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  .... پانزدهم فصل ....
  

 اضطرابیاختالل
  
  

  
  

  باشد.  اختالالت روانی می از مرکزي خیلی هسته و شایعترین اختالل روانی اضطراب
 وغالباً که منبع آن معلوم نیستاست یب الوقوع قر مبهم و و دلشوره منتشر و هراس ناخوشایند اضطراب یک احساس ترس و -

  شود. ی خودکار میموجب تحریک سیستم عصب
           تعارضـات روانـی    همـراه بـا  نظرمنشـاء   که ازاست وعامل نامشخصی  منشاء دهنده با اخطار گاه کننده،آ اضطراب یک فرآیند -

 کنـد زا قریب الوقوع مـی شرایط استرس مشکالت و باآماده مقابله  را باشد.زیرا فردطبیعی براي زندگی الزم می که به طور باشد،می
  شود. اري زا محسوب میبیم نامشخص بودن علت بودن و صورت شدید ولی در

 ترس ،تنش و ذهنی و یک احساس ناخوشایند و کنندتجربه می آن را هاکه همه انساناست اضطراب یک هیجان عادي بشري  -
 تـپش قلـب،   ن سـردل، (احساس خـالی شـد   مانند شود.عالمت جسمی مشخص می چند یک یا که بااست احساس دلواپسی مبهم 

  بی قراري)  و سردرد
               شـرایط اسـترس زا   آمـاده مقابلـه بـا    را فـرد  که باشد می هاناکامی تهدیدهاي جسمی و ضطراب یک حالت نجات دهنده ازا -

  کند. می
بـه درس   را امتحان فـرد  اضطراب ناشی از مثالً ، بوده محرکی براي تحرك فرد زیرا باشد،زندگی الزم می اضطراب در وجود -

  باشد. می بیماري زا حد مقابل اضطراب بیش از در ولی دارد.می خواندن وا
  

  ترس  تفاوت اضطراب و
 اثـر  این اختالل در ودارد  مشخص وجود بیرونی و ترس عامل  ولی در شوند،احساس می  پاسخ به آن در یا مقابل خطر در دو هر

            سرچشـمه  درون شخصیت فـرد  از وبوده درون روانی  منشاء اضطراب اختاللی، با وآید می کننده بوجود محرك تهدید یک عامل و
  باشد. مزمن می هاي تعارضی و غالباًجنبه و پاسخی به یک عامل نامشخص باگیرد می

هـاي دفـاعی   نیسـم مکا یـا  هـاي خودآگـاه و  همان کوششکه  (Coping)عهده برآیی  هاي ازروش اضطراب، از براي مقابله با
  شود. هاي ناخودآگاه) استفاده می(کوشش

شروع بـه   امتحان فرد اضطراب ناشی از در مثالً گویند.برآیی میعهده  اضطراب روش از مقابله با در هاي آگاهانه فردبه واکنش
  کند. اي دفاعی استفاده میمکانیسم ه ارادي از غیر ناخودآگاه و طور  شرایط استرس زا به ولی گاهی در کنددرس خواندن می
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  کانیسم هاي دفاعـــیم
  ناخودآگاه (سرکوب) احساسات نامطلوب ذهنی به ضمیر و هاارادي تکانه غیر رد :(Repression)واپس زدن -1
  اضطراب انگیــز  و هاي ناخوشایندواقعیت باور قبول و  عدم :(Denial)انکار -2
  خیالی  براي غلبه بر احساسات حقارت واقعی یا ناخودآگاه ش خودآگاه یاتال :( compensation)جبران  -3
  ترقابل قبول اصلی به شیء ازشیء احساسات، انتقال عواطف و :(Displacement)جاییبهجا -4
  براي خودآگاه نامقبول  احساسات غیرمنطقی یا یا هاانگیزه موجه کردن رفتار، :(Rationalization)دلیل تراشی-5
  هاي نامقبول انگیزه و ها: جهت دادن مطلوب به تکانه(Sublimation)واالیش -6
  گردد. می بر به مراحل قبلی رشدجلوگیري از اضطراب  به منظور فرد :(Regression)پسرفت -7
  جنسی  –روانی سیررشد یک سطح نارس از در توقف رشد :(Fixation)ثبوت  -8
بیمـاران وسـواس    درکه هاي نامقبول خالف جهت تکانه رفتاري در احساس یا :(Reaction formation)واکنش سازي -9

  شود. دیده می جبري زیاد
  نسبت دادن آن به دیگران معایب و قابل قبول و انکار احساسات غیر یا نسبت دادن افکار :(Projection)فرافکنی -10
مراحـل اولیـه    رشـد  خصوصیات بیرونی.این مکانیسـم در  و هاشزار کردن معیارها،نیدرو :(Introjection)درون فکنی -11

  باشد. می شخصیت مفید
  هیجانات  ناراحتی و اجتناب از به منظور هویت خویش، از ولی جدي فرد موقتی، تغییر :(Dissociation)تجزیه  -12
  تعارض  ن یک تکانه یانیمه آگاهانه براي به تعویق انداخت تصمیم آگاهانه یا :(Suppression)فرونشانی -13
 نوعی خنثی شـدن یـا   و جهت عکس بکار در انجام گرفته را نمادي علل نامقبولی که قبالً طوربه فرد :(Undoing)ابطال -14

  باشد. کفاره دادن می
  اصلی خاطره یک خاطره دردناك از در مواجه با هم باشد، با احساسی که باید جداکردن عاطفه و :(Isolation)جداسازي -15
  شود. روانی تبدیل به عالیم فیزیکی می هايکشمکش :(Conversion)تبدیل  -16
  باشد. می رویاي فرد توالی رویدادهاي ساختگی که در ذهنی یا تصاویر :(Fantasy)خیال پردازي  -17
  قبول مورد یاشیء ردهاي مطلوب فحد به فضایل و جنبه بها دادن بیش از ارج و :(Ideal ization)آرمانی کردن  -18
  شود. اي غلط میوعقیده خنثی جایگزین فکر شیء یا آگاه فکر ناخود به طور :( Symbolization)نماد سازي  -19
 هدف پرهیز کلمات روشنفکرانه با اندازه از مفاهیم،عبارات و استفاده بیش از :(Intellectualization)وار کردن اندیشه -20
  باشد. احساسات می ابراز تجربیات هیجانی و از

درونی کردن  دیگر یا هویت فرد شخصیتی یا هاي ویژگی میل ناخودآگاه به اقتباس از :(Identification)همانند سازي -21
  باشد. می آن فرد رفتار

  کندتقسیم می بد دسته خوب و به دو را افراد فرد: )splittingشکافتن( -22
  علل تشکیل دهنده اضطراب 

 بـدن دیرتـر   رود،ها فعالیت سیستم سمپاتیک باال میمحرك تحریکات و برابر اختالل اضطرابی در درختالل نورآندوکرین:ا -1
 اضـطراب بـر   که اساس داروهاي ضـد یابد کاهش می گابا سروتونین افزایش و نفرین وکه در این حالت نوراپی کندمی سازش پیدا

  شوند. می باعث افزایش فعالیت گابا بیشتر که داروهاباشد می همین تغییرات استوار
  که عبارتنداز: شوند اضطراب  می سورهاي روانی باعث ایجادبرخی استر اختالالت روانی: -2
  عوامل فرهنگی  -   دنیاي خارج (برون روانی)                           و هاي بین خودکشمکش -
  عوامل روانی اجتماعی  -   درون روانی)                  نیروهاي سانسور کننده( هاي غریزي وکشمکش -
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  باشد. می اختالل پانیک موثر در خصوصاً ارث: -3
  

  تظاهرات یاعالئم اضطراب
افـزایش   تعریـق،  سـرگیجه،  که همراه با عالیمـی نظیر(اسـهال،  آید می نفرین بوجودافزایش اپی اثر در غالباً تظاهرات بدنی: -1

  اختالل بلع)  ادرار، تکرر گزگزاندام، سنکوپ، قراري،بی لب،گشادي مردمک،ضربان ق فشارخون و
  نـگ بـودن،  زگوش به  تمرکز، اختالل در درك ناراحتی، تشویش، عصبانیت، ترس، عالئم روانشناختی: تظاهرات روانی یا -2

  بدن. در کاهش میل جنسی، اختالالت عملکرد خوابی،بی
  باشد. مضطرب کاهش محرکات محیطی می بیمار پرستاري در مهمترین تدبیر نکته:

  
  عالئم ونشانه هاي اضطراب

 ،افـزایش تهویـه،   نـور  ازادرار، تـرس  تکـرر  اسهال، افزایش عالیم حیاتی، خشکی دهان،  عالئم فیزیکی
  جنسی  اختالل کارکرد تحریک پذیري، تنش، خوابی،بی خستگی،

