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چکیده
زمینه و هدف :اختالل وحشتزدگی از جمله اختالالت اضطرابی شایع بوده که علیرغم طیف باالی درمانهای پزشکی و روان درمانی
شاهد عدم کارایی درمان و عود باالی بیماری ،همچنین هزینههای باالی اجتماعی و اقتصادی درآن هستیم .ناکارآمدی هیجان و
اسـتـفـاده از ر اهبردهای تنظیم هیجانی نامناسب نقش مؤثری در پاتولوژی و عود این بیماری دارد .لذا هدف از این مطالعه تعیین و
بررسی اثربخشی درمان پویشی مبتنی بر عاطفه هراسی بر تنظیم عاطفه و بهبود عالیم بیماران مبتال به اختالل وحشتزدگی بود.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی که در سال1211ـ 1212انجام شد ،با توجه به اهمیت درمان فردی در رویکرد پویشی ،در این
پژوهش تک آزمودنی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شده و آزمودنیها به شیوه هدفمند از جامعه آماری بیماران شهرستان
مرودشت انتخاب شدند که شامل  7بیمار بود .درمان بر اساس پروتکل درمانی شامل  22جلسه در سه مرحله ،ارزیابی ،مداخله و
پیگیری طی شش ماه برای هر بیمار انجام شد و اطالعات به وسیله پرسشنامه هراس لیپوتیز ،آزمون عاطفه هراسی مک کالو و
مشاهدات درمانگر جمعآوری گردید و با استفاده از آزمونهای آماری ،روشهای استاندارد ترسیم دیداری ،شاخص تغییر پایا و
درصد بهبودی تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :اطالعات به وسیله پرسشنامه هراس لیپوتیز و عاطفه هراسی گردآوری گردید .بر اساس روشهای استاندارد ترسیم
دیداری ،شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی ،نتایج نشان دهنده شاخص تغییر پایای بیشتر از  1/19و نمره درصد بهبودی باالتر از
 22برای بیشتر آزمودنیها بود ،که نشانه اثربخشی درمان و پایداری آن طی شش ماه بعد از اتمام درمان در زمینه بهبود عالیم
بیماری میباشد .همچنین در بررسی نمرات پرسشنامه عاطفه هراسی درصد بهبودی شش بیمار بیشتر از  22و درصد بهبودی کلی
نیز  92بود که تبیین کننده تنظیم عواطف میباشد.
نتیجهگیری :با تبیین هراس از عواطف به عنوان یکی از علتهای اصلی تعارضات بیماران اضطرابی و وحشتزدگی و با ایجاد رابطه
فعال و حمایتی همراه با تکنیکهای مؤثر این درمان از طریق خنثیسازی دفاع ،دسترسی به عواطف زیربنایی ،ایجاد بینش و تنظیم
عواطف ،در نهایت شاهد تنظیم عواطف فرد در رابطه با خود و دیگری و بهبود عالیم بیماری بودیم.
واژههای کلیدی :اختالل وحشتزدگی ،تنظیم هیجان ،عاطفه هراسی
* نویسنده مسئول :مسعود محمدی ،گروه روانشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،شیراز  ،ایران
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تا  782/6بیلیون دهر تخمی زده شـد( .)3درمـانهـای

مقدمه
بشر در طي زندگي خـود تحـ تـأثیر محـیط،

شناختي رفتاری که فراگیرتـري درمـان در اخـتالهن

آموزش و تربی ياد گرفته که با بهرهگیری از دفـا از

اضطرابي ميباشند که با تمرکز بـر مواجهـه رفتـاری،

مواجهه با عواطف خـود اجتنـا کـرده و بنـابراي بـه

شناختي ،شرطيزدايي و اصالح تحريفهای شـناختي

بهانه کسب امنی از نعم رشد بازمانده اس  .اختالل

 68درصد اثربخشي درماني داشته ،ولي عـود اخـتالل

وحشتزدگي از شايعتري اختالل اضطرابي اس که به

در طوهني مدن چـالش اصـلي آنهاسـ  .از طرفـي در

وسیله نشانههای رفتاری ،هیجاني و شناختي خود بـر

مدل آسیبپذيری سه گانـه بـارلو در زمینـه اخـتالهن

کارکردهای روزانـه متتاليـان ،اثـران منبـي بـه جـای

اضطرابي ،عوامم زيستي فراگیر از جمله خلـ و خـو،

گذاشته و سالیانه میلیونها نبـر را بـه مراکـز درمـاني

عوامم روانشناختي فراگیر ماننـد؛ صـبان شخصـیتي،

سـو مـي دهـد( .)1مشخصـه« اخـتالل وحشـتزدگي»

هیجــــــاني و حساســــــی بــــــه اضــــــطرا و

وقو خود به خود و غیر منتظره حمالن وحشـتزدگي

عوامــم روانشــناختي اختصاصــي ماننــد عــادنهــا و

اسـ کـه شـامم حمـالن و دورههـای مجـزای تـر

يادگیریهای فرد در ايجاد اخـتالهن اضـطرابي نقـش

ميباشد و فراواني بروز آنها از چند حمله در يـ روز

دارند(.)0

تا صرفاً تعداد انگش شماری حمله در ي سـال فـر
مي کند .عاليم رواني عمـده حملـ وحشـتزدگي تـر
مبرط و احسا

از طرفــي عواطــف در جهــ بهتــود تعامــم
اجتماعي يا احسا

بهتر فردی عمم ميکنند .بنابراي ،

قريبالوقو بودن مرگ و نابودی مي

با استباده از تنظـیم عواطـف ،احساسـان ابـراز شـده

باشد( .)7ايـ اخـتالل تقريتـاً در  7/2درصـد از افـراد

ميتوانند متباون از احساسان تجربـه شـده(در درون

سـال رم مـيدهـد و بـا افـزايش نـرم

خود يـا ديگـران) باشـند .در تعـامالن چـالش برانگیـز

ابــتالی ســاير اخــتالهن حــوزه ســالم روان موجــب

اجتماعي افراد ممك اسـ غالتـاً از تنظیمـان هیجـاني

افزايش نیاز به سـروي هـای مراقتـ هـای بهداشـتي،

استباده کنند ،بنابراي آگاهي از احساسان تنظیم شـده

دارو درمــاني و افــزايش میــم و اقــدام بــه خودکشــي

ميتواند به پیشرف و همدلي ،شناخ و عملكرد بهتـر

ميگردد ،به همی خاطر بار اقتصادی ايـ اخـتالل در

فرد کم کند .بر اي اسا

تشخیص احساسان تنظیم

جامعه بسیار باهس  .مجمـو هزينـههـای مسـتقیم و

شده برای انطتا با واکنشها مهم هستند(.)5

جامعه طي يـ

غیرمستقیم برای مراقت از ي میلیون نبر از جمعیـ
آمريكا در زمینه اي اختالل در سال  7445بـی 701/2
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درمان پويشي عاطبه هراسي برتنظیم هیجان وبهتود عاليم بیماران

