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14------------- -------------------------------- غم و اندوه چه معنایی دارد؟

 17- زندگیمسائلِ مختلف، علل، عوامل و عالئمِ بروزِ افسردگی در

23------------ -------------------------------- کاهش انرژي و کمبود انرژي
23-------------------- -------------------------------- کم شدن میل و اشتها

24---------------------------- و کابوسایرو،یخوابیمشکل خواب و ب

25- -------------------------------- نیسنگوقیعمودیغم و اندوه شد

و معمول و مرسوم يعاديهاتیشدن در فعالریبه درگلیعدم تما
26--------- -------------------------------- -------------------------------- یزندگ

احساس درماندگی و بیچارگی)Hopelessness( ---------------------27

س و ناامیديأی)Hopeless( -------------------------------- ------------28

28------- دکنیمدایذهن پيهاتیفعالنهیکه فرد در زمي،گرفتار

کر گذاشتـام آن را تفـاگر بتوان نکهاويکرـو فیذهنستمیس
28--- -------------------------------- .کندیحرکت میمنفصورت بد وبه

29------------ -------------------------------- از دست دادن توجه و تمرکز

29-- -------------------------------- شکالتی در مسیر یادگیري و آموزشم

1فصل چیست؟)Depression(افسردگی 

2فصل هاي افسردگی در بزرگساالنها و نشانهعالمت

ــن   ــم ایــ مهــ
اســــــــــــت
همچون شمع 
ــانی  نورافشـــ
کنیم نه مثـل  
پروانه خود را 
بــــه آتــــش  

.بکشیم
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30--------------------------- -------------------------------- دلیوتردید و د

30---- -------------------------------- مشکل در سخن گفتن و گفت و گو
31-- -------------------------------- کاهش تمایالت جنسی و میل جنسی

 31------ -------------------------------- و الکل و سیگارمصرف مواد مخدر

32----------------------- -------------------------------- تمایل به خودکشی

34-------------------- -------------------------------- احساس گناه و تقصیر
34--------- بودناحساس بی ارزش بودن، بی فایده بودن و بی اهمیت

34----------- کندو بهداشت خود نمیهیبه تغذیفرد افسرده توجه

35-------------- همراه هستندیمعموالً با اضطراب و نگراناین افراد

35-------------- افسرده پیدا می کننداره افراددردهاي فیزیکی که همو

ِ35------- -------------------------------- همیشگی و دائمیحالت خستگی
36------------------ -------------------------------- گریه کردن بیش از حد

33-------------------------------- توقع و انتظاري است که از دیگران دارد

36-- -------------------------------- نارضایتی و حالت طلبکاري از دیگران

36---------- -------------------------------- و عصبیو پرخاشگرخشمگین
37----------------------- -------------------------------- ه گیري و انزواشگو

37--------------- -------------------------------- حساس بودن افراد افسرده

هذیان ،توهمات باطل و بیش از آن(Hallucination) -------------37

38دهدفرد افسرده به داروهاي ضد افسردگی یا ضد اضطراب پاسخ می

3فصل هاي افسردگی در کودکانعالئم و نشانه

کودکــــــــان 
اشــتباه بایـد 

ــت  و شکسـ
ــه  را تجربــــ

ــد،  ــا کننــ تــ
ــه ــد ک بفهمن

ــر ت و أجـــ
جراحـــــــت 
همـــــــــزاد

.یکدیگرند
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بیش از حد فعال بودن کودکان ) 1عالمت(Hypractive) ----------40
41---- -------------------------------- هابرهم ریختن خواب بچه) 2عالمت
 42-- -------------------------------- کم اشتهایی و بی اشتهایی) 3عالمت
 43------------------------- هاي عادي و طبیعی کودكفعالیت) 4عالمت
 44--- پرخاشگري و میل به دعوا، تجاوز به حریم و حقوق دیگران) 5عالمت
 44- گوییوگوي بیش از حد با خود، دروغپردازي، گفتخیال) 6عالمت
 مطرح کردنِ عجیب اضطراب درباره موضوعات مختلف و ) 7عالمت

45---- -------------------------------- -------------------------------- و غریبِ آن
 45------------- -------------------------------- گریه، ناله و زاري) 8عالمت
 46--------------- شکایت از دردهایشان و اغراق در این زمینه) 9عالمت
 46----------- -------------------------------- قهر و خود آزاري) 10عالمت
48--- -------------------------------- در کودکانتمرکزکمبود توجه و