  به خود. کاهش اعتماد گناه،احساس خشم، ناامنی، بدبختی، ترس،  عالئم هیجانی  

(اختالل  شدید اضطراب متوسط و توانایی حل مسئله) اضطراب خفیف (افزایش آگاهی و  عالئم شناختی
  هاي حل مسئله)کاهش مهارت درك فراموش کردن،

   
  اضطراب ایجاد عوامل روانشناختی در

  هاي دفاعی که مکانیسم شونداضطراب می اعث ایجادخودآگاه ب تهدید پرخاشگري که با سکس، مانند هاي ناخودآگاه:تکانه -
         مکانیسـم  فـوبی،  باعـث ایجـاد  کـه  جایی مانند مکانیسم جابه شود.باشد و باعث اختالالت روانی میبه رفع اضطراب نمی قادر

  شود. اضطراب می باعث هراس و  زدنواپس
یک موقعیت استرس  صورت عدم یادگیري باعث ایجاد در وآید  می داسترس بوجو ناکامی یا اثر اضطراب در نظریه یادگیري: -
  شود. ناکامی می و آمیز

  تعارضات حل نشده ناخودآگاه است.  اضطراب عالمتی از طبق عقیده روانکاوي، نکته:
  داند.رشد می  دوران اولیه هاي حل نشده،مهارت نتیجه وظایف و اریکسون اضطراب را نکته:
  دهد. کودك است نسبت می و روابط مادر به شکل روابط بین فردي که ناشی از اضطراب را  کنشوا سالیوان، :نکته

  
   اضطراب ازنظر روانکاوي

این اضطراب مربوط بـه   ممکن رخ دهد. آید،می بوجود حس اعتماد که  کودك، تولد همان بدو در تکانه: یا اضطراب نهاد -1
  کند. همواره احساس درماندگی می نیست وبه برآورده کردن نیازهاي خود  قادر که نوزاد  زمانی شیرخوارگی، دوران 
ـ   10-6سـن  در غالبـاً آید، می وجوده مادر ب از کودك هنگام جدایی اختاللی که در تشویش و اضطراب جدایی: -2 ه مـاهگی ب
اطفال ایـن دوره   خصوصاً ها اببعضی کت درکند. احساس می را مادر این سن کودك بیشتر فقدان وعدم حضور که درآید می وجود
هاي والدین محبـت  برآورده کردن خواست بعلت ناتوانی در ترسد،می این سطح کودك بیشتر دردانند. ماهگی می 18-10 سن رادر

  از دست بدهد.  آنها را
یـت  کشـف هو  که کـودك در جسـتجو  دهد سالگی رخ می 5-3 دوران خصوصاً سن قبل مدرسه ، در اضطراب اخته شدن: -3

  باشد. می رفع عقده ادیپ و الکترا تالش براي همانندسازي و و جنسی خود
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  شروع دوره کمون قبل بلوغ مشخص می شود. با سپري شدن دوره ادیپال و با اضطراب سوپرایگـــــو: -4
  آید.می که مختصري به آن اشاره شد بوجود طول مراحل مختلف رشد مراحل فوق در یک از هر

           کنتـرل  اضـطراب رفـع و  موفقیت آمیز باشـد،   دفاع ایگو، که اگرباشد می فرد اه روانکاوي هشداري براي ایگودیدگ اضطراب از
  کند.هاي دفاعی استفاده میمکانیسم بسته به نوع اضطراب، از فرد ایگو ع،که براي دفا شودمی

مواجه بایک  یعنی اضطراب درباشد. طی خاص میبرابر محرکات محی نوعی واکنش شرطی شدن در ،اضطرابنظراجتماعی  از 
گوییم اضـطراب پرسـنل   می مثالً دیگران بیاموزد. از اضطراب رااست این راه ممکن  در و آیدمی ناراحتی مشخص بوجود پدیده و
  کند. میبه بیماران منتقل  اضطراب را بخش،

  انواع اختالالت اضطرابـــی
  فوبی خاص        -3  اختالل اضطراب منتشر            - 2           اختالل هــراس با گذرهراسی -1
  سانحه اختالل استرس پس از -6  وسواس جبري                      -5                     فوبی اجتماعی -4
  اضطراب طبقه بندي نشده  -9  یک بیماري طبی  از اضطراب ناشی-8            مواد  اضطراب ناشی از -7

  هراسی  ذراختالل هراس بدون گ -10
  

  (Panic)اختالل هراس
 فـرد  وکشـد  یک سـاعت طـول مـی    از غیرمنتظره ترس اطالق می شود.این حمالت کمتر وبه خودي  پانیک به وقوع حمالت خود

 دفعات و باشد.پنه میتاکی یاتپش قلب  که این اختالل همراه باکند وقوع میمرگ قریب ال همراه باشدید احساس اضطراب و ترس 
  حمالت انتظارگردد.  ممکن دچار عالیم یا بین حمالت ممکن فاقد در بیمار وباشد می بار چند هفته تا در یک بار الت ازشدت حم

 و به خـود  خود شوند. اولین حمله غالباًمیروانپزشکی ارجاع داده  این بیماران اول به مراکز غیر عالیم جسمانی، غالباً علت وجود به
  آید. می وجودهضربه روحی ب فعالیت جنسی و ستگی یاخ بندرت به دنبال هیجان،

  شود.  هراسی دیده  بدون گذر عمومی یا اماکن یا هاي بازمکان ترس از (Agora phobia)هراسی  گذر این اختالل ممکن با
  

  خصوصیات بالینی اختالل هراس
افـزایش   همراه با اي دقیقه 10یک دوره اختالل باباشد. غیرمنتظره می و خودپانیک حمالت خودبه اولین مشخصه حمالت هراس یا

یـک   ًتـا  ندرتا دقیقه و 30باشد. این حمالت حداکثرجسمانی همراه می روانی و همواره با عالئم  ااکثر وشود عالئم شروع مییافتن
جریـان حمـالت    در و شوداختالل حافظه دیده می لکنت زبان، ذهنی، که در بررسی این بیماران نشخوارانجامد ساعت به طول می

وقـوع   از وحمالت پانیک همواره بیمـار مضـطرب    فواصل آید. دربوجود می بیمار مسخ شخصیت در پانیک احساس افسردگی یا
 تـنفس دچـار   افـزایش ضـربان قلـب و    بـا  ایـن حمـالت بیمـار    گویند. دراست، که به آن اضطراب انتظار می حمالت دیگر نگران

  باشد.یک پاکت پالستیکی می دمیدن در که بهترین اقدام تنفس وشود تنفسی می آلکالوز دچار اًهیپرونتیالسیون و متعاقب
  کند. ستفاده میا مکانیسم دفاعی پسرفت زیاد اختالل هراس از در فرد نکته:

  
  معیارهاي تشخیصی پانیک

درعرض  و ناگهانی ظاهر به طور زیرعالیم  عالمت از جریان آن حداقل چهار ناراحتی که در شدید ترس یا ویک سیکل مشخص 
  چند دقیقه به اوج برسد:

احساس خفگی              - 5 احساس تنگی نفس     -4   لرزش       -3                تعریق            -2     تپش قلب              -1
  ضعف                -10ناراحتی شکم             -9    تهوع      -8              قفسه سینه    درد -7   مرگ           ترس از -6

  پاراستزي(گزگز)  -14    بی حس  -13   دیوانه شدن      ترس از -12  سردرد    سرگیجه و -11    
  مسخ شخصیت(ازخودگسیختگی) -17 اقعیت (احساس غیرواقعی بودن)   مسخ و -16اضطراب انتظار         -15
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  باشد. یک ارث میمهمترین علت پان نکته:
         مـردان   از بیشـتر  برابـر  3 زنان این اختالل در باشد.اختالل هراس می خود از میزان حمالت هراس بیشتر شیوع اختالل هراس:

 هـر  باشد. این اختالل درگیري میگوشه طالق و سابقه  تنهاترین عامل اجتماعی مهم در اپیدمیولوژي اختالل هراس وجود.باشدمی
 نیک به همـراه اخـتالل گـذر   پا حمالت   3/2بیش از  شود.افراد جوان شروع می ولی به طور معمول در رخ دهد،است ممکن  سنی

  باشد. هراسی می
  هاي افتراقیتشخیص

                           هیپرتیروئیدي   -4فئوکروموسیتوم               -3هیپوگلیسمی                       -2پس دریچه میترال          پروال -1
  شوك آنافیالکسی -8    آدیسون                     -7  سکته قلبی                        -6       هیپرتانسیون                   -5    