پردازش هیجانها ميتوانند منجر به اختـالل در نظــم

مناسب با خل و خوی بشـری ،شـیوه اصـلي درمـان

جويي هیجـان شـوند ،هـمچنیــ توانمنـدی و ظرفیـ

خود قرار داده اس  .ايـ نـو درمـان هیجـان محـور

تغییر اي که چگونه افراد هیجانهـا را تجربـه و ابـراز

جدای از تالش برای درک آسـیبشناسـي اخـتالهن و

ميکنند ،عاملي کلیدی برای سـالم روان مـيباشـد و

اهمی دادن به ضـرورن رشـد فـرد در طـول درمـان

عليرغم نقش مهم عاطبه در روابط فردی و اجتمـاعي،

تالش دارد با ارايه تكنی ها و راهكارهايي مـؤثر نقـش

هنوز ساختار علمي آن پیچیده و متهم اس ( 2و.)6

مهمي در تجربـه و تنظـیم عواطـف داشـته باشـد .کـه

عــالوه بــر اهمی ـ نقــش عواطــف در اخــتالل

حاصم آن ضم تنظیم اضـطرا  ،توانمندسـازی فـرد

وحشتزدگي ،پژوهشي مقايسـهای در زمینـه تاريخچـه

در تحمــم اضــطرا و بــه عتــارتي توانمنــدی و رشــد

تحولي بیماران دارای اختالل وحشـ زدگـي و عـادی

ايگوی بیمار خواهـد بـود( .)14از آنجـايي کـه اخـتالل

نشان داد که افراد درگیر اي اختالل ،آسیبهای شـديد

وحشـ ـ زدگـــي دارای ابعـــاد شـــناختي ،هیجـــاني و

روحي بیشتری را در دوران کودکي خود تجربه کرده

فیزيولوژي بـوده و احسـا هـا و عواطـف اطالعـان

بودند ،که در بی اي تجربیـان آسـیبزا مـيتـوان بـه

بسیار مهمـي در مـورد واکـنشهـای افـراد نسـت بـه

مرگ والدي و جدايي از آنها اشاره کـرد( .)8بـا توجـه

تجربههای زندگي را با خود حمم ميکنند ،کنار زدن يا

به شواهد ذکر شده روان درمانيهـای پويشـي کوتـاه

حذف اي « اطالعان احساسي»مساوی با حذف بخشي،

مــدن ســعي دارد بــا هشیارســازی بخــشهــايي از

حیاتي از خود اس  .از نظر دوانلو نیـز تجربـه واقعـي

فرآيندهای شـناختي ،عـاطبي و انگیزشـي زمینـهسـاز

عواطــف شــبابخش بــوده و تجربــه عواطــف همــرا بــا

رفتارهای ناسـازگار بیمـار و اقـداماتي نظیـر؛ تجربـه

تمرکز بر سه مؤلبه شـناختي(شناسـايي و نـامگـذاری

هیجــاني حــی جلســه بیمــار ،ســطب بــاهی فعالیــ

عاطبه) ،فیزيولوژيكي(تجربه بـدني عاطبـه) و رفتـاری

درمانگر ،تشوي بیمار به همكاری و توجـه فعـال بـه

(میم به انجام کاری بر اثر تجربه عاطبه) ميباشـد .در

محدودي زماني به درمان اي بیماران بپردازد(.)9

واقع اگر بیماری بتواند از عواطف خودش آگاه باشـد،

درمان عاطبـه هراسـي ضـم بهـرهگیـری از

آنها را تجربه کند و میم رفتاری ناشي از آنها را نیز

دستاوردهای مختلف علوم پويشي ،شناختي و رفتاری

داشته باشد ميتواند به نظم بخشـي عواطـف خـودش

بــرای حــم تعــارر افــراد عــالوه بــر توصــیف و

بپردازد .اکثر بیماران در ي

يـا بیشـتر ايـ مؤلبـههـا

حساسی زدايـي عواطـف بازدارنـده ،تجربـه کـردن و

مشكم دارند و به شیوهای ناکارآمد به تنظـیم عواطـف

بهــرهمنــدی از عواطــف انطتــاقي را بــه عل ـ ســنخی

خود مي پردازند( .) .)11لذا در اي پژوهش به تعیی و
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بررسي اثربخشي درمان پويشـي عاطبـه هراسـي بـر

فرم رضاي نامه به وسیله شـرک کننـدهگـان

تنظیم هیجان و بهتود عاليم بیماران متـتال بـه اخـتالل

تكمیم و محرمانه نگـه داشـت کلیـه اطالعـان آنهـا در

وحشتزدگي پرداخته شده اس .

طــول پــژوهش و بعــد از آن و انتشــار نتــايج کلــي و
گروهي اي پژوهش بدون ذکر نام و مشخصـان آنهـا
توضیب داده شد.

روش بررسي
در اي پژوهش از طرح تجربي ت مـوردی از
نو خط پايه چندگانه( )1استباده گرديد که ميتـوان بـر
اسا

ارزيابي اولیه بیماران بـه وسـیله روانپزشـ

نتايج آن به پژوهشهای بیشتری با حجم نمونه

برای بررسي محـور 1و  7و ارزيـابي دوم بـه وسـیله

باهتر همراه با گـروه شـاهد پرداخـ  .جامعـه آمـاری

پژوهشگر و با استباده از مصاحته تشخیصي ساختار

طرح ،بیماران دارای اختالل وحشـ زدگـي شهرسـتان

يافتــه( ،)7پرسشــنامه شخصــی میلــون  3و مقیــا

مرودش ـ در ســال 1399ـ ـ 1398بودنــد و نمونــه بــه

ارزيابي عملكرد کلي( )3انجام گرف  .برای همه بیمـاران

شیوه هدفمند از بیماراني که به درمانگاه خـاتماهنتیـا

 74جلسه رواندرماني فردی بـه انمـمام سـه جلسـه

مرکــز آموزشــي درمــاني شــهید مطهــری و مطــب

پیگیری و دو جلسه ارزيابي قتم از شـرو درمـان بـر

روانپزشكان سطب شهر مراجعه نمودنـد بـا تشـخیص

پروتكــم درمــاني تــدوي شــده بــه وســیله

روانپزش

اســا

و انجام مصاحته و تعیی مالکهـای ورود

پژوهشگر انجام شد .بیمـاران در گـروه دو نبـره و بـا

به وسیله پژوهشگر انتخا شدند .معیارهای ورود بـه

حد فاصم حدود يكماه از طريـ ارزيـابي خـط پايـه و

GAF

.1

پژوهش ،داشت عاليم اختالل وحشتزدگي ،نمره

مشاهده تغییراتي در عاليم آنهـا وارد درمـان شـدند.

