هر كسي در طول زندگي خود افسردگي را تجربه كرده و يا خواهد
كرد .انتظار مي رود كه در دوره هايي از عمر در مبارزه با مش��كالت
زندگ��ي و يا بدنبال فق��دان يا ناكامي و يا حتي ب��دون دليل دچار
غمگيني و ناراحتي شويد كه در شرايط طبيعي پس از چندي از بين
مي رود .بهر حال هر گاه احساس��هاي افس��رده وار تداوم يافت و در
س�لامت و بهزيستي اجتماعي شخصي مداخله نمود ،در آن صورت
مداخله و يا كمك تخصصي الزامي خواهد بود.

افسردگي چيست؟

افس��ردگي ي��ك حالت خلقي مداوم و پايدار اس��ت ك��ه مي تواند
جنبهه��اي مختلفي از زندگي ف��رد را در برگرفت��ه و در آنها تداخل
نمايد .افسردگي با احساس بي ارزشي ،احساس گناه افراطي ،تنهايي،
غمگيني ،نااميدي ،ترديد در كفايت خود و احس��اس گناه مش��خص
ميگردد .افكار خودكشي نيز ممكن است وجود داشته باشد .افسردگي
معمولي ممكن است از چند دقيقه تا چند روز طول بكشد.
همه ما گاهي احس��اس دلتنگي و غم مي كنيم  .اين احساس��ها
جزیی از طبیعت انس��ان اس��ت .از س��وي ديگر ،نوعي از افسردگي
كه تش��ديد يافته و براي دوره هاي زماني بيش��تري تداوم مييابد،
ميتواند شكل ناسازگارانه اي از افسردگي روزمره باشد .براي اين نوع
افس��ردگي ش��ديد مي توان از طريق يك متخصص بهداشت رواني،
چاره ای انديشيد.

نشانه هاي افسردگي

  خشم

ج :نشانه هاي رفتاري
 گريههاي بدون دليل و مکرر
 فقدان انگيزه جهت پيگيري اهداف
 كناره گيري از ساير مردم و موقعيت هاي جديد
 عدم توجه به ظاهر شخصي
 به آساني دستخوش خشم شدن
د :افكار و احساسات خود تخريبگرانه
 احساس بازنده بودن
 احساس درماندگي و نااميدي
 انتقاد مكرر از خود
 سرزنش خود به خاطر اتفاقات ناخوشايند
 ياس
 بدبيني نسبت به آينده
در بعضي از موارد اين احساسها آنقدر شديد مي شود كه افكار آسيب
به خود و پايان دادن به زندگي شايد تنها راه موجود به نظر برسد.

علل افسردگي

الف  :نشانه هاي عاطفي
  غمگيني
 نااميدي
  احساس گناه

ب  :نشانه هاي جسماني
 پرخوابی یا کم خوابی  كاهش يا افزايش وزن
 پرخوری يا فقدان اشتها  چرخهي نامنظم قاعدگي
      کاهش تدريجي ميل جنسي
 يبوست

 	اضطراب

 نوسانات خلقی

1

  درماندگي

چرا بعضي از مردم افس��رده ميش��وند؟ داليل عموم��ي (بويژه براي
دانشجويان) عبارتند از:
 فقدان های مهم در زندگی
 انتظارات غيرواقع گرايانه
 شکست در روابط معنادار
 ياس
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 ترك منزل (دور شدن از خانه مادری)
 فقدان كنترل بر محيط(شخص فكر ميكند كه نميتواند
كاري براي تغيير حوادث نامناسب انجام دهد)
 مشكالت تحصيلي
 تعارض با والدين
 نگران��ي در مورد آينده(بعد از فراغت از تحصيل چه كاره
خواهم شد؟چه چيزي از زندگي مي خواهم؟ و غيره)
 تفك��ر منف��ي كه ب��ه ص��ورت تدريجي خ��ود تخريبگر
ميگردد.
 احساس ناکامی
اينها فقط تعدادي از عوامل هستند .عوامل زيست شيميايي
نيز ممكن است در افسردگي نقش داشته باشد.

به هنگام افس��ردگي چه كاري بايد انجام
دهيم تا ب��ر آن غلبه كرده و نگرش مثبتي
ايجاد كنيم؟

اولين مس��أله ،يادآوري اين حقيقت است كه همة مردم در
دوره يا دوره هايي از زندگي خود دچار افس��ردگي مي شوند.
براي ارزيابي اين كه چرا دچار افس��ردگي شده ايد زماني را در
نظر بگيريد .در بس��ياري از موارد احس��اس غمگيني واكنشي
مورد انتظار و متناس��ب با يك موقعيت فشارزا است ؛ بهرحال
وقتي احساس غمگيني براي مدت زمان طوالني تداوم يافت و
يا در توانايي شما در عملكردهايتان تداخل كرد ،عاقالنه خواهد
بود در تغيير وضعيتتان بكوشيد.
بعضي از كارهايي كه مي توانيد انجام دهيد عبارتند از:
 اهداف واقع گرايانه انتخاب كنيد.
 از علت افسردگي خو د آگاه شده و سعي كنيد نسبت به
آينده خوش بين باشيد .افكار منفي را شناخته و آنها را با افكار
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چگونه مي توانم به فرد افسرده كمك كنم؟

