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Abstract
Introduction: The purpose of this study
was to examine the effectiveness of
Emotion Regulation on emotion processing
and symptoms of panic in women with
Panic Disorder.
Method: This semi-experimental study was
conducted using pre-test and post-test with
control group from all panic disorder
patients visited in Ardabil Health and
psychology clinic in fall and winter 2018,
30 patients were selected through the
availability sampling method and randomly
were placed into two equal experimental
and control groups. Experimental group
experienced 8 weeks of Emotion
Regulation, while control group were just
followed.
emotion
processing
and
symptoms of panic questionnaires were
used in pre-test, post-test and up as the
study instrument. Data were analyzed by
descriptive indices and analysis of
covariance.
Results: The result of comparing post-test
of scores in two group showed that there
were significant difference in emotion
processing and symptoms of panic scores
intervention group and the control group
(p<0.01).
Conclusion: Thus, can be said that of
Emotion Regulation psychotherapy.reduced
emotion processing and symptoms of panic
in Women with Panic Disorder. According
to the findings of the present study, ERT
can be suggested as an efficient method to
recovery emotion processing and symptoms
of panic in Women with Panic Disorder.
Keywords: Emotion Regulation, emotion
processing, symptoms of panic, Panic
Disorder.

چکيده
مقدمه :هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش
تنظيم هيجان بر پردازش هيجان و عالئم پانيك زنان مبتال
به اختالل پانيك بود.
روش :اين مطالعه نيمهآزمايشي با استفاده از طرح پيش
آزمون و پسآزمون با گروه گواه انجام شد جامعهآماري
پژوهش شامل كليه زنان مبتال به اختالل پانيك بود كه به
مراكز بهداشتي و روانشناسي شهر اردبيل در پاييز و زمستان
سال  7931مراجعه كرده بودند 93 ،نفر با استفاده از روش
نمونهگيري در دسترس انتخاب ،و به طور تصادفي در دو
گروه برابر آزمايش و گواه قرار گرفتند .گروه آزمايشي طي 8
هفته تحت آموش تنظيم هيجان قرار گرفت ،و در اين مدت
بر گروه گواه مداخلهي انجام نگرفت .پرسشنامه پردازش
هيجان و عالئم پانيك به عنوان ابزار ارزشيابي مورد استفاده
قرار گرفت .دادهها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و
تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :نتايج به دست آمده از مقايسه پسآزمون دو گروه،
حاكي از اين است كه نمرات پسآزمون پردازش هيجان و
عالئم پانيك گروه مداخله و كنترل تفاوت معنيداري دارد
(.)P= 3/37
نتيجهگيری :بدين ترتيب ميتوان گفت كه آموش تنظيم
هيجان موجب كاهش نمرات پردازش هيجان و عالئم پانيك
زنان مبتال به اختالل پانيك خواهد شد .بنابراين مطابق با
يافتههاي پژوهش حاضر ميتوان آموزش تنظيم هيجان را به
عنوان يك روش مؤثر در جهت بهبود پردازش هيجاني و
عالئم پانيك زنان مبتال به اختالل پانيك پيشنهاد كرد.
واژههای کليدی :آموزش تنظيم هيجان ،پردازش هيجان،
عالئم پانيك ،اختالل پانيك.

 .7نويسنده مسئول :دكتري روانشناسي ،دانشکده علومتربيتي و روانشناسي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران
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ناكارآمد پردازش هيجاني عامل مهمي است كه افراد را در
برابر مشکالت هيجاني آسيبپذيرتر ميسازد ( .)73پردازش
هيجان حاصل فرآيندي است كه با كاستن از آشفتگي
هيجاني موجب ميشود تا تجارب و رفتارهاي ديگر به راحتي
صورت گيرند ،چهار دسته عوامل وجود دارند كه منجر به
بروز مشکالتي در پردازش هيجاني ميشوند ،اجتناب
شناختي كه طي آن ذهن از پذيرش وقايع و رويدادها
خودداري ميكند ،تطابق نداشتن با وقايع كوتاه مدت،
افسردگي و شکلگيري عقايد بيش بهاء داده شده(.)77
پردازش هيجاني فرآيندي است كه به موجب آن آشفتگي
هاي هيجاني يا رواني جذب ميشوند و به حدي كاهش
مييابند كه فرد ميتواند ساير تجارب و رفتارها را بدون
آشفتگي ادامه دهد( .)72اگر چه ماهيت آشفتگي هيجاني در
اختالالت مختلف به صورت متفاوتي بروز ميكند ،اغلب
اشکال آسيبشناسي رواني ،منعکس كننده اختالل در برخي
از حوزهها همانند پردازش هيجاني است( .)79بر همين
اساس مفهوم پردازش هيجاني در سه سطح تشخيص و
تجربه ،كنترل و بيان ،و پردازش ناكافي هيجان طبقهبندي
ميشود ،پردازش هيجاني در هر يك از اين سه سطح مي
تواند با نقصان روبرو شود .برخي افراد پردازش هيجاني
ضعيفتري در رابطه با الگوهاي شناختي درگير با تنش،
اضطراب و مشکالت هيجاني مانند نشخوارفکري ،فاجعه
انگاري در رويدادها و سرزنش خود دارند ،اين افراد در
مقايسه با كساني كه از الگوهاي مطلوب شناختي مانند
ارزيابي مجدد وقايع به شکل مثبت استفاده ميكنند و
نشخوارذهني كمتري دارند ،آسيبپذير بوده ،و با مشکالت
شناختي بيشتري مواجه ميشوند .ازاينرو استفاده از
مداخالت درماني مؤثر در كارآمدي پردازش هيجاني ميتواند
نقش مهمي در بهبود اختالالت هيجاني و اضطرابي داشته
باشد(.)77
يکيديگر از عوامل تأثيرگذار بر سطوح استرس و اختالل
پانيك توانايي تنظيم و متعادل كردن هيجانات ميباشد.
اختالل در تنظيم هيجان يك عامل اساسي و مهم در بروز
عالئم اضطراب شناخته ميشود( .)70در راستاي نشانه
شناسي اختالالت پانيك بر نقش كاركرد تنظيم هيجاني
تأكيد فراواني شده است ،به طوري كه بررسيها نشان مي
دهند كه تنظيم هيجان نقش برجستهي در سالمتي و

