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 چکيده
خطری که  انتظار با عنوان احساس رنج آوری که باموقعیت ضربه آمیزکنونی یااضطراب به 

پدیده اضطراب یکی از مسائلی است که انسان .به شیئی نامعین وابسته است،تعریف می شود

 همیشه در طی زمان با آن درگیر بوده است. این پدیده، فراگیر و جهانی است و در همه

همة انسانها اضطراب را کرده اند.ترین افراد نیز آن را تجربه انسانها وجود دارد و حتی سازگار

کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى در زندگى خود تجربه می

شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت زا مضطرب میتهدیدکننده و تنش

یشگیری ودرمان اضطراب وارائه هدف پژوهش حاضر،شناسایی وپ .واضح، امرى غیرعادى است

 راهکارهای پیشنهادی موجود می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی و به روش اسنادی است.

درمان راه های پیشگیری، شناخت، ،باضطرا :واژگان کليدي
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 مقدمه

ت، الاند، افزایش مشک رشد کنونی که انسانها بیش از گذشته در برابر شرایط نامساعد و فشارآور زندگی قرار گرفته در جامعه رو به

کی از پیچیدگی و آمیختگی آنها با یکدیگر، افراد را در شرایطی قرار میدهد که به طور دائم انواع فشارهای روانی را تجربه میکنند. اضطراب، ی

مهم ترین اختااللت عصبی روانی است که برخی روان پزشکان و روان کاوان ، بخش اعظم اختااللت روانی را در آن  شایع ترین بیماریها و

 (.2011.)کوشان،جستجو میکنند

.)سداک و دهد رویداد های آسیب زای زندگی و فشارهای روانی، در سبب شناسی اختااللت اضطرابی اهمیت دارند شواهد نشان می

 (.2010همکاران،

ها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد آن یاند یا طکه قبالً استرس زا بوده یهایمجدد موقعیت ه طور کلی وقوعب

عبارت است از یک عامل ناشناخته و نا معلوم که موجب پریشانی فکر وگاه باعث بروز عالئم احساس خطر از جمله تپش  اضطراب .شودیم

. در فرآیند اضطراب  بر خالف ترس طبیعی،  یک عامل حقیقی ترس آور یا خطرناک یا آسیب رسان وجود ندارد شودیقلب و رنگ پریدگی م

عصبی و  یهاروانی و استرس یهاو هر گاه ذهن در اثر تنش شودیآگاه ذهن آدمی دچار احساس خطر م ناخودبلکه فقط به طور خود کار و 

آتی و  یاز روال عادی خارج  شود و حساسیت بیش از حد به رخدادها دهدیکرراً برایمان رخ محوادث ناخوشایند و ناگواری که در زندگی م

 (. 1387شویم )سامانیان و قربانی، یاحتمالی پیدا کند دچار اضطراب م

باعث تلخ سالهای گذشته و محیط ناآرام و عصبی است. اثرات مخرب آن بر تفکر  یهاعلل پیدایش اضطراب عوامل وراثتی، تجربه

که انسان دیگر  شودیسازد  و باعث م، او را بدبین میکندی،  قدرت تصمیم گیری و اراده را از انسان سلب مشودیاختالل در تمرکز حواس م

یا  شودی)حالت وسواس( یا عملکرد اجتماعی وشغلی فرد مختل م پردازدیم یزهافرد مثمر ثمرو سودمندی نباشد یا بیش از حد به برخی چ

،احساس ترس فراگیر وجود او را شودی)حالت بی تفاوتی(، دچار کاهش اعتماد به نفس  به خود م شودیاز اندازه به امور مهم بی توجه م بیش

” یداًخاطر ترس نسبت به خطرها، دردها و امراض جسمانی  مختلف باشد. کسانی که توان کنترل خود را ندارند شد هب تواندیکه م گیردیم

