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مرضی اجتماعی و  هاي کالمی در درمان ترس- رویکرد برنامه ریزي عصبی ربخشیتعیین اثهدف از این پژوهش،      

 بزرگسال بود. جامعه ي آماري شامل افراد با گروه کنترل آزمایشیشبه  بود. روش پژوهش از حیوانات یترس مرض

با استفاده از روش  د.در شهرستان قزوین بود که از طریق سیستم پیامکی به آنها اطالع رسانی شترس مرضی  داراي

. افراد منتخب با پرکردن دنفر از داوطلبین درمان، در هر متغیر وابسته انتخاب شدن 30تعداد  در دسترسنمونه گیري 
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دقیق تر و حذف پاسخ هاي براي اندازه گیري  )کانورپزشکی آمریکا) و ترس مرضی اجتماعی (انجمن رواناجتماعی (
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، از میانگین آزمایشتحلیل شد. نتایج براي متغیر ترس مرضی اجتماعی نشان دادند که میانگین پس آزمون، در گروه 

، در درمان ترس "سوئیش"فن این اساس می توان نتیجه گرفت که  بر .پیش آزمون همان گروه کمتر شده است
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  مانی، مؤثر می باشد.  در درمان ترس مرضی از حیوانات در یک جلسه ي در "وي/کا دي" نتیجه گرفت که فن
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  مقدمه - 1- 1

از چیزهاي  افراد زیادير ارتباط با شیء یا موقعیتی خاص است. ترس مرضی، ترس غیرمنطقی د

رایجی مانند عنکبوت ها یا ارتفاعات می ترسند. تقریبا هر چیز یا موقعیتی می تواند هدف ترس مرضی 

باشد. افراد می توانند براي هر چیزي، از رانندگی گرفته تا آمپول ها، ترس مرضی داشته باشند (هالجین و 

 نشان 2روان بهداشت ملی موسسه توسط مطالعه یک). 1393؛ ترجمه ي سید محمدي، 1420  1ویتبورن،

 دومین و سنی هاي تمام گروه در زنان میان است که اغلب در روانی اختالل است که ترس مرضی، داده

 دهد؛ دارد که نشان می وجود باشد. آمار تقریبی  میسال  پنج و بیست سن از بیش مردان در اختالل

ترس  ،متحده در ایاالت جمعیت ازدرصد 8/7 و درصد8/1 بین و انگلستان بزرگسال در میلیون ده از یشب

می باشد  4مرضی اجتماعییکی از این نوع ترس ها تحت عنوان ترس ). 1020، 3مرضی دارند (کري نرانا

تمر نسبت به بارز و مسترسـی  نیز می خوانند. این نوع ترس، 5اختالل اضطراب اجتماعیآن را  که

شیوع این اختالل است.  حضور دیگراندر  زمان انجام فعالیتهاي اجتماعی یا  در موقعیتشرمنده شدن 

یکی از شایع ترین و  ،SPترس مرضی اجتماعی یا ). 2008 6(بروك، اشمیت، باالتر است دختران در

 8). بارلو و دوراند2005 7از،(کسلر، برگالند، دملر، مریکانک ناتوان کننده ترین اختالالت اضطرابی است

   رنجدرصد جمعیت عمومی از ترس مرضی اجتماعی، در زندگی خود 3/13 می کنند که ) بیان 2011(

                                                
1 . Halgin & Whitbourne 
2 . National Institute of Mental Health 
3 . Karunaratne 
4. social phobia 
5 .social anxiety disorder 
6. Brook & Schmidt 
7. Kessler,Berglund,Demler,Merikangas,Walters 
8. Barlow and  Durand 
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 روان اختالالت ترین شایع ردیف در اجتماعی ترس مرضی که شود می باعث موضوع این د.برن می

  گیرد.قرار شناختی

محسوس و  ،اشد که در آن ترس یا اضطرابمی ب 1نوع دیگري از ترس مرضی، ترس مرضی خاص

شدید است. افراد مبتال به ترس مرضی خاص؛ براي اجتناب کردن از شیء یا موقعیتی که هدف ترس 

اجتناب کنند، آن موقعیت را با اضطراب و  ،وانندزیادي به خود می دهند. اگر آنها نتآنهاست، زحمت 

). کري نرانا 1393؛ ترجمه ي سید محمدي، 2014هالجین و ویتبورن،( کنندتحمل می ناراحتی زیاد 

   شناخته ساده ترس عنوان به قبال که(خاص  هاي ترسمقاله ي خود بیان می کند؛    ) در2010(

 ترس از ،2ترس از عنکبوت  مثال؛ عنوان به حیوانات، از د؛ ترسنتواند به پنج نوع تقسیم شو می) دش می

 از ترس مثال عنوان به موقعیتی ترس، 3 آب از ترسیا  گریزي آب مثال عنوان به طبیعی زیست محیط

شامل ترس هایی است که  که "سایر" نام به پنجم و گروه 5تزریق از ترس ،پرواز از ترسیا  4بسته مکانهاي

 است باعث ایجاد ممکن که وضعیت هایی از ترس مثال؛ عنوان باال قرار نمی گیرند، به در چهار دسته

 درصدي می باشند. 12/5 شیوع عمر، داراي طول در خاص، ترس .شود بیماري

از مردم از ترس مرضی از  درصد 5ترس از حیوانات می باشد. حدود  ،خاصهاي مرضی  یکی از ترس

ترس مرضی این نوع درصد از افراد مبتال به  80و  60بین  مثل ترس از عنکبوت، رنج می برند. حیوانات،

از آنجا که  ان آن، پذیرش کم و نرخ باالیی از ترك درمان را دارد.به دنبال درمان نمی روند و درم

متحمل هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی باال می شود، افزایش دسترسی و انگیزه  ،اختالالت درمان نشده

). دیدگاه هاي مختلفی به بررسی علل و درمان ترس 1620و همکاران،  6( بوتال براي درمان مهم می باشد

 -پرداخته اند. یکی از رویکردهاي مدعی درمان ترس هاي مرضی، رویکرد برنامه ریزي عصبیهاي مرضی 

                                                
1. specific phobia 
2 . arachnophobia 
3 . hydrophobia 
4. claustrophobia 
5. injection phobia 
6. Botella 
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است. شالوده ي آن، بررسی و مطالعه ي دقیق آنچه انسان می اندیشد، می گوید و انجام می دهد  1کالمی

نجام رفتارهاي و بیان نحوه ي کارکرد درونی ذهن افراد، می باشد و با آگاهی بر چگونگی عملکرد افراد در ا

، 2کوپرمزایاي آن را عینا بازسازي کرد (آفریده شود و  درست، این امکان فراهم می شود که مدلی از آن