مقدمه
اختالل پانيك ناشي از حمالت مکرر و ناگهاني ترس و
اضطراب است كه در عرض چند دقيقه به اوج خود ميرسد
( .)7اين اختالل يك اختالل منحصر به فرد در ميان
اختالالت اضطرابي است كه عالئم و نشانههاي آن در
مرحله اول داراي ماهيتي فيزيکي است( .)2اين بيماران
حساسيت شديدي نسبت به وقايع و رويداهاي غير قابل
پيشبيني دارند( )9عالئم اختالل پانيك تقريبا به يکي از سه
سيستم ،شامل سيستم عصبي خودمختار (تپش قلب ،عرق
كردن) ،سيستم تنفسي (تنگي نفس ،تنگي قفسه سينه و
سيستم شناختي (شخصيسازي ،ترس از دست دادن كنترل،
ترس از مرگ) تقسيم ميشود( )0اين اختالل يکي از شايع
ترين اختاللها در سيستم سالمت است( .)1تقريبا  2الي 1
درصد مردم از اختالل پانيك رنج ميبرند و شيوع آن در
سالهاي اخير رو به افزايش بوده و هزينهي مراقبتهاي
بهداشتي اين اختالل به تدريج رو به افزايش است( )6ميزان
شيوع اين اختالل در ميان زنان  0الي  8درصد گزارش شده
است( )1با توجه به اينکه در اختالل پانيك فرد به ناگهان و
بيدليل دچار مجموعه نشانههاي آزاردهنده (تنگينفس،
تپشقلب ،حالت تهوع ،دردسينه ،احساس خفگي ،سرگيجه،
تعريق ،رعشه ،بيم شديد ،وحشت و احساس مرگ قريب
الوقوع) ميشود ،داراي مخاطرات فراواني است .و از آنجايي
كه درمان و پيشگيري از آنها بدون دانش عوامل سببساز
ممکن نخواهد بود .شناخت داليلي كه موجب پيدايش و
انسجام اين اختالالت ميشود امري ضروري است.
يکي از متغيرهاي مرتبط با اختالالت اضطرابي و از جمله
اختالل پانيك پردازش هيجاني است كه نقص و ناكارآمدي
در آن يك عامل كليدي در آسييبپذيري و رشد حمالت
پانيك ميباشد( )8هيجان عامل مهمي در تعيين سالمتي و
داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعي است و نقص در
آن با اختالالت اجتماعي و انزواي اجتماعي ارتباط دارد.
پردازش هيجاني در افراد داراي اختالالت اضطرابي دچار
آسيب شده و اين افراد بيان هيجاني كمتري را نسبت به
ساير افراد از خود نشان ميدهند .همچنين نگراني و
اضطراب ميتواند راهبرد ناموفقي براي جلوگيري از فعاليت
فيزيولوژيك مرتبط با پردازش هيجاني باشد( .)3نتايج
تحقيقات نشان ميدهد كه نقص و استفاده از سبكهاي
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كاركرد مؤثر در تعامالت اجتماعي دارد بيماراني كه توانايي
آن را ندارند تا به طور مؤثري هيجانات خود را كنترل و
نظارت كنند ،دورههاي پايداري از استرس و پريشاني را
تجربه ميكنند .تنظيم هيجان فرآيندي است كه افراد از
طريق آن واكنشهاي خود را به موقعيتهاي هيجاني تغيير
ميدهند دشواري در تنظيم هيجانها ،يك مشخصه اساسي
است كه با آسيبهاي روانشناختي متنوع در طول زندگي
مشخص ميگردد( .)71از متداولترين راهبردهاي تنظيم
هيجان راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان است كه بر جنبه
شناختي هيجان تأكيد ميكند( .)76راهبردهاي شناختي
تنظيم هيجان به دو دسته مثبت (پذيرش ،تمركز مجدد
مثبت ،برنامهريزي ،بازارزيابي مثبت ،اتخاذ ديدگاه) و منفي
(سرزنش خود و ديگران ،فاجعهانگاري ،نشخوار فکري)
تقسيم ميشوند ،راهبردهاي مثبت تنظيم هيجاني با كاهش
هيجانهاي منفي و افزايش بهزيستي روانشناختي رابطه
معنيداري دارد و راهبردهاي منفي تنظيم هيجاني از جمله
مقصر دانستن خود ،فاجعهسازي و تمركز بر تفکر با جلوههاي
از هيجانهاي منفي از قبيل استرس ،خشم افسردگي و
اضطراب ،رابطه دارد شيوع باالي اختالالت اضطرابي و ساير
مشکالت هيجاني و تأثير آن روي عملکرد كلي افراد موجب
شده كه محققان عوامل مرتبط با اين مشکالت را مورد توجه
قرار دهند .يکي از اين عوامل ،وجود نوعي اختالل در نظم
هيجاني است( .)70در اين زمينه محققين آسيبشناسي
رواني معتقد هستند كه ناتواني در به كارگيري و اصالح
مهارتهاي تنظيم هيجان پيشبيني كننده آسيبهاي رواني
فرد در آينده بوده و ميتواند افراد را مستعد انواعي از
اختالالت رواني كند( .)71استفاده از راهبردهاي متفاوت
تنظيم هيجان نقش قابل توجهي در اثربخشي درمانهاي
شناختي بر اضطراب بيماران دارد به طوري كه افرادي كه
بيشتر از راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان استفاده ميكنند
نسبت به افرادي كه از راهبردهاي منفي تنظيم هيجان
استفاده ميكنند اضطراب كمتري را بعد از مداخالت درماني
گزارش كردند( .)78بنابراين استفاده از راهبردهاي تنظيم
هيجان يك اصل اساسي در شروع ،پايداري و سازماندهي
رفتارهاي سازگارانه و همچنين پيشگيري از هيجانهاي
منفي و رفتارهاي ناسازگارانه قلمداد ميگردد(.)73

