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  القسم��ول 

  مقدمة

  

� �ال�لع �اضطراب � الأو��م��وبُ�عد�عالج �فعالية� الواسعةبفو�يا��ماكن �ز�ادة �جيًدا�ع��
ً

مثاال

ما�يقرب�من�: جميع�املر����يتعافون ال��ع���ذلك�أن� .العالج�النف�������عالج��عض�ا��االت�املحددة

،�و�20،�و��امال�ا٪�يحققون�تحسن20
ً

٪�يظ�رون�استجابة�60٪�ال�يتحسنون�أو�يحققون�تحسنا�ض�يال

ا�وأك���أداء
ً
،�من�ب�ن�أمور�أخرى،�بفضل�تحققت��ذه�النتائج�،كب��ة�و�امة�للعالج،�و�صبحون�أقل�أمل

���جعلت�من�املمكن�الوصول�إ������يص�أك���دقة،�وال IV و III-R و DSM-III التص�يفات�املستجدة�لـ

  .دقة��ك�� ث�و و�التا���يدعم�املز�د�من�البح

  

 Épidémiologieو�ائيات�

ع���مدى�ا��ياة� TPA الواسعة�بفو�يا��ماكن� الأو��م��وبال�لع� يقدر�معدل�ان�شار�اضطراب

ن�شار�أع����ش�ل�م��وظ،�حوا���٪�لدى�عامة�الس�ان،�اما����املجموعات�السر�ر�ة،�ي�ون�� �3ب�سبة�

10� �وحوا�� �النف���، �الطب �عيادات ��� ٪10�� ����30إ�� �املتخصصة �الطبية �العيادات ��عض ��� ٪

� �العص�ية �أو �التنفسية �أو �الد�ل��ية  �troubles vestibulaires, respiratoires ouضطرابات

neurologiques..عض�عيادات�أمراض����60ح���أن��عض�الدراسات��ش���ا���ان�شار�قد�يصل�إ������٪

  .القلب

حوا���ثلث�إ���نصف�املر����الذين��عانون�من�اضطراب�ال�لع�أيًضا��طّور ،�يالس�ان�لدى�عامة

  .أع���بكث������املجموعات�السر�ر�ة����ذه�ال�سبة� ،ةفو�يا��ماكن�الواسعمن�

  

  التطور�الطبي��

� �آلخر�وعادة ���ص ��ش�ل�كب���من �املرض �املرا�قة�يختلف�عمر�ظ�ور ما�يظ�ر�ب�ن�أواخر�سن

  .�عد�ذلك،�يتطور�املرض�عادة��ش�ل�مزمن�ومتقلب ومنتصف�الثالثي�يات،

�ت �الواسعةتطور ��ماكن ��فو�يا
ً
�ال�لععادة �نو�ات �ظ�ور ��عد �سر�ع �السنة��ش�ل �خالل �وغالًبا ،

  .�و��
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  القسم�الثا�ي

  تقييم�اضطراب�ال�لع�امل��وب�او�ال

   TPA الواسعةبفو�يا��ماكن�

Évaluation du TPA  

  

   �ذا�القسم�مقسم�ع���النحو�التا��

   DSM-5 وفًقا�لـ TPA  الواسعةال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن� معاي���ال���يص�الضطراب    .أ

  )الرعاية��ولية�- DSM-IV �صر�خوارزمية�ا�( ال���يص�الفار��.    ب

  سر�ر�ةالفحوص�شبھ�.    ج

  .التقييم�أثناءملستخدمة�املقاي�س�ا.    د�
 

حسب� الواسعة �ماكنال�بفو�يا��أو ال�لع�امل��وب� معاي���ال���يص�الضطراب. أ

DSM-5  
  

� ��نا ���عرضنقوم �املختلفة ال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا� الضطراباملعاي���ال���يصية�ل��وانب

�لـ TPAالواسعة����ماكن جميع��دوات�ال��� ،س�ند���م،�أي�لتجميع�من�اجل�ال�س�يل DSM-5 وفًقا

  .وعالجھ��مراضمن��لتقييم��ذا�النوع�عياديمن�املحتمل�أن�ت�ون�مفيدة�لل
  

  :DSM-5 نجد�ال���يص�ن�التالي�ن���
 

  Le trouble paniqueاضطراب�ال�لع� .1

  L’agoraphobie  الواسعةاضطراب�ا��وف�من��ماكن� .2
 

نحن� �ذين�ال���يص�ن�مستقالن،�نجد،� IVو  DSM III: ع���عكس�التص�يف�ن�الثالث�والرا�ع

�أن �الحظ �املش�لت�ن، ��لتا �وجود �عند �ال���يص�ن �نجري �محدًدا� DSM-5 ب�ساطة �أيًضا �أضاف قد

ع���س�يل�املثال�اضطراب�اكتئا�ي�( نف���والذي�يمكن�أن�يحدد�أي�اضطراب�" م��وب�بنو�ات�ال�لع"

عند�وجود�) املثال�الر�و�مع�نو�ات�ال�لعع���س�يل�(أو�ح���حاالت�طبية�معينة�) شديد�مع�نو�ات��لع

  .نو�ات��لع�تحدث�حصرً�ا����سياق��ذا�ال���يص
  

300.01 (F41.0) اضطراب�ال�لع Panic Disorder 

  A .أو الشديد ل��وف مفا�� ارتفاع �� ال�لع او�نو�ة���مة ،متوقعة غ�� متكررة �لع نو�ات 

 �عراض من )أك�� أو(  أر�عة وال���تظ�ر�خالل�ا ائق،دق غضون  �� الذروة إ�� وال���تصل الشديد �نزعاج

  :التالية
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 القلب سرعة تزايد أو القلب دقات خفقان،. 1

 �عّرق . 2

  ارتجاف أو ار�عاش. 3

  �حساس�بضيق����التنفس�أو��ختناق. 4

  مشاعر�باالختناق. 5

  ألم�أو�انزعاج����الصدر. 6

  الغثيان�أو�ضيق����البطن. 7

  �غماء أو الدوار أو الثبات عدم أو اربالدو  �حساس. 8

  قشعر�رة�أو�أحاس�س�با��رارة. 9

  )أحاس�س�با��در�أو�وخز(تنمل�. 10

  الفرد ي�ون  أن�(  ال��صية تبدد أو� )بالالواقعية مشاعر( الواقع� تبدد. 11
ً
  )ذاتھ عن منفصال

  "ا��نون �صابة�ب"ا��وف�من�فقدان�السيطرة�أو�. 12 

  .املوت من خوف. 13

�: الحظةم �بالثقافة �ا��اصة ��عراض ����يل �(يمكن �الرقبة،�مثل �وجع ��ذن، طن�ن

�السيطرة�عليھوالصداع �ال�يمكن �الذي �اعتبار��ذه��عراض� )،�والصراخ�أو�الب�اء ال�ي�ب��

  .كأحد��عراض��ر�عة�املطلو�ة
 

B .نالتالي��نصر �العنكال بواحد�أو�) أو�أك��(واحدة��انت�م��و�ة�خالل�ش�ر�واحد��نو�ة��قلع����:  

،�فقدان�ع���س�يل�املثال(فية�أو�عواق��ا�ا�شغاالت�مستمرة�أو�التخوف��شأن�نو�ات�ال�لع��ضا .1

  ").ا��نون �صابة�ب�"السيطرة،��صابة�بنو�ة�قلبية،�

� لسوء كب�� �غ��. 2 ،(  ال�لع ب��مات صلة ع�� سلوكال تكيف��
ً
�تجنب إ�� ��دف السلوكيات مثال

 .)املألوفة غ�� ا��االت تجنب مثل ال�لع، �اتنو  حدوث
 

C . � �ملادة �التا�عة �الفسيولوجية �التأث��ات �إ�� ��ضطراب �ُ�عزى �استعمال�(ال �سوء �املثال، �س�يل ع��

�أو�دواء �) املخدر، �أخرى �طبية �واضطرابات�(أو���الة �الدرقية، �الغدة ��شاط �فرط �اضطرابات مثل

  ).hyperthyroidism, cardiopulmonary disorders رئو�ة�-قلبية
 

D  .آخر نف��� بمرض أفضل �ش�ٍل  �ضطراب ُيفسر ال ) 
ً
 �استجابة فقط تحدث ال ال�لع ��مات مثال

 أو لألشياء �استجابة ول�س �جتما��، ا��صر اضطراب �� كما ،ا��وافية �جتماعية للمواقف

� مواقف �الفو�يا ��� �كما   ول�س املحددة،الفو�يا
ً
 الوسواس اضطراب��� كما للوساوس، استجابة

  ملا �استجابة ول�س الق�ري،
ّ

 الصدمة، �عد ما الضغط اضطراب �� كما ،الصدمية باألحداث ريذك

  .)�نفصال حصر اضطراب كما بھ، متعلٍق  ��ٍص  عن لالنفصال �استجابة ول�س
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 300.22 (F40.00)الواسعةفو�يا��ماكن�� Agoraphobia   

A .التالية ا��مس املواقف من  )أك�� أو( ن�اثن� حول  حصر أو م��وظ خوف:  

،(  العامة النقل وسائل استخدام. 1
ً
 ).توالطائرا والسفن والقطارات وا��افالت السيارات مثال

،(  واسعة مساحات �� التواجد .2
ً
 ).وا��سور  و�سواق السيارات مواقف مثال

 ).الس�نما ودور  ارحواملس التجار�ة املحالت مثل(  املغلقة �ماكن �� التواجد .3

 .الناس من حشد �� والتواجد طابور  �� الوقوف .4

  .دهفر مل امل��ل  خارج التواجد .5

B .ت�ون  ال قد املساعدة أن أو ال�رب، صعو�ة حول  �ف�ار �س�ب واقفامل �ذه يتجنب أو الفرد يخاف 

 أو لل��ز�املس�بة �عراض من غ���ا أو ال�لع، أعراض �شبھ أعراض ظ�ور  حالة �� متاحة

،(املحرجة
ً
  .)السلس من وا��وف السن، كبار عند الوقوع من ا��وف مثال

C .تث�� الواسعةفو�يا��ماكن� مواقف  
ً
 .ا��صر أو ا��وفدائما� تقر�با

D .تم�تحمل�ا�ت أو الرفقة، وجود وتتطلب ،�شط �ش�ٍل  الواسعةفو�يا��ماكن� حاالت مواقف تجنب يتم�

 .حصر أو شديد خوفب

E. الذي الفع�� ا��طر�ناسب�مع�ي ال �صرا� أو وفا�� � 
ّ
 وللسياق فو�يا��ماكن�املفتوحة املوقف لھش�

  . الثقا�� �جتما��

F  . التجنب�صر�و ا� ا��وف، ي�ون  
ً
 .أك�� أو أش�ر لستة نموذ�� �ش�ٍل  و�دوم مستمرا

G .ضيقا التجنب، وأ�صر�ا� ا��وف، �س�ب  
ً
  سر�ر�ا

ً
  أو م�ما

ً
 أو ��ادي�� أو �جتما�� �داء �� انخفاضا

 .�خرى  ال�امة �داء مجاالت أو امل��

H. التجنبا��صر�و  ا��وف،يظ�ر�� )بارك�سون  مرض �معاء، مرض�ال��اب (أخرى  طبية حالة فرتتو  إذا 

 .مفرط�ش�ل�

I .،فسر ال التجنب او�ا��صر  ا��وف
ُ
�املثال آخر، نف��� مرض بأعراض أفضل �ش�ٍل  ت  ال ،ع���س�يل

 �و كما( فقط �جتماعية املواقف ع�� تنطوي  ال الظر��، وعنمن�ال محددة، فو�يا�ع�� �عراض تصرتق

  ترتبط وال ،)�جتما�� ا��صر اضطراب �� ا��ال
ً
 ،)الق�ري  الوسواس اضطراب �� كما( بالوساوس حصرا

 ش�ل �شوه اضطراب �� ا��ال �و كما( ا��سدي املظ�ر �� بال�شو�ات أو املدركة عيوبلل فقط ترجع وال

 من ا��وف أو ،)الصدمة �عد ما الضغط اضطراب �� كما( الصدمية� يذكر�باألحداث بما أو ،)ا��سم

 .)�نفصا�� حصر اضطراب �� ا��ال �و كما( �نفصال
  

 حالة �انت إذاو  ،ال�لع اضطراب وجود عن النظر بصرف الواسعة �ماكنفو�يا� ���يص يتم :مالحظة

  .ال���يص�ن كال وضع في�ب�� ،الواسعةفو�يا��ماكن�و  ال�لع اضطراب عاي��م �ستو�� الفرد
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،�كما�س��ى����العديد�من�ال���يصات�املختلفة�تظ�ر يمكن�أن� ،نو�ة�ال�لع����يصاال��ش�ل�

،����حالة��ذا��ضطراب ،،�فإن�ما�يم���اضطراب�ال�لع��و�وجود�نو�ات��لع�عفو�ةع���مستوى�املعاي��

،�لكن�خصوصي��ا��عتمد�قبل��ل����ء�خوافيةعدة���مات��س�ب�التعرض�ملحفزات��يمكن�أن�تحدث

 .ع���الطبيعة�التلقائية�لبعض�م��ا�ع����قل
 

   Diagnostic Différentiel ال���يص�الفار��. ب

  1.2ا��دول�

 الرعاية��ولية�- DSM-IV �صر�خوارزمية�ا�

)American Psychiatric Association, 1998( Algorithme de l'anxiété du DSM-IV-Soins Primaires 

 

  : )العيادي(ا��دول�السر�ري شمل��قد�

 ا��وف،  

 ا�شغاالت�،  

 ملتكررة�والتطفلية�وغ���املناسبة�ف�ار�أو��يماءات�ا،  

 غ���م��رة�جسديةش�اوى�. 

� ��انت �إذا �ما �بتقييم �قم �مادة �أو�استعمال �عامة �طبية �ا��صر�حالة ��ان �إذا �وما �دوًرا ال�تلعب

  يمكن�تفس��ه��ش�ل�أفضل�من�خالل�اضطراب�عق���آخر

  اضطراب�القلق��س�ب�حالة�طبية�عامة  F06.4  .أ 

�  .ب  �املخدرة �املواد �عن �الناجم �القلق ��دو�ة(اضطراب �ذلك ��� للتعرف��57 .انظر�ص( )بما

 ).حددةامل الرموز ع���

 .اضطرابات�عقلية�أخرى   .ج 

 1املرحلة�

  :ان�متكررة،�فانظر�اذا��لعنو�ات��يتضمن��العياديإذا��ان�ا��دول�

  أو�بفو�يا��ماكن�الواسعةاضطراب�ال�لع�امل��وب� F40.0 .  .أ 

F41.0  فو�يا��ماكن�الواسعةاضطراب�ال�لع�بدون�  

�  .ب  �اضطرابات �سياق ��� �تحدث �ال�� �ال�لع �( �خرى �ا��صر نو�ات �س�يل �الاملثالع�� �فو�يا،

�ة�جتماعي �م، �اضطرابةحددفو�يا �الصدم�، ��عد �ما �الوسواس�ةالضغط �اضطراب ،

 ).الق�ري 

2املرحلة�  

� ��انت �إذا �ي العياديا��دول �تضمن �املقلق �أو�ال��قب �أو�التجنب �أو�أك���من�ا��وف لواحد

  :املواقف�املحددة،�فانظر�اذا��ان

�� F40.1  .أ  ��جتماعية �ال��ص�(الفو�يا �ف��ا �يتعرض �قد �ال�� ��جتماعية �املواقف تجنب

  ).ملالحظة��خر�ن

  ).تجنب����ء�أو�موقف�مع�ن( محددة�فو�يا� F40.2  .ب 

�� F40.0  .ج  �امل��وب �ال�لع �الواسعةباضطراب ��ماكن �يصعب�( فو�يا �ال�� �املواقف تجنب

3املرحلة�  
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  ).ف��ا�ال�روب����نو�ة��لع

تجنب�املواقف�ال���(مع�عدم�وجود�تار�خ�الضطراب�ال�لع�الواسعة���ماكنفو�يا�� F40.0  .د 

 ).يصعب�ف��ا�ال�روب����حالة�أعراض��شبھ�ال�لع

ا�من�حاالت��نفصاليتضمن� العياديا��دول��إذا��ان
ً
  :،�فانظر�اذا��انخوف

F93.0 حصر��شأن�حاالت��نفصال�عن����اص�الرئ�سي�ن�الذين�( حصر��نفصال�

 ).يتعلق��مر�باملوضوع

4املرحلة�  

ا�أو�مخاوف�تتعلق��يتضمن العياديا��دول��إذا��ان
ً

) الوساوس( املستمرةباألف�ار�املتكررة�و قلق

  :فانظر�اذا��ان،�)الق�ر�ة( أو��فعال�العقلية�املتكررة�يةسالطقالسلوكيات�أو�/و

: F42.8 � اضطراب�الوسواس�الق�ري 

5املرحلة�  

  :فانظر�اذا��ان،�معا�شة��حداث�الصدمية�الكب��ة�بإعادة مرتبط العياديا��دول��إذا��ان

إذا�استمرت��عراض�ملدة�أر�عة�أسابيع�ع���(اضطراب�الضغط�ما��عد�الصدمة�� F43.1  .أ 

  ).�قل

 ).إذا�استمرت��عراض�ملدة�تقل�عن�أر�عة�أسابيع( حالة�ضغط�حاد� F43.0  .ب 

6املرحلة�  

واستمر����شطة�إ���أك���من�نوع�واحد�من��حداث�أو�إذا�امتد�ا��صر�و��شغاالت�الشديدة�

  :فانظر�اذا��ان،�ألك���من�ستة�أش�ر

  : F41.1 ا��صر�املعمم� 

7املرحلة�  

�
ً
  :،�فانظر�اذا��انلعامل�ضغط�نف����اجتما���معروفإذا�ظ�رت��عراض�استجابة

F43.2 أو��صرضطراب�التكيف�مع�ا�ا�،  

F43.2 واملزاج�املكت�ب��صر ضطراب�التكيف�مع�ا�ا� 

8املرحلة�  

ابدون�معاي���أي�من�اضطرابات�ا��صر�املذكور سر�رً�ا��بارزاإذا��ان�ا��صر�
ً

،�فانظر�اذا�ة�سابق

  :�ان

F41.9 اضطراب�ا��صر�غ���محدد�  

9 املرحلة  

،�فانظر��عراضالعيادي�أنھ�ال�يوجد�اضطراب،�ولكنھ�يرغب�������يل�وجود�املختص�إذا�قرر�

  :اذا��ان

: R45.0 ا��صر�  

10املرحلة  

 

� �ا��طوة �تر ���1 �ال�لع، �اضطراب �حالة ��� �عامة، �طبية �حالة �وجود �اس�بعاد �يجب تبط�أ،

أو������زماتية����الغالب�با��االت�الطبية�ال���تظ�ر�مع��عراض�ال���تحدث����قال���يصات�الفار 

�محددة ��� .نو�ات �ال���يصات ��ذه �: �عض �الدم �ضغط  l’hypotension الوض��انخفاض

orthostatique�� �الصدر�ة �الذبحة ،l'angine�� �القلب �ضر�ات �مشا�ل ،les problèmes de rythme 

cardiaqueالر�و��،l'asthmeالصد��،�الصرع�� l'épilepsie temporaleة،�الدوخة�الوضعية�ا��ميد les 

vertiges positionnels bénins� �العابرة �الدماغية �ال��و�ة �نقص ،les ischémies cérébrales 

transitoiresفرط��شاط�الغدة�الدرقية�، l’hyperthyroïdie.  
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الناجمة�عن�مادة�أو�عن�طر�ق�����اب��ا��صر ضطرابات�،�س�تم�اس�بعاد�اب�1ا��طوة����

  .من�مادة�بما����ذلك�املواد�مثل�الكحول�أو�املخدرات�أو��دو�ة

ا��ش�ل�خاص�إلم�انية�ج،��ضطرابات�العقلية��خرى ����1املرحلة�
ً
،�يجب�أن�ي�ون�املرء�مدر�

  .حدوث�نو�ات�ال�لع�كجزء�من�نو�ة�اكتئاب�شديد

�اس�بعا �يتم �عندما �ال���يصات ��ذه �د �تلقائيةظ�و مع �ل�ست �و�� �ال�لع �نو�ات �ت�ون�ر �فقد ،

� �اضطراب �من �كجزء ��س�ب��حصر موجودة �ال�� �للمن��ات �التعرض �أو�توقع �التعرض ��س�ب آخر�إما

� .�صرا� �اضطرابات �تقييم �املختلفة �صرا�س�تم �مثل ��جتما�� �صرا�، �و د،�املحد��صر ا�،

�الق�ري  �الوسواس �اواضطراب �،�واضطراب �الصدمةلضغط ��عد �ما �الضغط � �وحالة ��صر ا�،�و ا��اد،

باإلضافة�إ���معاي���ال���يص�ل�ذه�الوحدات،��ناك��عض��سئلة��ساسية�ال����ساعدنا���� .املعمم

ر�ما�ت�ون��سئلة��ك���قيمة����تلك�ال����سمح�بتحديد��ف�ار�أو� .�و �صرا�توضيح�أي�اضطراب�

 :أو�ا��طر�الذي�يتوقعھ�ال��ص�عند�الشعور�با��صر،�ع���س�يل�املثال�ش�ل�أك���تحديًدا�املخاوف�

�تجعلك" �ال�� �النموذجية �املواقف �بوصف �او �قم ���� "قلًقا؟�محصورا �يدور �الذي �ما �املواقف، ��ذه ��

  "ذ�نك؟�ما����مخاوفك؟�ما��و�ا��طر�الذي�تخاف�منھ؟�

غوط�نفسية�ضلرد�فعل�و�انت�تحدث�ك �صرا�إذا�لم�يفسر�أي�من��ذه�ال���يصات�أعراض�

 .أو�املزاج�املختلط �صرا�،�فيجب�النظر�������يص�اضطراب�التكيف�مع�اجتماعية�يمكن�تحديد�ا

�ش���أن�وجود�العامل�ضاغط�سيؤدي�إ���تفاقم�أي�اضطراب�حصر�محدد،�لذلك،�فإن�مجرد�وجود�

���� �باألحرى ��و �ال���يص �و�ذا �التكيف ��� �اضطراب �عن �ل��ديث �يكفي �ال �ضغط يص�عامل

�نف���� �ضغط �عامل �بمناسبة �ا��صر�سابق ��ضطراب �تفاقم �مسألة �مجرد �ال�ي�ون �عندما لإلقصاء

  .اجتما��

� �اضطراب ��ان �غ���محدد��صرا�إذا ����يص �استخدام �فيمكن �تحديده، �يمكن �ال �ولكن ،

� � �صر،ا�الضطراب �أعراض ��ناك ��انت �ولك��ا�ال�تكفي�لت��ير����يص� حصرإذا �اس�شارة، �ستد��

  .DSM-IVف���،�فيمكن����يل�ا�كأعراض�ع���املحور��ول�لـ�اضطراب�ن

��عرفھ� �ما �وأن �العالئقية �بمشا�ل �عموًما �مرتبطة �املفجرة �العوامل �ت�ون �أن ا
ً
�أحيان �يحدث كما

� �املشاعر�غ���السارة �من �مز�ج �الواقع �حصر��و��� �أنھ �ع�� �(املر�ض �وا��زن �والعداء ��س��...) القلق

  .ذلك����احتمال�أن�ي�ون��ذا�اضطراًبا�أو�سمات���صية�سنفكر��عد dysphoria انزعاج

� �اضطراب �من ��عانون �الذين ����اص �نصف �حوا�� �أخرى،���صر ا��عا�ي �نفسية �حاالت من

آخر�أو�اضطراب�اكتئا�ي�شديد�أو�مش�لة��عاطي�مواد�أو�اضطراب�����حصر غالًبا�ما�ي�ون�اضطراب�

ر�ما�يرجع��ذا� �لع�يرتبط�بارتفاع�مخاطر��نتحار،ال��صية،�وتجدر��شارة�أيًضا�إ���أن�اضطراب�ال

  .�خ����ش�ل�رئ�����إ����ذا��عتالل�املش��ك
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  عياديةالالفحوص�شبھ�. ج

Examens Paracliniques 
  

يجب�يجرى�لدى�جميع�املر����الذين�يتع�ن�لد��م�ال���يص�املحتمل�الضطراب�ال�لع�مجددا،�

�ذلك ��� �بما �مخت��ي �وتقييم �جيد �بد�ي � TSH فحص �الذرقية، ��رمون �م�شط ��قل �ع��  La واحد

thyréostimuline )  thyroid-stimulating hormone).( سيضيف�معظم��طباء�أيًضا،�بطر�قة�منتظمة�إ���

 �formuleعداد��امل�لعناصر�الدم�: س�يل�املثال�ع��(حد�ما،�فحصا�استكشافيا�للدم�وأمراض�الك���

sanguine complèteن�،�والكر�ات�ن�créatinineاملنحالت�الك�ر�ائية ،�و électrolytes (وس�تم�استكمال�

�ا�املر�ض�أو�ال���تم�الكشف�ع��ا�من�خالل�مراجعة�أنظمة�ا��سم�الفحص�وفًقا�لألعراض�ال���صرح��

  .والعالمات�ال���لوحظت�خالل�الفحص�البد�ي

فإننا�ندعو�الطب�ب�لشرح�إذا�ظ�ر�من�التقييم��و��،�أن����يص�اضطراب�ال�لع�يبدو�مر�ً�ا،�

ت�ظ�ر ان��عد��ُوضعذلك�للمر�ض����البداية�لتجنب�شعور�املر�ض�بأن����يص�اضطراب�ال�لع�قد�

من�مص��ة�املر�ض�معرفة�أن�ال���يص��ك���احتماال��و�اضطراب� .�ختبارات�املخ��ية�ا��ا�عادية

عزى�إ���حالة�طبيةال�لع�وأن�الفحص�شبھ�السر�ري���دف�فقط�إ���التأكد�من�أن��عرا
ُ
�مجرد�.ض�ال��

�تث�يتإ��� يميل�،فو�يا��ماكن�الواسعة�م��وب�او�ال ال�لع� انتظار�نتائج��ختبار�ل���يص�اضطراب

� �طبية �احتمال�وجود�حالة ��شأن �عن� .ضمنيةالشك �ي��اجع �الطب�ب �ذلك�أن ��عد �يفكر�ال��ص قد

� � اضطراب���يص �ال ال�لع �او �الواسعة�م��وب ��ماكن �ا��سدي� فو�يا �الس�ب �يجد �لم ألنھ

�دائًما�م�ًما .النزعاجھ
ً
  .يمكن�أن�يصبح��ذا�الشعور�عامال

�الط��� �التقييم �من �املز�د �يتع�ن �غ���نمطية، ��عراض �أو��انت �متأخرا �ال�لع �ظ�ر�اضطراب إذا

   .الس�بعاد�اضطراب�ا��صر�الناجم�عن�حالة�طبية�أو�مادة�ما

  .سن�أك���يرتبط�غالًبا�بنو�ة�اكتئاب�شديد���مجددا�نذكر�أن�ظ�ور�اضطراب�ال�لع�
  

  

 املستخدمة�وقت�التقييم�املقاي�س�ست�يانات�و . د

Questionnaires et inventaires utilisés au moment de l’évaluation 
أعراض�املر�ض��ش�ل���يح�وتقييم�شد��ا����التناول�املعر���السلو�ي،�من�الضروري�تحديد�  

�ال �العملية �قبل�بدء �القاعدي(عالجية �العالج� .)خط �أثناء ��ذه �القياس �أدوات �استخدام �إعادة �يتم ثم

،�يمكن�استخدام�فو�يا��ماكن�الواسعة�م��وب�او�ال ال�لع� اضطراب �� و�����ايتھ�لقياس�الفعالية،

    ).Brillon, 2000(العديد�من��ست�يانات�أو�املقاي�س

�تقار�ر� �عن �عبارة �نقدم�ا �ال�� �املقاي�س �العيادي،جميع �عمل �ل�س�يل ���� ذاتية �تجد�ا سوف

  .القسم�الثامن
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  Grille d’auto-observation des attaques de panique لنو�ات�ال�لعشبكة�املراقبة�الذاتية�.  1

� �إ�� �الشبكة ��ذه �حول ��دف �املعلومات ��جمع ���يح ��ش�ل �ال�لع �الوقتنو�ات �نفس مع� و���

�و�ف�ار�ال���تصاح �ا��سدية �املر�ض ،��ا�حاس�س ����ل ��ش�ل �نو�ة�من�م��قب�ومستمر، ��ل ،

�ال�لع �ت ،نو�ات �ال���تحدث��ش�ل�ف�� �املمكن�تحديد�تواتر�ال��مات�وشد��ا�و�سبة�تلك �من جعل

�عفوي  �املفيد، �من �ي�ون �ما �البدء�غالًبا �قبل �املر�ض �مع �مثال �ا��يدتقديم �الف�م �لضمان ،� من�،

،��عزز��ذه�الشبكة�توثيًقا�أفضل�ل�ذا�البعد�امل�م��لع�خالل�العالجحدوث��ل�نو�ة�����يلخالل�

  .لالستجابة�للعالج

   Inventaire de Beck pour l’anxiété ل��صر�Beckمقياس�.  2

ال�لع� اضطراب �سمح��ذا�املقياس�بتحديد��عراض�غ���املحددة�ل��صر�ال���قد�تصاحب�اضطراب

يًضا�ع���درجة�عامة�ملستوى�ا��صر�نحصل�أ �ش�ل�خاص،�فو�يا��ماكن�الواسعة�م��وب�او�ال 

  .الذي�يمكن�إعادة�تقييم�ا�الحًقا�لقياس�التطور 

   PHQ-9 Inventaire de Beck pour la dépression ou leمقياس��لالكتئاب�او�الـ�.  3

تحديد�وقياس�ب املقاي�س��ذه�،��سمحو�كتئاب�م�م�أيًضا�ا��صر �عتالل�املش��ك�ب�ن�اضطرابات�

  .كتئاب�لدى�ال��صشدة�أعراض��

�ل قائمة  .4 �بال�سبة �با��ركة �لمصاب �الواسعة ��ماكن  IMA(Inventaire de mobilité pour(فو�يا

l'agoraphobe           

 .�سمح��ذا�املقياس�بتحديد�درجة�تجنب�ا��وف�من��ماكن�الواسعة����عدة�مواقف�محددة

   Questionnaire sur les pensées phobiques (QPP) است�يان�حول��ف�ار�ا��وافية.    5

من�خالل�املساعدة����تحديد��البناء�املعر��يمكن�أن�ي�ون��ذا�املقياس�مفيًدا����التحض���إلعادة�

 .الرئ�سية�للمر�ض�ا��وافيةأف�ار�
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  القسم�الثالث

  الفعالية�وانتقاء�ا��يارات�العالجية�املختلفة

Efficacité et sélection 

des différentes options thérapeutiques  

 

 
ُ
�للعالجت ��ستجابة �أن �السر�ر�ة �الدراسات �الضطرا�ظ�ر �السلو�ي �املعر�� ال�لع� بالنف���

يتم�دعم� )٪90إ����75تحسن�م��وظ�ب�سبة�(جيدة��ش�ل�عام� فو�يا��ماكن�الواسعةبم��وب�او�ال�

�و  �الضابطة �الدراسات �من �العديد �خالل �من �النتائج �الدر �ذه  .méta analyses التلو�ة�ةيالتحلياسات

� ��ك���ش�رة �املمارسة �توصيات��ختيار��ول�ألدلة �من�ب�ن �أيًضا �السلو�ي �املعر��  APA(�عت���العالج

Stein et coll. 2009, CANMAT Swinson et coll. 2006, NICE 2011.( إن�الوجود�املصاحب�الضطراب�

 ال��صية�يُ 
ّ
ظ�ر�دراسات� ).نخفض�بالنصف�تقر�باعدالت��ستجابة�للعالج�تم( �بؤ�ش�ل�كب���الت�لظل

ُ
ت

�عموًما� �يحافظون �السلو�ي �املعر�� �للعالج �إيجابية �استجابة �لد��م �الذين �املر��� �أن �الطولية املتا�عة

  .ع����ذا�التحسن��عد���اية�العالج

أيًضا�) �كتئابلقو�ة�ومضادات�ا� benzodiazépinesالب��ودياز�ب�نات(كما�ان�لألدو�ة�النفسية�

�اضطراب �عالج �نجاح�جيدة�جًدا��� �الواسعةبال�لع�م��وب�او�ال� الضطراب معدالت ��ماكن . فو�يا

� �يالحظون �الذين �املر��� �من �عالية ��سبة ��ناك �ذلك، �ومع �ظ�ور ��عراض �عن�مجددا �التوقف �عد

ب��ودياز�ب�ن،�باإلضافة�يبدو�أن�معدل��نت�اسة�ي�ون�أع���وأسرع�عند�����اب�من�ال .تناول�الدواء

�وقد� �السلو�ي �املعر�� �للعالج ��ثار�املفيدة �مع �يتداخل �الب��ودياز�ب�نات �استخدام �يبدو�أن �ذلك، إ��

�ذه�����سباب�ال���تجعل� .ي�س�ب����التبعية�أو�سوء��ستعمال�لدى����اص�املعرض�ن�ل��طر

�معظم�املعا���ن�النفسي�ن�املعرفي�ن�السلوكي�ن�يفضلون�مل
ً
رضا�م�استخدام�مضادات��كتئاب�بدال

  .من�الب��ودياز�ب�ن�إذا�لزم��مر�استعمال�دواء

فو�يا��ماكن�بال�لع�م��وب�او�ال� الضطراب  للعالج�املعر���السلو�يترتبط�ا��دود�الرئ�سية�

��ضطراب الواسعة ���ذا �مصاب �مر�ض �ألي �يمكن �متاًحا، �ي�ون �عندما �املحدود، ���� بتوافره و�رغب

���حالة�عدم�توفر�معا��،�يمكن�اق��اح�كتب�املساعدة�الذاتية�للمر�ض� ذلك،�ان��ستفيد�من�تجر�ة،

)Marchand et Letarte 2004, Emery 2000(الذاتية� �املساعدة �ومواقع  : MoodGym( مثل�،

https://moodgym.anu.edu.au ou Living life to the full : www.llttf.com/(الدعم�� �مجموعات ،

   .حيث�يتقاسم�املشار�ون�أدوات�العالج�املعر���السلو�يب

فو�يا�بال�لع�م��وب�او�ال�يق��ح�معظم�العياديون����البداية�العالج�بمفرده����حالة�اضطراب�

املتوسط�من�ال�لع�ا��فيف�إ���املعتدل،�و�إضافة�مضاد�لالكتئاب����حالة�اضطراب� �ماكن�الواسعة
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ن�الضروري�أيًضا�مراعاة�ما�يفضلھ�املر�ض،�بمجرد�أن�ي�ون�ع���دراية�بالطبع�سي�ون�م .إ���الشديد

 .جيدة�بالبدائل�املختلفة
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  القسم�الرا�ع

  (TPA) فو�يا��ماكن�الواسعة�بال�لع�م��وب�او�ال� الضطراب�دوا�يالعالج�ال

Traitement pharmacologique du trouble panique avec ou sans agoraphobie (TPA) 
 

ال�لع�م��وب�او� �ناك�فئتان�رئ�س�تان�من��دو�ة�ل�ما�فعالية�مماثلة��س�ًيا����عالج�اضطراب

إلعادة�امتصاص�الس��وتن�ن��ة�نتقائي�اتاملثبط :مضادات��كتئابTPA) (ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة�

inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ]ISRSs[  إلعادة��و� ��نتقائية املثبطات

مثبطات�و  tricycliquesمضادات��كتئاب�ثالثية�ا��لقات�و  ISRNsالنورأدر�نال�ن�-امتصاص�الدو�ام�ن

� ��م�ن �أحادي �املؤكسد ت�والب��ودياز�ب�نا ]Inhibiteurs de la monoamine-oxydase ]IMAOلألنز�م

benzodiazépines ]BZD.[ عتبارات�العامة�الرئ�سية�ال���يمكن�أن�توجھ�اختيار�الطب�ب�من�ب�ن��ذه��

� �السابقة، �الدوائية �العالجات ��� �املختلفة �لألدو�ةاملش��ك�و�عتاللالفئات �ا��ان�ية �والتأث��ات ،�،

  .املر�ض،�وا��اجة�إ���استجابة�سر�عة�والضرورة�الكب��ة��س�يا�للعالج�طو�ل��مد�وتفضيل

يمكن�تحمل� ال�دف�من�العالج��و�اختفاء�جميع�نو�ات�ال�لع�ال�املة،�وخاصة�النو�ات�العفو�ة،

� �ا��زئية �يخاطر�) �عراض�أقل(النو�ات �الطب�ب �فإن �آثار�ا��صر، �جميع �التخلص�من �محاولة �تم إذا

   .بوصف�جرعة�كب��ة،�خاصة�مع�الب��ودياز�ب�نات

ال�لع� اضطراب ة�من��ذه�الفئات�فيما�يتعلق��عالجدعونا��ن�نرى�ا��صائص�املحددة�ل�ل�فئ

  :�ذا�القسم�مقسم�ع���النحو�التا��،�)TPA(م��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة�

  Les benzodiazépines الب��ودياز�ب�نات   .أ

 inhibiteurs sélectifs de la recapture deإلعادة�امتصاص�الس��وتن�ن��ة�نتقائي�اتاملثبط   .ب

la sérotonine ]ISRS[  الدو�ام�نو� �امتصاص �إلعادة ��نتقائية النورأدر�نال�ن��- املثبطات

]ISRN.[   

  مضادات�اكتئاب�أخرى�   .ج

  .اعتبارات�أخرى    .د

  

  Les benzodiazépines (BZD) الب��ودياز�ب�نات  . أ

� BZD تقلل �القلق �من �وتقلل �ال�لع �وتكرار�نو�ات �شدة ��س�با��� من �تجنب لدى�وكذلك

م����ا�الرئ�سية����سرعة�عمل�ا�مما�يجعل�من�املمكن�السيطرة�ع��� .الواسعة�ماكن�صاب�ن�بفو�يا�امل

�قص���للغاية �وقت ��� ��،�عراض �خطر�سوء ��و �الرئ���� ���ستعمالوعي��ا الفسيولو���و�عتماد

�ي ذيال�والنف��� �املتوسط �ع���املدى �استخدام�ا �املف .والطو�ل�تج�عن �توقف�ا �يؤدي �ظ�ثم �إ�� ور�ا��

�ارتدادية �ل�اأعراض �وصف�ا �تم �ال�� �لألعراض �أك���وضوًحا �عودة �أي ��ذه� ،، ��رتداد �أعراض ت��ب
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،�وال�زات،�وتوتر�العضالت،�والغثيان،�وآالم�البطن،�وح����ياجا��صر،�و�رق،�وال: أعراض�����اب

  .�شنجات�����عض��حيان،�وما�إ���ذلك

��ش��� �ال�� �املعطيات ��عض �تمار�ن��ناك �ممارسة �من �عل��ا �ا��صول �تم �ال�� �امل�اسب �أن إ��

�الدواء �تناول �عن �التوقف �عند فقد
ُ
�ت �ما �غالًبا �الب��ودياز�ب�نات، �تناول �مع �تبعا��.التعرض يبدو�انھ

 والعالج�املعر���السلو�ي BZD للتحسن�السر�ع�لألعراض،�يميل�املر����الذين�وصف�ل�م�مز�ًجا�من

TCCوعكس�ذلك،�ي�سب�املر����الذين�وصف�ل�م� �ش�ل�أسا����إ���الدواء،�إ���ا�ساب��ذا�التحسن�

�العالج،� �إ�� �السلو�ي�تحس��م �املعر�� ��كتئاب�والعالج �مضادات �من �ا��فاظ� مز�ًجا ��ؤالء�يتم ولدى

  .ع���امل�اسب��ش�ل�أفضل

وع��مقارنة�بمضادات��كتئاب��و�عدم�وجود�تأث���مضاد�لالكتئاب�و�ش���مجم BZDs عيب�آخر�لـ

 قابلة�للمقارنة�مع�فعالية�مضادات��كتئاب،�إال�أن��BZDsذه�العوامل�أنھ�ع���الرغم�من�أن�فعالية�

BZDs  ل�ست�ا��يار��ول��ش�ل�عام.  

�الواسعة اضطراب لعالج ��ماكن �بفو�يا �ال �او �م��وب �الب��ودياز��ناتال�لع �أقوى �فان ، 

BZDs،le clonazépam )Rivotril (و l’alprazolam)Xanax(، ،غ���ا� �من ��ك���استعماال يفضل� ��

ألن�نصف�حياتھ�أطول،�يمكن��عد�ذلك�وصفھ�صباًحا�� �le clonazépamطباء����أغلب��حيان�دواء

معھ،����حقي�تھ�أو����سيارتھ،�بل�ترك�ا�����باألدو�ةو�ذا��سمح�بدعوة�املر�ض�لعدم��حتفاظ� ومساًء،

  .بعية�النفسيةالصيدلية،�مما�يقلل�من�مخاطر�الت

ملغ�يومًيا��افية�للسيطرة�ع���نو�ات�ال�لع،�ولكن��2إ����1غالًبا�ما�ت�ون�ا��رعات�املعتدلة�من�

التخلص�من��أردناملغ�يومًيا،�خاصة�إذا������6عض��حيان�نضطر�إ���وصف�كميات�أع���تصل�إ���

يمكن�تقسيم�ا��رعات� السلو�ي،�تم�مرافقتھ�بالعالج�املعر���إذاغ���مرغوب��أمر �ذا� .ا��صر��س�با��،

�حالة�وصف��من ��� �جرعات�يوميا �ثالث �إ�� �من�،�أو�clonazépamجرعت�ن �جرعات �إ���خمس ���ثالث

  .l’alprazolamحالة�وصف�

�ستمر�ع���املدى�الطو�ل،�والذي�ي�ناقض�مع�� BZDيبدو�أن�التأث���املضاد�لل�لع�ومز�ل�للقلق�للـ

  .يتطور�مع��ستخدام�املطول �ھأن�تحمل�التأث���امل�دئ�واملنوم�الذي�يبدو 

�و  �الشا�ع، �لالعتقاد ا
ً
�خالف �والذين ��دو�ة �ل�ذه �املستعملون �خطر�مثل�فان �عوامل �لد��م ل�س

� �ال��صية���تار�خ �اضطرابات ��عض �أو �املخدرات ��عاطي �أو �الكحول ��عاطي �ما �نادًرا ��س�ئون ،

ذين��عانون�من�أنواع��دمان�أو�من�يجب�تو���ا��ذر�الشديد�قبل�وصف�ا�لأل��اص�ال. استخدام�ا

ا�باالندفاعية،
ً
�ناك�أيًضا�خطر�أك����أننالحظ� اضطراب�ال��صية�خاصة�إذا��ان��ذا��خ���مرتبط

  .لدى����اص�الذين��عانون�من�مشا�ل�معرفية�مثل�ا��بل�أو��عاقة�الذ�نية�كفال�رفعل
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،�فإن�استخدام�ا�لف��ة�طو�لة�سيؤدي� BZDsاستعمال�الـ��س�ئون  �فرادح���لو��ان�القليل�من�

ولف��ات��بجرعات�عالية�تم�وصف�او�لما�،�مصدر�أعراض�����اب��عت�� ���ال�ةالفسيولوجي�تبعيةإ���ال

  .اوس�تع�ن�القيام�بھ�ببطء�وتدر�جي�ا���ا��مصعو�ة��تزاد�لما�،�طو�لة�من�الزمن

قد�ي�ون��ستخدام�حسب��ع���قاعدة�منتظمة، BZDs ���حالة�اضطراب�ال�لع،�يتم�استخدام

�إذا��ان�����عض�املناسبات
ً
� BZDsلكن�إذا��ان��ستخدام�متكرر�وغ���منتظم�للـ�. ا��اجة�مقبوال

ً
غالبا

عراض�ما��س�ب�مشا�ل����النعاس�وتأث��ات�ا��ان�ية��خرى�املرتبطة�بأعراض�الذروة�����ستخدام�وأ

� �و ����اب �عودة �املرتبطة �ال�لع �بنو�ات �و التخفيض �تد�� �" أحياناال�� �ذروة  "�نخفاضظا�رة

«phénomène pics-creux».  

�الستخدام �امليل �ع�� �غالًبا ��عمل �ا��صائص ��ذه ��ش�ل� BZDs �ل ��كتئاب، �مضادات مع

ال�لع�م��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن� اضطراب�انتقا��،����بداية�العالج�لدى�املر����الذين��عانون�من

  .ث�ت�ون��ستجابة�السر�عة�ضرور�ةالشديد،�حي )TPA(الواسعة�

ا�بنفس�الطر�قة�ل�س�يل�إدخال�مضادات��كتئاب،
ً
يتم�استخدام�ا� ال���يتم�استخدام�ا�أحيان

��عد� �البارزة ��ستمر��عراض �عندما �الطو�ل، �املدى �وع�� �متأخر�جدا ��ش�ل ��حيان ��عض ��� أيًضا

  .و�ش�ل�امثل) عر���السلو�يبما����ذلك�العالج�امل(تجر�ة�خيارات�ا��ط��ول��خرى�

 

��ة�نتقائي�اتاملثبط  . ب �الس��وتن�ن �امتصاص �إلعادة�و  ]ISRS[إلعادة ��نتقائية املثبطات

  ].ISRN[النورأدر�نال�ن��-امتصاص�الدو�ام�ن

 les ISRS )fluoxétine ou Prozac, fluvoxamineإلعادة�امتصاص�الس��وتن�ن� ةئی�نتقا�اتاملثبط

ou Luvox, sertraline ou Zoloft, paroxétine ou Paxil, citalopram ou Celexa, escitalopram ou 

Cipralex (النورأدر�نال�ن�- واملثبطات��نتقائية�إلعادة�امتصاص�الدو�ام�نles ISRN )venlafaxine ou 

EffexorXR (فعالة�مثل BZDs ال�لع�م��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة� اضطراب ���عالج)TPA(�،

لكن�تأث��ا��ا�ا��ان�ية،�خاصة����املجال�ا�������و���املجال�ال�ض��،�ت�ون�أك���عدًدا�و�بدأ�مفعول�ا�

  .لف��ة�أطول 

� �ولد��ا �الفسيولوجية �التبعية ��س�ب �ال �املزايا��تأث�� لكن، ��ذه ��كتئاب، �ضد �ووقا�ي عال��

�اضطراب�اتجعل� �يتطلب �عندما ��طباء �ملعظم �بفو�يا�ال� اضطراب ا��يار��ول �او�ال �م��وب لع

�ع��� �عالج �وصف �تم �وإذا �مش��ك ��اعتالل ��كتئاب �وجود ���
ً
�خاصة �دوائًيا، �عالًجا �الواسعة �ماكن

  .املدى�الطو�ل

 ل�ا�نفس�الفعالية�تقر�ًبا����� les ISRSإلعادة�امتصاص�الس��وتن�ن� ةئي�نتقا�اتاملثبطنظًرا�ألن�

�م��وب�او�ال�بفو�يا��م اضطراب �الواسعةال�لع � TPA اكن �ا��زيء�الذي�، يمكن�للطب�ب�استخدام

�و��سب�للموقف �ألن�مر�� .اعتاد�ع���وصفھ �ا��ان�ية���TPAنظًرا حساسون��ش�ل�خاص�للتأث��ات
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�املعتادة� �البدء �جرعة �ت�ون�عموًما�نصف �صغ��ة،�وال�� �بجرعات �الشروع �فمن��فضل ��دو�ة، ل�ذه

� ��كتئاب �لعالج ���ا ��10(املو��� �ملغ �fluoxétineمن ،50�� �من �fluvoxamineملغ �من��25، ملغ

sertraline� ،10�� �من �paroxétineملغ ،10�� �من ��5و� citalopramملغ �من بال�سبة� ).escitalopramملغ

قد�يبدأ�املر�����ك���حساسية� لبعض�املر���،�يمكن�الشروع�بر�ع�جرعة�البدء�املعتادة�ملدة�أسبوع،

� �املثا(بجرعات�صغ��ة �من�ع���س�يل �من�ك�سولة �2أو��venlafaxine XRل،�بضع�حب�بات�مستخرجة

  .)الش�ل�السائل� fluoxétineملغ�من�

ُين���بإبالغ�املر�ض�باآلجال�ظ�ور�التأث��ات�ا��ان�ية�وخطر�ز�ادة�ا��صر��ش�ل�طفيف����بداية�

�مع�اح .العالج،�وإال�ف�ناك�خطر�كب���لتوقيف�العالج�مبكًرا
ً
��ام�قدرة�الفرد�ع���ثم�نز�د�ا��رعة�تدر�جيا

�20(ا��رعات�العالجية�اليومية��ش�ل�عام����نفس�ا�املستخدمة����عالج��كتئاب�متوسط� التكيف،

�40إ����sertraline�،20ملغ�من��100إ����fluvoxamine�،50ملغ�من��300إ����fluoxétine�،150ملغ�من�

� �من �paroxétineملغ ،20�� ��30إ�� �من �مل�10و�� citalopramملغ �من �ز�ادة� ).escitalopramغ يمكن

استجاب�جزئًيا�للدواء،�و�التا��،�فإن�إذا�ا��رعة��عد�ستة�إ���ثمانية�أسابيع�إذا�لم�يتحسن�املر�ض�أو�

ا��رعة�ال���توفر�أفضل�ترابط�ب�ن�الت�لفة�والفائدة،����ل�أن�التحسن�قد� إ��التوصل�ال�دف��و�

  .أش�ري�ون�أك���وضوًحا�خالل�ف��ة�تصل�إ���ثالثة�
 

  Les autres antidépresseursمضادات�اكتئاب�أخرى�.   ج

� �مثل �فعالة �لو��انت � ةئی�نتقا�اتاملثبطح�� �الس��وتن�ن �امتصاص �فإن�les ISRSإلعادة ،

 Inhibiteursمثبطات�لألنز�م�املؤكسد�أحادي��م�ن�و �tricycliquesمضادات��كتئاب�ثالثية�ا��لقات�

de la monoamine-oxydase ]IMAO[خاصة�ا��ان�ية��ك���بروزا�لتأث��ا��ابكث���نظًرا��اوصف���اقل���،

� ��حلقة�� �ال�ول�ن �ال��ستام�نومض anticholinergiqueمضادات  �يةالكظر�و  antihistaminique ادات

adrénolytiqueالزائدة�� �ا��رعة �حالة ��ك����� �تبقى ،وخطر�ا ��ف�� �صا�ً�ا �ثانًيا �ثالثية�(خياًرا
ً
خاصة

  .غ���نا��ة�أو�ال�تطاق�تماًما ISRS عندما�ت�ون�تجر�ة) ��لقاتا
  

أيًضا�) la brofaromine و� Manerixأو��IMAO réversibles )le moclobémide  أو  RIMAsتحمل�

،�لكن�القليل�من�الدراسات�متاحة�)moclobémideر�ما�أقل�وضوًحا�بال�سبة�لـ�(تأث��ات�مضادة�لل�لع�

  .ضياتحالًيا�لدعم��ذه�الفر 

�trazodone  (Desyrel)و� Welbutrin)Bupropionدواء�يظ�ر�ان �مقارنة �فعالية �اتاملثبطبأقل

���العالج�الدوا�ي�الضطراب�ال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا�ISRS  إلعادة�امتصاص�الس��وتن�ن ةئي�نتقا

  .�ماكن�الواسعة
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 Autres considérationsاعتبارات�اخرى�. د
 

 إ� �أن �املعروف �عالج�من ��� �أك���فعالية ��و �الدوا�ي �العالج �إ�� �السلو�ي �املعر�� �العالج ضافة

�الواسعة ��ماكن �او�ال�بفو�يا �امل��وب �ال�لع ��عد�اضطراب �مخاطر��نت�اسة �تقليل ��� �سيما ،

 .إيقاف�الدواء

 ش�ل��و�مطلوب� الواسعة��ماكنال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا� اضطراب�لعالج أدو�ة وصف�إن�

� ��عراخاص ��انت �مش��كإذا �اعتالل �وجود �أو��� �شديدة �ض ،� �إذا
ً
�خاصة االكتئاب�ب �مر�علق

���حالة�عدم�وجود�اعتالل�مش��ك�وإذا��انت��عراض�خفيفة�أو�معتدلة،�ي�ون�الدواء� .الشديد

�و�عد� �والعيوب �املزايا �ب�ن �الدقيقة �املوازنة �دون �وصفھ �عدم �الضروري �من �و�صبح �أ�مية أقل

  .ع�املر�ضمناقش��ا�م

 يجمع�العديد�من��طباء�ب�ن BZD و ISRS عندما�ت�ون��عراض�شديدة�لتحقيق�راحة�أسرع����

��عد�بضعة�أسابيع�عندما�يبدأ�� BZD يتم���ب�الـ بداية�العالج،
ً
  .مضاد��كتئاب�تأث�� تدر�جيا

 العالج� �يتعلق�بمدة �فيما �معاي���محددة �ال�توجد �املستخدم، �ا��زيء �النظر�عن �يتم���غض عندما

�الدواء� � اضطراب�لعالجوصف �امل��وب ��أو ال�لع �ع��� ،الواسعة��ماكنال�بفو�يا �نتفق يبدو�أننا

ش�ًرا�يمكن�إطالة�أمد�ا�إذا�لم�يتم�دمج�الدواء�مع�العالج�املعر���السلو�ي�أو��18إ����12متوسط�

  .إذا�لم�ين����ذا��خ��

 تزداد��ذه�ال�سبة�املئو�ة� توقف�العالج�الدوا�ي،�٪�من�ا��االت�عند50يحدث��نت�اس����حوا���

�السلو�ي، �املعر�� �العالج �مع �الدواء �دمج �يتم �لم �الضروري� إذا �فمن �انت�اسة، �حدوث �حالة ��

  .است�ناف�العالج�الدوا�ي����نفس�الوقت�مع�العالج�املعر���السلو�ي

 نت�اسة،�خاصة�إذا�لم��يمكن�وصف��دو�ة�ع���املدى�الطو�ل�عندما�تؤدي�محاولة�التوقف�إ���

  .يوافق�املر�ض�ع���املشاركة����العالج�أو�إذا�لم�يكن��ذا�متاًحا�أو��ان�غ���فعال

 عندما�ت�ت���املرحلة�ا��ادة�من�املرض�و�تم�التحكم�����عراض��ش�ل�جيد،�فمن��فضل�تقليل�

 .إ���أقل�جرعة�فعالة�الرعايةجرعة�
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  القسم�ا��امس

  الواسعة��ماكنال�بفو�يا��و أاملعر���السلو�ي�املفسر�الضطراب�ال�لع�امل��وب��النموذج

Modèle cognitivo-comportemental du TPA  
   

 

 الواسعة��ماكنال�بفو�يا��أو ال�لع�امل��وب� اضطرابتفس���النموذج�السلو�ي�املعر���ل�رتكز ي

�املتب �وتفاعال��م �ألسبابھ �ا��يد �الف�م �ع�� �أسا��� �� ،ادلة�ش�ل ��مراض�كما �جميع ��� �ا��ال و

  :يمكننا�تقسيم�ا�إ���ثالث�مجموعات�رئ�سية ،النفسية

 

  Les facteurs prédisposants) لإلصابة�باملرض( العوامل�امل�يأة  .أ 

  Les facteurs précipitants ) لإلصابة�باملرض(��لة�العوامل�امل  .ب 

  Les facteurs entretenants)  ال���تبقي�ع���املرض(لداعمة�العوامل�ا  .ج 

 

 .5.5،�انظر�الش�لل��صول�ع���نظرة�عامة�تخطيطية
 

  Les facteurs prédisposants) لإلصابة�باملرض(العوامل�امل�يأة�  ) أ

  .الواسعة��ماكنال�بفو�يا��أو ال�لع�امل��وب� ���اضطرابرئ�سية��م�يأة�ناك�ثالثة�عوامل�

جعل�ال��ص�أك���عرضة�لتفج���استجابة��ذا��و�الضعف�املوروث�الذي�ي: �ستعداد�البيولو�� .1

ال�لع�امل��وب�او�ال� اضطرابتلعب��ذه�العوامل�الوراثية�دوًرا�م�ًما����سب�ية� إنذار�فسيولوجية،

���الواقع،�أظ�رت�الدراسات�ال���أجر�ت�ع���التوائم�وجود�عنصر�ورا�ي��.�ماكن�الواسعةبفو�يا�

لد��م�مخاطر��س�ية�أع���بمقدار� TPA اضطراب�قارب�من�الدرجة��و���ل��ص�مصاب�ب م�م،

��عامة�الس�ان
ً
 .ثمانية�أضعاف�مقارنة

 �ك�نا: التأث��ات�البي�ية. 2
ُ
ة�والوالدين�اشععدة�عوامل�يمكن�أن�تلعب�دوًرا،�مثل�ال��بية�والتجارب�امل

  .املفرط�ن����ا��ماية،�وما�إ���ذلك

�النفسية. 3 �والتخ: العوامل �ال�ارثية �التفس��ات �ال��صية�تلعب �لسمات �يمكن �م�ًما، �دوًرا وف

  .الضطراب�ال�لع�التا�عةالواسعة���ماكناملرضية،�وخاصة�السلبية�والتبعية،�أن�تز�د�من�فو�يا�

�عت���الضعف�البيولو����ش�ل�عام��و�املسؤول��ول�عن�نو�ات�ال�لع�ب�نما�يبدو�أن�التأث��ات�

  .الواسعة��ماكنا�فو�يالبي�ية�وسمات�ال��صية�ل�ا�تأث���أك���ع���
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�سي ��� �تكييفھ �تم �التطوري، �الصعيد �ع�� �بيولوجيا �ا��ديث ���سان �l'homo sapiensاق

أو�مساحة��،للغاية�معرضا���مواقف�مثل�مساحة�كب��ة�حيث�ي�ون�الفرد��ا��صر ،�للتفاعل�مع�البدا�ي