کالمی یا ان.ال.پی در اوایل دهه ي هفتاد توسط - ). برنامه ریزي عصبی1392؛ ترجمه ي مفتاحی، 2008

). بندلر 1393؛ ترجمه ي قهرمانی، 2008 5(ردي و برتون،بنیان گذاري شد  4و جان گریندر 3ریچارد بندلر

          شناسان می کند که؛ براي مثال وقتی روان در کتاب خود شیوه ي متفاوت خود را این گونه نقل

می خواستند مشکالتی خاص، همانند ترس مرضی را مطالعه کنند، آنها تمام اطالعات را در مورد انواع 

کاوي، سفر پیدا کنند. به عنوان مثال؛ روان کنند، علت آن راترس، گردآوري می کنند و سپس سعی می 

شود و   روش در مورد مشکل، بینش ایجاد میدر زمان و مرور دوباره ي آسیب در ذهن است. در این 

سپس همین بینش به تغییر می انجامد. اما بسیاري از مردم علت ترس را می دانند، پس مشکل در فکر 

هنگامی که انواع ترس هاي مرضی را مطالعه می کردم، افرادي را که دچار « آنها است. بندلر می گوید: 

مرضی خودشان غلبه کرده  ترس بودند را مطالعه نکردم بلکه کسانی را مورد بررسی قرار دادم که به ترس

شود که به کمک   متذکر می )2009( 6). دیلتز1389؛ ترجمه ي حیدري منجیلی،2008بندلر، » (بودند

تر و موثرتر از قبل به اهداف شخصی، دست یافت. در این راستا هدف   رد می توان هر چه سریعاین رویک

مربوطه در درمان دو نوع ترس مرضی اجتماعی و  فنوناز پژوهش حاضر بررسی رویکرد ان.ال.پی و 

حیوانات می باشد و سرعت درمان که به عنوان یک نقطه ي مثبت درمانی در این رویکرد وجود دارد؛ 

  مورد توجه قرار می گیرد.

  

 

                                                
1. neuro-linguistic programming  
2. Cooper 
3. Bandler 
4. Grinder 
5. Ready & Burton  
6. Dilts 
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  بیان مسأله -2- 1

خطرناك نیست.  ید از شیء یا موقعیتی که در واقعترس مرضی عبارت است از ترسی مقاوم و شد

چنین ترسی به میل شدید اجتناب از موقعیت هاي ترسناك می انجامد، با وجود آن که بیماران غالبا 

ن عده شاید بتوانند در مواردي که در محل امنی قرار تشخیص می دهند که این اجتناب منطقی نیست. ای

دارند، ترس خود را نشان ندهند، اما باز هم اعتقاد دارند که هنگام روبرو شدن با محرك ترسناك در 

معرض خطر واقعی قرار می گیرند. ترس هاي مرضی برعکس سایر ترس ها که خصوصیت انطباقی دارند، 

 جام فعالیت هاي معمولی را با اشکال مواجه می سازد (هاوتون، کرك،فلج کننده هستند، به طوري که ان

اگر چه اندکی ترس، براي برانگیختن  ).1392؛ ترجمه ي قاسم زاده، 1989 1کیس، کالرك، سالکووس

انسان به فعالیت ضروري است، اما اگر میزان ترس زیاد شود، موجب ترس مرضی می شود. افت تحصیلی، 

و یا مبتال شدن به برخی از اختالل هاي روانی می تواند، پیامد مستقیم چنین ترس  ناسازگاري اجتماعی

) و نیز برخی از ترس ها به علت موقعیت تکرار شوندشان، گرایش به افراطی 1998، 2هایی باشد (گریوت

  .)1379، بهرامی( شدن و مزمن شدن دارند و چنانچه با آنها برخورد نشود؛ تاثیر نامطلوبی بر رفتار دارند

 50مشاهده می شود. حدود  ضی در زنان، اندکی بیشتر از مرداندر دوران بزرگسالی، ترس هاي مر

درصد افراد داراي ترس مرضی اجتماعی، زنان هستند. بیماران داراي ترس مرضی اجتماعی دومین گروه 

؛ ترجمه 1989 ،همکاران و ه می کنند (هاوتونها مراجع از افرادي هستند که به طور سرپایی به درمانگاه

 این با شود، می آغاز بزرگسالی دروان در به طور معمول اجتماعی ترس مرضی). 1392ي قاسم زاده، 

 اختالالت بقیه برخالفسال می باشد.  18-29 سنین جوانان میان در آن شیوع میزان بیشترین حال

 بین تفاوتی چندان اجتماعی مرضیترس  در است، غالب آن در زنان نسبتبه طور معمول  که اضطرابی

). 1390است (آقاجانی، خانجانی، علی لو، حامدي؛  1به  4/1 آن نسبت و شود نمی دیده مرد و زن

) نقل می کنند که این نوع ترس شامل ترس پایداري از 1394شیرازي تهرانی، میر دریکوند، سپهوندي (

                                                
1. Hawton,  Kirk, Salkovskis, Clark  
2. Griot  
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از تحقیر شدن و شرمساري در موقعیت هاي خاص مثل ارزیابی منفی به وسیله ي دیگران است. این افراد 

و عرق کردن را نشان  می ترسند و ممکن است عالئمی مثل سرخ شدن، لرزیدنبه شدت  ،گفتگو در جمع

دهند. این اختالل اغلب با اختالالت اضطرابی دیگري مانند اختالل افسردگی اساسی و اختالل مصرف 

 1/10، حاکی از شیوع 1389ختالل در جامعه ي ایران در سال مواد، هم زمان است. بررسی شیوع این ا

  .)2011(طالع پسند و نوکانی، مبتال به ترس اجتماعی بوده است  درصد، با برتري نسبت زنان

کودکی یازده ساله به خاطر افتادن در  نوع دیگري از ترس هاي مرضی، ترس از حیوانات می باشد. 