بهزاد تقيپور و همکاران

بنابراين با توجه به اين حقيقت كه بيماران مبتال به اختالل
پانيك در معرض تهديد پردازشهيجان و عالئم پانيك قرار
دارند ،و از آنجا كه كاهش مشکالت اين بيماران در حوزه
هاي روانشناختي ميتواند به بهبود كيفيت زندگي و بهداشت
روان آنها منجر گردد و از آنجا كه در ايران تاكنوني تحقيقي
در خصوص اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر روي
متغيرهاي مربوطه در بيماران مبتال به اختالل پانيك كار
نشده است ،بر همين اساس هدف از پژوهش حاضر پاسخ
گويي به اين سؤال اساسي است كه آيا آموزش تنظيم
هيجان ميتواند موجب بهبود پردازش هيجان و عالئم
پانيك در زنان مبتال به اختالل پانيك شود؟
روش
طرح پژوهش :طرح اين پژوهش به لحاظ روش از نوع
نيمهآزمايشي و با طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه
كنترل ،و به لحاظ هدف كاربردي است.
آزمودنیها :جامعه پژوهش شامل تمامي زنان مبتال به
اختالل پانيك بود كه به مركز جامع سالمت شهر اردبيل در
پاييز و زمستان سال  7931مراجعه كرده بودند .از آنجا كه در
روش نيمهآزمايشي حداقل هر كدام از گروههاي مداخله و
كنترل ميتواند  71نفر در نظر گرفته شود .به اين جهت از
بين جامعه فوق تعداد  93نفر به شيوه روش نمونهگيري در
دسترس انتخاب و پس از تشريح اهميت و اهداف پژوهش
به صورت تصادفي در دو گروه تعداد  71نفر در گروه
آزمايشي و تعداد  71نفر در گروه كنترل جايگزين شدند.
براي انتخاب بيماران مبتال به اختالل پانيك ،كليه مراجعان
به مركز جامع سالمت سيد حاتمي شهر اردبيل كه زير نظر
دانشگاه علومپزشکي اردبيل فعاليت ميكند ،ابتدا توسط
پزشك مركز مورد معاينه قرار گرفته و در صورت داشتن
مشکالت روانشناختي در مرحله بعد به روانشناس مركز
ارجاع داده شدند .تشخيص اختالل پانيك با استفاده از
مصاحبه باليني ساختار يافته بر اساس معيارهاي تشخيصي
 DSM-5توسط روانشناس انجام گرفت .همه آزمودنيها بعد
از دريافت توضيحات الزم در خصوص فرآيند درمان و ارائۀ
رضايت كتبي در مطالعه شركت كردند .تشخيص اختالل
پانيك ،عدم دريافت درمانهاي دارويي در خالل جلسات
آموزشي ،داشتن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم ،عدم شركت
همزمان در ساير برنامههاي درماني ديگر در طول انجام
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صورت گروهي بر اساس يك طرح از پيش تعيين شده به
مدت  8هفته بر روي شركتكنندگان گروه آزمايش اجرا شد
(جلسات آموزشي تنظيم هيجان در مركز جامع سالمت سيد
حاتمي اردبيل تشکيل شد) ،اين در حالي بود كه شركت
كنندگان گروه كنترل هيچ مداخلهي را دريافت نکردند .براي
اقناع گروه كنترل به آنها تعهد كتبي داده شد كه بعد از
دورههاي آموزشي تنظيم هيجان براي گروه آزمايش و
تکميل پرسشنامهها در مرحله پسآزمون توسط گروه كنترل
و آزمايش خدمات روانشناختي و مداخالت درماني به صورت
كامال رايگان براي آنها نيز ارائه خواهد شد .پس از اتمام
جلسات درمان ،شركتكنندگان هر دو گروه براي به دست
آوردن نمرههاي پسآزمون توسط پرسشنامههاي مذكور،
مجددا مورد ارزيابي قرار گرفتند .در اين پژوهش آموزش
تنظيم هيجان بر اساس مدل گراس ،مبتني بر پروتکل ارائه
شده توسط گراس( .)71طي  8جلسه  33دقيقهاي روي گروه
دريافت كننده آموزش مهارت تنظيم هيجان گراس انجام و
در هر جلسه تکاليف جلسه قبل بررسي شد.
یافتهها
در اين پژوهش ،عالوه بر آمار توصيفي ميانگين و انحراف
استاندارد از آمار استنباطي نيز براي آزمودن فرضيهها استفاده
گرديد .آمارههاي توصيفي (مياانگين و انحراف معيار)
متغيرهاي پردازشهيجان و عالئم پانيك در گروههاي
آزمايش و كنترل در جدول( )2ارائه شده است .همچنين
براي تحليل استنباطي نتايج از تحليل كوواريانس استفاده
شد .ازاينرو ابتدا پيشفرضهاي تحليل كوواريانس مورد
بررسي قرار گرفت .از آزمون امباكس به منظور بررسي فرض
يکساني ماتريس كواريانس متغيرهاي وابسته و آزمون
بارتلت به منظور بررسي فرض يکساني ماتريس كواريانس
باقيمانده متغيرهاي وابسته استفاده شد كه نتايج نشان مي
دهد مفروضه همساني همبستگي بين متغيرهاي وابسته
برقرار است .از آزمون كولموگراف  -اسميرنف براي بررسي
نرمال بودن توزيع نمرات پيشآزمون و پسآزمون استفاده
شد ،كه نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين توزيع نمرات
پيشآزمون و پسآزمون با توزيع نرمال وجود ندارد
( .)sig=3/97از اين رو فرض نرمال بودن توزيع نمرات تأييد
شد .عالوه بر اين براي بررسي همساني واريانسها از آزمون
لوين استفاده شد .نتايج نشان داد كه در مرحله پيشآزمون و

