
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسهاًی اقذاهات  

 سٍاى ٍ( اضطشاب ضذ داسٍّای) داسٍیی هذاخالت اص تشکیثی 
 اختالل دسهاى دس سا تأثیش تیطتشیي سٍاًپضضک تاًظش دسهاًی،

داسد اضطشاب .  

تْثَدی جْت اقذاهات   

موقعیت اضطزاب سا را ضناسایی کزده و در جهت تغییزمحیط  -1

 یا کاهص عوامل اضطزاب سا تالش کنیذ. 

بیمار را تطویق به صحبت کزدن در مورد مسائل خود کنیذ.  -2

سیزا بیمار احساس می کنذ فزصت السم به وی داده ضذه، 

مطکالت وی درک می گزدد. لذا  مورد توجه قزار گزفته و

 ص خواهذ کزد. بیمار احساس آرام

عوامل تحزیک کننذه محیط، ماننذ نور، رفت وآمذ افزاد ،  -3

 سزو صذا و.....کم ضود.

آرام ساسی : به  او گفته می ضود که در حالت خواب یک  -4

صحنه آرام بخص تصور کنذ و به آرامی نفس بکطذ و 

 عضالت بذن را ابتذا سفت و سپس به نزمی ضل نمایذ. 

بیمارن مبتال به اضطزاب بایذ بزرسی جسمی و روانی گزدنذ  -5

و در صورت بهتز نطذن بایذ اس روانپشضک و روش های 

 درمانی کمک بگیزنذ. 

بیار مضطزب بایذ در حالت نطسته و تکیه داده قزار گیزد و  -6

 حالتی راحت را به خود بگیزد. 

 دوش بگیزد .  -7

 . لباس تنگ نپوضذ .  -8

 نفس عمیق بکطذ .   -9

ّای آساهثخص ٍ هفشح هاًٌذ ضٌا استفادُ  یمار اس ورسشب  -01

 کٌذ. 
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 اضطراب 

 01الی  05اضطشاب ضایغ تشیي اختالل سٍاًی است کِ دس 

دسصذ اص تیواساى هشاجؼِ کٌٌذُ جْت دسهاى، دیذُ هی ضَد. 

اضطشاب، حالتی است کِ ػلت خیلی اص اختالالت سٍاًی سا 

تِ ٍجَد هی آٍسد ٍ یا دس ٍاکٌص تِ یک تیواسی، آضکاس هی 

 گشدد. 

 تعریف اضطراب 

اضطشاب یک ّیجاى ػادی ٍ ضایغ تشیي اختالل سٍاًی هی 

تاضذ ٍ ّوِ اًساًْا  آى سا تجشتِ هی کٌٌذ ٍ دس ٍاقغ یک 

احساس ًاخَضایٌذ رٌّی، تشس،تٌص، ًاساحتی ٍ دلَاپسی 

هثْن هی تاضذ کِ تا یک یا چٌذ ػالهت جسوی ّوشاُ است 

 کِ ضاهل: 

 خالی ضذى سشدل، تٌفس سخت یا تٌگی ًفس، تپص قلة،

 .تی قشاسی  هی تاضذ سشدسد ٍ تؼشیق،

 

اضطشاب هاًٌذ دسد یک ػالهت ّطذاسددٌّذُ است ٍ خثش اص 

خطشی قشیة الَقَع هی دّذ کِ خاصیت ًجات دٌّذُ 

صًذگی سا داسدٍ  اص تْذیذجسوی، دسهاًذگی، تٌثیِ احتوالی، 

ًاکاهی، جذایی اص افشادهَسد ػالقِ ٍ تاالخشُ تْذیذ 

هی دّذ ٍ فشد سا تِ هقاتلِ تا آى تْذیذ  ضخصیت، فشد سا خثش

 ٍ یا کاستي اص ًتایج آى تش هی اًگیضد.

ایي ًَع اضطشاب طثیؼی هی تاضذ ٍ اص خصَصیات آى، ایي 

 است کِ ٍقتی خطش تشطشف ضذ، اضطشاب ًیض اصتیي هی سٍد.

