
 

 

 اضطرابی   اختالالت

 بررسی اجمالی

ز زندگی است. بسیاری از مردم نگران چیزهایی مانند سالمتی، پول اضطراب گاه به گاه بخشی طبیعی ا
یا مشکالالت خانوادگی هسکتند. اما اختالالت اضکطرابی تراار از نگرانی یا ارو مو تی اسکت. برای اتراد  
مبتال به اختالل اضککطراب، ایا اضککطراب از بیا نمی ر د   می اواند با گزمککت زمان بدار مککود. ایا 

 .ر تعالیت های ر زانه مانند عملالرد مغلی، االالیف مدرسه   ر ابط اداخل ایجاد کندعالئم می اواند د

انواع مختلفی از اختالالت اضکطرابی  جود دارد، از جمله اختالل اضکطراب تراگیر، اختالل هراو، اختالل  
 .اضطراب اجتماعی   اختالالت مختلف مرابط با توبیا

 هاعالئم   نشانه

 اختالل اضطراب تراگیر

معمواًل مکامل ی  اسسکاو مدا م اضکطراب یا ارو اسکت که می اواند  (GAD) اختالل اضکطراب تراگیر 
در زندگی ر زمره اختالل ایجاد کند. ایا مانند نگرانی گهگاه در مورد چیزها یا اجربه اضککطراب به دلیل  

اگر نه سکال ها،    زندگی می کنند، برای ماه ها، GAD ر یدادهای اسکترو زا زندگی نیسکت. اترادی که با
 .مالرر اضطراب را اجربه می کنند

 :عباراند از GAD عالئم

 اسساو بی  راری، زخمی مدن، یا در لبه •
 به راستی خسته می موند •
 دامتا مشالل در امرکز  •
 احری  پزیر بودن •
 دامتا سردرد، درد عضالنی، معده درد یا دردهای غیر  ابل اوضیح •
 مشالل در کنترل اسساو نگرانی •
 دامتا مشالالت خواب، مانند مشالل در به خواب رتتا یا ماندن در خواب •

 اختالل هراو

اتراد مبتال به اختالل پانی  دچار سمالت پانی  مالرر   غیرمنتظره می مکوند. سمالت پانی  د ره های 
هانی ارو مکدید، ناراستی یا اسسکاو از دسکت دادن کنترل هسکتند، ستی زمانی که هیر خطر یا ناگ 



 

 

محرک  اضحی  جود ندارد. همه کسانی که سمله پانی  را اجربه می کنند به اختالل پانی  مبتال نمی 
 .موند

 :در طول سمله پانی ، ترد ممالا است ایا موارد را اجربه کند

 ضربان  لب یا اپش  لب •
 ریقاع •
 لرزش یا گزگز  •
 درد  فسه سینه •
 اسساو عزاب  ریب الو وع •
 اسساو خارج از کنترل بودن •

کنند با اتراد مبتال به اختالل هراو اغلب نگران زمان   وع سمله بعدی هسکککتند   تعاالنه سکککعی می
هکا یکا رتتکارهکایی ککه بکا سمالت پکانیک  مرابط هسکککتنکد از سمالت بعکدی هکا، مو عیکتاجتنکاب از مالکان

وگیری کنند. سمالت پانی  ممالا اسکت به دتعات چندیا بار در ر ز یا به ندرت چند بار در سکال ر   جل
 .دهد

 اختالل اضطراب اجتماعی

اختالل اضکطراب اجتماعی ی  ارو مکدید   مدا م از زیر نظر گرتتا    ضکا ت مکدن اوسکط دیگران 
عیت های اجتماعی ممالا است آنقدر  است. برای اتراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی، ارو از مو 

مکدید بامکد که به نظر خارج از کنترل آنها بامکد. برای برخی اتراد، ایا ارو ممالا اسکت مانت رتتا به 
 .سر کار، سضور در مدرسه یا انجام کارهای ر زمره مود

 :اتراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ممالا است موارد زیر را اجربه کنند

 کردن، یا لرزش  سر  مدن، عرق •
 ضربان  لب یا اپش  لب •
 دل درد •
  ضعیت بدن سفت   سخت یا صحبت کردن با صدایی بیش از سد نرم •
 مشالل در بر راری اماو چشمی یا  رار گرتتا در کنار اترادی که آنها را نمی مناسند •
 اسساو خودآگاهی یا ارو از  ضا ت منفی مردم در مورد آنها •