این اختالل  شود. درینم زندگی فرد عملکرد که گاها باعث اختالل در آگهی متغیرپیش با اختالل، مزمن و این آگهــی:پیش و سیر
طـی   بیمـاران در  نیمـی از  بـیش از  شـوند. مـی  ولی اطرافیان متوجه تغییرات رفتاري بیمار پنهان کند، بیماري را کند،سعی می بیمار

  باشد. می آنها ریسک خودکشی باال که درشوند افسردگی می حمالت دچار
 ،یدرمـان  قبیـل شـناخت   هـاي درمـانی از  باشـد کـه سـایر روش   یمـ  روان درمـانی مـوثر   درمانی و این اختالل دارو در درمان:

  باشد.شروع حمالت هراس مفید می آرامسازي عضالنی و کشیدن نفس عمیق در رفتاردرمانی،
  باشد. آلپرازوالم می و هاان دارویی دراین اختالل سه حلقويخط اول درم 

  
  ( Agor phobia)گذرهراسی

آن  ازتواند حمله هراس نمی صورت بروز در و استبه دام افتاده  کنداحساس می که فردهایی مکان منطقی از غیر ترس اکتسابی و
به تـرك   بدون حضور دیگران به تنهایی قادر وشغلی می شود  عملکرد اجتماعی و اختالل در فرد در این بیماري دچار شود. خارج

ابه سمت افسردگی سـوق   ر بیمار گذارد،می زندگی فرد ادي درزی اضطراب که تاثیر باشد. این ترس وبستگان نزدیک نمی منزل یا
 غریب بـودن از  واقعی و که یک احساس غیرگویند یکه به آن مسخ شخصیت مکنند اغلب این بیماران احساس غریبی میدهد. می

آسانسـور،   متـرو، اتوبـوس،   شـلوغ،  هاي بـزرگ و فروشگاه گرفتن در قرار از غالباً در این اختالل فرد باشد.محیط می و جسم خود
            سـن در اغلـب   و بیشـتر  هازن این اختالل در کند.اجتناب می ترك کند را آنجا هایی که به راحتی نمی تواندسایر محل ورزشگاه و

  سالگی دیده می شود.  20-30
 تصویر شود درمی مستعدتر برابر 8 اولبستگان درجه  آن در  شیوع صورت  در باشد،به این اختالل ارثی می ابتالعلل اختالل : 

دفاع ناموفق  هراس ناشی از دیدگاه روانکاوي، این بیماران اختالل در لوب تمپورال دیده شده است.  از مغز از MRI  هايبرداري
 ان کـودکی و بـه دور این اخـتالل   جسمی همراه است و عالیم  ناراحتی توأم با که به صورت دلهره و هاي اضطراب انگیز،تکانه در

روانشناختی ارتباط نزدیکـی   عوامل محیطی و این حمالت با  . شروع شودمربوط میترس از ترك شدن  اضطراب جدایی کودك و
  باشد. سالگی می 17 والدین قبل از مرگ یکی از جدایی یا این اختالل همراه با و غالباًدارد 

پروالپس دریچه زا تفکیک نمود. مانند هاي اضطرابموقعیت الل طبی یاهرگونه اخت از این اختالل را بایدتشخیص افتراقـــی: 
 تمارض، فوبی، از این اختالل را ومعاینه کامل شود  نظر جسمی بررسی و از باید بیمار هیپوگلیسمی و تیروتوکسیکوز، ،MI میترال،

 افسردگی و در هراس مشخص است، واقعیت خودبیمارانگاري تفکیک نمود. در فوبی علت حمالت مسخ شخصیت و اسکیزوفرن،
  باشد.  کسب منفعت می  شبه جسمانی هدف فقط اختالل ساختگی، تمارض و در وباشد می بارز اسکیزوفرن عالئم مشخص و

  کند. استفاده می مکانیسم دفاعی فرافکنی زیاد گذرهراسی از در فرد نکته:
 افکـار  مورد در باشد. این بیماران غالباًدراز مدت می در ن بهبودکه هدف آ این اختالل سیري مزمن دارد، پیش آگهــی: و سیر

عالیـم   خـوب و   شـغلی اجتمـاعی   صورت عملکرد در باشند.انجام خودکشی می کنند، ولی در معرض خطرخودکشی صحبت نمی
  آگهی خوبی دارد. بیماري پیش این اختالل،  کوتاه مدت
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هـاي  درمـان دارویـی مهارکننـده    در زیادي دارد. ردرمانی به صورت ترکیبی تاثیررفتا شناخت درمانی و درمانی، دارودرمـــان:
 سندرم ترك زیـاد  امکان وابستگی و شود، زیرااستفاده می هابنزودیازپین از این اختالل کمتر در باشند.می بازجذب سروتونین موثر

که به تدریج کنند استفاده می هاومیپرامین به همراه بنزودیازپینلک پزشکان از باشد. اکثراین داروها خیلی سریع می ولی تاثیر باشدمی
  دارد.  را آلپرازوالم بیشترین کاربرد ها،دسته بنزودیازپین شود. ازیهفته قطع م12-8 مدت و در  کاهش هابنزودیازپین دوز

باشـد.  رفتـاري مـی   راس درمان شناختی ودرمان اختالل هین بهتر موثرترین وماه ادامه یابد.  8 -12 مدته ب درمان دارویی باید
  باشد.می نبودن اختالل مرگ آور آگاهی به بیمار از عالیم جسمی و از کاهش ترس بیمار هدف ازشناخت درمانی،

  
  :  Generaliz Anxiety Disorder (GAD)اختالل اضطراب منتشر 

 بیمـار  نـاراحتی زیـاد   شغلی، یـا  اجتماعی و ه در عملکردقابل مالحظ  اختالل که باعالیم جسمی به همراه گروهی ازنگرانی مفرط 
  شود. مدت یک ماه باشد اطالق می حداقل به

  باشد. توام با دلواپسی می انتظار تشویش مفرط و خصوصیت اصلی این اختالل اضطراب و
ی اساسی شوند و ختالل افسردگنیمی از آنها ممکن دچار ا بیش از وکنند تجربه می یک چهارم این بیماران حمالت پانیک را حدود
  باشد. می یک اختالل روانی دیگر همراه با % موارد50غالباً 

جنس این اختالل برابر دو  و بستري درد افراد ولی در شود،ده میدهه سوم زندگی دی در غالباً ومردان  از زنان بیشتر این اختالل در
  است. 

 گـوش بـه زنـگ بـودن،     افزایش فعالیت سیستم عصبی خودکار، نی،تنش عضال اضطراب،خصوصیات بالینی اضطراب منتشر: 
مـزمن بـه    ناراحتی جسمی مثل اسـهال  بیماران با  این غالباً کند.می هاي زندگی شخص تداخل ایجادسایرجنبه که با اضطراب زیاد

        اسـتفاده   پسـرفت بیشـتر    نیسـم دفـاعی  مکا از این اختالل غالبـاً  در مبتال افراد گیرند.می تحت درمان قرار و کنندپزشک مراجعه می
  کنند. می

  معیارهاي تشخیصی  
  انجامد.می  طول  به ماه  6اوقات به مدت بیش از اکثر که دردلواپسی  انتظار تشویش مفرط، همراه با اضطراب و –
  غیرقابل کنترل باشد.  و دشوار تشویش بیمار، اضطراب و -
  کودکان فقط یک عالمت کافی است) (در همراه باشد عالمت زیر 6 از بیشتر سه عالمت یا تشویش با اضطراب و -
تحریـک   هـاي کوتـاه مـدت   دوره با تمرکز اشکال در اختالل خواب  ،احساس تهی بودن خستگی سریع، ،اضطراب بیقراري و(

                                 تنش عضالنی) و پذیري
  نباشد. PTSDوسواس جبري و گذرهراسی ، ل پانیک،ناراحتی مربوط به اختال علت اضطراب و -
         زمینـه هـاي مهـم     سـایر  شـغلی و  اجتماعی و تخریب قابل مالحظه درعملکرد عالیم جسمی همراه با تشویش با اضطراب و -

  باشد. می
اخـتالل   پسیکوتیک یا لقی،جریان اختالل خ در یا و مصرف داروها اثر در یا یک بیماري طبی(هیپرتیروئیدي) اختالل ناشی از -
  نیاید.  به وجود رشد

به  تمام طول عمراست ،ممکن  و این اختالل سیري مزمن دارد وقایع زندگی همراه است. شروع این اختالل با آگهی:وپیش سیر
  طول انجامد.

