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  اختالل اضطرابی چيست؟

(What is an anxiety disorder?) 



بيماری در دوران کودکی و يا ميانسالی نيز  اختالل اضطرابی چيست؟
زنان بيش تر از مردان به . آغاز می گردد

.اختالالت اضطرابی مبتال می گردند

اختالالت اضطرابی به طور ناگهانی و بدون 
اين . هيچ دليل مشخصی بروز می نمايند

 اختالالت معموال با احساسات فيزيکی مفرط
فس و تپش قلب مثل؛ تنگی ن )بيش از حد(

ساير نشانه ها ی اين بيماری . همراه است
عرق کردن، لرزش و احساس : عبارتند از

خفگی، حالت تهوع، دل آشوبی، سرگيجه، 
سوزن سوزن شدن، از دست دادن تعادل و در 

. انتظار اتفاق بدی بودن

اختالالت اضطرابی بر روی نحوه ی تفکر، 
ذارد؛ احساسات، و رفتارهای فردی تاثير می گ

اگر اين بيماری درمان نگردد ممکن است منجر 
به پريشانی قابل توجه و اختالل در زندگی فرد 

ضطراب معموال اخوشبختانه، درمان . شود
.موفقيت آميز است

 

نمونه های اصلی اختالل 
اضطرابی  چيست؟

نمونه های مختلفی از اختالالت اضطرابی 
:  وجود دارد

) م يافتهتعمي( اختالل اضطرابی کلی
) تعميم يافته(مشخصه ی اختالل اضطرابی کلی

عبارتست از نگرانی بيش از حد، غير قابل 
کنترل و غير واقعی  در مورد وقايع و اتفاقات 

سالمت، خانواده، دوستان، مسايل : روزانه مثل
.مالی، و يا شغل

 

اضطراب واژه ای برای بيان احساسات عادی 
است که مردم هنگام مواجهه با ترس، خطر، يا 

افرادی .تحت فشار های روحی تجربه می کنند
ب هستند لزوما  آشفته، که دچار اضطرا

. ناراحت، عصبی و هيجان زده  می شوند  
 

مضطرب بودن می تواند به دليل تجربيات 
از دست دادن شغل، شکست در : زندگی مثل

ارتباطات، بيماری های خطرناک، حوادث 
 .جدی، و از دست دادن عزيزان به وجود آيد
مضطرب بودن در اين مواقع درست است و 

دت کوتاهی احساس معموال ما برای م
.اضطراب  می کنيم  

 
از آنجاييکه مضطرب بودن مسأ له ای بسيار 
عادی است،  درک و دانستن  تفاوت موجود 

بين احساس اضطراب صحيح مرتبط با شرايط 
و عاليم و عوارض اختالل اضطرابی  بسيار 

.  مهم است  
  

  اختالالت اضطرابی تنها يک بيماری نيست، 
ری ها می باشد که بلکه گروهی از بيما

مشخصه ی همه ی آن ها احساس مداوم 
اضطراب زياد،  ناراحتی بيش از حد و تنش 

.می باشد  
  

  معموال زمانی می توان تشخيص داد که فردی 
مبتال به اختالالت اضطرابی است که اين 
اختالالت  در فرد به حد نهايت رسيده ، با 

کارهای روزمره ی وی تداخل پيدا کرده  و 
.نع وی از انجام وظايف روزانه اش گرددما  

 
اختالالت اضطرابی رايج ترين فرم بيماری 

روحی می باشد، و در هر زمان يک نفر از هر 
اين . پنج نفر تحت تاثير اين بيماری است 
) بلوغ(بيماری اغلب در دوران نوجوانی  

افراد مبتال به اين نوع اختالل به طور مداوم و
های صدمه رساندن غير منطقی در مورد راه 

به خود و يا عزيزان خود فکر می کنند، و اين 
نگرانی با احساس بيم و هراس

. مداوم همراه است شروع می شود، ولی در بعضی مواقع اين
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هراس های خاص اختالل هراس توام يا بدون ترس از 
ینواحی باز و اماکن عموم رس های غيرمنطقی هر فردی يک سری ت 

به ترس های بيش ) phobia(دارد، اما هراس 
از حد در مورد اشيا و يا موقعيت های خاصی 
که با زندگی  شخصی فرد تداخل پيدا می کند، 

