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كلمة شكر

نشكر الّله سبحانه و تعالى على فضله في إتمام هذا البحث و لوال فضل الّله ما  

كنا لنتمه.

ويدة التي أطرتنا في بحثنا  ثم نشكر األستاذة الكريمة  برحيل بن عصمان ج

على تعاونها و سماحتها معنا، و على المساعدات التي قدمتها للباحث.هذا و 

كما نشكر األستاذ السيد الرئيس فقيه العيد الذي أطرنا في مسارنا العلمي  

كما نشكر األساتذة المناقشين الذين شرفونا بمناقشة هذه الرسالة.

و نقدم شكرنا الجزيل إلى األساتذة الذين ساعدونا في هذه الرسالة من بعيد  

لعون في إنهاء هذا  أو من قريب.............. و كما نشكر كل من قدم لنا يد ا

العمل.

كما نشكر جميع أساتذة العلوم االجتماعية واإلنسانية داخل جامعة تلمسان أو  

خارجها.

و شكرا للجميع...............



ب



ب

اإلهداء

إلى من ندعوا لهم في صالتنا، ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا

ابنتي آالءإلى إخوتي ...... زوجتي ...  

إلى زمالئي .... رفـاق الدراسة ... أصدقـائي

إلى من يسعون لتخفيف معاناة اآلخرين، إلى كل أخصائي نفسي.
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االنتظار إىل حني انتهاء العالج املطبق على العينة التجريبية.

خدمها يف حبثــه وفــق شــروط كمــا اعتمــد الباحــث يف حبثــه علــى جمموعــة مــن األدوات الــيت اســت

املنهج التجرييب ومتثلـت يف مقيـاس اهللـع وخـواف األمـاكن العموميـة، واسـتبيان األفكـار اخلوافيـة، الـذين 
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السلوكيات التجنبية عند احلاالت اليت تعاين من رهاب األماكن املفتوحة.
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التجريبية.
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تعديله لألفكار اخلوافية عند احلاالت.

يف األخـــري قـــام الباحـــث مبناقشـــة النتـــائج بعـــد عرضـــها برجـــوع إىل الدراســـات الســـابقة مـــن جهـــة، 

واإلطار النظري من جهة أخرى.
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مقدمة:

):1978/1999:18قول إيزاك م. ماركس (ي

�®ƾºººē�Ŗºººǳ¦�Ǧ ºººǫ¦Ȃŭ¦Â�» Âǂºººǜǳ¦�Ŀ�² ƢºººǼǳ¦�ǞºººȈŦ�Ǿºººƥ�ǂǠºººǌȇ�Ä®ƢºººǟÂ�ȆºººǠȈƦǗ�¾ƢºººǠǨǻ¦�» ȂºººŬ¦�À¤��

ĿÂ��ǂººǘŬʪ�ÀƢººǈǻȍ¦ العــادة، ال يســتمر هــذا اخلــوف مــدة طويلــة، إذ ســرعان مــا يقــوم اإلنســان

�ń¤�ÀƢºººǈǻȍ¦�®ȂºººǠȇÂ��» ȂºººŬ¦�¾ÂǄºººȈǧ��ǽ®ƾºººȀȇ�Äǀºººǳ¦�ǂºººǘŬ¦� °ƾºººǳ�ƨƦºººǇƢǼǷ�ƨºººȈǬǧ¦Ȃƫ�©ʪƢƴƬºººǇʪ

ن. ولكــن إذا اســتمر هــذا اخلــوف عنــد بعــض اســتئناف أنشــطته اليوميــة العاديــة يف هــدوء واتــزا

دون وجــود خطـــر واقعــي يهـــدد اإلنســان، فإننـــا دة طويلـــة بــدون مـــربر يســتدعي ذلـــك النــاس مــ

مـن اإلزعـاج، وقـد يعوقـه عـن أداء اإلنسـان كثـري لنكون يف هذه احلالة أمام خـوف شـاذ يسـبب 

ـــة، ويكـــون اإلنســـان يف حاجـــة إىل مســـاعدة خمـــتص للتغلـــب علـــى هـــذا  ـــة العادي أنشـــطته اليومي

اخلوف".

أن تنتشـــر املخــــاوف وذلــــك لطبيعـــة احليــــاة الــــيت نعيشـــها، لــــذا فمــــن ʭǂººººǐǟ�Ŀ�ȆººººǠȈƦǘǳ¦�ǺºººǸف

د املنظمـة العامليـة للصـحةيـأكبتوذلـك¦ƢºǌƬǻ¦�ǂºưǯȋ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ°¦�أصبحاف املالحظ أن اخلو 

«��Ŀ�¦°ƢºǌƬǻ¦�ǂºưǯȋ¦�ǪºǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘºǓ¦�śºƥ�ǺºǷايعتـرب اخلـو ألكثر من ثالثني سنة، وليس هذا فقط بل 

ºººǠȇ�Äǀºººǳ¦Â�ǞºººǸƬĐ¦تلـــف هـــذه املواضـــيع رب عـــن خـــوف غـــري طبيعـــي مـــن مواضـــيع غـــري خميفـــة أساســـا، وخت

ƨƠȈƦǳ¦�» ȐƬƻʪ وǾƫǂºǇ¢�Ŀ�ƢǿƢǬǴƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈƥŗǳ¦�ƨǬȇǂǗÂ�®ǂǨǳ¦�ƢȀȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦.)Antoin

Porot ,1996 :533(

�ǂººưǯȋ¦�©ʪƢººǿǂǳ¦�śººƥ�ǺººǷهــو رهــاب األمــاكن املفتوحــة أو العموميــةكمــا أنــه جيــدر اإلشــارة أن 

انتشارا حيث جيد الفرد نفسه يف حالة من اهللع أمام احلشود ويف األماكن الواسعة واملغلقة أو العمومية 

أو مريــع أو جيــد نفســه يف مكــان ال يســتطيع فيــه الفــرد اهلــروب أو فيخــاف الفــرد أن حيــدث لــه أمــر خمــزٍ 

«��ǾºƫƢȈƷ�ȄºǴǟ�ƢƦǴºǇ�ǂƯƚºȇ�ƢºŲقف اليت تثاوصول النجدة إليه، فتجده يتحاشى املو  ȂºŬʪ�°ȂǠºǌǳ¦�Ǿȇƾǳ�Ś

�ȄºǴǟ�ƨºǨȈƼŭʪ�ƪفدراسية واملهنية واالجتماعية.ال ºǈȈǳ�Ŗºǳ¦�ƨȈǠºǓȂǳ¦�ǽǀºǿ�¿ƢºǷ¢�ƢǠƟƢºǓ�ǾºǈǨǻ�®ǂºǨǳ¦�ƾƴȈ

العموم.

Ãƾººŭ¦Â�̈ƾººǌǳʪ�ǄººȈǸƬƫ�Ŗººǳ¦��ǞººǴŮ¦�ǺººǷ�©ʪȂººǻ�®ǂººǨǳ¦�Ãƾººǳ�Ƥ Ʀººǈƫ�ƨȈǠººǓȂǳ¦�ǽǀººǿ، فيشــعر الفــرد

�ń¤�ÃƾººǠƬƫ�ǲººƥ��̧حبالــة مــن القلــق والضــيق مصــحوبة ƢȈººǔǳʪ�°ȂǠººǌǳ¦�ǞººǷ�ƨººȈǳƢǠǨǻ¦Â�ƨººȈƳȂǳȂȇǄȈǧ�©¦ŚººǤƬƥ

وحـىت يف ،اآلخـرو وحتـد مـن مسـؤولياته اجتـاه ذاتـه ،سلوك الفرد فتعرقل قدرته على التكيف مع املواقـف
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حتقيـــق حقوقـــه والعمـــل علـــى أداء واجباتـــه، لـــيس فقـــط هـــذا بـــل تتعـــدى إىل قدراتـــه املعرفيـــة خاصـــة يف 

،اه املواقــف وقدرتـــه علــى الرتكيــز وحتليــل املواقـــف وحــل املشــكالت واختــاذ القـــراراتســالمة تفكــريه اجتــ

املواضيع.وإدراكوحىت يف ختزين املعلومة واسرتجاعها 

ميـة، يتعلمهـا الفـرد مـن حميطـه الـذي ينمـو أن النزعة اخلوافية هـي نزعـة تعلمن جهة أخرى نعلم

ويعــيش فيــه وذلــك عــن طريــق االحتكــاك مبختلــف العوامــل واملتغــريات الــيت متكنــه مــن اكتســاب املعلومــة 

¢�ȄǴǟ�ȆǿÂ�ǾƫƢȈƷ�®ƾēÂ�̈Śǘƻ�ƢĔحينها يدرك الفرد و مدركات خاطئة عن املوضوع الرهايب،وتسجيل 

لفـرد والـيت تنمـو نتيجـة خلـربات مؤملـة وقعـت يف مرحلـة هذه املدركات اليت عايشـها افالعكس من ذلك، 

الطفولة أو املراهقة أو موقف صادم حدث يف ظرف وموقف معني.

يقابل هذا الوضع يف الطرف اآلخـر العـالج النفسـي الـذي ميثـل حـال مـن احللـول للـتخلص مـن 

يعترب تيـارا عالجيـا الذيهذه األزمة ومساعدة األفراد على جتاوزها، ومن بينها العالج السلوكي املعريف

�ȄºǴǟ�¿ȂºǬƫ�Ŗºǳ¦�ƨºȈǧǂǠŭ¦�©ʮǂºǜǼǳ¦Â��ƨºȀƳ�ǺºǷ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ǶǴǠƬºǳ¦�©ʮǂºǜǻ�ȄºǴǟ�ǾºƫƢȈǼǬƫ�Ŀ�Ǆǯǂȇقائما بذاته 

معاجلة املعلومة وتعديل الوظائف املعرفية من جهـة أخـرى. كمـا يلعـب هـذا العـالج دورا هامـا يف تقـدمي 

ƢººǼƥ�¾Ȑººƻ�ǺººǷ�Ǯ ººǳ̄Â�©ʪ¦ǂǘººǓȏ¦�Ǧ ººǴƬƼŭ�©¦ƾǟƢººǈŭ¦ة ء بــرامج عالجيــة فرديــة أو مجاعيــة متخصصــ

�śººǠǷ�§ ¦ǂǘººǓʪيهــتم كمــا ؛حســب أعراضــهʪ ̧�هــاوحيرتملفروقــات الفرديــةȂººǻ�Ƥ ººǈƷ�ƲǷʭŐººǳ¦�ŘººƦȈǧ��

¦�ÉƲǷʭŐºǳ¦�©ʪȂºǼǳ�ȆǟƢºǸŪ¦�ȆºƳȐǠǳوقدرات الفرد؛ ومن بني هذه الـربامجِ االضطراب وشدة األعراض 

Beck(اهللع لبيك وكالرك  & Clark(،والذي أبـدى�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�«Ȑºǟ�Ŀ�ƨºȈǳƢǠǧ

ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǼǳ�ȆºººƳȐǠǳ¦�Ǿºººůʭǂƥ� ƢºººǼƦƥ�ǾºººǳȐƻ�ǺºººǷ�Ʈ؛فتوحـــةامل ºººƷƢƦǳ¦�¿Ƣºººǫ�Äǀºººǳ¦�ǞºººƳǂŭ¦�ȂºººǿÂ، وذلـــك

�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�Ǧ ººǫ¦ȂǸǴǳ�ǒ ȇǂººǠƬǳ¦�Â¢�ȆŸ°ƾºƬǳ¦�śººǐƸƬǳƢǯ�ƨººȈǧǂǠŭ¦Â�ƨȈǯȂǴººǈǳ¦�©ƢºȈǼǬƬǳ¦�ǺººǷ�ƨººǟȂǸů�¿¦ƾƼƬºǇʪ

.والتأهيل التنفسي واالسرتخاءيةالتعريض لألحاسيس اجلسدو 

¦ȂººǓȂŭ¦Â�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ǞººǷ�ǲººǷƢǠƬǳ̧�هــاوتعليمهــذه التقنيــات الــيت تقــوم علــى تــدريب احلــاالت

أكـــان ذلـــك مـــن خـــالل التعامـــل الـــواقعي مـــع املواقـــف املثـــرية للخـــوف أو عـــن طريـــق ،اخلـــوايف تـــدرجييا

ة مــن تعــديل لألفكــار واملــدركات اخلاطئــة علــى التقنيــات املعرفيــأيضــايقــومو ؛التصــورات الذهنيــة للفــرد
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كـــل هـــذا حتـــت ظـــل العـــالج اجلمـــاعي الـــذي يســـوده التعـــاون واملشـــاركة .للفـــرد اجتـــاه املوضـــوع اخلـــوايف

ومـن هنـا اجتـه الباحـث إىل وضـع هـذا املوضـوع الـذي يركـز علـى ،النشطة والفعالة بني املعاجل واحلاالت

ƾºǼǟ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ƨºƳ°®�ǺºǷ�ǒ ºǨŬ¦�ƾºǐǫ�ȆǯȂǴºǇ�ĿǂºǠǷ�ȆǟƢŦ�ȆƳȐǟ�ƲǷʭǂƥ� ƢǼƥ املصـابني خبـواف

ـــلعيِّ ،األمـــاكن املفتوحـــة �ƨºººȈǨǴŬ¦�ǪºººǧÂ�ƲǷʭŐºººǳ¦� ƢºººǼƥ�Ļ�Ʈ،ة مـــن جامعـــة تلمســـان أيب بكـــر بلقايـــدَن ºººȈƷ

Beckك (النظريــة لكــل مــن بيــك وكــالر  &Clark( يف العــالج املعــريف الســلوكي، وختلــل موضــوع حبثنــا

الفصول التالية:

تنـاول فيـه الباحـث كـل مـن الدراسـات ،الـذي يـدور حـول مـدخل عـام للدراسـةالفصل األول

األمهيــــة وأســــباب اختيــــار و الســــابقة وطــــرح اإلشــــكالية وفرضــــيات البحــــث، كمــــا تطــــرق إىل األهــــداف 

مث حتديد املفاهيم اإلجرائية ملتغريات الدراسة ويف األخري منهجية البحث.،املوضوع

�ƨºººȇǂǜǼǳ¦�Ƥالفصـــل الثـــاينأمـــا  ºººǻ¦ȂŪ¦�Ǧ ºººǴƬű�ń¤�Ʈ ºººƷƢƦǳ¦�ǾºººȈǧ�¼ǂºººǘƫ�ʮǂºººǜǻ�Ȑºººǐǧ�ÀƢºººǯ�ƾºººǬǧ

ȐººǠǳ¦�¦ǀººǿ�ƪ»�،وأدبيــات البحــث يف العــالج املعــريف الســلوكي ººǻȂǯ�Ŗººǳ¦�©ʮǂººǜǼǳ¦�Ǧ ººǴƬű�ǾººȈǧ�ƢƳ°ƾººǷ

ـــ تعـــدى كمـــا، ذكـــر خمتلـــف التقنيـــات املعرفيـــة الســـلوكية املدرجـــة يف العـــالجإىلكمـــا تطـــرق ه،واحتوت

الباحث إىل ذكر الطرق اليت تساعد علـى تكـوين العالقـة بـني املعـاجل والعميـل وكيفيـة رصـد االضـطراب 

يف ظل هذا العالج.

ة مسـتندا يف حبثـه طراب اهللـع وخـواف األمـاكن املفتوحـضـالالفصـل الثالـثتطرق الباحث يف 

طراب لى الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس من أجل حتديد األعراض والتشـخيص السـليم الضـع

ة.اهللع وخواف األماكن املفتوح

�ȄºººǴǟ�¦ǄºººǯǂǷ�ȆºººƳȐǠǳ¦�Ǿºººůʭǂƥ� ƢºººǼƥ�©¦Ȃºººǘƻ�Ǧالفصـــل الرابـــعمتيـــز كمــا  ºººǴƬƼŭ�Ʈ ººƷƢƦǳ¦�ǂǯǀºººƥ

�Ʈ ººƷƢƦǳ¦�ƢººȀǴƻ®¢�Ŗººǳ¦�©ȐȇƾººǠƬǳ¦�Ǧ ººǴƬűÂ�½°ȐººǯÂ�Ǯ ººȈƥ�ƲǷʭǂººƥ�ǺººǷ�̄ȂƻƘººŭ¦Â�ƲǷʭŐººǴǳ�ÄǂººǜǼǳ¦�Ƥ ººǻƢŪ¦

علـى العـالج، كمــا تطـرق الباحــث إىل ذكـر التقنيـات والوســائل املسـتعملة يف العــالج موضـحا ذلــك يف 

.ƲǷʭŐǳ¦�¦ǀجدول يلخص خمتلف خطوات ه
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عبـارة عـن فصـل منهجـي وضـع فيـه الباحـث خمتلـف اإلجـراءات املنهجيـة الـيت الفصل اخلامس

�©ƢºƦƯÂ�¼ƾºǏ�ǺºǷ�ƢºŮȐƻ�ǺºǷ�ǪºǬŢÂ�ƨºǼȈǠǳ¦�ǺºǷ�Ƣºđ�§ǂºǬƫ�Ŗºǳ¦�ƨȈǟȐǘƬǇȏ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ŀ�ƢȀǠƦƫ¦

ŭ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ǺǷ�Ʈيناالختبار  ƸƦǳ¦�ǪǬŢ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�� قـرتح كمـا حتقـق مـن

صحة الفرضيات.

،واألخــري فقــد عــرض فيــه الباحــث النتــائج املتحصــل عليهــا يف الدراســةالفصــل الســادسأمــا 

تعليل عن صحة فرضـياته الواليت كانت يف البداية عبارة عن فرضيات مت مناقشتها يف هذا الفصل قصد 

ثــه، حيــث أمثــر البحــث عــن فعاليــة مربهنــا ذلــك مــن خــالل الدراســات الســابقة املطروحــة يف أطروحــة حب

�ǞººǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǺºǷ�ǒ ºǨŬ¦�Ŀ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳ¦ة، كمـا أنــه عنـد املصـابني خبـواف األمـاكن املفتوحـ

�©ʪȂºǻ�̈ƾºǋ�ǞºƳ¦ǂƫ�ń¤�Ä®ƚºȇ�Äǀºǳ¦�Ȃºǿ�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�ǲȇƾǠƫ�À¢Â��ƨȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ǲȇƾǠƫ�Ŀ�¾ƢǠǧ

اهللع والتكيف مع املواقف اخلوافية.



الفصل األول:

مدخل عام للدراسة

اخللفية النظرية للدراسة وإشكالية البحث:.1

التعقيب على الدراسات السابقة وطرح اإلشكالية:.2

فرضيات البحث:.3

أهداف البحث:.4

أمهية البحث:.5

أسباب اختيار املوضوع:.6

حتديد املفاهيم اإلجرائية ملتغريات الدراسة:.7

حدود الدراسات:.8

منهجية الدراسة:.9

خالصة:
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اخللفية النظرية للدراسة وإشكالية البحث:.1

ǲǰºǌƥ�ǂºǌƬǼƫ�ƢŮƢǰºǋ¢�Ǧ ºǴƬƼŠ�ǪºǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘºǓ¦�À¢�©ƢºǇ¦°ƾǳ¦�Śǌƫ�ƨƦƦºǈǷ�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ǞºǇ¦Â

.N(االجتماعية والعائلية وحىت منط احلياة اليومي و بذلك ردود فعل سلبية على احلياة املهنية والدراسية 

Girault A. Pélissolo, 2003 .Y(جونـدرونيـرى.)260: Gendron, 2011 أن حالـة )03:

الرعب واهللع، كما ختتلف غايةإىل-البالانشغال -القلق ختتلف حسب شدته، تبدأ من اهلَّم البسيط 

.حساس بني هجمة القلق وحالة احلصر الشديدةمدة اإل

يتفــق العديــد مــن البــاحثني أن اضــطراب اهللــع هــو األكثــر عنفــا واألقــوى شــدة مــن بــني مجيــع 

�Ƥ ǈƸǧ�ǪǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�Ȃ ǳ°ʪيف)D. H. Barlow, 2002: 328 ; Barlow & M. M. Antony,

2010 أنــه األكثــر تكلفــة ال مــن النحيــة الشخصــية وال االقتصــادية، ملــا خيلفــه مــن ضــرر مــادي )141:

ــــري مــــن البــــا،ومعنــــوي الم نفســــية لفــــه مــــن آحثني إىل دراســــة هــــذا املوضــــوع ملــــا خيوهــــذا مــــا دفــــع الكث

د من قدرات الفرد وذلك عن طريق السلوك التجنيب. وفيزيولوجية حادة كما حي

Beck(بيـك وكـالركمن هنا يشري كل من  & Clark, أن معظـم احلـاالت الـيت تعـاين )2010

«�مــن اضــطراب اهللــع تكــون مصــحوبة بســل ¦Ȃººƻ�ƨººǏƢƻÂ�©ʪȂººǼǳ¦�ǽǀººŮ�̈Śººưŭ¦�Ǧ ººǫ¦ȂǸǴǳ�ƨººȈƦǼš �©ƢȈǯȂ

�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�śºƥ�ƨºǣǂǨǷ�ƨºǬǴƷ�Ŀ�©ȏƢºū¦�Ǌ،أو األغورافوبيـا]العموميـة[املفتوحـة األمـاكن  ȈºǠƫ�Ʈ ºȈƷ

هذا مـا يـؤثر علـى الفـرد يف ،كل واحد منهما اآلخرثُ حدِ فيُ ة،أو اخلوافيةالتجنبيياتاملتكررة والسلوك

�ǺǯƢºººǷȋƢǧ��ƨºººȈǼȀŭ¦�ƨºººǏƢƻ�©ȏƢºººĐ¦�Ǧ ºººǴƬű�ȄºººǴǟ�ƨºººǫƢǟ¤�Ǿºººǳ�Ƥ ƦºººǈȇÂ�ƢºººȀǴǫǂǠȈǧ�ƨºººȈǷȂȈǳ¦�ǾºººƫƢȈƷ املفتوحـــة

مفتوحـة، ضـيقةأوأصبحت جزءا من حياتنـا ال ميكننـا جتنبهـا مبختلـف أشـكاهلا أكانـت أمـاكن واسـعة

ث يصــبح املصــاب بنوبــة اهللــع وخــواف حيــ،مغلقــة أو وســائل نقــل ممــا يزيــد األمــر صــعوبة وتعقيــداأو

تتسارع وظائفه احليوية مؤثرة بدورها على حالتـه ، فمشلول القدرات أمام موقف معنياملفتوحة األماكن 

مصـاب مبـرض عضـوي هوبتكرار املوقف يظن الفرد أن،خاطئا عن اخلطرإنذارااالنفعالية معطية بذلك 

��ǂưǯƘǧ�ǂưǯ¢�ǾƫƢȈƷ�ǪȈǠȇ�ƢŲ�ǾƫʭƢǠǷ�®¦®ǄƬǧبدال من التفكري يف السبب احلقيقي وراء ظنه،
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 أن يدرسـوا هـذا االضـطراب ني والسـلوكينياملعـرفيجلني النفسـانيني مـن بيـنهمهذا ما دفع الكثري من املعا

�ȏ¤��ǶȀǧÂƢºű�ƨȀƳ¦ȂǷ�ȄǴǟ�ǶǿƾǟƢǈȇÂ�®¦ǂǧȋ¦�̈ʭƢǠǷ�ǺǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Ǧ Ǩź�Ǿǳ�ǶƟȐǷ�«Ȑǟ�Ǻǟ�śưƷʪ

فقــط يف تحيــث أبــدت الــربامج العالجيــة املعرفيــة الســلوكية فعاليــة ليســا،جــدأن النتــائج كانــت مبهــرة

Ǧاخلفض من شـد ºȈȈǰƫ�Â¢�©ʪȂºǼǳ¦�̈  السـلوك التجنـيب بـل إىل العـالج التـام مـن هـذا االضـطراب الـذي

كان يؤرق الكثريين. 

من خالل البحث الذي قام به الباحث يف هذا املوضوع وجد جمموعـة مـن الدراسـات السـابقة 

«�¦�ǺǯƢǷȋحول اضط ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂ املفتوحـة�Ʈ ºƷƢƦǳ¦�¾ÂƢºǼƫ�ƢºǸǯ��ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳʪ�ƨºǬǧǂŭ¦

�Â¢�ʮ®ǂºǧ�«ȐºǠǳ¦�ÀƢǯ¢�ƢȀȈǴǟ�«ȐǠǳ¦�¦ǀǿ�ƨȈǴǟƢǧ�ÃƾǷ�ƢǷÂ�ǪǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�¾ȂƷ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�¦®ƾǟ

مجاعيا.

يق العالج املعريف ر اليسري من الدراسات العربية اليت مت فيها تطبكما أن الباحث مل جيد إال النز 

الســــلوكي يف اخلفــــض مــــن اضــــطراب القلــــق، كمــــا أنــــه مل جيــــد أي دراســــة حــــول فعاليــــة العــــالج املعــــريف 

السلوكي على اضطراب اهللع املرفق خبـواف األمـاكن العموميـة، رغـم فعاليـة هـذه الـربامج العالجيـة علـى 

ª ȂºƸƦǳ¦�ƢºēǂȀǛ¢�Ŗºǳ¦Â�§ ¦ǂǘºǓȏ¦�ǺºǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿجناحـا واسـعا يف مـربزة واألمريكيـةيف املخـابر األوربيـة

�ƢēƢǠǸƬů

Sokol(دراسة سوكول وبيك وآخرون - ; Beck et al, 17أجريت الدراسة على )1989

والـــيت ركـــزت علـــى ،حصـــة خمتلـــف يف العـــالج املعـــريف18حالـــة تعـــاين مـــن اضـــطراب اهللـــع ومت تطبيـــق 

ʪȂººǻ�ƪ©�،والتعــديل املعــريف للهلــعلتعــريض ʪالتــأويالت اخلاطئــة لألعــراض اجلســدية للقلــق  ººǔǨŵ¦�ƾººǫÂ

كمــا اســتطاعت احلــاالت أن تــؤول قلقهــا بصــورة أكثــر ،اهللــع إىل درجــة الصــفر بعــد  ســنة مــن املتابعــة

Beck(.عقالنية وواقعية & Clark, 2010 :325(

Sokol(دراسة بيك وسوكول وكالرك وآخرون- ; Beck ; Clark et al, أجريـت )1992

12ملـدة حالة تعاين من نوبة اهللع قصـد التعـرف علـى فعاليـة العـالج املعـريف الفـردي 33الدراسة على 

أظهـرت الدراسـة . حيـثأسـابيع8الذي كانت مدتـه ، مقابل العالج املعريف اجلماعي املختصر اأسبوع
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الج املعــريف الفــردي أن العــالج اجلمــاعي املختصــر فعــال بــنفس درجــة العــالج الفــردي، يف حــني أن العــ

عي املختصـر امـيف العالج اجل%87مقابل %71أبدى فعالية يف عالج االكتئاب والقلق املعمم بنسبة 

ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ.)Beck & Clark 2010 :325(

Clark(دراسة كالرك وآخرون - et al, حالـة تعـاين 64أجريت هذه الدراسـة علـى )1994

لغــرض التعــرف علــى فعاليــة العــالج املعــريف مبختلــف املفتوحــةمــن اضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن 

�Ŀ� ƢƻŗǇȏʪ�«ȐǠǳ¦�ǲƥƢǬǷ�ǾƦȈǳƢǇ¢10أشهر، ةملدة ثالثواحدة يف كل أسبوع حصة مبعدل حصص

السـلوك التجنـيب و أن العالج املعريف فعال  يف خفض أعـراض اهللـع مفادها حتصل الباحثون على نتيجة 

التأويل اخلاطئ لألحاسيس اجلسدية واليقظة املفرطة اجتاه األعراض اجلسـدية و املفتوحةلرهاب األماكن 

§�¦ƢƻŗºǇȏʪ�«ȐººǠǳ ]الطبيـة[ ƢºǈƷ�ȄººǴǟ،80أظهــرت الدراسـة جنــاح العـالج املعــريف بنســبةحيــث%

�ȆƟ¦Âƾºǳ¦�«ȐºǠǳʪ�©ȏƢºū¦�ǺǷ%40و،ʪ ƢƻŗǇȏʪ�«ȐǠǳمن احلاالت %25يف حني ،من احلاالت

)imipramine( فعاليتــه أثبتـت أن العـالج املعـريف بقيـت،اشــهر 15. يف حـني أن الدراسـة التتبعيـة بعـد

§�¦�ȆƟ¦Âƾǳ¦�«ȐǠǳ¦Â� ƢƻŗǇȏʪ�«ȐǠǳجدا مرتفعة  ƢǈƷ�ȄǴǟ)imipramine(�¿¦ƾƼƬºǇʪ6 مقـاييس

ȐºǠǴǳ�ƨƦºǈǼǳʪ»�%47مقابـل%85حيث أظهرت النتائج فعالية العالج املعريف بـــ،لقياس اهللع والقلق

Â� ƢƻŗǇȏʪ60%�ȆƟ¦Âƾǳ¦�«ȐǠǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ)imipramine()Beck et Clark 2010 :326(.

Marchand(دراسة مارشوند وديون - & Dion, 1998: هدفت هذه الدراسة )171-196

�ȆǯȂǴººººǈǳ¦�ĿǂººººǠŭ¦�«ȐººººǠǳ¦�ƨººººǟƢų�ȄººººǴǟ�ȆǟƢººººǸƬƳȏ¦�ǪººººǴǬǳ¦�©ʮȂƬººººǈǷ�Ǧ ººººǴƬű�ŚººººƯϦ�ȄººººǴǟ�» ǂººººǠƬǳ¦�ń¤

ا بشـــكليه التوجيـــه الـــذايت واملوجـــه مـــن طـــرف املعـــاجل، كمـــاملفتوحـــةالضـــطراب اهللـــع وخـــواف األمـــاكن 

ȄººǴǟ�» ǂººǠƬǳ¦�ń¤�ƨººǇ¦°ƾǳ¦�» ƾººē�ȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�ŚººƯϦ�ÃƾººǷ كي املخصــص الضــطراب

�Â¢�Ƥاملفتوحـــةاهللـــع وخـــواف املـــاكن  Ǵºººǈǳʪ�ȆǟƢºººǸƬƳȏ¦�ǪºººǴǬǳ¦�©ʮȂƬºººǈǷ�Ǧ ºººǴƬű�ȄºººǴǟʪ إلجيـــاب. مت

ــــة  ــــار العين بــــدون وجــــود املفتوحــــةبعــــد تشــــخيص اضــــطراب اهللــــع املصــــحوب خبــــواف األمــــاكن [اختي

ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�ǪºǴǬǳ¦�µ ¦ǂºǟ¢�®ȂºƳÂ�¿ƾºǟ�Â¢�®ȂºƳÂ�ǞǷ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�» ¦ȂƼǴǳ�ňʬ�ǎ ȈƼǌƫ[والـيت بلغـت

من طرف اموجهاحالة تتبع عالج26[املفتوحةحالة تعاين من اضطراب اهللع وخواف األماكن 51
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�ȆºººººǐȈƼǌƬǳ¦�ǲȈǳƾºººººǳ¦�¿¦ƾƼƬºººººǇʪ�ǎ،]حالـــــة تتبـــــع عـــــالج التوجيـــــه الـــــذايت25املعـــــاجل و Ƽºººººǋ�Äǀºººººǳ¦Â

DSMواالحصــائي الرابــع  IV 8، كمــا اســتخدم الباحــث§ ¦ǂǘººǓȏ¦�² ƢººȈǬǳ�©ʭƢȈƦƬººǇ¦Â�ǆ ȈȇƢººǬǷ،

�ǺǯƢºººººººǷȋ¦�» ¦ȂºººººººƻÂ�ǞºººººººǴŮ¦�©ʭƢȈƦƬºººººººǇ¦�ƨºººººººǟȂǸů�ƨºººººººǏƢƻلشـــــــومبس املفتوحـــــــة)IMA ,QSP ,QPP(

)Champless .D.L. QEP()Marks(واسـتبيان اخلـوف )1984 & Mathew, ومقـاييس )1979

للقلـــق واالكتئـــاب، كمـــا اســـتخدم الباحـــث لتقـــيم القلـــق االجتمـــاعي اســـتبيان اخلــــوف )Beck(بيـــك 

)Marks & Mathew, FNE((Watson(اســتبيان اخلــوف مــن األحكــام الســلبية و )1979 &

Friend,1969) كما استخدم استبيان القلق والتجنب االجتماعي ،)SAD()Marks & Mathew,

حتصـــل ه. ويف األخـــري وبعـــد، وقـــد قـــام الباحـــث بتطبيـــق هـــذه االختبـــارات قبـــل إجـــراء العـــالج)1979

�ȄººǴǟ�œǴººǇ�ŚººƯϦ�Ǿººȇƾǳ�ƾȇƾººǌǳ¦Â�ǖººǇȂƬŭ¦�ȆǟƢººǸƬƳȏ¦�ǪººǴǬǳ¦�ÃȂƬººǈǷ�À¢��ƨººȈǳƢƬǳ¦�ƲƟƢººƬǼǳ¦�ȄººǴǟ�Ʈ ººƷƢƦǳ¦

.]الذايت واملوجـه[�śƳȐǠǴǳ�ƨƦǈǼǳʪاملفتوحةالعالج املعريف السلوكي الضطراب اهللع وخواف األماكن 

املفتوحــةاألمــاكن كمــا أن هــذين النمــوذجني فعــاالن يف اخلفــض لــيس فقــط مــن درجــة اهللــع وخــواف 

����ǶǸǠŭ¦�ǪǴǬǳ¦Â�§ ƢƠƬǯȏ¦�ŕƷÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǪǴǬǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�Ǧ ǴƬű�ŕƷ�ǺǰǳÂ

Barlow(دراسـة برلـوو وآخـرون- et al, هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى الفـرق )2000

أجريــت ،imipramine(ȂƦȈººǇȐƦǳʪ�«ȐººǠǳ¦Â(بــني كــل مــن العــالج املعــريف الســلوكي والعــالج الــدوائي 

كــل مــن العــالج املعــريف ب اهللــع، أظهــرت نتــائج الدراســة أنحالــة تعــاين مــن اضــطرا77الدراســة علــى 

علــى حســاب البالســيبو، يف حــني ال يوجــد فــرق فعــاالن)imipramine(الســلوكي والعــالج الــدوائي 

imipramine(��«ȐººǠǳ¦�ƨººȇƢĔ�Ŀ�²(بــني العــالج املعــريف الســلوكي والعــالج الــدوائي  ƢººȈǬǳ¦� ¦ǂººƳ¤�ƾººǠƥ

Beck(.ولكـن هنـاك فــرق ملحـوظ يف العـالج التتبعــي ملصـلحة العــالج املعـريف السـلوكي & Clark

2010 :326(

Marchand(دراسة مارشوند وآخرون - et al, 2004 هـدفت هـذه الدراسـة :)201-220:

وحـده املفتوحةإىل التعرف على مدى فعالية العالج املعريف السلوكي الضطراب اهللع وخواف األماكن 

�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳ¦�ǲºƥƢǬǷ���ƢºȈƫ¦̄�Â¢��ƢºȈǟƢŦ��ʮ®ǂºǧ�ÀƢǯ¢�ª Ȑưǳ¦�ǾǳƢǰǋϥ��ȆƟ¦Âƾǳ¦�«ȐǠǳ¦�ÀÂ®

�ȆƟ¦Âƾǳ¦�«ȐǠǳʪ�§ȂƸǐŭ¦
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«�¦�ǺǯƢºǷȋحالة شخصت84نت عينة الدراسة من قد تكو  ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓʪمـن درجـة املفتوحـة

,Lebeau(متوسطة إىل حادة حسب السلم العام حلدة األعراض ليبو  . مجيع أفراد العينـة تلقـوا )1992

حالة وضعوا يف االنتظـار ملـدة 27العالج املعريف السلوكي، قسمت العينة إىل عينة ضابطة املتكونة من 

84��ǪºǴǫ�©¦®ƢºǔǷ��©ʩƾºȀǷ�ÀƢǯ¢�ȆƟ¦Â®�«Ȑǟ�ÀȂǬǴƬȇ�ƨǳƢƷمن 57ي العالج. أسبوع قبل تلق14

�¾ÂƢººǼƫ�°¦ǂǸƬººǇʪ�ǲººƦǫ�ǺººǷ�¦ȂººǸǴǟ¢�ƾººǫ�ǶººĔ¢�ƢººǸǴǟ��«ȐººǠǳ¦�¢ƾººƥ�ǲººƦǫ�Ãǂººƻ¢�ƨººȇÂ®¢�Â¢��§ ƢººƠƬǯ¦�©¦®ƢººǔǷ

حالـة املتبقيـة تبـدأ العـالج دون أخـذ أدويـة؛ هكـذا قسـمت العينـة 27األدوية خـالل مـدة العـالج؛ أمـا 

حالــة، كمــا قســمت إىل جمموعــة يقــدم هلــا عــالج 57ابطة وجمموعــة جتريبيــة متكونــة مــن إىل جمموعــة ضــ

�Â�ƨȇÂ®ȋʪ�§ȂƸǐǷ�ȆǈǨǻعالج دوائي. ندو ىخر أ

، اســــتبيان )IMA(املفتوحــــةمقيــــاس خــــواف األمــــاكن اســــتخدم الباحــــث يف دراســــته كــــل مــــن

,Stephenson(األحاســـيس اجلســـدية واســـتبيان األفكـــار اخلوافيـــة  1998 ; Champless.D.L.

دليل ) للقلق واالكتئاب، كما اسـتخدم الـBeckكما مت قياس القلق واالكتئاب مبقياس بيك (،)1984

DSMالرابع التشخيصي واإلحصائي  IV، 14مدة العالج تدامحيث¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ƢǟȂƦǇ¢ ملتابعـة

طريقيت العـالج فعالـة بنسـبة متقاربـة وال يوجـد أي فـرق يف االختبـار ملدة سنتني. أثبتت النتائج أن كلتا

�śƳȐǠǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�©ǂȀǛ¢�Ʈ ȈƷ�ƨǘƥƢǔǳ¦�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�śƥ�¼ǂǨǳ¦�°¦ǂǣ�ȄǴǟ��ÄƾǠƦǳ¦

Ǽŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�§ ƢǈƷ�ȄǴǟظرة للعالج. كما أثبتت الدراسة التتبعية أنه ال يوجد فرق بني العالج املعريف ت

ǂºǧ�®ȂºƳÂ�ƨºǇ¦°ƾǳ¦�ƪ¼�السـلوكي ºƬƦƯ¢�ǞºƦƬƬǳ¦�ǺºǷ�śƬǼºǇ�ƾºǠƥ�Ǻºǰǳ��§ȂƸºǐŭ¦�ŚºǣÂ�ƨºȇÂ®ȋʪ�§ȂƸºǐŭ¦

لصاحل العالج املعريف السلوكي لوحده.

.S(دراسة روزينـك وآخـرون - Rusinek et al, 2004 هـدفت الدراسـة إىل :)173-177:

يف تعـديل املفتوحـةالتعرف على مدى فعالية العالج املعريف السلوكي الضطراب اهللع وخواف األماكن 

10لعالج املعريف السلوكي املختصر ملدة لق الباحث يطبوذلك بتاملخططات املعرفية هلذا االضطراب، 

62�ǺººǷ�ƨººǻȂǰƬǷ�ńÂȋ¦�ƨººǟȂǸĐ¦��śǸººǈǫ�ń¤�ƪأســابيع علــى عينــة تتكــون مــن  Ǹººǈǫ�ƨººǳƢƷ36 حالــة

حالـة 36، والثانية املتكونـة مـن ]امرأة20ورجل 16[املفتوحةيعانون من نوبة اهللع وخواف األماكن 
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ولقيــاس هــذا االضــطراب مــن حيــث الســن واجلــنس.ال يعــانون مــن أي اضــطراب نفســي موازيــة لــألوىل 

.Champless(املفتوحـةسـتبيان املعـريف خلـواف األمـاكن االاسـتخدم الباحـث  D.L. واسـتبيان )1984

,Young(املخططات املعرفية الالتوافقية  أظهرت النتائج فا،ال توافقياخمطط13وذلك لقياس )1990

�Ŀ�ƢººǛȂƸǴǷ�ƢºƷƢų�Ãƾºƥ¢�ǞºǴŮ¦�©ʪȂººǻÂاملفتوحـةأن العـالج املعـريف السـلوكي اجلمــاعي خلـواف األمـاكن 

ســـتقاللية وتراجـــع اء احلصـــص العالجيـــة ممـــا أدى إىل االت أثنـــظـــاختفـــاء األعـــراض وهـــذه الفعاليـــة لوح

ـــــة مت16امـــــرأة مـــــن 14و20مـــــن رجـــــال19حيـــــث أن ،اإلعاقـــــة لالضـــــطراب اليـــــومي كنـــــوا مـــــن تنمي

االستقاللية ومواجهة الوضعية اخلوافية واخنفاض القلق اجتاه هذه الوضعية.

��ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳ¦�¾Ȑºƻ�ŚºȈǤƫ�Ä¢�ª ƾŹ�Ń�ƨȈǬǧ¦ȂƫȐǳ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�©ƢǘǘƼǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢

مـــن األفكـــار وخيفـــض مـــن األعـــراض ولكنـــه ال يغـــريممـــا يثبـــت أن العـــالج املعـــريف الســـلوكي يعـــدل كـــال

معتقد الفرد.مبا فيهااملخططات املعرفية 

Chamblessوبيرتمـان (دراسة شـامبلس- & Peterman, 2004(�ʮǂºƳ¢13 دراسـة حـول

�ȄººǴǟ�ȐººǐŢ�» ¦ȂººŬ¦�µ ¦ǂººǟ¢Â�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǼǳ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦0.93 يف متوســط معامــل النجــاح

«�%71مقارنة وذلك إثرَ  ¦ȂºŬ¦Â�ǞºǴŮ¦�ǺºǷ�ÀȂǻƢºǠȇÂ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳʪ�ƪ ŪȂǟ�Ŗǳ¦�©ȏƢū¦�ǺǷ

وضعت يف االنتظار أو تناولت البــــــــــالسيبو، كما أظهرت نتائج الدراسات اليتمن احلـــــــــاالت%29بـ 

القلـق املعمـم، و ــــــــــة للهلـعأن فعالية هــــــــذا العالج تظهر يف عـدة اضطرابــــــات أخـرى كـاألعراض املعرفيــــ

Beck(.وبدرجة أقل يف أعراض االكتئــــــــــــاب & Clark 2010 :325(

ــد - Micheline(دراســة ميشــال أالن Allard, هــدفت هــذه الدراســة إىل مقارنــة )2007

�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�ǲººƥƢǬǷ�̈ǂººǓƢƄ¦Â�ȂȇƾººȈǨǳʪ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�Ŀ�«ȐººǠǳ¦�Ǧ ǳƢººƸƬǳ¦ الســلوكي وجهــا

حالـة تعـاين مـن نوبـة 45علـىلوجه الضطراب اهللع وخواف األماكن العمومية، طبقت هذه الدراسـة

املفتوحــةمقيــاس اضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن مــن خــالل قيمــتاملفتوحــةلــع وخــواف األمــاكن اهل

,B.Bandelow(لبنــدلو ومقيــاس العالقــة يــاكمــا اســتخدم مقيــاس التحــالف العالجــي كاليفورن)1995

12�ƨººƴȈƬǻ�ȄººǴǟ�Ʈبعــد تطبيــق و العالجيـة،  ººƷƢƦǳ¦�ǲººǐŢ�śƬǬȇǂºǘǳʪ�«ȐººǠǳ¦�ǺººǷ�ƨººǐƷمفادهــا أن كلتــا



مدخل الدراسةالفصل األول

13

�À¢�ƨºǇ¦°ƾǳ¦�©ǂºȀǛ¢�śºƷ�Ŀ��ƨºȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦ȂºƻÂ�ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦�«Ȑǟ�Ŀ�śƬƸƳʭ�śƬǬȇǂǘǳ¦

ج احلصــة األوىل يف حــني هنــاك اخــتالف طفيــف يف نتــائ،العالجــني حتــالف عالجــي جيــدمــنيف كــلٍ 

يف حــني اختفــى هـذا االخــتالف يف احلصــة اخلامسـة، كمــا أثبتــت الدراســة ،لصـاحل العــالج وجهــا لوجـه

ايعتـرب حمـددالذي تعديل املعتقدات كسعس مبحدد مهم يف العالج النفسي أن التحالف العالجي لي

ʮ°ÂǂǓ .يف العالج

Stéphane(دراســة بوشــار وآخــرون - Bouchard et al, هــدفت )292–2006:275

يف العـــالج املعـــريف الســـلوكي الضـــطراب اهللـــع وخـــواف هـــاوفهمىل تغيـــري يف إدراك نوبـــة اهللـــع إالدراســـة 

يمـت أربـعوقـد قُ ،مـن خـالل تعـديل االخـتالل الـوظيفي للمعتقـدات واجلـدارة الذاتيـةاملفتوحـةاألمـاكن 

املتعلقـــة بنوبـــة اهللـــع؛ ب: تقيـــيم إدراك نتـــائجالمتغـــريات: أ. درجـــة املعتقـــد األساســـي لكـــل حالـــة اجتـــاه 

Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�ƨȇƾºǈŪ¦�ǆ ȈºǇƢƷȋ¦�°ȂºǔƷ�ƾºǼǟ�ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǼƥ�ǶǰƸƬºǳ¦�ǲºƳ¢�ǺºǷ�©ȏƢƸǴǳ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�̈ ƢǨǰǳ¦.

ج: تقيــيم إدراك الكفــاءة الذاتيــة للحــاالت مــن أجــل الــتحكم بنوبــة اهللــع عنــد حضــور األفكــار املتعلقــة 

ȍ¦�ƾǼǟ�ǞǴŮ¦�ǶȀǧÂ�½¦°®¤�ÃȂƬǈǷ��®��Ƣđحالـة تعـاين 31تكونت عينة الدراسـة مـن ف،صابة بنوبة هلع

مــن خــالل اســتعمال الــدليل التشخيصــي بعــد أن شخصــتاملفتوحــةواف األمــاكن مــن نوبــة اهللــع وخــ

DSMواإلحصــائي الرابــع  IV، فقــطحالــة22متكنــت¦�¾ȂººǰƫÂǂƥ� ƢººĔ¤�ǺººǷ لعــالج مــن خــالل وضــع

 ƢººǼƦǳ¦�ƲǷʭǂººƥحالــة مت إمتــام العــالج 12متــام العــالج بينمــا إ تــنجح يف حــاالت مل10عــريف، مث مت عــزل امل

سـتعمل مقيـاس اعليها، سبعة منها عن طريق التعديل املعريف ومخس حاالت من خالل التعـريض، كمـا 

.)APA(املعارف واألفكار اخلوافية 

�ȄºººǴǟ�ǒالبـــاحثونحتصـــل ȇǂºººǠƬǳ¦�Â¢�ĿǂºººǠŭ¦�ǲȇƾºººǠƬǳʪ�ŀƢºººǠƫ�Ŗºººǳ¦�©ȏƢºººƸǴǳ�ƨƦºººǈǼǳʪ�ƨºººȇƢȀǼǳ¦�Ŀ

حـاالت، 3النتيجة التالية: تغري اإلدراك وفهم نوبة اهللع من خـالل تغـري الوظيفـة املختلـة للمعتقـد عنـد 

حــاالت، مــن خــالل تغــري الوظيفــة املختلــة للمعتقــد والكفــاءة 6مــن خــالل تغــري الكفــاءة الذاتيــة عنــد 

أن هناك عالقة ترابطية بـني كـل مـن االخـتالل فحواها على نتيجة حاالت. كما حتصلوا3لذاتية عند ا
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ŚººººǤƬŭ¦�Ǧ¦©�و الــــوظيفي للمعتقــــدات األساســــية والســــلوك واالنفعــــال،  ººººǴƬűÂ�ƨººººȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�©ʪƢƴƬººººǇȏ¦

�ǖȈƄʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦

Ghassan(دراســة غســان البعلبكــي - El-Baalbaki, الدراســة إىلهــدفت هــذه )2008

العالقـــات احلميميــة بـــني الرجـــل واملـــرأة والتفاعـــل بشـــكليه اإلجيـــايب [التعــرف علـــى أثـــر التفاعـــل الزوجـــي

�ǺǯƢººǷȋ¦�» ¦ȂººƻÂ�ǞººǴŮ¦�§ ¦ǂǘººǓʪ�śƥƢººǐŭ¦�Ãƾººǳ�ǲǯƢººǌŭ¦�ǲººƷ�Ŀ��ƢººǷ�ƨȈǠººǓȂǳ�œǴººǈǳ¦Âكل املفتوحــة)

بة اضـطراب اهللـع على االضطراب نفسه من جهة، ومـن جهـة أخـرى مـدى اسـتجا]من الزوج والزوجة

Ƣººǫ��©Ȑǰººǌŭ¦�ǲººƷ�Ŀ�ǲºǟƢǨƬǳ¦�¦ǀººǿ�°ʬ¡�ǲººǛ�Ŀ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐººǠǴǳ¿�املفتوحــةوخـواف األمــاكن 

�ȄºǴǟ�ǾƬºǇ¦°®� ¦ǂƳϵ�Ʈ ƷƢƦǳ¦65 بعـدما شخصـوا املفتوحـةزوج يعـانون مـن نوبـة هلـع وخـواف األمـاكن

DSMعن طريق  IV�ǆ ȈºǇƢƷȋ¦�ÀƢȈƦƬºǇ¦�ƢºȀǼǷ�ǂǯǀºǻ�©ʭƢȈƦƬºǇȏ¦�ǺºǷ�ƨºǟȂǸů�Ʈ ºƷƢƦǳ¦�¿ƾƼƬǇ¦�ƢǸǯ

�ǺǯƢººǷȋ¦�» ¦ȂººƻÂ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǼǳ�ƨȇƾººǈŪ¦املفتوحــة)BSQ) (Champless .D.L. ســتبيان اال، )1984

Champless(املفتوحـــةاملعـــريف خلـــواف األمـــاكن  .D.L. ، اســـتبيان احلركـــة خلـــواف األمـــاكن )1984

Champless(املفتوحــة .D.L. ,ASI()Reiss(، ملحــق أحاســيس القلــق )1984 Peterson,

Gursky & Mc NaIly,1986(2ومقيـــاس بيـــك لالكتئـــاب ، مقيـــاس بيـــك للقلـــق)Beck,

1988 أدى إىل ظهـــور أعـــراض ذات مســـتوى أكـــدت الدراســـة أن التفاعـــل الســـليب، حيـــث)1996;

ظهـــرت النتـــائج أشـــديد قبـــل إجـــراء العـــالج يف حـــني أبـــدت اســـتجابة ضـــعيفة اجتـــاه العـــالج، يف حـــني 

¨ƾƷ�ǲǫ¢�µ ¦ǂǟ¢�°ȂȀǛ�ĺƢŸȍ¦�ǲǟƢǨƬǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦، يف حني أن العالج أكثر فعالية يف هذا الشـكل مـن

التفاعل.

.S(دراســة مونتــال - Montel, 2009 هــدفت هــذه الدراســة إىل عــالج نوبــة )624–620:

ƢººǏȂƸǨǳ¦� ¦ǂººƳ¤� ƢººǼƯ¢�ƨººǬǴǤŭ¦�ǺǯƢººǷȋʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�¿¦ƾƼƬººǇ¦�¾Ȑººƻ�ǺººǷ�ǞººǴŮ¦ت

سـنة تعــاين 49وهـي امـرأة تبلــغ مـن العمـر ت عينــة الدراسـة مـن حالـة واحــدة فقـطتكونـحيـث الطبيـة، 

DSMي ينــدرج حســب مــن ســلطان الثــدي ولــديها رهــاب األمــاكن املغلقــة [الــذ IV حتــت اضــطراب

�ȆºººǈȈǗƢǼǤŭ¦�śǻǂººǳʪ�©ƢººǏȂƸǨǳ¦� ¦ǂººƳ¤�ƾºººǼǟ، ولــديها رعــب شــديد اهللــع وخــواف األمــاكن العموميـــة]
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IRM ، مــن التأهيــل التنفســي مــن أجــل الــتحكم يف األحاســيس الفيزيولوجيــة، اســتخدم الباحــث كــالو

حساس التحكم الذايت والكفاءة مـن إتعزيز كل منو مواجهة املواقف اخلوافية من خالل التعريض هلا، و 

خالل التعديل املعريف من أجل عالج رهاب األماكن املغلقة خاصة أن احلالة كـان لـديها رعـب شـديد 

من ركوب املصعد. 

�Ŀ�¾ƢººǠǧ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�Ǧمفادهــا نتيجــة يف األخــري توصــل الباحــث إىل  ººǫ¦ȂǸǴǳ�ǒ ȇǂººǠƬǳʪ�«ȐººǠǳ¦�À¢

حيــث أن احلالــة تراجــع خوفهــا خــالل مخــس ،ǞººǴǿ�©ʪȂººǼعــالج خــواف األمــاكن املغلقــة املصــحوب ب

يف حني  ،حصص فقط حيث أصبحت تستطيع إجراء الفحوصات دون إظهار درجة معتربة من القلق

ود لعـدة حيـث اسـتطاعت احلالـة الصـع،كان العالج ال يدور حول ذلك بـل حـول الصـعود يف املصـعد

ا من أجل ذلك.طوابق بشرط وجود مصاحب هل

Marchand(مارشـوند وآخـرون دراسـة - et al, 2009 : هـدفت الدراسـة :)1139-1147

«�¦�ǺǯƢºººǷȋعـــالج أجنـــح لهـــو إىل معرفـــة أي شـــكل مـــن العـــالج املعـــريف الســـلوكي  ¦ȂºººƻÂ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ

وهي كل من العالج الفردي بشكل عام والعالج اجلماعي والعالج املختصر حيـث تكونـت ،العمومية

DSMمشـــارك مت الكشـــف عـــنهم مـــن خـــالل 100عينـــة الدراســـة مـــن  IV :يف 33، ووزعـــوا كالتـــايل

يف العــــالج 32و،حصــــة14ملــــدةيف العــــالج اجلمــــاعي35و،حصــــة14ملــــدة العــــالج الفــــردي العــــام 

، ]وحــدة100[حصــص، كمــا بقيــت جمموعــة أخــرى ضــابطة تتكــون مــن نفــس العــدد7ملــدةاملختصــر 

«�بعــد اســـتخدام جمموعــة مـــن املقـــاييس واالســتبي ¦ȂºººƻÂ�ǞºººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�̈ƾºººǋ�Ǻºººǟ�Ǧ ººǌǰǳ¦�ǲºººƳ¢�ǺºººǷ�©ʭƢ

Mavissakalian() لكـل مـن GASS(مثل مقياس شدة األعـراض املفتوحةاألماكن  et al, 1983(،

DSMو IV ، املفتوحـةاستبيان احلركة خلـواف األمـاكن و)MIA لـــ ()Chambless et al, كمـا )1985

.Champless.D.L(املفتوحـةاسـتعمل اسـتبيان األفكـار اخلوافيـة أو اسـتبيان املعـريف خلــواف األمـاكن 

1984) (ACQ(�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ÀƢȈƦƬǇ¦�¿ƾƼƬǇ¦�ƢǸǯاملفتوحـة

)BSQ) (Champless.D.L. العالجيــة ةمــن النمــاذج الثالثــأن كــال. حتصــل البــاحثون علــى)1984

حيـــث أثبتــت الدراســـة وجــود فـــرق بــني العينـــة ،فعالــة يف عـــالج نوبــة اهللـــع وخــواف األمـــاكن العموميــة
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�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ǂȀǛƘǧ�ª Ȑưǳ¦�©ƢƳȐǠǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢��ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǼȈǠǳ¦�ŁƢǐǳ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦Â�ƨǘƥƢǔǳ¦ أن أحسن

منوذج للعالج هو العالج اجلماعي واملختصر من الناحية املادية والزمنية، أما العالج املختصر والفـردي 

ظهــر أي اخــتالف مـــن يف املرحلــة التتبعيـــة، يف حــني مل يالعــام فــإن احلــاالت تتــأقلم مـــع الوقــت خاصــة 

�ÄƾǠƦǳ¦�°ƢƦƬƻȏ¦�Ŀ�µ ¦ǂǟȋ¦�«Ȑǟ�ƨȈƷʭ

.C(غنـــول ون وبالدراســـة مريابيـــل ســـار - Mirabfl-Sarronet & A. Plagnol ,

2010 والعــالج املفتوحــةهــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى التمثــل املكــاين لرهــاب األمــاكن )38-43:

مصــحوبة املفتوحــةاملعــريف الســلوكي، حيــث قــام الباحــث بتتبــع حالــة واحــدة تعــاين مــن رهــاب األمــاكن 

�µ ǂºǤǳ¦Â��̈ƾºŭ¦�ǽǀºǿ�¾Ȑºƻ�ȆǯȂǴºǇ�ĿǂºǠǷ�«Ȑºǟ�ǺºǷ�©®ƢǨƬºǇ¦�Ŗºǳ¦Â�©¦ȂǼºǇ�ǆ ºŨ�̈ƾŭ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼƥ

مـن الدراسـة مالحظــة التغـريات الــيت حتـدث علـى احلالــة يف هـذه املــدة مـن خـالل تطبيقــه لتقنيـة التأهيــل 

ة التأهيــل املعــريف خــالل إعــادو التعــريض للمواقــف اخلوافيــة أو التحصــني التــدرجيي و االســرتخاء و التنفســي 

�ǺººǷ�ƨººǳƢū¦�ǺººǰŤ�ĿǂººǠŭ¦�ǲººȈǿƘƬǴǳ�ƢººǠƦƫÂ�ǂººǘŬʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�Ƣººǿ°Ƣǰǧ¢�ȄººǴǟ�ƨººǳƢū¦�ƪأربعــة  ººǧǂǠƫ�ńÂȋ¦�ǂȀººǋ¢

�ƨººººȈǧǂǠŭ¦�©ƢººººǘǘƼŭ¦�Ǻººººǟ�Ʈ ººººƸƦǳ¦�ń¤�Ʈ ººººƷƢƦǳ¦�Ƥ ººººǿ̄ �ƢººººǸǯ��§ ¦ǂǘººººǓȏʪ�ƨººººǬǴǠƬŭ¦�©ʪȂǠººººǐǳ¦�ŚȈººººǈƫ

؛ خمطـط العرفـان ؛ خمطـط اهلشاشـة والـتحكمطط احلكـمالالتوافقية اليت تعاين منها احلالة ومتثلت يف: خم

�ǽǀºººŮ�Ȇºººź°ʫباحـــث بتتبـــع يف الوصـــف الـــذايت للحالـــة، كمــا قـــام الاورد اجلميــل، وخمططـــات تلعـــب دور 

املخططات والعمل على تصحيحها، وبعد هذه املدة مـن التتبـع وصـل الباحـث إىل أن نظـرة املعـاجل قـد 

.ـــــب،التعــرف علــى األعــراض وتطورهــا اجتــاه العــالج:علــى املســتوى العيــاديأ. تكــون متعــددة األبعــاد: 

�Ȃǳ°ƢºººººƦǳ�ƨºººººȈǨȈǛȂǳ¦�©ƢºººººƷ¦ŗǫȏ¦�ǪºººººǧÂ�ǂºººººȀǜȇ�ƨºººººǳƢū¦�ƺºººººȇ°ʫ�À¢�ƨȈǯȂǴºººººǈǳ¦�ƨºººººȈǧǂǠŭ¦�ƨºººººƥ°ƢǬŭ¦�ÃȂƬºººººǈŭ¦�ȄºººººǴǟ

)Barlow, راجـع إىل املفتوحـةعلى املستوى الظاهري أن التمثل املكاين لرهاب األمـاكن .ج؛ )1988

ȐǠǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�ǲǯ�Ŀ�ƨǳƢūʪ�́»���التمثل املوضوعي للمعي ƢŬ¦�ȆǈǨǼǳ¦�Ǌ

Joannie(وآخـرونسـونبيبـوايريناجو دراسة - Poirier-Bisson et al, 2010 : 129-

متثلـــت هـــذه الدراســـة يف معرفـــة الفاعليـــة الـــيت أثبتهـــا كـــل مـــن العـــالج املعـــريف الســـلوكي والعـــالج )152

�ǪǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ�ȆƟ¦Âƾǳ¦]�ǶºǸǠŭ¦�ǪºǴǬǳ¦��ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�» ¦ȂºŬ¦��ƨºǏƢŬ¦�» ÂƢºƼŭ¦��ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ[ عـرب
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śºƳȐǠǳ¦�Ǻȇǀºǿ�Ŀ�ƨǬƥƢºǈǳ¦�©ƢºǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǨȈǋ°¢�ń¤�̧ȂƳǂǳʪ�Ǯ)1980/2008(سنة 28 ǳ̄Â، حيـث

ƢºººǠǷ�ʭƢºººǯ�¦̄¤�ƨºººǏƢƻ�śºººƳȐǠǳ¦�Ȑºººǰǳ�ƨºººǛȂƸǴǷ�ƨºººȈǳƢǠǧ�ƨºººǇ¦°ƾǳ¦�ƪ ºººƬƦƯ¢، يف حـــني أن بعـــض الدراســـات

السلوكي أكثر فعالية للمدى البعيد. أثبتت أن العالج املعريف

�Ãǂººƻȋ¦�ǪººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�ȄººǴǟ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�ƨººȈǳƢǠǧ�¾ȂººƷ�©ƢººǇ¦°®�ǞººǓÂ�Ļ�ƢººǸǯ

املختلفة نذكر منها: 

Liebowitz(دراسـة ليبــويتز وآخـرون - et al, حالــة 133أجريـت الدراســة علـى )1999

«�DSM-IVتعاين مـن اخلـواف االجتمـاعي شخصـت عـن طريـق  ƾºđ�©ƢºǟȂǸů�ª ȐºƯ�ń¤�ƪ ǸºǈǫÂ

التعـــــرف علـــــى فاعليـــــة كـــــل مـــــن العـــــالج املعـــــريف الســـــلوكي للخـــــواف االجتمـــــاعي، العـــــالج الـــــدوائي 

)phenelzine( ،تطبيــــق للعــــالج املعــــريف ا مــــن أســــبوع12خــــالل و ، والعــــالج عــــن طريــــق البالســــيبو

أثبتـت الدراسـةȐºǠǳ¦�ƨºȇƢĔ�ƾǠƥ»�ظهرت النتائجساعتني ونصف يف األسبوع مبعدل السلوكي اجلماعي 

نتيجـــة إجيابيـــة علـــى حســـاب البالســـيبو بنســـبة أعطيـــا مـــن العـــالج املعـــريف الســـلوكي والـــدوائي أن كـــال

�ȆƟ¦Âƾººººººǳ¦�«ȐººººººǠǳʪ�ƪ%50بنســــــبة أشــــــهر 6، وبعــــــد التتبــــــع ملــــــدة 75% ººººººŪȂǟ�Ŗººººººǳ¦�©ȏƢººººººū¦�ǺººººººǷ

)phenelzine (.فقط من العالج املعريف السلوكي%17) انتكست إىل االضطراب مقابلBeck &

Clark 2010 :381(

.D.Mدراسـة كـالرك وآخـرون  - Clark et al, حالـة 71أجريـت الدراسـة علـى )(2003

:األوىل،قســمت العينــة بشــكل عشــوائي إىل ثــالث جمموعــات، حيــثتعــاين مــن اخلــواف االجتمــاعي

تبقـى يف االنتظـار إىل :والثالثـة،امجاعيـامعرفيـاعالجـتعـاجل :والثانية،ʮ®ǂǧاسلوكيامعرفياتعاجل عالج

ªحني انتهاء العالج، Ȑưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǲǏƢƷ�ÀƢǰǧيف  ابعد العالج أن هنـاك فرقـ

�Ŀ�ƨǟȂººººǓȂŭ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�§ ƢººººǈƷ�ȄººººǴǟ�ȆǟƢººººǸŪ¦Â�Ä®ǂººººǨǳ¦�ĿǂººººǠŭ¦�«ȐººººǠǳ¦�ǺººººǷ�ǲººººǯنتظــــار لصــــاحل اال

�śƬȈƦȇǂƴƬǳ¦�śƬǟȂǸĐ¦ أشـهر 6كما أثبـت العـالج الفـردي تقـدما علـى حسـاب العـالج اجلمـاعي بعـد

Beck(.من التتبع & Clark 2010 :381(

Martin(دراسة مارتني دي بروفنشري وآخرون - D Provencher et al, 2006:91–99(

DSMيعــانون مــن القلــق املعمــم شخصــوا عــن طريــق افــرد90أجريــت الدراســة علــى  IV بغــرض تقيــيم
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¦ǀººŮ�ƨƦƷƢºǐŭ¦�¾Âȋ¦�°ȂºƄ¦�©ʪ¦ǂǘºǓ¦�°ȂºǘƫÂ�°ƢºǌƬǻ¦وهلـذه العينـة اخلاضـعة للعـالج املعــريف االضـطراب

16�ǪººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�²و12الســلوكي مــن بــني  ƢººȈǬǷ�ǪººȈƦǘƫ�Ļ��ǶººǸǠŭ¦�ǪººǴǬǳ¦�§ ¦ǂǘººǓ¦�«ȐººǠǳ�ƨººǐƷ

يص أن جممــوع احلــاالت تحصــلوا علــى نتيجــة بعــد عمليــة التشــخف، هوبعــدقبــل العــالج املعــريف الســلوكي

�ƨƦºººǈǼƥ�ƨƦƷƢºººǐǷ�©ʪ¦ǂǘºººǓ¦�ǺºººǷ�ňƢºººǠƫ73% ، تشـــخيص األكثـــر انتشـــارا هـــوت الدراســـة أن وأظهـــر

§��ʪ¦ǂǘººººǓȏ¦�ǽǀººººǿÂ©�واضــــطراب اهللــــعواخلــــواف االجتمــــاعيتشــــخيص اخلــــواف البســــيط ƢººººƠƬǯȏ¦Â

¦�ǪººǴǬǳ¦�«ȐººǠǳ�ǾººƳȂŭ¦�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳʪ�Ãǂººƻȋ¦�Ȇººǿ�ǂƯƘººƬƫ�ƨººǇ¦°ƾǳ¦�ƲƟƢººƬǻ�Ƥ ººǈƷ ملعمــم خاصــة

على اضطراب اهللع.    

ـــد أمحـــد الغامـــديدراســـة - «�51�ǽǀºººǿ-2010:11املوافـــق لينـــاير 1431حمـــرم (حام ƾºººē��

الدراســـة إىل التحقـــق مـــن مـــدى فاعليـــة العـــالج املعـــريف الســـلوكي يف خفـــض القلـــق العـــام لـــدى املرضـــى 

�ǺºººǷ�ƨººǇ¦°ƾǳ¦�ƨººǼȈǟ�ÀȂºººǰƫ��Ǧرتددين علــى العيـــادات النفســية مباملــ ƟƢººǘǳʪ�ƨȈººǈǨǼǳ¦�ƨƸºººǐǳ¦�ȄǨººǌƬǈ20

األدويــة  وجمموعــة ضــابطةونتنــاول) أشــخاص ال ي10عــددها (ضــا مت تقســيمهم إىل جمموعــة جتريبيــةيمر 

 حبثــه مقيــاس مستشــفى الصــحة يتنــاولون األدويــة، حيــث اســتخدم الباحــث يف) أشــخاص10عــددها (

بـني القيـاس القبلـي اهنـاك فروقـنوآخـرون، وقـد توصـل الباحـث أالنفسية للقلق من إعداد فهـد الـدليم 

ƨºººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�Ŀ�ÄƾºººǠƦǳ¦Â،هكمـــا أنـــ�ƨºººǟȂǸĐ¦�Ŀ�ȆºººǠƦƬƬǳ¦Â�ÄƾºººǠƦǳ¦�² ƢºººȈǬǳ¦�śºººƥ�¼ǂºººǧ�½ƢºººǼǿ�ǆ Ȉºººǳ

مـن كـالن¤�ƾºǯƚȇ�ƢºŲ�ƨǘƥƢºǔǳ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�śºƥ�ƢȈƟƢºǐƷ¢فروق دالة التجريبية، كما أنه ال يوجد 

ن بنفس الدرجة يف عالج اضطراب القلق العام. السلوكي والدوائي فعاالج املعريفالعال

التعقيب على الدراسات السابقة وطرح اإلشكالية:.2

من خالل عرضنا ملختلف الدراسات الـيت تناولـت موضـوع العـالج املعـريف السـلوكي الضـطراب 

ى فعاليـــة العـــالج اهللـــع وخـــواف األمـــاكن العموميـــة، الحـــظ الباحـــث أن معظـــم الدراســـات أكـــدت علـــ

املعــريف الســلوكي يف عــالج نوبــة اهللــع وكــذا خــواف األمــاكن العموميــة، كمــا مل تقتصــر الدراســات علــى 

Ů¦�©ʪȂºººǻ�̈ƾºººǋ�ǺºººǷ�ǒ ºººǨŬ¦�°ƢºººƦƬǟȏ¦�śºººǠƥ�©ǀºººƻ¢�ƢºººǷ�°ƾºººǬƥ�«ȐºººǠǳ¦�ƨºººȈǳƢǠǧ لـــع والســـلوك التجنـــيب أو

اخلفض من شدة األفكار اخلوافية املهيمنة على احلاالت، كما عملـت أيضـا علـى التقليـل مـن التعديل و 
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الوقوع يف االنتكاسـة، وهـذا مـا أظهرتـه نتـائج الدراسـة البعديـة والتتبعيـة، كمـا نسبةحدة األعراض ومن 

خلفيـة الحظ الباحث وجود اختالف يف اجلانب التطبيقي والنظري هلذه الدراسات وذلك راجـع إمـا لل

أو ذايت، فـرديأو النظرية للعالج أو املفسرة لالضطراب، أو راجع إىل نوعية العالج املستخدم (موجه

الخـتالف إىل أو إىل التقنيات املستخدمة يف العالج لتعددها وتنوعها، ويرجع الباحث هذا ا،مجاعي)

¦ʪ¦ǂǘººǓ¦�ŚººǈǨƫ�Ŀ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�©ʪȂººǻÂ�ƨººǷƢǟ�ƨǨººǐƥ�ǪººǴǬǳ©�يف اجلانــب املعــريف و عمــق الدراســات اجلاريــة

�Äǀºǳ¦�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳʪ�Ƣºǔȇ¢�ƨºǬلبصـفة خاصـة، واألحبـاث املتعاملفتوحـةاهللع وخواف األماكن 

تنوعت فيه التقنيات والفنيات العالجية.

الباحث من اجلانب املنهجي أن خمتلف الدراسـات توجهـت حنـو املـنهج التجـرييب الـذي الحظ

خاصـة مـن حيـث القيـاس القبلـي والبعـدي، كمـا اسـتخدم يف ،ظـة والتجريـباملالحو يستند إىل القيـاس

Đ¦�©ƢººººǇ¦°ƾǳ¦�ǶººººǜǠǷ ســــوكول وبيــــك وآخــــرون ر القليــــل كدراســــة موعــــة الضــــابطة والتجريبيــــة إال النــــز

)Sokol ; Beck et al, Sokol(دراسة بيك وسوكول وكالرك وآخرونو)1989 ; Beck ; Clark

et al , Clark(دراسة كالرك وآخرون و)1992 et al, ، كما اعتمدت على جمموعات كبـرية )1994

.S(مونتــال مــن احلــاالت إال يف دراســة Montel, الــيت اســتخدم فيهــا الباحــث دراســة حالــة )2008

حمكما من أجل التحكم فيها.اكما قامت مجيع الدراسات على ضبط املتغريات ضبط،واحدة

الدراســات العربيــة انعــدمت يف العــالج املعــريف الســلوكي أن-اطالعــهحســب -الحــظ الباحــث 

�ƨººººȇƾǼǰǳ¦�ǂƥƢººººƼŭ¦�Ŀ�ƪ ººººȇǂƳ¢�Ŗººººǳ¦�©ƢººººǇ¦°ƾǳ¦�ǒ ººººǠƥ�ȏ¤�ǞººººǴŮ¦�©ʪȂººººǼǳ كدراســــة غســــان البعلبكــــي

)Ghassan El-Baalbaki, أما الدراسات يف املخابر العربية فلم جيد الباحـث أي دراسـة إال ،)2008

إال أن ،)2010(حامـــد أمحـــد الغامـــديدراســـة كالدراســـات عـــن اضـــطراب القلـــق املعمـــم أو الفوبيـــا 

�ǞƥƢƬǳ¦�ŚǤƬŭ¦�ǪƥƢǘƫ�¿ƾǠǳ�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǽǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǞǸŸ�Ń�Ʈ ƷƢƦǳ¦

كمـا قامـت علـى ،الدراسـات واألسـاليب املسـتخدمةأما الدراسـات األجنبيـة فقـد تنوعـت فيهـا 

Clarkن (يكدراســة كــالرك وآخــر املطابقــة بينهــا وبــني العالجــات األخــرى أكانــت دوائيــة  et al,

Barlow(نيدراسة برلوو وآخر و)1994 et al, Marchand(ن يدراسة مارشوند وآخر و)2000
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et al, Joannie(نيبوايربيسون وآخـر يناجو دراسة و)2004 Poirier-Bisson et al, أو ،)2010

Clark(ن دراسة كالرك وآخـرينفسية أو نفسية حركية كاالسرتخاء يف  et al, ، أو بينهـا وبـني )1994

نيبيــك وســوكول وكــالرك وآخــر اجلمــاعي)  كدراســة أوأنواعهــا املختلفــة مــن العــالج املعــريف (الفــردي

)Sokol; Beck; Clark et al, Marchand(ن دراسة مارشوند وآخريو)1992 et al, اليت )2009

أخـرى أسـاليبأو اسـتخدام ،قارنة بـني العـالج الفـردي املوجـه والـذايت والعـالج اجلمـاعياملهدفت إىل 

�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳ¦Â�̈ǂºǓƢŰ�ȂȇƾºȈǨǳʪ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ƨǻ°ƢǬǸǯالسلوكيمن العالج املعريف 

Micheline(دراسـة ميشـال أالنـد املوجـه يف  Allard, ، كمـا توجهـت بعـض الدراسـات إىل )2007

.S)ندراسة ريزينك وآخريإدخال متغريات أخرى كاملخططات املعرفية يف  Rusinek et al, 2004)

Stéphane(ن دراسـة بوشـار وآخـريالذاتيـة يف دارةواجل Bouchard et al, دراسـة غسـان و ،)2006

Ghassan(البعلبكي  El-Baalbaki, 2008(�ȄºǴǟ�ȆºƳÂǄǳ¦�ǲºǟƢǨƬǳ¦�ŚºƯϦ�Ŀ�Ʈ ºƸƦǳ¦�ń¤�ƪ ǧƾǿ�Ŗǳ¦

بالغنول دراسة مريابيل ساقونوو،العالج املعريف السلوكي الضطراب اهللع وخواف األماكن العمومية

)C. Mirabfl-Sarron & A. Plagnol, متثـل املكـان لرهـاب التعـرف علـى الـيت هـدفت إىل )2009

أو دراســة مــدى فاعليــة العــالج املعــريف الســلوكي لنوبــة اهللــع ، والعالج املعــريف الســلوكياملفتوحــةاألمــاكن 

Marchand(دراســة مارشــوند وديــون على اخلــواف االجتمــاعي يفاملفتوحــةورهــاب األمــاكن  &

Dion, .S(دراســة مونتــال و، )1998 Montel, الــيت توجهــت حنــو عــالج نوبــة اهللــع مــن )2008

خــالل العــالج املعــريف لألمــاكن املغلقــة، إال أن خمتلــف الدراســات قامــت علــى تطبيــق ثــالث أســاليب 

عـــادة التأهيـــل املعـــريف والتعـــريض لألعـــراض الفيزيولوجيـــة والتعـــريض للمواقـــف إأساســـية يف العـــالج وهـــي 

اخلوافية.  

ǶººǴǧ�ƨººȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢººǇ¦°ƾǴǳ�ƨƦººǈǼǳʪ�ƢººǷ¢رغــم ،جيــد الباحــث أي دراســة تتطــابق ومتغــريات دراســته

تواجـــد هـــذه العينـــة يف املصـــاحل الطبيـــة واالستشـــفائية بكثـــرة، كمـــا أرجـــع الباحـــث هـــذا إال عـــدم توجـــه 

البـــاحثني حنـــو هـــذا املوضـــوع، كمـــا أرجعـــه إال صـــعوبة التعامـــل مـــع هـــذه الفئـــة لتفنيـــد مرضـــها علـــى أنـــه 

ملطبـــق يعتمـــد علـــى األســـلوب التعليمـــي التدريســـي والـــذي ال كمـــا أن العـــالج ااجســـدي ولـــيس نفســـي
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وعـدم تطـابق العـالج ومسـتواهم الثقـايف ،يتطابق مع خمتلف عناصـر الفئـة لرتاجـع اجلانـب الثقـايف لـديها

وهذا ما دفع الباحث إىل اختيار عينة من اجلامعة.  

زائريـة خاصـة، وذلـك مما سبق يتضح أن هناك نقص يف هذه الدراسـة يف الدراسـات العربيـة واجل

ÄǂººƟ¦ǄŪ¦Â�ĺǂººǠǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�§ ¦ǂǘººǓȏ¦�¦ǀººŮ�ƨȈººǓǂǠǳ¦Â�ƨȈƦƦººǈǳ¦�ƨººǇ¦°ƾǳ¦�ǲººƳ¢�ǺººǷ، وخاصــة مــن اجلانــب

املعريف مواكبة للتطور العلمـي يف العـامل، وذلـك للكشـف عـن مـدى فاعليـة التقنيـات والفنيـات السـلوكية 

لعالج من أعراض نوبة اهللـع لـدى عينـة تعـاين قصد إما اخلفض أو اة،واملعرفية املطبقة يف الدول املتطور 

يف اجلزائر.املفتوحةمن اضطراب اهللع وخواف األماكن 

�ǞǷ�ǪƥƢǘƬȇ�ȆǟƢŦ�ȆǯȂǴǇ�ĿǂǠǷ�ȆƳȐǟ�ƲǷʭǂƥ� ƢǼتمثل يف بمن هنا يتضح لنا أن اإلشكال ي

§�¦ƢºººȀƳȂǷ�ÀȂºººǰȇÂ��ÄǂºººƟ¦ǄŪ¦�ǞºººǸƬĐ¦�ƨºººǠǯƢºººǷȋطبي Ƣºººǿǂƥ�śƥƢºººǐŭ¦�ƾºººǼǟ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�̈ƾºººǋ�ǒ ºººǨŬ ن

لعينـة مـن جامعـة تلمسـان أيب بكـر بلقايـد، ومـن هنـا إىل أي مـدى يسـاهم العـالج املقـرتح يف املفتوحـة

��Ǯ ǳǀººººƥ�ǶǿƢººººǈȇ�Ǧ ººººȈǯÂ��ƨººººȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢººººǷȋ¦�§ Ƣººººǿǂƥ�śƥƢººººǐŭ¦�ƾººººǼǟ�ǞººººǴŮ¦�©ʪȂººººǻ�̈ƾººººǋ�ǺººººǷ�ǒ ººººǨŬ¦

ولتوضيح مشكلة البحث طرح الباحث جمموعة من التساؤالت صاغها على الشكل التايل:    

�²ةق دالــــو يوجــــد فــــر هــــل -1 ƢººººȈǬǷ�ȄººººǴǟ�ƨººººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�®¦ǂººººǧ¢�©ƢººººƳ°®�©ƢǘººººǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢººººǐƷ¤

ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳ¤�ǲƦǫ�²املفتوحةاضطراب اهللع وخواف األماكن  ƢȈǬǳ¦�Ŀ؟ هوبعد

¤�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢºǐƷفروق دالـة هل يوجد -2

يف القياس البعدي؟املفتوحةاهللع وخواف األماكنعلى مقياس اضطراب 

�²فــــروق دالــــة هــــل يوجــــد -3 ƢººººȈǬǷ�ȄººººǴǟ�ƨǘƥƢººººǔǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�®¦ǂººººǧ¢�©ƢººººƳ°®�©ƢǘººººǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢººººǐƷ¤

اضطراب اهللع وخواف األماكن يف القياس القبلي والبعدي؟

4-�śƥƢººǐŭ¦�Ãƾººǳ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�̈ƾººǋ�ǺººǷ�ǒ ººǨŬ¦�Ŀ�¾ƢººǠǧ�¬ŗººǬŭ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�ǲººǿ بنوبــة اهللــع

وخواف األماكن العمومية؟

�²فــــروق دالــــة هــــل يوجــــد -5 ƢººººȈǬǷ�ȄººººǴǟ�ƨººººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�®¦ǂººººǧ¢�©ƢººººƳ°®�©ƢǘººººǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢººººǐƷ¤

ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳ¤�ǲƦǫ�² ƢȈǬǳ¦�Ŀ�ƨȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣǰǧȋ¦؟ هوبعد
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بطة ¤Ƣºǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢºǐƷفروق دالـة هل يوجد -6

على مقياس األفكار اخلوافية يف القياس البعدي؟

Ƣǰǧȋ¦�²°�فروق دالة هل يوجد -7 ƢȈǬǷ�ȄǴǟ�ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢǐƷ¤

اخلوافية يف القياس القبلي والبعدي؟

8-ƨººƥȂǼƥ�śƥƢººǐŭ¦�Ãƾººǳ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ǺººǷ�ǲȇƾººǠƬǳ¦�Ŀ�¾ƢººǠǧ�¬ŗººǬŭ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�ǲººǿ اهللــع

وخواف األماكن العمومية؟

9-ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�̈ƾǋ�ǺǷ�¬ŗǬŭ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ǒ Ǩź�Ǧ Ȉǯ؟

فرضيات البحث:.3

§�فـروق دالـة يوجـد -1 ¦ǂǘººǓ¦�² ƢºȈǬǷ�ȄºǴǟ�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢººǐƷ¤

.وبعدهƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳإاهللع وخواف األماكن يف القياس قبل 

¤�ȄºǴǟ�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢǐƷفروق دالة يوجد -2

اضطراب اهللع وخواف األماكن يف القياس البعدي.

§�¦�ǞºǴŮفروق دالة ال يوجد -3 ¦ǂǘºǓ¦�ȄºǴǟ�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢºǐƷ¤

لبعدي.وخواف األماكن يف القياس القبلي وا

4-�ǞºººǴŮ¦�ƨºººƥȂǼƥ�śƥƢºººǐŭ¦�Ãƾºººǳ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�̈ƾºººǋ�ǺºººǷ�ǒ ºººǨŬ¦�Ŀ�¾ƢºººǠǧ�¬ŗºººǬŭ¦�ȆºººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐºººǳ¦

وخواف األماكن العمومية.

Ƣººǰǧȋ¦�²°�فــروق دالــة يوجــد -5 ƢººȈǬǷ�ȄººǴǟ�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�®¦ǂººǧ¢�©ƢººƳ°®�©ƢǘººǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢººǐƷ¤

.وبعدهƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳإاخلوافية يف القياس قبل 

¤�ȄºǴǟ�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢǐƷفروق دالة يوجد -6

مقياس األفكار اخلوافية يف القياس البعدي.

Ƣºǰǧȋ¦�²°�فروق دالة ال يوجد -7 ƢºȈǬǷ�ȄºǴǟ�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢǐƷ¤

اخلوافية يف القياس القبلي والبعدي
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8-�ƲǷʭŐǳ¦ العالجي املقرتح فعال يف التعديل من األفكار اخلوافية لـدى املصـابني بنوبـة اهللـع وخـواف

األماكن العمومية.

9-�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǺºǷ�¬ŗºǬŭ¦�ȆºƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǒ ºǨźإثـر تعـديل األفكـار املفتوحـة

.اخلوافية

أهداف البحث:.4

§�الكشـف عــن مـدى فاعليــة العـالج املعــريف السـلو -1 Ƣººǿǂƥ�śƥƢººǐŭ¦�ƾºǼǟ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǒ ººǨƻ�Ŀ�Ȇǯ

األماكن العمومية.

2-�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǒ Ǩƻ�Ŀ�¬ŗǬŭ¦�ȆǟƢǸŪ¦�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ÃƾǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦ املصابني عند

برهاب األماكن العمومية.

الكشف عن مدى فاعلية العالج املعريف السلوكي اجلمعي يف التعديل من األفكار اخلوافية.-3

4-�ǺǯƢºǷȋ¦�§ Ƣºǿ°Â�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǼƥ�śƥƢºǐŭ¦�®¦ǂºǧȋ¦�̈ƾǟƢºǈǷعلـى مواجهـة خمـاوفهم والتعامـل املفتوحـة

معها حني وقوعها.

�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ƨººƳ°®�ǺººǷ�ȆǟƢººǸŪ¦�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�ǒالكشــف-5 ººǨƻ�ƨººȈǨȈǯ�Ǻººǟ

وخواف األماكن املفتوحة.

أمهية البحث:.5

�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼƥ�śƥƢǐŭ¦�ƾǟƢǈȇ�ȆƳȐǟ�ƲǷʭǂƥ� ƢǼƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨȈŷ¢�ǂȀǜƫ

علـى على التخفيض من درجة اهللـع لـديهم وعلـى جتـاوز خمـاوفهم أو مواجهتهـا والتعامـل معهـااملفتوحة

�Ǯاألقــل ººǳ̄Â�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�Ŀ�ȆººưƸƦǳ¦�¾ƢººĐ¦� ¦ǂººƯ¤�ń¤�Ʈ ººƸƦǳ¦�¦ǀººǿ�ȆººǷǂȇ�ƢººǸǯ�� مــن اجلانــب

الكمي والكيفي للدراسة.

أسباب اختيار املوضوع:.6
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األحبــاث العامليــة املتزايــدة يف كــل مــن العــالج املعــريف الســلوكي واضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن -

�Ƣººŭ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐºǠǴǳ�ƾººȇ¦ǄƬŭ¦�Ƥاملفتوحـة ºǴǘǳ¦Â�¿ƢººǠǳ¦�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�§ ¦ǂǘººǓȏ¦�¦ǀºǿ�°ƢºǌƬǻȏ�ƨººƴȈƬǻ

يف التعامل مع هذه الفئة.اجدمرتفعةأبدى من فعالية 

نقص أو انعدام هذه الدراسة يف الدراسات العربية عامة واجلزائرية خاصة.-

-�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�Ǿǐǐţ�ƨǠȈƦǗÂ�ƨȀƳ�ǺǷ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�Ƥ ǻƢŪʪ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦

حتديد املفاهيم اإلجرائية ملتغريات الدراسة:.7

�ƨºȀƳ�ǺºǷ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ǶǴǠƬºǳ¦�©ʮǂºǜǻ�ȄºǴǟ�ƾºǸƬǠȇ�ȆǈǨǻهو عالج العالج املعريف السلوكي: -

�ǲººººƷ�ȄººººǴǟ�ƾººººǸƬǠƫ�Ãƾººººŭ¦�̈Śººººǐǫ�ƨººººȈƳȐǟ�ƲǷ¦ǂººººƥ�ȄººººǴǟ�¿ȂººººǬȈǧ��Ãǂººººƻ¢�ƨººººȀƳ�ǺººººǷ�ƨººººȈǧǂǠŭ¦�©ʮǂººººǜǼǳ¦Â

املشـــكالت، فهـــو عـــالج تطبيقـــي ســـريع وموجـــه حنـــو أهـــداف معينـــة والـــيت تســـمح للفـــرد بتنميـــة قدراتـــه 

Ǵǳ�ƨȈǧ¦ȂŬ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦Â�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ƨǷ±Ȑǳ¦.مدى البعيد

-��¬ŗ Ǭŭ¦�Ȇ ǟ ƢǸ Ū ¦�Ȇ Ƴ Ȑ Ǡǳ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦�ƨºǟȂǸů�ȄºǴǟ�ƾºǸƬǠȇ�ȆǟƢºŦ�ȆºƳȐǟ�ƲǷʭǂºƥ� ƢǼƥ�ȂǿÂ

�ƾºǼǟ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƨƳ°®�ǺǷ�ǒ ǨŬ¦�Â¢�«ȐǠǳ�½°ȐǯÂ�Ǯ Ȉƥ�ǺǷ�ǲǯ�ƢȀǠǓÂ�Ŗǳ¦�ƨȈƳȐǠǳ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ǺǷ

ƨººººȀƳ¦ȂǷ�ȄººººǴǟ�®¦ǂººººǧȋ¦�ƾǟƢººººǈƫ�ƢººººǸǯ��ƨººººȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢººººǷȋ¦�» ¦ȂººººƻÂ�ǞººººǴŮ¦�§ ¦ǂǘººººǓʪ�śƥƢººººǐŭ¦ املواقــــف

مخسة أفـراد والـذي يسـوده التعـاون "5"اخلوافية، كل ذلك حتت ظل العالج اجلماعي الذي ال يتجاوز 

�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢Â�ŀƢǠŭ¦�ǺǷ�ǲǰǳ�ƨǳƢǠǨǳ¦Â�ƨǘǌǼǳ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â

-��Ǟ ºǴŮ¦�©ʪȂ ǻʪ�ƢºǇƢǇ¢�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�Ǧ ºǐƬƫوالشـعور ،رتفـاع املفـاجئ ملـدى وشـدة القلـقال

�µ ¦ǂººǟȋ¦�ǺººǷ�ƨººǟȂǸů�ǂººȀǜƫ�Ʈ ººȈƷ��®ǂººǨǳ¦�®ƾººȀȇ�ǂººǘƻ�Ä¢�®ȂººƳÂ�¿ƾººǟ�ǺººǷ�Ƕǣǂººǳʪ�Ǯ ººǳ̄Â�ƨººƷ¦ǂǳ¦�¿ƾººǠƥ

�ȆƟƢºǐƷȍ¦�ǲȈǳƾºǳ¦�Ŀ�̈°Ȃǯǀŭ¦�µخالهلايشعر،اجلسدية واملعرفية ¦ǂǟȋ¦�ǺǷ�ǂưǯƘǧ�µ ¦ǂǟ¢�ƨǠƥ°ϥ�®ǂǨǳ¦

اب اهللع وخـواف من خالل تطبيق مقياس اضطر اوالتشخيصي الرابع واخلامس، والذي نستطيع قياسه

.B.Bandelow(1995)لبندلواملفتوحةاألماكن 

§�ǪººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�ǺººǷة:عموميــأو الاملفتوحــةرهــاب األمــاكن - ¦ǂǘººǓ¦�Ȃººǿ�ƢººȈƥȂǧ¦°Ȃǣȋ¦،

�ǺǯƢǷȋ¦�ǺǷ�°Őŭ¦�ŚǣÂ�ƾȇƾǌǳ¦�» ȂŬʪ�ǄȈǸƬȇرحبيـث خيـاف الفـرد مـن عـدم قدرتـه علـى الفـرااملفتوحـة
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مــن املواقــف املــذكورة يف الــدليل أكثرفــوخيــاف مــن مــوقفني،نوبــة اهللــعأو وصــول النجــدة أثنــاء وقــوع 

كمــــا نســــتطيع قياســـه مــــن خــــالل مقيـــاس اضــــطراب اهللــــع ،اإلحصـــائي والتشخيصــــي الرابــــع واخلـــامس

.B.Bandelow(1995)لبندلواملفتوحةوخواف األماكن 

ها،وبعـدهـائأثناو اهللـعي الفـرد قبـل حـدوث نوبـة وهي األفكـار الـيت تعـرت األفكار اخلوافية: -

®ǂǨǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȇƾǈŪ¦�ƨǳƢūʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦Â، ُملواقف اليت يعتربها الفرد ث بدورها حالة من جتنب ادِ واليت حت

مهددة حلياته واليت هـي يف األصـل غـري خميفـة ونسـتطيع قيـاس هـذه األفكـار مـن خـالل تطبيـق اسـتبيان 

.Champless.D.L(لشمبلس (QPP)األفكار اخلوافية  (1984.

حدود الدراسات: .8

�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǒ ǨŬ�ȆǟƢŦ�ȆǯȂǴǇ�ĿǂǠǷ�ȆƳȐǟ�ƲǷʭǂƥ� ƢǼƥ���ƢĔ¦ȂǼǠƥ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�©®ƾƷ

متثلـــت حـــدود هـــذا حبيـــث ،"-عينـــة مـــن جامعـــة تلمســـان-عنـــد املصـــابني برهـــاب األمـــاكن املفتوحـــة 

املوضوع فيما يلي:

ــة: .1.8 يف مــدة إجــراء هــذا البحــث والــيت دامــت قرابــة ثــالث ومتثلــت احلــدود الزمنيــة احلــدود الزمني

.سنوات

متــــت يف املستشــــفى جــــراء الدراســــة االســــتطالعية الــــيت إومتثلــــت يف مكــــان احلــــدود املكانيــــة: .2.8

أما الدراسة األساسية ففي جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان.،بتلمسانرجياجلامعي د.ت. دم

�śƥǂǘºǔŭ¦�ǲºưŤ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǟȐǘƬǇȏ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǠǳ�ƨȈǴǏȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�ƪاحلدود البشرية: .3.8 ǴưŤÂ

�ǺǯƢººǷȋ¦�» ¦ȂººƻÂ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǼƥلنفســي العائــدين ملصــلحة األمــراض العقليــة ووحــدة الكشــف ااملفتوحــة

Ƿ®��©�®�ȆǠǷƢººŪ¦�ȄǨººǌƬǈŭʪحالــة 38أمــا عينــة الدراســة االســتطالعية فتمثلــت يف ،بتلمســانرجــي

«�¦ƨºººȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢºººǷȋمـــن الـــذكور  ¦Ȃºººş�§ȂƸºººǐŭ¦�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ǺºººǷ�ÀȂǻƢºººǠȇ�ª ʭȍ¦Â، والـــذين تـــرتاوح

§�54و18أعمارهم ما بني  ȐǗ�Ŀ�ǲưǸƬǧ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǇ¦°ƾǴǳ�ȆǴǏȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢǷ¢��ƨǼǇ جامعة وعمال

ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�ÀƢǈǸǴƫ،أما عينة الدراسة األساسية فتمثلـت

¦�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐحــاالت مثلـت04املفتوحـةف األمـاكن ȂººƻÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǺººǷ�ňƢºǠƫ�©ȏƢºƷ¦8يف 
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ǂǯ̄Â�ª ʭ¤�ª ȐƯ�Ŀ�ƪ ǴưŤÂ ،حـاالت مثلـت 04و، سنة31و20ترتاوح أعمارهم بني واحد�ƨºǟȂǸĐ¦

�śƥ�Ƕǿ°ƢǸǟ¢�¬Â¦ŗƫ�ƾƷ¦Â�ǂǯ̄Â�ª ʭ¤�ª ȐƯ�Ŀ�ƪ ǴưŤÂ�ƨǘƥƢǔǳ¦22سنة.  29و

الدراسة:منهجية .9

¦�ƺȇ°ʫ�ƨǇقد استخدم الباحث يف حبثه املنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة احلالة من أجل در 

أما املنهج التجرييب (أو الشـبه جتـرييب) والـذي يقـوم ها،تطور و هاتثبيتاحلالة من حيث البدء األسباب و 

املقرتحــة مــن أجــل عــالج حــدة ختبــار القبلــي والبعــدي لفعاليــة األســاليب العالجيــة والــربامج االعلــى 

�ȆºººǴƦǬǳ¦�²أو ختفيفـــهاالضـــطراب ƢºººȈǬǴǳ�ƢȀǠºººǔƻ¢Â�ƨǘƥƢºººǔǳ¦Â�ƨºººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�Ʈ ºººƷƢƦǳ¦�¿ƾƼƬºººǇ¦Â��

والبعدي من أجل التأكد من فعالية العالج املقرتح. 

خالصة:

متطرقا بذلك إىل خمتلف الدراسات السابقة الـيت أقيمـت يف تناول هذا الفصل مدخال للدراسة

مث وأمهيـــة، اهفأهـــدافاēƢȈºººǓǂǧحـــث إىل كـــل مـــن إشـــكالية الدراســـة و الدراســـة، كمـــا تطـــرق الباموضـــوع 

التعريف مبختلف املفاهيم اإلجرائية يف موضوع الدراسة، كما تناول حـدود الدراسـة، ويف النهايـة عـرض

الباحث منهجية الدراسة. 



الفصل الثاين:

العالج املعريف السلوكي

:متهيد

تعريف العالج املعريف السلوكي:.1

مرجعية العالج املعريف السلوكي:.2

3.�Ȇ ǯȂ Ǵǈ ǳ¦�Ŀ ǂ Ǡŭ¦�« Ȑ Ǡǳ¦�Ŀ �ǲ ƻ ƾ ƬǴǳ�ƨƯȐ ưǳ¦�©ʮȂ Ƭǈ ŭ¦

:مبادئ العالج املعريف السلوكي.4

سريان العالج:.5

:تغريُّ المشكلة الدافعية حنو .6

اإلطار العالجي:.7

العالجية:احلصص .8

التحليل الوظيفي (تكوين املفاهيم):.9

التحالف العالجي:.10

األساليب والتقنيات العالجية يف العالج املعريف السلوكي:.11

العالج اجلماعي املعريف السلوكي:.12

خالصة:
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:متهيد

األخـرينمسـاعدةعلـىأساسـاويقومالتطبيقي،النفسعلمجماالتمنالنفسيالعالجيعترب

جزئيـا،أوƢºȈƟƢĔمشـاكلهمحلأوǶēʭƢǠǷمنوالتخفيفǶēȏƢƷمنالتحسنيأجلمن(احلاالت)

العالجمنوالتقينالعلمياجلانبميثلالذيالسلوكياملعريفالعالجالنفسيةالعالجاتبنيمنوجند

ʮǂºǜǼǳ¦Â©السـلوكيةالـتعلمʮǂºǜǻ©تطـورمـعخاصـةمرتفعـاوجناحـافعاليـةأظهـروالـذيالنفسـي،

واجلشـطالتية،اإلنسـانيةكالنظريـةأخـرىʮǂºǜǻ©إىليعـدوبـلاحلـدهـذاعنـديقـفوالاملعرفيـة،

ملفتـةنتـائجُمظِهـراالنفسـية،واملشـاكل¦ʪ¦ǂǘºǓȏ©خمتلـفمـعوالبعيدالواسعاملدىعلىواستعماله

.الرهابيةاحلاالتمعوخاصةالعالجيفوتقنياتهطرقهتنوعمعخاصةلألنظار

العـــالج؟هـــذاعليهـــايســـتندالـــيتالنظريـــةخمتلـــفومـــاهيالســـلوكي؟املعـــريفالعـــالجهـــوفمـــا

العالج؟هذايفاملستعملةالتقنياتخمتلفوماهي

تعريف العالج املعريف السلوكي:.1

,Beck)بيكيعرف Judith)يف(1964 S. Beck, 2011: السلوكياملعريفالعالج(02

مشاكلمعالتعاملإىلأساساموجهوهواالكتئاب،مرضحاضرحولمتمركزمنظمعالجأنهعلى

.عليهاملرتتبوالسلوكالسليبالتفكريتشكيلإعادةمعاحلاليةاملريض

.Michel)وآخرونهريسنميشاليرى Hersen et al, السلوكياملعريفالعالجأن(2002

فرضيةإىليستندحيثالتعلمʮǂǜǻÂ©املعلومةمعاجلةʮǂǜǻ©أسسإىليستندالذيالعالجهو

تفاعلعمليةيفوالسلوكياتواالنفعاالتوالفيزيولوجيةاملعرفيةالوظائفمنكالً أنترىأساسية

منللتحسنيوالسلوكياتاملعارفتعديلخاللمنإالļϩالاألعراضعالجوأنمتبادل،

.M).املصابةالوظائف Hersen, 2002 : 451)

S.J.Hofman)2012:34(هوفمان أس جييعرف  مننوعالسلوكياملعريفالعالج":)(

األفكـارنفـستتقاسـمالتـدخالتمـنعائلـةحتتـهينـدرجحيـثوواضـح،حدسـي،البسـيط،العـالج

يفتسـهممثومنوالسلوكيات،الوجدانياتيفوقويسبيببشكلتؤثراليتاملعارفحتديداالرئيسية،
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األسـاليبوتتغـرياملسـتهدف،االضـطرابعلـىالنمـوذجهـذاويعتمـد.النفسـيةاملشـاكلعلـىاإلبقـاء

".املستهدفةاملشكلةعناملعلوماتزادتكلما

O.Canceilأوليفي كنسيل وآخرونيعرفه  et al, 2002 السـلوكياملعـريفالعالج":)(169:

يفأسستاليتالعالجاتهذه.العياديالتطبيقيفالعلميالنفسلعلمالتجريبيةاملبادئتطبيقميثل

أخـذتمثاالجتمـاعي،الـتعلمونظريـةاإلجرائـيالكالسـيكي،اإلشـراط:الـتعلمʮǂºǜǻ©علـىالبدايـة

©ʮǂǜǼǳ¦هلا،كمرجعاملعرفية´ ȂǐŬʪÂاملعلومةمعاجلةمنوذج".

Cottraux(كوترويعرف  ,1993 :05 ; 2011 "¢ƢĔعلىاملعرفيةالسلوكيةالعالجات)03:

فهمأجلمنالتجرييباملنهجاستعمالهيإذ.النفسيالعالجيفالعلميالنفسعلمتطبيقمتثل

الصحةيفاملختصنيتدخلتستدعيواليتاحلالةحياةتفسداليتالنفسية¦ʪ¦ǂǘǓȏ©وتعديل

."النفسية

مرجعية العالج املعريف السلوكي:.2

1.2.�Ƕ ǴǠƬǳ¦�©ʮǂ ǜ ǻكوتروايرى(Cottraux,1993 :05 ; 2011 :03)ƢĔ¢تشمل©ʮǂǜǻ

أواحملركاملالحظالسلوكتعديلعلىتقومواليتاالجتماعي،والتعلمواإلجرائيالكالسيكياإلشراط

.اللفظي

وانتقلالعشرين،القرنوبدايةعشرالتاسعالقرنƨȇƢĔعندالسلوكية¦ʮǂǜǼǳ©تطورتلقد

واملثرياإلشراطʮǂǜǻ©ضمنوذلكاإلنسانإىلوصوال¦ʭ¦ȂȈū©علىالتجريبمنذلك

:املعرفية¦ʮǂǜǼǳ©إىلوصوالواالستجابة

.C(مريابيل وآخرون يرىاالشراط الكالسيكي: .1.1.2 M. Sarron & L. Vera,

1995 «السوفيايتوالفيزيولوجيالبيولوجيالعاملالنظريةهذهأسسأن)05: Ȃ Ǵǧʪ)Pavlov

حيثاهلضمية،واإلفرازاتالكالبعنداللعاب¦ʪƢƴƬǇ©علىجتريبهإثروذلك)1849-1936

إفرازاحيدث]شرطيالمثري[الطعامتقدميمتإذ،"الشرطيالفعلردود"اخلاصةجتاربهنشر

ʫȂǏأحدثنافإذافطرية؛فيزيولوجيةاستجابةفهياجلائع،الكلبعند]شرطيةالاستجابة[للعاب
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احليادياملثرييصبحالعمليةتكراروبعدبثواينللكلبالطعامتقدميقبل]حياديمثري[اجلرسمثل

"شرطيةة"االستجابفتصبحللعابإفرازحيدثطعامبدونلوحدهفالصوتشرطيمثريعنعبارة

)Ovide & Philippe. Fontaine, 2000 ولكن إن مل نعزز االستجابة الشرطية جمددا .)14-15:

إذا]اإلطفاء[فيحدثتدرجييةبصورةللعابالشرطيةاالستجابةختتفي]الطعام[مع املثري ال الشرطي 

منعزالمثرياويصبحمكانتهالشرطياملثرييفقدوهنامستمرة،بطريقةالشرطيللمثريالتعزيزحيدثمل

)C. M. Sarron & L. Vera, 1995 اهتمامأن)2005:20(الزرادخري الدين كما يرى .)06:

» Ȃ Ǵǧʪلتفسريالعصيباجلهازفيزيولوجيةيفجتريبيةإجراءاتإىلالتوصلهو©ʪ¦ǂǘǓȏ¦العصابية

عاملإىلƨǧƢǓȍʪالبيئةبعواملتتأثراملنعكسةاألفعالتكوينأنإىلتوصلوقدالسلوكيةأو

الشرطياملثريبنيخللعنƨŦʭالسلوكية¦ʪ¦ǂǘǓȏ©أنحيثاحلي،للكائنالبنيوياالستعداد

§يسمىمالظهوريؤديحيثالشرطية،واالستجابة ƢǐǠǳʪالسلوكيةاملشاكلهذهوتظهرالتجرييب

¦ʪ¦ǂǘǓȏ©مننوعاحيدثمماʪǂȀǰǳ¦Â �للطعامالشرطياملثريبنيالتمييزعدمجتاربيفخاصة

«توصلهنامنالسلوكية Ȃ Ǵǧʪجديدينقانوننيإىل:

اشـراطيـتمحينمـاأنـهويعـينمعـنيمثـريإىلاالسـتجابةإشـراطيـتمحينمـاأنـهويعـين:التعمـيم

¤�ȄºǴǟ�̈°ƾºǬǳ¦�ƢȀȇƾºǳ�ƶƦºǐȇ�ȆǴºǏȋ¦�ŚºưǸǴǳ�ƨđƢºǌŭ¦�Ãǂºƻȋ¦�©¦Śºưŭ¦�ÀƜºǧ��śºǠǷ�ŚưǷ�ńاالستجابة

).2012:44(دمحم الشرقاوي، ،استدعاء نفس االستجابة

يفاملوجودةاملثرياتبنيهوإمنااحليالكائنمتييزأن)2012:45(دمحم الشرقاوي: يرى التمييز

بينمااملعززة¦ʪƢƴƬǇȏ©إالتبقىالŅƢƬǳʪÂاملعزز،للمثريإالاستجابةحتدثالولذلكاملوقف،

©ʪƢƴƬǇȏ¦انطفاءهلاحيدثاألخرى.

الـنفس،علـمدراسـةيفالسـلوكياملـنهجتبـىنالـذي)Watson(واطسـونكمـا جـاءت أعمـال 

خضوعضرورةإىلوأشار،"سلوكيةنظروجهةمنالنفسعلم"عنوانحتت1919عامكتابهووضع

يتكـوناإلنسـاينالسلوكفإنواطسونوحسب.)2005:22(الزراد، التجرييباملنهجإىلالنفسعلم

شـكلعلـىفعـلردهـياالنفعاليـة¦ʪƢƴƬºǇȏ©مجيـعأنحيـثواملتكـرر،املسـتمرالـتعلمخـاللمـن
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مـاعلـىاحلصـولمـنمينعـهملثـرياسـتجابةهـوالـذيالطفـلعنـدالغضـبمثـلاخلـارجيللمثـريُمطبـع

Sarron(مريابيـل وآخـرون)؛ فـريى 2005:22(الـزراد،واحلنـاناالهتمـامأواحلـبأويرغـب &

Vera, 1995 عمليـةكقاعـدةالطفـلتعلمهـاواالسـتجابةاملثـريبـنيربـطعوامـلهنـاكأن)06-07:

تسـتند]اسـتجابة–¤ʬ̈°[البسـيطةالتعلميـةالوحـداتهـذه-الراشـدعنـداملعقـدللسـلوك]أساسـية[

مبسـاعدةالتجـارببعـضǂºƳϵ¦ وقـامبتجاربـهǂºƯϦحيـث،-لبـافلوفالشـرطيالنمـوذجإىلمرجعيـا

الطفـللـدىاصـطناعيخـوفإحـداثالتجـاربهـذهموضـوعوكـان(1920)جونـدكـوفرمـاري

،...األبـيضوالفـأراألرنـب،حيـوانمـنوذلـكشـهرا،عشـرأحـدالعمـرمـنالبالغ(Albert)ألربت

(الـزراد، شـرطيةأومتعّلمـةاملخـاوفأنإىلواطسـونوتوصـل�ƨđƢºǌǷمواضـيعإىلاخلـوفهـذاموعم

وذلـكاخلـوفمـننـوعأيالطفـليبـديوملالطفـلعلـىالفـأرƢºƻ®ϵ¾قـامحبيـث).2005:22

والـربطالعمليـةتكـراروبعد،]منعزلمثري[معدنيتنيصفيحتنيخاللمنمزعجصوتمعمصحوب

وهـوشـرطيةاسـتجابةالطفـلفأحـدثشـرطيااملنعـزلاملثـريأصـبحالالشـرطي،واملثـرياملنعـزلاملثـريبـني

الفـأرصـفاتحتمـلالـيتاملثـرياتمجيـععلـى¦ʪƢƴƬºǇȏ©هـذهبتعمـيمقـاممثالفـأرمـناخلـوف

مثتـدرجييااختفـتالفوبيـاأنوالحـظالبـافلويفاإلطفـاءقـانونعليهـاطبـقمث،]صـوف، شـعر ...[

)23-2005:22(الزراد، .منعزالمثرياالصوتأصبح

Sarron(وفـــرياســـارونيـــرى ، واطســـونعلـــى عكـــس  & Vera, 1995 أكـــدجـــوثرينأ)07:

)Guthrie, أن عملية اإلطفاء ال حتدث كنتيجة عـن خفـض املثـري املـرتبط بعـدم التكـرار ولكـن )1983

عــن طريــق التثبيــت النــاجم عــن ربطــه بســلوك آخــر متــداخل مــع الســلوك األول حيــث يســاعد يف تعلــم 

يقرتح ثالث طرق إلضعاف السلوك املتعلم:جوثريسلوك جديد. حسب مبادئ 

مـننزيـدوالـيتالشـدة،ضـعيفةملثـرياتالفـردإخضـاعيفتتمثـل:املسموحالتفاوتطريقةƢēƾºǋ

Sarron(.االنفعاليـةاالسـتجابةمسـتوىحتـتتبقـىدائمـاولكـنتصـاعديبشـكل & Vera,

1995 :07(
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طريقة الغمر)flooding(:تصـلحـىتاالنفعاليـةلالستجابةاحملفزللمثريالفردبتعريضيقومهنا

احملـيطيفأخـرىملثـرياتجديـدةاسـتجابةتظهـرحـىتمتتابعـا،املثـريفيبقىاالستجابةإضعافإىل

)Sarron & Vera, 1995 :07(.