همچنین جسم قادر نیست  بینندیرا در خود نم هایماریو قدرت مقابله با مشکالت یا ب کنندیو احساس  تسلیم و ناتوانی م شوندیعصبانی م

و عصبی و بر انگیخته است و  کندیراحتی داشته باشد و احساس خستگی، کوفتگی و ضعف جسمانی م بتا آرامش خود را حفظ کند و خوا

هاضمه وکم اشتهایی یا پر اشتهایی هم به سراغ فرد « سردرد، درد قفسه سینه، درد پا یا دست، درد شکم و سو. شودیبی دلیل عصبانی م

و شامل  دهدیبا منشاء ناشناخته، که به فرد دست م یو مبهم هراس و دلواپس ینداحساس منتشر، ناخوشا یکعبارت است از  آیند. اضطرابیم

 یدهرس یبها به فرد آسآن یط یااند که قبالً استرس زا بوده هایییتاست. وقوع مجدد موقع یزیولوژیف یختگیو برانگ یدرماندگ ینان،عدم اطم

ساز و مشکل یرعادیغ یداضطراب مزمن و شد یول شوند،یخود دچار اضطراب م زندگی در هاانسان. همه شودیدر افراد م راباست باعث اضط

شود )مارزلو، یم یدهد یشترخورده بو سال سالیاندرآمد و افراد مها، طبقات کماضطراب در خانم که دهندینشان م هایو بررس یقاتاست. تحق

1390.) 

 یبه معنا .اضطرابساز استو مشکل یاضطراب مزمن و شدید غیرعاد یول شوند،یخود دچار اضطراب م یها در زندگانسان همه

 اضطراب .را ندارد، است یدرون یا یرونیمهار محرکات ب ییکه در آن فرد توانا یتیموقع یعنی یدآمیز،تهد یتموقع یکواکنش فرد در مقابل 

مکان  یطاست که با اتفاقات زمان و شرا یو دلواپس یقرار یحالت ب یجادبرجسته آن، ا یاتاست که از خصوص یجانیه -یحالت احساس یک

 ینبوده، بلکه ممکن است سازنده باشد؛ مانند دلهره یمارید نه تنها بزمان و مکان باش یطاضطراب عکس العمل نسبت به شرا اگر .تناسب ندارد

سال درآمد و افراد میانها، طبقات کمکه اضطراب در خانم دهندینشان م هایتحقیقات و بررس ... .به فرودگاه و یدناضطراب در رس یاامتحان و 

طور به یاشود  یاز حد طوالن یشاو ب یزا در زندگاسترس یطکه شرا کندیدر فرد بروز م یهنگام اضطراب .شودیدیده م یشترخورده بو سال

بماند.  یباق یجهمچنان بس یطوالن یمدت یدهد و بدن برا یانپا تنیدگی مقاومتبدن نتواند به مرحله  یدستگاه عصب ینکها یامکرر رخ دهد، و 

 یامراض پزشک یختالالت اضطرابا .شودیم پذیریبند اضطراب( آس)مان یو روان یجسم هایبیماریصورت بدن فرسوده و در برابر  یندر ا

 یزیکیدر ارتباط است. عالئم ف یاءاش یاو  یدادهاخاص، رو یطو هراس اغلب با شرا یترس، اضطراب، نگران یداست که شامل احساسات شد یجد

 (.1387ان و قربانی، )سامانی تهوع و اسهال است یجه،دهان، سرگ یاحساسات همراه با تپش قلب، لرزش، خشک

، در بلع دهان، مشکل شدن خواهد داد، خشک رخ یزود به یانبارز یا نامطلوب اتفاق یک ینکها یماری عبارتند از: احساسب یعشا یمعال

سردرد، کمردرد،  ،عضالت انقباض، یجنس ی، ناتوانعضالت پرش یا لرزش حالت قلب، ، تپشقلب و ضربان تنفس صدا، تند شدن خشونت یا