لیپـوتیز

بــاهی  ،54عــدم بیمــاری جســماني ،عــدم اخــتالل

در نهاي اطالعان به وسیله پرسشنامه هرا

روانشناختي ،عدم سو مصرف يا وابستگي بـه مـواد،

و همكاران دارای  72آيتم و آزمون عاطبه هراسي م

نداشت بیماریهای شديد طتي يا استر زاهای جـدی

کالو دارای  74آيتم گردآوری گرديد .ايـ پـژوهش در

زنــدگي و کنتــرل تكانــه و عــدم ابــتال بــه اخــتالهن

سه مرحله ارزيابي قتم درمان ،درمان و پیگیری بعد از

شخصی  ،همچنی معیارهای خروج عتارن بودند از؛

درمان طي زمان ي و نیم سال به وسـیله پژوهشـگر

غیتـ بــیش از دو جلســه در درمــان ،شــرو دارو يــا
مواجهه با بحران يا بیماری در طـول پـژوهش و عـدم
تمايم به ادامه درمان يا عدم همكاری در درمان بود.
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که برای اي درمان آموزش هزم را ديـده بـود و زيـر
و يــ روانپزشــ بــه عنــوان

نظــر دو روانشــنا

آن درمانگر در مورد سطب عملكرد کلي بیمار در يـ
دوره زماني خاص قماون مـيکنـد .مقیـا

ارزيـابي

سوپروايزر برگزار گرديـد .کلیـه جلسـان درمـاني بـا

عملكرد ،کم سطب عملكرد فرد را از لحاظ نقاط قون و

کسب اجازه کتتي از بیمـار ضـتط گرديـد و در پايـان

هـــمچنـــی آســـیبپـــذيری در ســـه زمینـــه عمـــده

جلسه در اختیار مراجع و درمانگر

عملكـــرد اجتمـــاعي ،شـــغلي و روانـــي بـــه صـــورن

قرار مي گرف تا بی جلسان آن را بررسـي نمـوده و

ي ـ طیــف ســالم روانــي از نمــره 1تــا  144نشــان

با توجه به فرآينـد درمـان بـرای جلسـه آينـده آمـاده

ميدهد(.)15

جلسه فیلم يا وي

گردنــد .ابــزار انــدازهگیــری پــژوهش شــامم؛ آزمــون

در بررسـي اعتتـار بازآزمـايي  ،GAFضـريب

ابــزار اســتانداردی شــامم 125

همتســتگي بــی طتقــهای  4/61تــا  4/91گــزارش شــد

سوال مـيباشـد و بـا  78گويـه ،اطالعـان مربـوط بـه

(وولدآف .)7417 ،موهيي و همكاران نشـان دادنـد کـه

اخـــتالهن شخصـــی  ،نشـــانگان بـــالیني و اعتتـــار

نمـران  GAFارتتـاط بـاهيي بـا ارزشـیابي نشــانگان و

میلــون( ،)0ايـ مقیــا

پرسشنامه را ميسنجد و بر اسا

مدل آسیبشناسي

رواني میلـون سـاخته شـده اسـ ( .)17نسـخه اصـي
مقیا

 MCMI-IIIبرای اولی بار در سال  1992تـدوي

رفتار اجتماعي داشته و پايايي بی ارزيـا هـا در ايـ
مقیا

مطلو ( )r=4/26بوده اس

.

مصاحته بالیني ساختار يافتـه بـرای اخـتالهن

شده و از آن زمان تا کنون دو بار مـورد تجديـد نظـر

محور ي  ،اي مصاحته به گونهای انعطافپذير انجـام

قرار گرفته اس  .پايايي مقیا های اخـتالل شخصـی

ميشـود و بـه وسـیله فرسـ و همكـاران تهیـه شـده

 MCMI-IIIبه طور متوسـط 4/28 ،گـزارش شـده اسـ .

اســ ( .)16ضــريب پايــايي بــی ارزيــا هــا بــا ايــ

راهنمــای میلــون میــانگی  4/89را بــرای مقیــا هــای

روش 4/64گزارش شده اس  .شريبي و همكاران ،پ

شخصی و میانگی  4/91را برای مقیا هـای بـالیني

از اي مصاحته به زبان فارسي ،توافـ تشـخیص ايـ

عنوان نموده اس ( .)13در بررسي روايـي تشخیصـي

روش را برای تشخیصهای خاص و کلي ،متوسـط يـا

اي پرسشنامه ،توان پیشبیني مثت مقیا ها در دامنه

خو (باهتر از  )4/64گـزارش کردنـد .کاپـای مجمـو

 4/97تا  4/98و توان پیشبینـي منبـي مقیـا هـا بـی

بــرای کــم تشــخیصهــای فعلــي 4/57و بــرای کــم

 4/93تا  4/99برآورد شده اس (.)10

تشخیصهای طول عمر  4/55به دس آمد(.)10

مقیا

ارزيـابي کلـي عملكـرد ،ايـ مقیـا

از

جمله مقیا های  DSM-IVدر محور  Vمي باشد کـه در
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 7414طراحي و به عنوان ابزاری جه ارزيابي تجربه،

ميشوند .دامنه نمراتي که آزمودني در اي پرسشنامه

ارتقای ظرفی اساسي فرد

مــي گیــرد صــبر تــا  81خواهــد بــود ،ضــريب آلبــای

در ارتتاط با خود و ديگران توسعه يافـ  .پرسشـنامه

کرونتام برای کـم آزمـون 4/95گـزارش شـده اسـ .

بیان و تنظیم عواطف جه

دارای  74ســوال بــا مقیــا

نمــرهگــذاری لیكــرن 5

گزينهای اس  .روايي پايايي آن قتال در ي

پژوهشـي

ضـــريب آلبـــای کرونتـــام زيـــر مقیـــا

اضـــطرا

عملكرد 4/87و رفتار اجتنابي 4/91گزارش شـده اسـ

کنتــرل شــده در ســو د بررســي شــد کــه در آن 87

اعتتــار و پايــايي ايــ آزمــون در تحقیقــان بــالیني و

بیمـــاردارای اخـــتالل افســـردگي و اضـــطرا و 192

غیربالیني رضاي بخش گزارش شده اس ( .)19همانند

دانشــجو انتخــا شــدند ،پايــايي درونــي بــرای گــروه

اغلب طرحهـای تـ آزمـودني ،نخسـتی روش تحلیـم

بیماران 4/88وبـرای دانشـجويان  4/80بـود همچنـی

نتــايج حاصــله ،اســتباده از روش اســتاندارد ترســیم

پايــايي آزمــون بــازآزمون آن نیــز 4/22بــود(.)12

ديداری يـا چشـمي بـود .هـمچنـی از روش شـاخص

هنجاريابي اي پرسشـنامه در ايـران بـه وسـیله خـود

تغییر پايا( )RCIجیكوبسون ،فـولتي و رونسـتروف بـا

پژوهشــــگر انجــــام شــــده اســــ  .در پــــژوهش

فرمــول اصــالح شــده کريستنســ و منــدوزا بــرای

هنجاريــابي794نبــر(زن و مــرد) از پرســتاران چنــد

محاسته تغییرآمـاری معنـيدار نمـران اسـتباده شـد.

