
 فرد به که ه،ناشناخت منشاء با دلواپسی و هراس مبهم و ناخوشایند منتشر، احساس یک از است عبارت اضطراب

 که یهایموقعیت مجدد وقوع. است فیزیولوژی برانگیختگی و درماندگی اطمینان، عدم شامل و دهدمی دست

 در هاسانان همه. شودمی افراد در اضطراب باعث است رسیده آسیب فرد به هاآن طی یا اندبوده زا استرس قبالً

 و تحقیقات. است سازمشکل و غیرعادی شدید و مزمن اضطراب ولی شوند،می اضطراب دچار خود زندگی

 یدهد بیشتر خوردهسال و سالمیان افراد و درآمدکم طبقات ها،خانم در اضطراب که دهندمی نشان هابررسی

شودمی  

:اضطراب یا( استرس) تنیدگی  

 واکوفتن، همب زدن، چیزی با را یکدیگر شدن،حال پریشان تپیدن، لرزیدن، جنبیدن، لغت در اضطراب و استرس

 و حاالت توصیف برای روزمره، زندگی در که هستند کلماتی اینها باشدمی آرامی بی تابی،بی آشفتگی،

 هنگامبه ،امتحان هنگامبه جمع، برابر در سخنرانی هنگامبه مثال، طور به: شوندمی استفاده بسیار احساسات

 دو این از خود سخنان در فوق، شرایط چون شرایطی در که هنگامی...  و قرار یک سر تاُخیر مادی، مشکالت

 گفتن خنس هنگام مثال طور به ولی نداریم؛ دو آن میان موجود تفاوت به چندانی توجه کنیم،می استفاده کلمه

 به را اضطراب و استرس میان تفاوت و بود تر دقیق باید نوجوانان، و کودکان در شایع روحی مشکالت از

 یک تصور به هنگامی که است، مزمن استرس ٔ  پیشرفته ٔ  مرحله اضطراب شناسی،روان در. کرد درک خوبی

 به او دنرسی مانع یا آورد وجودبه ناراحتی و رنج اطرافیانش یا فرد برای که آیدمی در روانی بهداشت مشکل

کند ایجاد اختالل او عادی و روزانه کارهای انجام در یا و شود اهدافش . 

 

 مکرر طورهب یا شود طوالنی حد از بیش او زندگی در زااسترس شرایط که کندمی بروز فرد در هنگامی اضطراب

 طوالنی دتیم برای بدن و دهد پایان تنیدگی مقاومت ٔ  مرحله به نتواند بدن عصبی دستگاه اینکه یا و دهد، رخ

( ضطرابا مانند) روانی و جسمی هایبیماری برابر در و فرسوده بدن صورت این در. بماند باقی بسیج همچنان

شودمی پذیرآسیب . 

 



:اضطراب علل  

:گرددبرمی زیر عامل سه به اضطراب علل کلی طور به  

:جسمانی و شناختی زیست عوامل  

 باعث که چهآن هر بنابراین است؛ غیرعادی خون در موجود هایهورمون از بعضی میزان مضطرب، افراد در

 پایین وئید،تیر پرکاری یا کاریکم بارداری،. شودمی محسوب خطر بدن برای شود، هورمونی سیستم در اختالل

 هایانضرب نظمیبی و کندمی تولید نفریناپی هورمون که کلیویفوق غدد در ایغده وجود خون، قند بودن

هستند عوامل این از قلب  

:اجتماعی و محیطی عوامل  

 ادگی،خانو مشکالت مانند شود،می افراد در اضطراب آمدن وجودبه باعث بسیاری ارتباطی و اجتماعی عوامل

 ه،زلزل همچون را، غیرمنتظره و ناگهانی تغییرات توانمی محیطی عوامل از... طردشدگی، و جدایی احساس

برد نام... نزدیکان، از یکی مرگ بیماری،  

:ارثی و ژنتیکی عوامل  

. است االب بسیار مضطرب افراد فرزندان در اضطراب احتمال و است ژنتیک اضطراب عوامل ترینمهم از یکی

 دارد نفرزندا اضطراب در مهمی نقش آنان کارهای تکرار و یادگیری و مادر و پدر رفتار دادن قرار الگو البته

 هم زا جدا یا هم با که دوقلوهایی و حیوانات روی بر شدهانجام هایبررسی و تحقیقات ولی ،(اجتماعی عامل)

 این با. رندمؤث بسیار نیز ژنتیکی عوامل که دهندمی نشان اند،آمده دنیا به مضطرب والدین از و کنندمی زندگی

 نینچ هاژن از بعضی ترکیب بلکه باشد، داشته نقش مورد این در خصوصی به ژن که رودنمی باور وجود

 مانند ضطرابا انواع بعضی در ژنتیکی عوامل که رسدمی نظر به تحقیقات آخرین طبق. دارد دنبال به را پیامدی

دارد زیادی نقش باز هایمکان از ترس و هراس اختالل  

 



 

:اضطراب به ابتال در مؤثر جانبی عوامل  

 اسید از بعضی ودکمب. دارد نقش اضطراب به ابتال در نیز نادرست تغذیه ی متخصصان، از بعضی هایگفته طبق

شوندمی آن به ابتال در تسریع باعث ،۲۱ب ویتامین و فولیک اسید منیزیم، آمینه،  

 

 گردآورنده: فاطمه السادات برهانی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

پورافکاری.تهران انتشارات شهرآب(.خالصه روانپزشکی.ترجمه:نصرت اهلل ۲831منبع: کاپالن و سادوک)  

 

 

 