 در حافظه ، مشکل، کابوسی، خستگپذیرییک، تحرغش یا یدر تمرکز، منگ ، مشکلیآلودگخواب ،وزن ، کاهش، اسهالوع، تهکردن عرق

 .(1394)هندلی،پالین، 
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درصد جمعیت  25-15ل روانی رنج میبرند و حدود میلیون نفر از مردم از نوعی اختال 7طبق تحقیقاتی که در ایران انجام گرفته حدود 

کشور افسردگی در حد خفیف تا شدید را تجربه میکنند. همچنین پیش بینی می شود تعداد افراد افسرده به علت فشارهای ناشی از تغییرات 

 ت.محیطی و افزایش برخی از بیماری های جسمانی رو به افزایش اس -اجتماعی

 lovibond  ابزاری را تحت عنوان مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی 1995سال و همکارش در  (DASS).در  تهیه نمودند

ی، این مقیاس عامل افسردگی، شامل نشانگان رفتاری توام با حالتهای مالآلور، عامل اضطراب شامل نشانگانی از قبیل انگیختگیهای فیزیولوژیک

 به منظور برنامه شد.س( در برگیرنده نشانگانی همانند احساس فشار روانی و احساس مضیقه میباهراس و ترس و نهایتاً عامل فشار روانی)استر

های پیشگیرانه و ارتقای سالمت جامعه، ابتدا الزم است تصویری از وضعیت سالمت جامعه مورد مطالعه ارایه شود. بدیهی است هرگونه  ریزی

که هم نیازی فردی و هم ضرورتی اجتماعی است، مستلزم آشنایی دقیق با معنی سالمت تالش در زمینه دستیابی به سالمت و آرامش روانی، 

گیرشناسی اختالالت  ای که توسط محمدرضا محمدی و همکارانش در زمینه بررسی همه در مطالعه . گیری آن است و چگونگی اندازه

 .اضطرابی و خلقی)افسردگی( شایعترین اختالالت روانی بودندانجام شد، مشخص گردید که اختالالت  1380روانپزشکی در استان یزد در سال

 

 روش پژوهش
 تفسیری است.   -روش پژوهش توصیفی و به  روش  اسنادی است. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش تحلیل

 

 جامعه آماري
که از میان آنها منابع به روز تر و  پژوهش می باشد موضوع با مرتبط علمی معتبر کتب و مقاالت نمونه و معتبر علمی منابع کلیه 

 مرتبط با موضوع انتخاب شده اند.

 

 یافته هاي پژوهش
 علل اضطراب 

 ی:و جسمان یشناخت یستز عوامل

 یهورمون یستمچه که باعث اختالل در سهر آن یناست؛ بنابرا یرعادیموجود در خون غ یهااز هورمون یبعض یزانافراد مضطرب، م در

که  یویکلدر غدد فوق یابودن قند خون، وجود غده یینپا یروئید،ت یپرکار یا یکارکم ی،. باردارشودیبدن خطر محسوب م یشود، برا

 .عوامل هستند ینقلب از ا یهاضربان نظمییو ب کندیم لیدتو نفرینیهورمون اپ

 ی:و اجتماع یطیمح عوامل

و  ییاحساس جدا ی،مانند مشکالت خانوادگ شود،ین اضطراب در افراد موجود آمد باعث به یاریبس یو ارتباط یاجتماع عوامل

 .... نام بردیکان،از نزد یکیمرگ  یماری،را، همچون زلزله، ب یرمنتظرهو غ یناگهان ییراتتغ توانیم یطی... از عوامل محی،طردشدگ

 ی:و ارث یکیژنت عوامل

باال است. البته الگو قرار دادن رفتار  یاراست و احتمال اضطراب در فرزندان افراد مضطرب بس یکعوامل اضطراب ژنت ینتراز مهم یکی

شده بر انجام هاییو بررس یقاتتحق ی(، ولیدر اضطراب فرزندان دارد )عامل اجتماع یآنان نقش مهم یو تکرار کارها یادگیریپدر و مادر و 

