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 شناسی سالمت دانشگاه خوارزمی تهران( دانشجوی دکتری روانسامان نونهال ) 
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 اختالل اضطراب فراگیر چیست؟

مانند  . آنان عالیم بدنیشططوندسططازی می ای مداوم و آشططهتهمبتالیان به اختالل اضططاراف ارار،ره  ر روزه درار نگرانی

ه اختالل بمبتالیانه اغلبه کنند. خوابی را احسطططای میو بیدرد عضطططالنیه تقری ه تپش قلبه تنگی نهسه قراریه بی

اند که ه به اختالل اضارافِ اجتماعی ن،ز مبتال  ستند و نگرانآنان؛ برای مثاله بس،اری از  ستند دراردیگری ن،ز  اضارابیِ

 شود.ارر اختالل اضاراف ارار،ر درمان نشوده اغلبه به ااسردری منتهی میآنان را مضارف بب،نند.  مبادا دیگرانه

 علل اختالل اضطراب فراگیر چیست؟

درصدِ آنه ممکن است  50الی  30ر،ری اختالل اضاراف ارار،ره ممکن است عوامل بس،اری نقش داشته باشد. در شکل

شده اما تجارف دوران کودکی ژنت ست دادن والدینه )مانند ،کی با سای ن،از به از د آرام کردن یا محااظت از والدینه اح

لدینه جدایی لدینه  محااظتِ/ طالق وا باره که جهانه جای خارناکیو ب،ش از حد وا لدین در این  ،انات وا (ه سطططتب

 تقارضططات ب،ن اردیه مفططرک الکل یا کاا ،نهب،نانه از خود و دیگرانه انتظارات غ،ر واقعدر زندریه  اخ،ر  ایاسططتری

ت شد ا حاکی از آن است که نتایج پژو شو عوامل دیگره در بروز اضاراف نقش دارند. ایِ ضق،فه  ای مقابلهمهارت

تظارات ان هاجتماعی اتِارتباط کا شدل،ل  شاید به -اازایش یااته استسال رذشتهه  50در اضاراف در جمق،ت عمومیه 

مقی  ای جب،ش از حد بر خبر ای بدی که از رسطططانه رونه باشطططده تمرکزِکه زندری باید رهباره  این دور از واقق،ت در

 اجتماعی و ار نگی. ه و سایر عواملِشودپخش می

 گذارد؟بر اختالل اضطراب فراگیر اثر می گونه تفکرْچه

س،لی از ااراد مضارفه  شان می ااکارِبه  ضاراب بب،نند که  تواننددیگران می»: مبتال  ستنداازایده غ،ر مناقی که بر شدت ا

توانم مینمخالهت کردن را . من تنها کسی  ستم که رن،ن مشکلی دارم. آنها نظر خوبی دربارۀ من ندارندام. من مضارف

ست . تحمل کنم ست ب،هتدخ،لی بد ا ضاراف ارار،به ذ ن  .«که این اتهاق ممکن ا س،اری از مبتالیان به اختالل ا س،ل ره ب

 ای مقمولِ . نگرانیشطططودشطططروی می «)یا: ارر ...ه ری؟ شطططود اررره می»با کند که  ا خاور میانتهایی از نگرانیبی

ست از این شوم/ »رن،نیه عبارت ا ست بد م/ دیوانه  ست «آبروی خود را ببرمه ری؟ارر کنترلم را از د   مچن،ن ممکن ا

شنددربارۀ نگرانی ضاراف »برای مثاله  -شانه نگران با شر این ا سیه راتاره و ...[ باید از  سوا . شوم خالصاوراً ]اکر و

سار نگرانی ستشکست خوا م خورد. اا ستم ن، شد ام در د شمو دیوانه خوا م  ه نگرانِی مبتالیان ب«. .  ررز نباید نگران با
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. از یک سططوه مقتقداند که نگرانیه آنان را آماده شططان دارنددربارۀ نگرانی مختلایباور ای  احسططاسططات واغلبه مزمنه 

امل به طور کآن را وا د کرد و باید آنان را ب،مار خمقتقداند که . اماه از سوی دیگره د دکند و مورد محااظت قرار میمی

ند ناتوان بالتکل،هی از تحملِاغلبه نگرانه  مچن،نه  اارادِ. متوقف کن ندبه شطططدت  ند  ؛ا قدا بارۀ که اراغلبه مقت ر در

بدترین  ب،نیِبه پ،شمضارفه  اارادِبه طرز بدی به وقوی خوا د پ،وست؛ ه رویدادآن پس اطم،نان نداشته باشنده  یرویداد

اسططتار خو ؛ و در جهان غ،ر قاقیهکنند که نخوا ند توانسططت اسططتری را اداره کنندرمان می؛ اتهاقِ ممکنه ررایش دارند

شما اشد. برایتان دشوار ب زندری در حال و لذت بردن از آن )زندری(نگرانی  ست،ده ممکن است  . ارر اردِقاق،ت  ستند

