
5/فهرست

فهرست مطالب

19--------------------------------ها و مفاهیمتعریف واژه

 ترس(Fear)----------------------------------------19

 اضطراب(Anxiety)----------------------------------19

20---------------------------------هاي بین ترس و اضطرابتفاوت

22---------------------------------------------وحشت

22----------------------------------------------هراس

23---------------------------------------------نگرانی

24----------------------------------سه نوع ترس طبیعی در انسان

25-هاي مختلف به واسطه اضطراب، هراس و نگرانیعالئم و نشانه

مضر يفاوتی که میان تـرس طبیعیِ مفید و اضطرابِ آموخته شدهت

27--------------------------------------------------------.داردوجود

1فصل ترس، اضطراب و وحشت                                               

متاسفانه برخی 
ــا  از  ــا آنج ــا ت م

پـــیش رفتـــیم 
ــرجیح  ــه تـــ کـــ

ــی ــیم مـــ دهـــ
ــدبخت  بـــــــــ
ــا   ــیم، امــ باشــ
مـــردم مـــا را  
خوشــــــــبخت  
بدانند تا اینکـه  
بخـــــــــــواهیم 
خوشــــــــبخت  
باشیم و مـردم  
ــدبخت  ــا را ب م

. بدانند
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ي وحشتحمله(Panic Attack)------------------------------29

1230----------------ي وحشتعالمت مشخص و معین حمله

ي اضطرابحمله(Anxiety Attack)--------------------------32

اختالل وحشت(Panic Disorder)-----------------------------33

حمله اضطراب و وحشت(Agoraphobia)----------------------33

راس سادهه(Simple Phobia)--------------------------------35

 36--------------------------)از اجتماع و مردم(هراس و وحشت

اضطراب کلی یا عمومی(Generalized Anxiety Disorder)-38

639-----------عالمت مشخص و معین اضطراب کلی و عمومی

وسواس و اجبار)Obsession and compulsive(--------------41

 بیماري وسواس و اجبار(OCD)-------------------------42

س شخصیت وسوا(OCPD)----------------------------42

1642--------------------عالمت و نشانه شخصیت وسواس و مجبور

43---------------------------------کنترل اوضاع و شرایط

 کمال پرستی(Perfectionism)-------------------------43

امـــــــــروزه،  
کــودك وقتــی 
از ســــالمت  
روانــــــــــــی 
ــوردار  برخــــــ

در ،است که
آغـــاز فقـــط  
مادر و سپس 
پدر و نه هیچ 
ــري   ــرد دیگ ف
در زنـــدگی و  
تربیـــــت او  
دخالــــــــــت 

. داشته باشند
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اهمیت درگیر شدن با جزئیات و مطالب کم(Detail Oriented)44

45---------------------توجه بیش از حد به قوانین و مقررات

45---------------------------------------------رکاريپ

45---------------------کنندها عمل دیگران نیز باید مثل آن

46-----------------------------------تردید در تصمیمات

46---------------------------------فرار از روابط اجتماعی

47-----------------------------------لجبازي و یکدندگی

47----------------------------------------خسیس بودن

48---------------------------نگهداري وسایل براي همیشه

48----------------------خودداري از ابراز احساسات و عواطف

49----------------------------------------نظم و ترتیب

49---------------------------------------نظافت افراطی

50--------------------------------------معقول و منطقی

50------------------------------------------سختگیري

 53-)شوده با وسواس اشتباه گرفته میدر مواردي ک(اشتباه نکنیم

54-------------------------مجبور چگونه فردي است؟وسواسِفرد

ــیاري از  بســ
ــر   ــان اگ کودک

دوراندر
ــا   ــودکی بـ کـ
ــرگ  مــــــــــ
ــان  عزیزانشـ
مخصوصــــــــاً 
ــواهر و  خــــــ
ــا  ــرادر و یـ بـ

هــــاي بچــــه
فامیــــــــــل 

رو شـده  روبه
باشـــــــــــند، 
ممکن است 
کـــه تمـــایلی 
ــتن  ــه داشـ بـ
ــد  فرزنـــــــــ
نداشــــــــــته 

. باشند
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55-------------آشنایی با استرس یا نوعی فشار فرهنگی و گرفتگی

