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 تعريف اختالالت اضطرابي:

وٝ قرم ٘تٛا٘س اظ ٔٛلؼيتٟبي  اذتالِٟبي ايُطاثي قبُٔ اذتالِٟبي اؾت وٝ زض آٟ٘ب يب ايُطاة ٘كب٘ٝ انّي اذتالَ اؾت يب ايُطاة ٚلتي تدطثٝ ٔي قٛز»

  تطؼ آٚض ٔؼيٙي زٚضي وٙس يب آٖ وٝ قرم ؾؼي وٙس زض ثطاثط ٔيُ ثٝ ا٘دبْ زازٖ قؼبئط ٔؼيٗ ٚ يب فىط وطزٖ ثٝ ا٘سيكٝ ٞبي ؾٕح ٔمبٚٔت وٙس.

ٔمِٛٝ تمؿيٓ ٔي قٛ٘س؛ زض زٚ ٔمِٛٝ ٘رؿت اذتالِٟبي ايُطاثي قبُٔ اذتالالتي ٞؿتٙس وٝ زض آٟ٘ب ايُطاثي ٔكرهٝ انّي ثبِيٙي ضا تكىيُ ٔي زٞس ٚ ثٝ ؾٝ »

 «. ايُطاة ثط ٔٛلؼيت ٞبي ٔكرم ٚ زليمي ٔتٕطوع ٔي وٙس، ٔٛاخٝ ٞؿتيٓ

ىط ٚ اؾتسالَ ٔكىالت انّي ٔجتاليبٖ ثٝ اذتالِٟبي ايُطاثي، احؿبؼ ايُطاة يب ػهجي ثٛزٖ اؾت وٝ ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس تٛخيٝ ُٔٙمي ٘ساض٘س. فطز ٔي تٛا٘س تف

 زاقتٝ ثبقس ٚ ٔؼٕٛالً ٘رؿتيٗ وؿي اؾت وٝ ٔتٛخٝ ثي ٔؼٙب ثٛزٖ تطؼ ذٛز ٔي قٛز.  يىپبضچٝ ٚ ٔٙؿدٕي

خٝ زض حس ذٌُٛ وّي ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ اذتالِٟبي ايُطاثي ثٝ ٔدٕٛػٝ اي اذتالِٟب پٛقف ٔي زٞٙس وٝ ايُطاة يىي اظ ٘كب٘ٝ ٞبي انّي آٖ ٞبؾت. ٚ

ؾت وٝ ثٝ نٛضت ٔحى يب ٕٞطاٜ ثب ٘كب٘ٝ ٞبي زيٍط، ٔتدّي ٔي قٛز. ثٙبثطايٗ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔكتطن ايٗ اذتالِٟب، ض٘ح ضٚا٘ي ٚ ثرهٛل حبِت ايُطاثي ا

ي آٖ ايُطاة ٔٛيغ ٌيطيٟبي ٔرتّف ٔترههبٖ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٝ ٔكتطن ايٗ اذتالِٟب، ٔي تٛاٖ پصيطفت وٝ ٞط اذتالِي وٝ ٘كب٘ٝ انّ

ٜ ٚ ٔجٟٓ آقىبض قٛز، ذٛاٜ ٔعٔٗ يب ٔتٙبٚة ثبقس، ذٛاٜ ثٝ ٔٛلؼيتٟبي ٔؼيٗ ٚاثؿتٝ ثبقس يب آٖ وٝ زض ٔٛلؼيتٟبي ٔتٙٛع ثطٚظ اؾت، ذٛاٜ ايٗ ايُطاة حبز يب پطاوٙس

 وٙس، ٔي تٛا٘س زض لّٕطٚ اذتالِٟبي ايُطاثي لطاض ٌيطز.

 تعريف اضطراب:

ٚ زيٙي ٚخٛز زاقتٝ اؾت، أب اغّت ايٗ افتربض ٘هيت فطٚيس ٔي ٌطزز، ظيطا ثب ٚخٛز آٖ وٝ زضثبضٜ ٔؼٙب ٚ ٔٙبثغ ايُطاة ثطضؾيٟبي ٘ظطي فطاٚا٘ي اظ ٘ظط فّؿفي 

 تهٛض ٔي وٙٙس وٝ اٚ ٘رؿتيٗ وؿي اؾت وٝ ايٗ پسيسٜ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ اؾت.

 «. پطيكبٖ قسٖ، خٙجيسٖ، ِطظيسٖ، آقفتٍي، ثي تبثي، ثي آضأي»ايُطاة زض ٔؼٙي ِغٛي يؼٙي: 

طز زض ٔمبثُ يه ٔٛلؼيت يطثٝ آٔيع، يؼٙي ٔٛلؼيتي وٝ ظيط تأثيط ثبال ٌطفتٗ تحطيىبت اػٓ اظ ثيطٚ٘ي يب زضٚ٘ي ٚالغ قسٜ ٚ ايُطاة ػجبضت اؾت اظ ٚاوٙف ف»

 « فطز زض ٟٔبض وطزٖ آٟ٘ب ٘بتٛاٖ اؾت



 .«.ظ٘سٌي ٔي وٙيٓايُطاة ثٝ ٔٙعِٝ حبِت ٞيدب٘ي تٛأْ ثب ٞكيبضي ٔؿتميٓ ٘ؿجت ثٝ ثي ٔؼٙبيي، ٘مم ٚ ٘بثؿبٔب٘ي خٟب٘ي اؾت وٝ زض آٖ »

 « طيف ٚ غيطٜايُطاة يه احؿبؼ ٔٙتظط، ثؿيبض ٘بذٛقبيٙس، اغّجي ٔجٟٓ زِٛاپؿي اؾت وٝ اغّت ثب ػاليٓ زؾتٍبٜ اتْٛ٘ٛ ٕٞطاٜ ٔي ٌطزز: ٔثُ تٍٙي ٘فؽ، تؼ»

وٝ وبٖ٘ٛ ذُط پيف ثيٙي ٕٔىٗ اؾت زضٚ٘ي  ايُطاة پيف ثيٙي حبوي اظ ٍ٘طا٘ي ذُطي زض آيٙٝ يب ثسالجبِي، ٕٞطاٜ ثب يه احؿبؼ ٔاليٓ يب ػاليٓ خٙؿي تٙف.»

 «. يب ثيطٚ٘ي ثبقس

٘بٔؼيٗ ٚاثؿتٝ زض يه خٕغ ثٙسي وّي، قبيس ثتٛاٖ ايُطاة ضا ثٝ ػٙٛاٖ احؿبؼ ض٘ح آٚضي وٝ ثب يه ٔٛلؼيت يطثٝ آٔيع وٙٛ٘ي يب ثب ا٘تظبض ذُطي وٝ ثٝ قيء 

ٍ٘ط، اظ انُالح ايُطاة ٔؼٕٛالً ٔؼٙبي ٚؾيغ تط اظ آ٘چٝ ثب تدطثٝ ٞبي ض٘ح آٚض فطز ٔطتجٍ  اؾت، تؼطيف وطز. زض ٚالغ، ثٝ خع زض پبضٜ اي اظ ٘ظطيٝ ٞبي ضفتبضي

 اؾت، اؾتٙجبٌ ٔي قٛز. ثٝ ػجبضت زيٍط، ايُطاة ٔؿتّعْ ٔفْٟٛ ٘ب ايٕٙي يب تٟسيسي اؾت وٝ فطز ٔٙجغ آٖ ضا ثٝ ٚيٛح زضن ٕ٘ي وٙس. 