پژوهش و رضايت آگاهانه ،معيارهاي ورود آزمودنيها به
مطالعه حاضر بود .داشتن غيبت حتي يك جلسه در گروه
آزمايش و بروز استرس حاد در جريان مداخله و عدم تمايل
شركتكنندگان به ادامه همکاري ،مالكهاي خروج
آزمودنيها از مطالعه بود.
ابزار
 .7پرسشنامهي نشانههاي اختالل پانيك ليبوييتز :7اين
پرسشنامه توسط ليبوتيز و همکاران در سال  7380تدوين
شده است .اين پرسشنامه 21 ،آيتم دارد كه آزمودني با يك
مقياس چهار درجهاي (هرگز ،كمي ،متوسط و شديد) به اين
آيتم پاسخ ميدهد .اين آزمون ويژگيها و ميزان شدت
اختالل پانيك را مورد سنجش قرار ميدهد و در مراكز و
كلينيكهاي باليني كاربرد بيشتري دارد .اعتبار و پايايي اين
آزمون در تحقيقات باليني و غير باليني رضايتبخش گزارش
شده است( .)27در اين پزوهش پايايي مقياس مذكور با
استفاده از روش آْفاي كرونباخ  3/16به دست آمد.
 .2پرسشنامه پردازش هيجاني :پرسشنامه پردازش هيجاني
يك مقياس خودگزارشي  98سؤالي است ،كه در سال 2331
توسط باكر و همکاران ساخته شده است اين پرسشنامه براي
اندازهگيري سبكهاي پردازش هيجاني استفاده ميشود .هر
ماده بر اساس مقياس ليکرت  1درجهاي (به هيچوجه تا بي
نهايت) درجهبندي ميشود .اين مقياس داراي  8مولفه
(مزاحمت ،سركوب ،فقدان آگاهي ،عدم كنترل ،جدايي،
اجتنابها ،آشفتگيها و عوامل بيروني) است .پايايي و روايي
اين آزمون به روش ضريب آلفاي كرونباخ و بازآزمايي به
ترتيب  3/32و  3/13گزارش شده است( .)77همچنين در
ايران پايايي و روايي اين پرسشنامه توسط لطفي ،ابوالقاسمي
و نريماني ( )7932به روش آلفاي كرونباخ  3/31گزارش
شده است( .)22در اين پرسشنامه پايايي مقياس به روش
آلفاي كرونباخ  3/87به دست آمد.
روند اجرای پژوهش :براي اجراي پژوهش پس از كسب
مجوز و دريافت كد اخالق از دانشگاه علوم پزشکي اردبيل و
انتخاب نمونه آماري و جايگزيني آنها در گروههاي آزمايشي
و كنترل از كليه آزمودنيها درخواست شد به پرسشنامههاي
پردازش هيجاني و عالئم پانيك به عنوان پيشآزمون در
محل مركز سالمت پاسخ دهند .سپس جلسات درماني به
1. Liebowitz Panic Inventory
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پسآزمون عالئم پانيك و پردازشهيجان پيشفرض برابري
واريانسها در متغيرهاي پژوهش مورد تأييد است .همچنين
از سطح معناداري تعامل گروه و پيشآزمونها براي بررسي
همگني شيب رگرسيون ،استفاده شد كه با توجه به نتايج به
دست آمده مفروضههاي همگني شيب رگرسيون رد نشد .با
تأييد مفروضههاي فوق ،امکان تحليل كوواريانس فراهم
گرديد ،در جدول سه نتايج تحليل كواريانس چندمتغيره و در
جدول چهار نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري ارائه شده
است.
جلسه