براي انسان به وجودیي خاصه پس از حادثهــمسائل و مشکالتی ک

58--------------------------------------------------------آیدمی

64---------------------------------ي ژنتیک و ارثیزمینه

67------------------------------ترسیم؟چرا من و شما می

67--------------------را من و شما داراي اضطراب هستیم؟چ

اضطراب هستی(Existential Anxiety)-----------------------71

71-----------------------------------------------مرگ

74---------------------------------------------تنهایی

76--------------------------شک و تردید یا انتخاب تصمیم

اضطراب ادراکی یا شناختی(Cognitive Anxiety)-----------78

2فصل وجود آورنده ترس، اضطراب و وحشتعلل و عوامل به

3فصل وجود آورنده اضطراب      علل و عوامل به

ــاالي    ــا ک ــر م اگ
ازدواج هستیم، 
ــاالي   ــر کـــ اگـــ
پدري و مادري 
هســـتیم و اگـــر 

کــردیم، ازدواج 
باید شرایطی را 
ــز بـــــراي  نیـــ

ــه ــدن بچ دار ش
.  رعایت کنیم
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79--------------------------------------تخیل و تصورات

79----------------------------------------------هوش

83--------------------------هاي عقل در انسانها و قابلیتتوانایی

85---------------------------------بندي مغز انسانمتقسی

93---------------------ارضاي بدون توجه به واقعیت و اخالق

93------------------------تصورات و تخیالت دور از واقعیت

94--------------------------------------افکار و سرکوبی

95-----------------------------نادیده گرفتن قوانین جهان

95----------------------------------پذیريعدم مسئولیت

96-----------------------------------بهتر یا بهترین بودن

96------------------------------------مهربانی-مهرطلبی

ِخوب97--------------------------بد دیدن دنیاخوب یا بد

98----------------------------------رت به جاي محبتقد

انند  ــم. راس و وحشتـعلل و عوامل اضطراب، نگرانی، ه
4فصل خیال، افکار بد، غلط و منفی    

ــه   ــد توجــ بایــ
ــه   ــت کـ داشـ

ــادانی« ، »نـــــ
ــاتوانی« » نـــــ

ــی . آوردمـــــــ
روزي کــــــــه 
ــ ــان دانـ ا انسـ

نیســــــــــت، 
احتمــــــــــال 
توانایی را نیز 
نـــــدارد و در 
نتیجه به جـاي  
اینکــه مســائل 
کودك را حـل  
کنیم، خودمان 
ــاز   ــئله سـ مسـ

ــی ــویم و مـ شـ
مشــــکالتی را 
ــود   ــه وجـــ بـــ

. آوریممی
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99--------------------------ترس از همه چیز قبل از رخداد

99-----------------------ارتباط حال آنها با طبیعت و جهان

100---------------------کنترل کامل محیط اطراف و پیرامون

100---------------------دادن کنترل و اختیار خود به دیگران

101------------------------هاي بد و بدترباور به تکرار گذشته

101-----------------بدون کمک دیگران زندگی غیرممکن است

102-------------------------------------به اگرهاپایبندي

102----------------------------------خودبرانگیختگی افراد

103----------------------------بازگو کردن غیرواقعی زندگی

105----------------منفی و باورهاي غلط و منفیهاي ذهنیِفعالیت

105----------------هر حادثه و اتفاقی را به فاجعه تبدیل کردن

106--------مسائل و ضررها و خطرات را به صورت مرگ آور دیدن

دي ــزرگ و جـر بـک خطـریضی ساده یا سرماخوردگی را یـمک ـی

106-------------------------------------------------دیدن

107-----------------یک اتفاق را به عنوان پایان زندگی دانستن

تعمیم دادن(Generalization)--------------------------107

108-تصور می کنند که بعد از حادثه هیچ امکانی براي جبران وجود ندارد

ــانواده و  در خـــ
اي خانـــــــــــــه

ــود  ــانی وج مهرب
دارد که قدرت 
ــته  ــایی نداشـ جـ
ــور   ــد و امـ باشـ
ــري و   ــا همفک ب
مشـــورت بـــه  
نتیجــه برســد و  
ــر   ــوي دیگ از س
آنچـــــــه کـــــــه 

ي پـدر و  وظیفه
. باشــدمـادر مــی 

و » آمـــــوزش «
ــوختن« » آمـــــــ

ــه   ــت نـــ اســـ
ــادر  « ــتور ص دس

» کـــــــــــــردن
ــان «و  فرمـــــــ

»دادن 
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108--دانندکسانی هستند که اتفاقات جهان را همیشگی و ابدي می