 اختالالت مرابط با توبیا



 

 

مکدید یا بیزاری از امکیا یا مو عیت های خاا اسکت . اگرچه در برخی مکرایط مضکطرب    بیا اروتو
بودن می اواند  ا ت بینانه بامککد، اما ارسککی که اتراد مبتال به توبیا اسسککاو می کنند با خطر  ا عی  

 .نامی از مو عیت یا میء اناسبی ندارد

 :اتراد مبتال به توبیا

ممالا اسککت نگرانی غیرمنطقی یا بیش از سد در مورد مواجهه با مککی یا مو عیت ارسککناک  •
 دامته بامد

 های تعالی بردارید اا از می یا مو عیت ارسناک اجتناب کنیدگام •
 بالتاصله پس از مواجهه با می یا مو عیت ارسناک، اضطراب مدید را اجربه کنید •
 ا اضطراب مدید احمل کنیدامیاء   مو عیت های اجتناب ناپزیر را ب •

 :انواع مختلفی از توبیا   اختالالت مرابط با توبیا  جود دارد

همانطور که از نام آن پیداست، اترادی   : (توبیای خاا )گاهی ا  ات توبیای ساده نیز نامیده می مود
آنها   که توبیای خاا دارند، از انواع خاصککی از امککیا یا مو عیت ها ارو مککدید دارند یا نسککبت به

 :های توبیای خاا عباراند از ارو ازاسساو اضطراب مدید می کنند. برخی از نمونه

 پر از کردن •
 ارافاعات •
 سیوانات خاا مانند عنالبوت، سگ یا مار •
 دریاتت ازریقات •
 خون •

اتراد مبتال به اختالل اضککطراب  :اختالل اضککطراب اجتماعی )که  باًل توبیای اجتماعی نامیده می مککد  
  ارو مکدید یا اضکطراب نسکبت به مو عیت های اجتماعی یا عملالردی دارند. آنها نگران اجتماعی ی

هسکتند که اعمال یا رتتارهای مرابط با اضکطراب آنها اوسکط دیگران ارزیابی منفی مکود   باعد مکود 
آنها اسسکاو خجالت کنند. ایا نگرانی اغلب باعد می مکود اتراد دارای اضکطراب اجتماعی از مو عیت  

اجتماعی د ری کنند. اختالل اضکطراب اجتماعی می اواند در مو عیت های مختلفی مانند محیط   های
 .کار یا مدرسه ظاهر مود

 :اتراد مبتال به آگوراتوبیا ارو مدیدی از د  یا چند مو عیت زیر دارند : آگوراتوبیا

 استفاده از  سایل سمل   نقل عمومی •
 بودن در تضاهای باز •
 ای بسته رار گرتتا در تضاه •



 

 

 در صف ایستادن یا در جمت بودن •
 بیر ن از خانه انها بودن •

کنند در صکککورت کنند، زیرا تالر میها اجتناب میاتراد مبتال به آگوراتوبیا اغلب اا سدی از ایا مو عیت
آ ر، ارک کردن ممالا اسکت دمکوار یا غیرممالا  مانند یا سکایر عالئم مکرمهای  سشکتدامکتا  اکنش
 .ریا مالل آگوراتوبیا، ترد می اواند خانه نشیا مودبامد. در مدیدا

اغلب اصکور می مکود که اضکطراب جدایی چیزی اسکت که انها کودکان با آن  :اختالل اضکطراب جدایی
سکر کار دارند. با ایا سال، بزرگسکاالن نیز می اوانند با اختالل اضکطراب جدایی اشکخید داده مکوند. 

بتال هسکتند، از جدا مکدن از اترادی که به آنها  ابسکته هسکتند اترادی که به اختالل اضکطراب جدایی م
می ارسککند. آنها اغلب نگران ایا هسککتند که در سیا جدایی، آسککیب یا اافا ی ناخومککایند برای اتراد  
دلبسکتگی آنها بیفتد. ایا ارو باعد می مکود که از جدا مکدن از چهره های دلبسکتگی خود اجتناب 

اری کنند. اتراد مبتال به اضکطراب جدایی ممالا اسکت در مورد جدا مکدن از کنند   از انها ماندن خودد
چهره هکای دلبسکککتگی ککابوو ببیننکد یکا عالئم تیزیالی را در هنگکام   وع یکا پیش بینی جکدایی اجربکه  