 شده است:دوازده طبقه براي اختالالت اضطرابي ارائه  DSM-IV-TRدر 

اذتالَ  - فٛثي اختٕبػي  - فٛثي ذبل - ٌصض ٞطاؾي ثسٖٚ ؾبثمٝ اذتالَ ٞطاؼ  - اذتالَ ٞطاؼ ثسٖٚ ٌصض ٞطاؾي  - اذتالَ ٞطاؼ ثب ٌصض ٞطاؾي -1

اذتالَ  - َجي ػٕٛٔياذتالَ ايُطاثي ٘بقي اظ يه اذتالَ  -0 اذتالَ ايُطاة ٔٙتكط - اذتالَ اؾتطؼ حبز - اذتالَ اؾتطؼ پؽ اظ ؾب٘حٝ - ٚؾٛاؾي خجطي

 اذتالَ ايُطاة وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي زيٍط ٔكرم ٘كسٜ اؾت.  - ايُطاثي ٘بقي اظ ٔٛاز

 ثطاي اذتالالت ايُطاثي اضائٝ وطزٜ اؾت وٝ ٔب ٘يع زض ايٗ اثط ثٝ قطح آٟ٘ب ٔي پطزاظْ ػجبضت اؾت اظ: DSM-IV-TRاِجتٝ قف َجمٝ ػٕٝ وٝ 

 اِف( فٛثي ٞب:

 غيط ُٔٙمي اظ اقيب يب ٔٛلؼيت ٞبي ذبل ٞؿتٙس.  فٛثي ٞب تطؼ ٞبي ٘يطٚٔٙس ٚ»

 ايٗ وّٕٝ زض انُ اظ فٛثٛؼ، ذساي تطؼ يٛ٘ب٘ي التجبؼ قسٜ اؾت وٝ قىُ آٖ ضٚي ٔبؾىٟبيي ٘مبقي ٔي قس تب زقٕٙبٖ ضا زض ٘جطز ثتطؾب٘ٙس. 

 « فٛثي ضا ٘ٛػي اختٙبة ٘بضاحت وٙٙسٜ ٚ ٘بقي اظ تطؼ ٔي زا٘ٙس»آؾيت قٙبؾبٖ ضٚا٘ي ٘يع 

ا تي وٝ تطؼ افطاَي اظ ثّٙسي، فًبٞبي ثؿتٝ، ٔبض ثٝ لسضي ٘بضاحت وٙٙسٜ ثبقس وٝ ٔٙدط ثٝ آقفتٍي زض ظ٘سٌي قرم قٛز ٔي تٛاٖ تكريم فٛثي ضزض نٛض

 زاز.

يٛ٘ب٘ي ٔكتك قسٜ ا٘س،  ثؼًي اظ ضايح تطيٗ فٛثيٟب ػجبضت ا٘س اظ: فٛثي اظ ٔىبٟ٘بي ثؿتٝ، آٌٛضافٛثي ٚ فٛثي اظ اضتفبػبت، فٛثي ٞبي غطيت تطي ٞٓ وٝ اظ ٘بٟٔبي

 . يبفت ٔي قٛز: فٛثي اظ ٘ٛقتٗ، فٛثي اظ غّتيسٖ، فٛثي اظ ظ٘سٜ ثٝ ٌٛض قسٖ، فٛثي اظ اٍّ٘يؽ، فٛثي اظ ٔٛقٟب، فٛثي اظ ٚاغٜ ٞبي قجٝ ػّٕي

فٛثي تأويس زاض٘س. آٟ٘ب ٔؼٕٛالً قيء ٞطاؼ آٚض ضا  ضٚا٘كٙبؾبٖ ثؿتٝ ثٝ پطازايٕي وٝ اتربش وطزٜ ا٘س، ٔؼٕٛالً ثٝ خٙجٝ ٞبي ٔتفبٚتي تأويس زاض٘س. ضا٘ىبٚاٖ ثط ٔحتٛاي

تٛاي فٛثيٟب اضظـ ٕ٘بزي اظ يه تطؼ ٘بٞكيبض ٟٔٓ ٔي زا٘ٙس ٚ ِصا، ثطاي آٖ ٔؼٙبي ٚ إٞيت ظيبزي لبيُ ا٘س. ٘ىتٝ انّي ايٗ اؾت وٝ ثٝ ػميسٜ ضٚا٘ىبٚاٖ، ٔح

ضا ٘بزيسٜ ٔي ٌيط٘س ٚ زض ػٛو ثط وبضوطزٞبي آٖ تأويس ٔي وٙٙس. ثطاي ضفتبضٌطايبٖ،  ٕ٘بزيٗ ٟٕٔي زاض٘س. اظ َطف زيٍط، ضفتبض ٌطايبٖ ٔؼٕٛالً ٔحتٛاي فٛثيٟب

 . تطؼ اظ ٔبضٞب ٚ اضتفبػبت ثٝ ايٗ ذبَط قجيٝ ٞٓ ٞؿتٙس وٝ ثٝ يه ضٚـ يبز ٌطفتٝ قسٜ ا٘س، ٚ ايٗ وٝ ٘حٜٛ وبٞف ايٗ تطؾٟب ثٝ يه نٛضت اؾت

 زٚ ٘ٛع فٛثي ػٕسٜ وٝ ٚخٛز زاضز:

 «. فٛثيٟبي ذبل تطؾٟبي ٘بٔٛخٟي ٞؿتٙس وٝ زض اثط حًٛض يب پيف ثيٙي يه ٔٛيٛع يب ٔٛلؼيت ذبل ثٝ ٚخٛز ٔي آيٙس»



DSM-IV-TR  ٍايٗ ٌٛ٘ٝ فٛثيٟب ضا ثطاؾبؼ ٔٙجغ ثٝ چٙس ٘ٛع فطػي تمؿيٓ ثٙسي وطزٜ اؾت: ذٖٛ، خطاحت ٚ تعضيك؛ ٔٛلؼيتٟب )فًبي ثؿتٝ(، حيٛا٘بت، ٔحي

زضنس زض ظ٘بٖ  66زضنس زض ٔطزاٖ ٚ  7(. ايٗ فٛثيٟب غبِجبً ثب يىسيٍط ٕٞبيٙسي ٔطيي زاض٘س. قيٛع زض ََٛ ظ٘سٌي ثطاي ايٗ اذتالَ حسٚز َجيؼي )اضتفبع يب آة

 اؾت. ٔٙجغ تطؼ زض فٛثي ذبل زض ثيٗ فطٍٟٞٙب ٔتفبٚت اؾت. 