هدف

7

برقراري ارتباط درماني،
آشنا كردن افراد با
موضوع

2

انتخاب موقعيت ،هدف

9

ارزيابي ميزان آسيب
پذيري و مهارتهاي
هيجاني اعضا

0

1

اصالح موقعيت و
هدف ،آموزش راهبرد
حل مسئله ،آموزش و
مهارتهاي بين فردي
گسترش توجه ،آموزش
مهارتهاي توجه

بهزاد تقيپور و همکاران

نتايج جدول  ،2ميانگين و انحراف استاندارد پردازش هيجاني
و مؤلفههاي آن و عالئم پانيك را در مرحله پيشآزمون و
پسآزمون گروه آموزش تنظيم هيجان و گروه كنترل نشان
ميدهد.
همانطور كه نتايج جدول  9نشان ميدهد ،نتيجهي تحليل
كواريانس چندمتغيره حاكي از آن است كه هر چهار آماره
يعني اثرپياليي ( ،)F= 1/30 ،P< 3/37المبداي ويلکز
( ،)F= 1/30 ،P< 3/37اثرهتلينگ ( )F= 1/30 ،P< 3/37و
بزرگترين ريشه روي ( )F= 1/30 ،P< 3/37معنادار است.

جدول )1خالصه محتوای جلسات آموزشی تنظيم هيجان
تغيير مورد انتظار
محتوا
معارفه و آشنايي ،اشتراك اهداف جلسات
برقراري رابطه بهينه مابين اعضا
آموزشي با تمام اعضاي گروه شامل توضيح
و با روانشناس
قوانين گروه ،برقراري ارتباط با اعضا و اجراي
پيشآزمون ،ارائه برنامه جلسات و زمانبندي آنها
شناسايي هيجان و موقعيتهاي برانگيزاننده از
توانايي تشخيص هيجانات
طريق آموزش تفاوت عملکرد انواع هيجانها،
طبيعي و مشکلساز ،درك
اطالعات راجع به ابعاد گوناگون هيجان و
رخدادهاي برانگيزاننده و تميز
موقعيتهاي برانگيزاننده ،عملکرد متفاوت انواع
آنها
هيجانها ،اثر كوتاه مدت و درازمدت هيجانها
مطرح كردن عملکرد هيجانها در فرآيند
توانايي خودارزيابي در جهت
سازگاري انسان و فوايد آنها ،نقش هيجانها در
برقرار كردن ارتباط با ديگران و تأثيرگذاري روي شناختن تجارب هيجاني خود و
راهبردهاي خود تنظيمي
آنها و همچنين سازماندهي و برانگيزاندن رفتار
بين اعضا

تکاليف
مشخص كردن اهداف
خود از شركت در گروه

ارائه گزارش از بيان
هيجانات مختلف در
موقعيتهاي برانگيزاننده

ارئه مثالهاي از تجارب
واقعي

ايجاد تغيير در موقعيت برانگيزاننده هيجان،
جلوگيري از انزواي اجتماعي و اجتناب

بهكارگيري راهبردهاي حل
مسئله و اصالح موقعيت

گفتگو ،اظهار وجود و حل
تعارض

بررسي تکاليف جلسه قبل ،تغيير توجه ،توقف
كردن نشخوارفکري و نگراني

توانايي بهكارگيري مهارت تغيير
توجه
تشخيص پي بردن به پردازش
ذهني در توليد ،نگهداري،
افزايش و كاهش پاسخهاي
هيجاني

ارائه گزارش از تغيير توجه
در گروه

6

ارزيابي شناختي و
آموزش راهبرد
بازارزيابي

تغيير ارزيابيهاي شناختي ،شناسايي ارزيابيهاي
غلط و اثرات آنها بر روي حالتهاي هيجاني

1

تعديل پاسخ ،آموزش
ابراز و تخليه هيجاني،
آرميدگي و عمل
معکوس

تغيير پيامدهاي رفتاري و فيزيولوژيکي هيجان
مواجهه ،اصالح رفتاار از طريق تغيير تقويت
كنندههاي محيطي

توانايي شناسايي راهبرد بازداري
و بررسي پيامدهاي هيجاني آن

8

ارزيابي و كاربرد

رفع موانع كاربرد آموزشها ،اهداف فردي ،رفع
موانع انجام تکاليف ،جمعبندي كلي ،اجراي
پسآزمون

توانايي بهكارگيري مهارتهاي
آموخته شده در محيطهاي
طبيعي خارج از جلسه

08

اجراي تمرينات
راهبردهاي ارزيابي
شناختي در زندگي روزمره
تمرين ابراز هيجاني با
توجه به استفاده از روش
هاي تعديل پاسخ هيجاني

سال  ،79شماره ( 9پياپي  ،)17پاييز 7033

مجله روانشناسي باليني

جدول )2آمارههای توصيفی نمرههای پردازش هيجان و عالئم پانيك در پيشآزمون و پسآزمون
كنترل
آزمايش
متغير
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
مزاحمت
سركوبي
فقدان همسويي
عدم كنترل تکانه
تجزيه
اجتناب
ناموزوني
برون سازي
پردازشهيجان كل
عالئم پانيك