 .کنند

اسکککت . اللی انتخکابی زمکانی اافکاق   اللی انتخکابی  یک  اختالل نکادر مرابط بکا اضکککطراب، :اللی انتخکابی
هکای اجتمکاعی خکاا صکککحبکت هکای زبکانی عکادی در مو عیکتککه اتراد بکا  جود دامکککتا مهکارت  اتتکدمی
سکالگی ر  می دهد   اغلب با کمر یی مکدید، ارو از خجالت   5کنند. اللی انتخابی معمواًل  بل از نمی

لی  اجتماعی،  یژگی های اجباری، گومکه گیری، رتتار چسکبیده   کخ خلقی همراه اسکت. اتراد مبتال به ال
 .انتخابی اغلب با سایر اختالالت اضطرابی نیز اشخید داده می موند

 عوامل خطر

محققان دریاتته اند که هم عوامل ژنتیالی   هم عوامل محیطی در خطر ابتال به اختالل اضکطراب نقش  
 .دارند

 عوامل خطر برای هر نوع اختالل اضککطرابی متفا ت اسککت. با ایا سال، برخی از عوامل خطر عمومی
 :عباراند از

 کمر یی یا اسساو ناراستی یا عصبی بودن در مو عیت های جدید در د ران کودکی •
  رار گرتتا در معرض استرو   مو عیت های منفی زندگی یا ر یدادهای محیطی •
 سابقه اضطراب یا سایر اختالالت ر انی در بستگان بیولوژیالی •

 :عالئم اضطراب می اواند اوسط موارد زیر ایجاد یا اشدید مود



 

 

 برخی از مرایط سالمت جسمانی، مانند مشالالت ایر ئید یا آریتمی  لبی •
 کاتئیا یا سایر مواد/دار ها •

ید، معاینه تیزیالی از ی  ارائه دهنده اگر تالر می کنید ممالا اسکت ی  اختالل اضکطرابی دامکته بامک
 .مرا بت های بهدامتی ممالا است به آنها در اشخید عالئم مما   یاتتا درمان مناسب کم  کند

 های درمانیها   ر شدرمان

اختالالت اضکطرابی معمواًل با ر ان درمانی، دار  درمانی یا هر د  درمان می مکوند. راه های زیادی برای  
جود دارد،   مککما باید با ی  ارائه دهنده مرا بت های بهدامککتی همالاری کنید اا درمان اضککطراب  

 .بهتریا درمان را برای خود انتخاب کنید

 ر ان درمانی

ر ان درمکانی یکا فگفتگو درمکانیف می اوانکد بکه اتراد مبتال بکه اختالالت اضکککطرابی کمک  کنکد. برای م  ر 
 .مما   متناسب با نیازهای مما بامد بودن، ر ان درمانی باید بر اضطراب های خاا

 درمان مناختی رتتاری

نمونه ای از یالی از انواع ر ان درمانی اسکت که می اواند به اتراد مبتال   (CBT) درمان مکناختی رتتاری
بکه اختالالت اضکککطرابی کمک  کنکد. ر ش هکای مختلف افالر، رتتکار    اکنش بکه مو عیکت هکا را بکه مردم 

به خوبی مورد مطالعه  رار CBT  .م  کند کمتر اسسکاو اضکطراب   ارو کنیدمی آموزد اا به مکما ک 
 .گرتته است   استاندارد طالیی برای ر ان درمانی است

اسکت که برای درمان اختالالت اضکطرابی اسکتفاده می مکود. مواجهه   CBT مواجهه درمانی ی  ر ش
کز دارد اکا بکه اتراد کمک  کنکد اکا در درمکانی بر ر یکار یی بکا ارو هکای زمینکه سکککاز اختالل اضکککطراب امر 

تعالیت هایی مرکت کنند که از آنها اجتناب کرده اند. گاهی ا  ات از نوردهی درمانی همراه با امرینات  
 .امدد اعصاب استفاده می مود

 درمان پزیرش   اعهد

   اعهکدیالی دیگر از گزینکه هکای درمکانی برای برخی از اختالالت اضکککطرابی، درمکان مبتنی بر پکزیرش  
(ACT) اسککت. ACT ر یالرد متفا ای نسککبت به CBT   برای اتالار منفی دارد. از اسککترااژی هایی مانند