الـيتلالسـتجابةاحملفـزاملثـريإىلاحلالـةتعـريضوهـو:املعـاكساملثبـتأوالشرطياملضادطريقة

Sarron(.متكافئـةغـريأوشـدةأكثـرمثـريإظهـارخـاللمـنوذلـكإلغاءهـانريـد & Vera,

1995 :07(

قبـلمـنحبثـهكان،العصابيةالشخصيةدراسةعلىفيهاركزيذال)Wolpe(فوليبأما أعمال 

هـوالعصـابأنافـرتضƨºȈƟʪǂȀǰǳ¦�ƨǬǠºǐǳ¦Â<��[القطـط¦ʭ¦ȂºȈū©عنـدالتجـرييبالعصـابعلـىمركـزا

حقيقيني،ƾȇƾē¦أوخطرايشكلالملوقفعقالينالبقلقاالستجابةمنǂ̈ƥƢưŭʪتتسممتعلمةعادة

مـنالـتعلمهـذاوحيـدث.)2005:33الـزراد،(مـؤذيملثـريتعرضـهجـراءللفـردعصـبيةاسـتجابةوهـو

تثـريالـيتاخلصـائصيكتسـبالـذي،]حمايد[مؤذٍ مبثريƢȀǗƢƦƫ°ʪوذلكالكالسيكي،اإلشراطخالل

التـدرجييالتعـريضأوالتدرجييالتحصنيطريقعنيكوناملضطربالسلوكتعديلأنويرى.اخلوف

(لـويس  .جـوثريƢºǸǟϥ¾يقـرتنمـاوهـذاجزئيـا،أوكليـاالسـلوكإطفـاءيـتمحـىتاملخيـفللموقـف

O؛1990:51كامل مليكة،  & P. Fontaine, 2000(

Clark(ليـكالرك هكما أضاف  Hull وهـي]اسـتجابة-مثـري[عنصـرا آخـرا للمعادلـة )1943

مـنالـرغمعلـىتـؤثروسـيطةمتغـرياتعـدةتوجـدالعضـويةففـيوذاك،هـذابـنيتـدخلالـيتالعضـوية

تتعلـقفرضـيةوضـعكمـا.الفيزيولوجيـةاحلالـةمبفـاهيمربطهـااملبسـطǲǰºǌǳʪÂمالحظتهـا،صـعوبة

©ƢǗƢǌǼǳʪالـوعيمستوىعلىليستولكنوالعقلية،الداخليةوالسريورات°̈Âǂºǔǳʪ،السـببوهـي

يفمعرفـةوبـدونالعضـويةالفـرديُـدخلالـذاكرةدراسـةيفمـثالالسـلوكيةللمالحظـاتفهمنـالعـدم

©ȏƢºĐ¦الـيتƢºĔǄź:تظهـرالـيتاملعلومـاتتسـجلالتـاريخيفحملاضـرةتسـتمعفتـاةمـثالƢºĔ¢جديـدة

�°¦ǂǸƬºǇʪقـدأمـاكنمـعاملعلومـاتهـذهتـربطولكـنƢºē°¦±ليـهكـالركيُـدخلهنـاومـنقبـل،مـن

Sarron(.واالستجابةاملثريبنيالعضويةمفهوم & Vera, 1995 :08(
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Skinner(نرياإلجرائي: سكاالشراط .2.1.2 1938(:

اإلشـراطقانونهوالذيالسلوكيللتعلمƢȈǻʬقانونأضاففإنهسكينرأعمالإىل¢ʭǂǋإذا

اإلشـراطعكـسحميطـهيفيتصـرفالشـخصأنحبيـث)الثـاينالنـوعمـناإلشـراطأو(اإلجرائـي

Sarron(.الفيزيولوجيـةالوضـعيةتشـغلالـيتللوضـعيةيسـتجيبالفـردأنيعـينالـذيالكالسـيكي &

Vera, 1995 :08(

O(فونتانفيليب وأوليفي حسب  & P. Fontaine, 2000 ,Chamama(ومشاما )22:

2008 :191(�ǂƯϦسكينر�¾ƢǸǟϥثورندايك)Thorndike(علىتركزاليتاملاضيالقرنبدايةيف

ƪالسلوكأنحبيث،"األثرقانون"وواخلطأƨǳÂƢƄʪالتعلم ƥʬǲǠǨǳʪالذيفهوحيدثه،الذيواألثر

.منهجيةبطريقةالسلوكيف)املعلوماتمجع(حتققأداةاستخدامأجلمن،"إجرائي"مصطلحطرح

O(يفنريسـككمـا يعـرف  & P. Fontaine 2000 املالحـظاألداءأنـهعلـىالسـلوك)22-23:

عنصـروكلاملعقد،املعريفالسلوكإىلوصوالالبسيطاحلركيالسلوكمنوهذاالعضوية،عنواملقاس

الـذيالوحيـدأنـهحبيثضروريالطوبوغرايففالوصفمعينةطوبوغرافياتشكل¦ʪƢƴƬǇȏ©هذهمن

السلوكلتعريفتكفيالالعناصرهذهمجيعأنكماظهوره،ومدةوشدتهالسلوكظهوربدقةيدرس

.ƨƴȈƬǼǳʪربطهدون

John(جوهـان بـرفنيحسـب  Pervin, 2005 مصـطلح العضـوية نريسـكأضـاف إذ )316:

اســتجاب، يعــين أن االســتجابة تكــون حســب –عضــوية –فأصــبح مثــري ،اســتجابة-مثــريإىل املعادلــة 

Ƣē°ƾºººǫÂ�ƨȇȂºººǔǠǳ¦�©ƢºººƳƢȈƬƷ¦،يطـــري، القـــرد يقفـــز، يـــركض ويلهـــث، العصـــفور و الكلـــب ميشـــي :فمـــثال

يف الطبيعة البيولوجية للعضوية اليت تنتج السلوك اإلجرائـي وتنـتج عنـه القـوانني إذنفهو والرضيع يُغاِن،

التالية: 

:التعزيــــــــــز هــــــــــو احلــــــــــدث الــــــــــذي يتبــــــــــع االســــــــــتجابة ويرفــــــــــع مــــــــــن توقعــــــــــات وقوعهــــــــــا الحقــــــــــا                         

)Pervin, 2005 :316(�ǞºǓȂƥ�Ǯ ºǳ̄Â��¿ƢºǸū¦�ƨºǏƢƻÂ�©ʭ¦ȂºȈū¦�ȄǴǟ�ƨƥǂƴƬǳʪ�ǂǼȈǰǇ�¿Ƣǫ�ƢǸǯ��

�ƨºǴƬǠǳ¦�ȄºǴǟ�ǖǤºǔǳʪ�ƨºǷƢŧ�ƪ ºǷƢǫ�À̄¤��ȐưºǷ��ȆƟ¦ǀºǣ�̧±ȂºŠ�ƨǘƦƫǂǷ�ƨǴƬǟ]فيخـرج ]وهـذا هـو املـراد
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�̈°ƢººƦǟ�Ȃººǿ�À̄¤��°ǂººǰƬƫ�» ȂººǇ�ƨƥƢƴƬººǇȏƢǧ��±ǄººǠǷ�ǲºǷƢǟ�Ȃººǿ�Äǀººǳ¦�� ¦ǄººƳ�ƢººŮ�ƨƦººǈǼǳʪ�¦ǀººǿÂ�¿ƢºǠǘǳ¦

,Chamama(عـن إجـراء تعزيـزي  2008 ، أو ]طعـام، شـراب، حـرارة[، فـالتعزيز أكـان أوليـا )192:

معقـدا التعـرف علــى اآلخـر والرتقيــة يف املنصـب تعتــرب معـززات معينــة جيـب البحــث عنهـا يف التــاريخ 

O(السلوكي للفرد & P. Fontaine, 2000 ، فمـثال: ميكـن اعتبـار النقـود معـززا معممـا ألنـه )23:

,Pervin(ذ مبعــززات أخــرى يعطــي األولويــة لألخــ 2005 رأيــه إىل ســكينر، يف هــذا أســند )317:

فرويــد، وذلــك يف أن خــربات الطفولــة األوىل هــي املســؤولة عــن حتديــد القــيم املعــززة الــيت تــدخل يف 

��ƨƥƢƴƬººǇȐǳ�¦ǂǸƬººǈǷ�ȐǷƢººǟÂ�ƢººƬƦưǷ�ÀȂººǰȇÂ�ƨƥƢƴƬººǇȏ¦�ƾººǠƥ�ļϩ�ǄººȇǄǠƬǳ¦�ÀƜººǧ�À̄¤��ƢǼƫƢȈǯȂǴººǇ�ƨººƴȈƬǻ

العضوية، فاإلنسان حباجة للمال من أجل شراء بعض األغـراض والعمـل وذلك حسب احتياجات

�ȄºǴǟ�¾Ƣºŭ¦�Ǫǧƾºƫ�°¦ǂǸƬºǇʪ�ǲºǸǠǳ¦�ǂǸƬºǈȈǧ��¾Ƣºŭ¦�Ȃºǿ�±ǄºǠŭ¦Â�ƨƴȈƬǻ�Ȃǿ�ǲǸǠǳƢǧ��¾Ƣŭ¦�řŪ�ĎÄ°ÂǂǓ

O(.الفرد مما يسمح له بشراء ما حيتاج وهكذا & P. Fontaine 2000 :23(

 للنتيجة عكس ما: هو التعزيز السليب ]اإلطفاء[لعقاب�Ŗǳ¦�ƨȈƟʪǂȀǰǳ¦�ƨǬǠǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ��ȐưǸǧ��ǪƦǇ

:2012(الشــرقاوي، .تعتــرب مبثابــة معــزز ســليب، فهنــا االســتجابة ســتختفي أو حيــدث جتنــب للعتلــة

68(

نظرية التعلم االجتماعي: 3.1.2

Âƾ°¦وضـــع أســـس هـــذه النظريـــة العـــامل الكنـــدي ألـــربت  ºººǻʪ انطالقـــا مـــن بدايـــة الســـتينات)C.

Afonso et al, وحســب هــذه النظريــة فالســلوك اإلنســاين نتيجــة عــن تفاعــل جمموعــة مــن ، )2012

االنفعاليــــة [الســــلوك، فعامــــل الشخصــــية حيتــــوي علــــى البنيــــات النفســــية و احملــــيطو العوامــــل: الشخصــــية

¢�ƨººǟȂǸĐ¦�ƢººǷقامــة؛ǳ¦Â�©ʭȂǷǂŮƢººǯ�ƨººȈƳȂǳȂȈƦǳ¦�©¦®¦ƾǠƬººǇȏ¦Â�ļ¦ǀººǳ¦�ǶǰƸƬººǳ¦Â�ļ¦ǀººǳ¦� ¦®ȋƢººǯ]واملعرفيــة

ثها األشــخاص الثانيــة مــن عوامــل احملــيط متعلقــة خبصــائص املواقــف الــيت حتــدث خــارج الفــرد والــيت حيــد

،¢ǂººǨǳ¦�ǺººǷ�ƨººǬưƦǼŭ¦�©ƢȈǯȂǴººǈǳ¦�ǺººǷ�ÀȂººǰƬƫ�ǲººǷ¦ȂǠǳ¦�ǺººǷ�̈Śººƻȋ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ƢººǷ®اآلخــرين وظــروف احملــيط؛

,Bandura(.يف تفاعل مستمر ومتبادلةهذه العوامل الثالث 1989 :02 ; 1985/2003 :16-17; B.

Wise, 2002: 335-336.(
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.1.3.1.2�ƨºººƳ ǀ Ǹ Ǽǳʪ �Ƕ ǴǠƬºººǳ¦ يقـــول¦°Âƾ ºººǻʪ ��¢)Bandura, Afonso(يف )1985 et al,

2012 :03(:

مث فيمـا بعـد نسـتخدم ،ث السـلوكو حدية ǨȈǯ�Ǻǟ�̈ǂǰǧ�ǀƻϨ��Ǻȇǂƻ"انطالقا من مالحظة اآل

.C(وآخرون كما يرى أفونسو،هذه املعلومة يف توجيه احلركة" Afonso et al, 2012 أن الـتعلم )03:

�ƨººǜƷȐǷ�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�ƾºȇƾƳ�½ȂǴººǇ�ǶºǴǠƫ�Ȃºǿ�ƨºƳǀǸǼǳʪويطلـق علـى هــذه ،نمـوذج والنتـائج املرتتبـة عنــهال

."التعلم عن طريق املالحظة أو البديلالنظرية أيضا "

ه األحبـاث كانت أول أحباث بندورا حول العنف واليت ساعدته يف تطوير نظريته، ومـن بـني هـذ

�ȂººƥȂƥ�ƨººȈǷƾǳʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦]Bobo[ الســلوك ، هــذه التجربــة أظهــرت أن األطفــال يتعلمــون عــن طريــق تقليــد

�Ƥايالحظ األطفال يف هذه التجربة الذي يالحظونه عند الراشد؛ حبيث ǠǴȇ�ƢǷƾǼǟÂ��ƨȈǷ®�ǶƳƢē�̈¢ǂǷ

Äǀººǳ¦�Ǧ]بنــت أو ولــد[األطفــال  ººȈǼǠǳ¦�½ȂǴººǈǳ¦�ǆ ººǨǻ�ÀÂƾººȈǠȇ�®¦ǂººǨǻʪ�ƨººȈǷƾǳ¦�ǞººǷ قامــت بــه تلــك املــرأة

كمــــا الحــــظ أن هنــــاك عــــدة ســــريورات تتــــدخل يف الــــتعلم ،ولكنــــه أكثــــر تطــــورا مــــن الســــلوك املالحــــظ

�· ƢººǨƬƷȏ¦Â�ƨººǜƷȐŭƢǯ�« Ȃ̄ººǸǼǳʪ إعــادة االنتــاج احلركــي والدافعيــة، ومــن خــالل هــذه العوامــل األربعــة و

ǺºǷ�̈®ƢǨƬºǇȏʪ�́ ƢºŬ¦�ǾǯȂǴºǇ�ǪºȇǂǗ�Ǻǟ�ǎ ƼǌǴǳ�ǂǋƢƦŭ¦�ǄȇǄǠƬǳ¦�śƥ�¼ǂǨǻالبـديل [أخطـاءه، والتعزيـز

؛ إذاوالذي يسـتفيد مـن األخطـاء املالحظـة يف النمـوذج،املالحظ يف النموذج من طرفه]أو النموذجي

فـــاملالِحُظ هنـــا إمـــا أنـــه يقلـــد أو يتجنـــب إعـــادة إنتـــاج ،مث جـــوزي أو عوقـــبســـلوك الحـــظ الشـــخص 

,Prervin(السـلوك املالحـظ  2005: 402-405 ; Afonso et al, 2012 ، فهنـا يكـون )03-04:

رد اجتاه السلوك املالحظ؛التعزيز داخلي راجع إىل توقعات الفرد اجتاه النتيجة واألهداف اليت يبنيها الف

بــدور املعرفــة والوظــائف العقليــة يف الــتعلم االجتمــاعي وخاصــة معاجلــة املعلومــة، فطريقــة بنــدورافأشــاد 

وك.معاجلة املعلومة للفرد هي اليت تؤثر على السل

ترجع العوامل املعرفية يف التعلم االجتماعي إىل قدرة الفرد املالحظ على تعلم وفهم الوضـعية أو 

ƨǬƦºǈŭ¦�ƲƟƢººƬǼǳ¦Â�» ¦ƾºǿȋ¦�ń¤�¾ȂººǏȂǳ¦�¾ƢºǸƬƷʪ�ƨººǘƦƫǂŭ¦�©ƢºǠǫȂƬǳ¦�ǞººǔȈǧ��©ƢȈǠºǓȂǳ¦.)Carré &

Fenouille, 2009 :17 ; Afonso et al, 2012 :09(
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1.3.��ƨȈǧǂ Ǡŭ¦�©ʮǂ ǜ Ǽǳ¦ كـوتروحيـث يـرى)Cottraux ,1993 :35 ;2011 :52(�ȄºǴǟ�¿ȂºǬƫ�ƢºĔ¢

دراسات معاجلة املعلومة: سريورة التفكري الواعي وغري الواعي اليت تنظم إدراك األحداث اليت حتدث يف 

حميط الفرد.

نظرية معاجلة املعلومة:.1.2.2

املعلومــات منـــذ األربعينيــات مـــن القـــرن معاجلـــة أنــه بـــدأ االهتمـــام بنظريــة )2012(العتـــوميــرى 

حيـث اقـرتن ،املاضي عندما حاول علماء النفس فهـم آليـات عمـل العمليـات املعرفيـة مـن ترميـز وختـزين

,Haberlandt(هابرالنــدتهــذا املفهــوم بشــكل واضــح مــع تطــور احلاســوب، كمــا يؤكــد  يف )1994

لومـــات قـــد جـــاء كـــرد فعـــل علـــى االجتـــاه الســـلوكي أن تطـــور اجتـــاه معاجلـــة املع)2012:161(العتـــوم، 

�ƨºººȈŭƢǠǳ¦�§ǂººū¦�ƲƟƢºººƬǻ�ȄººǴǟ�ƨººƦƫŗŭ¦�ƨȈǻƢºººǈǻȍ¦�ǲººǷ¦ȂǠǳ¦�ʮƢººǔǫ�¾ȂºººƷ�©ǂººƳ�Ŗººǳ¦�ª ȂºººƸƦǳʪ�ǽǂººƯϦ�ƨººƴȈƬǻÂ

الثانية والتطور السريع الذي حدث على أنظمة احلاسوب منذ بداية الستينات من القرن املاضي.

) أن منــوذج 47:دون ســنة(الرمحــان الزغلــولرافــع النصــري الزغلــول وعمــاد عبــدكمــا يــرى 

�̈ǂǯ¦ǀººººǳ¦�ƨººººǇ¦°®�¾Ƣººººů�Ŀ�ƨººººȈǸǴǟ�̈°ȂººººƯ�ƾººººǠƫ�Ŗººººǳ¦�ƨººººưȇƾū¦�ƨººººȈǧǂǠŭ¦�©ʮǂººººǜǼǳ¦�ƾººººƷ¢�Ȃººººǿ�ƨººººǷȂǴǠŭ¦�ƨººººŪƢǠǷ

ŚººǰǨƬǳ¦Â�ƨººǤǴǳ¦�ƨººǇ¦°®�ń¤�ƨǧƢººǓȍʪ�ňƢººǈǻȍ¦�ǶǴǠƬººǳ¦�©ƢººȈǴǸǟÂفنمــوذج معاجلــة املعلومــات خيتلــف عــن ؛

�Ʈ ººȈƷ�ǺººǷ�ƨººŻƾǬǳ¦�ƨººȈǧǂǠŭ¦�©ʮǂººǜǼǳ¦ أنــه مل يكتــف بوصــف العمليــة املعرفيــة الــيت حتــدث داخــل اإلنســان

وتفسـري دورهـا يف معاجلـة املعلومـات وإنتـاج آليـة حـدوث هـذه العمليـاتفحسب، وإمنا حـاول توضـيح 

السلوك.

حات للعالج املعريف السـلوكي، و من هنا فإن هذه النظرية قدمت الكثري من املصطلحات والشر 

حيث قامت بتحليل ومعاجل خمتلف الوظائف املعرفية للفرد وإعطاء املبادئ األساسية للوظـائف العقليـة 

، وصوال إىل كيفية حل املشكالت واختاذ ]الذاكرة[من انتباه وإدراك وتشفري وختزين واستخراج املعلومة 

نية، التفكري وحىت ما وراء املعرفة أو معرفة املعرفة.  القرارات، فهم وإنتاج اللغة، التصورات الذه
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العالج العقالين االنفعايل السلوكي:النظرية العقالنية االنفعالية: .2.2.2

Albert(ألــربت إيلــيسأنشــأ العــالج العقــالين االنفعــايل الســلوكي العــامل األمريكــي  Ellis

غـريه إىل العـالج 1962مث يف ،1955ينـايرم العالج العقـالين وذلـك يف والذي أطلق عليه اس)1955

.1993سنة العالج العقالين االنفعايل السلوكي سنة 30العقالين االنفعايل، ليطلق عليه بعد 

شــف أن احلــاالت الــيت يعاجلهــا بعــدما كــان يســتخدم الطريقــة التحليليــة يف العــالج النفســي، اكت

§يـة فكـار واملعتقـدات غـري العقالنجمموعة من األلديها ¦ǂǘºǓȏ¦�°ȂºȀǛ�ń¤�Ä®Ϧ�Ŗºǳ¦، وهـذا مـا أشـار

�ňʭȂºȈǳ¦�» ȂººǈǴȈǨǳ¦�ǾºȈǳ¤أن األشـخاص ال يضــطربون نتيجـة األشــياء أو املواقـف إمنــا نتيجــة ايبقــريطس"

.M(كـــذلك يف)79:؛ غـــامن، بـــدون ســـنة65-2004:63،األشـــقرإدراكهـــم لألشـــياء واملواقـــف" (

Hersen et al, 2001 :483-48; A. Freeman et al, 2004 :321; M. Dryden & R.

Branch, 2008 :03-04; Keith S. Dobson, 2010 ومـن هنـا انتقـل مـن التحليـل ، )226-227:

(غـامن، دون سـنة: النفسي إىل التفكري العقـالين واملنطقـي الـذي لديـه جـذور فلسـفية أكثـر منهـا نفسـية

,Dobson؛79 2010 إىل أن هنـاك عالقـة تفاعليـة بـني املعرفـة، السـلوك إيلـيسفأشـار .)226-228:

رد اجتـــاه واالنفعـــال، وأن االضـــطراب يظهـــر نتيجـــة األفكـــار واملعتقـــدات غـــري العقالنيـــة الـــيت شـــكلها الفـــ

واليت تنتج عنها ردود أفعال انفعالية وسلوكية ال تكيفية، فـاألفراد ُيكّونـون املوقف املسبب لالضطراب، 

ȆƳ°ƢººŬ¦�ŃƢºǠǳ¦Â�Ǻȇǂºƻȋ¦��Ƕººē¦Â̄�¾ȂºƷ�ƨƦǴºǐǳ¦�ƨºȈǻȐǬǠǳ¦�Ś.)Drydenجمموعـة مـن املعتقـدات غــ &

Branch, 2008 :04; Dobson, 2010 :228-230(

,Dryden(دريدنحيث ترى  2008 يفـرق بـني املعتقـدات العقالنيـة الـيت إيليسأن )08-09:

، تعتــرب نــواة الصــحة النفســية يف العــالج العقــالين االنفعــايل الســلوكي، وتكــون مرنــة، متكيفــة مــع الواقــع

وواســعة تكيــف الوظيفــة الســلوكية االنفعاليــة واملعرفيــة للنتــائجخــر،منطقيــة، ومتوافقــة مــع الــذات واآل

��ǲȈǔǨƫ�ƨǤȈǏ�ǀƻϦÂ��Ǿǧ¦ƾǿ¢�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǺǷ�®ǂǨǳ¦�ǺǰŤÂ��>Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǞǷ�ƲƟƢƬǼǳ¦�Ǫǧ¦Ȃƫ@

أمــا املعتقــدات غــري العقالنيــة الــيت تعتــرب نــواة االضــطراب النفســي، تكــون صــلبة، متعارضــة مــع 

وكية خر، وواسعة اختالل الوظيفة االنفعاليـة السـلواآلالواقع، غري منطقية، وفاشلة يف التوافق مع الذات
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Freeman(فرميانكما أكد ذلك ،]الوظائفمعالنتائجعدم توافق[واملعرفية للنتائج  et al, 2004:

ƾºǟ�ƨºǳƢƷ�ĿÂ��®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�µ¿�، )2004:53، األشقر(كما ذكر كذلك يف ),321 ǂǨƫ�ŚƥƢǠƫ�ǀƻϦÂ

االنفعـاالت السـلبية الـيت تعيـق ʬ¤�ń¤�Ä®ƚºƫ��ƨȈǻȐǬǠ°̈�الحتقيق هذه املطالب، فإن هذه املعتقدات غري 

)2004:53، األشقر(].القلق، االكتئاب، مشاعر الغضب وغريها[:الفرد يف بلوغ أهدافه مثل

وحسب نظرية العالج العقالين االنفعايل السلوكي هناك أربعة أشكال: 

ري عقالنية ملحة وشديدة الصالبة.معتقدات غ-

.املوقفمعتقدات غري عقالنية تعظم من فظاعة-

واإلحباط.معتقدات غري عقالنية ال تتسامح مع أبسط درجة الفشل -

Freeman(مــن قيمــة الــذات واآلخــرين واحليــاةومعتقــدات غــري عقالنيــة تــنقص- et al,

2004 :321-322; Dryden & Branch, 2008 عقالنيـة غـريكمـا أن هنـاك معتقـدات ،)13-19:

)2004، األشقر(.متعارضة مع بعضها البعض

نسان لديه ميل بيولوجي للتفكري غري العقالين، كما أنـه ال يغفـل دور الـتعلم أن اإلإيليسيرى 

اجتماعي] وأن البشر يصـل تفكـريهم -مكون بيوإيليساالجتماعي يف هذا التفكري [اإلنسان حسب 

ē¦Âǀººǳ�ƨƦººǈǼǳʪ�ƨººǬǴǘŭ¦�Ƥغــري  ººǳƢǘŭ¦�ÃȂƬººǈǷ�ń¤�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēȐȈººǔǨƫ�Ŀ�ňȐººǬǠǳ¦ اآلخــرين والعــامل و م

مـــن والـــيت تظهـــر علـــى شـــكل إحلـــاح كــــ: "جيـــب أن"، "مـــن األفضـــل أن" " جيـــب عليـــك"،اخلـــارجي

,Dobson؛ 2004:55، األشقر(.الضروري أن" .... إخل 2010 :230(

نذكرها كاآليت:أحد عشر فكرة غري عقالنيةإيليسدد قد ح

�Ǿºƥ�śºǘȈƄ¦�ǲºǯ�ǲƦǫ�ǺǷ�ǾǼǟ�ÅƢȈǓǂǷÂ�ʪȂƦŰ: "من الضروري أن يكون الشخص الفكرة األوىل

بدون استثناء"

: "أن يكــون الفـرد علـى درجـة كبــرية مـن الكفـاءة واملنافســة واإلجنـاز حـىت ميكــن الفكـرة الثانيـة

اعتباره شخصاً ذا أمهية".
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�ǶºººººȀǧ�Ǯ":الفكــــرة الثالثـــــة ǳǀºººººǳÂ��őºººººŪ¦Â�̈°ƢººººǬū¦Â�ƨǟƢºººººǓȂǳ¦Â�ǂºººººǌǳʪ�ÀȂǨººººǐƬȇ�² ƢºººººǼǳ¦�ǒ ºººººǠƥ

ه هلم اللوم والعقاب".يستحقون أن يوج

نسان".ما تسري األمور بعكس ما يتمىن اإل����¤ƾǼǟ�ƨƯ°ƢǯÂ�ƨƦȈǐŭ�ƢĔالفكرة الرابعة

: " إن التعاسة واملصائب تنتج عـن ظـروف خارجيـة ال يسـتطيع الفـرد الـتحكم الفكرة اخلامسة

.فيها"

ى واالنشـــغال : " إن األشـــياء اخلطـــرة أو املخيفـــة، هـــي ســـبب اهلمـــوم واألســـالفكـــرة السادســـة

البالغ والدائم، وجيب أن يكون الفرد دائم التوقع هلا حىت يستعد هلا وال تدامهه على حني غرة".

ƢȈǳÂƚººººǈŭ¦Â�©ʪȂǠººººǐǳ¦�ǒ©�الفكــــرة الســــابعة ººººǠƥ�Ƥ ººººǼƴƬǻÂ�Ƥ ƸººººǈǼǻ�À¢�ǲȀººººǈǳ¦�ǺºººǷ�Ǿººººǻ¤����

جهها".االشخصية من أن نو 

ن، وجيــب أن يكــون هنــاك : " ينبغــي علــى الفــرد أن يكــون مســتنداً علــى آخــريالفكــرة الثامنــة

شخص أقوى يستند عليه لتحقيق أهدافه وإجنازاته".

�Ŀ�½ȂǴǈǴǳ�ƨȈǇƢǇȋ¦�©¦®ƾƄ¦�Ȇǿ�ȆǓƢŭʪ�ƨǴǐƬŭ¦�ªالفكرة التاسعة ¦ƾƷȋ¦Â�©¦ŐŬ¦�À¤����

ǾƦǼšالوقت احل �Â¢�ǾǳƢǐƠƬǇ¦�ǺǰŻ�ȏ�ƢǿŚƯϦÂ��ǂǓƢ."

ʪ¦ǂǘºǓ¦Â�©ȐǰºǌǷ�ǺºǷ�Ǻȇǂºƻ©�: " ينبغـي علـى الفـرد أن حيـزن ملـا يصـيب اآلالفكرة العاشـرة

وأحداث غري سارة".

: " هناك دائمـا حـل صـحيح أو كامـل لكـل مشـكلة، وجيـب التوصـل إىل الفكرة احلادية عشر

-81:غــامن، بــدون ســنة؛60-2004:55، األشــقر(.تصــبح النتــائج خطــرية أو مؤملــة"لكــيالهــذا احلــل 

85(

مـن أشـهر أعمـال A.B.Cتعتـرب نظريـة يف تفسـري املشـكالت النفسـية:A.B.Cنظرية .1.2.2.2

�إيليسřǠǼǧ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨƸǐǳ¦Â�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦�ŚǈǨƫÂ�ȆǈǨǼǳ¦�«ȐǠǳ¦�Ŀ
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-A:Activating Event: و للخـــــارجي "اخلـــــربة داخلي أالـــــمتثـــــل احلـــــدث أو املوقـــــف

ظهـــر فيهــــا املشــــكل ف���ƾºººǬƬǠŭ¦�ǺȇȂººººǰƫ�ǲººººƳ¢�ǺºººǷ�®ǂººººǨǳ¦�Ŀ�ǂººººƯϦB�¾ƢººººǠǨǻȏ¦�©°ʬ¢�Ŗººººǳ¦Âاملنشـــطة"، و

.النفسي

-B:Belief:�Ǧ ººººǫȂŭ¦�ǽƢººººš ¦�®ǂººººǨǳ¦�Ƣººººǿ°ȂǘȇÂ�ƢººººĔȂǰȇ�Ŗººººǳ¦�©¦ƾººººǬƬǠŭ¦�ȆººººǿÂA وقــــد تكــــون ،

.عقالنية أو غري عقالنية

-C:Conséquences وتعــــين النتــــائج الــــيت تــــنجم جــــراء املعتقــــد :B ،وقــــد تكــــون انفعاليــــة

Hersen(.سـلوكية أو معرفيـة et al, 2001 :484; Freeman et al, 2004 :322; Dryden &

Branch, 2008 :4 -8-20; Dobson, 2010 :229(

ت وكمــا هــو معــروف يف هــذه النظريــة، أن النتــائج الــيت تنشــأ مــن املعتقــدات غــري العقالنيــة ليســ

Ƣºǰǧȋ¦�ǽǀºȀǧ��ǖºǌǼŭ¦�ª°�بسبب احلدث املنشط ƾºū¦�ǽƢºš ¦�®ǂºǨǳ¦�ƢºĔȂǰȇ�Ŗºǳ¦�©¦ƾºǬƬǠŭ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƢŶ¤Â��

(األشــقر،االضــطراب وتــؤدي إىل النتـائج االنفعاليــة السـلبية كــالقلق واخلــوف واالكتئـابهـي الــيت تثـري 

2004:70-71.(

Freeman(حسـب فرتى هذه النظريـة  et al, 2004 أن املعتقـد العقـالين اجتـاه احلـدث )322:

)A( يؤدي إىل انفعال سليم وإىل سلوك تكيفي وتفكري واقعـي؛ يف حـني أن املعتقـد غـري العقـالين اجتـاه

ري يــؤدي إىل انفعــاالت ســلبية مؤملــة، وإىل ســلوك غــري تكيفــي ومعتــل الوظيفــة، وإىل تفكــ)A(احلــدث 

، كما أن هذه العوامل متبادلة التأثري فيما بينها.نوعا ماعقالين إىل غري واقعي

األسلوب العالجي:.2.2.2.2

وهي أساس العالج العقالين االنفعايل السلوكي وتعين أسـلوب )D(إىل املعادلة إيليسأضاف 

Active-Directive(العالج النشط املوجه  therapeutic style( حيث يقوم املعاجل مبسـاعدة الزبـون

على توجيه انتباهه داخل احلصة العالجية ألن الغرض مـن العـالج هـو حـل املشـكالت االنفعاليـة عنـد 

ويسـاعده علـى وصـفها بطريقـة ،)C(احلالة، فيبدأ املعاجل بتوجيه الزبون إىل حتديـد مشـكالته االنفعاليـة 

مشـكلة معينـة مث يفسـران هـذه املشـكلة حسـب نظريـة ملموسة، مث يطلب منه بطريقـة مباشـرة أن حيـدد
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(A.B.C)أي معلومــة ميكــن مــن خالهلــا مســاعدته؛ وبصــفة عامــة عنــدما يقــوم ءعطــا، ويشــجعه علــى إ

�ǾºººƫȏƢǠǨǻ¦�ǽƢºººš ¦�ŅƢºººưǷ�ǲǰºººǌƥ�ǾºººǿƢƦƬǻ¦�ǾºººȈƳȂƬƥ�ŀƢºººǠŭ¦�¿ȂºººǬȇ�ǾƬǴǰºººǌǷ�Ǻºººǟ�śºººǠǷ�¾ƢºººưǷ� Ƣºººǘǟϵ�ÀȂºººƥǄǳ¦

كانـــــت هـــــذه إذا؛ )C(ســــلبية ســـــليمة أو مؤملــــة ومســــاعدته علـــــى التعــــرف أكانـــــت هــــذه االنفعـــــاالت

إذا، فـ)A(االنفعاالت سلبية مؤملة، يقوم املعاجل بتوجيه انتبـاه الزبـون إىل احلـدث املنشـط هلـذا االنفعـال 

يوجه احلديث اجتاه األهـداف الـيت يبنيهـا الزبـون حنـو تغيـري أو )A(قام املعاجل بتحديد احلدث املنشط  

يشــرح املعــاجل للعميــل أنــه جيــب التوصــل إىل االنفعــال )A(تعــديل؛ عنــد الوصــول إىل احلــدث املنشــط 

.M(.السليب السليم املوافق هلذا احلدث كبديل عن االنفعـال السـليب املـؤمل Dryden & R. Branch,

2008 :28(

د املعـــاجل أهـــداف الزبـــون اجتـــاه التغيـــري جيـــب علـــى املعـــاجل أن يوجـــه انتباهـــه صـــوب بعـــد أن حيـــد

، وبعــد حتديــد هــذا األخــري )B(املعتقــدات غــري العقالنيــة الــيت تــدعم االنفعــاالت الســلبية املؤملــة للعميــل 

،])C(و )B(يشــرح املعــاجل العالقــة الــيت تــربط بــني املعتقــدات غــري العقالنيــة واالنفعــال [العالقــة بــني 

.M(.وجيــب علــى املعــاجل أن يتأكــد مــن فهــم الزبــون هلــذه العالقــة Dryden & R. Branch,

2008 :28(

بعد ذلك يوجه املعاجل الزبـون حنـو ثـالث بـراهني اساسـية تتعـارض مـع املعتقـدات غـري العقالنيـة 

عند الزبون وهي: التجربة، املنطق، والواقع (النفعية). 

املتعارضة مـع املعتقـدات غـري العقالنيـة يطلـب املعـاجل مـن الزبـون أن يبحـث يف الربهنة التجريبية 

أمــــا يف الربهنـــة املنطقيــــة املتعارضــــة مـــع املعتقــــدات غــــري ،عـــن التجــــارب البديهيـــة الــــيت تــــدعم معتقداتـــه

رضــة املتعا]النفعيــة[العقالنيــة يطلــب مــن الزبــون إعطــاء املــربرات املنطقيــة ملعتقداتــه، أمــا الربهنــة الواقعيــة 

.مع املعتقدات غري العقالنية نطلب منه التفكري يف النتائج اآلنية وطويلة املدى النامجة عن معتقداته

جنـح املعـاجل يف هـذه املرحلـة قــد سـاعد الزبـون علـى التعــرف علـى أمـرين: يف البدايـة يعلــم أن إذا

�ƨººǷ¦ƾǿ�ƢººĔ¢Â�ǪººǘǼŭ¦�ǞººǷÂ�Ǟººǫ¦Ȃǳ¦�ǞººǷ�ƨººǓ°ƢǠƬǷ��Ȇººǿ�ƨººȈǻȐǬǠǳ¦�Śººǣ�Ǿººƫ¦ƾǬƬǠǷ]�Ǧ ƟƢººǛÂ�ń¤�Ä®ƚººƫ�ƢººĔϥ

فهـم ؛ أمـا الثـاين. ي]ظيفـة ونتـائج متباعـدة مـع األهـدافانفعالية وسلوكية ومعرفية ال تكيفية أو خمتـل الو 
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�ƨºººȈǳƢǠǨǻ¦�Ǧ[أن معتقداتــه العقالنيــة متعاقبـــة: متوافقــة مــع الواقـــع، منطقيــة وبنــاءة  ƟƢººǛÂ�ń¤�Ä®ƚººƫ�ƢºººĔϥ

.M(.]هدافوسلوكية ومعرفية تكيفية ونتائج متوافقة مع األ Dryden & R. Branch, 2008 :29(

�ǾºƫȏƢǠǨǻʪ�ǂºǐƦƬǳ¦�ƨƳ°®�ń¤�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǲǐȇ�Ń�Ǿǻ¢�ȏ¤�ǾƬǳƢƷ�ȄǟÂÂ�ǶȀǧ�ƾǫ�ÀȂƥǄǳ¦�À¢�Ƕǣ°

، هلـــذا علـــى املعـــاجل مســـاعدة الزبـــون علـــى استبصـــار انفعاالتـــه يف معتقداتـــه ]نفعـــاالتالʪاالستبصـــار [

،وهــذا مــا ســوف يضــعف يقينــه يف معتقداتــه غــري العقالنيــة وتعــزز يقينــه مبعتقداتــه العقالنيــة،العقالنيــة

.M(.وهذا ما سوف يؤثر بشكل إجيايب على الزبون Dryden & R. Branch, 2008 :29(

نظرية بيك يف العالج املعريف:.3.2.2

Aron(1960سـنة أرون تيـودور بيـكوضـع أسـس هـذه النظريـة وهـذا العـالج  .T. Beck,

، والــــذي كــــان يســــتخدم التحليــــل النفســــي والتــــداعي احلــــر مــــن قبــــل يف العمليــــة العالجيــــة مــــع )1960

�Ŀ�ǂºººƯ¢�ƢºººŮ�ǒ،حاالتـــه ȇǂºººŭ¦�» °ƢºººǠǷ�À¢�Ǧ ºººǌƬǯ¦�ƢºººǷ�ÀƢǟǂºººǇ�ǾºººǼǰǳÂ��ƢºººȀǼǷ�§ ƢºººƠƬǯȏʪ�ƨƥƢºººǐŭ¦�ƨºººǏƢƻ

�ʮ±¦ȂººǷ�Äǂتوجيــه مشــاعره وســلوكياته، فانتبــه أثنــاء عمليــة التــداعي احلــر إىل وجــود تيــار مــن األفكــار جيــ

�ǽǀºǿ�Ǧ ºǌƬǯ¦�ƾºǫÂ��ƨºǨǗƢŬ¦�ƨǟǂºǈǳ¦Â�ȆƟƢºǬǴƬǳ¦�¼ƢºưƦǻȏʪ�̈ǂǸºǔŭ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�ǽǀǿ�ǄȈǸƬƫÂ��ƨǼǴǠŭ¦�°ƢǰǧȌǳ

األفكار عن طريق توجيه انتباه احلالة إىل حوارها الـداخلي وأطلـق عليهـا األفكـار األوتوماتيكيـة، حيـث 

إىل أنفســـهم بطريقـــة ويتحـــدثون إىل أن أحـــد التفســـريات احملتملـــة هـــو أن النـــاس قـــد ألفـــوا أن يتحـــدثوا

ºȈǰȈƫƢǷȂƫÂȋ¦�ǽ°Ƣºǰǧϥ�ƢǷƢŤ�̧¦Â�Śǣ�ƢǷ¤�®ǂǨǳ¦�À¢�ƨǴǰǌŭ¦Â��ƢǷƢŤ�ƨǨǴƬű�ƨǬȇǂǘƥ�Ǻȇǂƻȉ¦ ة أو أنـه مل يـدرك

كمـا -مـن الـتمعن، وكلمـا زادت خطـورة االضـطراب االنوع مـن األفكـار يسـتحق كثـري يف ذهنه أن هذا 

كانـــت هـــذه األفكـــار أكثـــر وضـــوحا وخاصـــة يف اضـــطراب الوســـواس القهـــري، -يف االكتئـــاب الشـــديد

قل وضـوحها فـإن ردت احلالـة إىل االنتكاسـة عـادت خفت هذه األفكار و وكلما حتسنت حالة املريض

�ƨȈǻʬ�̈ǂǷ�°ȂȀǜǳ¦�ń¤�ƨȈǰȈƫƢǷȂƫÂȋ¦�°Ƣǰǧȋ¦،48-2000:43(بيك.(

تميز عند احلاالت ب: أن األفكار األوتوماتيكية ت)50-2000:49(يرى بيك 

.واضحة متميزة بصفة عامة وبعيدة عن الغموض واهلالمية-

.خمتزلة أو تلغرافية تقتصر على الكلمات الضرورية-
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.ال تعتمد يف صياغتها على التدبر واالستدالل والتفكر يف حدث أو موضوع-

.املشكالتخالية من التسلسل املنطقي الذي يسم التفكري املتوجه هلدف أو حلل -

.حتدث تلقائيا كما لو كانت انعكاسية-

بـدون أي جهـد مـن جانـب املـريض، بـل ال ميكنـه إيقافهـا تتمتع بنوع من االستقاللية فتنشأ-

.خاصة يف احلاالت املرضية الشديدة

-ȐƬƻ¦�Ƕǣ°�ƾƷ¦Â�̧ȂǓȂǷ�ȄǴǟ�ÄȂǘǼƫ�ƢĔϥ�ǄȈǸƬƫ.ف منطوقها يف الظروف املختلفة

�ǄȈŲ�ƪيتسم حمتواها - ǈȈǳÂ��ƢȀǼǷ�°¦ǂǰƬǳ¦�̈ƾȇƾǋ�ƨǏƢƻ�ƨȇ®ǂǨǳ¦�ƨȈǏȂǐŬʪلصاحبها فقطة،

ضطراب.بل أيضا لغريه من املصابني بنفس اال

تولد احلالة االنفعالية الشديدة.تسبق االنفعال دائما، فهي اليت-

حتريفها للواقع يفوق ما تتضمنه األنواع األخرى من التفكري.-

�ƾººººǼǟ�ƨººººǳȂǬǠǷ�ƨººººǳȂƦǬǷ�ÂƾººººƦƫ�ƪورغــــم أن هــــذه األفكــــار ال  ººººǻƢǯ�ƢººººĔ¢�ȏ¤�ƨººººȈǬǘǼǷ�ƨººººȈǻȐǬǟ�ÂƾººººƦƫ

�Ƕººǣ°�®ǂºǨǳ¦�Ƣºđ�ƾºǬƬǠȇ�Ǯ ºǳ̄�Ƕºǣ°��ǪººǘǼŭ¦Â�Ǟºǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢºȀƦȇǂš �ÀÂ®Â�Ǯ ºǋ�ÀÂ®�ƢȀƬƸºǐƥ�ǶǴºǈƫÂ��©ȏƢºū¦

ƨǬƥƢººººǈǳ¦�©ƢºººǌǫƢǼŭ¦�Ŀ�ƢººººĔȐǘƦƥ�ǂººººǫ¢�Ǿººººǻ¢�ȂººººǳÂ�ƢººººȀǬǼƬǠȇÂ��ƢºººĔȐǘƥ؛�ƢººººȀǴǷƘƬȇ�ƢǷƾººººǼǟ�ƢººººĔȐǘƥ�śººººƦƫ�ƾººººǬǧ

هلـــا حـــني تعـــاوده يستســـلم حـــىتيلبـــث ال أو عنـــدما يناقشـــه فيهـــا لكـــن ،لوقـــتويتمحصـــها حينـــا مـــن ا

).2000:49بيك،(ها ويقبلها على ِعلل

بيــك أن األفكــار التلقائيــة يــرىمــن أيــن تنبثــق هــذه األفكــار التلقائيــة؟ :لكــن الســؤال املطــروح

�ǶȀºººǈǨǻ¢�¾ȂºººƷ�®¦ǂºººǧȋ¦�ƢºººĔȂǰȇ�Ŗºººǳ¦Â�ƨºººǳȂǨǘǳ¦�ƨºººǴƷǂǷ�ǺºººǷ�Å¢ƾºººƬƥ¦�ÀȂºººǰƬƫ�Ŗºººǳ¦�©¦ƾºººǬƬǠŭ¦�¿Ƣºººǜǻ�ǺºººǷ�ǪºººưƦǼƫ

�ǶºĔ¢�Ʈ ºȈŞ�ƨºǬȈǸǟÂ�ƨƼºǇ¦°�ƨȈºǇƢǇ¢�ǶȈǿƢºǨǷ�Ȇǿ�ƢǬǸǟ�ǂưǯȋ¦�©¦ƾǬƬǠŭ¦�À¢Â��ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦

األفكـــار ينظـــر إليهـــا مـــن شـــخص كحقيقـــة غالبـــا ال يعـــربون عنهـــا بكلمـــات حـــىت ألنفســـهم. إن هـــذه 

يف حالـة القــارئ الــذي يعتقـد أنــه بليــد وال يسـتطيع فهــم الكتــاب :فعلـى ســبيل املثــال،مطلقـة كمــا هــي

�ÀȂºǰȇ�ƢºǸǼȈƷ�ǖºǬǧ�ǲºǸǠȇ�À¢�ǺºǰŲ�®ƢǬƬǟȏ¦�¦ǀǿÂ���ǄƳƢǟ�ʭ¢��ÄǂǿȂŪ¦�®ƢǬƬǟȏ¦�Ǿȇƾǳ�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰŻ

شـطا طـوال الوقـت. وحينمـا ينشـط هـذا املعتقـد ¢ʭ�ÀȂºǰȇ�À¢�ǺºǰŻ�Â،الشخص يف حالـة مزاجيـة كئيبـة
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ــــــك، 2011,؛2007:38فــــــإن القــــــارئ يقــــــرأ الكتــــــاب بعدســــــات هــــــذا االعتقــــــاد (جوديــــــت. بي :32

J.Beck.(

هـي املسـتوى األساسـي مـن املعتقـدات، فهـي شـاملة جامـدة ومعممـة، إن املعتقـدات اجلوهريـة

رة عــن كلمــات واقعيــة أو الصــور الــيت تــدور يف أمــا األفكــار التلقائيــة فتنبثــق عــن املعتقــدات وتكــون عبــا

� ǄºŪ¦�ƢºǷ¢��ƨȈƸǘºǇ�ƨºȈǧǂǠŭ¦�©ʮȂƬºǈŭ¦�ǂưǯ¢�Ƣǿ°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻ��ƨǏƢƻ�Ǧ ǫ¦ȂŠ�ƨǬǴǠƬǷ�ȆǿÂ�ǎ Ƽǌǳ¦�ǲǬǟ

التايل يصف مستوى املعتقدات الوسيطة الـيت تقـع بـني املعتقـدات اجلوهريـة واألفكـار التلقائيـة واملتكونـة 

2011,؛40-2007:39(جوديت. بيك،القواعد واالجتاهاتو من املواقف  :34-35J.Beck.(

": يبني كل من املعتقدات واألفكار التلقائية:1الشكل "

ـــا املخططـــات املعرفيـــة يشـــري ) علـــى أن 2008:118العظـــيم،عبـــدطـــه(حســـب بيـــكأ. أم

التوقعـات و املخططـات عبـارة عـن بنيـات معرفيـة موجـودة لـدى الفـرد تتضـمن االعتقـادات واالفرتاضـات 

�ªو  ¦ƾººƷȋ¦�Ǻººǟ�®ǂºǨǳ¦�ƢººĔȂǰȇ�Ŗºǳ¦�ƾººǟ¦ȂǬǳ¦Â�ňƢºǠŭ¦ وعلـى هــذا متثـل اإلطــار األساســي ،اآلخـرين والبيئــةو

¦�Ŗºǳ¦�ƨºȈǨȈǰǳ¦�Ŀ�ǂƯƚƫ�ƢĔ¢�̄¤�Ǻȇǂƻȉمل والعالقة االجتماعية مع االذي يستخدمه الفرد لفهم الذات والع

ǽȂºŴ�©ʪƢƴƬºǇȏ¦Â�ª ¦ƾºƷȋ¦Â�² ƢºǼǳ¦Â� ƢȈºǋȋ¦�Ƣºđ�½°ƾƫ، وهـي املسـؤولة عـن تنشـيط األفكـار التلقائيـة

��ǂººƻȉ�ǎ Ƽººǋ�ǺººǷ�Ǧ ººǴƬţÂ�ƨººȇǂǿƢǛ�Â¢�ƨȈǼǸººǓ�©ƢººǘǘƼŭ¦�ǽǀººǿ�ÀȂººǰƫ�À¢�ǺººǰŻ�ƢººǸǯ��ƢēƘººǌǻÂ ويــرى

الــيت تــنظم ن البنيــات املعرفيــة األساســية¢ººǷ�ƨººǟȂǸů�ƢººĔ)2008:118العظــيم،عبــدطــه(حســب بيــك

. فــريى أن املخططــات ]التشــوه[خــربة الفــرد وُتكــوِّن القاعــدة ملختلــف أمثلــة االســتقطاب واالضــطراب 

ةاملعتقدات اجلوهري

ةاملعتقدات الوسيط

األفكار التلقائية
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�ǚººƷȐǻ�À¢�ƢººǼǼǰŻ��>ƨººȇǂǿȂŪ¦�©¦ƾººǬƬǠŭ¦�Ǯ ººȈƥ�ƾººǼǟ�řººǠƫ�ʭƢººȈƷ¢�Ŗººǳ¦Â@�ƨººȈǧǂǠŭ¦�©ʪ¦ǂǘººǓȏ¦�̈¦Ȃººǻ�ǲººưŤ

هــي عبــارة عــن اقرتاحــات، ومتاثــل املعتقــدات غــري العقالنيــة إذن]/ســوفإذا[املخططــات علــى شــكل 

�ƢȀȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǲȀǈǳ¦�ǺǷ�ǆإذامثال: "إيليسعند  ȈǴǧ���ǲǌǧ¢�» ȂǇ��ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�ǲǸǠǳʪ�Ƕǫ¢�Ń

�ŚǰǨƬǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�Ȇǫʪ�ǲưǷ]ولكنها تصبح بديهية للعميل واملعاجل عندما يتم التعـرف ]التفكري التلقائي ،

đƢǌŭ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ȄǴǟأنالعميـليسـتطيعاملواضـيععلـىالتعـرفخـاللة هلا يف األفكـار التلقائيـة. فمـن

تغيــريعلــىالعميــليســاعدممــا]والتجريــباملنطــق،الواقــع[الســليمة¦ʮƢººǔǬǳمــعاملواضــيعهــذهيــوازن

حتـــدثالـــيتالقويـــةاألفعــالوردود]اجلـــوهرياملعتقـــد[مكنتـــهالــيتالوضـــعياتعلـــىوالتعـــرفخمططاتــه

ƪ ǫȂǳ¦�°ÂǂŠ�ÄǂǿȂŪ¦�ƾǬƬǠŭʪ�ǖƦƫǂƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢǠǨǻȏ¦�ǒ ǨƼǼƬǧ��ǽ ¦ǂƳ، فيضعف هذا األخـري ممـا جيعـل

ƾȇƾƳ�ǂƻϕ�Ǿǳ¦ƾƥ¤�ǲȀǈǳ¦�ǺǷ.)Hersen et al, 2001 :162; Dobson, 2010 :280-281(

�ǶȀƬǳƢºƷÂ�ǶēƢȈǯȂǴºǇو يقوم العالج املعريف على النموذج املعريف، الذي يفرتض أن مشـاعر النـاس

الفيزيولوجية تتأثر بطريقة إدراكهم لألحداث. ليس احلدث/املوقف هو الذي حيدد كيف يشـعر النـاس، 

�Ǯ ºººººȈƥ��ƪ ºººººȇ®ȂƳ��Ǧ ǫȂŭ¦�ª ƾºººººū¦�Ǯ ºººººǳ̄�Ƣºººººđ�ÀȂºººººǳÂƚȇ�Ŗºººººǳ¦�ƨºººººǬȇǂǘǳ¦�ǺºººººǰǳÂ2007:362011,؛ :30

J.Beckوصــل هلــا ). مبعــىن أن االضــطراب لــيس راجــع إىل املوقف/احلــدث وإمنــا إىل االســتنتاجات الــيت

.لفرد اجتاه هذا املوقفا

" النموذج املعريف لبيك: 2ميثل الشكل رقم "

),2011 :30J.Beck(.

احلدث/املوقف

األفكار التلقائية

زيولوجية)يردة الفعل (السلوكية، االنفعالية، الف
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أن العــالج املعــريف يتــألف مبعنــاه الواســع مــن كــل املــداخل الــيت مــن )2000:227(بيــكيــرى 

�ƨººººȈƫ¦ǀǳ¦�©¦°Ƣººººǋȍ¦Â�ƨººººƠǗƢŬ¦�ƨººººȈǼǿǀǳ¦�ǶȈǿƢººººǨŭ¦�ƶȈƸººººǐƫ�ǪººººȇǂǗ�Ǻººººǟ�ȆººººǈǨǼǳ¦�§ǂººººǰǳ¦�Ǧ ººººǨţ�À¢�ƢĔƘººººǋ

�ǂºǋƢƦŭ¦�°ƾºǐŭ¦�Ȇºǿ�Ŗºǳ¦�ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦�©ʪƢƴƬǇȏ¦�ƨȈŷ¢�ǖǸǤǻ�À¢�ŚǰǨƬǳ¦�ȄǴǟ�ʭǄȈǯǂƫ�řǠȇ�ȏÂ��ƨǗȂǴǤŭ¦

مة. إمنا يعين ببسـاطة أننـا نقـارب انفعـاالت الشـخص مـن خـالل معرفتـه أو مـن طريـق للكرب بصفة عا

�ŚººǣÂ�̈ƾººƟ¦Ǆǳ¦�ƨººȈǳƢǠǨǻȏ¦�©ʪƢƴƬººǇȏ¦�ŚººǤǻ�Â¢�ƾººǸŵ�À¢�ƢººǼǼǰŻ�ƨººƠǗƢŬ¦�©¦®ƢººǬƬǟȏ¦�ƶȈƸººǐƬƥÂ��ǽŚººǰǨƫ

املناسبة.

ك فهنــا،هنــاك وســائل عديــدة ملســاعدة املــريض علــى أن يقــيم نفســه وعاملــه تقييمــا أكثــر واقعيــة

كثــر مبفــاهيم أتعويضــها املــدخل العقــالين الــذي يتــألف مــن كشــف املفــاهيم اخلاطئــة واختبــار صــحتها و 

الذي يعمد إىل تعريض املريض خلربات هي من الشدة حبيـث حتملـه علـى مواءمة. وهناك املدخل اخلربة

مــن الســلوك هنــاك أيضــا املــدخل الســلوكي الــذي حيــث املــريض علــى تبــين أمنــاط معينــة و ،تغيــري مفاهيمــه

ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ń¤Â�ǾǈǨǻ�ń¤�Ǿƫǂǜǻ�ǲǸů�Ŀ�ŚǤƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ ،128-2000:127(بيك(.

حيــث يكـون فيهــا هــذا األخــري ،يركـز العــالج املعــريف علـى العالقــة التعاونيــة بــني املعـاجل والعميــل

؛شـــجيعهوذلــك مبســـاعدة املعــاجل الــذي يقـــوم بتوجيهــه وت،مســؤوال عــن جـــزء كبــري مــن حـــل مشــكالته

ƾººººūʪ�ƨººººǬǴǠƬŭ¦�©ȏȏƾººººǳ¦Â�ǾººººǋƢǠŠ�ŚººººƦŬ¦�Ȃººººǿ�ǲººººȈǸǠǳƢǧاذايعلــــم ملــــث مبعــــىن أن املعــــاجل ال يســــتلزم أنــــه

ʮǂǯ̄©�؟استجاب العميل إىل وضعية ما هكذا �ǲȈǸǠǳ¦�ǺǷ�Ƥ Ǵǘȇ�ǺǰǳÂ و�¦ǀºđ�ƨǬǴǠƬǷ�°Ƣǰǧ¢�Â¢�°ȂǏ

وذلك من خالل استخدام األسـئلة السـقراطية أو التفكـري السـقراطي، هلـذا السـبب جيـب علـى ؛املوقف

العميل أن يلعب دورا فعاال يف العملية العالجية، فيقوم املعاجل بتدريب العميل على تقييم أفكـاره، كمـا 

�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�ǾǼȇȂǰƫÂ�ǲȈǸǠǳ¦�ŀƢǠŭ¦�ƾǟƢǈȇ يه تعرت)Hersen et al, 2001 :162-

163; Dobson, 2010 ، ؛ فــالعالج املعــريف هــو عــالج يقتصــر علــى عمليــة التعلــيم والتــدريب)281:

يســـتخدم جمموعـــة مـــن األســـاليب والتقنيـــات الســـلوكية واملعرفيـــة الـــيت ســـوف نستعرضـــها يف هـــذا الـــذي 

الفصل.  
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نظرية املخططات املعرفية الالتوافقية ليونغ:.4.2.2

,Jeffrey.E.Young(يونـغجيفـري وضـع 2006 املخططـاتبعـضأنمفادهـا فرضـية)34:

¦ʪ¦ǂǘºººǓ©لـــبتشـــكلوالـــيت،واملراهقـــةالطفولـــةمرحلـــةيفحتـــدثالـــيتاملؤملـــةاخلـــرباتنتيجـــةتنمـــو

كـــل فـــرد يف مراحـــل ف،األولȂºººƄʪ°املتعلقـــة¦ʪ¦ǂǘºººǓȏ©مـــنوالعديـــدالطبـــعومشـــكالتالشخصـــية

ةشــرب املعيƢººƴƬǳ¦�ǽǀººǿ�ǺººǷ�ǾººƫʭȂǰǷ�ƾǸƬººǈȇ�ƢººȈǧǂǠǷ�Ƣººǘǘű�ÀȂººǰȇةشــاملعيه جتاربــحســب حياتــه األوىل 

��śǸǈǫ�ń¤�ǶǈǬǼƫ�®ǂǨǳ¦�ƢĔȂǰȇ�Ŗǳ¦�©ƢǘǘƼŭ¦�ǽǀǿÂ

:املبكرةالسلبيةاملكيفةغرياملخططات.1.4.2.2

:واملتمثلـــة يفالفـــردعلـــىوضـــرراŚºººƯϦ¦األكثـــراملخططـــاتأحـــدلـــديهمالـــذيناألشـــخاصإن

متاألفـرادفهـؤالءالعـاطفي،احلرمـانأوالكمـالوعـدماخلجـلواحلـذر،االسـتغاللواالستقرار،اإلمهال

هـــذهتنشـــيطيـــتمالرشـــدســـنففـــيالطفولـــة،مرحلـــةيفعـــنهمالتخلـــيمتأوســـيءبشـــكلمعـــاملتهم

فعندماطفولتهم،أثناءاألفرادهؤالءعاشهااليتالصادمةاألحداثمنجمموعةخاللمناملخططات

اخلــــوفاخلجــــل،احلــــزن،يفاملتمثلــــةالســــلبيةاالنفعــــاالتمــــنجمموعــــةمعــــهترتافــــقاملخطــــطينشــــط

,Jeffrey.E.Young(والغضب. 2006(

يتلقاهـاالـيتواإلسـاءةالصـدماتمنشـأهااملكيفـةغـرياملخططـاتكـللـيسأنـهǂǯǀºǳʪجدير

غــريســلبيايكــونخمططــهأنواحلمايــة إالالرعايــةكــلالطفــليتلقــىقــدبــلالطفولــة،مرحلــةيفالطفــل

,Jeffrey.E.Young(.وعدم اخلربةالتبعية:مثال،مكيف 2006(

هـواملخطـطإنفـواملراهقـة،الطفولـةفـرتةطوالتستمرسيئةمواقفبسببحيدثاملخططإن

ʮ°ȂǠºǋ�ȏهذبـجيملخطـطƢºȈƫ°ȏʪ¬يشـعرالـذيفالشـخصعنـه،ويعـربالفردسلوكيفسرشيءأفضل

,Jeffrey.E.Young(.األصليوتنشط املخططتعززاليتاملواقفحنو 2006(

املخططات املكيفة اإلجيابية املتأخرة:.2.4.2.2

، كمـا ميكـن للمخطـط ن خمطط سليب يستطيع أن يكون خمططا إجيابياكما يستطيع الفرد تكوي

لــة متفائيــة و جيابإأن يكــون مكيفــا أو غــري مكيــف، حيــث يســمح هــذا املخطــط اإلجيــايب بتكــوين نظــرة 

العلـم اخلـارجي، كمـا أن هـذا النـوع يتكـون خـالل مرحلـة متـأخرة لدى الفرد عن نفسه وعلى اآلخـرين و 

�ȄºǴǟ� ȆºǇ�ŚƯϦ�Ǿǳ�ÀƢǯ�ƢǸǴǯ�¦ǂǰƦǷ�ǖǘƼŭ¦�ǲǰǌƫ�ÀƢǯ�ƢǸǴǰǧ،من فرتة املراهقة إىل بداية سن الرشد

,Jeffrey.E.Young(.شخصية الفرد الحقا والعكس صحيح 2006(
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,J.E.Young(يونغيرىالالتوافقية: فيةاملعر املخططات.3.4.2.2 2006 أن املخططات )34:

ʪ¦ǂǘºººǓ¦�Ƥ©�والـــيت تشـــكل،واملراهقـــةتنمـــو نتيجـــة اخلـــربات املؤملـــة الـــيت حتـــدث يف مرحلـــة الطفولـــة  ºººǳ

:بــويعرفهاÂȋ¦�°ȂƄʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦Â¾��ومشكالت الطبعالشخصية 

الفرد.ويسيطر علىموضوع مهم -

-©Ƣǯ°ƾǷ��©ȏƢǠǨǻ¦��©ʮǂǯ̄ �ǺǷ�ÀȂǰƬƫ.وأحاسيس جسمية ،

تتعلق بذات الفرد وعالقاته مع اآلخرين.-

تتكون يف مرحلة الطفولة واملراهقة.-

تستمر وتنمو طيلة حياة الفرد.-

معىن. يخلل وظيفي ذتعرب عن -

غـري واثـق مـن يصبح الفـرد فيـه فإن املخططات املعرفية الالتوافقية هي طراز معريف وانفعايلنإذ

نفسه ومتشائم، والذي يظهر يف مراحل النمو املبكرة ويتكرر طيلة حياة الفرد.

,J.E.Young(وضـــع يونــــغ  2006 جــــات اخمططـــا يف مخــــس جمموعــــات كــــربى للح18)41:

:وسنعرضها كالتايل،ميادين املخططاتواليت تدعىالعاطفية غري املكتملة 

مـــن املخططـــات التاليـــة: خمطـــط التخلي/عـــدم الً ويتضـــمن ُكـــ:االنفصـــال/الـــرفض:األولامليـــدان

خمطــط ،العــاطفي]احلرمــان[خمطــط الــنقص ]،االســتغالل[عــدم الثقــة/ املعاملــة الســيئة،االســتقرار

,Jeffrey.E.Young(.خمطط االنعزال االجتماعي]،العار[النقص/ اخلجل 2006 :41-42(

ــدان الثــاين مــن املخططــات التاليــة: خمطــط التبعيــة/ الويتضــمن ُكــ:واألداء: الــنقص يف الذاتيــة املي

خمطـط ،وضـمور الشخصـيةخمطـط التفكـك ،خمطـط اخلـوف مـن األخطـار واألمـراض،عدم اجلـدارة

,Jeffrey.E.Young(.الفشل 2006 :43-44(

مـن املخططـات التاليـة: خمطـط احلقـوق الذاتيـة ال: نقص معرفة احلدود: ويتضمن ُكـامليدان الثالث

.الـــــــــــذاتخمطـــــــــــط الـــــــــــتحكم يف الـــــــــــذات/ نقـــــــــــص ضـــــــــــبط ،املبـــــــــــالغ فيهـــــــــــا/ التكرب(العظمـــــــــــة)
)Jeffrey.E.Young, 2006 :44-45(

ـــع ـــدان الراب ،مـــن املخططـــات التاليـــة: خمطـــط اخلضـــوعالالتوجـــه حنـــو اآلخـــرين: ويتضـــمن ُكـــ:املي

©¦ǀǳʪ�ƨȈƸǔƬǳ¦، ورد اجلميلخمطط البحث عن الرضا.)Jeffrey.E.Young, 2006 :45-47(

مــن املخططــات التاليــة: خمطــط الســلبية ويتضــمن كــال:والكــفاليقظــة املفرطــة :امليــدان اخلــامس

,Jeffrey.E.Young(.العقاب،التحكم املفرط يف االنفعاالت،والتشاؤم 2006 :47-48(
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وأخــرى غــري شــرطية صــعبة ،خمططــات شــرطية قابلــة للعــالج والتعــديلكمــا قســم هــذه املخططــات إىل 

عـــــرضي"1"رقـــــم األحيـــــان غـــــري قابلـــــة للعـــــالج والتعـــــديل، واجلـــــدولضويف بعـــــ،العـــــالج والتعـــــديل

املخططات الالتوافقية الشرطية والالشرطية:    

املخططات املعرفية الشرطيةاملخططات املعرفية الالشرطية

التخلي / عدم االستقرار                                       -

عدم الثقة / املعاملة السيئة                               -

النقص العاطفي -

]العار[النقص / اخلجل -

ةالعزلة االجتماعي-

واألمراضاخلوف من األخطار -

وضمور الشخصيةالتفكك -

الفشل-

لتشاؤمواالسلبية -

العقاب-

احلقوق الشخصية املبالغ فيها / التكرب -

التحكم يف الذات / ضبط الذات-

اخلضوع-

-����©¦ǀǳʪ�ƨȈƸǔƬǳ¦

ورد اجلميلالبحث عن الرضا -

التحكم املفرط يف االنفعاالت-

األفكار املثالية املفرطة / النقد املفرط-

)J. E. Young, 2006 :19(

ــــك مــــن خــــالل ،¦ƨººººȈǬǧ¦ȂƫȐǳ¦�ƨººººȈǧǂǠŭ¦�©ƢººººǘǘƼŭ¦�ǲȇƾººººǠƫ�ȄººººǴǟ�©ƢººººǘǘƼŭʪ�«ȐººººǠǳيقــــوم  وذل

الـذي يعتـرب أداة تقييميـة وعالجيـة يف ،الكشف عنها عن طريق استبيان املخططات املعرفيـة الالتوافقيـة

فتستعمل كأداة لتقييم ،حيث تسمح للعميل أن يتعرف على خمتلف خمططاته الالتوافقية،نفس الوقت

الالتوافقيـة بعد أن يتعرف العميل على خمططاته و ،يت والرقابة الذاتية من أجل حتقيق التحكم الذايتالذا

االنتقـــال إىل مرحلـــة التغـــري املخطـــط، فعلـــى طـــول هـــذه املرحلـــة يســـتخدم املعـــاجل جمموعـــة مـــن يســـتطيع

العميـل، وذلـك التقنيات املعرفية، االنفعاليـة والسـلوكية وبـني شخصـية بطريقـة مرنـة، وحسـب حاجيـات 

�ǺºººǈƸƬǈȇ�ǲºººƥ�ƨǷ°ƢºººǏ�ƨºººǬȇǂǘƥ�¾ȂºººǯȂƫÂŐǳ¦�¿¦ƾƼƬºººǇ¦�¿ǄǴƬºººǈȇ�ȏ�ǖºººǘƼŭʪ�«ȐǠǳƢفـــحصـــة،حصـــة بعـــد 

.J(.املرونة يف تطبيقه E. Young, 2006 :19-20(
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3.�Ȇ ǯȂ Ǵǈ ǳ¦�Ŀ ǂ Ǡŭ¦�« Ȑ Ǡǳ¦�Ŀ �ǲ ƻ ƾ ƬǴǳ�ƨƯȐ ưǳ¦�©ʮȂ Ƭǈ ŭ¦

السلوك: .1.3

�ǲºººƥ�ǖºººǬǧ�µ ǂºººǠǳʪ�ǪºººǴǠƬȇ�ȏ�ƢºººǼǿÂ��ȆǯȂǴºººǇ�ǞºººǘǬǷ���ŘºººǠŠ�ǺºººǷ�µ ǂǤǳƢºººǧ��ǲºººǰǯ�§ ¦ǂǘºººǓȏʪ

خــــر جديــــد غــــري مرضــــي وخمتلــــف عــــن آاالعــــالج لــــيس إزالــــة مقطــــع معــــني ولكــــن تعلــــيم الفــــرد مقطعــــ

العالج املعريف السلوكي ال يعـاجل األعـراض بـل يبحـث يف تعـديل مقـاطع سـلوكية أو فين.االضطراب اآل

ونســـتطيع تعريـــف الســـلوك علـــى أنـــه: " سلســـلة منظمـــة مـــن احلركـــات ،خـــر تعـــديل ســـرية الفـــردآمبعـــىن 

مـــرتبط مـــع ]سلســلة[®°¦�ƶǴǘºººǐǷ�ÀƜººǧ���ƢºººȀǴȇÂϦÂ�ƢººȀǯإلتكيـــف مــع وضـــعية معينــة مثلمـــا مت لاملوجهــة 

أكانـت حركيـة أو سـواء مقطع سـلوكي معقـد حيتـوي علـى عضـوية ولديـه هـدف، فمختلـف النشـاطات 

�ƨºǻǄƼŭ¦Â�ƨºǸǴǠƬŭ¦�ƨºȈǧǂǠŭ¦�©ƢºǘǘƼŭ¦�ƨºǨȈǛÂ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¾ÂϦ�Ŗǳلفظية تكيف الفرد مع مثريات احمليط وا

Cottraux,1993(.يف الذاكرة طويلة املدى :06 ,2011 :03-04(

املعرفة:.2.3

�ŃƢǠǳ¦Â�©¦ǀǳ¦�¾ȂƷ�» °ƢǠŭ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦Â�ǶȈǜǼƬǳ¦��ǶǴǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ǲǸƬǌƬǧ��» ǂǠƬǳ¦�Ǻǟ�ƨǠƥʭ�ƨǧǂǠŭ¦

فهــــي تركــــز علــــى الســــريورات العقليــــة األكثــــر تطــــورا مثــــل التفكــــري، اختــــاذ القــــرارات، حــــل ،اخلــــارجي

�ƢººººȀƬǨȈǛȂƥ�¿ȂººººǬƫ�ǽǀººººȀǧ��ƨººººǷȂǴǠŭ¦�ƨººººŪƢǠǷ�²املشــــكالت، اإل °ƾººººƫ�́ ȂººººǐŬʪÂ��̈ǂǯ¦ǀººººǳ¦Â�½¦°® بفضــــل

ǾºƳȂƬǧ��ŃƢºǠǳ¦Â�®ǂºǨǳʪ�ƨºǏƢŬ¦�©ƢºǷȂǴǠŭ¦�ǞºȈǸŪامنظمـاوسـيطواليت تعترب ،املعرفية الالوعيةاملخططات

Cottraux,1993(دراك واالنتبـــــاه املوجــــــه ملثـــــريات احملــــــيطاإل :07, 2011 . وميكــــــن تعريــــــف )04:

�ǾººǧǂǠȇ�ƢººǷ�ȄººǴǟ�ÄȂººƬŢÂ�ƨǬƥƢººǈǳ¦�©¦ŐººŬ¦�ǺººǷ�ƢđƢººǈƬǯ¦�Ļ�ƨººȈǸȈǜǼƫ�ƨººȈǼƥ���ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ƨººȈǧǂǠŭ¦�©ƢººǘǘƼŭ¦

دراك تقـــوم برتتيـــب وتوجيـــه اإلواالنفعـــاالت، كمـــاالفـــرد عـــن ذاتـــه واحملـــيط اخلـــارجي، وعلـــى املعتقـــدات 

�ƨººººǬȈǫƾǳ¦�ªو وتســــهل عمليــــة التــــذكر  ¦ƾººººƷȋʪ�¿ƢººººǸƬǿȏ¦�ÀÂ®�¾ƢººººǠǧȋ¦�ǾººººȈƳȂƫÂ�©Ȑǰººººǌŭ¦�ǲººººƷ.(

Charbon & Cardine 1994 :48 ; M. W .Matlin, 2001 :48; G.Tiberghien,

2002 :269 املعرفيـة دراك واالنتباه ومتاثل البنياتويف نفس الوقت حتدث تشوهات على مستوى اإل(

Cottraux,1993(.اجلديدة وجتعلها مطابقة للبنيات السابقة، فيؤثر ماضـي الفـرد علـى حاضـره :07,

2011 :05(
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�ȄºººǓǂǴǳ�ƨȇƾºººǈŪ¦�ǆاالنفعـــال: .3.3 ȈºººǇƢƷȋʪ�ǄºººȈǸƬȇ]االنزعـــاج، [أو عـــدم الرضـــى ]الراحـــة، اللـــذة

ƾºººǋ�Ƥ̈�]األمل ºººǈƷ�ƨȇȂºººǔǠǳ¦�Ƥ ȈƴƬºººǈƫ��ǖȈºººƄ¦�©¦ŚºººưǸǴǳ�ƨƥƢƴƬºººǇƢǯ�ƨºººȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�©¦ŚºººǤƬǳʪ�ƨºººǬǴǠƬŭ¦

املثــريات الــيت تتعــرض هلــا، فــإدراك األحــداث راجــع للخــربة الســابقة والوضــعية اجلســدية الــيت يكــون فيهــا 

احلـزن، و الرضىمثال: ]عقليةكظاهرة [عاطفة إىل]جسديةكظاهرة [الفرد أثناء ذلك. حتول االنفعال 

�ƾºººƷ�Ŀ�ƨȈǠºººǓȂǳ¦�ń¤�ǆتراجعـــ، هـــذه األحاســـيسالغضـــبو اخلـــوف و القلـــق  ȈºººǳÂ�ƨȈǠºººǓȂǳ¦�ǲºººȇÂϦ�ń¤

Ƣē¦̄،ƨǧǂǠǸǴǳ�Ǟƥʫ�¾ƢǠǨǻȏ¦�À¢�ƢǸǯ.)Cottraux,1993 :07-08, 2011 :05-06(

:مبادئ العالج املعريف السلوكي.4

(29-2007:23(جوديت بيكترى  (J.Beck, 2011 أن هنـاك عشـرة مبـادئ أساسـية )06-11:

�ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�°ƢǐƬƻʪ�ƢȀǓǂǠƬǈǻ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�Ŀ

إن العالج املعريف يُبىن أساسا علـى التقيـيم املتنـامي واملسـتمر للعميـل ومشـاكله يف ":1املبدأ رقم "

صيغة مصطلحات معرفية.

سليما.يستلزم العالج املعريف السلوكي حتالفا عالجيا ":2املبدأ رقم "

يؤكـد العـالج املعـريف السـلوكي علـى ضـرورة التعـاون بـني العميـل واملعـاجل واملشـاركة ":3املبدأ رقـم "

الفعالة.

العالج املعريف السلوكي ذو هدف موجه ومتمركز حول املشكل.":4املبدأ رقم "

العالج املعريف السلوكي يركز على احلاضر.":5املبدأ رقم "

العـالج املعـريف السـلوكي علـى املبـدأ التعليمـي، ويركـز علـى أن يصـبح العميـل يقوم ":6املبدأ رقم "

معاجلا لنفسه، وعلى جتنب االنتكاسة.

العالج املعريف السلوكي حمدد بزمن معني.":7املبدأ رقم "

جلسات العالج املعريف السلوكي مبنية بشكل مقنن.":8املبدأ رقم "

الســــلوكي العميــــل كيــــف يتعــــرف، يقــــيم ويســــجل أفكــــاره يعلــــم العــــالج املعــــريف":9املبــــدأ رقــــم "

ومعتقداته معطلة الوظيفة.
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يســتخدم العــالج املعــريف الســلوكي سلســلة مــن التقنيــات الــيت تعــدل التفكــري، ":10املبــدأ رقــم "

املزاج والسلوك.

.سريان العالج: 5

أو املقــرتح 25�řºƦŭ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪººǧÂ�ƨºǐƷإىل 10يسـري العـالج ويطبـق يف جمموعــة حصـص مـن 

�Â¦�ƨȈººǈǼŪ¦�ǲǯƢººǌŭ¦��ǪǴǬǳƢººǯ�©ʪ¦ǂǘººǓȏ¦�ǶººǜǠŭ�ƨººǏƢƻ�ƨººǠƥƢƬǷ�ǎمــعاحلالــةوحســب  ººǐƷ�¾ƢººǸƬƷ¦

,Cottraux).االكتئاب 1993:09; 2011 :06)

أربعة مراحل:للعالج املعرف السلوكي

التحليل الوظيفي: .1.5

O(حسب ميكن تعريفه & P Fontaine, 2000: على أنه "حتليل أو شرح لوظيفـة الفـرد )62

وأهدافه هي:،القابل للقياسيف نسقه اخلاص"، ويقوم على املالحظة لسلوك املباشر وغري املباشر

.حتديد شروط التثبيت وبدء السلوك-

البحــث عــن عــزل املشــكل أو املشــاكل املفتاحيــة، وإعطــاء احللــول مــن أجــل تعــديل الســلوك -

.بشكل ملحوظ ودائم

-�ǲǰǌŭ¦�§ ƢǈƬǯ¦�ƺȇ°ʫ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦

يـدرس الوضـعيات كمـا]اآلليـةاألفكـار [املعاجل أفكار، الصور الذهنية، احلوار الداخلي يدرس 

ويتعــرف يف النهايــة وبشــكل دقيــق جــدا علــى ،وردود الفعــل الــيت تســبق أو تصــاحب الســلوك املشــكل

Cottraux(.السلوكيات احلركية أو اللفظية , 1993 :09 ;2011 :06 ; O & P. Fontaine,2000:

62 ; Judith S. Beck 2011 :29(

حتديد أهداف العالج:.2.5

جيب على املعاجل واحلالة أن يتفقا على حتديـد الفرضـيات املشـرتكة علـى االضـطراب، عوامـل -

.البدء والتثبيت
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-�ƨºǳƢū¦�ǾºǠǫȂƬƫ�ƢǷÂ��«ȐǠǳ¦�» ¦ƾǿ¢�ȄǴǟ�¼ƢǨƫȏʪ�¦ǀǿÂ��ƨǳƢū¦Â�ŀƢǠŭ¦�śƥ�¼ƢǨƫ¦�ƾǬǟ�ǞǓÂ

على وسـائل ن يتفقاحبيثلموس والتطبيقي، املمن العالج، ويعرف املشكل املراد عالجه على الصعيد 

.العالج

املعــاجل لــي مــع موالتعــاون الع،ســلفاامبنيــن التــدخل جيــب أن يكــون أننطلــق مــن الفرضــية -

ǾºººººººǼǷ�ňƢºººººººǠƫ�Äǀºººººººǳ¦�°ǂºººººººǰƬŭ¦�½ȂǴºººººººǈǳ¦�ǺºººººººǷ�ǎنيســـــــمحا ǴƼƬºººººººǳʪ�ƨºººººººǳƢƸǴǳ.)Cottraux,

1993 :09 ;2011 :06(

3.5.�Ȇ Ƴ Ȑ Ǡǳ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦�Ǫ ȈƦǘ ƫ

�ŀƢººǠŭ¦�ȆººǸǼȈǧ��ƨººǳƢū¦�ǞººǷ�ƢǬƦººǈǷ�ƢººȀȈǴǟ�ǪººǨƬŭ¦�©ƢººȈǼǬƬǳ¦Â�ǆ ººǇȋ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�¿ƾƼƬººǈȇ

مــا يســمح لــه بتعمــيم التغــريات املتعلمــة مــن عنــد احلالــة القــدرة علــى التعــديل الــذايت لســلوكياته، وهــذا 

وهـــذا مـــا يســـمح بعـــدم وقـــوع النكســـة ويشـــرح غيـــاب ،الوضـــعية العالجيـــة إىل وضـــعيات أخـــرى مماثلـــة

.املشـــــــكليـــــــن ينمـــــــي ســـــــلوكيات أكثـــــــر توافقـــــــا بعـــــــد الـــــــتخلص مـــــــن الســـــــلوك أمعـــــــاودة األعـــــــراض 

)Cottraux,1993 :09 ;2011 :06(

تقييم نتائج العالج:.4.5

قبــل، أثنــاء وبعــد العــالج، املتابعــة تكــون علــى طبقــةمبقارنــة املقــاييس املتكــررة امليكــون التقيــيم

«ȐºǠǳ¦�ƨºȇƢĔ�ƾºǠƥ�ƨǼºǇ�̈ƾºŭ�ǲǫȋ¦،وذلـك بوضـع نقـاط التقيـيم يف الشـهر األول، السـادس وبعـد سـنة.

(Cottraux ,1993 :09-10 ; 2011 :06-07)

:تغريُّ المشكلة الدافعية حنو .6

فعاليـــة العـــالج املســـتعمل ]جـــدارة[ال يوجـــد تغـــري دون دافعيـــة، مبعـــىن توقـــع النتيجـــة أو انتظـــار 

(Bandura, فــإن مل تكــن هنــاك دافعيــة حنــو العــالج أو انتظــار اهلــدف مــن العــالج لــن (1985/2003

مـن الدافعيـة، ومـن األفضـل افإن فعالية العالج املعريف السلوكي يستلزم مستوى معينلذا ،يتحقق التغري

Cottraux(بــذلك إعــالم احلالــة مســبقا  ,1993 :10 ;2011 إن التغــري أساســا يســتلزم عمليــة .)07:

ضــاد مهمـا كانــت نوعيـة العــالج، فـاإلدراك أو الــوعي بــ "الصــدمة املسـببة لالضــطراب" املالـتعلم والـتعلم 

ʭȂºǰȇ�ƢºǷ�ƢºƦǳƢǣ�ƨȈǳÂȋ¦�ƨȈǗǂǌǳ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦Âإن ومـن َمث فـكـافيني إلحـداث التغـري يف السـلوك املضـطرب. ن
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ƢºººȈǼǬƫ�¦ȂǴǸǠƬºººǈȇ�À¢Â�Ƕºººē¦Â̄�¦ȂºººǸȈǬȇ©�و يالحظـــوا األشـــخاص يف العـــالج املعـــريف الســـلوكي يتعلمـــون أن 

مهمــا كانــت بنيــة الشخصــية فإحــداث التغــري يف .ƨđƢººǌǷ�Ãǂººƻ¢�ǲǯƢººǌǷ�ǲººƷ�ǲººƳ¢�ǺººǷ�ƢĔȂيســتخدم

وذلـك عـن طريـق إعـادة تنظيمهـا،  ،ƢŮ�ƨǻȂǰŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ȇǫʪعنصر من هذه البنية يدخل التعديل على

ƢºȈƬƻ¦�ń¤�ǞºƳ¦°�Ǯ°�كذلك التغيري ºǳ̄Â��ǲºǰǯ�ƨºȈǼƦǳ¦�Â¢�ƨºǟȂǸĐ¦�ȄºǴǟ�ǲȇƾºǠƬǳ¦�ª ƾºŹ�Ãǂºƻ¢�ƨºȀƳ�ǺǷ

ردود فعـــل متسلســـلة حيـــدث بـــدورهالتعـــديل الـــذييف املســـتهدفةالســـلوكيات، االنفعـــاالت، واملعـــارف 

�ȏ�ǂºƻȋ¦�ǒوأساسية داخل البنية. ǠƦºǳ¦�À¢�śºƸǧ�ƨǬƥƢºǈǳ¦�Ƕē¦Őºƻ�ǺºǷ�ÀÂƾȈǨƬǈȇ�́ ƢƼǋ¢�½ƢǼȀǧ�¦ǀǳ

يتعلمون من ظـروف معاشـهم، وهـذا مـا يسـتدعي طـرح السـؤال التـايل: مـاهي خمتلـف السـريورات املثبتـة 

للسلوكيات التشـاؤمية ومـا هـي سـريورات التغيـري؟ إن تكـرار نفـس السـلوك يعرقـل عمليـة التغيـري فيصـبح 

Cotraux,1993(عاشــه الشــخص حبــيس م :10 ;2001 يعيــد ويكــرر نفــس الســلوكيات حيــث)07:

�ŚǤƬƬǇ�ǾƫƢȈƷ�À¢�ƢȈǼǸƬǷ�ƨȇƾĐ¦�Śǣ

بصــفة عامــة تعتــرب املقاومــة جــزءا مــن ســريورة التغيــري، فمــن الطبيعــي أن يقــاوم أي شــخص كــان 

�ǲºǯ�Ãƾºǳ�śǷƘºƬǳ¦�ǄºǯǂǷ�ƨƷƢǈǷ�ń¤�ƨǠƳ¦°�ŚǤƬǴǳ�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�ƨǟǂǇ�À¢�ȏ¤��ƨǠȇǂǈǳ¦�©¦ŚǤƬǳ¦�ȏ�Â¢�ʮȂǇ

السرير إىل الغرفة إىل املنزل وصوال إىل الشارع فالبلد أو االقليم، فالـدخول يف مركـز التـأمني منشخص

Cotraux,1993(.اخلطرأدركوقائية ألنه يعين تنشيط ردود أفعال :10 ;2011 :07(

مناذج التغيري:.1.6

Prochaska(سكا وديكليمنت امنوذج بروك.1.1.6 et Diclemente(:

Bandura(بندوراهذا النموذج أعد ملدمين الكحول والتدخني، واملأخوذ من أعمال  ,2003(

الكفـــــاءة الذاتيـــــة املدركـــــة والـــــيت اســـــتعملت يف مجيـــــع عمليـــــات التغيـــــري أكانـــــت عالجيـــــة أو ال حـــــول

)Cotraux ,2011 :" يوضح النموذج3والشكل رقم ")08:
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(Cotraux ,2011 :08)

حــدوث تغيــري علــى ســلوكهم يعتــربون رجــوناألشــخاص الــذين ال يpré-contemplateurs)قبــل

التأمل)، يف هذا املستوى سريورة التغيري تكون نتيجـة عـن الـدوافع خارجيـة، فكـل مـن االضـطراب، 

ȂºŴ�ǾºǠǧƾƫ�ƢºŲ�®ǂºǨǳ¦�ȄºǴǟ�ǖǤºǓ�ª ƾºŢ�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǠºǓȂǳ¦�Â¢�ƨȇƾºǈŪ¦�ƢºēȏȂŢÂ�̈ƢºȈū¦�ǲºƷ¦ǂǷ

ŚȈǤƬǳ¦�ǲǷϦ.

مرحلة التأمل عندما يـدرك الفـرد أن هنـاك مشـكل ويريـد معرفـة إمكانيـات حـدوث التغيـري، يف تبدأ

��ƨȈǠºǓȂǳʪ�ȆǟȂºǳ¦��©ƢǷȂǴǠǷ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦��Ǻȇǂƻȋ¦�ƨǜƷȐǷ�ȄǴǟ�ŚȈǤƬǳ¦�̈°ÂŚǇ�ƾǸƬǠƫ�ƨƷǂŭ¦�ǽǀǿ

ȆǈǨǻ�«Ȑǟ�Ŀ�¾Ȃƻƾǳ¦�ʭƢȈƷ¢Â��Ǻȇǂƻȋ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǲǯƢǌŭ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ.

ون إىل اختــاذ القــرار أيــن يفكــرون يف األنشــطة الضــرورية للتغيــري، يف يف هــذه املرحلــة يتقــدمون ويصــل

¦�©¦ŐººŬ¦�ŚººƯϦ�ƪ ººŢ��ŚººȈǤƬǳ¦�ǲººǠǧ�ȂººŴ�ǾººƳȂƬǳʪ�ƨȈƸǘººǇ�¾ȂººǴƷ�ǶȀȇƾººǳ�ǂººȀǜƫ�ƨººǴƷǂŭ¦�ǽǀººǿ لســابقة

وحماوالت السابقة للتغيري.

الفعل

منفذ دائمة

مدخل

منفذ مؤقت

تثبیت

مرحلة قبل التأمل

اتخاذ القرار

انتكاسة

مرحلة التأمل
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عنــدما يبــدأ األشــخاص يف تعــديل ســلوكهم املشــكل يــدخلون إىل مǂǸƬººǈƫ�Ŗººǳ¦Â�ǲººǠǨǳʪ�¿ƢººȈǫ�ƨººǴƷǂ

أشــهر. يف هــذه املرحلــة ســريورات التغيــري تكمــن أساســا يف الرقابــة الذاتيــة والــيت تعــرف 6إىل3مــن 

ǖȈƄ¦�©¦ŚǤƬŠ�ǂƯƘƬǳ¦�ÀÂ®� ƢȈǋȋʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�°ƾǬǳ¦�ŘǠŠ�ļ¦ǀǳ¦�Śǐŭ¦�ǂȇǂǬƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ.

 التغيريبعد ختطي وبنجاح مرحلة الفعل، يتجه األفراد إىل مرحلة التثبيت أو مبعىن أخر دعم.

 إذا فشــلت كــل هــذه احملــاوالت، نــدخل إىل مرحلــة االنتكــاس وقــد يــدخل الفــرد يف حلقــة جديــدة

Cotraux(].قبل التأمل[حيث يبدأ من املرحلة األوىل  ,2011 :08-09(

Freemanمنوذج فرميان ونوالن (.2.1.6 et Nolan:(

ƨºǴƷǂŭʪ�ȏ�Ǿºǻ¢�Ʈ:1حسب املعاجلـان املعرفيـان هنـاك عشـر مراحـل للتغيـري: يبـدأ  ºȈƷ�ƨºȈǴǷϦ�ȏ

��ŚȈǤƬǴǳ�µ:2يفكر أساسا يف العالج، مث  °ƢǠǷ�ÀȂǰȇ�Ʈ ȈƷ�ƨȈǴǷϦ�ƾǓ3: ،مرحلـة :4مث قبل التأمـل

التعــديل املتقــدم :¦ǲººǠǨǳʪ�¿ƢººȈǬǳ:6يتخــذ قــرار التغيــري ويكــون مــع املعــاجل، :التخطــيط للفعــل:5التأمــل 

العجــز: تراجــع يف :8قبــل العجــز: ظهــور أفكــار ســلبية والعــودة إىل الســلوكيات القدميــة، :7للســلوك، 

.: تثبيت والتفاؤل يف التغيري: التثبت10االنتكاس: الرجوع اىل الوضعية األوىل، :9املعلومات املتعلمة 

)Cotraux ,2011 :09-10(

اإلطار العالجي:.7

يقــــدم العــــالج املعــــريف الســــلوكي علــــى شــــكل عــــالج فــــردي أو مجــــاعي، زوجــــي أو عــــائلي، يف 

�©ʪ¦ǂǘºǓȏ�ƨƦǈǼǳʪ�̧ȂƦǇ¢�ǲǯ�Ŀ�ƨǐƷ�¾ƾǠŠ��ƨǐƷ�ǺȇǂǌǟÂ�ƨǈŨ�ń¤�̈ǂǌǟ�ǺǷ�ǎ ǐƷ�ƨǟȂǸů

Cotraux(كــــوترووحســــب دقيقــــة،60إىل 30القلــــق واالكتئــــاب، مــــدة كــــل حصــــة تــــدوم مــــن 

,2011 مبجموعة من املراحل:مير هذا العالج )10-11:

 :معرفة ماذا ترجوا احلالة تغيريه،حتليل الدوافع�ŀƢºǠŭ¦�ǞºǷ�½¦ŗºǋȏʪ�«ȐºǠǳ¦�» ¦ƾºǿ¢�Ǧ ºǴƬű�ƾȇƾŢ

مع توضيح مراحل التغيري اليت حتدث للحالة.

 :جيــب أن يكــون التحــالف العالجــي جيــدا مــن أجــلإقامــة عالقــة عالجيــة قائمــة علــى التعــاون

العالجية.السري اجليد للعملية 

 :تعريف السلوكيات املشكل، والربط بني السلوك االنفعال واألفكار.التحليل الوظيفي
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 من أجل تغيري السلوكيات، االنفعاالت واألفكار.والتقنيات املستعملةشرح املشاكل املرضية

.تنمية قدرات العالج الذايت والتسيري الذايت

 تقييم نتائج العالجǬƬǳʪ�ƢȀƬǻ°ƢǬŠ�Ǯ ǳ̄Â.ييم القبلي

�ƪ ȈƦưƬǳ¦�Ʋ Ƿʭǂ ƥ سن من إجراء العالج.بعدوالتتبع

.احلصص العالجية:8

بيـــك وآخـــرونونشـــط ومـــنظم حســـب منـــوذج جيـــب أن يكـــون العـــالج يف احلصـــص مكثـــف

)Beck et al, Cotraux(يف )1975 ,2011 :12(:

 احلصة.تقييم األعمال املنجزة بني املقابالت، إذا أمكن تقييمها يف بداية

�ƨǳƢū¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�ƢŮ�À¦ȂǼǟ�ǞǓÂÂ�ƨǐūʪ�ǪǴǠƬŭ¦�ƨǷʭ±ǂǳ¦�¬ǂǋ�Ľ

 دقائق تقريبا تلخيصا للحصة والذي يقدم للمناقشة واحلوار مع العميل.10يقدم املعاجل كل

�ƨǬȇǂǘǳʪ�ǲǸǠǳ¦يف طرح األسئلة واليت تسمح بتحويل املعتقدات.السقراطية

 مث استعمال التقنيـات معرفيـة، سـلوكية، انفعاليـة وبـني شخصـية مـن أجـل تعـديل املخططـات املعرفيـة

�ƨǳƢƸǴǳ�ƨȈǬƟȐǠǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦Â�©ʪȂǠǐǳ¦�ªاليت-واملتوسطةالسطحية -واألفكار األوتوماتيكية  ƾŢ

.يطلب املعاجل ملخصا من أجل تعديل وتوضيح ما أخذته احلالة من احلصة، كما يناقشه معها

 يف النهاية يطلب املعاجل من احلالة تقدمي املردودfeedback من خـالل مـا قالـه أو فعلـه املعـاجل مـع

تقدمي نقد حمتمل........ أو وضع مسبقا ما جيب حتديده للحصة القادمة.

قبـــل االنتهـــاء جيـــب التعـــرف وحتديـــد مـــع احلالـــة النشـــاطات (التقنيـــات) املعرفيـــة والســـلوكية وكيفيـــة

اليومية.احلياةيفاستعماهلا

�Ŀ�ƢººŮÂƢǼƫ�ǲººƳ¢�ǺººǷ�ŀƢººǠŭ¦Â�ƨººǳƢƸǴǳ�ƨƦººǈǼƥ�ƨººȇȂǳÂ¢�ǲººưŤ�Ŗººǳ¦�ƨººǓÂǂǠŭ¦�¶ƢººǬǼǳʪ�ǪººǴǠƬƫ�ƨººǷʭ±°�ǞººǓÂ

احلصة القادمة.  
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التحليل الوظيفي (تكوين املفاهيم):.9

الـــوظيفي هـــي عمليـــة حتليـــل وشـــرح وفهـــم خمتصـــر للوظـــائف الفرديـــة للحالـــة والعوامـــل التحليـــل

ǪƥƢºººººǈǳ¦�ƢºººººēŐƻ�ǺǸºººººǓÂ�́ ƢºººººŬ¦�ƢȀǬºººººǈǻ�ǲºººººƻ¦®�Ǯ ºººººǳ̄Â�ƨȈºººººǈǨǼǳ¦�©ȐǰºººººǌǸǴǳ�ƢºººººȈǻ¡�ƨºººººƬƦưŭ¦Â�ƨƦƦºººººǈŭ¦

)Cottraux, 1993 :09 ;2011 :06 ; O & P.Fontaine,2000 :62 ; A.Freeman et al,

2004 :98 J.S.Beck,2011 إذا اهلـــدف مـــن التحليـــل الـــوظيفي هـــو حتديـــد العوامـــل البـــدء .)29:

,Cottraux(.والتثبيـــــــت للســـــــلوك املشــــــــكل والـــــــدوافع املســـــــببة لتكــــــــراره داخـــــــل نســــــــق معـــــــني

1993 :09 ;2011 :06(

,J.S.Beck(جوديــت بيــكحســب  2011 ) إن تكــوين املفــاهيم أو 2007؛ جوديــت بيــك، 29-30:

فهـو يسـأل نفسـه األسـئلة التاليـة لكـي ،األساسـي لفهـم املعـاجل ملـريض مـاالتحليل الـوظيفي هـو اإلطـار 

حلالة ما: ]وضع نظرية[يبدأ عملية الصياغة 

ما تشخيص احلالة؟

 ما مشاكلها احلالية؟ وكيف بدأت وتنامت هذه املشاكل وما هي عوامل استمرارها؟

�ǲººººǠǨǳ¦�®Â®°�Ȇººººǿ�ƢººººǷÂ��ǲǯƢººººǌŭ¦�ǽǀººººđ�ƨººººǬǴǠƬŭ¦�©¦ƾººººǬƬǠŭ¦Â�ƨººººǴǘǠŭ¦�°Ƣººººǰǧȋ¦�ƢººººǷ]العاطفــــة-

¦���Ƣǿ°Ƣǰǧϥ�ƨǘƦƫǂŭ]السلوكية-الفيزيولوجية

�ȆǈǨǼǳ¦�§ ¦ǂǘǓȏ¦�¦ǀđ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�ƪ ƦȈǏ¢�Ǧ Ȉǯ�Ǻǟ�ǾƫƢȈǓǂǧ�ŀƢǠŭ¦�Ǟǔȇ�Ľ

كيــف تنظــر احلالــة لنفســها لعاملهــا اخلــاص وللعــامل اخلــارجي اآلن ويف ا�Ƣººēǂǜǻ�Ȇººǿ�ƢººǷÂ��ȆººǓƢŭ

اجتاه األخرين ومستقبلها؟ 

 اليت أثرت يف مشاكلها احلالية؟]ورمبا العوامل الوراثية[ما التجارب والتعليم املبكر

�ƨȈººººǇƢǇȋ¦�Ƣººººǿ°Ƣǰǧ¢Â�ƨººººȇǂǿȂŪ¦�Ƣē¦ƾººººǬƬǠǷ�ƢººººǷ]ذلــــك االجتاهــــات املواقــــف والتجــــارب، ويشــــمل

؟]والقواعد والقيم األخالقية

 ؟]املعتقدات واألفكار األوتوماتيكية[كيف ستواجه احلالة وظائفها املعرفية املعطلة

�ǲººƷ�Ŀ�©ǂººƯ¢�Ŗººǳ¦Â�ƨȈººǈǨǼǳ¦�ƢēȐǰººǌǷ�ƨººȈǸǼƫÂ�ƪ ººȈƦưƫ�Ŀ�ƪ ŷƢººǇ�Ŗººǳ¦�ǖǤººǔǳ¦�ǲººǷ¦Ȃǟ�ȆǿƢººǷ

مشاكلها؟   

�Ŀ�ƨºǳƢū¦�ƢȀƬǠǓÂ�Ŗǳ¦�©ȏȏƾǳ¦�ƢǷ��ƢēȐǰǌǷ�ǺȇȂǰƫ�Ŀ�ƪ Ǵƻƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂȋ¦�©¦ŐŬ¦�Ȇǿ�ƢǷ

تفسريها هلذه اخلربات، وما هي املعتقدات اجلوهرية املدعمة هلا؟
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 الـــيت كونتهـــا ]تكيفيـــةوال التكيفيـــة[مـــا هـــي اآلليـــات املعرفيـــة االنفعاليـــة والســـلوكية واجلســـمانية

�ƨǴǘǠŭ¦�Ƣē¦ƾǬƬǠǷ�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ƨǳƢū¦

,1989Needleman(نيـــــدملن وبريســـــونيـــــرى كـــــل مـــــن كمـــــا  1999; Persons( يف

)A.Freeman et al,2004 تدخل يف تكوين املفاهيم:عواملالجمموعة منهناك أن )98-99:

.حتديد قائمة املشاكل اليت تعاين منها احلالة-

-¨ƾǟƢǈŭ¦�Ƥ ǴǗ�ń¤�ƨǳƢūʪ�ƪ Ǡǧ®�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ƢǗȂǤǔǳ¦�ƾȇƾŢ.

.حتديد التشخيص-

األولية.البحث عن املعتقدات اجلوهرية أو املخططات املعرفية -

حتديد املعتقدات السطحية أو األفكار التلقائية.  -

، السلوكيات التجنبية، ومناذج التربير.]الفكري[حتديد سريورة االجرتار املعريف-

حتديد اسرتاتيجيات التعويض، املواجهة واخلضوع.-

-�ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦Â�ƨȈǯȂǴǈǳ¦��ƨȈǧǂǠŭ¦�©ʪƢƴƬǇȐǳ�ƨǘǌǼŭ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ƾȇƾŢ

القــوة عنــد احلالــة أو املواقــف املدعمــة هلــا والــيت حتتــوي علــى: تكــوين ]نقــاط[البحــث عــن مراكــز -

عالقات سليمة، الكفاءة الذاتية، التنظيم، الدعم االجتماعي والكفاءة املهنية.

-��ƨºǳƢƸǴǳ�ƨȈºǈǨǼǳ¦�©¦°ƾºǬǳ¦�ƪ ǨǠºǓ¢�Ŗºǳ¦�ƨȈºǈǨǼǳ¦�©ƢǗȂǤºǔǳ¦�ƺºȇ°ʫ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦ مـثال وفـاة أحـد

اخل".  .الق..األقارب، الط

حتديد آليات التثبيت.-

مناذج تكوين املفاهيم:.1.9

BASICمنوذج .1.1.9 ID (EA):

Lazarus(زاريسالوضع هذا النموذج  O(يف )1973/1977 et P.Fontaine, 2000: 63-

ويعين:)64

-B:السلوك املفتوح

-A:) االنفعال واالحاسيسS�¦ǀŮ�ƨƦƷƢǐŭ¦��́ ȂǐŬʪ�ƨȈǴǔǠǳ¦�̈ƾǌǳ¦���السلوك

-I:الصور الذهنية املصاحبة للسلوك

-C:ǲȇƾǠƬǳ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤Â�½ȂǴǈǴǳ�ƨƦƷƢǐŭ¦�©¦ƾǬƬǠŭ¦Â�°Ƣǰǧȋʪ�ƨǴǐƬŭ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦
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-I:½ȂǴǈǳʪ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ƨȈǐƼǋ�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦

-D:األدوية املستعملة��©¦°ƾƼŭ¦�Â¢�ƨȇƾǈŪ¦�ƨǳƢū¦�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦÂ

Cottraux(كرتوكما أضاف ,2011 عنصرين أخرين:)111:

-E:تعين التوقعات وما ينتظره العميل من املعاجل أو العالج؟

-A:(إجيايب، حيادي أو سليب) املوقف الذي يشكله املعاجل اجتاه العميل

Fontaine(منوذج فونتان وإيليف .2.1.9 et Ylieff 1984(:

يضــع هـــذا النمـــوذج التشـــكيلة التفاعليـــة بـــني الســـوابق التارخييـــة والســـلوك اآلين ومـــا يـــنجم منهـــا 

على الفرد واحمليط:]النتائج[

الســـــوابق التارخييـــــة: الفطريـــــة منهـــــا واملكتســـــبة: البيولوجيـــــة، الثقافية/االجتماعيـــــة، األســـــرية، -

ƨǷʭ±ǂǳ¦�ǲǰǌŭʪ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦Â�ƨȈǯȂǴǈǳ¦

-�ƨºȈƳ°ƢŬ¦Â�ƨºȈǴƻ¦ƾǳ¦�©¦Śưŭ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ��ƨȈǻȉ¦�Ǫƥ¦Ȃǈǳ¦]الـيت ]اجلسـدية االجتماعيـة احمليطيـة

تدخلت يف تطور االضطراب أو املشكل.

��¦1��ȆǯȂǴºǈǳ¦�ÃȂƬºǈŭ¦�ȄºǴǟ�ƢºǿŚƯϦ�ÃƾºǷ�ƢºǷÂ��̈ƾºŭ¦��̈ƾºǌǳالطوبوغرافيـاالسـلوك املشـكل:-

املعريف واالنفعايل.

ة، املعرفية واملعززات اإلجيابية والسلبية.نتائجها على احمليط: السلوكي-

.نتائجهـــــا علـــــى الفـــــرد: الســـــلوكية، املعرفيـــــة، اجلســـــدية، واملعـــــززات اإلجيابيـــــة والســـــلبية-
)Cottraux ,2011 :111-112(

Cottraux(لكرتو SECCAمنوذج .3.1.9 1985(:

�ǞººǸšÂ��ƨȈººǈǼŪ¦�ǲǯƢººǌŭ¦Â�§ ƢººƠƬǯȏ¦��ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ��ƢººȈƥȂǨǳ¦�ƨººǳƢƷ�ǞººǷ�« Ȃ̄ººǸǼǳ¦�¦ǀººǿ�ǲǸǠƬººǈȇ

األفكـار، التصـورات الذهنيـة، نظـام [الوظـائف املعرفيـة )C(االنفعـال، )E(املثـري، )S(العناصر التالية: 

.االستباق)A(السلوك، )C(، ]املعتقدات وعالقته مع املخططات املعرفية

-املعرفيــةالوظــائف-االنفعــال-النمــوذج علــى جــزء حيلــل الوضــعية اآلنيــة مــن املثــريحيتــوي هــذا 

�ƨºººǳƢū¦�ƺºººȇ°ʫ�Ŀ�Ʈ-الســـلوك ºººƸƦȇ� ǄºººƳ�ȄºººǴǟ�Ƣºººǔȇ¢�ÄȂºººƬŹ��ȆǟƢºººǸƬƳȏ¦�ǖȈºººƄ¦�ǞºººǷ�ƢºººȀƬǫȐǟÂ�Ǫƥ¦Ȃºººǈǳ¦

Cottraux(وحتليل عالقته مع السلوك املشكل  ,2011 :112-113(.

1-Ƿ�̧Ȃǻ�ǲǯ�ƢȈǧ¦ǂǣȂƥȂǘǳʪ�řǠǻمن االستجابة (سلوك، حركة، معرفة، انفعال) اليت نستطيع مالحظتها أو يعرب عنها الفرد.لموس
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منوذج احللقة املغلقة: .4.1.9

االســـتعمال مـــن) حتلـــيال مبســـطا للوضـــعية املشـــكل والـــذي يعتـــرب ســـهل Cungiاقـــرتح كـــوجني (

��ƨºººȈǳƢƬǳ¦�ǂºººǏƢǼǠǳ¦�ǖºººǬǧ�¾ǄºººǠȇÂ�ƨººǬǴƷ�ǲǰºººǋ�ǀºººƻϩ�« Ȃ̄ºººǸǼǳ¦�¦ǀºººǿ��«ȐººǠǳ¦� ƢºººǼƯ¢�®ǂºººǨǳ¦�Â¢�ŀƢºººǠŭ¦�» ǂººǗ

أفكر؟)، االنفعال (مبا أشعر؟)، السلوك (ماذا أفعل؟)، النتائج فيمااملوقف املنشط، الوظائف املعرفية (

سة والعالئقية).(امللمو 

:منوذج احللقة املغلقة" يظهر 4الشكل رقم "

)O et P.Fontaine,2000 :64(

SECCA�Ǧمنـــوذج احللقـــة املغلقـــة مثـــل منـــوذج  ƟƢºººǛȂǳ¦�ƾºººǠƥ�̈ǂºººǋƢƦǷ�ļϩ�Ȇºººǯǂū¦�½ȂǴºººǈǳ¦�ÀƜºººǧ

�À¢�Ʈ]األفكــــار[املعرفيــــة  ººººȈƷ�ƨººººǬǴƷ�ǲǰººººǋ�ǀººººƻϦ�Ľ�ǖººººǌǼŭ¦�Ǧ ººººǫȂǸǴǳ�ƨƥƢƴƬººººǇƢǯ�ª ƾººººƷ�¾ƢººººǠǨǻȏ¦Â

�ƨºǘƦƫǂŭ¦�ǲºǷ¦ȂǠǳ¦�ǶºƸǬȇ�ȏ�« Ȃ̄ºǸǼǳ¦�¦ǀºǿ�À¢�ƢºǸǯ��¦ǀºǰǿÂ�ƨºȈǧǂǠŭ¦�Ǧ ƟƢºǛȂǳ¦Â�½ȂǴºǈǳ¦�ȄǴǟ�ǂƯϩ�¾ƢǠǨǻȏ¦

®ǂºǨǴǳ�ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�ĿƢǬưǳ¦�Â¢�ȆƟƢºǸǼǳ¦�Â¢�ȆƳȂºǳȂȈƦǳ¦�ƺȇ°ƢºƬǳʪ.)Cottraux ,2011 :113-114 ; O &

P.Fontaine,2000 :64(

التحالف العالجي:.10

�ƨºǳ®ƢƦƬǷÂ�ƨºǳƢǠǧ�ƨǘºǌǻ�ƨºǫȐǟ�ŐºƬǠƬǧ��ŀƢºǠŭʪ�ƨºǳƢū¦�ǖƥǂºƫ�ÀÂƢºǠƫ�ƨǫȐǟ�ȆƳȐǠǳ¦�Ǧ ǳƢƸƬǳ¦�ŐƬǠȇ

,Gaston(مــن أجــل حتديــد والوصــول إىل األهــداف املرجــوة مــن العــالج، ويــرى جاســنت  يف)1990

)L’alliance thérapeutique ,5 septembre 2012 ميكننـا تعريـف التحـالف العالجـي مـن )06:

خالل أربعة أبعاد:

ةالوضعية املنشط.1

د"تقما أع"ائف املعرفيةظالو .2

. االنفعاالت "ما أشعر"3

النتائج "امللموسة/العالئقية".5

السلوك "ما أفعل".4
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ŀƢǠŭʪ�ƨǳƢū¦�ǖƥǂƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨǗƢǠǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦�ǲưŻ�ȆƳȐǠǳ¦�Ǧ ǳƢƸƬǳ¦

 حتالف العمل، املرتبط بقدرة احلالة على تقدمي عمل عالجي

التفهم الوجداين (التعاطف الوجداين) للمعاجل اجتاه احلالة وتطبيقها

 واملعــاجل علــى األهــداف املرجــوة مــن العــالج واألعمــال املطروحــة يف عمليــة االتفــاق بــني العميــل

التكفل.

العالقة التعاونية:.1.10

العالقــة التعاونيــة هــي عالقــة عمــل مشــرتكة بــني العميــل واملعــاجل، هــي أول مرحلــة مــن العمليــة 

اجل إال ايقـــاف العالجيـــة، إذا مل توضـــع فـــإن العمليـــة العالجيـــة ال ميكنهـــا البـــدء، وإذا فشـــلت فعلـــى املعـــ

O(.العماية العالجية & P.Fontaine,2000: 80(

,J.S.Beck(جوديـت بيـك تـرى  2011 أن مـن الضـروري بـدأ العالقـة التعاونيـة مـن )17-18:

مـع احلالـة مـن أول وهلـة. أثبتـت األحبـاث أن ]كسب ثقـة العميـل[أول حصة، وذلك ببناء عالقة ثقة 

�ƨȈƳȐǠǳ¦�ƨȈǴǸǠǴǳ�ƨȈƥƢŸȍ¦�ƲƟƢƬǼǳʪ�ǖƦƫǂȇ�ĺƢŸȍ¦�Ǧ ǳƢƸƬǳ¦

ال ميكـــن للعمليـــة العالجيـــة البـــدء واملواصـــلة إذا مل يضـــع املعـــاجل النفســـي العناصـــر العالئقيـــة يف 

للعالج النفسي.املستوى األول من العملية وذلك للخفض واحلد من مقاومة العميل ومعارضته

العناصر اليت تساعد املعاجل يف تكوين العالقة التعاونية: .2.10

التعاطف الوجداين:.1.2.10

.C(كــارل روجــريعــرف  Roger( يف)A.Bioy & A.Maquet, 2003 التعــاطف )57:

وجدانية، هي إدراك العامل الشخصي لآلخر كما لـو كنـت الوجداين على: "أن اإلدراك بطريقة تعاطفية

أنت ذلك الشخص، وبدون حماولة مقاربتها بوضعية أخرى مماثلة". هي عملية تفاعليـة تسـمح للعميـل 

.J.L(بفهــم وتــدقيق بشــكل جيــد يف معاشــه، كمــا تســمح للمعــاجل بســقل فهمــه للموقــف وتدخالتــه 

Hétu, 2000 ر اإلمكـان مـن حياتـه والنمـوذج الـداخلي واالحسـاس . إذا هـي مسـألة التقـرب قـد)06:

ʭ¢Â�Ȃǿ�®ÂƾƷ�Ȇǘţ�ÀÂƾƥ�Ƣđ�ǆ Ź�ƢǸǯ�ǾƫȏƢǠǨǻʪ.)A.Bioy & A.Maquet, 2003 :58(

املطابقة:.2.2.10

.C(كـارل روجـروضـع  Roger( الفرضـية أن التغيـري يف الشخصـية يكـون سـهل عنـدما يكـون

املعــاجل علــى طبيعتــه، فيجــب عليــه أن يعــيش عالقــة صــادقة وحقيقيــة. فعلــى املعــاجل أن يتصــرف بشــكل 
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طبيعي، من دون أن يظهر شكل آخر من أشـكال الشخصـية املصـطنعة، ولكـن يظهـر فقـط شخصـيته 

A.Bioy(.شعر بهاحلقيقية كلماته، تصرفاته وترابطها مع ما ي & A.Maquet, 2003 :58-59(

:التقبل.3.2.10

حيــــدث التقبــــل مــــن خــــالل أن يظهــــر املعــــاجل جمموعــــة اإلشــــارات اللفظيــــة وغــــري اللفظيــــة اجتــــاه 

�ǲººǯ�ǾººƳȂȇ�À¢�ŀƢººǠŭ¦�ȄººǴǠǧ��ǾººȈǴǟ�ƪ ººǻ¢�ƢººǸǯ�Ǯ ººǴƦǬƫ¢�ʭ¢���¾ȂººǬǻ�ƢººǼǻƘǯ�ƨººȈǜǨǴǳ¦�©¦°Ƣººǋȍ¦�ǽǀººǿ��ǲººȈǸǠǳ¦

أمـا اإلشـارات غـري اللفظيـة بـه الشـخص يف هـذه اللحظـة.انتباهه وكل حواسه مـن أجـل فهـم مـا يشـعر

�ǶºǠǻ��ǂºǜǼǳʪ�ƨºǠƥƢƬŭ¦Â�°Ȃºǔū¦��² ¢ǂºǳʪ�ǲºƦǬƬǳ¦�̈°Ƣºǋ¤��¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ŀƢǠŭ¦�ƨȈǐƼǋ�ń¤�ƨǠƳ¦°�ȆȀǧ

منطوقة بلفظ "مممممم" اليت تشـجع علـى اإلمتـام، املسـاندة اجلسـدية يف حالـة فقـدان األمـل الـيت يشـعر 

ŭ¢�ǽƢš ¦�ǲȈǸǠǳ¦�Ƣđه.)A.Bioy & A.Maquet, 2003 :54-55(

:غياب احلكم.4.2.10

إن عمليـــة احلكـــم هـــي عمليـــة ســـلبية يف العـــالج النفســـي فهـــي منطلقـــة مـــن ذواتنـــا إىل ذوات 

األخرين إذا هي ذاتية والعملية العالجية هي عمليـة موضـوعية تقـوم علـى اسـس علميـة مدروسـة، فـريى  

كارل روجر أن احلكم خطري على احلالة والعالج النفسي خاصة اإلجيابية منها على السلبية فإذا نعـت

�ƢºǸǴǯ�¿ƢºǰƷȋ¦�ǺºǷ�ƨºȈǳƢƻ�ƨºǫȐǠǳ¦�ƪ ºǻƢǯ�ƢºǸǴǰǧ��Ǯ ºǳ̄�ǆ ºǰǟ�Ǿºǻϥ�ǾǨºǐƫ�À¢�Ǯ ºǼǰŻ�ƾºȈƳ�Ǿºǻ¢�ǶǿƾƷ¢

ƢºǿȂŶ�ǲºǫǂǠƫÂ�ǾƬȈºǐƼǋ�ȄºǴǟ�ǂºƯϦ�Ŗºǳ¦�Ȇºǿ�ƢºĔ¢�½°®¢.)A.Bioy et A.Maquet, 2003 :55-57(

يقـدم أي أالفاحلكم يزيد مـن مقاومـة العميـل للعمليـة العالجيـة ممـا يـؤدي إىل فسـادها لـذا علـى املعـاجل 

نوع من األحكام للعميل إمنا يقدم جمموعة من الشرحات أو تشخيص أو فرضيات اليت يتفقا عليها.

:اإلصغاء.5.2.10

�¿ƢººǰƷȋʪ�̈ ȂººǴŲ�̈Śººƻȋ¦�ǽǀººȀǧ�Ä®ƢººǠǳ¦�ÀƢººǈǻȍ¦Â�ȆººǈǨǼǳ¦�ŀƢººǠŭ¦�śººƥ�̧ƢǸººǈǳ¦�ƨººȈǴǸǟ�Ǧ ººǴƬţ

�ƨȇƢȀǼǳ¦�ĿÂ�ǺȇǂƻȉƢǯ�ƪ ǈǳ�Ǯ ǻϥ�² ƢǈƷ¤Â�©¦ǀǳ¦�Ǻǟ�ƨȈƦǴǇ�̈°ȂǏ��Ƥ ǔǠǳ¦��¶ƢƦƷȎǳ�Śưŭ¦�ǶȈȈǬƬǳ¦Â

تشعر أنك مل تفهم. عكس ذلك املعاجل النفسي يتميـز بنوعيـة إصـغاءه وذلـك لوضـع عالقـة خاصـة مـع

العميل، عالقة متمركزة حـول الشـخص وعلـى عاملـه الـداخلي الـذي ال يشـبه أي شـخص آخـر، وذلـك 

�ǆ ºŹ�Â¢�ǽ¦ǂºȇ�ǾǠǸºǈȈǇ�ƢºŲ�ǂºǘŬʪ�ƨºǳƢū¦�°ȂǠºǋ�ƨºȇƢǣ�ń¤بـه.)A.Bioy & A.Maquet, 2003 :50(

�©ƢǐǻȎǳ�©ʮȂƬǈǷ�ª ȐƯ�½ƢǼǿÂ
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وخيتصـر فقــط مبـا يقـال يف العالقــة، فاملعـاجل يركــز انتباهـه مـن أجــل اإلصـغاء يف صــمت املسـتوى األول:

��ǾǴǤºǌȇ�ƢºǷ�Ƥ ºǼƳ�ȄºǴǟ�Ǟºǔȇ��ǂƻ¡� Ȇǋ�Äϥ�¿ȂǬȇ�ȏ�ǾƦǗƢű�Ãǂȇ�¥®Ƣǿ�ÀȂǰȈǧ��ǲȈǸǠǳ¦�ǾǳȂǬȇ�Ƣŭ�¿ʫ

A.Bioy(.فيكون كل انتباهه مركز على الشخص & A.Maquet, 2003 :51(

 يف هـــــذا املســـــتوى االنتبـــــاه الســـــطحي فيأخـــــذ احلـــــديث إىل مـــــا وراء يتجـــــاوز املعـــــاجلاملســـــتوى الثـــــاين:

الكلمــــات. فاملعــــاجل يســـــجل وينتبــــه جلميــــع املعلومـــــات الــــيت تــــؤدي إىل معـــــىن، يســــتمع إىل احلـــــديث، 

الكلمات املستعملة، التغريات يف نربة الصوت، الوضعية اجلسدية، احلركـات، مسـتوى االهتـزاز احلركـي، 

�Äǀººǳ¦Â�ȆººǜǨǴǳ¦�Śººǣ�ǲººǏ¦ȂƬǳ¦�ǺººǷ�ƨººǠƥʭ�©ƢººǷȂǴǠŭ¦�ǽǀººǿ��ł¤�����²نوعيــة التــنفس، تعــابري ا ƢººƦǴǳ¦��ǾººƳȂǳ

مــن مســتوى التواصــل. فمــن الضــروري فهــم هــذه الداللــة هــذه الرمــوز ومــا تعنيــه فاللغــة غــري %80ميثــل 

ƨººǯǂū¦Â�ƾººǈŪ¦�ƨȈǠººǓÂ��©¦ ƢººŻȍ¦�¾Ȑººƻ�ǺººǷ�ʭǂǟƢººǌǷ�Ǻººǟ�ŐººǠǼǧ�ÄȂǨººǌǳ¦�ŚººƦǠƬǳ¦�ƨººǫƾƥ�®ƾººŢ�ƨººȈǜǨǴǳ¦.
)A.Bioy & A.Maquet, 2003 :51-52(

املستوى الثالث من اإلنصات الذي يعين بـه املعـاجل هـو إنصـاته لذاتـه مـا الـذي يفكـر املستوى الثالث:

فيــه عنــد اإلنصــات للعميــل، مــاذا يشــعر ومــا هــي إحساســاته اجلســدية؟ مــا هــي مشــاعره اجتــاه العميــل، 

إلنصـات الـداخلي للـذات ضـروري لعمليـة معتقداته، اجتاهاته وميوالتـه، هـل هنـاك حتويـل مضـاد. هـذا ا

A.Bioy(اإلنصـات فهـي كالصـدى الـداخلي & A.Maquet, 2003 . كمـا أن يف هــذه )53-54:

املرحلة يقوم املعاجل بتقييم العالقة مع العميل بوضـع إجيابيـات وسـلبيات هـذه العالقـة مـن أجـل مواصـلة 

العملية العالجية. 