   باشد.یگرا)مناسب مبینش درمان حمایتی و رفتاردرمانی، (شناخت درمانی، گوناگونی نظیر هايروش درمان:
  بهتري دارد. اگر همراه با دارو درمانی باشد اثر  کهباشد روان درمانی روش موثري می

  باشد. ماه می 6 تا 4 باشد. دوره درمان دارویی این اختاللمی هان دارویی این اختالل بنزودیازپینخط اول درما 
گ پوستش پریده و اغلـب  رن و آرام دارد نا هیجان زده و هم و اي درچهره این فرد مبتال به اضطراب فراگیر: یک فردویژگی      

             عالیـم جسـمی فـوق    بـروز   باعـث   کـه ناراحت کننده به سراغش می آید  دائم افکار وپاها  و هادست در خصوصاً عرق می کند.
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احسـاس   بـا  صـبح زود  و ابوس دارنـد کـ  سبک همراه بـا  همواره خواب منقطع و ونگرانی به خواب رفته  می شود. این بیماران با
  به خواب بروند.  توانندنمی و دیگر شوندمی خواب بیدار رنج از خستگی و

  
  (Phobia )فوبی

که قرار گرفتن هایی موقعیت یا اشیاء مشخص از باشد. خصوصیت اصلی فوبی،ترس دائمی ومی آمریکا شایعترین اختالل روانی در
 باعـث تخریـب عملکـرد    این امـر  وکنند جتناب میا آورمحرکات اضطراب بیماران از لذا  و دشوآن باعث واکنش اضطرابی می در

   شود.غیرمنطقی هم نباشد فوبی گفته نمی و اجتنابی نباشند رفتار هایی که همراه باشود. به ترسمی اجتماعی آنها شغلی یا
نگیـرد مشـخص    قرار  زااضطراب موقعیت  در زمانی که فرد ات اختالالت روانی نظیر افسردگی همراه نیست و سایر بااین اختالل 

آید، می شرایط خاص به وجود این تفاوت که عالیم فوبی در ولی با آید،می بوجود فوبی همان عالیم اضطراب فراگیر شود. درنمی
-اضطراب مـی  دچار ترس زابه عامل اس کردن  فکر حتی با مبتال فرد وباشد می فوبی بیشتر لرزش در شکایت از سرخی صورت و

 اخـتالل در  فـوبی را علـت  نظریه روانکاوي خود  در عامل ترس مشخص باشد. فروید منبع و باید براي تشخیص فوبی حتماً. شود
  داند.ات حل نشده دوره ادیپال کودکی میتعارض

دارنـد   مکرر عودهاي  و یل به مزمن شدناختالالت فوبی تماکنند. تمامی مکانیسم جابه جایی استفاده می از بیماران فوبیک بیشتر 
بلـوغ   ولـی فـوبی کـه بعـد     یابد،می به مرور بهبود شودشود. فوبی که ازکودکی شروع میم مینسبت به درمان مقاو که فرد به مرور

  باشد. می ترطوالنی  دوام آن شود،شروع می
  شد.  بانوع حساسیت زدایی تدریجی می درمانی ازروان بهترین درمان فوبی،

  فوبـــی خاص
  .باشدیآقایان م در مصرف مواد اختالالت ناشی، از از دومین اختالل روانی بعد و هاخانم  بین شایعترین اختالل اضطرابی، در

 فـرد  باشـد. و سـالگی مـی   5-9سن آن از شروع  اکثراً باشد.تر میشایع هابین خانم در وفوبی اجتماعی بیشتر  شیوع این اختالل از 
 باشـد، هـاي ترسـناك مـی   موقعیـت  از ترسد. مهمترین ویژگی این اختالل اجتناب فـرد آسیب می بیماري و مرگ، حیوانات، از باًغال

گیرد و هر چـه فـرد   ، اضطراب تمام وجود وي را فرا میکندمی آن فکر  به ترسناك مواجه یا موقعیت خطرناك یا با هنگامی که فرد
  کند. تواند با آن مشکل سازش پیداکند کمتر می  اضطراب انگیز دوري هاي تکه از موقعی. کندبیشتر تالش می

 کـه باعـث اخـتالل در   باشـد  یمـ  شیء یا موقعیـت تـرس آور   منطقی به صورت اجتناب آگاهانه از غیرترس عبارتی فوبی ساده،به 
  هاي روزمره می شود. فعالیت

  معیارهاي تشخیص
آن  تصور شدن یا  مواجه که بالفاصله بعدشود آن ایجاد می تصور موقعیت یا مواجه با اغیرمنطقی که ب ومستمر  و ترس بارز -

  آید.می اضطراب بوجود فرد در
 شغلی، عملکرد اختالل در باعث  این ترس و اضطراب زیاد وقبول دارد  را ترس افراطی وغیرمنطقی خود این اختالل فرد در -

  شود. می اجتماعی فرد تحصیلی و
  ماه عالیم طول بکشد.  6حداقل باید سال حتماً 18 افراد زیر تشخیص این اختالل، دربراي  -
  تمایز داد.   PTSDحمالت پانیک ،اختالل وسواس جبري و از باید این اختالل را -

 که در دارد فرد در مصرف مواد سابقه  و عملکردهاي موقعیتی و شغلی فرد این اختالل بستگی به اختالل در آگهی،پیش و سیر
  رود. الت پیش آگهی به سمت مزمن شدن میاین اختال صورت همراه بودن با

این روش درمـانی   در باشد.درمانی خصوصا،ً حساسیت زدایی تدریجی می این اختالل رفتار شایعترین روش درمانی در درمان:
اقدامات حمـایتی،   هاي عضالنی وکمک آرام بخشبعد به  وهاي اضطراب آور به تجسم موقعیت تشویق  را آرام آرام با بیمار ابتدا
وان درمانی، دارودرمانی صورت همراه بودن این اختالل باحمالت پانیک به همراه ر کنیم. درموقعیت اضطراب زا مواجه می را با فرد

  شود.توصیه می



Čđ 
 

Ƕ
ƛ

ø
ǯ
Ɨ
Ƿ
Ʒ
 
Ơ
ǁ
Ɨ
ƴ

 

  

  دکتر حمید حجتیکنکور ارشد وزارت بهداشت کتاب جامع   بهداشت روان: پنجمبخش   

 ١٦

  فوبی اجتماعی
دفع  جمع یا صحبت در و قبیل حضور ي اجتماعی ازهاموقعیت در تحقیرشدن  که ترس ازشود ن اختالل اضطرابی هم گفته میبه آ

 در  اخـتالل  موقعیـت یـا   چنـد  یک یا از مستمر و به عبارتی ترس بارز گویند.می هاي عمومی که به آن مثانه کم روتوالت در ادرار
 تحقیـرش  شرمندگی و  بکه موجاي رفتار کند به گونه ترسدمی فرد جااین در باشد.می آنها مورد اجتماعی و کنجکاوي در عملکرد

  داشته باشد.  را  نتواند کارآیی الزم يدیگر حضور که در می ترسد وشود  
 ایـن   گـرفتن در  قـرار  از کـه فـرد  آشـنا   هـاي نـا  موقعیـت  ها ومکان گرفتن،در قرار از مستمر و ترس بارز معیارهاي تشخیص:

 کـه در مـی شـود    اجتمـاعی فـرد   شغلی و م خوردن عملکرده که این اختالل باعث برکند خجالتی میو احساس شرم   هاموقعیت
باشـد. ایـن   ن ترس افراطی و غیرمنطقـی آگـاه مـی   باعث اضطراب می شود، فرد از ای آورموقعیت ترس با صورت مواجه شدن فرد

  داد.  یزتما  سایر اختالالت روانی هاي طبی وبیماري یا مواد یا مصرف دارو سوء ترس ناشی از از باید را اختالل ،
   شوند.اجتماعی دچار شخصیت دوري گزین میهاي موقعیت گرفتن، در قرار بعلت ترس از غالباً این افراد

  باشد. فوبی خاص می این اختالل هم مانند آگهیسیروپیش
 در هـا بنزودیـازپین  و SSRI خصوصـاً  و MAOIکـه داروهـاي    دارد دارودرمانی کاربرد روش، روان درمانی و دو هر درمان:

  باشد.  می درمان این اختالل موثر
فوبی  ولی درکند دیگران احساس آرامش می با حضور گذرهراسی فرد که دراین است  تفکیک فوبی اجتماعی، ازگذرهراسی در

  شود. می در اجتماع زیادتر اجتماعی اضطراب فرد
 فوبی ترس به صورت منطقی و در زیرا د،شرح حال کامل گرفته شو گزین، بایدشخصیت دوري براي تفکیک فوبی اجتماعی از

