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تعریف اضطراب
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اختالل اضطراب فراگیرتعریف 
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مالک ها و عالیم تشخیصی اضطراب چیست؟ 

آیا با این عالیم و مالک ها آشنایی دارید؟



مالک های تشخیصی

چندمورددرماه6مدتبهحداقلروزهابیشتردرکهحد،ازبیشنگرانیواضطراب-الف

.(تحصیلییاشغلیعملکردمانند)دهدمیرویفعالیتیاواقعه

.داندمیدشواررانگرانیاینکردنکنترلفرد-ب

کهطوریبه)دارندارتباطزیرعالئماز(بیشتریتعدادیا)سهبانگرانیواضطراب-ج

.(دارندوجودگذشتهماه6طیروزهابیشتردرهانشانهبرخیحداقل

بیقراری. بودنعصبیاحساسیا1

به. شدنخستهراحتی2

مشکل. ذهنبودنتهییاتمرکزکردن3

تحریک. پذیری4

تنش. عضالنی5

اختالل. خواب6



ملک ردناراحتیقابلمالحظهب الینیدرع،اضطرابونگرانییانشانههایجسمانی-د

.اجتماعی،شغلیوتحصیلییازمینههایمهمدیگرعملکردایجادمیکنند

مث ل)ایناختاللناشیازتاثیراتفیزیول وییکیم وادی ابیم اریجس مانیدیگ ر-ذ

.نیست(پرکاریتیرویید

درمث لارزی ابیمنف ی)ایناختاللبااختاللروانیدیگربهت رتوجی هنم یش ود-ر

اختاللاضطراباجتماعی،آلودگییاوسواسه ایدیگ ردراخ تاللوس واسفک ری

...(.عملیو
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شیوعاضطرابچقدرمیباشد؟

سیرپیشرفتایناختاللچقدراست؟

د؟آیاتفاوتیبینزنانومردانراجعبهایناختاللوجوددار



شیوع و سیر

ماههاختاللاختاللاضطرابفراگیردرایاالتمتحده12شیوع

تراززناندوبرابربیش.درصددربزرگساالناست9/2ودرصد9/0

.دمرداناحتمالداردکهبهاختاللاضطرابفراگیرمبتالشون

ایشیوعاینتشخیصدرمیانسالیبهاوجمیرسدودرساله

.آخرعمرکاهشمییابد
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علل اضطراب چیست؟

این علل و عوامل به 
چند دسته تقسیم می شوند؟



عوامل خطر

بازداریرفتاری،روانرنجورخوییواجتنابازصدمهازعواملمهمدراب تال:خلق و خو

.بهاختاللاضطرابفراگیرمیباشند

نامالیماتدورانکودکیومحافظتبیشازحدوال دینب ااخ تاللاض طراب:محیطی

رابفراگیرارتباطدارنداماهیچعواملمحیطیمشخصنشدهاندکهخاصاختاللاضط

.فراگیرباشندیابرایدادنتشخیصضروریوکافیباشند

فراگی رخطرمبتالشدنبهاختاللاض طرابمواردیکسوم:ژنیتکی و فیزیولوژیکی

.ینتیکیاست
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های کنترل اضطراب چیست؟راه

درمان های متداول اختالل اضطراب چیست؟

آیا شما با افراد مضطرب برخورد داشته اید؟

های پیشنهادی شما به این افراد چه بوده است؟راه حل
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نی دوشایدبهط ورواض تتص ویرآمبوالنس یراببی."حتمامشکلیداره

.تصویریازخودتاندربرانکاردکهدرازکشیدهاید
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:داروییدرمان