ل اندامش می شود و از آن لحظه به بعد دچار ترس مرضی از زنبور می شود. النه ي زنبور دچار تورم در ک

حتی به خود می گفت که در خانه یا جاي من است یا زنبور و حال که بزرگ شده است اگر زنبوري در 

اتومبیل او وارد شود، همان جا کنار می زند و درب هاي ماشین را باز می گذارد تا زنبور از اتومبیلش 

 تنام بهد. مردي که از یادآوري وقایع گذشته رنج می برد، چون به خاطر شرکت در جنگ هاي ویخارج شو

 ،که دچار کابوس شده و شب ها موقع خواب به جاي آرامش یافتن ترس مرضی مبتال گشت، به طوري

؛ 1989 1خسته تر از اول می شد. او حتی از هر چیزي راجع به آسیا ترس داشت (آندریاس و آندریاس،

ترس از حیوانات که جزء ترس مرضی خاص می باشند؛ همچون ). 1389ترجمه ي مجرد زاده ي کرمانی، 

تمام اختالالت اضطرابی، ناراحتی قابل مالحظه اي را شامل می شود. به عالوه این اختالل زودگذر نیست، 

مجموع شیوع ترس  بلکه باید حداقل به مدت شش ماه ادامه داشته باشد تا تشخیص را موجه سازد. در

باالترین میزان شیوع  ) و2005درصد است (کسلر و همکاران،  5/12هاي مرضی خاص در طول عمر 

ترس هاي مرضی خاص در طول عمر، ترس از موقعیت هاي طبیعی، به ویژه ارتفاعات را شامل می شود 

ایع ترین ترس هاي مرضی ها دو نوع از ش درصد است. اینکه این 7تا  3/3که میزان شیوع ترس از حیوان 

درصد  50خاص هستند، به این واقعیت اشاره دارد که در بین افراد مبتال به هر نوع ترس مرضی خاص 

هالجین و ، به نقل از 1020و همکاران،  2(لی بیویوانات یا ترس از ارتفاعات دارند ترس از ح

                                                
1. Andreas & Andreas 
2. Lee Bio  



7 

 

یک نمونه از یادگیري رضی ترس هاي مفراگیري  ).1393؛ ترجمه ي سید محمدي، 2014ویتبورن،

 قرار می باشد.یک تجربه ي فردي واکنش سازگار براساس یادگیري و  1شرطی سازي کالسیک پاولفی

 قدرتمند ارتباط باعث همزمان، طور به ،ترس با محرك هاي پاسخ مرتبط هاي محرك معرض در گرفتن

 پاسخ تحریک براي کافی اندازه هب محرك، تصور حتی آن، از در رویدادهاي پس  .شود  رویداد می دو بین

 نیز ترس محرك تصور یا مواجهه در واکنش ترس شروع از یعنی ترس، بیان و کسب .کافی است، ترس

کالمی باشد -کرد برنامه ریزي عصبیدر روی 2اتصال سازيدلیل یک نمونه از شرطی شدن یا  تواند می

بت د دارد تا دانستن و از ویژگی هاي خاص آن نسان.ال.پی بیشتر بر انجام دادن تاکی. )2010(کري نرانا، 

می توان به موارد زیر نام برد: کسب نگرش ذهنی  ،هاي دیگر مرسوم در درمان ترس هاي مرضی  به روش

تاثیرات تجارب منفی گذشته، اعمال کنترل بر شیوه هاي بروز احساسات، بهره  سازنده و مفید، غلبه بر

زمان حال و عدم دستکاري خاطرات گذشته، فراگیري علم و اصول آن  گیري کارآمدتر از زمان، تمرکز بر

توسط شخص و استفاده از آن به آسانی و مهمترین دلیل استفاده از آن، تغییر شخص در یک جلسه و 

استفاده از یک فن براي انواع ترس مرضی، برعکس روش هاي درمانی دیگر که براي هر ترسی از یک 

لب یک طرح ا) این روش درمانی را در غ1999( 4رکرت). 1999 3لدر و هیتر،روش باید استفاده کرد (آ

انجام داد. این افراد دچار ترس مرضی خاص و ترس مرضی  ،پژوهشی روي افرادي که ترس مرضی داشتند

اجتماعی بودند. فنون ان.ال.پی در دو جلسه اجرا شد نتایج آزمایش رکرت نشان داد افرادي که ترس 

ش قابل مالحظه اي در ترس مرضی خود گزارش کردند کاه ون،داشتند بعد از اجراي فناالي مرضی ب

  .)1520 5، راینر، شوتز،زهاریا(

                                                
1. pavlovian classical conditioning 
2. anchoring 
3. Alder & Heather 
4. Reckert 
5. Cătălin, Reiner & Schütz 
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نفر که یک نوع ترس مرضی خاص را داشتند از فنون  50) نیز بر روي1020و همکاران ( 1بیگلی 

رفت. بیگلی در این ساعت در یک جلسه صورت گپی استفاده کرد. این جلسه به مدت یک ترس ان.ال.

مان ترس مرضی خاص این افراد نتیجه ي مثبت بگیرد و ترس آنها به ردر د ،درصد 76آزمایش توانست 

 قابل زیر موارد کالمى -یعصب ریزى برنامه در پژوهشى مشکالت زمینه در طرفى از طور کامل درمان شد.

 کارگروههاى و درمان زمینه در المىک-عصبى ریزى برنامه 3دویلى گرانت نظر : طبق 2است. اعتبار ذکر

 کنترل مطالعه هیچ کند و  می بسنده ،شوند مى معرفى مجالت در که کتابهایی و ویدئوها به تنها آموزشى

 و محقق چند: شناختى روش مشکالت .است نکرده اثبات را روش این عملى اعتبار ،عمل در اى شده

 حمایت کالمى- عصبى ریزى برنامه از است موجود عمل این از که تجربى تحقیق بدنه ،معتقدند پزشک

 الگوهاى و 4چشمى حرکات معرفى براى تالش در کالمى-عصبى ریزى برنامه مطالعات نیز و کند نمى

 مطالعه رو این از .ندارد وجود این ادعاها اعتبار از مناسبى آزمون ولى ،هستند علم عنوانه ب 5بازنمودى

 دفاع توان نویسندگان، حداقل و دارد تمرکز مطالعات در شده زارشگ هاى محدودیت بر ظاهرا آن تجربى

؛ به نقل از احمدي 1997 ،6دارند (اتکینز را تحقیقى روش به عنوان کالمى-عصبى ریزى برنامه مفاهیم از

برنامه ریزي  داصلی پژوهش آن است که دریابیم؛ آیا رویکر ي از این رو مسأله. )1390و همکاران، 

درمان کند؟ طبق ادعا هاي صورت گرفته ترس مرضی اجتماعی را  ،تواند در یک جلسه می کالمی- عصبی

در یک جلسه می تواند طبق همان ادعاها و نیز دریابیم؛ آیا این رویکرد، ترس مرضی از حیوانات را نیز 

  درمان کند؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

ها و پیامدهاي ویژه اي مانند رنگ پریدگی، ) نقل می کند که ترس در انسان با نشانه 1379( بهرامی

لرزش؛ تعریق، تپش قلب، احساس ضعف، ناتوانی در تمرکز و فرار از موقعیت به جاي رویارویی با آن همراه 

                                                
1. Bigley 
2. validity 
3. Grant Devily 
4. eye movements 
5. representational models 
6. Vatkins 
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است. ترس هاي مرضی برخالف سایر موارد ترس، شدید و بادوام هستند و در غیاب محرك ترس آور نیز 

فظ می نمایند. این ترس ها خارج از کنترل ارادي قرار دارند، با ح ،تأثیر مخرب خود را بر روي رفتار