بیمارستان دانشگاه علـوم پزشـكي شـیراز و بیمـاران

برای بررسـي بهتـودی يـا تغییـر بـالیني معنـيدار يـا

روان نژند مراجعه کننده به اي مراکز شـرک کردنـد.

سنجش پیشرف مراجعان در تغییر متغیرهـا از روش

ضريب آلبای کرونتام برای کـم پرسشـنامه برابـر بـا

درصد بهتودی استباده گرديده اس .

 4/23بود .بازآزمايي پ

از ي ماه ضريب همتسـتگي

4/29را نشان داد ،از طرفـي ضـريب همتسـتگي آن بـا

يافتهها

پرسشنامه ناگويي خلقي  -4/33بود(.)18
پرسشـــنامه هـــرا

در بررس ـي جــدول  1و شــكم  1شــاهد تغیی ـر

لیپـ ـوتیز ،پرسشـــنامهی

معنيدار نمرههای خام به دسـ آمـده از پرسشـنامه

هرا (وحش زدگي) به وسیله لیتووتیز و همكاران در

هرا

لیپوتیز آزمودنيهـا مـيباشـیم .نمـره شـاخص

سال  1980تهیه و تدوي شده اسـ  .ايـ پرسشـنامه

تغییر پايا برای آزمودنيها به استثنايي آزمـودني اول

چهار درجهای

بعد از درمان و پیگیـری بیشـتر از  1/96اسـ  ،يعنـي

 72آيتم دارد که آزمودني با ي مقیا

(هرگز ،کمـي ،متوسـط و شـديد) بـه ايـ آيـتم پاسـ

نتــايج بیشــتر ناشــي از عوامــم فعــال و دســتكاری

ميدهد ،اي پاس ها به ترتیب 3و 4 ،1 ،7نمـرهگـذاری

آزمايشگر اس تا خطای اندازهگیری ،به عتارتي روان
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درماني اثر بخش بوده اس (جدول  .)7درصد بهتودی

اشراف بر کـارکردهـای پويشـي و شـناختي بیمـاران

آزمودنيها بعد از درمان به استثنايي آزمـودني اول و

اختالل وحش زدگي و اضـطرابي ،چرخـه تعـارر را

ششم باهی  54هستند که نشان دهنده آن ميباشد کـه

اي گونه بازسـازی مـيکنـد .بخـش هیجـاني  Aو Bدر

از نظــر بــالیني معنــيدار قلمــداد مــيشــود .در مرحلــه

شرو اي چرخه نقش بنیادی دارد .در اي درمـان در

پیگیری نیز ،درصد بهتودی آزمودنيهـای اول ،سـوم،

حالي که به بیمار کمـ مـيشـود تـا بـه کـارکرد ايـ

چهــارم و هبــتم بــاهی  54هســتند کــه از نظــر بــالیني

چرخه در خود نگاه بدون قماون و سـرزنش داشـته

معنيدار قلمداد ميشود .از طرفي درصد بهتودی کلـي

باشد(خود مشاهدهگری مـداوم) تمرکـز درمـان را بـر

هــر دو مرحلــه معنــيدار مــي باشــد .ايــ نتــايج بــر

عوامم ايجاد کننده در بخش  Aو Bنگه داشته و با درک

اثربخشي معنـيدار درمـان عاطبـه هراسـي در بهتـود

و خنثــيســازی دفــا بیمــار بــه روش مثلــ مــاهن،

عاليم بیماران وحش زدگي دهل دارد.

شرطيزدايي و حساسـی زدايـي عـاطبي و در نهايـ

در زمینه بررسي نمران پرسشنامه عاطبه هراسـي در

تنظیم هیجاني در بیمار مرور ،تمري  ،تجربـه و تكـرار

جــدول 3و شــكم  7نمــره شــاخص تغیی ـر پاي ـا بــرای

ميگردد .بـدي گونـه کـه بـا تمرکـز و درک بیمـار از

آزمودني ها به استثنايي پنجم بعد از درمان بیشـتر از

مناط بدني خود که در هنگام بـروز عواطـف مختلـف

 1/96اس  ،يعني نتايج بیشتر ناشي از عوامـم فعـال و

درگیر ميشود و تجربـه کـردن تغییراتـي کـه در ايـ

دستكاری آزمايشگر اس تا خطـای انـدازه گیـری .در

مناط بعد از بـروز عواطـف در درمـان رم مـيدهـد،

جدول 0نیز شاهديم که درصد بهتـودی آزمـودني هـا

بیمــار بــه رابطــه بــی عواطــف و عاليــم اخــتالل

بعد از درمان تنهـا در آزمـودني هـای ششـم و هبـتم

وحش زدگي بیشتر پي بـرده و بـه جـای ايـ کـه بـر

باهی  54هستند که نشان دهنـده آن مـي باشـد کـه از

اسا

نظـر بــالیني معنـيدار قلمــداد مـيشــود .التتــه درصــد

برود و در دام افكار فاجعهساز و تشديد عاليـم بیبتـد،

بهتودی آزمودنيها در مرحلـه پیگیـری افـزايش قابـم

در طي درمـان بـه مراحـم  Aو Bبرگشـ کـرده و بـر

مالحظهای داشـته اسـ و تنهـا آزمـودني اول از نظـر

روی آنها تمرکز مـيکنـد .تكـرار ايـ رخـداد در اتـا

بالیني معنيدار نتوده اس  .به عتـارتي درمـان عاطبـه

درمان ،درون ذه بیمار و در محیط بیرون منجـر بـه

هراسي بر بهتود ادراک ،تمايز ،ابراز عواطـف وتنظـیم

تجربه کارآمد و لـذن بخـش عواطـف انطتـاقي ماننـد؛

هیجان بیماران مؤثر بوده اس .اي تغییربـا توجـه بـه

خشــم ،غــم و صــمیمی و تمــعیف و تنظــیم عواطــف

شكم  3حاصم اي درمان تلبیقي اس که درمانگر بـا

گناه و شـرم
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در زندگي بیمار ميشود .بـدي گونـه بیمـار بـه خـود