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

2/60
7/79
7/17
7/13
7/97
7/71
7/68
7/60
0/19
2/81

26/16
73/26
71/88
70/03
73/6
73/26
21/19
73/19
720/2
16/63

2/98
7/13
7/31
7/26
7/31
3/30
7/90
7/09
0/16
2/00

20/11
1/11
79/99
72/66
8/91
1/31
22/31
8/18
731/2
03/79

2/90
7/93
2/32
7/16
7/00
7/39
7/11
7/17
0/38
2/70

21/39
73/31
76/6
79/8
73/86
73/23
21/06
73/26
729/19
11/39

2/33
7/31
7/16
7/13
7/70
3/16
7/93
7/13
9/19
2/13

26/16
73/79
79/8
79/86
77/26
73/99
21/8
73/66
721/0
18/33

جدول )3تحليل کواریانس چندمتغيره مقایسه ميانگينهای پردازشهيجان و مؤلفههای آن و عالئم پانيك
درجهي آزادي
اندازهي اثر
مقادير
آزمونها
Sig
F
خطا
فرضيه
3/38
3/337
21
2
139/93
3/38
اثرپياليي
3/38
3/337
21
2
139/93
3/32
المبدايويلکز
3/38
3/337
21
2
139/93
01/06
اثر هتلينك
3/38
3/337
21
2
139/93
01/06
بزرگترين ريشه روي
جدول )4تحليل کواریانس برای مقایسه ميانگين نمرههای پردازشهيجان و عالئم پانيك
متغير
منبع تغييرات
P
F
Ms
DF
SS
3/12 3/337
17/92
83/08
7
83/08
مزاحمت
3/23 3/337
71/11
01/76
7
76/06
سركوبي
3/60 3/337
88/29
10/61
7
10/61
فقدان همسويي
3/03 3/337
63/01
08/08
7
08/08
عدم كنترل تکانه
3/08 3/337
03/71
73/98
7
73/98
تجزيه
پيشآزمون
3/29 3/337
71/68
76/23
7
76/23
اجتناب
3/12 3/337 297/11
08/60
7
08/60
ناموزوني
3/19 3/337 729/17
90/38
7
90/38
برون سازي
3/36
3/22
7/19
27/32
7
27/32
پردازش هيجان كل
3/20 3/337
29/79
728/86
7
728/86
عالئم پانيك
3/12 3/337
17/92
761/07
7
761/07
مزاحمت
3/96 3/337
26/13
28/77
7
28/77
سركوبي
3/17 3/337 731/82
17/38
7
17/38
فقدان همسويي
3/17 3/337
01/11
93/81
7
93/81
عدم كنترل تکانه
3/12 3/337 731/17
07/67
7
07/67
تجزيه
مداخله
آموزشي
3/17 3/337
33/77
39/11
7
39/11
اجتناب
3/32 3/337 083/71
61/11
7
61/11
ناموزوني
3/10 3/337 726/99
00/38
7
00/38
برون سازي
3/13 3/337 738/63 2806/02
7
2806/02
پردازشهيجان كل
3/88 3/337 938/78 2271/32
7
2271/32
عالئم پانيك
Eta2
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همان طور كه نتايج جدول  0نشان ميدهدد ،تفداوت معندي
داري بين نمرات پسآزمون پردازشهيجان و مؤلفههداي آن
وجود دارد ( .)P= 3/37كه نشداندهندده اثربخشدي معندادار
آموزش تنظيمهيجان بدر كداهش پدردازشهيجدان در پدس
آزمون گروه مورد مداخله ميباشد .بنابراين فرضديه پدژوهش
مبني بر اثربخشي آموزش تنظيمهيجان بدر بهبدود پدردازش
هيجان زنان مبدتال بده اخدتالل پانيدك مدورد تأييدد اسدت.
همچنين نتايج جدول نشان ميدهد ،تفاوت معني داري بدين
نمرات پسآزمون عالئم پانيك وجدود دارد ( .)P= 3/37كده
نشاندهنده اثربخشي معنادار آموش تنظيمهيجان بر كداهش
عالئم پانيك در پسآزمون گدروه مدورد مداخلده مديباشدد.
بنابراين فرضيه پژوهش مبني بر اثربخشدي آمدوزش تنظديم
هيجان بر كاهش عالئم پانيك زنان مبتال به اختالل پانيدك
نيز مورد تأييد است.
بحث
هدف از پژوهش بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بدر
عالئم پانيك و پردازش  -هيجان زندان مبدتال بده اخدتالل
پانيك بود نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش تنظيم هيجان
موجب بهبود پردازش هيجاني زنان مبتال به اخدتالل پانيدك
ميشود و تفاوت معنيداري بين ميانگين پردازشهيجداني و
مؤلفههاي آن در گروه آزمايش و كنترل وجود دارد .در توجيه
اين نتايج مي تدوان بيدان كدرد كده اگرچده افدراد مبدتال بده
اختالالت اضطرابي ،توانايي تجربه كردن هيجانات مثبدت را
دارند .اما فاكتور متمايز كنندده آندان از افدراد عدادي ،ميدزان
بااللي تجربه هيجانات منفي اسدت .محدرك هداي هيجداني
تهديدآميز ،توان ويژهاي در جهت جذب توجه ديدداري افدراد
مضطرب دارند ،اين در حالي است كده در همراهدي محدرك
ديداري خنثي و تهديدآميز ،افراد مضطرب بده محدركهداي
تهديد كننده توجه بيشتري ميكنند( .)29توجده انتخدابي بده
محددركهدداي تهديدكننددده و منفددي اضددطراب را تشددديد و
قضاوت در زمينه رويددادها را بده انحدراف مديكشداند(.)20
پردازش هيجاني با كاستن از آشفتگي هيجداني موجدب مدي
شود تا تجارب و رفتارهاي ديگر به راحتي صدورت گيرندد از
اينرو نگراني حاصل از حمالت پانيك و تدأثير منفدي آن در
پردازش هيجاني به عنوان يك عامدل آسديبپدذير در رشدد
حمالت پانيك ميباشدد( )8وجدود نگراندي ،و عددم كنتدرل
شناختي در موقعيتهاي توام با استرس يك عامل كليدي در
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تضعيف پردازش هيجاني است .شواهد متعددي در رابطده بدا
