه آماري
 پژوهش موضوع با مرتبط علمی معتبر کتب و مقاالت نمونه و معتبر علمی منابع کلیه 

 

 یافته هاي پژوهش

 یابتال به افسردگ دالیل
 1 شماره در جدول عوامل یناز ا ی. بعضباشدیم یو روان یطیمح ی،جسم یکی،از عوامل ژنت یبیترک ی،ابتال به افسردگ یلمعموالً دل

 آمده اند.

 1شماره جدول 

 انتقال دهنده های عصبی
در  یدیداشته و نقش کل یمبا حال و حوصله شما ارتباط مستق یمغز یعیطب یمیاییمواد ش ینا

 .کندیم یفاا یافسردگ

 .باشد یعامل ابتال به افسردگ تواندیبدن، م یهادر سطح هورمون ییرتغ هورمون ها

 .است تریعدارند، شا یشان سابقه افسردگدر خانواده یکهدر افراد یافسردگ عادات ارثی

 حوادث زندگی
 ید،و استرس شد یمشکالت مال ید،دوستشان دار کهیدادن کساناز دست یاخاص همچون مرگ  یحوادث

 .شود یشما به افسردگ یباعث ابتال تواندیم

 آسیب ها و مشکالت کودکی
بر مغز  یدائم یراتتاث تواندمی …و  یتجاوز جنس ین،شامل، از دست دادن والد یو حوادث هاییبآس

 .دهد یشرا افزا یبه افسردگ یگذاشته و خطر ابتال

 

 راه هاي رایج درمان افسردگی
بطور  عضو انجمن روانشناسی ایران ویلیام جیمزمعتقد بود مؤثرترین داروی شفابخش نگرانی و افسردگی،ایمان و اعتقاد مذهبی است.

 را سه تا معرفی کرده اند که عبارتنداز:"راه های درمان افسردگی"کلی

جلوگیری از تشدید  سریع عمل کرده و محرک خوبی برای این روش اگرچه بسیار: دارو برای درمان افسردگی است:تجویز نوع اول

 .توان به موقتی و گذرا بودن اثرات آن اشاره کردباشد اما معایب چندی دارد. از جمله میافسردگی می

 (CBT)رفتاری است. -: روش های شناختینوع دوم

اتفاق ذهنی، با تغییرات شناختی و رفتاری قابل بهبود است. بر این اساس، فرد در جریان درمان، با خطاهای افسردگی به عنوان یک 

ر نتیجه، بررسی عوامل .دشود. مواجهه با این موضوع که چه اتفاقی باعث شده که افکار منفی بر مثبت غلبه یابدشناختی خود مواجه می

باشد به صورت روانکاوانه ی آن بسیار طوالنی مدت می درمانی افسردگی باشد. اگرچه روندمصرفی می شناختی و رفتاری، کارگشاتر از داروهای 

 .باشداز نظر روانشناسان، پایدارتر و عمیق بوده و امکان بازگشت بسیار اندک و محدود می CBT اما درمان اصولی

 رفتاری و دارویی است -:درمان ترکیبی شناختینوع سوم

توانیم از خطرات ناشی از افسردگی و تبعات گاهی نیاز فرد افسرده به دارو انقدر فوری است که به در ابتدا ما فقط از طریق دارو می

توان آرام آرام مراحل درمان را شروع کرده و برای شود و میحاصل از آن جلوگیری کنیم. اما گاهی این نیاز به مصرف فوری دارو، احساس نمی

 .کنیم استفاده نیز دارو از رفتاری –هر چه بهتر درمان افسردگی در خالل تشخیص شناختی  پیشبرد
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 راه هاي پيشنهادي پيشگيري از افسردگی 
 از جمله:های مختلفی وجود دارند.راه فسردگیبرای جلوگیری از ا

اید، سعی کنید به کسی که با شما نزدیک است  داشتهای  اید یا ناراحتی عمده اگر اخبار بدی داشته:آنرا براي خودتان نگه ندارید-1

برای ورزش از خانه بیرون :کاري انجام دهيد -2.این بخشی از مسیر طبیعی التیام بخشی ذهن استید و به او بگویید چه حسی دارید.بگوی

کرده و بهتر بخوابید. ممکن است حس بروید.اگر شده حتی فقط برای پیاده روی، این امر به شما کمک می کند تناسب فیزیکی خود را حفظ 

سعی کنید خوب بخورید، وعده غذایی متوازنی :خوب بخورید-3.کنید قادر به کار کردن نیستید ولی بهتر است تالش کنیدو فعال بمانید

تواند وزن شما را کم  داشته باشید، ولواینکه ممکن است تمایل به غذا نداشته باشید، سبزیجات و میوهجات تازه بسیار مفیدند. افسردگی می

در مقابل تمایل مصرف الکل، برای سر :از الکل پرهيز کنيد-4.کند و باعث کمبود ویتامینها شود که باعث تشدید روند افسردگی میشود

د ولی پوش گذاشتن و فراموش کردن غمهایتان ، مقاومت کنید، الکل افسردگی را واقعاً بدتر می کند، چند ساعتی حس بهتری به شما می ده

سعی کنید نگرانی در مورد :بخوابيد-5.در ضمن برای سالمت جسمانی شما نیز مضر است فسردگی بدتری دوباره باز میگردد.بعداً حس ا

مشکل خوابیدن به خود راه ندهید. گوش دادن به رادیو یا تماشای تلویزیون در حالیکه دراز کشیده اید یا بدنتان در حال استراحت است می 

کمک زیادی بکند. حتی اگر نتوانید بخوابید، می توانید ذهنتان را به این روش مشغول کنید، به این طریق کمتر حس اضطراب داشته و تواند 

اگر فکر می کنید می دانید چه چیزی باعث افسردگی شما است،نوشتن آن و :علت را پيدا کنيد -6.خوابیدن برایتان سادهتر می شود

های را پشت ه بخاطر داشته باشید که شما تجرب:اميدوار باشيد -7.واند به حل آن کمک کند،مفید خواهد بودبررسی راه هایی که می ت

شما به تدریج این دوره را پشت سر می گذارید، گرچه ممکن است باور این موضوع برایتان ،سرمی گذارید که عده زیادی سپری کرده اند

  باشد.افسردگی می تواند تجربه مفیدی  ،.مشکل باشد
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 نتيجه گيري
افسردگی تنها که  ونتیجه گرفته شددراین پژوهش به طور مختصر علل افسردگی و راهکارهای پیشگیری ازآن مورد بررسی قرار گرفت 

تواند نحوه غذا خوردن، خوابیدن و چگونگی یک ناراحتی ساده نیست و چیزی نیست که به راحتی بتوان از آن خالصی یافت. افسردگی می

 که باورند این بر ها را تحت تاثیر قرار دهد. محققانهای زندگی انسانی جنبهو به طور کلی همهتفکر شخص نسبت به خود و دیگر اشیا 

 مواردی فردی گاهی ندارند، خود در را بیماری این هاینشانه تمامی لزوما هستند، مبتال خاطری پریشان و افسردگی به نوعی به که شخاصیا

 بروز خود احساسات و رفتار در را هانشانه این حداکثر که شودمی پیدا دیگری شخص نیز گاهی و دهدمی بروز خود از را بیماری این عالیم از

به عواملی چون انتقال دهنده های عصبی ،هورمون ها،عادت ارثی،حوادث زندگی ،آسیب ها و مشکالت  ه افسردگیدرمورد علل ابتال ب.دهدمی

 ند.باشیم یو روان یطیمح ی،جسم یکی،از عوامل ژنت یبیترک ،معموالً که این عوامل، اشاره شد کودکی و ...
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