 گذارد. می هاي روزمره تاثیرباشد که در فعالیتمی مستمر
  انواع فوبی ساده 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (OCD)اختالل وسواس جبري 
صـورت مقاومـت باعـث     درکـه  باشـد  تکرارشونده مـی  لگوهاي رفتاري مزاحم وا با افکار ها،تکانه عقاید، پزشکان،دیدگاه روان از

       ضـمیر خودآگـاه فـرد    مزاحم در غیرقابل اجتناب و ناخوشایند، شود. این اختالل نوعی بیماري روانی به صورت افکاراضطراب می
شود. خوشبختانه این اختالل می فرد کراري دربیشترعذاب آور و باعث پیدایش حرکات ت به آن فکر شود، چه بیشتر که هرمی باشد 

  دارد. وجود زیر صورت  که به دودهد به درمان جواب می خیلی خوب،
 وآورد اضطراب زیـادي بوجـود مـی    آن هم در فرد شونده که فکر تکرار وعقیده مزاحم و فکر :(Obssesion)فکروسواس -

  یابد. کاهش می آن به عمل وسواس اضطراب تبدیل و انجام آن فکر فقط با
              اضـطراب   آن سـبب تشـدید   کـه دوري جسـتن از   مکـرر  هوشیارانه و ارادي و یک رفتار :(Compulsion)عمل وسواس -

 هاي روزمره زندگی فـرد و فعالیت عملکردها در این اختالل باعث تغییر وبیعی بودن این حالت آگاه می باشد غیرط از شود. فردمی

  از ترس  طبقه بندي  از ترس  طبقه بندي
  عنکبوت  آراکنوفوبیا  بلندي  آکروفوبیا
  رعد و برق  آسترافوبیا  مکان هاي باز  آگورافوبیا
  ن بستهمکا  کالستروفوبیا  درد  آلگوفوبیا
  سگ  ساینوفوبیا  مردم  آنتروفوبیا
  دیوانگی  دمستوفوبیا  آب  اکوافوبیا
  تاریکی  نیکتوفوبیا  حیوانات  زوفوبیا

  آتش  پایروفوبیا  مو  تریکوفوبیا
  مترو  سیدرودرموفیا  غریبه  گزینوفوبیا
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   سـن  در خـانم هـا   سـالگی و  19 تـر سن پـایین  آقایان در آن در ولی بروز باشد،جنس یکسان می و شود. شیوع این اختالل دردمی
  هد. دسالگی رخ می 20متوسط در سن جنس به طور دو سالگی ولی در22

 مسـایل مـذهبی،   نسی،موضوعات ج ناپاکی، خشونت، مورد در تکانه هوشیارانه فرد و فکرخصوصیات بالینی وسواس جبري: 
 و پوچ بـودن افکـار   اعمال غیرمنطقی و و متوجه افکار این اختالل فرد که درباشد کارهاي خالف می دزدي و کلمات زشت، تکرار

  از اخـتالالت وسـواس بیشـتر    در آن مقاومـت کننـد. فـرد    برابـر  در تمایـل دارد  شدیداً وآگاهی دارد   آن  به و باشدمی اعمال خود
مستمر بودن ایـن   غیرعادي و از عمل وسواسی فرد و فکر در جداسازي، واکنش سازي استفاده می کند. اي دفاعی ابطال،همکانیسم

                   حالـت اضـطراب   دو کـه هسـته مرکـزي هـر    باشـد  مـداوم مـی   و که این حاالت بـه صـورت مسـتمر    داندمی وحالت آگاهی دارد 
 دارد، ولی هـر  آنها برابر براي مقاومت در میل شدید فرد باشد.نامقبول غیرقابل کنترل می ته وناخواس  این حاالت دو هر ومی باشد 

ولـی انجـام آن اهمیـت                       باشـد، اهمیـت مـی  بـی و چنـد بیهـوده    هـر  این رفتار شود.می اضطرابش زیادتر کند،اومت میچه بیشتر مق
  شود. اضطراب می ازانجام آن موجب رهایی  اي دارد،فوق العاده

  این اختالل به چهار صورت ممکن رخ می دهد: 
          بوجـود  وسواسـی   نظافت کـه غالبـاً بـه دنبـال فکـر      و مکرر شستشو به  اقدام  :( Contamination)وسواس آلودگی -1

  باشد. شایعترین نوع وسواس می که  آیدمی
 بسـته کـردن قفـل،    و باز که درباشد سرکشی مکرر می آزمایش و اقدام به چک کردن و :(Doubt)وسواس شک وتردید  -2

  باشد. تردید می که مهمترین عالمت این بیماران وسواس شک وشود مشاهده می آب زیاد یا شیرگاز
 آن را فـرد   بدون آنکه پرخاشگرانه نامطلوب، جنسی یا قبیل انجام رفتار مزاحم از افکار یاذهنی  نشخوار یا فکر وسواسی: -3

بـه صـورت   است که ممکن مزاحم بدون اعمال وسواسی می باشد  این اختالل افکار باعث ایجاد اضطراب می شود. در انجام دهد،
  جلوي ماشین بیاندازد. را خود یا به دیگران فحش دهد ، کندمی فکر مثالً فرد کند ناخوشایند هم بروز عبارات زشت و کلمات یا

  شود. کردن می فکر کارکردن و در باعث کندي فرد ،دقت زیاد توجه و دقت وسواسی: -4
  کند. می غذاخوردن  کردن یا صرف کار را خود وقت  هاساعت مثال فرد عنوانبه

 واقف اسـت، و  خود غیرمنطقی بودن اعمال و افکار که شخص به افراطی وعمل وسواسی  و فکر وجودمالك هاي تشخیصی: 
  شود.اجتماعی وي می شغلی، اختالل در عملکرد موجب و وقت گیر این اختالل براي فرد

دنبـال   وغالباً بـه هاي طبی افتراق داده شود. شروع این اختالل به صورت ناگهانی مصرف مواد و بیماري سوء از این اختالل باید 
  آید.بوجود می حاملگی  یافقدان  قبیل مرگ، اززا یک حادثه استرس

 کننـد.  براي درمان به پزشک مراجعه می دیر پنهان و را بیماري خود افراد اکثر زیرا د،باشمی دیر تشخیص این اختالل سخت و 
 بـاال  این افراد ریسک خودکشی درروندو ان به سمت افسردگی اساسی میبیمار  این %35 که حدودبیماري سیري مزمن دارد  غالباً
  باشد. می

  باشند. می روابطی سرد ثابت و مرتب با افکار و تمیزداراي شخصیت  و بیماران وسواسی به تغییر مقاومند نکته:
  از:  وسواسی عبارتند اختالالت  سایر
  پول.  صندلی، آجر،  میل غیرقابل اجتناب به شمارش چیزي مثل وسواس شمردن: -
  آید. می ذهنی یک حادثه که مدام به ذهن فرد مثل تصویر تصورات وسواسی: -
  میرد. ًمی حتما میرد،اگر فکر کند دوستش می کند،می  خیال فرد اعتقادات وسواسی: -
مداوم  به طور وبیند دست کسی احتمال آسیب را می در چاقو دیدن  با فرد شود.به ترس وسواسی می منجر وسواسی: افکار -

  کند. اجتناب می چاقو از
  ست. محتاط بوده ا مفیدو دقیق، این بیماري فردي منظم، بروز قبل از فرداغلب  نکته:

  علل این اختالالت
  میزان ابتال به این بیماري نقش مهمی دارد.  ارث در -
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  وسواس نقش زیادي دارد.  ایجاد اختالل سروتونین در بی نظمی و -
دهنـده   کیفـر  پرتوقع و و سخت گیر را که فردمرحله مقعدي باشد  در تثبیت فرد ناشی ازاست این اختالل ممکن  علل دیگر -

  سازد. می
  باشد. می فوبیا اختالل شخصیت وسواس و اسکیزوفرنی، افسردگی، اختالالت نظیر سایر از خیص افتراقی:تش -

ایـن   وندارنـد   هـاي تشـخیص افسـردگی را   ولی بیماران وسواسی مالك وسواسی است، عقاید همراه با افسردگی اساسی گاهاً
  بیماران عالئم اسکیزوفرن را ندارند.

عمـل وسـواس    فکـر  فوبیـا  در وه اندازه اختالل وسواس جبري نیست ب بري  تخریب عملکرداختالل شخصیت وسواس ج در
  وجود ندارد. 