ي (املقابلة):التقنيات الفردية يف التحالف العالج.3.10

يستعمل املعاجل هذه التقنيات من أجل تقبل وضعية العميل بطريقـة غـري شـرطية ويضـغط علـى املقاومـة 

O(من أجل إقامة التحالف العالجي  & P.Fontaine,2000: . جيب على املعاجل عند اسـتعمال )81

املرجــوة وهــي حتســـن هــذه التقنيــات أن يكــون منــدفعا نشــطا وذلــك مــن أجــل أن يصــل إىل األهــداف 

A.Bioy(.العميل & A.Maquet, 2003 :61(

:األسئلة املفتوحة واملغلقة.1.3.10

األســـئلة املفتوحـــة هـــي الـــيت تســـتلزم إجابـــة واســـعة مـــثال: مـــا هـــو إحساســـك يف هـــذه اللحظـــة؟ 

�ƨºȀƳÂ�Ǻºǟ�ŚºƦǠƬǳʪ�ǲºȈǸǠǴǳ�ƶǸºǈƫ��ƨºȈƳȐǠǳ¦�ƨºǴƥƢǬŭ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�̈°Ȃǐƥ�ƨǴƠǇȋ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�¿ƾƼƬǈȇ

عميـل نظره، التعبري عـن مشـاعره، مواقفـه، انفعاالتـه، سـلوكياته، قيمـه. فهـذه األسـئلة تصـاغ مـن كـالم ال

فنركز على "نشاط الذات" الذي يستحق وصف أكثر دقة. على عكس ذلك األسئلة املغلقة هي الـيت 
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�ƨȈƟ¦ǂƳ¤Â�ƨȈǴǸǟ�ƾƳ�ÀȂǰƫ�ƨƥƢƳ¤�Â¢��§ ƢƠƬǯȏʪ�ǂǠǌƫ�ǲǿ��ºǯ��ȏ��Â¢��ǶǠǻ��ǲưǷ�̈®ƾŰ�ƨƥƢƳ¤�¿ǄǴƬǈƫ

.عـادة الصـياغةمثل كم الساعة؟ هذا النوع قليل االستعمال ويستعمل من أجل التحقق مـن اإلجابـة وإ
)A.Bioy & A.Maquet, 2003 :61-63(

:إعادة صياغة احملتوى.2.3.10

�ÃȂººƬƄʪ�ǚǨƬººŴ�À¢�ǶººǰǳÂ�Ãǂººƻ¢�©ƢººǸǴǯ�¾ƢǸǠƬººǇʪ�ǲººȈǫ�ƢººǷ�̈®Ƣººǟ¤�Ȇººǿ�ÃȂººƬƄ¦�ƨǣƢȈººǏ�̈®Ƣººǟ¤

قــدر اإلمكــان، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن أننــا قــد فهمــا جيــدا مــاذا أراد الشــخص مــن قولــه، فهــي ال 

Ʒ�Â¢�ǲºȇÂϦ�Ä¢�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ǾºȈǳ¤�ȄǤºǐȇ�Ǿºǻ¢�ǲºȈǸǠǳ¦�ǂǠºǌȈǧ��¿Ȑºǰǳ¦�Ŀ�Ãǂºƻ¢�ǂºǏƢǼǟ�Ä¢�̈®ʮ±�Â¢�Ƕºǰ

�¿ƢºººǸƬǿȏʪ�°ȂǠºººǌǳ¦�Ǿºººȇƾǳ�ƾºººǳȂȇ�ƢºººǷ��ƨºººǬȈǸǠǳ¦�ǾºººǈȈǇƢƷ¢�Ǻºººǟ�ŚºººƦǠƬǳʪ�Ǿºººǳ�¬ȂǸºººǈǷ�Ǿºººǻ¢�½°ƾºººȈǧ��ǾºººǸȀǧ�ĻÂ

A.Bioy(.واالنتباه من الطرف اآلخر & A.Maquet, 2003 :63-64(

إعادة صياغة االنفعاالت:.3.3.10

إعادة صياغة االنفعاالت يستلزم إعادة االنفعال واإلحساس الذي يظهر علـى الشـخص ويريـد 

التعبري عنه يف هذه اللحظة من أجل فهمها وفهم نفسـه بتعبـري خيـص ذلـك االنفعـال. تلـزم هـذه التقنيـة 

�Ƣºđاملعاجل على الرتكيز ليس فقط على ما يقولـه العميـل، ولكـن وبشـكل خـاص علـى الطريقـة الـيت يعـرب

أو املظــاهر اجلســدية لــه، أمــا األحاســيس الســلبية فيجــب إعــادة صــياغتها كبــاقي االنفعــاالت األخــرى، 

حىت يصبح العميل قادرا على التعبري عن انفعاالته السلبية كما يعرب عن اإلجيابية منها ويواجهها ويعيد 

A.Bioy(.تنظيمها & A.Maquet, 2003 :64-66(

:املشكلصياغة.4.3.10

املعلومـات اللفظيـة وغـري ]يؤول[صياغة املشكل هي عبارة عن عملية ينظم فيها املعاجل ويشرح 

إىل أهم أحداث حياته اليت تكون لنا املشكل، إذا هي الوصولأجلاللفظية الصادرة عن العميل، من 

�Â¢�ǽ¦ǂººǻ�ƢºǷ�ǶȈºǜǼƫ�̈®Ƣºǟϵ�¿ȂºǬǻ�À¢�ǖºǈƦǷ�ǲǰººǌƥ�Â¢��ǲºȈǸǠǳ¦�¾ʪ�ǲǤºǌȇ�ƢºǷ�©ƢºǸǴǰǳʪ�ǎ ȈºƼǴƫ�ƨºȈǴǸǟ

ǾƫȐǰºǌǷÂ�ǾºǋƢǠǷ�ǶºȀǧ�ń¤�ǲºȈǸǠǳʪ�¾ȂºǏȂǳ¦�ǲºƳ¢�ǺºǷ�ǲºȈǸǠǳ¦�ǺºǷ�ǾǠǸºǈǻ.)J.L.Hetu, 2000 :38-

39(

:االنعكاس.5.3.10

تعين هـذه التقنيـة إضـاحة املعـاجل للعميـل مـا فهمـه منـه يف هـذه اللحظـة، قـد تكـون عـن انفعـال 

عــن احســاس أو وضــعية معينــة، فهــي حماولــة فهــم وضــعية أو وجهــة نظــر العميــل، تســمح أيضــا بوضــع 

فهمــه مــن انفعــاالت وأحاســيس يف عمــااملوقــف يف البديهيــة مــا حــدث يف هــذه اللحظــة، فيعــرب املعــاجل 
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�ŚƥƢººǠƫ�ȄººǴǟÂ��Ƣººđ�ǲººȈǫ�Ŗººǳ¦�ƨººǬȇǂǘǳ¦�ȄººǴǟ��ƢººȈǜǨǳ�ǲººȈǫ�ƢººǷ�ȄººǴǟ�¦ǄººǯǂǷ��ƨǬƥƢººǇ�ƨȈǠººǓÂ�Â¢�ƨººǜƸǴǳهــذه ا

,J.L.Hetu(.اجلسد 2000 :55-58 ; A.Bioy & A.Maquet, 2003 :66-67(

:الصدى.6.3.10

تســتلزم إعــادة الكلمــات األخــرية الــيت لُِفظــت مــن العميــل مثــل الصــدى الــذي يرجــع الصــوت، 

ǾưȇƾƷ�¿ƢŤϵ�ǲȈǸǠǴǳ.)A.Bioyوذلك من أجل السماح  & A.Maquet, 2003 :67-68(

:التوضيح.7.3.10

�ǲºȈǸǠǴǳ�ƢƷȂºǓÂ�ǂưǯ¢�°ȂǷȋ¦�̧ƢƳ°ϵ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦��ȆǈǨǼǳ¦�«ȐǠǳ¦�Ŀ�¦Śưǯ�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƬǈƫ

إمياءاتـه، والتأكـد أن ملقابلة، أو انفعاالت ظهرت على وتنظيم أفكاره ومقرتحاته أو أحداث وقعت يف ا

املعاجل يشارك نفس األفكار وأت فهمه مطـابق ملـا قصـده العميـل، والفائـدة مـن هـذه التقنيـة هـي تنميـة 

�ȆºººǬȈǬƷ�¾Ƣºººǐƫ¦�ȂºººŴ��ª ¦ƾºººƷȋ¦�Â¢�©ƢȈǠºººǓȂǳʪ�ƨºººǘƦƫǂŭ¦�ǲºººȈǸǠǴǳ�ƨºººȈǜǨǴǳ¦�©¦°ƾºººǬǳ¦Â�ƨºººȈǴȈǴƸƬǳ¦�̈°ƾºººǬǳ¦

بتشـجيع العميـل علـى توضـيح ، مباشر، يف بعض احلـاالت جسـدي، انفعـايل وعقلـي؛ وذلـك ]صادق[

A.Bioy(.مــا يعــرب عنــه بطــرح األســئلة & A.Maquet, 2003 :69 ; L. Schmitt et al,

2012 :22(

الرتكيز على املوضوع (املشكل):.8.3.10

�ǂºǏƢǼǠǳ¦�°ƢºȀǛϵ�Ǯ ºǳ̄Â��ǲǰºǌŭ¦�«¦ǂƼƬºǇ¦�ǲºƳ¢�ǺºǷ�¾®ƢºƦƬŭ¦�ǄȈǯŗǳ¦�Ȃǿ�̧ȂǓȂŭ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦

�ȄºǴǟ� Ȃºǔǳ¦�ƢǘǴºǈȇ�À¢Â��Ǿºǳ�ƨºƯƾƄ¦�ƨȈƦƦºǈǳ¦�ǖƥ¦Âǂºǳ¦�®ƢºŸ¦�» ƾºđ�ǲǰºǌŭʪ�ƨºǘƦƫǂŭ¦�̈ǂºǓƢū¦�Â¢�ƨǬƥƢǈǳ¦

�ŀƢººǠŭ¦�¾ƢǸǠƬººǇʪ�Ǯ ººǳ̄�ǶƬººȇÂ��ƢººǷ�̧ÂǂººǌǷ�Â¢�ƨȈǠººǓÂ�Â¢��°Ƣººǰǧ¢��ǂǟƢººǌǷ�ǎ ººţ�̈®ƾººŰ�ƨººǘǬǻ األســئلة

,J.L.Hetu(.املفتوحـة كـأداة لرتكيـز العميـل علـى املشـكل 2000 :67 ; A.Bioy & A.Maquet,

2003 :70-71(

:املواجهة.9.3.10

ذلـــك بوضـــع بعـــض عناصـــر احلـــديث للوضـــوح واجلـــالء أكانـــت مشـــاعر، أفكـــار أو ســـلوكيات 

��ƢººȀǼǟ�Ʈ ȇƾººū¦�Ƥ ººǼƴƬȇ�Â¢�ƨººǴǿÂ�¾Â¢�ǺººǷ�ƢººȀȈǴǟ�ŐººǠȇ�ȏ�Â¢�Ǿººǳ�ƨƸººǓ¦Â�Ǻººǰƫ�Ń�Ŗººǳ¦Â�ǲººȈǸǠǳʪ�ƨººǬǴǠƬǷ

ما أو أنه خاطئ يف التعبري اجتياز وضعيةتسمح هذه التقنية للعميل أن يتعرف على مدى قدرته على 

�ǲºººǬǠǳ¦Â�ƨºººȀȇƾƦǴǳ�̈®ƢºººǔƬŭ¦�ǂºººǏƢǼǠǳ¦�ǞºººǓȂƥ�Ǯعـــن أحاس ºººǳ̄Â��ȆºººǨǼǳ¦�Â¢�®ƢºººǔƬǳʪ�ǆ ǯƢºººǠǷ�ǲǰºººǌƥ�ǾºººǈȈ

A.Bioy(.واملنطق مساعدين بذلك العميل على مواجهتها وإعادة تنظيمها وفهمها & A.Maquet,

2003 :71-72 ; Schmitt, 2012 :73(
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:الصمت.10.3.10

صـــمت املعـــاجل يســـتلزم عـــدم مقاطعـــة املواضـــيع أو التعـــابري االنفعاليـــة للعميـــل. كمـــا أن احـــرتام 

صـــمت العميـــل يعتـــرب مفتـــاح مـــن مفـــاتيح االســـتقبال الـــيت متثـــل حضـــور الـــواعي للمعـــاجل وعـــدم فهمـــه 

 عــن للوضــعية ورغبتــه يف معرفــة املزيــد، فعنــدما ال يقــاطع املعــاجل العميــل يســتمر هــذا األخــري يف التعبــري

�¾ƢººǠǨǳ¦�°Ȃººǔū¦Â�ȆǟȂººǳ¦��¾ƢººǠǨǳ¦�ƪ Ǹººǐǳʪ�ǶǟƾººǷ�Ǯ ººǳ̄Â�ǽ°Ƣººǰǧ¢(.للمعــاجل) للمعــاجلA.Bioy &

A.Maquet, 2003 :72-74(

:الرتكيب وامللخص.11.3.10

هــي شــكل مــن أشــكال إعــادة الصــياغة حيــث يقــوم املعــاجل بتقــدمي فرضــيات ملخصــة عــن املشــكل 

يفعـل العالقـة احلالـة ممـااملعـاجل علـى تعليقـات ، وتسمح بتحُصلل حول وضعية مااملالحظ لدى العمي

�Ǫºȇǂǘǳ¦�ǆ ǨǼºƥ�°ȂºǷȋ¦�ƢºǸȀǧ�ƾºǫ�ƢºǸĔ¢Â�°Ƣºǈŭ¦�ǆ ºǨǻ�ȄºǴǟ�ǲºȈǸǠǳ¦Â�ŀƢºǠŭ¦�À¢�ƾºǯƘƬǳ¦Â�ƨºȈǻÂƢǠƬǳ¦)O &

P.Fontaine,2000: . ميكننــا اســتعمال هــذه الطريقــة عنــدما ال نعلــم مــاذا نقــول أو كيــف )94-95

ميكننا إمتام احلصة.

 التقنيــات املســتعملة يف العالقــة التعاونيــة مــأخوذة مــن املدرســة اإلنســانية لكــار مالحظــة: معظــم

روجر واليت تقوم على مبادئ التمركز حول العميل والعالج املتمركز حول الشخص.

األساليب والتقنيات العالجية يف العالج املعريف السلوكي:.11

التقنيات السلوكية:.1.11

أو املعرفيـة (التعـديل اهليكلـةمـع إعـادةسـلوكيةالسلوكي أسـاليبالعالج املعريف تدمج عادة يف

العـالجيفكـربىأمهيـةالسـلوكيةاالسـرتاتيجياتإعطـاءميكـن.الشـاملالعـالجخطـةيفاملعـريف)البناء 

وأعـــراض ذهـــانالشـــديد،االكتئـــابحالـــةمثـــلشـــديدةأعـــراضالـــذين يعـــانون مـــناملرضـــىمـــعاملبكـــر

يف الســــــلوكيةالتــــــدخالتعلــــــىأساســــــااالعتمــــــاداملعــــــاجلنيبعــــــضســــــتطيعي.القطبــــــني أو الفصــــــام

©ʪ¦ǂǘººǓȏ¦بســيطة الرهــابالقهــري أوالوســواسمثــل)Friedman & Thase, 2007 :1930(.

نقدم لكم بعض االسرتاتيجيات السلوكية شائعة االستخدام:

الضبط الذاتية:.1.1.11

�ǶēƢǗƢºººǌǻ�ǲȈƴºººǈƬǳ�ȆǯȂǴºººǈǳ¦�ĿǂºººǠŭ¦�«ȐºººǠǳ¦�Ŀ�ÀÂ£ƾºººƦȇ�Ǻȇǀºººǳ¦�́ ƢƼºººǋȋ¦�ǶºººǜǠǷ�ǺºººǷ�Ƥ ºººǴǘȇ

، سـاعة بسـاعة علـى، األقـل ملـدة أسـبوع يف أو غريها من الظواهر ذات الصلةاليومية وحالتهم املزاجية، 

بدايــة العــالج، حيــث يقــوم املعــاجل بتشــجيع احلالــة علــى تســجيل حالتهــا املزاجيــة يف ســجل مكــون مــن 
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فهـــو أفضـــل إحســـاس 100أســـوء إحســـاس شـــعرت بـــه أمـــا 0نقطـــة، حيـــث أن 100إىل 0لم مـــن ســـ

. تستطيع احلاالت تسجيل درجـة مزاجهـا املرافـق لكـل )1979(بيك وآخرونشعرت به وهذا حسب 

,Dobson(نشــاط مســجل  2010 :283 ;M. Hersen et al, 2001 ، وذلــك عــن طريــق )596:

املعاجل للحالة من أجل تسـهيل عمليـة التسـجيل. كمـا أن هنـاك طريقـة جمموعة من اجلداول اليت يعدها 

أخـــرى لتســـجيالت املراقبـــة الذاتيـــة وذلـــك بتســـجيل املواقـــف الســـيئة خصوصـــا أو اجليـــدة والـــيت ميكـــن 

مناقشـــتها مـــع املعـــاجل يف احلصـــة القادمـــة. كمـــا يســـتطيع املعـــاجل هنـــا أن يســـتجوب احلالـــة عـــن األفكـــار 

,Dobson(.تاملصاحبة هلذه التسجيال 2010 :283 ;M. Hersen et al, 2001 :597(

التحكم يف التنفس:.2.1.11

�Ǻȇ°ƢººººŤ�©ȏƢººººū¦�ǶȈººººǴǠƫ�Ŀ�ǲººººưǸƬƫ�Ŗººººǳ¦Â��ǪººººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘººººǓ¦�«Ȑººººǟ�Ŀ�ƨººººǬȇǂǘǳ¦�ǽǀººººǿ�¿ƾƼƬººººǈƫ

��ǪººǴǬǳ¦�̈ƾººǋ�ǒ ººǨŬÂ�ƾººƟ¦Ǆǳ¦�ȆººǈǨǼƬǳ¦�¶ƢººǌǼǳ¦�¶ǂººǧ�ȄººǴǟ�Ƥ ººǴǤƬǳ¦�Ŀ�ƨººǠƳʭ�ŐººƬǠƫ�Ŗººǳ¦�ǶȈǴººǈǳ¦�ǆ ǨǼººƬǳ¦

�ƨºǳƢū¦�Ƥالتنفس البطيء والعم ȇ°ƾƫ�ƾǠƥ��ÄƾǟƢǐƬǳ¦�ȆǴǔǠǳ¦� ƢƻŗǇȏ¦�ǲưǷ�ǾǴưǷ�¥ƾȀǷ�ŚƯϦ�Ǿȇƾǳ�ǪȈ

علــى التطبيــق الســليم للمهــارات التنفســية نعلمــه كيفيــة اســتعماهلا مــع الوضــعيات املقلقــة أو الوضــعيات 

ƢŮ�ƨđƢǌŭ¦.)Friedman & Thase, 2007 :1931(

ـــــدريبها جيب ذكر نقطة مهمة وهي أن بعض احلاالت ال جتيد استعمال هذه  الطريقـــــة بعـــــد ت

�² ʫÂ�ÀƢǷƾȇǂǧ�ǺǷ�ǲǯ�Ãǂȇ��ƨȈǼǬƬǳʪ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦�ȄǴǟ)Friedman & Thase,

2007 :1931(�Ȑǰºººǋ�©ǂȀǛƘºººǧ��©ƢºººǸȈǴǠƬǳ¦�¦ƾºººȈƳ�ǶºººȀǨƫ�Ń�Ŗºººǳ¦�©ȏƢºººū¦�ǺºººǷ�ƨºººǟȂǸů�ƢºººǜƷȏ�ƢºººǸĔ¢

تجابتها للضغط النفسي، فعلى العكس مل ختفض من درجـة القلـق بـل زادت تنفسيا جد عميق عند اس

يف فرط النشاط التنفسي الزائد.

يقوم املعاجل بتدريب احلالة على كيفية التنفس الطبيعـي أثنـاء مواجهـة الوضـعيات املقلقـة، فـيعلم 

فس الســريع عنــد املعــاجل الــرمت والشــكل الســليم لعمليــة التــنفس، فتكــون هادئــة طبيعيــة علــى عكــس التــن

�Ƥ ººǇƢǼŭ¦�ƪ ººǫȂǳ¦�¿¦ŗººƷ¦�ǲººƳ¢�ǺººǷ�ƢȀđƢººǋ�ƢººǷ�Â¢�ƨººȇÂƾȇ�ƨǟƢººǇ�¾ƢǸǠƬººǇ¦�ǞȈǘƬººǈȇÂ��ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�ª ÂƾººƷ

إلبطـــاء التـــنفس ملعدلـــه الطبيعـــي. كمـــا تســـتعمل أيضـــا الصـــور املهدئـــة اإلجيابيـــة أثنـــاء عمليـــة التعـــديل 

ام هــذا الطــرق بشــكل التنفســي مــن أجــل خفــض درجــة القلــق. يف النهايــة يقــرتح املعــاجل ضــرورة اســتخد

ǪǴǬǴǳ�̈Śǈŭ¦�©ƢȈǼǬƬǳʪ�ǶȀǸǰŢ�ǄȇǄǠƬǳ�ǶǜƬǼǷ.)Friedman & Thase, 2007 :1931(
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):التحصني التدرجيي (التعريض للمواقف.3.1.11

�Ŗºǳ¦�©ȏƢºū¦�Ŀ�ǶƬºȇÂ��ƨȈºǈȈƟǂǳ¦�ȆǯȂǴºǈǳ¦�«ȐºǠǳ¦�Ƥيعترب ȈǳƢºǇ¢�ǺºǷ�ʪȂǴºǇ¢�ȆŸ°ƾƬǳ¦�śǐƸƬǳ¦

يكــون فيهــا ســلوك مثــل اخلــواف قــد اكتســب مرتبطــا بشــيء معــني أو حادثــة معينــة، فتســتخدم طريقــة 

). اهلـــدف مـــن هـــذه االســـرتاتيجية تســـريع 2000:174التعويـــد التـــدرجيي املنـــتظم (إجـــالل دمحم ســـرى، 

انطفــاء ردود أفعــال اخلــواف أو القلــق الشــرطي. حســب النظريــة الســلوكية فــإن اخلــوف معــزز عــن طريــق 

. مبــا أن القاعــدة يف اخلــوف واخلــواف غــري عقالنيــة، فاالســرتاتيجية القصــوة تبــىن علــى واهلــروبالتجنــب

ºǣ�ƲƟƢºƬǼǳ¦�ǺºǷ�ƨȈºǌŬ¦�ÀÂ®�¶ƢºǌǼǴǳ�ǒ ȇǂºǠƬǳ¦�̈®ʮ± ري السـارة)E. S. Friedman & M. E. Thase,

2007 أن ذلــك يقــوم بتقــدمي املعــاجل سلســلة مــن )2006:185(يوســف مــدن كمــا يضــيف .)1932:

©¦Śºººưŭ¦�ǽǀºººǿ�ǒ ȇǂºººŭ¦�Ǧ ºººǳϩ�ŕºººƷ�ƨºººȇȂǫ�Ľ�ƨǨȈǠºººǓ�©¦ŚºººưŠ�¢ƾºººƦȇ�ƨºººƳ°ƾƬŭ¦�©¦Śºººưŭ¦ ويبـــدأ يف تكـــوين ،

السلوك غري املرغوب فيه.استجابة مضادة بعد أن متكن املريض من التخلص من 

�©¦Śưŭ¦�ǽǀŮ�Ʋȇ°ƾƬǳʪ�ǒ ȇǂŭ¦�µ ǂǠȇ�Ľ��®ǂǨǳ¦�Ãƾǳ�» ¦ȂŬ¦�Śưƫ�Ŗǳ¦�©¦Śưŭ¦�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ƾǠƥ

�ƲƬººǼƫ�ȏ�Ʈ ººȈŞ� ƢƻŗººǇ¦�ƨººǳƢƷ�Ŀ�ȂººǿÂ��» ȂººŬ¦�ǺººǷ�ƨººƳ°®�ǲººǫϥ�ƢººȀȈǧ�ǂǠººǌȇ�» ÂǂººǛ�Ŀ�» ȂººƼǴǳ�ƨººƯƾƄ¦

)، 2000:174االستجابة الشاذة ويستمر التعريض على مستوى متدرج يف الشدة (إجالل دمحم سرى، 

وذلك بوضع سلم تدرجيي من األضـعف يف الوضـعية املقلقـة، ومبسـاعدة املعـاجل الـذي يعلـم احلالـة طـرق 

متكنــه مــن مواجهــة القلــق (االســرتخاء، الــتعلم الــذايت)، ومبســاعدة املعــاجل تطبــق احلالــة عنصــرا واحــدا يف 

جل أنــه ثبّــت الــيت ســبقتها ويكــون املــرة وال ينتقــل إىل العنصــر أو الدرجــة املواليــة إال بعــد أن يتأكــد املعــا

ذلــك بتــدريج يف الســلم املخــاوف مــن املوقــف حــىت يصــل غلــى أعلــى الســلم، يف بعــض احلــاالت يكــون 

Exposition[عرب تصور املواقف  « in vivo قبل التعريض للمثري يف الواقع، كما تستخدم الطـرق ]«

ĺȂºǇƢƷ�ƲǷʭǂºƥ�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�Ǯ ºǳ̄Â�ȆºǓ¦ŗǧȏ¦�°ȂºǐƬǳ¦�ǲºưǷ�ƨưȇƾū¦ يقـوم بتقـدمي معلومـات افرتاضـية عـن

:2000؛ إجـالل دمحم سـرى1999:175(كـالوس غـراوه وآخـرين، .املوقف اخلـوايف وكأمنـا الفـرد يعيشـه

174-175) ،(،E. S. Friedman & M. E. Thase, 2007 :1932(

الغمر: .4.1.11

هـــذا األســـلوب يقـــوم هـــو عكـــس أســـلوب التحصـــني التـــدرجيي، وفيـــه يـــتم تقـــدمي املثـــر (املوقـــف 

اخلوايف)، أو يتم وضع املريض أمام األمر الواقع يف اخلربة دفعة واحـدة علـى الطبيعـة. حيـث أن أسـلوب 

ǳʪ�œººǘǳ¦�«ȐººǠǳʪ�ÀƢǠƬººǈȇ�ƾººǬǧ��ǂººǷȋ¦�Â¢�ǒ ȇǂººŭ¦�ƾººǼǟ�ǪººǴǬǳ¦�ÃȂƬººǈǷ�ǞººǧǂȇÂ��ǂƫȂººƬǳ¦�Śººưȇ�ǂººǸǤǳ¦ عقــاقري
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�ƞºǨǘǼȇ�Â¢�ǂƫȂƬǳ¦�¾ÂǄȇ�ŕƷ�ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦�̈ƾǻƢǈŭʪ�ŀƢǠŭ¦�¿ȂǬȇÂ��©ʩƾȀŭ¦�ǲưǷ ،2012(دمحم الشـرقاوي:

56(

جدولة األنشطة: .5.1.11

أناحتمـــالʮǄºººǳ®¨)1(:شـــقنيذوالعـــالج املعـــريف الســـلوكييفاألنشـــطةجدولـــةمـــنالغـــرض

احتمــال أن إلزالــة)2(واحلصــة الســابقةجتنبهــا يف متقــدكــانالــيتاألنشــطةيفتشــاركســوفاحلالــة

املعـاجل، فـإنالطبيبمكتبيفالقراراختاذمتأنمنذ.النشاطيفالشروعيفعقبةبوصفهالقراراختاذ

Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ƪ ǴƦǫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋʪ�¿ȂǬƫ�À¢�ƨǳƢū¦�ȄǴǟ.يصبحعليها،تنفذ احلالة األنشطة املتفقالعندما

,Dobson(ينـاقش يف احلصـة املقبلـة هامـاموضـوعا 2010: جيـب علـى احلالـة ان تكـون نشـطة .)283

ومسؤولة عن أعماهلا وذلك من أجل الوصول إىل األهداف املرجوة يف العالج.

أووالسـرور،إتقـان،مـعتـرتبطالـيتتلـك)1(:أنـواعثالثـةمـناملقـررةغالبا مـا تكـون األنشـطة

¢ƢººĔولكــناملاضــييفجمزيــةكانــتƢººĔϥاحلالــةتــذكرالــيتتلــك)2(.الــذايتالرصــدخــاللجيــدمــزاج

آفاقــايفــتحأنواملعــاجلاحلالــةعليهــاوافــقالــيتاجلديــدةاألنشــطة)3(و.الراهنــةاملرحلــةخــاللجتنبــت

مسـاعدةاملعـريفاملعـاجلحيـاولاألنشـطة،جدولـةعند.مكافأةتقدميأومفيدةمعلوماتلتوليدجديدة

بعــد وميكــناملقــررة،األنشــطةمــعتتــداخلأناحملتمــلمــنالــيتاملعرفيــةأوالبيئيــةالعقبــاتبتوقــعاحلالــة

مـــن أجـــل تعـــديلهاأووتشـــكلهازمنيـــاجـــدولتهاأو ميكـــناحلصـــة،يفمناقشـــتهاالعقبـــاتهـــذهحتديـــد

,Ƣǿ°ʬ¡.)Dobsonمنالتقليلأوالعقباتعلىالقضاء 2010 :284(

النمذجة: .6.1.11

) ويقـــوم هـــذا األســـلوب علـــى A.Banduraالتقنيـــة العـــامل الكنـــدي ألـــربت بنـــدورا (وضـــع هـــذه 

وذلـــك بـــتعلم ســـلوك جديـــد عـــن طريـــق مالحظـــة الســـلوك اإلجيـــايب املعـــدل النمـــوذج،تقليـــد وحماكـــات 

»�ǂººǫ�Â¢�ƨȈƷǂººǈǷ�̈ƾǿƢººǌǷ�Â¢�ȆººƷ¦ ̈�للســلوك املــراداملعــاكس  Ȃ̄ººǸǼǴǳ�ȂȇƾººȈǧ�ǞǗƢººǬǷ�¿¦ƾƼƬººǇʪ��ǾººǴȇƾǠƫ

,Prervin(قصة ... إخل. 2005: 402-405 ; Afonso et al, 2012 :03-04(
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االسرتخاء: .7.1.11

تســـــمح للحالـــــة بوصـــــول إىل اســـــتجابة االســـــرتخاء، واســـــتجابة هـــــي جمموعـــــة التقنيـــــات الـــــيت

�ǖǤǔǳ¦Â�ǆ ǨǼƬǳ¦Â�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈ƾǋ�ǺǷ�ǒ ǨŬ¦Â��ǂǘŬ¦Â�Ƥ ǿƘƬǳ¦�ƨƳ°®�ǺǷ�ǒ ǨŬ¦�Ȇǿ� ƢƻŗǇȏ¦

�Â¢�ȆºǈǨǼǳ¦�ǖǤºǔǳ¦�ǺºǷ�ǒ ǨŬ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƬǈƫÂ��ƨƷ¦ǂǳʪ�®ǂǨǳ¦�ǂǠǌȇ�Ʈ ȈƷ��ÄȂǷƾǳ¦

دي الفيزيولوجي للحالة كاالسرتخاء العضلي واعادة التأهيـل القلق. ويركز االسرتخاء على اجلانب اجلس

التنفســي وكــذلك تركــز علــى اجلانــب العقلــي كاســتخدام التأمــل والتصــور. وهنــاك عــدة طــرق لالســرتخاء 

وذلــــك عــــن طريــــق الــــتقلص (Jacobson)العضــــلي مثــــل االســــرتخاء العضــــلي التصــــاعدي جلاكبســــون 

�» ǂºǗ�ǺºǷ�ƾºǠǷ�¾ȂºǯȂƫÂǂƥ�ǪºȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯ ǳ̄Â�©ȐǔǠǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǲǈǴǈƬŭ¦Â�°ǂǰƬŭ¦�ȆǴǔǠǳ¦� Ƣţ°ȏ¦Â

.D(.(Jacobson)جاكبسون  Servant, 2009 :01-02(

:جلسديةالتعريض لألحاسيس ا.8.1.11

�Ǻººǟ�ƨººǳƢū¦�Ãƾººǳ�µ ¦ǂººǟȋ¦�Ǧ ººǴƬű�«ƢººƬǻ¤�̈®Ƣººǟ¤�ȆǟƾƬººǈȇ�ƨººȈƟʮǄǨǳ¦�ǆ ȈººǇƢƷȌǳ�ǒ ȇǂººǠƬǳ¦ طريــق

�¿ƾººǠƥ�ǆ ȈººǇƢƷȋ¦�ǽǀººǿ�ǞººǷ�ƢººǸǴǫϦ�ǂººưǯ¢�ƢȈŸ°ƾººƫ�®ǂººǨǳ¦�ƶƦººǐȇ��µ ¦ǂººǟȋ¦�ǽǀººđ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ƨººǏƢŬ¦�Ǻȇ°ƢººǸƬǳ¦

�ŚººǰǨƬǳ¦�ń¤�Ǯ ǳǀººƥ�ǲººǐȇ��̈Śººǘƻ�Ǟººǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƪ ººǈȈǳ�ƢººĔ¢�ǶººǴǠȇ�ƢǷƾººǼǟ�µ ¦ǂººǟȋ¦�ǖȈººǈƦƫ�ƲƬǼƬººǈȈǧ�ƨººƷ¦ǂǳ¦

J.Goulet(.والقيام بسلوكيات أكثر مواءمة عند ظهور األعراض et al, 2013 :42(

لعب األدوار: .9.1.11

هــي طريقــة تقــوم علــى التمثيــل املســرحي املقــارب قــدر اإلمكــان لوضــعية عالئقيــة مــأخوذة مــن 

مشكل قد عاشتها احلالـة، أو قـد تعيشـها يف املسـتقبل، والـيت تسـتلزم -احلياة اليومية. تتعلق إذا بوضعية

¦�ǞºǷ�Ƣºē¦̄�ǖƦºǓ�ȄºǴǟ�ƨºǳƢūتدريبا أو اكتساب مهارة اجتماعية. واهلدف من هذه التقنية هي مساعدة 

خمتلـــف املمثلـــني داخـــل املســـرحية، وتعلـــم أيضـــا يف الـــتحكم علـــى املســـتوى الســـلوكي واملعـــريف لوضـــعية 

�ŀƢºººǠŭƢǧ�ȆƷǂººǈŭ¦�µ ǂººǠǳ¦�ȄººǴǟ�¿ȂººǬȇ�ȆǟƢººŦ�«Ȑººǟ�Ǻººǟ�̈°ƢººƦǟ�°¦Â®¢�Ƥ ººǠǳ��ƨƦǠººǏ�ƢººĔ¦�ƨººǳƢū¦�ƢȀǯ°ƾººƫ

�ǲººǯ�Ƥ ººǠǴƫ�Ľ��ƨȈƷǂººǈǷ�ƨººȇ¦Â°�ǞººǓȂƥ�ÀȂººǷȂǬȇ�©ȏƢººū¦�ǞººǷ�ƨǯ°Ƣººǌŭʪ حالــة دورا معينــا. تكــرر احلــاالت

هذه املقاطع املسرحية حىت تصبح قادرة على تعميمها يف الواقع، وعلـى املعـاجل أن يقـوم بتعزيـز التفاعـل 

.التعــاوين واملتبــادل بينـــه وبــني احلــاالت مـــن جهــة وبــني احلـــاالت مــع بعضــها الـــبعض مــن جهــة أخـــرى
)Cariou-Rognant et al, 2007 :06(
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رفية: التقنيات املع.2.11

أمـــا التقنيـــات احلالـــة،ســـلوكاألول لتعـــديلاملقـــاميفالســـلوكيةاإلجـــراءاتتســـتخدمحـــنييف

» ƾē�ƨȈǧǂǠŭ¦والسـلوكاالنفعـاليفالتغيـريأنترىاملعرفيةالنظريةألناملعريف،إىل التعديلƨºƴȈƬǻ�ļϩ

,Dobson(املعرفيــة التغــريات 2010 التقنيــات الــيت تســاعد يف نعــرض فيمــا يلــي جمموعــة مــن .)285:

التعديل املعريف:

التسجيل اليومي لألفكار األوتوماتيكية: .1.2.11

�ƨººǠƥ°¢�ǺººǷ�¾ÂƾººŪ¦�¦ǀººǿ�ÀȂººǰƬȇÂ��ƨººȈǰȈƫƢǷȂƫÂȋ¦�Ƣººǿ°Ƣǰǧ¢�ƨººǳƢū¦�ǾººȈǧ�ǲƴººǈƫ�¾ÂƾººƳ�¿¦ƾƼƬººǇʪ

،]االنفعاليـةالنتيجـةاملعتقـد،الوضـع،[العاطفـةاملعـريفالنموذجيفنقاطثالثمعأعمدة هامة تتوافق

ƨǧƢººǓȍʪيــتم ؛]الوظيفيــةاملعتقــداتأو"عقالنيــة"أكثــرأي[للمعتقــداتمضــادةأوبديلــةحلــولإىل

وذلــك يف الوقــت الــذي تواجــه فيــه احلالــة حالــة تــدريب احلــاالت علــى اســتخدام هــذا الســجل اليــومي

يقولـه هلـا مـاتفهـم)1(احلالـةأنمـناملعاجل متأكديكونأنجيبŅƢƬǳʪÂانفعالية غري سارة أو حمرية،

و.املختلفـةاألحاسيسعلىالتعرفǾǻƢǰǷϵ)2(.األمناط""أو،"انفعاالت"،"أحاسيس"املعاجل من

نالحـظأنمـن احلالـةاملعـاجليطلـبكما.مطابقة للوضعيات اليت تعاين منها احلالةأحكامتقدمي)3(

,Dobson(.هذا االنفعالخاللظهرالذيالفكريوالتيارالوضع 2010 :285(

االضــطرابأثنــاء حــدوثǶē¦Őººƻ�¾Ȑººƻ�ǺººǷاالنفعاليــةواحلالــةƨȈǠººǓȂǳʪ�ǶƬººēاحلــاالتمعظــم

احلاالت تـرىمنكما أن العديد.]"جيبينملألنهمشاعريجرحتلقد"املثال،سبيلعلى[العاطفي

خـــاطئأي شــيءأنإىلƨǧƢºººǓȍʪمعتــربااالنفعاليــة،لــردود األفعـــالاملباشــرالســـببأن الوضــعية هــي

تكمــن يف تعلــيماملعــريفاملعــاجلوظيفــة.املزعجــةأواالنفعــايل غــري املتكيفــةالفعــلردودإىليــؤديمعهــم

البدايـة،يفاألقـلاآلونـة؛ علـىتلـكيفوصـورها الذهنيـةرصـد وتسـجيل أفكارهـا األوتوماتيكيـةاحلالة،

ميكـن.امليزاتمنالعديد.أسئلة املعاجلعلىردارجعيذا أثرالتلقائيةاألفكارحتديديكونماوغالبا

علــىǶººǰūʪيســمحوالــذياختبارهــا،وبعــدقبــلالتلقــائي،الفكــر"يفاالعتقــاددرجــةتســجلللحالــة

ŚƯϦاالستجواب.)Dobson, 2010 :285(
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:تسجلهااليتاألسئلة حول املعتقداتمنأنواعثالثةعلى تطبيقاحلاالتوندرب

"صحة أو خطأ املعتقد؟علىالدليلهوما"

"املوقف أو احلدث؟هلذاالبديلةتفسرياتهيما"

"هيما°ʬȉ¦،صحيح؟املعتقدكانإذااحلقيقية"

.منطهـاأواحلالـةوضـعيةللتناسـب مـعميكـن أن يعـدلعام،بشكلسؤال من األسئلةكلجيب ذكر

)Dobson, 2010 :287(

تعديل األخطاء املعرفية: .2.2.11

التعـــديل املعـــريف يهـــدف إىل أخـــذ الفـــرد إىل الـــوعي التـــام مبوضـــعيته االنفعاليـــة أو التعـــرف علـــى 

�̈ƾǟƢººººǈǷ�ǞººººǷ��ƨººººȈǳƢǠǨǻȏ¦�©ƢȈǠººººǓȂǳ¦�ƨººººȀƳ¦ȂǷ� ƢººººǼƯ¢Â�ǞººººǴŮ¦�©ʪȂººººǻ�ª ÂƾººººƷ� ƢººººǼƯ¢�ňȐººººǬǟȐǳ¦�ǾººººưȇƾƷ

ϥ�ƢŮƾºƦȇ�À¢�ŘºǠŠ��ƢºȀƟƢǼƥ�̈®Ƣºǟ¤�ƨºȈǨȈǯ�ƾºǠƥ�ǺºǷ�ǶǴǠƬȇ�» ȂǇ�ǎ ƬƼŭ¦ فكـار أكثـر عقالنيـة، والـيت تكـون

,Dobson(أكثر جناعة وموافقة للوضعية. 2010 :287-288(

�ƨººȈǼȈǷϦ�©ƢȈǯȂǴººǇ�ǶȀȇƾººǳ�ÀȂººǰƫ�ƾººǫ��¿¦ǂººȇ�ƢººǷ�ȄººǴǟ� Ȇººǋ�ǲººǯ����ººººººǯ�ƨººȈǻȐǬǠǳ¦�ȏ�°Ƣººǰǧȋ¦�ȐưººǸǧ

Ǭººǈǳ¦�ƨǴƠººǇȋʪ�̈ƾǟƢººǈŭ¦�ȄººǴǟ�¿ȂººǬȇ�ĿǂººǠŭ¦�ǲººǸǠǳ¦�ÀƜººǧ�ƨººǷƢǟ�ƨǨººǐƥÂ��̈ǂǸƬººǈǷ�ǲººǷ¦ȂǠǯ�ŐººƬǠƫ�Ŗººǳ¦Â راطية

احلالــةتــذكرالبطاقــاتالــيت ســيتم عرضــها يف العنصــر التــايل وذلــك بوضــع جمموعــة مــن البطاقــات، هــذه

ƢĔ¢مث تقـوم بتعمـيم .لآلخـريناملتحيـزالتفكـريأوللمبالغـةعرضـةهـوالنـاس،مجيـعمـعاحلـالهوكما

�ƨºººȈǯ¦°®ȍ¦� Ƣºººǘƻ¢�ȄºººǴǟ�» ǂºººǠƬǳ¦�ƾºººǠƥ�ƨđƢºººǌǷ�Ãǂºººƻ¢�©ƢȈǠºººǓÂ�ȄºººǴǟ�ƨºººǫƢǘƦǳ¦�ǽǀºººǿالـــيت حـــدثت هلـــا.

)Dobson, 2010 :287-288(

حلوار واألسئلة السقراطية:ا.3.2.11

، تعتـــرب أصـــعب تقنيــــة يســـتخدمها املعــــاجل يف العـــالج املعــــريف الســـلوكي خاصــــة املبتـــدئني مــــنهم

ويكون من خالل توجيه أسئلة مفتوحة تدور عادة حول األفكار األوتوماتيكية السلبية واملختلة وظيفيا 

لـدى املــريض وتعمـل مثــل هـذه األســئلة علـى حــث املــريض علـى التفكــري بنفسـه ولــيس جمـرد قبــول وجــه 

)، وهذه بضع منها:2007:194نظر املعاجل (طه عبد العظيم حسني، 

يف هذه الفكرة؟ما هو اجلزء العقالين 
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�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀǿ�ƨƸǏ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǺǿŐƫ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�ȆǿƢǷ

�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀǿ�Ƙǘƻ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǺǿŐƫ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�ȆǿƢǷ

هل تستطيع رأيتها بطريقة أخرى؟ أو من زاوية أخرى؟

هل هذا خطري جدا؟

ما هو أسوء شيء تتوقع حدوثه؟

ما هو األفضل لديك؟

ما هو األكثر احتماال للوقوع لديك؟)J. Goulet et al, 2013 :37(

هـــــذه األســـــئلة وغريهـــــا تنطـــــوي علـــــى عـــــدة فوائـــــد منهـــــا تســـــهل قيـــــام احلالـــــة برتمجـــــة األفكـــــار 

�ƢŲ�ƢȀǫƾǏÂ�ƢȀƬƸǏ�ǺǷ�ǪǬƸƬǳ¦�ǺǰŻ�µ Âǂǧ�ń¤�³ ƢǬǼǳ¦�ǲƦǬƫ�ȏ�ƨȈȀȇƾƥ�¦°ȂǷ¢�ƢĔÂǂȇ�Ŗǳ¦�©¦®ƢǬƬǟȏ¦Â

)2007:195عظيم حسني، (طه عبد ال.يسهل عملية التجريد وطرح البدائل من جانب احلالة

العالج اجلماعي املعريف السلوكي:.12

: "العـالج اجلمـاعي علـى أنـه عـالج عـدد مـن املرضـى )2000:133(دمحم سـرىتعرف إجالل 

�½ȂǴººǇ�Ŀ�ƨººǟƢǸŪ¦�ǂººƯ¢�ǲǤƬººǈȇÂ��̈ŚǤººǏ�ƨººȈƳȐǟ�ƨººǟƢŦ�Ŀ�ƢººǠǷ�Ƕēʪ¦ǂǘººǓ¦Â�ǶēȐǰººǌǷ�ǾƥƢººǌƬƫ�Ǻȇǀººǳ¦

�¾®ƢƦƬǷ�ŚƯϦÂ�ǲǟƢǨƫ�ǺǷ�®¦ǂǧȋ¦ بينهم بعضـهم بعـض وبـني املعـاجل ممـا يـؤدي إىل تغيـري سـلوكهم املشـكل

Freeman(فريــدمانملضــطرب". مــا ذهــب إليــه أو ا et al, 2004 حيــث يــرى أنــه العــالج )199:

اجلمــاعي املعــريف الســلوكي يهــدف إىل االقتصــاد يف املــدة الزمنيــة واجلهــد، فيقــوم علــى تقلــيص واختصــار 

�Ŀ�ƨºůƾŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬǷ�ǲǰǌƥ�ƨȈǼƦǷ�Ǿů¦ǂƥÂ�ǲǰǌŭ¦�ȂŴ�ǾƳȂǷÂ�Ãƾŭ¦�Śǐǫ�«Ȑǟ�ȂȀǧ�«ȐǠǳ¦

العالج. 

اجلماعة العالجية: .1.12

أفــراد يف اجلماعــة الواحــدة، هــذا علــى 10أفــراد إىل غايــة 4يــة مــن تضــم عمومــا اجلماعــة العالج

��ƨºǴƟƢǠǳ¦�ǺǷ�®¦ǂǧϥ�ƨƥȂƸǐǷ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�ƨȈƳȐǠǳ¦�ǎ ǐū¦�°¦ǂǣ فرميـانحيـث يـرى)Freeman et

al, 2004 أن جيـب أن تكـون هـذه اجلماعـة متجانسـة علـى الـرغم مـن أن هنـاك فوائـد وعواقـب )199:

إال أن العديـد مـن واملشكل،للجماعة املتجانسة أكان ذلك على مستوى السن، اجلنس، التشخيص، 

املختصـــني يعملـــون علـــى عامـــل التشـــخيص واملشـــكل املتجـــانس كعامـــل ضـــروري وأساســـي يف تكـــوين 

اجلماعة.
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احلصة العالجية يف العالج اجلماعي على األقل ساعة ونصـف السـاعة، هـذا بصفة عامة تدوم

��¬ŗººººǬŭ¦�ƨººººȈƳȐǠǳ¦�©ƢǗƢººººǌǼǳʪ�ÀȂººººǷȂǬȇ��ƨººººǷƾǬŭ¦�̈ƾººººǼƳȋ¦�¦ȂººººǸȀǨȇ�À¢�ƨººººǟȂǸĐ¦� Ƣººººǔǟȋ�ƶǸººººǈȇ�ƢººººǷ

Freeman(.وخيرجون بنتيجة حول احلصة et al, 2004 :199(

أشكال العالج اجلماعي:.2.12

العالج اجلماعي املفتوح:.1.2.12

هــــو العــــالج النفســــي أن العــــالج اجلمــــاعي املفتــــوح )2000:134(اجــــالل دمحم ســــرىتــــرى 

�ƾºººƷ¢�«ǂºººƻ�¦̄¤�Ʈ.اجلمـــاعي الـــذي يكـــون مفتـــوح ألعضـــاء جـــدد ºººȈŞ�ƨºººǟȂǸĐ� Ƣºººǔǟ¢�½ƢºººǼǿ�À¢�řºººǠȇ

يقـــوم املعــاجل يف هـــذا النـــوع مــن العـــالج اجلمـــاعي بتقيــيم وحتضـــري املشـــاركني آخـــر؛األعضــاء حـــل حملــه 

ȐººǠǳ¦�Ŀ�ǂººǋƢƦƫ�Ŗººǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂººǧ¢�°ƢººȈƬƻ¦�ǲººƳ¢�ǺºǷ�ƨººȇ®ǂǧ�©ȐƥƢººǬǷ�ǪººȇǂǗ»�بشـكل جيــد، وذلــك عـن

وتستفيد منه ومن التجربة بشكل جيد وسـرعة. التحضـري املسـبق للنمـوذج املعـريف السـلوكي يكـون مهـم 

يف هذا الشكل، فعلـى األقـل يقـدم للمشـارك تعليمـات حـول النمـوذج املعـريف السـلوكي قبـل الشـروع يف 

مــاعي مــن طــرف إمــا العــالج النفســي الفــردي، قــراءة حــول هــذا النمــوذج أو تقــدمي نشــاط العــالج اجل

يُقـِدم هـذا النـوع مـن العـالج حـول النمـوذج، أو حصـص توجيهيـة مـن طـرف خمـتص نفسـي أو معـاجل.

�Ƕǿ°ƢºººƦƬǟʪÂ��ǖººǌǼǳ¦�ȆºººƳȐǠǳ¦�« Ȃ̄ººǸǼǳ¦�ȄºººǴǟ�ǽƾǟƢººǈǷÂ�ŀƢºººǠŭ¦�ǺººǷ�ǲºººǯ�ƾººǸƬǠȈǧ��śŪƢºººǠǷ�ǲººǫȋ¦�ȄººǴǟ

�ƨººººǟȂǸĐ¦�ƨººººǧƢǬƯ�ǲººººǬǻ�ƨȈǳÂƚººººǈǷ�ǶȀȈººººǴǟ�ǞººººǬƫ�ƨººººǟȂǸĐ¦�Ŀ�śǸ]��ƾººººǟ¦Ȃǫ��©ʮǂººººǜǻ�řººººǠȇالعنصــــرين الــــدائ

�Ŀ�ÀȂºǰȇ�ƲǷʭǂºƥ�ƢǷƾºǬȇ�À¢�śŪƢºǠŭ¦�ȄºǴǟ�Ƥ]مسؤوليات، تعليمات حول أسس العالقـة العالجيـة ºŸ��

�̧ƢǘƬºǈŭ¦�°ƾºǫ�ǒ ºǨŬ¦�Â�ǶǴǠƬºǳ¦�Ŀ�½°ƢºǌǷ�ǲºǯ�· ȂºǜƷ�ǺºǷ�Ǟºǧǂǳ¦�ǲºƳ¢�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞȈŦ�¾ÂƢǼƬǷ

Ȃ¿االلتبــــاس والضــــغط علــــى املشــــاركني. ويشــــري مــــن درجــــة ººººǳʮ)Yalom, إىل جمموعــــة مــــن )1983

اإلرشادات نذكر منها:

�«ȐǠǳ¦�Ŀ�ȆǨȈǬưƬǳ¦Â�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�Ƥ ǻƢŪʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦

 .وضع جدول أعمال يومي فعال وذي معىن

.حيافظ على جدول األعمال اليومي

�Ȇººǫʪ�ǞººǷ�«ȐººǠǳ¦�Ŀ�ƨººǷƾǬŭ¦�©ƢǗƢººǌǼǳ¦�ǖººƥ°�ȄººǴǟ�ǲººǸǠǳ¦احليــاة اليوميــة للمشــارك.)A.

Freeman et al, 2004 :201(
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العالج اجلماعي املغلق: .2.2.12

�Ŀ�ǲƻƾºººȇ�ȏ�Ʈ ºººȈŞ�ǪºººǴǤǷ�ǲǰºººǋ�ǀºººƻϩ�Ʈ ºººȈƷ�¾Âȋ¦�ǲǰºººǌǳ¦�ǆ ºººǰǟ�«ȐºººǠǳ¦�ǺºººǷ�ǲǰºººǌǳ¦�¦ǀºººǿ

العــالج أعضــاء جــدد، ويكــون حتــت موضــوع معــني ومشــكل مشــرتك، واملخصــص لتقــدمي جمموعــة مــن 

�ƲǷʭŐººǳʪ�ǀººƻȋ¦�ŀƢººǠŭ¦�ȄººǴǟ�Ƥ ººŸ�«ȐººǠǳ¦�ǺººǷ�̧ȂººǼǳ¦�¦ǀººǿ�Ŀ��«ȐººǠǳ¦�Ŀ�śǯ°ƢººǌǸǴǳ�̈®ƾººƄ¦�» °ƢººǠŭ¦

Freeman؛ 2000:134ألعمال بكل حذافريه وبشكل دقيق وحذر (دمحم سرى، العالجي أو جدول ا

et al,2004 ) وهذا الشكل من العالج هـو الـذي اختـذه الباحـث كنمـوذج يف العـالج املقـرتح يف 201:

موضوع البحث.   

مالحظة

يســتخدم يف العــالج املعــريف الســلوكي اجلمــاعي نفــس التقنيــات املســتخدمة يف العــالج املعــريف الســلوكي 

�ǲǸǠƬºǈȇ�ƢºǸǯ��ƨºǟȂǸĐ¦�ǲºƻ¦®�ȆºǨȈǬưƬǳ¦Â�ȆºǸȈǴǠƬǳ¦�Ƥ ºǻƢŪ¦�ȄºǴǟ�Ǆºǯǂȇ�ȆǟƢºǸŪ¦�«ȐºǠǳ¦�À¢�ȏ¤��Ä®ǂǨǳ¦

أساليب التعريض ولعب األدوار والنمذجة.  

املعـــريف الســـلوكي يســـتخدم جمموعـــة مـــن الطـــرق والتقنيـــات نســـتنتج ممـــا عرضـــناه أن العـــالجخالصـــة:

والوســـائل الـــيت تقـــوم علـــى أســـس علميـــة ومنهجيـــة مدروســـة، كمـــا أنـــه عـــالج خمصـــص وموجـــه جلميـــع 

§�ƾƷ�ȄǴǟاال ¦ǂǘǓ¦�ǲǯ�«ȐǠƥ��©ʪ¦ǂǘǓة�©ʪ¦ǂǘºǓ¦�Ŀ�ƨºǏƢƻ�«ȐºǠǳ¦�̈ƾºǷ�ǂºǐǬƥ�Ƣºǔȇ¢�ǄȈǸƬȇÂ��

�¿¦ƾƼƬºǇʪ�Ǯ ºǳ̄Â��«ȐºǠǳ¦�ƨºǟƢų�ǺºǷ�ƾºǯƘƬǳ�ƨºȈƳȐǠǳ¦�ƨºȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�œȇǂºƴƬǳ¦�ƲȀǼŭ¦�¿ƾƼƬǈȇ�ƢǸǯ��ǪǴǬǳ¦

�Â¢�©ȏƢººƸǴǳ�ƨººȈǳƢưŭ¦�ƨȈººǈǨǼǳ¦�ƨƸººǐǳ¦�ń¤�¾ȂººǏȂǳ¦�ǲººƳ¢�ǺººǷ�Ǯ ººǳ̄Â��©ʭƢȈƦƬººǇȏ¦Â�ǄººƟ¦Âǂǳ¦�ǺººǷ�ƨººǟȂǸů

ǶēʭƢǠǷ�ǺǷ�Ǧ ȈǨƼƬǳ¦�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ.



الفصل الثالث:

اضطراب اهللع وخواف األماكن 

املفتوحة

:متهيد

):املفتوحة (العموميةتعريف اضطراب اهللع وخواف األماكن .1

2.�Ǻ ǯ ƢǷȋ ¦�» ¦Ȃ ƻÂ�Ǟ ǴŮ¦�§ ¦ǂ ǘ Ǔ ¦�ƺ ȇ°ʫاملفتوحة:

الوصف االكلينيكي:.3

:املفتوحةتشخيص نوبة اهللع وخواف األماكن .4

:املفتوحةاألماكن انتشار اضطراب اهللع وخواف.5

:املفتوحةالدراسة العرضية لنوبة اهللع وخواف األماكن .6

أسباب نوبة اهللع وخزاف األماكن املفتوحة:.7

8.�Ǻ ǯ ƢǷȋ ¦�» ¦Ȃ ƻÂ�Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ Ǽǳ�ƨȇ®ƢȈǠǳ¦�¾Ƣǰ ǋ ȋ :املفتوحة¦

DSM(حسب املفتوحةالتشخيص التفريقي الضطراب اهللع وخواف األماكن .9 V(:

البدء، التطور، والتنبؤ:  .10

خالصة:
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متهيد: 

�ǂºººưǯȋ¦�ǪºººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘºººǓ¦�śºººƥ�ǺºººǷأو العموميـــةاملفتوحـــةيعتـــرب اضـــطراب اهللـــع وخـــواف األمـــاكن 

�©ȏƢººūƢǧ��µ ¦ǂººǟȋ¦�ǽǀººǿ�Ǻººǟ�ǶƳƢººǼǳ¦�ȆººǈǨǼǳ¦�Ńȋ¦Â�µ ¦ǂººǟȋ¦�̈ƾººǋ�ƨººȈƷʭ�ǺººǷ�ƢººǨǼǟ�ǂººưǯȋ¦Â�¦°ƢººǌƬǻ¦

°̈ǂººǰƬǷÂ�̈ƾȇƾººǋ�ǞººǴǿ�©ʪȂººǻ�ǺººǷ�ňƢººǠƫ،ººŦʭ�Ǯ ººǳ̄�ÀƢººǯ¢عــن تعرضــها ملواقــف خوافيــة أو خوفهــا مــن ا

�Ãǂººƻ¢�̈ǂºǷ�©ʪȂºǼǳ¦�Ǯ ºǴƬǳ�µ ǂºǠƬǳ¦]هــذا الفصـل يعـرض الباحـث أدبيــات ويف،]أو اخلـوف مـن اخلـوف

.البحث اليت تعرفنا على هذا االضطراب وتشخيصه وعرض خمتلف أعراضه

):العمومية(املفتوحةتعريف اضطراب اهللع وخواف األماكن .1

) يعـرف الـدليل التشخيصـي واإلحصـائي الرابـعDSM IV TR�ƢºĔ¢�ȄºǴǟ�ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ��"مرحلـة

�ª،مفاجئة ومعاودة خلوف أو رعب،حمددة ÂƾƷ� ƢǼƯ¢��ƨŷ¦ƾǷ�ƨƯ°Ƣǯ�ª ÂƾŞ�°ȂǠǌǳʪ�ƢƦǳƢǣ�ƨƥȂƸǐǷ

��°ƾºǐǳ¦�Ŀ�¿ȏ¡��Ƥ ǴǬǳ¦�©Ƣǫ®�̈®ʮ±��² ƢǨǻȋ¦�̧ƢǘǬǻʪ�² ƢǈƷȍƢǯ�µ ¦ǂǟȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǂȀǜƫ�ƨƥȂǼǳ¦

�ƶƦººººǐȇ�À¢�ǺººººǷ�» ȂººººŬ¦Â�¼ƢººººǼƬƻȏ¦Â�ƨººººƥ¦ǂǤǳʪ�² ƢºººǈƷȍ¦ الفــــردʭȂººººǼů أن أو©¦ǀººººǳʪ�ǶǰƸƬººººǳ¦�ƾººººǬǨȇ".

)American Psychiatric Association, 1992/1993 :493(

 فيعرفـه (املفتوحـةأمـا خـواف األمـاكنDSM IV TR حالـة مـن القلـق أو التجنـب ") علـى أنـه

املرتبطة مبكان أو وضعية، أين يكون من الصعب اهلروب أو وصول النجدة عند حدوث نوبـة اهللـع أو 

APA,1993(."اهللعاعراض اضطراب  :493(

 مل خيتلـف الـدليل التشخيصـي واإلحصـائي اخلـامس)DSM V) (American Psychiatric

Association, 2012/2013 نوبــة اهللــع هــي ارتفــاع "تعريفــه لنوبــة اهللــع علــى مــا ســبقه: يف)208:

مفاجئ، حاد وشـديد للخـوف الشـديد أو الرعـب وعـدم الراحـة والقلـق الشـديد الـذي يصـل إىل ذروتـه 

علـى فيـهيظهـر خالل دقائق، والذي يكون مصـحوبة مبجموعـة مـن األعـراض اجلسـدية واملعرفيـة، والـيت 

."األقل أربعة أعراض من أعراض اهللع

 كما مل خيتلـف)DSM V) (APA, 2012/2013 املفتوحـةيف تعريفـه خلـواف األمـاكن )217:

عن نظريه: 
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خيشـون أو خيـافون مـن وضـعيتني املفتوحـةأن األشخاص الذين يعانون مـن خـواف األمـاكن "

أو أكثـــر مـــن الوضـــعيات التاليـــة: ركـــوب وســـائل النقـــل، التواجـــد يف أمـــاكن مفتوحـــة، التواجـــد يف 

أماكن مغلقـة، أن يكونـوا يف سلسـلة االنتظـار أو يف وسـط احلشـود، أو أن يكونـوا لوحـدهم خـارج 

�Ƕē°ƾººǫ�¿ƾººǟقــة حــولى هــؤالء األفــراد أفكــار مقلحيــث تســتحوذ علــ،املنــزل يف وضــعيات أخــرى

على اهلروب أو عدم متكن اإلسعاف من الوصول إليهم عنـد حـدوث نوبـة هلـع أو أعـراض أخـرى 

ºººǠǴǿ�ª ƾºººŢ�©ƢȈǠºººǓȂǳ¦�ǽǀºººǿ��Ƕē¦°ƾºººǫ�ǺºººǷ�ǲºººǌƫلـــدى الفـــرد وغالبـــا مـــا تكـــون متجنبـــة اوخوفـــا

."وتستلزم مرافقة أحدهم

źنبذة .2 °ʫاملفتوحةاضطراب اهللع وخواف األماكن ية حول:

DSM(أسـتعمل مصـطلح اضـطراب اهللـع يف الـدليل التشخيصـي واإلحصـائي الثالـث  III( والـذي

ة الثانويــة للقلــق حبــدوث نوبــة حــادة مــن القلــق والــيت ذكــرت حتــت مصــطلح نوبــة يشـمل احلــاالت املرضــيَّ 

J.D.Guelfi(اهللـع أو نوبـة احلصـر  & F.Rouillon, 2012 هـذه احلالـة مـن القلـق يف الواقـع ،)208:

Westphal(ل اســتفيمت حتديــدها مــن طــرف العــامل األملــاين و  حيــث وضــع مصــطلح أغورفوبيــا  )1871

« agoraphobie »�ƪ ǯƾºǼȈƥ��ǞǓÂ�Ǯ ǳ̄�ǲƦǫ�ƨǼǇÂ�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ)Benedikt 1870(

ذكـــــر يف املفتوحــــةيف األمـــــاكن ار¦platzschwindel[�Âƾººººǳʪ�°ȂǠºººººǌǳ¦�řººººǠȇ�Äǀºººººǳ[املصــــطلح األملــــاين 

)David H. Barlow, 2002: ؛ مث نقـل هـذا املصـطلح إىل فرنسـا عـن طريـق لـوجران دو صـول )328

.H(1878سـنة  Legrand du saulle( حيـث أشـار هـذا األخـري يف ذلـك العصـر علـى دور الرئيسـي

كمــا كانــت هنــاك جمموعــة ،الــذي يلعبــه اخلــوف مــن األعــراض اجلســدية يف تطــور هــذا اجلــدول العيــادي

.J.M(مــن التســميات واملواصــفات الــيت أطلقــت علــى هــذه األعــراض، كالقلــب ســريع التهــيج  Da

Costa( العصاب العصيب القليب ،)M. Krishaber1872( الوهن العصيب الدوري ،)M.E. Cohen

et P.D. White( أو القابليــة لتشــنج ،]Spasmophilie[(C. Klotz)ء علــى ، حيــث ركــز هــؤال

�ǂºǐū¦�§ ƢºǐǠǯ�©ʪ¦ǂǘºǓȏ¦�ǽǀŮ�ȆǓǂŭ¦�ȆǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ȄǴǟ�ÀÂǂƻ¡�Ǆǯ°�śƷ�Ŀ�ÄƾǈŪ¦�Ƥ ǻƢŪ¦

.S(لسـيغموند فرويـد  Freud J.D.Guelfi(يف )1895 & F.Rouillon, 2012 ، كمـا )208-209:

.M(وضع  Roth( يف كل احلـاالت هـؤالء العيـاديني  اسـتنتجوا أن ،مصطلح القلق الرهايب1960سنة
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�ȏ¤��ǞºǴŮ¦�µاملفتوحـةاملشكل الرئيسي يف نوبة اهللع وخواف األمـاكن  ¦ǂºǟϥ�ǪºǴǠƬŭ¦�» ȂºŬ¦Â�ǪºǴǬǳ¦�Ȃºǿ

«�املفتوحةأن النتيجة املتعرف عليها هي أن خواف األماكن  ȂŬ¦�ǺǷ�» ȂŬʪ��ǄȈǸƬȇ.)David H.

Barlow, 2002 :329(

أعيــد والعــالج الــدوائيالثــاين مــن القــرن العشــرين، إثــر تطــور العــالج املعــريف الســلوكي يف املنتصــف

ويف ســـنه ،والظهـــور التطـــوري ملصـــطلح اضـــطراب اهللـــع،النظـــر يف املصـــطلحات التطـــوري ملـــرض القلـــق

1969،�°ƢººǌƬǻ¦�ǞººǷ�ƨǬººǇƢǼƬŭ¦�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�©ƢȈǠººǓȂǴǳ�ȆǴǷƢººǠǳ¦�ǲººȈǴƸƬǳ¦�ƲƟƢººƬǻ�ȄººǴǟ�®ƢººǸƬǟȏʪÂيف النســبة ها

.I.M(السكانية العامة، حيث اقرتح ماركس  Marks ثالث جمموعات رئيسية للخوف )1969-1987

�ǄºȈǯŗǳʪÂ�ǆةمـوازاو ،، اخلواف البسيط واخلواف االجتماعياملفتوحةاملرضي: خواف األماكن  ǯ°ƢºǷ�ǞºǷ

الـــيت حتـــدثها، فـــرق  جنبيـــةتImipramine(ǳ¦�©ƢȈǯȂǴºººǈǳ¦Â�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ȄºººǴǟ(علـــى فعاليـــة اإلمييربامـــني 

.D(كاليــن  Klein( بــني اضــطراب اهللــع والقلــق املعمــم وذلــك جبمــع أعراضــه حتــت مــا 1981ســنة

agoraphobie»)J.D.Guelfi».(املفتوحــة) املفتوحــةيســمى خبــواف األمــاكن  & F.Rouillon,

2012 :209(

الوصف االكلينيكي:.3

نوبة اهللع: .1.3

ʪȂººǻ�ª©�يتميــز اضــطراب اهللــع ÂƾººŞ اهللــع املتكــررة، حتــدث إمــا بــدون ســبب منشــط أو أثنــاء

ƨǳƢƸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�̈ǂǘƻ�Â¢�̈®ƾȀǷ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǠǓȂǳ¦�ǒ ǠƦǳ�ƨȀƳ¦ȂǷ.)Q. Debray; B. Granger ;

F. Azaïs, 2010 :164(

دة، وبثــراء مظاهرهــا االكلينيكيــة ȇƾººǋÂ�̈®ƢººƷ��ƨººƠƳƢǨǷ�ǪººǴǫÂ�ǂººǐƷ�©ʪȂººǻ�Ǻººǟ�̈°ƢººƦǟإذن هــي 

ــــة يف االســــتعجاالت للبحــــث عــــن العــــالج فــــراد الــــذين جنــــد األ يعــــانون منهــــا يعــــاودون املكاتــــب الطبي

ƨȇȂºǔǟ�ʪƢƦºǇ¢�µعـوإعطائها األ ¦ǂ، فتبـدء نوبـة اهللـع بطـور مـن بضـع دقـائق حيـث حتـدث جمموعـة مـن

تظهـر احلالـة خوفـا مـن املـوت، فتجـد نفسـها ضـائعة، مـذعورة، ف،السلوكية واملعرفيـةو األعراض اجلسدية 

أعــراض اجلهــاز العصــيب النبــايت يف املســتوى فتظهــر ،قــادر علــى فهــم طبيعــة مــا تشــعر بــهمشوشــة، غــري 

ȏ¡��ƨºƻÂ®��¼ǂǠƫ��ǆ¿�كاألول عنيفة وغري متحكم فيها ǨǼƬǳ¦�ǂǈǟ��ƨȈƦǴǫ�ƨǸƴǿ��Ƥ ǴǬǳ¦�ÀƢǬǨƻ�̈®ʮǄ
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فاحلالة ختـاف مـن أن متـوت، أن تفقـد ،أو تنفسيأو قليبث وعائياديف الصدر واخلوف من وقوع ح

ǞºººǴŮ¦�ƨºººƥȂǻ�̈ŗºººǧ�¾ȂºººǗ�ȄºººǴǟ�ǪºººǴǬǳ¦Â�ǂºººǐūʪ�²فهـــي ��ƢēƢȈǯȂǴºººǇ�Ŀ�Ƕالـــتحك ƢºººǈƷȎǳ�ƨȈƸºººǓ، حيـــث

�ƶƦººǐƫ�ǆ ººǰǠǳʪ�Â¢��̈ƾººƴǼǳ¦�ƨººǳƢū¦�ƾººš �ŕººƷ�Ǻººť�Äϥ�ƨººȈƦǼšÂ�ƨººǨȈǼǟ�ƨººȈƥÂǂǿ�ǲººǠǧ�®Â®°�Ƣººǔȇ¢�ǚººƷȐǻ

20تــرتاوح مــدة نوبــة اهللــع بصــفة عامــة مــا بــني ،خـائرة القــوى، مرتبكــة، مصــحوبة بنفــي الــذات والواقــع

30ǲººǫ¢�Â¢�ǂººưǯ¢�ÀȂººǰƫ�À¢�ǺººǰŻ�Ʈو ººȈƷ��̈ƾººƷ¦Â�ƨǟƢººǇ�ń¤�ǲººǐƫ�ƢººǷ�¦°®ʭÂ��ƨººǬȈǫ® مــن حيــث املــدة]

.Q(.حسب درجة تطور النوبةوالشدة] Debray; B. Granger ; F. Azaïs, 2010 :164(

اخلوف من اخلوف: .2.3

معــاودة عنــد املعــاودة املتكــررة واملفاجئــة لنوبــة اهللــع، تتكــون عنــد احلــاالت خــوف وخشــية مــن 

Âƾººǳ¦�ȄººǴǟ�ƨººŭƚǷÂ�̈ǂºǓƢƷ�©ʮǂººǯ̄¦¿�الفـردهـذه النوبــة، فيصــبح �ȄººǬƦƬǧ��ƨºǼȈǠǷ�ǺǯƢººǷ¢�Ŀ�ƢȀƯÂƾººƷ�ǞººǫȂƬȇ

ـــة  ـــة ممـــا حيـــدث القلـــق املســـبق، فســـرعان مـــا تكتشـــف احلال ومتوقعـــة احلـــدوث ومنتظـــرة مـــن طـــرف احلال

�Éƫ�ŕºƷ�ƢƠȈºǌǧ�ƢƠȈºǋ�ƢȀƦǼƴƬƬǧ��ƨǳƢƸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ��̈ǂǘŬ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦اجتاههـااكـون خوافـ.)Q. Debray; B.

Granger ; F. Azaïs, 2010 :164(

ة): وميمع(الاملفتوحةخواف األماكن .3.3

�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦Ȃºş�ʭƢºȈƷ¢�ʪȂƸºǐǷ�ÀȂºǰȇ�ǞºǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦�À¤مـن املواقـف ت ، فتهـرب احلـاالاملفتوحـة

املفتوحـة جمموعـةتخشـى احلـاالت الـيت تعـاين مـن خـواف األمـاكن ف،اليت تظـن حـدوث نوبـة اهللـع فيهـا

وصــول يف حالــة وقوعهــا يف مشــكل علــى النجــدة قــدرة مــن املواقــف والوضــعيات الــيت تظــن فيهــا بعــدم 

أكــان شــوارع مظلمــة أو أمــاكن واســعة مفتوحــة، ســوبر مــا ركــت أو دكــان برفــوف، ،(نوبــة هلــع مــثال)

،طـائرةأماكن مغلقة كاألنفاق، السيارات أو املصاعد، أو وسائل نقـل كاحلـافالت، املـرتو، القطـار أو ال

تحــب احلــاالت أن تكـــون دائمــا برفقـــة أحــد األقــارب أو األصـــدقاء يف حالــة التعـــرض ألحــد املواقـــف ف

.Q(.اخلوافية، ويف النهاية وبصفة عامة تتجنب احلالة اليت حتدث الرعب واخلوف لديها Debray; B.

Granger ; F. Azaïs, 2010 :164-165(
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:املفتوحةتشخيص نوبة اهللع وخواف األماكن .4

DSM(تشخيص اضطراب اهللع حسب .1.4 V(:

,APA(التشخيصـــي واالحصـــائي اخلـــامس وضـــع الـــدليل 2012/2013 أربعـــة)208-209:

حماكات الضطراب اهللع هي:

نوبة اهللع مفاجئة ومعاودة: .1.1.4

نوبـــة اهللـــع هـــي ارتفـــاع مفـــاجئ، حـــاد وشـــديد للخـــوف الشـــديد أو الرعـــب وعـــدم الراحـــة والقلـــق .أ

خــالل النوبــة علــى األقــل أربعــة أعــراض مــن يصــل إىل ذروتــه خــالل دقــائق، وتظهــرالشــديد الــذي

األعراض التالية:

 :قد حيدث االرتفاع املفاجئ والشديد للنوبة من حالة اهلدوء التام أو القلق.مالحظة

¨®ʮ±©ʪǂǓالقلبودقات.

تعرقال.

االرتعاشأواالرجتاف.

االختناقأواألنفاسبتقطعالشعور.

الشعور®¦ƾǈǻʪكرةهناكأنأوالنفسǪǴūʪ.

الشعورǪȈǔǳʪأملأوǎ ǨǬǳʪالصدري.

الشعورÀƢȈưǤǳʪالشعور،ءالقيأوŃϥالبطنيف.

الشعور°¦Âƾǳʪاإلغماءأوأو فقدان التوازنالدوخةأو.

الشعورǂūʪالربودةاو.

الشعورǄƻȂǳʪالتنملأو.

ذاتهمعمرتبطةغرياألحداث(أنالذاتنفيأو)األحداثواقعيةبال(الشعورالواقعنفي(.

التحكمفقدانمناخلوف©¦ǀǳʪاجلنونمناخلوفأو.

املوتمناخلوف.
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 :مالحظـةƨººǏƢŬ¦�ƨºǧƢǬưǳʪ�ƨººǬǴǠƬǷ�µ ¦ǂººǟ¢�ƨºǜƷȐǷ�ƢººǼǼǰŻاحسـاس مسعــي كــالطنني مــثال[لألفـراد ،

. ال ميكـــن أخـــذ هـــذه ]غـــري مـــتحكم فيهـــا أو بكـــاءأو الصـــفري، آمل يف الرقبـــة، آمل يف الـــرأس، نوبـــة

.ةاألعراض يف احلسبان ضمن األعراض األربع املستلزم

�ƢºǷ�ƢƬǴǯ�Â¢�śǼƯȏ¦�ǺǷ�̈ƾƷ¦Ȃƥ�ƨƥȂƸǐǷ�©ʪȂǼǳ¦�ƾƷ¢�ÀȂǰƫ�À¢�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ]أو أكثر[خالل شهر .ب

يلي:

�Â�ǶºººƟ¦®�Ƕºººǿ�Â¢�¾ʪ�¾ƢǤºººǌǻ¦ ـــة لصـــيق لنوبـــة اهللـــع أو إلحـــدى نتائجهـــا املتوقعـــة مـــن طـــرف احلال

.]أن يصبح جمنونأومثال، كفقدان التحكم، حدوث نوبة قلبية[

 الســلوكيات التجنبيــة املتعلقــة بنوبــة اهللــع  مــثال[تغــري غــري تكيفــي يف الســلوك املتعلــق بنوبــة اهللــع

.]كتجنب النشاطات أو الوضعيات املماثلة

§��ƨºǼȈǠǷ�®¦Ȃŭ�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǧ�°ʬ¡�Ǻǟ�ǶƳʭأال.ج ¦ǂǘǓȏ¦�ÀȂǰȇ]أو ]األدويـةو كالتنـاول املخـدرات مـثال

، األمـــراض hyperthyroïdismeكارتفـــاع التريويـــد يف الدرقيـــة مـــثال[الوضـــعيات الطبيـــة أو مرضـــية 

.]القلبية الرئوية

§��ǂººƻ¡�ȆººǴǬǟأال.د ¦ǂǘººǓ¦�Ǻººǟ�ƨººŦʭ�ÀȂººǰƫ]حتــدث نوبــة اهللــع كنتيجــة الضــطراب القلــق أال:مــثال

االجتماع [اخلواف االجتماعي]، أو كاسـتجابة ملواضـيع خوافيـة مثـل اخلـواف اخلـاص، أو اسـتجابة 

للوسواس كاضـطراب الوسـواس القهـري، أو كاسـتجابة لألحـداث الصـادمة كاضـطراب قلـق مـا بعـد 

.]الصدمة، أو كاستجابة لقلق االنفصال

DSM() حسب العمومية(املفتوحةتشخيص خواف األماكن.2.4 V(:

,APA(التشخيصـــي واالحصــــائي اخلـــامس وضـــع الــــدليل 2012/2013 تســــع )217-218:

:املفتوحةحماكات خلواف األماكن 

اخلوف أو القلق ملحوظ يف اثنني أو أكثر من املواقف اخلمسة التالية: .أ

 :الطائرةو الباخرة ،القطار،احلافلة،سيارةالاستعمال النقل العمومي مثال.

قل او القنطرةاحلرآب أو املسوق :أن يكون يف أماكن مفتوحة مثال.
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سينما،مسرح،حانوت:أن يكون يف أماكن مغلقة مثال.

 ن يكون يف وسط احلشدأالوقوف يف طابور االنتظار أو.

  .أن يكون مبفرده خارج املنزل

خياف أو يتجنب هذه املواقف نتيجة أفكار عدم القدرة على اهلروب أو النفـاذ أو صـعوبة وصـول .ب

اخلــوف مــن :مــثال[قدراتــه النجــدة حــني حــدوث أعــراض اهللــع أو أعــراض مرضــية أخــرى تشــل مــن 

Őǰǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�°ƢȈĔȏ¦�Â¢�¶ȂǬǈǳ¦أو©¦ǀǳʪ�ǶǰƸƬǳ¦�¿ƾǟ�ǺǷ�» ȂŬ¦[.

خلوف أو القلق.املواقف الرهابية حتدث غالبا ا.ج

�ǞººǷ�Ƣēƾººǋ�®¦®Ǆººƫ�ƢººǸƟ¦®�ƢººĔ¢Â��Ǫººǧ¦ǂǷ�®ȂººƳÂ�̈°ÂǂººǓ�¿ǄǴƬººǈƫÂ��ƨººƦǼƴƬǷ�ƢººǸƟ¦®�ÀȂººǰƫ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�Ǧ.د ººǫ¦Ȃŭ¦

اخلوف والقلق.

اخلــوف أو القلــق يكـــون بعيــد عـــن النطــاق الـــواقعي للخطــر املتوقـــع مــن الوضـــعية اخلوافيــة لألمـــاكن .ه

أو مع النسق االجتماعي الثقايف. املفتوحة

القلق أو التجنب يكون مستمر ألكثر من ستة أشهر.،اخلوف.و

اخلــوف والقلــق أو أســباب التجنــب تشــل أو حتــد مــن قــدرات احليــاة االجتماعيــة للفــرد، املهنيــة أو .ز

همة يف احلياة.املالوظائف األخرى 

ÀȂºǈǼǯ°ʪ�µ[إذا كان هناك أمراض عضوية .ح ǂǷ�ȐưǷ[ فـراط يف ظهـور القلـق، اخلـوف إيكـون هنـاك

التجنب.أو 

�Ãǂºƻ¢�ƨºȈǴǬǠǳ¦�©ʪ¦ǂǘºǓ¦�µأال.ط ¦ǂºǟ¢�Ǻºǟ�ǶºƳʭ�Ƥ ºǼƴƬǳ¦�Â¦�» ȂºŬ¦�ǪǴǬǳ¦�ÀȂǰȇ]يكـون أال:مـثال

نتيجــة اخلــواف اخلــاص، أال يكــون نتيجــة الوضــعيات االجتماعيــة مثــل اضــطراب القلــق االجتمــاعي 

«��ǺºººǷا[اخلـــواف االجتمـــاعي]، أو يكـــون مرتبطـــ ȂºººŬ¦�Â¢��>ÄǂºººȀǬǳ¦�² ¦ȂºººǇȂǳ¦@�ƨȈºººǇ¦ȂǇÂ�°Ƣºººǰǧϥ

ـــــذكر املواقـــــف الصـــــادمة إدراكʪ¦ǂǘºººººǓ¦�Â¢��©ƢȈǠºººººǓ©�الو  مـــــا بعـــــد [قلـــــقوضـــــعية اجلســـــد، أو ت

.]الصدمة]، أو قلق االنفصال [اضطراب قلق االنفصال]
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 :إذا ظهــرت حماكــات فــ،مســتقال عــن اضــطراب اهللــعاملفتوحــةيشــخص رهــاب األمــاكن مالحظــة

جيب اإلشارة إىل التشخيصني معا.املفتوحةاضطراب اهللع عند الفرد املصاب برهاب األماكن 

:املفتوحةانتشار اضطراب اهللع وخواف األماكن .5

,APA(2012حســـــــــب إحصـــــــــائيات اجلمعيـــــــــة األمريكيـــــــــة للطـــــــــب العقلـــــــــي ســـــــــنة 

2012/2013 ¦�Ãǂººƻ¢�©ƢȈƟƢººǐƷ¦Â��ƨººȈƥÂ°Âȋ¦�¾Âƾººǳ¦�ǺººǷ�®ƾººǟÂ�ƨººȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾººƸƬŭ¦�©ʮȏȂººǳيف)210:

ǺººǷ�¿ƢººǠǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�°ƢººǌƬǻȏ¦�ƨƦººǈǻتتراوحــ عشــرة شــهرا الضــطراب اهللــع لفــرتة ال تتجــاوز عــن اثنــيت

ويف أمريكــا إلفريقيــةاو أثبتــت اإلحصــائيات يف الــدول اآلســيوية ف،بــني الراشــدين واملــراهقني%3إىل 2%

�ª، كمـا %0.8إىل %0.1الالتينية اخنفاضا ملحوظا يف نسبة االصابة من  ʭȍ¦�ƾºǼǟ�ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ�ǂºǌƬǼƫ

يظهــر االخــتالف بــني اجلــنس يف ، حيــث1:2مقابــل واحــد ثنتــنيʪأكثــر ممــا هــي عنــد الــذكور وذلــك 

14ك قبــل ســن كمــا تظهــر لــدى األطفــال وذلــالرابعــة عشــر،ســن ظ يف مرحلــة املراهقــة وبشــكل ملحــو 

��ª%.0.4بنســبة تتجــاوز  ʭȍ¦�Ãƾººǳ�ƨººǏƢƻ�ƨººǬǿ¦ǂŭ¦�Ŀ�· ȂººƸǴǷ�°ȂººǘƬƥ�ǞººǴŮ¦�§ ¦ǂǘººǓ¦�ƨººƳ°®�ǞººǨƫǂƫ

تـــنخفض درجـــة هيمنـــة ، كمـــارشـــدل���ǺºººǇ�Ŀ�ƢēÂ°ǀºººǳ�ǲºººǐƫÂ¦]االحـــتالم[وعلـــى األرجـــح بعـــد النضـــج 

ســنة علــى 64لألشــخاص الــذين تتجــاوز أعمــارهم %0.7وذلــك بنســبة أخراالضــطراب يف الســن املتــ

املستوى اإلكلينيكي. 

قــد أثبتــت اإلحصــائيات الــيت وضــعتها اجلمعيــة األمريكيــة لطــب املفتوحــةخــواف األمــاكن أمــا 

DSM(العقلي يف الدليل التشخيصي واإلحصـائي اخلـامس  V) (APA, 2012/2013 أن كـل )219:

أثبتـت دراسـات كمـا ،  ينشـداعنـد املـراهقني والر %1.7بنسـبة املفتوحـةسنة يشخص خواف األمـاكن 

.Q(%2أخـرى أن نسـبة االنتشـار تصـل إىل  Debray; B. Granger ; F. Azaïs, 2010 :165( ،

§�¦Ȃǯǀǳ°�حيث ƢǈƷ�ȄǴǟ�śƫǂŠ�ª ʭȍ¦�ƾǼǟ�ǂǌƬǼȇ2:1،لـدى املفتوحـةقد حيدث خواف األمـاكن ف

، فهيمنتــه ال أخراألطفــال، ولكــن يصــل إىل ذروة االنتشــار لــدى املــراهقني، ويرتاجــع يف ســن الرشــد املتــ

إن انتشــاره لــيس متنوعــا لــدى ، كمــاســنة65لــدى األشــخاص الــذين تتجــاوز أعمــارهم %0.4تتجــاوز 

�¼¦ǂǟȋ¦Â�©ƢǧƢǬưǳ¦�ƨǨǴƬű�©ƢǟȂǸĐ¦
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:املفتوحةالدراسة العرضية لنوبة اهللع وخواف األماكن .6

: أبعـــاد جســـدية، معرفيـــة، املفتوحـــةهنـــاك أربعـــة أبعـــاد لألعـــراض يف نوبـــة اهللـــع وخـــواف األمـــاكن 

.J)وسلوكيةالنفسية االنفعالية  Goulet et al, 2013):

البعد اجلسدي:.1.6

يف نشاط اجلهاز العصيب الالإرادي أو النبايت:@±ʮ®̈<هو متنوع ومرتبط بفرط

ň ʮǂ ǌ ǳ¦�œǴǬǳ¦�ÃȂ Ƭǈ ŭ¦�Ȅ Ǵǟ�Ŀ�ÄȂºǻʬ�§ ¦ǂǘºǓ¦��ƢȀǟ°ƢǈƫÂ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮ±��ƨȈƦǴǫ�ƨǸƴǿ��

انطبــاع لــدى احلالــة أن قلبهــا ســوف يتوقــف، آالم يف خاصــة عثــرات القلــب الــيت تعطــي إيقــاع القلــب 

هنــاك انســداد وعــائي يف القلــب، ارتفــاع الضــغط طبــاع أننالقفــص الصــدري قــرب القلــب ممــا يعطــي ا

.J).تعرقالدموي الوريدي، ارتفاع حرارة اجلسم،  Goulet et al, 2013)

على املستوى التنفسي�ȆºǈǨǼƬǳ¦�¶ƢºǌǼǳ¦�̈®ʮ±�ń¤�Ä®ƚºȇ�ƢºŲ�ǆ ËǨǼǳ¦�ǞǘǬƫ�Â¢�¼ƢǼƬƻȏʪ�² ƢǈƷ¦��

�©ʮȂƬºººǈǷ�ǞºººȈŦ�ȄºººǴǟ�µ ¦ǂºººǟȋ¦�ǺºººǷ�ƨºººǟȂǸů�ª ƾºººŹ�Äǀºººǳ¦�¶ǂºººǨŭ¦ كالتـــايل: صـــعوبة يف تظهـــراجلســـد

��²]خــالٍ [التــنفس مــع الشــعور بــنقص اهلــواء، الشــعور خبفــة يف الــرأس  ¢ǂººǳ¦�Ŀ�Ń¢��ƨººƻÂƾǳʪ�°ȂǠººǋ�ǞººǷ

�ƨººƥȂǗ°��©¦ǀººǳ¦�ȆººǨǼƥ�² ƢººǈƷȍ¦�Â¢�ƨººȈǠǫ¦ÂȐǳʪ�°ȂǠººǌǳ¦��ƨȈƥƢƦººǓ�̈ǂººǜǻ��°¦Âƾººǳʪ�°ȂǠººǌǳ¦�̈®ʮ±��ƾººȈǳ¦�Ŀ

�Ŀ�̈®ʮ±��°ƾºǐǳ¦�Ŀ�¿ȏ¡��ƲǼºǌƫ��ȆǴºǔǟ�ǎبدرجة احلرارة، وخ ǴǬƫ��°ƾƼƬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǞǷ�» ¦ǂǗȋʪ�Ǆ

�ǂưǠƫ�ǞǷ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓالقلب.(J. Goulet et al, 2013)

احلسي/على املستوى العصيب�� ƢºǸǣȍʪ�°ȂǠºǌǳ¦��À±¦ȂºƬǳ¦�À¦ƾºǬǧ��ƨºƷ¦ǂǳ¦�¿ƾºǟ��À¦°Â®�Â¢�ƨºƻÂ®��

.J)طنني.، صفري أو ةضبابيةتشوش احلس، ارجتاف وارتعاش، نظر  Goulet et al, 2013)

إحســـاس بوجـــود كـــرة يف احلنجـــرة أو يف املعـــدة، آالم يف علـــى مســـتوى اجلهـــاز اهلضـــمي والبـــويل :

¾ȂºƦǳ¦�̈°¦Ǆºǣ��¾ƢȀºǇ¦��ƚºȈǬƫ��ÀƢºȈưǤǳʪ�°ȂǠºǌǳ¦��ǺǘƦºǳ¦�Ŀ�¿ȏ¡��¿ƢºǠǘǳ¦�̧ ȐƬºƥ¦�Ŀ�ƨƥȂǠºǏ��ǺǘƦºǳ¦.(J.

Goulet et al, 2013)

�³: انالعضـــلي/علـــى املســـتوى العصـــيب ƢºººǠƫ°¦�Â¢�» Ƣºººš°¦��ŃƚºººǷ�ʭƢºººȈƷ¢�ȆǴºººǔǟ�µ ƢºººƦǬǻ¦Â�®¦ƾºººǌ

ƾǈŪ¦�̈°¦ǂƷ�̈®ʮ±��¼ǂǠƫ��ȆǴǔǟ.(J. Goulet et al, 2013)
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البعد املعريف:.2.6

الشخص الذي يشعر جبميع هذه األعراض الفيزيولوجية وليس لديه أي معلومـة متعلقـة بسـببها 

:يعاين منǂǨǳ¦�ƶƦǐȈǧ�Ƣē°Ȃǘƻ�Ŀ®يف معظم احلاالت، مما يؤدي إىل انشغال البال والقلق البالغ

�� ƢºǸǣȏ¦��ƨºȈƦǴǫ�ƨºƥȂǻ� ¦ǂºƳ�̈ʭƢºǠǷ�ǺºǷ�» ȂºŬ¦��ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ�ª ÂƾƷ�ƾǼǟ�̈°ŐǷ�Śǣ�ǪǴǫÂ�¾ʪ�¾ƢǤǌǻ¦

املـوت، االختنـاق، فقــدان الـتحكم، اجلنـون... إخل، هــذه االنشـغاالت املشـرتكة تزيــد يف شـدة األعــراض 

حيــث تكــون جمموعــة مــن األفكــار األوتوماتيكيــة مثــل: وحــىت يف األعــراض الفيزيولوجيــة الــيت أحــدثتها، 

.J)."ستحدث يل نوبة" " سأفقد القدرة على التحكم" " سأفقد الوعي" Goulet et al, 2013)

فيــــه متعلقــــامبالغــــاهــــذه االنشــــغاالت حتــــدث بــــدورها خوفــــ�ƨººººǘƦƫǂǷ�Ãǂººººƻ¢�ǞººººǴǿ�©ʪȂººººǻ�ª ÂƾººººŞ�Ƣ

ʪ��ƨǬƥƢǇ�©ʪȂǻ�ƢȀȈǧ�ƪ ƯƾƷ�Ŗǳ¦�©ƢȈǠǓȂǳاخلـوف بقة ي عبارة عن قلـق واملعرفـة املسـفي األصل هف "

مــن اخلــوف" والــيت جتعــل الشــخص هشــا وضــعيفا قبــل أن يواجــه املوقــف بذاتــه، فتصــبح هــذه األفكــار 

.J)مدعمة ومثبتة لألعراض كما تزيد من حدة العوامل االنفعالية والسلوكية. Goulet et al, 2013)

 ،تقلـق احلـأفكار القلق عامة متمركزة حنو املسـتقبلȇǂºƻȉ¦�Â¢�Ƕºē¦̄�¾ȂºƷ�ƨǳȂȀºǈƥ�©ȏƢ ن، فالنشـاط

�Â¢�©ƢȈǠǓȂǳ¦Â�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ȂŴ�ƨȈƯ°Ƣǯ�©ȐȇÂϦ�Ǟǔȇ�ƨǳƢƸǴǳ�ÄǂǰǨǳ¦Â�ĿǂǠŭ¦تملة: اخلوف مـن احملسارة اخل

.J)حـدوث مـرض خطـري، حـادث مميـت، أو فقـدان الـتحكم يف القـدرات الذاتيـة.  Goulet et al,

2013)

تعيـــق فالكفـــاءة لـــدى احلالـــة و قـــدرات الاألفكـــار حيـــدث تراجـــع يف ىجمـــر وكـــفةعرفيـــاملضـــطراب اال

ē¦°ƢȀǷاالجتماعية، املهنية، والتعليمية أو التكوينية.ا(J. Goulet et al, 2013)

البعد السلوكي: .3.6

�Ŗºǳ¦Â�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�ƨȈǠºǓȂǳ¦�ǺºǷ�§ÂǂºŮ¦�ƨºƳ°®�ń¤�ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ�ª ÂƾºƷ� ƢºǼƯ¢�ʮȂºǫ�ÀȂºǰȇ�ʭƢºȈƷ¢�ǪºǴǬǳ¦

مســؤولة علــى النوبــة، هــذا اهلــروب أثنــاء حــدوث النوبــة يــدعى "التجنــب"، والتجنــب عبــارة عــن جيعلهــا

ســـلوك التفـــادي أو التخلـــي علـــى مواجهـــة الوضـــعية اخلوافيـــة، فاختيـــار التجنـــب يكـــون مـــن أجـــل حـــل 

.J)مشـكل القلـق أو "اخلـوف مـن اخلـوف"، حيـث أن الشـخص قـد جيـد نفسـه معاقـا أمـام الوضـعية.

Goulet et al, 2013)
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، فيجــد نفســه جمــرًدا يف وضــعية مــا أمــام نوبــة هلــع، هــذا املفتوحــةهكــذا يتنــام خــواف األمــاكن 

�Ŀ�Â¢�Ǫºȇǂǘǳ¦�ȄºǴǟ�ǽ®ǂºǨŠ�Śºǈǳ¦�ǲºưǷ�ƨºǨǴƬƼŭ¦�©ƢȈǠºǓȂǳ¦�Ƥ ºǼš �ń¤�» ¦ȂºŬʪ�Ä®ƚºȇ�Äǀºǳ¦�Ȃºǿ�Ƥ Ʀǈǳ¦

ؤدي بـه إىل للوضـعية تـوافية وأي عوامل مشرتكة وسط احلشود، فيصبح الفرد أكثر يقظة للوضعيات اخل

.J)التعميم مث إىل التجنب. Goulet et al, 2013)

�Ƥعلــىكمــا تظهــر جمموعـــة مــن الســلوكيات التـــأمني  ºººǼƴƬǴǳ�ƨººȈƟǄƳ�¾Ƣǰºººǋ¢�ǀººƻϦ��¾Ƣǰººǋ¢�̈ƾºººǟ

، كــذلك نالحــظ اســتخدام الشــخص أو ]الــذهاب إىل الســنيما ولكــن البقــاء أمــام بوابــة اخلــروج:مــثال[

مســــاع :ســــلوكيات حياديــــة مــــثال]،العائلــــة، هــــاتف خلــــوي، قــــارورة مــــاء...فــــرد مــــن [الشــــيء املــــؤمن 

واقعي لوضعيات اجيابية" كل شيء علـى مـا يـرام ال توجـد أي غري الاملوسيقى، غلق العينني، أو التخيل 

.J)مشكلة". Goulet et al, 2013)

�čǨǯ�ǪǴǬǳ¦�ª ƾŹا�ǶȈǴǇ�ǾƳȂƥ�ƢēƢǗƢǌǻ� ¦®¢�ȄǴǟ�̈ǄƳƢǟ�ƨǳƢū¦�ƶƦǐƬǧ��ƨǳƢƸǴǳ�ȆǯȂǴǈǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�Ŀ

�ǺǷ�ƨǳƢƷ�ƪ Ţ�ƨȈǨű�ʭƢȈƷ¢�ÀȂǰƫ�ƾǫ��ƨȈǯȂǴǈǳ¦�Ƣē¦°ƾǫ�ǞƳ¦ǂƫ�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲأو ظهور التهيج املشوش ،

.J)سلوكيات قد تكون عدائية.  Goulet et al, 2013)

البعد النفسي االنفعايل:.4.6

اهللــع حالــة انفعاليــة مؤملــة، حــادة وشــديدة، تعــرب عــن اإلحســاس بعــدم الراحــة والضــغط تعتــرب نوبــة 

�ȄºǴǟ�ƢƦǴºǇ�ǂºƯϩÂ�ƢĔ¦ƾºƳÂ�ÄŗºǠȇ�Äǀºǳ¦�ƾȇƾºǌǳ¦�» ȂºŬ¦�ǺºǷ�ƨºǳƢŞ�ƨºǳƢū¦�ǂǠºǌƫ�Ʈ ºȈƷ��ǞºǨƫǂŭ¦�ȆǴƻ¦ƾǳ¦

.J)حالتها النفسية واالنفعالية. Goulet et al, 2013)

�ǞººǴǿ�©ʪȂººǻ�ǺººǷ�ňƢººǠƫ�Ŗººǳ¦�©ȏƢººū¦�Ǌ ȈººǠƫ�©¦ǀººǳ¦�ȆººǨǼƥ�² ƢººǈƷȍ¦�ʭƢººȈƷ¢�̈®ƢººƷ] اإلحســاس أنــه

.J).]غريـبالشعور أن العامل اخلارجي غري مـألوف أو [/أو نفي الواقع و]جسدهغريب على ذاته أو 

Goulet et al, 2013)
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أسباب نوبة اهللع وخزاف األماكن املفتوحة:.7

�ƨƥȂǼǳ�̈ǂǈǨŭ¦�©ʮǂǜǼǳ¦�Ƥ ǈƷ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�§ ƢƦǇ¢�ƪ ǨǴƬƻ¦ونذكر منها:اهللع

1.7.��ƨȈƳ Ȃ ǳȂ ȈƦǳ¦�©ʮǂ ǜ Ǽǳ¦

الــيت وذلــك إثــر هشاشــة يف اجلانــب الــوراثي ،تتجــه هــذه النظريــة إىل عامــل القابليــة البيولوجيــة

لبدأ ردة الفعل الفيزيولوجية التحذيرية، فهذه العوامل الوراثية تلعب ةعرضتسمح للفرد أن يصبح أكثرا 

�ƨºǸƟƢǬǳ¦�©ƢºǇ¦°ƾǳ¦�ƪ ºƬƦƯ¢�Ʈ ºȈƷ��ƨºƷȂƬǨŭ¦�ǺǯƢºǷȋ¦�ƢºȈƥȂǧÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǼǳ�ƨȈƦƦºǈǳ¦�ƨºǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�ƢǸȀǷ�¦°Â®

ƨºººǛȂƸǴǷ�ƨºººƳ°ƾƥ�ǶŮƢºººǨǗȋ�Ƕēʪ¦ǂǘºººǓ¦�ÀȂºººǴǬǼȇ� ʪȉ¦�À¢�ƢºººǸǯ��¿Ƣºººǿ�ȆºººƯ¦°Â�ƢºººǬƥƢǘƫ�ǶƟ¦ȂºººƬǳ¦�ȄºººǴǟ كمـــا ،

.J(.داخـل جسـم اإلنسـانواألنزميـاتآخـرون إىل اإلفـرازات اهلرمونيـة والتفـاعالت الكيميائيـةأرجعهـا

Goulet et al, 2013 ; Q. Debray; B. Granger et F. Azaïs, 2010 :164(

2.7.ʮǂ ǜ Ǽǳ¦السلوكية:ت

¦�» ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦Â�ƨǷƢǟ�ǪǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�©ʮǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�ǞƳǂƫ ألمـاكن املفتوحـة خاصـة

كمـا مل تغفـل هـذه املقاربـة إىل الذي يلعب دورا أساسيا يف اكتسـاب االضـطراب،االشرتاطي التعلمإىل

[أو حبـدوث حـادث صـادم] �ƨºȈƟƢǬǴƬǳ¦�©ʪȂǼǳƢǧالعضوية اليت تلعب هي األخرى دورا هاما يف تنشيطه،

Śºưŭ¦�ƶƦºǐȇ�Ǧ ǫȂŭ¦�°¦ǂǰƬƥÂ�ƨȈǗǂǋ�©ʪƢƴƬǇ¦�Ƣǿ°Âƾƥ�ª ƾŢ شـرطي شـرطياال ،ǽǀºđÂكـنميريقـةالط

إىلسـتندملاوالتجنـبلـعاهلمنكليفواخلارجيةالداخليةثرياتملامنمعقدةجمموعاتتتحكمأن

إىلتنتشـرقـدف، الشـرطيةغـريركزيـةملانبهاتملʪوثيقةصلةعلىÀʭȂǰȈف،رضيةملاوفاملخاأوالفوبيا

اإلمسيـةأواللفظيـةالناحيةمنƨđƢǌǷتبدوأو، اديةملاالناحيةمنƨđƢǌǷتكونأخرىوأشياءمواقف

�À¦Ȃººǳȋ¦�ƨººȈƷʭ�ǺººǷ�ŕººƷ�Â¢مــن ، ممــا يــؤدي إىل تعمــيم املثــريات علــى النتيجــة فيصــبح التجــين أكثــرفقــط

موقف، كما ال ننسى دور العامل الفيزيولوجي الذي يعترب مثريا داخلية من حيث التغريات الفيزيولوجية 

̈�¦�ƨººȀƳ�ǺººǷ�œººǼƴƬǳ¦�½ȂººǈǴǳÂ�ƨººȀƳ�ǺººǷ�©ʪȂººǼǳ�¦±ǄººǠǷ�ŐººƬǠƫ�Ŗººǳالنامجــة عــن احلالــة االنفعاليــة الشــديد

)116-1988:111، شيهانيدفدا.د(.أخرى
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النظرية املعرفية:.3.7

�Ǧ ºǫ¦Ȃŭ�ƢȀºǓǂǠƫ�Ǻºǟ�ƢºŦʭ�Ǯ ºǳ̄�ÀƢºǯ¢�̈°ǂºǰƬǷÂ�̈ƾȇƾºǋ�ǞǴǿ�©ʪȂǻ�ǺǷ�ňƢǠƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢū¦�À¤

�ǺºǷ�ƨºǴŦ�ƢȀȇƾºǳ�ÀȂºǰƬƫ��>» ȂºŬ¦�ǺºǷ�» ȂºŬ¦@�Ãǂºƻ¢�̈ǂǷ�©ʪȂǼǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�µ ǂǠƬǳ¦�ǺǷ�ƢȀǧȂƻ�Â¢�ƨȈǧ¦Ȃƻ

�ÃǂºººȇÂ��ƨºººȈƯ°Ƣǰǳ¦Â�ƨºººƠǗƢŬ¦�ƢºººēȐȇÂϦ�Ǻºººǟ�ƨºººŦʭ�ƨºººȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â¢�ƨȇƾºººǈŪ¦�ƢºººȀƬǳƢƷ�¾ȂºººƷ�°Ƣºººǰǧȋ¦ بيـــك

Beck(وكـالرك  & Clark, 2010 هـواهللـعاسـتمراراملسـؤولة عـناملركزيـةاملعرفيـةأن العمليـة)192:

الكارثيـةنتـائجالاألحيـانمـنفكثـرياأو العقليـة؛اجلسـديةلألحاسـيساخلاطئ والكـارثيوالفهمالتأويل

ǆاملرتبطــة ȈººǇƢƷȋʪعــنالنــاجمكــاملوتاجلســدية©ʪȂººǼǳ¦،يف ذلــك،شــابهمــااالختنــاق، أوالقلبيــة

اجلنــونبــدوره إىليــؤديالــذيالســيطرةفقــدانحتــدثقــد]ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�Ŀ[املتصــورةالكارثــةحــني أن

،عــالوة علــى ذلــكاآلخــرين؛ أمــاممذلــةأوحمرجــةبطريقــةيتصــرف الفــردأو،]"ʭȂººǼůسأصــبح"أي،[

لنوبـة هلـعحـادةمعـاودةاحملتملـةالكارثـةتكونأن لدرجةʮȂǫاهللعʪȂǻ©مناخلوفأن يكونميكن

.DM(كــالركيــرىأخــرى. كمــا كاملــة Clark( يف)Beck & Clark, 2010 التفســريأن)194:

دائمــــةمســــة معرفيــــةوميثــــلنوبــــة هلــــعحلــــدوثهــــو الســــبب األساســــياجلســــديةلألحاســــيسالكــــارثي

.وليسوا بقلقنياهللعاضطرابمنيعانونالذيناألفرادعندحىتواضحوهذا)الضعف(

8.�Ǻ ǯ ƢǷȋ ¦�» ¦Ȃ ƻÂ�Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ Ǽǳ�ƨȇ®ƢȈǠǳ¦�¾Ƣǰ ǋ ȋ :املفتوحة¦

DSM(مل يكـــن هنـــاك تفصـــيال يف  V( لألشـــكال اإلكلينيكيـــة، إال أن)DSM IV TR(

)APA,1992/1993( علــى املفتوحــةفصــل يف األشــكال العياديــة الضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن

الشكل التايل:

1.8.��ƨǠǫȂ ƬǷ�Ś ǣ �Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ

�ƢºĔ¢�ŘºǠŠ،بدء نوبة اهللع غري مصحوبة بوضعية منشطة أكانت داخلية أو خارجيةيكون فيها 

ǂǜƬǼǷ�Śǣ�ȆƟƢǬǴƫÂ�ƞƳƢǨǷ�ǲǰǌƥ�ļϦ.)APA,1992/1993 :495(

2.8©ƢȈǠǓ Ȃ ǳʪ �ƨǘ Ʀƫǂ ŭ¦�Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ:

Ţ�Ŗǳ¦�©ʪȂǼǳ¦�Ȇǿد�ƨȈǠºǓȂǳ¦�ǞºǫȂƫ�Â¢�ƨǘºǌǼŭ¦�©ƢȈǠºǓȂǴǳ�ƢȀºǓǂǠƫ�śƷ�ƨȈǻ¡Â�ƨƬƥʬ�ƨǬȇǂǘƥ�ª

.]مــــــثال يف اخلــــــواف االجتمــــــاعي حتــــــدث نوبــــــة اهللــــــع عنــــــد مــــــا يريــــــد الفــــــرد الــــــتكلم أمــــــام اآلخــــــرين[

)APA,1992/1993 :495(
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3.8.��©ƢȈǠǓ Ȃ ǳ¦�» ǂ Ǘ �Ǻ Ƿ�ƨǸ ǟ ƾ ŭ¦�Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ

�ƢĔ¢�ȏ¤�©ƢȈǠǓȂǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǾƦǌƫƨƬƥʬ�ƪ ǈȈǳ،ŭʪ�ƨºǘƦƫǂǷ�̈°Âǂºǔǳʪ�ª ƾºŢ�ȏÂ�Śºư

ون الفـرد يقـود يف سـيارته، ففـي بعـض : قد ال حتدث نوبة اهللع عندما يكمثال[لتعرض للوضعيات آنيا 

APA,1992/1993(.]األحيان حتدث نوبة اهللع بعد نصف ساعة من التوقف عن القيادة :495(

4.8.�¿Ȃ Ǽǳ¦� ƢǼƯ¢��ƨȈǴȈǴǳ¦�Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ:

�ȆƳȂººǳȂȇǄȈǨǳ¦�¶ƢººǌǼǳ¦�̈®ʮ±�Â¢�Ƥ ººǟǂǳ¦�ǺººǷ�ƨººǳƢƷ�®ǂººǨǴǳ�ª ƾººŢ�ƢǷƾººǼǟ�¿ȂººǼǳ¦� ƢººǼƯ¢�ʭƢººȈƷ¢�ª ƾººŢ

Beck(.]مثال حلم أو كابوس[احلاد أثناء النوم بدون منبه بديهي للحالة  & Clark, 2010 :181(

5.8.��µ ¦ǂ ǟ ȋ ¦�¨®Âƾ Ű �Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ

الراحة الشديد واليت حتدث يف غيـاب أي حتدث يف فرتة زمنية غري حمددة أو عند الشعور بعدم 

Beck(خطــر حقيقــي ولكــن تظهــر فيهــا علــى األقــل أربعــة أعــراض مــن أعــراض اهللــع. & Clark,

2010 :182(

6.8.�ƢȈǰ ȈǼȈǴǯ ¤�¨®ƾ Ű �Ś ǣ �©ʪȂ ǻ

�©ƢȈǠºººǓȂǳ¦�Ŀ�ʭƢººȈƷ¢�ª ƾººŢ�Ŗººǳ¦Â��¿ƢººǠǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǧƾººǐǳʪ�ª ƾººŢ�ǞººǴǿ�©ʪȂººǻ�Ǻººǟ�̈°ƢººƦǟ

نفسية أو تقييميـة، والـيت تكـون مصـحوبة علـى األقـل مـع اخلـوف أو القلـق مـن النامجة عن الضغوطات 

Beck(اهللع. & Clark, 2010 :182(

7.8.�Ǻ ǯ ƢǷȋ ¦�» ¦Ȃ ƻ �Ǟ Ƿ�Ǟ Ǵǿ �©ʪȂ ǻاملفتوحة:

�Ǧ ºǫ¦Ȃŭ¦Â�©ƢȈǠºǓȂǳ¦�ǺºǷ�ƨºǟȂǸů�Â¢�ƨȈǠºǓÂ�ǺºǷ�» ȂŬʪ�ƨƥȂƸǐǷ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�Ȇǿ

�Â¢�Ǧاملفتوحــةاوز األمــاكن  ººǫȂǸǴǳ�µ ǂººǠƬǳ¦�śººƷ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǼƥ�ƨƥƢººǏȏ¦Â�Ƥ ººǼƴƬǳʪ�ƨƥȂƸººǐǷ�ÀȂººǰƫ�Ŗººǳ¦Â

�«°ƾºǼȇ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǺºǷ�ǲǰºǌǳ¦�¦ǀºǿÂ�Ǫºǧ¦ǂǷ�ÀÂ®�ǽ®ǂºǨŠ�®ǂºǨǳ¦�ÀȂºǰȇ�ƢǷƾºǼǟ�ƨºǏƢƻÂ��ƨºǨȈƼŭ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦

�ƨǘحتت  Ʀƫǂ ŭ¦�Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ©ƢȈǠǓ Ȃ ǳʪ.)APA,1992/1993 :506(
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8.8.�Ǻ ǯ ƢǷȋ ¦�» ¦Ȃ ş �§ Ȃ Ƹ ǐ Ƿ�Ś ǣ �Ǟ Ǵǿ �©ʪȂ ǻاملفتوحة:

ƢººǷ�ƨººȈǧ¦Ȃƻ�ƨȈǠººǓȂǳ�ƢȀººǓǂǠƫ�Â¢�Ŀ¦Ȃººƻ�ŚººưǷ� ¦ǂººƳ�ª ƾººŢ�ȏ�Ŗººǳ¦�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�Ȇººǿ، وال تكــون

�Śºººǣ�ȆƟƢºººǬǴƫÂ�ƞƳƢºººǨǷ�ǲǰºººǌƥ�ļϦ�ƢºººĔ¢�ŘºººǠŠ�ƨºººȈƳ°Ƣƻ�Â¢�ƨºººȈǴƻ¦®�ƪ ºººǻƢǯ¢�ƨǘºººǌǼǷ�ƨȈǠºººǓȂƥ�ƨƥȂƸºººǐǷ

�ƨǠǫȂواليت تندرج حتت ةمنتظر  ƬǷ�Ś ǣ �Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ)APA,1992/1993 :506(

غري مسبوق بنوبة اهللع:املفتوحةخواف األماكن .9.8

مـع املفتوحـةغـري مسـبوق بنوبـة اهللـع وخـواف األمـاكن املفتوحـةإن الفرق بني خـواف األمـاكن 

غــري املفتوحــةنوبــة اهللــع بغيــاب ســوابق نوبــة هلــع أو معــاودة نوبــة اهللــع. التجنــب يف خــواف األمــاكن 

�Ǻººǟ�ƨººŦƢǼǳ¦�ÄǄººŬʪ�°ȂǠººǌǳ¦�Â¢�ƢººȀǠƳ¦ǂƫ�Â¢�©¦°ƾººǬǳ¦�À¦ƾººǬǧ�ǺººǷ�» ȂººŬ¦�Ǻººǟ�ǶººƳʭ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǼƥ�¼ȂƦººǈǷ

APA,1992/1993(أحد أعراض نوبة اهللع املرتقبة. :497(

DSM(حسـب املفتوحـةالتشخيص التفريقي الضطراب اهللع وخـواف األمـاكن .9 V()APA,

2012/2013(:

اضطراب اهللع: .1.9

1.1.9.�Ś ǣ �Â¢�¨®ƾ Ƅ ¦�Ãǂ ƻ ȋ ¦�Ǫ ǴǬǳ¦�©ʪ ¦ǂ ǘ Ǔ ددة: احمل¦

مــن ميكــن أن نشــخص اضــطراب اهللــع إذا مل حتــدث نوبــة هلــع غــري متوقعــة شــاملة األعــراضال

يف حالــة نوبـة هلــع غــري متوقعــة حمـدودة األعــراض، يكــون هنـاك اضــطراب آخــر للقلــق أو اســتثناءا، قبـل

,APA(.جيـــــب أخـــــذه بعـــــني االعتبـــــارلـــــذا ،نشخصـــــه علـــــى أنـــــه اضـــــطراب غـــــري حمـــــدد للقلـــــق

2012/2013 :212-213(

اضطراب القلق الناجم عن وضعيات طبية أخرى: .2.1.9

ال نســتطيع تشــخيص نوبــة اهللــع النامجــة عــن حالــة فيزيولوجيــة مباشــرة لوضــعيات طبيــة خمتلفــة 

�śººǈǯÂŚƬǳ¦�̈®ʮ±�ƢººȀǼǷ�ǂǯǀººǻ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�ªكثــريةاألمثلــة  ، فهنــاكعلــى أنــه اضــطرب اهللــع ƾººŢ�ƾººǫ�Ŗººǳ¦

اضـطراب مـثال[، االضطراب الوظيفي جلهاز الدهليزي، القليب الرئوي والفيوكروموستوموالبارا تريوكسني

ƨºǼǷǄŭ¦�ƨȇȂƟǂǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦��Ȃƥǂǳ¦��ƨȈǼǘƥ�¼Ȃǧ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮ±��Ƥ ǴǬǳ¦�̧ƢǬȇ¦[ التجـارب املخربيـة أو .
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��ƨºººȈƦǗ�Ãǂºººƻ¢�©ʪ¦ǂǘºººǓ¦�ǎقـــد تكـــون  .ƨºººȈƟʮǄȈǨǳ¦��ƨȇƾºººǈ�االختبـــارات اجل ȈƼºººǌƬǳ�ƨºººȈǧƢǯ)APA,

2012/2013 :213(

مواد/ أدوية طبية حتدث اضطراب القلق: .3.1.9

ال نســـتطيع تشـــخيص نوبـــة اهللـــع النامجـــة عـــن حالـــة فيزيولوجيـــة مباشـــرة ملـــواد معينـــة علـــى أنـــه 

مثــل الكوكــايني، األنفيتـــامني، [اضــطراب اهللــع. التســمم عــن طريــق منشــطات اجلهــاز العصــيب املركــزي 

]اتمثـل الكحـول والبـاربيتري [�ÄǄºǯǂŭ¦�œºǐǠǳ¦�±ƢºȀŪ¦�©ƢºƬƦưǷÂ�©ʩƾºȀǷÂ،أو القنب اهلندي]الكافيني

ǞºǴǿ�©ʪȂººǻ�ª ƾºŢ�ƾºǫ،فـي حــال إذا حـدثت نوبـة اهللــع خـارج نسـق اســتعمال هـذه املـواد ف]�°ʬ¡�ǲººưǷ

§�¦ǞºǴŮ]طويلة املـدى للتسـمم، أو الفطـام ¦ǂǘºǓ¦�ƢºĔ¢�ȄºǴǟ�ƨºƥȂǼǳ¦�ǎ Ƽºǌƫ�ƢºǼǿ��. يف حـال إذا سـبقت

تنـاول األدويـة نوبة اهللع استعمال الفرد للمواد أو مصاحبة لالسـتعمال املكثـف هلـذه املـواد، خاصـة إذا

ǪȈǫ®�ǲǰǌƥ�ƨǳƢū¦�ƺȇ°ʫ�ƨǇ¦°ƾƥ�¿ȂǬȇ�À¢�ǎ ƬƼŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ��ƨȈƦǗ�ƨǨǏÂ�ÀÂ®، إذا سبقت نوبة اهللع

§�ǘºǓ¦�ń¤�ƨǧƢºǓȍʪ�ǞºǴǿفاستعمال املفـرط هلـذه املـواد،  ¦ǂǘºǓ¦�ƢºĔ¢�ȄºǴǟ�ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ�ǎ Ƽºǌƫ�ƢºǼȀ راب

لــة ألعــراض نوبــة اهللــع بعــد ســن ƯƢŲ�©ʪ¦ǂǘººǓʪ�ƨƥƢººǏȍالنــاجم عــن اســتعمال املــواد. كمــا جنــد قابليــة ا

تــوحي ]مثــل، الدوخــة، فقــدان الــوعي، آالم يف الــبطن، آالم يف املفاصــل، اضــطراب الــذاكرة[ســنة 45

,APA(طبية أو مواد قد حتدث نوبة اهللع.أن هناك ظروف  2012/2013 :213(

4.1.9.�Â¢�ƨǯŗ ºǌ Ƿ�©Ƣºũ �ƢȀ ȇƾ ºǳ�Ãǂºƻ ¢�ƨºȈǴǬǟ �©ʪ ¦ǂ ǘ Ǔ (مثـل مصـاحبة هلـا نوبـة اهللـع أعـراض¦

���ƨȈǻƢǿ ǀ ǳ¦�©ʪ ¦ǂ ǘ Ǔ ȏ ¦Â�Ãǂ ƻ ȋ ¦�Ǫ ǴǬǳ¦�©ʪ ¦ǂ ǘ Ǔ ¦

�ǪººººǴǬǴǳ�Ãǂººººƻ¢�©ʪ¦ǂǘººººǓ¦�Ŀ�µ ǂººººǠǯ�ǞººººǴŮ¦�ƨººººƥȂǻ�ÀȂººººǰƫ�ƾººººǫ] مثــــل، أن تنشــــط إثــــر وضــــعيات

§ Ƣǿǂǳ¦�ǲưǷ�©ƢȈǠǓÂ�Â¢�ƨȈǧ¦Ȃƻ�ǞȈǓ¦ȂǷ��ǞǸƬĐ¦�» ¦ȂƼǯ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦املفتوحةورهاب األماكن اخلاصة

هنـا ال تسـتجيب إىل حماكـات فاالنفصـال يف قلـق االنفصـال]،م، إثـر اخلاص، إثر القلق يف القلـق املعمـ

§�¡�Ŀ�ǺºǰǳÂ��ǪºǴǬǴǳ�ǂºƻمالحظـة: [اضـطراب اهللـع.  ¦ǂǘºǓȏ� ƾºƦƥ�ƨƥȂƸºǐǷ�ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ�ÀȂºǰƫ�ʭƢºȈƷ¢

�̈®ÂƢºººǠǷÂ�ǞºººǫȂƫ�¿ƾºººǠƥ�ǄºººȈǸƬȇ�ǞºººǴŮ¦�§ ¦ǂǘºººǓ¦�À¢�śºººƷ�Ŀ��ƨºººǠǫȂƬǷ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ƶƦºººǐƫ�Ãǂºººƻ¢�ÀƢºººȈƷ¢

,APA(].النوبة 2012/2013 :213(
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:املفتوحةواف األماكن خ.2.9

مصحوب مع اضطراب خمتلف آخـر، جيـب اإلشـارة إىل املفتوحةعندما يكون خواف األماكن 

تنســــب إىل املفتوحــــةخلــــواف األمــــاكن ةكليهمــــا، إال إذا كــــان اخلــــوف، القلــــق أو الســــلوكيات التجنبيــــ

©ȏƢū¦�ǽǀǿ�Ƥ ǧ�ǞƳʭ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ȆǰȈǼȈǴǯȍ¦�Ƕǰū¦��ǂƻ¡�§ ¦ǂǘǓ¦)APA, 2012/2013(.