راگیرفاضطراباختاللعالئمدبهبودرداروهااثربخشیازشدهانجامتاکنونکههاییپژوهش

اگیرفراضطراباختاللبرایضدافسردگیداروهایبرخیوهابنزودیازپین.کندمیحمایت

کنیدخوددرمانیگزهر،باشدیادتان.باشندمفیدتوانندمی

:رفتاریشناختیدرمان

اتجلسطىهم.هستندمفیدفراگیراضطراباختاللدرماندررفتارى شناختىهایدرمان

موزشآاضطرابکاهشبراىتکنیکتعدادىخودیارىتکلیفازقسمتىعنوانبههمودرمان

.شودمیداده
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احساسردیگبخشویابد؛کاهشنگرانىخواهدمىشماازقسمتى.باشیدصادقنگرانى

عملیهبمنجرشمانگرانىبدانیدکهاینستمهم.باشدآمادهتاداردنگرانىبراىنیاز

.استنتیجهبىوفایدهبىاگرنشودکهشودمىسازنده
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.کنیدایجادخودبراى
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.کنیدخستهمشابهکنندهنگرانفکر

اما.ویدشدیوانهتاننگرانىازتوانیدنمىشما.شویددیوانهکنیدسعىمشابهى،طوربه-10

.کندمىککمکنترلدادندستازترسبرغلبهدرکنترل،رهاکردنکهبگیریدیادتوانیدمى

راآندنکرتصوروکنید،تصورراپیامدبدترین.کنیدتمرینراخودهاىترسبدترین-11

.شودمىکنندهخستهتصوراتتانوافکارزمان،کهیافتخواهیددرشما.نماییدتکرار
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(دقیقه10)نمایش فیلم-11

در اختالل اضطراب فراگیرمدول آموزشی خود مراقبتی 
دقیقه80کل زمان 



سناریو
یفردینگرانتوصیفمیکندکهازسالهایاولیهزن دگبهعنوانسالداردوخودرا34درحالحاضرعلی

یداش تهه ایزی ادنگرانیاتفاقاتمختلفهمینطوروآیندهاینمشکلراتجربهمیکردهوهمیشهنسبتبه

الب هسالمتیاعضایخانوادهواب تهمینطورنگرانیهایویدرموردآیندهشغلیورابطهاشباهمسرو.است

.کندپسبهاوکمکمیکند،ویایننگرانیهااوراازخطراتاحتمالیحفاظتمیبهنظر.بیماریخاصبود

هام امدرس همراجع هک رددلیلتحریکپذیریواختاللخواببهروانش ناساولینباردردوراندبیرستانبه

آزارپیشایننگران یه اویرابش دتدوسالحال،ازبااین.برنامهدرمانیرابعدازدوجلسهادامهندادهبود

درمانداروییاورابههمکارروانشناسارج اعم یکناربهروانپزشکمراجعهمیکندودراینرومیدادهواز

یه ایونگران یجلسهدرمانشناختیرفتاریراپشتسرگذاشتهوازمیزاناضطرابهاو10دهدوتاکنون

.کاستهشدهاستوخودازنتایجدرمانرضایتدارد



نکات مهم

:عالئمونشانههاییکهعلیتجربهمیکردعبارتنداز
ماه6نگرانیبیشازحدبیشاز-1
اختاللخواب-2
تحریکپذیری-3

اوبادرمانداروییورواندرمانیکهمتخصصانبرایاودرنظرگرفتهاند،ازاضطراب
.خودکاستهاست



(دقیقه10)معرفی مربی و معرفی شرکت کنندگان -1

(دقیقه5)معرفی برنامه آموزشی -2
(دقیقه5)تعریف اضطراب -3
(دقیقه5)اختالل اضطراب فراگیر تعریف -4
(دقیقه5)مالک های تشخیصی-5
( دقیقه5)شیوع و سیر-6
( دقیقه5)عوامل خطر-7
( دقیقه10)کنترل اضطراب -8
( دقیقه10)درمان های متداول -9

(دقیقه10)سناریو -10
(دقیقه10)نمایش فیلم-11

در اختالل اضطراب فراگیرمدول آموزشی خود مراقبتی 
دقیقه80کل زمان 



نمایش فیلم





زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


