
راه و  و است که اگر فردی را می شناسید که این مقاله می تواند او را راهنمایی و حتی درصد اندکی از نگرانی او را شناسایی در شما عالی بسیارصفتی این 

 برایش ارسال کنید.  ؛مسیر درمان را برای او مشخص کند پیش از اینکه موضوع او حاد و غیر قابل رسیدگی شود

 ها می شود. است که باعث حال خوب همه انسانها  حال خوب تک تک انسان

 را بشناسیم  یاضطرابحوزه های اختالالت 

 اضطراب شایع و اختالل اضطرابی

مواجه شویم حس کنیم اضطراب داریم، یا وقتی خاطراتی را مرور کنیم که موجب برانگیخته شدن احساسی در ما شوند و خطری یا تهدیدی با شاید وقتی 

 در اثر ایدباشند. ممکن است نسبت به رویدادهایی که برای ما گنگ باشد احساس اضطراب کنیم، یا شهمراه با اضطراب حتی در ترکیب با سایر احساسات 

 ها با صدایی شدید از خواب بیدار شویم.  برنامه ریزی و یا وقت شناسی شدید، همیشه احساس اضطراب کنیم، و حتی شب پایبندی به

طراب اضاز آنجا که بدانیم. که شدت آن را اولین و مهمترین کار این است که بدانیم این احساس را چگونه در بدن خود متوجه می شویم و گام بعدی این است 

شایعتر است و در مردان پس از اعتیاد و سوء مصرف مواد، دومین اختالل محسوب می شود، الزم است بدانیم که اوال نشانه های آن چیست بیشتر بین بانوان 

 و برای تشخیص چه کنیم و جهت درمان چه اقداماتی انجام دهیم.

 شدت اضطراب

زه حو ست وشدت اضطراب باال زیاد است یعنیمتوسط و زیاد پیش روی شماست. روی این طیف اگر همواره اضطراب شما  فرض کنید یک محور از صفر، کم،

مختل می نماید. اگر شما یا اطرافیانتان در اثر اضطراب در آستانه چنین وضعیتی هستید ا دیگران را های شغلی، تحصیلی، کارهای روزمره منزل و ارتباط ب

 است.باال پیشنهاد می کنیم این مطلب را مطالعه بفرمایید زیرا امید درمان دراختالل اضطراب 

 انواع اضطراب

ت، استرسی غیر منطقی و بیش از حد ، ویژگی همه این موارد وجود بشناسیدبجز اضطراب طبیعی را چارت زیر به شما کمک می کند تا انواع اختالل 

مشکالتی که در مدیریت اضطراب به وجود می آید و حوزه های فعالیت و ارتباطات بین فردی را تحت تأثیری منفی همراه با احساس تنش و نگرانی همچنین 

 قرار می دهد.

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

های اضطرابی انواع اصلی اختالل  

ای اضطرابیه منبع: کتاب راهنمایی اختالل  

     منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 فوبیا )هراس بسیار از چیزی(

 پنیک )اختالل وحشتزدگی(

 اختالل اضطراب فراگیر

 اختالل استرس پس از سانحه

عملی -اختالل وسواس فکری   

 اختالل استرس حاد

 اضطراب ها و استرس ها



 

 

 

 

 

 اضطرابیانواع اختالالت حالتهای تجربه شده در  نوع اضطراب / استرس

 / هراس اختصاصی فوبیا
 رخدادهای، )موش، عنکبوت، گربه ...( حیوانات شایع ترین فوبیا:. هایی مشابه یا موارد محدود که به وضوح قابل مشاهده است موقعیتاز  ترس مشخص، مداوم

 ، ... ترس از خفگی، تهوع و غیرهضاهای بسته، ف)ترس از طوفان، ارتفاع،...(، خون و تزریق، مکان )تردد با وسایل نقلیه، آسانسور طبیعی
 است که اغلب با احساس خجالت همراه استو تعاملی بین افراد های اجتماعی یا عملکردی  شامل ترس مشخص و مداوم از موقعیت فوبیای اجتماعی