 رردید که ممکن است  ررز به دست ن،اورید. ایی میمدام دنبال پاسخ

 گذارد؟گونه شخصیتْ بر اختالل اضطراب فراگیر اثر میچه

ته به شطططوند. بسططط ایشطططان مربوی میبه نگرانیاند که مبتالیان به اختالل اضطططاراف ارار،ره دربارۀ ر،ز ایی مضطططارف

 رک شدنهتیا ب،مار شدنه مواق،ته  به دست ن،اوردنِه دست از پا خاا کردنه ممکن است دربارۀ طرد شدنتانه شخف،ت

. یا نمای،د جا را ترککند اجتناف کن،د یا آنکه مضططاربتان می ایی . اازون بر اینه ممکن اسططت از موقق،تنگران باشطط،د

قی کن،د سطططتالش برای عالی بودنه ه یا شطططدن ب،ش از حد دربارۀ تأی،د نگرانیِه اراوان کنترلِبا تالش برای ممکن اسطططت 

عماًل ه ضارافبه ا نسبتشما را ممکن است ه اضاراف تان باسبک مقابله ا و نگرانیبنابراینه اضارابتان را کا ش د ،د. 

 .پذیرتر کندآس،ب

 مؤثر واقع شود؟ ،گونه ممکن است درمانچه

ساِت  م در طی جلشوند. خاصه برای اختالل اضاراف ارار،ره مه،د واقع می و/ یا درمان دارویی راتاری -درمان شناختی

شناختی گ،رید تا به ب یاد ا را ممکن است شماری از تکن،کتانه به عنوان بخشی از تکل،ف خانگیراتاری و  م  -درمانِ 

  ا عبارت است از:برخی از این تکن،کرا کا ش د ،د.  مدد آنها اضارافِ خود

 ای احتمال ب،شططتری دارد که احسططانگ،خته اسططته   نگامی که بدنِ شططما .خود را کاهش دهید انگیختگی

لی مفططرک و مشططروبات الک )قهوهه رایه نوشططابه( قدر کاا ،ن. باید بررسططی کن،د بب،ن،د که رهاضططاراف کن،د

به شططما آموزش د د. یادر،ری و به کارر،رِی سططازی را درمانگر ممکن اسططت تمرینات تنهس و آرامکن،د. می

دن و ذ نتانه ب برای آرام سططاختنِتقدیل کن،د. انگ،ختگیِ کلیِ خود را کند تا این تمریناته به شططما کمک می

منظم ممکن اسططت مه،د واقع شططود. درمان دارویی ن،ز  اازون بر اینه تمرینِبسطط،ار مه،داند. مراقبه و یورا اغلب 

 تان را کا ش د د.ممکن انگ،ختگی

 درمانگر به شطططما کمک خوا د کرد تا  های خود را شننساسننانی کسید و با  نوا رونارو شننوند.ترس

از شما  ممکن است. شناسایی کن،د ستنده  سازپریشانکه را   ای بدنیه یا ااکاریه احسای ای ویژهموقق،ت

شود  سته  سناک بودنه  ا را این تریتا خوا ک ؛ یقنی مشخص کن،د که کدام،بندی کن،ددرجهاز نظر م،زان تر
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شما برمی شود دق،قًا کمترین تری را در  سته  ست خوا شترین تری را.  مچن،نه ممکن ا انگ،زاند و کدام،ک ب،

 به شططما کمک خوا د کرد که به صططورت درمانگر مبادا ره اتهاقی ب،هتد.شططت دارید شططناسططایی کن،د که وح

ز این ا با رن،ن اقدامی ممکن است راته راته تجربۀ حاصل .دویرویارو ش  ابا این تری هشدهتدریجی و  دایت

 ،د.کناصالح  را ا موقق،ت

 .درمانگر ممکن است به شما کمک کند تا طرز اکرِ منهیِ خود را شناسایی و  طرز فکرتان را اصالح کسید

ز ؛ دربارۀ رویداد ایی که  ررممکن است اتهاقات دور و برتان را زیاد از حد به خود نسبت د ،داصالح کن،د. 

ما را ارا م یِ شططصططرااً اسططباف ناراحتب،نی کن،د که اجایقی را پ،شرویی بپردازید؛ یا به پ،شااتده اتهاق نمی

س،اری از ااراد نگرانه کنند. می شکست»ۀ زندری دارند؛ مانند قواعدی دربارب شمه آدم  ای وردهخارر عالی نبا

ونه باشد: رقواعد دیگر ممکن است این«. ااجقه به بار خوا د آمدارر کسی مرا دوست نداشته باشده »یا «  ستم

ید مام ن شطططوم» ید احسطططای اضطططاراف»یا « با با ،کمی«. کنم  ررز ن که از تکن ید  یاد بگ،ر ،د    ایتوان

ه نگاه ای اصططالح کن،د کرونه به و را شططناسططایی نمای،د تانرمانی اسططتهاده کن،د تا طرز اکر منهیدشططناخت

 پ،دا نمای،د.تری نسبت به خود تر و منفهانهب،نانهواقع

 .رانیه شما نگرانه ممکن است مقتقد باش،د که نگ مانند بس،اری از اارادِ نحوۀ مقابله با نگرانی را بیاموزند