 یزن یکیکه عوامل ژنت دهندیاند، نشان مآمده یامضطرب به دن ینو از والد کنندیم یهم زندگجدا از  یاکه با هم  ییات و دوقلوهایوانح یرو

را به  یامدیپ ینها چناز ژن یبعض یبمورد نقش داشته باشد، بلکه ترک یندر ا یکه ژن به خصوص رودیوجود باور نم ینمؤثرند. با ا یاربس

باز نقش  یهاانواع اضطراب مانند اختالل هراس و ترس از مکان یدر بعض یکیکه عوامل ژنت رسدیبه نظر م یقاتتحق یندنبال دارد. طبق آخر

 .دارد یادیز

 

 انواع اضطراب
ت هیجانی که ابدأ جنبه واقعی ندارد وحشت است،حالتی از ترس که فرد به یکباره و بی دلیل و صرفأ به خاطر تفکر لیکی از حا

نوع دیگر از  .رد،به حال و روزی می افتد و یا رفتاری می کند که کامأل خارج از کنترل اوستترسناکی که نسبت به خبری غیرواقعی دا

اضطراب که می تواند زندگی یک شخص را مختل کند،اضطرابی است که فرد در محیط های اجتماعی مثل مراکز خرید،بازار و ... با آن مواجه 

محیط های شلوغ احساس بدی دارند،مثأل رفتن به مهمانی ، ارتباط با اشخاص ، حرف می شود.افرادی که چنین اضطرابی دارند،برای رفتن به 

یماری نزدن با دیگران و ... به قدری برایشان سخت است که گاهی آگاهانه یا ناآگاهانه برای نرفتن به این مکان ها دچار سردرد، تهوع یا حتی ب
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نیز دارند.آنها به دلیل بی تجربگی و نرس از اینکه مبادا در نظر دیگران آدم دست  های دیگر از این دست می شوند.چنین ترس هایی را نوجوان

و پا چلفتی جلوه کنند و یا مورد تحقیر و تمسخر قرار بگیرند دچاراضطراب می شوند.گاهی اضطراب و نگرانی به حدی می رسد که همیشه و 

یزی یا موقعیتی او را دچار هراسی عجیب و ترسی افراطی و اغراق آمیز می همه جا با فرد همراه می شودو در مواقعی حتی به خاطر آوردن چ

کند که بسیار آزاردهنده و دلهره آور است،مثل وحشت از بلندی ،دیدن خون و یا صحبت کردن در جمع و ... به هر حال اضطراب از هر نوعی 

رکز ،ناتوانی در یادگیری و یادآوری می کند.فرد مضطرب برای فرار که باشد فرد مبتال را دچار بی قراری ،بی تابی، از دست دادن توجه و تم

از عذاب ناشی از حالت ،دوری کردن از دیگران و انزوا را در پیش میگیرد و ممکن است کم کم به آدمی خجالتی و یا ناسازگارو با مشکالت 

نقش والدین در یاری رساندن به نوجوانانشان مهم است تا نگذارند  رفتاری بسیار تبدیل شود.نوجوانان نیز از این امر مبرا نیستند،به همین دلیل

 .ترس های طبیعی و معمولی فرزندانشان به اضطراب دردآور تبدیل شود

 انواع اضطراب هاو ترس هارا برحسب تاثیرات آنها در جدول زیر آورده شده است. 