� �حيث �جًدا �يصغ��ة �ي�ون �أن �محتجزا،حتمل �تفاعالت �تكييف �الفسيولو��الضتم �النوع�م�غط ن

النوع�من�املواقف�وزادت�من�احتمال�����ذا� «fight, flight or faint»" أو�ال�روب�أو��غماء�املواج�ة"

  .البقاء�ع���قيد�ا��ياة

  
  

  Les facteurs précipitants)  لإلصابة�باملرض(العوامل�امل��لة�  ) ب

� �ا��ادة �الضغوط �من �أسا��� ��ش�ل ��ذه �و�عتداء،(تت�ون �وا��وادث، و�مراض��املوت،

،�و�مراض�املزمنة�أو�العملالزوجية،�و�سر�ة،����(أو�املزمنة�) العضو�ة،�وا��سائر�املختلفة�أو�غ���ا

  ).غ���ا

�العمر� �يبدو�أن �الت��يل�و�كما ��� �رئ���� �الس�ب ،عامل �معرفة �بدون �ال�لع� ميلي، اضطراب

� ��أو م��وب ���ماكنال�بفو�يا �م�للظ�ور  TPAالواسعة �العشر�نات ��� �العمر�إ�� ،�الثالثي�يات�بدايةن

� �يث���ظ�ور �أن �� يجب �لدى ضطراب�ذا �جديد ��من �عن �عمره �يز�د �درج���40ص من� عالية ةعاًما

  .ضم�� شديدالناجم�عن�مادة�أو�نو�ة�اكتئاب��ا��صر أو�اضطراب��،الشك����حالة�طبية�مرتبطة

�م �العشر�نات �إ�� �متعددة �م�بئة �عوامل �لديھ �الذي �ال��ص �يصل �من�عندما �و�عا�ي �عمره ن

  .ضغوط�حادة�أو�مزمنة،�فمن�املحتمل�أن�يصاب�بنو�ة��لع�أو��

� ��عراض �من �سلسلة ��� �ال�لع �تظ�ر�نو�ة �ال�لع(لذلك �لنو�ات وال���) انظر�املعاي���ال���يصية

  :تجتمع�أساًسا����خمس�فئات

�القلب .1 �نبضات �سرعة �وخاصة �الدمو�ة، �و�وعية �القلب ،�des tachycardie أعراض

  .des douleurs thoracique وأالم�الصدر  extrasystolesو�نقباضات

املسؤول�عن�فرط�(أعراض�تنفسية،�وخاصة�الشعور�باالختناق�امل��وب�بز�ادة�معدل�التنفس�.    2

  ).وعواقبھ�كما�رأينا  l’hyperventilationالتنفس�

  .أعراض�د�ل��يھ،�خاصة�الدوخة�والغثيان.     3

�الن.   4 �أعراض �التنفس، �فرط �عن �ب� يتعلق��مر�خصوصااتجة من��تحديدا يظ�ر واقعيةال�الشعور

�ال��صية �ب�بدد �الشعور �واقع الب dépersonnalisation خالل  انظر�ا��دول ( déréalisationية

2.5.(  

 les tremblements, les raideurs �عراض�املتعلقة�بتوتر�العضالت�مثل�الرعشة�وتي�س�العضالت.     5

musculaires . 
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�ذه�املجموعات�ا��مس�من��عراض�ل�ست�بالضرورة�موجودة�مع��ل�نو�ة��لع،�ولكن��ناك� 

  .دائًما��عض�ا�ع����قل

�خطر�جسيم� �وجود ��� �مناسبة �ت�ون �إنذار�فسيولوجية �استجابة ��� �ال�لع �نو�ة �الواقع، ��

�فس. ووشيك �ممكًنا، �املخرج �و�بدو�أن �م�ددة �حياتك ��انت �إذا �يحظرك�وعليھ، �فعل �رد �لديك ي�ون

للقيام�بذلك،�يجب�أن�ت�ون�عضالتك�متوترة�وس�تم��«fight or flight»للدفاع�عن�نفسك�أو�ال�روب��

��ك���ن� �من �توف���املز�د �يجب �القلب، �ضر�ات �معدل ��سر�ع �و�التا�� �إل��ا، �الدم �من �املز�د توجيھ

� �التنفس، �معدل �ز�ادة �إ�� �يؤدي �باالختناق �الشعور �البطن�و�التا�� ��� �العضالت �تقلصات �سا�م

�البطيئة� �ا��ركة �ع�� �ا���از�ال�ض�� �يصبح �باالختناق، �الشعور �ز�ادة ��� �أيًضا �الصدري واملستوى

�الفم �جفاف ��،و�التا�� �و�تم �وا��رارة�إخراج �العرق �بالتا�� �العضالت �من �املنبعثة �الزائدة ا��رارة

،�و�التا����ستجابة،�ن�تقل�إ���املرحلة�الثالثة�من�ممكنة�اي�طر�قة،�إذا�لم�تكن��اية���ال�. والقشعر�رة

والضعف����الساق�ن��س�شعر�الفرد��عد�ذلك�بالدوار ). القتال�أو�ال�روب�أو��غماء(تق��ب�من��غماء�

  .sentiment d'irréalitéية�واقعال�البوالشعور�

�يصبح �الغالب، ��� �للو��، �فقدان �وال �تقر�ًبا ��س�ب �ال �ال�لع �نو�ة �أن �ضعيف�ن��الحظ املر���

لدرجة�أنھ�يتع�ن�عل��م�ا��لوس�أو��ستلقاء،�لكن�لد��م�الوقت�التخاذ�ا��طوات�الالزمة�للقيام�بذلك�

�السيارة �يقودون �لو��انوا �ح�� �إصابات، ��صابة� .دون �مع �أو�السقوط �للو�� �صر�ح �فقدان �وجود إن

 .أساسيةيجب�أن�يدفع�الطب�ب�إ���الشك�بقوة����وجود�حالة�طبية�
 
 

   1.5 ا��دول 

  التغ��ات�الفسيولوجية 

 أثناء�استجابة��نذار�

 ضر�ات�القلب�ت�سارع.   

 الضغط����الشراي�ن�يزداد.  

 أوعية�العضالت�تتمدد�و�ز�د�تدفق�الدم�إ���العضالت.  

 تدفق�الدم�إ���املعدة�و�معاء�والك��ينخفض�.  

 يزداد�تواتر�وعمق�التنفس.  

 العضالت�تتقلص�ألياف�العضالت�وتز�د�من�قوة.  

 ا��لد،��ناك�تضيق�����وعية����vasoconstriction وانخفاض����املقاومة�قشعر�رة،�و�،

  .الك�ر�ائية،�وز�ادة����إفراز�العرق 

 ا��سم�ع���مستوى يز�د�التمثيل�الغذا�ي�ا��لوي�.   
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 يز�د�تحو�ل�ا��لي�وج�ن�إ���جلو�وز����الكبد�والعضالت.  

 يز�د��شاط�الدماغ.  

 ز�ادة�تخ���الدم.  

  ) Émery,2000(حسب�

�و�التا�� �ل�س ��و�غ���طبي�� �ما �فإن �ذا��ا ةالفسيولوجي��ستجابة، �حد �أنھ��� �حقيقة �ولكن ،

  .يحدث��ش�ل�عفوي�أو�غ���مناسب�للموقف

�ذا��س��الك�امل��ايد�لألك���ن�و�ذا�الطرد�امل��ايد�لثا�ي�أكسيد�الكر�ون�من�شأنھ�أن�يتكيف�

���حالة�نو�ات�ال�لع،�ل�س��ذا��و� فيھ�ال��ص�ب�شاط�بد�ي�عنيف،مع�املوقف�الذي�يجب�أن�يقوم�

ا��ال��ش�ل�عام�وقد�تؤدي�مظا�ر�فرط�التنفس�إ���ز�ادة��عراض�وال�س�ب����مز�د�من�القلق�لدى�

  .الفرد
  

  2.5 ا��دول 

 املظا�ر�الناجمة�عن�فرط�التنفس

 صعو�ات����التنفس،�شعور�بنقص�ال�واء.  

 والدوخةقط�� منتفخشعور�بذ�ن�فارغ�أو��،.  

 صداع.  

 دوخة،��شوش�الرؤ�ة.  

 والشعور�ب�بدد�ال��صيةية�واقعال�بال�نطباع�.  

 نداوة��يدي،�ال�بات�الساخنة.  

 تنمل�����طراف�وتخدير.  

 تصلب�العضالت�و�شنجا��ا.  

 صدربالألم�.  

 سر�ع�معدل�ضر�ات�القلب�و�نقباضات�.  

  ) Émery,2000(حسب�

  

  Les facteurs entretenants)  ي�ع���املرضال���تبق(العوامل�الداعمة�  ) ج

� �إدامة�م�م �عامل �ل�ذه��عراض �املعرفية(سيصبح�تفس���ال��ص �الداعمة وقد�) انظر�عوامل

�ع��� �تمتد �ال�� �ا��قيقية �الشديدة �ال�لع �تنحسر��سرعة�ونو�ة ��نذار�ال�� �استجابة �ب�ن ا
ً
�فرق ُيحدث

  .دقيقة�60إ����15مدى�
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  1.5الش�ل�

  ر�عفو�ة�استجابة�إنذا

  وال���تتطور�إ���نو�ة��لع
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   2.5الش�ل�

  حلقة�مفرغة� إ��املتطورة��نذار��استجابةتطور�ت

 )خوا��ع���س�يل�املثال�التعرض�ملث���(ح���نو�ة�ال�لع��عد�حدث�ما�

 

 

  

� �ال�لع��و����ذه منانطالقا �ا��فنو�ة ��� ��ساعد �ال�� �العوامل �من ��املة �سلسلة اظ�،�ت��اكم

  :أ�م�ا�كما�ي��،�ع���املرض�وتفاقمھ

�الفسيولوجية.      1 �فرط�: العوامل �عن �املسؤول �التنفس �معدل �ز�ادة �إ�� �باالختناق �الشعور يؤدي

  .sensation d’irréalitéية�الواقع�غ���بدوره�إ���الدوار�والشعور�التنفس�مما�يؤدي�

��ذه��عراض�الفسيولوجية�ول�س�لديھ�معلومات�الفرد�الذي��عا�ي�من��ل: العوامل�املعرفية.           2

  .،�ال��سعھ�إال�القلق�واملبالغة����خطور��اعن�أصل�ا،�كما��و�ا��ال�دائًما

  

الرئ�سيان�اللذان�يحافظان�ع���اضطراب��املعرفيانالعامالن���شكالن�ناك�نوعان�من��عراض�

  :ال�لع

�ال�لع.          أ �نو�ات �أثناء �غ���م��رة �قلبية،�أو�ا��: مخاوف �بنو�ة ��صابة �من ،�أو��غماءوف

�سا�م��ذه�املخاوف� .املوت،�أو��ختناق،�أو�فقدان�السيطرة،�أو�ا��نون�أو�ما�شابھ

  .���ز�ادة��عراض�بأكمل�ا،�بما����ذلك��عراض�الفسيولوجية�ال���ت�شأ�م��ا
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   3.5الش�ل�

   النتائج�املعرفية�من�استجابة��نذار

  

 
  ) Émery,2000(حسب�  

  

  

   3.5ا��دول�

 �ف�ار��لية

 Boule de« "كرة�بلور�ة"

cristal«  
  ".سأفقد�وع��"،�"سأفقد�السيطرة"،�" ست�تاب���نو�ة"

  "�ناك����ء�ل�س�ع���ما�يرام�لدي"  Etiquetageالعنونة��

  ".إنھ���يم،�سأموت"،�" ل��صر�ال�يطاق"  Dramatisation الت��يم

  ."أنا�الوحيد�الذي��عا�ي�من��ذه�املش�لة"  Personnalisation ال��صنة
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 Lecture de la �ف�ارقراءة�

pensée  
  "�عرفون�أن���عصا�ي"،�" سيالحظ�الناس�أن���أشعر�بال�لع"

 Penséeالتفك���الثنا�ي�

dichotomique  
  ".أشعر�بالذعر�طوال�الوقت"،�"���ء�ا��صر "

  )Leahy et coll. 2013(حسب�

  

خاوف�نفس�ا�أيًضا�إ���مخاوف�مبالغ�ف��ا��شأن�حدوث�نو�ات��لع�أخرى�ستؤدي��ذه�امل.       ب

ا��وف�"�س����سبقاملا��صر����املواقف�ال���حدثت�ف��ا�النو�ات�السابقة،����مصدر�

�ح���قبل�أن�يواجھ �شاشةمما�يجعل�ال��ص�أك���  «peur d’avoir peur»" من�ا��وف

  .املوقف�املع��

  

عض��حيان�يصبح�ا��صر�شديًدا�جًدا�أثناء�نو�ة�ال�لع�لدرجة�أن�الفرد�����: العوامل�السلوكية.   3

�ذا� .�ذا�املوقف��و�املسؤول�عن�النو�ة�أن�عت����ألنھ��رب�من�املوقف�ا��وا���الذي�تظ�ر�فيھ�

� ��س�� �النو�ة �أثناء �ع����«échappement»  "منفذ"ال�روب �نطلق �فإننا �ذلك، �إ�� باإلضافة

إذا� تمثل����التجاوز�أو��س�سالم�من�مواج�ة�م�ان�أو�موقف�خوا��،السلوك�الذي�ي" التجنب"

،�فقد�يجد�الفرد�نفسھ�"ا��وف�من�ا��وف"تم�اختيار�التجنب�كث�ً�ا�ملعا��ة�مش�لة�ا��صر�أو�

ا��ش�ل�خط��
ً
  .معاق

            � ���ا�فو�يا �تتطور �ال�� �الطر�قة ��� �ا��ماكن�ذه �يو���بھ �ما �عكس سم�ا،�الواسعة�وال��،�ع��

ل�س�فقط�ا��وف�من��ماكن�العامة،�بل��و�ا��وف�من�أي�موقف��شعر�فيھ�ال��ص�يفتقر�

  .إلم�انيات����حالة�حدوث�نو�ة�ال�لع

عندما�يفر�ال��ص�أو�يتجنب�املوقف�): التعز�ز�عن�طر�ق���ب�املث���املز��(التعز�زات�السلبية� .     4

يصبح��ذا��رتياح��عز�ًزا�سلبًيا� انخفاض�ا��صر،�ا��وا��،�فإنھ��شعر�غالًبا�بارتياح�كب����س�ب

  .�ساعد����ا��فاظ�سلوكيات�التجنب�وإبراز�ا

5     .� �: �خرى �آمنةسلوكيات �أمان �إشارات �توجد �ما �( خفيةغالًبا �سلوكيات �أيًضا و���) آمنة�س��

� �م�مة�إدامةعوامل �عديدة،
ً
�أش�اال �تتخذ �أن �م ،يمكن �خفية

ً
�أش�اال ��ذه �ت�ون �أن ن�يمكن

غالًبا�ما�نرى� ).ولكن�ا��لوس�بالقرب�من�باب�ا��روج،�مثل�الذ�اب�إ���الس�نما(التجنب�ا��ز�ي�

أحد�أفراد��سرة،�وال�اتف�ا��لوي،�وزجاجة�املاء،�(أيًضا�استخدام����اص�أو��شياء��منة�

�ذلك �إ�� �جًدا،). وما �م�مة �أمان �إشارات �أيًضا �املعّدالت � �عد ���دف�باس��اتي��مر يتعلق جيات

� �لتجنب �املوقف، ��� �جسدًيا �باألف�ار�و�نفعاالت�أيللبقاء �يضع� ،صلة �قد �املثال، �س�يل ع��



28 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

م�أف�ار��ستخدال��ص�املوسيقى�إلل�اء�نفسھ،�أو�إغالق�عي�يھ،�والتخيل�أنھ����م�ان�آخر،�أو�

  ...").،�ال�توجد�مش�لة�ل����ء�ع���ما�يرام("غ���واقعية�إيجابية�
 

�: الثانو�ة�الفوائد.      6 �من �ثانو�ة �فوائد �ع�� ����اص ��عض �يحصل �من �ماكن�خوف�م

�املثال �أو�يحصلون�ع���مز�د��عفايرتاحون�إل ،�الواسعة،ع���س�يل �ال���ال�يحبو��ا �امل�ام �من �م

�ذه�الفوائد�����عز�زات�من�الوا���أ��ا��ساعد����ا��فاظ�ع���،�من���تمام�من�املقر��ن�م��م

 .�عراض�وز�اد��ا

   

) املذ�ورة�سابًقا(الثانو�ة��الفوائد،�يمكننا��ستفادة�من�����ذا�املستوى : بي���صيةالعوامل�ال�.     7

،�أو��جتماعية،�أو�سمات���صية�تطرح�مش�لة���اص�الذين��عانون�بالفعل�من���ز����

�م� الواسعة، �ماكنال�بفو�يا��أو ال�لع�امل��وب� قبل�ظ�ور�اضطراب�الذات�كيدو تصعو�ات����

 .ؤدي�إ���تفاقم��ذه�الصعو�ات���قد�تال الواسعة��ماكن بفو�ياأك���عرضة�لإلصابة�

 
 

 .الواسعة��ماكنفو�يا�مع�الدوائر�املفرغة�ال����غذي�اضطراب�ال�لع�   4. 5يو���الش�ل�
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  4.5الش�ل�

  *الواسعة��ماكندارة�العوامل�الداعمة�الضطراب�ال�لع�مع�فو�يا�
  

    
  
  
  

  
  

 ):أثناء�نو�ة�ال�لع(تفس��ات��ارثية�

 ا��وف�من��غماء

 ا��وف�من�التعرض�الزمة�قلبية

 ا��وف�من��صابة�با��نون�أو�الظ�ور�كذلك

 ا��وف�من�املوت�

 ا��وف�من�فقدان�السيطرة�

  ا��وف�من�ال�ارثة،�ا��وف�من��ختناق�
   

  

  ): سل���توقع( حصر�التوقع

  نو�ة��لع����موقف�مشابھ�إ���ذلك�الذي�سبق�وحدث�فيھا��وف�من�إعادة� 

  �نزعاج�اا��وف�من�العواقب�ال�ارثية�املرتبطة�خطأ���ذ�
  

  التجنب�او�ال�روب�من�املوقف
    

  نفذاملللتجنب�أو��رتياح�التا�ع�

  التعز�ز�السل��
  

  نفذاملز�ادة����سلوكيات�التجنب�أو�
      

  غ���مناسب�دعم�اجتما��    الفوائد�الثانو�ة

     

 ات� ز�ادة�ا��ساسية�للمث�

  ).Marchand et Letarte, 1993 et 2004( "ا��وف�من�ا��وف"من��مأخوذ *

 نو�ات�ال�لع
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  5.5الش�ل�

 * الواسعة��ماكنال�سلسل�التطوري�الضطراب�ال�لع�امل��وب�بفو�يا�

  ).Marchand et Letarte, 1993 et 2004( "ا��وف�من�ا��وف"مأخوذ�من��*

  

  

     ال�    

  

  ال�                                                                                                 �عم�                                                               

  
  �عم                                                               

  

  

  

  

      ال      

  

  

  

  

  

  

                                                                                 

  �عم                                                                                             

؟)لإلصابة�باملرض( امل��لةوجود�العوامل�  

 الضغوطات  

 السن 

 نو�ات�ال�لع�����������

  )ال���تبقي�ع���املرض(العوامل�الداعمة�

 العوامل�الفسيولوجية  

o الداخ���التن�يھاشراط��  

o الداخ���التن�يھالتجنب� 

 العوامل�املعرفية 

o تفس��ات��ارثية  

o حصر�متوقع  

 العوامل�السلوكية  

o التجنب�  

o ذاملنف  

o ةنئمطم أخرى  إشارات 

 العوامل�املحيطية  

o الضغوط  

  السند��جتما���غ���املناسب

o الثانویة الفوائد  

 

ال��أو م��وب�( اضطراب�ال�لع�

الواسعة��ماكنبفو�يا�  

امل�العو 

:امل�يأة  

استعداد�

 بيولو��
 

استعداد�

 نف���
 

سمات�

 ال��صية

ال�توجد�نو�ة�

 ال�لع

ال�يوجد�

اضطراب�

 ال�لع

توقف�نو�ات�

 ال�لع
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ف�الدوائر�املفرغة�ال����انت�تدعم�يو���الش�ل�أدناه�أين�تأ�ي�التقنيات�املختلفة�املستخدمة�لتوقي

الواسعة��عمل���ماكنالتعرض�املتدرج�لفو�يا�. الواسعة��ماكنال�بفو�يا��أو اضطراب�ال�لع�امل��وب�

و�املثل،�فإن� .أقل�عندما�ي�ون�����ذه�املواقفو ع���جعل�ال��ص�سي�ون�لديھ�استجابة�إنذار�أقل�

�أن �املمكن �من ��سمح �ا��سدية �لألحاس�س �لألحاس�س��التعرض �حساسية �أقل �ال��ص يصبح

من�جان��ا،�ت�يح�إعادة�البناء�املعر���بخفض� .ا��لقة�املفرغة�آو��عرقل�عيق� �ذا�ماا��سدية�لإلنذار،�

� �فو�يا �حاالت ��� �ا��طر ���ماكنإدراك ��حاس�س��و�ف�ار الواسعة �مواج�ة ��� �للقلق املحفزة

 .الفسيولوجية�لإلنذار

   6.5الش�ل

  نيات�املستخدمة�ع���عوامل�الداعمةتأث���التق��
  

 التعرض����الواقع�والتعرض�لألحاس�س�ا��سدية
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  البناء�املعر���إعادة
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  القسم�السادس

  املراحل��ساسية�للعالج�املعر���السلو�ي

Principales étapes du traitement cognitivo-comportemental du TPA 
  

  

  :للعالج�ال���نق��ح�ا�وال���سنصف�ا��عد�ذلك�بالتفصيل�11الـ��فيما�ي���املراحل

  

  التقييم�واملراقبة�الذاتية�       : 1املرحلة�

  معلومات�للمر�ض       : 2املرحلة��

  تحديد���داف       : 3املرحلة��

  العالج�الدوا�ي�       : 4املرحلة��

  نمط�حياة�ص��       : 5املرحلة�

  و�س��خاء�ةالتنفسي�ال��بيةإعادة�       : 6املرحلة��

  إعادة�البناء�املعر���       : 7املرحلة�

  ) أو�التعرض�للمن��ات�الداخلية(التعرض�لألحاس�س�ا��سدية�لل�لع�       : 8املرحلة�

  الواسعة��ماكنالتعرض�للمواقف�ا��وافية�أو�التعرض�املتدرج����الواقع�لفو�يا�       : 9املرحلة�

  ا��وانب�التكميلية     : 10املرحلة�

  .ا��فاظ�ومنع��نت�اسات     : 11املرحلة��

  

� �امل��وب �ال�لع �الضطراب �السلو�ي �املعر�� �العالج ��أو ي�بع �بال �ش�ل��الواسعة��ماكنفو�يا

إ����6مرحلة�رئ�سية�من�بي��ا�املراحل�من��11أسا����النموذج�الذي�قدمناه�للتو،�و�و�يتألف�ك�ل�من�

9�� ��ش�ل �ال�� �لـ �السلو�ي �املعر�� � �TPAجو�ر�العالج �اقل��، �ل�ست �تل��ا، �وال�� ��سبق�ا �ال�� املراحل

�النظر�عن� ��غض �السلو�ي، �املعر�� �العالج �بروتو�والت �معظم ��� �توجد �خصوصية، �اقل �و�� أ�مية،

  .املس��دفةاملش�لة�

�واحد �مقابلة �تل��ا �أسبوعية، �عشر�جلسة �خمسة �مدار�حوا�� �ع�� �عام ��ش�ل ��ذا �أو�يحدث ة

 Craske and Barlow(�ناك����ة�مختصرة�مت�ونة�من�ست�جلسات اث�ت�ن�للدعم�متفرقة�ع���الزمن،

2007b(  مناسبة�ل��ط��ول.  
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  التقييم�واملراقبة�الذاتية :1املرحلة�

� �أي �مع ��و�ا��ال �� كما �أو�مر من �نفسية �� اض �تقييم�العضو�ةمراض �إجراء �الضروري �من ،

�العالج �بدء �قبل �مفصل �املعتاداب، �ا��الة �تار�خ �إ�� �اضطرابإلضافة �تقييم �استكمال �يمكن ، TPA 

انظر�القسم�الثا�ي�(باستخدام�مقاي�س�لتقدير�شدتھ��ش�ل�أفضل�ومتا�عة�التطور�ع���طول�الطر�ق�

  .املالحق: ���القسم�الثامن�متاحة�املقاي�س،�)التقييم"حول�

ل�ذه�الغاية،��ستكمل�املر�ض�قائمة�ا��ركة��تحقيقا كما�أ��ا�تلعب�دوًرا�م�ًما����مراقبة�الذات،

� �الواسعة ��ماكن �تكرار�مل��ا��l’inventaire de mobilité de l’agoraphobe (IMA)لفو�يا �يمكن وال��

 la grille  �ش�ل�دوري�وسوف����ل��ل�نو�ة�من�نو�ات�ال�لع����شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع

d’auto observation des attaques de panique (GAAP)   ف��ة�العالج�ل�خالل�.  

�تقدمية� �بداي��ا �ي�ون �وال�� �ال�لع، �نو�ات �ملالحظة �فقط ستخدم
ُ
�� �الشبكة ��ذه �أن �جيدا اشرح

�،
ً
�سرعة�وا��لقة�محددة�جيًدا����الزمن،�ال�يوجد�ا��صر�أو�القلق����ا��لفية�يزداد�و�نقص�تدر�جيا

كما� �ض�������يل�نو�ة�ال�لع��خ��ة�أثناء�ا��لسة�كمثال،ح���لو��ان�شديًدا،�س�ساعد�املعا���املر 

�ذلك، ��عد �جلسة ��ل ��� �بمراجع��ا �ومراجعة� سيقوم �املستخدمة ��خرى �الشب�ات �شرح �أيًضا س�تم

  .دو���االنتائج�مع�املر�ض�وت

  

  معلومات�للمر�ض :2 املرحلة

لكنھ�يصبح�أك���أ�مية�بال�سبة�ال�يزال�علم�النفس�التعلي���م�ًما����التناول�السلو�ي�املعر��،�و 

،�الذي�ي�ون�فيھ��الف�م�املمتاز��و�أساس�TPA الواسعة��ماكنال�بفو�يا��أو الضطراب�ال�لع�امل��وب�

دعونا�نتذكر�أن�التفس��ات�ا��اطئة�لألعراض�ا��سدية�لنو�ات�ال�لع����إحدى�قواعد� أي�عالج�فعال،

  .ا��لقة�املفرغة�ال���تديم��ذه�املش�لة

  :معا��ة�من�ب�ن�أمور�أخرى،�ا��وانب�التاليةي�ب���

  .من�خالل�تطبيقھ�ع���أعراض�املر�ض TPA  شرح�النموذج�السلو�ي�املعر���الضطراب.     1

  .شرح�املراحل�املختلفة�للعالج�ال���تن�ثق�عنھ.    2

  :ح�املز�د�من�القراءةاق�� ا.    3

 م��ق����القسم�الثامنكدليل�املعلومات�للمر�ض�املوجود�.  

 معلومات�قاعدية�حول�العالج�املعر���السلو�ي.  