 / وحشتزدگیپنیک 
اختالالت  با احساس مرگ قریب الوقوع، با مشخصه بروز دوره ای این حالت، و فراوانی متعدد که ممکن است با اضطراب شدید حملهبدون وجود محرک خاصی، 

 می تواند به عواقب غیبت از کار، مشکالت مالی، سوء مصرف و خودکشی و غیره منجر شوداگر درمان نشود که  همراه باشدمثل افسردگی و بازارهراسی دیگر 

 وسواس فکری عملیاختالل 
 است. همچنین برای کاهش اضطراب یا سرکوب آن شامل وسواس مکرر یا اجبار گونه است که به شدت باعث ناراحتی و عملیات احتیاطی شدید و غیر منطقی

 نشخوار ذهنی می شودمانند شامل افکار ناخوشایند و مزاحم که بارها از ذهن می  گذرد و 

 اختالل استرس حاد
را تجربه می کند که کمتر از یک ماه از واقعه استرس  هنگامی که اتفاقی به خطر مرگ یا خطر فیزیکی برای خود یا دیگران ایجاد می شود فرد این استرس حاد

 هد و حس زنده بودن واقعه را داردزا می گذرد، فرد به خاطرات آزاردهنده سانحه واکنش عاطفی نشان می د

 اختالل استرس پس از سانحه
متر از ئم کعالئم شخصیتی در پی قرار گرفتن در معرض یک سانحه استرس زا در فرد ایجاد می شود، با نشانه ترس شدید، درماندگی یا وحشت زدگی، این عال

د ماه ها با تأخیر باشد، فرد تجربه حادثه آسیب زا را بارها در ذهنش مرور می کند و خاطرات سه ماه پس از حادثه آسیب زا آغاز می شود. اما شروع عالئم می توان

 ناگهانی مزاحم هستند و بازگشت به گذشته و رویاهای آزارنده تکرار می شود

 GADفراگیراختالل اضطراب 
دادهای دارد و به روینگرانی و اضطراب بیش از حد در اکثر موقعیتها و بیشتر روزها، که بیش از دوره شش ماهه طول کشیده است اما این نگرانی ها منشأ نامشخص 

 نیست. عبارتی فرد قادر به کنترل کردن نگرانی زندگی مربوط نیست، به
 

 اضطراب طبیعی

از طریق  و انرژی بسوی انگیزه ها و اهداف زندگی، افزایش هشیاریجهت محافظت ما از خطر، سوق دادن مثل گاهی مقداری از اضطراب برای روند زندگی ما 

 اگر بیش از حد شود عوارضی ایجاد می کند.از مرز آستانه خطر، بدن نیاز است اما مثل گذشتن یک درجه دماسنج ترشح آدرنالین 

 عوارض اضطراب شدید

ر حوزه های دتپش قلب و غیره اختالل در تمرکز و بی قراری، سرگیجه، تعرق، لرزش، تنگی نفس، عصبانیت،  ولیدت در شخص می توانداضطراب بنا بر شدتش 

 هستند.زودگذر که اغلب پایدار نیستند و  ایجاد کندمختلف انسان 

 .است جسم فیزیکیحوزه و  رفتارحوزه افکار )شناختی(،  شامل حوزه در انسان تأثیر بگذارد اضطراب می تواند مختلفی که حوزه های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه های اضطراب

 منبع: کتاب راهنمای اختالل های اضطرابی

 

 شناختی

 جسمانی رفتاری

 حوزه های اضطراب

  به سرعت و بطورغیر ارادی به سوی تهدید یا تمرکز

خطر جلب می شود و تفکر می تواند از نگرانی خفیف 

 تا وحشت شدید افکار را مختل سازد

  رفتارهای غیر معمول رخ می دهد. مثال اکثر اغلب

 افراد راه حل اجتنابی دارند و غیره
لرزش، تعرق، بر تپش قلب، تنفس کند، : عالئم برخی

سرگیجه، احساس ضعف در پاها، احساس سرما، سفتی 

حالت تهوع  عضالنی، تنگی تنفس و  



 

 

 شناخت عالئم اضطرابی در انواع اختالالت اضطرابی

 نشان می دهد:اضطرابی اختالالت اصلی انواع  درحوزه ها را این  رایج عالئمنشانه های جدول زیر 