 (1388، دوپونت،  يزابتالين، کارول)به نقل از  هاها و ترساضطراب : انواع1جدول شماره 

 تاثيرات آنها انواع اضطراب و ترس ها

 اختالل اضطراب فراگير

ویژگی کلیدی اختالل اضطراب فراگیر،نگرانی و دلهره ای است که متناسب با شرایط 

نیست.این نگرانی ها به طور معمول گسترده اند و شامل بسیاری از مسائل روزمره هستند که 

تغییر می کند.فرد مبتال در می یابدکه کنترل نگرانی دشوار است،واین  تمرکز نگرانی برآنها

وبیتران و 2006می تواندعملکرد شغلی و اجتماعی فرد را کاهش دهد.)تایرر و بالدوین،

و در  شودیسالگی در اشخاص مشاهده م 40تا  20که اغلب در فاصله  (.2009همکاران،

 .ردمیان مردها و زنها به یک اندازه رواج دا

 ترس اجتماعی یا ترس از مردم
که مردم او را مسخره کنند، کوچک  ترسدینوع ترس به شدت متداول است. فرد م این

 .بشمارند یا به او آسیب برسانند و او مورد حمله و آسیب دیگران قرار گیرد

 فوبياي ساده یا ترس ساده
نوع ترس مثل ترس از قرار گرفتن در ارتفاع، ترس ازحیوانات، ترس از پرواز یا هواپیما،  این

ترس از آسانسور یا پله برقی، ترس از رعدوبرق، ترس از رانندگی، ترس از تاریکی، زنده به 

 .گور شدن یا ترس از مرگ است

 اختالل وحشت

. در موقع یابدیهی دوام ماضطراب غالب و شدیدی است که اغلب برای زمان کوتا وحشت

حمله اضطراب اغلب فرد دچار سر گیجه، حواس پرتی، تپش شدید قلب، افزایش ضربان 

نبض، احساس گرفتگی در گلو، احساس خفگی، احساس تنگی نفس و داغ شدن بدن 

 .شودیم

 اسکيزوفرنی یاشيزوفرنی

به معنای  وت است. کلمهمتفا” بیماری اضطراب کامالً یهااین بیماری با نشانه یهانشانه

به معنی فاصله، شکست و جدایی و به معنای اختالل ذهنی است و  جنون جوانی است

 ستنشانه بیماری است(. افرادی که به بیماری اسکیزوفرنی مبتال هستند ممکن ا- ia پسوند

 صداهایی را بشنوند که وجود خارجی ندارند یا خیال کنند که نیروی برق یا امواج آنها را

 .رسدیبه آنها پیام م” یماًکه از جانب خدا مستق کنندیو گاهی نیز تصور م کندیکنترل م

 اختالل وسواس فکري و عملی

. دهدیوسواس فکری و عملی برای دور ماندن از خطر، اقدامی را به تکرار انجام م بیمار

هنگام ”ها، وسواس به آلودگی و وسواس به شک و تردید است مثالًانواع وسواس ترینیجرا

درب منزل را قفل کرده است یا نه یا گاز را خاموش کرده  کندیترک کردن منزل شک م

 .است یا نه

 اختالل پانيک

ترس شدید، مکرر و غیر قابل پیش بینی،حداقل به دنبال یکی از حمالت یک ماه یا  حمالت

، یکی از عالئم نگرانی راجع به عوارض و عواقب حمالت، افکار دائمی مربوط به داشتن بیشتر

حمالت مجدد، تغییرات واضح رفتاری که به حمالت وابسته است در صورتی که این حمالت 

 .به علت اثر مستقیم دارو یا بیماری طبی یا با اختالف روانی دیگری نباشند

 اختالل استرس بعد از ضربه
ضربه بزرگ مثل حادثه تهدیدکننده حیات که پاسخ بیمار به آن ترس شدید و  سابقه

احساس ناتوانی بوده است. حضور دائمی ضربه یا ضربه زننده به یکی از اشکال زیر است: 
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 رتکراری، تجدید خاطره حوادث ضربه زننده، احساس اینکه حادثه در حال تکرا یهاخواب

 .به و بی خوابی بیش از حدضر یهااست، پرهیز از یاد آورنده

 اختالل اضطرابی منتشر

شدید در بیشتر روزها عالئمی چون نا آرامی،خستگی زودرس، تحریک پذیری کششی  نگرانی

مورد از آنها با نگرانی  3عضالنی، اختالل در خواب و اشکال در تمرکز حواس که حداقل 

 .همراه است

 (OCDاختالل وسواسی)
قرارمی دهد و در ورزشکارانی که  یرمردها و زنها را به طور یکسان تحت تأث آیدیبه نظر م