 معلومات�أساسية�عن TPA س�يل�املثال،��شرات�إعالمية�ل��معيات�امل�نية�أو�مجموعات�(ع���

 ).املساعدة�املتبادلة�أو��عض�شر�ات��دو�ة
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 � �لـ �الذا�ي �العالج  Marchand et Letarte 2004, Émery 2000 et Barlow et Craske(كتاب

2007.( 

  .إعالم�املر�ض،�إن�أمكن،�بوجود�مجموعات�دعم�متوفرة����املنطقة.    4

  

 تحديد���داف: 3املرحلة�

يتم�تحديد� �عد�التأكد�من�دمج��ذه�املعلومات��ش�ل���يح،�يتم�تقييم�الدافعية�مع�املر�ض،

� �يجب �ال�� �العملية �تحديد �و�تم �ومحدودة، �ودقيقة �وا��ة �أ لتحقيق�ا،�إتباع�ا��داف، جل�من

تحديد���داف��ش�ل�أفضل،�من�الضروري�التعب���ع��ا����ش�ل�سلوكيات�أو�انفعاالت�أو�مواقف�أو�

مستو���من�املراحل�املعتادة�للعالج�املعر���السلو�ي��إتباعھ�جراء�الذي�يتم� اتجا�ات�ي�ب����عديل�ا،

 .،�ولكن�يجب�تكييف��ذه�املراحل��عناية�ل�ل�مر�ضTPA الضطراب

  

  العالج�الدوا�ي:  4املرحلة�

  4انظر�القسم�

 

 نمط�ا��ياة�الص���: 5املرحلة�
�تذكر�أن� �الضرورة، �عند �إال �والكحول �امل�شطات �استخدام �تقليل �ع�� �املر�ض ����يع يتم

 إيقاعات�الساعة�البيولوجية�املنتظمة�يمكن�أن��ساعد�أيًضا����اص�الذين��عانون�من�ا��صر،

ال�شاط�البد�ي،�والذي�قد�ي�ون�صعًبا�����عض��حيان�����ذه�س�تم�أيًضا����يع�املر�ض�ع���أداء�

   .TPA  جزًءا�من�التجنب�الثانوي�لـ��ذا�ال�شاط�املرحلة�عندما�ي�ون 

 

 إعادة�ال��بية�التنفسية�و�س��خاء: 6 املرحلة

�ال�لع� �اضطراب �أعراض �كب���من �جزء �عن
ً

�مسؤوال �ي�ون �ما �غالًبا �التنفس �فرط �أن �رأينا لقد

� ��أو امل��وب �بفو�يا �التنفس� الواسعة،��ماكنال �و�صبح �التنفس �معدل �ي�سارع �ال�لع، �نو�ة أثناء

��muscles intercostauxسطحيا�بمع���أنھ�يتم��شغيلھ��ش�ل�أسا����بواسطة�العضالت�الور�ية�
ً
بدال

�ا���اب �عضالت ��ضطراب .diaphragmatiquesا��اجز��من ��ذا �عالج �يبدأ �بإعادة� لذلك ا
ً
أحيان

��� ال �ثم�البية �ومن �لديھ �الس�ئة �التنفس ��عادات �دراية �ع�� �املر�ض ��و�جعل �منھ �وال�دف تنفسية،

�وعمقلذ�.ت��يح�ا �ببطء �ي�نفس �أن �يتعلم �سوف �ا��اجز�أك���من�لك �ا���اب �باستخدام �أي ،

ملنع�أو�السيطرة�ع���نو�ة���ذه�ل�ست�طر�قة فرط�التنفس،سيؤدي�ذلك�إ���تقليل� ،عضالتھ�الور�ية

    .ت��يم�االتقليل�من�،�وتقبل�ا�و لكن�لتحمل�ا��ش�ل�أفضلال�لع،�و 
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باالس��خاء،�يبدو�أن��س��خاء�فعال����تقليل�ا��صر،��تنفسيةال��بية�اليمكن�أن�تق��ن�إعادة�

�للتلق�ن�و�بدو�أن�الفوائد�طو�لة�املدى�ل�ست�دائًما�
ً
ولكن�التقنيات�املعقدة�للغاية��ستغرق�وقًتا�طو�ال

لالضطرابات�ا��صر�ة��ش�ل�   TCCالسلو�ي� بروتو�والت�العالج�املعر���،�تتوجھ�بل�ذا�الس .متناسبة

�املعرفية�أو�السلوكية��خرى  �التقنيات �جانب �إ�� �ال�سيطة�جًدا �تضم�ن�تقنيات��س��خاء �إ��  .م��ايد

تقنيات��و�س��خاء�املستعملة�أثناء�النو�ات تنفسيةال��بية�الإعادة�باإلضافة�إ���ذلك،�يمكن�أن�تصبح�

� �سلوكيات �أو �عكسية،مطمئنة�آمنةإل�اء �نتائج �إ�� �تؤدي �أن �يمكن �وال�� �فإن� ، ��سباب، ل�ذه

  .تضع�ترك�ً�ا�أقل�ع����ذه�التقنيات TPA ا��اصة�بـ   TCC �صدارات��حدث�من�بروتو�والت

�من�ذلك�بتعليم�ال��ك���ع���التنفس�الذي�يتم���بالتأ
ً
كيد�ع���ل��د�من��ذا�ا��طر،�نقوم�بدال

ز�مركباإلضافة�إ���ذلك،�يبدو�أن�الت .للتلق�ن�جدا�التقبل�وال��ك���ع���الوقت�ا��اضر،�كطر�قة��سيطة

�أو� �باالس��خاء �مقارنة ��داء �حول �أقل �قلق �إ�� �يؤدي �الإعادة ����يل��،تنفسيةال��بية ��سليم يمكنك

� �تجر�تھ ��عد �امل��ل ��� �التدرب ��� �املر�ض �ل�ستخدمھ �دقائق �ا��لسة،قص���لبضع �أثناء يمكنك� معك

  .أيًضا�استخدام�ال���يالت�املتوفرة�ع����ن��نت

 يل����Baladodiffusionمن�املوقع��والتأمللالس��خاء��passeport santé  : 

 http://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/Balado.aspx exe   

o التنفس�الوا��: تمر�ن�يحمل�عنوان 

 لفر�سية�للتأمل�الوا���املوقع�الناطق�با)MP3 للتامل،�املراجع� :(...  

 http://www.ecsa.ucl.ac.be/mindfulness/  

يمكن��عد�ذلك�استخدام�تمار�ن�التمركز��ذه،�إ���جانب�تقنيات�املعرفية�حسب�ا��اجة،�أثناء�

 .نو�ات�ال�لع�أو�تمار�ن�التعرض
   
  

  إعادة�البناء�املعر��: 7املرحلة�
،�ولكن����8و��7لبناء�املعر����ش�ل�منفصل�عن�تمار�ن�التعرض����ا��طوت�ن�نقدم��نا�إعادة�ا

  .املمارسة�العملية،�يتم�دمج�إعادة�البناء�املعر����ش�ل�وثيق����تمار�ن�التعرض

،�نجد����املقام��ول�مخاوف�غ���TPA من�ب�ن�العوامل�املعرفية�املسؤولة�عن�تفاقم�اضطراب�

ا��وف�من��صابة�بنو�ة�: لع�وتطلق�ا��عراض�الفسيولوجية�ال�امنة�ف��اواقعية�ت�شأ�أثناء�نو�ات�ال�

  .قلبية،�من��غماء،�من�املوت،�من��ختناق،�ومن�فقدان�السيطرة�ع���الذات�أو��خر�ن

���املقام�الثا�ي،�عندما�يتع�ن�ع���ال��ص�التعامل�مع�املواقف�ا��وافية�مرة�أخرى،�فإن��ذه�

  .الذي�يجعل��ذا�ال��ص�أك���عرضة�لنو�ات�ال�لع�ُمسبقق�املخاوف��س�ب�ظ�ور�قل
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� �إعادة �من �املعر��ال�دف ��البناء �ال��ص �أو��يدرك�و�جعل �مخاوفھ غ���الواق����حوارهتماًما

�مساعدة�املعا��،�س�تعلم�الحًقا�و  ،خوافيةنو�ات�ال�لع�وأيًضا�عندما�يتع�ن�عليھ�مواج�ة�مواقف��أثناء

 .ل�ا�بأف�ار�ت�ون����نفس�الوقت�أك���واقعية�وأك���فائدة�وأك���مالءمة�للموقفإعادة�بنا��ا،�أي�اس�بدا

�أن�املعطيات تق��ح �إ�� �ا��ديثة �السلو�يالعلمية �املعر�� �العالج ��� ��ھ �ال�لع ��عت���العناصر الضطراب

ئج،��ش����عض�الدراسات�إ���أن�العناصر�املعرفية�تضيف�فائدة�قليلة�للنتا .م�مة�للغاية��� ةالسلوكي

�كتداب��� �استخدام�ا �عدم �ع�� �حر�ص�ن �ن�ون �أن �يجب �لكن �مفيدة، �املعر�� �عناصر�العالج �أن �عتقد

سي�ون��ل�: "ع���س�يل�املثال(،�ما��س���باألف�ار��يجابية�غ���الواقعية�تأخ���لتأجيل�تمار�ن�التعرض

،�سنعمل�ة،�و�التا��إداميمكن�أن��ش�ل�سلوكيات�آمنة�مطمئنة�وال������عوامل�") ع���ما�يرام ���ء

�التعرض �تمار�ن �تماًما�مع �السط���بطر�قة�تت�امل �املعر�� �املستوى �ع��
ً
�العمل� .أوال �ش�ل�عام،�يتم

� �السقراطي ��ستجواب �باستخدام �السط�� �عم���� Chaloult et al. 2008(املعر�� �عرض لتقديم

  :فيما�ي����عض�نماذج��سئلة ،)ألساسيات�العالج�املعر���السلو�ي

 ا��و�جزء�الواق�������ذه�الفكرة؟�م  

 ما����ا�����املؤ�دة�ل�ذه�الفكرة�؟�  

 ما����ا�����ال���تناقض��ذه�الفكرة�؟�  

 ل�يمكننا�رؤ�ة��مر��ش�ل�مختلف؟�  

 ل��و�حقا�خط��؟�  

 ما��و�أسوأ����ء�يمكن�أن�يحدث؟  

 ما��و�أفضل؟  

 ما��و��ر��؟  

  .إ�� 
  

�الس �املستوى �املعر���ع�� �العمل �تنفيذ �ثالثة�مستو�اتس�تم �أسا����ع�� ��ش�ل  تعامللل: ط��

 فو�يال�الواقع،�وأخ�ً�ا�أثناء�التعرض�املتدرج����م�أثناء�التعرض�لألحاس�س�ا��سدية،�ثنو�ات�ال�لعمع�

  .�ماكن�الواسعة

�) أ �املعر��إعادة �ال�لع�البناء �: للتعامل�مع�نو�ات �استخدام �يتم �املعر�� �البناء �نا�لتحديد�إعادة

� ��ال�ف�ار � وت��يح �وت� �ال�لعوت�ّ� �حافظتدعم �استجابة �العبارات� .ز �ع�� �بالعثور �للمر�ض �سمح

��املفتاحية �العالج �بطاقة �ع�� �تدو���ا �يمكنھ �(ال�� �بطاقة �حالة�) coping cardالتعامل ��� واستخدام�ا

  .حدوث�نو�ة��لع�أو����حالة�توقع�حدوث�نو�ة��لع
  

  .4.5 سوف�تجد��عض�الطرق�و�ق��احات����ا��دول 

  



38 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

  

   4.5ا��دول�

   TPA ب��عليمات�ذاتية�ملر����اضطرا�

  

�عديل�ا��صر�

  والقلق�لديك

قم�بال�شكيك����  ا��طر�إ�عاد

  أف�ارك

قم�بتحض���  �علم�من�املا���

  التقبل

 ا��صر��و�عادي  

 ل���ص��شعر��

  با��صر

 يظ�ر�ا��صر�أن���

 ���حالة�تأ�ب

 ا��صر�م��مج�

قلقي�(بيولوجًيا�

�و�استجابة�

كن����مناسبة،�ل

الوقت�غ���

مناسب،�ألنھ�ال�

يوجد�حالًيا�أي�

خطر�يجب�ع���

  ).ال�روب�منھ

 القلق�

 يوقظ��ن�باه

 لقد�مررت�

��ذا�من�قبل�

ولم�يحدث����

 ���ء����ء

  يمر��ا��صر

و�ختفي����

  ال��اية

 ذا�إنذار��

  �اذب

 أنا�ال�أصاب�

با��نون،�وال�

  أفقد�السيطرة

 ذه��

�حاس�س�

مز��ة�لك��ا�

  ل�ست�خط��ة

 يع�ال��ستط

الناس�رؤ�ة�ما�

  أشعر�بھ�

 لست�بحاجة�

إ���السيطرة�

  املطلقة

 لقد�قدمت�

عدة�ت�بؤات�

سلبية����

املا����تب�ن�

 أ��ا�خاطئة

 لم�أصب�

با��نون�أبًدا،�

ولم�أصب�

بنو�ة�قلبية�

ولم�أمت�أبًدا�

من�قلقي�

 وحصري 

 ع���أن�أتذكر�

أن�أتنفس�

�ش�ل�طبي��،�

  ف�ذا��ساعد�ي

 يمكن���الرجوع�

خطوة�إ���

مراقبة�الوراء�و 

استجاب���

 لإلنذار

 يمكن���قبول�

استجابة�

�نذار��ذه�

ال���ترتفع�

 وتنخفض

 أستطيع�أن�

أالحظ�

مشاعري�ت��ايد�

 وتنخفض

 يمكن���تقبل�

استجابة�

�نذار��ذه�

ومالحظة�

أف�اري�

  السلبية

  ).Leahy et coll. 2013(وفقا�لـ�
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إ���التقليل�من���شغاالت����دف: عادة�البناء�املعر���أثناء�التعرض�لألحاس�س�ا��سديةإ  ) ح

 .�شأن��حاس�س�ا��سدية�و�س�يل�البناء�املعر�������ذا�املستوى 
 

  5.5ا��دول�

  قلق��ختناق

 

  الواقع  ال�لعأف�ار�

  " سأختنق "

�التنفس� �حر�ات �من �تحد �العضالت تقلصات

�يوجد� الطبيعية، �ال �تنف���، �إزعاج �مجرد إنھ

  .نقص�����ك���ن����أي�وقت

  "ن�بھ�نقص����ال�واءإنھ�م�ا "

،�لذا�فإن�ال�واء�ي�سرب�الضغط�ا��وي�قوي�جًدا

�م�ان ��ل �يوج ،�� �أك���من�ال �الشارع ��� ��واء د

  .،�لكن�ا��رارة�والرائحة�مختلفتان�بالفعلامل��و

  "س�توقف�تنف���"

�تلقائًيا� �ا��اجز �ا���اب �يتقلص �القلب، مثل

��وقات،� �جميع ��� �ا���از�التنف��� �آلية و�ضمن

� �النوم،خاصة �ال�شغيل� أثناء �منع �املستحيل من

  .����ل���از�التنف���

 )Émery 2000(حسب�

   6.5 ا��دول 

 أداء�ا���از�القل���الوعا�ي

 ع���س�يل�املثال،����سن� ناقص�العمر،�240معدل�ضر�ات�القلب�تحت�املج�ود�املكثف�حوا���

  .نبضة����الدقيقة�220،�أو�20-240،�ت�ون�20

 لعدة�ساعات�بأق����معدل�لھ�دون�إج�اد�يمكن�للقلب�أن�ي�بض.  

 مرة�أك���مما�يحتاجھ�ا��سم�400إ����300يمكن�للقلب�أن�يخرج�من�الدم�.  

 4من� ��يل��ات�من�الدم����الدقيقة،�خالل�تمر�ن�كب��،��5إ����4القلب�من����أثناء�الراحة،�ي�

  .أضعاف��ذا�ا���م�7إ���

 نتاج�القلب 3أو��2بمقدار�يضاعف�) استجابة��نذار(تن�يھ�ا���از�الودي�.  

 ا�التمر�نات�العضلية�الشديدة���
ً
و�صل��5أو��4بمقدار��يتضاعف�نتاج�القلب: أك���املواقف�إر�اق

  .لدى�عدا�ي�املاراثون �7إ���

 )Émery 2000(حسب�
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   7.5 ا��دول 

 القلق�حول�القلب

  الواقع  ال�لعأف�ار�

  "قل���سوف�يتوقف"

 ،ان�فجأة�أثناء�استجابة��نذارال�يمكن�للقلب�أن�يتوقف�عن�ا��فق

التنفس�لف��ات��فقط�نقص��ك���ن،�ع���س�يل�املثال�أثناء�توقف

  .،�يمكن�أن��س�ب�فشل�القلب�السليمطو�لة�لعدة�دقائق

  "نفجرقل���سوف�ي"

ا
ً
،�إنھ�غالف�عض���سميك�ينقبض�ع���نفسھ�ليخرج�القلب�ل�س�بالون

،�ولكن�ل�س����الداخل�الضغط�ع���ما��و  ،الدم�املوجود����تجاو�فھ

  .يتقلص�مثل�عندما��شد�قبضة�يدك ،ع���ا��ارج�أبًدا

  "تحدث����نو�ة�قلبية"
ألم�الصدر�الناتج�عن�نو�ة�ال�لع� ،يزداد�ألم�النو�ة�القلبية�مع�املج�ود

  .مع�املج�وديضعف�

 )Émery 2000(حسب�

 

  

   8.5ا��دول�

 القلق�من�السقوط

   

  الواقع  أف�ار�ال�لع

  "ل�ا�الشللسا���ينا�"

  "ساقاي�مقطوعتان"

  "ساقاي�رخوتان"

  "ياسوف�تتوقف�ساق"

�عضالت� �وامتألت ��نذار، �من �حالة ��� �جسدي �دخل �لقد �قلق، أنا

  .ساقاي�جا�زة�ألداء�مج�ود�عنيف... ي�بالدم�اساق

 )Émery 2000(حسب�

  

  

  

  

  



41 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

   9.5ا��دول�

  فرط�التنفسالقلق�من�

  الواقع  أف�ار�ال�لع

ب�بصري�ضبا�ي،�سأصا�"

   "باإلغماء

بصري�ضبا�ي،�سأصاب�"

  "بالع��

أفقد�السيطرة،�سأفعل�أي�" 

  "���ء

جن "
ُ
  "سوف�أ

،�فأنا�أتنفس��ش�ل�التنفس����نقص��ك���ن�للعين�ن�ي�س�ب�فرط

  .أبطأ�الستعادة�التوازن 

  .أتحكم����تنف����الستعادة��حاس�س�الطبيعية

 )Émery 2000(حسب�

 

   10.5ا��دول�

  �ر�اقالقلق�من�

  الواقع  ف�ار�ال�لعأ

  )ة( �ل�أزمة�تجعل���م��ك"

يوما�ما�: �ذا�ل�س�طبيعيا

  " موتسأ

  

إنفاق�الطاقة�،�جميع�القدرات�البدنية�تحرك�وتحشد�نذار��استجابة

�ال�لع ،كب�� �نو�ة �ملقاومة �إ���ج�ودي التعب�الذي�ي���ذلك� ،باإلضافة

  .باإلج�اد�البد�ي��شب��ھيمكن�

 )Émery 2000(حسب�

  

   11.5دول�ا��

  �غماءمن��ا��وف

  من�النادر�جًدا�أن��غ���ع���ال��ص�أثناء�نو�ة�ال�لع

ترتبط�نو�ة�ال�لع�بفرط��شاط�ا���از�العص���السمبتاوي�ب�نما�يرتبط��غماء�بفرط��شاط�ا���از�

  .)غ���وارد����نو�ة�ال�لع��غماء( سعاكمتأث���ب اذن�يتعلق��مرلذلك� العص���ال��اسمبتاوي،
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عندما�يقوم�املعا���بإعداد�املر�ض�للتعرض�لألحاس�س�ا��سدية،�فإنھ��س���إ���تحديد��ف�ار�  

�أك���فاعليةو  لديھ�الرئ�سية��لية �بأف�ار�أخرى �واس�بدال�ا �غ���السارة ��حاس�س ��س�ب يمكنھ� .ال��

�ذلك�م ��عد ��ذه �التمر�ن،�ستصبح �أع���أوراق �ال��ص�ل���يل��ذه��ف�ار��� تاحة��س�ولة�دعوة

انظر�شبكة�املراقبة�لالستجابات�أثناء�تمار�ن�التعرض�لألحاس�س�(عندما�يح�ن�وقت�القيام�بالتمار�ن�

  ).ا��سدية����القسم�الثامن

  

  :إعادة�البناء�املعر���أثناء�التعرض�املتدرج����الواقع�إذا�وجدت�فو�يا��ماكن�الواسعة�    )ج

للتعامل��وضعنا�ات�الذاتية�وإعادة�البناء�املعر���ال���س�تم�استخدام�نفس�النوع�من�التوج��ا

 مع�نو�ات�ال�لع،�الن��ذا�النوع�من�التعرض�عادة�ما��عيد�إحياء�ا��وف�من�التعرض�لنو�ات�جديدة،

�فخ� ��� �الوقوع �تجاه �املخاوف �من �للتقليل �أيًضا �مفيًدا �املعر�� �البناء �إعادة �من �القليل �ي�ون �ما غالًبا

  .��صول�ع���املساعدةا�لصعو�ةاملوقف�أو�

� �إعادة ����يل �ع�� �املر�ض ����يع �يمكننا �السابقة، �املرحلة ��� �كما �نفس�ا البناء�بالطر�قة

��ماكنفو�يا�(�ك���فاعلية�بإيجاز����أع���صفحة�شبكة�املراقبة�الذاتية�للمواقف��ش�الية�املعر���

  .يةعالج�بطاقةًضا�إ�شاء�أي�����لتا�ا��الت�ن،�يمكن ،ال���ستجد�ا����امل��ق) الواسعة

  

 )أو�التعرض�للتن�يھ�الداخ��(التعرض�لألحاس�س�ا��سدية�لل�لع�: 8املرحلة�

نذكر�أن�خمس�مجموعات�رئ�سية�من��عراض�الفسيولوجية�يمكن�أن�تحدث����وقت�نو�ات�

  :ال�لع

�الدمو�ة .1 �و�وعية �القلب ��:أعراض �القلب �نبضات ،�des tachycardieسرعة

  .des douleurs thoracique وأالم�الصدر� extrasystolesو�نقباضات

  .  l’hyperventilationالشعور�باالختناق�امل��وب�املسؤول�عن�فرط�التنفس��:أعراض�تنفسية.    2

  .الدوخة�والغثيان�:أعراض�د�ل��يھ.     3

يظ�ر�تحديدا�شعور��عدم�الواقعية��:ناتجة�عن�فرط�التنفس انقباض��وعية�الدمو�ة�الدماغية.   4

  . déréalisationية�واقع الالب dépersonnalisationمن�خالل�الشعور�ب�بدد�ال��صية�



43 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

�بتوتر�العضالت.     5 �املتعلقة �الصدر :�عراض �العضالت ضيق �و �وتي�س  les, raideursالرعشة

musculaires les tremblements.  

ض�املختلفة�لدى�ال��ص�من��ذه��عرا�أحداثا��سدية�إعادة�يتضمن�التعرض�لألحاس�س�

والن�يجة��بانزعاجھتدر�جًيا،�يصبح�ال��ص�أك����عودا� خالل�تمار�ن�مصممة�خصيًصا�ل�ذا�الغرض،

�حًقا، �خط��ة �ل�ست �أ��ا �يدرك �الت��يم�عندما �من �ا��د �� � �تصل �ف�� التفك���والتصرف��إ��لذلك

  .�ش�ل�أك���مالءمة�عندما�تحدث،�أي�أثناء�نو�ات�ال�لع
  

�نذكر�أيضً  �التأث���النف��� �إ�� �باإلضافة �أنھ ��ذها �ا��ساسية �إلزالة �انخفاض�����ل، وجود

نفس�املبدأ�املستخدم�ع���س�يل�ب ،�يتعلق��مرحقيقي����درجة�ا��ساسية�لإلحساس�ا��سدي�نفسھ

�ملشاعر�الدوخة�والدوا
ً
ر�املثال�من�قبل�املدر��ن����ال�����ع���ا��ليد�لتقليل�حساسية�امل�����ن�تدر�جيا

  .املرتبطة�بالدوران�السر�ع
  

  :،��ناك�ثمانية�تمار�نكالسيكيا

  .التعرض�للدوخة: ال�دف ثانية�وارفع�ا��سرعة،�30ضع�الرأس�ب�ن�الركبت�ن�ملدة�و .        1

يجب�تو���ا��ذر�مع�املر����املعرض�ن�أللم�(ثانية���30ز�الرأس��سرعة�من�اليم�ن�إ���ال�سار�ملدة�.      2

  .التعرض�للدوخة�:ال�دف ،)الرقبة

التعرض�ل�سر�ع�ضر�ات�: ال�دف الصعود�وال��ول��سرعة�ع����دراج�أو�الدرج�ملدة�دقيقة�واحدة،.     3

إذا��ان�الدرج�غ���متاح،�يمكن�استخدام�أسلوب�آخر�يتضمن�مد�يدك�أفقًيا�ا����مام،� القلب،

  .مرات�متتالية��10ستقامة��سرعة�ثم�و�نحناء�

  .التعرض�للشعور�باالختناق: ال�دف ثانية،��30نفاس�ملدة�ح�س�.        4

  .التعرض�لتوتر�عض���أو�رعشات�ناتجة�عن�ا��صر: ال�دف شد�ا��سد�بال�امل�ملدة�دقيقة،.        5

�دقيقة،.     6 �ملدة �م�انھ ��� �دوار�وتديوره �كر��� �ع�� �للدوخة،: ال�دف ا��لوس ��و� التعرض البديل

  .الوقوف،�مع�ا��رص�ع���إزالة��ثاث�الذي�قد�تتع���عليھ�الدوران�حول�الذات�اثناء

،�مع�ا��رص�ع���سد��نف�وعدم�السماح�بمرور� une pailleتنفس�من�خالل�ماصة�ضيقةال.       7

 �ستمر��ذا�التمر�ن�ملدة�دقيقة�واحدة، ال�واء�ع���ا��وانب،�ولكن�فقط�من�خالل�ضوء�املاصة،

  .التعرض�للشعور�باالختناق: ال�دف

وتبدد�سيما�الدوخة�التعرض�لعواقب�فرط�التنفس،�: ال�دف فرط�التنفس�ملدة�دقيقة�واحدة، .      8

  .ال��صية�وغرابة�عن�الواقع
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يمكن�أيًضا�ال��ك��� ال����عت��و��ا��ك���إفادة،�8و��7و��6و��3يقتصر��عض�العيادي�ن�ع���التدر�بات�

 
ّ

ذك
ُ
�ت �ال�� �التمار�ن �ال�ع�� �املر�ضر�اك���بنو�ات �لدى ��.لع �ألداء�تتعلق �جلسة �بأخذ �املق��حة الطر�قة

��سب��ا��ل�م��ا �ال�� �القلق �املر�ض�وتقييم�درجة �الثمانية�مع ��ستخدم� .التمار�ن �سوف للقيام�بذلك،

�امل��ق، ��� �ستجد�ا �ال�� �الصلة �ذات �التمار�ن �تحديد �أي� شبكة �ال��س�ب �ال�� �التمار�ن �جانًبا نضع

يمكننا�أيًضا�إضافة� .ر�بات��خرى�وفًقا�ل�سلسل��رمي�حسب�ز�ادة�ا��صرحصر،�ثم�يتم�تنظيم�التد

ع���س�يل�املثال،�بال�سبة�للقلق�من� .تمار�ن�معينة�لز�ادة�تدر�جية�للصعو�ة�عندما�ت�ون�عالية�جًدا

��ذا� �من �بأنف�مسدود�وفم�مفتوح،�و�عد�ذلك،�بمجرد��ن��اء
ً
�التنفس�أوال �يمكن��ق��اح �ختناق،

�ا��د�التمر  �الفم،�بالتا�� ��نف�واليد�حول �ا�سداد �ال��ص�ي�نفس�مع �ا��ساسية،�نجعل �ن�وإزالة

��عد �ال�واء، �دخول �من �طفيف �التمر�ن��ش�ل �حساسية �إزالة �بمجرد �ماصة�ذلك، �خالل �من �تنفس ،

�
ً
 يمكننا�أيًضا�إضافة�تمار�ن�إلعادة�إنتاج�أحاس�س�معينة، .أضيق من�خالل�ماصةكب��ة�ا���م�وأخ��ا

��ع �أن �يمكن �املثال، �س�يل �املر�ض�� �ساخنة�،عرض �بأحاس�س �مرتبطة �لنو�ات ��عرض إ����،الذي

�ال��ونة �شديد �عن��ستحمام �أو�البخار�الناتج خمس�)Letarte )2004 و� Marchandيق��ح� .الساونا

�إضافية �أسوأ: تمار�ن �وتخيل �مرات، �أر�ع ��سرعة �و�بتالع �دقيقت�ن، �ملدة �ا��ائط �ع�� �نقطة �تث�يت

� �الذراع �حول �والضغط �دقيقت�ن �ملدة �أو�يده �صورتھ ��� �والتحديق �دقيقت�ن، �ملدة ) تنميل(إحساس

  .لدقيقة�واحدة

يقوم�املر�ض�بتمر�ن�ن����وقت�واحد،��ل�واحد� نبدأ����أداء�التمار�ن����امل��ل،�بدًءا�من�أس�ل�ا،

�اليوم، ��� �أو�مرت�ن �مرة �متتالية، �مرات �ثالث �إ�� �إزا مرت�ن �يتم �يتم�عندما �جيًدا، �التمر�ن �حساسية لة

�الوقت،� �نفس ��� �بتمر�ن�ن �دائًما �للقيام �يتم �بحيث �ال�رمي، �ال�سلسل ��� �التا�� �بالتمر�ن اس�بدالھ

  .نواصل�ع����ذا�النحو�ح�����اية�ال�سلسل�ال�رمي

 ،�سيمارس��عض�املعا�أخ�ً�ا
ّ

،�ع���س�يل�املثال����ر�بنو�ات�ال�لع��ن�تمار�ن�متقنة����أماكن�تذك

  .لسيارةا

يمكن�للمر�ض��عد�ذلك�أن��عرض�نفسھ�للمواقف�ال���تجن��ا��س�ب��حاس�س�ا��سدية�ال���

� �إ��(�سب��ا �السونا، �ا���سية، �العالقات �البدنية، �الواسعة�). ��شطة ��ماكن �فو�يا �عن �تمي���ا يتم

ع���طر�ق����اصةة�اسيار الع���س�يل�املثال،�قيادة�(موقف�لل مالزمةحيث�ال�ي�ون��حساس�ا��سدي�

  ).سر�ع�لن��س�ب�إحساًسا�جسدًيا�غ���سار�لدى�ال��ص�الذي�ال��عا�ي�من�فو�يا��ماكن�الواسعة

  



45 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

  التعرض�للمواقف�ا��وافية�أو�التعرض�املتدرج����الواقع�لفو�يا��ماكن�الواسعة: 9املرحلة�

�ب��و� �وقام �مختلف، ��ش�ل �يفكر �وأن �مختلف، ��ش�ل �ي�نفس �أن �ال��ص ��علم ض�لقد

إنھ��ن�جا�ز�ملواج�ة�املواقف�ال���ت�شأ�ف��ا�نو�ات� ،مخيفة�ذات�يومال����انت��حاس�س�ا��سدية�

  ���in vivoالواقع�أو�التعرض�التدر�����للمواقف�ا��وافية�ذه����املرحلة�ال����س���التعرض�،�ال�لع

  .لفو�يا��ماكن�الواسعة

�ا     . 1 �سيما�أ�مية �جيدا، �التعرض �إ���مرحلة�شرح�مبادئ �الوصول �أجل �من �طو�لة لتعرض�لف��ات

  .التعود

�ا��ركة�      .2 �قائمة �من �الواسعةبال�سبة�لانطالقا�  l'inventaire de (IMA) لمصاب�بفو�يا��ماكن

mobilité pour l'agoraphobe � �با��يتم�وضع، �املتعلقة �الرئ�سية �للمواقف ��رمًيا
ً
 �وف�سلسال

��ك��ة��اوحم �إ�� ��س�ل ��� من � IMA انظر�مالحق(صعو�ة �للتعرض �ال�رمي �لفو�ياوال�سلسل

� � ).الواسعة�ماكن �املراحل�ب�ن �من �ُيق��ح�عدد �ما ��افية،�. 12و��4غالًبا عندما�ال�توجد�مراحل

�لبعض� �بال�سبة �غ���واق�� �يصبح �قد �مما �كب��ة ��سرعة �الصعو�ة �مستوى �يزداد �أن يمكن

العديد�من�املراحل�إ���عالج�طو�ل�جًدا�وفقدان��املر���،�ع���العكس�من�ذلك،�يمكن�أن�تؤدي

  .الدافع

ع���( ُمطمئنةإذا��ان�املر�ض�ال�يتجنب�أي�موقف،�فإننا�نق��ح�التحقق��عناية�من�أي�إشارات�     . 3

����ذه� ).التعديل،�آمنة�ومطمئنةس�يل�املثال،�ا��لوس�بالقرب�من�مخرج،�أ��اص�أو�أشياء�

ل�رمي�بناًء�ع���القلق�الذي�قد��س�بھ�التعرض�دون�ال��وء�إ���ا��الة،�س�تم�إ�شاء�ال�سلسل�ا

�ال � �ذه،�املطمئنةسلوكيات �سلوك �أي �دون �املواقف �جميع �واج�ت �تجنب�مطم�نإذا �فس�تم ،

  .واليةامل�املرحلة املرور�ا��وس�تم��لفو�يا��ماكن�الواسعةالتعرض�املتدرج����الواقع�

4 .     
ً
إلبراز�العوامل�الفسيولوجية�واملعرفية�والسلوكية�ال���تحدث��قم�بتحليل��ل�موقف��عناية،�سعيا

  .تحديد�سلوكيات�املطمئنة،�قبل�وأثناء�و�عد��ل�موقف

،�،�بدًءا�من��س�ل)in vivo(تدر�جًيا����الواقع��ل�من��ذه�املواقف� ةواج�ع���مال��ص��مرافقة    . 5

  ...). ال���يجب�تجن��ا�املطمئنة،�سلوكيات�املوقع،�املدة،�التكرار(وصف�بدقة�تمار�ن�التعرض�

�ساعد�استخدام��سئلة�السقراطية�و�ساليب� ،د�أك���ما�يخشاه�املر�ض��شأن��ذا�املوقفيحدت    . 6

�أدخل�إعادة�البناء�املعر�� ،املر�ض����إيجاد�طر�قة�تفك���أك���واقعية�أو�مفيدة�،املعرفية��خرى 
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املوجودة����مالحق�القسم�  (GAAP) ةش�لقبة�الذاتية�للمواقف�امل���عمودين�أع���شبكة�املرا�ا�ذ

ما�يحدث�أن�يجد�املر�ض�صعو�ة����تصديق�ما��س���باألف�ار�الواقعية،�خاصة���� غالًبا .الثامن

�للتعامل،� �ال��اعة �ع�� �العثور ��� ��ف�ار�املر�ض ��ذه ��ساعد �أن �يمكن �التعرض، �تمار�ن بداية

  .لتؤكد��ذه��ف�ار�تجر�ة�التعرض�تأ�يومن�ثم�

يو����بممارسة�تمر�ن��ل�يوم،�ال�تتوقف�عن�التعرض�ملوقف�ما�ح���يتم�تقليل�ا��صر�ب�سبة�  . 7

�وس�ستمر�لف��ة�طو�لة50
ً
���حالة� .٪�ع����قل،�التمار�ن�املثالية�تث���حصرا�خفيًفا�إ���متوسط

�ليع ��افية �لف��ة �ولكن ،
ً
�قليال �أس�ل �تمر�ن �إجراء �من �صعو�ة، �عل��ا،وجود �التمر�ن،� تاد وأثناء

��حاس�س �و�تقبل �واق�� ��ش�ل �نفسھ �مع �والتحدث �وضعھ، ��� �البقاء �ع�� �املر�ض  ،يحرص

�مع�: باختصار �يتحدث ��ناك، �املر�ض �يبقى �ح�� �متقار�ة �متكررة، �مطولة، �تكون التدر�بات

 .نفسھ�و�تقبل��حاس�س،�ال�يتجنب،�ال���رب�وال�يل��

أن�تحمل��نزعاج�لف��ات�طو�لة�والتغ��ات�املعرفية�ال���ت�تج�عن��ذه��املعطيات�ا��ديثة�إ���ش���

� ��� �التجر�ة �أفضل �� مؤشرات �حول �التمر�نب مقارنةستجابة �أثناء �التعود �ال�ي�ون�، �قد �كذا،

� �عن �ا��صر�ب�سبة�تز�د �ضرورً�ا�تماًما،50تقليل �ال� ٪ �التمر�ن�عندما �التوقف�عن يق��ح�البعض

إ���ترك�املوقف�و�درك�أنھ�يمكنھ�تحمل��ذا�القلق�و�نزعاج�دون�حدوث��شعر�املر�ض�با��اجة�

  .أي����ء�خط��

ال���) فو�يا��ماكن�الواسعة(شبكة�املراقبة�الذاتية�للمواقف�املش�لة��استكمالل�ل�تمر�ن،�ي�ب���   .8

  .جد�ا����القسم�الثامنن

���ال�سلسل�ال�رمي�ح���يتم�إتقان��ال��عمل�أك���من�خطوة�أو�خطوت�ن����وقت�واحد،�ال�تتقدم   . 9

  .ا��طوة�ا��الية��ش�ل��اٍف 

�ا��صر،� . 10 �مستوى ��� �انخفاض �وال�يوجد �بانتظام �طو�لة �لف��ات �التعرض �املر�ض �يمارس عندما

�املر�ض �تطم�ن �ال�� ��مان �وإشارات �التعديل �اس��اتيجيات �توقيف �عن �ت�ون�ف�.ابحث عندما

�و�ع �كب��ة ��ذه �التعديل �الذاتية�اس��اتيجيات �املراقبة �شبكة �إ�� �عمود �إضافة �يمكن �التقدم، يق

  .للمواقف�املش�لة�للسماح�للمر�ض�بمالحظة�وتحديد��ذه��س��اتيجيات�ال���يجد�الطمأن�نة���ا

  

  �جراءات�التكميلية: 10املرحلة�

ائد�الثانو�ة�أو�الفو : غالًبا�ما�تحتاج�ا��وانب��خرى�إ���املعا��ة�أثناء�أو��عد�املراحل�السبع��و��

�ناك��عالج�أمراض�أخرى�إذا��اناملشكالت�الزوجية�أو�غ���ا،�����ذا�املستوى�أيًضا�يمكن��نتقال�إ���

ا�إذا��ان�ذلك�مناسًبا
ً
ومع�ذلك،�تجدر��شارة�إ��� .اعتالل�مش��ك�أو�اق��اح�عالج�نف����أك���اس�بطان
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من�متوسط�إ���مرتفع،�يجب�عالج��ذا�أنھ�عندما�ي�ون��ناك�وجود�مصاحب�لنو�ة�اكتئاب�شديد،�

  .�خ����ش�ل�عام�قبل�اضطراب�ال�لع�املصاحب�او�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة

  

 ا��فاظ�ع���النتائج�والوقاية�من��نت�اسة: 11املرحلة�
 

 .يمكن�أن��ساعد�عدة�إجراءات��سيطة����ا��فاظ�ع���امل�اسب�ملدة�طو�لة

  )booster sessions(مقابالت�الدعم�        . أ

،�أن��ساعد���اية�العالجش�ًرا�من��12،��عد�ثالثة�أو�ستة�أو�مكن�ملقابلة�دمج�واحدة�أو�اث�ت�ني

  .املر�ض����ا��فاظ�ع���عادات�جيدة

  م��ص�العالج     . ب

يمكنھ�الرجوع�إل��ا�الحًقا����حالة�،�يمكن�دعوة�املر�ض�لت��يص�ما��ان�أك���فائدة�لھ����العالج

  .وجود�صعو�ة

  للوقاية�من��نت�اسة)  coping cardبطاقة�التعامل�(بطاقة�العالج�       . ج

�صغ��ة��عنوان �عالجية �تحض���بطاقة �يمكن�للمر�ض �: "كما �التعرض�انأ�ل  "نت�اسة؟ال  بصدد

يقدم�ا��زء��ول�قائمة�باألعراض�ال���قد��ش���إ���خطر� بطاقة�إ���جزأين،يمكن�فصل��ذه�ال

��نت�اس ����ا�درجية، �تجن��ا �يجب �ال�� �واملزالق �يجب�وضع�ا �ال�� �التداب���الرئ�سية �الثا�ي ��زء

  .ةحالة��نت�اس

  تقنية�العالج�الذا�ي        . د

يتم�شرح��دوات�العالجية�و�قوم�،�يطور�العالج�املعر���السلو�ي�املبادرة�و�ستقاللية�للمر�ض

 
ً
�تدر�جيا �بتطبيق�ا �من ،املر�ض �اختيار�سلسلة �بمفرده��يمكنھ �عل��ا �ا��فاظ �ير�د �ال�� التمار�ن

،�وما�ملناسبة�لتحقيق�ا،�والتقدم�املحرز ،�والتمار�ن�اطار�منظم�حيث�يتعلم�تحديد�أ�دافھضمن�إ

 .شبكة�عامة�لتمار�ن�العالج�الذا�ي��ذه) Judith Beck  )1995تق��ح�،�إ���ذلك
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  القسم�السا�ع

  Déroulement du traitement   جعال س���ال
  

  

   مقدمة

�تلو��خرى  �جلسة �س���العالج، �التالية �الصفحات �كمؤشر�وال�يجب� ،تصف �تقديمھ �يتم �نموذج �ذا

  .إتباعھ�بصرامة

� �العالج�الفردي�� �التنازل�للتكيف�مع �من�املفيد �ي�ون �ما �غالًبا �ا��اصة��الوت��ة، و�حتياجات

�امل �بدء ���
ً
�التأخ���طو�ال �عدم ��فضل �فمن �ذلك، �ومع �مر�ض، �امل�م�ل�ل �من �ألنھ �السلوكية، �ونات

ا�أساسًيا
ً
  .������قوة�العالج،�بحيث�غالًبا�ما�ت�ون�الدافعية��و���م�ون

�أن�ت�ون�أك���تحديًدا��شأن�عدد�ا��لسات�العالج�ا��ما��عند�اختيار�طر�قة�
ً
،�من�املفيد�عادة

  .ومد��ا�و��ي��ا�ومحتوا�ا
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  املقابلة��و��

  )لقاءاتراء��ذا�التقييم�ع���مدى�عدة�يمكن�إج( 

  تقييم�ال

  معلومات�املر�ض�

  تحديد���داف�

  العالج�الدوا�ي

  

  .تار�خ�ا��الة�املعتاد .1

  .اس�بعاد�املرض�العضوي  .2

  ).انظر�القسم�الثا�ي(وضع�ال���يص� .3

  .شرح�ال���يص�للمر�ض. 4

  .يةتقييم�أ�داف�املر�ض�وتوقعاتھ،�تحديد�أ�داف�محددة�وواقع .5

�املعا��،�وتقديم�تفس��ات�وا��ة� .6 �أ�دافھ�وأ�داف �ب�ن �املر�ض،�والتوفيق �العالج�مع �خطة تحديد

  .حول��ذا�املوضوع

  )انظر�القسم�الرا�ع(وصف�الدواء�إذا�لزم��مر�. 7

  .تحديد�ما�إذا��ان�من�املناسب�مقابلة�العائلة�أو��صدقاء. 8

وقدم�مثال�) انظر�القسم�الثامن(GAAP) (ة�لنو�ات�ال�لع�شرح�للمر�ض�فائدة�شبكة�املراقبة�الذاتي. 9

  .مع�املر�ض

   :واجبات�امل��ليةال. 10

 ست�يانات�: 

o شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع� GAAP 

o مقياس�ا��صر�لـ�Beck  (IAB) 

o  مقياس Beck  لالكتئاب (IDB)  

o وافيةاست�يان�حول��ف�ار�ا�� (QPP)  

o لواسعةماكن�ا� �لفو�يا ا��ركة قائمة (IMA). 

 القراءة:  

o الضطراب� �املعر�� �السلو�ي �والنموذج �ال���يص ��� �او�ال�بفو�يا�� قراءة �م��وب ال�لع

 . Marchand, Letarte 2004, p. 17-91 ou Emery 2000 p.1-86 ،�ماكن�الواسعة
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  املقابلة�الثانية�

  معلومات�للمر�ض�

  نمط�ا��ياة�الص��

 

  .ة�السابقةعودة�موجزة�إ���ا��لس. 1

   .تحض���جدول�أعمال�الدورة. 2

  .متا�عة. 3

املتا�عة��ع����نا،�كما����املقابالت�ال���ست�بع�ا،�التعرف�ع���تطور�الوضع��ش�ل�عام�و�عراض�

�استخدام �و�مكن �خاص، �جلسة، GAAP �ش�ل ��ل ��� �ال�لع �نو�ات �املتا�عة� ملراقبة �نضمن سوف

�إذا�لزم��مر،�كما�يتم�مأل� �ا��اجة،�وال���الدوائية �حسب �التأم�ن�أو�املس�ندات��خرى استمارات

  .من��فضل�عموًما�القيام���ا����بداية�املقابلة

  .قابلة�العائلة�أو�أفراد�من�املحيط�إذا�دعت�ا��اجةم. 4

  .مراجعة��ختبارات�أو��ست�يانات�ال���أستكمل�ا�املر�ض����امل��ل . 5

  .املعر���الضطراب�ال�لع�مع�فو�يا��ماكن�الواسعةالتحقق�من�ف�م�النموذج�السلو�ي�. 6

�جابة�عن��سئلة�وتوضيح�النموذج�السلو�ي�املعر���الضطراب�ال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن�. 7

  .الواسعة

  .مراجعة�نصائح�نمط�ا��ياة�الص���مع�املر�ض�وتحديد�أي�م��ا�تنطبق�عليھ�ع���وجھ�ا��صوص .8

   :يةالواجبات�امل��ل .9

 ست�يانات�: 

o شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع� GAAP 

 القراءة:  

o حول�اعادة�ال��بية�التنفسيةقراءة�، Marchand, Letarte 2004, p. 154-157 .  

 تمار�ن:  

o تطبيق�نصائح�حول�نمط�ا��ياة�ال���من�املستحسن�تحسي��ا. 

 

  .م��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�متبادلة. 10
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  لثةاملقابلة�الثا

  نمط�ا��ياة��

  إعادة�ال��بية�التنفسية

  

  .عودة�موجزة�إ���ا��لسة�السابقة.1

  .ا��لسةإعداد�جدول�أعمال�. 2

  .املتا�عة .3

  .ا��ياة�الص��نمط��شأن��النصائحتحقق�من�تطبيق� .4

  .ةالتنفسي�ال��بيةالتحقق�من�ف�م��ساس�املنطقي�إلعادة� .5

وال���يمكن�تحسي��ا�(إ���جانب��س��خاء�والتعليمات�الذاتية� ةالتنفسي�ال��بيةتقنية�إعادة��تلق�ن .6

  ).ا��امسة�املرحلة،�انظر�القسم�السادس) (ثناء�العالجأ

�مع� .فيما�يتعلق�باملخاوف�املتعلقة�باألحاس�س�ا��سدية�اعادة�البناء�املعر��شرح�مبادئ�. 7
ً
اصنع�مثاال

  .،�أو�مثال�يختاره�املر�ضGAAP خ���من،�العمود��  QPPمقياس��ف�ار�ا��وافية�املر�ض�من

   :واجبات�امل��ليةال. 8

 ست�يانات�: 

o شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع� GAAP 

 القراءة:  

o فيما�يتعلق�باملخاوف�املتعلقة�باألحاس�س�ا��سدية�اعادة�البناء�املعر��قراءة�حول�،  

Marchand et Letarte 2004, p.95-117 ou Emery 2000, p.87-176 et 197-204.  
  

 تمار�ن:  

o التقنية�التنفسيةتطبيق�. 

o املعر��� �البناء �اعادة �عمل �ا��سديةامل تطبيق �باألحاس�س �املتعلقة �باملخاوف ،�تعلق

�تفس��ات�وقراءات�وح�� �ع���است�يان��ف�ار� بواسطة �املحددة ��ساسية �املخاوف من

  . QPPا��وافية�

 

  .م��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�متبادلة. 9
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 املقابلة�الرا�عة

إعادة�ال��بية�التنفسية�  

إعادة�البناء�املعر���  

  .عودة�موجزة�إ���ا��لسة�السابقة.1

  .ا��لسةإعداد�جدول�أعمال�. 2

  .املتا�عة .3

  .ةالتنفسي�ال��بيةعادة�ا فعاليةالتحقق�من� .4

  .اعادة�البناء�املعر�� التحقق�من�ف�م .5

  .لألحاس�س�ا��سدية��ساس�املنطقي�للتعرضشرح�. 6

7 .� �ع�� �املعر��العمل �البناء �ا��سدية�اعادة �باألحاس�س �املتعلقة �باملخاوف �املخاوف�: املرتبط تناول

  .معھ�اعادة�البناء�املعر��الرئ�سية�ال���حدد�ا�املر�ض�واستكمال�

   :واجبات�امل��ليةال. 8

 ست�يانات�: 

o شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع� GAAP 

 ءةالقرا:  

o ألحاس�س�ا��سديةل التعرضقراءة�حول�،  

Marchand et Letarte 2004, p.119-136 ou Emery 2000, p. 208-228   

 تمار�ن:  

o ش�ل�منتظم�واثناء�توقع�نو�ة�ال�لع�او�اثناء�نو�ة�ال�لع�التنفسية�اتالتقنيتطبيق��. 

o ا��سديةتعلق�باملخاوف�املتعلقة�باألحاس�س�امل اعادة�البناء�املعر���استكمال.  

 

  .م��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�متبادلة. 9
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   7إ����5املقابالت�من�

  إعادة�البناء�املعر���

  التعرض�لألحاس�س�ا��سدية�

  

�لألحاس�س��:مالحظة �للتعرض �ال�رمي �ال�سلسل �إعداد �ف��ا �يتم �ال�� �ل��لسة ��عناية �التخطيط يجب

  ،ا��سدية
ً
يجب�أال��ستغرق�النقاط��خرى� ،واملمارسة�لق�ن�للت�ستغرق�التمار�ن�الثمانية�وقًتا�طو�ال

�ح���يمكن�بدء��ذه�التمار�ن��سرعة����ا��لسة
ً
  .ال���يجب��غطي��ا�وقًتا�طو�ال

  

  .عودة�موجزة�إ���ا��لسة�السابقة.1

  .ا��لسةإعداد�جدول�أعمال�. 2

  .املتا�عة .3

  .التحقق�من�التقنية�التنفسية .4

  .نطقي�للتعرض�لألحاس�س�ا��سديةالتحقق�من�ف�م��ساس�امل .5

6 .� �الصلة �ذات �للتمار�ن �التحديد �شبكة �واستكمال �املر�ض �مع �الثمانية �التمار�ن انظر�القسم�(إجراء

  ).الثامن

  ).7املرحلة�،�انظر�القسم�السادس(اس�س�ا��سدية��سلسل��رمي�للتعرض�لألح�وضع. 7

  ). 7و�6وما�تال�ما����ا��لست�ن�( 2و��1تحديد�املخاوف�وإعادة�البناء�املناسبة�للتمر�ن�ن�. 8 

   :الواجبات�امل��لية. 9

 ست�يانات�: 

o شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع��GAAP 

o ا��لسة�السا�عة،��عاد�إجراء�است�يان�ا��ركة�لفو�يا��ماكن�الواسعة��� (AMI) �
ً
تحسبا

 .لبدء�التعرض����الواقع�الذي�سي�بع����ا��لسة�التالية

 القراءة:  

o لفو�يا��ماكن����ا��لسة�السا�عة،�يمكن�اق��اح�قراءات�للتحض���للتعرض����الواقع�

 Marchand et Letarte 2004, p.136-151 ou Emery 2000, p. 187-194 et ،الواسعة

228-247  

 تمار�ن:  

o 7انظر�القسم�السادس،�املرحلة�(التعرض�لألحاس�س�ا��سدية�.( 
 

  .تبادلةم��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�م. 10
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   8املقابلة�

  إعادة�البناء�املعر���

  لفو�يا��ماكن�الواسعةالتعرض����الواقع�

  

  

  .عودة�موجزة�إ���ا��لسة�السابقة.1

  .ا��لسةإعداد�جدول�أعمال�. 2

  .املتا�عة .3

  .تعرض�لألحاس�س�ا��سديةاستكمال�ال .4

  .كن�الواسعة���الواقع�لفو�يا��ماالتحقق�من�ف�م��ساس�املنطقي�للتعرض� .5

  .املتدرج����الواقع�لفو�يا��ماكن�الواسعة�وضع��سلسل��رمي�للتعرض. 6

  .العمل�املعر���حول�املخاوف�الرئ�سية�املتعلقة�بالتعرض�لفو�يا��ماكن�الواسعة. 7

  .تحديد�املخاوف�وإعادة�البناء�املعر���املناسبة�ل�ل�من��ذه�التمار�ن اختيار�تمار�ن�التعرض��و��،. 8

   :الواجبات�امل��لية. 9

 ست�يانات�: 

o شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع��GAAP. 

 القراءة:  

o ال�يوجد 

 التمار�ن: 

o املتدرج����الواقع�لفو�يا��ماكن�الواسعة�تعرضال. 

o ا� �املش�لة �للمواقف �الذاتية �املراقبة �شبكة �الواسعة(ستكمال ��ماكن انظر�القسم�) (فو�يا

 ).الثامن

o  عادة�البناء�املعر���للمراحل�التالية�من�التعرضالتحض���إل.  

  

  .م��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�متبادلة. 10
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  12ا����9املقابلة�

  إعادة�البناء�املعر��

  لفو�يا��ماكن�الواسعةالتعرض����الواقع�

  

  

  .عودة�موجزة�إ���ا��لسة�السابقة.1

  .إعداد�جدول�أعمال�ا��لسة. 2

  .املتا�عة .3

  .ار����التعرض�املتدرج����الواقع�بالتقدم�ال�سلسل�ال�رمي�ستمر . 4

  ).ع���س�يل�املثال�تحديد�و�عطيل�تقنيات�التعديل(تحديد�املشا�ل�والتوافق�. 5

  .تحديد�املخاوف�ومرافقة�املر�ض����إعادة�البناء�املعر���املتعلق�بتمار�ن�التعرض .6

   :الواجبات�امل��لية. 7

 ست�يانات�: 

o ة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع��شبكة�املراقبGAAP. 

o اعادة�تطبيق���12ا��لسة��، IAB و IDB و QPP و IMA. 

 القراءة:  

o اق��اح�قراءة�حول�ا��فاظ�ع���النتائج�والوقاية�من��نت�اسة،����12ا��لسة��، 

Marchand et Letarte 2001, p.187-212 ou Emery 2000, p.237-247   

 التمار�ن: 

o  ع�لفو�يا��ماكن�الواسعةاقالتعرض�املتدرج����الو. 

o التحض���إلعادة�البناء�املعر���املناسب�ل�ل�مرحلة�من�مراحل�التعرض.  

  

  .م��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�متبادلة. 8
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  )وما��عد�ا؟( 13املقابلة�

  ا��فاظ�ع���النتائج�والوقاية�من��نت�اسة

  ا��وانب�التكميلية�

  

  .عودة�موجزة�إ���ا��لسة�السابقة.1

  .إعداد�جدول�أعمال�ا��لسة. 2

  .املتا�عة .3

  .لفو�يا��ماكن�الواسعةالتعرض�املتدرج����الواقع��استكمال. 4

  .مراجعة�نتائج��ست�يانات�ومقارن��ا�باالست�يانات��ولية�وتقييم�ا.  5

  .طو�لاملدى�الشرح�تقنيات�ا��فاظ�ع���النتائج�ع���. 6

  م��ص�العالج. أ

  ت�اسةالوقاية�من��ن. ب

  ). booster sessions(حصص�الدعم�. ج

  .العالج�الذا�ي. د

  ).،�إ��،��عتالل�املش��كالعالج��س�بطا�ي(أ�داف�أخرى؟���ل�توجد. 7

  �ل��ناك�مخاوف�أو�ا�شغاالت�بخصوص�ان��اء�العالج؟. 8

   :الواجبات�امل��لية. 9

 ست�يانات�: 

o حسب�ا��اجة 

 القراءة:  

o  ى،�يمكن�اق��اح�قراءات�مناسبةإذا�تم�تحديد�أ�داف�أخر.  

 التمار�ن: 

o م��ص�العالج. 

o بطاقة�العالج�للوقاية�من��نت�اسة. 

o بدأ�العالج�الذا�ي�حسب�ا��اجة.  
  