 غیر منطقی و جبري موجب اجتناب می گردند اي ماهیت محرك ترس آور نسبتی ندارند و به گونه

و نیز زیان ترس هاي مرضی بر رفتارهاي اجتماعی و حتی پیشرفت تحصیلی دانش ) 1995، 1(کوترو

اکثر کسانی که از این بیماري رنج می برند  .)1992، 2(دوپو ي رفتار استیشتر از سایر جنبه هاآموزان ب

خواهان رهایی از قید و بند آن می باشند، ولی متاسفانه راه آن را بلد نیستند یا اکثر آنها با مراجعه به 

مشاوران ناکارآمد مشکل خود را نمی توانند اصولی درمان کنند و همین منجر به سرخوردگی آنها و 

   آن چیزي که مشاهده شی از آنها می باشند. در واقع گونه ترس ها و عالئم نا ذیرش دائمی بودن اینپ

می شود این است که اکثر روشها آن طور که باید مناسب نبوده است و باعث درمان گسترده و چشمگیر 

هاي ي روشکارگیر انواع ترس مرضی و کاهش آنها در جوامع نشده است. به همین دلیل ضرورت به

جدید و نو احساس می شود. از طرف دیگر به ویژه با توجه به فرهنگ مردم کشورمان ایران که در آن 

هاي مشخص و  مشخص تمایل بیشتري دارند، نیاز به استفاده از روش افراد به درمان هاي سریع و فنون

دیدگاهی از جلسات متوالی چون که دلیل انصراف اکثر افراد با چنین  تر می باشد، با نتیجه اي سریع

ویکرد هاي جدید برنامه ریزي مشاوره و روان درمانی بیشتر به خاطر همین امر می باشد. یکی از این ر

شامل روش هایی است که در حقیقت با  ل.پی) است. این رویکرد مدعی است کهاکالمی (ان.- عصبی

ی دراز مدت و اتالف وقت در زمان درگیر کردن خود شخص، بدون توجه به علت آن، مصاحبه هاي بالین

گیري ه بهرهرسد کبه نظر می .مشاوره می تواند با کمترین هزینه در یک جلسه به درمان شخص بپردازد

ها، همچنین ي کم نسبت به سایر روشکالمی با توجه به مدت زمان کوتاه و هزینه-ریزي عصبیاز برنامه

باید مورد توجه بیشتري قرار گیرد. این روش در زمان  برهم نزدن خاطرات و عدم توجه به گذشته فرد

حال با ایجاد شرطی سازي هاي مناسب می تواند حلقه هاي ارتباطی ایجاد شده در گذشته را از بین ببرد 

                                                
1. Cottraux 
2. Dupeu 
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و یادگیري شرطی دیگري براي شخص ایجاد کند که مقاومت شخص در این روش پایین آمده و تاثیر 

که با یک چارچوب تجاري و غیر آکادمیک به  علی رغم این و شتمنفی در روند درمانی نخواهد دا

این  کشورمان وارد شد، ولی مورد توجه ي اکثر کسانی قرار گرفت که با اصول آن آشنایی پیدا کرده اند.

اشتیاق مردم ما را به سمت درمان هاي مشخص و سریع تصدیق می کند. با توجه به اهمیت و ویژگی 

ت که دانش ان.ال.پی از حالت رسمی و تجاري خارج شود و به رویکرد الزم اس هاي بسیار سودمند این

و (ردي از آن زندگی شان را بهبود بخشند  مره افراد بیاید و همه بتوانند با استفادهزندگی روز

ن به درمان ترس این نوع درمان مدعی است که می تواند در یک ساعت یا حتی کمتر از آ .)2008برتون،

حال با توجه به ویژگی هاي مثبت در این رویکرد و انتظارات  .)1975(بندلر و گریندر، بپردازدهاي مرضی 

تحقیق  ،و اثرات مخربی که این نوع ترس ها در زندگی مردم پیدا کرده است مردم ما از مشاوره و جایگاه

  .نه را ضروري دانستمدر این زمی

  تحقیق اهداف - 4- 1

  کلی اهداف -4-1- 1

  کالمی در درمان ترس مرضی اجتماعی-رویکرد برنامه ریزي عصبیربخشی تعیین اث -

 کالمی در درمان ترس مرضی از حیوانات -ثربخشی رویکرد برنامه ریزي عصبیتعیین ا - 

  اهداف جزئی - 4-2- 1

  کالمی-تعیین میزان تغییر ترس مرضی اجتماعی با استفاده از رویکرد برنامه ریزي عصبی -

  کالمی-مرضی از حیوانات با استفاده از رویکرد برنامه ریزي عصبیتعیین میزان تغییر ترس  -

  در کاهش ترس مرضی اجتماعی 1سوئیشتعیین اثربخشی فن  -

  در کاهش ترس مرضی از حیوانات 2وي/کا ديتعیین اثربخشی فن  -

                                                
١).Swish  ( ،لوب از ترس خود را تجسم کرده و آن را سریع با تصویر مطلوب از آن موقعیت جایگزین می کندشخص تصویر نامطدر این روش. 

٢.))DKinaesthetic Dissociation (V/KVisual/(  در این روش شخص خود را نشسته در سینما تجسم می کند که دارد به خودش در

 و خنده دار کردن آن احساسش از محرك ترس آور تغییر می کند.کنار محرك ترس نگاه می کند و با عقب بردن فیلم 
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 بررسی مؤلفه ي مدت زمان، در بهبود ترس مرضی اجتماعی  -

  از حیوانات  بررسی مؤلفه ي مدت زمان، در بهبود ترس مرضی -

  فرضیه هاي تحقیق -5- 1

 کالمی در کاهش ترس مرضی اجتماعی مؤثر می باشد.- رویکرد برنامه ریزي عصبی - 1

  ي  پرسشنامهه بر پایکالمی در کاهش ترس مرضی اجتماعی -برنامه ریزي عصبی سوئیشفن  1-1-

 مؤثر است. )APA( 1انجمن روانپزشکی آمریکا

ي   نامهپرسشبر پایه  در کاهش ترس مرضی اجتماعی کالمی-صبیبرنامه ریزي ع سوئیشفن  2-1-

   مؤثر است. 2کانور

  کالمی در کاهش ترس مرضی از حیوانات مؤثر می باشد.- رویکرد برنامه ریزي عصبی - 2

  پرسشنامه يبر پایه  در کاهش ترس مرضی خاص کالمی-ریزي عصبیبرنامه  وي/کا ديفن  1-2-

 .است مؤثر  )APA( انجمن روانپزشکی آمریکا

پرسشنامه ي  مرضی خاص بر پایه کاهش ترسر کالمی د- برنامه ریزي عصبی وي/کا ديفن  2-2-