 فٛثي اختٕبػي

 «. ذبَط زيٍطاٖ ثٝ ٚخٛز ٔي آيسفٛثي اختٕبػي ػجبضت اؾت اظ تطؼ غيط ُٔٙمي ٚ پبيساضي وٝ ٔؼٕٛالً ثٝ »

ٝ ؾبيط اذتالِٟبي ايُطاثي اؾت. ايٗ تطؼ ٔي تٛا٘س قسيساً تٛا٘ىبٜ ثبقس، ثٝ لؿٕي وٝ ٘طخ ذٛز وكي زض ٔيبٖ افطاز ٔجتال ثٝ ايٗ اذتالَ اؾبؾبً ثبالتط اظ افطاز ٔجتال ث

ىٗ اؾت اظ ؾٛي زيٍطاٖ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌيطز، ٚ ٘كب٘ٝ ٞبيي اظ ايُطاة اظ فطز ٔجتال ثٝ فٛثي اختٕبػي ٔؼٕٛالً ؾؼي ٔي وٙس اظ ٔٛلؼيت ذبني وٝ زض آٖ ٕٔ

ا٘س اذتهبني يب فطاٌيط ذٛز ثطٚظ زٞس يب ثب زؾتپبچٍي ضفتبض وٙس، اختٙبة ٚضظز. فٛثي اختٕبػي ثؿتٝ ثٝ زأٙٝ ٔٛلؼيتٟبيي وٝ تطؼ ٚ اختٙبة ضا ٔي ذٛا٘ٙس، ٔي تٛ

ييٗ تط اؾت، ثب اذتالِٟبي زيٍط ٘ظيط افؿطزٌي ٚ ؾٛء ٔهطف اِىُ ٚ اذتالالت قسيستط ٕٞبيٙسي ٔطيي زاضز، ٚ ثبقس. زض ٘ٛع فطاٌيط، ؾٗ قطٚع اذتالَ پب

 ٔي قٛز. ترطيت قسيستطي ثٝ ٚخٛز ٔي آٚضز. زض نٛضتي وٝ ثيٕبض زضٔبٖ ٔٛفميت آٔيعي ٘ساقتٝ ثبقس، ايٗ اذتالَ ٔؼٕٛالً ضٚ ثٝ ٚذبٔت ٌصاقتٝ ٚ ٔعٔٗ

زضنس زض ظ٘بٖ ٌعاضـ قسٜ اؾت. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ا٘تظبض ٔي ضٚز، قطٚع  65زضنس ٔطزاٖ ٚ  66ايح ٚ قيٛع آٟ٘ب زض ََٛ ظ٘سٌي زض حسٚز فٛثيٟبي اختٕبػي ٘ؿجتبً ض

ثي اختٕبػي ٞٓ آٖ ٔؼٕٛالً زض ذالَ ٘ٛخٛا٘ي يؼٙي ظٔب٘ي وٝ آٌبٞي اختٕبػي ٚ تؼبُٔ ثب زيٍطاٖ زض ظ٘سٌي فطز إٞيت ٚيػٜ اي پيسا ٔي وٙس، ضخ ٔي زٞس فٛ

 ثُ فٛثي اذتهبني تب ا٘ساظٜ اي اظ فطٍٞٙي ٚ ثٝ فطًٞٙ زيٍط ٔتفبٚت اؾت. ٔ

 ة( اذتالَ ٚحكتعزٌي: 

ن ثبقٙس. اذتالِٟبي ٚحكتعزٌي ثٝ َٛض ٘بٌٟب٘ي ٚ پيف ثيٙي ٘بپصيط ضٚي ٔي زٞٙس ٚ ثؿيبض قسيس ٞؿتٙس. ٘كب٘ٝ ٞبي حٕالت ٚحكتعزٌي ٔي تٛا٘ٙس ٚحكتٙب

ي اؾت وٝ حٕالت ٚحكتعزٌي زض اغّت ٔٛاضز يه ٔطتجٝ ٚ ٘بٌٟب٘ي، زض غيبة ٞط ٌٛ٘ٝ ٔحطن لبثُ قٙبؾبيي ضٚي ٔي زٞٙس. ٕٞيٗ ٚيػٌي پيف ثيٙي ٘بپصيط

ػٝ ٘كب٘ٝ آظاض حٕالت ٚحكتعزٌي ضا ثطاي لطثب٘يبٖ آٖ ثؿيبض اؾطاض آٔيع ٚ ٚحكتٙبن ٔي وٙس زض اذتالَ ٚحكتعزٌي، فطز ثٝ ٘بٌٟبٖ ٚ ثي زِيُ زچبض يه ٔدٕٛ

 زٞٙسٜ ٔي قٛز. 

بؼ ٔطي لطيت اِٛلٛع. زٌطؾبٖ ثيٙي ذٛز تٍٙي ٘فؽ، َپف لّت، حبِت تٟٛع، زضز ؾيٙٝ، احؿبؼ ذفٍي، ؾطٌيدٝ، تؼطيك، ضػكٝ، ثيٓ قسيس، ٚحكت ٚ احؿ

ي ٕٔىٗ اؾت يؼٙي احؿبؼ حًٛض زض ذبضج اظ وبِجس ٚ زٌط قسٖ يب حتي ٔطزٖ، ٕٔىٗ اؾت ثيٕبض ضا ثٝ ؾتٜٛ آٚضزٜ ٚ اٚ ضا اظ پبي زض آٚضز. حٕالت ٚحكتعزٌ

ؾبػت ََٛ ٔي وكٙس، ٌبٞي ثب ٔٛلؼيتٟبي ذبني ٘ظيط ضا٘ٙسٌي ضخ زٞٙس. ٔؼٕٛالً چٙس زليمٝ زٚاْ ٔي يبثٙس ٚ ثٝ ٘سضت چٙس  -قبيس ٞفتٝ اي يه ثبض -فطاٚاٖ

ييٓ. ٍٞٙبٔي وٝ وطزٖ ٌطٜ ٔي ذٛض٘س. ٚلت ايٗ حٕالت پيٛ٘س تٍٙبتٍٙي ثب ٔبقٝ چىبٟ٘بي ٔٛلؼيتٟبي پيسا ٔي وٙٙس ثٝ آٟ٘ب حٕالت ٚحكتعزٌي ٘كب٘ٝ زاض ٔي ٌٛ

لٛي، آٖ ضا حّٕٝ ثطذٛضزاض اظ ظٔيٙٝ ٔٛلؼيتي ٔي ٘بٔيٓ. ٕٞچٙيٗ، حٕالت ٚحكتعزٌي ٔيبٖ يه ٕٔحطن ٚ يه حّٕٝ اضتجبٌ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس أب ٘ٝ ثٝ نٛضت 

يٓ. ثطاي اذتالَ ٔي تٛا٘ٙس زض حبِتٟبيي ٘ظيط آضٔيسٌي، ذٛاة، يب زض ٔٛلؼيتٟبي پيف ثيٙي ٘كسٜ ضخ زٞٙس. زض ايٗ ٔٛاضز ثٝ آٟ٘ب حٕالت فبلس ٘كب٘ٝ ٔي ٌٛي