  .م��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�متبادلة. 10
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  )  booster sessionsجلسات�التعز�ز�(���اء،�مقابالت�ا��فاظ�ع���النتائج�

  قاية�من��نت�اسةا��فاظ�ع���النتائج�والو 

  

  

  .عودة�موجزة�إ���ا��لسة�السابقة.1

  .إعداد�جدول�أعمال�ا��لسة. 2

  .املتا�عة .3

  .مراجعة�م��ص�العالج. 4

  .جعة�بطاقة�الوقاية�من��نت�اسةمرا. 5

  .مراجعة�العالج�الذا�ي�عند�الضرورة. 6

��ق�� . 7 �وتقديم ��سرة، �لطب�ب �امللف �م��ص �وإعداد �املتا�عة، �يتعلق�تنظيم �فيما �املناسبة احات

  .بوصفة�دواء�طو�ل��مد�إن�أمكن

  .خطيط�لكيفية�است�ناف��تصال�بالطب�ب�املعا���إذا�دعت�ا��اجةالت. 8

  .م��ص�ا��لسة�و�غذية�راجعة�متبادلة. 9
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   8القسم�

  املالحق

  أدوات�القياس�والعالج
  

  

  

  قائمة�املالحق

 مقياس�ا��صر�لـ��Beck  Inventaire de Beck pour l'anxiété (IBA)    

 مقياس�Beckلالكتئاب���Inventaire de Beck pour la dépression (IBD)  

 PHQ-9    

 شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ات�ال�لع�Grille d'auto-observation des attaques de panique 

(GAAP)  

 است�يان�حول��ف�ار�ا��وافية�Questionnaire sur les pensées phobiques (QPP)   

 دليل�معلومات�موجھ�للمر�ض  

 تقنية�اعادة�ال��بية�التنفسية  

 بطاقة�التمار�ن�التنفسية  

 التمركز�حول�التنفس  

 قائمة�ا��ركة�لفو�يا��ماكن�الواسعة Inventaire de mobilité pour l'agoraphobie (IMA)   

 شبكة�تحديد�التمار�ن�امل�مة  

 ات�أثناء�تمار�ن�التعرض�ألحاس�س�ال�لع�ا��سديةشبكة�مراقبة��ستجاب  

 لفو�يا��ماكن�الواسعةال�سلسل�ال�رمي�للتعرض� 

 فو�يا��ماكن�الواسعة(شبكة�املراقبة�الذاتية�للمواقف�املش�لة�( 
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 ل��صر�BECKمقياس�

 :.......................�سم :.......................التار�خ     :........................النتائج

و��،�من�خالل�وضع�دائرة�حول�الرقم�املناسب،�. ير���قراءة��ل�عرض��عناية. فيما�ي���قائمة�باألعراض�الشا�عة�للقلق

 .إ���أي�مدى�تأثرت�ب�ل�من��ذه��عراض�خالل��سبوع�املا����بما�فيھ�اليوم

            

كث��ا�

بال�اد�

 تحملتھ

ان��ش�ل�معتدل��

مز��ا�جدا�لكن�

 يمكن�تحملھ

�ش�ل�قليل�

لم�انز���

 كث��ا

ال�ع���

 الطالق

   خالل��يام�السبعة�املاضية،�تأثرت

 …بــ�

 1 ا��در�أو�تنميل 0 1 2 3

 2 الشعور���بات�الساخنة 0 1 2 3

 3 الرجفة����الساق�ن 0 1 2 3

 4 عدم�القدرة�ع����س��خاء 0 1 2 3

 5 سوأا��وف�من�حدوث��  0 1 2 3

ھ 0 1 2 3  6 الدوار�أو�الدوخة�أو�فقدان�التوجُّ

 7 خفقان����ضر�ات�القلب 0 1 2 3

 8 نقص��مان�ونقص�الثقة����ا��ر�ات 0 1 2 3

 9 مذعور  0 1 2 3

 10 العص�ية 0 1 2 3

 11 الشعور�باالختناق 0 1 2 3

 12 باأليديرجفة� 0 1 2 3

 13 )مشوش(الشعور�بال��عزع� 0 1 2 3

 14 ا��وف�من�فقدان�السيطرة� 0 1 2 3

 15 صعو�ة����التنفس 0 1 2 3

 16 ا��وف�من�املوت 0 1 2 3

 17 الشعور�با��وف�الشديد 0 1 2 3

 18 انزعاج����البطن�آو عسر�ال�ضم� 0 1 2 3

 19 باإلغماءالشعور� 0 1 2 3

 20 تو����أو احمرار�الوجھ� 0 1 2 3

 21 )ا��رارة�غض�النظر�عن�(التعرق� 0 1 2 3

  �ستخدم�من�قبل�مخ���دراسة�الصدمة

 )Mark Freeston )1989 : ةال��جمة�الفر�سي     
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  لالكتئاب BECK مقياس

 ......:�سم         :......................التار�خ     :..........................................النتائج

 :ة�من�ا��مل،�املطلوب�منك�بال�سبة�ل�ل�مجموعة�ذا�است�يان��شمل�مجموعات�كث�� 

   
 .1 قراءة��ل�ا��مل��عناية�

 .2 داخل�القوس�بجانب�ا��ملة�ال���تصف��ش�ل�أك���كيف��شعر�بنفسك�منذ�أسبوع�و���الوقت�ا��ا����»X«وضع�عالمة��

 .3 امام��ل�م��ا�»X«اذا��انت�جمل�تناسبك،�ضع��      

 . 11 0 (  )  ا�كنت�عليھ����العادة�لست�م���ً�ا��ن�أك���مم
 

 .1 0 (  )  ال�أشعر�با��زن�

 ) (  1 �ن�من��وقات�العادية أصبح�م���ً�ا�أو�غاضًبا��س�ولة�أك��
  

 )  ( 1 أشعر�با��زن�والكآبة�
 

 
ً
 ) (  2 أشعر�باالنزعاج��دوما

  
 )  ( 2 أنا�كئ�ب�أو�حز�ن�طوال�الوقت�وال�أستطيع�وأ��ز�عن�الف�اك�م��م

 
 ) (  3 ال��غضب����ن�اطالقا��شياء�ال�����س�ب�عادة����ذلك�

  
 ) (  2 أشعر�با��زن�أو�التعاسة�لدرجة�تؤمل��

 
 . 12 0 (  )  لم�أفقد�ا�تمامي�بالناس�

 
 )  ( 3 أشعر�با��زن�والتعاسة�لدرجة�ال�أتحمل�ا�

 
�باآلخر�ن�عن�السابق�

ً
 ) (  1 أنا��ن�أقل�ا�تماما

  
 .2 0 ( )  عر�بالقلق�أو�ال�شاؤم�من�املستقبل�ال�أش

 ) (  2 فقدت�معظم�ا�تمامي�وإحسا����بوجود��خر�ن�
  

 ) (  1 أشعر�بال�شاؤم�من�املستقبل�
 

 ) (  3 فقدت�تماما�ا�تمامي�باآلخر�ن�وال�أ�شغل���م�ع����طالق
  

 )  ( 2 أشعر�انھ�ال�يوجد�ما�أتطلع�إليھ����املستقبل�
 

 . 13 0 (  )  ارات�بنفس�الكفاءة�ال����انت�عل��ا�من�قبل�اتخذ�القر 
 

�أن�أتخلص�من�متاع���
ً
 ) (  2 أشعر�انھ�ال�أستطيع�أبدا

 
 ) (  1 أحاول�تاجيل�اتخاذ�القرارات�ا���وقت�الحق

  
 ) (  3 أشعر�باليأس�من�املستقبل�وأن��مور�لن�تتحسن�

 
 ) (  2 دي�صعو�ات�كث��ة����اتخاذ�القرارات�ل

  
 . 3 0 ( )  ال�أشعر�بأ�ي�فاشل�

 ) (  3 أ��ز�تماما�عن�اتخاذ�أي�قرار�باملرة�
  

 ) (  1 أشعر�أن���فشلت��أك���من�العادي�ن�
 

 . 14 0 (  )  ال�أشعر�بأن�شك���أسوأ�من�ذي�قبل�
 

 ) (  2 أشعر�أ�ي�حققت�أشيائا�قليلة�جدا�ل�ا�مع���أو�أ�مية�معينة
 

�وأقل�جاذبية�أشعر�بالقلق�من�أ�ي�أبدو�
ً
 ) (  1 أك���سنا

  
 ) (  2 عندما�أنظر�إ���حيا�ي����السابق�أجد�ا�مليئة�بالفشل�

 
 ) (  2 أشعر�بوجود��غ��ات�دائمة����شك���تجعل���أبدو�أقل�جاذبية�

  
�

ً
 ) (  3 )أبا�أو�زوجا�او�امراة�( أشعر�أ�ي���ص�فاشل�تماما

 
 ) (  3 .أشعر�بأن�شك���قبيح�او�مشم��

  
�ع���وجھ�ا��صوصلس

ً
 . 4 0 ( )  ت�ساخطا

 . 15 0 (  )  يمكن���العمل�بنفس�الكفاءة�كما�كنت�من�قبل�
 

 ) (  1 أشعر�بامللل�أغلب�الوقت�
 

�
ً
 )  ( 1 أحتاج�إ���مج�ود�خاص�ل�ي�أبدأ�ش�ئا

  
 ) (  2 ال�أستمتع�باألشياء�كما�كنت�من�قبل�

 
 ) (  1 قبل�ال�أعمل�بنفس�الكفاءة�ال���كنت�أعمل���ا�من�

  
 )  ( 2 لم�أعد�أجد�ش�ئا�يحقق�����الرضا

 
 ) (  2 أحتاج�ألدفع�نف����بمشقة�ل�ي�أعمل�أي����ء�

  
 ) (  3 إن���غاضب�او�ساخط�من��ل�����

 
 ) (  3 أ��ز�عن�أداء�أي�عمل�ع����طالق�

  
 . 5 0 (  )  ل�س�لدي�إحساس�خاص�بالذنب�ع������ء�

�كما��عودت�
ً
 . 16 0 (  )  أنام�جيدا

 
 )  ( 1 أشعر�بأن������ء�أو�تافھ�أغلب�الوقت�

 
����الصباح�أك���من�قبل�

ً
 ) (  1 أس�يقظ�مر�قا

  
 ) (  1 يص�ب���إحساس�شديد�بالذنب�

 
 ) (  2 ساعات�أبكر�من�ذي�قبل،�وأ��ز�عن�است�ناف�نومي��3-2أس�يقظ�من�

  
 
ً
 ) (  2 أشعر�بأن������ء�وتافھ�أغلب��وقات�تقر�با

 
��ل�يوم�وال�أستطيع�النوم�اك���من�أس�

ً
 ) (  3 ساعات�5يقظ�مبكرا

  
 )  ( 3 أشعر�بأن������ء�وتافھ�للغاية�

 
 . 17 0 (  )  ال�أ�عب��سرعة�أك���من�املعتاد�

 
�يحل��ي�

ً
 . 6 0 (  )  ال�أشعر�بأن��ناك�عقابا

 )  ( 1 أ�عب��س�ولة�أك���من�ذي�قبل�
  

�سيحدث����
ً
�س�ئا

ً
 ) (  1 أشعر�بأن�ش�ئا

 
 ) ( 2 أ�عب�من�فعل�أي����ء�

  
�وقع�او�سوف�يقع�ع���بالفعل�

ً
 )  ( 2 أشعر�بأن�عقابا

 
 ) (  3 أنا�متعب�جدا�لفعل�أي����ء

  
 )  ( 3 أشعر�بأن���أستحق�أن�أعاقب�

 
 . 18 0 (  )  ش�ي���للطعام�ل�ست�أسوأ�من�قبل�

 
عقاب�

ُ
 ) (  3 لدي�رغبة����ان�ا

 
 ) (  1 دة��السابق�ش�ي���للطعام�ل�ست�جي

  
 . 7 0 (  )  ال�أشعر�بخيبة��مل����نف����

 ) (  2 ش�ي���للطعام�أسوأ�بكث����ن
  

 )  ( 1 يخيب�أم������نف����
 

 ) (  3 ل�س�لدي�ش�ية�ع����طالق
  

 )  ( 1 ال�أحب�نف����
 

�ثابت�
ً
 . 19 0 (  )  وز�ي�تقر�با

 
 )  ( 2 أشم���من�نف����

 
 ) (  1 كغ�من�وز�ي��2فقدت�أك���من�

  
 ) (  3 أكره�نف����

 
 ) (  2 كغ�من�وز�ي��4فقدت�أك���من�

  
 . 8 0 (  )  ال�أشعر�بأ�ي�أسوأ�من�أي���ص�آخر�

 ) (  3 كغ�من�وز�ي��6فقدت�أك���من�
  

 ) (  1 أنتقد�نف�����س�ب�نقاط�ضعفي�أو�أخطا�ي�
 

 . 20 0 (  )  لست�قلقا�ع��������أك���من�املعتاد�
 

 ) (  2 لوم�نف����ملا�أرتكب�من�أخطاء�أ
 

 ) (  1 أنا�قلق�من��وجاع�أو��الم،�أو�مشا�ل����ال�ضم�أو��مساك
  

 ) ( 3 ألوم�نف����ع����ل����ء�س���يحدث����
 

 )  ( 2 أنا�قلق�للغاية��شأن�ما�أشعر�بھ�أو�كيف�أشعر�ا���درجة�يصعب�ع���التفك������أي����ء�آخر
  

 . 9 0 (  )  �ار�اليذاء�نف����ال�ت�تاب���أي�أف

 ) (  3 .ما�أشعر�بھ�أو�كيف�أشعرأفكر�فقط�في
  

 ) (  1 تراود�ي�أف�ار�اليذاء�نف����ولكن�ال�أنفذ�ا�
 

 21 0 (  )  لم�أالحظ�أي��غ��ات�حديثة�����رغب���ا���سية
 

 ) (  2 أ�شعر�انھ�أفضل����أن�أموت�
 

 ) (  1 أنا�أقل�ا�تماما�برغب���ا���سية�من�ذي�قبل
  

 )  ( 2 أ�شعر�انھ�ي�ون�أفضل�لعائل���لو�كنت�ميتا�
 

 ) (  2 أنا�أقل�ا�تماما�بكث���برغب���ا���سية��ن�
  

 )  ( 3 لدي�خطط�أكيدة�لالنتحار�
 

 ) (  3 لقد�فقدت�ا�تمامي�برغب���ا���سية��تماًما�
  

 ) (  3 لو�استعطت�لقتلت�نف���
 

    
 . 10 0 (  )  ال�أب�ي�أك���من�املعتاد�

    
 )  ( 1 أب�ي�أك���مما�كنت�من�قبل�

 
Louis Chaloult, Jean Goulet, Août 2001 Guide de pratique pour l'évaluation et le 

   
 ) (  2 أب�ي�حاليا�طوال�الوقت�وال�أستطيع�أن�أتوقف�عن�ذلك�

 
traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie (TPA) 

   
�ع���الب�اء�ولكن���أ��ز��ن�عن�الب�اء�ح���لو�أردت�ذلك�

ً
 ) (  3 كنت�قادرا
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 تفس���نتائج�ةيكيف

 BECKمقاي�س�

  لالكتئاب�وا��صر

 

   

 عادي : 9 إ�� 0من�

 اكتئاب��أو�حصر�خفيف�� : 19إ����10من�

 اكتئاب��أو�حصر�معتدل� : 25إ����20من�

 حاد���اعتدل�اكتئاب��أو�حصر�م� : 29إ����26من�

 اكتئاب��أو�حصر�حاد� :40إ����30من�

 حاد�جدا : وأك�� 40 
  

  

��ول،� �املقام ��� �سر�ري �سياق ��� �استخدام�ا �و�جب ����يصية �أدوات �ل�ست �املقاي�س �ذه

  .و�رقام�املذ�ورة�أعاله�ما����إال�معالم��سمح�بوضع�أفضل�ألولئك�الذين��م�أقل�دراية���ذه�املقاي�س

  
  

Louis Chaloult, Jean Goulet, Août 2001 Guide de pratique pour l'évaluation et le traitement du trouble 

panique avec ou sans agoraphobie (TPA) 
-   
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 ) PHQ-9( 9است�يان���ة�املر�ض�

 .............:...........النتائج :.......................التار�خ :.......................�سم

 ،�كم�مرة�تضايقك�املشا�ل�التالية؟�خالل��سبوع�ن�املاضي�ن

✔" استخدم)  " لإلشارة�إ���إجابتك ) 
    

    
 تقر�با��ل�يوم أيام 7أك���من� أيامعدة� أبدا

 3 2 1 0 ��تمام�ض�يل�واملتعة�قليلة����فعل��شياء .1

 3 2 1 0 الشعور�با��زن�او��كتئاب�أو�اليأس .2

 3 2 1 0 صعو�ة����النوم�أو�البقاء�نائًما�او�إما�النوم�أك���من�الالزم .3

 3 2 1 0 الشعور�بالتعب�أو�نقص�الطاقة .4

 3 2 1 0 ��ل�الكث���أو�فقدان�الش�ية .5

6. 
خاطئ�حول�الذات��عتقد�انك��فاشل�أو�أنك�خي�ت��إدراك

 عائلتك��أو نفسك�
0 1 2 3 

 3 2 1 0 ��،�مثل�مشا�دة�التلفز�ون�أو�قراءة�ا��ر�دةصعو�ة����ال��ك .7

8. 

�نتقال�أو�التحدث�ببطء�شديد،�لدرجة�مالحظة��خر�ن�

من��أك�� �سرعة��م��يج�لدرجة�تتحرك�أنتلذلك�أو�العكس�

 املعتاد

0 1 2 3 

9. 
 تفك

ً
�ميتا

ً
،�أو�كنت�تفكر����أن�ر����أنك�ست�ون�أفضل�حاال

 تؤذي�نفسك�بطر�قة�ما
0 1 2 3 

  

 
0 +....+.........+.......... 

 
 =املجموع:..................

ما�مدى�مسا�مة��ذا�املش�ل����: ست�يان،�أجب�ع���السؤال�التا��من�املشا�ل�املدرجة�����ذا�� ��قلع���مش�ل��ختيار ا�إذا�تم.10 

 �خر�ن؟صعو�ة�القيام��عملك،�أو�العناية�باألشياء����امل��ل،�أو�التعامل�مع�

 
 

 للغاية�صعب كث��ا�صعب إ���حد�ما�صعب غ���صعب�تماما

            

 الد�اترة��إعدادمن�

Robert L. Spitzer, Janet B. Williams et Kurt Kroenke et collègues et une bourse d’étude de Pfizer Inc. Aucune permission requise 

pour reproduire, traduire, afficher ou distribuer.    
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  PHQ-9    (http://www.integration.samhsa.gov/images/res/PHQ%20-%20Questions.pdf) تفس��

  :لل���يص��و��

  لالكتئاب�لدى�املر�ض PHQ-9 است�يان

 .PHQ-9 يكمل�املر�ض�تقييم��كتئاب�السر�ع .1

 .،�ففكر����اضطراب�اكتئا�ي)  # 2و��#1ما����ذلك�السؤال�ن�رقم�ب(���القسم�املظلل� 4sإذا��ان��ناك�ع����قل� .2

 .أضف�الن�يجة�لتحديد�ا��طورة

 

 اعتبار��ضطراب��كتئا�ي�الشديد

- �� ��ناك ��ان � 5إذا �ث �املظلل �القسم ��� ��قل �(ع�� �رقم �السؤال �مع �يتوافق �اضطراب�)  # 2و��#1أحد�ا ففكر���

  .اكتئا�ي�آخر

  ).# 2و  #1رقم�أحد�ما�يتوافق�مع�السؤال�(���القسم�املظلل��ث�4 - 2إذا��ان��ناك�  -

نظًرا�ألن��ست�يان��عتمد�ع���التقر�ر�الذا�ي�للمر�ض،�يجب�التحقق�من�جميع��جابات�من�قبل�العيادي،�: مالحظة

ات��خرى�و�تم�إجراء����يص���ا�ي�ع���أسس�سر�ر�ة�مع�مراعاة�مدى�ف�م�املر�ض�لالست�يان،�باإلضافة�إ���املعلوم

يتطلب����يص��ضطراب��كتئا�ي�الشديد�أو��ضطرابات��كتئابية��خرى�أيًضا���زا� ذات�الصلة�من�املر�ض،�

وسوابق��واس�بعاد�ا��داد�الطبي��) #10السؤال�(���املجاالت��جتماعية�أو�امل�نية�أو�غ���ا�من�مجاالت��داء�امل�مة�

  .و�ضطراب�ا��سدي،�دواء�أو�دواء�آخر�كس�ب�بيولو���ألعراض��كتئاب) ب�ضطراب�ثنا�ي�القط(نو�ة�ال�وس�

ا�أو�املر����الذين�يخضعون�للعالج�ا��ا���لالكتئاب
ً
  :ملراقبة�الشدة�بمرور�الوقت�للمر����الذين�تم����يص�م�حديث

1. � �للمر��� ��استكماليمكن ��� ��ست�يانات �قاعدي( البداية ��)قياس �منتظمة �ف��ات �أس(وع�� �امل��ل�) بوع�ن�ل ��

  .�ست�يان�خالل��ل�موعد�محدد�استكمالأو�يمك��م��للتنقيط���موعد�م�التا����اوإحضار�

  3= �ل�يوم�تقر�ًبا��2= أك���من�نصف��يام��1= عدة�أيام�: جمع�الدرجات�حسب�العمود. 2

  .جمع�نقاط��عمدة�ل��صول�ع���مجموع�الك�� .3

  .لتالية�لتفس���الدرجة�ال�ليةا PHQ-9 الرجوع�إ���خانة�تنقيط. 4

�توجيھ� .5 �وكذلك ��جابة، �درجة �وتحديد �العالج، ��دف �تحديد ��� �ملساعدتك �املر�ض �ملفات ��� �النتائج �وضع يتم

  .التدخل�العال��

؛��1= ؛�عدة�أيام��0= ال�ع����طالق�: ،�ينقط PHQ-9 ا��مع�جميع�الدرجات��تم�اختيار�ا����ا��انات�ع��: التنقيط

   3= ؛��ل�يوم�تقر�ًبا��2= نصف��يام��أك���من

  تفسیر مجموع الدرجات
PHQ9 Copyright © Pfizer Inc. All rights reserved. Reproduced with permission. PRIME-MD ® is a trademark of Pfizer Inc. A2662B 10-04-2005  

  

  شدة��كتئاب  الدرجة�ال�لية

  الحد األدنى من االكتئاب  4 - 1

  اكتئاب طفیف  9 - 5

  اكتئاب معتدل  14 - 10

  اكتئاب شدید بشكل معتدل  19 - 15

  اكتئاب شدید  27 - 20

  



 
 

  (GAAP)   *شبكة�املراقبة�الذاتية�لنو�ة�ال�لع

 الساعة التاریخ
المدة 

 )بالدقیقة(
 فیما كنت تفكر احاسیس، شعرت بھا اثناء النوبة  نوع نوبة الھلع :ھل كنت )10- 1(الشدة 

        
  أثارھا التعرض لموقف.1 بمفردك . 1

 یثیر القلق أو شكل مشكلة  
  االختناق. 1
 الدوخة. 2

  وخز/ خدر . 9
 قشعریرة/ الحرارة . 10

 قبل . أ

        
بمرافقة . 2

 أحد ما
اثارتھا فكرة حول وضعیة تزعجتك، التي . 2 

 . تشغلك لكونھا مشكلة والتي سوف تحدث
  الخفقان. 3
 الھزات. 4

  ألم أو انزعاج في الصدر. 11
 الخوف من الموت. 12

 أثناء . ب

        
  التعرق. 5 . أثارتھا احاسیس جسدیة. 3 )مع من(

 الخنق. 6
الخوف من الجنون أو . 13

 فقدان السیطرة 
 بعد  نوبة الھلع. ج

           

مفاجئة، غیر منتظرة، التي تحدث كمفاجأة          .4
 )          الرجاء حّدد 3او  2، 1اذا كان الجواب ( 

الغثیان أو االنزعاج . 7
  البطني

انك غیر /  الالواقعیة .8
 موجود ھنا 

 
  

                 

  _______________ -  أ
  ______________ - ب
 ______________ -ج

                 

  _______________ -  أ
  ______________ - ب
 ______________ -ج

                 

  _______________ -  أ
  ______________ - ب
 ______________ -ج

                 

  _______________ -  أ
  ______________ - ب
 ______________ -ج

                 

  _______________ -  أ
  ______________ - ب
 ______________ -ج

وكذلك الرغبة الشدیدة في ) ، وما إلى ذلك، والجنونالخوف من الموت( و نفسیة) ، وما إلى ذلك، والرعشة، والخفقان، والدوخةاالختناق(جسدیة قویة  ق مصحوبًا بردود فعلتُعرَّف نوبة الھلع بأنھا مستوى عاٍل من القل *
  Louis Chaloult, Jean Goulet, Août 2001 Guide de pratique pour l'évaluation et le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie (TPA) .الموقف الھروب من



 
 

  

  Questionnaire sur les pensées phobiques (QPP)ةافياست�يان�حول��ف�ار�ا��و 

  
 __________________________________: التاریخ _______________________________: االسم

       
 :فكرة�من��ذه��ف�ار�عندما�ت�ون�متوتًرا�أو�خائًفا،�استخدم�السلم�التا����لت�ال���تظ�ر�ف��ا�قم�بتقييم�عدد�املرا )  أ

 
 

 �ذه�الفكرة�ال�تظ�ر�أبدا.     1
  

 
 

  الفكرة�نادرا�ما�تظ�ر �ذه.2
  

 
 

 الفكرة�تظ�ر�����عض��حيان �ذه .3
 

 
 

 الفكرة�تظ�ر��ش�ل�متكرر  �ذه.4
  

  

 .تظ�ر�دائما�الفكرة �ذه.5

 .سوف أتقیأ. 1_____  

 .سوف أموت. 2_____ 

 .البد أني أعاني من ورم في المخ. 3_____ 

 .أعاني من نوبة قلبیة. 4_____ 

 .سأختنق وألھث وسینفد الھواء. 5_____ 

 . سوف أبدو مجنونا. 6_____ 

 .سأصاب بالعمى. 7_____ 

 .لى نفسيلن أكون قادًرا على السیطرة ع. 8_____ 

 .سأقوم بإیذاء شخص ما. 9_____ 

 .سوف أفقد الوعي. 10_____ 

 ).مجنونة(جنون مسأصبح . 11_____ 

 .سأصرخ. 12_____ 

 .سأغمغم أو أقول أي شيء. 13_____ 

 .سأصاب بالشلل من الخوف. 14_____ 

 ).قم بوصفھا وتقیّمھا(أفكار أخرى . 15_____ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 . أو�خائًفا�ارجع�إ���القائمة�السابقة�وضع�دائرة�حول��رقام�املقابلة�لألف�ار�الثالثة�ال���تظ�ر�غالًبا�عندما�ت�ون�متوتًرا )ب

 :املرجع
Chambless DL, Caputo GC, Bright P, Gallagher R. (1984). Assessment of fear in agoraphobics : the Body sensations questionnaire 

and the Agoraphobic cognitions questionnaire, Journal of consulting and clinical psychology, 52: 1090-1097. 

 :مراجعة�فر�سية

Marchand A, Lalonde J. (1985). Module de thérapie béhaviorale, Hôpital Louis-H. Lafontaine. Version modifiée par D. Gareau, 
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  املعر���السلو�ي�النف����العالج

  الواسعة��ماكنال�بفو�يا��أو الضطراب�ال�لع�امل��وب�
  

psychothérapie cognitivo-comportementale 

du trouble panique avec ou sans agoraphobie (TPA)  
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  Évaluationالتقييم�: 1املرحلة�

�تو  �ال�� �الصعو�ات �بتقييم
ً
�أوال �معا��ك ��ست�يانات� ،اج�كسيقوم �إكمال �منك �ُيطلب قد

�الطر�قاملو  �طول �أفضل�ومتا�عة�تقدم�ا�ع�� �تقدير�شدة��عراض��ش�ل �ال����ساعدك�ع��  .قاي�س

  .�سمح�لك��ذه�املقاي�س�أيًضا�بمراقبة��عراض�والعوامل�ال���يبدو�أ��ا�تؤثر�عل��ا

  

  Information �عالم: 2املرحلة�

،�فمن�املحتمل�الدليلإذا�كنت�تقرأ��ذا� ،انطباعاتھ�ال���يصيةا��اص�عن��كعا��سيخ��ك�م

من�الضروري�أن�ت�ون�ع��� بفو�يا��ماكن�الواسعة، الأو��م��وبأنھ�تم����يصك�باضطراب�ال�لع�

  .و�خلق�حلقة�مفرغة�ا��صر  �غذيإن�وجود�مثل��ذه��عراض�دون�ف�م�أصل�ا�،�اطالع�جيد

�العال  �خيارات �ع�� �أيًضا �إطالعك �وفعالي��ا،س�تم �املختلفة �أظ�رت� ج �ال�لع، �اضطراب �عالج ��

�املعر�� �السلو�ي �للعالج �السر�ر�ة�أن��ستجابة � (TCC) الدراسات ��ش�ل�عام �جًدا ��75(جيدة ٪�90إ��

�م��وظ �متعددة ).تحسن �علمية �بدراسات �مدعومة ��ست�تاجات �ُ�عد�ذه �السلو�ي��، �املعر�� العالج

��ختيار  �توصيات �ب�ن �من ��ك���ش�رة�أيًضا �املمارسة �ألدلة ��ول �ال، �املر����يبعت�تظ�ر�دراسات �أن ة

الذين�لد��م�استجابة�إيجابية�للعالج�املعر���السلو�ي�يحافظون�عموًما�ع����ذا�التحسن��عد�التوقف�

  .عن�العالج�وغالًبا�ما��ستمرون����التحسن

�ف�م �ع�� �مساعدتك �أجل � من �ال�لع ��  الأو��م��وبباضطراب �الواسعةبفو�يا �ش�ل��ماكن

  :أفضل،�سنغطي��ن�املوضوعات�التالية

 ا��صر�باعتباره�انفعال�طبي��  

 ا��صر�املفرط�  

 نو�ة�ال�لع  

 اضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة TPA    

 النموذج�املعر���السلو�ي�الضطراب�TPA. 
  

  

� �كتاب �إ�� �الرجوع �يمكنك �املعلومات، �من ��Letarteو��Marchandملز�د �كتاب  Emeryوكذلك

  ).املراجع������اية�الدليل(
  

��شعر�بھ انفعال�و�ا��صر�: L’anxiété en tant qu’émotion normale ا��صر��انفعال�طبي��

�ا��طر���ددنا �نفسر�أن �با� ،عندما �الشعور �الطبي���واملفيد �املواقف��صر من ��ذه �ع��� ،�� �ساعدنا

�بالفر  �ا��طر�إما �ع�� �للرد �أنفسنا�ستعداد �عن �ا��صر� .ار�أو�بالدفاع �سي�شط لتحض���أجسامنا،
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سرع�معدل�ضر�ات�القلب،�و�رفع�ضغط�الدم��ش�ل�عام�ا���از�العص���السمبا�ي�الالإرادي�الذي�س�ٌ 

،�و�سرع�معدل�التنفس،�و�شد�عضالتنا،�و�بطئ�ج�ازنا�ال�ض��،�إ��
ً
  .قليال

  

�جًدا�أو�شديًدا�جًدا،�عندما�يصبح�متكر : L’anxiété excessive ا��صر�املفرط
ً

ًرا�جًدا�أو�طو�ال

ا�من�القليل�من�ا��صر� يمكن�أن�يتداخل�ا��صر�مع�أدائنا�أو��س�ب�معاناة�كب��ة،
ً
�عا�ي�ا��ميع�أحيان

���ية� املفرط، �مش�لة �عن �وس�تحدث �التأث���كب�ً�ا �يصبح �أن �يمكن ��ذا، �يتكرر �عندما �ذلك، ومع

ا�عن�العديد�من�املشكالت�ال��ية�مثل��عض�ا��االت�املفرط�ناتًج ا��صر� يمكن�أن�ي�ون  .حقيقية

�واضطراب� �و�كتئاب، �التكيف، �وصعو�ات �أو��دو�ة، �أو�املخدرات �الكحول ��عاطي �ومشا�ل الطبية،

�ا��صر�ة وغ���ذلك،ا��صر� �اضطرابات �من �العديد � اضطراب: �ناك �ا��صر��TPA ال�لع واضطراب

 l’état de stress post-traumatiqueطراب�ما��عد�الصدمة�،�واضle trouble anxiété sociale �جتما��

 le trouble ،�واضطراب�الوسواس�الق�ري le trouble anxiété généralisée واضطراب�ا��صر�املعمم

obsessionnel compulsifة�،�والفو�يا�املحددles phobies spécifiques ...   
  