گاّی اٍقات اضطشاب تی هَسد است ٍ هقذاس اى دس اثش تغییش 

ٍ فشد سؼی هی کٌذ اص  ػَاهل هحیطی تفاٍت ًوی کٌذ

ػَاهل ٍ ضشایط اضطشاب صا دٍسی کٌذ. ایي ًَع اضطشاب ، 

 .  هٌطأ تیواس گًَِ داسد

اضطشاب تا تشس هتفاٍت است. تشس ًیض یک ّطذاسدٌّذُ 

است ، ٍلی ٍاکٌص ًسثت تِ یک خطش ٍاقؼی خاسجی است، 

دس صَستی کِ اضطشاب ٍاکٌص ًسثت تِ یک خطشی است 

 هثْن است  ٍ فشد سا تْذیذ هی کٌذ . کِ هٌطأ آى، دسًٍی ٍ

 علل ایجاد 

. تؼاسضات حل ًطذُ دس ًا 0ػلل طًیتیکی ٍ ٍساثتی  . 

. هطکالت دٍساى کَدکی، ًَجَاًی ٍ جَاًی ٍ 3خَدآگاُ . 

. اضکال دس 4ًحَُ تشخَسد ٍالذیي ٍ اطشافیاى دسایي دٍساى . 

 سیستن ّای ػصثی هغضی دساًتقال پیغام ػصثی

 اضطراب فراگیر یا مىتشر

اضطشاب فشاگیش اضطشاب ٍ ًگشاًی ضذیذ دس هَسد چٌذیي سٍیذاد 

یا فؼالیت تؼشیف هی ضَد ٍ دس اکثش سٍصّا ٍجَد داضتِ ٍحذاقل 

هاُ دٍام داضتِ تاضذ. دس ایي تیواسی، کٌتشل تیواسی هطکل  6

است .ػالئن چطوی، تٌص ػضالًی، تحشیک پزیشی، اضکال دس 

 خَاب  ٍ تی قشاسی تا آى ّوشاُ است. 

 ضطراب طبیعی ا

. اضطشاب سٍیایی تا هَاسد جذیذ، 0.اضطشاب صهاى هسافشت . 0

 . اضطشاب هالقات تا فشد هْن .4. اضطشاب ًاضی اص اهتحاى . 3

 عالئم ي وشاوٍ َای اضطراب 

. کاّص هیل 3. اضکال دس توشکض . 0.گَش تِ صًگ تَدى . 0

 .احساس تَدُ دس گلَ .5. دسد ضکن . 4جٌسی . 

 وشاوٍ َای فیسیکی 

لشصش . پیچص ػضالًی ، کوشدسد، سشدسد، دسد ػضالًی، تٌگی 

ًفس، تٌذ ضذى تٌفس، خطکی دّاى ، تی خَاتی، اضکال دس 

تلغ، اص جا پشیذى، تپص  قلة، گل اًذاختي یا سًگ پشیذگی، 

اسْال، تؼشیق،سشدی دست ّا، تکشاس  یا ضشٍست دفغ اداس، 

 سشگیجِ.

شاًی تا سِ یا تیطتش اص سِ ػالهت جْت تطخیص اضطشاب ٍ ًگ

اص ضص ػالهت صیش ّوشاُ است ٍحذاقل تؼضی اص ػالئن تشای 

اکثش سٍصّا دسضص هاُ گزضتِ  ٍجَد داضتِ اًذ. الثتِ دس تچِ ّا 

 فقط ٍجَد یکی اص ػالئن صیش ضشٍسی است. 

. تِ آساًی 0تی قشاسی یا گَش تِ صًگ تَدى یا تی صثشی . .0

احساس تْی ضذى رّي .  دس توشکض یا. اضکال 3خستِ ضذى . 

 . اختالل خَاب . 6. تٌص ػضالًی . 5شی . تحشیک پزی4

 توام است هوکي ٍ است هضهي تیواسی یک اختالل، ایي
 تِ کِ داسد احتوال تاالیی دسصذ ٍ تاضذ داضتِ دٍام ػوش

ضًَذ هثتال اساسی افسشدگی اختالل . 
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