
 

 

ونهگفوبیا یا ترس بیمار   
داکتر هامش درویش    

 

 

فوبیا عبارت از ترس مرضی ، نامعقول و شدید از یک موضوع یا یک موقعیت 

است. در واقع با وجود آنکه فرد می داند ترسش نامعقول است ولی توانایی 

دارد، قرار بگیرد « ترس»از آن  کنترول آن را ندارد و اگر در معرض آنچه که

موجی از اضطراب، ترس شدید و حتی وحشتزدگی ازاو تبارز میکند و این 

ترس »تجربه چنان برایش ناخوشایند است که سعی می کند همیشه از آن مورد 

دوری کند.« آور  

فوبیا ها در جمله تشوشات اضطرابی دسته بندی شده اند و بسیار شایع میباشند. 

فیصد از  ۸روانی آمریکا گزارش کرده است که ساالنه تا انجمن طب 

رنج می برند.« فوبیا»بزرگساالن امریکایی از یکی از انواع   

 

 فرق بین ترس نورمال و فوبیا درچیست؟

 

ترس اساسآ یک واکنش قابل شازشانسانها هنگام مواجهه با خطر است. این 

ستم عصبی سمپاتیک با واکنش هدف محافظتی دارد. هنگام مواجهه با خطر، سی

را فعال می سازد. تجمع آدرنالین « مبارزه یا فرار»واکنش « آدرنالین»ترشح 

انسان را آماده می سازد تا در برابر تهدید ، مبارزه یا فرار کند، همچنین 

ادرینالین، باعث افزایش ضربان قلب و جریان خون در عضالت بدن می شود و 

ط اضطراری خوبتر عکس العمل نشان دهد. در نتیجه فرد می تواند در شرای

َعالوتآ درین حالت سویه شکر خون نیز باال می رود و در نتیجه انرژی بدن 

بیشتر می شود. در چنین شرایطی، جسم وروان گوش به زنگ و آماده عمل 

است. پس در موقعیت های خطرناک، ترس، یک واکنش طبیعی و حتی مفید 

ه یی است که به شدت مبالغه آمیز و حتی توهمی است. اما فوبیا، ترس بیمارگون

 میباشد. از نظر تخصصی، فوبیاها را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد

فوبیاهای خاص -۱  

شامل ترس غیرمنطقی و نامعقول از یک موضوع یا موقعیت خاص است و پنج 

 نوع فوبیای خاص وجود دارد .



 

لش یک حیوان یا حشره باشد ترس از حیوانات؛ ترس شدیدی که دلی -الف 

 مانند ترس از مار، عنکبوت، ترس از جوندگان، ترس از سگ وامثال آن

 

ترس از عوامل طبیعی مانند ترس از توفان، ترس از آب، ترس  -وامثال آن ب

 از تاریکی، ترس از بلندی .

 

ترس از زخم، تزریق، خون -ج  

 

از داکتر دندان، ترس  ترس از قرار گرفتن در یک موقعیت خاص مانند ترس -د

از مکان های بسته، ترس ازلفت ، پرواز، تونل، پل ها ترس از مرگ، خفگی، 

 بیماری ، وامثال آڼ

 

فوبیاهای خاص بسیار شایع هستند و معمواًل از دوران کودکی یا نوجوانی  -ر

درصد آنها هم طی مدت پنج سال خود به خود  ۰۵آغاز می شوند و حدود 

 برطرف می شوند

 

 

فوبیا های اجتماعی -۲  
این فوبیا بنام ترس از جمع نیز خوانده شده وعبار از داشتن ترس شدید و فلج 

کننده از موقعیت های اجتماعی میباشد. چنین افرادی به شدت کم جرات هستند و 

در برابر دیگران دست وپاچه شده و خجالت میکشند.ترس از صحبت کردن در 

یا است. اجتماع معمول ترین نوع این فوب  

دانشمندان به این باورند که این بیماری به علت تشوش غده ای در مغز به نام 

آمیګداتا به وجود می آید . این غده در مرکز مغز وجود دارد و وظیفه ی آن 

کنترول ترس است . ضمنآ مطالعات روی حیوانات این احتمال را به وجود 

عده ی دیگری از دانشمندان علت آورده که سوشیال فابیا می تواند ارثی باشد . 