نقش پردازش هيجاني در اختالالت اضطرابي وجود دارد كده
نشان ميدهد پردازش هيجاني سهم عمدهي در سازگاري بدا
اضطراب دارد ،عالوه بر اين پردازش هيجاني از مدتها قبل
به عنوان اساسديتدرين عنصدر در متدون بداليني اخدتالالت
اضطرابي مطرح بوده و توانايي در تنظيم هيجان يك فداكتور
مهم در تعيين سالمتي است( )22هيجانات مخدوش و منفي
موجب نقص در پردازش هيجاني ميشدوند ،انتخداب سدبك
هاي ناكارآمد به هنگام پردازش هيجاني ،بيماران را در برابدر
مشددکالت هيجدداني آسدديبپددذيرتر مدديكنددد( .)73سددركوب
هيجانات ،اجتناب از هيجدانهداي مدرتبط بدا پانيدك ،عددم
توانايي در مديريت تکانه ،مزاحمت و درگيري ذهندي بيشدتر
اين بيماران كه همگي از مؤلفههاي منفي پردازش هيجداني
ميباشند ،باعث نقص در پردازش هيجاني اين بيمداران مدي
شود ،آموزش تنظيم هيجان باعث كاهش احساسات منفدي و
افزايش احساسات مثبت ،آموزش در خصوص بروز هيجاندات
و مددديريت هيجانددات بدده شددکل مطلددوب و عدددم س دركوب
احساسات و در نتيجه بيان آنها در زمان حال باعث مديشدود
تا اين بيماران هيجانات خود را به درستي شدناخته و آنهدا را
به شکل مطلوبتر و در زمان مناسدب ابدراز كدنن كده ايدن
توانايي خود منجر به رفتار سازگرانه آنها ميشدود .همچندين
در آموزش تنظيم هيجان با بهبدود شدناخت و هيجدانهداي
منفي در خصوص يك عالمت استرسزا مانند تپش قلب يدا
احساس تنگي تنفسي ،به بيماران آموزش ميدهيم تا بدا بده
كارگيري راهبردهاي آگاهانه و ناآگاهانه ،اسدتفاده از تکنيدك
هاي در جهت شناخت بهتر هيجانات ،توانايي بهبدود و ابدراز
هيجاني را بدسدت بياورندد .داشدتن يدك سدطح مناسدب از
هيجان ،منجر به بهبود پردازش هيجاني در خصوص عالئدم
مرتبط با استرس و اضطراب در اين بيماران مديگدردد ،ايدن
هدف از طريق آشنايي بيماران با هيجانات منفدي و مثبدت و
نقش آنها در ميزان نگراني و سالمتروان و با آموزش كنترل
پذير بودن هيجانات و با كنترل هيجانات منفي و اسدتفاده از
توجه به هيجانات مثبت با استفاده از تکنيدكهداي از قبيدل
تجسم ذهني در جريان آموزش تنظيم هيجان براي بيمداران
آسانتر ميگردد .در واقع در اين شيوه از آموزش بدا ارتقداي
آگاهي بيمداران پانيدك از هيجاندات منفدي و بدا تمركدز بدر
هيجانات و انتخاب سبكهداي كارآمدد بده هنگدام پدردازش
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عالئم مرتبط با پانيك و موقعيتهاي مرتبط بدا آن تدرس و
دلهره و اسدترس طاقدت فرسداي را متحمدل مديشدوند .در
آموزش تنظيم هيجان ما به بيماران آموزش ميدهيم كده بدا
اسددتفاده از راهبردهدداي آگاهاندده و غيددر آگاهاندده نسددبت بدده
هيجانات خود آگاه و پاسحهاي هيجاني متناسب با موقعيت و
عالئم پانيك را نشان دهند ،پاسدخهداي هيجداني ملزومدات
مهمي را در خصوص ارتباط با ديگران و همچنين رخدادهاي
تنش زا فراهم كرده و به افراد ميآمدوزد كده در مواجهده بدا
هيجانات منفي چگونه پاسخ مناسب را نشان دهندد ،در ايدن
شيوه ما به بيماران آموزش ميدهيم تا با توجده و تمکدز بدر
هيجانها در موقعيتها استرسزا و تدنشزا (عالئدم پانيدك)
توانايي آن را بدست بياورند كه با افزايش توجده متمركدز بدر
خود ،كنترل بر موقعيت و هيجاناتشان را افدزايش دهندد ،بده
نظم در آوردن هيجانها و توانايي مديريت و كنترل هيجدان
اين توانايي را به بيماران ميدهد كه در مواجهه با هيجاندات
و موقعيتهاي تنشزاي منفدي از جملده حمدالت پانيدك از
الگوهدداي سددازگارانه تنظدديمهيجددان اسددتفاده و از الگوهدداي
ناسازگرانه اجتناب كه اين خدود منجدر بده مراقبده مدؤثر بدا
موقعيتهاي تنشزا شده و موجب ارتقاي رفتارهاي مناسدب
در رخدادهاي استرسزا ميگردد.
از محدوديتهاي عمده اين پژوهش ميتوان بده محددوديت
جامعه آماري (زنان مبتال به اختالل پانيك) ،نداشدتن برنامده
هاي پيگيري در جهت دنبال كردن اثربخشي در طول زمان،
استفاده از روش نموندهگيدري در دسدترس و محددوديت در
تعميم يافتهها اشاره كرد .بر ايدن اسداس پيشدنهاد مديشدود
پژوهش حاضر با جامعه آماري و محدوده جعرافيايي ديگدر و
همچنين به شيوه نمونهگيدري تصدادفي و برگدزاري مرحلده
پيگيري صورت گيرد تا روايي بيروني پژوهش ارتقاء يابدد .در
بخش پيشنهاد كاربردي با توجه به نتايج حاصل از پدژوهش
دال بر اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر پردازش هيجان و
عالئم پانيك زنان مبتال به اختالل پانيك پيشنهاد ميگدردد
كه در جهت كاهش نمرات اين متغيرها در بيماران پانيدك از
اين شيوه از آموزش در مراكز جامع سالمت و درمان استفاده
بهينه گردد .همچنين با توجه به اينکه اين درمان بده شديوه
گروهي انجام شدده اسدت پيشدنهاد مديشدود كده در سداير
مطالعات از تحقيق تك آزمودني استفاده شود.