  مؤثر است. )8199( 3اودونوهیو و زیمانسکی

  واژه ها و اصطالحات فنی و تخصصی و عملیاتی تعاریف مفهومی - 6- 1

ز برخی چیزها می ترسی غیر منطقی و شدید یا نفرت اترس مرضی:  وعملیاتی تعریف مفهومی

، فعالیت یا چیزي که باعث می شود کسی که به عنوان ترس مقاوم از یک موقعیتترس مرضی  4د.باش

نوع تقسیم می شود که  3ترس دارد؛ تمایل به دوري و اجتناب از آن را داشته باشد. ترس مرضی خود به 

ادواردز و ( ضی خاص می باشدیا بیرون هراسی و ترس هاي مر فوبیاشامل ترس مرضی اجتماعی، آگورا 

ل از پاسخ در این پژوهش میزان ترس مرضی هر آزمودنی به صورت مجموع نمرات حاص ).1620 5استوپلر،

                                                
1. America Psychiatric Association (APA) 
2. Kanor 
3. Szymansky and O'donohued WILLIAM O'DONOHUE SZYMANSKI and WILLIAM O'DONOHUE 
4. www.oxforddictionaries.com 
5. Edwards and Stöppler 
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و  1کراسک ) به نقل از2013انجمن روانپزشکی آمریکا ( هاي ترس مرضینامه هاي وي به سواالت پرسش

و یا  )1388(به نقل از فتحی آشتیانی  )2000(کانور،  پرسش نامه ي ترس مرضی اجتماعییا و  همکاران

می آید. توسط هر کدام از به دست ) 1998زیمانسکی و ادونوهیو ( عنکبوتنامه ي ترس مرضی از پرسش

  این پرسشنامه ها هم در مرحله ي پیش آزمون و هم پس آزمون ترس مرضی اندازه گیري می شود. 

ایش پنجم کتابچه ي تشخیصی آماري ویر ترس مرضی اجتماعی: و عملیاتی تعریف مفهومی

این حالت را اینگونه تعریف می کند که شخص در اختالل اضطراب اجتماعی یا   2اختالل هاي روانی

واکنش هاي خاصی در موقعیت هاي اجتماعی مختلف دارد و فرد ناراحتی  ،همان ترس مرضی اجتماعی

بروز می دهد. به طور مثال از ادامه دادن  ،دکه در موقعیت هاي اجتماعی مختلف قرار دار شدید را زمانی

یک مکالمه که در آن شخص نمی تواند با دیگران گفتگو کند، خیلی ناراحت است، به ویژه در مقابل 

     افرادي که ناشناخته هستند. شخص به خاطر ترس از مشاهده شدن توسط دیگران حتی براي خوردن هم 

منظور از ترس  3سد که در حال خوردن و نوشیدن مشاهده شود.زیرا او می تر ،نمی تواند بیرون برود

هاي شدت اضطراب   اجتماعی در این پژوهش میزان نمره اي است که افراد در پرسشنامهمرضی 

 و ترس مرضی اجتماعی کانور به نقل از کراسک و همکاران )2013( آمریکا پزشکیاجتماعی، انجمن روان 

در دو مرحله ي پیش آزمون و پس آزمون، به دست می آورند.  )1388) به نقل از فتحی آشتیانی (2000(

بالینی ترس، اجتناب و عالئم  ي  ترس مرضی اجتماعی را در سه حیطهمیزان پرسشنامه ي کانور 

  اي لیکرت می باشد.   کند، که بر اساس مقیاس پنج مرحلهفیزیولوژي نمره گذاري می 

 اصطالح ترس از حیوانات به نوعی خاص از انات:ترس مرضی از حیوو عملیاتی تعریف مفهومی  

 4(آنتونی و مک کیب، اختالل اضطرابی اشاره می کند که به ترس هاي مرضی خاص معروف هستند

ترس هاي مرضی خاص را به صورت ترس یا اضطراب در مورد موضوع یا موقعیتی  ،DSM-5 در). 2005

                                                
1. Craske 
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-۵)  
3. http://www.dsm۵.org/Pages/Default.aspx 
4. Antony and McCabe 
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. این موقعیت تعریف شده است ،و دیدن خون دنکر، تزریق ل پرواز کردن، ارتفاعات، حیواناتخاص مث

؛ ترجمه ي سید 2014هالجین و ویتبورن،( همیشه در شخص ترس یا اضطراب فوري را تحریک می کند

منظور از ترس مرضی از حیوانات در این پژوهش، میزان نمره اي است که  ).256، ص1393محمدي، 

 )2013( انجمن روان پزشکی آمریکازرگسال، آزمودنی در پرسشنامه هاي شدت ترس هاي مرضی خاص ب

د. این وربه دست می آ ،)1998( هیواودونو و زیمانسکی عنکبوتترس از و  به نقل از کراسک و همکاران

پرسش نامه ها نیز در دو مرحله ي پیش آزمون و پس آزمون اجرا می شود و فرد شدت ترس خود را از 

 .مقیاس مشخص بیان می کندموارد ذکر شده در جدول پرسشنامه در یک 

تلفیقی در روان شناسی یک رویکرد  کالمی:- برنامه ریزي عصبی و عملیاتی تعریف مفهومی

اجتماعی استوار است. براي نخستین بار توسط بندلر و گریندر در جهت  –است که بر رویکرد شناختی

کشف انگاره هاي برتر و شیوه درمانی موفق عرضه شد. این الگوي جدید در راستاي  -ارائه ي الگوي روان

). 1139؛ ترجمه ي قراچه باغی، 1،9199رشد کرد (اکونور و سیمور ،هاي موثر اندیشیدن و برقراري ارتباط

، " 2عصب شناسی"کالمی از سه مفهوم -رویکرد برنامه ریزي عصبیکه معتقد است ) 1020کري نرانا، (

اصطالح عصب شناسی؛ اشاره دارد به این که کل رفتار از تشکیل شده است.  " 4برنامه ریزي" و "  3کالم"

قسمت کالم؛ اشاره دارد گانه ناشی می شود.  فرآیند عصب شناختی و اطالعات فراهم شده از حواس پنج

برنامه ریزي؛ به این صطالح در سازمان دهی افکار و ارتباطات می باشد. ابه اینکه زبان فاکتور اساسی 

منظور و رفتارها می توانند، اصالح شوند و براي ایجاد نتایج مطلوب، مدیریت شوند.  که ایده هااشاره دارد 

می باشد که در این  وي/کا ديمانند سوئیش،  فنونیکالمی در این پژوهش اجراي - از برنامه ریزي عصبی

  و در یک جلسه بر روي آزمودنی اجرا خواهد شد.ارائه شده است رویکرد براي درمان ترس هاي مرضی 

                                                
1. O,connor and seymour 
2. neurological 
3. llinguistic 
4. programming 
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به عنوان یک روش درمانی براي ترس  1سوئیشالگوي : سوئیشفن  و عملیاتی تعریف مفهومی