49-------- باشداکثراً همان حاالتی است که در بزرگسالی می-1عالمت
49------------------ استفاده از مواد مخدر مانند الکل و سیگار-2عالمت
50---------------------- پرخاشگريخشم و عصبانیت شدید و -3عالمت
50----------- کشی در این دورهافزایش تهدید یا اقدام به خود-4عالمت
51باشدفعالیت ذهنی یا اندیشه بد و منفی که معموالً غلط هم می- 5عالمت
6عالمت -اش بدشزندگیاز خودش، بدنش، شرایط، خانواده و امکانات
51--------- -------------------------------- -------------------------------- آیدمی
52-------- از دست دادن یا کاهش حرمت نفس یا عزت نفس-7عالمت
52---- بیندست داشتنی و خواستنی نمیوخود را موجودي د-8عالمت
رسد که کسی به من توجه ندارد و اهمیتی به این نتیجه می-9عالمت

52------- -------------------------------- -------------------------------- دهدنمی

4فصل عالئم افسردگی در نوجوانان و جوانان

ــک  ــا کمــ بــ
ــرفتن از گــ

یک راهنمـا  
بـــــــــه راه 
ــه   ــد نـ برویـ

به چاه
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رفتار من رسد که افکار و عقاید و نظریات و به این نتیجه می- 10عالمت
53-------------------- -------------------------------- دیگران نیستمورد تأیید

53-------------------------- هاحالت طلبکاري و نارضایتی آن- 11عالمت
54---------- یرفتار ضد اجتماعی و ضد اخالقی و ضد انسان- 12عالمت
54----- مسائل و مشکالتی که در محیط آموزشی و مدرسه دارند- 13عالمت
54------------------------- مسائل مربوط به بهداشت و تغذیه- 14عالمت
55گیري، انزوا و فرار از همه و به درون و به خود پناه بردنگوشه- 15عالمت

 56------------------------ نگی و گیجی هستندگرفتار نوعی گُ) 1عالمت
 56---------------- هاخاطر نیاوردن نام آننشناختن افراد یا به) 2عالمت
 57------------------------- اندکردن راهی که همیشه رفتهگم ) 3عالمت
 57------- -------------------------------- نداشتن توجه و تمرکز) 4عالمت
 58-------------------------------- اعتناییتفاوتی و بیحالت بی) 5عالمت
 58-------------------- مصرف بیش از حد چاي، قهوه و سیگار) 6عالمت

1 (بینی و خود را مختلف و متفاوت دیدن از نمایی و بزرگحالت بزرگ
60--------- -------------------------------- -------------------------------- دیگران
2 (60-------------------------------- نیاز و احتیاج کم این افراد به خواب
3 (61-------------------- هاي بیش از حدها به فعالیتمیل و توانایی آن

5فصل هاي افسردگی در سالخوردگانعالئم و نشانه

6فصل ساالنسرخوشی در بزرگشیدایی و

ــه  روزي کــ
خـود  همسر

را به کاري 
که دوسـت  
ندارد وادار 
کنیـــد، بـــه  

از زودي
شــما متنفــر 

. خواهد شد
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4 ( تفکر و نوعی مسابقه که در ذهن این افراد براي بیان مطالب وجود سرعت
61------------ -------------------------------- -------------------------------- دارد

5 (رگوییرحرفی و پ61-------------------- -------------------------------- پ
6 (62---------------- -------------------------------- نداشتن توجه و تمرکز

7 (تابی قراري و بیحالت بی(Restlessness) ----------------------62

8 (62-------------------------- پذیريحالت برانگیختگی و حالت تحریک
9 (هاي زندگی هستند و به خطرات و اغلب به دنبال لذایذ و خوشی

63----------------------- -------------------------------- ندارندها توجهیهزینه

10 (63----------------------------- هاي دور و درازداشتن آرزوها و هدف

11 (64----------------- -------------------------------- حالت خوش خیالی
12 (64-------------- -------------------------------- حساسیت بیش از حد

64-------- نوع خفیف شیدایی و سرخوشی نوع اول فرد دو قطبی

65---- -------------------------------- شیدایی و سرخوشی یا دو قطبی

65------------------- -------------------------------- نوع دوم، فرد دو قطبی

65------------------ -------------------------------- نوع سوم، فرد دو قطبی

افسردگی مزمن یا عصبی(Dystymia) -------------------------66

 67------------ -------------------------------- عامل ارث یا ژنتیک-1علت
 70------- -------------------------------- حادثه و مرگ در زندگی-2علت