اخلواف اخلاص، صنف موقفي: .1.2.9

والرهـاب املـوقفي اخلــاص أن هـذا األخـري يشـخص عكــس املفتوحـةالفـرق بـني خـواف األمــاكن 

إذا كان اخلوف، القلق أو السلوك التجنيب يكون حمصور يف موقف واحد مـن املفتوحةخواف األماكن 

األخــري فيخــاف مــن مــوقفني فــأكثر مــن املواقــف ، أمــا هــذا املفتوحــةمواقــف اخلوافيــة يف خــوف األمــاكن 

إذا كـــان اخلـــوف .اخلوافيـــة. كمـــا أن التشـــخيص التفريقـــي يكـــون علـــى مســـتوى األفكـــار املعرفيـــة للفـــرد

�Ǿººƫ¦°ƾǫ�ǺººǷ�ǲººǌƫ�Â¢�ǞººǴȀǴǳ�Ãǂººƻ¢�µ ¦ǂººǟϥ�ǪººǴǠƬǷ]�ǺººǷ�» ȂŬƢººǯ��Ƣººē¦̄�Ŀ�ƨȈǠººǓȂǳ¦�ǺººǷ�» ȂººŬ¦�ǲººưǷ

التشـخيص يكـون موافـق ل الرهـاب املـوقفي ]. هنـاانحتطم الطائرة عنـد األفـراد الـذين خيـافون مـن الطـري 

,APA(.اخلاص 2012/2013 :221(

اضطراب قلق االنفصال: .2.2.9

يف االختبــار النفســي لألفكــار املفتوحــةخيتلــف اضــطراب قلــق االنفصــال عــن خــواف األمــاكن 

الوالـدين أو أعضـاء [احمليط العـائلي واألسـرة كـفاألفكار يف قلق االنفصال مرتبطة مبعاين أخـرى  ،املعرفية

قــــدرات الفــــرد عنــــد التعــــرض تشــــل مــــن املفتوحــــة، يف حــــني أن اخلــــوف يف رهــــاب األمــــاكن ]العائلــــة

,APA(.للوضعيات 2012/2013 :221(

3.2.9.��Ǟ Ǹ ƬĐ ¦�§ Ƣǿ°��Ȇ ǟ ƢǸ ƬƳ ȏ ¦�Ǫ ǴǬǳ¦�§ ¦ǂ ǘ Ǔ ¦

عــن خــواف االجتمــاعي يف الوضــعيات واألفكــار املعرفيــة الــيت املفتوحــةخيتلــف خــواف األمــاكن 

«��ǪººǴǬǳ¦Âوالســلوك التجنــيب،القلــقو تثــري اخلــوف  ȂººŬ¦�ÀȂººǰȇ�ǞººǸƬĐ¦�» ¦Ȃººƻ�ȆººǨǧ يــدور حــول التقيــيم

,APA(السليب لآلخرين.  2012/2013 :221(
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اضطراب اهللع: .4.2.9

، وإذا كــان الســلوك التجنــيب املفتوحــةإذا تــدخلت حماكــات اضــطراب اهللــع يف خــواف األمــاكن 

، ال يشـخص االضـطراب علـى أنـه املفتوحـةأكثـر مـن الوضـعيات أومرتبط بنوبة اهللع وليس بوضعيتني 

,APA(.املفتوحةخواف من األماكن  2012/2013:221(

ما بعد الصدمة: واضطراب قلقاضطراب الضغط النفسي احلاد .5.2.9

املفتوحـــةخيتلـــف كـــل مـــن الضـــغط النفســـي احلـــاد وقلـــق مـــا بعـــد الصـــدمة عـــن رهـــاب األمـــاكن 

ǳ¦�°ƢººƦƬƻȏʪــ ǂººǨǳ¦�Ãƾººǳ�Śººưƫ�Ŗººǳ¦�©ƢȈǠººǓȂǳʪ�¾Âȋ¦�Ŀ�ǖƦƫǂ®�قلــق، اخلــوف أو الســلوك التجنــيب الــذي ي

�Ŀ�ǂººǐƸǼǷ�œººǼƴƬǳ¦�½ȂǴººǈǳ¦�Â¢�ǪººǴǬǳ¦��» ȂººŬ¦�ÀƢººǯ�¦̄¤��¿®Ƣººǐǳ¦�ª ƾººūʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�©ʮǂǯǀººǳ¦�̧ƢƳŗººǇ¦

ال املفتوحـةذكر الصدمة، والسلوك التجنـيب ال ميتـد إىل اخلـوف مـن وضـعيتني أو أكثـر مـن الوضـعيات ت

,APA(.املفتوحةيشخص االضطراب على أنه خواف األماكن  2012/2013 :221(

اضطراب االكتئاب: .6.2.9

ونقــص يتجنــب املكتئــب اخلــروج مــن املنــزل بســبب اخلمــول والــبالدة، فقــدان الطاقــة النفســية

وإذا كــان الســلوك التجنــيب مســتقل عــن القلــق مــن ،]¢ƢȈǻÂƾººȈĔ[تقــدير الــذات، فقــدان اللــذة يف احليــاة 

حــدوث نوبــة هلــع أو أعــراض تشــل قــدرات الفــرد، هنــا ال يشــخص االضــطراب علــى أنــه خــواف مــن 

,APA(.املفتوحةاألماكن  2012/2013 :221(

وضعيات طبية أخرى: .7.2.9

�» ¦Ȃºƻ�Ǿºǻ¢�ȄºǴǟ�ǎ Ƽºǌȇ�ȏ�ƨºȈƦǗ�©ƢȈǠºǓȂǳ�ƨºȈƳȂǳȂȇǄȈǧ�ƨºǳƢƷ�Ǻºǟ�ǶƳʭ�Ƥ ǼƴƬǳ¦�½ȂǴǈǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤

تركـــز حـــول التـــاريخ املرضـــي للحالـــة، النتـــائج املخربيـــة ]التشـــخيص[هـــذه النتيجـــة ف،املفتوحـــةاألمـــاكن 

هنــــاك أيضـــــا وضـــــعيات طبيـــــة حتــــدث نتيجـــــة التآكـــــل التطـــــوري ف،]¦ƨºººººȈƟʮǄȈǨǳ[واالختبــــارات اجلســـــدية 

§��ƨººȈǯǂƷ�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�ƢººȀǼǟ�ǶƴǼººƫلأل Ƣººǐǟ]�ȂººǈǼǯ°ʪ�µ ǂººǷ�ǲººưǷكــذلك ]، التصــلب العصــيب املتعــددن ،

ƨȈǻʮǂººǋ�Ƥ ººǴǬǳ¦�µ ¦ǂººǷȋ¦هنــاك أيضــا بعــض الوضــعيات الطبيــة الــيت تســتدعي جتنــب الفــرد لــبعض ، كمــا

كاإلســهال يف [ثــر املــرض إأو االنزعــاج مــن حــدوث شــيء ]كفقــر الــدم[املواقــف خوفــا مــن االصــابة 
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يف حالـة إذا كـان التجنـب لـيس املفتوحـةيكـون تشـخيص خوافـا لألمـاكن ف]،]Crohn[مرض كـروهن 

,APA(.نتيجة وضعيات طبية 2012/2013 :221(

البدء، التطور، والتنبؤ:  .10

ººȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾººƸƬŭ¦�©ʮȏȂººǳ¦�Ŀ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǼǳ� ƾººƦǳ¦�ǺººǇ�ǖººǇȂƬǷســنة عنــد الرشــد23-22ال جتــاوز ة،

،ƨºȈǷȂȈǳ¦�̈ƢºȈū¦�¶ȂǤºǔƥ�ǂƯƘºƬƫ�Ŗºǳ¦Â�̈®ÂƢºǠŭ¦�ƨºȈǴǬǠǳ¦�©ʪ¦ǂǘºǓȏ¦�Ȇºǫʪإن مسار نوبـة اهللـع مثلهـا مثـلف

ǂ̈ƻƘƬŭ¦�ƨǳȂǨǘǳ¦�Ãƾǳ�ªإال أن Âƾū¦�̈°®ʭ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ، الراشـدين يف كما أن املراهقني أقل عرضة مـن

�Ŀ�µاإلصــابة بنوبــة اهللــع،   ¦ǂººǟȋʪ�ǲººǐƬŭ¦�ǪȈººǔǳʪ�°ȂǠººǌǳ¦�Â¢�» ȂººŬ¦�ȄººǴǟ�¦Śººưǯ�ª ƾººƸƬȇ�ȏ�Ǿººǻ¢�ƢººǸǯ

�ǎ°®̈�.املرحلــة علــى عكــس الراشــدهــذه ǬǼººǳ�Ǯ ººǳ̄Â�ƨƻȂƼȈººǌǳ¦Â�ƨººǳȂȀǰǳ¦�ƨººǴƷǂǷ�Ŀ�ǒ ǨƼǼººƫ�ƢººĔ¢�ȏ¤

�©ʪȂººǻ�Ǻººǟ�ŚººƦǠƬǳ�«ƢººǟǄǻ¦�ƨººǸǴǯ�ÀȂǴǸǠƬººǈȇ�ƢººŶ¤�» Ȃººƻ�ƶǴǘººǐǷ�ÀȂǷƾƼƬººǈȇ�ȏ�ƢººǼǿ��ƨººȈǳƢǠǨǻȏ¦�ǲººǠǨǳ¦

ǞºººǴŮʪ�²���ÀȂºººǰȇ�À¢�ǺºººǰŻ.اهللـــع ƢºººǈƷȍ�ƨƦºººǈǼǳʪ��ƨƻȂƼȈºººǌǳ¦Â�ƨºººǳȂȀǰǳ¦�ƨºººǴƷǂǷ�Ŀ�Ƣºººǔȇ¢Ǻºººǟ�ǶºººƳʭ

قـد تظهـر هـذه الفئـة نوبـة هلـع اجتـاه ف،ب هجني بني نوبـة اهللـع حمـدودة األعـراض والقلـق املعمـماضطرا

وإن قـد حـدثت ]،اإلجراءات الطبية، التدابري األسـرية:مثل[-النفسيالضغط-بعض املواقف املقلقة 

ƨºǠǫȂƬǷ�Śºǣ�ƪ ºǻƢǯ�ȂºǳÂ�ŕºƷ�ȆºǓƢŭ¦�Ŀ�ǞºǴǿ�©ʪȂºǻ�ǶŮ، وهـذا مـا يعتـرب نتيجـة لنوبـة اهللـع غـري املتوقعـة

,APA(.يف هذه املرحلة 1992/1993 ;2012/2013(

خالصة:

مبختلــف أشـــكاله موضـــوع ذا املفتوحـــةنســتنتج ممـــا ســبق أن اضـــطراب اهللــع وخـــواف األمــاكن 

�Â�ǲȈǐǨƬǳ�śǐƬƼŭ¦Â�śưƷƢƦǳ¦�°Ƣǜǻ¢�Ǧ ǴƬű�ǽȂŴ�ƪ Ȁš ¦�¦ǀǳ��ƨǤǳʪ�ƨȈŷ¢تفاسري وطرق عطاء خمتلف الإ

الكشـف عنـه، وتقـدمي عالجـات وحلـول هلـذا االضـطراب مـن أجـل التخفيـف مـن شـدة أعراضـه والرفـع 

من مستوى الصحة النفسية للحاالت اليت تعاين منه.
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متهيد:

�ƢȀƳȂǷ�ƢƳȐǟ�ŐƬǠȈǧ��ƨȈǈǨǼǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦�®ƾǠƫ�̈®ƾǠƬŭ¦�Ǿů¦Őƥ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ǄȈǸƬȇ

حنو االضطراب وأعراضه مستخدما تقنيات وفنيات معينة، خاصة الفنيات املتطورة منها، ومن بني 

�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦الذي أخذ جماال واسعا يف البحث خاصة يف املفتوحة

جمال العالج املعريف السلوكي فتنوعت التقنيات املستعملة.  

1.�¬ŗ Ǭŭ¦�Ȇ Ƴ Ȑ Ǡǳ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦�ƨȈŷ ¢

�ǶȀȇƾǳ�ǞǴŮ¦�ƨƳ°®�ǺǷ�ǒ ǨŬ¦�ȂŴ�©ȏƢūʪ�Ǟǧƾǳ¦�Ŀ�¬ŗǬŭ¦�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈŷ¢�ƶǔƬƫ

�ǺǯƢǷȋ¦�ǺǷ�ǶđƢǿ°�±ÂƢƴƬǳاملفتوحةʪÂ���śǈŢ�ȂŴ�Ƕđ�Ǟǧƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ� ƢƦǟ¢�ƨȀƳ¦ȂǷ�ŅƢƬǳ

�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ª ÂƾƷ� ¦ǂƳ�ƨȇ°ǄǷ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǇȋ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǼȀŭ¦�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�ǶȀƬȈǠǓÂ�ǺǷ�ǲǯ

�ƨȈǧǂǠŭ¦�ƨǳƢū¦�ǺǷ�ǲǯ�śǈƸƬǳ¦�Ŀ�ƨȈŷȋ¦�ǺǸǰƫ�¦ǀđÂ��ƢȀǼǟ�ƨŦƢǼǳ¦�ƨȈƦǼƴƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴǈǳ¦Â�̈°ǂǰƬŭ¦

يتهم حنو حالتهم املرضية وأفكارهم التلقائية ليس فقط يف االضطراب بل يتعدى للحاالت بتوع

تعاملهم مع مواقف أخرى، وحتسني من احلالة االنفعالية للحاالت وذلك برتاجع درجة التوتر والقلق 

�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨƸǐǳ¦�ȂŴ�©ȏƢū¦�ǾȈƳȂƫ�ŅƢƬǳʪÂ��ƨȈǬƟȐǠǳ¦Â�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�ǶēƢȈǠǓÂ�ǺǈƸƬƫ�ƢǸǯ��ǶȀȇƾǳ

االضطراب.  وتالشي

2.�¬ŗ Ǭŭ¦�Ȇ Ƴ Ȑ Ǡǳ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦�» ¦ƾ ǿ ¢

�Ŀ�½°ȐǯÂ�Ǯ Ȉƥ�» ǂǗ�ǺǷ�̈ǂǘǈŭ¦�» ¦ƾǿȋ¦�Ǻǟ�ȆƳȐǠǳ¦�Ǿůʭǂƥ�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�» ¦ƾǿ¢�Ǧ ǴƬţ�Ń

عالجهما وتتمثل يف:

ǞǴŮʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�ƨȈǴǬǠǳ¦�Â¢�ƨȇƾǈŪ¦�ǆألتقليل حساسية أو استجابة ل- ȈǇƢƷ.

.إضعاف التأويل اخلاطئ والكارثي الكامنة وراء خمططات التهديد اجلسدي أو العقلي-

تعزيز قدرات إعادة تقييم املعرفية اليت تؤدي إىل اعتماد تفسري بديل أكثر اعتداال وواقعية -

.لألعراض

.القضاء على سلوك التجنب والسلوكيات التأمني األخرى غري القادرة على التأقلم-
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ÀƢǷȋʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǆع من قدرات احلالة لتقبلالرف- ȈǇϦ�̈®Ƣǟ¤Â�«ƢǟǄǻȏ¦�Â¢�ǪǴǬǳ¦.

3.�Ȇ Ƴ Ȑ Ǡǳ¦�Ʋ ǷʭŐ Ǵǳ�ƨȇǂ ǜ Ǽǳ¦�ƨȈǠƳ ǂ ŭ¦

Beck(لبيك وكالركتناول الباحث مرجعيته النظرية من النموذج املعريف  & Clark, 2010(

�ǪǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ƢǸđƢƬǯ�ǺǷ� Ȃ̄ƻƘŭ¦)Cognitive Therapy of Anxiety

Disorders(واملأخوذة كليا من الفصل الثامن من الكتاب ،.

وصف منوذج بيك وكالرك:.1.3

�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳƢǧ��ƨȈǻ¡Â�ƨȇ°Ȃǧ�ƨƥƢƴƬǇ¦�Ȇǿ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�À¢�ÀÂǂƻ¡Â�½°ȐǯÂ�Ǯ Ȉƥ�ǺǷ�ǲǯ�Ãǂȇ

، أما النموذج املعريفرحلة األوىل من املسؤولة يف املقام األول عن ظهور واستمرار اهللع حتدث ضمن امل

العمليات املعرفية األساسية للهلع بعد ذلك، حتدث على مستوى التنشيط التلقائي. من هنا فإن 

املرحلة الثانية من العمليات تتمثل يف اجلهود املعتمدة من الفرد للتعامل مع القلق املتزايد وحتسبا 

ȏ¦�°¦ǂǸƬǇȏ�ƨȇȂǻʬ�ǲǷ¦Ȃǟ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢȀǴǠŸ�ƢǷ�¦ǀǿ��ǞǴȀǴǳ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđÂ��§ ¦ǂǘǓ األساس املعريف فإن

�ǂưǯ¢�¦°Â®�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�©ƢȈǴǸǟ�Ƥ ǠǴƫ�Ʈ ȈƷ�ǪǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�̧ ȂǸů�Ȇǫʪ�Ǻǟ�ƢǷƢŤ�Ǧ ǴƬű�ǞǴȀǴǳ

Beck(.أمهية يف هذا االضطراب & Clark, 2010 :289(

وضع النموذج املعريف للهلع ألول مرة يف منتصف إىل أواخر الثمانينات من القرن املاضي من قبل 

,Beck)بيك 1988; Beck et al, 1985; Beck et Greenberg, 1988; DM Clark et Beck,

DMكالرك، ويف أحباث أخرى مع (1988 Clark 1986a, 1988, 1996; DM Clark et al,

Beck(يف )1988 & Clark, 2010 . وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النموذج املعريف وضع لشرح )289:

�ǂǌƬǼŭ¦�ƨȈǓǂǠǳ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦�Â¢�̈°ǂǰƬŭ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ƨȈǓǂŭ¦�ƨǳƢū¦يف ة

.D(.األواسط االجتماعية M. Clark, 1997; Eifert, Zvolensky, & Lejuez, يف )2000

)Beck & Clark, 2010 :289(
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تفعيل واالهتمام (االنتباه):.1.1.3

حدوث أو تفاقم بعض األحاسيس للفرد مثلالتغيريات اليت تطرأ على احلالة الداخلية 

�Ƥ[اجلسدية  ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�¾ƾǠǷ�̈®ʮ±��ǆ ǨǼƬǳ¦�Ŀ�ǪȈǓ��°ƾǐǳ¦�Ŀ�ǪȈǔƥ�°ȂǠǌǳ¦��¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ

املثال، فراغ العقل من األفكار، الشعور بنفي الواقع أو والغثيان أو العمليات العقلية على سبيل 

ثريات اخلارجة أو الوضعيات املȏƢū¦�ǶǜǠǷ�Ŀ��ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ƨƦƦǈŭ¦�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ȇǿ©�]الذات

�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�̈°ʬ¤�ǲǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƢȀȇƾǳ�Àȋ�Ǯ ǳ̄Â��ǞǴŮ¦�ƨƥȂǼǳ�ȆǇƢǇȋ¦�©ƢǘǌǼŭ¦�Ȇǿ�̈°ǂǰƬŭ¦

�ǞǴŮ¦�µاليت ينظر إليها الف ¦ǂǟ¢�ƨǟȂǸů�ǺǷ�ňƢǠƫ�©ȏƢū¦�ǶǜǠǸǧ��ǾƫƢȈƷ�®ƾē�ƢĔ¢�ȄǴǟ�®ǂ] املذكورة

�ªبيك وكالرك، وحسب احلاالت املدروسة من طرف ]يف الفصل السابق ÂƾƷ�ń¤�ǾƦƬǼƫ�ƢĔƜǧ

تغيريات يف حالتها الفيزيولوجية كلما كانت يف وضعيات تثري اهللع، وهذا ما ينشط القلق املتزايد واهللع 

.D(توقع امل M. Clark, 1986a( يف)Beck & Clark, 2010 احلاالت أ. بطبيعة احلال تبد)289:

��®Ƣū¦�ȆƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ŚǤƬǳʪ�² ƢǈƷȍ¦Â�ÄƾǈŪ¦�ƾȇƾȀƬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǲƻƾƫ�ƢĔȋ�©ƢȈǠǓȂǳ¦�ǽǀǿ�Ƥ ǼƴƬƥ

الشديد هناك عدة وضعيات أو مواقف خارجية املفتوحةوظهور أعراض اهللع. يف خواف األماكن 

�ƨȈƟʮǄȈǨǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�À¤��ȆǴƻ¦ƾǳ¦�» ȂŬ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ�ª ƾŢ�ƢĔȋ�ǞǴŮ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ�ń¤�Ä®ƚƫ�À¢�ǺǰŻ

�ǶǜǠǷ�Ŀ�Ȇǿ�Ǯ]اجلسدية[ ȈǋÂ�ƾȇƾē�ƨƥƢưŠ�ƢĔ¢�ȄǴǟÂ�ƞǗƢƻ�ǲǰǌƥ�ƢȀǯ¦°®¤�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦Â

Ʀǈƥ�ÀƢȈƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�ĿÂ��ǪǴǬǳ¦�Ǻǟ�ƨŦʭ�ÀƢȈƷȋ¦�®ȂȀĐ¦��ȆǈǨǼǳ¦�ǖǤǔǳ¦��ƨȈǳƢǠǨǻ¦�Ãǂƻ¢�©ȏƢƷ�Ƥ

�µ ƢǨŵ¦�Â¢�̈®ʮ±�ŕƷ�Â¢��ƨȈƟƢȈǸȈǰǳ¦�®¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Â¢�śȈǧƢǰǳ¦�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�Ŗǳ¦�®¦Ȃŭ¦�¾ÂƢǼƫ��ňƾƦǳ¦

.D(.يف الوظيفة الفسيولوجية M. Clark, 1986a, 1988, Beck(يف )1996 & Clark,

2010 :289(

جتاه العمليات ا���ǾƫƢǠǫȂƫ�ȂŴ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ÀȂǓǂǠŭ¦�®¦ǂǧȋ¦�ǾƳȂƬȇ"5"كما يظهر يف الشكل 

�̈®Ƣǟ¤�ǽƢš ¦�śǜǬȈƬǷ�ƾƳ�Ƕǿƾų�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼƥ�śƥƢǐŭ¦�®¦ǂǧȋƢǧ��ƢȀǼǷ�ƨȈǴǬǠǳ¦�Â¢�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƨȇƾǈŪ¦

االنتباه واليقظة املفرطة اجتاه األعراض اجلسدية منها [جتربة هذه األحاسيس، ويرتكز اهتمامهم 

,Beck(على أي تغيري يف األداء الذي قد يبدو غري طبيعي ]والعقلية Beck(يف )1988 & Clark,
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2010 :289(�Â¢�©¦ŚǤƫ�Ä¢�ǶǿƾǏ°�ƨǟǂǇ�ȂŴ�ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂǘǓʪ�śƥƢǐŭ¦�®¦ǂǧȋ¦�ǾƳȂƬȇ�¦ǀǳ��

واليت قد متثل خطرا مباشرا ووشيكا يهدد حياة اخلوايف. هذا ]استبطان أحاسيسهم[أحاسيس داخلية 

وغري الواعي لألحوال الداخلي أدى إىل ظهور فرط ]األوتوماتيكي[الكشف أو الرصد املبكر التلقائي 

احلساسية للتغريات اجلسدية.

:ميثل النموذج املعريف الضطراب اهللع"5الشكل رقم "
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املرحلة األوىل

للعمليات

املنشط، املنبه:ؤشراتامل

]اإلحساس اجلسدي الداخلية، وتغري الفسيولوجية[

)Beck et Clark, 2010 : 290(

النموذج األويل

تنشيط خمططات 

التهديد الفيزيولوجي 

االنتقائي منوذج التوجيه(االنتباه

الداخلية)ت لمنبهال

املتحيزةالوظائف املعرفية

شدة األعراض اجلسديةتلقائياملثري 

نيةاملرحلة الثا

للعمليات

علىالقدرةفقدان

تقییمإعادة

األفكار التلقائية

والقلق،التخوف،التوتر

املستقبلمنوالذعر

االدراكفقدان القدرة على

والرقابة

البحث عن السالمة تجنب المواجھة

والتأمین
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املخططات:نشيطت.2.1.3

Beck(بيك وغرينربغويرى كل من  & Greenberg, Beck(يف )1988 & Clark,

2010 :291(�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�̈®ÂƢǠǷاملخططات الدائمة نشيطحتدث بسبب تاملعريف النموذجيف

�ȆƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ƾȇƾȀƬǳ¦�©Ƣǘǘű�À¤��ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�©¦ŚǤƬǳ¦�ǒ]املعتقدات[ Ǡƥ�ǽƢš ¦�̈°ȂǘŬʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦

والعقلي متوازية مع خمططات التهديد األولية اليت تسيطر على حالة القلق. كما أعطيا بعض األمثلة 

�°ƾǏ�Ŀ�®ȂƳȂŭ¦�Ńȋ¦Â�œǴǬǳ�Ǟȇǂǈǳ¦�ÀƢǬǨŬ¦����ººǯ�µ ¦ǂǟȋʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǘǘƼŭ¦�Ǻǟيفسرها قدي

�À¢�ǺǰŻ�Ņ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦�ȆǈǨǼƬǳ¦�ǪȈǔǳ¦�©ʪȂǻ�����ƨǴƫƢǫ�ƨȈƦǴǫ�ƨƥȂǼƥ�ƨƥƢǏȍ¦�©ƢǷȐǟ�ƢǸĔ¢�ȄǴǟ�®ǂǨǳ¦

�¦ǀǿ�����ƺŭ¦�Ŀ�¿°Â�Ņ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦�°¦Âƾǳ¦�©ʪȂǻ�Ƥ ƦǇ�ÀȂǰȇ�ƾǫ����©Ȃŭ¦Â�¼ƢǼƬƻȏ¦�ń¤�Ä®ƚƫ

�ȂƬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�����ȆǸǔŮ¦�Ä±ƢȀƳ�Ŀ�ǒ ȇǂŭ�ƨƴȈƬǻ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ÀƢȈưǤǳʪ�°ȂǠǌǳ¦ تر والعصبية قد تؤدي

". إن املخططات إىل فقدان السيطرة واهللع الشديد"، أو" قد أفقد السيطرة على انفعااليت وأجنّ 

�ǲǸǌƫÂ�°̈ǂǰƬŭ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƨƥǂš �¨®Ƣǟȍ�®¦ǂǧȋ¦�ǒ Ǡƥ�ƞȈē�Ŗǳ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦Â�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ƾȇƾȀƬǳ¦

الة الداخلية، والتصاعد موضوعات ضعف أو هشاشة الشخصية، والعجز، خطورة معينة يف احل

السريع للقلق.

هناك ارتباط وثيق بني األعراض جسدية واألحاسيس النفسية واملعتقدات العقلية اليت تكمن 

االرتباط بني بعض األحاسيس "2"وراء سوء التفسري الكارثي لالستبطان الداخلية. يعرض اجلدول 

و العقلي املالحظة غالبا يف اضطراب اهللع.الداخلية املشرتكة واملخططات التهديد الفيزيولوجية أ

M.D(كالركحسب  Clark, 1986a(يف)Beck & Clark, 2010 خمططات أن )291:

بالغني يف تيقنهمميكن أن تكون متغرية، حىت أن بعض األفراد املبردود الفعل الفطريةاهللع ذات الصلة 

�» ȂǇ�ǂƻȉ¦�ǒ ǠƦǳ¦Â��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ƾȇƾȀƬǳ¦�©¦ƾǬƬǠŭʪتفسري جمموعة كبرية ونئيسي

�ǒ Ǡƥ�½ƢǼǿ�À¢�ÀȂƷǂǐȇ�ǂƻȉ¦�ǒ ǠºººººººººƦǳ¦�À¢�ƢǸǯ��ƾȇƾē�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǴǬǠǳ¦Â�ƨȇƾǈŪ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǺǷ

األحيان. خمططـــــات التهديد الفيـــــــــــــزيولوجية هي اليت تكون أكثر هيمنة يف بعض
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العالقة بني األحاسيس الداخلية للهلع وخمططات التهديد الفسيولوجية وعقلية."2"اجلدول 

املخططات التهديدية الفيزيولوجية/العقليةةاألحاسيس الداخلي

�ÀƢǬǨƻ � ¨®ʮ±� �Ń¢� �°ƾ ǐ ǳ¦� Ǫ Ȉǔ ƥ� °Ȃ Ǡǌ ǳ¦

القلب.

�¿ƾ ǟÂ��¼ƢǼƬƻ ȏ ʪ �² Ƣǈ Ʒ ȍ ¦��ǆ ǨǼƬǳ¦�Ŀ �Ǫ ȈǓ

انتظام التنفس.

الدوخة، الدوار، إغماء.

الغثيان، مغص يف البطن.

ختدر، وخز يف األطراف.

� °̈ʬ ȍ ¦�Ǟ ȇǂ Ǉ Â�� ǂ̈ ƫȂ ƬǷ��ǲ ǠǨǼǷ

الشعور بعدم التوازن، ارجتف.

، فقدان الرتكيز.السهوالنسيان،

مشاعر نفي الواقع، ونفي الذات.

�ƨȈƦǴǫ�©ʪȂ Ǽǳ�µ ǂ ǠƬǳ¦�ƨǳȂ Ȁ ǈ ƥ�®ƢǬƬǟ ȏ ¦

�Ȃ ŭ¦Â�¼ƢǼƬƻ ȏ ¦�ƨȈǻƢǰ Ƿϵ �®ƢǬƬǟ ȏ ت.¦

االعتقاد بفقدان السيطرة أو القيام بشيء 

حمرج أو جنوين، أو وجود ورم يف املخ.

االعتقاد أنه سيتقي بطريقة غري إرادية.

�Â¢� ƨȈǣ ƢǷ®� ƨƬǰ ǈ ƥ� ƨƥƢǏ ȏ ¦� ƨȈǻƢǰ Ƿϵ �®ƢǬƬǟ ȏ ¦

فقدان املرء لقدراته العقلية.

�À¦ƾ Ǭǧ�Ȅ Ǵǟ �¦ǂ ǋ ƚ Ƿ�µ ¦ǂ ǟ ȋ ¦�ǽǀ ǿ �Àϥ �®ƢǬƬǟ ȏ ¦

إىل نوبة اهللع السيطرة واليت ميكن أن تؤدي 

�ƨȇƢĔ � Ŀ � �ƨǼȀ ŭ¦�� ƨǨȈǛ Ȃ ǳ¦� À¦ƾ ǬǧÂ� ƾ ȇƾ ǌ ǳ¦

املطاف.

�À¦ƾ Ǭǧ� ń ¤�Ä®Ϧ �µ ¦ǂ ǟ ȋ ¦� ǽǀ ǿ �Àϥ �®ƢǬƬǟ ȏ ¦

السيطرة وغالبا ما تكون مقدمة حلالة من اهللع 

الشديد.

االعتقاد بفقدان السيطرة على القدرات 

�ƨǨȈǛ Ȃ ǳ¦� À¦ƾ ǬǨƥ� » Ƣǘ ŭ¦� ƨȇƢĔ � Ŀ Â� �ƨȈǴǬǠǳ¦
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املعرفية.

ǿ � Àϥ � ®ƢǬƬǟ ȏ ذه األعراض قد تؤدي إىل ¦

توقف الوظائف العقلية أو اجلنون.

)Beck & Clark, 2010 :291(

M.D(كما يضيف  Clark, Beck(يف )1997 & Clark, 2010 اكتساب معظم )292:

�ǶǴǠƬǳ¦�ƺȇ°ʫ�ń¤�ǞƳǂȇ]على سبيل املثال، "خفقان القلب خطر"[خمططات التهديد الفيزيولوجية 

�Ǻȇǀǳ¦�®¦ǂǧȌǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ǞƟƢǌǳ¦�ǺǷ�ǾǻƜǧ��¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ��ǞǴǿ�ƨƥȂǻ�¾Âϥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�» Âǂǜǳ¦Â�ǪƦǈŭ¦

يعانون من أمل يف الصدر أن يذهب أوال إىل جناح الطوارئ يف املستشفى حيث يتلقون تقييم كامال 

مل يف الصدر ميثل خطرا وشيكا حلدوث نوبة حول القلب؛ وميكن هلذه اخلربات تعزز املعتقد التايل "أ

قلبية واملوت ممكن"؛ ومن الواضح أن مثل هذه التجارب ميكن أن تؤدي إىل املخططات اليت تدور 

حول خطورة آالم  الصدر واضطراب اهللع.

.A(بيكحسب  Beck, Beck(يف )1988 & Clark, 2010 نشيطمن أجل ت)292:

�ń¤�ƨƥȂǼǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ǲǐƫ�À¢�Ƥ Ÿ��ƨȈǴǬǠǳ¦Â�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ƾȇƾȀƬǳ¦�©ƢǘǘƼŭ¦

األفراد ال يعانون من القلق املتزايد حىت يشعرون بضيق :على سبيل املثال،عتبة معينة من الشدة

 ¦ȂŮ¦�ǺǷ�ȆǨǰȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�ÀȂǴǐƸƬȇ�ǶĔ¢�ƢǸǟ�ÀȂǳ ƢǈƬȈǧ�ƨȇƢǨǰǳ¦�ǾȈǧ�ƢŠ�ƾȇƾǌǳ¦�ǆ ǨǼƬǳ¦، هذا من جهة

ومن جهة أخرى عندما حيدث تنشيط خمططات النتيجة الرئيسية اليت تظهر يف التأويل اخلاطئ 

جرد تنشيط املعتقدات املرتبطة خبطر ضيق التنفس، واالختناق، والكارثي لإلحساسات الداخلية. مب

�ǂȀǜƫ��ȆǈǨǼƬǳ¦�±ƢȀŪʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ǽǀŮ�ǽƢƦƬǻȏ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǘǌǼŭ¦�śƴǈǯȋ¦�ǎ ǬǻÂ

ƢŮȂƷ�ƢȈƯ°ƢǯÂ�ƢƠǗƢƻ��ƢǠȇǂǇÂ�ƢȈƟƢǬǴƫ�ȐȇÂϦ�©ȏƢū¦،�ȏ�ʭ¢Â�Äƾǳ�ǆ ǨǼƬǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�¿¦ǂȇ�ȏ� Ȇǋ�½ƢǼǿ�

من األوكسجني، وميكنين أن أختنق حىت املوت". وهكذا األساس املعريف أحصل على ما يكفي 
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األساسي للمخططات املرجحة املفعل واملنشطللتأويالت اخلاطئة والكارثية لألحاسيس اجلسدية هو 

�ƨȈǴǬǠǳ¦�Â¢�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ǒ ǠƦƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Ǯ ȈǋȂǳ¦�ǂǘŬ¦�ƾȇƾē�ȂŴ�ƨȀƳȂŭ¦�ƨǸƟ¦®Â

لألحاسيس الداخلية:والكارثيالتأويل اخلاطئ.3.1.3

,Beck(يرى بيك وكالرك وآخرون  1988 ; Beck et al, 1985 ; D. M. Clark, 1986a(

Beck(يف  & Clark, 2010 أن العملية املعرفية املركزية املسؤولة عن استمرار اهللع هو التأويل )292:

نتائج الكارثية املرتبطة الوالفهم اخلاطئ والكارثي لألحاسيس اجلسدية أو العقلية؛ فكثري من األحيان 

�À¢�śƷ�Ŀ��Ǯ ǳ̄�ǾƥƢǋ�ƢǷ�Â¢��¼ƢǼƬƻȏ¦��ƨȈƦǴǬǳ¦�©ʪȂǼǳ¦�Ǻǟ�ǶƳƢǼǳ¦�©ȂŭƢǯ�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋʪ

:أي[قد حتدث فقدان السيطرة الذي يؤدي بدوره إىل اجلنون ]ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�Ŀ[ة املتصورة الكارث

�ʭȂǼů�ƶƦǏƘǇ�[ميكن أن عالوة على ذلك،، أو يتصرف الفرد بطريقة حمرجة أو مذلة أمام اآلخرين ،

��ǞǴǿ�ƨƥȂǼǳ�̈®ƢƷ�̈®ÂƢǠǷ�ƨǴǸƬƄ¦�ƨƯ°Ƣǰǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�ƨƳ°ƾǳ�ʮȂǫ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǺǷ�» ȂŬ¦�ÀȂǰȇ كاملة

�čʮ¢��Ãǂƻ¢ككارثة النامجة عنهاكانت الطبيعة احلقيقية للكارثة املهابة، ُيساُء تفسري األحاسيس

تسارع اهللع، جيب أن يُدرك التهديد الكارثي على أنه أمرا وشيك قبل جسدية أو عقلية وشيكة.

 حني حدوث اهللع  الوقوع؛ إذا كان التأويل اخلاطئ هو جمرد مبالغة يف التهديد فيحدث القلق إىل

كمنشط هلذا األخري؛ فإن ظهور سوء التأويل الكارثي هو األساس املعريف للعمليات املعرفية األخرى 

.DM(كالركيرى).5(انظر الشكل اليت تساهم يف تنشيط اضطراب اهللع  Clark, يف )1988

)Beck et Clark, 2010 أن التفسري الكارثي لألحاسيس اجلسدية هو السبب األساسي )293:

وهذا واضح حىت عند األفراد الذين يعانون من ]الضعف[حلدوث نوبة هلع وميثل مسة معرفية دائمة 

اضطراب اهللع وليسوا بقلقني.

أعراض التكثيف والدفاع:.4.1.3

إن التفسري اخلاطئ والكارثي لألحاسيس اجلسدية تسبب تكثيف األحاسيس الداخلية اليت 

�̈ƾǋ�Ǻǟ�ƨŦʭ�ƨǣǂǨǷ�ƨǬǴƷ�ª ƾƸƬǧ��ƢŮ�ȆǴƻ¦®�ƾǏǂǳ¦�ȄǴǟ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ǄȈǯŗǳ¦Â�̈ƾƟ¦±�ƨǜǬȈƥ�ƢǿƢǌź

¦�ƞǗƢŬ¦�ǶȀǨǳ¦�ǄȇǄǠƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳوالعمليات العقليةتصاعد اإلحساسات الفيزيولوجية من جهة 
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,Beck(.رثة البدنية أو العقلية الوشيكة من جهة أخرىللكا 1988 ; D. M. Clark, يف )1997

)Beck & Clark, 2010 :293(

�©ȏÂƢŰ�ń¤�Ä®ƚȇ�ȆƯ°Ƣǰǳ¦Â�ƞǗƢŬ¦�ŚǈǨƬǳ¦�ÀƜǧ��µ ¦ǂǟȌǳ�ȆƟƢǬǴƬǳ¦�Ǧ Ȉưǰƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ

فورية للهروب. ومرة أخرى، ينظر إىل اجلهود الرامية إىل اهلروب كرد فعل تلقائي وغري طوعي لتفعيل 

خمطط التهديد الفيزيولوجي وسوء التفسري الكارثي لإلحساس اجلسدي، فالشخص الذي خياف من 

ضيق يف الصدر سرعان ما يقوم بنشاط معني عندما يتم الكشف عن اإلحساس اجلسدي، واملريض 

�ƨǯǂƷ�Ŀ�̈®ƢȈǬǳ¦�ƾǠƥ�¼ƾǼǨǳʪ�ǾƬǧǂǣ�Ŀ]ال واقعية األحداث[الذي لديه شعور عميق لنفي الواقع 

ƢƻŗǇȏ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈǳȂƸǰǳ¦�©ʪÂǂǌŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�¾ÂƢǼƫ�Ľ�½°ȂȇȂȈǻ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ƨǨȈưǰǳ¦�°Âǂŭ¦ ء، فهذه

الذي فسره كعرض من ]ال واقعية األحداث[الردود هي حماولة للهروب من الشعور بنفي الواقع 

�ȆƯ°Ƣǰǳ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦� ȂǇ�Ǻǟ�ƨŦʭ�§ÂǂŮ¦�ƨƥƢƴƬǇ¦�ÀȂǰƫ��ǞǴŮ¦Â�ƾȇ¦ǄƬŭ¦�ǪǴǬǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ��ÀȂǼŪ¦�µ ¦ǂǟ¢

فإن "5"شكلالميكن أن حيدث تلقائيا دون أي ختطيط مسبق أو جهد ذايت، كما هو مالحظ يف 

Beck(.تكثيف األحاسيس اجلسدية واهلروب كاستجابة سيسهم يف تفعيل املستمر ملخططات اهللع

& Clark, 2010 :293(

فقدان القدرة على إعادة تقييم: .5.1.3

Beck(يف ),1988Beck(لبيكوفقا  & Clark, 2010 ة يتفكك العمليات العكس)293:

العلية من املعاجلة املعرفية التلقائية هو شرط ضروري حلدوث نوبة اهللع، وهكذا فإنه يرى أن فقدان 

الثانوي هي املسؤولة عن اإلعدادالعملية املركزية يف مرحلة ]األسباب[القدرة على إعادة تقييم 

التابع الكارثي استمرار القلق واهللع؛ فتفعيل املخططات التهديد الفيزيولوجية وسوء التأويل

�ƨǴȇƾƥ�©¦ŚǈǨƫ�ƾȈǳȂƬǳ�ǞǴŮʪ�ǒ ȇǂŭ¦�̈°ƾǫ�ǖƦưȇÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨŪƢǠǷ�ȄǴǟ�ǺǸȈȀȇ�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȌǳ

أكثر واقعية، ومستحسنة من األحاسيس املخيفة. إذا كانت إعادة تقييم التهديد املتصور هو ممكن، 

اهللع يتم إحباطها.فإن سوء التفسري الكارثي سيتم رفضه وتفنيده وأن التصعيد يف حالة
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Beck(كما يضيف & Clark, 2010 أن فقدان القدرة على إعادة تقييم يظهر لنا )294:

�¾ƾǠǷ�Ŀ�ƨƠƳƢǨǷ�̈®ʮ±�ǺǷ�» Ȃƻ�Ǿȇƾǳ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦Â��ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦�ǺǷ�ňƢǠȇ�§ Ƣǋ�ƾǼǟ�¬ȂǓȂƥ

Ǔ�¾ƾǠǷ�Ŀ�̈®ʮ±�½°ƾȇ��ǂƫȂȈƦǸǰǳ¦�±ƢȀƳ�ȄǴǟ�² ȂǴŪ¦�ǲưǷ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǒ Ǡƥ�ȆǨǧ��Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�©ʪǂ

�ǂǰǨǳ¦�©°ʬ¢�Ŗǳ¦�Ƥ ǴǬǳ¦" اخلوايف�©ƢǘǘƼŭ¦� ¦°Â�ƨǼǷƢǯ�Ǿǳ�ƪ ǻƢǯÂ���œǴǫ�©ʪǂǓ�ƪ ǟ°Ƣǈƫ�¦̄Ƣŭ

��¦̄¤����ƨȈƦǴǫ�©ʪȂǼǴǳ�ƨǓǂǟ�ʭ¢��ƨȈƳȂǳȂȈǈǨǳ¦�ƾȇƾȀƬǳ¦كان�§ ƢǏ¢�ƾǫ��ƢǠǨƫǂǷ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�¾ƾǠǷ

Ƣǯ�ǶȀǧ� ȂǇ�Ʈ Ź�ǖǘƼŭ¦�¦ǀǿ�ǖȈǌǼƫ�ƾǼǟ���Ƥ ǴǬǳʪ�ƢǔȇǂǷ�ÀȂǯ¢�ƾǫ��Â����ƨȈƦǴǫ�ƨƥȂǼƥ�ŅƢƬǳʪÂ�ȆƯ°

�Ŀ���ƨȈƦǴǫ�ƨƥȂǼƥ�§ ƢǏ¢�ƾǫ��̧°ƢǈƬƫ�œǴǫ�©ʪǂǓ��ƶȈƸǏ�ǲǰǌƥ�Ǧ ǫȂŭ¦�ǶȈȈǬƫ�ȄǴǟ�°®Ƣǫ�Śǣ�Ȃǿ

�Ǿȇƾǳ�ƶƦǏ¢�¦ǀǰǿÂ��Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�¾ƾǠǷ�̈®ʮǄǳ�ǲȇƾƥ�ŚǈǨƫ�ƾȈǳȂƫ�ȄǴǟ�°®Ƣǫ�Śǣ�Ȃǿ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ

ƨȈǓʮǂǳ¦�§ ƢǠǳȋ¦�ƨǳƢǏ�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�ƾǼǟ�ǲưǷ��Ãǂƻ¢�©ƢȈǠǓÂ�Ŀ�ǺǰǳÂ��ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦] على النحو

�ȄǴǟ�ƨǷȐǟ�ÀƢǯ�¦̄¤�ƢǸǟ�¾ ƢǈƬȇ�ƢǼǿ��Ƥ]املوصي به من قبل طبيبه ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�¾ƾǠǷ�̈®ʮ±�ǚƷȐȇ��

على أنه نشاطه البدين. أحد يعيد تقييم األحاسيسوجود مشكلة يف القلب، ولكن سرعان ما 

األحاسيس الداخلية األهداف الرئيسية للعالج املعريف للهلع هو حتسني قدرة املريض على إعادة تقييم 

الفظيعة مع تفسريات بديلة أكثر واقعية، معقولة، ومحيدة.

:العمليات املسهبة الثانوية األخرى.6.1.3

هناك عدد آخر من العمليات املعرفية والسلوكية الثانوية اليت "5"كما هو موضح يف الشكل 

حتدث نتيجة للتفكك املنطق املسهب عن التقييم التلقائي للتهديد كارثية. أشار بيك وآخرون 

)1985Beck,( يف)Beck & Clark, 2010 �ƨƥǂšالغالبةإىل أن مسة )294: �ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǴǳ

�ǺǰŻ�ȏ�ƾȈǠǐƫ�ƨƥƢưŠ�ǪǴǬǳ¦�À¢�®ǂǨǳ¦�ǂǰǨȇ�̈°ǂǰƬŭ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ª ÂƾƷ�ƾǠƥ��̈ǂǘȈǈǷÂ�ƨǷ°Ƣǟ�ǪǴǫ

السيطرة عليه بسرعة فيتعلم الفرد اهللع من هذه التجربة.

ار يف العملية املعرفية الثانية يف مرحلة مسهب هو التخوف والتفكري بشأن تصاعد القلق وتكر 

�ƨȈǇƢǈū¦Â�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ȄǴǟ�ƢƦȇǂǬƫ�ÄǂǐƷ�ǲǰǌƥ�ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�Ŀ�ǪǴǬǳ¦�ǄǯŗȇÂ��ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ

�Ƕǣ°Â�śǴȈǿ�ǞǷ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�©ƢǈǴƳ�ǺǷ�®ƾǟ�ƾǠƥ�ȐưǸǧ��ǪǴǬǳ¦�ƾǟƢǐƫ�ǽƢš ¦�ƨǗǂǨǳ¦
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ة. على سبيل ذلك، ال يزال هلا اخلوف والقلق بشأن احتمال االنتكاس إىل مرحلة شديدة من النوب

املثال، كانت تفكر يف تغيري الوظائف، واالنتقال إىل مدينة جديدة ولكن كانت مرتددا جدا إلجراء 

�©ʪȂǻ�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�ƨǴƷǂǷ�ń¤�Ä®ƚȇÂ�ǪǴǬǳ¦�®¦®Ǆȇ�À¢�ǺǷ�ƢǧȂƻ�©¦ŚȈǤƫ�ƨȇ¢اهللع.)Beck & Clark,

2010 :294(

ǴǬǳ¦�©Ƣǯ¦°®¤�ƢȀȈǴǟ�ǺǸȈē�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨŪƢǠǷ�§ ƢȀǇ¦�ǞǷ ق واخلوف املتصاعد الذي ال

ميكن السيطرة عليه وتصاعد القلق واخلوف املستمر واهلم الزائد بشأن اهللع، وفقدان النظام األعلى 

املنطقي املناقض للتصدي هليمنة التفكري الكارثي، فليس من الغريب أن الشخص الذي يعاين من 

�ƨǇ°ƢǸŭ�Ǯاضطراب اهللع يتجه حنو التجنب وحنو اسرتاتيجيات األمان  ǳǀƥ�ƢưƷʪ�Ãǂƻȋ¦�ƨǷȐǈǳ¦Â

حتكم ورقابة أفضل على حالته االنفعالية السلبية. ومع ذلك، هناك اآلن أدلة كثرية على أن جتنب 

§�¦ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨǌǫƢǼŭ¦�ǂǜǻ¦��ǞǴŮ���املفتوحةرهاب األماكن  ¦ǂǘǓ¦�̈ƾǋ�̈®ʮ±Â�°¦ǂǸƬǇ¦�Ŀ�ȐǠǧ�ǶǿƢǈȇ

.D(كالركوعالوة على ذلك يرى  M. Clark, 1997, Beck(يف )1999 & Clark,

2010 ، فإن االعتماد على السلوكيات األمان مثل محل دواء مزيل القلق يف حالة الطوارئ، )294:

مرافقة أحد أفراد العائلة أو صديق، أو قمع االنفعاالت القوية واألفكار غري املرغوب فيها، ميكن أن 

اعتقاد الشخص أن بعض األحاسيس الداخلية تسهم فعال يف استمرار اهللع من خالل احلفاظ على

خطرة.

�Ŗǳ¦�ǞǴŮʪاملتعلقة، هناك عالقة متبادلة قوية بني العمليات املعريف"5"كما يتبني من الشكل 

حتدث يف وقت مبكر وعلى مستوى التفسري الكارثي التلقائي، وتلك اليت حتدث يف وقت الحق يف 

لتصحيح التلقائي لتقييم لاملرحلة املسهبة الثانوية. ومع ذلك، فإن عدم قدرة التفكري مسهب الثانوي 

لع وتطوير اضطراب اهللع. التهديد الكارثي لألحاسيس اجلسدية املسؤولة عن استمرار وجود حالة اهل

العالج املعريف السلوكي للهلع، بعد ذلك، يركز على تعديل التفكك معاجلة بني مستويني من املعاجلة 

Beck(.السابقحبيث يتم قبول تفسري أكثر اعتداال لألحاسيس الداخلية اليت كان خيشاها يف  &

Clark, 2010 :295(
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اهللع:وصف العالج املعريف السلوكي الضطراب .2.3

Beck(بيك وكالركوضع  & Clark, 2010 مخسة أهداف رئيسية يف العالج املعريف )313:

�ƨƥƢƴƬǇ¦� ƢǼƯ¢�ª ƾŢ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢǬǴƬǳ¦�©ƢǘǘƼŭ¦�ƾȇƾē�ƨŪƢǠŠ�śǬǴǠƬǷ�śǧƾǿ�¾Â¢��ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ

ƢǼƯ¢�ª �]املرحلة األوىل[اخلوف الفورية  ƾŢ�Ŗǳ¦�©ʪƢƴƬǇȏ¦�ń¤�Śǌƫ�ƨȈǬƦƬŭ¦�» ¦ƾǿȋ¦�À¢�śƷ�Ŀ��

). أهداف املعاجلة األولية هي:5(انظر الشكل ]املرحلة الثانية[املعاجلة التحضريية 

ǞǴŮʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�ƨȈǴǬǠǳ¦�Â¢�ƨȇƾǈŪ¦�ǆألتقليل حساسية أو استجابة ل- ȈǇƢƷ.

.وراء خمططات التهديد اجلسدي أو العقليإضعاف التأويل اخلاطئ والكارثي الكامنة-

تعزيز قدرات إعادة تقييم املعرفية اليت تؤدي إىل اعتماد تفسري بديل أكثر اعتداال وواقعية -

.لألعراض

.القضاء على سلوك التجنب والسلوكيات التأمني األخرى غري القادرة على التأقلم-

ÀƢǷȋʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǆالرفع من قدرات احلالة لتقبل- ȈǇϦ�̈®Ƣǟ¤Â�«ƢǟǄǻȏ¦�Â¢�ǪǴǬǳ¦.

اخلطوات الرئيسية يف العالج املعريف املستخدمة لتحقيق هذه األهداف."3"يعرض اجلدول 

تعليم النموذج املعريف لعالج اهللع.

تفعيل املخططات والتعريض لألعراض.

إعادة التأهيل املعريف للتأويالت اخلاطئة والكارثية.

 الفرضيات التجريبية للتفسري البديلاختبار.

التعريض التدرجيي للمواقف اخلوافية.

ƢȀǴȇÂϦ�ƨǷȐǈǳ¦Â�µ ¦ǂǟȋ¦�ǲƦǬƫ.

الوقاية من االنتكاس.

.(اختياري) إعادة التأهيل التنفسي

)Beck & Clark, 2010 :314(
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2.2.3.�Ǟ ǴŮ¦�« Ȑ Ǡǳ�Ŀ ǂ Ǡŭ¦�« Ȃ̄ Ǹ Ǽǳʪ �  Ȑ Ǹ Ǡǳ¦�ǆ Ȉǈ Ţ

Beck(بيك وكالركحسب  & Clark, 2010 يركز املعاجل يف احلصة العالجية األوىل )314:

�̈°ǂǰƬŭ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ĿǂǠŭ¦�ŚǈǨƬǳ¦�ǲȈǸǠǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ȄǴǟ- إذا كان قد مت اتباع اسرتاتيجية التقييم

أمام املعاجل جمموعة كبرية من املعلومات اهلامة املتوفرة لتثقيف العميل مثل املواقف املنشطة ألن-املعريف

��ȆǨȈǰƬǳ¦�Śǣ�œǼƴƬǳ¦�½ȂǴǈǳ¦Â��ƨȈƯ°Ƣǰǳ¦Â�ƨƠǗƢŬ¦�©¦ŚǈǨƫ��ƨŭƚŭ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ǆلنو  ȈǇƢƷȋ¦��ǞǴŮ¦�©ʪ

البحث عن السلوكيات التأمينية. وهكذا ميكن للحالة حتديد احللقة النموذجية للهلع من اجلدول. كما 

�ƨƥǂšيسمح ]األسئلة السقراطية[أن استخدام املعاجل املعريف لالستجواب السقراطي  �Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳʪ�Ǿǳ

العميل خالل هذه احللقة من اهللع وتفسريها عن طريق األعراض؛ ولكن هذا ال يتم إال عن طريق 

املوجودة العملية التعاونية بني املعاجل والعميل للوصول إىل احللقة املفرغة لشكل اهللع حسب األعراض 

DSM(يف الدليل التشخيصي [ Vسجل املعاجل األفكار واملشاعر ) حسب الباحث]، ومن املهم أن ي

�Ŗǳ¦�ǞǴŮ¦�§ ƢƦǇȋ�ƨǴǸƬƄ¦�©¦ŚǈǨƬǳ¦�ƾƷ¢��ƢĔϥ�ƢȈǧǂǠǷ�ƢƷǂǋ�¿ƾǫ�Äǀǳ¦Â�ǞǴŮ¦�ƨǬǴŞ�ƨǘƦƫǂŭ¦�̈®ƾƄ¦

حتتاج لفحصها."

يف هذه املرحلة األولية من العالج فمن غري املرجح أن للعميل استعداد للتخلي عن التأويالت 

اخلاطئة والكارثية وتبين التفسري املعريف بدال من ذلك اهلدف املوجود يف الدورة التعليمية فهو جمرد 

مع حتديد تنتهي احلصة عادة للعالج، و تقدمي تفسري بديل للهلع الذي يوفر األساس املنطقية 

�ƢǷ�ÀȂƥǂŸ�̈ǂŭ¦�ǽǀǿ�ǺǰǳÂ��ǞǴŮʪ�ƨǏƢŬ¦�¾Â¦ƾŪ¦�Ŀ�ǲȈƴǈƬǳʪ� ȐǸǟ�ǂǸƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǳǄǼŭ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦

عند استعراض الواجبات املنزلية يف ،إذا كانت خربات القلق واهللع تتفق أم ال مع التفسري املعريف

لى عكس النموذج وتعزز مالحظات احلصة الالحقة، من املهم أن اخلربات القلق اليت تظهر للمعاجل ع

Beck(.العميل اليت تنسجم مع التفسري املعريف & Clark, 2010 :314-315(

":1املبدأ التوجيهي العالجي "

للبدء يف تثقيف العمالء إىل النموذج املعريف وتسليط الضوء على الدور لقة مفرغة احلاستخدام 

Beck(.استمرار اهللعاحملوري للتفسريات اخلاطئة والكارثية يف  & Clark, 2010 :315(
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تفعيل املخططات والتعريض لألعراض:.3.2.3

بيك وكالرك وآخرون يعترب هذا املبدأ أساسيا يف العالج املعريف السلوكي للهلع حسب

)Beck, 1988 ;Beck et Greenberg, 1988; D.M. Clark, 1997; D. M. Clark et

Salkovskis, Beck(يف)1986 & Clark, 2010 ، ويعتمد على استخدام التمارين يف )315:

�Ʈ ȈƷ��ƢȀǟȂǫÂ�Ȅǌź�Ŗǳ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ǆ Ǩǻ�ǲȈǸǠǳ¦�ȄǴǟ�¾Ƣƻ®ϵ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈƳȐǠǳ¦�ƨǐū¦

.D.M(كالرك وسلكوفسكي أن كل من  Clark & Salkovskis, Beck(يف )1986 & Clark,

2010 :315(�ǺȇǂŤ�� ¦ǂƳ¤�ȄǓǂŭ¦�ǺǷ�ƢƦǴǘȇ�ʭƢǯ��ǞǴȀǴǳ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�°Ȃǘƫ�©ʮ¦ƾƥ�Ŀ

�̈ǂǘȈǈǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǲȈǸǠǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ƢȀȈǴƫ�ǶƟ¦®�ǲǰǌƥ�śƬǬȈǫ®�̈ƾŭ�¶ǂǨŭ¦�ǆ ǨǼƬǳ¦

على التنفس من أجل إدخال تنفس مفرط كتفسري بديل حمتمل حلدوث األحاسيس اجلسدية 

؛ ومع ذلك، فمن املعروف اآلن أن فرط التنفس رمبا يلعب دورا أقل أمهية يف هلع، لذا مل يعد دةالشدي

�Ãǂȇ�¦ǀǳ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�̈ÂȐǟÂ��ƨǸƟ¦®�ƨǨǐƥÂ�©ȏƢū¦�ǶǜǠǷ�ǞǷ�ǆ ǨǼƬǳ¦�ȄǴǟ�̈ǂǘȈǈǳʪ�ȄǏȂȇ ويت

Ȃ ǳ°ʪÂ)White & Barlow, أنه يستخدم يف العالج املعريف السلوك مبجموعة متنوعة من )2002

ǞǴŮ¦�ǺǷ�ƾƸǴǳ�µالتما ǂǠƬǴǳ�ƨȈƥƢŸȍ¦�°ʬȉ¦�ń¤�¦®ƢǼƬǇ¦�«ȐǠǳ¦�̈ƾǷ�¾¦ȂǗ�ȄǴǟÂ�¦°¦ǂǰƫÂ�¦°¦ǂǷ�Ǻȇ°.

)Beck & Clark, 2010 :315(

�ƢĔȋ��ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓȏ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�Ŀ�ƢǸȀǷ�¦°Â®�µ ¦ǂǟȌǳ�ǒ ȇǂǠƬǳ¦�Ǻȇ°ƢŤ�Ƥ ǠǴƫ

�ƨǏǂǧ� Ƣǘǟ¤Â��ƾȇƾȀƬǳ¦�©ƢǘǘƼŭ�ǂǋƢƦŭ¦�ǖȈǌǼƬǳʪ�ƶǸǈƫ لتغلب على التأويالت اخلاطئة والكارثية

..التنفس.عراض مثل الدوخة، وخفقان القلب، وضيق أللألحاسيس اجلسدية. عادة إنتاج املتعمد ل

، أثناء وجود املعاجل هي أقل شدة وأكثر حتمال من قبل املريض مما كانت عليه يف احلياة احلقيقية. خلا

ȋ¦�ǒ Ǡƥ�À¢�ǲȈǸǠǳ¦�ǶǴǠƬȇ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđÂ حاسيس اجلسدية ليست دائما خميفة، وأن األحاسيس

اجلسدية ال تؤدي دائما إىل نتائج كارثية، وتفاقم األحاسيس غري املرغوب فيها ميكن أن يكون راجعا 

إىل أسباب أخرى أكثر اعتداال. غالبا ما يكون التعريض لألعراض أثناء احلصة هي أول األدلة 

ريات اخلاطئة والكارثية. بعد املضي قدما يف العاجل، خيترب املعاجل التجريبية املباشر اليت تتحدى التفس
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�ǺǷ�ȆƯ°Ƣǰǳ¦�ǶȀǨǳ¦� ȂǇ�ƾǯϦ�ȏ�Â¢�ƾȈǯϦ�Ƕē¦Őƻ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�Ʈ ȈƷ�ǺǷ� ȐǸǠǳ¦�ǞǷ�¿¦Âƾǳ¦�ȄǴǟ

يف احلصة الثانية أو الثالثة وتتكرر يف كثري التعريضاألحاسيس اجلسدية. كذلك يتم تقدمي تدريبات 

�ǞǷ�¾ǄǼǷ�Ƥمن األحيان يف مج Ƴ¦Ȃǯ�µ ¦ǂǟȋ¦�ǒ ȇǂǠƫ�śȈǠƫ�ǶƬȇ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ��«ȐǠǳ¦� ƢŴ¢�ǞȈ

�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�«ƢƬǻ¤�ƾȈǠƫ�Ŗǳ¦�Ǻȇ°ƢǸƬǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ�©ƢǸȈǴǠƫ�ǶȀƟƢǘǟϵ�Ǯ ǳ̄Â�� ȐǸǠǳ¦]اليت ]عمدا

ǪǴǬǴǳ� Ś̈ưŭ¦�©ȏƢū¦�Ŀ�ƢĔȂǌź�Ŗǳ¦�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥÂ��̈ǂǷ�¾Âȋ�ƢĔȂǌź.)Beck & Clark,

2010 :315-316(

قبل إدراج التعريض لألعراض من املهم حتديد ما إذا كان العميل لديه أي موانع طبية للمشاركة يف 

�ǽ®¦ƾǠƬǇ¦�ȄǴǟÂ�Ǻȇ°ƢǸƬǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�ʮƾǈƳ�¦°®Ƣǫ�ǲȈǸǠǳ¦�ÀȂǰȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ǞƦǘǳʪ��Ǻȇ°ƢǸƬǳ¦�ǽǀǿ

أن تسوء جيب أن تؤخذ أي مشاكل طبية ميكن،لتحمل مستوى معتدل من عدم الراحة والقلق

بسببها حالة العميل بسبب ممارسة التعريض، كما رمبا جيب من قبل األخذ بعني االعتبار التشاور مع 

Ȃ°طبيب العائلة على احلالة الصحية للعميل. يعطي  Ǵȇʫ)Taylor, Beck(يف )2006 & Clark,

2010 خمتلف الظروف الصحية اليت تستدعي احلذر الشديد عند استخدام التمارين التعريض )316:

آالم أسفل الظهر، واحلمل، نقص ضغط الدم الوضعي أو مرض الرئة االنسدادي :على سبيل املثال[

.]املزمن، الربو احلاد، أو أمراض القلب

األحاسيس اجلسدية  اليت تثريوعاقائمة من متارين التعريض لألعراض األكثر شي"4"ويعرض اجلدول 

µ ¦ǂǟȋʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƾȇƾȀƬǳ¦�ǶȀǨǳ¦� ȂǇ�ȄǴǟ�ȆƳ Ȃ̄Ŷ�¾ƢưǷ�µ ǂǠȇ�ƢǸǯ، ،كما يتبني من هذا اجلدول

فإن معظم هذه التمارين قصرية جدا، وجيب أن تتكرر يف كثري من األحيان على حد سواء داخل 

Ȃ°احلصة ويف الواجبات املنزلية. وجد  Ǵȇʫ)Taylor, Antony(وأنتوين وآخرون)2005 et al,

Beck(يف )2005 & Clark, 2010 أن كل من األحاسيس ضيق التنفس، االختناق )316:

�ǂưǯȋ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�Ȇǿ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̧ °ƢǈƫÂ�ǄƻȂǳ¦�Â¢� ƢǸǣȍʪ�°ȂǠǌǳ¦�Â¢��ƨƻÂƾǳ¦Â

وعلى الرغم من أن ثلثي جمموعة أعراض اضطراب اهللع يف الدراسة ،شيوعا اليت تسببها هذه التمارين

حتريض األعراض تعدل على األقل اخلوف، ومعظم التمارين متارينأشارت أن واحد أو أكثر من 
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ختفض فقط من شدة األعراض كالدوران، فرط التنفس، والتنفس من خالل أنبوب، واستخدام 

التحديق ،احا؛ وهناك عمليات أخرى مثل رفع الرأس بسرعةخافض اللسان تعترب التمارين األكثر جن

�ƨǳƢǠǧ�Śǣ�Ǻȇ°ƢŤ�ŐƬǠƫ�ÀƢƼǇ�ǺǷ�§ǂǬǳʪ�²،يف ضوء، وشد العضالت، اجلري املوضعي ȂǴŪ¦�Â¢

نسبيا.

":2"املبدأ التوجيهي العالجي 

تعترب حصص التعريض لألعراض عنصر أساسيا يف العالج لتفعيل خمططات اخلوف ذات 

�ǞǴŮʪ�ƨǴǏ واملواجهة املباشر ألسباب سوء التأويل الكارثي لألحاسيس اجلسدية؛ جيب أن تقدم

مربرات قوية لتعريض لألعراض، وتستخدم هذه التمارين مرارا وتكرارا طوال العالج كما تعاد على 

�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�̈°ʬ¤�Ŀ�ƢǿŚǣ�ǺǷ�ƨȈǳƢǠǧ�ǂưǯ¢�Ȇǿ�Ǻȇ°ƢǸƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�À¢�ƢǸǯ��ƨȈǳǄǼǷ�©ƢƦƳ¦Â�ǲǰǋ

ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ȆǠȈƦǗ�ǲǰǌƥ�ªاليت ®ƢŢ�ƢǷ�ƾƷ�ń¤�ǾƦǌƫ.)Beck & Clark, 2010 :316(

متارين التعريض لألعراض املستخدمة يف عالج اضطراب اهللع:"4"اجلدول 

Äƾآالتمرين ǈ Ū ¦�² Ƣǈ Ʒ ȍ ¦�°ʬمثال على سوء التأويل التهديدي

ث (فرط التنفس) ملدة دقيقة الله.1

واحدة

"ال ميكنين التحمل، لو استمريت هكذا ƢǼƬƻȏʪ¼التنفس، اإلحساسضيق 

�°ƢĔƘǇ

30ƨȈǻʬ¼ƢǼƬƻȏʪ�². امساك التنفس ملدة 2 ƢǈƷȍ¦��ǆ ǨǼƬǳ¦�ǪȈǓ ماذا لو كنت ال أستطيع التنفس بشك"

سأختنق".طبيعي؟ 

ن خالل أنبوب الضيق ملدة تنفس م.3

دقيقتني

¼ƢǼƬƻȏʪ�² ƢǈƷȍ¦��ǆ ǨǼƬǳ¦�ǪȈǓ"�¾ȂǐƸǴǳ�ƨƳƢŞ�ʭ¢ على املزيد من اهلواء أو

".سأختنق

توسطة حول نفسه وقوفا .الدوران بوترية م4

ملدة دقيقة

 ƢǸǣȏ¦�Â¢�°¦Âƾǳʪ�² ƢǈƷȍ¦"ȆǬƫƘǇ��ÀƢȈưǤǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǂǸƬǇ¦�¦̄¤."
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وضع الرأس بني الركبتني ملدة.5

ثوان مث رفع الرأس بسرعة30*

 ƢǸǣȏ¦�Â¢�°¦Âƾǳʪ�² ƢǈƷȍ¦��°¦Âƾǳʪ�ǂǠǋ¢�ƢǷƾǼǟ� وهذا ميكن أن يكون

"عالمة على وجود جلطة؟

يهز رأسه بسرعة من جانب إىل آخر .6

30ƨȈǻʬملدة 

 ƢǸǣȏ¦�Â¢�°¦Âƾǳʪ�² ƢǈƷȍ¦"�¾Ƣǐƫȏ¦�À¦ƾǬǧ�» Ƣƻ¢�°¦Âƾǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ƾǼǟ

مع الواقع الذي ميكن أن يؤدي إىل اإلصابة 

ÀȂǼŪʪ."

" سوف يالحظ الناس أنين أرجتف وأعتقد أن واالهتزازاالرجتاف شد مجيع عضالت اجلسم ملدة دقيقة.7

".هناك شيئا خاطئا معي

Ƥاجلري املوضعي ملدة دقيقة.8 ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ� ¨®ʮ±� �ÀƢǬǨŬ¦ ،

��¼ƢǼƬƻȏʪ� ² ƢǈƷȍ¦� �Ʈ ȀǴǳ¦

والتعرق

".سأصاب بنوبة قلبية"

م املدفأة ملدة دقيقتني اجللوس أما.9

(احلمام)

¼ƢǼƬƻȏʪ� ² ƢǈƷȍ¦� �Ʈ ȀǴǳ¦ ،

والتعرق

".سيشمئز الناس بسبب التعرق"

30اخللفي ملدةخافض اللسان إىل .10

ƨȈǻʬ

�¼ƢǼƬƻȏʪ�² ƢǈƷȍ¦" هذا االختناق شعر سيئة للغاية ميكن أن

ƚȈǬƬǳʪ�Ņ�Ƥ ƦǈƬȇ."

التحديق املستمر يف ضوء مشع ملدة .11

دقيقة مث حماولة القراءة

ȏ¦� Â¢� °¦Âƾǳʪ� ² ƢǈƷȏ¦ ،غماء

واقعية األحداثالشعور بال 

لعامل احمليط يب أشعر أنه غريب. وهذا قد يعين 

."أنين بدأت أجن

التحديق املستمر يف املرآة ملدة .12

دقيقتني

املة؛ الشعور شعور غري واقعي، ح

 ƢǸǣȏ¦�Â¢�°¦Âƾǳʪ

ميكنين أن أفقد ¦ƨƥ¦ǂǤǳʪ�ǂǠǋإذا كنت"

."االتصال مع الواقع

على احلائط . التحديق املستمر يف بقعة 13

دقائق3ملدة 

شعور غري واقعي، حاملة؛ الشعور 

 ƢǸǣȏ¦�Â¢�°¦Âƾǳʪ

"الشعور بغري الواقعية يعين أنين سأصاب 

بسكتة دماغية".

)Beck & Clark, 2010 :317(
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إعادة البناء املعريف للتأويالت اخلاطئة والكارثية: .4.2.3

Beck(بيك وكالركإعادة البناء املعريف حسب  & Clark, 2010 يليب وظيفتني يف )317:

�¿ƾǬȇ�Ǿǻ¢Â�ƨȈƯ°Ƣǰǳ¦Â�ƨƠǗƢŬ¦�©ȐȇÂƘƬǴǳ�ƨƥ°ƢǔƬǷ�ƨǳ®¢�¿ƾǬȇ�Ǿǻ¢��ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦

تفسريا بديال عن األحاسيس الداخلية؛ فيعترب جتميع األدلة والرباهني حول اضطراب اهللع وحتديد 

، وإنتاج تفسريات بديلة مفيد للغاية يف ]احتمال وشدة خطر وشيكأي املبالغة يف [األخطاء املعرفية 

العملية العالجية. 

غالبا ما يكون من املفيد أن يبدأ إعادة التأهيل املعريف من وصف واضح للغاية للنتائج 

�ƢǸǯ��ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȌǳ�ƨǼǰǸŭ¦�ƨǴȇƾƦǳ¦�©¦ŚǈǨƬǳ¦�ǺǷ�ƨǸƟƢǫ� Ƣǌǻ¤�Ľ�» ȂƼǴǳ�̈°ʬ¤�ǂưǯȋ¦�ƨȈƯ°Ƣǰǳ¦

ن استخدام األعراض كنموذج إلعادة التقييم من أجل تركيز العميل على تفسريات بديلة ميك

تفسريات بديلة ألحاسيسهم األكثر إنتاجلألحاسيس املخيفة فمعظم العمالء جيدون صعوبة كبرية يف 

�ƨǟȂǸů�¬ǂǗ�ǺǰŻ��ǾƳȂŭ¦�» ƢǌƬǯȐǳ�ŚƦǯ�®ȂȀůÂ�ƪ ǫÂ�¼ǂǤƬǈȇ�¦ǀǿ�ŕƷ�ǶȀȇƾǳ�Ƥ ǟǂǴǳ�̈°ʬ¤

ردة الفعل على الضغط )2(االستجابة للقلق املتزايد؛ )1(:من تفسريات بديلة لألعراض مثلمتنوعة 

±ʮ®̈�)6(األدوية؛ ¡�Â��¾ȂƸǰǳ¦��̈ȂȀǬǴǳ�ƨȈƦǻƢƳ�°ʬ)5(التعب؛ )4(�ňƾƦǳ¦�®ȂȀĐ¦�«ƢƬǻ)3(النفسي؛ 

ʬȍ¦�Â¢��̈ƘƳƢǨŭ¦��Ƥ°̈�)7(االنتباه لألحاسيس اجلسدية؛  ǔǤǳ¦�ǲưǷ�ƨȇȂǫ�©ȏƢǠǨǻ¦)8(�̈®ʮǄǳ¦

.االحتماالت أخرى حمددة داخل هذا السياق)9(عشوائية يف العمليات البيولوجية الداخلية؛ 

)Beck & Clark, 2010 :318(

.D(كالركيرى  M. Clark, Beck(يف)1996 & Clark, 2010 أن التفسري )318:

البديل يؤكد الدور الذي تلعبه األفكار الكارثية واملعتقدات يف تفاقم األعراض، وعلى سبيل املثال، 

أو هي مشكلتك تعتقد أن هناك شيء خاطئ ]التفسري كارثي["هل آالم الصدر مؤشرا لنوبة قلبية 

��Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�¾ƾǠǷ�ǞǷ�Ǯ ǳʪ�ǲǤǌǼȇ�¦ǀǰǿÂ�Ǯ ƦǴǫ�ǞǷ] ؟"، عند هذه ]يفالبديل التفسري املعر

النقطة املعاجل ببساطة يثري هذه التفسريات البديلة عن احتماالت أو الفرضيات ويدعو العميل 

�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯ ǳǀƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǰŻÂ��ƨǳ®ȋ¦�ƾȈǯϦÂ�ǞŦ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ŚǈǨƫ�ǲǯ�ƨƸǏ�Ŀ�ǪȈǬƸƬǴǳ
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دف من إعادة التأهيل أحد األشكال املعرفية املنصوص عليها. اهلاهللع أواملعلومات املسجلة على 

�Ƕē¦ƾǬƬǠŠ�ƨǘƦƫǂǷ�ǶȀȇƾǳ�ǞǴŮ¦Â�ǪǴǬǳ¦�µ ¦ǂǟ¢�À¢�¦Ȃǯ°ƾȇ�À¢�ǞǴŮ¦�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�®¦ǂǧȌǳ�ƨȈǧǂǠŭ¦

�ǲƦǬƫ�Ŀ�ƨƥȂǠǏ�ÀÂƾŸ�ƾǫ�ȄǓǂŭ¦�À¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ��̈Śǘƻ�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�Àϥ�ƨƠǗƢŬ¦

ʪ�°ǂǰƬǷ�ǲǰǌƥ�ǶȀǠȈƴǌƫ�Ƥ ƴȈǧ��ƾȇƾǌǳ¦�ǶȀǬǴǫ�Ƥ Ʀǈƥ�ǲȇƾƦǳ¦�¦ǀǿ لرتكيز على األدلة، وليس على

Beck(.ما يشعرون به & Clark, 2010 :318(

":3املبدأ التوجيهي العالجي "

�ƨǳ®ȋ¦�ǞŦ�ȄǴǟ�ƨȈǧǂǠŭ¦� ƢǼƦǳ¦�̈®Ƣǟ¤�Ǆǰȇ�ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�Ŀ)1(�©ȐȇÂϦ�ƢȈƟƢǬǴƫ�ƲƬǼȇ�ǲȈǸǠǳ¦�Àȋ

هذا )2(األحاسيس اجلسدية أو العقلية غري املرغوب فيها، و اجتاهخاطئة مستبعد جدا ومبالغ فيها 

تفسريات احلميدة هي أكثر معقولية. والتشديد على دور األفكار واملعتقدات الكارثية يف الالبديل، و 

Beck(.إدامة القلق واهللع يف مجيع أحناء أعراض العالج & Clark, 2010 :318(

البديل:اختبار الفرضيات التجريبية للتفسري .5.2.3

�ǒ ȇǂǠƬǳ¦�ǲǰǋ�ǀƻϦ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�ǶĔƜǧ��ǞǴŮ¦�«Ȑǟ�Ŀ�ƢǷƢǿ�¦°Â®�Ƥ ǠǴƫ�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦

كالرك املتعمد للحاالت املثرية للقلق من أجل محل أعراض اخلوف ونتائجها. يصف 

.D(وسلكوفسكيس M. Clark & Salkovskis, خمتلف التجارب السلوكية اليت ميكن )1986

Beck(.استخدامها يف عالج اضطراب اهللع & Clark, 2010 :318-319(

ففي واحدة ،مت استخدام عدد من التجارب السلوكية الختبار التفسريات واملعتقدات الكارثية

تضخيم التنفس من أجل بضيق يفمن الواجبات منزيل يطلب من العميل مسك انفاسه كلما شعر 

بعد بضع ثوان من مسك التنفس، يطلب منه أن يتنفس بشكل طبيعي ومالحظة ،األحاسيس

�°ȂǠǌǳ¦�Ŀ�ǢǳƢƦȇ�ÀƢǯ�Ǿǻϥ�ǲȈǳ®�Ä¢�½ƢǼǿ�ÀƢǯ�ǲǿ���ȆǠȈƦǘǳ¦�ǆ ǨǼƬǳ¦Â�ǆ ǨǼƬǳ¦�Ǯ ǈǷ�śƥ�¼ÂǂǨǳ¦

�ǺǷ���ǾǇƢǨǻ¦�ƾǇ�ƾǠƥ�ȆǠȈƦǗ�ǲǰǌƥ�ǆ ǨǼƬǳ¦�ȄǴǟ�¦°®Ƣǫ�ÀƢǯ�ǲǿ�����ǆ ǨǼƬǳ¦�Ǯ ǈǷ�ǲƦǫ�¼ƢǼƬƻȏʪ

��ǾǈǨǼƫ�À¢Â�¼ƢǼƬƻȏʪ�ǽ°ȂǠǋ�Ŀ�ǢǳƢƦȇ�ÀƢǯ�Ǿǻ¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�À¢�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�ǲȈǸǠǳ¦�ƾŸ�§°ƢƴƬǳ¦�ǽخالل هذ

كان جد طبيعي مما كان يتوقع؛ يف جتربة سلوكية آخر يشجع العميل على حث األحاسيس اجلسدية 
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�ȄǴǟ�ǲȈǳƾǳ¦�¿ƾǬƫ�§°ƢƴƬǳ¦�ǽǀǿ��Ǿǳ�ňƾƦǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�ÃȂƬǈǷ�̈®ʮ±�¾Ȑƻ�ǺǷ�» ȂŬ¦�©ȏƢū�ƨǴƯƢǸŭ¦

�ǞǴŮ¦�Â¢�ǪǴǬǳ¦�ń¤�ƢȈƟƢǬǴƫ�Ä®ƚƫ�ȏ�Ƣē¦̄�ƨȇƾǈŪ¦�ǆأ ȈǇƢƷȋ¦�À]حىت عند القلق، :على سبيل املثال"

�ǪǴǬǳ¦�Ä¦ȂƬǈǷ�ƾȇǄȇ�ȏÂ�«°ƾǳ¦�®ȂǠǏ�ƾǼǟ�Äƾǳ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�¾ƾǠǷ�®¦®Ǆȇ[ بدال من ذلك ،

ا أعلم على سبيل املثال: "عندم[يكتشف أن تفسريه لألعراض حيدد ما إذا كان القلق يتحول إىل هلع 

�ǪǴǬǳʪ�ǂǠǋ¢�ȏ��ǺȇǂǸƬǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƨǟǂǈƥ�ǒ ƦǼȇ�œǴǫ�À¢[.)Beck & Clark, 2010 :319(

":4املبدأ التوجيهي العالجي "

توفر التجارب السلوكية اختبارا حامسا للدور الذي تلعبه األفكار الكارثية واملعتقدات يف 

استمرار أعراض القلق واهللع. مت تصميم التجارب إلثبات أن جمرد حدوث األحاسيس اجلسدية 

�©ʪȂǻ�ń¤�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦�ȆƯ°Ƣǰǳ¦Â�ƞǗƢŬ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦�Ȃǿ�ƢŶ¤Â�ǪǴǬǴǳ�ȆǈȈƟǂǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�Ȇǿ�ƪ ǈȈǳاهللع.

)Beck & Clark, 2010 :319(

التعريض التدرجيي املباشر للوضعيات اخلوافية:.6.2.3

نظرا إىل أن معظم األفراد الذين يعانون من اضطراب اهللع تظهر لديهم على األقل أشكال 

خفيفة من جتنب األماكن الرهابية، فالتعريض التدرجيي املباشر للوضعيات اخلوافية هو عنصر رئيسي 

ǂƳ¤�Ƥ¦ �يف العالج املعريف Ÿ��¦ƾȇƾǋ�ƨȈƥƢǿǂǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�Ƥ Ǽš �ÀȂǰȇ�ƢǷƾǼǟ��ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ�

التعريض التدرجيي املباشر للوضعيات اخلوافية يف بداية العالج وبشكل مبكر وجيب الرتكيز عليه 

التعريض السلوكيبشكل رئيسي يف العالج وبشكل متدرج. ومع ذلك، يستخدم املعاجل املعريف

Beck(.الكارثية واملعتقدات الفرد الرهابيةللتفنيد اإلدراكات & Clark, 2010 :319(

":5"املبدأ التوجيهي العالجي 

التعريض التدرجيي املباشر للوضعيات اخلوافية مهم يف عالج جتنب املواقف الرهابية وتفنيد 

Beck(.واخلوفاألفكار الكارثية واملعتقدات املسببة لالضطراب اهللع  & Clark, 2010 :320(
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7.2.3.��ƢȀ ǴȇÂϦ �ƨǷȐ Ǉ Â�µ ¦ǂ ǟ ȋ ¦�ǲ ƦǬƫ

Beck(بيك وكالرككما ذكر سابقا  & Clark, 2010 :320(�̈®ʮǄǳ�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ȄǠǈȇ��

تقبل اهللع واألحاسيس اجلسدية غري املتوقعة والشعور بعدم الراحة، وكذلك القلق وغرس شعور مرتفع 

وميكن حتقيق ذلك من خالل ،عن األحاسيس األوىلمن السالمة والقدرة على التكيف كبديل

على قدرة العميل يف حتمل األعراض اجلسدية للقلق ]الرصد الذايت أو الرقابة الذاتية[الرتكيز املوجه 

أثناء احلصة وبني حصص متارين التعريض السلوكية، على سبيل املثال: العميل الذي يعاين من القلق 

قلب ميكن أن يطلب منه رصد األحاسيس اجلسدية لديه أثناء القيام حول ضيق يف الصدر وخفقان ال

�ǖȈǌǼƬǴǳ�̈°ǂǰƬǷ�§°Ƣš �ǖǬǧ�ƪ ǈȈǳ�§°ƢƴƬǳ¦�ǽǀǿ��ƨȈǓʮǂǳ¦�§ ƢǠǳȋ¦�ƨǳƢǏ�Ŀ�Ƥ ǴǬǳ¦�Ǻȇ°ƢǸƬƥ

الفيزيولوجي إمنا توفر أدلة على أن األعراض اجلسدية ميكن تقبلها، ولكن الفرد سيتعلم أن جمرد 

خبطرية. ومع ذلك، ومن أجل أن تكون هذه التجارب عالجية حدوث األعراض اجلسدية ليست

جيب على املعاجل املعريف أن يؤكد مرارا وتكرارا على فكرة أن "من الواضح أنك قادر على حتمل هذه 

األحاسيس املادية مثل أي شخص آخر".

¢�ǺǰŻÂ��ǪǴǬǳ¦Â�ƨȇƾǈŪ¦�ƨƷ¦ǂǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�¿ƾǠǳ�ǲƦǬƬǳ¦�̈®ʮ±�ȄǴǟ�«ȐǠǳ¦�Ǆǰȇ�À¢�Ƥ Ÿ ن

�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ƨƷ¦ǂǳ¦�¿ƾǠƥ�°ȂǠǌǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�Ƕē¦Őƻ�ǺǸǔƬƫ�ƨȈǷȂȇ�©¦ǂǯǀǷ�ƨƥƢƬǯ� ȐǸǟ�ǺǷ�Ƥ Ǵǘȇ

�Ƥ Ǵǘȇ�À¢�ǺǰŻ�ƢǸǯ��Ǯ ǳ̄�ǾƥƢǋ�ƢǷÂ��Ƥ ǠƬǳ¦Â��©ȐǔǠǳ¦�Ń¢��̧ ¦ƾǐǳ¦�©ʪȂǻ�ǲưǷ�ǪǴǬǳ¦�ǞǷ�ǖƦƫǂƫ

اهلدف من هذا من األفراد تقييم درجة التوتر املصاحب هلذه األعراض وتقييم مستوى القلق لديهم، و 

�ǄȇǄǠƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ��ǪǴǬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ÀÂ®�ƨƷ¦ǂǳ¦�¿ƾǟÂ�ǂƫȂƬǳ¦�ǲƦǬƫ�ȄǴǟ�°®Ƣǫ�Ǿǻ¢�®ǂǨǳ¦�ǶȈǴǠƫ�Ȃǿ�ǺȇǂǸƬǳ¦

هذه املالحظة يستطيع املعاجل تعزيز معتقدات العميل حول قدرته على التعامل ومواجهة والتكيف مع 

��Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�̈ÂȐǟÂ��ǪǴǬǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ƨƷ¦ǂǳ¦�¿ƾǠƥ�°ȂǠǌǳ¦ ميكن حتسني تقبل القلق من خالل

التعريض التدرجيي املباشر للوضعيات اخلوافية اليت من خالهلا يزيد املعاجل تدرجييا من مستوى القلق 

Beck(.لدى األفراد من أجل تعليم هذا األخري أنه ميكن مواجهة حىت حاالت القلق املرتفعة &

Clark, 2010 :320(
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�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯيستطيع املعاجل املعريف أن يز  ǳ̄Â�ƨǷȐǈǳ¦Â�ǺǷȋʪ�ǲȈǸǠǳ¦�°ȂǠǋ�ƨƳ°®�ǺǷ�ƾȇ

��ȆǨǧ��ƨȈǳǄǼŭ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�¾Ȑƻ�ƢȀȀƳ¦Â�Ŗǳ¦�ǪǴǬǴǳ�̈Śưŭ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǲȇÂϦÂ�ŚǈǨƫ�̈®Ƣǟ¤�ȄǴǟ�ǾƫƾǟƢǈǷ

كل فرصة، يوجه املعاجل انتباه العميل عن طريق طرح أسئلة مثل "ما هي اجلوانب اليت توضح سالمة 

�ʭƢǷ¢�ǂưǯ¢Â�̈°Ȃǘƻ�ǲǫ¢�Ǿǻ¢�ƾǬƬǠƫ�Ǯوأمان هذا الوضع؟"، "هل ǴǠƳ�ǞǓȂǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǠǷ� Ȇǋ�½ƢǼǿ

؟" أو "عندما تعيد النظر إىل ما سبق حول الوضع، ما هي عناصر ]و مما كنت تعتقد[أمما كان عليه 

السالمة احلالية اليت مل تالحظها يف ذلك الوقت؟"، وهناك هدف مهم يف العالج املعريف هو "تكوين" 

العميل على إعادة النظر املقصودة يف مميزات السالمة واألمان من املوقف املثرية للقلق من أجل تفادي 

يالت الكارثية التلقائية. كما أن عرض منوذج إعادة تقييم ميكن استخدامه هلذا الغرض. وتفنيد التأو 

�ǞǓȂǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǂǘŬ¦��ƨȈǠǫ¦Â��ÃȂƬǈŭ� ȐǸǠǳ¦�ǶȈǬƫ�ƾȈǨŭ¦�ǺǷ�ǾǻƜǧ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓ¤] على سبيل

وكذلك على مستوى "واقعية" السالمة واألمان بعد تسجيل خطر ]100-0تقيم على نطاق :املثال

يزات السالمة على سجل اهللع فمن املهم التأكد من أن تقييمات العمالء تستند إىل تقييم وم

"واقعي" بدال من "كيف يشعرون" ألن التقييم القائم على االنفعال يكون دائما مشوها بسبب حالة 

Beck(.القلق املتزايدة & Clark, 2010 :320(

:"6املبدأ التوجيهي العالجي "

�ŐƬǠƫ�ǪǴǬǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȇƾǈŪ¦�µ ¦ǂǟȋ¦�ǲƦǬƫÂ�ǲȈǸǠǳ¦�Ãƾǳ�ǺǷȋ¦Â�ƨǷȐǈǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�½¦°®¤

أهدافا هامة يف العالج املعريف للهلع، ويتم حتقيقها من خالل متارين إعادة التأهيل املعرفية والسلوكية 

�Ǧاليت تركز على تقبل العميل الطبيعي للتوتر وإعادة تفسري مميزات السالمة واألم ǫ¦Ȃŭʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ÀƢ

Beck(.للقلقاملثرية  & Clark, 2010 :321(

االنتكاسة:الوقاية من.8.2.3

Beck(بيك وكالركينصح  & Clark, 2010 :321(�©ʪ¦ǂǘǓ¦�«Ȑǟ�Ŀ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ

القلق األخرى، جيب أن يبين املعاجل جمموعة من االحتياطات ملنع االنتكاسة وذلك يف احلصص 

�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�À¢�½°ƾȇ�ǲȈǸǠǳ¦�À¢�ǺǷ�ŀƢǠŭ¦�ƾǯƘƬȇ�À¢�Ƥ ƴȈǧ��ǞǴȀǴǳ�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ǺǷ�̈Śƻȋ¦
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غري املتوقعة قد حتدث من وقت العرضية قد حتدث من حني إىل آخر، وأن األحاسيس اجلسدية 

آلخر، وأن القلق هو جزء طبيعي حيدث يف احلياة. ميكن التقليل من االنتكاسة إذا كان العميل لديه 

��Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ǞǴŮ¦Â�ǪǴǬǳ¦�¾ȂƷ�ǶȈǴǇÂ�ȆƸǏ�°ȂǜǼǷ�ŘƦƬȇÂ�«ȐǠǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ�ƨȈǠǫ¦Â�©ƢǠǫȂƫ

يل مما يسمح بتحسني فرصه واخنفاض ميكن ظهور تراجع معترب يف "اخلوف من اخلوف" عند العم

�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǺǷ�» Ƣź�¾¦Ǆȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ǲȈǸǠǳƢǧ��Ǿȇƾǳ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�°¦ǂǰƫÂ�ƨǇƢǰƬǻȏʪ�ƨƥƢǏȍ¦�¾ƢǸƬƷ¦

�ƨƦȈǿǂǳ¦�©ʪȂǼǳ¦�Ǯجهيناعلى سبيل املثال: " أمتىن فقط أال تو [ Ǵƫ�Ãǂƻ¢�̈ǂǷ[ هو على األرجح أكثر

عرضة لالنتكاسة عندما تتكرر األعراض اجلسدية للقلق.

ǳ¦�ƶȈƸǐƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪعودة اخلوف"، ميكن اختاذ جمموعة توقعات غري الواقعية عن العالج و"

ميكن للجلسات العالجية أن تتالشى فعاليتها تدرجييا وحصص ،من التدابري األخرى ملنع االنتكاس

عها، مما يستلزم كتابة بروتوكول التدخل الذي حيدد بوضوح ما جيب القيام به إذا عادت الدعم املقرر م

الفرد جمددا للقلق. ومع ذلك، فإن اسرتاتيجية الوقاية من مواجهة األعراض اجلسدية غري املتوقعة أو 

شى االنتكاس األكثر أمهية يف اهللع قد تنطوي على اإلنتاج القصدي لألحاسيس اجلسدية اليت خي

مرضى اضطراب اهللع حدوثها عند مواجهة احلاالت املثرية للقلق. فإن األفراد الذين قد يصلون إىل 

�ǺǷ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ŚƦǯ�ƾƷ�ń¤�ǪǴǬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ƾǼǟ�ƨȇƾǈŪ¦�µ ¦ǂǟȋ¦�Ŀ�ƨǤǳƢƦŭ¦�ǺǷ�ƨǷƾǬƬǷ�ƾƳ�ƨǘǬǻ

.لق واهللعاألفضل بناء احتياطات إضافية ضد هذه التظاهرات غري املتوقعة يف املستقبل من الق

)Beck & Clark, 2010 :321(

":7املبدأ التوجيهي العالجي "

مما يعزز الوقاية من االنتكاسة عند عمالء العالج املعريف إعدادهم ملواجهة املعاودة غري املتوقعة 

�Ŀ�ȏƢǸƬƷ¦�ǲǫ¢�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�°¦ǂǰƫÂ�² ƢǰƬǻȏ¦��Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓȍʪÂ��ǞǴŮ¦Â�» ȂŬ¦�ǺǷ

¦�ǺǷ�ƨȈǳƢǟ�©ʮȂƬǈǷ�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�ƢǷƾǼǟ�ǾȈǧ�ǢǳƢƦŭ¦�ȆƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ǖȈǌǼƬǳ¦�Ŀ�ÀȂǯ°Ƣǌȇ�Ǻȇǀǳاألفراد

Beck(.القلق & Clark, 2010 :321-322(
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إعادة التأهيل التنفسي (اختياري):.9.2.3

هو اسرتاتيجية االسرتخاء اليت مت إدراجها يف اإلصدارات األوىل من إعادة التأهيل التنفسي

,Beck(:الضطراب اهللع على سبيل املثالالعالج املعريف  1988; Beck et Greenberg, 1988;

D. M.Clark, 1986a( يف)Beck & Clark, 2010 ، املستندة على فكرة فرط النشاط )322:

التنفسي الزائد، والذي ينطوي على عملية التنفس العميقة والسريعة، وهو عامل مهم يف حدوث 

��ƢǿƾǼǨȇÂ�ǞǴŮ¦�µ ¦ǂǟ¢�Ƥ ǼŸ�ȆƸǘǈǳ¦�ǆ ǨǼƬǳ¦Â�ǆ ǨǼƬǳ¦� ǖƥ�ȄǴǟ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�À¢�¬Éŗǫ¦Â��ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ

Clark(لكالرك وللسالكوفسكيسللهلع والعناصر الرئيسية اليت مشلها بروتوكول العالج املعريف  &

Salkovskis’s, Beck(يف )1986 & Clark, 2010 ومنذ بداية العالج هي:)322:

نفسا يف الدقيقة.30دقيقتان من مترين فرط النشاط التنفسي مبعدل -

مراقبة األحاسيس اجلسدية النامجة عن فرط التنفس، ومطابقتها مع أعراض اهللع.-

تعليم العمالء على علم وظائف األعضاء لفرط التنفس وكيف ميكن أن حتدث األحاسيس -

اجلسدية النامجة عن نوبة اهللع.

التنفس [إسناد األعراض اجلسدية للهلع حنو فرط التنفس الزائد الناجم عن الضغط النفسي -

املثال، "سأصاب بنوبة على سبيل [�ƨƸǐǳʪ�ǖƦƫǂŭ¦�ƞǗƢŬ¦�ȆƯ°Ƣǰǳ¦�ƾȇƾȀƬǳ¦�ǺǷ�ȏƾƥ]املفتوح

.]قلبية"

يوفر التدريب على التنفس البطيء استجابة تكيفية غري متوافقة مع فرط النشاط التنفسي، -

�ǆ ǨǼƬǳ¦�Ǻǟ�ƨŦʭ�ƨȇƾǈŪ¦�µ ¦ǂǟȋ¦�À¢�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǂȀǜƫ�ƨȈǯȂǴǇ�ƨƥǂš �ǆ ǨǼƬǳ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�ƶƦǐȈǧ

ند إجراء مترين التنفس البطيء املفرط وليس عن التهديد الكارثي ألن األعراض تتناقص بسرعة ع

والتنفس السطحي وهذا ما يعطي دليل أخر للعميل.

ȂǯȂƫÂŐǳ�ƨȈƷƢƬǨǷ�ǂǏƢǼǟ�ǆ¾�علىأصبح إعادة تدريب  ǨǼƬǳʪ�ǶǰƸƬǳ¦Â�ǆ ǨǼƬǳ¦�¶ǂǧ�Ǻȇ°ƢŤ

.1990إىل أواخر 1980العالج املعريف للهلع املقدمة يف مركز العالج املعريف يف فيالدلفيا يف منتصف 

Beckوغرينربغبيكقدما  & Greenberg, 1987, 1988)(�ƨȈǓǂǧ�°ƢƦƬƻ¦�Ŀ�ƨũƢƷ�ƨƥǂš �ʮȂǇ
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تشري إىل أن سوء التأويل الكارثي لألعراض هي خاطئة أساسا، وأن األعراض اجلسدية كانت يف 

Beck(.الواقع نتيجة غري مؤذية للتنفس املفرط أو حىت التنفس املفتوح أو التهوية الزائدة & Clark,

2010 :322(

:متارين إعادة التأهيل التنفسي

Beck(يعترب بيك وكالرك  & Clark, 2010 التنفس البطين أو عن طريق احلجاب )322:

�©ʪ¦ǂǘǓ¦�«Ȑǟ�Ŀ�ƨǷƾƼƬǈŭ¦�ȆǈǨǼƬǳ¦�ǲȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣǟ¤�Ǻȇ°ƢŤ�ǺǷ�ƢǟȂȈǋ�ǂưǯȋ¦�ǲǰǌǳ¦�ǄƳƢū¦

القلق، ويلعب دورا أساسيا يف التهوية الزائدة أو فرط التنفس خاصة يف الدراسة السببية للهلع، وذلك 

�ÀȂƥǂǰǳ¦�ƾȈǈǯ¢�ňƢưǳ�ňʮǂǌǳ¦�ȆƟǄŪعن طريق التسبب يف حدوث اخنفاض حاد يف الضغط ا

)2CO( اإليبوكمبيا، وتسمى)hypocapnia( أو نقص غاز الكربون، اليت تؤدي بدورها يف إحداث

�ƨƻÂƾǳ¦��Ƥ[جمموعة واسعة من األحاسيس اجلسدية غري السارة  ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̧°Ƣǈƫ��¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ

ƾȇƾē�ǲưŤ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�®¦ǂǧȋ¦�ƢȀǴȇÂϦÂ�ƢȀ¦�، واليت يسيء فهم]، وخز يف األطراف، وضيق يف التنفس

,Meuret(موريت، ريز، وليام وروث وكالرككطيب خطري. وقد أظهرت دراسات أخرى  Ritz,

Wilhelm, et Roth, 2005; D. M. Clark et al., Beckيف ()1985 & Clark, 2010 :323(

��Ǟȇǂǈǳ¦�¶ǂǨŭ¦�ǆاعتالالت خمتلفة يف التنفس ǨǼƬǳ¦Â�ȆƸǘǈǳ¦�ǆ ǨǼƬǳ¦�ǲưǷ�ǪǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�Ŀ

وأمناط التنفس غري املنظمة، والتنهد املتكرر. ويتم تدريب األفراد على بطء التنفس البطين العميق 

hypocapnia(��ǪǴǬǳ¦�ƨǳƢƷ�ǺǷ�ǲǴǬȇ�ƢŲ�ƨŹǂŭ¦�Śǣ�ƨȈƟʮǄȈǨǳ¦�ǆ(اإليبوكمبياللقضاء على  ȈǇƢƷȋ¦Â

بروتوكول إعادة التدريب النموذجي للتنفس البطين أو عن طريق احلجاب احلاجز "5"ويعرض اجلدول 

)Beck & Clark, 2010 :322-323(:

:الوضعية احلالية إلعادة التأهيل التنفسي

ال يوجد جدل كبري حاليا حول دور إعادة التأهيل التنفسي يف العالج املعريف السلوكي الضطراب 

اهللع، فهناك ثالثة أسباب تدفع املعاجلني املعرفيني السلوكيني أن يشكوا اآلن يف استخدام إعادة 

أشكال هو جد عملي، واالهتمامات السريرية، مثل استخدام األولالتأهيل التنفسي النموذجي: 
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أخرى من االسرتخاء، فالشخص الذي يعاين من اضطراب اهللع قد يستخدم طريقة التحكم يف 

�řȈǷϦ�ǲǠǧ�®ǂǯ�ǆ ǨǼƬǳ¦]řȈǷϦ�½ȂǴǇ[ أو اسرتاتيجية تكيف للهروب من حالة القلق]سلوك جتنيب[ ،

�ǄȇǄǠƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ǺǷ�ǎ ǬǼƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�¾Ƣū¦�ƨǠȈƦǘƥ�¦ǀǿ اخلوف من

القلق والتقييم اخلاطئ حنو خطورة األحاسيس اجلسدية للعميل. إذا كان هناك أي دليل على أن 

العميل يستخدم التحكم يف التنفس من أجل اخلوف من القلق وأعراضه، هذا ما يستوجب توقيف 

Beck(.االستجابة التكيفية على الفور & Clark, 2010 :323(

ƢȈǻʬ�ǽǀǿ�Ǟǔȇ�ǞǴŮ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�Ŀ�ȆǈǨǼƬǳ¦�ǲȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣǟȍ�¬Âǂǘŭ¦�ȆǬǘǼŭ¦�² ƢǇȋ¦�À¤��

غالبا ما تكون غري موجودة حىت يف واإليبوكمبيااملسألة يف إطار إشكالية أن فرط النشاط التنفسي 

��ƨȈǠȈƦǗ�ƨƠȈƥ�Ŀ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻƢưǳʬÂ�̈®Ƣǟȍ�ƨȈƳȐǠǳ¦�ƨȈǳƢǠǨǳ¦�Ŀ�ÀȂưƷʪ�Ǯ ǰǋ�ƾǫ�� التأهيل

,Salkovskis(سالكوفسكيسالتنفسي مثل  Clark, et Hackman, 1991; D. M. Clark et

al, Beck(يف)1999 & Clark, ,Schmidt(مشيت وزمالؤه. وأجرى )2010 Woolaway-

Bickel, et al, Beck(يف )2000 & Clark, 2010 :323(�Ŗǳ¦�ƨȈƳȐǟ�©ƢǟȂǸĐ�ƨȈƠȇǄš �ƨǇ¦°®

12�ǲȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣǟ¤�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ǪƦǗ�ƨǟȂǸĐ�ƨǐƷقارنت فعالية 

حصة من العالج املعريف السلوكي دون إعادة التأهيل التنفسي، 12التنفسي، وجمموعة طبق عليها 

شهرا من املتابعة. أثبت هذه الدراسة أن 12و ]جمموعة ضابطة[وجمموعة يف قائمة االحتياط 

�¶ƢȈƬƷȏ¦�ƨǟȂǸů�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�· ȂƸǴǷ�ǲǰǌƥ�ƪ ǼǈŢ� ¦ȂǇ�ƾƷ�ȄǴǟ�ǖǌǼǳ¦�«ȐǠǳ¦�Ŀ�śƬǟȂǸĐ¦

]ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦[ ولكن مل يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العالج املعريف دون متارين

شهرا من املتابعة أثبتت 12التنفسي، ولكن يف إعادة التأهيل والعالج املعريف مع متارين التأهيل

Ƣǟ¤�ÀÂ®�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ� ƢǨǌǳ¦�ŚȇƢǠǷ�ǺǷ®̈�٪57الدراسة أن هناك اختالف بـ 

للمجموعة العالج املعريف التنفس مع متارين إعادة التأهيل التنفسي. ٪37التأهيل التنفسي مقارنة مع 

نفس البطين ال يضيف أي فوائد يف العالج املعريف السلوكي للهلع وخلص الباحثون إىل أن إضافة الت

�Àϥ�¦ȂǏÂ¢Â��ǒ ȇǂǠƬǳ¦Â��ƨȈǧǂǠŭ¦�ǲȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣǟ¤Â��ǶȈǴǠƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�«ȐǠǳ¦�Ä°ƢȈǠǷ�©ʭȂǰǷ� ¦°Â
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تقنيات التحكم يف التنفس استخدامها فقط كتجربة السلوكية لتقدمي معلومات تصحيحية للتأويالت 

اه األحاسيس اجلسدية وأن امتناع املعاجلني عن استخدامها كتقنية إلدارة القلق، اخلاطئة والكارثية اجت

وبناء على هذه النتائج فإننا نستنتج أن إعادة التأهيل التنفسي وينبغي اعتبارها وتقدميها كمادة 

للهلع.اختيارية يف العالج املعريف 

":8"عالجياملبدأ التوجيهي ال

ينبغي أن يقتصر إعادة التأهيل التنفسي إال على األفراد الذين يعانون بوضوح من فرط 

�¦̄¤��ʮ°ÂǂǓ�ÀȂǰȇ�ȏ�ȆǈǨǼƬǳ¦�ǲȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣǟ¤�©ȏƢū¦�ǶǜǠǷ�ȆǨǧ��ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�¾Ȑƻ�ȆǈǨǼƬǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦

يصبح  مت وضعه يف بروتوكول العالج، جيب على املعاجل والعميل القيام برصد دقيق للتأكد من أنه ال 

Beck(.األمانكاستجابة حبثا عن  & Clark, 2010 :323(

التنفس البطين بروتوكول إعادة تدريب للعالج املعريف السلوكي للهلع"5"اجلدول 

املرحلة األوىل: املعطيات األساسية لإلعداد:

واحلصول األساس العقالنية: استعراض معظم األحاسيس واملدركات اجلسدية لنوبة اهللع األخري، 

�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�ǆ Ǩǻ�ŚǈǨƫ�ǺǰŻ�Ǧ Ȉǯ�°ƢȀǛȍ�ƨƫÂƢǨƬǷ�ǪǴǬǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�ƾǼǟ�©¦ƾǬƬǠŭ¦�ǶȈȈǬƫ�ȄǴǟ

بطريقة خمتلفة يف أوقات خمتلفة.

التعليمات: أطلب من العميل وصف األحاسيس اجلسدية والتأويالت اخلاطئة الكارثية املرتبطة بنوبة 

�ƞǗƢŬ¦�ǲȇÂƘƬǳʪ�ǖƦƫǂŭ¦�ƾǬƬǠŭ¦�ǶȈȈǬƫÂ��ǞǴŮ¦.اآلن، وعند درجة القلق الشديدة

املرحلة الثانية: حتريض التنفس املفرط 

�ǆ ǨǼƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ƨǴƯƢǸŭ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�«ƢƬǻ¤�ƨȈǨȈǯ�°ƢȀǛȍ��ƨȈǻȐǬǠǳ¦�² ƢǇȋ¦

املفرط.
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نفسا يف الدقيقة ملدة 30التعليمات: يطلب من األفراد املشاركني التنفس بشكل مفرط مبعدل 

�ǺǷ�ǆد Ȉǯ�¿¦ƾƼƬǇʪ�©ƢǸȈǴǠƫ� ȐǸǠǳ¦�ÀȂǬǴƬȇ��°¦ǂǸƬǇȏ¦�ȄǴǟ�°®Ƣǫ�Śǣ�ƶƦǐȇ�ŕƷ�Â¢�śƬǬȈǫ

2CO�ǆالورق إلعادة استنشاق  ȈǇƢƷȋ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳʪ�Ƣǔȇ¢�ÀȂƦǳƢǘǷ�ǶǿÂ�śƬƟǂǳ¦�ǺǷ�°®Ƣǐǳ¦

اجلسدية اليت ينتجها فرط التنفس.