توانمنــدی ايجــاد شــده در رابطــه بــا خــود بــرای حــم

بــاوری و توانمنــدی ايگــو دسـ پیــدا کــرده و از ايـ

مشــكالن در روابــط بــی فــردی بهــره مــيگیــرد

جدول :1بررسي عاليم بیماری وحشتزدگي بر اسا
آزمودني

ارزيابي

نمران پرسشنامه هرا

لیپوتیز برای  2آزمودني
پیگیری

مداخله

جلسه 1

جلسه 1

جلسه 7

جلسه 3

جلسه 0

جلسه 5

جلسه 1

اول

73

37

71

34

35

17

9

14

دوم

66

60

09

56

56

34

09

32

سوم

64

67

63

59

19

16

6

11

چهارم

03

54

34

30

15

74

5

18

پنجم

24

24

24

67

54

33

70

00

ششم

50

05

02

31

32

30

31

79

هبتم

51

62

68

59

34

18

15

18

جدول :7درصد بهتودی و شاخص تغییر پايای آزمودنيها بر اسا
فرايند درمان

جلسه 7

نمران پرسشنامه لیپوتیز

آزمودني اول

آزمودني دوم

آزمودني سوم

آزمودني چهارم

آزمودني پنجم

آزمودني ششم

آزمودني هبتم

خط پايه

73

66

64

03

24

50

51

جلسه اول

37

60

67

54

24

05

62

جلسه پنجم

17

34

16

74

33

30

18

-1/71

-3/98

-0/82

-7/50

-0/49

-7/71

-3/65

02

55

23

53

67

32

65

شاخص تغییر پايا
درصد بهتودی

56

بهتودی کلي
پیگیری اول

9

09

6

5

70

31

15

پیگیری دوم

14

32

11

18

00

79

18

-1/03

-3/71

-5/07

-7/26

-7/82

-7/26

-3/65

56

00

87

58

32

06

65

شاخص تغییر پايا
درصد بهتودی

55/5

بهتودی کلي

جدول  :3نمران پرسشنامه عاطبه هراسي در مراحم درمان برای  2آزمودني
آزمودني

ارزيابي اولیه

پیگیری

مداخله

جلسه 1

جلسه 1

جلسه 7

جلسه 3

جلسه 0

جلسه 5

جلسه 1

جلسه 7

09

55

56

52

24

61

25

21

دوم

01

02

60

58

50

50

58

68

سوم

02

65

59

60

68

60

20

21

چهارم

64

09

23

69

25

21

23

84

پنجم

05

01

54

54

54

08

58

68

ششم

06

32

56

20

63

24

20

28

هبتم

00

55

59

81

21

23

84

25

اول
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نمران پرسشنامه عاطبه هراسي

جدول  :0درصد بهتودی و شاخص تغییر پايای آزمودنيها در عاطبه هراسي براسا
آزمودني اول

آزمودني دوم

آزمودني سوم

آزمودني چهارم

آزمودني پنجم

آزمودني ششم

آزمودني هبتم

فرايند درمان
خط پايه

09

01

02

64

05

06

00

جلسه اول

55

02

65

09

01

32

55

جلسه پنجم

61

50

60

21

08

24

23

7/78

7/02

3/73

7/49

4/52

0/56

5/51

70

37

36

18

6

57

66

شاخص تغییر پايا
درصد بهتودی

33/07

بهتودی کلي
پیگیری اول

25

58

20

23

58

20

84

پیگیری دوم

21

68

21

84

68

28

25

0/18

5/13

0/56

3/84

0/32

6/48

5/89

00

66

51

87

51

24

24

شاخص تغییر پايا
درصد بهتودی

67

بهتودی کلي

شكم  :1شدن عاليم وحشتزدگي بر اسا

شكم  :7نمودار شدن عاطبه هراسي بر اسا

نمران پرسشنامه لیپوتیز برای 2آزمودني

نمران پرسشنامه عاطبه هراسي در مراحم درمان و پیگیری برای 2آزمودني
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شكم  :3چرخه تعارر بیمارن اختالل وحشتزدگي

اضطرابي و اختالل وحشتزدگي در نظر گرفته شـده و

بح
اختالهن اضطرابي با شـیو دوازده ماهـه 14
درصدی و شیو طول عمری  77درصدی ،رايجتـري

عاليم اخـتالل ،نمـودی از تعـاررهـای روانـي بیمـار
اس  .همچنی از آنجايي که تجربه کنترل ناپذير بودن
نـاامني بـا

طتقــه از بیمــاریهــای روانپزشــكي هســتند و شــواهد

افكار و عواطف عـالوه بـر ايجـاد احسـا

زيادی متني بر اثران منبي آن در روابـط بـی فـردی،

تشديد احساسان اضطرابي بیمـار مـيتوانـد پیش بی

عملكرد تحصیلي ،بیكاری بـاه ،میـزان بـاهی طـال و

حمالن وحش زدگـي و اضطرا کلي او باشد( .)74از

کیبی پايی زندگي به خصوص در اخـتالل اضـطرا

طرفي در مدل آسیبپذيری سه گانـه بـارلو در زمینـه

فراگیر وجود دارد .اختالل وحشـ زدگـي نیـز يكـي از

اختالهن اضـطرابي ،عوامـم زيسـتي فراگیـر از جملـه

شــايعتــري اخــتالل اضــطرابي اس ـ کــه بــه وس ـیله

خل و خو ،عوامم روانشناختي فراگیـر ماننـد؛ صـبان

نشــانههــای رفتــاری ،هیجــاني و شــناختي خــود بــر

شخصیتي ،هیجاني و حساسی به اضطرا و عوامـم

کارکردهای روزانـه متتاليـان ،اثـران منبـي بـه جـای

روانشــناختي اختصاصــي ماننــد عــادنها(دفــا ) و

گذاشته و سالیانه میلیونها نبـر را بـه مراکـز درمـاني

يادگیریهای فرد در ايجاد اخـتالهن اضـطرابي نقـش

سو ميدهـد( ،)31لـذا هـدف از ايـ پـژوهش تعیـی

دارند(.)0

اثربخشـي درمــان پويشـي عاطبـه هراسـي بــر تنظـیم

بنا بر اي از ي سو تنظـیم عواطـف مـيتوانـد

هیجــان و بهتــود عاليــم بیمــاران متــتال بــه اخــتالل

موجب بهتود و کاهش عاليم بیماران و از سويي ديگـر

وحش زدگي ميباشد .عاطبه هراسي به عنوان عـاملي

عــدم کنتــرل بــر روی عواطــف و هیجانــان مــيتوانــد

پاتولوژيـ در ايجــاد و ابقــای تعــاررهــای بیمــاران

موجب تشديد عاليم بیماری وحشـ زدگـي گـردد .بـر
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اي اسا