 را حساسیت و نارضایتی ها و فشارها می دانند. .

 

 

فوبیا از مکان های باز -۳  

 

ترس بیمارگونه از مکان های عمومی و مکان های باز است که پیشرفت آن 



می شود. این افراد از بودن در مکان هایی که « حمله وحشتزدگی»منجر به 

نمی تواند فوراکمکً  به آنجا برسد، وحشت می  فرار از آنجا مشکل است یا

کنند. چنین افرادی از حضور در مکان های مزدحم مثل مراکز خرید، سالون 

های تیاتر یا سینما ها اجتناب می کنند. حتی ایستادن در صف نیز ترس آنها را 

تحریک می کند. همچنین احتمااًل از سوار شدن به بس، طیاره، ترن وامثال 

کنند ، در موارد شدیدتر بیمار صرف در خانه احساس امنیت و دوری می 

 آرامش می کند .

 

 

 شکایات وعالیم فوبیا ها

 
بدن در « مبارزه یا فرار»عالیم های جسمی فوبیا با نشانه های واکنش 

رویارویی با یک خطر واقعی، یکسان است.شدت اضطراب و ترس می تواند 

متفاوت باشد.« وحشتزدگی» از یک دلهره و ترس متوسط تا یک حمله  

 عالیم شایع فوبیا عبارت اند از

 نفس تنگی یا احساس خفگی

 تپش قلب

 درد یا ناراحتی در قفس سینه

 عرق

 دلبدی وسرچرخی

 ترس از دست دادان کنترول

 کرختی وسوزنک شدن تمام بدن

 

 درمان فوبیا ها

 
ناختی یکی از مروج ترین روش های درمان فوبیاهای خاص، رفتاردرمانی ش

است که از یک شیوه حساسیت زدایی کار ګرفته میشود. در این شیوه، فرد را با 

یک روش حساب شده و مسوون در معرض موضوع یا موقعیتی که از آن ترس 

دارد، قرار می دهند که معمول ترین آن شیوه حساسیت زدایی تدریجی است 

به عامل ترس یعنی ابتدا در ذهن و با کمک قوه تخیل و سپس در واقعیت 

 مواجهه ساخت میشود

 

مثاًل اگر فردی از جوال ترس دارد از او می خواهند تا ابتدا آن را در ذهن مجسم 



کند سپس عکس هایی از عنکبوت را ببیند و سرانجام در واقعیت به یک 

عنکبوت نگاه کند.که البته باید به اندازه کافی بین مراحل فاصله میباشد همچنین 

های آرام بخش اجرا شده و از سوی روان درمانگر حمایت و  توام با تکنیک

کنترول میګردد. با تکرار این تجربه، فرد درمی یابد که اگر چه آن موقعیت 

ناخوشایند است، اما زیانبار نیست و با هر بار در معرض عامل ترس قرار 

گرفتن احساس کنترول بر آن ترس در فرد بیشتر می شود و این احساس کنترول 

 کردن موقعیت و خود، مهم ترین دستاورد این شیوه است 

 

نوع دیگر حساسیت زدایی، شیوه یاد گیری و مشارکت است. در این شیوه نیز 

درمانگر مانند یک الگو روش های صحیح و مناسب برخورد با موضوع ترس 

فرد را نشان می دهد و بدین ترتیب فرد را ترغیب به انجام همان کارها می کند 

. 

 

در درمان فوبیاهای خاص به ندرت ازدوا ها استفاده می شود. اما اگر فرد برای 

رویارویی با موضوع یا موقعیت ترس آور، بسیار مضطرب باشد احتمااًل برای 

 آرام سازی او و کمک به فرآیند درمان، ادویه ضد اضطراب تجویز می شود
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