ممکن است که اين موارد . اطالق می گردد
شامل ترس از ارتفاع، آب، سگ، مکان های 

که فردی  . سربسته، مار و عنکبوت می باشد
ک هراس و واهمه ی مشخص يدارای 

)phobia(؛ در زمان عدم حضور عامل  است
  اين فرداگرچه،. دلهره آميز، آرامش دارد

ا عامل و يا موقعيت   ن رويارويی بدرزما 
 ، دچار اضطراب بيش از  ی ترسايجاد کننده

.  حد شده و از حمله های هراسی رنج می برد

(Agoraphobia) 
افرادی که از اين اختالل به عذاب می باشند 

معموال حمالت هراس بسيار شديد را  در 
شرايطی که برای اغلب مردم ترسناک نمی 

اين حمله ها با عوارض . باشد، تجربه می نمايند
فيزيکی ناخوشايندی  مثل اضطراب و يا 
هم . احساساتی شبيه حمله قلبی همراه هستند

، يا  حمله ی قلبی "ديوانگی" از چنين ترس
منجر به مرگ و يا از دست دادن کنترل کلی ، 

.نيز رويت می شود  

 که بعضی 
افرادی  که تحت تاثير اين گونه هراس ها 

اردارند جهت دوری از رويا رويی با قر
موقعيت های که آنان را مجبور به رويا رويی 
با شي و يا موقعيت دلهره آور می سازد، دست 

.به هر کاری می زنند  

اين  گونه از ترس ها سبب می شود
از مردم نوعی از ترس مرضی از نواحی باز 

و اماکن عمومی را که به ميزان زيادی با 
زندگی روزمره ی آن ها تداخل می کند، تجربه 

 مرضی از نواحی باز و اماکن ترس. نمايند
يک اختالل خاص و مشخص نمی  عمومی

باشد، بلکه جزيی ازاختالالت اضطرابی می 
باشد که مشخصه ها ی آن ترس از مکان ها و 

شرايطی می باشد که ممکن فراراز آن ها 
دشوارو يا مشکل بوده  و يا ترس از عدم وجود 

. کمک در زمان نياز به کمک است  

هراس از اجتماع
هراس از اجتماع يک ترس بسيار شديد و مداوم 
. از موقعيت های اجتماعی و اجرايی می باشد

کل می باشند از افرادی که مبتال به اين مش
اينکه توسط مردم مورد بررسی قرار بگيرند و 

به طرز منفی روی آنان قضاوت شود، می 
هراس از اجتماع به طور موثری با .ترسند

زندگی فردی تداخل پيدا می کند، چون اين افراد 
بايد از رو يا رويی با موقعيت های اجتماعی 
بگريزند و يا با اضطراب و دلهره ی بيش از 

آن ها ممکن است . آن ها را تحمل نمايندحد 
توانايی انجام کارهای که از دستشان بر می آيد 

خوردن، حرف زدن، آشاميدن و يا نوشتن : مثل
را در را در مقابل ديگران محدود نموده، و يا 

تال به  ترس مرضی از نواحی افرادی  که مب
باز و امکن عمومی هستند بيشتر اوقات ترس و 
هراس را در يک سری از مکان ها و موقعيت 
های کليشه ای مثل سوپرمارکت ها، فروشگاه 

های بزرگ،  همه نوع مکان های شلوغ، مکان 
های محدود و سر بسته، وسايل حمل و نقل 
 می عمومی، آسانسورها، و بزرگراه ها تجربه

. نمايند  

 

.از تماس با ديگران اجتناب نمايند  

افرادی  که مبتال به  ترس مرضی از نواحی
 باز و اماکن عمومی هستند ممکن است  از
همراهی با افراد مورد اطمينان مثل همسر، 

دوست، حيوان خانگی و يا اشيای مورد 
اطمينان مثل دارويی که با خود حمل می کنند، 

.احساس آرامش نمايند  
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 -روان رنجوری وسواسی فکری
 عملی

ز طريق ياد آوری دوباره ی خاطرات اغلب ا
مسايل کم اهميتی که با تجربيات ما مرتبط می 

باشند به ياد فرد می آيند و منجر به سعی و 
تالش فرد در دوری و اجتناب از آن ها می

يکی از مشخصه های اختالل استرس، . شود
 )اختالل فشار روانی پس آسيبی(پس از سانحه

)PTSD(احساس رخوت و کرختی می باشد ،.

انی هم زمان  مشکالت روحی و رو
افرادی که  به يک نوع اختالل اضطرابی مبتال 
هستند، بيش تر از سايرين در معرض ابتال به 

جهت کسب اطالعات بيشتر . افسردگی می باشند
) بروشور(در مورد افسردگی، لطفا جزوه ی 

.اختالل افسردگی چيست را مطالعه نماييد  
استفاده از مشروبات الکلی و ساير مواد مخدر 

و اين . ضرهمزمان با اضطراب رخ می دهدم
يچيده تر می سازد، و کنترل پمورد درمان را 

موثر در استفاده از مشروبات الکلی و ساير 
.   مواد مخدر مهم است  

 

(Obsessive compulsive disorder) 