  که دروسواس دیده می شود.  هم توانی فکري، (Omnipotrnco)پدیده  نکته:
  باشد: بیماري می آگهی بدپیش دال بر زیر موارد همراه شدن این اختالل با غالباً

اعمال وسواس غیرعادي                                       -3                        سن پایین شروع در -2واسی                تسلیم شدن به اعمال وس -1
  هذیانی  عقاید-6ابتال همزمان به افسردگی اساسی         -5                                      بستري شدن -4
  هاي بیماري نامشخص بودن دوره -9                           بدون علت بودن -8                  اختالالت شخصیتی    وجود -7

  به وسواس جبري است.  ابتال اختالل شخصیت اسکیزوتایپ، مستعد نکته:
گهـی خـوب   پیش آ  اي بودن عالیم دال برو دوره زمینه ساز  عوامل وجود شغلی مناسب و مقابل داشتن عملکرداجتماعی و در

  باشد. بیماري می
  باشد. جانشین سازي آن می پیشگیري از و تکراري بیمار کاستن رفتار بیماران وسواسی، مهمترین هدف پرستاري در نکته:
  باشد. غیرتشریفاتی می وسواس تقویت رفتار پرستاري، در مهمترین تدبیر نکته:

  شد. بامی درمانی موثر درمانی به همراه دارو رفتار درمان:
  باشد. کلومیپرامین می خصوصاً SSRI خط اول درمان دارویی

 که درباشـد انزجاردرمانی می شرطی سازي، غرقه سازي، توقف فکر، رفتاردرمانی(حساسیت زدایی تدریجی، در هاي موثرروش
عارضـه ایـن روش   باشد،وع جراحی سینگلوتومی میکه شایعترین نگیرد هاي فوق، جراحی صورت میصورت عدم پاسخ به روش

  باشد. ایجاد صرع می
  باشند. درمانی می درمان انتخابی وسواس رفتار نکته:

  
  (PTSD)سانحه اختالل استرس پس از

استرس  یک حادثه شدیداً اثر که دراست ین اختالل نوعی استرس عاطفی شدید شود. انامیده میموجی یا حادترستحت عناوین اس 
 یـا  جنـگ   دهد. این اختالل به دنبال جنگ تحـت عنـوان نـوروز   تصادفات رخ می تجاوز به عنف یا ،جنگ زلزله، از قبیل سیل، زا

رود. فرد به سمت مزمن شدن می صورت داشتن زمینه در که درباشد گیج می موج گرفتن بعد روز 3-2که فرددیده می شود موجی
که آنهایی  منزوي و بیوه، مطلقه، مجرد، و در افراد باشدمی ترعجوان شای افراد ولی در رخ دهد،است سنی ممکن  هر این اختالل در

   شود.زیاد دیده میسطح مطلوبی برخوردار نیستند  از
  شود. دیده می بالیاي طبیعی زیاد به عنف و اثرتجاوز و در زنان درمردان مربوط به جنگ  این حادثه در

  
  خصوصیات بالینی

  باشد. ه مهمترین ناراحتی این بیماري میزانخیاالت رو یادآوري حادثه و تجربه و-1
  این خاطرات  آوردن اختالالت مربوط به سانحه وعدم احساس مسئولیت نسبت به به خاطر از پرهیز -2
  باشد. اختالل حافظه می و اشکال درتمرکز فکر اضطراب و افسردگی، پرخاشگري، خشونت، برانگیختگی شدید -3
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به سمت تشخیص استرس  را از این مدت فرد کمتر حداقل یک ماه طول بکشد، الت بایداختال PTSD تایید براي تشخیص و
  برد. حاد می

ترین مکانیسم دفاعی ولی رایج کندابطال زیاد استفاده می انکار، سرکوب، مکانیسم هاي دفاعی پسرفت، از PTSD در فرد نکته:
 زایی رخ نداده است. حادثه استرس کندخیال می فرد وباشد ده انکار میبر بکار

  این اختالل  وجود در عوامل زمینه ساز
  حوادث نامطلوب دوران کودکی  -2           ضداجتماعی وابسته و پارانوئیدي، اختالل شخصیت مرزي، -1
                                          اختالالت روانی ارث و -4                                                            عدم سیستم حمایتی  -3
                 احساس عدم استقالل -6          اخیر                                                 يزاحوادث استرس -5
  اعتیاد به الکل ومواد  -7

به مـرگ   احساس تهدید در خود د،تصور مواجه می شو تحمل و زاي خارج ازحوادث استرس شخصی که بامعیارهاي تشخیصی: 
که گاهـاً ایـن   رود به رویا می وشود یادآور می حوادث نامطلوب را و به صورت مکررکند وحشت می درماندگی، به صورت ترس،

ل ایـن اخـتال   آن حادثه اجتناب کند. در شدن دوباره با  مواجه از کند،همواره تالش می باشد. فردهذیان می توهم و حالت همراه با
  دیده شود.  پریدن) جا از تمرکز، گوش به زنگ بودن، اختالل در پرخاشگري، عالیمی نظیر(تحریک پذیري،است ممکن 

   .باشد.می خیاالت روزانه و رویا سانحه و تجربه مجددPTSD مهمترین ناراحتی در نکته:
PTSD باشدمزمن می و صورت حاد به دو   

 ماه 6 مدت عالیم بیش از طول  ،مزمن              ماه 3 از طول مدت عالئم کمتر :حاد
  یابد. شدت می حوادث استرس زا اثر که درباشد نوسان می طول زمان، در عالیم این بیماري در 

 مـاه،  6 از کوتـاه عالئـم کمتـر    سـیر  سریع عالیـم،  باشد: (بروزپیش آگهی خوب می همراه با صورت این موارد این اختالل در
  مصرف مواد و الکل) خانوادگی خوب ، عدم سابقه سوء سیستم حمایتی و قبل از شروع بیماري، رخوب بیما عملکرد

  مشکالت بیشتري است.  مسن، همراه با خیلی جوان و افراد این اختالل در
           مشـکالت  آمـدن بـا   کنار مطلوب و و یادآوري خاطرات شیرین و حمایت بیمار تشویق و ترین درمان،اساسی بهترین و درمان:

باشـد. داروهـاي   م میهیپنوتیز شناخت درمانی و درمانی، شامل رفتار باشد. روان درمانی موثرکه الزمه آن روان درمانی می شدمی با
 اسـتفاده از  PRNبـه صـورت   صـورت پرخاشـگري بیمـار    در وباشـند  مـی  هاي آرامسازي عضـالنی مفیـد  روش و SSRI و مائو

  باشد. توانبخشی شغلی و اجتماعی می جلوگیري ازناتوانی مزمن و دف درمان کاهش عالیم وباشد. ههالوپریدول مناسب می
  

  اختالل استرس حـــاد
طول مدت یـک مـاه    که عالیم دردهد حوادث تروماتیک رخ می مواجه با که بالفاصله بعدباشد میPTSD  عالیمی شبیه همراه با

  شود. می استرس ایجاد از بعد
  دراختالالت اضطرابی الت پرستاريمداخ
  ازعهده برآیی غیر موثر فردي  -3                    ترس      -2                 اضطراب           -1
  اختالل تنفسی -6   اختالل خواب             -5    مراقبت ازخود     نقص در -4
  

  باشد. منبع ناشناخته می ناراحتی مبهم با احساس و اضطراب: -
   الت پرستاري:مداخ
  امنیت خود. حفاظت و اطمینان از ابتدا در -2   مسري است.  اضطراب زیرا آرامش داشته باشید، بیمار با برخورد در -1
  اضطراب آور.  کاهش محرکات محیطی خصوصاً -4        مختصر. هاي ساده وپیام کلمات و استفاده از بیمار با برخورد در -3
  بیمار  در اعتماد حس امنیت و ایجاد -6                            پزشک.  بخش طبق دستورداروهاي آرام  تجویز -5
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  حل مسائل اضطراب  کمک به کشف و -8       به بیان احساسات                                             تشویق بیمار -7
  است.مل تسریع کنندهعوا کشف عامل واولین گام آموزشی  کاهش اضطراب بیمار بعد -10
  شود. می هاباعث تخلیه استرس بار 3ايورزش هفته-11

  باشد. آن می پیشگیري از بیماران مضطرب کمک به کشف علل احتمالی وقوع اضطراب و اولین گام در مهمترین آموزش و نکته:
  .باشدو تنها نگذاشتن مددجو میترین اقدام پرستاري کاهش اضطراب ولی مهم

  باشد. هاي مداخالت پرستاري میاولویت تقویت مثبت از ترس مرضی تشویق و اضطراب ناشی از در نکته:
   