این الگو شامل یادآوري یک خاطره ي خوشایند و مطلوب در یک تصویر؛ در ان.ال.پی است. هاي مرضی 

. تغییر دادن جزئیات تصویر از قبیل روشنایی و اندازه براي بزرگ کردن خوشایندي آن تصویر می باشد

می بیند و ویژگی هاي این تصویر را از قبیل  سپس درمانجو محرك هاي ترس آور را در یک تصویر

(کري نرانا،  به حداقل می رسد ،کاهش اندازه و حالت رنگی آن را تجسم می کند تا وقتی ترس از محرك

به عنوان تصویر  ی اضطراب آوربراي اجراي این فن از آزمودنی خواسته شد که تصویري از موقعیت ).2010

تصویر مطلوب و بدون  ،پایین آن ،و سفید تجسم کند و در گوشه ي سمت چپ هنامطلوب به صورت سیا

روي تصویر  اضطراب را رنگی قرار دهد و با سرعت زیاد و در حد گفتن کلمه ي سوئیش تصویر مطلوب را

لوب تار و تارتر می شود تا نهایت محو تصویر نامط راین کار را تکرار کند و در هر بار تکرا کشد ونامطلوب ب

انجمن این راهبرد از طریق مجموع نمرات هر فرد در پاسخ به سواالت دو پرسشنامه ي  میزان اثر شود.

) به نقل از فتحی 2000کانور (و ترس اجتماعی ) به نقل از کراسک و همکاران 2013مریکا (روانپزشکی آ

ش تفاوت نمرات در پی گیري می شود.  پس آزمون اندازه در مرحله ي پیش آزمون و )1388آشتیانی (

  این فن را روشن می سازد. آزمون وپس آزمون میزان اثربخشی

در اغلب ترس هاي مرضی، حس هاي متقارن  :وي/ کا ديفن  و عملیاتی تعریف مفهومی

ایجاد  شوند که یادآوري تصویري از یک حادثه ي آسیب زا، باعثمی  ساخته )وي کا( 2حسی دیداري/

درمان ترس هاي مرضی، ارتباط حس هاي  در وي/کا ديفن واکنش ترس می شود. ان.ال.پی با اجراي 

) این روش می 1975( را تفکیک و جدا می کند و طبق گفته ي بندلر و گریندر حسیمتقارن دیداري/ 

دا شدن یا ج "تواند ترس مرضی و پاسخ هاي ناخوشایند را کمتر از یک ساعت درمان کند. اصطالح 

 ).1020کري نرانا، به دیدن یک خاطره از نقطه نظر دیگران به جاي اول شخص اشاره دارد ( " 3دیسو

اول یک سینماي آشنا تجسم ردیف براي اجراي این فن از آزمودنی خواسته شد که خود را در صندلی 

                                                
1. swish pattern 
2.Visual/Kinaesthetic synaesthesia  
3. dissociation 
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عد از خودش جدا شده و در کند که دارد به عکس سیاه و سفید آنچه که از آن می ترسد، نگاه می کند و ب

ردیف وسط و بعد در ردیف آخر و نهایتا به اتاق پروژکتور می رود و خودش را از باال نگاه می کند و بعد 

 فیلمی از محرك ترسناك پخش می کند و با عقب بردن و سرعت دادن و خنده دارکردن آن از ترس خود

 هر فرد در پاسخ  به سواالت دو پرسش نامه ي اثر این راهبرد از طریق مجموع نمرات میزانمی کاهد. 

و ترس از  ) به نقل از کراسک و همکاران2013مریکا (س هاي مرضی خاص انجمن روانپزشکی آشدت تر

ي پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیري می شود.  در مرحله )1998( هیواودونو و زیمانسکی عنکبوت

   این فن را می رساند. و پس آزمون میزان اثربخشی آزمون نمرات این پرسشنامه ها در پیش تفاوت
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 مقدمه -2-1

    ترس ها واکنش انطباقی و سریع می باشند که پاسخی قدرتمند براي یک تهدید قریب الوقوع ایجاد 

ور شدید ترس به موضوعات یا ظه وهستند . ترس هاي مرضی با انطباق و سازگاري کمتر همراه می کنند

بودن ترس ها مورد قبول  و مفید موقعیت هایی در غیاب خطر متناسب با آن می باشند. اگرچه کاربردي

مخبر  ).2009 1کوئلیو و پارکیز،( می باشد اما ماهیت ترس هاي مرضی بحث برانگیز و چالش انگیز است

یا ترس مرضی اجتماعی به  طراب اجتماعی) نقل می کنند که اختالل اض1393( دزفولی و همکاران

؛ 2009، 2( لمپایج ترین بیماري هاي روان شناختی عنوان یک اختالل از طبقه ي اختالل اضطرابی از ر

 ) و سومین اختالل روانی از نظر شیوع در میان جمعیت عمومی است2006و همکاران،  3گارسیا لوپز

به طور شیوع کلی این اختالل را  2000آمریکا در سال ) و انجمن روان شناسی 2008و همکاران،  4فهم(

بعد از اختالل افسردگی اساسی و وابستگی به الکل در جایگاه سوم قرار  درصد، برآورد کرد و13تقریب 

   .)2008، 5نیکلسون(      دارد

 ؛مرضی خاص هستند که در مرحله ي رشدي شروع می شوندهاي یک نوع دیگر ترس مرضی، ترس 

آغاز آنها در کودکی صورت می گیرد. اطالعات اندکی که در  ،لعکس ترس هاي مرضی موقعیتیایعنی ب

نشان می دهد که برخالف سایر اختالالت اضطرابی شدت این نوع از ترس  ،مورد این نوع ترس وجود دارد

در . )4139؛ ترجمه ي گنجی، 1520 6سادوك، سادوك، روئیز،( بت می ماندها از کودکی تا بزرگسالی ثا

                                                
1. Coelho and  Purkis 
2. Lampe 
3. Garsia-Lopez 
4. Fehm 
5. Nicholson 
6. Sadock, Sadock, Ruiz  
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این فصل که از دو بخش عمده تشکیل شده است ابتدا به ادبیات و مستندات در حوزه ترس مرضی و 

سابقه و پیشینه  هم چنینکالمی پرداخته شده است -ی و نیز رویکرد برنامه ریزي عصبیروش هاي درمان

ر درمان ترس هاي ي پژوهشی قرار داده شده است و پژوهش هایی که در راستاي اجراي فنون ان.ال.پی د

  مرضی اجتماعی و خاص اجرا شده است، به ترتیب تاریخ ذکر شده اند.  