مرحلة الثالثة. إعادة إسناد األعراض:

�ƾȇƾē�ń¤�Ƙǘƻ�Ƥاألساس العقالين: إلدخال ǈǼƫ�ǞǴŮ¦� ƢǼƯ¢�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�À¢�ƨȈǻƢǰǷ¤

الصحة وبدال من ذلك قد يكون عائدا لتنفس املفرط.

من العمالء مراجعة األحاسيس اجلسدية أثناء فرط التنفس وتوصف األحاسيس التعليمات: يطلب

مفرط أن تكون أسوأ يف اثناء النوبة؛ وتقييم درجة التشابه ومناقشة كيف ميكن لألعراض التنفس 

الوضع الطبيعي.

املرحلة الرابعة: التثقيف والعالج العقالين:

األساس العقالين: اشرح فيزيولوجية فرط التنفس وكيف تسبب األحاسيس اجلسدية املزعجة.

�¾ƾǠǷ�µ ƢǨŵ¦�¶ǂǨŭ¦�ǆ ǨǼƬǳ¦�Ƥ Ʀǈȇ�Ǧ Ȉǯ�Ǌ ǫʭ��©ƢǸȈǴǠƬǳ¦2pCO الوريدي الذي يسبب بدوره

ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�®ƾȀȇ�ǂǘƻ�ń¤�Śǌȇ�ǲȈǳ®�ƢĔ¢�ȄǴǟ�µ®��أحاسيس جسدية مزع ¦ǂǟȋ¦�ǲȇÂϦ� Ƣǈȇ�ƾǼǟ��ƨƴ

كنوبة قلبية مثال، أن يصبح جمنون، أو خيتنق. تعلم احلاالت أن التنفس املفرط هو عكس التنفس 

�Ǻǟ�ƨŦʭ�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�À¢�ȄǴǟ�¦ƾȇƾƳ�ȐȈǳ®�¿ƾǬȇÂ�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�¾ƾǠǷ�ǒ Ǩź�Äǀǳ¦�ǶȈǴǈǳ¦

س من التهديد الكارثي للصحة.    التنفس املفرط ولي

املرحلة اخلامسة: التنفس البطين:

�ǆ ǨǼƬǴǳ�Ãǂƻȋ¦�¾Ƣǰǋȋ¦Â�ǆ ǨǼƬǳ¦�¶ǂǧ�ƨȀƳ¦Ȃŭ� ƢƻŗǇȏʪ�Ǧ ȈǰƬǳ¦�©¦°ƢȀǷ�ǶǴǠƫ��ňȐǬǠǳ¦�² ƢǇȋ¦
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��ƾȇƾē�ȄǴǟ�ÄȂǘǼƫ�ƨǬȇǂǘƥ�ƢȀǴȇÂϦ� Ƣǈȇ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�«ƢƬǻ¤�Ŀ�Ƥ ƦǈƬƫ�Ŗǳ¦�ǶǜƬǼŭ¦�Śǣ

التعليمات:

1�ƨƦǫǂǳ¦�ǲǨǇ¢�¿Ƣđȍ¦�ǞǷ�°ƾǐǳ¦�ƾȇ�ǞǓبطنه مع االصبع الصغري فوق البحرية.واألخرى على��

2�Ǧ Ȉǯ�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦Â��Ǧ ǻȋ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȇÂǂƥÂ�̈Śǐǫ�² ƢǨǻ¢�ǀƻϩ�Ǧ Ȉǯ�ǲȈǸǠǴǳ�¬ǂǋ¦رتفع يده ت��

على صدره بروية وصعوبة حترك اليد األخرى على املعدة.

3² ƢǨǻ¢�ǀƻϩ�Ǧ Ȉǯ�ǲȈǸǠǴǳ�¦®ƾů�¬ǂǋ¦�� أبطأ وبشكل طبيعي من خالل األنف واإلشارة إىل كيف

يتحرك البطن إىل اخلارج قليال مع كل استنشاق مث تفرغه مع كل الزفري.

دقائق مع العميل وهو يركز على حركة البطن مع كل استنشاق وزفري.3-2. املمارسة ملدة 4

نفسا يف الدقيقة. أعرض معدل 12أو 8. انتقل إىل العمل على إبطاء معدل التنفس وصوال اىل 5

التنفس املنظم الذي يوضحه املعاجل يف أربعة ثواين يستنشق مث أربة ثواين يزفر يف كل دورة، وميكن 

مع كل زفري. 4-3-2-1مع كل استنشاق، ومن مث 4-3-2-1القيام بذلك عن طريق عد 

�ǲȈǸǠǳ¦�ǂǧǄȇ�ƢǷƾǼǟ��Śǧ±�ǲǯÂ�¼ƢǌǼƬǇ¦�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�̈Śǐǫ�ƨǨǫÂ�ª ƾŹ يردد كلمة "اسرتخاء" جيب

أن تكون بشكل متكرر تكرر. بعد ممارسة املعاجل والعميل هذه العملية ببطء، وكذلك التنفس 

�Ŀ� Ȇǘƥ�ƪ ƥʬ�̧ ƢǬȇ¤�ȄǴǟ�́ Ƣƻ�ǲǰǌƥ�ǄȈǯŗǳ¦�ǞǷ�řǘƦǳ¦�ǆ ǨǼƬǳʪ�ǲȈǸǠǳ¦�ǂǸƬǈȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ��ǶǜǼŭ¦

التنفس مالحظا ارتفاع وهبوط املعدة مع كل استنشاق وزفري.

أ الواجبات املنزلية حبصة إىل ثالث حصص من التدريب يوميا مبعدل عشر دقائق من التنفس . تبد6

البطين مع أو بدون مسجل صويت، يعقب ذلك حصص يومية من دقيقة إىل دقيقتني من التنفس 

املفرط يليه بطء يف التنفس.

جمموعة متنوعة من مواقف . املرحلة النهائية من الواجبات املنزلية تشمل تطبيق التنفس البطين يف 7
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احلياة اليومية املقلقة.

)Beck & Clark, 2010 :324(

4.�ǾȈǳ¤�ƨȀ Ƴ Ȃ ŭ¦�ƨƠǨǳ¦Â�¬ŗ Ǭŭ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦�ÃȂ ƬŰ

�Ŀ�ƪ ȇǂƳ¢�̈Ȃǘƻ�ǂǌǟ�ń¤�ƪ Ǹǈǫ�ƨȈǇƢǇ¢�ǲƷ¦ǂǷ�ƨǠƥ°¢�ȄǴǟ�¬ŗǬŭ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ÄȂƬŹ13

زائد حصتني سبقتا العالج قصد تكوين املفاهيم حول احلاالت: ةحص

تقييم وإعالم العميل-

عالج أعراض نوبة اهللع-

املفتوحةعالج أعراض السلوكيات التجنبية خلواف األماكن -

جتنب االنتكاسة-

ت التالية:حتوت هذه املراحل على اخلطوااو 

تقييم العميل.

حتديد األهداف.

تعليم العميل النموذج املعريف الضطراب اهللع والعالج املعريف السلوكي.

صحة احلياة اليومية.

 ƢƻŗǇȏ¦Â�ǆ ǨǼƬǳ¦�ǲȈǿϦ�̈®Ƣǟ¤.

©ƢǘǘƼŭ¦�ǲȈǠǨƫÂ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǼǳ�ƨȈƟʮǄǨǳ¦�©ƢǇƢǈƷȎǳ�ǒ ȇǂǠƬǳ¦.

إعادة التأهيل املعريف للتأويالت اخلاطئة والكارثية.

التعريض للمواقف اخلوافية أو التحصني التدرجيي.

ƢȀǴȇÂϦ�ƨǷȐǈǳ¦Â�µ ¦ǂǟȋ¦�ǲƦǬƫ.

الوقاية من االنتكاس.

�ƢȀŷ¢�ǂǯǀǻ�ƨǷƾƼƬǈŭ¦�©ƢȈǼǨǳ¦Â�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ȄǴǟ�ƲǷʭŐǳ¦�ÄȂƬŹ�ƢǸǯ

إعادة التأهيل التنفسي -
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التعريض لألعراض اجلسدية -

إعادة التأهيل املعريف-

الرصد الذايت-

التعريض للمواقف اخلوافية-

األعمال املنزلية املوجهة-

�Ŀ�ǲưŤÂ�ȆǓǂŭ¦�ƢȀǠǓÂ�ǶȈȈǬƫÂ�©ȏƢū¦�¾ȂƷ�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǺȇȂǰƬǴǳ�ʮ®ǂǧ�«ȐǠǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ

حاالت 4األخرى كانت خمصصة للعالج اجلماعي املتكون من 13حصتني إضافيتني، أما احلصص 

، بلغ زمن احلصة الواحدة ساعة املفتوحةراشدة تعاين من اضطراب اهللع املصحوبة خبواف األماكن 

احدة.   و 

الوسائل املستخدمة:.5

استخدم الباحث الوسائل التالية أثناء تطبيق العالج:

:قراءات حول

النموذج املعريف لبيك وكالرك لنوبة اهللع

التأويالت اخلاطئة وكيفية تفنيدها

 والتحصني التدرجيياملفتوحةخواف األماكن

تدابري للوقاية من النكسة

 أقراص صلبة على شكلDVD:حتتوي على

�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�¾ȂƷ�¿Ȑǧ¢والعالج املعريف السلوكياملفتوحة

إعادة التأهيل التنفسي

 مقطعMp3لضجيج سوق

:أوراق حتتوي على

 املفتوحةمقياس اضطراب اهللع وخواف األماكن
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استبيان األفكار اخلوافية

جداول املالحظة الذاتية: القلق واألفكار التلقائية

جداول التنفس السليم ودرجة القلق

 كمبيوتر وآلة عرضDATA:مت عرض

 تقدمي للمعاجل على شكلPower pointحيتوي على مجيع خطوات العالج

�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓ¦�Ǻǟ�ǶǴǰƬƫ�ƨȈǬƟʬÂ�¿Ȑǧ¢�µ ǂǟالوظائف املفتوحة ،

ǆ ǨǼƬǳ¦�ƨȈǨȈǯÂ�ƨȇȂē�¶ǂǧ�Ƥ ǫ¦Ȃǟ��ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ� ƢǼƯ¢�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦ السليمة وأثرها على

ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ

   .مقاطع صوتية لصوت ضوضاء

 .جمموعة من األظرفة الربيدية وضعت يف حالة معاودة األفكار واألعراض للحاالت

���Ǿůʭǂƥ� ƢǼƦǳ�½°ȐǯÂ�Ǯخالصة:  Ȉƥ�ǺǷ�ǲǰǳ�ĿǂǠŭ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�ȂŴ�Ǿš ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�À¢�ǪƦǇ�ƢŲ�ƲƬǼƬǈǻ

كما أنه استخدم تقنيات أخرى ووسائل من أجل التحسني من درجة العالج والتفعيل اجليد له، إال 

ل أنه اجته إىل الطريقة التعليمية أكثر من أجل التثقيف اجليد والفعال للعميل من خالل الوسائ

من أجل الرفع من دافعية العميل حنو ]ƨȈǬƟʬÂ�¿Ȑǧ¢��ȂȇƾȈǧ�ǞǗƢǬǷ��ƨȈƫȂǏ�ǞǗƢǬǷ[السمعية البصرية 

����ǾƬȈǠǓÂ�ǺǷ�śǈƸƬǳ¦�ŅƢƬǳʪÂ�«ȐǠǳ¦
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اإلجراءات املنهجية:
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الغرض من الدراسة االستطالعية:.1

منهجية الدراسة:.2

مكان الدراسة االستطالعية:.3

مدة الدراسة: .4
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عينة الدراسة:.6

أدوات الدراسة:.7

��ƨȈǇ ƢǇ ȋ ¦�ƨǇ ¦°ƾ ǳ¦��ƢȈǻʬ

الغرض من الدراسة األساسية:.1

منهجية الدراسة األساسية:.2

مكان الدراسة األساسية:.3

مدة الدراسة األساسية:.4

جمتمع الدراسة:.5

:عينة الدراسة.6

أدوات الدراسة:.7

خالصة: 
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أوال: الدراسة االستطالعية:

اســتخدام أي وميكــن معهــاهــي دراســة ميدانيــة للتعــرف علــى الظــاهرة الــيت يريــد الباحــث دراســتها 

، ويصــيغ الفـــروضمـــن خالهلــا حيـــدد الباحــث بدقـــة مشــكلة البحـــث الــيت التقنيـــة،وســيلة مـــن الوســائل 

(عبـــد الفتـــاح الكامنـــة¦ʪȂǠºººǐǳ©�وترشـــده إىلاختيـــار أكثـــر الوســـائل صـــالحية لدراســـتها ومتكنـــه مـــن

�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�À¦ÂǂǷ2000:38(�ȄºǴǟ�Ʈ�أضاف، كما )1994:246دويدار،  ºƷƢƦǳ¦�ƾǟƢºǈƫ�ƢºĔ¢

�Ʈتنـاول موضـوعات جديــدة مل يتناوهلـا مــن قبـل أو ººƷƢƦǳ¦�ǲºȀŸ�Â¢�©ʭƢººȈƥ�Â¢�©ƢºǷȂǴǠǷ�ƢººȀǼǟ�ǂǧȂºƬƫ�ȏ

�ȄºǴǟ�ǽƾǟƢºǈƫ�ŅƢºƬǳʪÂ��Ƣºǿ®ƢǠƥ¢Â�ƢºȀƦǻ¦ȂƳ�ǺºǷ�Śưǰǳ¦ وبنـاء عليـهجـالء الغـامض منهـا، إالتعـرف عليهـا و

قمنــا ƾººǐǳ¦�¦ǀººđÂ®جنــاز أي حبــث علمــي، إيتضــح أن الدراســة االســتطالعية تعتــرب خطــوة البــد منهــا يف 

ʪالتالية:دراسة ل

الغرض من الدراسة االستطالعية: .1

�ǺǯƢŭ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǺǷ�ňƢǠƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢū¦�ǺǷ�§ǂǬƬǳ¦والتعرف عليهااملفتوحة.

حتديد فرضيات البحث من خالل التقرب من العينة.

التعرف على أدوات البحث وضبطها.

 املفتوحةتكيف مقياس اهللع وخواف األماكن.

تكيف مقياس األفكار اخلوافية.

�ƾºººǐǫ�ƨȈǟȐǘƬºººǇȏ¦�ƨºººǇ¦°ƾǳʪ�ǾºººǷƢȈǫ� ƢºººǼƯ¢�Ʈ ºººƷƢƦǳ¦�ǾºººƳ¦Ȃƫ�ƾºººǫ�Ŗºººǳ¦�©ʪȂǠºººǐǳ¦�ȄºººǴǟ�» ǂºººǠƬǳ¦

سة األساسية.تفاديها يف الدرا

منهجية الدراسة: .2

,Anderson(يــرى أندرســن  1974(�ǺººǷ�ƨººǟȂǸĐ¦�Ǯ ººǴƫ�ȆººǸǴǠǳ¦�Ʈ ººƸƦǳ¦�ƲǿƢººǼŠ�®ȂººǐǬŭ¦�À¢

القواعد واألنظمـة العامـة الـيت يـتم وضـعها مـن أجـل الوصـول إىل حقـائق مقبولـة حـول الظـواهر موضـوع 

)، 1999:35االهتمــام مــن قبــل البــاحثني يف خمتلــف جمــاالت املعرفــة اإلنســانية (دمحم عبيــدات وآخــرون، 

و املـــنهج العلمـــي الـــذي يســـتخدمه أ) أن حتديـــد األســـلوب 2000:33ويـــرى كـــل مـــن عليـــان وغنـــيم (
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ويطبقـه الباحـث لدراسـة ظـاهرة أو مشـكلة معينـة مبوضـوع وحمتـوى الظـاهرة املدروسـة، مبعـىن أن املنــاهج 

�ƨºººǇÂ°ƾŭ¦�ǲǯƢºººǌŭ¦Â�ǂǿ¦Ȃºººǜǳ¦�» ȐƬºººƻʪ�Ǧ ºººǴƬţ�ȆºººǸǴǠǳ¦�Ʈ ºººƸƦǳ¦�Ƥ ȈǳƢºººǇ¢Â�Ǿºººǻϥ�ƲȀǼºººŭ¦�» ǂºººǠȇ�Ʈ ºººȈƷ

اســـتخدم الباحـــث املـــنهج العيـــادي .اســـة املشـــكلة موضـــوع الدراســـةالطريقـــة الـــيت يتبعهـــا الباحـــث لدر 

.حصائي يف الدراسة االستطالعية من أجل الكشف عن العينة والتحقق من ثبات االختبارينواإل

املنهج الوصفي:.1.2

على أنه "كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظـواهر الرتبويـة يعرف العلماء املنهج الوصفي

�śººººƥ�©ƢººººǫȐǠǳ¦�ƾººººȇƾŢÂ�ƢººººȀƦǻ¦ȂƳ�Ǧ ººººǌǯÂ�ƢȀººººǐȈƼǌƫ�ƾººººǐǬƥ�ǂººººǓƢū¦�Ŀ�ƨººººǸƟƢǫ�ƢººººĔ¢�ƢººººǸǯ�ƨȈººººǈǨǼǳ¦�Â¢

والبحــث الوصــفي ال ،عناصــرها أو بينهــا وبــني ظــواهر تربويــة وتعليميــة أو نفســية أو اجتماعيــة أخــرى"

مــن التســمية بــل ميضــي إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ألنــه يفســر يقــف عنــد وصــف الظــاهرة كمــا يبــدو 

Ƣººǔȇ¢�ǶȈººǬȇÂ�À°ƢººǬȇÂ�©ʭƢººȈƦǳ¦،�ƢººǼǧ°ƢǠǷ�ƾȈººǏ°�Ƣººđ�ƾººȇǄȇ�ŘººǠǷ�©¦̄�©ƢººǸȈǸǠƫ�ń¤�ǲººǏȂƬǳ¦�» ƾººđ�Ǯ ººǳ̄Â

��ƾºȀǠŭʪ�ŚǗƘºƬǳ¦�ƨºƠȈǿ��ƨºǇÂ°ƾŭ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�Ǻǟ2005:23(.احلقـائقمجـععلـىالوصـفياملـنهجويقـوم

وتفسـريوحتليـلدراسـةهـوأومقبولـة،تعميمـاتإىلللوصـولوتفسريهاهاوحتليلومقارنتهاواملعلومات

«بينهـا،العالقـاتوتوصـيفوأبعادهاخصائصهاحتديدخاللمنالظاهرة ƾºđوصـفإىلالوصـول

كـأناملسـاعدة،واألسـاليبالفرعيـةاملنـاهجمـنعـددعلـىيشـتملفهـولـذلك،هلـامتكامـلعلمـي

(منيـو جيـدير، .االجتماعيةاملسوحأوالتارخييةأوامليدانيةالدراساتأواحلالةدراسةعلىمثاليعتمد

)100بدون سنة: 

يرى أمحد غريب ، حيث منهج دراسة حالةقد تطرق الباحث يف حبثه يف املنهج الوصفي إىل 

أن منهج دراسة حالة يهدف إىل تعرف خصائص ومضمون حالة أو ظاهرة واحدة وبصورة ")1983(

ويركــز مــنهج دراســة احلالــة إىل حتديــد حالــة حمــددة بعينهــا كخطــوة أوىل، ومــن مث مجــع "،مفصــلة ودقيقــة

�ƨȈǟȂºǓȂǷÂ�ƨºȈǸǴǟ�ƨºǬȇǂǘƥ�ƢºȀǠŦ�Ļ�Ŗºǳ¦�©ƢºǷȂǴǠŭ¦�ǲºȈǴŢÂ�ƨȈǻʬ�̈ȂǘƼǯ�ƢȀǼǟ�ƨǬȈǫ®Â�ƨǴǐǨǷ�©ƢǷȂǴǠǷ

�ɧللحصول على نتائج حمددة ميكن تعميمها واقرتاح أساليب معاجلتها علـى حـاالت أخـرى  ��ƨđƢºǌǷ

):1983بشـــكل عـــام يعرفـــه معظـــم الكتـــاب حســـب أمحـــد غريـــب (؛)1999:44عبيـــدات وآخـــرون،

�ƢººȀǸȈǸǠƫ�ǺººǰŻ�ƲƟƢººƬǻ�ń¤�¾ȂººǏȂǳ¦�» ƾººđ�̈®ƾººŰ�ƨººǳƢū�ǪººǸǠƬǷ�Ʈ ººŞ�Ǻººǟ�̈°ƢººƦǟ� حــاالت أخــرى علــى

�ƨđƢǌǷ. ،1999:44(دمحم عبيدات وآخرون(
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املنهج اإلحصائي:.2.2

أن املنهج اإلحصائي هـو املـنهج الـذي يسـتخدم األسـاليب )2003صالح الدين شروخ (يرى 

�¿ƾƼƬºººǇ¦�ƾºººǫÂ�śºººǇƢȈǬŭ¦�©ƢºººƦƯÂ�¼ƾºººǏ�ǺºººǷ�ƾºººǯƘƬǴǳ�Ǯ ºººǳ̄Â��©ʭƢºººȈƦǳ¦Â�©ƢºººǷȂǴǠŭ¦�ǞºººŦ�Ŀ�ƨȈƟƢºººǐƷȍ¦

SPSS�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƟƢǐƷȍ¦�ƨǷǄū¦�ƲǷʭǂƥ�ŐƬǠȇÂStatisticalالباحث نظام  Package for

Social Scienceمــن الـــربامج املهمــ�¿ȂºººǴǠǳ¦�©ȏƢºººů�Ǧ ººǴƬű�Ŀ�ƨºººȈǸǴǠǳ¦�ª ȂººƸƦǳ¦�©ʭƢºººȈƥ�ǲºººȈǴŢ�Ŀ�ƨ

���ƨǟȂǸĐ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǺǷ�ƾǯƘƬǴǳ)2007:09(هشام بركات، االجتماعية

مكان الدراسة االستطالعية:.3

رجـي بتلمسـان، يف مصـلحة الطـب Ƿ®�©�®�ȆǠǷƢºŪ¦�ȄǨǌƬǈŭʪ�ƨȈǟȐǘأجريت الدراسة االست

.العقلي ووحدة املتابعة النفسية

الدراسة:مدة .4

2014ƸǴºǐŭ¦�̈°ʮǄºƥ�Ʈبدأت هذه الدراسة يف شهر فرباير  ºƷƢƦǳ¦�¿Ƣºǫ�śºƷقصـد التقـرب مـن ة

ودامـت الدراسـة االسـتطالعية أكثـر مـن ،العينة لتحديد فرضيات البحـث والتحقـق مـن ثبـات االختبـار

تسعة أشهر حيث انتهت يف شهر نوفمرب من نفس السنة. 

5.�ƨǇ ¦°ƾ Ǵǳ�Ȇ ǴǏ ȋ ¦�Ǟ Ǹ ƬĐ ¦

��ǞǸƬĐʪ�ƾǐǬȇPopulation�Ʈ ºƷƢƦǳ¦�ȄǠºǈȇ�Ŗºǳ¦�ǂºǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ�ƨȈǴǰǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��ن يعمـم أىل إ

��ȆººººǴȈǴŬ¦Â�̈®Ȃººººǟ��ƨººººǇÂ°ƾŭ¦�ƨǴǰººººǌŭʪ�ƨººººǫȐǠǳ¦�©¦̄�ƲƟƢººººƬǼǳ¦�ƢººººȀȈǴǟ1988( يف) ،1999مزهــــر محيــــد:

وهــم املــرتددون علــى مصــلحة الطــب العقلــي ووحــدة الكشــف النفســي ويعــانون مــن نوبــة هلــع ،)359

.املفتوحةوخواف األماكن 

عينة الدراسة: .6

«�¦38�ǺǯƢºǷȋتكونت عينة الدراسة مـن  ¦Ȃºƻ�ǞºǷ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǺºǷ�©ȏƢºū¦�ǽǀºǿ�ňƢºǠƫ�ƨºǳƢƷ

ومت الكشف عن احلاالت من طرف املختصني النفسانيني وأطباء األمراض العقلية والعصـبية، ،املفتوحة
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العينــة املقصــودة وإعــادة مث قــام الباحــث مبســاعدة املختصــني النفســانيني علــى تطبيــق االختبــارين علــى

ي ومت اختيــار العينــة حســب نتــائج الكشــف الطــيب والنفســيــوم مــن التطبيــق األول،21بعــد تطبيقهمــا

على احلاالت اليت تعاود املصلحة:

توزيع العينة حسب اجلنس:.1.6

وحــدة، يف حــني 18توزيــع العينــة حســب اجلــنس كــان تقريبــا متجانســا حيــث بلــغ عــدد الــذكور 

�ª ʭȍ¦206"ويظهر اجلدول ،وحدة"�ƨǼȈǠǳ¦�Ŀ�ª ʭȍ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�Ǟȇ±Ȃƫ

" يبني توزيع اجلنس للعينة:6اجلدول "

¦ƨȇȂƠŭ¦�ƨƦǈǼǳʪ�°ƢǌƬǻȏاالنتشاراجلنس

%1847.37ذكور

ª ʭ¤2052.63%

¸ȂǸĐ¦38100%

" يوضح انتشار العينة حسب اجلنس:1الشكل البياين "

اإلناث

الذكور

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

1

أعمدة بیانیة توضح االنتشار حسب الجنس

اإلناث

الذكور



اإلجراءات املنهجيةل اخلامس                      الفص

136

توزيع العينة حسب السن:.2.6

�śººƥ�©ǂººȀǛ�Ʈ ººȈƷ��ʬʭ¤�Â¢�¦°Ȃººǯ̄ �ƪ ººǻƢǯ¢�©¦ƾººƷȂǴǳ�ƨƦººǈǼǳʪ�ƢººǸǜƬǼǷ�°ƢººǸǟȋ¦�Ǟººȇ±Ȃƫ�ÀƢººǯ20

يبني نسبة انتشار وحدات العينة حسب اجلنس واألعمار:"7"سنة، واجلدول 53وسنة 

" يظهر انتشار أعمار العينة حسب اجلنس:7جدول "

ªالذكوراألعمارن ʭȍ¦¸ȂǸĐ¦

120-25369

226-30549

331-358412

436-40123

541-45022

646-50101

750-55022

¸ȂǸĐ¦182038

30.8332.0531.47متوسط األعمار

": يوضح انتشار األعمار يف العينة: 2الشكل البياين "
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": يبني انتشار األعمار للجنسني:3الشكل البياين "
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3.6.�ś ǈ Ǽƴ Ǵǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ �ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨȈǠǓ Ȃ ǳ¦�Ƥ ǈ Ʒ �ƨǼȈǠǳ¦�Ǟ ȇ±Ȃ ƫ

اجلنسني والنسب انتشارها حسب العينة:توزيع الوضعية العائلية لكال"8"يبني اجلدول 

" يبني انتشار الوضعية العائلية:8اجلدول "

ª%ذذكورالوضعية        اجلنس    ن ʭ¤مجمج%إ%

1 ʪǄǟ��§Ǆǟ¢1334.211128.952463.16

410.53718.421128.95متزوج(ة) بدون أطفال2

12.6325.2637.89متزوج(ة) مع أطفال3

000000مطلق(ة)4

¸ȂǸĐ¦1847.372052.6338100

" يوضح انتشار الوضعية األسرية:4الشكل البياين "

عزباء/أعزب

دون أطفال)ة(متزوج

مع أطفال)ة(متزوج

)ة(مطلق
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ة أعمدة بیانیة تظھر إنتشار الوضعیة األسری
للعینة حسب الجنس

عزباء/أعزب

دون أطفال)ة(متزوج

مع أطفال)ة(متزوج

)ة(مطلق
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�5الشكل "ś ǈ Ǽƴ Ǵǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ �ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨȈǠǓ Ȃ ǳ¦�°Ƣǌ Ƭǻ¦�ś Ʀȇ��

يوضح انتشار النسيب للوضعية العائلية:"6الشكل البياين "

االقتصادية:حسب الوضعية توزيع العينة .4.6

اجلنسني:ينة حسب الوضعية االقتصادية لكاليبني توزيع الع"9اجلدول "

" يبني انتشار الوضعية االقتصادية للعينة:9اجلدول "

ª%ذذكورالوضعية      اجلنسن ʭ¤مجمج%إ%

1128.951026.312155.26موظف/ عامل1
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ریة دوائر نسبیة توضح انتشار الوضعیة األس
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410.53513.16923.69طالب2

ƪبطال/ 3 ȈƦǳʪ�ƨưǯƢǷ37.89513.16821.05

¸ȂǸĐ¦1847.372052.6338100

" يوضح انتشار الوضعية االقتصادية للجنسني:7الشكل البياين "

�8الشكل البياين "ƨǼȈǠǳ¦�Ȇ ǈ Ǽƴ Ǵǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ �ƨȇ®Ƣǐ Ƭǫȏ ¦�ƨȈǠǓ Ȃ ǳ¦�ƨƦǈ ǻ�ǂ Ȁ ǜ ȇ��

ذكور
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للعينة:قتصادية" يوضح نسبة انتشار الوضعية اال9الشكل البياين "

أدوات الدراسة:.7

استخدم الباحث جمموعة من األدوات نذكرها كاآليت:

الدليل اإلحصائي والتشخيصي اخلامس: .1.7

DSM(حصـائي والتشخيصـي اخلـامس اسـتخدم الباحـث يف الدراسـة االسـتطالعية الـدليل اإل

V( لتحديـد املفتوحـة، والذي حيتوي على جمموعة من احملكات ختص اضطراب اهللع وخـواف األمـاكن

وحدات العينة، ويتناول احملكات التالية:

��Ƥ ººººǈ Ʒ �Ǟ ººººǴŮ¦�§ ¦ǂ ǘ ººººǓ ¦�ǎ ȈƼ ººººǌ Ƭǳ�ƨƦººººǈ ǼǳʪDSM V:(ــــدليل التشخيصــــي وضــــع ال

,APA(حصائي اخلامس واإل (املفصـل فيهـا يف الفصـل حماكـات الضـطراب اهللـعأربعـة)2012/2013

هي:الثالث)

نوبـــة اهللـــع هـــي ارتفـــاع مفـــاجئ، حـــاد وشـــديد للخـــوف الشـــديد أو نوبـــة اهللـــع مفاجئـــة ومعـــاودة: .أ

خــالل النوبــة علــى الرعــب وعــدم الراحــة والقلــق الشــديد الــذي يصــل إىل ذروتــه خــالل دقــائق، وتظهــر

األقل أربعة أعراض من األعراض التالية:

 :االرتفاع املفاجئ والشديد للنوبة من حالة اهلدوء التام أو القلق.قد حيدث مالحظة

55%
24%

21%

صادیة  دوائر نسبیة توضح انتشار الوضعیة االقت
للحاالت

1 2 3
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¨®ʮ±©ʪǂǓالقلبودقات.

تعرقال.

االرتعاشأواالرجتاف.

االختناقأواألنفاسبتقطعالشعور.

الشعور®¦ƾǈǻʪكرةهناكأنأوالنفسǪǴūʪ.

الشعورǪȈǔǳʪأملأوǎ ǨǬǳʪالصدري.

الشعورÀƢȈưǤǳʪالشعورالقيئ،أوŃϥالبطنيف.

الشعور°¦Âƾǳʪاإلغماء.أوأو فقدان التوازنالدوخةأو

الشعورǂūʪالربودةوأ.

الشعورǄƻȂǳʪالتنملأو.

مـــعمرتبطـــةغـــرياألحـــداثأن[الـــذاتنفـــيأو]األحـــداثواقعيـــةبـــالالشـــعور[الواقـــعنفـــي

.]ذاته

التحكمفقدانمناخلوف©¦ǀǳʪاجلنونمناخلوفأو.

املوتمناخلوف.

 :مالحظـة�ƨºǏƢŬ¦�ƨºǧƢǬưǳʪ�ƨºǬǴǠƬǷ�µ ¦ǂºǟ¢�ƨºǜƷȐǷ�ƢºǼǼǰŻ]حسـاس مسعـي كــالطنني أو إ:مـثال

. ال ميكـن أخـذ هـذه األعـراض يف ]الصفري، آمل يف الرقبة، آمل يف الرأس، نوبة غري متحكم فيهـا أو بكـاء

.ةاحلسبان ضمن األعراض األربعة املستلزم

�ƢºƬǴǯ�Â¢�śºǼƯȏ¦�ǺºǷ�̈ƾºƷ¦Ȃƥ�ƨƥȂƸºǐǷ�©ʪȂºǼǳ¦�ƾºƷ¢�ÀȂºǰƫ�À¢�ǲºǫȋ¦�ȄºǴǟ]أكثرأو [خالل شهر .ب

ما يلي:

1�ǶººƟ¦®�Ƕººǿ�Â¢�¾ʪ�¾ƢǤººǌǻ¦�� لصــيق لنوبــة اهللــع أو إلحــدى نتائجهــا املتوقعــة مــن طــرف احلالــة

.]كفقدان التحكم، حدوث نوبة قلبية، أن يصبح جمنون:مثال[
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الســلوكيات التجنبيــة املتعلقــة بنوبــة :مــثال[. تغــري غــري تكيفــي يف الســلوك املتعلــق بنوبــة اهللــع 2

.]اهللع كتجنب النشاطات أو الوضعيات املماثلة

§��ƨǼȈǠǷ�®¦Ȃŭ�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǧ�°ʬ¡�Ǻǟ�ǶƳʭأال.ج ¦ǂǘǓȏ¦�ÀȂǰȇكالتنـاول املخـدرات، األدويـة) أو (مـثال

، األمــــراض ]hyperthyroïdisme[كارتفــــاع التريويــــد يف الدرقيــــة مــــثال[الوضــــعيات الطبيــــة أو مرضــــية 

.]القلبية الرئوية

§��ǂººƻ¡�ȆººǴǬǟ.د ¦ǂǘººǓ¦�Ǻººǟ�ƨººŦʭ�ÀȂººǰƫ�ȏ¢]حتــدث نوبــة اهللــع كنتيجــة الضــطراب القلــق أال:مــثال

االجتمـــاع [اخلـــواف االجتمـــاعي]، أو كاســـتجابة ملواضـــيع خوافيـــة مثـــل اخلـــواف اخلـــاص، أو اســـتجابة 

ب الوســـواس القهـــري، أو كاســـتجابة لألحـــداث الصـــادمة كاضـــطراب قلـــق مـــا بعـــد للوســـواس كاضـــطرا

.]الصدمة، أو كاستجابة لقلق االنفصال

�Ǻ ǯ ƢºǷȋ ¦�» ¦Ȃ ºƻ �ǎ ȈƼ ǌ Ƭǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ(املفتوحـة) حسـب (املفتوحـةDSM V:(وضـع الـدليل

,APA(التشخيصــي واالحصــائي اخلــامس  املفتوحــةتســعة حماكــات خلــواف األمــاكن )2012/2013

:(املفصل فيها يف الفصل الثالث)

اخلوف أو القلق ملحوظ يف اثنني أو أكثر من املواقف اخلمسة التالية: .أ

الطائرة،الباخرة،القطار،احلافلة،استعمال النقل العمومي مثال: سيارة.

 و القنطرةأأن يكون يف أماكن مفتوحة مثال سوق مرآب أو حقل.

 سينما،مسرح،حانوتأن يكون يف أماكن مغلقة مثال.

 ن يكون يف وسط احلشدأالوقوف يف طابور االنتظار أو.

  .أن يكون مبفرده خارج املنزل

خياف أو يتجنب هذه املواقف نتيجة أفكار عدم القدرة على اهلـروب أو النفـاذ أو صـعوبة النجـاة .ب

اخلـوف مـثال:[راض مرضية أخرى تشـل مـن قدراتـه أو وصول النجدة حني حدوث أعراض اهللع أو أع

©¦ǀǳʪ�ǶǰƸƬǳ¦�¿ƾǟ�ǺǷ�» ȂŬ¦��Őǰǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�°ƢȈĔȏ¦�Â¢�¶ȂǬǈǳ¦�ǺǷ[.

املواقف الرهابية حتدث غالبا اخلوف أو القلق..ج

�ǞººǷ�Ƣēƾººǋ�®¦®Ǆººƫ�ƢººǸƟ¦®�ƢººĔ¢Â��Ǫººǧ¦ǂǷ�®ȂººƳÂ�̈°ÂǂººǓ�¿ǄǴƬººǈƫÂ��ƨººƦǼƴƬǷ�ƢººǸƟ¦®�ÀȂººǰƫ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�Ǧ.د ººǫ¦Ȃŭ¦

اخلوف والقلق.
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اخلــوف أو القلــق يكــون بعيــد عــن النطــاق الــواقعي للخطــر املتوقــع مــن الوضــعية اخلوافيــة لألمــاكن .ه

أو مع النسق االجتماعي الثقايف. املفتوحة

ألكثر من ستة أشهر.ااخلوف القلق أو التجنب يكون مستمر .و

هنيــة أو اخلــوف والقلــق أو أســباب التجنــب، تشــل أو حتــد مــن قــدرات احليــاة االجتماعيــة للفــرد، امل.ز

همة يف احلياة.املالوظائف األخرى 

ÀȂǈǼǯ°ʪ�µمثال[إذا كان هناك أمراض عضوية .ح ǂǷ��فراط يف ظهور القلق، اخلوف يكون هناك إ]

أو التجنب.

أال مــثال:[خــرى األ�ƨººȈǴǬǠǳ¦�©ʪ¦ǂǘººǓاالنــاجم عــن أعــراض الو التجنــب أيكــون القلــق اخلــوف أال.ط

يكــون نتيجــة الوضــعيات االجتماعيــة مثــل اضــطراب القلــق ، أال(النوعي)يكــون نتيجــة اخلــواف اخلــاص

«�ااالجتمــاعي [اخلــواف االجتمــاعي] أو يكــون مرتبطــ ȂººŬ¦�Â¢�>ÄǂººȀǬǳ¦�² ¦ȂººǇȂǳ¦@�ƨȈººǇ¦ȂǇÂ�°Ƣººǰǧϥ

مـا بعـد الصـدمة] [قلـقأو تـذكر املواقـف الصـادمة ضعية اجلسـددراك و إ¢ʪ¦ǂǘǓ¦�Â©�،من الوضعيات

.]أو قلق االنفصال [اضطراب قلق االنفصال]

 :مستقال عـن اضـطراب اهللـع. إذا ظهـرت حماكـات املفتوحةيشخص رهاب األماكن مالحظة

جيب اإلشارة إىل التشخيصني معا.هنا،املفتوحةاضطراب اهللع عند الفرد املصاب برهاب األماكن 

�Ǻ Ƿ�ň ƢǠƫ�©ȏ Ƣū ¦�À¢�Ʈ Ʒ ƢƦǳ¦�ƾ ǯ Ϧ �ƾ Ǡƥ املفتوحة:اضطراب اهللع وخواف األماكن

��االختبار: .2.7śȈƫȉ¦�Ǻȇ°ƢƦƬƻȏ¦�ǺǷ�ǲǯ�©ƢƦƯÂ�¼ƾǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǳʪ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¿Ƣǫ

):B.Bandelow)1995لبندلو املفتوحةمقياس اضطراب اهللع وخواف األماكن .1.2.7

1.1.2.7.��ƨȇŗ ǷȂ ǰ Ȉǈ ǳ¦�Ǿǐ ƟƢǐ ƻ �Ǧ Ǐ ÂÂ�² ƢȈǬŭʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦

بغـــرض قيـــاس درجـــة اضـــطراب اهللـــع 1995ســـنة B.Bandelowوضـــع هـــذا املقيـــاس بنـــدلو 

، وهــــذا املقيــــاس يســــمح بقيــــاس شــــدة اضــــطراب اهللــــع وخــــواف األمــــاكن املفتوحــــةوخــــواف األمــــاكن 

»�¦13Â�ŀƢºººǠŭحيتـــوي علـــىو ؛ املفتوحـــة Ȃ̄ºººǸǼǳ�ƨƦºººǈǼǳʪ�ƾºººǼƥ14 بنـــدا©ȏƢºººū¦�« Ȃ̄ºººǸǼǳ�ƨƦºººǈǼǳʪ، وتقـــاس

�ǺººǷ�Ƣēƾººǋ01مميــزات أساســية يف هــذا االضــطراب وهــي: 5نقــاط وتقــيس 4إىل��ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ��2.

. والقلـــق اجتـــاه 4��ǲºººǸǠǳ¦Â�ƨºººǴƟƢǠǳʪ�ƨºººǬǴǠƬŭ¦�ǲǯƢºººǌŭ¦��5. القلـــق املتوقـــع، 3ســـلوك التجنـــب اخلـــوايف، 

.M(.الصحة M. Antony & D. H. Barlow, 2010 .M(ويف )150: Allard, 2007 :69(
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اللغـــة الـــيت قـــام وهـــي-قـــد مت ترمجـــة هـــذا املقيـــاس إىل لغـــات عديـــدة ومـــن بينهـــا اللغـــة الفرنســـية 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ń¤�ƢȀǼǷ�ƨŦŗǳʪ�Ʈ ƷƢƦǳ¦– صـدق التحصـلفمرتفعـة، وقد كانت لديها دالالت إحصائية جـد

، أما الثبات من خالل التطبيق وإعادة التطبيـق فتحصـلت 0.05عند درجة الداللة املعنوي 0.78على 

بتطبيــق 0.89عنـد نفـس درجـة الداللـة املعنويـة. أمـا الثبـات الـداخلي فقـد حتصـل االختبـار 0.73علـى 

»�¦�ŀƢººǠŭكرونبــاخألفــا  معامــل  Ȃ̄ººǸǼǳ�ƨƦººǈǼǳʪ0.88وƨƦººǈǼǳʪلنمــوذج العميــل)Allard, 2007 :68(،

»�¦ƨȇǄȈǴųȍ¦�ƨǤǴǳʪ�ȆǴǏȋكما جاءت النتائج مطابقة لل Ȃ̄ǸǼ)Antony & Barlow, 2010 :150(.

مــا ةكمــا أثبتــت الدراســات أن هنــاك ارتبــاط مرتفــع بــني هــذا املقيــاس واملقــاييس القلــق األخــرى املختلفــ

,Bandelow(%70و50بني  Hajak, Holzrichter, Kunert, & Rüther, ,Allard(يف )1995

2007 :68(.

للمقياس:ةالسيكومرتياخلصائص .2.1.2.7

مــن الصــدق ƾººǯƘƬǳʪ�¿Ƣººǫبعــد قيــام الباحــث برتمجــة املقيــاس مــن اللغــة الفرنســية إىل اللغــة العربيــة

والثبات:

الصدق: .1.2.1.2.7

أن الصـــدق يقصـــد بـــه أن يقـــيس االختبـــار فعـــال القــــدرة أو )1996:22(يـــرى فيصـــل عبـــاس 

السمة أو االجتاه أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسه، أي يقيس فعال ما يقصـد أن يقيسـه، لـذا 

بعـدما قــام الباحــث برتمجـة االختبــار قــام بعرضــه علـى حمكمــني مــن أجــل التأكـد مــن الرتمجــة والتصــحيح 

احث ب:للمفردات املستخدمة فقام الب

(الصدق الظاهري):صدق احملكمني.أ

أن هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق يعتمـــد فيـــه الباحـــث علـــى آراء ")1989(يـــرى عبيـــدات وآخـــرون 

اخلــرباء وذلــك مــن أجــل حتديــد مــدى صــالحية االختبــار ومنــه البنــود لقيــاس  الســمة أو الســلوك املــراد 

Allen(¢�ÀʮÂ�śºǳويـرى ، )1993:52ينـاير (القـاطعي، "قياسـه et Yen, ، مزهـر محيــد(يف )1979

أن الصدق الظاهري يتحقق عندما يتم احلصول على حكم أو قرار من شخص خمتص ")2000:375



اإلجراءات املنهجيةل اخلامس                      الفص

146

حــول مناســبة املقيــاس للموضــوع املــراد قياســه، ولغــرض التعــرف علــى مــدى صــالحية الفقــرات ]خبــري[

اســتخدمه الباحــث مــن أجــل التأكــد مــن صــدق الرتمجــة وقــد،"ومالءمتهــا للمجــال الــذي وضــعت فيــه

اتبع الباحث اخلطوات اآلتية :كما وتطابق البنود املوجودة يف املقياس والثقافة اجلزائرية،

اختيار جمموعـة مـن األسـاتذة املختصـني يف جمـال علـم الـنفس والقيـاس وقـد عرضـت علـيهم .1

، فقـــرة115وبنـــد )14والبـــالغ عـــددها (والنســـخة الفرنســـيةاملـــرتجم إىل العربيـــة يهاملقيـــاس بصـــيغتبنـــود

ومدى مالئمة كل فقرة للمجال البنودبعضلمطابقة الرتمجةحول ئهمىل آراإستناد وذلك من أجل اال

والتعريفـات اخلاصـة بكـل جمـال ،املفتوحـةالضـطراب اهللـع وخـواف األمـاكن على وفق التعريف النظـري 

وفـق احملـك االجتمــاعي وذلـك بتمثيـل الفقـرات للمجــاالت والسـمة املـراد قياسـها،مـن جمـاالت املقيـاس

والثقايف اجلزائري.

شــــارأ، فقــــد)%80الــــيت حصــــلت علــــى نســــبة اتفــــاق (كمــــا هــــي الرتمجــــةاإلبقــــاء علــــى .2

Eble,1972)(ن حكم اخلرباء يف صالحية األأ¿ƢǸƬǿȏʪ�ǂȇƾƳÂ�ƢƦǇƢǼǷ�ƢǸǰƷ�̈¦® جيب أن يساوي

تعـــديل وتصـــحيح فقـــد مت ،)2000:375،مزهـــر محيـــد() يف (Eble,1972هـــذه النســـبة أو يتعـــداها 

�ǺºǷ�ǲºǫ¢�ƨƦºǈǻ�ǀºƻϦ�À¢�¶ǂºǌƥ[الفقرات املرتمجة وفق املالحظات والتصـحيح الـيت وضـعها كـل أسـتاذ 

ʮȂƬºººǈǷ�ª©،وذلـــك حســـب درجـــة تناســـب الفقـــرة مـــن عـــدمها]80% ȐºººƯ�Ʈ ºººƷƢƦǳ¦�ǞºººǓÂ�ƾºººǫÂ:

وأعطــى هلــا وغــري مناســب ،1وأعطــى هلــا الدرجــةنوعــا مــا مناســب،2مناســب وأعطــى هلــا الدرجــة 

يوضح ذلك:"01"واجلدولغتهاافقد أعيدت صي%80أما البنود اليت مل تتحصل على 0،الدرجة 

ƢĐ¾رقم  ¦�Ƕ Ǉ ـــــــــــم ¦ رق

البند

عـــــــــدد الفقرات

اخلرباء

نوعـــا مــــا مناسب

مناسب 

غــــــــــــــــــــري 

مناسب

النســبةالنقطة

%

1

Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ

11.2.3.4.5.6.

7.9.10.13.14

550010100

8.11.125320880
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215.16.17.18.

19.20.21

550010100

322.23.24.25.26.27550010100

428.29.30.31.32.33550010100

534.35.36.37.38.39.4

0

550010100

سلوك التجنب 2

اخلوايف

641.42.43.44.45.46550010100

747.48.49.50.51.52.5

3.

54.55.56.57.58.59.6

0

.

61.62.63.64.65.66.6

7

.68.69.70.71.72.73.

550010100

874.75.76.77.78.79.550010100

980.81.83.84.85550010100القلق املتوقع3

825410990

1087.88.89.90.91550010100

865320880

املشـــــــــــــــــــــــــــاكل 4

�ƨǴƟƢǠǳʪ �ƨǬǴǠƬŭ¦

والعمل

1192.93.94.95.97.550010100

965311770

1298.99.100.101.103550010100

1025401880

13104.105.106.107.10والقلـــــــق اجتـــــــاه 5

8.109

550010100



اإلجراءات املنهجيةل اخلامس                      الفص

148

14110.111.112.113.11الصحة

4.

115.

550010100

¸ȂǸĐ¦826218094%

.وقد مت حساب صدق احملكمني من خالل املعادلة التالية = 
م)ିغ.م (مାن

مج

حيث أن: 

Ƥ ǇƢǼŠ�©ʪƢƳȍ¦�®ƾǟ� ¿.

Ƥ ǇƢǼǷ�ƢǷ�ƢǟȂǻ�©ʪƢƳȍ¦�®ƾǟ� ¿�À.

)2000:378، مزهر محيد(.غري مناسبغ.م=

حيـــث يعتـــرب هـــذا التقـــدير مرتفـــع جـــدا يف ، %94علـــى نســـبة صـــدق تقـــدر بــــحتصـــل الباحـــث

صدق احملكمني.

11�ǲǯƢºººǌŭʪ�ǖƦƫǂºººŭ¦�ƾºººǠƦǳ¦�Ŀومنـــه البنـــد رقـــم 96قـــام الباحـــث بتعـــديل كـــل مـــن الفقـــرة رقـــم 

�śǸǰƄ¦�̈ǀƫƢǇȋ¦�©ƢƦȇȂǐƫ�Ƥ ǈƷ�ƾǼƦǳ¦Â�̈ǂǬǨǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¾ƾǟ�Ʈ ȈƷ��ǲǸǠǳ¦Â�ƨǴƟƢǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦

املقياس:تصحيح .ب

بنــود املقيــاسمــن بنــدمــام كــل أمخاســياامــدرج1995ســنة B.Bandelowبنــدلولقــد وضــع 

والشـدة واملـدة وعـدد الظهـور والتوقـع وهـي فقـرات تقـيس املـدى ،4إىل 0متثل فقـرات تقـيس مـن وهي

عـرض14ما عدى البند األوىل الذي ميثل جمموعـة مـن أعـراض اهللـع وهـي ،إخل...واألمهية والصعوبة

يســتمر تطبيــق االختبــار إذا حتصــلت احلالــة ثيــوذلــك مــن أجــل إقــرار اســتمرار االختبــار مــن عدمــه حب

اليت تتجنبها احلالة املفتوحةوالبند السابع الذي ميثل جمموعة من األماكن على أكثر من أربعة أعراض،

24ƨºººǣ°Ƣǧ�©ʭƢºººƻ�ªوهــي  ȐºººƯ�ƾºººƟ¦±�ÀƢºººǰǷ ويســتمر تطبيـــق االختبـــار إذا حتصـــل االختبـــار ألكثـــر مـــن
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ن البنــدين حمــددين فقــط الســتمرار تقــدمي املقيــاس أو التوقــف عــن ، وهــذيمــوقفني مــن املواقــف املــذكورة

.0وأقل درجة هي 48حساب أعلى درجة للمقياس هي و ،دخالن يف التنقيطتقدميه وال ي

ƢºƦưǳ¦�ǲºǷƢǠŭ�ȆºǠȈƥŗǳ¦�°ǀºŪʪ�¼ƾºǐǳ¦�ǲºǷƢǠǷ�Â¢�ȆƟƢºǐƷȍ¦�¼ƾºǐǳʪ�řºǠǻ©�الصدق اإلحصائي:.ج

قــد حتصــلنا كرونبــاخالفــااجلــذر الرتبيعــي ملعامــل الثبــات ���ƾƼƬººǇʪÂ¦¿2014، ديســمرب ليــويل دفضــ(

.0.05مستوى الداللة املعنوي عند0.86على 

الثبات:.2.2.1.2.7

�Ŀ�ƲƟƢºƬǼǳ¦�ǆ ºǨǻ�°ƢƦƬƻȏ¦�ȆǘǠȇ�À¢�Ä¢��°ƢƦƬƻȏ¦�ǆ Ǩǻ�ȄǴǟ�®ǂǨǳ¦�ƨƳ°®�°¦ǂǬƬǇ¦�©ƢƦưǳʪ�řǠǻ

)، أو مبعــىن آخــر أن يعطــي االختبــار نفــس 1996:22إجــراءات متكــررة لــنفس الفــرد (فيصــل عبــاس، 

�°¦ǂǸƬǇʪ�ƲƟƢƬǼǳ¦2002إذا ما استخدم االختبار أكثـر مـن مـرة حتـت ظـروف مماثلـة (صـابر وخفاجـة، ه:

وللتحقـــق مـــن ثبـــات املقيـــاس اســـتعمل) أو مبعـــىن آخـــر هـــو اتســـاق نتـــائج االختبـــار مـــع بعضـــها، 165

نوعني من الثبات مها:الباحث

:االختبار وإعادة االختبار.أ

نفس املبحوثني مـرتني متتـاليتني الفـارق بينهمـا ال تعتمد هذه الطريقة على إجراء االختبار على 

(صـابر يقل عـن أسـبوع وال يزيـد عـن شـهر، حبيـث يكـون التطبيـق حتـت نفـس الظـروف بقـدر اإلمكـان 

تعاين مـن حالة)38وقد قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة مكونة من ()، 2002:166وخفاجة، 

وقــد مت ،قليــة ووحـدة الكشــف النفسـي مبستشــفى تلمسـانوالــيت تعـود مصــلحة األمـراض الع،نوبـة اهللـع

وقـد مت حســاب ،ول) يومـا علـى التطبيـق األ21بعـد مـرور (نفسـهاالتتطبيـق املقيـاس علـى احلـاعـادة

،0.01عنـــد مســـتوى الداللـــة  )0.84معامـــل االرتبـــاط (كـــانو ،معامـــل ارتبـــاط بريســـون بـــني التطبيقـــني

��ǢǴƥ�©ƢƦưǳ¦�ǲǷƢǠǷ�¿¦ƾƼƬǇʪÂ0.91( كما ظهر الفرق سالب النتيجة بعد استخدامT التجريبيـة

0.11عنـد مسـتوى الداللـة 2.584بعد تطبيق وإعادة تطبيق االختبار على العينـة، حيـث حتصـل علـى 

.ونتائج معروضة يف املالحقأو مبعىن آخر هو غري دال
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كرونباخ): معادلة الفا(الداخلي طريقة االتساق .ب

شـــري هـــذه الطريقـــة اىل حســـاب االرتباطـــات بـــني درجـــات مجيـــع فقـــرات املقيـــاس علـــى ت

، )2000:375، مزهـر محيـد(يف )2000عـودة،(بذاتـه،الفقرة عبارة عن مقياس قائم نأاعتبار 

�ǲºǷƢǠŭ¦�ƨºǸȈǫ�ÀƜºǧ�©ƢºƦƯ�½ƢºǼǿ�Ǻºǰȇ�Ń�ÀƜºǧ�ƶȈƸºǐǳ¦�ƾºƷ¦Ȃǳ¦Â�ǂǨºǐǳ¦�śºƥ�¬Â¦ŗºƫ�ƢǸȈǫ�ǀƻϩ�ȂȀǧ

�ƾºººƷ¦ȂǴǳ�ƨȇÂƢººǈǷ�ƨººǸȈǬǳ¦�ÀȂººǰƫ�¿ʫ�©ƢºººƦƯ�½ƢººǼǿ�ÀƢººǯ�¦̄¤�ǆ ººǰǠǳ¦�ȄºººǴǟÂ��ǂǨººǐǴǳ�ƨȇÂƢººǈǷ�ÀȂººǰƫ

�ƨºǼȈǠǳ¦�ƲƟƢºƬǻ�ǆ ºǰǟ�ǺºǷ�©ʭƢºȈƦǳ¦�ƨȈǫ¦ƾºǐǷ�̈®ʮ±�řºǠƫ�ƢƦǻÂǂǯ�ƢǨǳ¢�ƨǸȈǫ�̈®ʮ±�À¢�Ä¢��ƶȈƸǐǳ¦

حســاب ƾƼƬººǇʪ¦¿وقـد قــام الباحـث ،)536:(عــز عبـد الفتــاح، دون ســنةتمــع الدراسـة علـى جم

(ألفـــامعامـــل اســـتخدامعـــن طريـــق املقيـــاس بـــني كـــل فقـــرة مـــن الفقـــرات يف االرتبـــاطمعـــامالت 

االختبــار ) وعنــد إعــادة 0.91وللــدرجات املعدلــة ()0.88بلــغ معامــل الثبــات (وقــد)كرونبــاخ

" يظهر االتسـاق 11"، واجلدول رقم0.05) عند 0.94املعدلة () وللدرجات0.91على (حتصل

بعد من أبعاد املقياس:  الداخل لكل 

يف أول معامل ألفا كروننباخ أبعاد املقياس

0.05عند مستوى الداللة اختبار 

عند يوم 21بعد معامل ألفا كروننباخ 

0.05مستوى الداللة 

Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ0.8860.905

0.90.919اخلوايفسلوك التجنب 

0.8820.904القلق املتوقع

املشـــــــــــــــاكل املتعلقـــــــــــــــة 

ǲ Ǹ Ǡǳ¦Â�ƨǴƟƢǠǳʪ0.8850.905

0.8820.902والقلق اجتاه الصحة
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Champless.D.L.(1984(:شامبلس ل(QPP)استبيان األفكار اخلوافية .2.2.7

1.2.2.7.��ƨȇŗ ǷȂ ǰ Ȉǈ ǳ¦�Ǿǐ ƟƢǐ ƻ �Ǧ Ǐ ÂÂ�² ƢȈǬŭʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦

قيـاس درجـة األفكـار بغـرض1984سـنة).Champless.D.L(شـامبلسوضع هـذا املقيـاس 

�» ȂººŬʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ƨȈƦǴººǈǳ¦ املقيــاس يســمح بقيــاس شــدة األفكــار اخلوافيــة الالعقالنيــة الــيت وهــذاوالقلــق

�ǺºǷ�Ƣēƾºǋ�²ابنـد14حيتـوي علـى ،تستحوذ على الفرد حول النتـائج املتوقعـة عـن القلـق واخلـوف ƢºǬƫÂ

ـــى1 «�¦�ƨȈǯȂǴºººººǈǳأوتقـــــيس ميـــــزتني أساســـــيتني وهـــــي: ،نقـــــاط5إل ÂƢºººººƼŭʪ�ƨºººººǬǴǠƬǷ�ƨºººººȈǧ¦Ȃƻ�°Ƣºººººǰǧ¢��

اجلســـد وهـــي. أفكـــار خوافيـــة متعلقـــة حبالـــة ب.14.13.12.11.9.8.6واالجتماعيـــة وهـــي البنـــود رقـــم 

.M(.10.7.5.4.3.2.1البنود رقم  Bouvard & J. Cottraux, 2010:76-78(.

اللغة وهي-مت ترمجة هذا املقياس إىل لغات عديدة ومن بينها اللغة الفرنسية والفرنسية الكندية 

�ƨºȈƥǂǠǳ¦�ń¤�ƢººȀǼǷ�ƨºŦŗǳʪ�Ʈ ººƷƢƦǳ¦�¿Ƣºǫ�Ŗºǳ¦– مرتفعـة، حتصــلوقــد كانـت لــديها دالالت إحصـائية جــد

صــدق احملكمــني علــى درجــة مرتفعــة، أمــا الثبــات مــن خــالل التطبيــق وإعــادة التطبيــق فتحصــلت علــى 

. أما 0.75يوم فقد حتصلت على 30أما بعد ،ʮ¢�ƨƬǇ�ƾǠƥ¿0.05مستوى الداللة املعنويعند 0.86

ƪو ر بتطبيــــق معامــــل ك0.80ختبــــار ثبــــات التناســــق الــــداخلي فقــــد حتصــــل اال ººººƬƦƯ¢�ƢººººǸǯ��ƨƦººººǈǼǳʪ�ƢººººƦǻ

ـــــاس ومقـــــاييس اهللـــــع وخـــــواف األمـــــاكن  ـــــاط مرتفـــــع بـــــني هـــــذا املقي ـــــاك ارتب ـــــوحالدراســـــات أن هن املفت

(Chambless et al, ,Allard(يف (1988 2007 ¢�ƨººǤǴǳʪ�ƨȈǴººǏȋ¦�ƨƼººǈǼǳ¦�©ǂººȀǛ. كمــا)68:

بتطبيـــق وإعـــادة تطبيـــق االختبـــار أمـــا معامـــل ألفـــا  0.86االجنليزيـــة ثبـــات مرتفعـــا حبيـــث حتصـــلت علـــى 

Antony(.0.80كرونبخ فتحصل على  & Barlow, 2010 :151(

للمقياس:ةاخلصائص السيكومرتي.2.2.2.7

مــن صــدق ƾººǯƘƬǳʪمقــابعــد قيــام الباحــث برتمجــة املقيــاس مــن اللغــة الفرنســية إىل اللغــة العربيــة

:املقياسوثبات
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الصدق: .1.2.2.2.7

برتمجــــة االختبــــار قــــام بعرضــــه علــــى حمكمــــني مــــن أجــــل التأكــــد مــــن الرتمجــــة بعــــدما قــــام الباحــــث 

:ـية قام الباحث بلمفردات املستخدمة وبعد هذه العملوالتصحيح ل

(الصدق الظاهري):صدق احملكمني.أ

من أجل التأكد من صـدق الرتمجـة وتطـابق البنـود املوجـودة صدق احملكمني استخدمه الباحث 

:اتبع الباحث اخلطوات اآلتيةكما اجلزائرية،يف املقياس والثقافة 

اختيار جمموعـة مـن األسـاتذة املختصـني يف جمـال علـم الـنفس والقيـاس وقـد عرضـت علـيهم .1

فقـــرة أمـــا 19وبنـــد )14والبـــالغ عـــددها (املـــرتجم إىل العربيـــة والنســـخة الفرنســيةيهاملقيـــاس بصـــيغتبنــود

�Ȇǿ�®ȂǼƦǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©¦ǂǬǨǳ¦14خلمـس فقـرات األخـرى فيهـا فقـرة لتعريـف االسـتبيان، وذلـك فقط أما ا

ومـدى مالئمـة كـل فقـرة للمجـال علـى البنـودبعضلـمطابقة الرتمجةحول ئهمىل آراإستناد من أجل اال

والتعريفــات اخلاصــة بكــل جمــال مــن املفتوحــةالضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن وفــق التعريــف النظــري 

وفـــق احملــــك االجتمــــاعي جمـــاالت املقيــــاس وذلـــك بتمثيــــل الفقـــرات للمجــــاالت والســــمة املـــراد قياســــها

والثقايف اجلزائري.

تعـــديل ) فقـــد مت %80الـــيت حصـــلت علـــى نســـبة اتفـــاق (كمـــا هـــي الرتمجـــةاإلبقـــاء علـــى .2

¦�ƨƦºǈǻ�ǀƻϦ�À¢�¶ǂǌƥ��̄ƢƬǇ¢�ǲǯ�ƢȀǠǓÂ�Ŗǳوتصحيح الفقرات املرتمجة وفق املالحظات والتصحيح

ʮȂƬºǈǷ�ª©�%80أقل من  ȐºƯ�Ʈ ºƷƢƦǳ¦�ǞºǓÂ�ƾºǫÂ�ƢȀǷƾºǟ�ǺºǷ�̈ǂºǬǨǳ¦�Ƥ ǇƢǼƫ�ƨƳ°®�Ƥ ǈƷ�Ǯ ǳ̄Â��

80أما البنود اليت مل تتحصـل علـى 0وغري مناسب 1نوعا ما مناسب 2مناسب وأعطى هلا الدرجة 

يوضح ذلك:"12"واجلدولفقد أعيدت صيغتها%

ƢĐ¾اسم رقم  ــــــــــــم ¦ رق

البند

عــــــــــــــــدد الفقرات

اخلرباء

نوعـــــا مـــــا مناسب

مناسب 

غـــــــــــــــــــــــري 

مناسب

النســبةالنقطة

%

11550010100

25410990
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املخــــــاوف الســـــــلوكية 

واالجتماعية

3550010100

695311880

811550010100

912550010100

11145320880

1215550010100

1316550010100

خمـــــــــــــــاوف متعلقـــــــــــــــة 

ƾ ǈ Ū ʪ

14550010100

25550010100

36550010100

47550010100

58550010100

710550010100

1013550010100

1417550010100

18550010100

195302770

¸Ȃ Ǹ Đ ¦884318291

.وقد مت حساب صدق احملكمني من خالل املعادلة التالية = 
(مାن.م)ିغ.م

مج

حيث أن: 

Ƥ ǇƢǼŠ�©ʪƢƳȍ¦�®ƾǟ� ¿.

Ƥ ǇƢǼǷ�ƢǷ�ƢǟȂǻ�©ʪƢƳȍ¦�®ƾǟ� ¿�À.
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.غ.م= غري مناسب

حيـث يعتـرب هـذا التقـدير مرتفـع جـدا يف ، %91على نسـبة صـدق قـدرت بوحتصل الباحث

صدق احملكمني.

حيـث أعـاد الباحـث ،يف التحكـيم%70الـيت حتصـلت علـى 19كما قـد مت تعـديل الفقـرة رقـم 

صياغة الفقرة وفق تصويبات األساتذة.

تصحيح املقياس :.ب

هـــذه [5إىل1تقـــيس مـــن وهـــيبنـــود املقيـــاسمـــن بنـــدمـــام كـــل أمخاســـياالقـــد وضـــع مـــدرج

ƢºººǸƟ¦®��°ǂºººǰƬǷ�ǲǰºººǌƥ��ʭƢºººȈƷ¢��¦°®ʭ��¦ƾºººƥ¢�ň®Â¦ǂºººƫ�Ń�°Ƣºººǰǧȋ¦[للتعامـــل مـــع هـــذه وهـــذا النـــوع مالئـــم

�śºººƥ�¬Â¦ŗºººƫ�Åʭ¦±Â¢�Ʈ�وضـــعوقـــد احلـــاالت  ºººƷƢƦǳ¦1-5(، 13"وزعـــت علـــى بـــدائل اإلجابـــة واجلـــدول"

يوضح ذلك:

دائمامتكرربشكل ¢ʭʭƢȈƷ®°¦هذه الفكرة مل تراودين أبدا

12345

14�ƨƦººǈǼǳʪ�ƢººǷ¢�ǺȇƾººǠƦǳ¦�Ȑººǰǳلكــال البعــدين واقــل درجــة هــي 70أعلــى درجــة للمقيــاس هــي 

، أمـــا 6وأقـــل درجـــة للمقيـــاس هـــي 30للمخـــاوف الســـلوكية واالجتماعيـــة أعلـــى درجـــة للمقيـــاس هـــي 

�Ȇǿ�ƨƳ°®�ȄǴǟƘǧ�ƾǈŪʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�» ÂƢƼŭ¦40 8وأقل درجة هي.

الصدق اإلحصائي:.ج

اإلحصــائي قلتأكــد مــن الصــدكرونبــاخالفــااجلــذر الرتبيعــي ملعامــل الثبــات الباحــث اســتخدام 

.0.05مستوى الداللة املعنوي عند0.69على وحتصل 
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الثبات:.2.2.2.2.7

ʪ�Ʈللتأكد ƷƢƦǳ¦�¿Ƣǫ�°ƢƦƬƻȏ¦�©ƢƦƯ�ǺǷ:تباع ما يلي

:االختبار وإعادة االختبار.أ

تعـاين مـن نوبـة اهللـع والـيت تعـود حالـة)38مكونـة مـن (قام الباحث بتطبيق املقياس على عينـة 

تطبيــق املقيــاس ةعــادإوقــد مت ،مصــلحة األمــراض العقليــة ووحــدة الكشــف النفســي مبستشــفى تلمســان

ول وقـد مت حسـاب معامـل ارتبـاط بريسـون ) يومـا علـى التطبيـق األ21بعـد مـرور (نفسهم التعلى احل

ƾƼƬºººǇʪÂ¦¿�0.01عنــد مســتوى الداللــة املعنــوي)0.91االرتبـــاط (بــني التطبيقــني وقــد كانــت معامــل 

بعـد التجريبيـة Tكما ظهر الفرق سالب النتيجة بعـد اسـتخدام ،)0.95معامل الثبات  الذي بلغ (

0.26املعنويعند مستوى الداللة1.14تطبيق وإعادة تطبيق االختبار على العينة، حيث حتصل على 

.أنظر املالحقأو مبعىن آخر هو غري دال

كرونباخ):اق الداخلي(معادلة الفاطريقة االتس.2.3ب.

)0.764(بلــــغ معامــــل الثبــــات بعــــد تطبيــــق حســــاب الباحــــث ملعامــــل الثبــــات الفــــا كرونبــــاخ،

)0.762(وللـدرجات املعدلـة )0.762(وعند إعادة االختبار حتصـل علـى )0.768(وللدرجات املعدلة 

" يوضح درجة االتساق الداخلي لكل بعد:14، واجلدول "0.05ة املعنوي لمستوى الدالعند 

معامل ألفا كروننباخ  يف أول أبعاد املقياس

0.05اختبار عند مستوى الداللة 

21معامل ألفا كروننباخ بعد 

يوم عند مستوى الداللة 

0.05

0.7590.758املخاوف السلوكية واالجتماعية

ƾǈŪʪ�ƨǬǴǠƬǷ0.740.738خماوف 

. املالحظة العلمية: 3.7

تعتمد املالحظة العلمية على قيام الباحث مبالحظة ظاهرة من الظـواهر، أو سـلوك معـني سـواء 

�Â¢�» ǂºǐƬƥ�ǲºǐƬƫ�ƨºǼȈǠǷ�ǞƟƢºǫȂǳ�Ǿƫ¦ƾǿƢºǌǷ�ǲȈƴºǈƫÂ��ȆºǸǴǠǳ¦�ŐºƬƼŭ¦�Ŀ�Â¢�À¦ƾºȈŭ¦�Ŀ�ƨǟȂǸĐ�Â¢�®ǂǨǳ
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�ǽǀºººǿ�ǞºººȈǸšÂ��ǾºººƬǜƷȐǷÂ�ǾºººƬƦǫ¦ǂǷ�®¦ǂºººŭ¦�µ ǂºººǠǳ¦�Â¢�½ȂǴºººǈǳ¦�Â¢�ƨºººǟȂǸĐ¦�Â¢�̈ǂǿƢºººǜǳ¦�Â¢�®ǂºººǨǳ¦�½ȂǴºººǈƥ

��ÄŚǔŬ¦Â�Ä®ȂǠǇ��ƢȀǼǷ�©¦ǂǋƚŭ¦�́ ȐƼƬǇȏ�½ȂǴǈǳ¦�¦ǀđ�ƨǴǐƬŭ¦�ǞƟƢǫȂǳ¦1992:78.(

��ǲºººƟʭ�ƨººººǴǷ¦ȂǠǳ¦�ƢºººȀǧǂǠȇ1995�ǂǿ¦Ȃººººǜǳ¦�½ȂǴººººǈǳ�̈ƾǿƢºººǌǷ�Â¢�ƨººººƦǫ¦ǂǷ�ƨººººȈǴǸǟ���Ǻºººǟ�̈°ƢººººƦǟ�ƢººººĔ¢��

§��ȆººǸǴǟواملشــك ȂǴººǇϥ�ƢººȀƬǫȐǟÂ�ƢººēƢǿƢš ¦Â�ƢǿŚººǇ�ƨººǠƥƢƬǷÂ�ƨººȈƠȈƦǳ¦Â�ƨººȇ®Ƣŭ¦�ƢººēʭȂǰǷÂ�ª ¦ƾººƷȋ¦Â�©Ȑ

مـنظم وخمطــط وهـادف بقصــد التفسـري وحتديــد العالقـة بــني املتغـريات والتنبــؤ بسـلوك الظــاهرة وتوجيههــا 

حـــث وقــد اســتخدم البا).1999:73خلدمــة أغــراض اإلنســان وتلبيـــة احتياجاتــه" (عبيــدات وآخـــرون، 

هذه األداة من أجل التعرف على األعراض والسلوكيات التجنبية الظاهرة علـى احلالـة قصـد حصـرها يف 

�ƢȀǼǟ�ƨŦƢǼǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦�Ƥ ǼšÂ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǠǳ¦

:املقابلة.4.7

) املقابلــة هــي تفاعــل لفظــي يــتم بــني شخصــني يف موقــف 1963يعــرف عبــد الباســط حســن (

�Ãƾºººǳ�©¦ŚºººǤƬŭ¦�Â¢�©ƢºººǷȂǴǠŭ¦�ǒاملواجهـــة حيـــث حيـــاول أحـــدمه ºººǠƥ�ŚưƬºººǈȇ�À¢�ƨºººǴƥƢǬŭʪ�ǶƟƢºººǬǳ¦�ȂºººǿÂ�Ƣ

املبحوث أو اليت تدور حـول أرائـه ومعتقداتـه"، واسـتخدم الباحـث كـل مـن املقابلـة املغلقـة وهـي املقابلـة 

�ƨǴƠººǇ¢�Ƥ ºǴǘƬƫ�Ŗºǳ¦�ȆººǿÂ�ƨºƷȂƬǨŭ¦�ƨºǴƥƢǬŭ¦Â��µ ¦ǂºǟȋ¦�ƾººȇƾŢ�ƾºǐǫ�ƨºǬȈǫ®Â�̈®ƾººŰ�©ʪƢºƳ¤�Ƥ ºǴǘƬƫ�Ŗºǳ¦

��Ǧمفتوحة  ȇǂǌǳ¦�ɧ ��ƨǳƢū¦�ƺȇ°ʫ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ƾǐǫ�ƨƷȂƬǨǷ�ƨƥƢƳ¤�©¦̄1996:129 ،130.(

��ƨȈǇ ƢǇ ȋ ¦�ƨǇ ¦°ƾ ǳ¦��ƢȈǻʬ

. الغرض من الدراسة األساسية: 1

إن الغــرض مــن الدراســة األساســية هــو تطبيــق العــالج املعــد واملقــدم مــن طــرف الباحــث قصــد 

من جهة، واإلجابة على الفرضيات والتأكد من صدقها من جهة أخرى.تهالتعرف على جناع

. منهجية الدراسة األساسية: 2

لقد استخدم الباحث منهج دراسة حالة من أجل التعرف على عينـة الدراسـة وتكـوين املفـاهيم 

�ǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�©ƢȈǓǂǨǳ¦�¼ƾǏÂ�« ȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�¬Ƣų�ǺǷ�ƾǯƘƬǴǳ�œȇǂƴƬǳ¦�ƲȀǼŭ¦Â�ƨȀƳ�ǺǷ�ƢŮȂƷ.ى
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. منهج دراسة حالة:1.2

) أن منهج دراسة حالة يهدف إىل تعرف خصائص ومضمون حالـة 1983يرى أمحد غريب (

أو ظـــاهرة واحـــدة وبصـــورة مفصـــلة ودقيقـــة. ويركـــز مـــنهج دراســـة احلالـــة إىل حتديـــد حالـــة حمـــددة بعينهـــا  

ŭ¦�ǲºººȈǴŢÂ�ƨºººȈǻʬ�̈ȂºººǘƼǯ�ƢºººȀǼǟ�ƨºººǬȈǫ®Â�ƨǴºººǐǨǷ�©ƢºººǷȂǴǠǷ�ǞºººŦ�Ľ�ǺºººǷÂ��ńÂ¢�̈ȂºººǘƼǯ علومـــات الـــيت مت

مجعها بطريقة علمية وموضـوعية للحصـول علـى نتـائج حمـددة ميكـن تعميمهـا واقـرتاح أسـاليب معاجلتهـا 

��ÀÂǂºƻ¡Â�©¦ƾºȈƦǟ�ɧ ��ƨđƢºǌǷ�Ãǂºƻ¢�©ȏƢºƷ�ȄǴǟ1999:44 وبشـكل عـام يعرفـه معظـم الكتـاب ،(

«�¦1983�ń¤�¾ȂºǏȂǳحسب أمحد غريـب ( ƾºđ�̈®ƾºŰ�ƨºǳƢū�ǪºǸǠƬǷ�Ʈ ºŞ�Ǻºǟ�̈°ƢºƦǟ���نتـائج ميكـن �

�ƨđƢǌǷ�Ãǂƻ¢�©ȏƢƷ�ƢȀǸȈǸǠƫ. ،1999:44(دمحم عبيدات وآخرون(

أما عن طريق تكوين املفاهيم (التحليل الـوظيفي) فهـي الطريقـة املـذكورة يف اإلطـار النظـري مـن 

علــى أنــه "حتليــل أو شــرح لوظيفــة الفــرد يف نســقه علــى املعــاش املرضــي للحالــة، ويعــرف أجــل التعــرف 

القابل للقياس وأهدافه هي:على املالحظة لسلوك املباشر وغري املباشراخلاص"، ويقوم 

.حتديد شروط التثبيت وبدء السلوك-

البحــث عــن عــزل املشــكل أو املشــاكل املفتاحيــة، وإعطــاء احللــول مــن أجــل تعــديل الســلوك -

.بشكل ملحوظ ودائم

-�ǲǰǌŭ¦�§ ƢǈƬǯ¦�ƺȇ°ʫ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦

كمــا يــدرس الوضــعيات -األفكــار اآلليــة–الذهنيــة، احلــوار الــداخلي فاملعــاجل يــدرس أفكــار، الصــور

ويتعــرف يف النهايــة وبشــكل دقيــق جــدا علــى ،وردود الفعــل الــيت تســبق أو تصــاحب الســلوك املشــكل

Ovide).الســلوكيات احلركيــة أو اللفظيــة et Philippe Fontaine,2000; Cottraux ,2011 ;

Judith S. Beck 2011)

. املنهج التجرييب: 2.2

��1990�ǲƻƾƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǸǰƄ¦�Śƥ¦ƾƬǳ¦Â�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ƨǧƢǯ�ǺǸǔƬȇ��Ǿǻϥيعرفه حسن عبد الباسط (

فيهـا الباحــث االجتمــاعي أو التســويقي عــن قصــد مسـبق يف كافــة الظــروف احمليطــة بظــاهرة حمــددة"(دمحم 

) أن هـذا املـنهج يهـدف إىل 1999:40)، كمـا يـرى عبيـدات وآخـرون (1999:40عبيدات وآخرون، 
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�̈ǂǘȈºǈǳ¦�Â¢�ǶǰƸƬºǳ¦�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�Ǯ ºǳ̄Â�®ƾºŰ�Ǟºƥʫ�ŚǤƬǷ�ȄǴǟ�ǂưǯ¢�Â¢�ƨǴǬƬǈŭ¦�©¦ŚǤƬŭ¦�ƾƷ¢�ǂƯ¢�² ƢȈǫ

��Ǫººū¦�ƾººƦǟ�ƾººȇƢǯ�ÃǂººȇÂ��ƨººƥǂƴƬǳ¦�̧ȂººǓȂǷ�̈ǂǿƢººǜǳʪ�ƨººǘȈƄ¦�ǲººǷ¦ȂǠǳ¦�ƨººǧƢǯ�ȄººǴǟ1972 أن هــذا املــنهج (

�ʮƢºǔǫ�ń¤�ǲºǏ¦ȂƬǳ¦�ȏÂƢºŰ�©ƢºǓ¦ŗǧ¦Â�©ƢºȈيشمل كال من املالحظة والتجربة، حيث يبـدأ الباحـث جبزئ

)2011:110(املغريب، .عامة

Green(كمــا يضــيف غــرين  P. أن أســلوب التجربــة يقــوم علــى أســلوب التجــارب )1990

العلميـــة امليدانيـــة واملخربيـــة الـــيت تـــؤدي إىل تعـــرف العالقـــات الســـببية بـــني العوامـــل املختلفـــة الـــيت حتـــدث 

، فقـــد اســـتخدم الباحـــث )1999:40االهتمـــام (دمحم عبيـــدات وآخـــرون، الظـــاهرة أو املشـــكلة موضـــوع

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�̈®ȂǐǬŭ¦�ƨǼȈǠǳ¦�ȄǴǟ�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ǺǷ�ƾǯƘƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀǿ

أجرت الدراسة جبامعة أيب بكر بلقايد تلمسان  . مكان الدراسة األساسية: 3

. مدة الدراسة األساسية:4

إىل غايــة 2015ســبعة أشــهر بدايــة مــن بدايــة شــهر ســبتمرب 7األساســيةدامــت مــدة الدراســة

�ǲȇǂƥ¢�ǂȀǋ�ƨȇƢĔ2016ب، قصد اختيار عينة الدراسة األساسية وبدايـة العمـل العالجـي وتط�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȈ

عليها. 

. جمتمع الدراسة: 5

ة أيب بكـر إىل جامعـواألساتذة والعمال التـابعنيالطالب يقصد الباحث مبجتمع الدراسة مجيع 

�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦Ȃş�ƨƥȂƸǐǷ�ǞǴǿ�©ʪȂǻ�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Ǻȇǀǳ¦Â�ƾȇƢǬǴƥاملفتوحة.

. عينة الدراسة: 6

�ǂººǯ̄Â�ªســتة6طـالب مــن طلبــة جامعـة أيب بكــر بلقايـد 8تكونـت عينــة الدراسـة مــن  ʭ¤ين ،

حالـة مت التعـرف 22، مت اختيارهم من طرف الباحث بعد تشخيص سنة32و22أعمارهم بني ترتاوح

عليها يف اجلامعة وفق الشروط التالية:

.أن تكون وحدات العينة (احلاالت) تدرس أو تعمل جبامعة أيب بكر بلقايد تلمسان-
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أربعـــــة أعـــــراض مــــن أعـــــراض نوبـــــة اهللـــــع املـــــذكورة يف الـــــدليل 4أن يكــــون لديـــــه أكثـــــر مـــــن -

DSMالتشخيصي واإلحصائي اخلامس  V.

املــــذكورة يف الــــدليل املفتوحــــةتجنبهــــا مــــن األمــــاكن ر مــــن مكــــانني تأن يكــــون لديــــه أكثــــ-

DSMالتشخيصي واإلحصائي اخلامس  V.

DSMأن تكون األعراض موافقة حملكات الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس - V.

.تكون هذه األعراض ذات منشأ طيب (مرض عضوي)أال-

ƨǼȈǠǷ�®¦Ȃŭ�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǧ�°ʬ¡�Â¢�©¦°ƾű�Â¢�ƨȇÂ®¢�¾ÂƢǼƬǳ�ƨǠƳ¦°�µأال- ¦ǂǟȋ¦�ÀȂǰƫ.

إىل غايــة 36شــديدا يــرتاوح مــا بــني املفتوحــةأن يكــون مســتوى نوبــة اهللــع وخــواف األمــاكن -

.درجة48

استخدم الباحث يف حبثه األدوات التالية:. أدوات الدراسة: 7

. االختبار:1.7

لبندلو املفتوحةمقياس اضطراب اهللع وخواف األماكن يف دراسته كل مناستخدم الباحث 

B.Bandelow)1995( 0.05يف مستوى الداللة املعنوي 0.86حتصلنا فيه على درجة صدق الذي،

(QPP)استبيان األفكار اخلوافية . و 0.05يف مستوى الداللة املعنوي 0.88حتصلنا على ودرجة ثبات 

.Champless.D.L(:شــامبلس ل يف مســتوى الداللــة 0.69حتصــلنا فيــه علــى درجــة صــدق 1984)

الداللــة عنــد مســتوى)0.768(وللــدرجات املعدلــة )0.764(وقــد بلــغ معامــل الثبــات ،0.05املعنــوي 

.0.05املعنوي 

DSM(كما استخدم الباحث يف الدراسة االساسية الدليل اإلحصائي والتشخيصي اخلامس 

V( لتحديـد املفتوحـة، والذي حيتوي على جمموعة من احملكات ختص اضطراب اهللع وخـواف األمـاكن

وحدات العينة واليت مت ذكرها يف الدراسة االستطالعية.
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2.7�¬ŗ Ǭŭ¦�Ȇ ǟ ƢǸ Ū ¦�Ȇ ǯȂ Ǵǈ ǳ¦�Ŀ ǂ Ǡŭ¦�Ȇ Ƴ Ȑ Ǡǳ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦��

»�¦�ƨºººǏƢƻÂ�ȆǯȂǴºººǈǳ¦�ĿǂºººǠŭقـــد بنـــا ȐºººǠǳ¦�Ŀ�ƨǬƥƢºººǈǳ¦�©ƢºººǇ¦°ƾǳ¦�¾Ȑºººƻ�ǺºººǷ�ƲǷʭŐºººǳ¦�Ʈ ºººƷƢƦǳ¦

ƪ ººȈǳȂǣ�ÀȂººŪ�ȆººǬȈƦǘƬǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦Â�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�ǲººǐǧ�Ŀ�Ƣººŷǂǯ̄ �Ļ�Äǀººǳ¦�½°ȐººǯÂ�Ǯ ººȈƥ�ƨººǇ¦°®

Jean(وآخــرون  Goulet et al,2013() املطبــق مبستشــفى الفــالLaval( يف كنــدا املــذكور يف

�ǺººǷ�ǽ£¦ǂººƯ¤Â�ƲǷʭŐººǳ¦�¦ǀººŮ�ƾººȈŪ¦�ǲººȈǠǨƬǳ¦�ǲººƳ¢�ǺºǷ�ǲƟƢººǇÂÂ�©ƢººȈǼǬƫ�¾Ƣººƻ®ϵ�Ʈاملالحـق، وقــد قــا ººƷƢƦǳ¦�¿

خــــالل الدراســــات النظريــــة والســــابقة األخــــرى الــــيت تطرقــــت إىل هــــذا املوضــــوع أو إىل األســــاليب الــــيت 

�» ǂººººǗ�ǺººººǷ�¬ŗººººǬŭ¦�« ȐººººǠǳ¦�Ŀ�ƢººººȀƬȈǳƢǠǧ�©ƾººººƥ¢�Ŗººººǳ¦Â��Ãǂººººƻȋ¦�ǪººººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘººººǓ¦�« Ȑººººǟ�Ŀ�ƪ ǠººººǓÂ

سيعرضها يف نتائج البحث.الباحث واليت 

�ج.7.2.1Ʋ ǷʭŐ ǳ¦�Ǫ ȈƦǘ ƫ�©¦Ȃ ǘ Ƽ

¾ÂƾŪ¦�Ŀ�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǲưǷ"15":

املدة الوسائلالتقنيةاهلدفاخلطوةاحلصة

الزمنية

التعارف، تعرف العمالء على إعالم العميل1

حالتهم، شرح تشخيصها 

والعالج املقرتح هلا.

تعليم النموذج املعريف 

.اهللعلعالج 

احلوار + كمبيوتر + آلة 

العرض. 

د25

التعرف على أهداف العمالء حتديد األهداف

وتوضيح أهداف العالج

د20

د5التغذية الرجعيةالتعرف على ما سبق ذكرهمراجعة احلصة

استمرارية العمل العالجي األعمال املنزلية

خارج احلصة ومشاركة العميل 

يف العالج

قراءة حول النموذج املنزيلالواجب 

�Ǟ ǴŮ¦� ©ʪȂ Ǽǳ� Ŀ ǂ Ǡŭ¦

وخواف األماكن العمومية 

لبيك وكالرك والعالج 

د2
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املقرتح

رجوع قصري 2

للحصة السابقة 

+ التأكد من 

الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

حمتواها

التغذية الرجعيةالتعرف على ما سبق ذكره

��� Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

كمبيوتر + آلة العرض  

د5

عرض فيلم 

�¾Ȃ Ʒ � Ȇ ǬƟʬÂ

نوبة اهللع 

وخواف األماكن 

املفتوحة

التعرف العمالء على احلالة 

املرضية لديهم وكيفية اخلروج 

.منها

تعليم النموذج املعريف 

لعالج اهللع+ النمذجة 

.والتعزيز

د20

مناقشة املعاجل 

مع العمالء 

الفيلمحول 

د20.احلوار السقراطي.استبصار املعاجل حلالة العمالء

شرح جدول

املالحظة الذاتية 

وكيفية 

.استعماله

من أجل مالحظة األفكار 

واألحاسيس اليت تعرتي وجدان 

.العمالء

10.الرصد الذايت

د5.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكره.مراجعة احلصة

األعمال 

.املنزلية

استمرارية العمل العالجي 

خارج احلصة ومشاركة العميل 

.يف العالج

توزيع جداول املالحظة .الواجب املنزيل

الذاتية + توزيع أقراص 

DVD�¾Ȃ Ʒ � ¿Ȑ ǧ¢� Ƣđ

�» ¦Ȃ ƻÂ� Ǟ ǴŮ¦� ©ʪȂ ǻ

األماكن العمومية والعالج 

د2
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املعريف السلوكي

رجوع قصري 3

للحصة السابقة 

+ التأكد من 

الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

.حمتواها

���.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكره Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

العرض. كمبيوتر + آلة 

د5

عرض فيلم 

�¾Ȃ Ʒ � Ȇ ǬƟʬÂ

.الوظائف

الفيزيولوجية 

أثناء نوبة اهللع.

تقليل حساسية أو استجابة 

حاسيس اجلسدية أو العقلية ألل

� �Ǟ ǴŮ ʪ � ƨǴǐ ǳ¦� إضعاف ̄¦©

التأويل اخلاطئ والكارثي 

الكامنة وراء خمططات التهديد 

.اجلسدي أو العقلي

إعادة التأهيل املعريف 

.لألعراض الفيزيولوجية

د20

شرح اآللية 

الفيزيولوجية 

.لنوبة اهللع

د15

د15.مناقشة

د5.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكره.مراجعة احلصة

األعمال 

.املنزلية

استمرارية العمل العالجي 

خارج احلصة ومشاركة العميل 

.يف العالج

قراءة حول التأويالت .الواجب املنزيل

اخلاطئة وكيفية تفنيدها + 

DVD حول إعادة

.التأهيل التنفسي

د2

رجوع قصري 4

للحصة السابقة 

+ التأكد من 

���.التغذية الرجعية.على ما سبق ذكرهالتعرف Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

العرض. كمبيوتر + آلة 

د5
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الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

.حمتواها

عرض فيديو 

يتكلم عن 

عواقب فرط 

�ƨȈǨȈǯÂ� ƨȇȂ ē

التنفس السليمة 

وأثرها على 

�©ʪȂ ǻ .اهللع

تقليل حساسية أو استجابة 

لألحاسيس اجلسدية املتصلة 

بفرط التهوية أو العقلية ذات 

� �Ƣđ � ƨǴǐ ǳ¦ إضعاف التأويل

اخلاطئ والكارثي الكامنة وراء 

خمططات التهديد اجلسدي أو 

العقلي الناجم عن فرط 

.التهوية

إعادة التأهيل التنفسي 

وإعادة التأهيل املعريف 

.لفرط التهوية

د25

شرح ومناقشة 

.الفيديو

د15

تطبيق التمرين 

إعادة التأهيل 

التنفسي

د5إعادة التأهيل التنفسي

د10احلديث السقراطيمناقشة 

استمرارية العمل العالجي .متارين منزلية

خارج احلصة ومشاركة العميل 

يف العالج، اخلفض من حدة 

.النوبة

الواجب املنزيل تطبيق 

مترين اعادة التأهيل 

.التنفسي

جدول التقييم الذايت 

للقلق قبل وبعد متارين 

.التأهيل التنفسي

د2

رجوع قصري 5

للحصة السابقة 

+ التأكد من 

الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

���.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكره Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

العرض. كمبيوتر + آلة 

د5
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.حمتواها

التعريض 

لألحاسيس 

الفيزيولوجية، 

التمرين رقم 

3و2و1

املذكورة يف 

املالحق.

تقليل حساسية أو استجابة 

تعزيز لألحاسيس اجلسدية، 

قدرات إعادة تقييم املعرفية 

اليت تؤدي إىل اعتماد تفسري 

بديل أكثر اعتداال وواقعية 

لألعراض، العمل على 

التسلسل يف التعريض 

.لألعراض

التعريض لألحاسيس 

.الفيزيولوجية

د50.تطبيق التمرين

د5.احلديث السقراطي.تفنيد األعراض.مناقشة

استمرارية العمل العالجي .متارين منزلية

خارج احلصة ومشاركة العميل 

يف العالج، اخلفض من حدة 

.العراض

مقياس اهللع وخواف .الواجب املنزيل

.األماكن العمومية

.استمارة األفكار اخلوافية

د2

رجوع قصري 6

للحصة السابقة 

+ التأكد من 

الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

.حمتواها

���.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكره Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

العرض. كمبيوتر + آلة 

د5

التعريض 

لألحاسيس 

الفيزيولوجية، 

التمرين رقم 

6و5و4

تقليل حساسية أو استجابة 

تعزيز لألحاسيس اجلسدية، 

قدرات إعادة تقييم املعرفية 

اليت تؤدي إىل اعتماد تفسري 

بديل أكثر اعتداال وواقعية 

التعريض لألحاسيس 

الفيزيولوجية

50تطبيق التمرين
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املذكورة يف 

املالحق.

لألعراض، العمل على 

التسلسل يف التعريض 

.لألعراض

د5.احلديث السقراطي.تفنيد األعراض.مناقشة

العمل العالجي استمرارية .متارين منزلية

خارج احلصة ومشاركة العميل 

يف العالج، اخلفض من حدة 

.عراضاأل

د2.الواجب املنزيل

رجوع قصري 7

للحصة السابقة 

+ التأكد من 

الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

.حمتواها

���.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكره Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

العرض. كمبيوتر + آلة 

د5

التعريض 

لألحاسيس 

الفيزيولوجية، 

التمرين رقم 

املذكورة 8و7

يف املالحق.

تقليل حساسية أو استجابة 

تعزيز لألحاسيس اجلسدية، 

قدرات إعادة تقييم املعرفية 

اليت تؤدي إىل اعتماد تفسري 

بديل أكثر اعتداال وواقعية 

لألعراض، العمل على 

التسلسل يف التعريض 

.لألعراض

اسيس التعريض لألح

.الفيزيولوجية

د50.تطبيق التمرين

د5.احلديث السقراطي.تفنيد األعراض.مناقشة

استمرارية العمل العالجي .متارين منزلية

خارج احلصة ومشاركة العميل 

قراءة حول خواف الواجب املنزيل

األماكن العمومية 

د2
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يف العالج، اخلفض من حدة 

.العراض

والتحصني التدرجيي

8من 

12إىل 

رجوع قصري 

للحصة السابقة 

+ التأكد من 

الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

.حمتواها

���.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكره Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

العرض. كمبيوتر + آلة 

د5

التعريض 

للمواقف 

.اخلوافية

القضاء على سلوك التجنب 

والسلوكيات التأمني األخرى 

الرفع القادرة على التأقلم،غري 

القلق من قدرات احلالة لتقبل

�ǆ ȈǇ Ϧ � ¨®Ƣǟ¤Â� «ƢǟǄ ǻȏ ¦� Â¢

ÀƢǷȋ ʪ �°Ȃ Ǡǌ ǳ¦.

التحصني التدرجيي عن .التحصني التدرجيي

طريق التخيل والتماثل 

الصويت (مساع صوت 

ضجيج أو قاعة مملوءة 

�Ȃ ȇƾ Ȉǧ�Ǟ Ǘ ƢǬǷ�Â¢�Ś ǿ ƢǸ Ū ʪ

مقطع األماكن)هلذه 

يا فيديو حول األغورافوب

.وطريقة مواجهتها

د45

د10.احلديث السقراطي.تعزيز العمالء ملوجهة املخاوف.مناقشة

استمرارية العمل العالجي متارين منزلية

خارج احلصة ومشاركة العميل 

.يف العالج، مواجهة املخاوف

Mp3مساع مقطع .الواجب املنزيل

لضجيج سوق وحماولة 

التقرب من األماكن اليت 

�² ƢȈǬǷ� Ǟ ȇ±Ȃ ƫ� � � ƢĔ Ȃ ƦǼƴ Ƭȇ

اهللع وخواف األماكن 

العمومية + استبيان 

.األفكار اخلوافية

د2

���.التغذية الرجعية.التعرف على ما سبق ذكرهجوع قصري 13 Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū د5¦
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للحصة السابقة 

+ التأكد من 

الواجبات 

املنزلية ومن فهم 

.حمتواها

.كمبيوتر + آلة العرض

تقييم حالة العمالء للتأكد من .تقييم

.األهداف

د15.استبيان + املقياسالتقييم.

تعليم طرق 

.العالج الذايت

تعزيز الذاتية واالستقاللية لدى 

.العمالء

���.العالج الذايت Ȇ ǬƟʬÂ� Ƕ ǴȈǧ� � °¦Ȃ ū ¦

العرض. كمبيوتر + آلة 

د20

معلومات حول 

الوقاية من 

.النكسة

د15.الوقاية من االنتكاس

مناقشة + 

.ملخص

توزيع جمموعة من .احلديث السقراطي

القراءات اليت حتتوي على 

تدابري للوقاية من النكسة

+ أغلفة بريدية حتتوي 

على معلومات وقائية 

حسب املوقف.

د5

خالصة: 

الــيت مت مــن الدراســة بدايــة مــن الدراســة االســتطالعيةعــرض الباحــث يف هــذا الفصــل إجــراءات

[اليت سنناقش نتائجها يف تطرق إىل الدراسة األساسيةالمث خالهلا التأكد من صدق وثبات املقياسني،

، وذلك من خالل ذكر خمتلف الطرق واملناهج اليت استخدمها الباحث يف حبثه.الفصل السادس]



عرض ومناقشة النتائج:الفصل السادس:

أوال: عرض النتائج:

:احلاالتعرض .1

عرض نتائج الفرضية األوىل:.2

عرض نتائج الفرضية الثانية:.3

عرض نتائج الفرضية الثالثة:.4

عرض نتائج الفرضية الرابعة:.5

عرض نتائج الفرضية اخلامسة:.6

عرض نتائج الفرضية السادسة:.7

عرض نتائج الفرضية السابعة:.8

عرض نتائج الفرضية الثامنة:.9

عرض نتائج الفرضية التاسعة:.10

�Ʋ ƟƢƬǼǳ¦�ƨǌ ǫƢǼǷ��ƢȈǻʬ

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية األوىل والدراسات السابقة:.1

والدراسات السابقة:لثانيةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية ا.2

والدراسات السابقة:الثالثةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية .3

والدراسات السابقة:الرابعةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية .4

والدراسات السابقة:اخلامسةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية .5

والدراسات السابقة:السادسةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية .6

والدراسات السابقة:السابعةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية .7

والدراسات السابقة:الثامنةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية .8

والدراسات السابقة:التاسعةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية .9

خالصة عامة:



الفصل السادس                                                                         عرض ومناقشة النتائج

169

أوال: عرض النتائج:

احلاالت:عرض .1

مل يتطرق الباحث إىل ختصص احلاالت وذلك من أجل السرية املهنيـة املعقـدة بـني الباحـث مالحظة:*

واحلاالت.

احلالة األوىل: 

22�ƨººȈǼƦǳ¦�ƨººǨȈŴ@�ƾººȇƢǬǴƥ�ǂººǰƥ�ĺ¢�ƨººǠǷƢŝ�ƨººưǳʬ�ƨǼººǇ�ǆنــورة ǻƢººǈȈǳ�² °ƾººƫ�ƨººȈǠǷƢƳ�ƨººƦǳƢǗ�ƨǼººǇ

�ȆººººǬǴƫ�Ŀ�̈®¦°ȍ¦Â�¶ƢººººǌǼǳ¦Â�ƨººººȇȂȈūʪ�ƨººººǸǠǨǷÂ�ƨººººȈǯ̄تظهــــر عليهــــا مالمــــح املــــرض ألول �ƢººººȀǼǰǳ��ƨººººǴǿÂ

منـذ أكثـر مـن سـتة أشـهر، حـدثت املفتوحـةمن اضطراب اهللع وخـواف األمـاكن نورةالعالج]، تعاين 

�Ʈإنوبة هلع بعد شجار نشب بينها وبني هلا أول  ºȈƷ��ƨºȈǠǷƢŪ¦�ƨºǷƢǫȍʪ�¿ȂºǼǳ¦�ƨºǧǂǣ�Ŀ�ƢºēȐȈǷ±�ÃƾƷ

�ƾºǠƥ�ƪ ºǴǬǻ��ƢºȀȈǴǟ�ȆºǸǣ¢�ŕºƷ�¦ǂºǐǳʪ�©¢ƾºƥÂ�¼ƢºǼƬƻȏ¦�ǺºǷ�ƨǳƢƷÂ�ǆ ǨǼƬǳ¦�Ŀ�ƾȇƾǋ�ǪȈǔƥ�ƪ ǈƷ¢

ال تعــاين مـــن أي نـــورةوبعـــد املعاينــة الطبيــة أكـــد األطبــاء أن ،ذلــك إىل املستشــفى اجلـــامعي بتلمســان

�ƾºǠƥ�Ãǂºƻ¢�ƨºƥȂǻ�Ƣºē®ÂƢǟ�� ƢºƦǗȋ¦�ǂºǜǻ�ƨȀƳÂ�Ƥ ǈƷ�œǐǠǳ¦�°ƢȈĔȏ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ�Ȇǿ�ǲƥ�ÄƾǈƳ�µ ǂǷ

�¿ǂºūʪ�«°ƾºŭ¦�Ŀ�ƨºǠƥ¦°Â�ƨºưǳʬ�ƨºƥȂǻ�Ľ��ȆǠǷƢºŪ¦�ǶºǠǘŭ¦�Ŀ�̈ǂºŭ¦�ǽǀºǿ�ǺºǰǳÂ�ƨºƥȂǻ�¾Â¢�ª ÂƾºƷ�ǺºǷ�śǷȂȇ

Ń��®Ȃºǌūʪ�̈ ȂºǴǸŭ¦�ǺǯƢºǷȋ¦Â�Ǧ،اجلامعي ºǫ¦ȂǸǴǳ�ƨºȈƦǼš �©ƢȈǯȂǴºǇ�°ȂºȀǛ�ń¤�Ã®¢�ƢºŲ بعـد نـورةختـرج

ذلك من منزهلا ملدة تفوق الشهر خوفا من حدوث نوبـة أخـرى، رغـم جتنبهـا هـذه األمـاكن إال أن هـذا 

ƢȀȇƾºǳ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�©®¦±�ǆذلك جيدمل  ºǰǠǳʪ�ǲºƥ�ƢǠǨǻ،�Ƣºđ�Ã®¢�ƢºŲ�ƢǿƾºǼǟ�µ ¦ǂºǟȋ¦�ƪ ǨǟƢºǔƫ�ƢºǸǯ

مصــابة مبــرض قلــيب أو ¢ƢººĔ¢�Â¢�¹ƢǷƾººǳʪ�¿°Â�ƢȀȇƾººǳ�Àظــنإىل الظــن أن لــديها مــرض عضــوي، فكانــت ت

وأن األطبــاء خمطئــني يف تقيــيمهم ملرضــها، وبعــد إجــراء مجيــع التحاليــل واملعاينــات الطبيــة الــيت ،تنفســي

�ȏÂ�ȆºººǨƻ�µعظهـــرت بكاملهـــا بصـــورة ســـلبية، هـــذا مـــا أدى إىل ت ǂºººǷ�ƢȀºººǓǂǷ�Àϥ�ƢȀȇƾºººǳ�̈ǂºººǰǨǳ¦�ǄºººȇǄ

«��Ƕººǣ°��©ȂººŤ¦يف يســتطيع األطبــاء هنــا  ȂººǇ�ƢººĔ¢Â�ǾººǼǟ�Ǧ ººǌǰǳ¦�ǂººƟ¦ǄŪ¦ لــدعم التــام مــن العائلــة إال أن

«�¦�ǺǯƢǷȋنورة ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǺǷ�ňƢǠƫ�ƪ ǻƢǯبشكل مرتفع وشديد. املفتوحة
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عليها وتتنفس بشكل مفرط كأن اهلواء ال يسعها، بعـد ظاهرةألول وهلة كانت مالمح التعب 

مقيـــاس اضـــطراب اهللـــع وخـــواف لـــىعنـــورةإجـــراء التقيـــيم األويل عـــن طريـــق املقابلـــة (احملادثـــة) وإجابـــة 

املفتوحـةتبني للباحث أن احلالة تعاين بدرجة شديدة من نوبة اهللع وخواف األمـاكن املفتوحةاألماكن 

موضــوع يف املقيــاس وحــدوث اعرضــ14مــن بــني اعرضـ12مــع ظهــور 46حيـث أظهــر املقيــاس درجــة 

ƦººǇȋʪ�©¦ǂººǷ�ǆ ººŨ�ń¤�©¦ǂººǷ�Ǟººƥ°¢�ǺººǷ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻنصــف ســاعةجــدا وملــدة تفــوق وع وبدرجــة قويــة،

�Ŗºººǳ¦�Ǧ ºººǫ¦ȂǸǴǳ�°ǂºººǰƬǷ�ƾºººƳ�ƢºººƦǼš �ÀƢºººǰǧ�ƢºººȀƦǼš �ƢºººǷ¢��ƢȀȇƾºººǳ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ª ÂƾºººƷ�ǞºººǫȂƬƫ�ƪ ºººǻƢǯ�Ʈ ºººȈƷ

ومجيــع هــذه املواقــف ،) عشــر مواقــف حســب املقيــاس10وهــي  (اخوافيــان هلــا موضــوعأصــبحت تكــوّ 

اجـع خلوفهـا مـن حـدوث أي وهـذا ر ،البقاء يف البيـت مبفردهـاالديها عامل مشرتك وهو احلشود ما عد

ســعاف يف الوقــت املناســب، كــان جتنــب هــذه املواقـــف طــارئ علــى حالتهــا الصــحية وعــدم وصــول اإل

�ń¤�ƨººǠƳ¦°�©ʪȂººǻ�ƢººĔ¢�Ǻººǜƫ�ƪ[جــد مهــم فكانــت ختــاف مــن وقــوع نوبــة اهللــع نــورةحســب  ººǻƢǯ�Ŗººǳ¦

«�Ǆººǟ�ƢººŲ�¦ƾººƳ�ƨººȇȂǫ�ƨººƳ°ƾƥ�°ȂǠººǌǳ¦�¦ǀººǿ�ǺººǷ±�]مــرض عضــوي Ƣººţ�ƪ ƸƦººǏ¢�ƢººĔ¢�ŕººƷ�ƪ ººǫȂǳ¦�ǶººǜǠǷ

�̈ŚºǘƻÂ�̈Śºưǯ�ǲǯƢºǌǷ�°ȂºȀǛ�ń¤�Ǯ ºǳ̄�Ã®¢��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ¦Â�ƨȀƳ�ǺǷ�œǼƴƬǳ¦�½ȂǴǈǳ¦

يف حياة الطالبة األسرية والتعليمية، كانت ترى أن مرضها طيب حمض وأن األطباء خمطئني يف تشخيص 

نه نفسي وليس جسدي، وأظهر املقياس النتائج التالية:مرضها على أ

:قبل العالجنورة" يظهر نتائج 16اجلدول "

¾ƢĐ املواقــف اخلوافيــة + األعراض + درجة نوبة اهللع¦

درجــــــــــــة املواقـــــــــــــف 

التجنبية

املتعلقــةاملشــاكلاملتوقعالقلق

ʪ العائلةلعمل و

الصحةاجتاهالقلق

1234567891011121314البند

1234344104444444اإلجابة

ملــدة حصــتني مــن العــالج الفــردي تبــني للباحــث أن املعــزز واملنشــط لنوبــة نــورةبعــد العمــل مــع 

هــي كــل مــن الزميلـة املوجــودة معهــا يف الغرفــة مـن جهــة وأعــراض النوبــة األمــاكن املفتوحـةاهللـع وخــواف
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µ،من جهة أخرى ¦ǂºǟȋʪ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢȀȇƾǳ�ƪ ǻȂǯ�Ŗǳ¦، والـيت كشـف عنهـا

«��ǺºǷ�°ǂºǰƬǷ�ǲǰºǌƥف،الباحث من خالل استبيان األفكار اخلوافية Ƣºţ��ƚºȈǬƬǳ¦�ǺºǷ�ʭƢºȈƷ¢�» Ƣºţ�ȆȀ

�Ƥ Ȉºǐƫ�Â¢� Ȇºǋ�Ä¢�¾ȂǬƫ�Â¢�ǶƬǸƬƫ�À¢�Â¢�» ȂŬ¦�̈ǂưǯ�ǺǷ�ǲǌƫ�À¢�Â¢�©¦ǀǳʪ�ǶǰƸƬǳ¦�À¦ƾǬǧÂ�©Ȃŭ¦

«�®¦ƢǼƬƻȏ¦�ǺǷ�ƢǸƟ¼�أحدهم Ƣţ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ��Ã̄ ϥ أن تصاب بورم يف الدماغ أو أن تظهر و اإلغماء و

«��ƢººǸǯ�¦ǂººǐǳʪ�¢ƾººƦƫÂ��ȄººǸǠƫ�À¢�ǺººǷجمنونــة أمــام اآل Ƣººţ�ƢººǷ�¦°®ʭ�ƢººĔ¢�ƢººǸǯ��ƨººǻȂǼů�ƶƦººǐƫ�À¢�Â¢�Ǻȇǂººƻ

ººȇ¢�Ƣººǿ®Â¦ǂƫ�Ń�ƢºĔ¢ةƨººȈƦǴǫ�ƨººƥȂǻ�ǺºǷ�ňƢººǠƫ�ƢººĔ¢�¾ȂººƷ�̈ǂºǰǧ، نتــائج اســتبيان األفكــار "17"ويظهــر اجلـدول

اخلوافية:

¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

54352443451525اإلجابة

كما أظهرت احلالة جمموعة من األفكار التلقائية السلبية األخرى والـيت كشـف عنهـا عـن طريـق 

ȂººǬǯ�ȐưººǷ�Ǻȇǂººƻȉ¦Â�©¦ǀººǳʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦Â�ļ¦ǀººǳ¦�ƾººǏǂǳ¦�ƨººǬȇǂǗ�©ȏƢººū¦�ǶȈººǴǠƫ� ƢººǼƯ¢Â¾�،احملادثــة الســقراطية

احلالة: "ال يوجد دواء ملرضي...، ال أستطيع جتاوز احلالة اليت أعيشها...، ال أستطيع نسيان مـن كـان 

م ولـو أظهرتـه هلـ،حيدث يل....، لو أردت أن أظهر ذلك الوجه القبيح لآلخرين لفعلـتماالسبب يف 

ƬǷƢººǏ�ƪ ººȈǬƥ�Ȃººǳ�ƪ ººǸǴǰƫ�¦̄Ƣººŭ�������ǺƸǴººǐȇ�ȏ�ǺººǷ�ǺººǿÂ�ǺȀǼººǷ�ǲººǔǧ¢�ʭ¢������¦ǀººǿ�Ņ�ª ƾººƷ�ƢººǷة

ºƟȐǳ¦�ǺºǿÂ�ƨºƠǘƼŭ¦�ʭ¢�ƢºŠ°�����©Ȃŭ¦�ƨȈǌƻ�¿ȂǼǳ¦�ǺǷ�» Ƣƻ¢�������¿Ȑǰǳ¦�ǺǷ�Ņ�ǲǔǧ¢�¦ǀǿ�ÀƢǰǳي

.عاملهم"ألديهن الصح، ملاذا األشخاص ال يعاملونين مثلما 

كما ظهرت جمموعة أخرى من األفكار أثناء العـالج اجلمـاعي كقوهلـا: "رمبـا سـوف حتـدث يل 

�» ǂºººǐƫ�Äϥ�¿Ȃºººǫ¢Â�ĺ¦ȂºººǏ�ƾºººǬǧ¢Â�Ƥ ºººǐǠƫ¢�» ȂºººǇ�����» ƢǠºººǇȍ¦�¾ȂºººǏÂ�ǺºººǰǸŭ¦�ǺºººǷ�ÀȂºººǰȇ�ȏÂ�ƨººƥȂǻ

ل أن يالحــظ اآلخــرون وقبــ،خمــزي.... جيــب االنســحاب مــن املوقــف املخيــف خشــية وقــوع نوبــة هلــع

�ƨȇƾºǈŪ¦�µيب ذلك ويستهزؤوا ¦ǂºǟȋ¦�¾ȂºƷ�ƢºǷ¤�°Âƾºƫ�°Ƣǰǧȋ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�����ǽƢš ¦�ƨǬǨǌǳʪ�ÀÂǂǠǌȇ�Â¢

ولوم الذات من جهة أخرى.،والنفسية للحالة أو حول لوم اآلخرين من جهة
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كانـت أختهـا الـيت تـدرس يف اجلامعـة والـيت أمينية اليت اعتمـدت عليهـا احلالـة،  السلوكيات التأما 

�ƢººǷȋ¦�ǽǀºǿ�ǒ ǠƦºǳ�ƢºȀǬǧ¦ǂƫ�ʭƢºȈƷ¢ كن، أمـا الـذهاب إىل املطعـم فلــم تكـن تـذهب إال أن بعـض الطالبــات

املقيمات معها كن جيلنب هلا اخلبز والطعام.