طا٘ي اظ ٚلٛع حٕالت زض آيٙسٜ حًٛض زاقتٝ ثبقس، أب حّٕٝ ٞبي ٚحكتعزٌي زض وؿب٘ي وٝ ٔالوٟبي اذتالَ ٚحكتعزٌي ثبيس حٕالت ٔىطض فبلس ٘كب٘ٝ ٚ ٍ٘

زضنس خٕؼيت ػٕٛٔي( ثٝ َٛض ٘ؿجتبً ضايح ضخ ٔي زٞس ٚ حًٛض حٕالت ٘كب٘ٝ زاض ثٝ احتٕبَ ظيبز ثيبٍ٘ط ٘ٛػي  5تب  3ٚحكتعزٌي ضا زضيبفت ٕ٘ي وٙٙس. )ؾبال٘ٝ 

زضنس ثطاي ظ٘بٖ اؾت. ايٗ اذتالَ ٔؼٕٛالً زض ؾٙيٗ ٘ٛخٛا٘ي آغبظ  5زضنس ثطاي ٔطزاٖ ٚ ثيف اظ  2ٚحكتعزٌي زض ََٛ ظ٘سٌي حسٚز  فٛثي اؾت. قيٛع اذتالَ

زضنس  6حسٚزٔي قٛز ٚ قطٚع آٖ تٛاْ ثب تدبضة تٙف ظاي ظ٘سٌي اؾت. ٔيعاٖ قيٛع ايٗ حٕالت اظ فطٍٞٙي ٚ ثٝ فطًٞٙ زيٍط ٔتفبٚت اؾت. ٔثالً زض آفطيمب 

 زضنس اظ ظ٘بٖ ايٗ تكريم ضا ٔي ٌيط٘س.  6ٔطزاٖ ٚ اظ 

 آٌٛضا فٛثي



 اذتالَ ٚحكتعزٌي ثٝ نٛضت ٕٞطاٜ ثب آٌٛضافٛثي يب ثسٖٚ آٖ تكريم زازٜ ٔي قٛز.  DSM-IV-TRزض 

ٕٛٔي ظبٞط ٔيٍطزز ٚ فطز اظ آٖ ٔي ٌطفتٝ قسٜ اؾت( قبُٔ آٖ زؾتٝ اظ تطؾٟبيي اؾت وٝ زض ٔىبٟ٘بي ػ‹ ثبظاض› ثٝ ٔؼٙبي  agoraآٌٛضافٛثي )وٝ اظ ٚاغٜ يٛ٘ب٘ي 

ط غبِجب زيسٜ ٔي تطؾس وٝ زض نٛضت زضٔب٘سٌي زض ايٗ ٔٛلؼيتٟب ٘تٛا٘س فطاض وٙس يب وؿي ثٝ يبضي ٚي ٘كتبثس، تطؼ اظ ذطيس وطزٖ، تطؼ اظ اظزحبْ، تطؼ اظ ؾف

ضا ثب پطيكب٘ي فطاٚاٖ ا٘دبْ ٔي زٞٙس، ثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ اذتالَ ٚحكتعزٌي قٛز، ثؿيبضي اظ ثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ آٌٛضافٛثي لبزض ثٝ تطن ٔٙعَ ٘يؿتٙس ٚ يب فمٍ ايٗ وبض 

ٔٙٝ زاض ٚ فطاٌيط ٔؼٕٛال اظ ٔٛلؼيتٟبيي وٝ زض آٖ ٕٔىٗ اؾت حٕالتكبٖ ذُط ؾبض ثٛزٜ يب احؿبؼ قطٔٙسٌي وٙٙس، اختٙبة ٔي ٚضظ٘س. اٌط ايٗ أتٙبع ٚضظيسٖ زا

ٛثي ذٛاٞس ثٛز. ٞط زٚ حبِت اذتالَ ٚحكتعزٌي ٘يع ٞؿتٙس، ٞط چٙس ٘ٝ ثٝ آٖ تؼسازي وٝ تكريم اذتالَ قٛز، ٘تيدٝ آٖ اذتالَ ٚحكتعزٌي ثٝ ٕٞطاٜ آٌٛضاف

 ٚحكتعزٌي ٕٞطاٜ ثب آٌٛضافٛثي ٚ آٌٛضافٛثي فبلس ؾبثمٝ اذتالَ ٚحكتعزٌي، زض ظ٘بٖ ثؿيبض ضايح تط اؾت. 

ٜ ا٘س، زچبض حٕالت ٚحكتعزٌي ٘يع ٞؿتٙس، ٞط چٙس ٘ٝ ثٝ آٖ تؼسازي وٝ زضنس ثيٕبضا٘ي وٝ تكريم ؾبيط اذتالالت ايُطاثي ضا زضيبفت وطز 80ثيف اظ 

 تكريم اذتالَ ٚحكتعزٌي ضا ايدبة وٙس.

 اذتالَ ايُطاة فطاٌيط: -ج

ا٘ي ٘ساض٘س، ثٝ لسضي اي ٍ٘طافطاز ٔجتال ِٝ اذتالَ ايُطاة فطاٌيط تمطيجب ٕٞطاٜ اظ ٍ٘طا٘ي ٞبي اغطاق آٔيع ض٘ح ٔي ثط٘س. ثب ايٙىٝ آٟ٘ب ثيكتط اظ زيٍطاٖ زِيّي ثط

 تٙس.تٙيسٜ، ٚ ذؿتٝ ٔي قٛ٘س وٝ ثٝ ؾرتي ٔي تٛا٘ٙس وبض وٙٙس اظ ظ٘سٌي ِصت ثجط٘س. ٌبٞي آٟ٘ب حتي ُٕٔئٗ ٘يؿتٙس وٝ زضثبضٜ چٝ چيعي ٍ٘طاٖ ٞؿ

بٖ ٌٍٟبٜ ٍ٘طاٖ ٔي قٛ٘س. أب ( ٕٞٛاضٜ زض ضاثُٝ ثب ٔٛيٛػبت خعئي قسيسا ًُٔطة ٔي قٛز. ثؿيبضي اظ آزٔيGADقرم ٔجتال ِٝ اذتالَ ايُطاة فطاٌيط )

ٍ٘طا٘يٟبي ٔعٔٗ زاض٘س آٟ٘ب ؾبػتٟب ضاخغ ثٝ ٌؿتطٜ ٚؾيؼي اظ ٔٛيٛػبت احؿبؼ ٍ٘طا٘ي ٔي وٙٙس ٚ ايٗ زِكٛضٜ ٞب ضا أٛضي ٟٔبض ٘بپصيط  GADثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ 

 صيطي ٚ تٙف ػًال٘ي قسيس.ػجبضت اؾت اظ ٔكىُ زض تٕطوع، ذؿتٍي ظٚزضؼ، ثيمطاضي، تحطيه پ GADٔي زا٘ٙس. ٚيػٌيٟبي زيٍط 