   L’attaque de panique نو�ة�ال�لع

س�تم��عد�ذلك�ت�شيط� ،ووشيك�كب�� اغنا�بج�از�إنذار�ي�شط����حالة�وجود�خطر�تم�تج����دم 

� �الالإرادي �العص�� �رئ�سيةا���از �بطر�قة �ا��سدية�السمبا�ي ��عراض �من �العديد �سيولد �مما ،

عندما�ينطلق� .الفرد�للدفاع�عن�نفسھ�أو�للفرار�تحض�� والنفسية�الشديدة�ال����عزز�البقاء�من�خالل�

��ن �خطر�كب���ومباشرذنظام �غياب ��� ��عراض�ار��ذا �ل�ذه
ً
�زمنيا �واملحددة �السر�عة �البداية �فإن ،

   .�س���نو�ة�ال�لع
  

،�ال���ة�ترجمة�املؤلف( (DSM-5) يتم��عر�ف�نو�ة�ال�لع�ع���النحو�التا������دليل�ال���يص

  ):�سطرمتوفرة����وقت�كتابة��ذه��الفر�سية�غ�� 

الشديد�و�نزعاج،�حيث�تظ�ر�أر�عة�من��عراض�التالية�فجأة�وتصل�ف��ة�محددة�جيًدا�من�ا��وف�

  :إ���ذرو��ا����أقل�من�بضع�دقائق
  

   .خفقان�القلب،�سرعة�نبضات�القلب�او�ز�ادة�معدل�نبضات�القلب     .1

  �عرق .     2

  .ار�عاش�وا���ازات�عضلية    . 3

  .أو�شعور�باالختناق" بضيق����التنفس"شعور�    . 4

  .باالختناق�مشاعر     . 5

  .ألم�أو�انزعاج����الصدر    . 6
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  .���البطناو�انزعاج��الغثيان   .  7

  .الشعور�بالدوخة�وعدم�الثبات�ورأس�فارغ�أو�الشعور�باإلغماء    . 8

انفصال��(  dépersonnalisation تبدد�ال��صيةاو�) إحساس�بال�واقعية( déréalisation تبدد�الواقع   . 9

   ).عن�الذات

  .ا��وف�من�فقدان�السيطرة�ع���الذات�أو��صابة�با��نون .    10

  .ا��وف�من�املوت.    11

  .)الشعور�با��در�أو�الوخز(تنمل�.    12

  .قشعر�رة�أو��بات�ساخنة.    13
  

 Le trouble panique avec ou sans اضطراب�ال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة

agoraphobie (TPA)      

قد�ُيظ�ر�يمكن�أن�تحدث�نو�ات�ال�لع��س�ب�مجموعة�متنوعة�من�العوامل،�ع���س�يل�املثال،�

��لب �مواج�ة �عند ��لع �نو�ة �الكالب �فو�يا �من ��عا�ي �الذي �تحدث� ،ال��ص �ال�لع �نو�ات �أن �ح�ن ��

شارة�ما�يم���اضطراب�ال�لع��و�أن�إ .،�إال�أ��ا�ل�ست�اضطراب�ال�لعواقففقط�����ذه��نواع�من�امل

�وعفوي  �غ���متوقع ��ش�ل ا
ً
�أحيان �ا��االت�.�نذار�تنطلق �معظم ��ش�ل��� ��عانون �الذين ����اص ،

غالًبا�ما� ،ا،�لد��م�خوف�دائم�من�تكرار�حدو���ذه�ال��مات�دون�ف�م�ما�يحدث�ل�ممتكرر�من�مثل�

  .يخشون�العودة�إ����ماكن�ال���ظ�رت�ف��ا��ذه��مراض

 :ع���النحو�التا�� (DSM-5) الضطراب�ال�لع�تقرأ�املعاي���ال���يصية

A .متوقعة غ�� متكررة �لع نو�ات.   

B .نالتالي��نصر بواحد�أو�كال�العن) أو�أك��(احد�واحدة��انت�م��و�ة�خالل�ش�ر�و �ع����قل�نو�ة�:  

�،�فقدانع���س�يل�املثال(فية�أو�عواق��ا�ا�شغاالت�مستمرة�أو�التخوف��شأن�نو�ات�ال�لع��ضا .1

  ").�صابة�با��نون " السيطرة،��صابة�بنو�ة�قلبية،�

� لسوء كب�� �غ��. 2 ،(  ال�لع ب��مات صلة ع�� سلوكال تكيف��
ً
�تجنب إ�� ��دف السلوكيات مثال

  .)املألوفة غ�� املواقف تجنب مثل ال�لع، نو�ات حدوث

� ��ل(غالبية �بدرجة) ول�س �سيصابون �ال�لع �اضطراب �من ��عانون �الذين �من�����اص معينة

��فو�يا ��ماكن �تقتصر� .agoraphobieالواسعةمن ��فو�ياال �ع���الواسعة�ماكن �اسم�ا، �يو�� �كما ،

��مر�بحصر�و� �يتعلق �أوسع، �نطاق �ع�� �ولكن �العامة، ��ماكن �من �بأماكن�/ ا��وف �مرتبط أو�تجنب

���وم �وقوع �حالة ��� �املساعدة �ع�� �أو�ا��صول �ال�روب �ف��ا ��و�الس� .يصعب �يمكن��ذا �أنھ ��� ب
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�طر�ق� �ع�� �بمفرده �القيادة �مثل �تبدو�مختلفة �ال�� �املواقف �تجنب �الواسعة ��ماكن �بفو�يا للمصاب

���م، �حشد �وسط ��� �عرض �أو�مشا�دة �منعزل � ر�في �ت�ون �ما ��فو�ياعادة ن�يجة��الواسعة�ماكن

  .ل�لع�املرتبط���االضطراب�ال�لع،�لكن�����عض��حيان�يمكن�أن�يصاب���ا�دون��صابة�باضطراب�ا
  
  

 Le modèle ضطراب�ال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعةالنموذج�املعر���السلو�ي�ال 

cognitivo-comportemental du TPA       
  

 �ماكن�الواسعةال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا� لتفس���اضطرابالسلو�ي�املعر���يرتكز�النموذج�

����ء ��ل �ا��يد�قبل �الف�م �فيھل�ع�� �املؤثرة �املتبادلة،�لعوامل �ثالث� وتفاعال��م �إ�� �تقسيم�ا يمكننا

  :مجموعات�رئ�سية

�. أ �امل�يأة �باملرض(العوامل �اضطراب�: Les facteurs prédisposants) لإلصابة �ظ�ور �قبل �موجودة ��

 .ال�لع�و����ش�ل�عوامل�خطر

 ترتبط�ببداية�أو�تفج���اضطراب�: Les facteurs précipitants)  لإلصابة�باملرض(العوامل�امل��لة�. ب

TPAو�التا���تحدث��ش�ل�عام�قبل�انفجار�اضطراب�� TPA . 

�. ج �املرض(العوامل�الداعمة �تبقي�ع�� ��شرح�: Les facteurs entretenants)  ال�� إ��ا�م�مة�جًدا�أل��ا

أجل�غ���مس���إذا�لم�س�ب�استمرار��ذه�املش�لة�املز��ة�واملعيقة�بمرور�الوقت�و�مكن�أن��ستمر�إ���

  .يتم�إجراء�عالج

  .5،�انظر�الش�لل��صول�ع���نظرة�عامة�تخطيطية

  

  Les facteurs prédisposants )لإلصابة�باملرض(العوامل�امل�يأة�  ) أ

  .�ماكن�الواسعةال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا� �ناك�ثالثة�عوامل�م�يأة�رئ�سية����اضطراب

�البيولو�� .1 �� : �ستعداد �لتفج����باستعداد مريتعلق �أك���عرضة �ال��ص �يجعل �الذي املوروث

�إنذار�فسيولوجية �اضطراب�،استجابة �امل��وب�او�ال�بفو�يا� ال��عد �الواسعةال�لع مرًضا���ماكن

   .،�ولكن�خطر��صابة�بھ�ي�ون�أك���عند�إصابة�أفراد��سرة�بھمحضاوراثًيا�

�عوامل�يمكن�أن: التأث��ات�البي�ية. 2 �عدة  ��نا
ُ
�امل �ال��بية�والتجارب �مثل ة�والوالدين�اشعتلعب�دوًرا،

  .تختلف��ذه�العوامل�كث�ً�ا�من���ص�آلخر .املفرط�ن����ا��ماية،�وما�إ���ذلك

   .تلعب�التفس��ات�ال�ارثية�والتخوف�دوًرا�م�ًما: العوامل�النفسية. 3



72 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

  Les facteurs précipitants)  لإلصابة�باملرض(العوامل�امل��لة�  ) ب

��تت�ون  �ا��ادة �الضغوط �من �أسا��� ��ش�ل �و�مراض�(�ذه �و�عتداء، �وا��وادث، املوت،

،�و�مراض�املزمنة�أو�العملالزوجية،�و�سر�ة،����(أو�املزمنة�) العضو�ة،�وا��سائر�املختلفة�أو�غ���ا

  ).غ���ا

�الت��يل، ��� �رئ���� �العمر��و�عامل �يبدو�أن �يميل كما �الس�ب، �معرفة �ال�لع بدون �اضطراب

� �الواسعة ��ماكن �او�ال�بفو�يا �الثالثي�يات TPAم��وب �بداية �العمر�إ�� �من �العشر�نات ���  .للظ�ور

ضغوط�حادة�أو��واجھو�إ���سن��صابة�عندما�يصل�ال��ص�الذي�لديھ�عوامل�م�بئة�متعددة�إ���

  .بنو�ة��لع�أو�� فإنھ�يصبح��عد�ذلك�عرضة�لالصابةمزمنة،�

�من �سلسلة ��� �ال�لع ��تظ�ر�نو�ة �ال�لع(�عراض �تجتمع�) انظر�املعاي���ال���يصية�لنو�ات وال��

  :أساًسا����خمس�فئات

1. � �القلب �نبضات �سرعة �وخاصة �الدمو�ة، �و�وعية �القلب ،�des tachycardieأعراض

  .des douleurs thoracique وأالم�الصدر� extrasystolesو�نقباضات

املسؤول�عن�فرط�(اق�امل��وب�بز�ادة�معدل�التنفس�أعراض�تنفسية،�وخاصة�الشعور�باالختن.    2

  ).وعواقبھ�كما�رأينا  l’hyperventilationالتنفس�

  .،�خاصة�الدوخة�والغثيان)النظام�الذي��عت���بتوازننا( أعراض�د�ل��يھ.     3

�ا.   4 �فرط �عن �الناتجة �أعراض ��شعور ��مر�خصوصا �يتعلق �من�ال لابلتنفس، �يظ�ر�تحديدا واقعية

  ).2 انظر�ا��دول ( déréalisationية�واقع الب dépersonnalisation ل�الشعور�ب�بدد�ال��صيةخال

 les tremblements, les raideurs �عراض�املتعلقة�بتوتر�العضالت�مثل�الرعشة�وتي�س�العضالت.     5

musculaires . 
 

و�ة��لع،�ولكن��ناك��ذه�املجموعات�ا��مس�من��عراض�ل�ست�بالضرورة�موجودة�مع��ل�ن 

  .دائًما��عض�ا�ع����قل

�يك���الواقع،�نو�ة�ال�لع����استجابة�إنذار�فسيولوجية�ت�ون�مناسبة����وجود�خطر�جسيم�ووش

 «fight ،�فسي�ون�لديك�رد�فعل�يحظرك�للدفاع�عن�نفسك�أو�ال�روبوعليھ،�إذا��انت�حياتك�م�ددة

«or flightوس�تم�توجيھ�املز�د�من�الدم�إل��ا،�و�التا����مشدودةك�للقيام�بذلك،�يجب�أن�ت�ون�عضالت�

�سر�ع�معدل�ضر�ات�القلب،�يجب�توف���املز�د�من��ك���ن�و�التا���الشعور�باالختناق�يؤدي�إ���ز�ادة�

�الشعور� �ز�ادة ��� �أيًضا �الصدري �واملستوى �البطن ��� �العضالت �تقلصات ��سا�م �التنفس، معدل

ع���ا��ركة�البطيئة�و�التا���جفاف�الفم�و�تم�إخراج�ا��رارة�الزائدة��باالختناق،�يصبح�ا���از�ال�ض��

�ال �العضالت�بالتا�� �من �ممكنة،�. عرق�وا��رارة�والقشعر�رةتاملنبعثة �طر�قة �اي �لم�تكن �إذا �ال��اية، ��
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� ��غماء �من �تق��ب �و�التا�� �الفعل، �رد �من �الثالثة �املرحلة �إ�� �أو��غماء(ن�تقل �أو�ال�روب �).القتال

  .sentiment d'irréalitéية�واقع البوالضعف����الساق�ن�والشعور��س�شعر�الفرد��عد�ذلك�بالدوار 

�ضعيف�ن� �املر��� �يصبح �الغالب، ��� �للو��، �فقدان �وال �تقر�ًبا ��س�ب �ال �ال�لع �نو�ة �أن الحظ

للقيام�بذلك�لدرجة�أنھ�يتع�ن�عل��م�ا��لوس�أو��ستلقاء،�لكن�لد��م�الوقت�التخاذ�ا��طوات�الالزمة�

   .دون�إصابات،�ح���لو��انوا�يقودون�السيارة

،�ولكن�حقيقة�أنھ�يحدث��س�رد�الفعل�الفسيولو���بحد�ذاتھ،�فإن�ما��و�غ���طبي���لو�التا��

  .�ش�ل�عفوي�أو�غ���مناسب�للموقف

فق��ذا��س��الك�امل��ايد�لألك���ن�و�ذا�الطرد�امل��ايد�لثا�ي�أكسيد�الكر�ون�من�شأنھ�أن�يتوا

مع�املوقف�الذي�يجب�أن�يقوم�فيھ�ال��ص�ب�شاط�بد�ي�عنيف،����حالة�نو�ة�ال�لع،�ل�س��ذا��و�

ا��ال��ش�ل�عام�وقد�تؤدي�مظا�ر�فرط�التنفس�إ���ز�ادة��عراض�وال�س�ب����مز�د�من�القلق�لدى�

  .الفرد
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  1 ا��دول 

 املظا�ر�الناجمة�عن�فرط�التنفس

 ،شعور�بنقص�ال�واء�صعو�ات����التنفس.  

 قط��،�والدوخة منتفخشعور�بذ�ن�فارغ�أو�.  

 صداع.  

 دوخة،��شوش�الرؤ�ة.  

 والشعور�ب�بدد�ال��صيةية�واقع  الب�نطباع�.  

 نداوة��يدي،�ال�بات�الساخنة.  

 تنمل�����طراف�وتخدير.  

 تصلب�العضالت�و�شنجا��ا.  

 صدربالألم�.  

 سر�ع�معدل�ضر�ات�القلب�و�نقباضات�.  

  ) Émery,2000(حسب�

  

  Les facteurs entretenants)  ال���تبقي�ع���املرض(العوامل�الداعمة�) ج

� �إدامة�م�م �عامل �ل�ذه��عراض �املعرفية(سيصبح�تفس���ال��ص �الداعمة وقد�) انظر�عوامل

�ع �تمتد �ال�� �ا��قيقية �الشديدة �ال�لع �تنحسر��سرعة�ونو�ة ��نذار�ال�� �استجابة �ب�ن ا
ً
�فرق ���ُيحدث

،�تظ�ر��عراض�ا��سدية�ل��صر�تلقائًيا�أو�2و��1كما��و�مو������الش�ل�ن� .دقيقة�60إ����15مدى�

�خار�� ���دث ��عراض�و�خلق��.تبعا �مما�يز�د �ا��صر، �ل�ذه��عراض�من تز�د�التفس��ات�التحذير�ة

  .حلقة�مفرغة
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  1الش�ل�

  استجابة�إنذار�عفو�ة�

  وال���تتطور�إ���نو�ة��لع

  

  

  

   2الش�ل�

  استجابة��نذار�املتطورة�ا���حلقة�مفرغة�

 )ع���س�يل�املثال�التعرض�ملث���خوا��( م��لح���نو�ة�ال�لع��عد�حدث�
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� �ال�لع��و����ذه منانطالقا �ا��فاظ�نو�ة ��� ��ساعد �ال�� �العوامل �من ��املة �سلسلة ،�ت��اكم

  :أ�م�ا�كما�ي��،�ع���املرض�وتفاقمھ

 أو�املوت،��غماءا��وف�من��صابة�بنو�ة�قلبية،�أو�: ء�نو�ات�ال�لعمخاوف�غ���م��رة�أثنا�،

�شابھ �أو�ما �أو�ا��نون �السيطرة، �أو�فقدان �ز�ادة��.أو��ختناق، ��� �املخاوف ��ذه �سا�م

  .�عراض�بأكمل�ا،�بما����ذلك��عراض�الفسيولوجية�ال���ت�شأ�م��ا

  

   3الش�ل�

   النتائج�املعرفية�من�استجابة��نذار

  

  ) Émery,2000(حسب�
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 ���� �أخرى ��لع �نو�ات �حدوث ��شأن �ف��ا �مبالغ �مخاوف �إ�� �أيًضا �نفس�ا �املخاوف ��ذه ستؤدي

" ا��وف�من�ا��وف"�س����املسبقا��صر�املواقف�ال���حدثت�ف��ا�النو�ات�السابقة،����مصدر�

«peur d’avoir peur»   قف�املع��مما�يجعل�ال��ص�أك����شاشة�ح���قبل�أن�يواجھ�املو.  

  

 عض��حيان�يصبح�ا��صر�شديًدا�جًدا�أثناء�نو�ة�ال�لع�لدرجة�أن�الفرد�: العوامل�السلوكية����

�ذا��.��رب�من�املوقف�ا��وا���الذي�تظ�ر�فيھ�النھ��عت���ان��ذا�املوقف��و�املسؤول�عن�النو�ة

� ��س�� �النو�ة �أثناء �فإن�«échappement»  "منفذ"ال�روب �ذلك، �إ�� �ع���باإلضافة �نطلق نا

�" التجنب" �أو�موقف �م�ان �مواج�ة �من �أو��س�سالم �التجاوز ��� �يتمثل �الذي �س�ب�السلوك

�كث�ً�ا ،ا��صر �اختيار�التجنب �تم �خط�� إذا ��ش�ل ا
ً
�معاق �نفسھ �الفرد �يجد �فقد �تتطور��، بالتا��

  .فو�يا��ماكن�الواسعة

 فإنھ�:التعز�زات� �ا��وا��، �املوقف �شعر�غالًبا�بارتياح�كب����س�ب��عندما�يفر�ال��ص�أو�يتجنب

  .يصبح��ذا��رتياح��عز�ًزا��ساعد����ا��فاظ�سلوكيات�التجنب�وإبراز�ا انخفاض�ا��صر،

 و���عوامل�إدامة) �س���أيًضا�سلوكيات�آمنة(إشارات�أمان�: �خرى �ةنئمطملا وا سلوكيات�آمنة�

�عديدة،
ً
�أش�اال �تتخذ �أن �يمكن �ال م�مة، �من �خفية

ً
�أش�اال ��ذه �ت�ون �أن �ا��ز�ي�يمكن تجنب

غالًبا�ما�نرى�أيًضا�استخدام�). مثل�الذ�اب�إ���الس�نما،�ولكن�ا��لوس�بالقرب�من�باب�ا��روج(

). أحد�أفراد��سرة،�وال�اتف�ا��لوي،�وزجاجة�املاء،�وما�إ���ذلك( ةنئمطملا���اص�أو��شياء�

��لو�لم�ي��أ�إ���الفرد�الذي��عا�ي�من�نو�ات�ال�لع�من�إدراك�أنھ�ح� ةنئمطملاسلوكيات�لاتمنع�

لذلك�ال�يزال� ،�فلن�يحدث�لھ�أي����ء�خط��،ةنئمطملا�ؤالء����اص�أو�الطقوس�أو��شياء�

�ذ�نھ ��� �شك �فعلت: "�ناك �ألن�� �ذلك �لكن ����ء، ����ء ��� �يحدث �لم ��ن �املرة� Xح�� ��� ،

 ."...لن�أنجو�بالتأكيد�،�سوف� X القادمة،�إذا�كنت�أص�ت�بنو�ة��لع،�لكن���ال�أستطيع�فعل

�عد�عمليات�التعديل�أيًضا�إشارات�أمان�م�مة�جًدا،�يتعلق��مر�باس��اتيجيات�للبقاء�جسدًيا����

�إ��� �الفرد ��ستمع �قد �املثال، �س�يل �ع�� �وانفعاالتھ، �بأف�اره ��تصال �الفرد �تجنب �مع املوقف

ك�ً�ا�إيجابًيا�املوسيقى�ل�ش�ت�ان�با�ھ،�أو��غلق�عي�يھ،�أو�يتخيل�أنھ����م�ان�آخر،�أو��ستخدم�تف

   ...).�ل����ء�ع���ما�يرام،�ال�توجد�مش�لة("غ���واق���
 

 الثانو�ة� ��ماكن�: الفوائد �من �خوف�م �من �ثانو�ة �فوائد �ع�� ����اص ��عض يحصل

�أو�يحصلون�ع���مز�د� �ال���ال�يحبو��ا �امل�ام �من �املثال،�يرتاحون�إلعفا��م الواسعة،ع���س�يل

،��ذه�الفوائد�����عز�زات�من�الوا���أ��ا��ساعد����ا��فاظ�ع���من���تمام�من�املقر��ن�م��م

 .�عراض�وز�اد��ا
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 املذ�ورة�سابًقا(����ذا�املستوى،�يمكننا��ستفادة�من�الفوائد�الثانو�ة�: العوامل�البي���صية(�،

 .ولكن�أيًضا���ز�����جتماعية�أو�إبراز�سمات�ال��صية،�أو�الصعو�ات����توكيد�الذات

 

 .بفو�يا��ماكن�الواسعةالدوائر�املفرغة�ال����غذي�اضطراب�ال�لع�   4الش�ل��يو��
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  4الش�ل�

  *دارة�العوامل�الداعمة�الضطراب�ال�لع�مع�فو�يا��ماكن�الواسعة
  

    
  
  
  

  
  

 ):أثناء�نو�ة�ال�لع(تفس��ات��ارثية�

 ا��وف�من��غماء

 زمة�قلبيةا��وف�من�التعرض�ال 

 ا��وف�من��صابة�با��نون�أو�الظ�ور�كذلك

 ا��وف�من�املوت�

 ا��وف�من�فقدان�السيطرة�

  ا��وف�من�ال�ارثة،�ا��وف�من��ختناق�
   

  

  ): سل���توقع( حصر�التوقع

  ا��وف�من�إعادة�نو�ة��لع����موقف�مشابھ�إ���ذلك�الذي�سبق�وحدث�فيھ 

  �نزعاج�اة�خطأ���ذا��وف�من�العواقب�ال�ارثية�املرتبط�
  

  التجنب�او�ال�روب�من�املوقف
    

  نفذللتجنب�أو�امل�رتياح�التا�ع�

  التعز�ز�السل��
  

  نفذز�ادة����سلوكيات�التجنب�أو�امل
      

  دعم�اجتما���غ���مناسب    الفوائد�الثانو�ة

     

 ات� ز�ادة�ا��ساسية�للمث�

  ).Marchand et Letarte, 1993 et 2004" (ا��وف�من�ا��وف"مأخوذ�من��*

 نو�ات�ال�لع
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  5الش�ل�

 * �لع�امل��وب�بفو�يا��ماكن�الواسعةال�سلسل�التطوري�الضطراب�ال

  ).Marchand et Letarte, 1993 et 2004" (ا��وف�من�ا��وف"مأخوذ�من��*

  

  

     ال�     

  ال�                                                                                                 �عم�                                                               

  

  
  �عم                                                               

  

  

  

  

      ال      

  

  

  

  

  

  

                                                                                 

  �عم                                                                                

  

  

  

؟)لإلصابة�باملرض( امل��لةوجود�العوامل�  

 الضغوطات  

 السن 

  )ال���تبقي�ع���املرض(العوامل�الداعمة�

 العوامل�الفسيولوجية  

o الداخ���التن�يھاشراط��  

o الداخ���التن�يھالتجنب� 

 العوامل�املعرفية 

o تفس��ات��ارثية  

o حصر�متوقع  

 العوامل�السلوكية  

o التجنب�  

o املنفذ  

o ةنئمطماشارات�اخرى� 

 العوامل�املحيطية  

o الضغوط  

o ناسبالسند��جتما���غ���امل  

o الثانو�ة�الفوائد 

م��وب�او�ال�( اضطراب�ال�لع�

)بفو�يا��ماكن�الواسعة  

العوامل�

:امل�يأة  

استعداد�

 بيولو��
 

استعداد�

 نف���
 

سمات�

 ال��صية

ال�يوجد�

 اضطراب�ال�لع

توقف�نو�ات�

 ال�لع

 نو�ات�ال�لع�          
ال�توجد�نو�ة�

 ال�لع
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يو���الش�ل�أدناه�أين�تأ�ي�التقنيات�املختلفة�املستخدمة�لتوقيف�الدوائر�املفرغة�ال����انت�تدعم�

درج�لفو�يا��ماكن�الواسعة��عمل�التعرض�املت. اضطراب�ال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة

و�املثل،�فإن� .أقل�عندما�ي�ون�����ذه�املواقفو ع���جعل�ال��ص�سي�ون�لديھ�استجابة�إنذار�أقل�

�لألحاس�س� �حساسية �أقل �ال��ص �يصبح �أن �املمكن �من ��سمح �ا��سدية �لألحاس�س التعرض

خفض��يح�إعادة�البناء�املعر���ي،�من�جان��ا .ا��لقة�املفرغة�آو��عرقل�عيق� �ذا�ماا��سدية�لإلنذار،�

��حاس�س� �مواج�ة ��� �للقلق �املحفزة �و�ف�ار �الواسعة ��ماكن �فو�يا �حاالت ��� �ا��طر إدراك

 .الفسيولوجية�لإلنذار

   6الش�ل

  تأث���التقنيات�املستخدمة�ع���عوامل�الداعمة��
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 تحديد���داف: 3املرحلة�

�مدعو�للتفك �أنت �املرحلة، ��ذه �لك��� �يقدم �أن �ملعا��ك ��ذا �وأولو�اتك،س�سمح �أ�دافك �����

�اضطراب ��شفي �أن �يمكن �عالج �يوجد �ال �ملعرفتنا، �ا��الية �ا��الة ��� ���صية، �تدخل ال�لع� خطة

� �الواسعة ��ماكن �بفو�يا �او�ال �من� .TPAامل��وب �ي�ون �ما �غالًبا �املستمرة، �ا���ود �مع �ذلك، ومع

�تحقيق�تحكم�جي ��� �تأمل �أن ��شطة�وممتعةالواق�� �التمتع�بحياة �من �ح���ال�تمنعك �����عراض . د

� �م��وظ ��ش�ل �حدة �أقل �انزعاًجا �وت��ك�فقط �والعفو�ة �ال�املة �ال�لع �نو�ات �تتوقف �ما ُيطلق�(غالًبا

وأقل�تكراًرا،�غالًبا�ما�تؤدي�ا���ود�املستمرة����العالج�إ���انخفاض�كب������) عليھ�نو�ات�بأعراض�قليلة

ن�الواسعة،�ح���أن��ناك�العديد�من�املر����الذين�يتمكنوا�من�است�ناف�جميع�أ�شط��م�فو�يا��ماك

  . املعتادة
  

  العالج�الدوا�ي:  4املرحلة�

��مر �لزم �إذا �و�عدل �يصف �أن �لطب�بك �يمكن �بك�جرعات، �ا��اصة �من� ،�دو�ة س�تحقق

  .الفوائد�ال���تحصل�عل��ا�وكذلك��ثار�ا��ان�ية
 

 ا��ياة�الص���نمط�: 5املرحلة�
�الداكنة� �الغاز�ة �واملشرو�ات �والشو�والتھ �والشاي �الق�وة �مثل �وامل�شطات ��دو�ة �من العديد