وأظهرت حتسنا ،ŀƢǠŭ¦Â�«ȐǠǳ¦�ǞǷ�ȏƢǠǧÂ�Ƣǘǌǻ�ʭÂƢǠƫÂ�ȐǟƢǨƫنورةعند بداية العالج أبدت 

ا، كمــا أظهــرت نظــرة ملحوظــا منــذ بدايــة هــذا العــالج وتعرفهــا علــى خمتلــف األعــراض وكيفيــة حــدوثه

Ǿƥ�²ا إقبال السجل لديهعندما تعرفت عليه و إجيابية اجتاهه  ϥاختفت لـديها مجيـع األعـراض ، حيث

«��ǺººººǷعــــرض واابعــــد احلصــــة العاشــــرة  مــــا عــــد ȂººººŬ¦�Â¢�¼ƢººººǼƬƻȏʪ�² ƢººººǈƷȏ¦�ȂººººǿÂ�ƾººººƷاالحســــاس

ƨǇƢǰƬǻȏʪ�ƨǏƢŬ¦�©ƢȀȈƳȂƬǳ¦�Ŀ�µ ǂǠǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ń¤�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǟǧ®�ƢǷ�¦ǀǿÂ�¼ƢǼƬƻȏʪ، كما

كما تناقصت السلوكيات "7"اختفت نوبة اهللع حيث مل حتدث هلا أي نوبة هلع منذ احلصة السابعة

ني تقلصـت املواقـف وأصبحت تواجههـا بشـكل شـبه عـادي يف حـ،التجنبية بعد عملية التعريض لديها

درجات على مقياس اضطراب اهللـع وخـواف األمـاكن 7إىل موقفني بدل عشر مواقف وحتصلت على 

���46ن مبدال املفتوحة«ȐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǽǀǿÂ�ƨƳ°®

يبني النتائج املتحصل عليها بعد العالج:"18"جدول 

¾ƢĐ ــــــة + األعراض + درجة نوبة اهللع¦ املواقــــــف اخلوافي

درجــــــــــــــــة املواقــــــــــــــــف 

التجنبية

املشــــــــــــــــــــــاكلاملتوقعالقلق

املتعلقــــــــــــــــــــــــــة

ʪ لعمــــــــــــــــــــــــــــل

العائلةو 

اجتـــــــاهالقلـــــــق

الصحة

1234567891011121314البند

10000222011100اإلجابة

:لنورةيوضح القياس القبلي والبعدي"10"رسم بياين 
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فرتاجعت هي األخرى بعد عملية العالج وكانت النتيجة كالتايل:أما األفكار اخلوافية

" يوضح نتائج القياس البعدي الستبيان األفكار اخلوافية:19اجلدول "

¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

11212311121311اإلجابة

العـالج  ةعييوضح تراجع كل من األفكار اخلوافية االجتماعية واجلسدية ولكن لطبهذا اجلدول 

كانـــت املخـــاوف اجلســـدية أكثـــر تراجعـــا علـــى حســـاب املخـــاوف ،وحكـــم األســـاليب املســـتخدمة فيـــه

حالة جد متقدمة من العالج واختفاء األعراض.نورةاالجتماعية، وأبدت 
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يوضح الفرق بني القياس القبلي والبعدي:"11"رسم بياين 

احلالة الثانية:

25�ƨººȈǼƦǳ¦�ƨººǳƾƬǠǷ@�ƾººȇƢǬǴƥ�ǂººǰƥ�ĺ¢�ƨººǠǷƢŝ�ƨººȈǻʬ�ƨǼººǇ�ŗººǇƢǷ�²أمينــة  °ƾººƫ�ƨººȈǠǷƢƳ�ƨººƦǳƢǗ�ƨǼººǇ

�ȆººǬǴƫ�Ŀ�̈®¦°¤�ƢȀȇƾººǳÂ�¶ƢººǌǼǳ¦Â�ƨººȇȂȈūʪ�ƨººǸǠǨǷÂ�ƨººȈǯ̄تظهــر عليهــا مالمــح املــرض ألول �ƢººȀǼǰǳ��ƨººǴǿÂ

منـذ أكثـر مــن سـنتني، حـدثت هلــا املفتوحــةمـن اضـطراب اهللــع وخـواف األمـاكن أمينــةالعـالج] تعـاين 

�ǆ ǨǼºººƬǳ¦�Ŀ�ƾȇƾºººǋ�ǪȈºººǔƥ�ƪ ººǈƷ¢�Ʈ ºººȈƷ��ƨȈºººǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼººǈǳ¦�ƨºººȇƢĔ�ǂºººƯ¤�ƾȇƾºººǋ�Ƥ ººǠƫ�ƾºººǠƥ�ǞºººǴǿ�ƨººƥȂǻ�¾Â¢

�ƨºǼȇƢǠŭ¦�ƾºǠƥÂ�ȄǨºǌƬǈŭ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ƪ ǴǬǻ��ƢȀȈǴǟ�ȆǸǣ¢Â�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮ±Â�¼ƢǼƬƻȏ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷÂ

ال تعــاين مـــن أي مــرض جســدي بـــل هــي حالــة مـــن االرهــاق والضـــغط أمينــةء أن الطبيــة أكــد األطبـــا

�ƨƦººǔǿ�Ŀ�ƨººƥȂǻ�¾Â¢�ª ÂƾºƷ�ǺººǷ�̧ȂƦººǇ¢�ƾºǠƥ�Ãǂººƻ¢�ƨººƥȂǻ�Ƣºē®ÂƢǟ�� ƢººƦǗȋ¦�ǂººǜǻ�ƨºȀƳÂ�Ƥ ººǈƷ�ȆºǈǨǼǳ¦

¼Ȃºººǈǳ¦�Ŀ�ƨºººưǳʬ�Ľ�ŖºººǇ�ƨºººǳȏ، ورابعـــة يف حمطـــة احلـــافالت ممـــا أدى إىل ظهـــور ســـلوكيات جتنبيـــة هلـــذه

ƢŮ�ƨđƢ،�«ǂţ�Ń��®Ȃǌūʪ�̈ ȂǴŲ�ƪاملواقف واملواقف املش ǻƢǯ�¦̄¤�ƨǏƢƻبعد ذلك من منزهلا ملـدة أمينة

ƨȈǨȈººǐǳ¦�ƨººǴǘǠǳ¦�Ŀ�ƪ ººǻƢǯ�ƢººŮȂǫ�Ƥ ººǈƷ�ƢººĔȋ�ǂȀººǋ¢�ƨººƯȐƯ�¼ȂººǨƫ، ولكــن حســب وجهــة نظــر الباحــث

�ǆ±¦®©�،نفعــادِ خوفــا مــن وقــوع نوبــة أخــرى، رغــم جتنبهــا هــذه األمــاكن إال أن هــذا مل جيــ ººǰǠǳʪ�ǲººƥ

ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�Ȃºººǔǟ�µ ǂºººǷ�ƢȀȇƾºººǳ�À¢�Ǻºººǜǳ¦�ń¤�Ƣºººđ�Ã®¢�ƢºººŲ�ƢǿƾºººǼǟ�µ ¦ǂºººǟȋ¦�ƪ ǨǟƢºººǔƫ�ƢºººǸǯ�ƢȀȇƾºººǳ ي

�ƪأكما خاصة إذا بقيت يف البيت لوحدها،   ǻƢǯ��ƢȀƬǧǂǣ�Ŀ�ƢǿƾƷȂǳ�¿ȂǼǳ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�Śǣ�ƪ ƸƦǏ¢�ƢĔ

§��ƨǸƟʭ�ȆǿÂ�œǴǫ�ƨƬǰǈƥ،تظن أن لديها أزمة تنفسية أو ربوأمينة Ƣǐƫ�À¢�ǺǷ�» Ƣţ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

أو عنــدما تكــون لوحــدها يف البيــت أو عنــد التبضــع، وبعــد معــاودة األطبــاء ألكثــر مــن مثانيــة لوحــدها

�Ǯأمينـــةأشـــهر والـــذين مجـــيعهم أكـــدوا أن  ºººǳ̄�Ƕºººǣ°��µ ǂºººǷ�Ä¢�ǺºººǷ�ňƢºººǠƫ�ȏ�ƢºººĔ¢Â�̈ƾºººȈƳ�ƨƸºººǏ�©¦̄

�Ȃººǿ�ƢººȀǣƢǷ®�Ŀ�µأمينــةأصــرت  ǂººǷ�ǺººǷ�ňƢººǠƫ�ƢººŠ°�ƢººĔ¢Â�ƢȀººǓǂŭ�ǶȀǸȈººȈǬƫ�Ŀ�śººƠǘű� ƢººƦǗȋ¦�À¢�ȄººǴǟ

ول عن حدوث هذه األعراض، وبعد إجراء مجيع التحاليل واملعاينات الطبية العصـبية الـيت ظهـرت املسؤ 

�ǞȈǘƬǈȇ�ȏÂ�œǐǟ�µ ǂǷ�ƢȀǓǂǷ�Àϥ�ƢȀȇƾǳ�̈ǂǰǨǳ¦�ǄȇǄǠƫ�ń¤�Ã®¢�ƢǷ�¦ǀǿ��ƨȈƦǴǇ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ƢȀǴǷƢǰƥ

البحــث مــا دفــع احلالــة إىل تعزيــز أفكارهــا حــول النوبــة عــن طريــق،أطبــاء اجلزائــر الكشــف عنــه وعالجــه
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ƪ ººǻŗǻȍ¦�Őººǟ�Ǯ ººǳ̄Â�µ ¦ǂººǟȋ¦�ǆ ººǨǻ�ª ƾººŢ�ƨººȈǻȂǷǂǿÂ�ƨȈƦººǐǟ�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�Ǻººǟ،�ǞººǷ�ƪ ǴººǏ¦Ȃƫ�ƢººĔ¢�ƢººǸǯ

ها وعمليــة التجنــب يف نفــس يجمموعــة مــن األطبــاء واملرضــى عــرب الفايســبوك ممــا زاد يف تعزيــز النوبــة لــد

ـــةالوقـــت، رغـــم الـــدعم التـــام مـــن العائلـــة إال أن  �ȂºººƻÂ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ǺºººǷ�ňƢºººǠƫ�ƪأمين ºººǻƢǯ اف األمـــاكن

عليها وتتنفس ظاهرةكانت مالمح التعب أمينةبشكل مرتفع وشديد. ألول وهلة رأيت فيها املفتوحة

أمينـةبشكل مفرط كأن اهلواء ال يسعها، بعد إجراء التقييم األويل عـن طريـق املقابلـة (احملادثـة) وإجابـة 

ن احلالة تعاين بدرجة شديدة من تبني للباحث أ،املفتوحةعن مقياس اضطراب اهللع وخواف األماكن 

14ض من بني اأعر 09مع ظهور 39حيث أظهر املقياس درجة املفتوحةنوبة اهللع وخواف األماكن 

�Â¢�ƨººȇȂǫ�ƨººƳ°ƾƥÂ�̧ȂƦººǇȋʪ�©¦ǂººǷ�Ǟººƥ°¢�ń¤�śƫǂººǷ�ǺººǷ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�ª،موضــوع يف املقيــاساعرضــ ÂƾººƷÂ

�ÀƢººǰǧ�ƢººȀƦǼš،شــديدة وملــدة تفــوق نصــف ســاعة �ƢººǷ¢��ƢȀȇƾººǳ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ª ÂƾººƷ�ǞººǫȂƬƫ�ƪ ººǻƢǯ�Ʈ ººȈƷ

) مواقـف حسـب 06ن هلا موضوع خوايف اجتاهها وهـي  (جتنبا جد متكرر للمواقف اليت أصبحت تكوّ 

كمــا ،البقـاء يف البيــت مبفردهـاامــا عـد،املقيـاس ومجيـع هــذه املواقـف لــديها عامـل مشـرتك وهــو احلشـود

ǿƾºƷȂǳ�ƨººǧǂǤǳʪ�¿ȂººǼǳ¦�ƪ ǧƢºǓ¢ ا وهــذا راجــع خلوفهــا مـن حــدوث أي طــارئ علـى حالتهــا الصــحية وعــدم

جـد مهـم فكانـت ختـافأمينـةسعاف يف الوقت املناسب، كان جتنب هـذه املواقـف حسـب وصول اإل

œºǐǠǳ¦�Ƣººǿ±ƢȀƳ�Ŀ�ǲºǴƻ�ń¤�ƨºǠƳ¦°�©ʪȂººǻ�ƢºĔ¢�Ǻºǜƫ�ƪمـن وقـوع نوبــة اهللـع [ ººǻƢǯ�Ŗºǳ¦[ معظـم الوقــت

ººǌǳ¦�¦ǀººǿ�ǺººǷ�» Ƣººţ�ƪ ƸƦººǏ¢�ƢººĔ¢�ŕººƷعور بدرجــة قويــة ممــا عــزز الســلوك التجنــيب مــن جهــة،�©ʪȂººǻÂ

اهللــع مـــن جهـــة أخـــرى، أدى ذلـــك إىل ظهـــور مشـــاكل ملحوظـــة يف حيـــاة الطالبـــة األســـرية والتعليميـــة،  

كانــت تــرى أن مرضــها طــيب حمــض وأن األطبــاء خمطئــني يف تشــخيص مرضــها علــى أنــه نفســي ولــيس 

التايل:"20"ضحة يف اجلدول، وأظهر املقياس النتائج التالية املو جسدي

¾ƢĐ املواقـــــف اخلوافيـــــة + األعراض + درجة نوبة اهللع¦

درجــــــــــــــــة املواقــــــــــــــــف 

التجنبية

املتعلقــةاملشــاكلاملتوقعالقلق

ʪ العائلةلعمل و

الصحةاجتاهالقلق

1234567891011121314البند

0923443063343334اإلجابة
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تبـني للباحـث أن املعـزز واملنشـط للنوبـة ،ملدة حصتني مـن العـالج الفـرديأمينةبعد العمل مع 

عـدم يف الباحـث¦�ƨºǌǿ®�°ʬ¢�Äǀºǳ¦�ǂºǷȋ،البحث املكثف عـن مرضـها يف األنرتنـتوواف هاخلاهللع و 

�ǂººǋƢƦǷ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�Ǻºǟ�Ʈ[حبثهـا عــن مــرض نفسـي تظهــر فيــه هـذه األعــراض  ººƸƦǳʪ�ƨººǳƢū¦�Ǟºǧ®�ƢººǷ�¦ǀººǿ ة

ƪ":ســب قوهلــاحببعــد احلصــة  ººǻ�ƨººǼǷƾǷ�ƢººĔ¢"[وأعــراض النوبــة مــن جهــة أخــرى الــيت كونــت ،مــن جهــة

µ ¦ǂºǟȋʪ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢȀȇƾǳ، والـيت كشـف عنهـا الباحـث مـن خـالل اسـتبيان

«�¢ȉ¦�¿ƢººǷ¢�ƨººǻȂǼů�ǂººȀǜƫ�À¢�Â¢�©¦ǀººǳʪ�ǶǰƸƬººǳ¦�À¦ƾººǬǧ�ǺººǷ�ʭƢººȈƷ،األفكــار اخلوافيــة Ƣººţ�ȆººǿÂخــرين،

،  عليهــاغمــىيأن تصــاب بــورم يف الــدماغ أو أن ،ختــاف بشــكل متكــرر مــن أن تشــل مــن كثــرة اخلــوف

«��ȄºǸǠƫ�À¢�ǺºǷأومن املوت ،كما كانت ختاف دائما من االختناق Ƣºţ�ƢºǷ�¦°®ʭ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈƦǴǫ�ƨƥȂǻ

�Ã̄،أن تتقيأأو  ϥ�ǶǿƾƷ¢�Ƥ Ȉǐƫ�Â¢� Ȇǋ�Ä¢�¾ȂǬƫ�Â¢�ǶƬǸƬƫ�À¢�Â¢أنأو�Ń�ƢºĔ¢�ƢºǸǯ��ƨºǻȂǼů�ƶƦºǐƫ

�¾ÂƾŪ¦�ǂȀǜȇÂ�¦ǂǐǳʪ�¢ƾƦƫ�ƢĔ¢�¾ȂƷ�̈ǂǰǧ�Ä¢�Ƣǿ®Â¦ǂƫ"21":نتائج استبيان األفكار اخلوافية

¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

33221242535524اإلجابة

واليت كشف عنها عن طريق احملادثة ،كما أظهرت احلالة جمموعة من األفكار التلقائية السلبية األخرى

���ȐưºººǷ�ƨȇƾºººǈŪ¦�ƨºººǳƢū¦Â�©¦ǀºººǳʪ�ǖºººǬǧ�ƨºººǬǴǠƬŭ¦Â�ļ¦ǀºººǳ¦�ƾºººǏǂǳ¦�ƨºººǬȇǂǗ�©ȏƢºººū¦�ǶȈºººǴǠƫ� ƢºººǼƯ¢Â،الســـقراطية

كقــول احلالــة: "ال أســتطيع اخلــروج مــن احلالــة الــيت أعــاين منهــا...، إن مرضــي عصــيب ومل يتوصــل إليــه 

ذا إن قلقــي شــديد إىل درجــة أنــه أحــدث يل هــ،الطــب هنــا يف اجلزائــر جيــب أن أذهــب إىل اخلــارج....

ººǠƫ�À¢�ƨººǨƟƢƻ�ʭ¢�����µ ǂººŭ¦اǳƢººƷ�ń¤�ǞƳ°Ƙººǧ�©ʪȂººǼǳ¦�Ǯ ººǴƫ�ň®Âاألوىل...، فقــط التفكــري يف احلالــة يت

يعصبين..." كل هذه األفكار تدور إمـا حـول األعـراض اجلسـدية والنفسـية للحالـة كمـا منهااليت أعاين

Ƥةمل تظهر لدى احلالة أي ǻǀǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�Â¢�Ǻȇǂƻȉ¦�Â¢�©¦ǀǳ¦�¿Ȃǳ�¾ȂƷ�°Ƣǰǧ¢.

ƪ ºǻŗǻȋʪ�®ÂǄºŭ¦�ƢºȀǨƫƢǿ�ÀƢºǯ�ƨºǳƢū¦�ƢºȀȈǴǟ�©ƾºǸƬǟ¦�Ŗºǳ¦�ƨºȈǼȈǷƘƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴºǈǳ¦�ƢǷ¢،ت كانـيتوالـ

عــن أي شــيء يواجههــا وكيفيــة التعامــل مــع املوقــف، أمــا الــذهاب إىل ǾǳƢǸǠƬººǇʪدومــا تطــرح األســئلة 

������ƢȈƟƢĔ�ƢȀƦǼƴƬƫ�ƪاملفتوحةالسوق أو األماكن  ǻƢǰǧ�ƢȀǼǷ�» Ƣţ�Ŗǳ¦
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وأظهـــرت ،ŀƢºººǠŭ¦Â�«ȐººǠǳ¦�ǞºººǷ�ȏƢººǠǧÂ�Ƣǘºººǌǻ�ʭÂƢºººǠƫÂ�ȐǟƢººǨƫأمينـــةعنــد بدايـــة العــالج أبـــدت 

§�ȐººǠǳ¦Â»�،حتسـنا ملحوظــا منـذ احلصــص التعارفيــة قبـل العــالج ¦ǂǘººǓȏ¦�¾ȂºƷ�Ʈ ººƸƦǳʪ�©¢ƾººƥ�Ʈ ºȈƷ

ƢȀƯÂƾºƷ�ƨºȈǨȈǯÂ�µ ¦ǂºǟȋ¦�Ǧ ºǴƬƼŠÂ�«ȐºǠǳ¦�¦ǀđ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ǞǷÂهـذا مـا دعـم حبثهـا يف املوضـوع  ،

Ǿººƥ�²وكــان هلــا إقبــاال،ت نظــرة إجيابيــة اجتــاه العــالج عنــدما تعرفــت عليــهبــدأكمــا  ϥȏ، واختفــت نوبــة

ااهللع بعد األسبوع الثاين من بدأ العالج واختفـت األعـراض بعـد احلصـة السادسـة مـن العـالج  مـا عـد

°̈¦ǂººū¦�̧ƢººǨƫ°ʪÂ�Ƥ ººǴǬǳ¦�©ʪǂººǓ�̈®ʮǄººƥ�°ȂǠººǌǳ¦�ƢººŷÂ�śººǓǂǟ،هــذا   ،تاســعةوالــيت اختفــت بعــد احلصــة ال

كمــا تناقصــت الســلوكيات التجنبيــة بعــد عمليــة التعــريض لــديها وأصــبحت تواجههــا بشــكل عــادي يف 

درجـات 11وحتصلت على .عن ستة مواقف وهو السفرحني تقلصت املواقف إىل موقف واحد بدال

والنتـائج املتحصـل عليهـا ،درجـة39ن مـبـدال املفتوحـةعلى مقياس االضطراب اهللع وخواف األمـاكن 

«ȐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ 22"نوضحها يف اجلدول":

¾ƢĐ املواقـــــف اخلوافيـــــة + األعراض + درجة نوبة اهللع¦

درجـــــــــــــــة املواقـــــــــــــــف 

التجنبية

املتعلقــــــةاملشــــــاكلاملتوقعالقلق

ʪ العائلةلعمل و

الصحةاجتاهالقلق

1234567891011121314البند

00000112221111اإلجابة

يوضح القياس القبلي والبعدي:"12"رسم بياين 
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أما األفكار اخلوافية فرتاجعت هي األخرى بعد عملية العالج وكانت النتيجة كالتايل:

:" يوضح نتائج استبيان األفكار اخلوافية بعد العالج22اجلدول "

¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

11111111222111اإلجابة

اعيـــة واجلســـدية ولكـــن لطبـــع هـــذا اجلـــدول يوضـــح لنـــا تراجـــع كـــل مـــن األفكـــار اخلوافيـــة االجتم

وحكم األساليب املستخدمة فيه كانت املخاوف اجلسدية أكثر تراجعا على حساب املخـاوف العالج 

حالة جد متقدمة من العالج واختفاء األعراض.أمينةاالجتماعية، وأبدت 

يوضح القياس القبلي والبعدي"13"رسم بياين 

احلالة الثالثة:

�ǂººȀǜŭ¦�¾ƾººƬǠǷ@�ƾººȇƢǬǴƥ�ǂººǰƥ�ĺ¢�ƨººǠǷƢŝ�ƨººȈǻʬ�ƨǼººǇ�ŗººǇاســنة طالــب جــامعي يــدرس م31دمحم

يبـــدو علـــى وجهـــه أثـــر التعـــب، شـــديد الفطنـــة والـــذكاء إال أن تعاونـــه يف العـــالج متوســـط إىل حســـن] و 

منـذ أكثــر مـن ســبع سـنوات، حــدثت لــه أول املفتوحــةمــن اضـطراب اهللــع وخـواف األمــاكن دمحميعـاين 
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ȂºººǇ�Ŀ�ƨǧƾºººǐǳʪ�ƪ¼�2008ة الليســـانس ســـنة نوبـــة هلـــع بعـــد شـــهرين مـــن حتصـــله علـــى شـــهاد ºººǻƢǯÂ

�Ŀ�ƨǗǂǨǷ�̈®ʮ±Â�°ƾǐǳ¦�Ŀ�Ńϥ�ǆدمحمتلمسان حسب  Ʒ¢�Ʈ ȈƷض��ǴǬǳ¦�©ʪǂمـع ضـيق شـديد يف ب

�°ȂǠººǋÂ�Ǻȇƾȇƾººǌǳ¦�¼ǂººǠƬǳ¦Â�̈°¦ǂººūʪ�² ƢººǈƷȏ¦Â�¼ƢººǼƬƻȏ¦�ǺººǷ�ƨººǳƢƷÂ�ǆ ǨǼººƬǳ¦هǴƳ°�Àϥه ال تســتطيعان يــ

�ǾºǼǷ�ƢºǧȂƻ�Ƥاملوقـف والـذات مـع أمل شـبغرابـةمحله مع الشـعور  ºȈƦǘǳ¦�ń¤�Ǯ ºǳ̄�ƾºǠƥ�Ƥ ºǿ̄ ��̈ƾºǠŭʪ�ƾȇƾ

�À¢� ƢºƦǗȋ¦�ƾºǯ¢�ƨºȈƦǘǳ¦�ƨºǼȇƢǠŭ¦�ƾºǠƥÂ�ƨºȈƦǴǫ�ƨºƥȂǻ�ª ÂƾºƷ�Â¢�̈ƾǠŭʪ�ƨƷǂǫ�ª ÂƾƷ�ǺǷال يعـاين مـن دمحم

أي مــرض جســدي بــل هــي حالــة مــن القلــق الشــديد حســب وجهــة نظــر األطبــاء، كانــت تعــاوده مــن 

�ǀǼǷ�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻ�Ǟƥ°¢�ƨȇƢǣ�ń¤�śƬƥȂǻ غري قادر على مغادرة احلي الذي يقطن دمحمذلك، أصبح

جـد مفـرط لألمـاكن افكـان لديـه جتنبـ،به والذهاب إىل العمل أو قضاء بعـض احلاجيـات واملسـتلزمات

�Ń�¦ǀººǿ�À¢�ȏ¤�ǺǯƢººǷȋ¦�ǽǀººǿ�ǾººƦǼš �Ƕººǣ°��ǲººǬǼǳ¦�ǲƟƢººǇÂÂ�®Ȃººǌūʪ�̈ ȂººǴǸŭ¦جيــد�©®¦±�ǆ ººǰǠǳʪ�ǲººƥ�ƢººǠǨǻ

�ƪ ǨǟƢºǔƫ�ƢºǸǯ�Ǿºȇƾǳ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂǻ األعـراض عنـده ممـا أدى بـه إىل الظـن أن لديـه مـرض عضـوي، فكـان

يرى دائما أنه مصاب مبـرض قلـيب أو تنفسـي وأن األطبـاء خمطئـني يف تقيـيمهم ملرضـه وبعـد إجـراء مجيـع 

�Àϥ�Ǿºȇƾǳ�̈ǂºǰǨǳ¦�ǄºȇǄǠƫ�ń¤�Ã®¢�ƢºǷ�¦ǀºǿ��ƨȈƦǴºǇ�̈°Ȃºǐƥ�ƢȀǴǷƢǰƥ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǘǳ¦�©ƢǼȇƢǠŭ¦Â�ǲȈǳƢƸƬǳ¦

اجلزائر عاجزين من الناحيـة الطبيـة وأنـه سـوف متـوت، رغـم الـدعم التـام مـن طـرف األخ األطباء هنا يف 

«�¦�ǺǯƢºǷȋدمحماألكرب إال أن  ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ǺºǷ�ňƢǠȇ�ÀƢǯبشـكل مرتفـع وشـديد. ألول املفتوحـة

ســـه للحـــديث واضـــعا يـــده بـــني أال يســـتطيع رفـــع ر و مالمـــح التعـــب وعليـــه دمحمالباحـــثفيهـــاوهلـــة رأى

مقيـاس اضـطراب لـىعدمحموعنقه، بعد إجراء التقييم األويل عن طريـق املقابلـة (احملادثـة) وإجابـة صدره 

تبـني للباحـث أن احلالـة تعـاين بدرجـة شـديدة مـن نوبـة اهللـع وخــواف ،املفتوحـةاهللـع وخـواف األمـاكن 

موضــوع يف اعرضــ14مــن بـني اعرضـ11مـع ظهــور 42حيـث أظهــر املقيـاس درجــة املفتوحــةاألمـاكن 

�śºººƥ�ǺºººǷ�̈ƾºººŭÂ�¦ƾºººƳ�ƨºººȇȂǫ�ƨºººƳ°ƾƥÂ�̧ȂƦºººǇȋʪ�©¦ǂºººǷ�Ǟºººƥ°¢�ń¤�śƫǂºººǷ�ǺºººǷ�ǞºººǴŮ¦�ƨºººƥȂǻ�ª ÂƾºººƷÂ�² ƢºººȈǬŭ¦

ǂººǰƬǷ�ƾººƳ�ƢººƦǼš°�يقــةدق30 �ÀƢººǰǧ�ǾººƦǼš �ƢººǷ¢��Ǿººȇƾǳ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ª ÂƾººƷ�ǞººǫȂƬȇ�ÀƢººǯ�Ʈ ººȈƷ�ƨǟƢººǇ�ń¤

حســـب مواقفـــاة) اثنتـــا عشـــر 12ن لـــه موضـــوع خـــوايف اجتاههـــا وهـــي  (للمواقـــف الـــيت أصـــبحت تكـــوّ 

ومجيع هذه املواقف لديها عامل مشرتك وهو احلشود ووسائل التنقل كـان جتنـب هـذه املواقـف ،املقياس
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�µ[جــد مهــم فكــان خيــاف مــن وقــوع نوبــة اهللــع دمحمحســب  ǂººǷ�ń¤�ƨººǠƳ¦°�©ʪȂººǻ�ƢººĔ¢�Ǻººǜȇ�ÀƢººǯ�Ŗººǳ¦

تجنـيب مـن معظم الوقت حىت أنه أصبح خياف من هذا الشعور بدرجة قوية مما عزز السـلوك ال]عضوي

ƢȈƷ�Ŀ�̈ŚǘƻÂ�̈Śưǯ�ǲǯƢǌǷ�°ȂȀǛ�ń¤�Ǯ̈�،جهة ǳ̄�Ã®¢��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻÂاألسرية دمحم

والتعليميــة، كــان يــرى أن مرضــه طــيب حمــض وأن األطبــاء خمطئــني يف تشــخيص مرضــه علــى أنــه نفســي 

:"23"املبينة يف اجلدول وليس جسدي، وأظهر املقياس النتائج التالية

¾ƢĐ املواقــــــف اخلوافيــــــة + األعراض + درجة نوبة اهللع¦

درجــــــــــــــــة املواقــــــــــــــــف 

التجنبية

املتعلقـةاملشاكلاملتوقعالقلق

ʪ العائلةلعمل و

اجتـــــــــــــــاهالقلـــــــــــــــق

الصحة

1234567891011121314البند

1124334123434444اإلجابة

ȐºººǠǳ¦�ǺºººǷ�śƬºººǐƷ�̈ƾºººŭÂ�ǶȈǿƢºººǨŭ¦�ǺȇȂºººǰƬǳ�ŅÂȋ¦�«ȐºººǠǳ¦�©ʮǂºººů�ǪºººǧÂ»�دمحمبعـــد العمـــل مـــع 

بـه إىل قضـاء حاجيـات دمحمالفردي تبني للباحث أن املعزز واملنشط لنوبة اهللع واخلـواف هـو دفـع والـد 

إىل نوبة هلع خوفا منـه مبحمدويستوجب عليه ذلك مما يؤدي ،ومستلزمات البيت ألنه االبن األصغر

يربط بني طلب دمحما جعل م،تلك املواقف خاصة إذا كان ذلك يستلزم وسيلة نقل معينةلتعرض إىلا

هـذا مــا زاد مـن حالتــه ،عــن طريـق لعــب دور املـريضمعهاالوالـد الـذي يــرى أن ابنـه متهــاون ويقـوم خبـد

§��ǺººǷ،سـوءا ȋ¦�Ƥ ºǴǗÂ�Ǧ ºǫ¦Ȃŭʪ�ƢºȀǘƥǂȇ�ƶƦºǏ¢�Ŗºǳ¦�ǞºǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�µ ¦ǂºǟ¢Â�ƨºȀƳ�ǺºǷ�ǪºǴǬǳ¦�ƨºƳ°®�̈®ʮ±Â

�ƢººȀǼǟ�Ǧ،جهــة أخــرى ººǌǯ�Ŗººǳ¦Â�µ ¦ǂººǟȋʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ǺººǷ�ƨººǟȂǸů�Ǿººȇƾǳ�ƪ ººǻȂǯ��Ŗººǳ¦Â

�ÀȂǼĐƢºǯ�ǂºȀǜȇ�À¢�ʭƢºȈƷ¢�» Ƣºź�ȂºǿÂ�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�ÀƢȈƦƬºǇ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ʈ ƷƢƦǳ¦أʭȂºǼů�ƶƦºǐȇ�Â أو 

�ǺºǷ�°ǂºǰƬǷ�ǲǰºǌƥ��» Ƣºź��Ã̄ ϥ�ǶǿƾºƷ¢�Ƥ Ȉºǐȇ�Â¢�©¦ǀºǳʪ�ǶǰƸƬºǳ¦�ƾǬǨȇ�Â¢�ȄǸǠȇ�Â¢�¦ǂǐǳʪ�¢ƾƦȇ

كمـا كـان خيـاف دائمـا مـن ،املوت والتقيؤ أو أن يشل من كثرة اخلوف أو أن يتمتم أو يقول أي شـيء

�¹ƢǷƾººǳʪ�¿°Â�Ǿººȇƾǳ�À¢�ǺººǷ�» Ƣººź�ƢººǷ�¦°®ʭ�Ǿººǻ¢�ƢººǸǯ��ƨººȈƦǴǫ�ƨººƥȂǻ�Ǿººǳ�ª ƾººŢ�À¢�Â¢�¼ƢººǼƬƻȏ¦ أن يغمــى أو

نتائج استبيان األفكار اخلوافية:"24"عليه ويظهر اجلدول 
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¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

33333444425532اإلجابة

االجتماعيـة واجلسـدية إال فكـاره اخلوافيـة تتجـه حنـو كـل مـن املخـاوف األيوضـح لنـا اجلـدول أن 

من االجتماعية حبكم االضطراب. اأن املخاوف اجلسدية أكثر تكرار 

جمموعــة مــن األفكــار التلقائيــة الســلبية األخــرى والــيت كشــف عنهــا عــن طريــق دمحمكمــا أظهــر 

ǯ�ȐưººǷ�Ǻȇǂººƻȉ¦Â�©¦ǀººǳʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦Â�ļ¦ǀººǳ¦�ƾººǏǂǳ¦�ƨººǬȇǂǗ�©ȏƢººū¦�ǶȈººǴǠƫ� ƢººǼƯ¢Â�ƨȈǗ¦ǂǬººǈǳ¦�ƨººƯ®ƢƄ¦ قــول

احلالــة: "ال يســتطيع األطبــاء معرفــة مــا يب...، لــدي مــرض خطــري وال أدري مــا هــو...، حاولــت مــرارا 

قنــاع نفســي أن لــدي مــرض نفســي ولكــن مل أجــد األدلــة القاطعــة ألثبــت ذلــك....، ملــاذا ال إوتكــرارا 

�©ȂºººǷ¢�À¢�» Ƣºººƻ¢������ǒ ȇǂºººŭ¦�°Â®�Ƥ ºººǠǳ¢�ȏ�ʭ¢��ȆºººǴǟ�ǖǤºººǔǳ¦�ƢºººǷÂ®�ǲºººǏ¦ȂȇÂ�ŖǳƢºººƷ�ĺ¢�ǶºººȀǨȇ دون

�����°ȂƸºǈǷ�ʭ¢�ƢºŠ°�̈ƾºǠǷ�Ŀ�̈ǂºǯ�Äƾºǳ�������Ņ�ª ƾºŹ�ƢºǷ�ƨºǧǂǠǷ ، كمـا ظهـرت جمموعـة أخـرى مـن

: "رمبـــا ســـوف حتـــدث يل نوبـــة وال يكـــون مـــن املمكـــن وصـــول فكـــار أثنـــاء العـــالج اجلمـــاعي كقولـــهاأل

ȏÂ�Ƥ ºººǐǠƬǳ¦Â�ǪºººǴǬǳ¦�ƾȇƾºººǋ�ʭ¢�����Ņ¤�» ƢǠºººǇȍ¦§ȂºººǴǘŭ¦�ǲǰºººǌǳʪ�ǲºººǸǟ¢�À¢�ǞȈǘƬººººǇ¢� جيــــب ،....

كـــل هـــذه ،  نســـحاب مـــن املوقـــف املخيـــف خشـــية وقـــوع نوبـــة هلـــع وقبـــل أن حيـــدث يل شـــيء..."اال

األفكار تدور إما حول األعراض اجلسدية للحالة أو حول قلقه من أن يالم من طرف والـده كمـا يلـوم 

تقيا منذ البداية ما سلط هللا عليا هذا املرض....".: "ملا حيدث يل هذا لو أنين كنت نفسه بقوله

صـديقه الـذي يرافقـه علـى الـدوام والـذي يـدرس دمحمما السلوكيات التأمينيـة الـيت اعتمـد عليهـا أ

 عنه.     المعه يف اجلامعة، كذلك أخوه األكرب الذي يساعده يف قضاء حاجيات املنزل بد

�Ŀ�ƢǼººǈŢ�ǂººȀǜȇ�ŃÂ�ŀƢººǠŭ¦Â�«ȐººǠǳ¦�ǞººǷ�ƢǘººǇȂƬǷ�ʭÂƢººǠƫÂ�ȐǟƢººǨƫدمحمىعنــد بدايــة العــالج أبــد

حيــث أظهــر بعــد ذلــك نظــرة ،اخلامســة إثــر تعريضــه ألعــراض نوبــة اهللــعةاألعــراض حــىت احلصــبعــض

إجيابيــة اجتــاه العــالج عنــدما تعــرف علــى التــأثريات الفيزيولوجيــة لتمــارين التعــريض ومطابقتهــا ألعــراض 

حتـدث كما اختفت نوبة اهللـع حيـث مل ،النوبة  واختفت لديه مجيع األعراض بعد احلصة الثانية عشر

كمــا تناقصــت الســلوكيات التجنبيــة بعــد عمليــة التعــريض لديــه ،لــه أي نوبــة هلــع منــذ احلصــة اخلامســة
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إال أنــه نوعــا مــا خيــاف مــن ،وأصــبح يتوجــه بشــكل شــبه عــادي إىل الســوق والركــوب يف وســائل النقــل

يف حــني تقلصــت املواقــف إىل موقــف واحــد وهــو ســياقة الســيارة ،الــذهاب وحــده أو أن تعــاوده حالتــه

درجـــة علـــى مقيـــاس اضـــطراب اهللـــع وخـــواف 12وحتصـــل علـــى ا،موقفـــةعـــن اثنـــيت عشـــر مبفـــرده بـــدال

، يوضـحها اجلـدول ®°ȐºǠǳ¦�ƨºȇƢĔ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǽǀǿÂ�ƨƳ»42بدال عن املفتوحةاألماكن 

"25":

¾ƢĐ املواقف اخلوافية + درجة نوبة اهللعاألعراض + ¦

درجة املواقف 

التجنبية

املتعلقةاملشاكلاملتوقعالقلق

ʪ العائلةلعمل و

الصحةاجتاهالقلق

1234567891011121314البند

00000213221200اإلجابة

يوضح القياس القبلي والبعدي"14"رسم بياين 

يف موضـــحةالنتيجـــة أمــا األفكـــار اخلوافيـــة فرتاجعـــت هــي األخـــرى بعـــد عمليـــة العــالج وكانـــت 

كالتايل:"26"اجلدول 
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القبلي مقياس اضطراب اهللع وخواف األماكن املفتوحة يف القياس

والبعدي

قبل العاج

بعد العالج
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¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

11111121212211اإلجابة

هـــذا اجلـــدول يوضـــح لنـــا تراجـــع كـــل مـــن األفكـــار اخلوافيـــة االجتماعيـــة واجلســـدية ولكـــن لطبـــع 

األساليب املستخدمة فيه كانت املخاوف اجلسدية أكثر تراجعا على حساب املخـاوف العالج وحكم

حالـــة متقدمـــة مـــن العـــالج واختفـــاء األعـــراض يف حـــني أن الباحـــث يتوقـــع رمبـــا دمحماالجتماعيـــة، وأبـــد 

نوبة بشكل عرضي إن مل يعمل بتعليمات ما بعد العالج.حدوث

يوضح القياس القبلي والبعدي"15"رسم بياين 

احلالة الرابعة:

23ȇƾƥ�ƢºǷ�ƢºǟȂǻ@�ƾºȇƢǬǴƥ�ǂºǰƥ�ĺ¢�ƨºǠǷƢŝ�ƨȈǻʬ�ƨǼǇ�ǆأمساء ǻƢǈȈǳ�² °ƾƫ�ƨȈǠǷƢƳ�ƨƦǳƢǗ�ƨǼǇة نـ

ƢǌǼǳ¦Â�ƨȇȂȈūʪ�ƨǸǠǨǷ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ��µ¶�يوال  ǂŭ¦�Â¢�Ƥ ǠƬǴǳ�ǂƯ¢�Ä¢�ƢȀȈǴǟ�ǂȀǜ إرادإال أنƢē يف تلقي

مـــن اضـــطراب اهللـــع وخـــواف أمســـاء]، تعـــاين كـــان ضـــعيفا يف البدايـــة لكـــن حتســـن بعـــد ذلـــكالعـــالج

منـــذ أقـــل مـــن ســـنة، حـــدثت هلـــا أول نوبـــة هلـــع بعـــد شـــجارها مـــع خطيبهـــا، حيـــث املفتوحـــةاألمـــاكن 
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استبيان األفكار اخلوافية يف القياس القبلي والبعدي

قبل العالج

بعد العالج
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�ŚǧǄººǳ¦Â�¦ǂººǐǳʪ�©¢ƾººƥÂ�Ƥ ººǴǬǳ¦�©ʪǂººǓ�̈®ʮ±Â�¼ƢººǼƬƻȏ¦�ǺººǷ�ƨººǳƢƷÂ�ǆ ǨǼººƬǳ¦�Ŀ�ƾȇƾººǋ�ǪȈººǔƥ�ƪ ººǈƷ¢

والشهيق حىت أغمي عليها، نقلت بعد ذلك إىل املستشفى اجلامعي بتلمسان وبعد املعاينة الطبية أكد 

ǻ�ƨºȀƳÂ�Ƥأمساءاألطباء أن  ǈƷ�œǐǠǳ¦�°ƢȈĔȏ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ�Ȇǿ�ǲƥ�ÄƾǈƳ�µ ǂǷ�Ä¢�ǺǷ�ňƢǠƫ�ȏ ظـر

��ȆǠǷƢºŪ¦�ǲºǬǼǳ¦�ƨǴǧƢƷ�Ŀ�̈ǂŭ¦�ǽǀǿ�ǺǰǳÂ�ƨƥȂǻ�¾Â¢�ª ÂƾƷ�ǺǷ�ǂȀǋ�ƾǠƥ�Ãǂƻ¢�ƨƥȂǻ�Ƣē®ÂƢǟ�� ƢƦǗȋ¦

�ƨººǠƥ¦°Â�ƨººưǳʬ�ƨººƥȂǻ�Ľقاعــة التطبيــق ممــا أدى إىل ظهــور ســلوكيات جتنبيــة يف نفس األســبوع يف املــدرج مث بــ

�«ǂººţ�Ń��ƨºǬǴǤǷ�ÀƢººǯ�¦̄¤�ƨºǏƢƻÂ�®Ȃººǌūʪ�̈ ȂºǴǸŭ¦�ǺǯƢººǷȋ¦Â�Ǧ ºǫ¦ȂǸǴǳبعـد ذلــك مـن منزهلــا ملــدة ءأمســا

د نفعـا بـل تفوق األسبوعني خوفا من حـدوث نوبـة أخـرى، رغـم جتنبهـا هـذه األمـاكن إال أن هـذا مل جيـ

ƢǬƥ�ƾººǠƥ�ƨººǏƢƻ�µ ¦ǂººǟȋ¦�ƪ ǨǟƢººǔƫ�ƢººǸǯ�ƢȀȇƾººǳ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�©®¦±�ǆ ººǰǠǳʪهــا يف البيــت مبفردهــا ممــا ئ

ǓǂǷ�ƢȀȇƾǳ�À¢�Ǻǜǳ¦�ń¤�Ƣđ�Ã®¢اʮȂǔǟƥƢǐǷ�ƢĔ¢�Ãǂƫ�ƪ ǻƢǰǧ�� ة مبرض قلـيب وأن األطبـاء خمطئـني يف

ȋ¦�Ƥشخيصــت ººȈƦǗ�ƾººȈǯϦ�ƾººǠƥÂ��ƢȀººǓǂŭ�ǶȀراض القلبيــة ســالمتهامــ،�ƨƥƢººǐǷ�ƢººĔϥ�̈ǂººǰǧ�ƢȀȇƾººǳ�©°ȂººǴƦƬǧ

ƢǨºǏ�Ƕºǣ°��œºǐǠǳ¦�Ƥ �مب ºǴǬǳ¦�ÀƢºǬǨƻ�̧°ƢºǈƬƥ�Ȅǟƾºȇ�Äǀºǳ¦Â�œºǐǠǳ¦�±ƢºȀŪʪ�ǲǴƻ�Ǻǟ�ǶƳʭ�œǴǫ�µ ǂ

بقيــت تعــاين مــن ¤�ƢººĔ¢�ȏ،ومــن طــرف العائلــةل بينهــا وبــني خطيبهــا واملســاعدة التامــة مــن طرفــهااألحــو 

�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻمل ،أمسـاءفيهـا الباحـث بشـكل مرتفـع وشـديد. ألول وهلـة رأىاملفتوحـة

Ƣººǔǟ¢�Ȇººǫʪ�ǆ ººǰǟ�Ƥ ººǠƬǳ¦�ƶººǷȐǷ�ƢººȀȈǴǟ�ǂººȀǜƫƢººǸǯ�ƨººǟȂǸĐ¦� �ƢººȀƬǳƢƷ�ȄººǴǟ�µ ¦ǂººǟȋ¦�ŚººƯϦ�ǂººȀǜȇ�Ń

عن مقياس اضطراب اهللع أمساءاجلسدية، بعد إجراء التقييم األويل عن طريق املقابلة (احملادثة) وإجابة 

تبني للباحث أن احلالة تعاين بدرجة شديدة من نوبة اهللـع وخـواف األمـاكن املفتوحةوخواف األماكن 

عـرض موضـوع يف املقيـاس 14أعـراض مـن بـني 07ع ظهـور مـ43حيث أظهر املقيـاس درجـة املفتوحة

وحــدوث نوبــة اهللــع أكثــر مــن ســت مــرات يف األســبوع وبدرجــة قويــة جــدا وملــدة تفــوق ســاعة حيــث  

�ƪ ƸƦººǏ¢�Ŗººǳ¦�Ǧ ººǫ¦ȂǸǴǳ�°ǂººǰƬǷ�ƾººƳ�ƢººƦǼš �ÀƢººǰǧ�ƢººȀƦǼš �ƢººǷ¢��ƢȀȇƾººǳ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ª ÂƾººƷ�ǞººǫȂƬƫ�ƪ ººǻƢǯ

ف حسب املقياس ومجيع هـذه املواقـف لـديها عامـل ) مواق05ن هلا موضوع خوايف اجتاهها وهي  (تكوّ 

وهـــذا راجـــع خلوفهـــا مـــن حـــدوث أي طـــارئ علـــى ،ألشـــخاصʪمشـــرتك وهـــي األمـــاكن املغلقـــة املليئـــة 

أمســاءســعاف يف الوقــت املناســب، كــان جتنــب هــذه املواقــف حســب حالتهــا الصــحية وعــدم وصــول اإل
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ÄȂºǔǟ�µالـيت كانـت تظـن[جد مهم فكانـت ختـاف مـن وقـوع نوبـة اهللـع  ǂºǷ�ń¤�ƨºǠƳ¦°�©ʪȂºǻ�ƢºĔ¢[

�ƨºȀƳ�ǺºǷ�œºǼƴƬǳ¦�½ȂǴºǈǳ¦�±Ǆǟ�ƢŲ�ƨȇȂǫ�ƨƳ°ƾƥ�°ȂǠǌǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�» Ƣţ�ƪ ƸƦǏ¢�ƢĔ¢�ŕƷ�ƪ ǫȂǳ¦�ǶǜǠǷ

�ƨȇǂºººǇȋ¦�ƨºººƦǳƢǘǳ¦�̈ƢºººȈƷ�Ŀ�ƨºººǛȂƸǴǷ�ǲǯƢºººǌǷ�°ȂºººȀǛ�ń¤�Ǯ ºººǳ̄�Ã®¢��Ãǂºººƻ¢�ƨºººȀƳ�ǺºººǷ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǼǳ¦Â

يف تشـخيص مرضـها علـى أنـه نفسـي والتعليمية، كانت ترى أن مرضها طيب حمض وأن األطباء خمطئني

:"27"، املوضح يف اجلدول وليس جسدي، وأظهر املقياس النتائج التالية

¾ƢĐ املواقف اخلوافية + األعراض + درجة نوبة اهللع¦

درجة املواقف 

التجنبية

املتعلقةاملشاكلاملتوقعالقلق

ʪ العائلةلعمل و

الصحةاجتاهالقلق

1234567891011121314البند

074442353343344اإلجابة

ملـدة حصـتني مـن العـالج الفـردي تبـني للباحـث أن املعـزز واملنشـط للنوبـة أمسـاءبعد العمل مع 

وأعــراض النوبــة مــن جهــة ،اهللــع وخــواف هــو كــل مــن خطيبهــا الــذي ختــاف أن يرتكهــا بســبب مرضــها

�ǺºǷ�Ʈ ºƷƢƦǳ¦�ƢºȀǼǟ�Ǧ ǌǯ�Ŗǳ¦Â�µ ¦ǂǟȋʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢȀȇƾǳ�ƪ ǻȂǯ�Ŗǳ¦�Ãǂƻ¢

�Â¢�ǶƬººǸƬƫ�Â¢�©¦ǀººǳʪ�ǶǰƸƬººǳ¦�À¦ƾººǬǧÂ�ƚººȈǬƬǳ¦�ǺººǷ�ʭƢººȈƷ¢�» Ƣººţ�ȆººǿÂ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ÀƢȈƦƬººǇ¦�¾Ȑººƻ

ºţ���¦ǂǐǳʪ�¢ƾƦƫ�Â¢�Ã̄ ϥ�ǶǿƾƷ¢�Ƥ Ȉǐƫ�À¢�Â¢� Ȇǋ�Ä¢�¾ȂǬƫ اف بشـكل متكـرر مـن املـوت أو أن

تشل من كثرة اخلوف، كما كانت ختاف دائما من االختناق من حدوث نوبة قلبية من اإلغمـاء أو أن 

�¿ƢºǷ¢�ƨºǻȂǼů�ǂºȀǜƫ�À¢�Â¢�ƨǻȂǼů�ƶƦǐƫ�À¢�» Ƣţ�ƢǷ�¦°®ʭ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ȄǸǠƫ�À¢�Â¢�¹ƢǷƾǳ¦�Ŀ�¿°Ȃƥ�§ Ƣǐƫ

اخلوافية:نتائج استبيان األفكار"28"األخرين ويظهر اجلدول 

¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

23323343455555اإلجابة
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كما أظهرت احلالة جمموعة من األفكار التلقائية السلبية األخرى والـيت كشـف عنهـا عـن طريـق 

�¾ȂººǬǯ�ȐưººǷ�Ǻȇǂººƻȉ¦Â�©¦ǀººǳʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦Â�ļ¦ǀººǳ¦�ƾººǏǂǳ¦�ƨººǬȇǂǗ�©ȏƢººū¦�ǶȈººǴǠƫ� ƢººǼƯ¢Â�ƨȈǗ¦ǂǬººǈǳ¦�ƨººƯ®ƢƄ¦

ف أن يهجـــرين جتـــاوز احلالــة الــيت أعيشـــها...، أخــاأاحلالــة: "ال يوجــد دواء ملرضـــي...، ال أســتطيع أن 

�®¦®Ǆººƫ�ƨººǳƢƷ�À¤������œººȈǘƻ�řººǯŗȇ�» ȂººǇ�ǂººǷȋ¦�¦ǀººŮÂ�ǲǰººǌǳ¦�ƨººƸȈƦǫÂ�ǂººȀǜŭ¦�ƨººǼȇƾƥ�ʭ¢������œººȈǘƻ

كما ظهرت جمموعة أخرى من األفكـار ،سوء يوما بعد يوم وأريد أن أرى نفسي عروسا قبل وفاة..."

من أحب...، سوف يراين أثناء العالج اجلماعي كقوهلا: "رمبا سوف حتدث يل نوبة وأموت دون رؤية 

األخرون يف هذه احللة ويرجع يل اخلزي والعار....، جيب االنسحاب من املوقف املخيف خشية وقوع 

كل هذه األفكار تـدور ،نوبة هلع وقبل أن يالحظ اآلخرون ذلك ويظنون أين ألعب دور الضحية..."

املوضــوع احملبــوب لــديها وهــو إمــا حــول األعــراض اجلســدية والنفســية للحالــة أو حــول الــذات وفقــدان 

خطيبها.

الوالــدة، أمــا الســلوكيات التأمينيــة الــيت اعتمــدت عليهــا هــي الــدعم املــادي واملعنــوي مــن طــرف 

đ�ƨǬȈǐǳ�ǾƦǌǳ¦�ƨǬǧ¦ǂŭ¦Â     .ا

�ǺºǈŢ�Ä¢�ǂºȀǜƫ�ŃÂ�ŀƢºǠŭ¦Â�«ȐºǠǳ¦�ǞºǷ�ƢǨȈǠºǓ�ʭÂƢºǠƫÂ�ȐǟƢºǨƫأمسـاءعند بداية العالج أبدت 

وكان لديها اقبال ضعيف اجتاه العالج إىل غايـة حصـص التعـريض الفيزيولـوجي ،يف بداية هذا العالج

أيــن بــدأ التعــديل املعــريف لألفكــار حيــدث لــديها ويشــكل تــدرجيي أثنــاء إجــراء التمــارين ممــا أدى دفعهــا 

أكثـر حنـو العــالج ومواجهـة املواقـف اخلوافيــة واختفـت لـديها مجيــع األعـراض يف احلصـة مــا قبـل األخــرية 

�Ŀ�µحســــب اال ǂººººǠǳ¦�¦ǀººººǿ�ȄººººǴǟ�ǄººººȈǯŗǳ¦�ń¤�Ʈ ººººƷƢƦǳ¦�Ǟººººǧ®�ƢººººǷ�¦ǀººººǿÂ�°¦Âƾººººǳʪ�°ȂǠººººǌǳ¦�¦ƾººººǠǷ�ÀƢȈƦƬººººǇ

�ƨºǐū¦�ǀºǼǷ�ǞºǴǿ�ƨºƥȂǻ�Ä¢�ƢºŮ�ª ƾºŢ�Ń�Ʈ ºȈƷ�ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ�ƪ ºǨƬƻ¦�ƢºǸǯ��ƨºǇƢǰƬǻȏʪ�ƨǏƢŬ¦�©ƢȀȈƳȂƬǳ¦

العاشـــرة حســــب احلالــــة  كمــــا تناقصــــت الســــلوكيات التجنبيـــة بعــــد عمليــــة التعــــريض لــــديها وأصــــبحت 

ل شـبه عـادي يف حـني تقلصـت املواقـف إىل موقـف واحـد بـدل مخـس مواقـف وحتصـلت تواجهها بشك

درجــة وهـــذه 43بــدال عـــن املفتوحـــةعلــى مقيـــاس االضــطراب اهللــع وخـــواف األمــاكن درجــة13علــى 

«ȐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦29"، املوضح كما يلي يف اجلدول":
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¾ƢĐ املواقـــــف اخلوافيـــــة + األعراض + درجة نوبة اهللع¦

درجـــــــــــــــة املواقـــــــــــــــف 

التجنبية

املتعلقــــــةاملشــــــاكلاملتوقعالقلق

ʪ العائلةلعمل و

الصحةاجتاهالقلق

1234567891011121314البند

11110212111110اإلجابة

يوضح القياس القبلي والبعدي:"16"رسم بياين 

فرتاجعت هي األخرى بعد عملية العالج وكانت النتيجة كالتايل:أما األفكار اخلوافية 

" يظهر نتائج استبيان األفكار اخلوافية بعد العالج:30اجلدول "

¾ƢĐ املخاوف اجلسديةاملخاوف االجتماعية¦

6891112131412345710البند

12112121121111اإلجابة

هـــذا اجلـــدول يوضـــح لنـــا تراجـــع كـــل مـــن األفكـــار اخلوافيـــة االجتماعيـــة واجلســـدية ولكـــن لطبـــع 

األساليب املستخدمة فيه كانت املخاوف اجلسدية أكثر تراجعا على حساب املخـاوف العالج وحكم

حالة جد متقدمة من العالج واختفاء األعراض.أمساءاالجتماعية، وأبدت 
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القبلي مقياس اضطراب اهللع وخواف األماكن املفتوحة يف القياس

والبعدي

قبل العالج

بعد العالج
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س القبلي والبعدي:يوضح القيا"17"رسم بياين 

عرض نتائج الفرضية األوىل:.2

¤�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢºǐƷةق دالـو تنص الفرضية األوىل علـى: " يوجـد فـر 

��ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳ¤�ƾǠƥÂ�ǲƦǫ�²املفتوحةالتجريبية على مقياس اهللع وخواف األماكن  ƢȈǬǳ¦�Ŀ

�ȆƟƢºǐƷȍ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢºȈƦǳ¦�ƨºŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈºǓǂǨǳ¦�ǽǀºǿ�¼ƾºǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǴل

�©ʭƢººººȈƦǳ¦�ƨººººŪƢǠŭSPSSمبعامــــل "ها، كمــــا مت قياســــT متوســــطات أفــــراد ةق بــــني درجــــو " لدراســــة الفــــر

�² ƢȈǬǷ�ǺǷ�ƾǼƥÂ�¾Ƣů�ǲǯ�Ŀ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦ املفتوحةاهللع وخواف األماكن.

�¾ÂƾŪ¦Â��ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳ¤�ƾǠƥÂ�ǲƦǫ�² ƢȈǬǳ¦�Ŀ"31"" يبني قيمةT:التجريبية "

مســـــــتوى الداللـــــــة 

املعنوية

"T" القياس البعدي القياس القبلي

املقياسأبعاد

االحنـــراف املعيــــاري 

للمجاالت

متوســــــــــــــــــــطات 

درجــــــــــــــــــــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

االحنـــــــــــــــــــــــــراف 

املعيـــــــــــــــــــــــــــــاري 

للمجاالت

متوســطات 

درجــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

0.004 7.82 0.57 0.5 2.21 9.75 األعراض

0.000 19.36 1.5 0.75 0.95 13.25 درجة نوبة اهللع

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

استبيان األفكار اخلوافية يف القياس القبلي والبعدي

قبل العالج

بعد العالج
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0.021 4.42 0.5 1.25 3.3 8.25 املواقف اخلوافية

0.01 5.74 0.81 4.00 0.95 6.75 درجــــــــــــة املواقــــــــــــف 

التجنبية

0.018 4.7 1.5 2.75 0.5 7.25 املتوقعالقلق

0.002 9.92 0.5 2.25 1.15 7.00 املتعلقــــــــةاملشــــــــاكل

ʪ العائلةلعمل و

0.002 9.89 0.95 0.75 0.5 7.75 الصحةاجتاهوالقلق

0.008 8.83 0.90 1.75 1.36 8.57 جمموع املتوسطات

وبعـــد إجـــراء عـــالج لليقبلـــالبـــني متوســـطات درجـــات القيـــاس ةق احلاصـــلو يظهـــر اجلـــدول الفـــر 

ــــو فــــر يالعــــالج وهــــ ــــاس البعــــدي بلغــــةومرتفعــــةق إجيابي ــــة 8.83(تلصــــاحل القي ) عنــــد مســــتوى الدالل

مــا خيــص األعــراض والــيت ظهــرت في، 1.75إىل 8.57)، حيــث تراجــع جممــوع املتوســطات مــن 0.008(

9.75)، حيث تراجع جمموع املتوسطات من 0.003) عند مستوى الداللة (8.53ق فيها (و نتيجة الفر 

)0.000) عنـد مسـتوى الداللـة (19.36حاصـل الفـرق فيهـا (، أما درجة نوبة اهللـع والـيت كـان0.5إىل 

أمــا درجــة نوبــة اهللــع والــيت كــان حاصــل الفــرق ،1.5إىل 13.25حيـث تراجــع جممــوع املتوســطات مــن 

0.75إىل 13.25) حيـث تراجـع جممـوع املتوسـطات مـن 0.000) عند مسـتوى الداللـة (19.36فيها (

) عنـد 4.42واليت هي األخرى كـان حاصـل الفـرق فيهـا (افيةاملواقف اخلو وهو تراجع جد ملحوظ، أما 

يف درجـة املواقــف أمـا 1.25إىل 8.25) حيـث تراجــع جممـوع املتوسـطات مــن 0.021مسـتوى الداللـة (

) حيـــث تراجـــع جممـــوع 0.01) عنـــد مســـتوى الداللـــة (5.74والـــيت كـــان حاصـــل الفـــرق فيهـــا (التجنبيـــة 

)4.7والــذي هــو اآلخــر كــان حاصــل الفــرق فيــه (القلــق املتوقــع، أمــا 4.00إىل 6.25املتوســطات مــن 

املشـــاكل ، أمـــا 2.25إىل 7.25) حيـــث تراجـــع جممـــوع املتوســـطات مـــن 0.018عنـــد مســـتوى الداللـــة (

ƨºººǴƟƢǠǳ¦Â�ǲºººǸǠǳʪ�ƨºººǬǴǠƬŭ¦) ـــة 9.92والـــيت هـــي األخـــرى كـــان حاصـــل الفـــرق فيهـــا ) عنـــد مســـتوى الدالل

والـذي حتصـل القلـق اجتـاه الصـحةأمـا 0.75إىل 7.75مـن ) حيث تراجع جممـوع املتوسـطات 0.002(

إىل7.75) حيـــث تراجـــع جممـــوع املتوســـطات مـــن 0.002) عنـــد مســـتوى الداللـــة (9.89علـــى فـــرق (
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�ȄºǴǟ�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀق و . يف ذلك داللة إحصائية على وجود فر 0.75

�²املفتوحــةمقيــاس اهللــع وخــواف األمــاكن  ƢººȈǬǳ¦�ŁƢººǐǳ�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦� ¦ǂººƳ¤�ƾººǠƥÂ�ǲººƦǫ�² ƢººȈǬǳ¦�Ŀ

البعدي.

:الثانيةعرض نتائج الفرضية .3

¤�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�śºƥ�ƢȈƟƢºǐƷةق دالـو تنص الفرضية الثانية على: "يوجـد فـر 

�ǺǯƢººººǷȋ¦�» ¦ȂººººƻÂ�ǞººººǴŮ¦�² ƢººººȈǬǷ�ȄººººǴǟ�ƨǘƥƢººººǔǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦Â�ƨººººȈƦȇǂƴƬǳ¦يف القيــــاس بعــــد إجــــراء املفتوحــــة

��ƲǷʭŐǳ¦

�ȆƟƢºǐƷȍ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢºȈƦǳ¦�ƨºŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈºǓǂǨǳ¦�ǽǀºǿ�¼ƾºǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǴل

�©ʭƢºººȈƦǳ¦�ƨºººŪƢǠŭSPSS" كمـــا مت قيـــاس مبعامـــل ،T ق بـــني درجـــات متوســـطات أفـــراد و " لدراســـة الفـــر

�² ƢºȈǬǷ�ǺºǷ�ƾºǼƥÂ�¾Ƣºů�ǲºǯ�Ŀ�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦ يف القيـاس قبـل وبعـد املفتوحـةاهللـع وخـواف األمـاكن

�¾ÂƾŪ¦Â��ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳ¤"32"" يبني قيمةT:التجريبية "

مســـــــــــــــــــــــــــتوى 

الداللة املعنوية

"T" ƨȈƦȇǂ ƴ Ƭǳ¦�ƨǟȂ Ǹ Đ ¦ ƨǘ ƥƢǔ ǳ¦�ƨǟȂ Ǹ Đ ¦

أبعاد املقياس

االحنـــــــــــراف املعيـــــــــــاري 

للمجاالت

متوســــــــــــــــــــطات 

درجــــــــــــــــــــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

االحنـــــــــــــــــــــــــراف 

املعيـــــــــــــــــــــــــــــاري 

للمجاالت

متوســـــــــطات 

درجـــــــــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

0.000 17.23 0.57 0.5 1,25 8,75 األعراض

0.007 6.65 1.5 0.75 1,29 9,5 درجة نوبة اهللع

0.001 14.69 0.5 1.25 ,950 7,25 املواقف اخلوافية

0.016 4.89 0.81 4.00 0.81 6,00 ــــــــف  درجــــــــة املواق

التجنبية

0.003 8.87 1.5 2.75 0.95 6.75 املتوقعالقلق

0.037 3.57 0.5 2.25 1.00 4.5 املتعلقــــةاملشــــاكل

ʪ العائلةلعمل و

0.001 12.01 0.95 0.75 0.57 6.5 ــــــــــــق اجتــــــــــــاهوالقل
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الصحة

0.009 9.70 0.90 1.75 0.97 7.03 جمموع املتوسطات

�²ةق احلاصلو اجلدول الفر يظهر ƢºȈǬǳ¦�Ŀ�ƨǘƥƢºǔǳ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�śƥ

عنــد مســتوى 17.23بعــد العــالج املقــدم للمجموعــة التجريبيــة لكــل مــن األعــراض والــيت حتصــلت علــى 

�ƨºººǟȂǸĐ¦�ƪامتباعـــداحيـــث كـــان هنـــاك فرقـــ0.000الداللـــة  ǴºººǐŢ�Ʈ ºººȈƷ�¾ƢºººĐ¦�©ƢºººƳ°®�ǖºººǇȂƬǷ�Ŀ

8.75�ȄºǴǟ�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�ƪالضابطة على  ǴǐŢ�śƷ�Ŀ0.5�ƪ ǴºǐŢ�Ŗºǳ¦�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ƨºƳ°®Â��

0.007�ȄººººǴǟ�ƨǘƥƢººººǔǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�ƪعنــــد مســــتوى الداللــــة 6.65علــــى  ǴººººǐŢ�Ʈ ººººȈƷ9.5 يف متوســــط

عنـد مسـتوى 14.69للمجموعة التجريبية، واملواقف اخلوافية اليت حتصـلت علـى 0.75الدرجات مقابل 

�ȄººººǴǟ�ƨǘƥƢººººǔǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�ƪحبيــــث حت0.001الداللــــة   Ǵººººǐ7.25 1.25يف متوســــط الــــدرجات مقابــــل

0.016عنـد مسـتوى الداللـة 4.89للمجموعة التجريبية، ودرجة املواقف التجنبية اليت حتصلت علـى 

4.00�ǲººǐŢ�ƢººǸǯ��ƢººēŚǜǼǳمقابــل 6.00حيــث حتصــل متوســط الــدرجات للمجموعــة الضــابطة علــى 

حيـــث حتصـــل متوســـط الـــدرجات 0.003عنـــد مســـتوى الداللـــة 8.87القلـــق أو اخلـــوف املتوقـــع علـــى 

2.75�ǲººǸǠǳʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ǲǯƢººǌŭ¦�ƪمقابــل 6.75للمجموعــة الضــابطة  ǴººǐŢ�ƢººǸǯ��ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸƴǸǴǳ

للمجموعـــة الضـــابطة مقابـــل 4.5ملتوســـط درجـــات 0.037عنـــد مســـتوى الداللـــة 3.57والعائلـــة علـــى 

0.001عنـــد مســـتوى الداللـــة 12.01اه الصـــحة علـــى للمجموعـــة التجريبيـــة، وحتصـــل القلـــق اجتـــ2.25

للمجموعــة التجريبيــة، أمــا يف 6.5�ǲººƥƢǬǷ�ƨǘƥƢººǔǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ƾººǼǟ0.75حلاصــل متوســط درجــات بلــغ 

جممــوع حتصــلحيــث0.009عنــد مســتوى الداللــة 9.70جممــوع متوســطات األبعــاد فتحصــلت علــى 

ــــدرجات علــــى  ــــة؛1.75للمجموعــــة الضــــابطة و7.03متوســــط ال ــــة هــــذايف و للمجموعــــة التجريبي دالل

�ǞºǴŮ¦�²ق و إحصائية على وجود فر  ƢºȈǬǷ�ȄºǴǟ�ƨǘƥƢǔǳ¦Â�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�Ŀ

�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ŁƢǐǳ�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳ¤�ƾǠƥ�²املفتوحةوخواف األماكن  ƢȈǬǳ¦�Ŀ
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عرض نتائج الفرضية الثالثة:.4

¤�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢǐƷةق دالو وجد فر تال الثالثة على: "نص الفرضية ت

¤�ƨººººǟȂǸƴǸǴǳ�ƲǷʭŐºººǳ¦� ¦ǂººººƳيف القيــــاس قبـــلاملفتوحـــةالضـــابطة علــــى مقيـــاس اهللــــع وخـــواف األمــــاكن 

".وبعدهالتجريبية

ئي ƢºǐƷȍ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢºȈƦǳ¦�ƨºŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈºǓǂǨǳ¦�ǽǀºǿ�¼ƾºǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǴل

�©ʭƢºººȈƦǳ¦�ƨºººŪƢǠŭSPSS" كمـــا مت قيـــاس مبعامـــل ،T ق بـــني درجـــات متوســـطات أفـــراد و " لدراســـة الفـــر

�² ƢºȈǬǷ�ǺºǷ�ƾºǼƥÂ�¾Ƣů�ǲǯ�Ŀ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦ إجـراء يف القيـاس قبـلاملفتوحـةاهللـع وخـواف األمـاكن

ƲǷʭŐǳ¦يبني قيمة ""33"، واجلدول وبعدهT:التجريبية "

مستوى الداللة 

املعنوية

"T" ƾ Ǡƥ�ƨǘ ƥƢǔ ǳ¦�ƨǟȂ Ǹ Đ ¦ ǲ Ʀǫ�ƨǘ ƥƢǔ ǳ¦�ƨǟȂ Ǹ Đ ¦

أبعاد املقياس

االحنـــــــــــــــــــــــــراف 

املعيـــــــــــــــــــــــــــــاري 

للمجاالت

متوســــــــــــــــــــطات 

درجــــــــــــــــــــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

االحنـــــــــــــــــــــــــراف 

املعيـــــــــــــــــــــــــــــاري 

للمجاالت

متوســطات 

درجــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

0.391 1.00 1,25 8,75 1.00 8.5 األعراض

0.308 1.22 1,29 9,5 0.57 8.5 اهللعدرجة نوبة 

0.638 0.52 ,950 7,25 1.41 7.00 املواقف اخلوافية

0.141 1.98 0.81 6,00 1.17 4.75 درجــــــــــــة املواقــــــــــــف 

التجنبية

0.391 1.00 0.95 6.75 1.00 6.5 املتوقعالقلق

0.391 1.00 1.00 4.5 0.5 4.25 املتعلقــــــــةاملشــــــــاكل

ʪ العائلةلعمل و

0.182 1.73 0.57 6.5 0.00 6.00 الصحةاجتاهوالقلق

0.348 1.05 0.97 7.03 0.80 6.5 جمموع املتوسطات

ظهــر اجلــدول عــدم وجــود فــرق حاصــل بــني متوســطات درجــات القيــاس القبلــي والبعــدي لكــل أ

قبــــل 8.5ملتوســــط درجــــات 0.391عنــــد مســــتوى الداللــــة -1.00مـــن األعــــراض والــــيت حتصــــلت علــــى 
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8.75�ȄºǴǟ�ƪالعالج مقابل  ǴºǐŢ�Ŗǳ¦�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƨƳ°®Â��ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ�«ȐǠǳ¦� ¦ǂƳ¤�ƾǠƥ

بعد إجراء العـالج، 9.5مقابل ،قبل العالج8.5ملتوسط درجات 0.308عند مستوى الداللة -1.22

قبــل 7.00ملتوســط درجــات 0.638عنــد مســتوى الداللــة 0.52واملواقــف اخلوافيــة الــيت حتصــلت علــى 

عنـــد -1.98بعـــد إجـــراء العـــالج، ودرجـــة املواقـــف التجنبيـــة الـــيت حتصـــلت علـــى 7.25ل العـــالج مقابـــ

بعـــد إجـــراء العـــالج علـــى 6.00قبـــل العـــالج مقابـــل 4.75ملتوســـط درجـــات 0.141مســـتوى الداللـــة  

�ƨºººǟȂǸĐ¦،0.391عنـــد مســـتوى الداللـــة -1.00كمـــا حتصـــل القلـــق أو اخلـــوف املتوقـــع علـــى التجريبيـــة

كمــــا التجريبيــــة،6.75�ƨººººǟȂǸĐ¦�ȄºººǴǟ�«ȐººººǠǳ¦� ¦ǂººººƳ¤�ƾººººǠƥقبــــل العــــالج مقابـــل 6.5ملتوســـط درجــــات 

�ȄººǴǟ�ƨººǴƟƢǠǳ¦Â�ǲººǸǠǳʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ǲǯƢººǌŭ¦�ƪ ǴººǐŢ1.00- ملتوســط درجــات 0.391عنــد مســتوى الداللــة

وحتصـل القلـق اجتـاه الصـحة  �¦�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ�«ȐǠǳبعد إجرا4.5قبل العالج مقابل 4.25

بعــد إجــراء 6.5قبــل العــالج مقابــل 6.00ملتوســط درجــات 0.182عنــد مســتوى الداللــة -1.73علــى 

Đ¦�ȄǴǟ�«ȐǠǳ¦عنـد مسـتوى 1.05، أمـا يف جممـوع متوسـطات األبعـاد فتحصـلت علـى موعة التجريبيـة

0.348�ȄºǴǟ�ƪالداللة  ǴºǐŢ�Ŗǳ¦�² ƢȈǬŭ¦�©ȏƢů�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�̧ȂǸĐ6.5 قبـل العـالج مقابـل

وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود داللــة إحصــائية عنــد  �¦�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ȄººǴǟ�«ȐººǠǳبعــد إجــرا7.03

�ƨººǟȂǸĐ¦�®¦ǂººǧ¢�©ƢººƳ°®�©ƢǘººǇȂƬǷ�Ŀق و وجــد فــر ت) أو مــا يقــل عنهــا، ومنــه ال 0.05مســتوى الداللــة (

أسبوع.13بعدي ملدة اليف القياس القبلي و املفتوحةالضابطة على مقياس اهللع وخواف األماكن 

عرض نتائج الفرضية الرابعة:.5

�©ʪȂººǻ�ǒ ººǨƻ�Ŀ�ƨººǠǨƫǂǷ�ƨººȈǳƢǠǧ�¦̄�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�À¤���ȄººǴǟ�ƨººǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȈººǓǂǨǳ¦�ǎ Ǽººƫ

".املفتوحةاهللع عند املصابني برهاب األماكن 

�ƢººƬȇ¤�ǞººƥǂǷ�ǪººȇǂǗ�Ǻººǟ�Ƣººđ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ǪººȇǂǗ�Ǻººǟ�©ʭƢººȈƦǳ¦�ƨººŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈººǓǂǨǳ¦�ǽǀººǿ�¼ƾººǏ�ǺººǷ�ƾºǯƘƬǳ

h وقيمةd�ƨºƳ°®�ȂǿÂ�ǞƥƢƬǳ¦�ŚǤƬŭ¦�ȄǴǟ�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ǲǬƬǈŭ¦�ŚǤƬŭ¦�ŚƯϦ�̈Ȃǫ�ƨǧǂǠŭ

كما نستطيع التأكد من خالله على درجة فعالية العالج.املفتوحةنوبة اهللع وخواف األماكن 

أوال من خالل املعادلة التالية:hمت حساب مربع إيتا
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h




" التجريبية مربع T"هي نتيجة:hଶحيث

متثل درجة احلرية 

h=0.96

اليت تعين حجم األثر من خالل املعادلة:ومت حساب قيمة 

=
h

h

.ૢૠ = 

�"34"اجلدول ȆǈǨǼǳ¦�«ȐǠǴǳ�ŚƯƘƬǳ¦Â�ƨȈǴǟƢǨǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�śƦȇ

مرتفع جدامرتفعفوق املتوسطمتوسطضعيف

0.200.500.600.80≤1

«�"35"اجلـــدول  ¦ȂºººƻÂ�ǞºººǴŮ¦�ƨºººƥȂǻ�ǒ ºººǨƻ�Ŀ�ǽŚºººƯϦÂ�ȆºººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐºººǳ¦�ƨºººȈǳƢǠǧ�ÃƾºººǷ�ƶºººǓȂȇ

:املفتوحةاألماكن 

قوة التأثري والفاعليةT2Tdf2dالقيم

ȏ©حسب ƢĐ مرتفع جدا8.8377.9630.969.7¦

�» ¦ȂººƻÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ȄºǴǟ�ȆºǠǸŪ¦�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�ƨºȈǳƢǠǧ�ǚºƷȐǻ�¾ÂƾººŪ¦�¾Ȑºƻ�ǺºǷ

�ǞǨƫǂǷ�ƾƳ�ŚƯϦÂ�ƨȈǳƢǠǧ�Â̄�ȂǿÂاملفتوحةاألماكن 

عرض نتائج الفرضية اخلامسة:.6

¤�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢǐƷةق دالو تنص الفرضية اخلامسة على: "يوجد فر 

".العالجي وبعده¤ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳفكار اخلوافية يف القياس قبلالتجريبية على مقياس األ

�ȆƟƢºǐƷȍ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢºȈƦǳ¦�ƨºŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈºǓǂǨǳ¦�ǽǀºǿ�¼ƾºǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǴل

�©ʭƢºººȈƦǳ¦�ƨºººŪƢǠŭSPSS كمـــا مت قيـــاس مبعامـــل ،"T" ق بـــني درجـــات متوســـطات أفـــراد و لدراســـة الفـــر



الفصل السادس                                                                         عرض ومناقشة النتائج

195

�² ƢººȈǬǷ�©ȏƢºººů�ǺººǷ�¾Ƣººů�ǲºººǯ�Ŀ�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦كـــار اخلوافيــة يف القيــاس قبـــلاألف�ƲǷʭŐºººǳ¦� ¦ǂººƳ¤

التجريبية:"T"يبني قيمة "36"واجلدول العالجي وبعده، 

ــــــــــة  مســــــــــتوى الدالل

املعنوية

"T" القياس البعدي القياس القبلي

أبعاد املقياس

ـــــــاري  االحنـــــــراف املعي

للمجاالت

متوســــــــــــــــــــطات 

درجــــــــــــــــــــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

االحنـــــــــــــــــــــــــراف 

املعيـــــــــــــــــــــــــــــاري 

للمجاالت

متوســـــــــطات 

درجـــــــــــــــــــات 

©ȏ ƢĐ ¦

0.003 8.53 1.82 9.00 4.19 21.25 املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوف 

االجتماعية

0.004 8.03 1.00 9.5 3.36 27.00 املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوف 

اجلسدية

0.003 8.28 1.41 9.25 3.77 24.12 جمموع املتوسطات

يظهــر اجلـــدول الفــرق احلاصـــل بــني متوســـطات درجــات القيـــاس قبــل العـــالج وبعــده لكـــل مـــن 

ـــة 8.53املخـــاوف االجتماعيـــة والـــيت حتصـــلت علـــى  حيـــث كـــان متوســـط 0.003عنـــد مســـتوى الدالل

�¾ƢººĐ¦�©ƢººƳ°®21.25 بعــد إجــراء العــالج، واملخــاوف 9.00قبــل إجــراء العــالج يف حــني اخنفــض إىل

قبل إجراء 27.00ملتوسط درجات بلغ 0.004عند مستوى الداللة 8.03على اجلسدية اليت حتصلت 

عنـد مسـتوى 8.28بعد العالج، أما يف جمموع متوسـطات األبعـاد فتحصـلت علـى 9.5العالج مقابل 

بعـد إجـراء العـالج. 9.25قبـل العـالج مقابـل 0.003�ǢǴƥ�©ƢƳ°ƾǳ¦�©ƢǘǇȂƬǷ�̧ȂǸĐ24.12الداللة 

�²ق و ة على وجود فر يف ذلك داللة إحصائي ƢºȈǬǷ�ȄºǴǟ�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�®¦ǂºǧ¢�©ƢºƳ°®�©ƢǘºǇȂƬǷ�Ŀ

.وبعده¤ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳفكار اخلوافية يف القياس قبلاأل

عرض نتائج الفرضية السادسة:.7

¤�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢǐƷةق دالو وجد فر ت"تنص الفرضية السادسة على:

��ÄƾǠƦǳ¦�² ƢȈǬǳ¦�Ŀ�ƨȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣǰǧȋ¦�² ƢȈǬǷ�ȄǴǟ�ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦Â�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦
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�ȆƟƢºǐƷȍ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢºȈƦǳ¦�ƨºŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈºǓǂǨǳ¦�ǽǀºǿ�¼ƾºǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǴل

�©ʭƢºººȈƦǳ¦�ƨºººŪƢǠŭSPSS كمـــا مت قيـــاس مبعامـــل ،"T" ق بـــني درجـــات متوســـطات أفـــراد و لدراســـة الفـــر

�² ƢºȈǬǷ�©ȏƢºů�ǺǷ�¾Ƣů�ǲǯ�Ŀ�ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦Â�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦ األفكـار اخلوافيـة يف القيـاس بعـد

¦�ȄǴǟ�ƲǷʭŐǳ¦� ¦ǂƳ¤��Ƕǫ°�¾ÂƾŪ¦Â��ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ37 يبني قيمة ""T":التجريبية

مستوى الداللة 

املعنوية

"T" ƨȈƦȇǂ ƴ Ƭǳ¦�ƨǟȂ Ǹ Đ ¦ ƨǘ ƥƢǔ ǳ¦�ƨǟȂ Ǹ Đ ¦ أبعاد املقياس

االحنراف 

املعياري 

للمجاالت

متوسطات 

درجات 

©ȏ ƢĐ ¦

االحنراف 

املعياري 

للمجاالت

متوسطات 

درجات 

©ȏ ƢĐ ¦

0.035 3.65 1.82 9.00 4.12 17.00 املخاوف 

االجتماعية

0.007 6.6 1.00 9.5 3.51 23.5 املخاوف 

اجلسدية

0.021 5.12 1.41 9.25 3.31 20.25 جمموع املتوسطات

�²ةق احلاصلو يظهر اجلدول الفر  ƢºȈǬǳ¦�Ŀ�ƨǘƥƢºǔǳ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�©ƢƳ°®�©ƢǘǇȂƬǷ�śƥ

عنـد 3.65بعد العالج املقدم للمجموعة التجريبية لكل من املخـاوف االجتماعيـة والـيت حتصـلت علـى 

للمجموعة الضابطة مقابـل ƢƳ°®�ǖǇȂƬŭ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ŁƢǐǳ17.00©�0.035مستوى الداللة، 

0.007عنـد مسـتوى الداللــة 6.6للمجموعـة التجريبيـة، واملخـاوف اجلسـدية الــيت حتصـلت علـى 9.00

�©ƢƳ°ƾºººººǳ¦�ǖºººººǇȂƬǷ�ÀƢºººººǯ�Ʈ ºººººȈƷ�ƨºººººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººººǟȂǸĐ¦�ŁƢººººǐǳ23.5 9.5للمجموعـــــة الضـــــابطة مقابـــــل

عنــد مســتوى الداللـــة 5.12يف جممــوع متوســطات األبعــاد فتحصــلت علــى للمجموعــة التجريبيــة، أمــا 

0.021�©ƢǘººǇȂƬŭ¦�̧ȂººǸů�ǢººǴƥ�Ʈ ººȈƷ�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ŁƢººǐǳ20.25ة مقابــل للمجموعــة الضــابط

يف متوســطات درجــات أفــراد ق و داللــة إحصــائية علــى وجــود فــر هــذهيف و للمجموعــة التجريبيــة؛9.25

ǟ�ƨǘƥƢºººǔǳ¦Â�ƨºººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�ȆºººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐºººǳ¦� ¦ǂºººƳ¤�ƾºººǠƥ�² ƢºººȈǬǳ¦�Ŀ�ƨºººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºººǰǧȋ¦�² ƢºººȈǬǷ�ȄºººǴ

ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ŁƢººǐǳ، كمــا نالحــظ ارتفــاع يف مســتوى الداللــة يف األبعــاد اجلســدية علــى حســاب

األبعاد االجتماعية وذلك راجع إىل طبع العالج املقدم.
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عرض نتائج الفرضية السابعة: .8

¤�ƨºººǟȂǸĐ¦�©ƢºººƳ°®�ǖºººǇȂƬǷ�śºººƥ�ƢȈƟƢºººǐƷةق دالـــو وجـــد فـــر تتـــنص الفرضـــية الســـابعة علـــى:" ال 

الضابطة يف القياس القبلي والبعدي على مقياس األفكار اخلوافية". 

�ȆƟƢºǐƷȍ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢºȈƦǳ¦�ƨºŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈºǓǂǨǳ¦�ǽǀºǿ�¼ƾºǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǴل

�©ʭƢºººȈƦǳ¦�ƨºººŪƢǠŭSPSSاس مبعامـــل ، كمـــا مت قيـــ"T" ق بـــني درجـــات متوســـطات أفـــراد و لدراســـة الفـــر

�² ƢºººȈǬǷ�©ȏƢºººů�ǺºººǷ�¾Ƣºººů�ǲºººǯ�Ŀ�ƨǘƥƢºººǔǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦ األفكـــار اخلوافيـــة يف القيـــاس قبـــل وبعـــدا إجـــراء

�Ƕǫ°�¾ÂƾŪ¦Â�ƲǷʭŐǳ¦"38" يبني قيمة"T":التجريبية

مستوى الداللة 

املعنوية

"T" القياس البعدي القياس القبلي

املقياسأبعاد 

االحنراف 

املعياري 

للمجاالت

متوسطات 

درجات 

©ȏ ƢĐ ¦

االحنراف 

املعياري 

للمجاالت

متوسطات 

درجات 

©ȏ ƢĐ ¦

0.638 0.52 4.12 17.5 4.99 17.75 املخاوف 

االجتماعية

0.08 2.61 3.51 23.5 3.40 22.25 املخاوف 

اجلسدية

0.359 1.04 3.81 20.5 4.19 20.00 املتوسطاتجمموع 

بـني متوسـطات درجـات القيـاس القبلـي والبعـدي لكـل ةق حاصلو يظهر اجلدول عدم وجود فر 

ملتوســط درجــات 0.638عنــد مســتوى الداللــة، 0.52مــن املخــاوف االجتماعيــة والــيت حتصــلت علــى 

«�¦17.5�Ŗºǳ¦�ƨȇƾºǈŪقبل العالج مقابل 17.75 ÂƢºƼŭ¦Â��ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�ȄºǴǟ�«ȐºǠǳ¦� ¦ǂºƳ¤�ƾºǠƥ

بعـــد 23.5قبـــل العـــالج و22.25ملتوســـط درجـــات 0.08عنـــد مســـتوى الداللـــة -2.61حتصـــلت علـــى 

�ȄººǴǟ�ƪ ǴººǐƸƬǧ�®ƢººǠƥȋ¦�©ƢǘººǇȂƬǷ�̧ȂººǸů�Ŀ�ƢººǷ¢��ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ȄººǴǟ�«ȐººǠǳ¦� ¦ǂººƳ¤1.04- عنــد

ــــدرجات بلــــغ قبــــل العــــالج ȂººººǸĐ¸0.359مســــتوى الداللــــة  بعــــد 20.5مقابــــل 20.00متوســــطات ال

) أو مــا يقــل عنهــا، 0.05وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (العــالج؛
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�Ŀ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�²ومنــه ال يوجــد فــرق  ƢººȈǬǷ�ȄººǴǟ�ƨǘƥƢººǔǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�®¦ǂººǧ¢�©ƢººƳ°®�©ƢǘººǇȂƬǷ�Ŀ

سبوع.أ13بعدي ملدة الالقياس القبلي و 

عرض نتائج الفرضية الثامنة: .9

���¦�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ǺººǷ�ǲȇƾººǠƬǳ¦�Ŀ�¾ƢººǠǧ�¬ŗººǬŭ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳتــنص الفرضــية الثامنــةȄººǴǟ

".املفتوحةلدى املصابني بنوبة اهللع وخواف األماكن 

ƢƬȇ¤�ǞƥǂǷ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ƨŪƢǠǷ�Ļ�ƨȈǓǂǨǳ¦�ǽǀǿ�¼ƾǏ�ǺǷ�ƾǯƘƬǳh وقيمة

d�°Ƣººǰǧȋ¦�ƨººƳ°®�ȂººǿÂ�ǞƥƢººƬǳ¦�ŚººǤƬŭ¦�ȄººǴǟ�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�Ȃººǿ�Äǀººǳ¦�ǲǬƬººǈŭ¦�ŚººǤƬŭ¦�ŚººƯϦ�̈Ȃººǫ�ƨººǧǂǠŭ

كما نستطيع التأكد من خالله على درجة فعالية العالج.،اخلوافية

أوال من خالل املعادلة التالية:hمت حساب مربع إيتا

h




" التجريبية مربع T"هي نتيجة:hଶحيث

متثل درجة احلرية 

h=0.95

اليت تعين حجم األثر من خالل املعادلة:ومت حساب قيمة

=
h

h

ૡ.ૡ = 

�"39"اجلدول ȆǈǨǼǳ¦�«ȐǠǴǳ�ŚƯƘƬǳ¦Â�ƨȈǴǟƢǨǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�śƦȇ

مرتفع جدامرتفعفوق املتوسطمتوسطضعيف

0.200.500.600.80≤1
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األفكار اخلوافية:Ŀ�ǽŚƯϦÂ�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ƨيوضح مدى فعالي"40"اجلدول 

قوة التأثري والفاعليةT2Tdf2dالقيم

©ȏ ƢĐ ¦�Ƥ ǈ Ʒ7.8561.6230.968.81مرتفع جدا

عرض نتائج الفرضية التاسعة:.10

�̈ƾºǋ�ǺºǷ�¬ŗǬŭ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ǒ Ǩź���ȄǴǟ�ƨǠǇƢƬǳ¦�ƨȈǓǂǨǳ¦�ǎ Ǽƫ�ǾºǴȇƾǠƫ�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ

لألفكار اخلوافية".

نتـائج احلـاالت يف كـل متوسـطات جممـوع للتأكد من صحة هذه الفرضية قـام الباحـث مبطابقـة 

واســتبيان األفكــار اخلوافيــة مــن خــالل األعمــدة املفتوحــةمــن مقيــاس اضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن 

�ǂºƯ¤�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǞƳ¦ǂƫ�ƢǼǳ�ƶǓȂȇ�Äǀǳ¦�ňƢȈƦǳ¦�ǶǇǂǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷÂ�©ȏƢū¦�µ ǂǟ�Ŀ�ƨǓÂǂǠŭ¦�̈ƾǟƢǐǳ¦

تراجع األفكار اخلوافية لدى احلاالت:

يوضــح تراجــع كــل مــن اضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن املفتوحــة واألفكــار "18"رســم بيــاين 

اخلوافية:

إثــر 0.9إىل 8.57توســط درجــات مقيــاس نوبــة اهللــع مــنحيــث يوضــح الرســم البيــاين تراجــع م

، كمـا الحـظ الباحـث أثنـاء إجـراء العـالج 1.41إىل 24.12تراجع متوسط درجة األفكار اخلوافيـة مـن 
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لع  رسم بیاني یوضح انخفاض كل من نوبات الھ
وخواف األماكن المفتوحة واألفكار الخوافیة 

األفكار الخوافیة

نوبة الھلع وخواف األماكن 
المفتوحة
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خاصـة ،أن احلاالت تنخفض لديهم شدة األعراض عند تراجع درجة األفكار اخلوافيـة املوجـودة لـديهم

Ƣººđ�ǶǰƸƬººǳ¦�Ľ�ǺººǷÂ�ƢǿƾººǏǂƥ�©ȏƢººū¦�¿ȂººǬƫ�ƢǷƾººǼǟ، وهــذا مــا مت عرضــه يف عــرض احلــاالت حيــث تبــني

�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦Â�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�ƨºƳ°ƾǳ�Ä±¦ȂºƬŭ¦�ǞºƳ¦ŗǳ¦�Ǻǟ�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǓÂǂǠŭ¦�̈ƾǟƢǐǳ¦�̈ƾǸǟȋ¦

�ƪ ȈǬƥ�ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǼȈǠǳ¦�ƾǼǟ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƨƳ°®�À¢�śƷ�Ŀ��ƢȀǼǷ�ƨȇƾǈŪ¦�ƨǏƢƻ على حاهلا كما بقيت

وهذا الثبات راجع إىل ثبات األفكـار اخلوافيـة املوجـودة لـدى ،األفكار اخلوافية هي األخرى على حاهلا

يبني لنا ذلك:  "19"احلاالت والرسم البياين 

�ǺǯƢºººǷȋ¦�» ¦ȂºººƻÂ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ǺºººǷ�ǲºººǯ�°¦ǂǬƬºººǇ¦Â�©ƢºººƦƯ�ǚºººƷȐǻ�Ʈ ºººȈƷلـــدى العينـــة املفتوحـــة

«�¦�ǺǯƢººǷȋحيــث بقيــت متو ،الضــابطة ¦ȂººƻÂ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�©ƢººƳ°®�ǖººǇحيــث ،علــى حاهلــااملفتوحــة

20، أما استبيان األفكار اخلوافية فتحصل قبل العالج على بعده7.03قبل العالج و6.5ى حتصل عل

حيث بقيت النتائج على حاهلا. 20.5أما بعد العالج على 

�ƨǌ ǫƢǼǷ��ƢȈǻʬ:وتفسري النتائج يف ضوء الفرضيات والدراسات السابقة:حتليلالنتائج

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية األوىل والدراسات السابقة:.1

أن هناك فرق بني القياس قبلمن خالل عرضنا لنتائج الفرضية األوىل للعينة التجريبية ظهر لنا

عنـد مسـتوى الداللـة )8.83(وهو فرق إجيايب ومرتفع لصاحل القياس البعدي بلـغ وبعده،إجراء العالج

)0.008(�ǺººǷ�ǒ ººǨŬ¦�Ŀ�śǳƢººǠǧ�ȆººǠǸŪ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦Â�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�À¢�řººǠȇ�¦ǀººǿÂ��

األفكار الخوافیة

نوبة الھلع
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اف رسم بیاني یوضح ثبات كل من نوبات الھلع  وخو
األماكن العمومیة واألفكار الخوافیة 

األفكار الخوافیة

نوبة الھلع
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يف ما ، 1.75إىل 8.57حيث تراجع جمموع املتوسطات من املفتوحةدرجة نوبة اهللع وخواف األماكن 

، حيـث تراجـع )0.003(عنـد مسـتوى الداللـة )8.53(عراض واليت ظهـرت نتيجـة الفـرق فيهـا خيص األ

·�ȐºǠǳ¦�Ŀ�ƨǴǸǠƬºǈŭ¦�©ƢºȈǼǬƬǳ¦�Ǻºǟ�Ʋºƫʭ»�0.5إىل 9.75جمموع املتوسطات مـن  ȂºƸǴŭ¦�ǞºƳ¦ŗǳ¦�¦ǀºǿÂ

املعــــريف الســــلوكية والــــيت تركــــز علــــى األعــــراض الفيزيولوجيــــة بشــــكل خــــاص خاصــــة التعــــريض لألعــــراض 

عنــــد مســــتوى الداللــــة )19.36(الفيزيولوجيــــة، أمــــا درجــــة نوبــــة اهللــــع والــــيت كــــان حاصــــل الفــــرق فيهــــا 

حيــث أن هــذا راجــع إىل تركيــز املعــاجل 1.5إىل 13.25وســطات مــن حيــث تراجــع جممــوع املت)0.000(

ƫ�Ŗǳ¦Â�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƨƳ°®�ǺǷ�ǒ ǨŬ¦�ȄǴǟ ثر عليها األعراض الفيزيولوجية املسببة الرتفاعها كما يرجع ؤ

الباحث هذا الرتاجع إىل نوعية العالج الذي يركز على الطريقة التثقيفية والتعريضية ألعـراض نوبـة اهللـع 

والــيت هــي األخــرى كــان املواقــف اخلوافيــةوأســباب تكــرر هــذه النوبــة مــن جهــة أخــرى، أمــا مــن جهــة 

8.25حيـث تراجـع جممـوع املتوسـطات مـن )0.021(عند مستوى الداللة )4.42(حاصل الفرق فيها 

ويرجــع الباحــث هــذا الرتاجــع يف عــدد األمــاكن الــيت كانــت تتجنبهــا احلــاالت إىل تراجــع كــل 1.25إىل 

�µمــن درجــة  ¦ǂººǟȌǳ�ǒ ȇǂººǠƬǳ¦Â�ĿǂººǠŭ¦� ƢººǼƦǳ¦�̈®Ƣººǟ¤�©ƢººȈǼǬƫ�ń¤�ǞººƳ¦ǂǳ¦�ƨººȀƳ�ǺººǷ�̈°ǂººǰƬŭ¦�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ

اليت هي األخـرى لعبـت دورا أساسـيا ،الفيزيولوجية ومن جهة أخرى تقنيات التعريض للمواقف اخلوافية

عنــد )5.74(والــيت كــان حاصــل الفــرق فيهــايف درجــة املواقــف التجنبيـة يف تراجـع املواقــف اخلوافيــة، أمــا 

حيــث يرجــع الباحــث 4.00إىل 6.25حيــث تراجــع جممــوع املتوســطات مــن )0.01(مســتوى الداللــة 

والـــذي هـــو اآلخـــر كـــان القلـــق املتوقـــعهـــذا إىل نفـــس األســـباب الـــيت ذكرهـــا يف املواقـــف اخلوافيـــة، أمـــا 

إىل 7.25حيث تراجع جمموع املتوسطات من)0.018(عند مستوى الداللة )4.7(حاصل الفرق فيه 

يرجــع الباحــث هــذا الرتاجــع إىل تقنيــة الرصــد الــذايت لألفكــار اخلوافيــة وجــدول القلــق الــذي أدى 2.25

¦ƨºǴƟƢǠǳ¦Â�ǲºǸǠǳʪ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�ǲǯƢºǌŭحصر القلق والتعرف علـى أسـبابه أال وهـي األفكـار اخلوافيـة، أمـا إىل

حيث تراجع جممـوع )0.002(عند مستوى الداللة)9.92(واليت هي األخرى كان حاصل الفرق فيها 

0.75�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ǺºººǷ�ǲºººǯ�ŚƯƘºººƬƥ�©ȏƢºººū¦�ȆºººǟÂ�ƨºººƳ°®�ń¤�ǞºººƳ¦°�¦ǀºººǿÂإىل 7.75املتوســـطات مـــن 

والســلوكيات التجنبيــة علــى اجلانــب املهــين والعالئقــي ويرجــع هــذا الباحــث إىل الــدور التوعــوي للعــالج 
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ººǇÂ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ŚººƯϦ�ȄººǴǟ�©ȏƢººū¦�Ǧ ººȈǬưƫÂ�ǶȈººǴǠƫ�ȄººǴǟ�¿ȂººǬȇ�Ʈ ººȈƷ لوكيات التجنبيــة علــى كــل مــن

عنـد مسـتوى الداللـة )9.89(صـل علـى فـرق والـذي حتالقلق اجتاه الصـحةاحلياة املهنية والعالئقية، أما 

وهـذا الرتاجـع امللحـوظ يرجعـه الباحـث 0.75إىل 7.75حيث تراجع جمموع املتوسطات مـن )0.002(

�°Ƣººººǰǧϥ�ǞººººǴŮ¦�©ʪȂººººǼǳ�ƨººººȈƯ°Ƣǰǳ¦Â�ƨººººƠǗƢŬ¦�©ȐȇÂƘººººƬǳ¦�ƾººººȈǼǨƫ�ȄººººǴǟ�ǾººººǴǰƥ�ǶƟƢººººǬǳ¦�ȆººººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººººǳ¦�ń¤

�ƨȈǠǫ¦ÂÂ�ƨȈǻȐǬǟ�ǂưǯ¢�Ãǂƻ¢�©ȐȇÂϦÂ

إن هـــذا الرتاجـــع امللحـــوظ يف متوســـطات الـــدرجات يف القيـــاس البعـــدي  أمـــام القيـــاس القبلـــي  

�©ʪȂǻ�ǺǷ�ǲȇƾǠƬǳ¦Â�ǒ ǨŬ¦�Ŀ�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�Ǻǟ�Ʋƫʭ�² ƢȈǬŭ¦�©ȏƢů�ŕǋ�ĿÂ�©ȏƢū¦�ǞȈŦ�ƾǼǟÂ

علـــى ¤�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ƨºººƳ°®�Ŀ�Őºººǯ¢�¼ǂºººǧ�ǚºººƷȐǻ�ƢºººǼǻ¢�ȏ،املفتوحـــةاهللـــع املصـــحوبة مبخـــاوف األمـــاكن 

ǞºººǴŮ¦�ƨºººƥȂǻ�µ ¦ǂºººǟ¢�ȄºººǴǟ�Ǆºººǯǂȇ�Äǀºººǳ¦�«ȐºººǠǳ¦�ƨºººǠȈƦǗ�ń¤�ǞºººƳ¦°�¦ǀºººǿÂ�©ȏƢºººĐ¦�Ȇºººǫʪ�§ ƢºººǈƷ أكانـــت

�ǞººƳ¦°�¦ǀººǿÂ�ƢȀººǓ¦ǂǟϥ�ƢººȈǟÂ�ǂººưǯ¢�ƪاألعــراض فيزيولوجيــة أو نفســية معرفيــة ƸƦººǏ¢�©ȏƢººū¦�À¢�Ʈ ººȈƷ��

يزيولوجيـة إىل كل من التقنيات السلوكية املستخدمة من إعـادة التأهيـل التنفسـي والتعـريض لألعـراض الف

�µ،واملواقف اخلوافية والتقنيات املعرفية من إعادة التأهيـل املعـريف والرصـد والضـبط الـذايت ƢºǨŵ¦�ŅƢºƬǳʪÂ

وهذا األخري ،يف شدة أعراض نوبة اهللع التدرجيي يؤدي إىل اختفاء األعراض إما بصورة كلية أو جزئية

ومـن مث ،املفتوحـةعراض اخلـواف مـن األمـاكن  ختفاء اجلزئي أو التام ألااليؤدي بدوره إىل اخنفاض أو 

فتظهــــر ســــلوكيات تكيفيــــة يف مكــــان الســــلوكيات ،التكيـــف مــــع املواقــــف اخلوافيــــة والــــيت كــــان يتجنبهــــا

كما أن هذا راجع إىل التناسق املوجود بني خمتلف التقنيـات السـلوكية واملعرفيـة الـذي أدى إىل ،التجنبية

تكيــف احلــاالت وتراجــع امللحــوظ يف أعراضــهم، وقــد جــاءت هــذه النتــائج مطابقــة ومتفقــة مــع نتــائج 

�ǲººººưǷ�¾ƢººººĐ¦�¦ǀººººǿ�Ŀ�ƪ ººººȇǂƳ¢�Ŗººººǳ¦�ƨǬƥƢººººǈǳ¦�©ƢººººǇ¦°ƾǳ¦�ǺººººǷ�ƾººººȇƾǠǳ¦ســــوكول وبيــــك وآخــــرون دراســــة

)Sokol, Beck et al, 18حالة تعاين من اضطراب اهللـع، ومت تطبيـق 17واليت أجريت على )1989

حصة خمتلف يف العالج املعريف اليت ركزت على التأويالت اخلاطئة لألعـراض اجلسـدية للقلـق، التعـريض 

�ƪ ǟƢǘƬºǇ¦�ƢºǸǯ��«ȐǠǳ¦� ƢȀƬǻ¦�ƾǠƥ�ǂǨǐǳ¦�ƨƳ°®�ń¤�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƪ ǔǨŵ¦�ƾǫÂ�ǞǴȀǴǳ�ĿǂǠŭ¦�ǲȇƾǠƬǳ¦Â

Beck(احلـاالت أن تـؤول قلقهـا بصـورة أكثـر عقالنيـة وواقعيـة et Clark 2010 كمـا أثبتتـه .)325:
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,Sokol(بيـك وسـوكول وكـالرك وآخـروندراسـة Beck, Clark et al , أجريـت الدراسـة )1992

أسـبوع، مقابـل 12حالة تعاين من نوبة اهللع قصد التعرف على فعالية العالج املعريف الفـردي 33على 

أســـابيع، أظهـــرت الدراســـة أن العـــالج اجلمـــاعي املختصـــر فعـــال 8العـــالج املعـــريف اجلمـــاعي املختصـــر 

بـــنفس درجـــة العـــالج الفـــردي، يف حـــني أن العـــالج املعـــريف الفـــردي أبـــدى فعاليـــة يف عـــالج االكتئـــاب 

�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ǂǐƬƼŭ¦�Ȇǟ)Beckاميف العالج اجل%87مقابل %71والقلق املعمم بنسبة  & Clark

2010 Marchand(مارشوند وديـون دراسةكما أثبتته.)325: & Dion, الـيت هـدفت إىل )1998

�§ ¦ǂǘºǓȏ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳ¦�ƨºǟƢų�ȄºǴǟ�ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�ǪºǴǬǳ¦�©ʮȂƬºǈǷ�Ǧ ǴƬű�ŚƯϦ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦

«�¦�ƨºǇ¦°ƾǳاملفتوحةاهللع وخواف األماكن  ƾºē�ƢºǸǯ��ŀƢºǠŭ¦�» ǂºǗ�ǺºǷ�ǾºƳȂŭ¦Â�ļ¦ǀºǳ¦�ǾºȈƳȂƬǳ¦�ǾȈǴǰºǌƥ

�» ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�§ ¦ǂǘºǓȏ�ǎ ºǐƼŭ¦�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�ȆºƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ŚƯϦ�ÃƾǷ�ƢǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ń¤

§��ƨººȀƳ�ǺººǷÂ��ƨººȀƳ�ǺººǷاملفتوحــةاملــاكن  ƢººŸȍ¦�Â¢�Ƥ Ǵººǈǳʪ�ȆǟƢººǸƬƳȏ¦�ǪººǴǬǳ¦�©ʮȂƬººǈǷ�Ǧ ººǴƬű�ȄººǴǟ

�µبدراســة ة أخــرى تقــوم هــذه األخــري  ¦ǂººǟȋ�ǾººƳȂŭ¦�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�ȄººǴǟ�ŚººƯϦ�ƢȀȇƾººǳ�ÀƢººǯ�¦̄¤

. حتصــل الباحـث علــى النتــائج التاليــة: أن مسـتوى القلــق االجتمــاعي املتوســط املفتوحــةرهـاب األمــاكن 

�ǺǯƢºººǷȋ¦�» ¦ȂººƻÂ�ǞºººǴŮ¦�§ ¦ǂǘººǓȏ�ȆǯȂǴºººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐºººǠǳ¦�ȄººǴǟ�œǴºººǇ�ŚººƯϦ�Ǿºººȇƾǳ�ƾȇƾººǌǳ¦Âاملفتوحـــة

ǳ�ƨƦǈǼǳʪ لعالجني (الذايت واملوجه).  كما أن هذين النموذجني فعاالن يف اخلفض ليس فقط من درجة

§��ǪºǴǬǳ¦Âاملفتوحةاهللع وخواف األماكن  ƢƠƬǯȏ¦�ŕƷÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǪǴǬǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�Ǧ ǴƬű�ŕƷ�ǺǰǳÂ

املعمم. 

عهـا إىل ميكن تفسري النتائج اليت توصل إليهـا الباحـث إىل عـدة عوامـل، وقـد أرجمما سبق ذكره 

�² ƢºººȈǬŭ¦�ƨºººȈǟȂǻ�ń¤�ƢºººȀǠƳ°¢�ƢºººǸǯ��ŃƢººǠǳ¦� ƢºººŴ¢�Ǧ ºººǴƬű�Ŀ�ƢºººƷƢų�Ãƾººƥ¢�Äǀºººǳ¦�ȆºººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐºººǳ¦�̈®ȂººƳ

�ƨºǼȈǠǳ¦�ń¤�ƨºǠƳ¦°�ƢºĔ¢�ƢºǸǯ��ƢȀƬǳƢƷÂ�ƢȀǓ¦ǂǟ¢�ȂŴ�©ȏƢū¦�ƨȈǟȂƫ�Ŀ�ƢȈǇƢǇ¢�¦°Â®�Ƣǔȇ¢�Ȃǿ�Ƥ ǠǴȇ�Äǀǳ¦

ǳ¦Â�ȆººǸȈǴǠƬǳ¦�ÃȂƬºǈŭ¦Â�«ȐººǠǳ¦�ǽƢººš ¦�ǲºǟƢǨƬǳ¦Â�ƨººȈǴǟƢǨǳʪ�©ǄººȈŤ�Ŗºǳ¦ ثقــايف هلـا، هــذا مــن جهـة ومــن جهــة

�Ŗººǳ¦�» Âǂººǜǳ¦Â��ǾººȈǧ�ƨǷƾƼƬººǈŭ¦�ǲƟƢººǇȂǳ¦Â�©ƢººȈǼǬƬǳ¦Â�Ƥ ȈǳƢººǇȋ¦Â�ǾººǬȈƦǘƫ�ƨººȈǨȈǯÂ�ƲǷʭŐººǳ¦�ÃȂººƬŰ�Ãǂººƻ¢

طبق فيها.  



الفصل السادس                                                                         عرض ومناقشة النتائج

204

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية الثانية والدراسات السابقة:.2

جــد تو "مــن خــالل عرضــنا لنتــائج الفرضــية الثانيــة للعينــة التجريبيــة والضــابطة والــيت تــنص علــى 

�²ةق دالــو فــر  ƢººȈǬǷ�ȄººǴǟ�ƨǘƥƢººǔǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦Â�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�®¦ǂººǧ¢�©ƢººƳ°®�©ƢǘººǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢººǐƷ¤

يف القياس البعـدي"، حيـث حتصـل الباحـث علـى فـرق إجيـايباملفتوحةاضطراب اهللع وخواف األماكن 

�ƪ ºǤǴƥ�Ŗºǳ¦Â�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�ŁƢºǐǳ�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦Â�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�śƥ�ǞǨƫǂǷÂ)9.703( عنـد مسـتوى

�ǒ)0.009(الداللة  ºǨŬ¦�Ŀ�śǳƢǠǧ�ȆǠǸŪ¦�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦Â�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�À¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ��

ƨǘƥƢººǔǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ƪ،املفتوحــةدرجــة نوبــة اهللــع وخــواف األمــاكن مــن  ººȈǬƥ�Ʈ ººȈƷ علــى حاهلــا يف حــني

² ƢºººȈǬŭ¦�©ȏƢºººů�Ǧ ºººǴƬű�Ŀ�· ȂºººƸǴǷ�ƾºººƳ�ƢǷƾºººǬƫ�ƨºººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�©ǂºººȀǛ¢، إال أننـــا نالحـــظ الفـــرق

µ ¦ǂǟȋ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ŀ�śƬǟȂǸĐ¦�śƥ�¦ƾƳ�ǞǨƫǂŭ¦،وهـذا راجـع إىل ،املواقف اخلوافية والقلق اجتاه الصـحة

Ȑưǳ¦�©ȏƢºººĐ¦�ǽǀºººǿ�ǽƢºººš ¦�ƨºººǨưǰŭ¦�«ȐºººǠǴǳ�ƨºººȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨºººǬȇǂǘǳ¦ثـــة،«Â®Ǆºººŭ¦�ǲºººǸǠǳʪ�Ʈ ºººƷƢƦǳ¦�¿Ƣºººǫ�Ʈ ºººȈƷ:

واملعـــريف الـــذي يركـــز ،الســـلوكي عـــن طريـــق التقنيـــات الســـلوكية كـــالتعريض لألعـــراض واملواقـــف اخلوافيـــة

وقـد جـاءت املواقف واملخـاوف اجتـاه الصـحة، ،ألعراضʪخاصة على التعديل املعريف لألفكار املتعلقة 

�ǲººưǷ�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�ƪ ººȇǂƳ¢�Ŗººǳ¦�ƨǬƥƢººǈǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�ǺºǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�ƲƟƢººƬǻ�ǞººǷ�ƨººǬǨƬǷÂ�ƨººǬƥƢǘǷ�ƲƟƢººƬǼǳ¦�ǽǀºǿ

Barlow(رلـو وآخـرونʪدراسة et al, هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى الفـرق بـني كـل مـن )2000

Imipramine�ȄººǴǟ�ƨººǇ¦°ƾǳ¦�ƪالعــالج املعــريف الســلوكي والعــالج الــدوائي ( ººȇǂƳ¢�ȂƦȈººǇȐƦǳʪ�«ȐººǠǳ¦Â��

ـــة تعـــاين مـــن اضـــطراب اهللـــع، أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أنـــه كـــل مـــن العـــالج املعـــريف الســـلوكي 77 حال

) فعالــة علــى حســاب البالســيبو، يف حــني ال يوجــد فــرق بــني العــالج Imipramineوالعــالج الــدوائي (

ƢººǼǿ�ǺººǰǳÂ��«ȐººǠǳ¦�ƨººȇƢĔ�Ŀ�²½�) بعــدImipramineاملعــريف الســلوكي والعــالج الــدوائي ( ƢººȈǬǳ¦� ¦ǂººƳ¤

Beck(فـرق ملحـوظ يف العـالج التتبعـي ملصـلحة العـالج املعـريف السـلوكي  & Clark 2010 :326(.

Marchand(مارشــوند وآخــرون اســةكمــا أثبتتــه در  et al, هــدفت إىل التعــرف علــى مــدى )2004

وحـده دون العـالج الـدوائي املفتوحـةفعالية العـالج املعـريف السـلوكي الضـطراب اهللـع وخـواف األمـاكن 

�ĿǂºǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�ǲºƥƢǬǷ���ƢººȈƫ¦̄�Â¢��ƢºȈǟƢŦ��ʮ®ǂººǧ�ÀƢºǯ¢�ª Ȑưººǳ¦�ǾǳƢǰºǋϥ��«ȐººǠǳʪ�§ȂƸºǐŭ¦�ȆǯȂǴººǈǳ¦
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بنســـبة متقاربــة وال يوجـــد أي فــرق يف االختبـــار . أثبتــت النتـــائج أن كــال طـــريقيت العــالج فعالــةالــدوائي

�śƳȐǠǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�©ǂȀǛ¢�Ʈ ȈƷ�ƨǘƥƢǔǳ¦�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�śƥ�¼ǂǨǳ¦�°¦ǂǣ�ȄǴǟ��ÄƾǠƦǳ¦

Ǽŭ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�§ ƢºººǈƷ�ȄºººǴǟظـــرة للعـــالج. كمـــا أثبتـــت الدراســـة التتبعيـــة أنـــه ال يوجـــد فـــرق بـــني العـــالج ت

ǣÂ�ƨȇÂ®ȋʪ�§ȂƸǐŭ¦�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦ ري املصحوب، لكن بعد سنتني من التتبـع أثبتـت الدراسـة وجـود

شـــامبلس . كمـــا جـــاءت نتـــائج الدراســـة مطابقـــة لدراســـةفـــرق لصـــاحل العـــالج املعـــريف الســـلوكي لوحـــده

Chambless(وبيرتمـان  & Peterman 2004(�ʮǂººƳ¢13 ثالثـة عشــر دراســة حـول العــالج املعــريف

�ȄǴǟ�ȐǐŢ�» ¦ȂŬ¦�µ ¦ǂǟ¢Â�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ȆǯȂǴǈǳ¦0.93 يف متوسط معامل النجاح وذلك إثرا مقارنة

71%�ºººƥ�» ¦ȂººŬ¦Â�ǞºººǴŮ¦�ǺººǷ�ÀȂǻƢººǠȇÂ�ȆǯȂǴºººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳʪ�ƪ ºººŪȂǟ�Ŗººǳ¦�©ȏƢººū¦�ǺººǷ29% مـــن

بــــــــــالسيبو، كما أظهرت نتائج الدراسـات أن فعاليـة هـــــــــذا احلـــــــــاالت وضعت يف االنتظار أو تناولت ال

العــالج تظهــر يف عــدة اضطرابـــــــات أخــرى كــاألعراض املعرفيـــــــــــــــة للهلــع، القلــق املعمــم، وبدرجــة أقــل يف 

Beck(.أعراض االكتئــــــــــــاب & Clark 2010 :325(

¦�ȆººººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººººǳ¦�ƨººººȈǳƢǠǧ�ń¤�ƨººººȈƦȇǂƴƬǳ¦Â�ƨǘƥƢººººǔǳ¦�ƨººººǟȂǸĐيرجــــع الباحــــث هــــذا الفــــرق بــــني 

وتقنياتــه املســتخدمة يف اخلفــض مــن حــدة نوبــة اهللــع والســلوكيات التجنبيــة، حيــث ظهــر علــى احلــاالت 

كما نالحظ هذا الرتاجع يف كل ،حتسن يف أعراضها وتراجع واخنفاض جد ملحوظ يف درجة نوبة اهللع

«�¦�ǺǯƢǷȋمن السلوكيات التجنبية وحىت ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�§ ¦ǂǘǓʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈƦǴǈǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦وهـذا املفتوحـة�

راجع إىل خمتلف التقنيات والتمارين العالجية املطبقة يف العالج املقرتح، يف حني بقيت العينة الضابطة 

علـــــى حاهلـــــا والـــــيت مل تتحصـــــل يف نفـــــس الوقـــــت علـــــى عـــــالج ممـــــا أدى إىل بقـــــاء أعـــــراض نوبـــــة اهللـــــع 

يف حــني الحظنـا التحســن عنــد العينـة التجريبيــة وهــذا مـا أكدتــه كــل ،ت التجنبيــة علـى حاهلــاوالسـلوكيا

الدراسات السابقة املذكورة سالفا.

