هراس ( فوبی )
‹‹ هراس ساده ،هراس از مکان های باز و جمع هراسی ››

هراس چیست ؟
هراس (فوبی) نوعی ترس شدید و نا معقول از یک شیی ییک منیای ییا ییک مواعتی اای ه هیراس هیا
ااده ترس از چتزهایی خاص مانند حشرات عفون ها یا پروازنده هراس از منای ها باز نتیز نیوعی تیرس
از حضور در منای هایی مانند اتوبوس منای ها پرجمعت ییا ایتیدادی در یس اای ی شیخص احتیاس
می ند در آی گرفدار شده اا و امنای دریاف مک ندارده جمع هراای نتز ترای آشینار از مواعتی هیا ییا
عملنردها اجدماعی بشمار می روده
هراس ها تا حدود زیاد رواج دارند؛ گاهی اوایات بیدوی دلتیو روشینی از دورای یود ی آییاز میی شیوند؛
گاهي پس از یک رویداد آاتب زا و زمانی نتز پس از تالش برا درک مفهیو ییک تیرس ییا ییک ا ی را
یتر مندظره و شدید بروز می ننده
شخصییی ی ایییل اخییدالل را دارد وادییي بییا شییی یییا مواعتیی هییراس زا روبییرو مییی گییردد بالفا ییل
یربای الیب نید تینفس تعیر
مض ر مي شیوده عالییف فتزینیی اییل ا ی را عدارتنیداز افیزای
احتاس درد در افت اتن یا شنف لرزش و ههه و عالیف احتاای آی نتیز عدارتنید از تیرس شیدید نتید بی
از دا دادی ندرل مض ر شدی عس و بتهوشیه
معمییییور افییییراد تییییالش مییییی ننیییید تییییا از ایییییل شییییرایی بهریزنیییید و پییییس از آی نتییییز از مواعتیییی هییییا
هراس انهتز هر جا امنای بروز آی وجود دارد اجدنا ننده ایل امر چنانچ روییارویی بیا شیی تیرس آور
مانند ترس از مار ب ندرت ورت گترد امال آاای خواهد بود و اجدنیا شیخص از آی مواعتی زنیدگی و
را چندای محیدود نخواهید یرده در ایایر مواایع ماننید هیراس از منیای هیا بیاز ییا جمیع هراایی اجدنیا از
مواعت هراس انهتز زندگی ایل ادتو افراد را ب شدت محدود خواهد رده گریز و اجدنا نتز شی یا مواعتدی
را فرد نتد ب آی هراس دارد تراناک تر می اازده
در برخی از انواع فوبی ممنل اا شخص دارا افنیار خیاص باشید و تصیور نید ی ارارگیرفدل
درمواعت هراس انهتز براي وي تهدید كننده اا ه ایل امر بویژه در موارد زیر د می ند:
 جمع هراای

در آی نوعی ترس نتد ب ارزیابی منفی از او دیهرای وجود دارد ه

تیی بی
 ترس از منای ها باز در آی ایل نهرانی وجود دارد ی در یورت از حیال رفیدل ییا میر
شخص مک نخواهد رد یا حدی ترس از پت آمدی ایل حال و احتاس حماا در مقابو دیهرایه
در برخی از انواع فوبی ممنیل اای افنیار تیرس آور وجیود داشید باشید ( بی عنیوای م یال :ممنیل اای
هواپتما اقوط ند گتر افداده ا باید بتروی برو ) اما در برخی دیهر شنااایی افنار خا ي می تواننید
با ا را در ارتداط باشند دشوار اا ه در ایل موارد ظاهرا عامو ترس بتشدر ییک وا ین ا ی رابی
شرطی شده تعریس مي شود با مو وع ترس آور در ارتداط اا ه

چگونه با فوبی مقابله کنیم؟

دچیار هیراس انید وجیود دارده بیا اییل حیال ممنیل اای
روینردها مدعدد برا مک ب افراد
انجییا ااییداماتی در خصییوص هییراس تنهییا در ییورتی ییرور بنماییید ی ایییل اخییدالل شییدید باشیید یییا بییا
زندگی روزمره تداخو داشد و فرد را درمانده نده در اییل خصیوص از رویدیرد شیناخدی رفدیار بیراي
درمای اادفاده مي شوده
درمای موثر هراس دو عنصر ا لی را در بر می گتیرد :نختی روییارویی بیا میواعتدی ی هیراس
آورا و دو مقابل با افنار ترس آوري با ا را در ارتداط انده