اين اختالل اضطرابی که با افکار ناخواسته ی 
مداوم همراه می باشد، منجر به عملکردی 

تشريفاتی و دقيق در جهت کوشش برای کنترل 
. ن افکار مداوم می گردددور ساختو يا   

اين تشريفات و آداب  معموال باعث اتالف وقت 
شده و به ميزان بيش از حد با زندگی روزانه 

به عنوان مثال مردم . يدا می کندپفرد تداخل 
ممکن است که به طور مداوم دست خود را 

بشويند، چندين بار در را جهت قفل بودن  و يا 
ررسی نمايند اجاق گاز را جهت خاموش بودن ب

و يا اينکه از يک سری قانون های مقرراتی 
افرادی که مبتال به  روان  .يروی نمايندپخشک 

 عملی می باشند، -رنجوری وسواسی فکری
اغلب دچار احساس شرمساری حاد  هستند و 

 را از ديگران و ساير داين آداب و رفتار خو
.نهان می کنندپاعضای خانواده   

چه عواملی سبب بروز اختالالت 
اضطرابی می گردد؟

اختالل ( انحهس از سپاختالل استرس،
)PTSD( )س آسيبیپفشار روانی   

  عوامل مرتبط به هم بسياری  با اختالالت 
ل هر نوع دالي. اضطرابی در ارتباط می باشد

اختالل خاص متفاوت بوده و تشخيص دليل و 
علت بيماری در هر مورد هميشه کار آسانی 

. نمی باشد  

جنگ، : افرادی که حوادث ناگوار عمده مثل
شکنجه، تصادف رانندگی، آتش سوزی، 

خشونت های شخصی را تجربه نموده اند، 
ايان و اتمام حادثه پممکن است حتی بعد از 

ولی لزوما . احساس ترس و وحشت داشته باشند
را در زندگی تمامی افرادی که حوادث ناگواری 

خود تجربه نموده اند، دچار اختالل اختالل 
س پاختالل فشار روانی (س از سانحهپاسترس، 
. نخواهند شد)PTSD( )آسيبی  

نتيکی   ژعوامل 
بات شده است که تمايل ابتال اين نکته به خوبی اث

به بيماری اختالالت اضطرابی در بين افراد 
اين مورد مشابه با . يک خانواده ارثی می باشد

با استعداد و آمادگی فرد در ابتال به ساير 
و بيماری ) ديابت(بيماری ها مثل مرض قند 

هم چنين افراد ممکن است . های قلبی می باشد
ابی را از که بعضی از واکنش های اضطر
  خود فرا والدين و يا ساير اعضای خانوادُه

 . بگيرند

س از سانحه پافرادی که دچار اختالل استرس، 
 )PTSD( )س آسيبیپاختالل فشار روانی (

هستند به طور مداوم ومکرر حوادث ناگواری 
 افتاده از طريق ياد را که برای آن ها اتفاق

و اندوهناک   مثل ) سرزده(آوری ناخودآگاه 
کابوس ها و ياد آوری دوباره ی آن ها زنده نگه 

.می دارند  
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زيست ( عوامل مربوط به شيمی حيات
)شيمی  

اختالالت اضطرابی را می توان به طور 
اگر چه هر نوع اختالل  .موثری درمان نمود

خاص دارای مشخصه های خاص خود است؛ 
دارو / اولی بيش تر آن ها به روان درمانی و ي

.جواب می دهند

اغلب ، در مان های دوگانه يعنی  استفاده 
همزمان از دارو و روان در مانی نتايج طوالنی 

.مدت بهتری را ارايه می دهد

روش های درمانی موثر در درمان اختالالت 
:ضطرابی به شرح زير استا  

 درمان رفتاری شناخت،:  روان درمانی، مثل• 
)CBT (و های تفکری، به هدف تغيير الگ

رفتاری، و اعتقادات است  که ممکن است سبب 
اين . تحريک و وخيم تر شدن اضطراب گردد

درمان ممکن است با درگير ساختن تدريجی فرد 
با موقعيتی که سبب بدتر شدن اضطرابش می 

.شود، همراه باشد  

.کنترل اضطراب و روش های تمدد اعصاب  • 

در قرص های ضد افسردگی نقش مهمی را  •
درمان بعضی از انواع اختالالت اضطرابی و 

هم جنين درمان افسردگی ناشی از اين اختالالت 
.اضطرابی ايفا می کند  

 بعضی مواقع دارو های ضد افسردگی که به  •
مشخص بر روی سيستم های فرستنده های طور 

عصبی موجود در مغز اثر می گذارند، مفيد 
درمان داروها اختالالت اضطرابی را . هستند

نمی کنند ولی قادرند که بعضی از عوارض اين 
بيماری را تا زمانی که شخص روان درمانی 
.   خود را شروع می کند، تحت کنترل در آورد  