نه ب،ن رورهتوان،د یاد بگ،رید که مید د. کند و مورد محااظت قرار میرا در مقابل مسططاِلِ احتمالی آماده می

دری  ا را بپذیرید و با بالتکل،هیِِِ مناقیه زنرونه محدودیته رهنگرانیِ کارساز و دردسرساز تمایز قایل شوید

ی  اداصطط» ای خود را انیرونه نگره و رهاز لحظۀ حاضططر لذت ببریدای غ،ر قضططاوتیه به رونهرونه رهکن،ده 

که اضارار را  رونه حسکه رهتوان،د یاد بگ،رید می. لزومی ندارد شما را کنترل کنند در نظر بگ،رید که« زم،نه

 از ب،ن ببرید.ه تحت اشار  ست،د شود داِماً احسای کن،دسبب می

 «ِدر مقابله با  ،جاناتِ خوده مشططکل دارند. بسطط،اری از اارادِ نگرانهارتقا دهید. خود را  «هوش هیجانی 

ا زمان نامقلومی ادامه خوا ند ته از پا درشان خوا د آورده کنندمقتقداند  ،جاناتی که احسای میآنانه اغلبه 

زندریْ به حذک  ،جانات اختفططاص ندارد؛ بلکه اختفططاص دارد به زندری مقنادار با یا طب،قی ن،سططتند. ته یاا

ا تان غنا و مقنرا که به زندری خود تواند به شطططما کمک کند تا  ،جاناتِراتاری می -درمان شطططناختیآنها. 

 بخشده بپذیرید.می

  ه در ها ماتی مربوی باشد کاضارابتان ممکن است اغلب به تقارضات و سوء ترا بهبود بخش،د. روابط خود

تواند به شططما یاری رسططاند تا این مسططاِل را شططناسططایی کن،ده طرز اکر روابط خود با دیگران دارید. درمان می

 وروهتر ای ترت،ب د ،د.مؤثرتری را دربارۀ رواباتان شططکل د ،ده و برای بهتر شططدنِ اوضططایه مقابلۀ اقا نه
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شان دادنه  سارت ن سألهکردنه روش کردنه ج شاییِ م شترک(ه و اازایش تجارفِ مثبته ممکن ر دوطراه )م

  ای مهمی از درمانِ شما باشند.است بخش

 ِسأله به فرد شوند. م شانی تبدنل  دِ خارجی آارینند که وجواراوانی را می اارادِ نگرانه اغلبه مسططاِلِگ

ت مالب لّعکنند. ن کننده اجتناف میتوانند راع و رجوعشاندارند؛ با این حاله اغلب از رشایش مساِلی که می

 کند.که آنان را مضارف میاستوار است اجتناف از تجاربی پایۀ اخ،ر آن است که بخش اعظم اضارابشانه بر 

س و در نت،جۀ آنه اعتماد به نه رشططای مؤثری تبدیل شططویدتواند به شططما کمک کند تا به مسططألهدرمانگر می

 ه به دست آورید.«بالقوه»ب،شتری را در قبال مساِلِ 

 درمان دارونی

پزشک قدر شدید است و اینکه آیا ااسردری ن،ز بخشی از این مسأله استه روانبسته به اینکه اختالل اضاراف ارار،ره ره

 ای اللبرای درمان اخت ا تأی،د شده استه تجویز کند. شان برای این اختاللممکن است  ر تقداد دارویی را که اثربخشی

 ا حاکی از آن اسطططت که نتایج پژو ش. را با درمان دارویی  مراه کرد راتاری -درمان شطططناختیتوان ه میاضطططارابی

سردریه  ا بنزودیازپ،ن ضد اا ضاراف ارار،ر مؤثر واقع میو برخی از دارو ای  ته  زم ذکر این نکشوند. برای اختالل ا

 .است که این دارو ا را باید زیر نظر پزشک مفرک کن،د

 شود؟قدر مؤثر واقع میچههای اختالل اضطراب فراگیر درمان

. با این حاله در حال حاضططر  ای اختالل اضططاراف ارار،ره مواق،ت محدودی داشططتنددرمانسططالِ رذشططتهه  10تا حدود 

س،ار نویدبخشسایر اختاللبرای  اه ره برای اختالل اضاراف ارار،ر و ره آمد حاصل از این درمانپی   ای اضارابیه ب

 . ای مزمنه بس،ار مؤثر استراتاریِ جدیدتره برای نگرانی - ای شناختید د که درمانن می ا نشا. نتایج پژو شاست

 رود؟از شما به عسوان درمانجو چه انتظاری می

شرکت کن،د و  ساتِ درمان  ست که به طور منظم در جل ستلزم آن ا ضاراف ارار،ره م شته بدرمان اختالل ا ش،دتمایل دا  ا

شما را تکال،ف خانگی  ضاراف خود مقابله کن،دکند با کمک میکه به  سانجام د ،د ها ،اری از . درمان دارویی ن،ز برای ب

  شود؛ البته به شرطی که زیر نظر پزشک مفرک شود.درمانجویان مه،د واقع می
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