تعاررهای ناشـي از تجربـههـای شـرطي

بازشناســي و تجربــه توانمنــدیهــايي کــه در کنــار

شده در زندگي گذشته فرد را ميتوان به عنوان عوامم

دفا های فعلي بیمار قرار دارد بیمار قادر بـه مـديري

زيس شناختي و فطری فرد در نظر گرف چون تأثیر

دفا های دشوار خود گرديد .تكـرار ايـ مـداخالن تـا

اي عوامم بر عواطف و به دنتال آن شـناخ فـرد بـه

زماني که بیمار قادر به بازشناسـي دفـا هـای اصـلي

صورن نا هشیار و نیمه هشیار درآمـده و فرآينـدهای

زنـدگي شـود در جلسـان درمـان ادامـه مـي يابــد .در

زنـدگي فــرد را تحـ تـأثیر قـرار مــيدهـد .هــمچنــی

بازســازی و رهاســازی دفــا شــاهد درک و مشــاهده

آسیبپذيری روانشناختي خاص فرد در مدل بارلو نیز

شواهد مربـوط بـه سـود و زيـان دفـا هـا در زنـدگي

همان طرحوارهها و عوامم شناختي ،فكر فاجعهسـاز و

گذشــته و حــال بیمــار طــي جلســان درمــان بــوده و

نگاه شناختي منبي به فرآيندهای زندگي مـيباشـد کـه

سوگواری و به دنتال آن رهايي بیمار را مكرر در ايـ

منجــر بــه عــدم تــا آوری و نــاتواني در مواجهــه بــا

زمینه شاهد بوديم .با تكرار مداخالن توأم با همـدلي و

اضطرا های زندگي شده و تأثیر آن را در تجربههای

درک بیماران از عمومی داشت اي دفا ها در زنـدگي

و بدني بیماران اضطرابي و وحش زدگي

ساير بیماران ،آنها ضم رها کردن دفـا هـا انگیـزش

شاهد هستیم .در ادامه نیز آسیبپـذيری روانشـناختي

مناستي در درمان پیدا ميکردند .خنثيسازی دفـا در

تعمیم يافته مدل بـارلو نیـز همـان عواطـف ناکارآمـد،

جه مواجهـه بـا عواطـف اهمیـ ويـژهای در تنظـیم

تعارر بـی عواطـف انطتـاقي و بـاز دارنـده و تـأثیر

اضــطرا ايـ بیمــاران داشـ  .در تتیــی مرحلــه اول

فراگیــر ايـ تعــارر بــر روی جنتــههــای شــناختي و

درمــان مــيتــوان گبــ کــه ،حاصــم تعــارر بــی

فیزيولوژي

در اي کارآزمـايي

احساسان سرکو شدهای که در تكاپوی ابراز شـدن

رفتاری فرد ميباشد .بر اي اسا

الگوی چهـار مرحلـه

هستند و سیستمهای دفاعي که سعي در جلـوگیری از

ای در بیماران اجرا گرديـد ،اگرچـه تاريخچـه زنـدگي،

بروز اي احساسان دارنـد محصـولي بـه نـام نـوروز

الگوهای شخصی  ،عاليم و تعارضان بیماران متباون

اس و عاليم اختالل نیز مصالحه بی اي احساسان و

بود ،ولي عواطف آنها مشترک ،شدن و ضعف عواطف

دفا ها هستند .اي احساسـان اضـطرا برانگیـز نیـز

تعارر موجود در جلسـه

هستند و زمینه فقدان سازمان يافتگي رواني را بیشـتر

درمان متباون بود( .)71ابتدا بازشناسـي و تشـخیص

فراهم ميکنند( .)77اي مرحلـه زمینـه را جهـ تـالش

دفا های مراجع و مـرور کلـي عملكـرد آنهـا بـر علیـه

بیمار برای مواجهـه بـا اضـطرا هـا و تجربـه کـردن

عواطـــف هـــرا آور بیمـــار انجـــام گرفـــ و بـــا

توانمندی خود در تنظـیم اضـطرا و در نظـر گـرفت

اعتتاربخشیدن به دفـا هـا در زنـدگي گذشـته و درک

اضــطرا بــه عنــوان مــوهتتي بــرای رســیدن بــه

آسیبزايي اي دفا هـا در زنـدگي فعلـي او ،هـمچنـی

تعاررهای دروني فراهم ميکند .ايـ موضـو خـود

بالیني مراحم درمان بر اساسی

آنها در هر جلسه بر اسا
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ي نو حساسی زدايي شناختي و تجربـي در رابطـه

