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 دبیرستان فرزانگان دو ) دوره اول(  

 بررسی اثرات اضطراب بر بدن:عنوان

سازمان سالمت  فیطبق تعر :بیان مسئله

از حد،  شیب یعاطف ای یاحساس فشار روح1انگلستان

در  استرس نام دارد. م،یستیقادر به مقابله با آن ن یوقت

اضطراب نوعی هیجان آزار دهنده است که بیش  واقع

از حد آن موجب بروز بسیاری از مشکالت 

 شود.روحی،روانی و حتی جسمانی می

فشار و  این است. اضطراب پاسخ طبیعی انسان به فشار روانی و استرساطالعاتی  :چکیده

نتواند  انسان که دهد می رخ مواقعی در حالت این معموالً د.تواند واقعی یا تصوری باشاسترس می

توان ر بدن، میباضطراب ترین عوارض از شایعبینی یا آن را کنترل نماید. پیش را کاری پیامدهای

تواند کیفیت زندگی را مختل اضطراب مزمن میکرد. به تنفس شدید و افزایش ضربان قلب اشاره 

تواند است، اما با این حال اضطراب می هاانسانثیر اضطراب در رفتار أچه بیشترین ت کند. اگر

ناشی از  اضطراب که دهدمینشان  شواهد .داشته باشد افراد نیزپیامدهای جدی بر سالمت جسمی 

 ژنتیک ،ترین عوامل اضطرابکی از مهمیای از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است. مجموعه

ی متعدد با هاژن، بلکه ترکیب داردبه خصوصی در این مورد نقش  ژن توان گفت کهنمی اما .است

 .چنین پیامدی را به دنبال دارداثرات کوچک 

 

شرایط روحی و روانی مشتمل بر  :اهداف تحقیق

تحت تأثیر عوامل تواند ژنتیکی باشد، اما اضطراب، می

در مورد ارتباط  هنوز اطالعات کافی.  .محیطی نیز باشد

 وجود ندارد ها و اختالالت اضطرابیبین ژن

[mj[ 

 عکس یا نمودار:

 

نوعی اختالل یا هیجان ازار دهنده  اضطراب و استرس :گیرینتیجه

هستند که بیش از حد معمول آن ممکن است به فرد آسیب های جدی 

به روشی برای که هرکدام  علل های مختلفی دارنداین اختالل   برساند

در  ولی از اصلی ترین علل ها ذهن و بدن ما تاثیرات منفی دارد

 اضطراب و استرس میتوان ژنتیک دانست

)اکبری،  ،)مجله پزشکی،سالمتی راستینه( :منابع

1399.) . (@wikiravan.ir،1399) 
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