هيجاني باعث ميگردد آنها كنترل اراديتدري بدر هيجاندات
منفي خود از قبيل اضطراب ،افسدردگي و نااميددي داشدته و
سازگاري اجتماعيشان ارتقا پيدا ميكند .در اين شيوه ما بده
بيماران آموزش ميدهديم تدا بدا پدردازش مجددد هيجاندات
ناسازگارانه در موقعيتهداي اسدترسزا روشهدا و هيجاندات
مثبت را در پردازش خود از موقعيتهاي استرسزا جدايگزين
كنند ،در جريان اين آموزش بيماران افکار و هيجانات منفدي
خود را به جالش كشيده و با پردازش مجدد آنها آشفتگيهاي
هيجاني خود را كاهش ميدهند.
همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه آموزش تنظديم هيجدان
موجب كاستن عالئم پانيك زنان مبدتال بده اخدتالل پانيدك
ميشود و تفاوت معنيداري بين ميدانگين عالئدم پانيدك در
گروه آزمايش و كنتدرل وجدود دارد .ايدن نتدايج بده صدورت
غيرمستقيم همسو بدا نتدايج پيشدين اسدت( .)78-73-26در
توجيه اين نتايج ميتوان بيان كرد كه يکي از داليدل شديوع
باالي اضطراب و مشکالت هيجاني وجود اختالل در تنظديم
هيجاني است كه پيش بين پايداري و تداوم عالئم اضدطراب
است .افراد در مقابلده بدا رخددادهاي تدنشزا از راهبردهداي
مختلف تنظيم هيجاني مانند نشخوار فکري ،سدرزنش خدود،
فاجعه انگاري ،تمركز مجدد مثبدت ،ديددگاهگيدري ،ارزيدابي
مجدد مثبت ،پذيرش و برنامهريزي كردن استفاده مديكنندد،
اينکه از كدام راهبرد هيجاني استفاده شدود نقدش مهمدي در
تداوم و بدروز اخدتالالت اضدطرابي دارد .بيمداران در طيدف
طبقات اضدطرابي بيشدتر از راهبردهداي ناسدازگارانه تنظديم
هيجان از قبيل رفتار اجتنابي يا سدركوبي اسدتفاده مديكنندد
( .)21در واقع گستره زيادي از مشخصههاي باليني اين طيف
از اختاللددت منددتج شددده از شکسددت در تنظدديم سددازگارانه
هيجانات منفي ناخواسته است( .)28اين بيماران با استفاده از
راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان از قبيدل مقصدر دانسدتن
خود ،مصيبت بار تلقي كردن مشدکل و تمركدز بدر تفکدر بدا
جلوههايي از هيجانات منفي نظير ترس ،خشدم ،افسدردگي و
اضطراب ،كه كمتر سازگارانه هستن موجب افزايش تدنش و
عالئم باليني در خود مديگردندد( .)78همچندين بدر اسداس
نظريهي شناختي تنظيم هيجان ،استرس و اضدطراب زمداني
ايجاد ميشود كه شخص موقعيتي را چدالشانگيدز و طاقدت
فرسا ارزيابي كرده و تجربه صحيحي از هيجانهاي را تجربه
نميكند از اين رو بيماران پانيك با وحشتناك تصدور كدردن
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