توانمندی .بنـابراي هـر يـ

با اضطرا بـوده و نقـش کلیـدی در درمـان بیمـاران

معیاری اس که ميتوان با کم

اضطرابي و وحشتزدگي دارد .در اي رابطـه پـژوهش

و بنابراي اندازهگیری کرد( .)70مرحلـه سـوم درمـان

ني و همكاران بیان ميدارد که اضطرا هیجاني اسـ

که درآن به تكرار خنثيسازی دفا و مواجهه مكرر بـا

ناخوشايند ،که همه ما درجاتي از آن را در حال هـايي

عواطف بازدارنده و انطتاقي پرداخته ميشود .با تالش

تجربـه

مكــرر بیمــار در جه ـ تشــخیص عواطــف ،مشــاهده

کردهايم .هنگامي که فـرد بـا موقعیـ هـايي رو بـه رو

آثارفیزيولوژيـــ عواطـــف و بـــروز کالمـــي آنهـــا

همچون «تنش»« ،نگراني»« ،دلشـوره» و تـر

ميشود که احسا

کنترلي روی آنها نـدارد احسـا

از ايـ زيـر مجموعـههـا
آن عواطف را تجربه

تجربههای تازه و عواطـف حساسـی زدايـي شـده در

اضطرا را تجربه ميکنـد و در ايـ حالـ او تمرکـز

بیمار تثتی شده و بیماران ضـم ارتتـاط مناسـب بـا

بیشــــتری روی نشانههای دروني و احشايي خــــود

اي عواطف انگیزش بیشتری جه کشـف حـوزههـای

دارد( .)73در مرحلــــه دوم بیمــــاران بــــا عواطــــف

ديگر(کشف و تجربه ظرفی های از دسـ رفتـه) پیـدا

گنــاه) در جلســه

مي کنند .اي ويژگي درمان در رابطـه بـا تتیـی هـدف

به بیمـار در ديـدن،

دوم پژوهش نیز کاربرد دارد .در مرحله چهارم شـاهد

تشخیص و تمايز اي عواطـف بـه حساسـی زدايـي و

کاهش عاليم وحش زدگي ،افزايش تحمـم اضـطرا و

بیــان و بازســازيي آنهــا در جلســه درمــان پرداختــه

انگیزش بیشتر برای مواجهه با تعارضان و رهاسازی

ميشود .بیماران با درک عواطف بازدارنده دومی سد

دفا هستیم که اي ها باع تكرار و تثتیـ فرآينـدهای

دفاعي در زمینه درک و حـم تعارضـان را شكسـته و

مراحم قتم و تغییر الگوهای ارتتاطي و رفتاری فرد در

متوجه چهار عاطبه اصلي انطتاقي درون خـود شـده و

زندگي ميگردد و مشاهده ميشود کـه بیمـاران ديگـر

با تمايز و بازشناسي نقـش آنهـا در زنـدگي خـود بـه

عالقـهای بــه تكــرار الگوهـای دفــاعي و اجتنــابي قتلــي

کشف ،حساسی زدايي و بهرهمندی از آنها برای درک

ندارند .در زمینـه تـأثیر مواجهـه و تنظـیم عواطـف در

و حـم مشـكالن پـیش رو در زنـدگي مـيپردازنـد .در

بیماران اضطرابي و وحش زدگي ميتـوان ايـ گونـه

بازدارنــده(تر  ،شــرم و احســا
درمان مواجهه شده و ضم کم

تتیــی فرآينــدهای اي ـ مرحلــه درمــان نیــز کنیجــو و

تتیی نمود که ،تر

همكــاران عنــوان مــي کننــد کــه عواطــف بــه صــورن

گناه در هـم تنیـده اسـ بـه همـی خـاطر در مراحـم

تجربیان ذهني برانگیخته شده متبـاون و کوتـاه مـدن

درمان از هم متمايز و تنظیم مي گـردد و در ادامـه بـا

به وسیله انوا محرکهـا و متشـكم از چنـدي مؤلبـه

بازسازی چهار عاطبه انطتاقي اصلي(خشم ،صـمیمی ،

ذهنـي ،ـ حرکتـي ،جـ

ناامني بیمـار کـه پـاتولوژی

تعريف شدهاند :الف ـ احسـا

فیزيولوژي ـ  ،د ــ گــرايش بــه عمــم و ارزي ـابي کننــده
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خودباوری وغم) احسا

مشترک همه بیماران اضطرابي اسـ  ،کـاهش يافتـه و
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بیمار ضم تجربه الگوهای کالمي و ارتتاطي از دس
رفته در زندگي گذشته خود احسا

درمان در پیشگری از عود ميباشد .عاطبه هراسي بـا

امنی و کارآمدی

شــرطيزدايــي و حساســی زدايــي کــردن از عواطــف

بیشتری کرده و عالقـه ودلتسـتگي خـود بـه الگوهـای

بازدارنده و انطتاقي ،بیمار را در زمینـه بهـرهمنـدی از

اجتنابي را از دس ميدهد .در نتیجه مشاهده ميگردد

عواطف در رابطه با خود و ديگران توانمند کـرده و او

که در اي رويكرد فرآيند روش و ملموسي بر اسا

را در مسیر رشدی و سالم رواني غیر قابم بازگش

ويژگيهای فطری فرد و پاتولوژی بیمـاريش طراحـي

قرار ميدهد .در اي زمینه يافتههـای ايـ پـژوهش بـا

و تجربي با

نتايج پژوهشهای دهقاني و محمـدی مقـدم در زمینـه

اي فرآيند مسیر شناختي و فیزيولژي روش و قابـم

اثربخشي اي نو درمان بر کـاهش اضـطرا اخـتالل

کـالو در ارايـه

اجتمــــاعي و ســــوگ عشــــقي هــــمســــو

شده که بیمار ضم برقرای رابطه ملمو

پیگیری در بدنش را دنتال ميکند .مـ

هــــرا

اي ـ رويكــرد تح ـ ت ـأثیر کارهــای دوانلــو بــه ارزش

ميباشد( 78و .)72در درمان روانپويشي با تأکیـد بـر

شگرف نبـوذ در دفـا بـه منظـور دسـتیابي بـه عمـ

نقش عوامم ،افكار و تكانههای ناهشیار ،تـداعي آزاد و

احساسان پـي بـرد و متوجـه مـوازی بـودن تعـارر

انتقال به طور موفقی آمیزی ميتوان نشانگان اخـتالل

روان پويشي با مبهوم رفتاری هرا ها گرديد ،با ايـ

وحش زدگي را کنترل و درمان کرد .در اي روش بـا

استثنا که اي نـو تـر هـا در رابطـه بـا حالـ هـای

تأکید بر افكار ناهشیار پويشهای مهم را درک کرده و

دروني ميباشد و با انتخا اصـطالح عاطبـه

درمان ميکنند .تعارضان مشترک و رايـج در اخـتالل

هراسي و تمرکز بر اتا درمان و روابط فرد باخودش

وحش زدگي شامم؛ مشكالن در استقالل ـ وابسـتگي،

بـــه توصـــیف و تتیـــی ايـ ـ درمـــان بـــر اســـا

اضــطرا جــدايي ،کنتــرل احساســان و تكانــههــا

حساسی زدايي منظم عواطف پرداخ ( .)14نتايج ايـ

ميباشد(.)79

احسا

درمان با توجه به مشترکان زيادی که با درمـانهـای

همچنی دراي پـژوهش اقـدامان مراحـم دو و

پويشي کوتاه مـدن دارد ،بـا پـژوهشهـای دريسـ و

سه درمان عاطبه هراسي . ،ضم توانمندسـازی درک

همكاران در زمینه بررسي اثر بخشي اي درمانها بـر

و تجربه عواطـف ،موجـب تغییـر نمـران پرسـشنامـه

کاهش نشانههای اختالهن روانشناختي( )75و با نتايج

عاطبه هراسي تمامي آزمودنيهـا گرديـده اسـ  .ايـ

کار آل عتا

در زمینـه کـاربرد وسـیع درمـانهـای

پويشي کوتاه مدن بـرای بیمـاران بـا مقاومـ بـاه و
افــرادی دارای ســاختار منشــي شــكننده هــمســو
ميباشد( .)76از طرفي ميدانیم که يكي از دغدغههـای
اکثر رويكردهای درماني تدوام اثربخشـي و توانمنـدی
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توانمنــدی در خــود مشــاهدهگــری ،پــذيرش دفــا و
ضــعفهــای رشــدی در نهايـ منجربــه تتــديم ســت
اجتنابي بیمار به ست مواجههای در زمینه دفـا هـا و
عواطـف مــيگــردد و مـيتوانــد در پیشــگیری از عــود
بیمــاری مــؤثر باشــد .در تتیــی ايــ موضــو نیــز

222

ایرج زارع و همکاران

پژوهشها نشـان مـيدهنـد افــراد متـتال بـه اخـتالل

شرايـط بـرای مواجههسازی مـؤثر مـيتوانـد روشـي

وحش زدگي کمتر قادر به توجه به هیـجـانــان خـود

کارآمد در درمان اختالل وحش زدگي باشد.

هستند و در مقايسه با گروه کنترل احسـاسـان خــود

با توجه به پاندمي کوويـد 19و طـوهني بـودن

را مشكمتر توصیف ميکنند( .)34همچنـی نتـايج ايـ

جلسان درمان امكان دسترسي به حجـم نمونـه کـافي

فرضیه پژوهش به اثربخشي درمانهای پويشي کوتاه

برای انجام پژوهش با گروه شاهد نتود.