 سنگین دارند شایع است و اغلب برای بهترین اجرای ورزشی بسیار تطابقی است. یهارقابت

 

به  یآورالتطور خجاحساس اضطراب کرده و به ید،مثل روبرو شدن با افراد جد یدجد یتدر وضع یریاز کودکان هنگام قرارگ بسیاری

بکنند. « منطقه امن»به خروج از  یقآنها را تشو توانندیم ین.معموالً والدشوندیم «یزانآو»وابستگان به اصطالح  یاو  یلمادر و پدر، افراد فام

صبر و  یدبا یتموقع ینمنظور کمک به کودکان در ا. بهپذیرندیمقاومت کرده و آنها را نم یطشرا یناز کودکان در مقابل ا یهر چند بعض

 .راکسب کنند آید،یکه به نظرشان مشکل م یجهت مقابله با مسائل یها احساس اعتماد به نفس کافآن یکهطورداشت به یحوصله کاف

 …مثل روز رفتن به مدرسه و  کنندیبرخورد م یکه آنان به مشکل یتا روز یستنداحساس کودکانشان آگاه ن یناز ا یناز والد بسیاری

از شرم و  یناش یعتطب یکترس ناشناخته و فقدان کنترل همراه با  یکاز  یبی. اغلب ترکباشدیاضطراب در کودکان ناشناخته م این منشاء

 یامدرسه همچون درد معده  یکودکان در دوران ابتدائ یتهایاز شکا یاری.بسدهدیم یلاز اضطراب کودکان را تشک یاریبس ینهخجالت زم

در پدر  یاضطراب نهفته در کودکان است که وجود اختالف در خانواده و نگران یکاز وجود  یناش یگر،پراکنده د یدردها یاسوزش سر دل و 

 (1393ی، عالمه فلسفکند )یبروز م یاتشکا ینو با ا یافتهبه کودک انتقال  یماًمستق ینگران یناز علل آن باشد که ا تواندیو مادر م

 

 (:1392یرسرداری، ام) در کودکان و نوجوانان عبارتند از یاختالالت اضطراب ترینیعشا

 جدایی اضطراب.1

 اضطراب امتحان.2

  ترس از مدرسه.3

 اجتماعی اضطراب.4

 

است که از  ینوجوانان اضطراب یمنطق یرظاهراً غ هاییاز ناراحت یاریسرچشمه بس موثردر اضطراب نوجوانان و مقابله با آن: عوامل

 یاز زود رس یبلوغ به خصوص در پسرها، نگران یررسیاز د ینگران یلاز قب یجسمان ییرات: تغ شودیم یناش یرعوامل گوناگون از جمله عوامل ز

از جانب  یرشعدم پذ ی،جسمان ییراتتغ یرشاز عدم پذ یو رنج ناش یجسمان ییردخترها، ترس و احساس خجالت از تغ دربلوغ به خصوص 

 در نقش یو آشفتگ یجنس یالتتما ی،زندگ یالزم برا یبودن، نداشتن مهارتها یمنطق یرهمساالن، مستقل شدن، بروز رفتار پرخاشگرانه، غ

 . (1392یرسرداری، ام)

 

 اضطراب و وراثت
بیش از حد و نامتناسب از خود اضطراب می تواند جنبه وراثتی هم داشته باشد یعنی( اینکه بعضی ها در برابر خطرات، واکنشهای 

 نشان نی دهند، اما به دلیل دیگر آن می تواند یادگیری باشد.نوجوانان ممکن است اضطراب را در محیط زندگیو از پدر و مادر یاد بگیرند.