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية الثالثة والدراسات السابقة:.3

أو مـا )0.05(ظهرت نتائج هذه الفرضية أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مسـتوى الداللـة 

�¼ǂººǨǳ¦�ǲººǷƢǠǷ�¿¦ƾƼƬººǇʪ�ǾººǼǟ�ǲººǬȇT يف القيــاس القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس اضــطراب اهللــع وخــواف
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¦�ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐعلـىȆºƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ǪºȈƦǘƫ� ƢºǼƯ¢�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨºǟȂǸƴǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪاملفتوحةاألماكن 

ج مطابقـــة ائحيـــث بقيـــت كـــل مـــن متوســـط الـــدرجات خمتلـــف جمـــاالت املقيـــاس علـــى حاهلـــا وهـــذه النتـــ

ــو وآخــرونʪللدراســات الســابقة لكــل مــن دراســة Barlow(رل et al, دراســة شــامبلس )2000

Chamblessوبيرتمـان ( & Peterman Marchand(مارشـوند وآخـرون )2004 et al, 2004(

�ƨººǟȂǸĐ¦�ȆººǬǴƫ�¿ƾººǠǳ�ƲƟƢººƬǼǳ¦�ǽǀººǿ�Ʈ،املــذكورة ســابقا ººƷƢƦǳ¦�ǞººƳǂȇÂ��ƲƟƢººƬǼǳ¦�ǆ ººǨǻ�ȄººǴǟ�ƪ ǴººǐŢ�Ŗººǳ¦Â

��ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǴǳ�ǖƥƢǔǳ¦

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية الرابعة والدراسات السابقة:.4

�ǒمن خالل عرضنا لنتائج الفرضية الرابعة اليت تنص  ºǨŬ¦�Ŀ�¾ƢǠǧ�¬ŗǬŭ¦�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦��

�ǺǯƢººǷȋ¦�» ¦Ȃººş�śƥƢººǐŭ¦�Ãƾººǳ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�̈ƾººǋ�ǺººǷيظهــر لنــا أن املتغــري املســتقل وهــو ."املفتوحــة

ººǸŪ¦�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦ا�ƨººƥȂǻ�ȂººǿÂ�ǲǬƬººǈŭ¦�ŚººǤƬŭ¦�ȄººǴǟ�ƨººȈǳƢǠǧ�ŅƢººƬǳʪÂ�ŚººƯϦ�Ǿººȇƾǳ�Ȇǟ

d�ŚººǤƬŭ¦�ŚººƯϦ�̈Ȃººǫ�ƨºǧǂǠŭوقيمــة hحيــث أظهـر مربــع إيتــا ،املفتوحــةاهللـع ومنــه حــىت رهـاب األمــاكن 

0.96نتيجة مفادهااملستقل على التابع حيث حتصل الباحث على = h و�ŅƢºƬǳʪd=9.7، ومبـا أن

�Ǿºȇƾǳ�«ȐºǠǳ¦�ƲǷʭŐºǳ¦�ÀƜºǧ�ǾºǼǷÂ،" فـإن درجـة التـأثري قويـة جـدا1قيمة هذه األخرية أكـرب مـن الواحـد "

ǞºººǴŮ¦�ƨºººƥȂǻ�̈ƾºººǋ�ǺºººǷ�ǒ ºººǨŬ¦�Ŀ�¦ƾºººƳ�ƨºººȇȂǫ�ƨºººȈǳƢǠǧÂ�ŚººƯϦ، و�ŅƢºººƬǳʪ درجـــة الســـلوكيات اخلوافيـــة خلـــواف

ســـوكول وبيـــك وآخـــرونالنتـــائج مطابقـــة للدراســـات الســـابقة كدراســـةوهـــذه ،املفتوحـــةاألمـــاكن 

)Sokol, Beck et al, ,Sokol(وآخرونبيك وسوكول وكالرك دراسة، )1989 Beck, Clark et

al , Marchand(مارشـوند وديـون دراسـةهـاكمـا أثبتت،)1992 & Dion, ʪو)1998 �ƨºǇ رلـو ®°¦

Barlow(وآخـرون et al, Marchand(مارشـوند وآخـرون دراسـةو)2000 et al, وكـذلك)2004

Chambless(دراسة شامبلس وبيرتمان  & Peterman 2004(.

Micheline(ميشال أالند دراسةكما أثبتت ذلك  Allard, هـدفت إىل مقارنـة اليت)2007

�ƢºȀƳÂ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳ¦�ǲºƥƢǬǷ�̈ǂºǓƢƄ¦Â�ȂȇƾºȈǨǳʪ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�Ŀيالتحالف العالج

تواجد، يف حني أظهرت الدراسة أن يف كال العالجني املفتوحةلوجه الضطراب اهللع وخواف األماكن 
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يف ،اخــتالف طفيــف يف نتــائج احلصــة األوىل لصــاحل العــالج وجهــا لوجــهمقابــلحتــالف عالجــي جيــد 

حـــني اختفـــى هـــذا االخـــتالف يف احلصـــة اخلامســـة، كمـــا أثبتـــت الدراســـة أن التحـــالف العالجـــي لـــيس 

Ǡǳʪ�ȆǈǨǼǳ¦�«ȐǠǳ¦�Ŀ�ǶȀǷ�®ƾƸŠدراسـةو س فإن تعديل املعتقدات يعترب حمدد ضروري يف العـالج. ك

.S(نتـال مو  Montel, هـدفت إىل عـالج نوبـة اهللـع مـن خـالل اسـتخدام العـالج املعـريف الـيت)2008

ƢºººǏȂƸǨǳ¦� ¦ǂºººƳ¤� ƢºººǼƯ¢�ƨºººǬǴǤŭ¦�ǺǯƢºººǷȋʪ�ƨºººǬǴǠƬŭ¦�ȆǯȂǴºººǈǳ¦الطبيـــة، يف األخـــري توصـــل الباحـــث إىل ت

�§ȂƸºººǐŭ¦�ƨºººǬǴǤŭ¦�ǺǯƢºººǷȋ¦�» ¦Ȃºººƻ�«Ȑºººǟ�Ŀ�¾ƢºººǠǧ�ƨºººȈǧ¦ȂŬ¦�Ǧ ºººǫ¦ȂǸǴǳ�ǒ ȇǂºººǠƬǳʪ�«ȐºººǠǳ¦�À¢�ƨºººƴȈƬǼǳ¦

�©ʪȂººǼƥأصــبحت تســتطيع إجــراء ف،حيــث أن احلالــة تراجــع خوفهــا خــالل مخــس حصــص فقــط،لــعاهل

ج ال يـدور حــول ذلــك بــل حــول يف حــني كــان العــال،الفحوصـات دون إظهــار درجــة معتــربة مـن القلــق

حيــث اســتطاعت احلالــة الصــعود لعــدة طوابــق بشــرط وجــود مصــاحب معهــا مــن ،الصــعود يف املصــعد

Marchand(مارشـوند وآخـرون دراسـةأجـل ذلـك. et al, هـدفت الدراسـة إىل معرفـة أي :)2009

�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǼǳ�ƶºų¢�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ǺǷ�ǲǰǋوهـي كـل مـن العـالج املفتوحـة

الفــردي بشــكل عــام والعــالج اجلمــاعي والعــالج املختصــر، حتصــل البــاحثون علــى النتيجــة أن كــل مــن 

حيـث أثبتـت الدراسـة ،املفتوحـةالنماذج الثالث العالجية فعالـة يف عـالج نوبـة اهللـع وخـواف األمـاكن 

�ªوجـــود فـــرق بـــني العينـــة الضـــابطة والتجريبيـــة لصـــاحل العينـــة التجريبيـــة،  Ȑưºººǳ¦�©ƢºººƳȐǠǴǳ�ƨƦºººǈǼǳʪ�ƢºººǷ¢

أن أحسن منوذج للعالج هو العالج اجلماعي واملختصر مـن الناحيـة املاديـة والزمنيـة، فأظهرت الدراسة 

أما العالج املختصر والفردي العام فـإن احلـاالت تتـأقلم مـع الوقـت خاصـة يف املرحلـة التتبعيـة، يف حـني 

Ŀ�µ ¦ǂººººǟȋ¦�«Ȑººººǟ�ƨººººȈƷʭ�ǺººººǷ�» ȐƬººººƻ¦�Ä¢�ǂººººȀǜƫ�Ń.مريابيــــل ســــاقون ودراســــةاالختبــــار البعــــدي

.C(وبالغنـول  Mirabfl-Sarron & A. Plagnol , التعـرف علـى التمثـل إىل هـدفت الـيت)2009

والعالج املعريف السلوكي، حيث قام الباحث بتتبع حالـة واحـدة تعـاين املفتوحةاملكاين لرهاب األماكن 

ȂǼººǇ�ǆ¦©املفتوحــةمــن رهــاب األمــاكن  ººŨ�̈ƾººŭ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǼƥ�ƨƥȂƸººǐǷ، والــيت اســتفادت مــن عــالج

معــريف ســلوكي خــالل هــذه املــدة، والغــرض مــن الدراســة مالحظــة التغــريات الــيت حتــدث علــى احلالــة يف 

هــــذه املــــدة مــــن خــــالل تطبيقــــه لتقنيــــة التأهيــــل التنفســــي، االســــرتخاء، التعــــريض للمواقــــف اخلوافيــــة أو 
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التأهيـــل املعـــريف، خـــالل أربعـــة األشـــهر األوىل تعرفـــت احلالـــة علـــى أفكارهـــا التحصـــني التـــدرجيي، إعـــادة

�Ƥ ºǿ̄ �ƢǸǯ��§ ¦ǂǘǓȏʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ʪȂǠǐǳ¦�ŚȈǈƫ�ǺǷ�ƨǳƢū¦�ǺǰŤ�ĿǂǠŭ¦�ǲȈǿƘƬǴǳ�ƢǠƦƫÂ�ǂǘŬʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦

كـم الباحث إىل البحث عن املخططات املعرفية الالتوافقية اليت تعاين منها احلالة ومتثلت يف: خمطـط احل

؛ خمطـــط اهلشاشـــة والـــتحكم ؛ خمطـــط العرفـــان ورد اجلميـــل، وخمططـــات تلعـــب دور يف الوصـــف الـــذايت 

للحالة، كما قام الباحث بتتبع التارخيي هلذه املخططات والعمل على تصحيحها، وبعد هذه املـدة مـن 

ي التعرف على التتبع وصل الباحث إىل أن نظرة املعاجل قد تكون متعددة األبعاد: على املستوى العياد

�ǪººǧÂ�ǂººȀǜȇ�ƨººǳƢū¦�ƺººȇ°ʫ�À¢�ƨȈǯȂǴººǈǳ¦�ƨººȈǧǂǠŭ¦�ƨººƥ°ƢǬŭ¦�ÃȂƬººǈŭ¦�ȄººǴǟ��«ȐººǠǳ¦�ǽƢººš ¦�Ƣººǿ°ȂǘƫÂ�µ ¦ǂººǟȋ¦

,Barlow(االقرتاحــات الوظيفيــة لبــارلو  ؛ علــى املســتوى الظــاهري أن التمثــل املكــاين لرهــاب )1988

�ǲºƷ¦ǂǷ�ǺºǷ�ƨºǴƷǂǷ�ǲǯ�Ŀ�ƨǳƢūʪراجع إىل التمثل املوضوعي للمعاش النفسي اخلاص املفتوحةاألماكن 

Joannie(جون بواير بيسون وآخـرون دراسـةكما أثبتت العالج. Poirier-Bisson et al, 2010(

ʪ¦ǂǘºǓȏ�ȆƟ¦Âƾºǳ¦�«ȐºǠǳ¦Â�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂºǠŭ¦�«ȐºǠǳ¦�ǺºǷ�ǲºǯ�ƢºȀƬƦƯ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǴǟƢǨǳ¦�ƨǧǂǠǷ�Ŀ�ƪ©�اليت ǴưŤ

«�[القلــــــق  ¦ȂºººººººŬ¦��ƨºººººººǏƢŬ¦�» ÂƢºººººººƼŭ¦��ǞºººººººǴŮ¦�©ʪȂºººººººǻســـــــنة 28عـــــــرب ]االجتمـــــــاعي، القلـــــــق املعمـــــــم

)1980/2008(śººƳȐǠǳ¦�Ǻȇǀººǿ�Ŀ�ƨǬƥƢººǈǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǨȈººǋ°¢�ń¤�̧ȂººƳǂǳʪ�Ǯ ººǳ̄Â، حيــث أثبتــت

�À¢�ƪ ººƬƦƯ¢�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�ǒ ººǠƥ�À¢�śººƷ�Ŀ�ƢººǠǷ�ʭƢººǯ�¦̄¤�ƨººǏƢƻ�śººƳȐǠǳ¦�Ȑººǰǳ�ƨººǛȂƸǴǷ�ƨººȈǳƢǠǧ�ƨººǇ¦°ƾǳ¦

العـــالج املعـــريف الســـلوكي أكثـــر فعاليـــة خاصـــة للمـــدى البعيـــد.  كمـــا أثبتـــت ذلـــك دراســـات جانبيـــة يف 

Ghassan(غسـان البعلبكـي دراسـةكالعـالج املعـريف السـلوكي لنوبـة اهللـع   El-Baalbaki, 2008(

العالقـــات احلميميـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة [هـــدفت هـــذه الدراســـة إىل التعـــرف علـــى أثـــر التفاعـــل الزواجيـــة 

§�¦�ǞººººǴŮ]والتفاعــــل بشــــكليه اإلجيــــايب والســــليب لوضــــعية مــــا ¦ǂǘººººǓʪ�śƥƢººººǐŭ¦�Ãƾººººǳ�ǲǯƢººººǌŭ¦�ǲººººƷ�Ŀ

على االضطراب نفسه من جهة، ومن جهة أخرى ]كل من الزوج والزوجة[املفتوحةوخواف األماكن 

ǀººǿ�°ʬ¡�ǲººǛ�Ŀ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǴǳ¦�املفتوحــةمــدى اســتجابة اضــطراب اهللــع وخــواف األمــاكن 

أدى إىل ظهــور أعــراض ذات أكــدت الدراســة أن التفاعــل الســليبالتفاعــل يف حــل املشــكالت، حيــث

اجتـــاه العـــالج، يف حـــني اظهـــرت النتـــائج أبـــدت اســـتجابة ضـــعيفة و مســـتوى شـــديد قبـــل إجـــراء العـــالج 



الفصل السادس                                                                         عرض ومناقشة النتائج

209

¨ƾƷ�ǲǫ¢�µ ¦ǂǟ¢�°ȂȀǛ�ĺƢŸȍ¦�ǲǟƢǨƬǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦، يف حني أن العالج أكثر فعالية يف هذا الشـكل مـن

التفاعل. 

��Ãǂºƻȋ¦�ǪºǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘºǓ¦�«Ȑǟ�Ŀ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�Ãǂƻ¢�©ƢǇ¦°®�ƪ ƬƦƯ¢�ƢǸǯ

Liebowitz(ليبــويتز وآخــرون كدراســة  et al, حالــة تعــاين مــن 133أجريــت علــى الــيت)1999

«�DSM-IVاخلــواف االجتمــاعي شخصــت عــن طريــق  ǂººǠƬǳ¦�» ƾººđ�©ƢººǟȂǸů�ª ȐººƯ�ń¤�ƪ ǸººǈǫÂ

، )phenelzine(على فاعلية كل من العالج املعريف السـلوكي للخـواف االجتمـاعي، العـالج الـدوائي 

أســبوع مــن التطبيــق للعــالج املعــريف الســلوكي اجلمــاعي ملــدة 12والعــالج عــن طريــق البالســيبو، خــالل 

�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�ǺººǷ�ǲººǯ�À¢�«ȐººǠǳ¦�ƨººȇƢĔ�ƾººǠƥ�ƲƟƢººƬǼǳ¦�©ǂººȀǛ¢��̧ȂƦººǇȋ¦�Ŀ�Ǧ ººǐǻÂ�śƬǟƢººǇ

%50أشــهر 6، وبعــد التتبــع ملــدة %75والــدوائي أعطيــا نتيجــة إجيابيــة علــى حســاب البالســيبو بنســبة 

ȐººǠǳʪ�ƪ ººŪȂǟ�Ŗººǳ¦�©ȏƢººū¦�ǺººǷ ج الــدوائي)phenelzine( 17انتكســت إىل االضــطراب مقابــل%

.D.Mكــالرك وآخــرونفقــط مــن العــالج املعــريف الســلوكي. ودراســة  Clark et al, الــيت)(2003

حالــــة تعــــاين مــــن اخلــــواف االجتمــــاعي قســــمت العينــــة بشــــكل عشــــوائي إىل ثــــالث 71أجريــــت علــــى 

جمموعــات األوىل تعــاجل عــالج معــريف ســلوكي فــردي وأمــا الثانيــة عــالج معــريف مجــاعي والثالثــة تبقــى يف 

االنتظـــار إىل حـــني انتهـــاء العـــالج، أثبتـــت نتـــائج الدراســـة بعـــد العـــالج إىل أن هنـــاك فـــرق يف كـــل مـــن 

§�¦�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�śƬǟȂǸĐ¦�ŁƢǐǳ�°ƢǜƬǻ¦�Ŀ�ƨǟȂǓȂŭ¦�ƨǟȂǸĐالعالج املعريف ƢǈƷ�ȄǴǟ�ȆǟƢǸŪ¦Â�Ä®ǂǨǳ¦�

أشـهر مـن التتبـع. أيضـا دراسـة 6كما أثبت العالج الفردي تقدما على حساب العالج اجلماعي بعد 

Martin(مارتني دي بروفنشري وآخـرون  D Provencher et al, 90أجريـت الدراسـة علـى )2006

DSMفــرد يعــانون مــن القلــق املعمــم شخصــوا عــن طريــق  IV�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�°ȂººǘƫÂ�°ƢººǌƬǻ¦�ǶȈººȈǬƫ�µ ǂººǤƥ

حصـــة لعـــالج 16و12احملـــور األول املصـــاحب هلـــا والـــيت خضـــعت للعـــالج املعـــريف الســـلوكي مـــن بـــني 

ǲººººƦǫ�ǪººººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘººººǓ¦�²اضــــطراب القلــــق املعمــــم، مت تطب ƢººººȈǬǷ�ǪººººȈوبعــــدهالعــــالج املعــــريف الســــلوكي،

�ƨƦººǈǼƥ�ƨƦƷƢººǐǷ�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�ǺºǷ�ňƢººǠƫ�©ȏƢººū¦�̧ȂºǸů�À¢�ǎ ȈƼººǌƬǳ¦�ƨººȈǴǸǟ�ƾºǠƥ�ƨººƴȈƬǻ�ȄººǴǟ�¦ȂǴºǐŢÂ

وأظهـــرت الدراســـة أن التشـــخيص األكثـــر انتشـــارا هـــو اخلـــواف البســـيط، اخلـــواف االجتمـــاعي، 73%
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�«ȐºººǠǳʪ�Ãǂººƻȋ¦�Ȇºººǿ�ǂƯƘººƬƫ�ƨºººǇ¦°ƾǳ¦�ƲƟƢººƬǻ�Ƥ ººǈƷ�©ʪ¦ǂǘºººǓȏ¦�ǽǀººǿÂ��§ ƢºººƠƬǯȏ¦Â��ǞººǴŮ¦�§ ¦ǂǘººǓ¦

حامــد دراســة الســلوكي املوجــه لعــالج القلــق املعمــم خاصــة علــى اضــطراب اهللــع. كمــا ذهبــت املعــريف

) إىل التحقـق مـن مـدى فاعليــة العـالج املعـريف السـلوكي يف خفـض القلـق العــام 2010(أمحـد الغامـدي

�ǲºººǏȂƫ�ƾºººǫÂ��Ǧ ƟƢºººǘǳʪ�ƨȈºººǈǨǼǳ¦�ƨƸºººǐǳ¦�ȄǨºººǌƬǈŭʪ�ƨȈºººǈǨǼǳ¦�©¦®ƢºººȈǠǳ¦�ȄºººǴǟ�Ǻȇ®®ŗºººŭ¦�ȄºººǓǂŭ¦�Ãƾºººǳ

ƨºȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�Ŀ�ÄƾºǠƦǳ¦Â�ȆºǴƦǬǳ¦�²نأمفادهـا إىل نتيجة الباحث  ƢºȈǬǳ¦�śºƥ�¼Âǂºǧ�½ƢºǼǿ، كمـا أن

�¾¦®�¼ǂººººǧ�ƾººººƳȂȇ�ȏ�Ǿººººǻ¢�ƢººººǸǯ��ƨººººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�Ŀ�ȆººººǠƦƬƬǳ¦Â�ÄƾººººǠƦǳ¦�² ƢººººȈǬǳ¦�śººººƥ�¼ǂººººǧ�½ƢººººǼǿ�ǆ Ȉººººǳ

¢�ƾǯƚȇ�ƢŲ�ƨǘƥƢǔǳ¦Â�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�śƥ�ƢȈƟƢǐƷ¤  والـدوائي فعـالني كل من العالج املعـريف السـلوكي ن

كـــل هـــذه الدراســـات أثبتـــت فعاليـــة العـــالج املعــــريف بـــنفس الدرجـــة يف عـــالج اضـــطراب القلـــق العـــام.

ʪ¦ǂǘǓȏ�ȆǯȂǴǈǳ¦كما أثبتـت فعاليـة هـذا ،خاصةاملفتوحةالقلق عامة ونوبة اهللع وخواف األماكن ت

Ãǂººƻȋ¦�ǪººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�Ŀ�ƲǷʭŐººǳ¦،ج الباحــث الــيت أثبتــت أثــر وهــذه النتــائج جــاءت مطابقــة لنتــائ

�ŅƢººƬǳʪÂ]،املفتوحــةنوبــة اهللــع وخــواف األمــاكن [املتغــري التــابع علــى]¦ȐººǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ»[املتغــري املســتقل 

�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦Ȃş�śƥƢǐŭ¦�ƾǼǟ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�ƨƳ°®�ǺǷ�ǒ ǨŬ¦�Ŀ�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧلـيس هـذا فقـط ،املفتوحة

�ƨºƳ®�ǺǷ�ǒ ȈǨƼƬǳ¦�Ŀ�ƲǷʭŐǳ¦�ǂƯ¢�ƪ ƬƦƯ¢�ǲƥ�Ǧ ºǫ¦Ȃŭ¦�ǺºǷ�» ¦ȂºŬ¦�ǞºƳ¦ǂƫ�ŅƢºƬǳʪÂ�ƨºȈƦǼƴƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴºǈǳ¦

.املفتوحةاخلوافية أو خواف األماكن 

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية اخلامسة والدراسات السابقة:.5

أن هنـاك فـرق بـني القيـاس من خالل عرضنا لنتائج الفرضية اخلامسة للعينة التجريبيـة تظهـر لنـا

عنــد مســتوى )8.28(وهــو فــرق إجيــايب ومرتفــع لصــاحل القيــاس البعــدي بلــغ وبعــده،إجــراء العــالجقبــل

���ǲȇƾºǠƬǳ¦�Ŀ�śǳƢǠǧ�ȆǠǸŪ¦�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦Â�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�À¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ)0.003(الداللة 

عنـد مسـتوى )8.53(أكانت اجتماعية واليت ظهـرت نتيجـة الفـرق فيهـا ،واخلفض من األفكار اخلوافية

،  )0.004(عنــد مســتوى الداللــة )8.03(أو جســدية والــيت كــان حاصــل الفــرق فيهــا )0.003(لداللــة ا

أمــام القيـاس القبلــي )9.25(كمـا نالحـظ تراجــع ملحـوظ يف متوســطات الـدرجات يف القيــاس البعـدي 

)24.12(�ǺººǷ�ǲººǯ�Ŀ�ŚººȈǤƬǳ¦Â�ǲȇƾººǠƬǳ¦�Ǻººǟ�Ʋººƫʭ�· ȂººƸǴŭ¦�ǞººƳ¦ŗǳ¦�¦ǀººǿÂ��©ȏƢººū¦�ǞººȈŦ�ƾººǼǟÂالــةاحل
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Ãǂºƻ¢�ƨºȀƳ�ǺºǷ�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦Â�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨǼȈǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ�ƨȈǈǨǼǳ¦،  حيـث مـس هـذا اخلفـض والتعـديل

يف متوسـط الـدرجات للعينـة قبـل )21.25(كل من املخاوف االجتماعية حيث حتصل الباحـث علـى 

يف متوسط الـدرجات للعينـة بعـد العـالج، أمـا املخـاوف اجلسـدية فتحصـل علـى )9.00(العالج وعلى 

�ǲȇƾǠƬǳ¦Â�ǒ)9.5(يف القياس القبلي و)27.00( ǨŬ¦�Ŀ�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ǲȈǳ®�¦ǀǿÂ�ÄƾǠƦǳ¦�² ƢȈǬǳ¦�Ŀ

يف املخـــاوف اجلســـدية علـــى اري كبـــا  إال أننـــا نالحـــظ فرقـــ،يف كـــل مـــن املخـــاوف االجتماعيـــة واجلســـدية

وهـــذا راجـــع إىل طبيعـــة العـــالج الـــذي يركـــز علـــى األعـــراض اجلســـدية، كمـــا أن ،حســـاب االجتماعيـــة

ȆǟÂÂ�ƨȈƥƢŸ¤Â�ƨȈǻȐǬǟ�ǂưǯ¢�Ãǂƻϥ�ƨȈƦǴǈǳ¦Â�ƨȈǻȐǬǠǳ¦�Śǣ�ƨȈǧ¦ȂŬ¦�Ƣǿ°Ƣǰǧ¢�ƪ ǳƾƦƬǇ¦�©ȏƢū¦، خاصة

�ǺººǷ�ƢººǿŚǣÂ�ƚººȈǬƬǳ¦Â�°¦Âƾººǳ¦Â�¼ƢººǼƬƻȏʪ�² ƢººǈƷȍ¦Â�Ƥ ººǴǬǳ¦�©ʪǂººǓ�̈®ʮǄººǯ�ƨººȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ƨººǳƢūʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦

ƢºººȀƴǴǳ�ƨºººȇǂȇǀƸƬǳ¦�ƨºººǨȈǛȂǳ¦�ń¤Â�ƨȈºººǈǨǼǳ¦�ƨºººǳƢū¦�ń¤�ƢºººȀǟƢƳ°¤Â�ƨºººȈǠǫ¦Â�ǂºººưǯ¢�Ãǂºººƻϥ�ƨȇƾºººǈŪ¦�°Ƣºººǰǧȋ±�ا

ļ¦ǀºǳ¦�ǖƦºǔǳ¦�¾ÂƾºƳÂ�µ ¦ǂºǟȋʪ�́ ƢºŬ¦�ĿǂºǠŭ¦�ǲºȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣºǟ¤�ń¤�ǞºƳ¦°�¦ǀǿÂ��œǐǠǳ¦،�ÀƜºǧ�ŅƢºƬǳʪÂ

� ƢººǨƬƻ¦�ŅƢººƬǳʪÂ�µ ¦ǂººǟȋ¦�¾¦Â±�ń¤�̈ǂººǋƢƦǷ�Ä®ƚººȇ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ǺººǷ�ǲȇƾººǠƬǳ¦  ،الســلوكيات التجنبيــة

دة وحــدة ســاليب املســتخدمة والــيت ختفــض مــن شــكمــا نشــري أن التعــديل املعــريف يتكــون مــن خــالل األ

كإعادة التأهيل التنفسي واالسرتخاء وتقنية التعريض لألعراض الفيزيولوجيـة الـيت جتعـل احلالـة ،األعراض

ƢȀººǓ¦ǂǟϥ�ƢººȈǟÂ�ǂººưǯ¢،،وتقنيــة التعــريض للمواقــف اخلوافيــة أو ومصــدرها احلقيقــي وكيفيــة التغلــب عليهــا

التحصني التدرجيي الذي جعل احلاالت أكثر تكيفـا مـع املواقـف الـيت كانـت ختـاف منهـا، وقـد جـاءت 

�ǲººưǷ�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�ƪ ººȇǂƳ¢�Ŗººǳ¦�ƨǬƥƢººǈǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�ǺºǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�ƲƟƢººƬǻ�ǞººǷ�ƨººǬǨƬǷÂ�ƨººǬƥƢǘǷ�ƲƟƢººƬǼǳ¦�ǽǀºǿ

,al(ســـوكول وبيـــك وآخـــروندراســـة  1989etSokol, Beck( دراســـة ريزينـــك وآخـــرون. أمـــا

(S. Rusinek et al, إىل التعرف علـى مـدى فعاليـة العـالج املعـريف يف تعـديل اليت هدفت(2003

اليت تتكون يف مرحلة [املفتوحةاملخططات املعرفية الالتوافقية املبكرة الضطراب اهللع وخواف األماكن 

�ƢēƢƦƯÂ�ƢȀƬƥȐǐƥ�ǲưǸƬƫÂ�ƨǳȂǨǘǳ¦مـن خـالل العـالج املعـريف املختصـر]ومجودها واليت ال ميكن تعـديلها،

حالـة تعــاين 36خمطـط معـريف ال تــوافقي مبكـر لـــ 13لإلجابـة علـى هــذا التنـاقض مت التأكــد مـن نشــاط 

16�ƾǠƥ�ÄƾǠƦǳ¦Â�ȆǴƦǬǳ¦�²ورجل 20(املفتوحةمن نوبة اهللع وخواف األماكن  ƢȈǬǳʪ�Ǯ ǳ̄Â��̈¡ǂǷ10
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، وجمموعة أخرى ضابطة متكونة املفتوحةملعريف الضطراب اهللع وخواف األماكن حصص من العالج ا

كــل مــن لتشــخيص االضــطراب  فــرد ال يعــانون مــن أي اضــطراب نفســي، اســتخدم يف الدراســة 36مــن 

DSM-IV املفتوحـــــــــــــة، اســـــــــــــتبيان األفكـــــــــــــار اخلوافيـــــــــــــة أو اســـــــــــــتبيان املعـــــــــــــريف خلـــــــــــــواف األمـــــــــــــاكن

)Champless.D.L. ,SQ((Young(واســـتبيان املخططـــات املعرفيــة الالتوافقيـــة املبكـــرة ،)1984

¤�Ŀ�ƨǘƥƢºººǔǳ¦Â�ƨºººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�śºººƥ�ƢȈƟƢºººǐƷداالاوقـــد حتصـــل علـــى نتيجـــة أن هنـــاك فرقـــ،(1990

إحصـائيا يف نتـائج القيـاس داالاالقياس القبلي والبعـدي لصـاحل العينـة التجريبيـة، يف حـني أن هنـاك فرقـ

ج يف مقيـاس األفكـار اخلوافيـة ممـا أكـد العـالج فعاليتـه يف عـالج أعـراض اهللـع وخــواف قبـل وبعـد العـال

، يف حني تبني أن ال يوجد فرق دال إحصائيا يف القيـاس القبلـي والبعـدي يف اسـتبيان املفتوحةاألماكن 

نشـــاط ممـــا يؤكـــد أن العـــالج املعـــريف ال يعـــدل وال خيفـــض مـــن،املخططـــات املعرفيـــة الالتوافقيـــة املبكـــرة

.ولكنـــه يعـــدل وخيفـــض مـــن درجـــة األفكـــار اخلوافيـــةافقيـــة الضـــطراب القلـــقاملخططـــات املعـــريف الالتو 

Stéphane(بوشــار وآخــرون ودراســة Bouchard et al, يــري يف إدراك ىل تغإهــدفت الــيت)2007

مـــن خـــالل املفتوحـــةوفهـــم نوبـــة اهللـــع يف العـــالج املعـــريف الســـلوكي الضـــطراب اهللـــع وخـــواف األمـــاكن 

درجــة املعتقــد :أتعــديل االخــتالل الــوظيفي للمعتقــدات واجلــدارة الذاتيــة. وقــد قيمــت أربعــة متغــريات: 

: تقيــيم إدراك الكفــاءة الذاتيــة للحــاالت مــن باألساســي لكــل حالــة اجتــاه نتــائج املتعلقــة بنوبــة اهللــع؛ 

��Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȇƾǈŪ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦�°ȂǔƷ�ƾǼǟ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǼƥ�ǶǰƸƬǳ¦�ǲƳ¢تقييم إدراك الكفاءة الذاتية ج :

��Ƣºđ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�°Ƣǰǧȋ¦�°ȂǔƷ�ƾǼǟ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǼƥ�ǶǰƸƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�©ȏƢƸǴǳمسـتوى إدراك وفهـم اهللـع د :

حالــة تعــاين مــن نوبــة اهللــع وخــواف األمــاكن 31عنــد اإلصــابة بنوبــة هلــع. تكونــت عينــة الدراســة مــن 

DSMتشخيصي واإلحصائي الرابـع بعد أن شخصوا من خالل استعمال الدليل الاملفتوحة IV. فقـط

22�ǞººǓÂ�¾Ȑººƻ�ǺººǷ�«ȐººǠǳ¦�¾ȂººǰƫÂǂƥ� ƢººĔ¤�ǺººǷ�ƪ ººǼǰŤ�ƨººǳƢƷ¾Ǆººǟ�Ļ�Ľ��ĿǂººǠǷ�ǲººȈǿƘƬǳ¦�ƲǷʭǂººƥ10

حالة مت إمتام العالج عليها، سـبع منهـا عـن طريـق التعـديل 12حاالت مل تنجح يف امتام العالج، بينما 

تعمل مقيــــاس أو اســــتبيان األفكــــار اخلوافيــــة املعــــريف ومخــــس حــــاالت مــــن خــــالل التعــــريض، كمــــا أســــ

)APA حتصــلوا يف النهايــة .(�ƨººƴȈƬǼǳ¦�ȄººǴǟ�ǒ ȇǂººǠƬǳ¦�Â¢�ĿǂººǠŭ¦�ǲȇƾººǠƬǳʪ�ŀƢººǠƫ�Ŗººǳ¦�©ȏƢººƸǴǳ�ƨƦººǈǼǳʪ
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التالية: تغري اإلدراك وفهم نوبة اهللع من خالل تغري الوظيفة املختلـة للمعتقـد عنـد ثـالث حـاالت، مـن 

وظيفـــة املختلـــة للمعتقـــد والكفـــاءة تة حـــاالت، مـــن خـــالل تغـــري الخـــالل تغـــري الكفـــاءة الذاتيـــة عنـــد ســـ

الذاتيـــة عنـــد ثـــالث حـــاالت. كمـــا حتصـــلوا علـــى نتيجـــة أن هنـــاك عالقـــة ترابطيـــة ذاتيـــة بـــني كـــل مـــن 

خمتلــــف �Â�ƨººººȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�©ʪƢƴƬººººǇȏ¦��¾ƢººººǠǨاالخــــتالل الــــوظيفي للمعتقــــدات األساســــية والســــلوك واالن

��ǖȈƄʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©¦ŚǤƬŭ¦

ميكن تفسري النتائج اليت توصل إليها الباحث إىل عدة عوامل، وقد أرجعها الباحـث إىل جـودة 

�°Ƣººǰǧȋ¦�ǺººǷ�ǲȇƾººǠƬǳ¦Â�ǒ ººǨŬ¦�Ŀ�ƨººǏƢƻ�ŃƢººǠǳ¦� ƢººŴ¢�Ǧ ººǴƬű�Ŀ�ƢººƷƢų�Ãƾººƥ¢�Äǀººǳ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦

ت حنــو اخلوافيــة، كمــا أرجعهــا إىل نوعيــة املقيــاس الــذي يلعــب هــو أيضــا دورا أساســيا يف توعيــة احلــاال

�«ȐºǠǳ¦�ǽƢºš ¦�ǲºǟƢǨƬǳ¦Â�ƨºȈǴǟƢǨǳʪ�©ǄºȈŤ�Ŗǳ¦�ƨǼȈǠǳ¦�ń¤�ƨǠƳ¦°�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƢȀƬǼǴǬǟÂ�ƢȀȈǳ¤�» ǂǠƬǳ¦Â�Ƣǿ°Ƣǰǧ¢

�ǾººººǬȈƦǘƫ�ƨººººȈǨȈǯÂ�ƲǷʭŐººººǳ¦�ÃȂººººƬŰ�Ãǂººººƻ¢�ƨººººȀƳ�ǺººººǷÂ�ƨººººȀƳ�ǺººººǷ�¦ǀººººǿ��ƢººººŮ�ĿƢººººǬưǳ¦Â�ȆººººǸȈǴǠƬǳ¦�ÃȂƬººººǈŭ¦Â

ها.  واألساليب والتقنيات والوسائل املستخدمة فيه، والظروف اليت طبق في

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية السادسة والدراسات السابقة:.6

"يوجـد من خالل عرضنا لنتـائج الفرضـية السادسـة للعينـة التجريبيـة والضـابطة والـيت تـنص علـى 

�² ƢºººȈǬǷ�ȄºººǴǟ�ƨǘƥƢºººǔǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦Â�ƨºººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�®¦ǂºººǧ¢�©ƢºººƳ°®�©ƢǘºººǇȂƬǷ�Ŀ�ƢȈƟƢºººǐƷ¤�¾¦®�¼ǂºººǧ

�ƨºººǟȂǸĐ¦�śºººƥ�ǞººǨƫǂǷÂ�ĺƢºººŸ¤�¼ǂºººǧ�ȄººǴǟ�Ʈاألفكــار اخلوافيـــة يف ºººƷƢƦǳ¦�ǲººǐŢ�Ʈ ºººȈƷ���ÄƾºººǠƦǳ¦�² ƢººȈǬǳ¦�

�ƪ ǤǴƥ�Ŗǳ¦Â�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ŁƢǐǳ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦Â�ƨǘƥƢǔǳ¦)5.12( عند مستوى الداللة)وهذا )0.021 ،

،املفتوحـةدال على اخلفض والتعـديل مـن األفكـار اخلوافيـة لـدى املصـابني بنوبـة اهللـع وخـواف األمـاكن 

ƢºŮƢƷ�ȄǴǟ�ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ƪيث ح ȈǬƥ، يف )20.25(والـيت حتصـلت علـى متوسـط الـدرجات قيمتـه

�ȄººǴǟ�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ƪ ǴººǐŢ�śººƷ)9.25( وهــذا الفــرق مرتفــع وإن دل علــى شــيء إمنــا يــدل علــى

�Ŗǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�» ÂƢƼŭ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ŀ�ǲȇƾǠƬǳ¦Â�ǒ ǨŬ¦�Ŀ�ƢǷƾǬƫ�Ãƾƥ¢�Ʈ ȈƷ�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ

، أمــا املخــاوف اجلســدية فتحصــلت )0.035(عنــد مســتوى الداللــة )3.65(حتصــلت علــى قيمــة الفــرق 

أمـــــا يف متوســـــط الـــــدرجات للمجموعـــــة الضـــــابطة يف ، )0.007(عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة )6.6(علـــــى 
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ƢƳ°ƾººººǳ¦�ǖººººǇȂƬǷÂ��ƨººººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨººººǟȂǸƴǸǴǳ�ƨƦººººǈǼǳʪ©�)9.00(مقابــــل )17.00(املخــــاوف االجتماعيــــة 

�ƨȇƾººǈŪ¦�» ÂƢººƼŭ¦�Ŀ�ƨǘƥƢººǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦)23.5( مقابــل)للمجموعــة التجريبيــة، والفــرق امللحــوظ )9.5

«�¦�ƨǘƥƢºººǔǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�ǺººǷ�ǲºººǰǳ�ƨºººȈǟƢǸƬƳȏهنــا يف كـــل مــن املخـــاوف اجلســـدية علــى حســـاب املخــ ÂƢ

والتجريبيـــة هـــو راجـــع إىل نوعيـــة العـــالج الـــذي يركـــز علـــى عـــالج األعـــراض الفيزيولوجيـــة والـــيت تســـيطر 

�§ ƢºººǈƷ�ȄºººǴǟ�ƢººǛȂƸǴǷ�ƢǷƾºººǬƫ�ƨººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�©ƾººƥ¢�ƢºººǸǯ��ƨººǷƢǟ�̈°Ȃºººǐƥ�§ ¦ǂǘººǓȏ¦�ȄºººǴǟ�Ƣǿ°Âƾººƥ

Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦ وقـد جـاءت اجتمـاعي أو جسـدي، ذات منشـئاألفكار اخلوافيـة أكانـت

�ǲººưǷ�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�ƪ ººȇǂƳ¢�Ŗººǳ¦�ƨǬƥƢººǈǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�ǺºǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�ƲƟƢººƬǻ�ǞººǷ�ƨººǬǨƬǷÂ�ƨººǬƥƢǘǷ�ƲƟƢººƬǼǳ¦�ǽǀºǿ

Marchand(مارشوند وآخـرون دراسة et al, .S(روزينـك وآخـرون وكمـا أظهـرت دراسـة ، )2004

Rusinek et al, املذكورة سابقا نفس النتائج. )2004

�ȆººººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººººǳ¦�ƨººººȈǳƢǠǧ�ń¤�ƨººººȈƦȇǂƴƬǳ¦Â�ƨǘƥƢººººǔǳ¦�ƨººººǟȂǸĐ¦�śººººƥ�¼ǂººººǨǳ¦�¦ǀººººǿ�Ʈ ººººƷƢƦǳ¦�ǞººººƳǂȇ

وتقنياته املستخدمة يف اخلفض من حدة األفكار اخلوافية من جهة واألعراض والسلوكيات التجنبية مـن 

Ƣºđ�ƨºǘƦƫǂǷ�ƨºȈǬǘǼǷ�Ãǂºƻ¢�°Ƣǰǧ¢�°ȂȀǛ�ƾǠƥ�ƢȀǓ¦ǂǟ¢�Ŀ�ǺǈŢ�©ȏƢū¦�ȄǴǟ�ǂȀǛ�Ʈ ȈƷ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ

�ƢººŮƢƷ�ȄººǴǟ�°Ƣººǰǧȋ¦�ƪ ººȈǬƥ�śººƷ�Ŀ��ƨººȈǬǘǼŭ¦Â�ƨººȈƟƢǬǴƬǳ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ƨººǷʭ±°Â�ļ¦ǀººǳ¦�ǖƦººǔǳ¦�Ǻȇ°ƢººŤ�Ƥ ººǈƷ

إال املقيــاس، والـيت مل تتحصــل ]¦ƨºǷʭ±ǂǳ¦Â�ǖƦººǔǳ[عنـد العينـة الضــابطة الـيت مل يطبــق عليهـا هــذا التمـرين 

يف نفس الوقت على عالج مما أدى إىل بقاء األفكار واألعراض علـى حاهلـا يف حـني الحظنـا التحسـن 

عند العينة التجريبية وهذا ما أكدته كل الدراسات السابقة املذكورة سالفا.

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية السابعة والدراسات السابقة:.7

أو ما )0.05(نتائج هذه الفرضية أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ظهرت أ

�¼ǂºǨǳ¦�ǲºǷƢǠǷ�¿¦ƾƼƬºǇʪ�ǾǼǟ�ǲǬȇT�ƨƦºǈǼǳʪ�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�² ƢºȈǬǷ�ȄºǴǟ�ÄƾºǠƦǳ¦Â�ȆºǴƦǬǳ¦�² ƢºȈǬǳ¦�Ŀ

حيــــث بقيـــت كـــل مـــن متوســــط ،ƨºººȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨºººǟȂǸĐ¦�ȄºººǴǟجموعـــة الضـــابطة أثنـــاء تطبيـــق العــــالجللم

أكانـــت للمخـــاوف االجتماعيـــة أو اجلســـدية علـــى حاهلـــا وهـــذه النتـــائج مطابقـــة للدراســـات الـــدرجات

Marchand(مارشوند وآخرون السابقة لكل مـن et al, .S(، روزينك وآخرون )2004 Rusinek
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et al, املــذكورة ســابقا والــيت حتصــلت علــى نفــس النتــائج. ويرجــع الباحــث هــذه النتــائج لعــدم )2004

ƨǟȂǸĐ¦�ȆǬǴƫ�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǴǳ�ǖƥƢǔǳ¦

والدراسات السابقة:ثامنةحتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية ال.8

��¦�Ŀ�¾ƢººǠǧ�¬ŗººǬŭ¦�ȆººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳمــن خــالل عرضــنا لنتــائج الفرضــية الثامنــة الــيت تــنص أن 

" يظهـر لنـا أن املتغـري املفتوحـةالتعديل من األفكار اخلوافية لدى املصابني بنوبة اهللع وخواف األماكن 

�ǲǬƬºǈŭ¦�ŚºǤƬŭ¦�ȄºǴǟ�ƨºȈǳƢǠǧ�ŅƢºƬǳʪÂ�ŚºƯϦ�Ǿºȇƾǳ�ȆºǠǸŪ¦�ȆǯȂǴºǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�ȆƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ȂǿÂ�ǲǬƬǈŭ¦

d�ǞƥƢºƬǳ¦�ȄºǴǟ�ǲǬƬºǈŭ¦�ŚºǤƬŭ¦�ŚºƯϦ�̈Ȃºǫ�ƨºǧǂǠŭوقيمـة hحيث أظهـر مربـع إيتـا ،وهو األفكار اخلوافية

0.96حيث حتصل الباحث على قيمة  = hوقيمةd=8.81، ومبا أن قيمـة هـذه األخـرية أكـرب مـن

�Ŀ�¦ƾººƳ�ƨººȇȂǫ�ƨººȈǳƢǠǧÂ�ŚººƯϦ�Ǿººȇƾǳ�«ȐººǠǳ¦�ƲǷʭŐººǳ¦�ÀƜººǧ�ǾººǼǷÂ�¦ƾººƳ�ƨººȇȂǫ�ŚƯƘººƬǳ¦�ƨººƳ°®�ÀƜººǧ"1"الواحــد 

سـوكول دراسـةوهـذه النتـائج مطابقـة للدراسـات السـابقة ك،اخلفض وكذا التعديل من األفكـار اخلوافيـة

,al(وبيـك وآخـرون 1989etSokol, Beck( ،ريزينـك وآخـروندراسـة(S. Rusinek et al,

Stéphane(بوشار وآخرون ودراسة،(2003 Bouchard et al, مارشوند وآخرون دراسة، )2007

)Marchand et al, .S(روزينـك وآخـرون دراسـة و ، )2004 Rusinek et al, ومارشـوند )2004

Marchand(وآخـرون  et al, .S(، روزينـك وآخـرون )2004 Rusinek et al, املـذكورة )2004

ʪ¦ǂǘǓȏ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�«ȐǠǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ƪسابقا نفس النتائج. ƬƦƯ¢�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯالقلق عامة ت

�ƨººƳ°®�ǺººǷ�ǲȇƾººǠƬǳ¦�Ŀ�ƲǷʭŐººǳ¦�¦ǀººǿ�ƨººȈǳƢǠǧ�ƪاملفتوحــةونوبــة اهللــع وخــواف األمــاكن  ººƬƦƯ¢�ƢººǸǯ�ƨººǏƢƻ

األفكــــار اخلوافيــــة، وهــــذا راجــــع إىل جــــودة األســــاليب والتقنيــــات املســــتخدمة وســــهولة تطبيقهــــا وفهــــم 

�ŕƷ�ǺǰǳÂ�ƨȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ȄǴǟ�ǖǬǧ�ǆ ȈǳÂ��ƢȀȈǴǟ�ǪƦǘŭ¦�©ȏƢƸǴǳ�ƢȀȈǧ�ƨȀƳȂŭ¦�Ǻȇ°ƢǸƬǳ¦Â�ƢēƢȀȈƳȂƫ

©�¦����ƢȈƟƢĔ�©ȏƢū¦�ƨȈǠǓÂ�ǺǈŢ�ń¤�Ã®¢�ƢŲ�ƨȈƦǼƴƬǳعلى األعراض والسلوكيا

حتليل وتفسري النتائج يف ضوء الفرضية التاسعة والدراسات السابقة:.9

�ƨºººƳ°®�ǺºººǷ�ǒ ºººǨź�¬ŗºººǬŭ¦�ƲǷʭŐºººǳ¦�À¢�ȄºººǴǟ�ǎ Ǽºººƫ�Ŗºººǳ¦Â�ƨǠºººǇƢƬǳ¦�ƨȈºººǓǂǨǴǳ�ƢǼºººǓǂǟ�¾Ȑºººƻ�ǺºººǷ

�ǺǯƢººǷȋ¦�» ¦ȂººƻÂ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻإثــر تراجــع درجــة األفكــار اخلوافيــة، حيــث أثبتــت الدراســة أن  املفتوحــة



الفصل السادس                                                                         عرض ومناقشة النتائج

216

�©ƢȈǯȂǴººǈǳ¦�ƨººƳ°®�ǞººƳ¦ŗƫ�ŅƢººƬǳʪÂ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�̈ƾººǋ�ƢººȀǠǷ�ƪ ººǠƳ¦ǂƫ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ƪ ººǠƳ¦ǂƫ�ƢººǸǴǯ

، وهذا ما مت عرضه حيث أظهرت النتائج تراجعـا ملحـوظ لنوبـة اهللـع املفتوحةالتجنبية خلواف األماكن 

�ƨǘƥƢºǔǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�ƪ،إثر تراجع األفكار اخلوافية لدى احلـاالتةاملفتوحوخواف األماكن  ºȈǬƥ�śºƷ�Ŀ

ويرجـع الباحـث هـذا إىل طبيعـة األفكـار اخلوافيـة يف ،األفكار اخلوافيـة اجلسـديةيف على حاهلا، وخاصة 

كمــا يرجــع تراجعهــا امللحــوظ إىل طبيعــة العــالج الــذي يركــز علــى التعــديل املعــريف لألفكــار ،االضــطراب

ʪȂººǻ�À¢�«ȐººǠǳ¦� ¦ǂººƳ¤� ƢººǼƯ¢�Ʈ©�اخل ººƷƢƦǳ¦�ǚººƷȏ�Ʈ ººȈƷ��ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǼǳ�ƨȇƾººǈŪ¦�µ ¦ǂººǟȋʪ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ƨººȈǧ¦Ȃ

ومت مالحظـــة ذلـــك مـــن خـــالل -]اخلوافيـــة[اهللـــع ترتاجـــع كلمـــا رصـــدت احلـــاالت أفكارهـــا التلقائيـــة 

ººǷ�Ǯ-جــدول الرصــد الــذايت الــذي طبقــه الباحــث علــى احلــاالت ººǳ̄Â�Ƣººđ�ǶǰƸƬººǳ¦Â�ƢǿƾººȈǼǨƬƥ�ƪ ººǷƢǫÂ ن

ǞºǴŮ¦�ƨºƥȂǻ�µ ¦ǂºǟϥ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°ƢºǰǧȌǳ�ĿǂºǠŭ¦�ǲȇƾºǠƬǳ¦Â�ļ¦ǀǳ¦�ƾǏǂǳ¦�ƨȈǼǬƫ�¾Ȑƻ، كمـا ال ننسـى

يف تفنيــد هــذه اأساســيادور إعــادة التأهيــل التنفســي والتعــريض لألعــراض الــيت هــي األخــرى تلعــب دور 

ƨȈǻȐǬǟÂ�ƢǨȈǰƫ�ǂưǯ¢�Ãǂƻ¢�°Ƣǰǧϥ�ƢȀǴȇƾǠƫÂ�°Ƣǰǧȋ¦،ū¦�ǞȈǘƬǈƫ�ŅƢƬǳʪÂ االت تفنيد أفكارها املتعلقة

ƨººȈƦǼƴƬǳ¦�ƢēƢȈǯȂǴºǈƥممــا ينــتج عنــه تلقائيـا ،�ǺººǷÂ��ƨººǨȈű�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ǂººȀǜƫ�ƪ ºǻƢǯ�Ŗººǳ¦�Ǧ ººǫ¦Ȃŭ¦�Ƥ ººǼš �¿ƾººǟ

�°Ƣºǰǧȋ¦�Ǻǟ�ƨŦʭ�ƨȇǂȇǀƸƬǳ¦�ǲǠǨǳ¦�®Â®ǂǳ�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�©¦ŚǤƬǳ¦�Â¢�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�À¢�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ƲƬǼƬǇ¦�ƢǼǿ

ººƫ�Ʈ ººȈƷ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǼƥ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�̈ƾººǋ�®¦®Ǆººƫ�ƨººǬǴǤǷ�ƨººǬǴƷ�ǲǰººǋ�Ŀ�©ȏƢººū¦�ǲƻƾ

وهذا ما أكده كل من بيك وكالرك ،لديها كلما ازدادت التأويالت اخلاطئة ألعراض نوبة اهللع وهكذا

)Beck & Clark(�Ǻººǟ�ƨººŦʭ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�À¢�ƢººǸȀǼǷ�ǲººǯ�Ãǂººȇ�Ʈ ººȈƷ�ǞººǴŮ¦�ƨººȇȂǼǳ�ƨȈƦƦººǈǳ¦�ǶȀƬººǇ¦°®�Ŀ

الكارثيـةنتـائجالاألحيـانمـنفكثـرياأو العقليـة؛اجلسـديةلألحاسـيسوالكـارثياخلاطئ والفهمالتأويل

ǆاملرتبطــة ȈººǇƢƷȋʪعــنالنــاجمكــاملوتاجلســدية©ʪȂººǼǳ¦،يف ذلــك،شــابهمــااالختنــاق، أوالقلبيــة

اجلنــونبــدوره إىليــؤديالــذيالســيطرةفقــدانحتــدثقــد]ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�Ŀ[املتصــورةالكارثــةحــني أن

،عــالوة علــى ذلــكاآلخــرين؛ أمــاممذلــةأوحمرجــةبطريقــةيتصــرف الفــردأو،]"ʭȂººǼůسأصــبح"أي،[

لنوبـة هلـعحـادةمعـاودةاحملتملـةالكارثةأن تكونلدرجةʮȂǫاهللعʪȂǻ©مناخلوفأن يكونميكن

.DM(كالركيرىأخرى. كما كاملة Clark(هـو السـبب اجلسـديةلألحاسـيسالكارثيالتفسريأن
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الـذيناألفـرادعنـدحـىتواضـحوهـذا،]الضـعف[دائمـةمسـة معرفيـةوميثـلنوبـة هلـعحلدوثاألساسي

Beck(وليسـوا بقلقـني اهللـعاضـطرابمـنيعـانون et Clark, ، كمـا أثبتـت هـذا العديـد مــن )2010

هـــذه األفكـــار الدراســـات النظريـــة الـــيت مت عرضـــها يف املـــنت النظـــري، كمـــا أســـتنتج الباحـــث أن بتعـــديل 

ʪȂººǻ�ƨººƳ°®�ǒ©اخلوافيــة أو التــأويالت اخلاطئــة والكارثيــة تــن ǨƼ اهللــع لــدى املصــابني خبــواف األمــاكن

�ǺǯƢººǷȌǳ�ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�Ǧ،املفتوحــة ººǫ¦Ȃŭ¦�ǞººǷ�©ȏƢººū¦�Ǧ ººȈǰƬƫ�ŅƢººƬǳʪÂفاحلــاالت األربــع وبــدون املفتوحــة ،

كـارهم اخلوافيـة، فتقبـل األعـراض استثناء تراجعت درجة اهللع لديهم مباشـرة بعـد رصـدهم وتفنيـدهم ألف

�ǲºǰǧ��ª ƾºŹ�ƢºǷ�Ǟºǫ¦Â�½¦°®¤�ń¤�Ä®ƚºȇ�ƨȇƾºǈƳ�ƪ ºǈȈǳÂ�ƨȈºǈǨǻ�¾ȂºǏ¢�©¦̄�ƢºĔ¢�ȄǴǟ�ƢǿƾȈǼǨƫÂ�ǶȀȇƾǳ

من متارين التعريض لألعراض والتعريض للمواقـف اخلوافيـة ليسـت إال مكملـة للعـالج ومدعمـة لألفكـار 

ǪǬƸƬȇ�ŅƢƬǳʪÂ�ǂưǯ¢�Ǻȇ°ƢǸƬǳ¦�ǽǀǿ�ƢȀƬƦưƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰƬǳ¦ سـوكول العالج، وهذا ما أكدته كل من دراسة

,al(وبيـك وآخـرون  1989etSokol, Beck( ريزينـك وآخـرونودراسـة(S. Rusinek et al,

Stéphane(بوشــار وآخــرون ودراســة ،(2003 Bouchard et al, ، كــل هــذه الدراســات )2006

�ǲȇƾººººǠƫ�ÀƜººººǧ�ŅƢººººƬǳʪÂ،أكــــدت صــــحة الطــــرح كمــــا أكــــدت صــــحة االســــتنتاج الــــذي وضــــعه الباحــــث

العمليات املعرفية يؤدي بطريقة أوتوماتيكية إىل تعديل كـل مـن اجلانـب السـلوكي واالنفعـايل للحـاالت، 

�ƾȈǼǨƫÂ�ƢǸđƢƦǇ¢�ǲȈǴǠƫÂ�ȆǯȂǴǈǳ¦Â�¾ƢǠǨǻȏ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ǺǷ�ǲǯ�ń¤�̧ȂƳǂǳʪ�ȏ¤�ĿǂǠŭ¦�ǲȇƾǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ǶƬȇ�ȏÂ

�ǲººǯ�ƨººȇ¦ƾƥ�ĿǂººǠŭ¦�Ƥالتــأويالت النامجــة عنهــا وكــأن العــالج هــو اآلخــر يــ ººǻƢŪ¦�ƨººȇƢĔ�ƨººǬǴǤǷ�ƨººǬǴƷ�Ŀ�°Âƾ

�«ȐºǠǳ¦�Ʈ ºƷƢƦǳ¦�ŐºƬǠȇ�¦ǀºǳ��ĿǂǠŭ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺȇŚƻȋ¦�Ǻȇǀǿ�ƨȇƢĔÂ�ŅƢǠǨǻȏ¦Â�ȆǯȂǴǈǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ǺǷ

املعــــريف الســــلوكي لنوبــــة اهللــــع عــــالج متكامــــل يشــــمل كــــل مــــن اجلانــــب املعــــريف والســــلوكي واالنفعــــايل 

للحاالت.      

للدراسة:خالصة عامة 

وهـي متلـؤ االسـتعجاالت ظنـة ،ʭƢºǠŭʪ�ǄºȈǸƬƫ�ǞºǸƬĐ¦�ǺºǷ�ƨºǼȈǠǷ�ƨºƠǧ¨الدراسـةهـذهمسـتلقـد

¨ƾººǌƥ�̈®ÂƢººǠŭ¦Â�̈°ǂººǰƬŭ¦�ƢººēʪȂǻ�ǂººƯ¤�Ȃººǔǟ�µ ǂººŠ�ƨƥƢººǐǷ�ƢººĔ¢�ƢººȀǼǷ،�̈ƾȇƾººǌǳ¦�ƨººȈǳƢǠǨǻȏ¦�©ʪȂººǼǳ¦�ǽǀººǿÂ

ƨºȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢºȈƷ�ǪºȈǠƫ�ƨºȈƦǼš �©ƢȈǯȂǴºǇ�°ȂºȀǜƥ�ȆǯȂǴºǈǳ¦�Ƥ ºǻƢŪ¦�ǺºǷ�ǲºǯ�ȄºǴǟ�ǂƯϦ، وحـىت علـى اجلانـب
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ƨºƠǗƢƻ�©ȐȇÂϦÂ�°Ƣǰǧ¢�ǺǷ�ĿǂǠŭ¦، فينحصـر الفـرد يف هـذا املعـاش ظنـا منـه أنـه مـريض مبـرض عضـوي

�ǾººȈǳ¤�ƪ ººǨƬǳ¦�§ ¦ǂǘººǓʪ�ÀȂƥƢººǐǷ�Ǿººǻ¢�ȏ¤هــذا العصــر أال وهــو نوبــة اهللــع وخــواف يفالبــاحثنيانتبــاه

�ȂººǿÂ�ǞººǸƬĐ¦�ǺººǷ�ƨººǼȈǠǷ�ƨººƠǧ�ƨººǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀººǿ�ƪاملفتوحــةاألمــاكن  ººǈǷ�ƢººǸǯ���ǄººȈǸƬȇ�Äǀººǳ¦�ȆǠǷƢººŪ¦�ǞººǸƬĐ¦

�ǾºƳȂŭ¦�«ȐºǠǳ¦�À¢�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ãǂȇ�Ʈ ȈƷ��¾ƢǸǟÂ�ƨƦǴǗ�ǺǷ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦Â�ĿƢǬưǳ¦Â�ȆǈǼŪ¦Â�ÄǂǸǠǳ¦�̧ȂǼƬǳʪ

�ǺǯƢǷȋ¦�» ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼƥ�ƨƥƢǐŭ¦�ƨƠǨǴǳاملفتوحة�¦ƾºȈƳ�ȐȈºưŤ�ǞºǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǾǴưŤ ويتطـابق مـع درجـة

يفللمسـامهةمـن الباحـثحماولـةيفوذلـك،والفعـالالـتعلم والثقافـة لـديهم مـن أجـل التطبيـق احلسـن

حيـث دراسـة سـببية،جمـردالعالجيـاعمـالمتثلƢĔȂǯأمهية الدراسةتتميزهناومنهذه الفئة،عالج

�ƨººŪƢǠǷ�ǶƬººƫ�Ǧ ººȈǯ�¾ȂººǬǻ�ƢººǼǻƘǯ�¦̄Ƣººŭ�¾¦ƚººǈǳ�ǾƬǧƢººǓƜǯ�Ǧ ººȈǯ�¾¦ƚººǈǳ¦�ȄººǴǟ�ƨººƥƢƳȍ¦�ń¤�ƨººƳƢū¦�ǆ ººǷϥ�ƢººǼǻ¢

مسـاعدات تقـدمأنميكـن العالجيـة أكانـت فرديـة أو مجاعيـة منهـاالربامجأن هذه حيثهذه الفئة؟،

أو أي املفتوحـــةأكـــانوا يعـــانون مـــن اضـــطراب اهللـــع وخـــواف األمـــاكن ،ملـــن هـــم حباجـــة إليهـــاقيمـــت

�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ãǂů�Ŀ�®¦ǂǧȋ¦�ǪȈǠȇ�ǂƻ¡�§ ¦ǂǘǓ¦

من هنا احنصرت أهداف الدراسة يف:

واسـتبيان األفكـار اخلوافيـة املفتوحـةاهللع وخواف األمـاكن تكييف كل من مقياس اضطراب -

�ǾƫƢƦƯÂ�ǾǫƾǏ�ǺǷ�ǪǬƸƬǳ¦Â�ǾƬŦǂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ĺǂǠǳ¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ

-�śƥƢººǐŭ¦�ƾººǼǟ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ǒ ººǨƻ�Ŀ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�ƨººȈǴǟƢǧ�ÃƾººǷ�Ǻººǟ�Ǧ ººǌǰǳ¦

.املفتوحةبرهاب األماكن 

-�ǞººººǴŮ¦�©ʪȂººººǻ�ǒ ººººǨƻ�Ŀ�¬ŗººººǬŭ¦�ȆǟƢººººǸŪ¦�ȆººººƳȐǠǳ¦�ƲǷʭŐººººǳ¦�ƨººººȈǳƢǠǧ�ÃƾººººǷ�Ǻººººǟ�Ǧ ººººǌǰǳ¦

.املفتوحةاملصابني برهاب األماكن 

-�¬ŗǬŭ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ǂȀǜƫ�Ǧ Ȉǯ

-�©ȏƢū¦�Ãƾǳ�ƨȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ǺǷ�¬ŗǬŭ¦�ȆǯȂǴǈǳ¦�ĿǂǠŭ¦�ƲǷʭŐǳ¦�¾ƾǠȇ�Ǧ Ȉǯ

-Ů¦�©ʪȂºººǼƥ�śƥƢºººǐŭ¦�®¦ǂºººǧȋ¦�̈ƾǟƢºººǈǷ علـــى مواجهـــة خمـــاوفهم املفتوحـــةلـــع ورهـــاب األمـــاكن

والتعامل معها حني وقوعها.
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من خالل هذه األهداف اليت انطلق منهـا الباحـث وبعـد تطبيقـه للعـالج علـى العينـة املقصـودة 

�śƥƢººǐŭ¦�Ãƾººǳ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�̈ƾººǋ�ǺººǷ�ǒت ººǨŬ¦�Ŀ�¾ƢººǠǧ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦�À¢�ƨººƴȈƬǻ�ń¤�ǲººǏȂ

ʪȂºǻ�ƨºƳ°®�ǺºǷ�ǒ©�هذا املنطلق ، ومن فتوحةاملخبواف األماكن  ºǨŬ¦�Ŀ�¾ƢºǠǧ�ƾƳ�¬ŗǬŭ¦�«ȐǠǳ¦�ÀƜǧ

ƾºǋ�µ̈�املفتوحـةاهللع لـدى املصـابني خبـواف األمـاكن  ƢºǨŵʪ�À¢�ƨºƴȈƬǻ�¾¤�ǲºǏÂ�ǲºƥ�ǖºǬǧ�¦ǀºǿ�ǆ Ȉºǳ��

�ƢǸǯ��ƨǨȈű�ƢȀǼǜƫ�©ȏƢū¦�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�» ¦ȂŬ¦�ŅƢƬǳʪÂ�ƨȈƦǼƴƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴǈǳ¦�ǞƳ¦ŗƫ�©ʪȂǼǳ¦

�ƨºººȈǻȐǬǟ�ǂººưǯ¢�Ãǂºººƻ¢�°Ƣººǰǧϥ�ƨºººȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣººǰǧȋ¦�ǲȇƾºººǠƫ�¾Ȑººƻ�ǺºººǷ�ǶƬººȇ�«ȐºººǠǳ¦�À¢�ń¤�Ʈ ººƷƢƦǳ¦�ǲººǏȂƫ

مرتبطة بتأويالت الواقعية يف مكان التأويالت اخلاطئة والكارثية اليت كان تضعها احلاالت قبل العـالج، 

�Ǧ ºǫ¦ȂǸǴǳ�ƨºȈƦǼƴƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴºǈǳ¦�ŅƢºƬǳʪÂ�ǞºǴŮ¦�ƨƳ°®�ǞƳ¦ŗƫ�°Ƣǰǧȋ¦�ǽǀǿ�ǲȇƾǠƬƥÂ اخلوافيـة حيـث الحـظ

الباحـث أن كلمـا كانــت التـأويالت واقعيـة واألفكــار أكثـر تكيفــا مـع املواقـف لــدى احلـاالت يف مراحــل 

�ƢŮƢƷ�ȄǴǟ�ƨǘƥƢǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ȈǬƥ�śƷ�Ŀ�«ȐǠǳ¦�ȂŴ�©ȏƢū¦�ƪ ǷƾǬƫ�ƢǸǴǯ�«ȐǠǳ¦

ر احلـــدود انطالقـــا مـــن النتـــائج الـــيت توصـــل إليهـــا الباحـــث والـــيت تبقـــى دائمـــا منحصـــرة يف إطـــا

البشرية واملكانية والزمانية وضع جمموعة من االقرتاحات يلخصها فيما يلي: 

إجراء دراسات أخرى على فئات خارج اجلامعة كمحاولة لتعميم العالج على خمتلف فئـات -

�ǞǸƬĐ¦

إدخال تقنيات أخرى أكثر تطورا على العالج من أجل الرفع من درجة فعاليته.-

«�¦�ǺǯƢǷȋاالهتمام أكثر - ¦ȂƻÂ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǼƥ�ƨƥƢǐŭ¦�ƨƠǨǳʪخاصـة يف االسـتعجاالت املفتوحـة

قصد التوجيه ووضح دراسات مسحية حوهلا.

إجراء دراسات يتم مـن خالهلـا التأكـد مـن فعاليـة العـالج مقابـل أشـكال أخـرى مـن العـالج -

أكانت دوائية أو نفسية.

مـــاكن العموميـــة ألن ذلـــك أقـــرب إىل اســـتبدال تســـمية خـــواف األمـــاكن املفتوحـــة خبـــواف األ-

املصطلح الالتيين أغورافوبيا.  
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)1امللحق رقم (

(QPP)استبيان األفكار اخلوافية 

�®¦ƾ ǟ¤Â�Ǧ ȈǳϦ

Champless.D.L.(1984)

ترمجة وتكيف وإعادة الصياغة:

بلغامل دمحم
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�ƨȈǈ ǻǂ Ǩǳ¦�ƨǤǴǳʪ �ÀƢȈƦƬǇ ȏ ¦

Questionnaire sur les Cognitions Agoraphobiques
(Chambless, 1984; traduit par Bouvard et coll., 1998)

Ce questionnaire regroupe différentes pensées ou idées qui peuvent apparaitre
lorsque vous êtes nerveux-se ou effrayé-e.
- Encerclez le chiffre sur l'échelle fournie, pour indiquer à quel point ces pensées
vous passent par la tête lorsque vous êtes anxieux (se).
- Voici ce que signifie chacun des chiffres de l'échelle:
1. cette idée n’apparaît jamais.

2. cette idée apparaît rarement.

3. cette idée apparaît parfois.

4. cette idée apparaît fréquemment.

5. cette idée apparaît toujours.

Quistion Réponse
1. Je vais vomir

2. Je vais mourir

3. je dois avoir une tumeur cérébrale.

4. Je vais avoir une crise cardiaque.

5. Je vais étouffer, suffoquer, manque d’aire.

6. je vais avoir l’air fou.

7. je vais devenir aveugle.

8. je ne serai pas capable de me contrôler.

9. je vais blesser quelqu’un.

10. Je vais m'évanouir

11. je vais devenir fou - folle.

12. je vais me mettre à crier.

13. je vais me mettre à marmonner ou dire n’importe

quoi.

14. je vais être paralysé – e de peur.

15. autres idées (décrivez-les et évaluez-les)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

B. Référez-vous à la liste précédente et encerclez les chiffre correspondant aux
trois idées qui apparaissent le plus souvent lorsque vous êtes nerveux-se ou
effrayé.
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النسخة األوىل من الرتمجة:

Champless.D.L.(1984ل: (QPP)استبيان األفكار اخلوافية 

¦ƾƷ��ʪȂǟǂǷ�Â¢�ƢǬǴǫ�ÀȂǰƫ�ƢǷƾǼǟ�Ƣđ�ǂǰǨƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ȄǴǟ�ÄȂƬŹ�ÀƢȈƦƬǇȏ®�هذا 

:درجة األفكار اليت تدور يف رأسك

�ǺºǷ�ǶǴºǈǳ¦�ƢǷƾƼƬºǈǷ�ʪȂºǟǂǷ�Â¢�ƢƦºǐǠƬǷ�ÀȂºǰƫ�ƢǷƾºǼǟ�ƨºȈǳƢƬǳ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�ǺǷ�̈ǂǰǧ�ǲǯ�°ȂȀǛ�ƨƳ°®�ǶȈǫأ. 

:يف اخلانة املناسبةXواضعا عالمة 5إىل 1

اآليت يوضح ذلك:والسلم 

الفكرة مل تراودين أبداهذه-1

2-¦°®ʭ

3-�ʭƢȈƷ¢

متكرر بشكل-4

دائما-5

12345األسئلة

.. سوف أتقيئ1

.. سوف أموت2

3¹ƢǷƾǳʪ�¿°Â�Äƾǳ��.

.. سوف حتدث يل نوبة قلبية4

.أختنق. سوف5

6ÀȂǼĐƢǯ�ǂȀǛƘǇ��.

.. سأعمى7

.التحكم يف ذايت. سأصبح غري قادر على 8

9Ã̄ ȋʪ�ǶǿƾƷ¢�Ƥ ȈǏƘǇ��.

.. سوف يغمى عليا10

.صبح جمنون. سأ11
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12.¦ǂǐǳʪ�¢ƾƥƘǇ.

.. سأمتتم أو أقول أي شيء13

.. سوف أشل من اخلوف14

..................وقيمها. أفكار أخرى أكتبها15

رقم األفكار الثالثة اليت تظهر دائما عندما تكون ȄǴǟ�̈ǂƟ¦®�ǞǓ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�ń¤�̧ȂƳǂǳʪ-1-ب

ʪȂǟǂǷ�Â¢�ƢƦǐǠƬǷ
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االستبيان على احملكمني:عرض 

Champless.D.L.(1984ل: (QPP)استبيان األفكار اخلوافية 

يف املكان املناسب كما ميكن Xنرجو من األساتذة األكارم أن يقيموا درجة صدق هذا االختبار بوضع عالمة 

لألساتذة تصحيح أي خطأ:

هــذا االســـتبيان حيتـــوي علـــى جمموعـــة مـــن 

�ÀȂººǰƫ�ƢǷƾººǼǟ�Ƣººđ�ǂººǰǨƫ�ƾººǫ�Ŗººǳ¦�°Ƣººǰǧȋ¦

ʪȂǟǂǷ�Â¢�ƢǬǴǫ.

مطا

بق

نوعا ما 

مطابق

غري 

مطابق

Ce questionnaire regroupe différentes
pensées ou idées qui peuvent apparaitre
lorsque vous êtes nerveux-se ou
effrayé-e.

قيم درجة ظهور كل فكرة من األفكار أ. 

�ʪȂººººǟǂǷ�Â¢�ƢƦººººǐǠƬǷ�ÀȂººººǰƫ�ƢǷƾººººǼǟ�ƨººººȈǳƢƬǳ¦

واضـــــعا 5إىل 1مســـــتخدما الســـــلم مـــــن 

:يف اخلانة املناسبةXعالمة 

A- Encerclez le chiffre sur l'échelle
fournie, pour indiquer à quel point ces
pensées vous passent par la tête lorsque
vous êtes anxieux (se).
Voici ce que signifie chacun des
chiffres de l'échelle:

هذه الفكرة مل تراودين أبدا-1

2-�¦°®ʭ-�ʭƢȈƷ¢

بشكل متكرر -4

دائما-5

1. cette idée n’apparaît jamais.
2. cette idée apparaît rarement.
3. cette idée apparaît parfois.
4. cette idée apparaît fréquemment.
5. cette idée apparaît toujours.

.1. سوف أتقيئ 1 Je vais vomir

.2. سوف أموت 2 Je vais mourir

3�¹ƢǷƾǳʪ�¿°Â�Äƾǳ��3. je dois avoir une tumeur cérébrale.

.4. سوف حتدث يل نوبة قلبية 4 Je vais avoir une crise cardiaque.

.5أختنق. سوف5 Je vais étouffer, suffoquer, manque
d’aire.

6ÀȂǼĐƢǯ�ǂȀǛƘǇ��6. je vais avoir l’air fou.

.7. سأعمى 7 je vais devenir aveugle.

. سأصبح غري قادر على التحكم يف 8

ذايت 

8. je ne serai pas capable de me
contrôler.

9�Ã̄ ȋʪ�ǶǿƾƷ¢�Ƥ ȈǏƘǇ��9. je vais blesser quelqu’un.

.10. سوف يغمى عليا 10 Je vais m'évanouir

.11صبح جمنون. سأ11 je vais devenir fou - folle.

12.�¦ǂǐǳʪ�¢ƾƥƘǇ12. je vais me mettre à crier.

.13. سأمتتم أو أقول أي شيء 13 je vais me mettre à marmonner ou
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dire n’importe quoi.

.14. سوف أشل من اخلوف 14 je vais être paralysé – e de peur.

. أفكـــــــــــــــــــــــــار أخـــــــــــــــــــــــــرى أكتبهـــــــــــــــــــــــــا15

..................وقيمها

15. autres idées (décrivez-les et
évaluez-les)

�ƨǬƥƢºººººººǈǳ¦�ƨºººººººǸƟƢǬǳ¦�ń¤�̧ȂººººººƳǂǳʪ-1-ب

ضــع دائــرة علــى رقــم األفكــار الثالثــة الــيت 

ـــــدما تكـــــون متعصـــــبا أو  تظهـــــر دائمـــــا عن

��ʪȂǟǂǷ

B. Référez-vous à la liste précédente et
encerclez les chiffre correspondant aux
trois idées qui apparaissent le plus
souvent lorsque vous êtes nerveux-se ou
effrayé.

مالحظة:................................................................................

..........................................................................................
.......................................................
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بعد التصحيح:االستبيان 

�ƨȈǳÂȋ ¦�©ʭ ƢȈƦǳ¦

التاريخ:

االسم:                                

السن:

اجلنس:

املستوى الدراسي:

املهنة:

* أذكر التخصص إذا كنت طالب جامعي:

�� ʪǄǟ��§Ǆǟ¢�������ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦   (ة)متزوج

مطلق(ة)  (أم) ألطفال أب

املعلومات اليت حيتويها هذا االستبيان (االختبار) تستخدم ألغراض البحث العلمي وهي *مالحظة:  

يف غاية سرية ويف مأمن، نرجو من املشاركني التمعن يف اإلجابة عن األسئلة. 



240

Champless.D.L.(1984ل: (QPP)استبيان األفكار اخلوافية 

�ʪȂǟǂǷ�Â¢�ƢǬǴǫ�ÀȂǰƫ�ƢǷƾǼǟ�Ƣđ�ǂǰǨƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ȄǴǟ�ÄȂƬŹ�ÀƢȈƦƬǇȏ¦�¦ǀǿ

�ǺǷ�ǶǴǈǳ¦�ƢǷƾƼƬǈǷ�ʪȂǟǂǷ�Â¢�ƢƦǐǠƬǷ�ÀȂǰƫ�ƢǷƾǼǟ�ƨȈǳƢƬǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ǺǷ�̈ǂǰǧ�ǲǯ�°ȂȀǛ�ƨƳ°®�ǶȈǫ��¢

:يف اخلانة املناسبةXواضعا عالمة 5إىل 1

هذه الفكرة مل تراودين أبدا -1

2����¦°®ʭ��

3-���ʭƢȈƷ¢

بشكل متكرر     -4

دائما-5

12345األسئلة

.. سوف أتقيئ1

. سوف أموت. 2

.. لدي ورم بدماغ3

.حتدث يل نوبة قلبية. سوف 4

.سوف أختنق.5

6.ÀȂǼĐƢǯ�ǂȀǛƘǇ.

.سأعمى.7

.صبح غري قادر على التحكم يف ذايتسأ.8

9Ã̄ ȋʪ�ǶǿƾƷ¢�Ƥ ȈǏƘǇ��.

.سوف يغمى عليا.10

11ʭȂǼů�ƶƦǏƘǇ��.

12¦ǂǐǳʪ�¢ƾƥƘǇ��.

.م أو أقول أي شيء. سأمتت13
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.. سوف أشل من اخلوف14

........................وحدد درجتها:. أفكار أخرى أكتبها15

............................................................

ما عندما تكون Ɵ¦®�ǂȀǜƫ�Ŗǳ¦�ƨƯȐưǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�Ƕǫ°�ȄǴǟ�̈ǂƟ¦®�ǞǓ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�ń¤�̧ȂƳǂǳʪ-ب

�ʪȂǟǂǷ�Â¢�ƢƦǐǠƬǷ
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�Ȇ ƟƢǐ Ʒ ȍ ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳʪ �©ʭ ƢȈƦǳ¦�ǂ ȇÂƾ ƫSPSS

أول تطبيقعامل الثبات ألفا كرونباخحساب التناسق الداخلي مب

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations

Valide 38 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 38 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Alpha de

Cronbach basé

sur des

éléments

normalisés

Nombre

d'éléments

,764 ,768 14
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Statistiques de total des éléments
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Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Carré de la

corrélation

multiple

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

VAR00001 29,5526 62,686 ,486 ,599 ,743

VAR00002 27,8684 54,009 ,642 ,801 ,718

VAR00003 29,5789 63,872 ,531 ,581 ,744

VAR00004 27,5526 57,497 ,445 ,896 ,744

VAR00005 27,5000 58,851 ,476 ,643 ,739

VAR00006 29,0000 55,459 ,618 ,799 ,722

VAR00007 29,6053 63,381 ,302 ,620 ,758

VAR00008 28,2105 63,900 ,300 ,600 ,757

VAR00009 29,3158 72,060 -,126 ,732 ,794

VAR00010 28,2895 61,454 ,380 ,493 ,750

VAR00011 29,1053 60,475 ,479 ,789 ,740

VAR00012 29,5526 72,416 -,155 ,506 ,785

VAR00013 29,9474 68,646 ,422 ,624 ,760

VAR00014 28,6053 56,894 ,577 ,542 ,728

Coefficient de corrélation intra-classe

Corrélation intra-

classeb

Intervalle de confiance à 95% Test F avec valeur réelle 0

Borne inférieure Limite

supérieure

Valeur ddl1 ddl2 Sig.

Mesures uniques ,188a ,111 ,306 4,237 37 481 ,000

Mesures moyennes ,764c ,637 ,861 4,237 37 481 ,000

Modèle à effets mixtes à deux facteurs lorsque les effets sur les personnes sont aléatoires et les effets des mesures sont fixes.

a. L'estimateur est identique, que l'effet d'interaction soit présent ou non.
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b. Coefficients de corrélation intra-classe de type C utilisant une définition d'homogénéité (la variance entre mesures est exclue de

l'écart d'activité).

c. Cette estimation est calculée en supposant que l'effet d'interaction est inexistant, puisqu'il ne peut pas être estimé autrement.

يوم:21معامل ألفا كرونباخ التطبيق بعد 

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations

Valide 38 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 38 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Alpha de

Cronbach basé

sur des

éléments

normalisés

Nombre

d'éléments
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,762 ,762 14

Statistiques de total des éléments
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Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Carré de la

corrélation

multiple

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

VAR00001 29,6316 62,834 ,484 ,553 ,741

VAR00002 27,9474 53,997 ,648 ,784 ,715

VAR00003 29,6053 64,029 ,454 ,465 ,745

VAR00004 27,6316 57,482 ,450 ,892 ,741

VAR00005 27,5789 58,845 ,482 ,643 ,737

VAR00006 29,0789 55,750 ,608 ,781 ,721

VAR00007 29,6842 63,573 ,298 ,614 ,756

VAR00008 28,2895 63,941 ,304 ,593 ,755

VAR00009 29,3947 72,299 -,132 ,739 ,792

VAR00010 28,3684 61,590 ,379 ,506 ,748

VAR00011 29,1579 60,569 ,485 ,778 ,738

VAR00012 29,6316 72,617 -,160 ,500 ,784

VAR00013 30,0263 68,783 ,418 ,598 ,758

VAR00014 28,6842 56,871 ,584 ,542 ,725

Coefficient de corrélation intra-classe

Corrélation intra-

classeb

Intervalle de confiance à 95% Test F avec valeur réelle 0

Borne inférieure Limite

supérieure

Valeur ddl1 ddl2 Sig.

Mesures uniques ,186a ,110 ,305 4,209 37 481 ,000

Mesures moyennes ,762c ,635 ,860 4,209 37 481 ,000

Modèle à effets mixtes à deux facteurs lorsque les effets sur les personnes sont aléatoires et les effets des mesures sont fixes.

a. L'estimateur est identique, que l'effet d'interaction soit présent ou non.
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b. Coefficients de corrélation intra-classe de type C utilisant une définition d'homogénéité (la variance entre mesures est exclue de

l'écart d'activité).

c. Cette estimation est calculée en supposant que l'effet d'interaction est inexistant, puisqu'il ne peut pas être estimé autrement.

حساب الثبات عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق 

التجريبية:Tمن خالل معامل االرتباط بريسون ومعامل الفرق

Test-t

Statistiques pour échantillons appariés

Moyenne N Ecart-type Erreur standard

moyenne

Paire 1
VAR00001 32,0526 38 7,42117 1,36609

VAR00002 34,3158 38 6,88165 1,11635

Corrélations pour échantillons appariés

N Corrélation Sig.

Paire 1 VAR00001 & VAR00002 38 ,912 ,01
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Test échantillons appariés

Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale)

Moyenne Ecart-type Erreur standard

moyenne

Intervalle de confiance 95% de la

différence

Inférieure Supérieure

Paire 1 VAR00001 - VAR00002 -3,26316 2,73796 ,44416 -3,16310 -2,36321 -1,147 37 ,260
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)2امللحق رقم (

مقياس اهللع وخواف األماكن العمومية 

�®¦ƾ ǟ¤Â�Ǧ ȈǳϦ

B.Bandlow(1995)

ترمجة وتكيف وإعادة الصياغة:

بلغامل دمحم
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�ƨȈǈ ǻǂ Ǩǳ¦�ƨǤǴǳʪ �ÀƢȈƦƬǇ ȏ ¦

ÉCHELLE DE PANIQUE ET D’AGORAPHOBIE
Questionnaire du client

B. Bandelow (1995)

Ce questionnaire est destiné aux gens souffrant d’attaques de panique et
d’agoraphobie. Évaluez la
sévérité de vos symptômes durant la dernière semaine.
Les attaques de panique sont définies comme étant l’apparition soudaine de
l’anxiété, accompagnée par
certains des symptômes suivants:
palpitations ou le martèlement du coeur ou accélération du rythme cardiaque
transpiration
tremblements ou secousses
bouche sèche
difficulté de respirer
sensation d’étouffement
douleur à la poitrine ou inconfort
nausée ou détresse abdominale (par exemple, des hauts le coeur)
chanceler, sentiment de vertige, d’évanouissement ou d’étourdissement
sentiment que les objets sont irréels (comme dans un rêve), ou que son esprit est
lointain ou «pas
réellement présent»
peur de perdre le contrôle, «de devenir fou», ou de s’évanouir
peur de mourir
des bouffées de chaleur ou des sueurs froides
engourdissements ou des sensations de picotement
Les attaques de panique se développent brusquement et augmentent en intensité
à l’intérieur de 10 minutes
environ.
A.l. A quelle fréquence avez-vous des attaques de panique?
( 0 ) Aucune attaque de panique pendant la semaine dernière.
( 1 ) 1 attaque de panique pendant la semaine dernière.
( 2 ) 2 ou 3 attaques de panique pendant la semaine dernière.
( 3) 4-6 attaques de panique pendant la semaine dernière.
( 4) plus de 6 attaques de panique pendant la semaine dernière.
A.2. De quelle gravité étaient les attaques de panique pendant la semaine
dernière?
( 0 ) Aucune attaque de panique.
( 1 ) Les attaques étaient généralement légères.
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( 2 ) Les attaques étaient généralement modérées.
( 3 ) Les attaques étaient généralement sévères.
( 4 ) Les attaques étaient généralement d’une extrême sévérité.
A. 3. Combien de temps durait généralement les attaques?
( 0 ) Aucune attaque de panique.
( 1 ) 1 à 10 minutes.
( 2 ) de 10 à 6 0 minutes.

( 3 ) de 1 à 2 heures.
( 4 ) 2 heures et plus.
Est-ce que la plupart des attaques étaient attendues (dans des situations de peur)
ou inattendues
(spontanées)?
( 9 ) Pas d’attaque de panique.
( 0 ) Presque inattendue.
( 1 ) Plus inattendue qu’attendue.
( 2 ) Entre les deux (un peu inattendue, un peu attendue).
( 3 ) Plus attendue qu’inattendue.
( 4 ) Presque attendue.
B.l. Durant la semaine dernière, avez-vous évité certaines situations parce que
vous craigniez
d ’avoir une attaque de panique ou un sentiment d inconfort?
( 0 ) Aucun évitement (ou: mes attaques ne se produisent que dans certaines
situations).
( 1 ) Rare évitement de situations craintes.
( 2 ) Évitement occasionnel de situations craintes.
( 3 ) Évitement fréquent de situations craintes.
( 4 ) Évitement très fréquent de situations craintes.
B.2. Veuillez cocher les situations que vous évitez ou dans lesquelles vous avez
développé des
attaques de panique ou un sentiment d inconfort quand vous n i'étiez pas
accompagné(e)?
1( ).Avions
2( ).Métros (p. ex. passage souterrain)
3( ).Autobus, trains
4( ).Bateaux
5( ).Théâtres, cinémas
6( ).Supermarchés
7( ).Files d’attente
8( ).Auditoires, stades
9( ).Soirées ou rassemblements sociaux
10( ).Foules
11( ).Restaurants
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12( ).Musées
13( ).Ascenseurs
14( ).Espaces fermés (p. ex. tunnels)
15( ).Salles de classe, amphithéâtres
16( ).Conduire ou être en voiture (p. ex. dans un embouteillage)
17( ).Grandes salles (p. ex. couloirs)
18( ).Promenade dans les rues
19( ).Champs, des grandes ruelles, des cours de maison
20( ).Grandes places
21.Traversant les ponts
22( ).Voyages
23 ( ) Restant seul à la maison
D'autres situations :
24 ( ).............................................................................................
25 ( ).............................................................................................
26 ( ).................................................................................................
B.3. Les situations évitées étaient-elles importantes pour vous?
(0 ) Aucune importance (ou pas d’agoraphobie).
( 1 ) Pas très importantes.
(2 ) Modérément importantes.
(3 ) Très importantes.
( 4 ) Extrêmement importantes.
C.l. Pendant la semaine dernière, avez-vous souffert d ’une crainte d ’attaque de
panique (anxiété
d ’anticipation ou <peur d ’avoir peur»)?
( 0 ) Pas d’anxiété d’anticipation.
( 1 ) Peur occasionnelle d’avoir une attaque de panique.
(2 ) Peur quelquefois d’avoir une attaque de panique.
( 3 ) Peur fréquente d’avoir une attaque de panique.
(4 ) Peur d’avoir une attaque de panique tout le temps.
C.2. De quelle ampleur était cette «peur d ’avoir peur»?
(0 ) Nulle
( 1 ) Légère
(2 ) Modérée
( 3 ) Marquée
(4 ) Extrême
D.l. Pendant la semaine dernière, est-ce que vos attaques de panique ou
d’agoraphobie ont
conduit à des restrictions (des altérations) dans vos relations familiales (conjoint,
enfants, etc.)?
(0 ) Pas d’altération
( 1 ) Légère altération
(2 ) Altération modérée
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( 3 ) Altération marquée
( 4 ) Altération extrême
D.2. Pendant la semaine dernière, est-ce que vos attaques de panique ou d
’agoraphobie ont
conduit à des restrictions (des altérations) dans votre vie sociale et vos activités
de loisirs.
Exemple. Étiez-vous capable d'aller au cinéma ou à une soirée?
( 0 ) Pas d’altération
( 1 ) Légère altération
( 2 ) Altération modérée
( 3 ) Altération marquée
( 4 ) Altération extrême
D.3. Pendant la semaine dernière, est-ce que vos attaques de panique ou d
’agoraphobie ont
conduit à des restrictions (des altérations) dans vos responsabilités au travail (ou
à la maison)?
( 0 ) Pas d’altération
( 1 ) Légère altération
(2 ) Altération modérée
( 3 ) Altération marquée
(4 ) Altération extrême
E.l. Pendant la semaine dernière, avez-vous eu peur de souffrir de vos
symptômes d ’anxiété (ou
d ’avoir une crise cardiaque, ou de perdre connaissance et de vous blesser)?
( 0 ) Ce n’est pas vrai
( 1 ) Ce n’est guère vrai
( 2 ) En partie vrai
( 3 ) Presque vrai
( 4 ) Tout à fait vrai
E.l. Pensez-vous parfois, ou croyez-vous que votre médecin a tort, quand il vous
dit que vos
symptômes tels que palpitations, étourdissements, sensations de picotement,
difficulté
respiratoire ont une cause psychologique? Pensez-vous, en réalité, qu’une cause
somatique
(physique, corporelle) qui n ’a pas encore été découverte se cache derrière ces
symptômes?
(0 ) Ce n’est pas du tout vrai (maladie plutôt psychique)
( 1 ) Ce n’est guère vrai
( 2 ) En partie vrai
( 3 ) Presque vrai
( 4 ) Tout à fait vrai (maladie plutôt organique)
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النسخة األوىل من الرتمجة:

B.Bandlow(1995)مقياس اهللع وخواف األماكن العمومية 

هذا االستبيان موجه إىل األشخاص الذين يعانون من نوبة اهللع مع خواف األماكن العمومية. قم 

بتقييم شدة أعراضك خالل األسابيع األخرية.

��ƨȈǳƢƬǳ¦�µ ¦ǂǟȋʪ�ƨƥȂƸǐǷ�ÀȂǰƫÂ�ǪǴǬǳ¦�ǺǷ�ƨƠƳƢǨǷ�ƨǳƢƷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�» ǂǠƫ

-)1����������������������������������ƢȀǟ°Ƣǈƫ�Â¢�Ƥ ǴǬǳ¦�©Ƣǫ®Â�©ʪǂǓ�̈®ʮ±��

) التعرق2(-

) االرجتاف أو االرتعاش 3(-

) جفاف الفم 4(-

) صعوبة يف التنفس 5(-

ƢǼƬƻȏʪ�²¼�) االح6(- Ƣǈ

) آالم يف الصدر 7(-

-)8�ƚȈǬƬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦��

-)9°¦Âƾǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�Â¦�¶ȂǬǈǳʪ�°ȂǠǌǳ¦��

-)10ȆǠǫ¦Â�Śǣ�ª ƾŹ�ƢǷ�À¢�Â¢�ǶǴūƢǯ�ƨȈǬȈǬƷ�Śǣ� ƢȈǋȋ¦�Àϥ�°ȂǠǌǳ¦��

-)11ȆǟȂǳ¦�ƾǬǨƫ�À¢�Â¢�ÀȂǼů�ƶƦǐƫ�À¢�Â¢�©¦ǀǳʪ�ǶǰƸƬǳ¦�À¦ƾǬǧ�ǺǷ�» ȂŬ¦��

اخلوف من املوت)12(-

-)13®°ʪ�¼ǂǟ�ǞǷ��̈°¦ǂū¦�ƨƳ°®�̧ƢǨƫ°¦��

�ǄƻȂǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�Â¢�ǲǸǼƫ–) ختدر 14(-

�®ÂƾƷ�Ŀ�Ƣēƾǋ�ǞǨƫǂƫÂ�̈Ƙƴǧ�ǂȀǜƫÂ�ȄǷƢǼƬƫ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ10.دقائق

. خالل األسابيع األخرية كم حدثت لك من نوبة؟1أ.
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) مل حتدث يل أي نوبة يف األسبوع األخري (  )0(

) نوبة واحدة يف األسبوع األخري (  )1(

Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻ����3إىل 2)2(

�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻ����6إىل 4)3(

�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻ����6) أكثر من 4(

. ماهي درجة أو شدة النوبة خالل األسبوع األخري2أ.

) ال توجد أي نوبة (  )0(

) خفيفة (  )1(

توسطة (  )) م2(

) شديدة أو قوية (  )3(

) شديدة جدا أو قوية جدا (  )4(

. كم هي املدة اليت تستغرقها النوبة؟3أ.

) ال توجد أي نوبة (  )0(

دقائق (  )10إىل 1) من1(

دقيقة (  )60إىل 10) من 2(

ساعة واحدة إىل ساعتني (  )-1-) من3(

ساعتان فأكثر (  )-2-)4(

�Ǯ��ƨȇȂǨǟ��ƨǠǫȂƬǷ�Śǣ�Â¢�. هل مج3أ. ǨȈţ�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ŀ�ƪ ƯƾƷ���ƢȀƯÂƾƷ�ǞǫȂƬƫ�ƪ Ǽǯ�©ʪȂǼǳ¦�ǞȈ

) ال توجد نوبة هلع (  ) 0(

) تقريبا غري متوقع(  )1(

) غري متوقع أكثر منها متوقعا (  )2(

) متوقع أكثر منه غري متوقع (  )3(
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) تقريبا متوقع (  )4(

ض املواقف خوفا من وقوع نوبة أخرى أو الشعور . خالل األسبوع األخري، هل جتنبت بع1ب.

�¬ƢȈƫ°ȏ¦�¿ƾǟÂ�ǪǴǬǳʪ

) ال يوجد أي جتنب (  )0(

) قليال ما أجتنب املواقف املخيفة (  )1

)2�����ƨǨȈƼŭ¦�Ǧ ǫ¦ȂǸǴǳ�ƨǧƾǐǳʪ�Ƥ Ǽš ��

) جتنب متكرر للمواقف املخيفة (  )3(

) جتنب جد متكرر للمواقف املخيفة (  )4(

يف املوقف الذي تتجنبه منذ بدء نوبة اهللع أو االحساس بعدم الراحة X. ضع عالمة 2ب.

واالنزعاج خاصة عندما تكون مبفردك وبدون أي مرافق؟

. (  ) الطائرة1

. (  ) املرتو ( ممر أرضي )2

. (  ) احلافلة، القطار3

. (  ) الباخرة، السفينة4

. (  ) املسرح، السينما5

6) ) سوبر ماركت، السوق.

. (  ) يف سلسلة االنتظار ( طابور االنتظار )7

. (  ) ملعب أو قاعة مغلقة8

. (  ) سهر، (عرس) أو جتمع9

(  ) اجلماهري أو احلشود10

. (  ) مطعم11

. (  ) متحف12
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. (  ) املصعد13

. (  ) جمال مغلق ( نفق )14

. (  ) قسم، مدرج15

رة أو الركوب فيها. (  ) قيادة سيا16

. (  ) قاعة كبرية أو مسلك17

. (  ) التجول يف الشوارع18

. (  ) احلقول، األزقة الواسعة، ساحات املنازل19

. (  ) الساحات الكربى20

. (  ) املرور على القناطر أو اجلسور21

. (  ) السفر22

. (  ) البقاء مبفردك يف املنزل23

وضعيات أخرى أذكرها: 

24.

25.

26.

3�Ǯب. ǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ǶȀǷ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�Ƥ Ǽš �ǲǿ��

) ليست لديها أي أمهية أو ال يوجد لدي خوف (  )0(

) ليست لديها أمهية كربى (  )1(

) لديها أمهية متوسطة (  )2(

) جد مهمة (  )3(

) ذات أمهية قصوة (  )4(
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مسبق أو اخلوف من حدوث . خالل األسبوع األخري هل خشيت حدوث نوبة هلع ( قلق1ج.

اخلوف )؟

) ال يوجد قلق مسبق (  )0(

)1�����ǞǴǿ�ƨƥȂǻ�̧ȂǫÂ�ǺǷ�ƨǧƾǐǳʪ�» Ȃƻ��

)2�����ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�̧ȂǫÂ�ǺǷ�» Ƣƻ¢�ʭƢȈƷ¢��

) خوف متكرر من وقوع نوبة هلع (  )3(

) اخلوف من وقوع نوبة هلع معظم الوقت (  )4(

. ما مدى خوفك من أن ختاف؟2ج.

)) ال يوجد 0( )

) خفيف (  )1(

) متوسط (  )2(

) قوي (شديد أو ملحوظ) (  )3(

) شديد القوة أو قوي جدا (  )4(

1�Ǯد. ǳ�Ƥ ƦǇ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�ƾƷ¢�ǺǷ�Ǯ ǧȂƻ�Â¢�Ǯ ȇƾǳ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǲǿ�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ��

مشكال أو عائقا يف عالقتك مع العائلة ( الزوجة، األطفال... إخل)؟

كلة أو صعوبة (  )) ال توجد أي مش0(

) مشاكل أو مشكلة بسيطة (  )1(

) مشاكل متوسطة (  )2(

) مشاكل ملحوظة (  )3(

) مشاكل كثرية وخطرية (  )4(

2�Ǯد. ǳ�Ƥ ƦǇ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�ƾƷ¢�ǺǷ�Ǯ ǧȂƻ�Â¢�Ǯ ȇƾǳ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǲǿ�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ��

واألسرية؟مشكال أو عائقا أو صعوبة يف أداء واجباتك املهنية 
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) ال توجد أي مشكلة أو صعوبة (  )0(

) مشاكل أو مشكلة بسيطة (  )1(

) مشاكل متوسطة (  )2(

) مشاكل ملحوظة (  )3(

) مشاكل كثرية وخطرية (  )4(

1�ƨȈƦǴǫ�ƨƥȂǻ�ªهـ. ÂƾƷ�ǺǷ�Â¢�ǪǴǬǳ¦�µ ¦ǂǟ¢�ǺǷ�̈ʭƢǠŭ¦�Â¢�» ȂŬʪ�©ǂǠǋ�ǲǿ��Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ��

اإلغماء أو االصابة جبروح؟أو فقدان التحكم أو 

) هذه ليست حقيقة (  )0(

) معظمها ليست حبقيقة (  )1(

) جزء منها حقيقة (  )2(

) معظمها حقيقة  (  )3(

) هذه حقيقة مطلقة (  )4(

ʮ±Â�Ƥ®2�̈هـ. ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮǄǯ�Ǯ Ǔ¦ǂǟȋ�ǾǐȈƼǌƫ�Ŀ�ƞǗƢƻ�Ǯ ƦȈƦǗ�À¢�ʭƢȈƷ¢�ǂǰǨƫ�ǲǿ��

Ƥ ƦǇ�©¦̄�ƢĔϥ��������ǆ ǨǼƬǳ¦نفسي؟

)0������ȆǈǨǻ�µ ǂǷ�ǆ ǰǠǳʪ�ǲƥ��ƨǬȈǬƷ�ƪ ǈȈǳ�ǽǀǿ��

) معظمها ليست حبقيقة (  )1(

) جزء منها حقيقة (  )2(

) معظمها حقيقة  (  )3(

)4�����ÄƾǈƳ�µ ǂǷ�Ȃǿ�ǆ ǰǠǳʪ�ǲƥ�ƨǬǴǘǷ�ƨǬȈǬƷ�ǽǀǿ��
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عرض االستبيان على احملكمني:

B.Bandlow(1995)مقياس اهللع وخواف األماكن العمومية ل 

هذا االسـتبيان يكشـف عـن شـدة نوبـة اهللـع وخـواف األمـاكن العموميـة أو املفتوحـة، مت ترمجـة مقيـاس اهللـع وخـواف 

ـــة ل:  نرجـــو مـــن األســـاتذة األكـــارم أن يقيمـــوا طـــرف الباحـــث، فمـــنB.Bandlow(1995)األمـــاكن العمومي

يف املكان املناسب كما ميكن لألساتذة تصحيح أي خطأ:Xدرجة صدق هذا االختبار بوضع عالمة 

هـــــــذا االســـــــتبيان موجـــــــه إىل األشـــــــخاص 

الــذين يعــانون مــن نوبــة اهللــع مــع خــواف 

األمـــــــاكن العموميـــــــة. قــــــــم بتقيـــــــيم شــــــــدة 

أعراضك خالل األسابيع األخرية.

مطا

بق 

نوعا ما 

مطابق

غري 

مطابق

Ce questionnaire est destiné aux gens

souffrant d’attaques de panique et

d’agoraphobie. Évaluez la sévérité de vos

symptômes durant la dernière semaine.

�ƨººƠƳƢǨǷ�ƨººǳƢƷ�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ�» ǂººǠƫ

�µ ¦ǂººººǟȋʪ�ƨƥȂƸººººǐǷ�ÀȂººººǰƫÂ�ǪººººǴǬǳ¦�ǺººººǷ

:التالية

Les attaques de panique sont définies

comme étant l’apparition soudaine de

l’anxiété, accompagnée par certains des

symptômes suivants:

-)1ººººǴǬǳ¦�©Ƣººººǫ®Â�©ʪǂººººǓ�̈®ʮ±�� ب

أو تسارعها

palpitations ou le martèlement du cœur

ou accélération du rythme cardiaque

transpiration) التعرق2(-

tremblementsاالرتعاش وأاالرجتاف )3(- ou secousses

bouche) جفاف الفم 4(- sèche

difficulté) صعوبة يف التنفس 5(- de respirer

-)6�¼ƢǼƬƻȏʪ�² ƢǈƷȏ¦��sensation d’étouffement

douleurآالم يف الصدر )7(- à la poitrine ou inconfort

-)8�ƚȈǬƬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦��nausée ou détresse abdominale (par

exemple, des hauts le cœur)

-)9�°ȂǠºººººǌǳ¦�Â¦�¶ȂǬºººººǈǳʪ�°ȂǠºººººǌǳ¦��

°¦Âƾǳʪ

chanceler, sentiment de vertige,

d’évanouissement ou d’étourdissement

�Śºººººººººǣ� ƢȈººººººººǋȋ¦�Àϥ) الشــــــــعور10(-

حقيقيــــــة كــــــاحللم أو أن مــــــا حيــــــدث غــــــري 

sentiment que les objets sont irréels

(comme dans un rêve), ou que son esprit



262

estواقعي lointain ou «pas

réellement présent»

) اخلــــوف مــــن فقــــدان الــــتحكم 11(-

�ƾººǬǨƫ�À¢�Â¢�ÀȂººǼů�ƶƦººǐƫ�À¢�Â¢�©¦ǀººǳʪ

الوعي

peur de perdre le contrôle, «de devenir

fou», ou de s’évanouir

peur) اخلوف من املوت12(- de mourir

) ارتفاع درجة احلرارة  مع عرق 13(-

®°ʪ

des bouffées de chaleur ou des sueurs

froides

تنمـــــــل أو الشـــــــعور –) ختـــــــدر 14(-

�ǄƻȂǳʪ

engourdissements ou des sensations de

picotement

نوبـــة اهللــــع تتنـــامى وتظهــــر فجـــأة وترتفــــع 

�®ÂƾƷ�Ŀ�Ƣēƾǋ10.دقائق

Les attaques de panique se développent

brusquement et augmentent en intensité

à l’intérieur de 10 minutes environ.

األسابيع األخرية كم حدثت . خالل1أ.

لك من نوبة؟

A.l. A quelle fréquence avez-vous des

attaques de panique?

) مل حتـــــدث يل أي نوبـــــة يف األســــــبوع 0(

األخري (  )

( 0 ) Aucune attaque de panique pendant

la semaine dernière.

)) نوبة واحدة يف األسبوع األخري (  )1( 1 ) 1 attaque de panique pendant la

semaine dernière.

3�̧ȂƦºººººººººººººººººººǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂººººººººººººººººººǻإىل 2)2(

األخري(  )

( 2 ) 2 ou 3 attaques de panique pendant

la semaine dernière.

6�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻإىل 4)3(

( )

( 3) 4-6 attaques de panique pendant la

semaine dernière.

6�̧ȂƦººººººǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂººººººǻ) أكثــــــر مــــــن 4(

األخري (  )

( 4) plus de 6 attaques de panique

pendant la semaine dernière.

. مــاهي درجــة أو شــدة النوبــة خــالل 2أ.

األسبوع األخري

A.2. De quelle gravité étaient les

attaques de panique pendant la semaine

dernière?

)) ال توجد أي نوبة (  )0( 0 ) Aucune attaque de panique.

)) خفيفة (  )1( 1 ) Les attaques étaient généralement
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légères.

)) متوسطة (  )2( 2 ) Les attaques étaient généralement

modérées.

)) شديدة أو قوية (  )3( 3 ) Les attaques étaient généralement

sévères.

)) شديدة جدا أو قوية جدا (  )4( 4 ) Les attaques étaient généralement

d’une extrême sévérité.

.Aهي املدة اليت تستغرقها النوبة؟. كم3أ. 3. Combien de temps durait

généralement les attaques?

)) ال توجد أي نوبة (  )0( 0 ) Aucune attaque de panique.

)دقائق (  )10إىل 1) من1( 1 ) 1 à 10 minutes.

)دقيقة (  )60إىل 10) من 2( 2 ) de 10 à 6 0 minutes.

ســاعة واحــدة إىل ســاعتني -1-) مــن3(

( )

( 3 ) de 1 à 2 heures.

)ساعتان فأكثر (  )-2-)4( 4 ) 2 heures et plus.

3�ǞººººººǫȂƬƫ�ƪأ. ººººººǼǯ�©ʪȂººººººǼǳ¦�ǞººººººȈŦ�ǲººººººǿ��

حـــدوثها ( حـــدثت يف مواقـــف ختيفـــك ) 

أو غري متوقعة (عفوية)

Est-ce que la plupart des attaques étaient

attendues (dans des situations de peur) ou

inattendues

(spontanées)?

(0)) ال توجد نوبة هلع (  ) 0( Pas d’attaque de panique.

)) تقريبا غري متوقع(  )1( 1 ) Presque inattendue.

)) غري متوقع أكثر منها متوقعا (  )2( 2 ) Plus inattendue qu’attendue.

)) متوقع أكثر منه غري متوقع (  )3( 3 ) Plus attendue qu’inattendue.

)) تقريبا متوقع (  )4( 4 ) Presque attendue.

. خـــــــالل األســـــــبوع األخـــــــري، هـــــــل 1ب.

جتنبت بعض املواقف خوفا من وقوع نوبة 

�¬ƢȈƫ°ȏ¦�¿ƾǟÂ�ǪǴǬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�Â¢�Ãǂƻ¢

B.l. Durant la semaine dernière, avez-

vous évité certaines situations parce que

vous craigniez

d ’avoir une attaque de panique ou un

sentiment d’inconfort?

)) ال يوجد أي جتنب (  )0( 0 ) Aucun évitement

)) قليال ما أجتنب املواقف املخيفة (  )1 1 ) Rare évitement de situations
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craintes.

)2�ƨǧƾººǐǳʪ�Ƥ ººǼš للمواقــف املخيفــة (  ��

(

( 2 ) Évitement occasionnel de situations

craintes.

)) جتنب متكرر للمواقف املخيفة (  )3( 3 ) Évitement fréquent de situations

craintes.

) جتنـب جـد متكـرر للمواقـف املخيفـة 4(

( )

( 4 ) Évitement très fréquent de situations

craintes.

يف املوقــف الــذي X. ضــع عالمــة 2ب.

تتجنبـه منـذ بـدء نوبـة اهللـع أو االحسـاس 

ـــــدما  بعـــــدم الراحـــــة واالنزعـــــاج خاصـــــة عن

تكون مبفردك وبدون أي مرافق؟

B.2. Veuillez cocher les situations que

vous évitez ou dans lesquelles vous avez

développé des attaques de panique ou un

sentiment d’inconfort quand vous n

i'étiez pas accompagné(e)?

)01. (  ) الطائرة1 ) Avions

)02. (  ) املرتو ( ممر أرضي )2 ) Métros (p. ex. passage souterrain)

)03. (  ) احلافلة، القطار3 ) Autobus, trains

)04. (  ) الباخرة، السفينة4 ) Bateaux

)05. (  ) املسرح، السينما5 ) Théâtres, cinémas

)06. (  ) سوبر ماركت، السوق6 ) Supermarchés

. (  ) يف سلســــــلة االنتظــــــار ( طــــــابور 7

االنتظار )

07( ) Files d’attente

8) )08) ملعب أو قاعة مغلقة. ) Auditoires, stades

)09. (  ) سهر، (عرس) أو جتمع9 ) Soirées ou rassemblements sociaux

)10(  ) اجلماهري أو احلشود10 ) Foules

)11. (  ) مطعم11 ) Restaurants

)12. (  ) متحف12 ) Musées

)13. (  ) املصعد13 ) Ascenseurs

)14. (  ) جمال مغلق ( نفق )14 ) Espaces fermés (p. ex. tunnels)

)15. (  ) قسم، مدرج15 ) Salles de classe, amphithéâtres

)16. (  ) قيادة سيارة أو الركوب فيها16 ) Conduire ou être en voiture
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)17. (  ) قاعة كبرية أو مسلك17 ) Grandes salles (p. ex. couloirs)

)18. (  ) التجول يف الشوارع18 ) Promenade dans les rues

. (  ) احلقــــــــــول، األزقــــــــــة الواســــــــــعة، 19

ساحات املنازل

19( ) Champs, des grandes ruelles, des

cours de maison

)20. (  ) الساحات الكربى20 ) Grandes places

21) )21) املرور على القناطر أو اجلسور. ) Traversant les ponts

)22. (  ) السفر22 ) Voyages

)23. (  ) البقاء مبفردك يف املنزل23 ) Restant seul à la maison

وضعيات أخرى أذكرها: 

24.

25.

26.

D'autres situations :

24.

25.

26.

ـــــب هـــــذه 3ب. املواقـــــف مهـــــم . هـــــل جتن

�Ǯ ǳ�ƨƦǈǼǳʪ

B.3. Les situations évitées étaient-elles

importantes pour vous?

) ليســت لــديها أي أمهيــة أو ال يوجــد 0(

لدي خوف (  )

(0 ) Aucune importance (ou pas

d’agoraphobie).

)) ليست لديها أمهية كربى (  )1( 1 ) Pas très importantes.

2)) لديها أمهية متوسطة (  )2( ) Modérément importantes.

3)) جد مهمة (  )3( ) Très importantes.

)) ذات أمهية قصوة (  )4( 4 ) Extrêmement importantes.

. خـــــــــالل األســـــــــبوع األخـــــــــري هـــــــــل 1ج.

خشــيت حــدوث نوبــة هلــع ( قلــق مســبق 

أو اخلوف من حدوث اخلوف )؟

C.l. Pendant la semaine dernière, avez-

vous souffert d ’une crainte d ’attaque de

panique (anxiété d ’anticipation ou

<peur d ’avoir peur»)?

)) ال يوجد قلق مسبق (  )0( 0 ) Pas d’anxiété d’anticipation.

)1�ǞºǴǿ�ƨºƥȂǻ�̧ȂºǫÂ�ǺǷ�ƨǧƾǐǳʪ�» Ȃƻ��

( )

( 1 ) Peur occasionnelle d’avoir une

attaque de panique.

)2����ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�̧ȂǫÂ�ǺǷ�» Ƣƻ¢�ʭƢȈƷ¢��

(

(2 ) Peur quelquefois d’avoir une attaque

de panique.
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) خوف متكرر من وقـوع نوبـة هلـع (  3(

(

( 3 ) Peur fréquente d’avoir une attaque

de panique.

) اخلـــوف مـــن وقـــوع نوبـــة هلـــع معظـــم 4(

الوقت (  )

(4 ) Peur d’avoir une attaque de panique

tout le temps.

.C.2. ما مدى خوفك من أن ختاف؟2ج. De quelle ampleur était cette «peur

d ’avoir peur»?

0)) ال يوجد (  )0( ) Nulle

)) خفيف (  )1( 1 ) Légère

2)) متوسط (  )2( ) Modérée

)) قوي (شديد أو ملحوظ) (  )3( 3 ) Marquée

4)) شديد القوة أو قوي جدا (  )4( ) Extrême

¦ʪȂººººººǻ�ǲººººººǿ�Śººººººƻȋ¦�̧ȂƦººººººǇȋ©�. يف1د.

اهللع لديك أو خوفك مـن أحـد األمـاكن 

العمومية سـبب لـك مشـكال أو عائقـا يف 

ــــــــــــــة ( الزوجــــــــــــــة،  ــــــــــــــك مــــــــــــــع العائل عالقت

األطفال... إخل)؟

D.l. Pendant la semaine dernière, est-ce

que vos attaques de panique ou d

’agoraphobie ont conduit à des

restrictions (des altérations) dans vos

relations familiales (conjoint, enfants,

etc.)?

) ال توجــــد أي مشــــكلة أو صــــعوبة (  0(

(

(0 ) Pas d’altération

)) مشاكل أو مشكلة بسيطة (  )1( 1 ) Légère altération

2)) مشاكل متوسطة (  )2( ) Altération modérée

)) مشاكل ملحوظة (  )3( 3 ) Altération marquée

)) مشاكل كثرية وخطرية (  )4( 4 ) Altération extrême

��ʪȂººººººǻ�ǲººººººǿ�Śººººººƻȋ¦�̧ȂƦººººººǇȋ¦�Ŀ©�2د.

