
 (agoraphobia)اختالل بازار هراسی 

 

 ترس اكتسابي و غيرمنطقي از تنها بودن در اماكن عمومي 

 بيماران مبتال از هر گونه موقعيتی که در آن کمک گرفتن دشوار باشد، سرسختانه خودداری می کنند.

 افراد مبتال به اين اختالل از وارد شدن به موقعيت های ناآشنا هراس دارند. 

 کنند.مثالً از رفتن به فضای باز، مسافرت و حضور در ازدحام امتناع می 

 اين افراد از ترک کردن محيط منزل به شدت می ترسند. 

 اند.شود و اين افراد معموالً تجربه اضطراب جدايی را در دوران کودکی داشته اين اختالل در نوجوانی شروع می

 مالک های تشخیصی 

 د درباره دو موقعيت )يا بيشتر( از پنج موقعيت زير: ترس يا اضطراب شدي  الف(

 (. استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی )مثالً، اتوموبيل، اتوبوس، قطار، کشتی، يا هواپيما۱

 ( های عمومی، مراکز خريد سرباز، يا پل عابر پياده يا ماشين رو . فضاهای باز )پارکينگ ۲

 (نما. فضاهای سربسته )فروشگاه، تئاتر، يا سي ۳

 . ايستادن در صف يا قرار گرفتن در داخل جمعيت ۴

 . تنها بودن در خارج از خانه ۵

هايی شبيه نشانه  کند که در صورت مواجه شدن با نشانه کند زيرا فکر میترسد يا از آنها اجتناب می ها می ب( فرد از اين موقعيت 

تواند فرار کند يا  شوند، به آسانی نمیيا باعث شرم زدگی او می  اندازندهای حمله هراس يا ساير نشانه هايی که او را از پا می 

رسيدن نيروهای کمکی دشوار خواهد بود )مثالً، سالمندان ممکن است از زمين خوردن بترسند، يا بعضی افراد از اين که ناگهان 

 ترسند(.نتوانند ادرار يا مدفوع خود را کنترل کنند، می 

  . شوندمیيباً هميشه باعث ترس يا اضطراب تقر آگورافوبيک  هایج( موقعيت 

برود، يا اگر در   همراهشيک نفر   خواهدمی اجتناب کند، هميشه  آگورافوبيک هایموقعيت تا از  کندد( فرد تمام سعی خود را می 

 قرار گيرد دايم در حال ترس يا اضطراب شديد قرار دارد.  هاموقعيت اين 

تناسب ندارد. توجه داشته باشيد که   کنندمی ايجاد  آگورافوبيک هایه( شدت ترس يا اضطراب فرد با شدت خطری که موقعيت 

 شاره دارد. ا اجتماعی –“تناسب نداشتن” به شرايط حاکم، محيط، و زمينه فرهنگی 

 . کشدماه يا بيشتر طول می  ۶تناب، پيوسته و مکرر است، و معموالً و( ترس، اضطراب، يا اج

مهم   هایجنبه فرد به رنج يا نابسامانی شديد در عملکرد اجتماعی، شغلی، يا ساير   شودز( ترس، اضطراب، يا اجتناب باعث می 

 زندگی دچار شود. 

يا پارکينسون(، ترس، اضطراب، يا اجتناب فرد به   ديگر حضور دارد )مثالً، بيماری التهاب روده، ح( اگر يک عارضه پزشکی  

  است.وضوح افراطی 



 توضيح بهتری برای ترس، اضطراب، يا اجتناب فرد باشند.  تواننداختالل روانی ديگر نمیيک  هایط(نشانه 

 