7فصل شیدایی و سرخوشیعلل و عوامل افسردگی، 

وقتـــی کـــه  
صـــحبت از

» شــــــــرم «
اســـــــــت، 
ســـــــخن از 
شخصــیت و 
ــت  هویــــــ
است، حال 
ــی   ــه وقت آنک
صـــحبت از 
گناه اسـت،  
ــار و  رفتــــــ

مورد ،عمل
نظر و توجـه  

. است 
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 75-------- -------------------------------- رها کردن و ترك کردن-3علت
 77----- صمیمیت، دوستی و نوازش در دوران کودکیمحبت، نبودن -4علت
 80ویژه دوران کودکیبهنبودن امنیت، آرامش و آسایش در زندگی و-5علت
 82---------------------- تبعیض و تفاوت گذاشتن میان فرزندان- 6علت
 85------------------------- -------------------------------- اضطراب-7علت
 درماندگی و بیچارگی -8علت(Helplessness) --------------------86
 دگی ـهاي بدي است که در دوران مختلف زناحساس- 9علت
89------------------------- کندما را گرفتار میعمیقشدید وصورتیبه
 89-- ماهگی است، شک و تردید است36تا 14اولین احساس که بین
 91--------------- سالگی، احساس گناه است6تا 3دومین احساس بین
 93------------- -------------------------------- خشم و عصبانیت-10علت
 96-------- -------------------------------- مسئله تفاوت در دنیا -11علت
 101------------- هاي دیگراعتیاد و وابستگی ما به انسان-12علت
 101-- گذردمرحله می8سالگی انسان در طول تاریخِ رشد، از 22از تولد تا
 شکست یا نظربرخورد نامناسب با موضوعات اشتباه و -13علت

109----------------------------- -------------------------------- مردمو قضاوت
109----- -------------------------------- -------------------------------- اشتباه
110--- -------------------------------- -------------------------------- شکست
111---------------------- -------------------------------- قضاوت و نظر مردم
 ها و احتیاجات و حق ها یا خواستهنرسیدن به آرزوها و هدف-14علت

111---------- -------------------------------- -------------------------------- انسان
 113---- -------------------------------- هاتغییر شرایط و موقعیت-15علت
 115------------- -------------------------------- درد و رنج زندگی-16علت

کـــودکی کـــه   
ــی  5حتــــــــ

درصد بـاختن  
خــــــودش را 
قبــول نــدارد 
و دوســــــت 
ــر  ــدارد، اگـ نـ
پـــدر و مـــادر 
ــک  او را کمــ
ــا  نکننـــــد تـــ
بـــــــاختن را 
ــادي و  عــــــ
معمـــــــــولی 
ــد،  ــی کنـ تلقـ
احتمـــاالً بـــه  
نــــــــــــوعی 

و » حســادت«
در » جنـــــگ«

طول زنـدگی  
رهنمــــــــون 

. شودمی
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 115-------- -------------------------------- حاملگی و وضع حمل-17علت

 ترین علت بروز افسردگی در افراد، فعالیت ضمیر یا ذهنمهم-18علت

118---- -------------------------------- -------------------------------- ها استآن
 اجتماعی -فشار روانی-19علت(Stress) ----------------------------120

 بیولوژياتی است که از نظرـاقـها و اتفییرات، دگرگونیـغـت-20علت
121-------- -------------------------------- -------------------------------- افتدمی

126-------------- -------------------------------- هاي درمان افسردگیراه

125------------------------------- -------------------------------- دارو درمانی
125------------------------------- -------------------------------- روان درمانی

 در موارد شدید شوك الکتریکی(ECT) ------------------------------125

128------------------------------ -------------------------------- روان کاوي

هیپنوتیزم(Hypnotism) -------------------------------- -------------142

رواب ی ارتباط با ـرد و چگونگـط فــحل مسائل و رفع مشکالت
Interpersonal)گرانــدی Therapy) --------------------------------145

رفتار درمانی(Behavior THerapy) -----------------------------149

شناخت درمانی(Congnitive Therapy) -------------------------151

ي ما در طول زندگی که چندین نکته در مورد نظر و عقیده و ایده
159----------------------- -------------------------------- شودموجب مشکل می