اهللع لديك أو خوفك مـن أحـد األمـاكن 

العمومية سـبب لـك مشـكال أو عائقـا أو 

صــــــــــــــــعوبة يف أداء واجباتــــــــــــــــك املهنيــــــــــــــــة 

واألسرية؟

D.2. Pendant la semaine dernière, est-ce

que vos attaques de panique ou d

’agoraphobie ont

conduit à des restrictions (des altérations)

dans vos responsabilités au travail (ou à la

maison)?
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) ال توجــــد أي مشــــكلة أو صــــعوبة (  0(

(

( 0 ) Pas d’altération

)) مشاكل أو مشكلة بسيطة (  )1( 1 ) Légère altération

2)) مشاكل متوسطة (  )2( ) Altération modérée

)) مشاكل ملحوظة (  )3( 3 ) Altération marquée

4)) مشاكل كثرية وخطرية (  )4( ) Altération extrême

. يف األســـبوع األخـــري، هـــل شـــعرت 1هــــ.

�» ȂººŬʪ�Â¢�ǪººǴǬǳ¦�µ ¦ǂººǟ¢�ǺººǷ�̈ʭƢººǠŭ¦�Â¢

من حدوث نوبة قلبيـة أو فقـدان الـتحكم 

أو اإلغماء أو االصابة جبروح؟

E.l. Pendant la semaine dernière, avez-

vous eu peur de souffrir de vos

symptômes d ’anxiété (ou d ’avoir une

crise cardiaque, ou de perdre

connaissance et de vous blesser)?

)) هذه ليست حقيقة (  )0( 0 ) Ce n’est pas vrai

)) معظمها ليست حبقيقة (  )1( 1 ) Ce n’est guère vrai

)) جزء منها حقيقة (  )2( 2 ) En partie vrai

)) معظمها حقيقة  (  )3( 3 ) Presque vrai

)) هذه حقيقة مطلقة (  )4( 4 ) Tout à fait vrai

2�Ǯهــــــــ. ºººººººƦȈƦǗ�À¢�ʭƢºººººººȈƷ¢�ǂºººººººǰǨƫ�ǲºººººººǿ��

�̈®ʮǄººººǯ�Ǯ ººººǓ¦ǂǟȋ�ǾººººǐȈƼǌƫ�Ŀ�ƞǗƢººººƻ

��������ǆ ǨǼººººººƬǳ¦�̈®ʮ±Â�Ƥ ººººººǴǬǳ¦�©ʪǂººººººǓ

�ȆǈǨǻ�Ƥ ƦǇ�©¦̄�ƢĔϥ

E.l. Pensez-vous parfois, ou croyez-vous

que votre médecin a tort, quand il vous

dit que vos symptômes tels que

palpitations, étourdissements, sensations

de picotement, difficulté respiratoire ont

une cause psychologique ?

�ǆ) هـــذه ليســـت حقيقـــة 0( ºººǰǠǳʪ�ǲºººƥ�

)مرض نفسي)  )

(0) Ce n’est pas du tout vrai (maladie

plutôt psychique)

1)) معظمها ليست حبقيقة (  )1( ) Ce n’est guère vrai

2)) جزء منها حقيقة (  )2( ) En partie vrai

)) معظمها حقيقة  (  )3( 3 ) Presque vrai

)4�Ȃºǿ�ǆ ǰǠǳʪ�ǲƥ�ƨǬǴǘǷ�ƨǬȈǬƷ�ǽǀǿ��

مرض جسدي (  )

( 4 ) Tout à fait vrai (maladie plutôt

organique)
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االستبيان بعد التصحيح:

©ʭ ƢȈƦǳ¦:األولية

التاريخ:

االسم:                                

السن:

اجلنس:

املستوى الدراسي:

املهنة:

* أذكر التخصص إذا كنت طالب جامعي:

�� ʪǄǟ��§Ǆǟ¢�������ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦   (ة)متزوج

مطلق(ة)  أب (أم) ألطفال 

املعلومات اليت حيتويها هذا االستبيان (االختبار) تستخدم ألغراض البحث العلمي وهي *مالحظة:  

يف غاية سرية ويف مأمن، نرجو من املشاركني التمعن يف اإلجابة عن األسئلة.

استبيان نوبة اهللع (الرعب) وخواف األماكن العمومية:

هذا االستبيان موجه إىل األشخاص الذين يعانون من نوبة اهللع (الرعب) مع خواف األماكن 

العمومية. قم بتقييم شدة أعراضك خالل األسابيع األخرية.
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�µ ¦ǂǟȋʪ�ƨƥȂƸǐǷ�ÀȂǰƫÂ�» ȂŬ¦Â�ǪǴǬǳ¦�ǺǷ�ƨƠƳƢǨǷ�ƨǳƢƷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ��Ƥ ǟǂǳ¦��ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�» ǂǠƫ

ة:يف اخلانة املناسبXالتالية: ضع عالمة 

-����������������������������������������������������������Ƥ ǴǬǳ¦�©Ƣǫ®Â�©ʪǂǓ�̈®ʮ±�����

(  ) االرجتاف واالرتعاش -

(  ) جفاف الفم -

(  ) صعوبة يف التنفس -

-�¼ƢǼƬƻȏʪ�² ƢǈƷȏ¦�����

(  ) آالم يف الصدر -

-�ƚȈǬƬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�����

-°¦Âƾǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�����

-ȆǬȈǬƷ�Śǣ�ª ƾŹ�ƢǷ�Àϥ�°ȂǠǌǳ¦�����

-�©¦ǀǳʪ�ǶǰƸƬǳ¦�À¦ƾǬǧ�ǺǷ�» ȂŬ¦�����

(  ) ارتفاع درجة احلرارة  -

(  ) ختدر األطراف وتنملها-

�®ÂƾƷ�Ŀ�Ƣēƾǋ�ǞǨƫǂƫÂ�̈Ƙƴǧ�ǂȀǜƫÂ�ȄǷƢǼƬƫ��Ƥ ǟǂǳ¦��ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ10.دقائق

. خالل األسابيع األخرية كم حدثت لك من نوبة؟1أ.

) نوبة واحدة يف األسبوع األخري (  )1يل أي نوبة يف األسبوع األخري (  )       () مل حتدث0(

6�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻإىل Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻ3(4��������������������3إىل 2)2(

( )

�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ�©ʪȂǻ����6) أكثر من 4(

وع األخري. ماهي درجة أو شدة النوبة خالل األسب2أ.

) ال توجد أي نوبة (  )0(
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) متوسطة (  )2) خفيفة (  )                            (1(

) قوية جدا (  )4) قوية (  )                             (3(

. كم بقيت مدة النوبة؟3أ.

دقائق (  )10إىل 1) من1) ال توجد أي نوبة (  )                      (0(

ساعة (  )-1-دقيقة   إىل 30) من 3دقيقة (  )                (30إىل 10) من 2(

) ساعة فأكثر (  ) 4(

�Ǯ��ƨȇȂǨǟ��ƨǠǫȂƬǷ�Śǣ�Â¢��3أ. ǨȈţ�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ŀ�ƪ ƯƾƷ���ƢȀƯÂƾƷ�ǞǫȂƬƫ�ƪ Ǽǯ�©ʪȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ǲǿ��

وقع(  )) تقريبا غري مت1) ال توجد نوبة هلع (  )                            (0(

) متوقع أكثر منه غري متوقع (  )3) غري متوقع أكثر منها متوقعا (  )           (2(

) تقريبا متوقع (  )4(

. خالل األسبوع األخري، هل جتنبت بعض املواقف خوفا من وقوع نوبة أخرى أو الشعور 1ب.

�¬ƢȈƫ°ȏ¦�¿ƾǟÂ�ǪǴǬǳʪ

) ال يوجد أي جتنب (  )0(

2�ƨǨȈƼŭ¦�Ǧملواقف املخيفة واملقلقة (  )        () قليال ما أجتنب ا1 ǫ¦ȂǸǴǳ�ƨǧƾǐǳʪ�Ƥ ǼƳ¢��

واملقلقة (  )

) جتنب جد متكرر للمواقف املخيفة 4) جتنب متكرر للمواقف املخيفة واملقلقة (  )        (3(

واملقلقة (  )

الراحة يف املوقف الذي تتجنبه منذ بدء نوبة اهللع أو االحساس بعدمX. ضع عالمة 2ب.

واالنزعاج خاصة عندما تكون مبفردك وبدون أي مرافق؟

. (  ) احلافلة 3. (  )  مرتو                              2. (  ) الطائرة                          1

)6. (  ) الباخرة                             5. (  )القطار                            4 ) .

ح املسر 
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. (  ) يف سلسلة االنتظار 8. (  ) السوق7

. (  ) سهر، (عرس)، جتمع10. (  ) ملعب، قاعة مغلقة         9

)13. (  ) مطعم                             12. (  ) اجلماهري                    11 ) .

متحف

. (  ) جمال مغلق ( نفق، ممر أرضي)15. (  ) املصعد                      14

. (  ) قيادة سيارة ، الركوب فيها   17. (  ) قسم، مدرج                 16

. (  ) التجول يف الشوارع19. (  ) قاعة كبرية أو مسلك       18

. (  ) الساحات الكربى21. (  ) احلقول، األزقة الواسعة، ساحات املنازل               20

. (  ) السفر23. (  ) املرور على القناطر، اجلسور                            22

. (  ) البقاء مبفردك يف املنزل24

وضعيات أخرى أذكرها: 

25........................ .26........................ .

27........................ .

3ʪ�ǶȀǷ�Ǧب. ǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�Ƥ Ǽš �ǲǿلنسبة لك؟��

) ليست لديها أي أمهية أو ال يوجد لدي خوف (  )0(

) نوعا ما مهمة (  ) 2) ليست لديها أمهية (  )                         .(1.(

) مهمة جدا (  )4) مهمة (  )                                     .(3.(

Ƥ��. خالل1ج. ǟǂǳʪ�°ȂǠǌƥ�ǺǷ�» ȂŬ¦���ǞǴǿ�ƨƥȂǻ�ª ÂƾƷ�ƪ Ȉǌƻ�ǲǿ�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦

) ال يوجد خوف (  )0(

)1����������������ǞǴǿ�ƨƥȂǻ�̧ȂǫÂ�ǺǷ�ƨǧƾǐǳʪ�» Ȃƻ��2�����ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�̧ȂǫÂ�ǺǷ�» Ƣƻ¢�ʭƢȈƷ¢��
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() اخلوف من وقوع نوبة هلع معظم الوقت4) خوف متكرر من وقوع نوبة هلع (  )           (3(

(

2�Ƥج. ǟǂǳʪ�ǂǠǌƫ�À¢�ǺǷ�Ǯ ǧȂƻ�ÃƾǷ�ƢǷ��

) خفيف (  )1) ال يوجد (  )                            (0(

) قوي (  )3) متوسط (  )                           (2(

) قوي جدا (  )4(

1�Ǯد. ǳ�Ƥ ƦǇ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�ƾƷ¢�ǺǷ�Ǯ ǧȂƻ�Â¢�Ǯ ȇƾǳ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǲǿ�Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ��

شكال أو عائقا يف عالقتك مع العائلة ( الزوجة، األطفال... إخل)؟م

) مشاكل بسيطة (  )1) ال توجد أي مشكلة أو صعوبة (  )                (0(

) مشاكل ظاهرة (  )3) مشاكل متوسطة (  )                                  (2(

) مشاكل كثرية وخطرية (  )4(

�Ǯ. يف األسبوع ا2د. ǳ�Ƥ ƦǇ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�ƾƷ¢�ǺǷ�Ǯ ǧȂƻ�Â¢�Ǯ ȇƾǳ�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ǲǿ�Śƻȋ

مشكال أو عائقا أو صعوبة يف أداء واجباتك املهنية واألسرية؟

) مشاكل بسيطة (  )1) ال توجد أي مشكلة أو صعوبة (  )                (0(

اكل ظاهرة (  )) مش3) مشاكل متوسطة (  )                                  (2(

) مشاكل كثرية وخطرية (  )4(

1�ƨȈƦǴǫ�ƨƥȂǻ�ªهـ. ÂƾƷ�ǺǷ�Â¢�ǪǴǬǳ¦�µ ¦ǂǟ¢�ǺǷ�̈ʭƢǠŭ¦�Â¢�» ȂŬʪ�©ǂǠǋ�ǲǿ��Śƻȋ¦�̧ȂƦǇȋ¦�Ŀ��

أو فقدان التحكم أو اإلغماء أو االصابة جبروح؟

) معظمها ليست حبقيقة (  )1) هذه ليست حقيقة (  )                 (0(

) معظمها حقيقة  (  )3) جزء منها حقيقة (  )                (2(

) هذه حقيقة مطلقة (  )4(
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ʮ±Â�Ƥ®2�̈هـ. ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮǄǯ�Ǯ Ǔ¦ǂǟȋ�ǾǐȈƼǌƫ�Ŀ�ƞǗƢƻ�Ǯ ƦȈƦǗ�À¢�ʭƢȈƷ¢�ǂǰǨƫ�ǲǿ��

�ȆǈǨǻ�Ƥ ƦǇ�©¦̄�ƢĔϥ��������ǆ ǨǼƬǳ¦

قيقة (  )) معظمها ليست حب1) هذه ليست حقيقة (  )               (0(

) معظمها حقيقة  (  )3) جزء منها حقيقة (  )                (2(

)4�����ÄƾǈƳ�µ ǂǷ�Ȃǿ�ǆ ǰǠǳʪ�ǲƥ�ƨǬǴǘǷ�ƨǬȈǬƷ�ǽǀǿ��
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�Ȇ ƟƢǐ Ʒ ȍ ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳʪ �©ʭ ƢȈƦǳ¦�ǂ ȇÂƾ ƫSPSS

حساب التناسق الداخلي مبعامل الثبات ألفا كرونباخ أول تطبيق

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations

Valide 38 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 38 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Alpha de

Cronbach basé

sur des

éléments

normalisés

Nombre

d'éléments

,895 ,926 14
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Statistiques de total des éléments

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Carré de la

corrélation

multiple

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

VAR00001 32,7368 89,118 ,565 ,655 ,892

VAR00002 38,1053 98,745 ,734 ,703 ,886

VAR00003 37,1316 91,415 ,853 ,829 ,877

VAR00004 38,0789 100,237 ,715 ,767 ,887

VAR00005 37,6316 97,861 ,562 ,739 ,889

VAR00006 37,4211 92,467 ,645 ,718 ,885

VAR00007 33,7632 95,429 ,238 ,300 ,924

VAR00008 36,6053 99,867 ,519 ,445 ,891

VAR00009 37,0789 97,858 ,612 ,593 ,887

VAR00010 37,0000 91,946 ,838 ,796 ,878

VAR00011 37,9211 97,913 ,611 ,692 ,887

VAR00012 37,7105 94,644 ,727 ,721 ,883

VAR00013 37,5263 92,256 ,835 ,877 ,878

VAR00014 37,1842 96,262 ,633 ,690 ,886
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Coefficient de corrélation intra-classe

Corrélation intra-

classeb

Intervalle de confiance à 95% Test F avec valeur réelle 0

Borne inférieure Limite

supérieure

Valeur ddl1 ddl2 Sig.

Mesures uniques ,379a ,271 ,520 9,527 37 481 ,000

Mesures moyennes ,895c ,839 ,938 9,527 37 481 ,000

Modèle à effets mixtes à deux facteurs lorsque les effets sur les personnes sont aléatoires et les effets des mesures sont fixes.

a. L'estimateur est identique, que l'effet d'interaction soit présent ou non.

b. Coefficients de corrélation intra-classe de type C utilisant une définition d'homogénéité (la variance entre mesures est exclue de

l'écart d'activité).

c. Cette estimation est calculée en supposant que l'effet d'interaction est inexistant, puisqu'il ne peut pas être estimé autrement.

يوم:21معامل ألفا كرونباخ التطبيق بعد 

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations

Valide 38 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 38 100,0
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a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Alpha de

Cronbach basé

sur des

éléments

normalisés

Nombre

d'éléments

,914 ,942 14
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Statistiques de total des éléments

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Carré de la

corrélation

multiple

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

VAR00001 36,6316 94,888 ,651 ,583 ,910

VAR00002 41,2368 101,213 ,730 ,829 ,904

VAR00003 40,8947 100,691 ,871 ,834 ,900

VAR00004 41,2632 102,794 ,781 ,778 ,903

VAR00005 41,0789 106,453 ,635 ,592 ,908

VAR00006 40,8684 101,847 ,839 ,826 ,901

VAR00007 37,6316 109,104 ,127 ,402 ,947
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VAR00008 40,3947 108,083 ,646 ,652 ,909

VAR00009 40,8684 104,874 ,722 ,669 ,906

VAR00010 40,7895 102,171 ,789 ,760 ,903

VAR00011 41,3421 106,015 ,621 ,596 ,908

VAR00012 41,2632 102,848 ,805 ,757 ,903

VAR00013 41,2632 102,199 ,842 ,831 ,902

VAR00014 41,0000 102,270 ,772 ,785 ,903

Coefficient de corrélation intra-classe

Corrélation intra-

classeb

Intervalle de confiance à 95% Test F avec valeur réelle 0

Borne inférieure Limite

supérieure

Valeur ddl1 ddl2 Sig.

Mesures uniques ,431a ,319 ,572 11,607 37 481 ,000

Mesures moyennes ,914c ,868 ,949 11,607 37 481 ,000

Modèle à effets mixtes à deux facteurs lorsque les effets sur les personnes sont aléatoires et les effets des mesures sont fixes.

a. L'estimateur est identique, que l'effet d'interaction soit présent ou non.

b. Coefficients de corrélation intra-classe de type C utilisant une définition d'homogénéité (la variance entre mesures est exclue de

l'écart d'activité).

c. Cette estimation est calculée en supposant que l'effet d'interaction est inexistant, puisqu'il ne peut pas être estimé autrement.
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حساب الثبات عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق 

التجريبية:Tمعامل االرتباط بريسون ومعامل الفرقمن خالل 

Test-t

Statistiques pour échantillons appariés

Moyenne N Ecart-type Erreur standard

moyenne

Paire 1
VAR00001 29,8158 38 8,67695 1,40759

VAR00002 32,2632 38 8,09299 1,31286

Corrélations pour échantillons appariés

N Corrélation Sig.

Paire 1 VAR00001 & VAR00002 38 ,840 ,010
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Test échantillons appariés

Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale)

Moyenne Ecart-type Erreur standard

moyenne

Intervalle de confiance 95% de la

différence

Inférieure Supérieure

Paire 1 VAR00001 - VAR00002 -,31579 ,77478 ,12569 -,57045 -,06113 - 12.58 37 ,110
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)3امللحق (

ƨȈǷȂ Ǹ Ǡǳ¦�Ǻ ǯ ƢǷȋ ¦�» ¦Ȃ ƻÂ�Ǟ ǴŮ¦�ƨƥȂ Ǽǳ�Ȇ ǯȂ Ǵǈ ǳ¦�Ŀ ǂ Ǡŭ¦�Ȇ Ƴ Ȑ Ǡǳ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦

ÀÂǂƻخوذاملأ ¡Â�ƪ ȈǳȂ ǣ �ÀȂ Ū �Ȇ ǬȈƦǘ Ƭǳ¦�Ʋ ǷʭŐ ǳ¦�Ǻ Ƿ�ƢȈǴǯ)2013Jean Goulet et al,( املطبق

:واملرتجم من طرف الباحثيف كندا)Laval(مبستشفى الفال

اهللع وخواف االماكن العمومية:. النموذج املعريف السلوكي لنوبة 1

�Ȇººǫʪ�ǲººưǷ��ƢººȀǼȈƥ�ƢººǷ�¾®ƢººƦƬŭ¦�ǲººǟƢǨƬǳ¦Â�§ ƢƦººǇȌǳ�ƾººȈŪ¦�ǶººȀǨǳ¦�ȄººǴǟ�ƢººǇƢǇ¢�Ǆººǯǂȇ�« Ȃ̄ººǸǼǳ¦�¦ǀººǿ

�©ƢǟȂǸů�ª ȐƯ�ń¤�§ ƢƦǇȋ¦�ǶȈǈǬƫ�ǺǰŻ�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦

أ. عامل القابلية .

رتاكم.ب. عامل ال

ج. عامل التثبيت.

.V5من أجل التبسيط نالحظ الشكل 

هناك ثالثة عوامل أساسية هي:عامل القابلية: أ.

���ƾƦǳ�ƢǓǂǠƫ�¦ǂưǯ¢�ƶƦǐȇ�À¢�®ǂǨǴǳ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƯ¦°Ȃǳ¦�ƨǋƢǌŮʪ�ǪǴǠƬȇ¢�°®̈�عامل اهلشاشة البيولوجية.

�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǼǳ�ƨȈƦƦºǈǳ¦�ƨºǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�ƢºǸȀǷ�¦°Â®�Ƥ ºǠǴƫ�ƨºȈƯ¦°Ȃǳ¦�ǲºǷ¦ȂǠǳ¦�ǽǀºǿ��ƨºȇǂȇǀƸƬǳ¦�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ǲǠǨǳ¦

¦�ÀȂºǴǬǼȇ� ʪȉ¦�À¢�ƢǸǯ��¿Ƣǿ�ȆƯ¦°Â�ƢǬƥƢǘƫ�ǶƟ¦ȂƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǾƬƬƦƯ¢��ƨȈǷȂǸǠǳوفوبيا األماكن 

�ƨǛȂƸǴǷ�ƨƳ°ƾƥ�ǶŮƢǨǗȋ�Ƕēʪ¦ǂǘǓ¦

.ǖȈƄ¦�ŚƯϦ�ǲǷƢǟ:� ʪȊǳ�̈ƾƟ¦Ǆǳ¦�ƨȇƢǸū¦��ƨǬƥƢǈǳ¦�̈ŐŬ¦��ƨȈƥŗǳƢǯ�ǲǷ¦Ȃǟ�̈ƾǟ�ǲƻƾƬƫ�ƢǼǿ
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يلعبان دورا مهمـا، مسـات الشخصـية املرضـية خاصـة : التضخيم يف التأويالت والفهمالعوامل النفسية.

السلبية منها والتبعية قد حتدث خواف األماكن العمومية الثانوي لنوبة اهللع.

ب. عامل الرتاكم:

راجع أساسا إىل الضغط النفسي احلاد وما يبىن عليـه ( وفـاة، حـادث، اعتـداء، مـرض عضـوي، فقـدان 

ن ( خــــالف بـــني الــــزوجني، األهـــل، العمــــل، مـــرض مــــزمن متعـــدد أو خــــربات أخـــرى متعــــددة) او مـــزم

اخل..).

�ƢººººȈƥȂǧÂ�ǞººººǴŮ¦�©ʪȂººººǻ�À¢�ȏ¤�ȆººººǬȈǬū¦�Ƥ Ʀººººǈǳ¦�ƨººººǧǂǠǷ�ÀÂ®�Ƕǯ¦ŗººººǳ¦�ǲººººǷƢǟ�Ŀ�ƢººººǸȀǷ�ǲººººǷƢǟ�ǺººººǇ�Ƥ ººººǠǴȇ

ـــــدء يف ا ـــــد األمـــــاكن العموميـــــة لـــــديها ميـــــل للب لعشـــــرينيات إىل بدايـــــة الثالثينيـــــات، إال أن ظهورهـــــا عن

��ƨȈǸººǈƳ�©ʪ¦ǂǘººǓ¦�ǞººǷ�ƢȀǯ¦ŗººǋ¦�ǶȈººǇ�ȏ�Ǯســنة تضــعنا 40األشــخاص األكثــر مــن  ººǋ�Ǧ ººǫȂǷ�Ŀ

�°ƢȈĔ¦�ƨǬǴƷ�®ȂƳÂ�Â¢�ƨǼȈǠǷ�̈®ƢǷ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶǸǈƫ��ǪǴǬǳ¦�§ ¦ǂǘǓ¦

عوامـل الـرتاكم لديـه يف سـن وتعـددتالفرد ما يكفي من الضغط النفسي حاد أو مـزمن، عندما يعيش

علـى شـكل جمموعـة مـن األعـراض ، يصبح قابل للوقوع يف أول نوبة هلع. إذا نوبة اهللع تظهـر العشرين

تتجمع حتت مخسة أصناف:

�°ƾǐǳ¦�¿ȏ¡Â�ÀƢǬǨŬ¦�ƨǟǂǇ�ƨǏƢƻ��ƨȈǻʮǂǌǳ¦�Ƥ ǴǬǳ¦�µ ¦ǂǟ¢��

.�¶ƢººººǌǼǳ¦�̈®ʮ±���ȆººººǈǨǼƬǳ¦�Ļǂººººǳ¦�Ŀ�̈®ʮǄººººƥ�ƨƥȂƸººººǐŭ¦�¼ƢººººǼƬƻȏʪ�°ȂǠººººǌǳ¦�ƨººººǏƢƻ��ƨȈººººǈǨǼƫ�µ ¦ǂººººǟ¢

التنفسي املفرط).

�Â�ƨƻÂƾǳ¦�Â¢�À¦°Âƾǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ƨǏƢƻ��À±¦ȂƬǳ¦�µ ¦ǂǟ¢���ÀƢȈưǤǳʪ�°ȂǠǌǳ¦

�ȆºººǨǼƥ�ǲºººưǸƬŭ¦�ȆǠǫ¦Ȃºººǳ¦�Śºººǣ�² ƢºººǈƷȍʪ�ƨºººǬǴǠƬŭ¦Â��¶ǂºººǨŭ¦�ȆºººǈǨǼƬǳ¦�¶ƢºººǌǼǳ¦�̈®ʮ±�Ǻºººǟ�ƨºººŦʭ�µ ¦ǂºººǟ¢��

الذات والواقع.
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�ƲǼǌƬǳ¦�Â�Ƥ ǴǐƬǳ¦�ÀƢǨƳǂǳ¦�±¦ǄƬǿȏ¦�ǲưǷ��ȆǴǔǠǳ¦�ƾǌǳ¦�Ǻǟ�ƨŦʭ�µ ¦ǂǟ¢��

¦�ª ÂƾººƷ�ƾººǼǟ�ȆººǴǯ�ǲǰººǌƥ�Ƣººǿ°ȂȀǛ�Ä°Âǂººǔǳʪ�ǆ Ȉººǳ�µ ¦ǂººǟȋ¦�ǺººǷ�ǆ ººǸŬ¦�©ƢººǟȂǸĐ¦ لنوبــة ولكــن قــد

حتذيريــة فيزيولوجيــا، الــيت تكيــف فعــلدةاهللــع يف احلقيقــة هــي عبــارة عــن ر ةتظهــر بشــكل جزئــي. نوبــ

الفــرد مــع حضــور اخلطــر الشــديد واملباغــت يف واقعـــه وحياتــه اليوميــة إذا واجهــه خطــر مــع وجــود حـــل 

fight)إجيــايب، تكــون لديــه ردة فعــل إمــا للمواجهــة أو للهــروب  or flight)راء ذلــك تنشــد . جــ

�ń¤�ƨƳƢū¦�̈®ʮ±��Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮ±��ǂưǯ¢�ƨǯǂƷ� Ƣǘǟ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�¿ƾǳ¦�Ǫǧƾƫ�ƨƦǈǻ�®¦®ǄƫÂ�©ȐǔǠǳ¦

�ǺǘƦºǳ¦�ÃȂƬºǈǷ�ȄºǴǟ�ȆǴǔǠǳ¦�ǎ ǴǬƬǳ¦��ǆ ǨǼƬǳ¦�Ļ°�Ǟǧǂǳ�¼ƢǼƬƻȏʪ�² ƢǈƷȍ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ�śƴǈǯȋ¦

¼ƢººǼƬƻȏʪ�² ƢººǈƷȍ¦�ǲººȈǠǨƫ�Ŀ�Ƣººǔȇ¢�ǶǿƢººǈƫ�°ƾººǐǳ¦Â اهلضــمي مثــل جفــاف . ترتاجــع وظيفــة اجلهــاز

��³ ƢºǠƫ°ȏ¦Â�̈°¦ǂºūʪ�°ȂǠºǌǳ¦��¼ǂºǠƬǳ¦�ń¤�Ä®ƚºȇ�ƢºŲ�©ȐǔǠǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�̈°ǂƄ¦�ǶǈŪ¦�̈°¦ǂƷ�®¦®Ǆƫ��ǶǨǳ¦

فيقـــرتب مـــن وعنـــدما ال تصـــبح لـــدى الفـــرد أي فرصـــة للخـــروج ينتقـــل إىل املرحلـــة الثالثـــة لـــردات الفعـــل 

fight)فقــدان الــوعي  ,flight or faint)��À¦°Âƾººǳʪ�¦̄¤�Ǟººǌȇ�� بضــعف يف الــرجلني وإحســاس

بفقدان الرابط الواقعي مع األحداث.

�ń¤�ƢǨȈǠºǓ�ƶƦºǐȇ�®ǂºǨǳ¦�©ȏƢºū¦�ǲºǯ�Ŀ��ȆǟȂºǳ¦�À¦ƾºǬǧ�ƢºƦǳƢǣ�Ƥ Ʀºǈƫ�ȏ�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�À¢�Ƣºǔȇ¢�Ǧ Ȉºǔǻ

درجــة البحــث عــن اجللــوس أو االســتلقاء ولكــن لديــه مــا يكفــي مــن الوقــت لعــدم اإلصــابة جبــروح أثنــاء 

حالــة فقــدان الــوعي أ, اإلصــابة جبــروح أثنــاء الســقوط نســتدعي الشــك يف الوقــوع و ســياقة الســيارة، يف

أمراض عضوية.

V1اجلدول 

التغريات الفيزيولوجية أثناء ردة الفعل التحذيرية:



286

�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮ±

�̈®°Âȋ¦�Ŀ�ǖǤǔǳ¦�̈®ʮ±

 .األوعية الدموية تتمدد ويزداد التدفق الدموي يف العضالت

ى مستوى املعدة األمعاء والكلى.التدفق الدموي ينخفض عل

.(تتضخم) شدة ومدى التنفس يزداد

.تتقلص األلياف العضلية وتتضخم البنية العضلية

��ƨȈƟʪǂȀǰǳ¦�ƨǷÂƢǬŭ¦�ǎ Ǭǻ��̈ǂȇǂǠǌǬƥ�ƨƥȂƸǐǷ�ƾǴŪ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�¼ÂǂǠǴǳ�µ ƢƦǬǻ¦�ª ƾŹ

�¼ǂǠǳ¦�±¦ǂǧ¦�Ŀ�̈®ʮ±

.يرتفع األيض اخللوي على مستوى العضوية

 الغلوكوجني إىل غلوكوز على مستوى الكبد والعضالت.حتويل

�œǐǠǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�̈®ʮ±

��¿ƾǳ¦�ǂưţ�̈®ʮ±

ردة الفعل الفيزيولوجي هو أمر طبيعي وعادي أال أن األمر غري العادي هو حدوثها بشكل مفاجئ 

�ňʬ�±ƢǤǳ�¶ǂǨŭ¦�«¦ǂƼƬǇȏ¦Â�śƴǈǯȌǳ�¶ǂǨŭ¦�½ȐȀƬǇȏ¦�¦ǀȀǧوغري موافق واملتكيف مع الوضعية.

أكسيد الكربون لتكيف مع هذه الوضعية أين يقوم الفرد بنشاط فيزيولوجي عنيف يف حالة وقوع نوبة 

�¶ƢǌǼǳ¦�̈®ʮ±�ǲưǷ�¶ǂǨŭ¦�ȆƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�̈®ʮ±�©¦ǂǿƢǜƫ�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢȀȈǧ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦��ǞǴǿ

�ƨǳƢū¦�ǪǴǫÂ�¾ʪ�¾ƢǤǌǻ¦�ªالتنفسي املفرط قد تك ÂƾŞ�ƨȈǓǂŭ¦�ƨȈǓǂǠǳ¦�ǲȈǠǨƬƥ�ƨǟȂƦƬǷ�ÀȂ

V2اجلدول 

�¶ǂǨŭ¦�ȆǈǨǼƬǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�̈®ʮ±�ƢȀƯƾŢ�Ŗǳ¦�©¦ǂǿƢǜƬǳ¦
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.صعوبة يف التنفس مع الشعور بنقص اهلواء

�ƨƻÂƾǳʪ�°ȂǠǋ�ǞǷ���¾Ƣƻ��² ¢ǂǳ¦�Ŀ�ƨǨş�°ȂǠǌǳ¦

.أمل يف الرأس

ǻ��°¦Âƾǳʪ�°ȂǠǌǳ¦رة ضبابية.ظ

�©¦ǀǳ¦�ȆǨǼƥ�² ƢǈƷȍ¦�Â¢�ƨȈǠǫ¦ÂȐǳʪ�°ȂǠǌǳ¦

�̈°¦ǂū¦�ƨƳ°ƾƥ�̈®ʮ±��ƾȈǳ¦�Ŀ�ƨƥȂǗ°

�°ƾƼƬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǞǷ�» ¦ǂǗȋʪ�ǄǣÂ

.تقلص عضلي، تشنج

.آالم يف الصدر

�Ƥ ǴǬǳ¦�ǂưǠƫ�ǞǷ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�Ŀ�̈®ʮ±

ج. عامل التثبيت:

ومهــم ( أنظــر العوامــل املعرفيــة تصــبح إذا عامــل مســتمرإن التــأويالت الــيت يضــعها الفــرد حــول أعراضــه

املثبتـــة) ولـــذي يســـتطيع عـــن طريقهـــا التفريـــق بـــني ردة الفعـــل التحذيريـــة ســـريعة احلـــل وبـــني نوبـــة اهللـــع 

دقيقة.15إىل 15الشديدة اليت متتد من 

V1التمثيل 

إىل حد نوبة هلع:ردة فعل حتذيرية تلقائية تتطور 

بداية نوبة هلع 

تلقائية

ردة فعل فيزيولوجية 

حتذيرية 

التحذير املعريف 

�ƢŮ �ƨƦǈ Ǽǳʪ
القلق
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V2التمثيل 

ىل نوبة اهللع التابعة حلدث مثري على شكل حلقة وصوال إتطور ردة الفعل التحذيرية 

(مثال التعرض ملوضوع خميف):

�Ƕǿ¢Â��µ ǂŭ¦�̈ƾǋ�̈®ʮ±Â�ƪ ȈƦưƫ�ǲƳ¢�ǺǷ�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ƨǴǷƢǯ�ƨǟȂǸů�°±ƖƬƫÂ�ŘƦƫ�ƨƥȂǻ�¾Â¢�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¦

هذه العوامل:

�Ǻǟ�ǂƻȉ¦�Ȃǿ�¾Âƚǈŭ¦�ǆ:العوامل الفيزيولوجية- ǨǼƬǳ¦�Ļ°�Ŀ�̧°Ƣǈƫ�ª ƾŹ�¼ƢǼƬƻȏʪ�² ƢǈƷȍ¦

�ƨȈǠǫ¦ÂȐǳʪ�² ƢǈƷȏ¦Â�À¦°Âƾǳ¦Â�ƨƻÂƾǳʪ�ǽ°Âƾƥ�Ƥ ƦǈƬȇ�Äǀǳ¦�¶ǂǨŭ¦�ȆǈǨǼƬǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�̈®ʮ±�ª ÂƾƷ

األحداث.

الشخص الذي يشعر جبميع هذه األعراض الفيزيولوجية وليس لديه أي معلومة :العوامل املعرفية-

�Ƣē°Ȃǘƻ�Ŀ�ǢǳƢƦǳ¦�ǪǴǬǳ¦Â�¾ƢƦǳ¦�¾ƢǤǌǻ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��©ȏƢū¦�ǶǜǠǷ�Ŀ�ƢȀƦƦǈمتعلقة ب

لتثبيت االضطراب:من األعراضُتكون العوامل املعرفية األساسية نوعني

ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�ª.أ ÂƾƷ�ƾǼǟ�̈°ŐǷ�Śǣ�¾ʪ�¾ƢǤǌǻ¦�� ƢǸǣȏ¦��ƨȈƦǴǫ�ƨƥȂǻ� ¦ǂƳ�̈ʭƢǠǷ�ǺǷ�» ȂŬ¦��

اجلنون... إخل، هذه االنشغاالت املشرتكة تزيد يف شدة املوت، االختناق، فقدان التحكم، 

األعراض وحىت يف األعراض الفيزيولوجية اليت أحدثتها.

.ب

حادث "خارجي"

ادراك اخلطر
القلق

ردة فعل فيزيولوجية 

حتذيرية

حتذيرية معارف 

ƢŮ �ƨƦǈ Ǽǳʪ
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V3التمثيل 

النتائج املعرفية لردة الفعل الفيزيولوجية:

V3اجلدول 

األفكار األوتوماتيكية:

"ستحدث يل نوبة" " سأفقد القدرة على التحكم" " سأفقد الوعي"كرة البلور

" هناك شيء ال يرام يب"الصاق البطاقة

" القلق شيء إحساس مؤمل ومروع" " إنه اجلحيم، سأموت"التهويل يف احلدث

��¢�ǲǰǌŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ňƢǟ¢�Äǀǳ¦�ƾȈƷȂǳ¦�ʭالتقمص

ردة فعل حتذيرية

معرف حتذيرية                          

قليب يضرب بسرعة هذا ليس طبيعي""

" سوف حيدث يل أمل قليب أو مرض"   

" من األفضل أن أعود إىل املنزل"

معارف حمايدة

"�̈ƘƳƢǨŭ¦�œǴǫ�©ʪǂǓ�̈®ʮ±

أحدثت ردة فعل حتذيرية"

اخلوف
)حمايد(طبيعيانفعال

العودة املتقدمة للحالة الطبيعيةتسارع ردة الفعل التحذيرية 
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���œǐǟ�ň¢�ÀȂǸǴǠȇ�ǶĔ¤����ǞǴǿ¢�ň¢�ÀÂǂƻȋ¦�½°ƾȇقراءة األفكار 

¢̈ǄĐ¦�̈ǂǰǨǳ¦"القلق سيء" " أهلع دائما بدون حدود "

ƢȈǠºǓȂǳʪ�Ãǂºƻ¢�ǞºǴǿ�©ʪȂºǻ�ª©�ب.  ÂƾºŞ�ǪºǴǠƬǷ�ǾºȈǧ�ǢǳƢºƦǷ�» Ȃºƻ�Ƣǿ°Âƾºƥ�ª ƾŢ�©ȏƢǤǌǻȏ¦�ǽǀǿ

ŭ¦Â�ǪºǴǫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ȇǿ�ǲǏȋ¦�Ŀ��ƨǬƥƢǇ�©ʪȂǻ�ƢȀȈǧ�ƪ ƯƾƷ�Ŗǳ¦ "عرفـة املسـبقة  " اخلـوف مـن اخلـوف

واليت جتعل الشخص هشا وضعيفا قبل أن يواجه املوقف بذاته.

�ƨȈǠºǓȂǳ¦�ǺºǷ�§ÂǂºŮ¦�ƨºƳ°®�ń¤�ǞºǴŮ¦�ƨƥȂǻ�ªالعوامل السلوكية: - ÂƾƷ� ƢǼƯ¢�ʮȂǫ�ÀȂǰȇ�ʭƢȈƷ¢�ǪǴǬǳ¦

لتجنـب"، والتجنـب هذا اهلروب أثناء حدوث النوبـة يـدعى "ااخلوافية واليت جيعلها مسؤولة على النوبة،

عبــارة عــن ســلوك التفــادي أو التخلــي علــى مواجهــة الوضــعية اخلوافيــة، اختيــار التجنــب مــن أجــل حــل 

مشكل القلق أو "اخلوف من اخلوف"، حيث أن الشخص قد جيد نفسه معاقا أمام الوضعية.

هذا السبب هـو هكذا يتنام خواف األماكن العمومية، فيجد نفسه جمرًدا يف وضعية ما أمام نوبة هلع، 

�ǖººººǇÂ�Ŀ�Â¢�Ǫººººȇǂǘǳ¦�ȄººººǴǟ�ǽ®ǂººººǨŠ�Śººººǈǳ¦�ǲººººưǷ�ƨººººǨǴƬƼŭ¦�©ƢȈǠººººǓȂǳ¦�Ƥ ººººǼš �ń¤�» ¦ȂººººŬʪ�Ä®ƚººººȇ�Äǀººººǳ¦

احلشود. 

" تعزيز االنسحاب من املثري املقلق" عندما يفر أو يتجنب الفرد الوضعية اخلوافيـة، التعزيز السليب: -

ة عــن تعزيــز ســليب، والــيت تســاعد علــى الراحــة تصــبح عبــار يشــعر براحــة راجعــة إىل اخنفــاض القلــق، هــذه 

تثبيت وتفعيل سلوك التجنب.

���ƨºººȈƟǄƳ�¾Ƣǰºººǋ¢�ǀºººƻϦ��¾Ƣǰºººǋ¢�̈ƾºººǟ�ǀºººƻϦ�ƾºººǫســـلوكيات آمنـــة أخـــرى: -�śǷƘºººƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴºººǇ��

للتجنـــب ( مــــثال الــــذهاب إىل الســــنيما ولكـــن البقــــاء أمــــام بوابــــة اخلـــروج)، كــــذلك نالحــــظ اســــتخدام 

. سـلوكيات حياديـة أو العائلـة، هـاتف خلـوي، قـارورة مـاء...)الشخص أو الشيء املـؤمن ( عضـو مـن 

�ȆººǠǫ¦ÂȐǳ¦�ǲººȈƼƬǳ¦�Â¢��śººǼȈǠǳ¦�ǪººǴǣ��ȄǬȈººǇȂŭ¦�̧Ƣººũ�ȐưººǷ��ƨººǸȀǷ�ƨººȈǼȈǷϦ�©ƢȈǯȂǴººǇ�Ƣººǔȇ¢�Ȇººǿ�ǲȇƾººǠƬǳ¦

لوضعيات اجيابية" كل شيء على ما يرام ال توجد أي مشكلة"
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�ǺººǷ�ƨººȇȂǻʬ�̈ƾººƟƢǧ�ÀÂƾººŸ�́املنفعــة الثانويــة: - ƢƼººǋȋ¦�ǒ ººǠƥ�ǲººǸǟ�ǺººǷ�ÀȂººƷʫǂȇ�ǶººĔ¢�ȐưººǷ��ǶȀǧ¦Ȃººƻ

بعــض األعمــال غــري املرغوبــة لــديهم أو االهتمــام مــن بعــض األقــارب أو األصــدقاء، هــذه الفوائــد عبــارة 

عن معززات تثبت وتوطد العرضية املرضية.

يف هذا املستوى مثال استغالل الفوائد الثانوية ، مثال األشخاص الذين يعانون العوامل الشخصية: -

اشـكالية يف مسـات الشخصـي، أو صـعوبة بل من صعوبة يف تكوين عالقات اجتماعية، أو لديهممن ق

يف إثبات الذات قبـل ظهـور نوبـة اهللـع و خـواف األمـاكن العموميـة، لـديهم قابليـة أكثـر لتنميـة خـواف 

صعوبة كبرية.ألماكن العمومية ذا شدة عالية وذاا

V4التمثيل 

اهللع مع خواف األماكن العمومية:حلقة العوامل املثبتة الضطراب
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نوبة اهللع

Ǟ ǴŮ¦�ƨƥȂ ǻ�  ƢǼƯ¢�Ȇ Ư°Ƣǯ�ǲ ȇÂϦ

اخلوف من اإلغماء، من حدوث نوبة قلبية

من  اخلوف من اجلنون، من املوت، فقدان التحكم اخلوف 

كارثة، االختناق.

املسبقالقلق

ƢȀƬǬƦǇ�ŖǴǳ�ƨđƢǌǷ�ƨȈǠǓÂ�Ŀ�Ãǂƻ¢�ǞǴǿ�ƨƥȂǻ�Ǌ Ȉǟ�ǺǷ�» ȂŬ¦

اخلوف من نتائج كارثية خاطئة مشرتكة مع هذا اإلحساس ( عدم 

الراحة واألمل)

التجنب أو اهلروب من الوضعية

االرتياح الناجم عن التجنب أو اهلروب 

تعزيز سليب

ƨȈƦǼƴ Ƭǳ¦�Â¢�ƨȈƥÂǂ Ů¦�©ƢȈǯȂ Ǵǈ ǳ¦�Ŀ �¨®ʮ±

ƨȇȂ ǻʬ �ƾ Ɵ¦Ȃ ǧ غري مالئمة ةمحاية اجتماعية أو مؤازر

ǾƦǼǸ Ǵǳ�ƨȈǇ Ƣǈ ū ¦�¨®ʮ±
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V5التمثيل 

مقطع من تطور اضطراب اهللع مع خواف املاكن العمومية:

ال

نعم

نعم

ال

نعم

حضور عوامل الرتاكم

وعامل السنالضغط النفسي.

� Ǟ Ǵǿ �©ʪȂ ǻ

حضور عوامل التثبيت

ة. عوامل فيزيولوجي

. اشراط داخلي ( تنبيه)

. جتنب داخلي ( تنبيه)

. عوامل معرفية

.ȆƯ°Ƣǯ�ǲȇÂϦ

. قلق مسبق

. عوامل سلوكية

. جتنب 

.هروب

. سلوكيات أخرى لألمان

. عوامل حميطية

. ضغط نفسي ( يف وضعية ما)

. املساندة االجتماعية غري املالئمة.

ƨȇȂǻʬ�ƾƟ¦Ȃǧ��

اضطراب اهللع مع أو بدون خواف األماكن 

العمومية

ال توجد نوبة هلع

توقف نوبة اهللع

عوامل القابلية 

ة اهلشاشة البيولوجي

اهلشاشة النفسية 

مسات الشخصية

ال يوجد اضطراب 

هلع
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�©ƢººǇƢǈƷȍ�ƨȈººǇƢǈƷ�ǲººǫ¢�ƨººǳƢū¦�ƶƦººǐƫ�Àϥ�ƶǸººǈƫ�ƨȇƾººǈŪ¦�ǆ ȈººǇƢƷȋ¦�ń¤�µ ǂººǠƬǳ¦��ǲººƯƢŲ�ǲǰººǌƥ

يسـمح بتخفـيض اجلسدية املنبهة واليت تؤدي إىل انغالق احللقة، ومن جهة أخـرى فـإن التعـديل املعـريف 

�Ƣººººđ�ǾººººƳȂȇ�ƪ ººººǳ¦�ƨººººǬǴǬŭ¦�» °ƢººººǠŭ¦Â�ƨººººȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢººººǷȌǳ�» ¦ȂººººŬ¦�©ƢȈǠººººǓÂ�Ŀ�ǂººººǘŬ¦�½¦°®¦�̈ƾººººƷ�ǺººººǷ

اإلحساس الفيزيولوجي املنبه.

V6التمثيل 

فعالية التقنيات املستخدمة على العوامل املثبتة التحصني التدرجيي والتعريض لألحاسيس اجلسدية

التعديل املعريف

بداية نوبة اهللع تلقائية 

ة)(عرضي

احلدث اخلارجي

الفعل الفیزیولوجیة ردة

التحذیریة

ادراك اخلطر

معارف مقلقة بنسبة هلذاالقلق

التعرض للموقف اخلوايف

ديةالتعرض لألحاسيس اجلس

حدث "خارجي"

ادراك القلق

ذامعارف مقلقة اجتاه هالقلق

ذيرية ردة فعل فيزيولوجية حت

رضية )بداية نوبة اهللع تلقائية ( ع
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طوات األساسية يف العالج املعريف السلوكي لنوبة اهللع وخواف األماكن العمومية:اخل

ميكن استعمال هذا الدليل يف العالج الفرد كما ميكن استعماله يف العالج اجلمعي دليل االستعمال:

هذه اخلطوات االحد عشر للعالج الذي نقدمه:

. التقييم واملالحظة الذاتية؛1

. اعالم العميل؛2

. حتديد األهداف؛3

. العالج الدوائي؛4

. صحة احلياة اليومية؛5

6.�ǆ ǨǼƬǳ¦�ǲȈǿϦ�̈®Ƣǟ¦واالسرتخاء؛

. التعديل املعريف؛7

8�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǼǳ�ƨȈƟʮǄǨǳ¦�©ƢǇƢǈƷȎǳ�ǒ ȇǂǠƬǳ¦��

. التعريض للمواقف اخلوافية أو التحصني التدرجيي؛9

. مصطلحات تكميلية؛10

. تثبيت والتدخل عند النكسة؛11

®ƢººǠƥ¢�ǀººƻϩ�ƨººȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢººǷȋ¦�» ¦Ȃººƻ�ÀÂƾººƥ�Â¢�ǞººǷ�ǞººǴŮ¦�§ ¦ǂǘººǓȏ�ȆǯȂǴººǈǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�«ȐººǠǳ¦ ه يف هــذا

الــيت تكــون لنــا قلــب 9و6خطــوة أساســية مــن بينهــا مــا بــني اخلطــوة 11العــالج املقــدم، حيتــوي علــى 

. أما اخلطوات األخرى فهي أيضا ذات أمهية ولكـن هـي معممـة يف TPAالعالج املعريف السلوكي ل 

العالج املعريف السلوكي مهما كانت املشكلة املوجه ايها العالج.
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حصة، حصة إىل حصتني يف األسـبوع، متبوعـة 15و12نقوم بتطبيقها يف ما بني وكل هذه اخلطوات 

أو مسبوقة حبصة أو حصتني من أجل مقابلة الدعم.

التقييم واملالحظة الذاتية:اخلطوة األوىل: 

��ƨººǳƢū¦�ƺººȇ°ʫ�ń¤�ƨǧƢººǓȍʪ�«ȐººǠǳ¦�¢ƾººƥ�ǲººƦǫ�Ä°ÂǂººǓÂ�ǪººȈǫ®�ǶȈººȈǬƬƥ�¿ȂººǬǻ�ǂººƻ¡�ȆººǈǨǻ�§ ¦ǂǘººǓ¦�ÄƘººǯ

��ƨºǯǂū¦�ÀƢȈƦƬºǇ¦�ǲưǷ�©ʭƢȈƦƬǇȏ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸůمن خالل استخدام TPAنستخدم أو نكمل تقييم   

األفكار اخلوافية واألحاسيس اجلسدية.

مبـــأل العميـــل مقيـــاس احلركـــة خلـــواف األمـــاكن كمـــا يلعـــب دور مهـــم يف املالحظـــة الذاتيـــة هلـــذه النهايـــة

ÂƾººƳ�Ŀ�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ǺººǷ�ƨººƥȂǻ�ǲººǯ�Ƥ¾�(IMA)العموميــة  ººƬǰȇÂ�ƨººȈǴƷǂǷ�ƨǨººǐƥ�ǽ°¦ǂººǰƬƥ�¿ȂººǬǻ�Äǀººǳ¦Â

�ǞǴŮ¦�©ʪȂǼǳ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƨǜƷȐŭ¦(GAAP).على طول مدة العالج

اخلطوة الثانية: اعالم العميل:

علـــم الـــنفس الرتبـــوي دائمـــا حاضـــر يف املقاربـــة املعرفيـــة الســـلوكية، ولكـــن لـــديها أمهيـــة كبـــرية يف عـــالج 

TPAلنتذكر أخطاء وذلك ملا تلعبه يف شرح واإلفهام اجليد، والذي يوجد يف قاعدة العالج الفعال .

ƾǟƢǫ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǼǳ��ƨȇƾǈŪ¦���ƨȈƟʮǄǨǳ¦�µ ¦ǂǟȋʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦ ة للحلقة املغلقة اليت تذبذب

هذا االضطراب. 

ولذا جيب شرح املفاهيم التالية:

اليت نطبقها على أعراض العميل؛TPA. شرح النموذج املعريف السلوكي ل 1

. شرح خمتلف خطوات العالج؛2

. تقدمي وإيعاز جمموعة من القراءات البسيطة املختصرة والتكميلية للعالج:3

؛TPAاملعلومات األساسية والقاعدية ل -
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املعلومات االساسية والقاعدية للعالجي املعريف السلوكي؛-

. اعالم العميل وتوجيهه ملراكز التدخل املوجودة بقرب مكان اقامته إن كانت موجودة أو متاحة.4

اخلطوة الثالثة: حتديد األهداف:

©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞǷ�ƨǳƢū¦�ǶǴǫϦÂ�ǶȀǧ�ÀƢǸǓ�ƾǠƥ ، نقيم مع احلالة دافعيتها بتحديد األهـداف بشـكل واضـح

«�¦�ǪȈǫƾººººǳ¦�ƾººººȇƾƸƬǳودقيــــق و ƾººººđ��ƢººººȀȈǳ¤�¾ȂººººǏȂǳ¦�ǲººººƳ¢�ǺººººǷ�ƨººººǷ±Ȑǳ¦�©¦ȂººººǘŬ¦�Ƣººººǔȇ¢�®ƾººººŴ��®ÂƾººººŰ

�©ȏƢººǠǨǻ¦��©ƢȈǯȂǴººǇ�ǲǰººǋ�ȄººǴǟ�ƢººȀǼǟ�ŚººƦǠƬǳʪ�ƨȈººǇƢǇ¢�ƨƸǴººǐǷ�ƢǼȇƾººǳ�ƢººǸǯ�» ¦ƾººǿȌǳ ووضــعيات أو

دة مـــن خطـــوات العـــالج املعـــريف الســـلوكي ل عـــاتمواقـــف مـــن أجـــل تعـــديلها. وهـــذه اخلطـــوات موحـــا

TPA.ولكن جيب أن تكون مكيفة حسب كل حالة ،

اخلطوة الرابعة: العالج الدوائي:

��ƨººǳƢū¦�Ãƾººǳ�ǪººǴǬǳ¦�ǒ ººǨƻ�Ŀ�Ƣººǿ°Â®Â�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�«Ȑººǟ�Ŀ�ƨǴǸǠƬººǈŭ¦�ƨººȇÂ®ȋ¦�Ǧ ººǴƬű�ǲººȈǸǠǴǳ�¬ǂººǌǻ

اض اجلانبيــة لألدويــة ومــا يــنجم ، كمــا نــذكر األعــر TPAواشــرتاكها مــع العــالج املعــريف الســلوكي ل 

عنها من ادمان وفطام.

اخلطوة اخلامسة: صحة احلياة اليومية:

يف هــذه اخلطــوة نشــجع العميــل علــى التقليــل مــن املــواد املثــرية (األدويــة) والكحــول، وذلــك مــن خــالل 

ʪ�¿ƢººȈǬǳ¦�ȄººǴǟ�ǲººȈǸǠǳ¦�Ǟƴººǌǻ�ƢººǸǯ��ǪººǴǬǳ¦�ǎ Ƽººǌǳ¦�ƾǟƢººǈȇ�ƾººǫ�ǶǜǼººŭ¦�ÄȂǷƾººǳ¦�Ļǂººǳ¦�À¢�ǾººǷȐǟ¦ لنشــاط

�ǽǀºººǿ�Ŀ�ʭƢºººȈƷ¢�Ƥ ǠºººǏ�ÀȂºººǰȇ�Äǀºººǳ¦Â���ƨºººǓʮǂǳ¦��ÄƾºººǈŪ¦ املرحلـــة إذا كـــان هـــذا األخـــري يعتمـــد علـــى

�ÄȂǻʬ�œǼš �Ǧ ǫȂǷ

��  Ƣƻ ŗ Ǉ ȏ ¦Â�Ȇ ǈ ǨǼƬǳ¦�ǲ Ȉǿ Ϧ �¨®Ƣǟ¤��ƨǇ ®Ƣǈ ǳ¦� Ȃ̈ ǘ Ŭ ¦
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�µ ¦ǂºººǟ¢�ǺºººǷ�Ƣººđ�² ϥȏ�ƨºººǟȂǸů�ȄººǴǟ�¾ÂƚºººǈǷ�ƢººƦǳƢǣ�¶ǂºººǨŭ¦�ȆººǈǨǼƬǳ¦�¶ƢºººǌǼǳ¦�̈®ʮ±�ÀƜººǧ�ƢºººǼǜƷȏ�ƢººǸǯ

TPAالت عنــد حــدوث نوبــة اهللــع، يتســارع الــرمت التنفســي ويصــبح ســطحيا ومفعــال عــن طريــق عضــ

«�إالعالج املعريف السلوكي يبدأ من خالل الضلوع وليس احلجاب احلاجز.  ƾºđ�ȆǈǨǼƬǳ¦�ǲȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣǟ

ƢǸǠƬºººǇ¦�řºººǠȇ�¦ǀºººǿÂ��ƢȀƸȈƸºººǐƫ�ǲºººƳ¢�ǺºººǷ�ǆ¾�توعيـــة  ǨǼºººƬǳ¦�ƨºººȈǴǸǟ�Ŀ�ƨƠȈºººǈǳ¦�Ƣºººē¦®ƢǠǳ�ƨºººǳƢū¦�¿ƢºººȀǧ¤Â

ǀººǿ��¶ǂººǨŭ¦�ȆºǈǨǼƬǳ¦�¶ƢººǌǼǳ¦�̈®ʮ±�ǞººƳ¦ǂƫ�ÀȂƴƬǼƬºǈȈǧ�̧¦�احلجـ ȐººǓȋ¦�©Ȑººǔǟ�ǺºǷ�ȏƾººƥ�ǄƳƢººū¦�§ Ƣ

�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǳÂ�ƢȀǴƦǬƬǳ�ƢĔƢǈƸƬǇȏ�ǺǰǳÂ�ǞǴŮ¦�ƨƥȂǻ�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�Â¢�» ƢǬȇȍ�ǆ Ȉǳ

ميكــن اضــافة االســرتخاء إىل إعــادة التأهيــل التنفســي ألن االســرتخاء فعــال يف خفــض القلــق مــن خــالل 

�ƨƦºǈǻ�©¦̄�ƢºǸƟ¦®�ƪالتقنيات األ ºǈȈǳ�ƢºȀȈǴǟ�ǲºǐƸƬŭ¦�ƲƟƢºƬǼǳ¦�À¢�ƢǸǯ�ƢȀǸǴǠƫ�Ŀ�̈ƾǷ�ǀƻϦ��ƢƦȇǂš �ǂưǯ

TCC�«¦°®¦�ń¤�ǲºººȈŤ�ǂưǯƘºººǧ�ǂºººưǯ¢�Ȇºººǿ�ǪºººǴǬǳ¦�©ʪ¦ǂǘºººǓȏمرتفعـــة هلـــذا الغـــرض فـــإن الربوتوكـــوالت 

اسرتخاء بسيطة مع تقنيات معرفية سلوكية أخرى. كما أن إعادة التأهيـل التنفسـي واالسـرتخاء تقنيات

ǀǳ��«ȐǠǴǳ�̈®ƢǔǷ�ÀȂǰƫ�ƾǫÂ�ƨȈǼȈǷϦ�©ƢȈǯȂǴǇ�Â¢�ƨȈǴǈƫ¦�املستعملة أثناء نوبة اهللع قد تصبح تقنيات 

ƢȈǼǬƬǳ¦�ǽǀđ�¦Śưǯ�ǶƬē�ȏ©�لنوبة اهللع TCCفإن النماذج املعرفية احلديثة لربوتوكوالت 

األولويـة لرتكيـز حـول من أجل التقليل من هـذا اخلطـر، جيـب تعلـيم الرتكيـز حـول التـنفس والـذي يعطـي 

التقبل والرتكيز حول اللحظة اآلنية واليت تكون سهلة التعلم، وأكثر من هذا فـإن الرتكيـز خيفـض عمومـا 

القلق وأكثر فعالية من االسـرتخاء وإعـادة التأهيـل التنفسـي، ميكـن اسـتخدام تسـجيل صـويت يسـتخدمه 

معــك يف احلصــة كمــا نســتطيع االســتعانة العميــل لبضــع دقــائق مــن أجــل تطبيقــه يف املنــزل بعــد احملاولــة

�ƨȈǴǸǠǳ¦�¬ǂǌƫ�ƨȈǬƟʬÂ�¿Ȑǧϥ

اخلطوة السابعة: التعديل املعريف:

�ȏ�» ȂºººŬ¦�ƨºººǴǿÂ�¾Âȋ�ƾºººų��ƨºººȈǷȂǸǠǳ¦�ǺǯƢºººǷȋ¦�» ¦ȂºººƻÂ�ǞºººǴŮ¦�©ʪȂºººǻ�ǶǫƢºººǨƬǳ�ƨƦƦºººǈŭ¦�ǲºººǷ¦ȂǠǳ¦�śºººƥ�ǺºººǷ

«�ǂƳ�̈ʭƢǠŭ¦�ǺǷ¦ �العقالين الذي حيدث أثناء نوبة اهللع والذي يبدأ جراء األعراض الفيزيولوج ȂŬ¦��ƨȈ

��Ãǂºƻ¢�µنوبة قلبية، ¦ǂºǟ¢�Â¢�©¦ǀºǳʪ�ǶǰƸƬºǳ¦�À¦ƾºǬǧ�Â¢��¼ƢºǼƬƻȏ¦��©Ȃºŭ¦��ȆǟȂºǳ¦�ƾºǬǨȇ�ǾºȈǴǟ�ȄǸǤȇ
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�ǽ°Âƾººƥ�ǂººȀǜȇ�» ȂººŬ¦�¦ǀººǿ�» Ȃººƻ�ǂººȀǜƫ�ƨººȈǧ¦Ȃƻ�©ƢȈǠººǓȂǳ�ƾººȇƾƳ�ǺººǷ�®ǂººǨǳ¦�ƨººȀƳ¦ȂǷ�ƾººǼǟ�ƨººǴǿÂ�ňʬ�Ŀ

�ƨǨȈƼŭ¦�Ǧقلق وحصر مسبق والذي جيعل هذا الفرد أكثر ضعفا يف مواجهة نو  ǫ¦Ȃŭ¦�Â¢�ǞǴŮ¦�©ʪ

التعديل املعريف يهدف إىل أخذ الفرد إىل الوعي التام مبخاوفـه أو التعـرف علـى حديثـه الالعقـالين أثنـاء 

��ƾººǠƥ�ǺººǷ�ǶǴǠƬººȇ�» ȂººǇ�ǎ ƬººƼŭ¦�̈ƾǟƢººǈǷ�ǞººǷ��ƨººȈǧ¦ȂŬ¦�©ƢȈǠººǓȂǳ¦�ƨººȀƳ¦ȂǷ� ƢººǼƯ¢Â�ǞººǴŮ¦�©ʪȂººǻ�ª ÂƾººƷ

�°Ƣǰǧϥ�ƢŮƾƦȇ��¢�ŘǠŠ��ƢȀƟƢǼƥ�̈®Ƣǟ¤�ƨȈǨȈǯ.اكثر عقالنية، واليت تكون أكثر جناعة وموافقة للوضعية

��ŐºƬǠƫ�Ŗºǳ¦Â�ƨȈǼȈǷϦ�©ƢȈǯȂǴǇ�ǶȀȇƾǳ�ÀȂǰƫ�ƾǫ��¿¦ǂȇ�ƢǷ�ȄǴǟ� Ȇǋ�ǲǯ����ººººǯ�ƨȈǻȐǬǠǳ¦�ȏ�°Ƣǰǧȋ¦�ȐưǸǧ

�Ǟºǔƥ�ǽǀºǿÂ��ƨȈǗ¦ǂǬºǈǳ¦�ƨǴƠǇȋʪ�̈ƾǟƢǈŭ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�ĿǂǠŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ÀƜǧ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥÂ��̈ǂǸƬǈǷ�ǲǷ¦ȂǠǯ

منها:

زء العقالين يف هذه الفكرة؟ما هو اجل

�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀǿ�ƨƸǏ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǺǿŐƫ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�ȆǿƢǷ

�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀǿ�Ƙǘƻ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǺǿŐƫ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�ȆǿƢǷ

هل تستطيع رأيتها بطريقة أخرى؟ أو من زاوية أخرى؟

هل هذا خطري جدا؟

ما هو أسوء شيء تتوقع حدوثه؟

ما هو األفضل لديك؟

للوقوع لديك؟ما هو األكثر احتماال 

�©ʮȂƬǈǷ�ª ȐƯ�ȄǴǟ�ƢǇƢǇ¢�¿ƾǬȇ�ȆƸǘǈǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ĿǂǠŭ¦�ǲǸǠǳ¦

-�ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ�ƨȀƳ¦ȂǷ�ǲƳ¢�ǺǷ

أثناء التعرض لألحاسيس الفيزيولوجية؛-
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أثناء تقدمي التحصني التدرجيي خلواف األماكن العمومية.-

�Ǟ ǴŮ¦�©ʪȂ ǻ�ƨȀ Ƴ ¦Ȃ Ƿ�ǲ Ƴ ¢�Ǻ Ƿ��Ŀ ǂ Ǡŭ¦�ǲ ȇƾ ǠƬǳ¦��¢

التعرف وتصحيح املعارف (املدركات) اليت تشـكل وتثبـت ردة الفعـل من أجل املعريفيليستعمل التعد

��ƨºȈƳȐǟ�ƨºǫ°Â�Ŀ�ƢºȀǜƷȐȇ�ƾºǫ�Ŗºǳ¦�ƨºȈƷƢƬǨǷ�ƨºǴŦ�®ƢºŸϵ�ǲȈǸǠǴǳ�ƶǸǈƬǧ��ƨȈǠǴŮ¦coping card(

واليت تستعمل يف حالة نوبة اهللع أو تنبؤ حبالة هلع.

V.4جتدون بعض املعلومات املقرتحة يف اجلدول 

V.4اجلدول 

التعليم أو التدريب الذايت للحالة اليت تعاين من اضطراب اهللع وخواف االماكن العمومية

ضع أفكارك السلبية يف ابعاد اخلطراضبط وسوي قلقك

الشك

جهز تقبلكتعلم من املاضي

القلق أمر عادي-

مل لديه قلقاكل الع-

القلــــــق عبــــــارة عـــــــن -

�ȆºººººººººǬǴǫ���ƲǷʭǂºººººººººƥ ردة

فعــــل حساســــة ولكــــن 

يف وقــت غــري مناســب 

ألن يف الواقـــــــــــــــــــــــــــــع ال 

يوجــــــــــــــــد أي خطــــــــــــــــر 

يستدعي اهلروب)

القلـــــــــــــــــق يثـــــــــــــــــري -

االنتباه

-�¦ǀºººººđ�©°ǂººººǷ�ƾººººǫ

مـــن قبـــل ومل حيـــدث 

يل أي ضرر

القلــــــــــــق ينتهــــــــــــي -

وسرعان ما يعرب

هذا تنبيه خاطئ-

-�ǺººǳÂ�ʭȂººǼů�ƶƦººǏ¢�Ǻººǳ

أفقد السيطرة

هـــــــــــــذه األحاســـــــــــــيس -

مزعجــــــة ولكــــــن ليســــــت 

خطرية

األخــــــــــــــرين ميكــــــــــــــنهم -

رأيت ما أشعر به

لــــــيس مــــــن الضــــــروري -

ـــــــة   ـــــــدي رقاب أن تكـــــــون ل

كاملة

عــــدة تنبــــؤات ســــلبية لــــدينا-

يف املاضي واليت كانت خاطئة

مل أجـــــــن قــــــــط يف املاضــــــــي ومل 

حتــدث يل نوبــة قلبيــة ومل أمــت 

جراء القلق

جيـــــب دائمـــــا أن أتـــــذكر أن -

ذلـك عليا تعـديل تنفسـي ألن

يساعدين.

اســــــتطيع الرجــــــوع إىل -

ــــــــف ومالحظــــــــة ردة  اخلل

الفعل التلقائية

أستطيع تقبل هذه -

ردة الفعل التحذيرية 

اليت ترتفع وتنخفض.

استطيع مالحظة -

احساسايت اليت تصعد 

وتنزل

أستطيع تقبل ردة -

فعلي التحذيرية 

ومالحظة أفكاري 

السلبية.

D’après Leahy et Coll 2013.
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التعديل املعريف أثناء التعريض لألحاسيس الفيزيولوجية:ب. 

الغرض منها هي خفض االنشغاالت أثناء مواجهة األحاسيس اجلسدية ومن أجل تسهيل التعديل 

املعريف على هذا املستوى.

V5اجلدول 

اقــــــــــــــــــــــــلق االختنــــــــق

الواقعأفكار هلعة

عضلية حلركة التنفس الطبيعية، تتعلق ببساطة بصعوبة تنفسي، يف أي وقت ال تقلصات " سوف أختنق"

يوجد نقص لألكسجني

" هذا املكان ينقص 

فيه اهلواء"

الضغط اجلوي مرتفع، إذا اهلواء ينتشر يف كل مكان، ال توجد نسبة هواء مرتفعة يف 

الشارع على حساب احلافلة ولكن احلرارة والرائحة هي املختلفة. 

سوف تنقطع "

عملية التنفس لدي"

كالقلب، احلجاب احلاجز يتقلص بشكل آيل ويؤمن اآللية التنفسية يف كل حلظة كما 

حيدث أثناء النوم، فمن الصعب انقطاع اآللية التنفسية. 

V6اجلدول 

أداء اجلهاز الدموي 

�Ņ¦ȂƷ�ƾȇƾǋ�®ƢȀƳ¤�ƨǳƢƷ�Ŀ�Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈ƾǋ240 20سن نطرح منه السن مثال يف ،

دقة يف الدقيقة.220واليت تساوي 20-240هي 

�Ƥ ǠƬǳ¦�ÀÂ®�Ǿǳ�ƨƳ°®�ȄǴǟϥÂ�©ƢǟƢǇ�̈ƾǟ�ÀƢǬǨŬ¦�ǞȈǘƬǈȇ�Ƥ ǴǬǳ¦

 ضعف من الذي تطلبه العضوية400إىل 300يستطيع القلب ضخ الدم أكثر من

 7إىل 4لرتات يف الدقيقة يف حالة نشاط زائد يضخ 5غلى 4يف حالة الراحة يضخ

احلجم.أضعاف هذا 

ȇÂƢƬƦǸǈǳ¦�̈°ʬȏ¦2للجهاز النبايت ( ردة الفعل التحذيرية) تضاعف بدأ خفقان القلب من ة

أضعافها.3إىل 
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 بدأ اخلفقان النشاط العضلي املرتفع جدا والذي تكون فيه الوضعية أكر ضغطا، يتضاعف

أضعاف عند العداء امللطوين.7وحىت 5إىل 4القليب من 

V7اجلدول 

�Ƥ ǴǬǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�ǪǴǬǳ¦

الواقعاألفكار اهللعة

القلــب ال يتوقـــف عـــن اخلفقـــان بشـــكل عنيـــف أثنـــاء ردة الفعـــل التحذيريـــة، " قليب سوف يتوقف"

العميـق لعـدة دقـائق حيـدث أثنـاء توقـف التـنفسمثالفقط نقص األكسجني 

.توقف القلب

غـــالف عضـــلي مسيـــك الـــذي لـــيس كـــرة مـــن اجللـــد الرهيـــف بـــل هـــوالقلـــب " قليب سينفجر"

يتقلص على ذاته من أجل اخراج الـدم املوجـود يف جتويفـه، ولكـن ال يـتقلص 

إىل اخلارج فهو يتقلص مثلما متسك قبضة يدك.

" حدث يل انسداد 

قليب ( ذحبة صدرية)

أمل السداد يرتفع أثناء اإلجهاد، آالم الصدرية لنوبة اهللع تنخفض أثناء 

اإلجهاد. 

Emery 2000
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V8اجلدول 

قلق السقوط

الواقعاألفكار اهللعة

" قدماي تشنجتا"

" تقطعتا"

"فشلتا"

"ال تقدران على 

محلي"

��ʫȌƬǷ¦�ƢȈǴƳ°�©Ȑǔǟ���ƨȇǂȇǀŢ��ƨȈǟƢǧ®�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƶƦǏ¢�ÄƾǈƳ��ǪǴǫ�ʭ¢

Ǧ ȈǼǟ�¶ƢǌǼƥ�¿ƢȈǬǴǳ�ÀʫƾǠƬǈǷ�ƢȈǴƳ°�����¿ƾǳʪ.

Emery 2000

V9جدول 

النشاط التنفسي الزائدالقلق املرتبط بفرط 

الواقعاألفكار اهللعة

" سوف أتشوش، سوف يغمى عليا"

" سوف أتشوش، سوف أصبح أعمى"

� Ȇǋ�Äϥ�¿Ȃǫ¢�» ȂǇ��̈ǂǘȈǈǳ¦�©ƾǬǧ��

" سوف أجن"

فرط النشاط التنفسي الزائد حيدث نقص -

األكسجني يف العينني، جيب التنفس ببطء من أجل 

تعديل التوازن

يف تنفسي من أجل الشعور جيب أن أحتكم -

�ƨȈǠȈƦǗ�ǆ ȈǇƢƷϥ
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V10اجلدول 

قلق اإلجهاد

الواقعاألفكار اهللعة

" كل نوبة تعفين أكثر، هذا ليس طبيعي، يوما 

سوف أجتاوزها"

ـــــــع القـــــــدرات  االنعكـــــــاس التحـــــــذيري ينشـــــــط مجي

�®ȂººȀĐ¦�ń¤�» Ƣººǔȇ�ŐººƬǠŭ¦�ƨººǫƢǘǳ¦�̧ƢȈººǓ��ƨººȈƟʮǄǨǳ¦

الــذي أبذلــه مــن أجــل مقاومــة نوبــة اهللــع، االعيــاء 

�ňƾƦǳ¦�®ȂȀĐ¦�ȆǿƢǔȇ�Ņ�ª ƾƷ�Äǀǳ¦

Emery 2000

V11اجلدول 

اخلشية من اإلغماء (فقدان الوعي)

 حدوث نوبة هلع.إنه من النادر أن يغمى على أحدهم عند

�¶ƢººǌǼǳʪ�ǖƦƫǂººǷ� ƢººǸǣȍ¦�À¢�śººƷ�Ŀ��ÄÂƢƬƦǸººǈǳ¦�œººǐǠǳ¦�±ƢººȀƴǴǳ�ƾººƟ¦Ǆǳ¦�¶ƢººǌǼǳʪ�ƨººǘƦƫǂǷ�ǞººǴŮ¦�ƨººƥȂǻ

، وهذا متناقض.     يالزائد للجهاز العصيب البار مسبتاو 

�°Ƣººǰǧȋ¦�ȄººǴǟ�» ǂººǠƬǳ¦�Ǻººǟ�Ʈ ººƸƦȇ�ƨººȈƟʮǄǨǳ¦�ǆ ȈººǇƢƷȌǳ�ǾººǔȇǂǠƫ�ǲººƳ¢�ǺººǷ�ǲººȈǸǠǳ¦�ŀƢººǠŭ¦�ǂººǔŹ�ƢǷƾººǼǟ

�ǂºưǯ¢�Ãǂºƻ¢�°Ƣºǰǧϥ�ƢŮ¦ƾƦƬǇ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨŹǂŭ¦�Śǣ�ǆاآللية ا ȈǇƢƷȋ¦�ǽǀǿ�ǲǏȋ�̈Śƻȋ¦�¦ǀŮ�ƨȈǇƢǇȋ

علــــى الشــــخص أن يكتــــب أفكــــاره يف ورقــــة التمــــرين ، هــــذا يســــهل أداءا وعقالنيــــة، ميكــــن أن يعــــرض 

استحضــاره عنــدما حيــني الوقــت للتمــرين ( أنظــر إىل اجلــدول رقــم ... اخلــاص مبالحظــة ردة الفعــل عنــد 

ǪƸǴŭʪ�ƾƳȂȇ�Äǀǳ¦�ƨȈƟʮǄǨǳ¦�ǆ�ال ȈǇƢƷȌǳ�ǒ ȇǂǠƬǳʪ�ƨǏƢŬ¦�Ǻȇ°ƢǸƬǳʪ�¿ƢȈǬ

ج. التعديل املعريف عند تطبيق التحصني التدرجيي ( التعريض للوضعيات اخلوافية):

نســتعمل نفــس طريقــة التعلــيم الــذايت والتعــديل املعــريف الــذي ينميهــا مــن أجــل مواجهــة نوبــة اهللــع، فهــذا 

النـوع مـن التعـريض يعيـد عـيش الفــرد اخلـوف مـن نوبـة جديـدة، لـذا قلــيال مـن التعـديل يكـون فعـال مــن 
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الفكــرة الــيت تــرى أنــه ســوف يبقــى حبــيس الوضــعية أو أنــه ال جيــد منفــذ ملواجهــة أجــل خفــض خمــاوف 

سهل للنجدة. 

بنفس الطريقة اليت سبقة، نستطيع تشجيع العميل على كتابـة التعـديالت املعرفيـة األكثـر فعاليـة بطريقـة 

خمتصــــرة يف أعلــــى ورقــــة جــــدول املالحظــــة الذاتيــــة للوضــــعيات املشــــكلة ( خــــواف األمــــاكن العموميــــة) 

جودة يف امللحق.املو 

يف مثل ما سبق نستطيع وضع بطاقة عالجية.

��ƨȇƾ ǈ Ū ¦���ƨȈƟʮǄ Ǩǳ¦�ǆ ȈǇ ƢƷ Ȍ ǳ�ǒ ȇǂ ǠƬǳ¦��ƨǼǷƢưǳ¦�ƨǴƷ ǂ ŭ¦

نذكر أن هناك مخس جمموعات أساسية لألعراض الفيزيولوجية اليت قد حتدث أثناء نوبة اهللع:

1ưǟ���Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̈®ʮ±��ƨȈƦǴǫ�ƨǸƴǿ��ƨȈǻʮǂǌǳ¦�Ƥ ǴǬǳ¦�µ ¦ǂǟ¢رة قلب وآالم يف الصدر؛��

2�ƾºƟ¦Ǆǳ¦�ȆºǈǨǼƬǳ¦�¶ƢºǌǼǳ¦�¶ǂºǧ�Ǻºǟ�¾Âƚºǈŭ¦�ȆºǈǨǼƬǳ¦�Ļǂºǳ¦�̈®ʮ±Â�¼ƢǼƬƻȏʪ�°ȂǠǌǳ¦��ƨȈǈǨǼƫ�µ ¦ǂǟ¢��

(فرط التهوية)؛

3�ÀƢȈưǤǳʪ�°ȂǠǌǳ¦��ƨƻÂ®��À¦°Â®��À±¦ȂƬǳ¦�µ ¦ǂǟ¢��

4ººǳ¦�¼Âǂººǟ�ǞººǇȂƬǳ�ƨººǠƥʫ�µ ¦ǂººǟ¢واقعيــة : احســاس بــالوالــيت حتــدث بســبب فــرط التهويــة الزائــددماغ��

واليت تظهر يف نفي الذات ونفي الواقع؛

5�» Ƣš°ȏ¦Â�ȆǴǔǠǳ¦�ƲǼǌƬǳ¦��Ä°ƾǐǳ¦�µ ƢƦǬǻȏ¦���®¦ƾǌǻ¦��ȆǴǔǠǳ¦�ǎ ǴǬƬǳʪ�ƨǘƦƫǂǷ�ǆ ȈǇƢƷ¦��

�ǪºººȇǂǗ�Ǻºººǟ�ƨºººǳƢū¦�Ãƾºººǳ�µ ¦ǂºººǟȋ¦�ǽǀºººǿ�Ǧ ºººǴƬű�«ƢºººƬǻ¤�̈®Ƣºººǟ¤�ȆǟƾƬºººǈȇ�ƨºººȈƟʮǄǨǳ¦�ǆ ȈºººǇƢƷȌǳ�ǒ ȇǂºººǠƬǳ¦

�ƶƦººǐȇ��µ ¦ǂººǟȋ¦�ǽǀººđ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ƨººǏƢŬ¦�Ǻȇ°ƢººǸƬǳ¦�¿ƾººǠƥ�ǆ ȈººǇƢƷȋ¦�ǽǀººǿ�ǞººǷ�ƢººǸǴǫϦ�ǂººưǯ¢�ƢȈŸ°ƾººƫ�®ǂººǨǳ¦

�ŚººǰǨƬǳ¦�ń¤�Ǯ ǳǀººƥ�ǲººǐȇ��̈Śººǘƻ�Ǟººǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƪ ººǈȈǳ�ƢººĔ¢�ǶººǴǠȇ�ƢǷƾººǼǟ�µ ¦ǂººǟȋ¦�ǖȈººǈƦƫ�ƲƬǼƬººǈȈǧ�ƨººƷ¦ǂǳ¦

والقيام بسلوكيات أكثر مواءمة عند ظهور األعراض مبعىن عند حدوث نوبة اهللع.

Ǽººǧ�ŚººƦǯ�ȆººǈǨǻ�ŚºººƯϦ�Ǿººȇƾǳ�ȆŸ°ƾººƬǳ¦�śººǐƸƬǳ¦�À¢�Śººǌǻ الحظ تراجـــع ملمــوس لدرجــة احلساســية هلـــذه

�ƨȈǰȈǇȐǯ�©¦Ȃǘƻ�ƨȈǻƢť�ƪ Ţ�ǺȇǂǸƬǳ¦�¦ǀǿ�µ ǂǠǻ��ƨȈƟʮǄǨǳ¦�ǆ ȈǇƢƷȋ¦
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30�À¦°ÂƾǴǳ�ǒملدة . رفع ووضع الرأس بني الرجلني1 ȇǂǠƬǳ¦��» ƾŮ¦��ƨȈǻʬ

30�À¦°ÂƾǴǳ�ǒ. إدارة الرأس من اليمني إىل اليسار ملدة 2 ȇǂǠƬǳ¦��» ƾŮ¦��ƨȈǻʬ

ʪǂººǓ�̈®ʮ±���ƨººȈƦǴǬǳ¦�ƨººǸƴȀǴǳ�ǒ©�. الصــعود 3 ȇǂººǠƬǳ¦��» ƾººŮ¦Â�̈ƾººƷ¦Â�ƨººǬȈǫ®�̈ƾººŭ�ǶǴººǈǳ¦�Ŀ�¾ÂǄººǼǳ¦Â

�>Ƥ ǴǬǳ¦�©ʪǂǓ�̧ǂǈȇ�ǺȇǂŤ�Ä¢�¿ƾƼƬǈǻ�ǶǴǇ�½ƢǼǿ�Ǻǰȇ�Ń�¦̄¤�@��Ƥ ǴǬǳ¦

30�ǒ. امساك النفس ملدة 4 ȇǂǠƬǳ¦��» ƾŮ¦��ƨȈǻʬلإلحساس�¼ƢǼƬƻȏʪ

تعــرض لالنقبــاض العضــلي أو االرجتــاف . قــبض كــل عضــالت اجلســد ملــدة دقيقــة واحــدة، اهلــدف: ال5

الناجم عن القلق؛

. اجللوس على كرسي ذي حمور وتدويره ملدة دقيقة، اهلدف: التعـريض للـدوران والدوخـة (أو الـدوران 6

على نفسه)؛

�ȄºǴǟ�ǖºǬǧ�ƢºŶ¤Â�Ƥد األنف. التنفس يف أنبوب ضيق مع سّ 7 ºǻ¦ȂŪ¦�ȄºǴǟ�°Âǂŭʪ� ¦ȂȀǴǳ�¬ƢǸǈǳ¦�¿ƾǟÂ

ƢǼƬƻȏʪ�²¼�مستوى األنبوب أل ƢǈƷȍʪ�ǒ ȇǂǠƬǳ¦��» ƾŮ¦Â�̈ƾƷ¦Â�ƨǬȈǫ®�̈ƾǷ

�ǒط. اإلفـــرا8 ȇǂºººǠƬǳ¦��» ƾºººŮ¦��̈ƾºººƷ¦Â�ƨºººǬȈǫ®�̈ƾºººŭ�ƾºººƟ¦±�ǂǰºººǌƥ�ƨºººȇȂȀƬǳ¦�̈®ʮ±�Â¢�ȆºººǈǨǼƬǳ¦�¶ƢºººǌǼǳ¦�Ŀ

�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â�©¦ǀǳ¦�ȆǨǻ��À¦°Âƾǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�́ ȂǐŬʪÂ�ƾƟ¦Ǆǳ¦�ƨȇȂȀƬǳ¦�¶ǂǧ�ƲƟƢƬǼǳ

��8�Ŗºǳ¦�ƨºƥ°ƢǬŭ¦��ƨȈǳƢǠǧ�ǂưǯȋ¦�ǶĔ¢�ÀÂǂȇو3،6،7يف بعض العياديني جيدون التمارين املستعملة فقط 

�ǺȇǂººǸƬǳ¦�ǪººȈƦǘƫ�ǲººƳ¢�ǺººǷ�̈ƾººƷ¦Â�ƨººǐŞ�ǀººƻȋ¦�ȆǟƾƬººǈƫ�Ƣººđ�ȆººǏȂǻ8 مــع العميــل وتقيــيم درجــة القلــق

احملدثة من كل مترين منها؛ كما نستعمل اجلدول للتعرف على التمارين املوائمة املوجود يف امللحق، كما 

ال حتــدث أي قلــق، مث نــنظم التمــارين األخــرى بشــكل تنــازيل للنظــام املتزايــد نضــع جانبــا للتمــارين الــيت 

�Ŀ�ȐưººǷ��Ƥل ǠººǏ�ŅƢººƬǳ¦�ǺȇǂººǸƬǳ¦�ÀȂººǰȇ�ƢǷƾººǼǟ�ƨƥȂǠººǐǳ¦�Ʋȇ°ƾººƫ�ǲººƳ¢�ǺººǷ�Ǻȇ°ƢººǸƬǳ¦�ǒ ººǠƥ�ƨǧƢººǓϵ��ǪººǴǬǴ

قلق االختناق ميكننا اقـرتاح عـن طريـق الفـم مفتـوح واألنـف مسـدود، مث عنـدما يـتم هـذا التمـرين نطلـب 

�ǺººǷ�Ƥ(تــدرجييا) مــ ººǴǘǻ�ǺȇǂººǸƬǳ¦�¦ǀººǿ� ƢººĔ¤�ƾººǠƥ�Ľ��ǶººǨǳ¦�ȄººǴǟ�ƾººȈǳ¦Â�®ÂƾººǈǷ�Ǧ ººǻȋ¦�ǆ ǨǼººƬƫ�À¢�ƨººǳƢū¦�Ǻ

احلالة التنفس عن طريق أنبوب (صغري جدا) يف الفم واألنف مسدود، ميكن أيضا إضافة متارين أخـرى 

�² ƢººǈƷȍʪ�ƨƥȂƸººǐǷ�ƨººƥȂǻ�ƢȀȇƾººǳ�Ŗººǳ¦�ƨººǳƢū¦�ǒ ȇǂººǠƫ�ȐưººǷ�ǞȈǘƬººǈǼǧ�Ãǂººƻ¢�ǆ ȈººǇƢƷ¢�«ƢººƬǻ¤�ǲººƳ¢�ǺººǷ
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ºººººǨƫ°ʪاقـــــرتح كـــــل مـــــن مارشـــــاند و لـــــوترت اع احلـــــرارة تعريضـــــها للصـــــونة أو ملرشـــــات ســـــاخنة ،

)Marchand et Letarte ) مخس متارين إضافية:2004

1�śƬǬȈǫ®�̈ƾŭ�ǖƟƢūʪ�½ǂǜǻ�ƪ ƦƯ��

. ابلع ريقك أربع مرات بسرعة؛2

. تصور أفظع إحساس ملدة دقيقتني؛3

. ثبت يدك ملدة دقيقتني؛  4

«�¦ƾƷ¦Â�ƨǬȈǫ®�̈ƾŭ�ǲǸǼƬǳ̈�. الضغط على 5 ƾđ�ƾǟƢǈǳ¦

��̈ǂºººŭʪ�śǼȇǂºººŤ�ǲºººȈǸǠǳ¦�ǪºººƦǘȇÂ�Ƥ Ǡºººǐǳ¦�ń¤�ǲȀºººǈǳ¦�ǺºººǷ�Ǯ ºººǳ̄Â�¾ǄºººǼŭ¦�Ŀ�Ǻȇ°ƢºººǸƬǳ¦�ǪºººȈƦǘƬǳ¦� ƾºººƥ�ǺºººǰŻ

�ǪºººƦǘǻ�ǺȇǂºººǸƬǳ¦�ƢȈŸ°ƾºººƫ�ǺºººǐŹ�ƢǷƾºººǼǟ��¿ȂºººȈǳʪ�śƫǂºººǷ�ń¤�̈ǂºººǷ��ƨºººȈǳƢƬƬǷ�©¦ǂºººǷ�ª ȐºººƯ�śǼȇǂºººŤ�ǲºººǯ�À¦®ƢºººǠȇ

�ǶǴǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�Ǯمكانه التايل يف السلم بنفس الطريقة ونوا ǳ̄�ǲǏ

أخريا ميكن تطبيق التمارين يف مواقف أو أماكن تذكر احلالة بنوبتها.

املرحلة التاسعة: التعريض للوضعيات األغورافوبيا (التحصني التدرجيي):

بعـــد أن تعلمــــت احلالـــة التــــنفس بشـــكل خمتلــــف، التفكـــري بشــــكل خمتلـــف وقــــام بعقلنـــة األحاســــيس 

ƪ ººǻƢǯ�Ŗººǳ¦�ƨººȈƟʮǄǨǳ¦ تقلقــه، ألــن جيــب أن يواجــه الوضــعيات الــيت حتــدث فيهــا نوبــة اهللــع، هــذه املرحلــة

�ǀºººƻϦÂ��ƢºººȈƥȂǧ¦°ȂǣȌǳ�ȆŸ°ƾºººƬǳ¦�śºººǐƸƬǳ¦�Â¢�ƨºººȈǧ¦ȂŬ¦�©ƢȈǠºººǓȂǳ¦�ƨºººȀƳ¦ȂǷ�Â¢�ǒ ȇǂºººǠƬǳʪ�ƢȀȈǸºººǈǻ�Ŗºººǳ¦

اخلطوات التالية:

1ºǏȂǳ¦�» ƾºđ�Ãƾºŭ¦�ǲºȇȂǗ�ǒ ȇǂºǠƫ�ƨºȈŷ¢�ƨºǏƢƻ��ǲºȈǸǠǴǳ�ƾºȈƳ�ǲǰºǌƥ�ǒ ȇǂǠƬǳ¦�©ƢȈǇƢǇ¢�¬ǂǋ�� ول

إىل مرحلة العادية أو االعتيادية. 

)، نقـوم بتسلسـل للوضـعيات اخلوافيـة األساسـية I.M.A. انطالقا من استبيان احلركة لألغورافوبيـا (2

مـن . عنـدما ال يكـون عـدد كـايف 12و4انطالقا من السـهل إىل الصـعب، نقـرت املراحـل الـيت تقـع بـني 

�ƨƦºǈǼǳʪ�ǪºȈǬƸƬǳ¦�ȆºǠǫ¦Â�Śǣ�Â¢�Ƥعةدرجة الصعوبة قد تصعد بسر املراحل التدرجيية ǠǏ�ƶƦǐȇ�Äǀǳ¦Â
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لــبعض احلــاالت، يف حــني إذا كــان عــدد املراحــل التدرجييــة كبــريا قــد حيــدث طــول مــدة العــالج وفقــدان 

الدافعية عند العميل.

إذا كان العميـل ال يتجنـب أي وضـعية، نقـرتح البحـث بعنايـة إذا كـان لديـه مؤشـرات أو سـلوكيات .3

ǀººǿ�Ŀ��ƨººȈǼȈǷϦاملعمــول بــه يكــون حســب وظيفــة القلــق الــذي حيدثــه التعــريض بــدون ه احلالــة التسلســل

řºȈǷϦ�½ȂǴºǇ�Ä¢�ÀÂ®�Ƣºē±ÂƢš �©ƢȈǠǓȂǳ¦�ǞȈŦ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤��ƨȈǼȈǷƘƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴǈǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦ ، التعـريض

أو التحصني التدرجيي لألغورافوبيا ستخفيه وميكننا املرور للمرحلة القادمة.

، املعرفيــــة ةلكــــل الوضــــعية وذلــــك عــــن طريــــق البحــــث بوضــــع العوامــــل الفيزيولوجيــــ. التحليــــل بعنايــــة 4

�©ƢȈǯȂǴººººǈǳ¦�ȄºººǴǟ�Ǧ ºººǌǰǳ¦Â�» ǂººººǠƬǳ¦��ƨȈǠºººǓÂ�ǲºººǯ�ƾººººǠƥÂ� ƢºººǼƯ¢��ǲºººƦǫ�ǺººººǷ�ļϦ�ƪ ºººǻƢǯ�Ŗºººǳ¦�ƨȈǯȂǴºººǈǳ¦Â

التأمينية.

5�ǺººǷ�¦ ¦ƾººƬƥ¤�Ǯ ººǳ̄Â�©ƢȈǠººǓȂǳ¦�ǺººǷ�ƨȈǠººǓÂ�ǲººǰǳ�Ǟººǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƨººȈŸ°ƾƬǳ¦�ƨººȀƳ¦ȂǸǴǳ�ǎ Ƽººǌǳʪ�¾ȂººǏȂǳ¦��

وصـــف متـــارين التعـــريض بشـــكل دقيـــق (املـــاكن، املـــدة، الشـــدة، الســـلوكيات التأمينيـــة، الســـهل، وجيـــب 

االجتناب...).

خيشـاه العميـل أكثـر يف الوضـعية، وذلـك عـن طريـق االسـتبيان السـقراطي وتقنيـات . التعرف على مـا 6

��ƨººƸƳʭ�ƨººǬȇǂǘƥ�Â¢�ƨººȈǠǫ¦Â�ǂººưǯϥ�ŚººǰǨƬǴǳ�ƨººǬȇǂǗ�®ƢººŸ¤�ȄººǴǟ�ǲººȈǸǠǳ¦�̈ƾǟƢººǈǷ��Ãǂººƻ¢�ƨººȈǧǂǠǷ ضــع هــذا

GAAP)التصـــحيح املعـــريف يف اخلـــانتني العلـــويتني جلـــدول املالحظـــات الذاتيـــة للوضـــعيات املشـــكلة (

�ƨººººȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨººººǏƢƻ�ƨººººȈǻȐǬǠǳ¦�°Ƣººººǰǧȋʪ�̧ƢººººǼƬǫȏ¦�Ŀ�ƨƥȂǠººººǏ�ǲººººȈǸǠǳ¦�ǂººººȀǜȇ�ʭƢººººȈƷ¢��ǪººººƸǴŭ¦�Ŀ�̈®ȂººººƳȂŭ¦

ة ومـن بعـد التجربـة التمارين التعريضية، هذه األفكار قـد تسـاعد العميـل علـى إجيـاد الشـجاعة للمواجهـ

�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀǿ�ƾǯϦ�» ȂǇ�ƨȈǼȈǐƸƬǳ¦

7�ǒ ǨƼǼºȇ�Ń�¦̄¤�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�©ƢȈǠºǓȂǳ¦�ƨºȀƳ¦Ȃŭ�ǒ ȇǂºǠƬǳ¦�ȆºȀǼǻ�ȏ��ƢȈǷȂȇ�ǺȇǂǸƬƥ�¿ƢȈǬǳʪ�ǲȈǸǠǳ¦�Ǧ ȈǴǰƫ��

.التمـرين املثـايل حيــدث قلـق خفيـف مــع الـتحكم طويـل املــدى، يف حالـة إجيـاد صــعوبة %50القلـق إىل 

من األجدر القيام بتمرين نوعا ما سهل، ولكن ذا مدة أقل من أجل أن حيدث االعتيادية. عند إجـراء 

التمرين حيرص العميل على البقاء يف مكانه، الكـالم بشـكل عقـالين وتقبـل األحاسـيس. نلخصـها يف: 
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حاســـيس ولكـــن ال ين متتـــد، تتكـــرر، تتقـــارب ولكـــن العميـــل يبقـــى يف مكانـــه، يـــتكلم ويتقبـــل األالتمـــار 

جيتنب وال يهرب وال يعدل.

يقرتح البعض أن نضع حدا للتمرين عندما يشعر العميل بعدم الرغبة يف هجر الوضـعية ويـرى أن القلـق 

حمتمل وأن عدم الراحة ال حتدث أي شيء.

دول املالحظـــة الذاتيـــة للوضـــعيات املشـــكلة لألغورافوبيـــا واملوجـــودة يف . لكـــل متـــرين جيـــب اكمـــال جـــ8

امللحق.

9.�ǲºȈǸǠǳ¦�ǶºǰŢ�ÀÂ®�ƨºȈǳ¦Ȃŭ¦�ƨºǴƷǂŭ¦�ń¤�¾ƢºǬƬǻȏʪ�ǶºǬƫ�ȏÂ��̈ǂºŭʪ�śƬǴƷǂǷ�Â¢�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�¦Śưǯ�ǲǸǠƫ�ȏ

يف اليت سبقتها.

تــدين ملســتوى القلــق، . عنــدما يطبــق بشــكل منــتظم العميــل متــارين التعــريض املمــددة وال يظهــر أي 10

�ǽǀººººººººǿ�ÀǄººººººººǰƫ�ƢǷƾººººººººǼǟ��ƨºººººººȈǼȈǷƘƬǳ¦�©ƢȈǯȂǴººººººººǈǳ¦�ȆººººººººǫʪÂ�ǶǰƸƬºººººººǳ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗººººººººǇȐǳ�ÃƾººººººººǐƬǻÂ�Ʈ ºººººººƸƦǻ

االســـرتاتيجيات صـــعبة وتعرقـــل التقـــدم، نســـتطيع إضـــافة خانـــة يف جـــدول املالحظـــة الذاتيـــة للوضـــعيات 

�Ǿȇƾǳ�ǶǰƸƬǳ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇȏ¦�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦Â�ƨƥƢƬǰǳʪ�ǲȈǸǠǴǳ�¬ƢǸǈǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǴǰǌŭ¦

املرحلة العاشرة: املصطلحات التكميلية:

هناك مصطلحات أخرى جيب أن توضح يف املراحل السبعة األوىل أو بعـدها: الفوائـد الثانويـة املنتظـرة، 

�ƨƦƷƢºǐŭ¦�Ãǂºƻȋ¦�©ʪ¦ǂǘºǓȏ¦�«Ȑºǟ�ń¤�°Âǂºŭ¦�ǞȈǘƬºǈǻ�ÃȂƬºǈŭ¦�¦ǀǿ�ȄǴǠǧ��ł¦����ƨȈƳÂǄǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦

ا كـــان خيـــدم الغـــرض. كمـــا أن جيـــب عـــالج االكتئـــاب املصـــاحب ¦�ʭƢǘƦƬºººǇ¦�ǂºººưǯ¢�«ȐºººǠƥ�̈ǂºººǋƢƦŭ¤¯أو

للهلع أكان شديدا أو متوسط قبل املباشرة يف عالج اهللع. 

املرحلة احلادية عشر: تثبيت او التدخل من أجل عدم حدوث انتكاسة:

هناك العديد من األدوات البسيطة اليت تسمح بتثبيت املتعلم من العالج ملدة طويلة:

ȐºǠǳ¦�ƨºȇƢĔ�ƾºǠƥ�ǂȀǋ»��12أو حىت 6أو3أ. مقابلة تدعيمية: حصة أو حصتان تدعيمية يف الشهر 

تسمح للعميل إلبقاء العادات املتعلمة.
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ب. ملخص العالج: قد ندعو العميل إىل إعطاء ملخص ملا كان جـد مفيـد يف العـالج والـيت يسـتطيع 

الرجوع إليها يف حالة مواجهة صعوبة ما.

العالجيــة لتــدخل أثنــاء النكســة: يســتطيع العميــل أيضــا أن يضــر ورقــة صــغرية حتــت عنــوان: ج. البطاقـة

"هل سوف حتدث يل نكسة؟" تنقسم لقسمني: القسم األول يتمثل يف قائمة مـن األعـراض الـيت حتـدد 

�ƨǈǰǼǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƢȀƦǼš �Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ƢƼǨǳ¦Â�ǶǰƸƬǳ¦�©ƢȈǇƢǇ¢�ȆǐŢ�ƨȈǻʬÂ��ƨǈǰǼǳ¦�ǂǘƻ

ــــادرة واالســــتقاللية للعميــــل. األدوات د. تقنيــــات العــــال ج الــــذايت: العــــالج املعــــريف الســــلوكي ينمــــي املب

بطاقـة خيتـار فيهـا العالجية تشرح وتوضح للعميـل وهـو يقـوم بتطبيقهـا بشـكر متقـدم. ميكنـه االسـتعانة ب

توصـله على أهدافه، التمارين املقرتحة اليت رين املوضوعة من طرفه أين يتمكن التعرف جمموعة من التما

Judithإليهـا، التقـدم إلمتامهـا...إخل. تقـرتح جوديـت بيـك ( Beck ) جـدول عـام لتمـارين 1995

العالج الذايت.
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):4امللحق (

جداول الضبط الذايت
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ألفكار التلقائيةالرصد الذايت لجدول 

�Â¢�» ȂŬ¦�Â¢�ǪǴǬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ƪ ǬƦǇ�Ŗǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦�ǂǯ̄ عدم الراحة .الشعور ب¢

االسم:                                                                          التاريخ:

ƺȇ°ʫالساعة�Â¢�ǪǴǬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ƪ ǬƦǇ�Ŗǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦

اخلوف أو عدم الراحة

درجة القلق أو اخلوف 

100/100إىل 0من 

بعدقبل
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مترين االسرتخاء وإعادة التأهيل التنفسي:جدول 

الذي تشعر به قبل وبعد مترين االسرتخاء أو فيه قيم درجة قلقك أو خوفك أو الشعور غري املرغوب 

:التعديل التنفسي

االسم:                                                                          التاريخ:

ƺȇ°ʫمدة إجراء التمرين ساعة

ƨǬȈǫƾǳʪ

اخلوف درجة القلق أوسبب القلق

100/100إىل 0من 

بعدقبل
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جدول متارين التعريض لألعراض الفيزيولوجية:

التعريض ريناالذي تشعر به قبل وبعد متفيه قيم درجة قلقك أو خوفك أو الشعور غري املرغوب 

لألعراض الفيزيولوجية:

االسم:                                                                          التاريخ:

ƺȇ°ʫمدة إجراء نوع التمرينساعة

التمرين

عدد مرات اليت 

أجري فيها 

التمرين

درجة القلق أو اخلوف 

100/100إىل 0من 

بعدقبل
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)6امللحق (

املادة اخلام لعينة الدراسة االستطالعية
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يوم:21مقياس اهللع وخواف األماكن العمومية قبل 

احلاالت البنود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 7 1 4 2 2 3 8 4 3 4 2 2 3 3
2 7 2 3 2 2 4 5 3 4 4 2 2 2 4
3 7 2 2 1 2 3 5 3 3 3 1 4 2 2
4 8 2 3 1 2 3 7 3 3 3 1 1 1 2
5 9 2 3 1 2 3 9 4 3 3 2 2 2 3
6 9 2 3 2 1 1 6 2 3 3 2 2 2 4
7 9 2 3 2 1 1 8 2 3 3 2 2 2 4
8 8 1 3 2 1 0 2 3 2 2 3 2 2 3
9 9 1 3 2 2 3 8 2 4 4 3 3 3 1

10 7 1 1 1 1 0 6 4 3 2 1 1 0 2
11 9 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 2 2 1 1 1 7 1 3 2 2 2 1 3
13 5 1 1 1 1 0 2 4 1 1 0 0 1 2
14 8 3 3 3 4 4 7 4 4 4 3 3 4 4
15 6 1 2 1 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2
16 9 2 3 2 3 3 6 4 3 3 1 3 3 3
17 7 3 4 2 3 4 9 4 1 4 2 4 3 2
1 8 1 2 1 1 2 4 2 2 1 0 0 2 2
8 9 2 3 3 2 0 5 4 3 4 3 3 3 3

19 7 1 4 2 2 3 8 4 3 4 2 2 3 3
20 7 1 2 1 2 2 6 3 2 2 1 1 2 2
21 9 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
22 8 1 2 1 2 2 8 3 2 2 1 2 2 2
23 6 2 4 2 4 3 6 4 2 4 2 2 3 3
24 8 2 3 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4
25 7 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4
26 8 2 3 2 2 3 4 3 3 3 1 1 2 3
27 7 2 3 2 3 3 6 3 3 3 1 2 3 3
28 8 2 3 1 2 3 7 4 3 3 2 2 2 3
29 7 2 2 1 2 3 4 3 1 2 1 1 2 2
30 5 0 1 1 1 1 4 2 0 1 1 1 1 2
31 4 0 0 1 1 1 6 2 2 2 1 1 1 1
32 6 2 3 2 3 2 12 3 3 2 2 2 3 2
33 4 1 2 2 3 2 9 4 2 2 1 2 1 1
35 4 1 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1
36 4 1 1 1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 1
37 5 1 1 1 1 2 4 2 3 1 2 2 1 1
38 5 1 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1 1 1
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يوم:21مقياس اهللع وخواف األماكن العمومية بعد 

احلاالت البنود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 7 2 3 3 3 2 8 3 4 4 3 3 3 3
2 7 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 2 2 4
3 7 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 2 2
4 8 3 3 3 3 3 7 4 3 3 2 3 2 3
5 9 2 3 3 2 3 9 4 3 3 2 2 2 3
6 9 4 3 3 3 3 6 3 4 3 3 3 3 4
7 9 4 4 4 3 3 8 3 4 4 3 3 3 4
8 8 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3
9 9 1 3 2 2 3 8 2 3 4 3 2 3 1

10 7 3 2 3 3 3 6 3 3 3 1 3 2 3
11 9 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
12 4 3 3 3 2 3 7 4 3 3 4 3 3 3
13 5 2 2 2 1 2 3 4 2 2 1 1 1 2
14 8 4 3 4 4 4 7 4 4 4 3 4 4 4
15 6 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3
16 9 4 4 4 3 4 6 4 3 3 3 3 3 3
17 7 3 4 2 3 4 9 4 2 4 2 4 3 2
1 8 3 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2
8 9 3 3 3 2 3 5 4 3 4 3 3 3 3

19 7 3 3 2 2 3 8 3 3 2 2 2 2 3
20 7 2 2 2 2 2 6 3 2 2 2 2 2 2
21 9 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
22 8 1 2 1 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2
23 6 2 4 2 4 3 6 4 2 4 2 2 3 3
24 8 2 3 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4
25 7 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4
26 8 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 1 2 3
27 7 2 3 2 3 3 6 3 3 3 1 2 3 3
28 8 2 3 1 2 3 7 4 3 3 2 2 2 3
29 7 2 2 2 2 3 4 3 1 2 1 1 2 2
30 5 0 1 1 1 1 4 2 0 1 1 1 1 2
31 4 0 0 1 1 1 6 2 2 2 1 1 1 1
32 6 2 3 2 3 2 12 3 3 2 2 2 3 2
33 4 1 2 2 3 2 9 4 2 2 1 2 1 1
35 4 1 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1
36 4 1 1 1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 1
37 5 1 1 1 1 2 4 2 3 1 2 2 1 1
38 5 1 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1 1 1
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يوما:21استبيان األفكار اخلوافية قبل 

احلاالت البنود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 4 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2
2 2 4 1 5 4 1 1 3 1 3 1 1 1 4
3 1 3 1 5 4 4 1 3 1 5 3 1 1 1
4 2 4 2 5 5 1 1 1 1 3 1 1 1 4
5 2 4 1 5 5 1 1 2 1 4 1 1 1 4
6 1 5 1 5 5 1 1 3 1 4 1 1 1 3
7 1 5 3 4 5 6 7 3 1 4 1 1 1 4
8 3 5 3 2 3 2 2 4 5 2 3 4 2 2
9 1 5 2 4 5 1 1 3 1 3 2 1 1 2
10 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1
11 1 5 2 5 3 5 1 5 1 3 3 1 1 5
12 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 2
13 1 3 1 4 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2
14 3 4 2 5 5 3 2 4 1 5 2 1 1 4
15 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 4 4 2 4 5 3 1 4 2 5 3 1 1 5
17 1 5 1 5 4 2 1 2 1 5 2 1 1 2
1 1 3 1 4 4 3 1 3 2 2 3 2 1 2
8 2 4 2 2 2 1 1 5 5 1 3 1 1 5
19 1 4 2 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2
20 1 1 1 4 4 2 1 3 2 2 2 2 1 4
21 3 4 1 5 5 3 5 3 1 4 3 2 2 4
22 1 4 1 4 3 5 1 5 4 1 5 1 1 2
23 5 5 3 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2
24 2 5 4 5 4 3 2 2 1 3 3 2 1 3
25 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1
26 1 4 2 4 4 1 1 4 1 2 1 1 1 3
27 1 3 2 4 5 5 1 4 1 5 5 1 1 1
28 2 4 1 5 5 1 1 2 1 4 1 1 1 4
29 1 3 1 3 3 4 1 4 3 4 5 2 2 4
30 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1
32 1 1 1 1 4 1 4 4 1 2 1 2 1 1
33 1 1 1 1 4 1 1 4 3 2 1 2 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1
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يوما:21استبيان األفكار اخلوافية بعد 

احلاالت البنود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 4 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2
2 2 4 1 5 4 1 1 3 1 3 1 1 1 4
3 1 3 1 5 4 4 1 3 1 5 3 1 1 1
4 2 4 2 5 5 1 1 1 1 3 1 1 1 4
5 2 4 1 5 5 1 1 2 1 4 1 1 1 4
6 1 5 1 5 5 1 1 3 1 4 1 1 1 3
7 1 5 3 4 5 6 7 3 1 4 1 1 1 4
8 3 5 3 2 3 2 2 4 5 2 3 4 2 2
9 1 5 2 4 5 1 1 3 1 3 2 1 1 2
10 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1
11 1 5 2 5 3 5 1 5 1 3 3 1 1 5
12 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 2
13 1 3 1 4 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2
14 3 4 2 5 5 3 2 4 1 5 2 1 1 4
15 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 4 4 2 4 5 3 1 4 2 5 3 1 1 5
17 1 5 1 5 4 2 1 2 1 5 2 1 1 2
1 1 3 1 4 4 3 1 3 2 2 3 2 1 2
8 2 4 2 2 2 1 1 5 5 1 3 1 1 5
19 1 4 2 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2
20 1 1 1 4 4 2 1 3 2 2 2 2 1 4
21 3 4 1 5 5 3 5 3 1 4 3 2 2 4
22 1 4 1 4 3 5 1 5 4 1 5 1 1 2
23 5 5 3 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2
24 2 5 4 5 4 3 2 2 1 3 3 2 1 3
25 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1
26 1 4 4 4 4 1 1 4 1 2 1 1 1 3
27 1 3 2 4 5 5 1 4 1 5 5 1 1 1
28 2 4 1 5 5 1 1 2 1 4 2 1 1 4
29 1 3 1 3 3 4 1 4 3 4 5 2 2 4
30 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1
32 1 1 1 1 4 1 4 4 1 2 1 2 1 1
33 1 1 1 1 4 1 1 4 3 2 1 2 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1
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قائمة األساتذة احملكمني

الرتبةجامعةاألستاذ(ة)

أستاذ حماضر "أ"وهران منصوري عبد احلق1

حماضر "أ"أستاذسعيدةلكحل مصطفى 2

أستاذة حماضرة "أ"تلمسانبرحيل بن عصمان جويدة3

أستاذة حماضرة "ب"تلمسان براشد رشيدة 4

أستاذة حماضرة "ب"تلمسان راضيةطامشة5



امللخص:

�ǺºǷ�ǲȇƾºǠƬǳ¦Â�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�̈ƾºǋ�ǺºǷيهدف هذا البحث إىل التعرف على مدى فعالية العـالج املعـريف السـلوكي اجلمعـي يف اخلفـض

) مثانيـة حـاالت تعـاين مـن 08لـدى عينـة تعـاين مـن خـواف األمـاكن العموميـة، حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن (األفكار اخلوافيـة

اضــطراب اهللــع املصــحوبة خبــواف األمــاكن العموميــة مت الكشــف عنهــا بواســطة اســتخدام الــدليل اإلحصــائي والتشخيصــي اخلــامس 

DSM 5�ȂǸǠǳ¦�ǺǯƢºǷȋ¦�» ¦ȂºƻÂ�ǞºǴŮ¦�§ ¦ǂǘºǓ¦�² ƢºȈǬǷ�¿¦ƾƼƬºǇʪÂ�� "ميـة "لبانـدلوB.Bandelow(1995) اسـتبيان األفكـار و

)04املرتمجان واملكيفان مـن طـرف الباحـث، مت تطبيـق العـالج علـى ()Champless.D.L.(1984)QPP(اخلوافية لشامبلس

العـالج فعاليـة ) األخـرى يف االنتظـار إىل حـني انتهـاء العـالج. يف النهايـة أثبتـت 04أربع حـاالت يف حـني بقيـت احلـاالت األربعـة (

�ń¤�©ȏƢºū¦�ƪ ǴºǏÂ�ǲºƥ�ǖºǬǧ�¦ǀºǿ�ǆ Ȉºǳ�ƨºȈǧ¦ȂŬ¦�°Ƣºǰǧȋ¦�̈ƾºƷ�ǺºǷ�ǒ ºǨŬ¦Â�ǞºǴŮ¦�©ʪȂºǻ�µ ¦ǂºǟ¢�̈ƾǋ�ǺǷ�ǒ ǨŬ¦�Ŀ�ƨǠǨƫǂǷ�ƾƳ

جتاوز خماوفها والتكيف معها مع اختفاء معظم األعراض اخلوافية لدى أفراد العينة.

الكلمات املفتاحية: 

واألفكار اخلوافية./خواف األماكن العمومية/ǞǴŮ¦�©ʪȂǻ/العالج املعريف السلوكي اجلمعي

Résume :
L’objectif de cette recherche vise à identifier l'efficacité de la thérapie cognitivo-
comportementale de groupe dans la réduction de la sévérité des attaques de panique et la
modification des idées phobiques auprès de 08 cas qui souffre du trouble de panique avec
agoraphobie, ils ont été diagnostiqué par le DSM V et l’usage de l’échelle de panique et
l’agoraphobie de B. Bandelow (1995) et le questionnaire d’idées phobiques de Champless.
D.L. (QPP) (1984) traduits et adaptés par le chercheur. Cette thérapie a été pratiquée sur 04
cas, les 04 autre cas restent comme témoin. La thérapie est non seulement efficace dans la
réduction de la sévérité des symptômes d’attaques de panique, et a modifié les idées
phobique, mais les cas ont surmonté les craintes et adapter avec la plupart des symptômes
phobiques.
Mots clé : thérapie cognitivo-comportementale de groupe/ attaques de panique/ agoraphobie/
idées phobiques.
Abstract :
The objective of this research is to identify the effectiveness of cognitive behavioral group
therapy in reducing the severity of panic attacks and changing phobic ideas with a sample of
08 cases suffering of panic disorder with agoraphobia, that was the diagnosis by DSM V and
the use of the scale panic disorder and agoraphobia of B.Bandelow (1995) and phobic
questionnaire use ideas Champless. DL (PQI) (1984), that was translated and adapted by the
researcher, this therapy was performed on 04 cases when the 04 other cases they remain in
waiting. At the end of therapy says it is very effective in reducing the severity of symptoms of
panic attacks and reducing and changing phobic ideas, but it is not only reached the level of
the anxiety and adapt with most phobic symptoms.
key word : cognitive behavioral group therapy/ panic attacks/ agoraphobia/ phobic idea