، CBT امرکز سواو   هدف گزاری برای کاهش ناراستی   اضککطراب اسککتفاده می کند. در مقایسککه با
ACT دسکترو   مکالل جدیدی از ر ان درمانی اسکت، بنابرایا اطالعات کمتری در مورد ا ربخشکی آن در
 .است



 

 

 در مدل خودمناسی

ما از ر مکهای متعدد به صکورت همزمان اسکتفاده می کنیم. مبحد ر انالا ی با بررسکی د ران کودکی   
اافا ات   سواد ی که عامل ایجاد اضکطراب مکده اسکت. مبحد مکناخت درمانی برای اصکالغ   اغ ر 

ای مواجهه از طریق اصکویر سکازی   یا به با رها   اعتقادات اضکطراب زا، مبح رتتار درمانی با االنی  ه
صکورت مواجهه  ا عی   عینی   از ر مکهایی م ل مرا به، مدیتیشکا   امرکز بر اجربه ارو   اضکطراب  

 .به جای مقا مت   ترار به صورت همزمان استفاده می گردد

 دار 

  کنند. ارائه دهندگان دار ها اختالالت اضطرابی را درمان نمی کنند اما می اوانند به اسالیا عالئم کم
مرا بت های بهدامککتی، مانند ر انپزمکک  یا ارائه دهنده مرا بت های ا لیه، می اوانند برای اضککطراب  
دار  اجویز کنند. برخی از ایاالت همچنیا به ر انشکناسکانی که آموزش های اخصکصکی دیده اند اجازه  

از دار هایی که برای مبارزه با اختالالت می دهند دار های ر انپزمکالی را اجویز کنند. رایخ اریا دسکته  
اضکطرابی اسکتفاده می مکوند، دار های ضکد اتسکردگی، دار های ضکد اضکطراب )مانند بنز دیازپیا ها    

 .بتا بلوکرها هستند

 دار های ضد اتسردگی

دار های ضکد اتسکردگی برای درمان اتسکردگی اسکتفاده می مکوند، اما می اوانند برای درمان اختالالت 
طرابی نیز مفید بامکند. آنها ممالا اسکت به بهبود نحوه اسکتفاده مغز از مواد مکیمیایی خاصکی که  اضک

خلق   خو یا اسککترو را کنترل می کنند، کم  کنند. ممالا اسککت الزم بامککد  بل از یاتتا دار یی که  
سکردگی  عالئم مکما را بهبود می بخشکد   عوارض جانبی  ابل کنترلی دارد، چندیا دار ی مختلف ضکد ات

 .را امتحان کنید

دار های ضکد اتسکردگی ممالا اسکت چندیا هفته طول بالشکد اا مکر ع به کار کنند، بنابرایا مهم اسکت 
گیری در مورد ا ربخشکی دار ، ترصکتی به آن داده مکود. اگر مکر ع به مصکرف دار های  که  بل از نتیجه

 بت های بهدامکتی  طت نالنید. ضکد اتسکردگی کردید، مصکرف آنها را بد ن کم  ی  ارائه دهنده مرا
ارائه دهنده مککما می اواند به مککما کم  کند به آرامی   ایما د ز خود را کاهش دهید.  طت ناگهانی 

 .آنها می اواند باعد عالئم ارک مود

سکال ممالا اسکت هنگام مصکرف دار های    25در برخی موارد، کودکان، نوجوانان   بزرگسکاالن کمتر از  
ه در چند هفته ا ل پس از مکر ع یا اغ ر د ز، اتالار یا رتتار خودکشکی را اتزایش ضکد اتسکردگی، به  یژ

 یژه در کنند باید بهدهند. به همیا دلیل، اتراد در هر سککنی که دار های ضککداتسککردگی مصککرف می
 .های ا ل درمان به د ت احت نظر بامندهفته



 

 

 دار های ضد اضطراب

عالئم اضکطراب، سمالت پانی  یا ارو   نگرانی مکدید دار های ضکد اضکطراب می اوانند به کاهش 
کم  کنند. رایخ اریا دار های ضکد اضکطراب، بنز دیازپیا ها نامیده می مکوند. اگرچه گاهی ا  ات از 
بنز دیازپیا ها به عنوان درمان های خط ا ل برای اختالل اضکطراب تراگیر اسکتفاده می مکود، اما هم 