 شود. معلوم گفته می منشا منبع و وجود با فرد وحشت در قراري واحساس بی ترس: -
   مداخالت پرستاري

  بول کنید. ق ترس بیمار را -2                   مضطرب   بیمار حمایت از اطمینان و دادن  -1
  هاي سازگاريانتخاب روش در کمک به بیمار -4                                         به بیان ترس. تشویق بیمار-3
  منبع ترس  مواجه با در تشویق بیمار-6       استرس              از دور فراهم آوردن محیطی امن و -5
  زدایی تدریجی اسیتکمک حس کنار گذشتن ترس و در کمک به بیمار-7

 باشد. محرك، مهمترین عامل تداوم ترس میعوامل  اجتناب از نکته:
 

که این اختالل باشد رسیدن به اهداف زندگی می حل مشکالت فردي و انطباقی و رفتار اشکال در فردي: عهده برآیی غیرموثر از -
 باشد.افکار وسواسی بیمار می مربوط به خلق افسرده و غالباً

   اخالت پرستاريمد 
  هاي اضطراب آور. موقعیت تعیین علل و -2   بررسی سطح اضطراب بیمار                                         -1
  غیرانطباقی.  انطباقی به جاي رفتار جایگزین کردن رفتار -4    افزایش عزت نفس مطلوب و رفتار  تقویت مثبت جهت تکرار -3
  باشد.  افسرده شایعترین دلیل خودکشی می خلقا رزی بررسی خلق بیمار-5
  احساس امنیت ایجاد کنید.   فرد هاي سازمان یافته درتوسط فعالیت-6

 ارتقـاءعزت نفـس و   غیرتشریفاتی بیماران وسواسـی و  تقویت رفتار تشویق و این تشخیص، بهترین مداخله پرستاري در نکته:
  باشد. می مطلوب بیمار رفتار تکرار
  

 آراسـتگی و  لبـاس پوشـیدن،   حمام کردن، نظیر(خوردن، هاي اولیه از خودمراقبت در وضعیتی که فرد خود: مراقبت از ص درنق -
  دارد. مشکل نظافت)

  مداخالت پرستاري 
  محول کردن کارها در حد توان فرد.  -2   هاي روزانه.                             به انجام فعالیت تشویق بیمار -1
  به کسب استقالل.  تشویق بیمار-4  به بیمار                                       ادن کارهاي موفقیت آمیزد -3
  حجم کم ولی متناوب  تغذیه در-6بررسی وضعیت تغذیه اي.                        دفع و کنترل جذب و-5
  کنید.  رفع نیازو برنامه ریزي  بیمار برطبق نیاز -8             به وي دهید.                   عالقه دارد  غذاهایی که بیمار-7
  باشد. هاي پرستاري میاولویت از امنیت بیمار حفظ سالمت و -9
 

  باشد. سحرخیزي می هاي شبانه یاکابوس یا به خواب رفتن و اشکال در اختالل خواب: -
  مداخالت 

  سیگار  قهوه، مصرف چاي، اجتناب از -4         دسترس            از ایجاد محیط آرام به دور -1
  هاي خود  استرس به بیان ترس و تشویق بیمار -5  دوش آب گرم قبل خواب                             -2
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  داروي آرام بخش قبل خواب فقط براي شب -6ساعت قبل خواب                  2 فعالیت ورزش و-3
 تـراکم دي اکسـیدکربن را   این کـار  زیرا یک پاکت، به دمیدن در باشد. تشویق بیماررونتیالسیون میمربوط به هیپ اختالل تنفسی:-

  شود. منجربه رفع هیپرونتیالسیون می ودهد افزایش می
  

  .کلیدي نکات..
  
  

 اضطراب بـه   مشخص نیست،  آن پیش بینی خطري که منشاء ترس از بیمناکی و ناراحت کننده، اخوشایند،اضطراب احساس ن
  شود. اجتماعی می شغلی، حدي است که باعث اختالل درعملکرد فردي،

 ندرت یک ساعت به طول ه ب دقیقه و 30اي به اوج و حداکثردقیقه 10یک دوره در غیرمنتظره و و به خود حمالت پانیک، خود
  انجامد. می
 :کـه باعـث تخریـب    انجامـد  ماه به طول مـی  6بیش از اوقات  که اکثرحد  بیش از تشویش اضطراب و اختالل اضطراب منتشر

  شود. عالیم جسمی ظاهر می که همراه باشود می اجتماعی فرد عملکرد شغلی و
 سانحه استرس پس ازPTSD : بـه ذهـن فـرد               مکـرر  که به طورشود می غیرمعمول ایجاد اضطراب به دنبال یک واقعه تنش زا

  شود. محسوب می استرس حاد یک ماه باشد از عالیم کمتر اگر و انجامدمی یک ماه به طول  اختالل بیش از می آید . این
 زنان شایعتر است.  بقیه در فوبی اجتماعی، وسواس جبري و اختالالت اضطراب به جزء  
 باشد. شدیدترین نوع اختالل اضطرابی می اختالل هراس  
 باشد.شایعترین نوع اختالل اضطرابی می فوبی   
 ًسوءمصرف همراه است.  نظیرافسردگی، اختالل خوردن و اختالالت اضطرابی دیگر، با اختالل وسواسی جبري معموال  
 اضطراب کاهش  درGABAدوپامین داریم.  نوراپی نفرین و افزایش سروتونین، و  
 در در هراس مکانیسم پسرفت و جایی وفوبی مکانیسم جابه در PTSD باشد. می شایع مکانیسم انکار  
 دهد. خطري قریب الوقوع در آینده می از اي است که خبراضطراب عالمت هشداردهنده  
 باشد.شکایت اولیه سنکوپ می بیماران با پزشکی دراختالل پانیک شایعترین اختالل روان   
 باشد. اضطراب واپس زدن می استفاده در مکانیسم دفاعی مورد  
 باشد. ها میخانم شایعترین اختالل روانی در وبی وفوبی خاص شایعترین نوع ف  
 آن خارج  از تواندنمی وکند فرد احساس به دام افتادن می هایی کهمکان غیرمنطقی، از ترس اکتسابی و (گذر هراسی): آگرافوبیا

  قطار) آسانسور، مثل( فروشگاه، گردد.
 ، شد. بایک دندگی می لجاجت و سه عالمت اصلی وسواس حساسیت  
 باشد. عترین عارضه روانی جنگ اضطراب میشای  
 باشد. سروتونین می وسواس جبري  مهمترین نوروترانسمیتردر  
 کند. واکنش سازي استفاده می خنثی سازي و هاي دفاعی جداسازي،مکانیسم از وسواس فرد در  
 ،باشد. می گرابینش نوع حمایتی و زدرمانی ا رفتار شناخت درمانی و بهترین درمان اختالل اضطراب منتشر  
 باشد. می جانشین سازي آنها کاستن رفتارهاي تکراري و پیشگیري از بیماران وسواسی، مهمترین هدف پرستاري در  
 تشریفاتی است.  وسواسی تقویت رفتار بیمار پرستاري در تدابیر یکی از  
 تقویت مثبت است.  شویق وترس مرزي ت اضطراب ناشی از اولویت مداخله پرستاري در  
 باشد.ترین نوع فوبی میی ناتوان کنندههراس گذر   
 احساس مرگ قریب الوقوع است. و حمالت هراس، ترس بسیار شدید عالمت روانی مهم در  
 به طول انجامد. براي تمام عمراست و ممکن  سیري مزمن دارد و وقایع زندگی مرتبط است شروع آن با اضطراب منتشر  
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 باشد. جتناب مهمترین عامل تداوم ترس میا  
 باشد. می ادرار تکرر کاردي وتاکی اضطراب گشادي مردمک، تظاهرات بدنی در  
 باشد. درمانی می موثرترین درمان فوبی رفتار بهترین و  
 هراسی یک ترس اکتسابی وغیر منطقی است.  گذر  
 باشد. ترین عارضه آگرافوبیا افسردگی میمهم  
  Castvation  Anxietyباشد. سالگی شایع می 5-3اضطراب اختگی  
 باشد. می امنیت بیمار ترس مرضی، تامین سالمت و اضطراب ناشی از اولویت پرستاري، در  
 شود. می باعث اضطراب آشکار سیستم عصبی مرکزي، تبدیل اضطراب در  
 باشد.می  مورد چگونگی احساس وي سوال در د،کناحساس خفگی می ترس مرضی که بیمار مهمترین اقدام در  
 ،باشد.. می هاي بازمکان ترس از شایعترین انواع ترس  
 در  MRIدهد. نشان می اختالالت هراس درگیري لوب تمپورال به ویژه هیپوکامپ را  
 دهد. روحی رخ می  ضربه خستگی جسمی و فعالیت جنسی و به دنبال هیجان، ندرتاً حمله اولیه هراس خودبه خودي و  
 باشد. کننده استرس می اضطراب یک پاسخ هیجانی ذهنی به عامل ایجاد  
 اضطراب جدایی تاکید دارد.  والدین و فقدان یکی از نظریه روانکاوي اضطراب بر  
 شود. اختالل حافظه دیده می تکلم و اشکال در ذهنی، در نشخوار  
 یابدافزایش سن کاهش می که باسیري مزمن  با اجتماعی –استرس روانیپی یک  شیوع فوبی اجتماعی تدریجی،در  
 درجنگ جهانی اول به PTSD گفته شد انفجار  موج(Shell shock) .  
 سنجش اضطراب هامیلتون  درجه بندي سطح اضطراب بیمار، معتبر براي تعیین و ابزارهاي مطمئن و یکی از(HOAOS)  است