  اختالالت اضطرابی - 2-2

ه شده است. ی انبوهی ارائیه هاي روان شناختیده ي مهم است که درباره ي آن نظراب یک پداضطر

 علم عصب شناسیتمرکز بر و نیز در تحقیقات م در نظریه ي روان پویایی " 1اضطراب" اصطالح ،اینبر بنا

رفتاري قرار دارند، نقش مهمی ایفا کرده اند.  - و انواع مکاتب فکري که به شدت تحت تاثیر اصول شناختی

و معموال مزمن و در مقابل درمان مقاوم هستند.  می باشند اختالالت اضطرابی با عوارض متعددي همراه

شده از اختالالت روانی مرتبط با یکدیگر اما متمایز از اختالالت اضطرابی را می توان خانواده اي، تشکیل 

) فوبیاي 3) آگورا فوبیا (2( 2) اختالل وحشت زدگی1اختالل اصلی هستند: ( 5هم دانست که شامل 

 3) اختالل اضطراب تعمیم یافته5ترس مرضی اجتماعی) و () اختالل اضطراب اجتماعی (4(خاص 

 )1394نجی، ؛ ترجمه ي گ1520 ك و همکاران،(سادو

  و ترس مرضی اضطراب تفاوت ترس ،2- 2- 1- 

  ر دهنده است، اخطار می کند که خطر در کمین است و فرد را قادر طراب یک سیگنال هشدااض

ورد. ترس یک سیگنال هشدار دهنده ي راي مقابله با خطر را به عمل در آمی سازد تا اقدامات الزم ب

عبارت است از پاسخ به یک تهدید شناخته شده، د. ترس راب تفکیک شوطمشابه است اما باید از اض

اضطراب واکنش به یک تهدید ناشناخته، خارجی و معین که در اثر تعارض به وجود نیامده است؛ اما 

مد. وقتی اولین تمایز بین این دو به صورت تصادفی پیش آهم یا حاصل از یک تعارض می باشد. مب درونی،

طراب اض ،نی، ترس معنی می دهد به اشتباهرا که در آلما "angst"آلمانی کلمه ي مترجم آثار فروید   

                                                
1. anxiety 
2. panic disorder 
3. generalized anxiety disorder 
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واپس  1اضطراب به یک شیء( ز اضطراب از ترس توجهی نکردیترجمه کرد، خود فروید به جزئیات تما

رانده و ناخودآگاه و ترس به یک شیء شناخته شده و خارجی ربط داده می شد). تفکیک ترس از اضطراب 

ر ، واپس رانده و داخلی که به یک شیء دیگزیرا ترس توسط یک شیء ناخودآگاه باشد دشوارممکن است 

نیز ممکن است به وجود بیاید. با این حال به عقیده ي  )2بجاییجادر دنیاي خارج جابجا شده است (

نظریه پردازان بعد از فروید، جداسازي ترس از اضطراب از لحاظ روان شناختی قابل توجیه است. وقتی 

رد در حال عبور از خیابان است و یک اتومبیل با سرعت به طرفش می آید هیجانی را احساس می کند ف

(سادوك و  متفاوت است ،در حضور چند نفر ناشناس تجربه می کندکه با احساس ناراحتی که در جمع 

هاي ترس ها به دو دسته ي اصلی تقسیم می شوند. ترس  .)1394؛ ترجمه ي گنجی،2015 ،همکاران

شعاع لبالفاصله تحت ا ،مرضی و اضطراب. ترس مرضی آن هایی هستند که وقتی فرد چیزي را می بیند

تدریج ترس را می سازد تا جایی که افراد در ه ترس قرار می گیرد و اضطراب فرآیندي آهسته تر دارد و ب

ي ترجمه؛ 2008، بندلر(ار دهنده و طاقت فرسایی را دارند ذهن خود تصاویري می سازند که پیامدهاي آز

همه ي ما  .اضطراب و ترس یک احساس طبیعی براي انسان به حساب می آید ).1392سپانلو و گنجی، 

آن را وقتی با موقعیت هاي تهدید کننده یا دشوار روبرو می شویم؛ تجربه می کنیم. زمانی که اضطراب 

می نامیم، اگر یک پاسخ سریع به  3نگرانیحاصل یک مشکل ادامه دار مانند مشکالت مالی باشد ما آن را 

ما به آن  ،مانند نگاه به پایین از باالي یک صخره یا مواجهه با یک سگ خشمگین ،تهدیدي ناگهانی باشد

که به ما کمک مفید باشند  ،واژه ي ترس را می دهیم. بطور معمول هر دوي ترس و اضطراب می توانند

هراس از موقعیت  ،کنیم و هوشیار باشیم. اما ترس هاي مرضیمی کنند از موقعیت هاي خطرناك پرهیز 

) 2000( 4لیت .)1392(پیوندي،  هایی است که خطرناك نیستند و اغلب مردم آنها را مشکل زا می دانند

فرض کنید شما بر روي یک پل که «یز را با یک مثال روشن می کند: ) این تما2005( 5به نقل از جمر
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شی در پایین را نگاه می کنید. آیا لرز ،قطار قرار دارید. شما در ترن داخل ،دارد آب زیادي زیر آن جریان

دال بر اینکه شما ممکن است در آب بیفتید. اگر ترس  ؛ه، ترسی وجود داردزانو هایتان حس می کنید؟ بل

ب اضطراب پریدن باعث می شود که شما اصال روي پل نمی رفتید و نهایتا اضطرا ،مرضی داشته باشید

اینجا چه کار می کنم؟ چرا اصال من اینجا باعث می شود که شما مدام از خود بپرسید که من  ،وجودي

  »هستم؟

  ترس هاي مرضی 2- 3- 

نام خداي ترس در اساطیر یونانی است که با زدن  " 1فوبوس "، برگرفته از واژه یونانی ترس مرضی

ترس ز . ان در صحنه ظاهر می شده استنقاب به صورت و پوشیدن زره بر تن، براي ترساندن دشمنا

  یاد  "اختالالت اضطرابی "و زیر مجموعه  " 2عصبی"باحث روانشناسی به عنوان بیماري در م مرضی

ترسی دائمی از بعضی اشیا  ترس مرضی )1374( تالیف آزاد "آسیب شناسی روانی "می شود و در کتاب 

و بی تناسب با جدي بودن واقعی آنها اغراق آمیز  یا موقعیت ها که هیچ خطر واقعی براي تشخیص نداشته

به باور روانشناسان، اغلب افراد ممکن است ترس هاي بی دلیل کمی داشته  .شده، تعریف شده است

می پذیرند که هیچ دلیلی وجود ندارد  اغلب تالافراد مب. این ترس شدید است ترس مرضی باشند اما در

خود را از آن رها سازند و اگر به  ،اما بیان می کنند که قادر نیستند ،دنیا موقعیتی بترس ءکه از چنین شی