 .مزایا   هم معایبی دارند

دیازپیا ها در اسکالیا اضکطراب م  ر هسکتند   سکریعتر از دار های ضکد اتسکردگی ای یر می گزارند.  بنز 
کنند   برای رسکیدن به همان ا ر به د زهای با ایا سال، برخی از اتراد نسکبت به ایا دار ها احمل می

 .باالار   باالار نیاز دارند. برخی اتراد ستی به آنها  ابسته می موند

برای جلوگیری از ایا مشککالالت، ارائه دهندگان مرا بت های بهدامککتی معمواًل بنز دیازپیا ها را برای  
 .د ره های زمانی کوااه اجویز می کنند

اگر اتراد به طور ناگهانی مصرف بنز دیازپیا ها را  طت کنند، ممالا است عالئم ارک را دامته بامند، یا 
رایا، بنز دیازپیا ها باید به آرامی کاهش یابد. ارائه دهنده مکما  ممالا اسکت اضکطرابشکان بازگردد. بناب

 .می اواند به مما کم  کند به آرامی   ایما د ز خود را کاهش دهید

 های بتامسد د کننده

اگرچه بتا بلوکرها اغلب برای درمان تشکار خون باال اسکتفاده می مکوند، اما می اوانند به اسکالیا عالئم  
د ضککربان  لب سککریت، لرزش، لرزش   سککر  مککدن کم  کنند. ایا دار ها می  تیزیالی اضککطراب مانن

اوانند به اتراد کم  کنند عالئم تیزیالی را در صکورت مصکرف کوااه مدت احت کنترل دامکته بامکند. آنها 
همچنیا می اواننکد فدر صکککورت نیکازف برای ککاهش اضکککطراب سکاد، از جملکه برای جلوگیری از برخی از 

 .بینی اضطراب عملالرد استفاده موندامالال  ابل پیش 

 انتخاب دار ی مناسب

برخی از انواع دار ها ممالا است برای انواع خاصی از اختالالت اضطرابی بهتر عمل کنند، بنابرایا اتراد  
باید از نزدی  با ی  ارائه دهنده مرا بت های بهدامککتی همالاری کنند اا اشککخید دهند کدام دار  

برخی از مواد مانند کاتئیا، برخی از دار های سککرماخوردگی بد ن نسککخه،    برای آنها بهتریا اسککت.
دار های غیر انونی   مالمل های گیاهی ممالا اسککت عالئم اختالالت اضککطرابی را اشککدید کنند یا با 
دار های اجویز مده اداخل دامته بامند. مردم باید با ی  ارائه دهنده مرا بت های بهدامتی صحبت 

 .د یاد بگیرند که کدام مواد بی خطر هستند   از کدام مواد اجتناب کنندکنند اا بتوانن



 

 

انتخکاب دار ، د ز دار    برنکامکه درمکانی منکاسکککب بکایکد احکت نظر متخصکککد   بر اسکککاو نیکاز ترد   
 ضکعیت پزمکالی ا  بامکد. مکما   ارائه دهنده مکما ممالا اسکت  بل از یاتتا دار ی مناسکب، چندیا  

 .دار  را امتحان کنید

 های پشتیبانیگر ه

برخی از اتراد مبتال به اختالالت اضطرابی ممالا است از پیوستا به ی  گر ه خودیاری یا سمایتی   به 
امککتراک گزامککتا مشککالالت   دسککتا ردهای خود با دیگران سککود ببرند. گر ه های پشککتیبانی هم به 

ای که از یالی از اوصکیهصکورت سضکوری   هم به صکورت آنالیا در دسکترو هسکتند. با ایا سال، هر  
های  کنید باید با استیاط مورد اسکتفاده  رار گیرد   جایگزیا اوصکیهاعضکای گر ه پشکتیبانی دریاتت می

 .مودهای بهدامتی نمیدهنده مرا بتدرمانی ارائه

 های مدیریت استرواالنی 

الئم اضکطراب را االنی  های مدیریت اسکترو مانند  رزش، امرکز سواو   مدیتیشکا نیز می اوانند ع 
ککاهش داده   ا رات ر ان درمکانی را اتزایش دهنکد. بکا صکککحبکت بکا یک  ارائکه دهنکده مرا بکت هکای 
بهکدامکککتی می اوانیکد در مورد اینالکه چگونکه ایا االنیک  هکا بکه درمکان مکککمکا کمک  می کننکد، اطالعکات 

 .بیشتری کسب کنید