زضنس اظ  5اذتالَ حسٚز  ثب ايٙىٝ ثيٕبضاٖ ٔجتال ِٝ اذتالَ ايُطاة فطاٌيط ٔؼٕٛال ثٝ ز٘جبَ زضٔبٖ ضٚا٘ي ٕ٘ي ضٚ٘س، قيٛع آٖ زض ََٛ ظ٘سٌي ثؿيبض ثبال اؾت، ايٗ

ٝ آٖ زچبض ثٛزٜ ا٘س، ِيىٗ ايٗ اذتالَ ٔؼٕٛال اظ اٚاؾٍ زٚضاٖ اظٟبض ٔي وٙٙس وٝ زض ؾطاؾط ظ٘سٌي ث GADوُ خٕؼيت ضا قبُٔ ٔي قٛز. ثؿيبضي اظ ٔجتاليبٖ ثب 

ثب ؾبيط اذتالالت  ٘ٛخٛا٘ي آغبظ ٔي قٛز. ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس وٝ ضٚيسازٞبي تكٙي اظي ظ٘سٌي زض ايدبز آٖ ٘مف زاض٘س. ايٗ اذتالَ زض ظ٘بٖ زٚ ثطاثط ٔطزاٖ اؾت ٚ

 68ؾبِٝ تٟٙب   5ٔٛفميت آٔيع اذتالَ ايُطاة فطاٌيط وبضي زقٛاض اؾت. زض يه ثطضؾي پيٍيطي  ايُطاثي ٚ اذتالِٟبي ذّك ٕٞبيٙسي ٔطيي ثباليي زاضز. زضٔبٖ

 زضنس ثيٕبضاٖ تٛا٘ؿتٝ ثٛز٘س وبٔال اظ ٘كب٘ٝ ٞبي ايُطاة فطاٌيط فبضؽ قٛ٘س.

ٚ ػالئٓ خٙؿي ٘ظيط تٙف ػًال٘ي، تحطيه ٔبٜ زٚاْ زاقتٝ ثبقس ٚ وٙتطَ ٍ٘طا٘ي ٔكىُ ثٛزٜ  6ايٗ اذتالَ ثبيس زض اوثط ضٚظٞب زض يٕٗ حسالُ  DSM-IVزض 

 .پصيطي، اقىبَ زض ذٛاة ٚ ثيمطاضي ثب آٖ ٕٞطاٜ ثبقس ٚ اظ ٘ظط شٞٙي ٘بضاحتي ثطاٍ٘يع ٚ زض ظٔيٙٝ ٞبي ٟٔٓ ظ٘سٌي قرم اذتالَ ايدبز وٙس

زضنس ثيٕبضاٖ ثبالذطٜ ثٝ اذتالَ ٞطاؼ ٔجتال ٔي   25اذتالَ ايُطاة فطاٌيط احتٕبال قبيؼتطيٗ اذتالِي اؾت وٝ ثب يه اذتالَ ضٚا٘ي زيٍط زيسٜ ٔي قٛز تب 

 ٌطز٘س، زض نس ثبالئي اظ ايٗ ثيٕبضاٖ احتٕبَ زاضز ثٝ افؿطزٜ ذٛئي ٚ اذتالالت ٚاثؿتٝ ثٝ ٔٛاز .

 ػّٕي -اذتالَ ٚؾٛاؼ فىطي -ز

٘بذٛاؾتٝ اؾت. ٚؾٛاؼ ػّٕي، ػُٕ  ( زٚ ٘ٛع ٔكىُ زاض٘س ٚؾٛاؼ فىطي، خطيبٖ فىط تىطاضي OCDٚػّٕي ) -افطاز ٔجتال ثٝ اذتالَ ٚؾٛاؼ فىطي

ٚ تمطيجبً ٔمبٚٔت ٘بپصيط اؾت. ٚؾٛاؾٟبي فىطي ٘بضاحتي ٘بقي اظ ٚؾٛاؼ ػّٕي ٔٙدط ٔي قٛ٘س ٚ ٚؾٛاؼ تالقي اؾت ثطاي وبٞف زازٖ ٚؾٛاؼ   تىطاضي

ب ٌٛ٘ٝ اي ضفتبض وٙٙس وٝ قطْ آٚض يب حتي فىطي يب ػٕٛٔبً ثٝ ٚؾٛاؾٟبي ػّٕي ٔٙدط ٔي قٛ٘س ٚ ٚؾٛاؼ ػّٕي تالقي اؾت ثطاي وبٞف زازٖ ٚؾٛاؼ فىطي ي

( يه اذتالَ ايُطاثي OCDػّٕي) -اذتالَ ٚؾٛاؼ فىطي› ػّٕي زچبض ٔي قٛ٘س. -ذُط٘بن اؾت. أب فمٍ ػسٜ لّيّي ٞؿتٙس وٝ ثٝ اذتالَ ٚؾٛاؼ فىطي



تىطاض ٔدسز اػٕبَ ٔكرهٕي وٙس وٝ ؾجت زضٔب٘سٌي ٚ   ض ثٝاؾت وٝ زض آٖ، شٞٗ فطز اظ افىبض ٟٔبض ٘كس٘ي ٚ پبيساض ٘كس٘ي ٚ پبيساض ِجطيع قسٜ ٚ فطز ضا ٔدجٛ

 ‹.اذتالَ زض وبضوطز ضٚظا٘ٝ اـ ٔي قٛز

زض ٔيبٖ ظ٘بٖ ثيف اظ ٔطزاٖ قبيغ اؾت. ٔؼٕٛال اظ اٚايُ ثعضٌؿبِي قطٚع ٔي قٛز ٚ   زضنس خٕؼيت ثطآٚضزٜ قسٜ ٚ 2تب  6قيٛع ايٗ اذتالَ زض ََٛ ظ٘سٌي ثيٗ 

ثُ وكٕىف ٞبي ذب٘ٛازٌي، يب ٔكىالت قغّي ثطٚظ ٔي وٙس. قطٚع ظٚز ٍٞٙبْ آٖ زض ٔطزاٖ ضايح تط ٚ ثب ٚؾٛاؾٟبي ػّٕي اغّت زض پي ضٚيسازي تٙف ظا ٔ

ٌبٞي  ٔطثٌٛ ثٝ ٚاضؾي ٕٞطاٜ اؾت. قطٚع زيط ٍٞٙبْ آٖ زض ظ٘بٖ قبيؼتط اؾت ٚ ثٝ نٛضت ٚؾٛاؼ زض قؿتكٛ ظٟٛض ٔي وٙس. زض ذالَ يه زٚضٜ افؿطزٌي،

ػّٕي غبِجب افؿطزٌي ٔكرم ٚ آقىبض زيسٜ ٔي قٛز اذتالِٟبي  -ػّٕي ٔي قٛ٘س ٚ زض ثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ٚؾٛاؼ فىطي -ٚؾٛاؼ فىطيثيٕبضاٖ زچبض اذتالَ 