مدن از طري تجربه عمی هیجاني در رابطـه درمـاني

با توجه به جديد بودن اي رويكـرد درمـاني و

تأکید داشته و با نتايج پژوهشهای لیپرومالتتي همسو

محدودي دامنه پـژوهشهـای انجـام شـده در زمینـه

اس ( .)31همچنـی بـا تأيیـد ايـ فرضـیه پـژوهش و
همسو بودن آن با پژوهشهای گرو

و جزايری()37

متني بر اي که در افراد متتال به اختالل وحش زدگـي
تنظیم ناکارآمد هیجاني و استباده از راهتردهای تنظیم
هیجــاني نامناســب يكــي از عوامــم دخیــم در ايجــاد و
تداوم اي اختالل ميباشد .ميتوانیم به اثربخشـي ايـ
رويكرد درماني در درمان ساير اختالهن روانشناختي
و از جمله اختالهن اضطرابي و اختالل وحش زدگـي
خوشتی بود .عالوه بر موارد فو  ،کم بـه پـردازش
شــناختي و هیجــاني بیمــاران ضــم برقــراری رابطــه

اثربخشي آن در اخـتالل وحشـ زدگـي ،لـذا پیشـنهاد
ميشـود ايـ پـژوهش بـر روی جمعیـ هـای آمـاری
متباون جه تعمیمپذيری بیشتر نتايج انجام گیرد .اي
پژوهش به صورن درمان فردی و گروهـي بـا گـروه
نمونه آزمون و شاهد نیز انجام گیـرد تـا تغییـران بـه
صورن گسترده و همه جانته مورد بررسي قرار گیـرد
و با انجام تحلیمهای آماری بیشـتر و دقیـ تـر بتـوان
اثربخشي اي رويكرد را آزمود .اثربخشي اي رويكرد
تلبیقــي بــا رويكردهــای درمــاني ديگــری هــمچــون
درمانهای شناختيـ رفتاری ،درمان پذيرش متتني بـر
تعهد ،طرحواره درماني مقايسه

گردد.

درمـــاني عمیـــ و در نهايـــ آمـــوزش و تجربـــه
راهتردهای تنظیم هیجاني ،ميتوانـد مقاومـ بیمـاران
متتالبـه اختالل وحش زدگي را بـه حـداقم رسـانده و

نتیجهگیری
دراي فرآيند درماني بیمار بـا حمايـ و هـداي

بـه مـوجـب آن بیماران ميتوانند فنون مواجههسـازی

درمانگر بر اسا

بــا هیجـــانهـــای دردنـــاک و بازدارنــده ناشــي از

سطوح مختلف دفاعي را کشف و خنثـي مـيکنـد و بـا

اضــطرا را بــه خــوبي انجــام دهنــد .از آنجــايي کــه

درک مثلـ شــخص و تعــارر مــاهن در ارتتــاط بــا

اجـتـنـا تجربهای و مواجه نشدن بیمار بـا اضـطرا

درمانگر و مرور خاطران ذهني روابط فعلي و گذشته

ناشي از آن اساسـيتـري عامـم مانـدگاری اخـتالهن

خود ،عواطف بازدارنده و انطتـاقي را تجربـه مـيکنـد.

اضطرابي اس  ،لذا اي ست درمـان بـا فـراهم کـردن

بیماردر ضم تجربه عواطف از تعـارر بـی آنهـا و
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تجربههای بدني خـود نیـز آگـاه شـده و بـا اضـطرا

بــه ايــ طــرح اعتمــاد کــرده و صــتورانه در درمــان

حاصم از اي تجربهها مواجـه مـيگـردد .هرچـه ايـ

همكاری نمودند ،کمال تشكر را دارند.

مواجههای دروني بیشتر تكرار ميشود دفا ها شم تر
شده و دسترسـي بـه عواطـف سـرکو شـده بیشـتر
میســر م ـيگــردد کــه حاصــم آن حساس ـی زدايــي از
عواطف بازدارنده و بهره برداری از عواطـف انطتـاقي
(ظرفی های فراموش شده) خواهـد بـود .حاصـم ايـ
مجموعــه فرآينــدها جــدای ازتقويـ اتحــاد درمــاني و
انگیزش بهتودی دررابطه درماني ،منجر به تغییرنگاه ،
اصالح تجربههای هیجاني وسرع پردازش عقالنـي و
هیجـــاني و در نهايـ ـ تنظـ ـیم اضـــطرا و تقويـ ـ
تا آوری بیمار خواهد بـود .ايـ مجموعـه فعالیـ هـا
همان گمشده بیماران اضطرابي و اختالل وحش زدگي
اس که در رويكردهای مختلف درماني شاهد بخشـي
از اينهــا هســتیم و در ايــ رويكــرد بــا تكنیــ هــای
انگیزشي و تسهیم کننده رنج بیمار را بـا درد تغییـر و
رشد معاوضه ميکنیم.

تقدير و تشكر
اي ـ مقالــه حاصــم پايــان نامــه دوره دکتــری
تخصصــي رشــته روانشناســي بــالیني دانشــگاه آزاد
اســـــالمي واحـــــد شـــ ـیراز بـــــا کـــــد اخـــــال
 IR.IAU.SHIRAZ.REC.1398,043مــيباشــد ،نگارنــدگان اي ـ
مقاله از کلیه اساتید و همكاران محترم و بیمـاراني کـه
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Abstract
Background & aim: Panic disorder is one of the most common anxiety disorders that despite the
high range of medical and psychotherapeutic treatments, we see ineffective treatment and high
recurrence of the disease, as well as high social and economic costs. Emotional dysfunction and
the use of inappropriate emotion regulation strategies have an effective role in the pathology and
recurrence of this disease. McCullough et.al. Have identified fear of affect as the cause of anxiety
patients' conflicts, and have proposed an integrated and experimental psychodaynamic approach
to reduce conflicts and regulate their anxiety and emotions.
Methods: Due to the importance of individual therapy in the psychodaynamic approach, in this
study, the experimental design of a single subject of multiple baseline was used and the subjects
were purposefully selected from the statistical population of patients in Marvdasht in 2019-2020,
which included 7 patients. Treatment consisted of 20 one-hour individual sessions and three followup sessions over six months.
Results: Data were collected by lipotise and affect phobia questionnaires. Based on standard
visual imaging methods, stable change index and recovery percentage, the results showed a stable
change index of more than 1.96 and a recovery percentage score higher than 50 for most subjects,
which indicates the effectiveness of treatment and its stability during the next six months. At the
end of the treatment, it is in the field of improving the symptoms of the disease. Also, in the
evaluation of the affect phobia questionnaire, the recovery percentage of six patients was more
than 50 and the overall recovery percentage was 62, which explains the regulation of emotions.
Conclusion: By explaining affect phobia as one of the main causes of conflict in patients with
anxiety and panic and with an active and supportive relationship with effective techniques of this
treatment by neutralizing defense, access to underlying emotions, creating insight and emotion
regulation, finally Growth and develop of the ego in relation to self and others lead to symptom
improvement of the disease.
Keywords: Panic disorder, Emotional regulation, Affect phobia
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