ر گذاشت و با ایجاد به هر حال برای کاهش اضطراب نوجوانان باید رابطه دوستانه و صمیمی با آن ها برقرار کرد. تحقیر و سرزنشرا کنا

محیطی گرم و امن در خانواده به جای اضطراب به آن ها آرامش هدیه کنیم.اکر متوجه حاالت اضطرابی نوجوانان شدید، او به دنبال دالیب 

نه جایگزین کنید. به بروز آن باشید، بعد افکار و تصورات ترس آور او را بررسی و سعی کنید افکار منفی و نگران کننده اش را با افکار واقع بینا

و  او کمک کنید تا باور های جدید در مورد مسائلی که قبال موجب ترسش می شد، پیدا کند. با یک برنامه ریزی درست برای زمان خواب 

م سازی بیداری و تغذیه درست و ایجاد نظم و انضباط در زندگی، موجبات کاهش اضطراب او را فراهم کنید. یادگیری فنون و تکنیک های آرا

 نیز می تواند در کنترل حاالت اضطرابی موثر باشد. اما اگر اضطراب فرزندتان از حدی طبیعی فراتر رفت و شما توان یاری رساندن به او را

 کمک بگیرید. نداشتید، حتماً متخصصان
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 درمان اضطراب 
گویند که مان شود. به این موارد، اضطراب طبیعی میتواند دربعضی از موارد اضطراب اصوالً بیماری نیستند و بدون نیاز به پزشک می

در بسیاری از افراد، لحظات بحرانی مانند گذراندن امتحان یا شرکت در  کهشودطی آن اضطراب به خوبی توسط بیمار کنترل و برطرف می

 .(1382املو، جمعی که دوست دارد تأثیر خویی بر دیگران بگذارد، اضطراب فرد را به حد اعالی خود می رساند )ش

تواند با روشهایی از قبیل حمام گرفتن به مدت طوالنی، تنفس عمیق، صحبت کردن با شخصی مورد اعتماد، اضطراب طبیعی می

شود که خود درمانی فرد جواب ندهد، یا فرد دچار مراجعه به پزشک زمانی ضروری می.استراحت در یک اتاق تاریک و ... تحت کنترل درآید

های کالسیک( را یا درمان غیر دارویی )روش دارویی حد یا عالیمی جدید و غیرقابل توجیه شود. در آن صورت پزشک درمانهراس بیش از 

داروهایی از  (،توان فلوکستین )پروزاکگیرند میاستفاده قرار میکند. از داروهایی که امروزه برای درمان اضطراب مورد به او پیشنهاد می

و ... را مثال زد. درمانهای دارویی گاه در برخی بیماران دارای عوارضی هستند. از بین  )برای مدت کوتاه(، سرترالین بنزودیازپینها خانواده

ها به بیوفیدبک و... را مثال زد. در این روش سرمشق دهی،توقف تفکر ،حساسیت زدایی،( سازیآرام)آرامیتن تواندرمانهای غیردارویی می

 .زا آماده کند مؤثر و مستقیم با عوامل تنش شود که بدن خود را برای مقابلهبیمار آموزش داده می

 

 راه هاي پيشنهادي پيشگيري از اضطراب 
 :توان موارد زیر را مثال زدمی های مختلفی وجود دارند.برای جلوگیری از اضطراب راه

 2.متنوع و حاوی انواع مواد الزم به میزان متعادل در حفظ سالمت بدن نقش اساسی دارد غذاهای استفاده از:رژیم غذایی سالم-1

روی تند های پیشگیری و درمان اضطراب است. پیادهکردن به خصوص به طور منظم یکی از راه ورزش:فعاليت بدنی به طور منظم-

 دهد. کاهش می ٪14دقیقه میزان اضطراب را به طور متوسط تا  40و سریع به مدت 

شود تا بدن بتواند از حداکثر از نیروی خود برای مقابله با استرس استفاده باال باعث می اعتماد به نفس:به نفسافزایش اعتماد -3 

 .کند

شوند، به طور غریزی از صحنه عمل و اجتماع هنگامی که افراد دچار فشار روانی می:ينی و اجتماعی بودنعدم گوشه نش-4