 ػّٕي ٔؼٕٛال ثب اذتالالت ايُطاثي زيٍط ثٝ ٚيػٜ ٚحكتعزٌي ٚ فٛثيٟب ٚ اذتالالت ٔرتّف قرهيتي ٕٞبيٙسي ٔطيي زاض٘س. -ٚؾٛاؼ فىطي

پؽ اظ فٛثيٟب، اذتالالت ٚاثؿتٝ ثٝ ٔٛاز ٚ اذتالالت افؿطزٌي زض زضيف چٟبضْ قبيؼٙطيٗ تكريم ٞبي ضٚا٘پعقىي لطاض ٔي ٟ٘ٙس. ثيٗ خجطي ضا  -اذتالَ ٚؾٛاؾي

ؾبٍِي ٔي ثبقس ِٚي ٕٔىٗ اؾت زض ٘ٛخٛا٘ي يب وٛزوي ٚ زض  20ٔي قٛ٘س ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾٗ قطٚع حسٚز   ٘ٛخٛا٘بٖ پؿطٞب ثيكتط اظ زذتطٞب ثٝ ايٗ اذتالَ ٔجتال

خجطي ٔجتال ٔي قٛ٘س ٚ ايٗ اذتالَ زض ؾيبٞپٛؾتبٖ وٕتط اظ ؾفيس  –ؾبٍِي قطٚع قٛز. افطاز ٔدطز ثيكتط اظ افطاز ٔتبُٞ ثٝ اذتالَ ٚؾٛاؾي  2ٔٛاضزي حتي زض 

 ػازٞب.پٛؾتبٖ قبيغ اؾت، ٞط چٙس تفبٚت زؾتطؾي ثٝ ٔطالجت ثٟساقتي ٔي تٛا٘س لؿٕت ػٕسٜ ايٗ اذتالف ضا تٛخيٝ وٙس، تب تفبٚت قيٛع ٘

 ٚؾٛاؼ فىطي

كس٘ي خّٜٛ ٔي ٚؾٛاؾٟبي فىطي افىبض، تىب٘ٝ ٞب ٚ تهٛضات ٔعاحٓ ٚ تىطاضي ٞؿتٙس وٝ ٘بذٛاؾتٝ ثٝ شٞٗ ٔي آيٙس ٚ زض ٘ظط فطز أٛضي غيط ػمال٘ي ٚ ٟٔبض ٘›  

 ‹.وٙٙس

ي فىطي زض ثيٕبضاٖ ثٝ لسضي ثبالؾت وٝ وبضوطز ثٟٙدبض ثب ايٙىٝ ثؿيبضي اظ ٔب ٕٔىٗ اؾت تدبضة ظٚزٌصض ٔكبثٟي زاقتٝ ثبقيٓ، لسضت ٚ فطاٚا٘ي ايٗ ٚؾٛاؾٟب

، يب تطؾٟبي ذٛز آ٘بٖ ضا زض ٞٓ ٔي ضيعز. اظ ٘ظط ثبِيٙي، قبيؼتطيٗ ٚؾٛاؾٟبي فىطي ػجبضتٙس اظ تطؼ اظ آِٛزٌي، تطؼ اظ ثطٚظ تىب٘ٝ ٞبي خٙؿي يب پطذبقٍطي

ىطي ثٝ نٛضت تطزيس. تٙجّي ٚ إٞبَ وبضي، ٚ ثال تىّيفي ٔفطٌ پسيساض قٛز. تفىط ثيٕبض اٍ٘بضا٘ٝ ضاخغ ثٝ ثس وبضيٟبي ثسٖ، ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اؾت ٚؾٛاؾٟبي ف

ي ثب ٔبٞيت ٚؾٛاؾي اظ ِحبظي ٔثُ پسيسٜ ٍ٘طا٘ي اؾت وٝ ذهيهٝ ٔؼطف اذتالَ ايُطاة فطاٌيط ثٝ قٕبض ٔي آيس. ايٗ ٘ٛع تفىط ؾطقبض اظ ٍ٘طا٘يٟبي افطاَ

اقتغبالت فىطي ذٛز ضا ثيٍب٘ٝ ثب ذٛز OCD ُٕ تفبٚت ٔيبٖ ايٗ زٚ ٘ٛع تفىط زض ايٗ اؾت وٝ فطز ٔجتال ثٝ ٘كرٛاضي ضاخغ ثٝ احتٕبَ ٚلٛع اتفبلبت ٔٙفي ٘بٔحت

لبزض  GADثٝ آ٘بٖ تحٕيُ ٔي قٛز ٚ ٔؼٙبي چٙسا٘ي ٘ساضز ٚ ثط ػىؽ، فطز ٔجتال ثٝ   ٘بٕٞرٛاٖ ٔي زا٘س. يؼٙي آٟ٘ب فىطٞبي ٔعثٛض ضا ٔؿبيّي ٔي زا٘ٙس وٝ ثيطٖٚ

 ي ذٛز چٙبٖ ؾرٙبٖ ُٔٙمي زاقتٝ ثبقس وٝ آٖ ضا تٛخيٝ وٙس.اؾت زض ثبة ٍ٘طا٘

 * ٚؾٛاؼ ػّٕي

خٌّٛيطي اظ ضٚيسازي ِٞٛٙبن ا٘طا ا٘دبْ ٔي   ٚ ػّٕي ػجبضت اؾت اظ ضفتبض ثب اػٕبَ شٞٙي تىطاضي وٝ ثيٕبض ثطاي وبٞف پطيكب٘ي ٘بقي اظ افىبض ٚؾٛؾٝ آٔيع ثب 

  ‹.زٞس

ظبٞطي اـ ٘ساضز يب آقىبضا زاضاي اضتجبَي اغطاق آٔيع اؾت. غبِجب وؿي وٝ ثٝ نٛضت زائٕي ػُٕ ذبني ضا  ايٗ اػٕبَ ٞيچ ٌٛ٘ٝ اضتجبٌ ٚالؼي ثب ٞسف

ٔي وٙس، اظ ايٗ ٔي تطؾس وٝ زض نٛضت ػسْ اخطاي آٖ، ػٛالت ِٞٛٙبوي ٘هيجف قٛز. ٕٔىٗ اؾت تؼساز زفؼبتي وٝ يه ػُٕ تىطاض ٔي قٛز، حيطت   تىطاض

 آٚض ثبقس.