رویارویی با موقعیت ترس آور
رویارویی با مواعتی هیا تیرس آور بتیتار مهیف اای ؛ اییل امیر نتازمنید ایرار گیرفدل درمعیر اییل
مواعت ها و درعتل حال ندرل ا ح ا ی را اای ه از آنجیا ی انجیا چنیتل عملیی در یانوی مواعتی
هراس آور بتتار دشوار اا روش معمول ایرار دادی خیود درمعیر چنیتل شیرای ی الددی بیا رعایی
درج اخدی و آاانی آنهاا ه ایل امر ب مفهو فراهف آوردی التل مراتدی از مواعت ها هیراس انهتیز
و رویارویی با آنها ب ترتتب از مواعتدی با درج ترس مدر بی مواعتی هیایی اای ی بتشیدریل تیرس را
در شخص ایجاد می ننده ب عنوای نمون شخصیی ی دچیار اخیدالل عنندیوت هراایی اای میی توانید از
التل مراتب ذیو پترو ند:
 -1م الع درخصوص عنندوت ها
 -2تماشا تصویر یک عنندوت و اپس لمس آی
 -3تماشا نمون پالادتنی یک عنندوت و لمس آی
عنندوتی وچک در آی ارار دارد
 -4تماشا و لمس ب ر
 -5بتروی آوردی عنندوت از داخو ب ر
 -6برداشدل یک عنندوت بزر ه
برا ندیرل ا ی را در حیتل انجیا اییل ادتیو تمرینیات میی تیوای از تیل آرامیی و انجیا تمیریل هیا
تنفتی اادفاده رده ناگفد نماند باای ماندی در مواعت مورد نظر تا زمیای رفیع امیو ا ی را و عید
گریییز از ایییل شییرایی در وادییي ایی ح ا یی را بارایی بتییتار اهمتیی دارد ( گریییز تنهییا مییی توانیید
ا را را تشیدید كنید)ه اییل روش بی  22تیا  32داتقی زمیای نتیاز دارد امیا در نهایی بیا بیاای مانیدی در
مواعت هراس انهتز ا را از متای خواهد رف و بی تیدریخ خواهتید فهمتید ی امنیای نجیات در چنیتل
مواعتدی وجود دارد و حدی در آی احتاس آرام خواهتد رده

مقابله با افکار ترس آور
ینییی از راههییا مفتیید در ایییل زمتن ی شنااییایی افنییار تهدییید ننییده و نوشییدل آنهییا و اییپس چییال
آنهاا ه
ب م ال زیر دا نتد:

افکارمنطقی

بییا

افکار ترس آور
بارها بیا هواپتمیا ایفر یرده ا ؛ تیا نیوی اتفیاای نتافدیاده

ایل هواپتما اقوط خواهد رده
از خود درمقابو دیهرای یک احمق خواهف ااخ ه

اا ؛ ایل امل تریل روش برا افر اا ه
ایل ار را ادال انجا داده و توانتد ا با آی مقابل
دلتلی ندارد

ینف؛

ایل بار ندوانفه

ادال نتز چنتل احتاای داشد ا و برایف فاجع ا رو
اقوط خواهف رد و خواهف مرد

نداده اا ؛ ایل تنها یک ا

را اا و ب مل آاتدی

نخواهد راانده
رز اا بدانتد ا را امر طدتعی اا و آاتدی ب شما نخواهد رااند -بیدتریل حالی آی احتیاس
ب شما دا می دهده هر بیار ی بیا میواعتدی تیرس آور روبیرو میی شیوید آی را فر یدی
ناخوشایند اا
بییرا یلدی بییر ا ی را المییداد نتیید نی عییاملی بییرا وحشی ه وادییی ا ی را ییامال از متییای رفی بی خییود
یادآور نتد نجات یافد اید؛ دیوان نشده اید؛ ندرل خود را از دا نداده اید یا نمرده اید!
اگیر تیرس شییما از احتیاس حماای در مقابییو دیهیرای و اضییاوت منفیی از ایو آنهاای ویژگیی هییا
م ددی را دارید؛ مواعت ها مشابهی را در گذشد از پس آنها برآمده اید یا اظهارات م د دیهیرای
را برا خود یادآور نتده شاید نتد ب ناتوانی هاي خود گمانی بت نتت در مقایت با ناتوانی ها
دیهرای مندقدان تر عمو نتده بهر حال توج ب ایل نندی نتیز یرور اای ی تایتید شیدی از ایو تمیا
افراد امر بعتد اا ه

کی و از كجا به دنبال كمك باشیم؟
 اگر ایل هراس توانایی ها شما را برا هدای یک زندگی امو و عاد مخدو رده اای و هنیوز بی
پتشرفدی برا مقابل با آی دا نتافد اید
 اگر ایلب احتاس ا

را و درماندگی شدید می نتد

 اگر از حضور در مواعت ها هراس آور می گریزد
 اگر از لرزش تعر یا احتاس خجال هنها ارار گرفدل در مواعت ها اجدماعی رنخ میی بریید ییا
احتاس می نتد فااد توانایی ها اجدماعی هتدتد
با مشاورای دانشهاهی و مدخصصای در ایل زمتن مشورت نتده

