
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شناخت و پیشگیری اضطراب

همه انسان ها در زندگی خود دچار اضطراب 

 می شوند ولی اضطراب مزمن و

شدید،غیرعادی و مشکل ساز است. 

اضطراب در خانم ها، طبقات کم درآمد و 

افراد میانسال و سال خورده بیشتر دیده می 

شود. در واقع اضطراب به معنای واکنش فرد 

در مقابل یک موقعیت تهدیدآمیز است، یعنی 

موقعیتی که در آن فرد توانایی مهار محرکات 

ع باعث بیرونی یا درونی را ندارد در واق

ایجاد یک احساس ناخوشایند و مبهم ترس و 

 بی قراری است.

  اضطراب چیست؟ عالئم

احساس خستگی، ترس، بی خوابی، تپش 

قلب، عرق کردن، سردرد و سرگیجه، 

 لرزش، درد و احساس فشار در قفسه سینه.

 علل بروز اضطراب چیست؟

عوامل مختلفی می تواند ایجادکننده اضطراب 

هر جهت تحت فشار زندگی باشد. انسان از 

است و حتی مسائل اجتماعی که مستقیم بر 

فرد وارد نمی شود می تواند در فرد ایجاد 

اضطراب کند. به طور عکس علل اضطراب 

 به سه عامل زیر برمیگردد.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 علل بروز اضطراب چیست؟

عوامل مختلفی می تواند ایجادکننده اضطراب 

باشد. انسان از هر جهت تحت فشار زندگی است 

فرد وارد و حتی مسائل اجتماعی که مستقیم بر 

. نمی شود می تواند در فرد ایجاد اضطراب کند

به طور کلی علل اضطراب به سه عامل زیر 

 برمی گردد:

 

 عوامل زیست شناختی و جسمانی:.1

مثل اختالل در سیستم هورمون بدن که باعث 

افزایش اضطراب می شود مثال در افراد باردار، 

افراد با پرکاری تیروئید که احتمال ایجاد 

 بیشتر است. اضطراب

 

 

 . عوامل زیست محیطی و اجتماعی:2

 

عواملللللل اجتملللللاعی و ارتبلللللاطی بسلللللیاری 

باعلللللث بللللله وجلللللود آملللللدن اضلللللطراب در 

افللللللللراد مللللللللی شللللللللود مثللللللللل مشللللللللکالت 

خللللللانوادگی، احسللللللاس جللللللدایی، عوامللللللل 

محیطللللی مثللللل: زلزللللله، مللللر  یکللللی از 

 نزدیکان و...

 

 . عوامل ژنتیکی و ارثی:3

 

نظللر مللی رسللد طبللق آخللرین تحقیقللات بلله 

کلللله عوامللللل رنتیکللللی در بعضللللی انللللوا  

اضلللطراب هلللا مثلللل تلللرس از مکلللان هلللای 

 باز و... نقش زیادی دارد.

 

 

                  

احساس خستگی، ترس، بی خوابی، 

تپش قلب، عرق کردن، سردرد و 

سرگیجه، لرزش، درد و احساس 

 فشار در قفسه سینه.



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 . آهسته غذا بخورید و لذت ببرید.3

. بلللللللله انللللللللدازه بنوشللللللللید. م للللللللر  آب در 4

 زندگی حیاتی است.

. روزانللله بللله انلللدازه کلللافی لبنیلللات و حلللداقل 5

یلللک بلللار در هفتللله ملللاهی بخوریلللد. گوشلللت و 

 تخم مرغ به اندازه م ر  کنید.

کلللاهش دهیلللد یلللا . م لللر  چلللای و قهلللوه را 6

قطللللع کنیللللد بلللله جللللای آن شللللیر بخوریللللد و از 

ویتلللللامین هلللللا و موادمعلللللدنی بیشلللللتر اسلللللتفاده 

 کنید.

. سلللرگرمی داشلللته باشلللید یلللک سلللرگرمی کللله 7

واقعللللللا دوسللللللت داریللللللدانتخاب کنیللللللد و آن را 

 دنبال نمایید مثل باغبانی، نقاشی و...

. اوقللات فراغللت داشللته باشللید و زمللان هللایی 8

رفللللع خسللللتگی در طللللی را بللللرای اسللللتراحت و 

 انجام فعالیت های روزانه اخت اص دهید.
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نجفلللللی پلللللور فرشلللللاد  تلللللنش، اضلللللطراب و .1

 ترس  انتشارات نسل نواندیش

یلللللدالهی زهلللللرا حمالت اضلللللطرابی  نشلللللر .2

 قطره

 

k 

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

 غربیآذربایجان 

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 
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:سلللعی کنیلللد رریلللم  رژیمممم یممماایی سممما م

 .غذایی خود را رعایت کنید

: فعالیللللت بللللدنی خللللود  ورزش روزانمممم

را بلللله طللللور ملللللنظم افللللزایش دهیلللللد و 

روزانللللله حرکلللللات نرمشلللللی را انجلللللام 

 دهید.

: از گوشلللله  افممممزایش اعتممممما: بمممم  ن مممم

نشلللللینی بپرهیزیلللللد و سلللللعی کنیلللللد بلللللا 

دیگلللللللران ارتبلللللللاط برقلللللللرار کنیلللللللد و 

اجتملللللللللاعی باشلللللللللید و بخندیلللللللللد و از 

 زندگی لذت ببرید.

)رژیممممم یمممماایی فمممماهتور بسممممیار م مممممی بممممرای  

 و هنترل اضطراب است(پیشگیری 

نکات زیر برای هاهش اضطراب توصی  

 میشو::

م لللللللر  غلللللللذاهای پرچلللللللرب و یلللللللا .1

 شیرین را محدود کنید.

از م للللللر  مقللللللادیر زیللللللاد نمللللللک و .2

 کافئین پرهیز کنید.

 