شود. ارتباط با افراد و دوستان، به خصوص کودکان گیری باعث تشدید استرس میبرند، در حالی که گوشهای پناه میکنارکشیده و به گوشه

 .شودباعث از یاد رفتن نگرانی حتی برای مدتی کوتاه میتوانند فرد را به خنده وادارند، که می

های زندگی برای دفاع از خود شود تا او در مقابل بحرانوجود حمایت اجتماعی در زندگی هر فرد باعث می: حمایت اجتماعی-5

هد و فرد را در مقابل استرس و دسپری داشته باشد که به آن تکیه کند. حمایت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد به نفس را افزایش می

 .سازدفشار روانی مقاوم تر می

های مناسب تر آرامش ذهنی را اندیشیدن به زمان حال و کنار گذاشتن رؤیاها و آرزوها برای موقعیت :اندیشيدن به زمان حال-6

 .های اضطرابزای آن بسیار مؤثر استهدهد. همچنین مشغول کردن ذهن به کاری که در حال انجام است و فکر نکردن به زمینافزایش می

شود. بی اطالعی از موقعیت فشارآور باعث استرس و اضطراب بیش تری در افراد می:کسب اطالعات در مورد شرایط تنش زا-7

 شود که کمتر دچار نگرانی و دلواپسی شودها مواجه خواهد شد سبب میکسب آگاهی و اطالع از شرایط و مواردی فرد که با آن

های جلوگیری از فشار روانی است. به هنگام خنده هورمونی ضد درد )که باعث احساس خوشی و خنده از سالمترین راه:خندیدن-8.

 .آیدشود و میزان هورمونهای استرس زا در خون پایین میشود( در مغز آزاد میسالمتی در شخص می

بر روی کاغذ موجب تسکین فشارهای روانی ناشی از رویدادهایی  ساده هیجانات و احساساتنوشتن  :ابراز هيجان بر روي کاغذ-9

 .شودچون از دست دادن شغل، مشکالت خانوادگی و ... می
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 نتيجه گيري
 آن، در که است حالتی مقابله با اختالالت روانی مخصوصآ اضطراب سالهاست که فکر بشر را به خود معطوف کرده است. اضطراب 

 یا پیشبینی را کاری نتواند پیامدهای انسان که می دهد رخ مواقعی در حالت این معموالً. می کند ترس یا و بدآیندی ناآرامی، احساس انسان

 (.1384نماید)رضایی،  کنترل را آن

مضطرب فرد دراین پژوهش به طور مختصر علل اضطراب و راهکارهای پیشگیری ازآن مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه گرفته شد که 

کند، وقتی انسان، احساس ناامنی و تهدید می تواند به مدت طوالنی آن وضعیت را تحمل نماید.اغلب حالت بسیار پریشان و بیقرار دارد که نمی

های همه افراد در مقابل شرایط مشابه، یکسان نیست و هر کس به روشی خاص آمیز است. اما واکنشاضطراب پاسخی طبیعی به شرایط تهدید

توان بیان نمود این است که با جد اینکه ی مهمی که در تبیین این موضوع مینکته دهدواکنش نشان می و شخصی، در مقابل تهدید و ناامنی

ی جنبه های زندگی انسان داشته باشد. درمورد عالیم شایع اضطراب نیز به بر اساس مبانی نظری، اضطراب می تواند تاثیر چشمگیری بر همه

، وع، تهکردن ، کمردرد، عرقاینکه یک اتفاق نامطلوب به زودی رخ خواهد داد،خشک شدن دهان،تند تند شدن تنفس و ضربان قلب،احساس 

–ی،محیطی و جسمان یشناخت یستز و... اشاره شد.درمورد علل ابتال به اضطراب نیزبه عواملی چون یآلودگخواب ،وزن ، کاهشاسهال

 اره شد.ارثی ش–اجتماعی،ژنتیکی 
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