مهمترين عامل در كمك به يك فرد افسرده  ،حمايت كننده بودن
است .سرزنش شخص به خاطر افسردگي ،فشار در جهت رفع سريع
افس��ردگي توسط شخص و يا ساير روش��هاي مواجهه اي مي تواند
وضعيت را بدتر كند .بسيار مهم است كه به شخص فرصت دهيد تا
دريابد كه نگرانش هستيد و مي خواهيد به او كمك كنيد و مايليد
منبعي حمايت كننده براي او باشيد .دامنه كمك شما از گوش دادن
به او تا پيشنهاد به وي براي مالقات با يك متخصص بهداشت رواني
جهت دريافت كمك را ش��امل ميگردد .در كل ميتوانيم اين كارها
را انجام دهيم:
 به فرد افسرده نگوئيد كه مي دانيد او چه احساسي دارد ،زيرا
ممكن است كه اين امر او را نسبت به شما خشمگين كند.
 حمايت كننده و شكيبا باشيد.
 اجازه دهيد كه شخص افسرده از عالقه و نگراني شما نسبت
به خودش آگاه ش��ده و دريابد كه شما در مواقع الزم جهت كمك
به او در دسترس هستيد.
 ش��خص افسرده را تش��ويق كنيد كه بدنبال كمك تخصصی
باش��د .البت��ه اگر عاليم افس��ردگي پايدار ب��وده و در عملكردهاي
روزمرهاش ايجاد مشكل كرده باشد.
احمد عابدیان
کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه
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افسردگی

مثبت تعويض كنيد .بر تجارب مثبت تمركز كنيد و فهرس��تي از
تكاليف مثبت هفتگي تهيه كنيد.
 كاغذي برداريد .چگونگي احساس و تفكر خود را يادداشت
نماييد .اين روش راهي مطمئن براي تجربه احساساتتان در مقابل
با نگهداري آنها در درونتان است.
 ب��ا هرگون��ه خودگوي��ي منفي مقابل��ه كنيد .ب��ه آنچه كه
فكر ميكنيد درس��ت ،واقعي و ملموس اس��ت توج��ه کنید و از
نتيجهگيريها و فرضيهس��ازي شتاب زده خودداري نماييد .روي
موارد منفي تمركز نكنيد.
 به روزهايتان ساختار دهيد .اهداف روزانه كوچكي را انتخاب
كرده و سعي كنيد كه به آنها عمل كنيد و جدولي از فعاليتهاي
روزمره هفتگ��ي تهيه كنيد و افزودن فعاليت هاي اجتماعي را به
آن فراموش نكنيد و از نظر اجتماعي فعال باشيد.
 براي هر روز فعاليت هاي لذت بخش و ش��ادي آور در نظر
بگيري��د .به خ��ود بگوييد كه چيزي براي لذت ب��ردن وجود دارد
كه مس��تلزم صرف مق��داري نيرو از جانب شماس��ت .براي فعال
نگهداشتن خود ،فعالیت داوطلبانهای انجام دهيد.
 بط��ور روزانه ورزش كنيد و به ورزشهاي پرتحرك از قبيل
شنا ،دو و غیره بپردازيد.
 اگر به گريه كردن احس��اس نياز ميكنيد ،گريه كنيد .اگر
عصباني هس��تيد راهي مناس��ب براي بيان خش��م خود در مدت
زماني كوتاه پيدا كنيد.
 به اندازه كافي اس��تراحت و خواب داشته باشيد ،اما در آنها
افراط نكنيد.
 س��عي كنيد نقاط قوت خود را ش��ناخته و توس��عه دهيد،
بپذيريد كه هر كس��ي توانايي هاي متفاوت خود را دارد و شما بر
ويژگي ها و اعمال مثبت خودتان تمركز كنيد.
 از رژيم هاي غذايي متعادل استفاده كنيد .خوردن غذاهاي
شور را قطع كنيد.

 يك تيم حمايتي از افراد مناس��ب ب��راي خود فراهم كنيد.
ش��امل هر كس��ي كه ميتوان��د حمايت كننده ،تش��ويق كننده و
متعادل كننده باشد.
 اگ��ر عاليم افس��ردگي تداوم ياف��ت از كمكهاي حرفهاي
و تخصصي همانند متخصصان مرکز مش��اوره دانش��گاه استفاده
نمائيد.

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

نشاني :تهران ،خيابان  16آذر ،خيابان ادوارد براون،
پالك  ،15مركز مشاوره دانشجويي
تلفن66419504 :
وب سايت مركز مشاوره دانشگاه تهران:
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