 109------------و ندیدن توانایی براي حل مسئلهتوانایی نداشتن

درد وص ـه خصـات و بـانـاالت، احساسات و هیجـراي حـیاري بـبس

109----------------------------.اندعجیب و غریبی قائلاهمیت

د و او را ـواهد آمـها نخس به کمک آنــچ کـه هیـوري دارند کـتص

109------------------------------.فهمند و درك نمی کنندنمی

 هایینوجوانی و جوانی زمینهدوران کودکی و برخی حوادث دوران

111-----------------------------------.کندبراي اضطراب فراهم میرا

 شرطی شدن(Conditioning)--------------------------111

112--------------------اي بودنمشاهده کردن یا شاهد حادثه

113----------------------------مدل و الگو قرار دادن دیگران

113---------------------------------------------آموزش

 همانندسازي و تفاهم(Identification)-------------------114

اضطراب عصبی(Nervous Anxiety)-------------------------115

116------------------------------------------فرد عصبی

براي کودك پـدر  
بقیـــه، و مـــادر و

اعضاء بدن او را 
تشــــــــــــــــکیل 

دهند بنابراین می
زمانی که دایی و 
ــو و خالـــه و   عمـ
پدر بزرگ و مادر 
بـــــزرگ مـــــورد 

کالمـی یـا   «تهاجم 
ــی ــر کالمـــ »  غیـــ

گیرنـد و  قرار مـی 
حتــــی زمانیکـــــه  
پشت سر آن ها 
ــرف  حــــــــــــــــ

زنیم و آن ها می
ــرزنش  را ســـــــ

ــی ــیم مــ ــه کنــ بــ
فرزنــــــــدانمان  
ــیب  آســــــــــــــ

زنیم می
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117----------------کوششی براي درك واقعیت و حقیقت ندارد

117------------در جهت پذیرش متناسب مسئولیت مشکل دارد

118------------به موضوع وقت و زمان توجه و دقت الزم را ندارد

 حرمت نفس(Self Esteem)---------------------------119

120---------------------------------------روابط اجتماعی

121-------------------------------کم دانی، نادانی و ناتوانی

121-----------------------م و عصبانیتطریقه برخورد با خش

122-------------------------------------موضوعات جنسی

122----------------------------افرادي بسیار وابسته هستند

123------------------------محبت، درستی، صمیمیت و عشق

130------------------------------چند ویژگی دیگر در افراد عصبی

135-------------خشم، کینه و تنفر سرکوب شده در افراد عصبی

137کنندهایی از پدران و مادرانی که این گونه هستند و فکر مینمونه

 139-------------------------فرد عصبی از محبت و مشکالت آنباور

5فصل مشخصات فرد عصبی 

ي ریشـــــــــه
شرطی شدن 
و بعــــــــــــد 
ــواس ،وســــ

ــرس و  تــــــ
ــطراب  اضـــ

.  است
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143-----------------------------------------------اضطراب اخالقی

 غریزه(Instinct)-------------------------------------143

143-----------------------------هاي طبیعینیروها و کشش

144--------------------------سه نوع کشش و نیروي طبیعی

145-------------------------طریقه برخورد با تمایالت جنسی

اضطراب ناشی از حاالت عصبی شیمیایی(Neuroquimica)---148

150-----------------------نقش محیط خانوادگی بر اضطراب

 اضطراب جدایی(Separation Anxiety)------------------151

153-------------------------------------هااضطراب غریبه

154----------------------------------------مرگ و فقدان

155---------------------------------------------بیماري

156-----------------------------------ترك خانه و خانواده

156-----------------------------حوادث، اتفاقات و تصادفات

157----------------------------------------------تنبیه

158----------------------------------------تجاوز جنسی

 158--------------------------------اختالف بین پدر و مادر

اگر پدر و مادر 
بـــــــــــــــراي 
ــتادن  فرســـــــ
فرزندشــان بــه 
ــا  ــه یـــ مدرســـ
کودکســـتان یـــا 
ــیط   ــر محـــ هـــ
ــی،  آموزشـــــــ
اصرار بیش از 
ــا   ــد و ی ــد کنن ح
ــار  رفتـــــــــــــ
نامناســــــــــبی 
ــند،   ــته باش داش
حتـــی اگـــر در  