�واملار�جوانا �وامل�شطات �ال�و�اي�ن �مثل �املخدرات �من �والعديد �والكحول �الطاقة �أن� ومشرو�ات يمكن

س�تم����يعك�ع��� ، TPA ال�لع�امل��وب�او�ال�بفو�يا��ماكن�الواسعة اضطراب تفاقم��ش�ل�خط��

تذكر�أن��وقات�املنتظمة�من��س�يقاظ�والنوم�يمكن�أن� تقليل�استخدام��ذه�املواد�عند�الضرورة،

من�خوف�خاطئ�من��TPA  �عا�ي�الكث���من�املصاب�ن�باضطراب .�ساعد�أيًضا�املر����املصاب�ن�با��صر

�البد �ال�شاط �ي�ون �أن �يمكن �الواقع، �و�� �البد�ي، �ال�شاط �البد�ي�ممارسة �ال�شاط �وح�� �املنتظم، �ي

�اضطراب �ع�� �للسيطرة �مفيًدا �وجود� ، TPAاملكثف �عدم �من �التأكد �عليك �س�تع�ن �أنھ �الوا�� من

  .موا�ع�طبية

 إعادة�ال��بية�التنفسية�و�س��خاء: 6املرحلة�

�ال�لع� �اضطراب �أعراض �كب���من �جزء �عن
ً

�مسؤوال �ي�ون �ما �غالًبا �التنفس �فرط �أن �رأينا لقد

�الواسعة،امل� ��ماكن �بفو�يا �او�ال �التنفس� �وب �و�صبح �التنفس �معدل �ي�سارع �ال�لع، �نو�ة أثناء

� �بواسطة �أسا��� ��ش�ل ��شغيلھ �يتم �أنھ �بمع�� �ا���اب�سطحيا �من
ً
�بدال �والكتف�ن �الضلوع عضالت

ا�بإعادة�ال��بية�التنفسية،�وال�دف�منھ��و�أحي لذلك�يبدأ�عالج��ذا��ضطراب. diaphragme ا��اجز
ً
ان

سوف�تتعلم�أن�ت�نفس�ببطء� لذلك�.جعلك�ع���دراية��عادات�التنفس�الس�ئة�لديھ�ومن�ثم�ت��يح�ا
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�ا��اجز  �ا���اب �باستخدام �أي ��وعمق، �الور�ية �عضالتھ بصيغة� ، muscles intercostauxأك���من

�ذه�ل�ست�التنفس�املفرط،و سيؤدي�ذلك�إ���تقليل� .اخرى،�ن�نفس�أك���من�البطن�واقل�من�الكتف�ن

  .وتقبل�ا،�وتقليل�ت��يم�ا،�ملنع�أو�السيطرة�ع���نو�ة�ال�لع،�بل����تحمل�ا��ش�ل�أفضل�طر�قة

  .يمكن�أن�تق��ن�إعادة�ال��بية�التنفسية�باالس��خاء

�ا �يركز�ع�� �بتمر�ن �التنفسية �ال��بية �إعادة �باس�بدال �استخدام�ا �يمكن �أخرى لتنفس�طر�قة

�غض�النظر�عن�التمر�ن�الذي�تختاره،�تتحقق� دقائق،��ذا�التمر�ن��شبھ�التأمل،�10إ�����5ستمر�من�

�من�خالل�ممارستھ�بانتظام،�و�مكنك�العثور�ع���مثل��ذه�التمار�ن�املجانية�من�خالل�
ً
الفوائد�عادة

  .تصفح�املواقع�أدناه

 يل����Baladodiffusionلالس��خاء�والتامل�من�املوقع� passeport santé  : 

 http://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/Balado.aspx exe   

 لما�لا ��و لااملوقع�الناطق�بالفر�سية� pleine conscience )MP3 للتامل،�املراجع� :(... 

http://www.ecsa.ucl.ac.be/mindfulness/  

رفية�حسب�ا��اجة،�أثناء�يمكن��عد�ذلك�استخدام�تمار�ن�التمركز��ذه،�إ���جانب�تقنيات�املع

 .نو�ات�ال�لع�أو�تمار�ن�التعرض
   
  

  إعادة�البناء�املعر��: 7املرحلة�
،�نجد����املقام��ول�مخاوف�غ���TPA من�ب�ن�العوامل�املعرفية�املسؤولة�عن�تفاقم�اضطراب�

صابة�بنو�ة�ا��وف�من�� : واقعية�ت�شأ�أثناء�نو�ات�ال�لع�وتطلق�ا��عراض�الفسيولوجية�ال�امنة�ف��ا

  .قلبية،�من��غماء،�من�املوت،�من��ختناق،�ومن�فقدان�السيطرة�ع���الذات�أو��خر�ن

���املقام�الثا�ي،�عندما�يتع�ن�عليك�التعامل�مع�املواقف�ا��وافية�مرة�أخرى،�فإن��ذه�املخاوف�

  .�س�ب�ظ�ور�قلق�ُمسبق�الذي�يجعلك�أك���عرضة�لنو�ات�ال�لع
  

�ال �إعادة �من �غ���الواق���ال�دف �أو�حواره �مخاوفھ �تماًما �يدرك �ال��ص ��و�جعل �املعر�� بناء

أثناء�نو�ات�ال�لع�وأيًضا�عندما�يتع�ن�عليھ�مواج�ة�مواقف�خوافية،�و�مساعدة�املعا��،�س�تعلم�الحًقا�

 .إعادة�بنا��ا،�أي�اس�بدال�ا�بأف�ار�ت�ون����نفس�الوقت�أك���واقعية�وأك���فائدة�وأك���مالءمة�للموقف

� �ا��ديثة �العلمية �املعطيات �العناصر�تق��ح ��عت�� �ال�لع �الضطراب �السلو�ي �املعر�� �العالج ��� أنھ

� �تدر���(السلوكية ��ش�ل �املخاوف �مواج�ة �للغاية) أي �م�مة �ع����،�� �حر�ص�ن �ن�ون �أن �يجب لكن

سمح�لك�أي����ء�عالوة�ع���ذلك،�لن�� .عدم�استخدام�ا�كتداب���تأخ���لتأجيل�تمار�ن�التعرض�الالحقة

�من��و��ا� �الرغم �ال�لع�ع�� �نو�ة �أن �بنفسك �اخت��ت �أنك �مثل�حقيقة �مقنعة بتعديل�أف�ارك�بطر�قة
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مز��ة�للغاية�ف���ل�ست�خط��ة�ع����طالق،�وال���ت�ت���دائًما�بالتوقف����ال��اية،�و�مكنك�مواج�ة�

  .فو�يا��ماكن�الواسعة�بدون�حدوث�أي����ء�خط��
  

 رض�لألحاس�س�ا��سدية�لل�لع�التع: 8املرحلة�

�ذه��عراض�املختلفة�لدى�ال��ص�من��أحداثيتضمن�التعرض�لألحاس�س�ا��سدية�إعادة�

�الغرض �ل�ذا �خصيًصا �مصممة �تمار�ن �املز��ة،� خالل ��حاس�س �ل�ذه �والتدر��� �املنتظم بتعرضك

��تصبح ��بانزعاجكأك����عودا �أ��ا �يدرك �عندما �الت��يم �من �ا��د ��� �حًقا،والن�يجة �خط��ة  ل�ست

�ذا�� .س�س�ب��حاس�س��عد�ذلك�حصرا�أقل�فأقل�عندما�تحدث��ش�ل�عفوي،�أي�أثناء�نو�ات�ال�لع

  ).6الش�ل(يكسر�ا��لقة�املفرغة�ال����غذي�نو�ة�ال�لع�
  

  

�انخفاض� �وجود ����ل ��ذه، �ا��ساسية �إلزالة �التأث���النف��� �إ�� �باإلضافة �أنھ نذكر�أيًضا

سية�لإلحساس�ا��سدي�نفسھ،�يتعلق��مر�بنفس�املبدأ�املستخدم�ع���س�يل�حقيقي����درجة�ا��سا

�ملشاعر�الدوخة�والدوار�
ً
املثال�من�قبل�املدر��ن����ال�����ع���ا��ليد�لتقليل�حساسية�امل�����ن�تدر�جيا

  .املرتبطة�بالدوران�السر�ع
  

  :كالسيكيا،��ناك�ثمانية�تمار�ن
  

  .التعرض�للدوخة: ال�دف ثانية�وارفع�ا��سرعة،�30ن�ملدة�وضع�الرأس�ب�ن�الركبت�� .       1

  يجب�تو���ا��ذر�مع�املر����املعرض�ن(ثانية���30ز�الرأس��سرعة�من�اليم�ن�إ���ال�سار�ملدة�   .      2

  .التعرض�للدوخة: ال�دف ،)أللم�الرقبة             

�دقي  .    3 �ملدة �أو�الدرج ��دراج �ع�� ��سرعة �وال��ول �واحدة،الصعود �ل�سر�ع�: ال�دف قة      التعرض

إذا��ان�الدرج�غ���متاح،�يمكن�استخدام�أسلوب�آخر�يتضمن�مد�يدك�أفقًيا� ضر�ات�القلب،

  .مرات�متتالية�10،�و�نحناء�ثم��ستقامة��سرعة��مام إ��

  .التعرض�للشعور�باالختناق: ال�دف ثانية،�30ح�س��نفاس�ملدة�   .        4

  .التعرض�لتوتر�عض���أو�رعشات�ناتجة�عن�ا��صر: ال�دف شد�ا��سد�بال�امل�ملدة�دقيقة،     .       5

   البديل��و� التعرض�للدوخة،: ال�دف ا��لوس�ع���كر����دوار�وتديوره����م�انھ�ملدة�دقيقة،      .     6

  .ي�قد�تتع���عليھالوقوف،�مع�ا��رص�ع���إزالة��ثاث�الذ�أثناءالدوران�حول�الذات�               
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،�مع�ا��رص�ع���سد��نف�وعدم�السماح�بمرور� une pailleالتنفس�من�خالل�ماصة�ضيقة.       7

 �ستمر��ذا�التمر�ن�ملدة�دقيقة�واحدة، ال�واء�ع���ا��وانب،�ولكن�فقط�من�خالل�ضوء�املاصة،

  .التعرض�للشعور�باالختناق: ال�دف

سيما�الدوخة�وتبدد�التعرض�لعواقب�فرط�التنفس،�: ال�دف ،فرط�التنفس�ملدة�دقيقة�واحدة.       8

  .ال��صية�وغرابة�عن�الواقع

 

يمكننا�أيًضا� .دةئال����عت��و��ا��ك���فا�8و��7و��6و��3يقتصر��عض�العيادي�ن�ع���التدر�بات�

�معينة، �أحاس�س �إنتاج �إلعادة �تمار�ن � إضافة �لل��ص �اق��اح �يمكن �املثال، �س�يل  أحاس�سع��

  .يذ�ب�إ���بانتظام�الساونا�أن�ذه�النو�ات��أثناءشديدة�ا��رارة�

   

�ال���نيمك �ا��سدية ��حاس�س ��س�ب �تتجن��ا �ال�� �لل�شاطات �نفسك ��عرض �أن �ذلك ��عد ك

� �الس(�سب��ا �ا���سية، �العالقات �البدنية، �إ����شطة �). ونا، �فو�يا �عن �تمي���ا الواسعة���ماكنيتم

�ا� ��حساس �ي�ون �ال �حيث �للموقف �مالزمة �ع���(�سدي �ا��اصة �السيارة �قيادة �املثال، �س�يل ع��

� �فو�يا �من ��عا�ي �ال �الذي �ال��ص �غ���سار�لدى �جسدًيا �إحساًسا ��س�ب �لن �سر�ع ��ماكنطر�ق

  .الواسعة�الحقا��ماكنسوف�يتم�تناول�فو�يا�). الواسعة

  

  الواسعة��ماكنالواقع�لفو�يا�التعرض�املتدرج����: 9املرحلة�

�قد �ت�ون �املرحلة ��ذه ��ت�علم��� �تأن �وأن �مختلف، ��ش�ل �وقمت�نفس �مختلف، �تفكر��ش�ل

ملواج�ة�املواقف�ال���ت�شأ�ف��ا��حان�الوقتإنھ��ن� .كخيفتب��و�ض��حاس�س�ا��سدية�ال����انت�

 inقع�نو�ات�ال�لع،��ذه����املرحلة�ال����س���التعرض�للمواقف�ا��وافية�أو�التعرض�التدر�������الوا

vivo  الواقع� .الواسعة��ماكنلفو�يا�����،
ً
،��ل�واحد�)in vivo(س�تم�دعوتك��عد�ذلك�لتواجھ�تدر�جيا

�باألس�ل، �بدًءا �املواقف، ��ذه � من �التعرض �تمار�ن �بدقة �تصف �أن �التكرار،�(نق��ح �املدة، امل�ان،

  ).... سلوكيات�السالمة�ال���يجب�تجن��ا

  

�من �بطر�قة �بممارسة�تمر�ن �النجاحيو��� ��و�مفتاح ��ذا ال�تتوقف�. تظمة،�يوميا��ش�ل�مثا��،

� �ا��صر�ب�سبة �تقليل �يتم �ح�� �ما �ملوقف �التعرض �تث���حصرا�50عن �املثالية �التمار�ن ��قل، �ع�� ٪

�وس�ستمر�لف��ة�طو�لة
ً
،�ولكن��.خفيًفا�إ���متوسط

ً
���حالة�وجود�صعو�ة،�من�إجراء�تمر�ن�أس�ل�قليال

وأثناء�التمر�ن،�ابقي����موضعك،�والتحدث�مع�نفسك��ش�ل�واق���وتقبل� �ا،لف��ة��افية�ليعتاد�عل�

� �مع�: باختصار�حاس�س، ��ناك،�التحدث �متقار�ة�ي�ب���البقاء �مطولة،�متكررة، �تكون التدر�بات

  .ةنئمطملاالنفس�وتقبل��حاس�س،�ال�تتجنب،�ال���رب�وال�تل���وال��عّدل�وال��ستع�ن�بالسلوكيات�
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  ا��فاظ�ع���النتائج�والوقاية�من��نت�اسة: 10املرحلة�
 

 .يمكن�أن��ساعد�عدة�إجراءات��سيطة����ا��فاظ�ع���امل�اسب�ملدة�طو�لة

        مقابالت�الدعم�)booster sessions(  

        يمكن�ملقابالت�متفرقة��عد���اية�العالج�مساعدتك����ا��فاظ�ع���عادات�جيدة. 

       م��ص�العالج�  

لعالج،�يمكنك�الرجوع�إليھ�الحًقا������������دعوك�املعا���لت��يص�ما��ان�أك���فائدة�لھ����ا�أنكن�يم        

  .����حالة�وجود�صعو�ة

       بطاقة�التعامل�(بطاقة�العالج�coping card  (للوقاية�من��نت�اسة  

يمكن� "اسة؟بصدد�التعرض�النت��أنا�ل�: "يمكنك�تحض���بطاقة�عالجية�صغ��ة��عنوان        

�إ���جزأين، �البطاقة ��ذه ��ش���إ���خطر� فصل �قد �ال�� �باألعراض �قائمة �ا��زء��ول يقدم

�نت�اسة،�يدرج�ا��زء�الثا�ي�التداب���الرئ�سية�ال���يجب�وضع�ا�واملزالق�ال���يجب�تجن��ا�

  .���حالة��نت�اسة

 

  :ملز�د�من�التفاصيل،�يمكنك�الرجوع�إ���الكتب�التالية
 

 Marchand A., Letarte A. La peur d'avoir peur, Montréal, Éditions Stanké, 1993, 2001(2e 

édition) et 2004 (3e édition).  

 Emery J.L. Dans la série, guide pour s'aider soi-même, surmonter vos peurs : vaincre le 

trouble panique et l'agoraphobie, Édition Odile Jacob, Paris, 2000.  
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  ةالتنفسي�ال��بيةتقنية�إعادة�

Technique de rééducation respiratoire 

1      .� �البطن �من �بطيًئا �نفًسا �ترتفعي ذيال�و ��البطن(خذ �ال�� ��� �الكتف�ن �ول�س ،�شروعلل ).�تفخ

� �يد�التطبيقيمكنك �وضع �طر�ق �بطنك�كعن �ع�� �واحدة �و�د �صدرك �ع�� �ت�نفس، ،�عندما

  .فقط�البطنفع�اليد�املوجودة�ع���تر أن�ت يجب

ا�أفقًيا�ي��ل�من�رأسك�إ���قدميك�وعندما�����ذه��ثناء ،��ببطء�شديد�زفقم�بال.         2
ً
 ،�تخيل�خط

  .عضلية��س�����شعر�أن��ل�مجموعة��ي��ل 

  .كرر�ا��طوت�ن��ولي�ن�����عض��حيان.               3

  :ل�التالية�لنفسكثم�قل�ا��م.              4

 ،،�لكنھ�ل�س�خط�ً�ا�ع����طالقإنھ�أمر�مز���للغاية �لع،إ��ا�نو�ة�... أعرف�ما����"                                

�ا��صر �من�مص�����قبول  ،�ت��ت�نتظار�ح����إال ���ما�ع،��ستغرق��مر�سوى�بضع�دقائق ال

  ".وقبل��ل����ء�عدم�الفرار

يفضل���شطة�ا��ركية�ال���ال�تتطلب�الكث���من�(نف�أ�شطتك�ح���لو�لم�ي�تھ�ال�لع�استأ.            5

  ).ال��ك��

  

يمكنك�ت��يص��ذه�ا��طوات��ر�ع�ب�لماتك�ا��اصة�،�إذا�لزم��مر�،�كرر�ا��طوات��ر�ع : .مالحظة

 .ع���قطعة�صغ��ة�من�الورق�تحتفظ���ا�معك
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 بطاقة�التمار�ن�التنفسية

 _____________________________: �سم
 

 ____________: التار�خ

 الساعة التار�خ
املدة�

 )بالدقيقة(

 )10/10ا����0( ا��صر�والتوتر�

 ���ال��اية قبل

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  



89 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

  التنفس�حول ركز�مالت

Centration sur la respiration  
  

�سيط،�نقوم�بھ�جميعا�من�ح�ن�آلخر،يتعلق��مر�بالتمركز��ش�ل��امل،����راحة��أمر التأمل�ال�امل��و�

�أي����ء�آخر، �عن �دون�البحث �إليھ، �أي����ء �إضافة �ا��اضر،�بدون �الوقت �ال�امل�يدور���� التأمل

ا�تمام��الءيإيطور�املرء�القدرة�ع��� حول�التوقف�عن�القيام�����ء�من�أجل�تدر�ب�نفسك�ع���ذلك،

  .مفتوح�ومح��م�ومتعاطف�ل��ظة�ا��الية�من�خالل�املمارسة�املنتظمة�للتمار�ن�املختلفة
  

�التنفس، �تمركز�ع�� �بتمر�ن ��ن �متمدًدا نقوم �مرتاحة، �وضعية �لنفسك �كنت� أو�جالًسا،�اتخذ إذا

�لو��ان� �كما �لألمام
ً
�قليال �مائلة �ورأسك �نفسھ، �ع�� �الفقري �عمودك �دعم �مع �مستقيما �ابقي جالًسا،

�الفخذين �أو�ع�� �ا��سم �جان�� �ع�� �اليدين �ت�ون �أن �يمكن �ألع��، �رأسك ����ب ا
ً
�كنت� ،خيط إذا

 .،�يمكنك��ن�إغالق�عي�يكمرتاًحا

  

���ظ �تنفسك �إ�� �بلطف ز�ان�با�ك
ّ

�أو�التأث���عليھ،رك ��عديلھ �محاولة �دون �ب��ظة �مالحظتھ،� ة مجرد

� �إ��� الزف��،... الش�يق �ترك����ن�باه �أيًضا �يمكنك �والزف��، �الش�يق �لدورات �برفق �ان�بھ �املوجة، مثل

ال��ظة�الوج��ة�ال���يتوقف�ف��ا�الش�يق�ليصبح�الزف���والعكس���يح�عندما�يتوقف�الزف���ليصبح�

  .أنت�تالحظ��ذه�ال��ظة�ب��ظةش�يق�مرة�أخرى،�

عندما�تدرك�ذلك،�الحظ�ب�ل��ساطة� من�الطبي���أن�ي��ك�ان�با�ك�ب�ن�ا���ن�و�خر�ال��ظة�ا��الية،

 .الش�يق�والزف�� ما�كنت�تفكر�فيھ�وأعد�ان�با�ك�ببطء�إ���ال��ظة�ا��الية�ولتنفسك���ظة�ب��ظة،

 

 .�ذا�ال��ك������حياتك�اليومية�جلب ،�يمكنك�فتح�عي�يك�ببطء�ومحاولةعندما�ت�ون�جا�ًزا
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  الواسعة��ماكنقائمة�ا��ركة�لفو�يا�

Inventaire de mobilité pour l’agoraphobie (IMA)  
  

 _______________________ :�سم

 _______________________ :السن

 _______________________ :التار�خ

عنھ،�قم�بتقييم�درجة�تجنبك�عندما��الناجم��نزعاجاملواقف�أو��ماكن�التالية��س�ب�ا��صر�أو�و���إ���أي�مدى�تتجنب�

 :ت�ون�ب��بة���ص�مطم�ن�أو�عندما�ت�ون�بمفردك،�استخدم�السلم�التا��

 .أنا�ال�أتجنب�أبدا .1

 . نادرا�ما�أتجنب .2

 . أتجنب�نصف�الوقت .3

 الوقتأتجنب�معظم�� .4

 .أنا�أتجنب�دائما .5

 . إذا�لزم��مر) ½4أو�¼ 3،�ع���س�يل�املثال(رقام�الوسيطة�يمكنك�استخدام�� 

 :���ظل��ختيار�ن�التالي�ن�موقفأو��م�انأدخل�الرقم�املناسب�ل�ل�

 . وحيدا ب��بة���ص��و�
    

 . إذا��ان�املوقف�ال�ينطبق�عليك،�فال�تجيب

 �ماكن
  

 )ة(وحيد� بمرافقة

           دور�س�نما�

           سو�ر�ماركت�

           الفصول�الدراسية�

           املتاجر�

           مطاعم�

           املتاحف�

           مصاعد�

           املدرجات�أو�املالعب�

           موقف�سيارات�داخ���

        _______ : مرتفعھ،�حدد��رتفاع�أماكن�

       ) مثل��نفاق(الفضاءات�املغلقة�

  :مساحات�كب��ة

مثل�ا��قول�والشوارع�الواسعة�وساحات�(خارج�) أ

        ) املدارس
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 �ماكن
  

 )ة(وحيد�  بمرافقة

) مثل�غرف�النوم�الكب��ة�وقاعات��نتظار(���الداخل�) ب  

 با��افلة: التنقل

           بالقطار

           بامل��و

           بالطائرة

           بالقارب

  :القيادة�أو�الذ�اب�بالسيارة

           ���أي�وقت�) أ

           ع���الطرق�السر�عة�) ب

           انتظار�ع���ا��ط

           عبور�ا��سور 

أو�) ا��فالت(�ستقباالت�

           اللقاءات��جتماعية�

           امل�������الشارع�

     غ�م     البقاء�وحيدا�بامل��ل 

           البقاء��عيدا�عن�امل��ل�

           ) حدد(أخرى�
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  ال�امةشبكة�تحديد�التمار�ن�

 Grille d’identification des exercices pertinents   
  

 التمر�ن
  �حاس�س

 �عليقات�

  ا��صر

 ) 10إ����0(

  شابھم

 ) 10إ����0(

 �ز�الرأس .1

      

 تقو�م�الرأس .2

      

 الصعود�وال��ول� .3

      

 احتباس�النفس� .4

      

�.شد�ا��سم .5

       شديد�

 الدوران� .6

      

 فرط�التنفس .7

      

 ضيق�التنفس� .8
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 شبكة�املالحظة�لالستجابات�أثناء�تمار�ن�

ا��سدية�لل�لع�لألحاس�سالتعرض�  

Grille d’observation des réactions lors des exercices 

d’exposition aux sensations physiques de la panique 

 :التمر�ن

___________________________________________________________________________________ 

_________ ____________ ______________________________________________________________ 

 �ف�ار�الواقعية �ف�ار��لية

    

    

  

 محاوالت#  التار�خ
  ا��صر

 ) 10إ����0(
 �عليقات
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 ال�سلسل�ال�رمي�للتعرض�لفو�يا��ماكن�الواسعة

Hiérarchie d’exposition pour l’agoraphobie 

 الوضعية

ا��صر�او�درجة�

  التجنب

 ) 10/ 10إ����0(

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

  )فو�يا��ماكن�الواسعة(شبكة�املراقبة�الذاتية�للمواقف�املش�لة�

Grille d’auto-observation des situations problématiques (agoraphobie) 

 
___________________________________: التار�خ�  __________:�سم  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :التمر�ن  

_________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 

 �ف�ار�الواقعية �ف�ار��لية

    

    
  

  

 التار�خ

    :        حّدد�اذا�كنت

         بمفردك���������. 1

 حد�مابمرافقة�أ. 2

  :�ل�

  واج�ت�الوضع. 1

  تجن�ت�املوقف. 2

  استعنت�����ء�مطم�ن�ما��و. 3

 منذ�م���وأنت�تواجھ�املوقف؟�

                 )                                              10-0( درجة�ا��صر�

��                              قبل����������������������������������������������������) أ

                                                    أثناء�������������������������������������������������) ب

   �عد) ج

�                                                                    فيما�كنت�تفكر

��                                         قبل�������������������������������) أ

�                                        أثناء�������������������������������) ب

                       �عد��الوضعية) ج

        

  _________)  أ

  ________)  ب

 ________)ج

  _________=  أ

  ________=  ب

 ________= ج

        

  _________ - أ

  ________ - ب

 ________ -ج

  _________=  أ

  ________=  ب

 ________= ج

        

  _________)  أ

  ________)  ب

 ________) ج

  _________=  أ

  ________=  ب

 ________= ج

        

  _________ - أ

  ________ - ب

 ________ -ج

  _________=  أ

  ________=  ب

 ________= ج



 
 

   9القسم�

  املراجع

  

 
American Psychiatric Association. DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual, 5th edition, Washington, 2013.  

American Psychiatric Association. DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition, Washington, 1994.  

American Psychiatric Association. DSM-IV: soins primaires, version française chez Masson, Paris, 1998.  

Barlow D.H. et Craske M.G. Mastery of Your Anxiety and Panic: Workbook, Oxford University Press, 4th Edition, 

2007.  

Beck A.T., Emery G., Greenberg R.I. Anxiety Disorders and Phobias : A cognitive perspective. New York, Basic 

Books, 1985.  

Beck J. Cognitive Therapy: basics and beyond. New York, Guilford Press, 1995.  

Brillon P. Instruments d'évaluation des troubles anxieux: caractéristiques et usages. Les Presses de l'Hôpital du 

Sacré-Coeur de Montréal, Montréal, 2001.  

Chaloult et coll. La thérapie cognitivo-comportementale : Théorie et pratique, Gaëtan Morin Éditeur, Chenelière 

Éducation, Montréal, 2008.  

Craske M.G. et Barlow D.H. Mastery of Your Anxiety and Panic : Therapist Guide, 4ième édition, Oxford University 

Press, New-York, 2007.  

Craske M.G. et Barlow D.H. Mastery of Your Anxiety and Panic : Workbook for Primary Care Settings, Oxford 

University Press, New-York, 2007b.  

Emery J.L. Dans la série, guide pour s'aider soi-même, surmonter vos peurs : vaincre le trouble panique et 

l'agoraphobie, Édition Odile Jacob, Paris, 2000.  

Leahy R.L. et coll. Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders, Second Edition, 

Guilford Press, New York, 2012.  

Marchand A., Letarte A. La peur d'avoir peur, Montréal, Éditions Stanké, 1993, 2001(2e édition) et 2004(3e 

édition).  

Marchand A., Letarte A. Trouble de panique avec agoraphobie. Manuel de traitement, version modifiée par D. 

Gareau, Novembre 1994.  

Mavassikalian, M.R., Prien, R.F. Long-Term Treatment of Anxiety Disorders, American Psychiatric Press, 

Washington, 1996.  

Guide de pratique : Trouble panique avec ou sans agoraphobie. Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013  

97  

 



97 
 

 Goulet, J., Chaloult, L., Ngô, T.L., 2013 . الواسعة�ماكن�� ضطراب�ال�لع�م��وب�أو�ال�بفو�ياا :دليل�املمارسة�  
 

 

 

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence, Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder (With 

or Without Agoraphobia) in Adults. NICE clinical guideline 113 guidance.nice.org.uk/cg113, 2011.  

Stein M.B. et coll. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Panic Disorder, Second Edition, APA, 

http://psychiatryonline.org/content.aspx?bookid=28&sectionid=1680635, 2009.  

Swinson P. et coll. Clinical Practice Guidelines : Management of Anxiety Disorders. CANMAT, Can J Psychiatry, 

51(suppl.2), 2006.  

  