ٛال ٌعاضـ ٔي قٛ٘س ػجبضتٙس اظ : وٛقف ثطاي پبويعٌي ٚ ٘ظٓ، اختٙبة اظ اقيبء ذبل، ٔجبزضت ثٝ اػٕبَ تىطاضي، خبزٚيي ٚ ٚؾٛاؾٟبي ػّٕي وٝ ٔؼٕ

ثب  ٚاضؾي وطزٖ، اخطاي ػّٕي ذبل، ضايح تطيٗ ٘تيدٝ ٘بُّٔٛة اذتالَ ٚؾٛاؾي فىطي ػّٕي، تبثيط ٘بُّٔٛة آٖ ثط ضٚاثٍ فطز ثب زيٍطاٖ، ثٝ ذهٛل  حفبظتي،

 ٘ٛازٜ اؾت.اػًبي ذب



 اذتالَ فكبض ضٚا٘ي پؽ آؾيجي  -ٜ

ٔؼطفي قس، ثيبٍ٘ط پبؾد قسيس زض ثطاثط يه ػُٕ تٙف ظاي  DSM-III( وٝ اِٚيٗ ثبض ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔمِٛٝ تكريم زض PTSDاذتالَ فكبض ضٚا٘ي پؽ آؾيجي)

پبؾرٟبي ٞيدب٘ي ٚ ػبَفي ظبٞط ٔي قٛز. ٌطچٝ لجال ٔي قسيس اؾت وٝ ثٝ نٛضت ايُطاة ثبال، اختٙبة اظ ٔحطوٟبي ٔطتجٍ ثب آؾيت ضٚا٘ي ٚ وطذتي زض 

وٝ ايٗ تكريم زا٘ؿتيٓ وٝ فكبضٞبي ضٚا٘ي ٘بقي اظ خًٙ ٔي تٛا٘س اثطات ٘بُّٔٛة ٚ قسيس ثط ؾطثبظاٖ زاقتٝ ثبقس، ػٛاضو ثؼس اظ خًٙ ٚيتٙبْ ثبػث ٌطزيس 

٘كب٘ٝ ٞب تؼطيف ٔي قٛز. أب ثط ذالف ؾبيط اذتالالت ضٚا٘كٙبذتي زض  ثب ٔدٕٛػٝ اي اظ DSMٔب٘ٙس ؾبيط اذتالالت PTSD خسيس ُٔطح ٚ پصيطفتٝ قٛز. 

ثركي اظ ؾجت قٙبؾي فطيي آٖ ٘يع ٌٙدب٘سٜ قسٜ اؾت. يؼٙي، ضٚيسازٞبي آؾيت ظايي وٝ فطز ٔؿتميٕبً آٟ٘ب ضا تدطثٝ وطزٜ يب قبٞسـ ثٛزٜ  PTSDتؼطيف 

افتبزٖ ؾالٔت خؿٕي ذٛز يب ؾبيطيٗ ايٗ ضٚيساز ثبيس تطؼ ٚحكت ثب احؿبؼ زضٔب٘سٌي اؾت. ٔب٘ٙس ٔطي ٚالؼي يب تٟسيس ثٝ ٔطي، آؾيت خسي ٚ يب ثٝ ذُط 

 قسيس ضا ايدبز وطزٜ ثبقس.

تٙف ظا زض تمطيجبً ٞط وؿي وٝ ثب آؾيت ٔٛاخٝ ٔي قٛز، زچبض فكبض ضٚا٘ي ٔي ٌطزز وٝ ٌبٜ قست لبثُ ٔالحظٝ اي زاضز، ايٗ أطي َجيؼي اؾت. اٌط ػبُٔ 

ي فطز ثٝ ٔست وٕتط اظ يه ٔبٜ اذالَ ايدبز وٙس، تكريم اذتالَ فكبض ضٚا٘ي حبز زازٜ ٔي قٛز. ٌطچٝ ػسٜ اي ثط اذتالَ فكبض ضٚا٘ي وبضوطز قغّي يب اختٕبػ

زض ثبالتطيٗ ؾُح اظ ٚاوٙكٟبي ٘بُّٔٛة زض ثطاثط فكبض PTSDٔي قٛ٘س. پؽ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ  PTSDحبز غّجٝ ٔي وٙٙس، تؼساز لبثُ تٛخٟي اظ آ٘بٖ زچبض 

ػٕستب يه  PTSDٔؼٙبي آٖ اؾت وٝ ػّت   ٌٙدب٘سٜ قسٜ اؾت، ثPTSDٝفكبض ضٚا٘ي قسيس ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ايدبز وٙٙسٜ  DSM٘ي لطاض زاضز. ايٙىٝ زض ضٚا

 ضٚيساز اؾت ٘ٝ ذٛز فطز. ٘كب٘ٝ ٞبي ٞط يه اظ َجمبت ثيكتط اظ يه ٔبٜ زٚاْ زاقتٝ ثبقس.

يساز ضا ثٝ ذبَط ٔي آٚضز ٚ وبثٛؼ آٖ ضا ٔي ثيٙس ٔحطوي وٝ يبزآٚض ٕ٘بزيٗ آٖ اؾت، )ٔثُ ضػس ٚ ثطق( يب تدطثٝ زٚثبضٜ ضٚيساز آؾيت ظا. فطز ثٝ زفؼبت ضٚ -6

 ضٚظٞبي ؾبٍِطز ٔطثٌٛ ثٝ ثؼًي اظ ٚلبيغ ذبل، آقفتٍي ٞيدب٘ي قسيسي ايدب ٔي وٙس.

طزٖ يب ٔٛاخٟٝ ثب ٔحطوي وٝ آؾيت ٔعثٛض ضا زض شٞٙف اختٙبة اظ ٔحطوٟبي ٔطثٌٛ ثٝ ضٚيساز يب وطذتي زض پبؾد زٞي قرم تالـ ٔي وٙس تب اظ فىط و -2

بؼ ثيٍبٍ٘ي، ٚ ظ٘سٜ ٔي وٙس، اختٙبة ٚضظز، ٕٔىٗ اؾت ثيٕبض ٘ؿجت ثٝ ضٚيساز يبز ظٚزٚزٜ قٛز. ٔطاز اظ وطذتي، وبٞف تٕبيُ ٚ ػاللٝ ٘ؿجت ثٝ زيٍطاٖ، احؿ

 ٘بتٛا٘ي زض اثطاظ ٞيدب٘بت ٔثجت اؾت.

٘كب٘ٝ ٞب قبُٔ ٔكىُ زض ذٛاة ضفتٗ يب حفف ذٛاة، زقٛاضي زض تٕطوع، ٌٛـ ثٝ ظٍ٘ي ٔفطٌ ٚ پبؾد قسيس يه ذٛضزٖ  ٘كب٘ٝ ٞبي ثطاٍ٘يرتٍي ثبال. ايٗ -3 

 اؾت.