 برخی از عالئم مربوط به اضطراب  نوع اضطراب / استرس

 حوزه جسمانی حوزه رفتاری حوزه افکار )شناختی(

 ... ، رویاهای هراسناکسرگیجه، گرفتگی عضالت، تعرق ، فریاد زدن و ...اجتناب از موقعیت، میل به فرار من گربه ببینم می میرم باور به: مثال / هراس اختصاصی فوبیا

 خجالت زدگی، تعرق، خشکی دهان، لکنت، کاهش صدا... اجتناب از صحبت در جمع، دوری از جمع و مهمانی و... مردم فکر می کنند من عجیبم :مثال  فوبیای اجتماعی

 / وحشتزدگیپنیک 

برای دوره انتظار اضطراب سردرگمی، 

بعدی حمله پانیک، من من کردن، 

اشکال در صحبت، نشخوار ذهنی, 

 اختالل درحافظه، گسست از خویشتن

اجتناب ،  اجتناب از ورزشغیبت از کار، مشکالت مالی، 

 خودکشیاز رفتن به مکانهای ناآشنا، 

نگی نفس، تشدید عالئم در ده دقیقه اول حمله شامل ت

سرگیجه، مختل شدن تعریق، لرزش، ضربان قلب، افزایش 

 کرخی،احساس خفگی، تهوع، ، درد قفسه سینه ، تمرکز

 سنگکوب...احساس گرگفتگی یا سرما، 

 وسواس فکری عملیاختالل 
تعداد مشخصی مثال باور به: باید به 

دستم را بشویم. دست به دستگیره در 

 زدن مرا مریض می کند

شستن، تمیز کردن، کنترل کردن افراطی، اجتناب از 

ش پرداختن بیدستشویی رفتن، اندوزش و احتکار وسایل، 

 جزئیات از حد به 

، آلرژی های پوستی ناشی تنش عضالنی، ناراحتی، نگرانی

 ، روماتیسم مفاصل و ...ده مواد شویناز تأثیر 

 اختالل استرس حاد
اجتناب از موقعیتهای یادآور سانحه آسیب زا، واکنش  مثال باور به : من اصال در امان نیستم

 عاطفی شدید یا خشک شدن )انجماد( ...

تمرکز، واکنشهای تکانشی اغراق گونه،  اختالل در خواب و

 تنش و بی حالی

 اختالل استرس پس از سانحه
افکار، احساسات، صحبت کردن، فعالیت، اماکن از: اجتناب  مثال باور به: مردم قابل اعتماد نیستند

 ریا وسیله نقلیه تداعی خط ادی که به تروما مرتبطندا افری

کابوس، اختالل های خواب، زودرنجی، خشم ناگهانی، 

 احتیاط افراطی در ایمنی

 فراگیراختالل اضطراب 
اجتناب از پیگیری اخبار و رودادها، فعالیت های محدود  مثال: این نگرانی مرا دیوانه کرده است

 به دلیل نگرانی بیش از  حد

گرفتگی عضالت، ناتوانی در تمدد اعصاب، بی قراری، 

 نگرانیزودرنجی، اختالل خواب ناشی از 

 

 عوامل ایجاد اضطراب

برخی از عوامل بوجود آورنده دهد  برای ابتالی بعضی از افراد به تعدادی از اختاللهای اضطرابی وجود ندارد اما تحقیقات نشان می واضحیگرچه پاسخ ا

وانند ناشی از عوامل گوناگون مثل عوامل زیستی، عوامل روان شناختی و تجربیات دارند و می ت مشکالت بهداشت روانیریشه در که مؤثر هستند اضطراب 

 چالش زای زندگی باشند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل ایجاد اضطراببرخی   

 منبع: کتاب راهنمای اختالل های اضطرابی

 

استرس زا وقایع  

سابقه خانوادگی 

 اختاللهای اضطرابی

مشکالت پزشکی و 

 روان پزشکی

برخی عوامل 

ایجاد 

 اضطراب

مشکل رشدی 

 در کودکی

الکل، دارو 

مخدر مواد  

چالش زای زندگی تجربیات  

عوامل  عوامل زیستی

روانشناختی
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