 که  

ممکن است که بخشی از اختالالت اضطرابی  
به عدم تعادل مواد شيميايی موجود در مغز 

 حتی ممکن است که فرستنده های. مرتبط  باشد
عصبی که عکس العمل های فيزيکی و احساسی 

در بروز اين حت کنترل خود دارند نيز را ت
.بيماری موثر باشند  

)فطرت(خلق و خو   
افرادی که دارای خلق و خوی خاص می باشند، 

به آسانی  تحريک  و يا غمگين می شوند، 
بسيار حساس  و زودرنج  هستند، بيش تر از 

سايرين در معرض ابتال به اختالالت اضطرابی 
.می باشند  

کودکی مورد امر و نهی افرادی که در دوران 
قرار گرفته، و يا خجالتی بوده اند بيش تر از 

سايرين در معرض ابتال به اختالالت اضطرابی 
.خاص مثل هراس از اجتماع فرار دارند  

 واکنش های آموخته شده
ممکن است که بعضی از مردم در مواجهه  و يا 
رويا رويی با موقعيت ها، افراد، و يا اشيا يی که 

اد احساس ناراحتی  و يا احساس سبب ايج
اضطراب می شود، واکنش هايی مضطربانه را 

اين واکنش ها ممکن است . از خود نشان دهند
در هنگام رويا رويی و فکر کردن در مورد آن 

.موقعيت،  فرد، و يا شي نيز فعال گردد  

) استرس(فشار روانی   

اغلب اعضای خانواده و دوستان فردی
 اختالالت اضطرابی می باشند، ی دارا
حمايت و . ريشانی و اندوه می گردندپدچار

 شناخت اجتماعی بهتر آموزش به همراه درک و
.بخش مهمی از درمان را شامل می شود  

يشرفت پتجربيات استرس آور زندگی معموال با 
دن به بعضی از اختالالت روانی،  و ابتال ش
اختالل (س از سانحهپاختالل استرس، خصوصا 

همراه می )PTSD()س آسيبیپفشار روانی 
.باشد  

 

چه روش های درمانی در 
 دسترس است؟
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) جزوه(در مورد اين بروشور 

اين بروشور بخشی ازيک سری بروشورها در مورد
بيماری های روحی است که بودجه ی آن توسط 

ولت استراليا و تحت عنوان استراتژی ملی  سالمت د
.و بهداشت روح و روان ارايه می گردد  

ت کمک به کجا می برای درياف
 توان مراجعه کرد

وادگی دکتر خان•  
 سالمت   • مرکز بهداشت و

  مرکز بهداشت و سالمت روح و روان •
  

ير می باشند
 

 
:  ساير بروشور ها به شرح ز    
 Community Help Services(  and Welfare) 
  

برای کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات موجود،
  بيماری روحی چيست؟• لطفا           

  اختالل اضطرابی چيست؟•
  اختالل جنون ادواری چيست؟•

 
 

 ساعته اورژانس را در راهنمای 24و شماره تلفن های
.تلفن محلی خود پيدا نماييد   اختالل افسردگی چيست؟• 

  اختالل در غذا خوردن چيست؟•
 
 

 
چيست؟) کيزوفرنی اس(  شيزوفرنی • شما به مترجم  

 
 

 
ي های رايگان به ساير زبان ها با پک جهت دريافت 

سازمان سالمت و بهداشت روح وروان چند فرهنگی 
:استراليا  با اين شماره تلفن تماس بگيريد  

 احتياج داشتيد با شماره تلفن اگر
 تماس )TIS( با خدمات ترجمه تلفنی131450
.بگيريد  

 
جهت  دريافت کمک های مشاوره ی فوری با خط تلفن 

اين خط تلفنی می تواند . تماس بگيريد131114
. اطالعات و کمک های بيشتری را به شما ارايه دهد  

(02)98403333 
(Multicultural Mental Health Australia) 

www.mmha.org.au 
 

.(Lifeline) 
 

: های زير بيابيداطالعات بيشتر را می توانيد در سايت  
www.mmha.org.au 
www.beyondblue.org.au 
www.betterhealth.vic.gov.au 
www.adavic.org.au 
www.crufad.com 
www.ranzcp.org  
www.sane.org 
 

ر ها را کپی های رايگان و مجانی تمامی اين بروشو
: می توانيد ازمکان زير دريافت نماييد  

 
Mental Health and Workforce Division of 
the Australian Government Department 
of Health and Ageing 
GPO Box 9848 
CANBERRA ACT 2601 
Tel: 1800 066 247 
Fax 1800 634 400 
www.health.gov.au/mentalhealth 

Insert your local details here 
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