  شود. بندي میطبقه ارصفرتا چه آن عالئم از که در
 باشد. پرستاري فراهم کردن محیطی امن میاولویت  وحشت، حد اضطراب در در  
 درPTSD  باشد. سازي عضالنی جهت کاهش اضطراب می به آرام تشویق بیمار  
 ،منجـر بـه    این تفکـر که  خیر کاري را درست انجام داده یا شود،که آیامی تردید فرد مرتباً دچار شک و اختالل وسواس جبري

  گردد.عمل می تکرار
 باشد.کشف عامل اضطراب می افزایش اضطراب، پرستاري در مهمترین تدبیر   
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 سؤاالت
  
  

  شایعترین اختالل روانی و هسته مرکزي خیلی از اختالالت روانی ............   -1
  طراب                    ب : اض                    الف : وسواس                   

  د : افسردگی                     ج : ترس                           
  

  تفاوت ترس و اضطراب در چیست ؟  -2
  ب : در زمان بوجود آمدن   الف : در منبع بوجود آوردن آن                                      

  د : در عوارض بعد آن                    ج : در میزان و شدت                               
   

  کند ؟ به تفاوت ترس و اضطراب اشاره می کدام گزینه -3
  باشد ولی اضطراب نامعلوم ب : منبع ترس معلوم می  باشد ولی ترس نامعلوم           الف : منبع اضطراب معلوم می

  د : میزان و شدت اضطراب بیشتر از ترس است .   ج : میزان و شدت ترس بیشتر از اضطراب است .              
  

  ترین مکانیسم دفاعی کدام گزینه است ؟ بهترین و سازنده -4
                  Fantasyب :                                         Denialالف : 

  Sublimationد :                                       Projectionج : 
  

  خرد ، از کدام مکانیسم دفاعی استفاده کرده است ؟ ر است ولی مدام براي وي کادو میففردي از همسر خود متن -5
                    Denialب :                                Introjectionالف : 

   Regressionد :                    Reaction Formation   ج : 
  

  ي ؟ رایجترین مکانیسم دفاعی کار بردي در بیماران پارانوئید -6
  ب : پسرفت                                         الف : فرافکنی                     

  د : دلیل تراشی                   ج : درون فکنی                      
  شود ؟ کدام مکانیسم هاي دفاعی محسوب میکفاره دادن جزء   -7

                      Idealizationب :                                       Denialالف :  
  Undoingد :                               Sublimationج : 
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روز گذشته دچار افت تحصیلی وعدم سازگاري با همکالسی ها شده توسط مادرش براي اولین بـا  20ساله که در 10 سمیه -8
ا وي مبتال به چه اختاللی شده به روانپزشک مراجعه می کند،زیرا در طی چند روز اخیر ناراحتی وي تشدید شده به عقیده شم

  است؟
  اضطراب           ج:اختالل سلوك                       د:اختالل انطباقیاختالل الف:اختالل شخصیت                 ب:

  
  ارث در بروز کدامیک از اختالالت زیر موثرتر است ؟  -9

                        ب : پانیک                       الف : وسواس                       
  د : افسردگی                       ج : فوبی                      

  
  دهد ؟غییرات کدام نوروترانسمیتر رخ میتظاهرات بدنی در اضطراب بعلت ت -10

  ب : سروتونین                                           الف : اپی نفرین                    
  د : دوپامین                              ج : گابا                

  
  دهد ؟  اضطراب اختگی در چه سنی رخ می -11

  سال                        3-1ب :                   ماه                      10-6الف : 
  سال  12-6د :                   سال                          5-3ج : 

  
  باشد ؟ ک ) میوط به اختالالت هراس (پانیکدام ویژگی مرب -12

  دقیقه و بندرت یکساعت  30ب : حمالت حداکثر   الف: حمالت خود به خود و قابل پیش بینی                        
  د : شروع عالیم همراه اختالالت جسمی و روحی      ته                  ج : شروع حمالت با دوره هاي یکساع

  
  ...................اولین مشخصه حمالت هراس یا پانیک ... -13

  ب : شروع عالیم همراه با مشکالت جسمی   الف : تدریجی و قابل پیش بینی بودن                            
  بار  3تا  2د : تکرار حمالت هفته اي   ج : حمالت خود به خود و غیر منتظره                             

  
  حمالت هراس درصورت بروز و احساس به دام افتادن می کند ایی که فردهمکان منطقی ازترس اکتسابی و غیر -14

  خارج شود ؟  نمی تواند از آن 
  ب : فوبی اجتماعی                                     الف : آگرافوبیا                         

  د : فوبی ساده                       ج : کلستروفوبیا              
  

  باشد  ؟اسی ( آگرافوبیا ) کدام گزینه میرمان اختالل گذر هرموثرترین و بهترین د -15
  ب : روان درمانی                                        الف : دارو درمانی                    

  د : محیط درمانی                       ج : اجتناب                   
  

  باشد ؟ وام با دلواپسی میفرط و انتظار تویژگی بارز این اختالل اضطراب و تشویش م -16
  ب : گذر هراسی                                         الف : اضطراب منتشر                

  د : فوبی                       ج : پانیک                   
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   ǨǆǝČĐ  ƛƗƸǎǉƗ ǧȆƢƱƗŮ        

 ٢٥

  
  علل عضوي سنکوپ شایعترین تشخیص احتمالی کدام است  خانمی باتشخیص سنکوپ اولیه بستري شده وبعد از رد -17

  ب : پانیک                                                لف : اضطراب                       ا
  د : اختالل خلق                      ج : فوبی                     

  
  باشد ؟ر درمانی مربوط به کدام گزینه میفوبی موثرترین روش رفتا  در درمان -18

  : گروه درمانی                ب                    الف : غرقه سازي                
  د : انزجار                    ج : حساسیت زدایی تدریجی   

  
  باشد ؟ شایعترین نوع وسواس کدام نوع می -19

  ب : شک و تردید                                          الف : آلودگی                      
  د : دقت وسواسی                     ج : فکر وسواسی               

  
  باشد ؟ می PTSDکدام گزینه رایجترین مکانیسم دفاعی مورد استفاده در اختالالت  -20

  ب : تجزیه                                                الف : سرکوب                     
  د : جا به جایی                     ج : انکار                           

  
  باشد ؟ داوم ترس به کدام گزینه مربوط میامل تدر اختالالت اضطرابی مهمترین ع -21

  ب : اجتناب از عامل محرك       الف : عدم وجود سیستم حمایتی                             
  د : بی اعتمادي و فکر زیاد       ج : عدم وجود روش هاي سازگاري                         

  
  باشد ؟م گزینه میانی در بین خانمها کداشایعترین اختالل رو -22

  ب : وسواس                                              الف : فوبی خاص              
  د : فوبی اجتماعی                    ج : گذر هراسی                   

  
  باشد ؟اضطراب در حد وحشت دارد کدام می مهمترین اقدام پرستاري در بیماري که -23

  ب : کاهش محرکات محیطی                                      الف : فراهم کردن محیط امن  
  د : تشویق به بیان احساسات     ج : احترام به قلمرو شخصی                                    

  
  مهمترین اقدام پرستاري در مراقبت از بیمار وسواسی کدام است ؟ -24

  ب : تقویت رفتار غیر تشریفاتی                         الف : منع رفتار تشریفاتی           
  د : نادیده گرفتن رفتار                       ج : برآورد نیازها             

  
  تر می باشد ؟ل ابتال به کدام اختالل زیر شایعجبري احتما –در افراد مبتال به اختالل وسواس  -25

             ب : مانیا                                  الف : افسردگی                 
  د :  اعتیاد                      ج : اسکیزوفرن                   
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