بدان نزدیک شوند، اضطراب بر آنان مستولی شده و  ،جاي اجتناب از موقعیت ترس آور، کوشش کنند

د (غیاثوند، حسینی ممکن است به احساس خفیف ناراحتی و فشار، تا حمله اضطرابی شدید منتهی شو

  ).1395خواه، 

  ترس هاي مرضی ریشه ي 2- 3- 1- 

کارشناسان نظرات متفاوتی درباره ي ریشه ي ترس هاي مرضی دارند. برخی از آن ها براین باورند 

شوخی در کودکی که باعث ترس فراوان شده یک ؛ مثل می باشندکه ترس ها نتیجه ي حوادث سخت 
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ایم. براي  ها را آموزش دیده است. برخی دیگر بر این باورند که ترس ها واکنش هایی هستند که ما آن

ترس فراوان اطرافیان بزرگسالش را از مارهاي سمی می بیند و آن را  ،دو سالهمثال هنگامی که کودکی 

) سالگی 7 تا 3(سالهاي پیش دبستانی  .)1391؛ ترجمه ي قهرمانی، 2008 (ردي و برتون، یاد می گیرد

این  که در اتیترس از حیوان نین، بی نهایت متنوع اند.سهاي این  ترس. الهاي ترس نامیدشاید بتوان سرا 

نیاز، (بی ب برسانندتوانند به انسان آسی تند که میهس مثل گرگ حیواناتی رواج دارد، سنین بیشتر

که در دوران کودکی بیشتر  شایع تر هستند،  خفیف بیان می کند که ترس هاي )2008( 1پالمر .)1386

دوره ي استرس زا در زندگی  دید می شوند. مردم بیشتر ترس ها را بعد از یکسالگی ناپ 6اکثر آنها تا 

ر اواخر ا ي مرضی می توانند دهاما پاسخ مشخصی براي این تداوم وجود ندارد. ترس  رند؛می گیپیش 

   سن بلوغ به دنبال یک وضعیت و یا رویداد ترسناك ایجاد شوند. این نوع ایل نوجوانی و کودکی یا او

در مواجهه با یک موقعیت یا یک منبع  ،توسط کودك ،والدینا همچنین با دیدن پاسخ وحشت ترس ه

  آموخته شوند.  ،ترس

  میزان شیوع ترس هاي مرضی - 2- 2-3

  حدود یک دهم افراد در مرحله اي از زندگی خویش دچار اضطراب مشکل آفرین یا ترس هاي مرضی 

ات صورت گرفته قتحقی. )1392پیوندي، ( ن درمان نمی شوندبا این وجود اغلب این افراد خواها ،می شوند

اولین  ،مرضیي س ها می دهد که اختالالت اضطرابی و ترتوسط مؤسسه بین المللی سالمت روان نشان 

درصد  18مشکل زنان در آمریکا و دومین مشکل مردان بعد از سوء مصرف مواد و الکل می باشند. حدود 

میلیون نفر از اختالالتی مانند حمالت هراس، ترس هاي مرضی یا اختالالت  50جمعیت آمریکا یا بیش از 

رایج ترین اختالالت روانی در آمریکاست و مرضی از ي ترس ها ).1520 ،2بورن( دیگر رنج می برنند

کننده ختالالت مشکل زا و گاهی زمین گیردرصد جمعیت به این ا 10تا  5تخمین زده می شود که حدود 

  ).1394ترجمه ي گنجی، ؛ 2015و همکاران،  سادوكتند (مبتال هس
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      زیست شناختی ترس مرضی  3-2- 3- 

ترس مرضی و اختالل استرس پس از سانحه بخشی از مجموعه ي اختالالت نگرانی و تشویش 

هسته ي بادامی رد، خاطرات در بخش هر دوي این موادو ساختاري شبیه به هم دارند. در هر  هستند و

بخش بادامی شکل کوچکی در  .)1139؛ ترجمه ي قهرمانی، 2008 می شوند (ردي و برتون، حبس ،1مغز

 گیري بجنگ یا بگریز را به عهده دارد. بادامه سریع و بدون آگاهی که مسئولیت تصمیم است (بادامه) مغز

وقتی که تنها افراد حیاتی است.  ،شرایط خطر، سرعت کار میکند، چون در محافظت از بخش خودآگاه

  بینید (دویدن، فرار، پس کشیدن) متوجه  واکنش بدن خود و تأثیر بادامه بر آن و بر رفتار خود را می

  2.د که بادامه چه دستوري داده استنشو می

  اهمیت درمانی ترس هاي مرضی -2- 3- 4

ند و ایجادشان دار النی و بدون اطالع از منشعاحساس ترس و اضطراب را به مدت طو برخی از افراد

بی اطالع هستند. مقابله با این  ،که چه زمانی نیز این احساسات به پایان خواهند رسید بنابراین از این

      گاهی  ،ادراما اف وضعیت بسیار دشوارتر بوده و معموال نیاز به کمک از جانب شخص دیگري دارند.

    آنها دیوانه اند ،فکر کنند ،چون فکر می کنند دیگران ممکن است ،خواست کمک کنندنمی خواهند در

). اختالالت اضطرابی اغلب بدون درمان در شخص باقی می مانند؛ چون که افراد تالش 1392( پیوندي،

از قبیل اجتناب از توجه  3می کنند تا خودشان با آن مقابله کنند. در این حالت مردم رفتارهاي امنیتی

ش می گیرند. در برخی موارد اجتناب و فرار کردن از آن کردن و نگاه کردن به موقعیت ترس آور را در پی

شود چه این نوع رفتارها باعث می موقعیت یکی از این رفتارهاي امنیتی براي فرد محسوب می شود. اگر 

به ولی باعث حفظ و افزایش ترس با گذشت زمان می شود. درمان  ؛امنیت خود را تامین کند ،شخص

مواجهه شود و رفتارهاي امنیتی خود را متوقف سازد (پالمر،  تا با ترس خودشخص کمک می کند 

2008.(  
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       The aim of this study was to determine the effectiveness of neuro-linguistic programming approach in 
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volunteers, were selected in each dependent variable And randomly, 15 people in the control group and 15 

people in test group was placed. The data in the pre-test and post-test were collected with the Social Phobia 

Inventory of America Psychiatric Association(Severity Measure for Social Anxiety Disorder -Adult) and the 

Kanor social phobia inventory To measure the social phobia variable. Also, the data in the pre-test and post-

test were collected  to measure the variable phobia of animals with Inventory of America Psychiatric 

Association (The Severity Measure for Specific Phobia—Adult) and fear of spiders questionnaire Szymanski 

and  O'donohue.The obtained information were analyzed by using univariate analysis of covariance. Results 

showed that the average post-test for social phobia variable is less than the average pre-test in the 

experimental group. Accordingly, it can be concluded that the swish pattern is effective In the treatment of 
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