ــتادن او فر ســـ
بــــه مدرســــه  
موفــق بشــوند، 
ــان را  فرزندشـ
از علـــــــــم و 
ــم و  معلــــــــــ
مدرســه بیــزار  

.اندکرده
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160--------------------مراقبت کردن از خواهر و برادر کوچکتر

162-----------------------------------فقر و مشکالت مالی

162--------------------------------------------وابستگی

163-------------------------------کمال پرستی پدر و مادر

164-------------------------------------کنترل و مالکیت

165------------بندوباري پدر و مادرنادانی و ناتوانی یا غفلت و بی

165------------------------حساسیت بیش از حد پدر و مادر

165---------------------------------------والدینحمایت

166--------------------------------------انتظارات والدین

166--------------------------------پنهان کاري در خانواده

167--------------------------------------لدینشخصیت وا

167---هاي اجتماعی براي اضطراب و نگرانی در ماها و زمینهجنبه

کاويروان(Psychoanalysis)--------------------------169

179---------------------------------هیپنوتیزم، هیپنوتراپی

6فصل هاي درمان اضطراب و نگرانی                          راه

ــودك  ــا 3کـ تـ
ــاله 5/3 ســـــ

موجودي بسـیار  
ــرژي و   ــر انـ پـ
کنجکاو است و 
پر از فعالیت، 
و مایل اسـت  

ي او که برنامـه 
. پرِپر باشد
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181---------------------------------رفتارگرا، رفتاردرمانگر

182------------------------اثر کردن منظم و سیستماتیکبی

188-------چند نکته در مورد ریلکس کردن و آرام کردن خودمان

خت درمانی شنا(Cognitive Therapy)------------------191

 194-----)نادانی، ناتوانی، نیازمندي، نگرانی(زا آسیب) ن(چهار نون

197----------------ذهنی در افراد مضطربسه خطا و اشتباه بزرگ

کنند جهان سیاه و سفید، خوب و بد، زشت و زیبا، درستتصور می

197-------------------------------------------.استغلط و

197------------------------------------تعمیم بیش از حد

199-------------------------هاي عجیب و غریبنتیجه گیري

فشار روانی بعد از حادثه(Post Traumatic stress Disorder) -----201

حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم(EMDR)---------------203

هـــــیچ فرزنـــــدي 
ــی ــد از نمـــ توانـــ

ــالمت روانـــی   سـ
برخوردار باشد مگر 
از آغــوش مــادر و 
پـــــدر برخـــــوردار 

حتی اگر شیر . باشد
ــه او  خشــــــک بــــ

دهـــیم بایـــد  مـــی
ترتیبــی داده شــود 

آغــــوش کــــه در 
مــــــادر شــــــیر را 
بنوشــد و حتـــی در  
ــز    ــدر نی ــوش پ آغ

ــی ــد شـــیر  مـ توانـ
بنوشـد، البتـه بایــد   
ــول   ــت اصـ رعایـ

ــتی« » یکدســــــــــــ
، »یکنـــــــــــواختی«
ــش« ، »آرامـــــــــــ
ــا«، »امنیــت« » گرم

ــی«و  ــز » راحتــ نیــ
. فراهم شود
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 والیوم(Diazepam)----------------------------------207

سزاناک(Alperazolam)------------------------------207

 آتیوان(Lorazepam)---------------------------------207

OCDداروي ،وسواس و اجبارClomipramine-------------210

 هراس ساده و مشخصSimple)یا(Specific Phobia-------210

211-----------------------------مطالب مهم و مفید درباره کودکان

ِ211-اضطراب جدایی استکودك بیش از هر چیز دیگري نگران و گرفتار

213---------------------------خوردن شصت و انگشت ناخن

214-------------------------------------اضطراب و نگرانی

214----------------------------------------شب ادراري در کودکان

215-----------------------------------یعامل و ریشه اصل

7فصل نقش داروها در درمان اضطراب                       

سالگی 4دوران
با ایـن تمایـل   
ــه   ــدید بــــ شــــ
ــا  ــت بـــ رقابـــ
ــد  ــران، بایـ دیگـ
ــرل شـــود؛   کنتـ
به همین دلیل 

هــا بایــد  بــازي
بـــدون بـــرد و «

باشد و »  باخت
بـه جهـت   فقط

قرار گـرفتن در  
ــیط   ــع و محـ جمـ

. باشد