ثٝ چكٓ ٔي ذٛض٘س ػجبضت ا٘س اظ : افؿطزٌي، ذكٓ، احؿبؼ ٌٙبٜ، ؾٛء ٔهطف ٔٛاز، ٔكىالت ظ٘بقٛيي، يؼف زض ؾالٔت  PTSDؾبيط ٔكىالتي وٝ غبِجبً زض 

 ّي ٚ افىبض ذٛزوكي ٚ ٔكىالت ضٚاٖ فيعيِٛٛغيىي ٔب٘ٙس ؾط زضز يب وٕط زضز.خؿٕب٘ي ٚ ٔكىالت قغ

ٌصقتٝ ٔي  PTSDٞفتٝ ازأٝ ٔي يبثٙس. اٌط ػالئٓ ثيكتط اظ آٖ ازأٝ يبثٙس تكريم   4ضٚظ تب  2اؾتثٙبء ايٙىٝ ػالئٓ ظطف چٟبض ٞفتٝ پؽ اظ ضٚيساز ظبٞط قسٜ ٚ 

زضنس ثطاي ظٖ ٞب ٚ  62تب  60زضنس خٕؼيت وّي ترٕيٗ ظزٜ ٔي قٛز. ٔيعاٖ قيٛع زض ََٛ ػٕط ثيٗ  8قٛز، قيٛع اذتالَ اؾتطؼ پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ََٛ ػٕط تب 

 زضنس ثطاي ٔطزٞب اؾت. 6تب  5

َ ٔي ٌطز٘س. ايٗ اذتالَ ثيف اظ ٕٞٝ زض افطاز ٔدطز، ُّٔمٝ يب ثيٜٛ، اظ ٔيعاٖ قيٛع زض ََٛ ػٕط ثطاي ظٖ ٞب ثبالتط اؾت ٚ ٘ؿجت ثبالتطي اظ آٟ٘ب زچبض ايٗ اذتال

َ ٔست، ٚ ٘عزيىي ٘ظط التهبزي پبئيٗ ٚ اظ ٘ظط اختٕبػي وٙبضٜ ٌيط ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز. ٔؼٟصا، ٟٕٔتطيٗ ػٛأُ ذُط ؾبظ ثطاي ايٗ اذتالَ ػجبضتٙس اظ: قست، َٛ

 قرم ثٝ تطٚٔبي ٚالؼي.

 بي:روشهاي درمان اختالالت اضطرا



ٚاٖ زضٔب٘ي زض ثط ٔي زض زضٔبٖ ايُطاة ٘يع ٔب٘ٙس افؿطزٌي اظ ضٚقٟبي ٔتؼسزي اؾتفبزٜ ٔي قٛز. أب ػٕسٜ زضٔبٖ ٞب ضا زٚ ٌطٜٚ زضٔبٖ ظيؿتي )زاضٚ زضٔب٘ي( ٚ ض

 ٌيطز. 

 دارو درماني:

ت اؾت، أب ثٝ ذب٘ٛازٜ ٚ ٔدٕٛػٝ اي ثٝ ٘بْ ثٙعٚزيبظپيٗ ٞب تؼّك اغّت زاضٚٞبيي وٝ ثطاي زضٔبٖ اذتالالت ايُطاثي اؾتفبزٜ ٔي قٛز زض ا٘ٛاع ايٗ اذتالالت ٔتفبٚ

ثٝ  زاض٘س. ايٗ زاضٚٞبي يس ايُطاة تٙف ضا وبٞف ٔي زٞٙس ٚ ثب وٙس وطزٖ فؼبِيت زؾتٍبٜ ػهجي ٔطوعي ٔٛخت ذٛاة آِٛزٌي ٔي قٛ٘س. آٟ٘ب ػٕٛٔبً

 ْٛ ٚ ظا٘ىبؼ ػطيٝ ٔي قٛ٘س.زاضٚٞبي آضاْ ثرف ٔؼطٚف ٞؿتٙس ٚ تحت اؾبٔي تدبضي ٔب٘ٙس ٚاِيْٛ، ِيجطي

ٞؿتٙس. اِجتٝ زضٔبٟ٘بي زاضٚيي ٔرتّفي  FDAزاضٚٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض زضٔبٖ اذتالَ ٞطاؼ ؾٝ زاضٚي آِپطاظٚالْ، ؾطتطاِيٗ ٚ پبضٚوؿتيٗ ؾٝ زاضٚي ٔٛضز لجَٛ 

. زازٜ ٞبي ٔٛخٛز حبوي اؾت وٝ اذتالَ ٞطاؼ يه اذتالَ ٔبٜ ازأٝ يبثس 62تب  8ثطاي زضٔبٖ ٞطاؼ ٚخٛز زاضز ٚ اٌط ٔؤثط ٚالغ قٛز ََٛ ٔست زضٔبٖ ثبيس 

ذبل ٔؤثط ٞؿتٙس. تأثيط  ٔعٔٗ ٚ احتٕبالً ٕٞيكٍي اؾت وٝ ثب لُغ زضٔبٖ ػٛز ٔي وٙس. ثٙعٚزيبظپيٗ ٞب، آِپطاظٚالْ ٚ وّٛ٘بظپبْ، ٘يع ثطاي فٛثي اختٕبػي، ٔٙتكط ٚ

يف ٞبي ثبِيٙي ثٝ ثجٛت ضؾيسٜ اؾت. تأثيط زاضٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ُٔبِؼبت ٘كبٖ زازٜ ا٘س پبؾد زاضٚ زضٔب٘ي زض اذتالالت ٚؾٛاؼ فىطي ػّٕي زض ثؿيبضي اظ آظٔب

ٞفتٝ ثٝ ََٛ ٔي  66تب  8زضنس اؾت ثيكتط تأييس ٔي قٛز. زٚضٜ زضٔبٖ ايٗ ٘ٛع اذتالَ ثطاي وؿت حساوثط اثطات زضٔب٘ي ثٝ َٛض ٔؼَٕٛ  5ثٝ زاضٚ ٕ٘ب حسٚز 

لطاض زاض٘س ٚ اثط ثركي ٚ  PTSDٌي ٔي تٛاٖ زض زضٔبٖ ايٗ ٘ٛع اذتالَ اؾتفبزٜ وطز. زاضٚٞبيي وٝ زض ذٍ اَٚ زضٔبٖ ثطاي ا٘دبٔس ٚ اظ زاضٚٞبي يس افؿطز

ٔثُ ؾطتطاِيٗ ٚ پبضٚوؿتيٗ ٞؿتٙس. ٕٞچٙيٗ، تأثيط ايٕي پطأيٗ ٚ آٔي تطيپ تيّٗ، زٚ زاضٚي ؾٝ حّمٝ اي زض  SSRISلبثّيت تحُٕ ٚ زضخٝ ثٙسي ايٕٙي زاض٘س، 

اضٚي ػٕسٜ اذتالَ ايُطاة فطاٌيط ٘سضتبً الظْ اؾت زض ٔاللبت اَٚ ثٝ ػُٕ آيس. ثٝ ػّت ٔبٞيت ٔعٔٗ اذتالَ َطح زضٔبٖ ثبيس ثٝ زلت ضيرتٝ قٛز. ؾٝ ز زضٔبٖ

(. زٚضٜ SSRIS)وٝ زض زضٔبٖ اذتالَ ايُطاة فطاٌيط ُٔطح ٞؿتٙس ػجبضتٙس اظ ثٙعٚزيبظغيٗ ٞب ٚ ثب ؾپيطٖٚ ٚ ٟٔبض وٙٙسٜ اذتهبني خصة ٔدسز ؾطٚتٛ٘يٗ

 ٔبٞٝ تّمي ٔي قٛز، لطائٙي ٚخٛز زاضز وٝ زضٔبٖ ثبيس َٛال٘ي ٚ قبيس ثطاي تٕبْ ػٕط ثبقس.  62تب  6زضٔبٖ زاضٚيي ثطاي ايٗ اذتالَ ٌبٞي يه زضٔبٖ 

 