8فصل چگونگی برخورد با بیماري افسردگی و معالجه آن

هــیچ کــودکی
نیســت کــه   

4از ســـــن 
ــه   ــالگی بـ سـ
بعد عالقمند 
بــــه رفــــتن 
به کتابخانه و 
کتـــــــــــاب 
ــی  فروشــــــ

.نباشد
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15ل و ـی که به صورت اصـجا و غلط و بد و منفمورد از افکار نابه
165---------------- شودو به دیگران انتقال داده میشودواقعیتی گفته می

 165------------- -------------------------------- "این همانی"اصل -1مورد
 166-------- -------------------------------- "اصل علیت"پذیرفتن -2مورد
 168---- -------------------------------- اصل عدم تضاد و شناختی-3مورد
 170------------------------------- اندازهتعمیم نادرست یا بیش از -4مورد
 172---------------------- مع الفارققیاسِجا یا غلط و نابهسِقیا-5مورد
 172--- هاي استداللی یا ظاهراً استداللیگیري نادرست از شیوهنتیجه-6مورد
 بسیار شایع و رایج است که حس و نظر من، ولی بیش از همه -7مورد

174---- -------------------------------- واقعیت خارجی استیک من،احساس
 ي جهان و جهانیان و حتی خصوصی کردن، شخصی کردن همه-8مورد

176---- -------------------------------- -------------------------------- الهیدرگاه
 177------- -------------------------------- نظام ذهنیِ همه یا هیچ-9مورد
 178---------------------------- حساس بودن و با احساس بودن-10مورد
 180-------------------------- -------------------------------- اغراق-11مورد
 180-------------------------- کاربرد لغت باید و نباید در زندگی-12مورد
 اي را با یک برچسب زدن و هر موضوع وسیع و عمیقِ پراکنده-13مورد

181------------ -------------------------------- توصیف کردن،وصلیکلغت یا
ي ما دربارهخطاي ذهن یا برداشت، دریافت و نظر و عقیده-14مورد

183-------- -------------------------------- -------------------------------- زندگی
 185------------------------- اعتنایی به ضرورت زمان و مکانبی-15مورد
شوك درمانی(Electro Convulsive Therapy) ------------187

ــوالً ورود  اصــــ
ــه   ــودك بـــ کـــ
تختخــواب پــدر 
و مــادر مشــکل 
ــت،   ــاز اسـ سـ
اگر کودکی بعـد  

ماهگی در 6از 
تختخــواب پــدر 
و مــادر باشــد،  
ــن   ــا ممک تقریب
ــه   ــت کــ نیســ
ــل   ــر محــ دیگــ
ــدر و   ــواب پ خ
ــرك   ــادر را ت م

پـس بایـد   . کند
ــل از   ــا قب 5ت

ــن   ــاهگی ایـ مـ
.اتفاق بیفتد
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 نوع اول(SSRI) -------------------------------- ------------------------190

 نوع دوم(TCA) -------------------------------- ------------------------191

 نوع سوم(MAO) -------------------------------- -----------------------191

اـبراهـوشی همـراي بیماري دو قطبی یا شیدایی و سرخـدارو ب

192---- -------------------------------- -------------------------------- افسردگی

 داروي لیتیوم(Lithium) -------------------------------- -------------194

عوامل برهم زننده یا دوباره شروع شدن بیماري در بیماران شیدا و
195----- -------------------------------- -------------------------------- سرخوش

195-- -------------------------------- ارتباطات و روابط این افراد)مورد اول

195- -------------------------------- هاي مادي و اقتصاديزمینه)مورد دوم
195------- کننداست که در آن زندگی مییمحیط و شرایط)مورد سوم

199- -------------------------------- -------------------------------- خودکشی

هاي کان و نوجوانان و راهدافسردگی و شیدایی و سرخوشی در کو
201--------- -------------------------------- -------------------------------- درمان

 205-------------------------------- کودکانبرايداروهاي مورد استفاده

9فصل شناخت داروها و اطالعات مفید دیگر براي معالجه

ــودکی   ــر کـ اگـ
ــه ــدم بـــ عـــ

امنیت برسـد  
باور کند کـه  و 

ــاي   ــان جـ جهـ
امن و امـانی  
ــت،  نیســـــــ
آسیب قطعی 
و حتمــــــــــی 
است، دائمـاً  

ــران و « نگـــــ
» مضــــــطرب

ــی   اســت، حت
در حین وقوع 
ــوادث  حـــــــ

.خوب


