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های ناسازگار اولیه و ابرازگری هیجان در افراد مبتال و غیر  ی تنظیم هیجان، طرحواره هدف این مطالعه، مقایسه

ی بیماران مبتال به  ی آماری شامل کلیه مقایسه ای و جامعه-مبتال به اختال  پانیک بود. روش این پژوهش از نوع علی

اکز روانپزشکی و روانشناسی استان اردبیل مراجعه کرده و اختال  به مر 59ی دوم سا   اختال  پانیک بود که در نیمه

نفر با روش نمونه گیری  03پانیک آن ها توسط روان پزشک یا روانشناس تشخیص داده شده بود، که از این جامعه، 

مین روش ی افراد عادی به عنوان گروه مقایسه به ه نفر نیز از جامعه 03غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند و تعداد 

انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نشانه های اختال  پانیک لیبوویتز، تنظیم هیجان گروس و 

( استفاده شد. اطالعات بدست آمده با استفاده از EEQجان، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و ابرازگری هیجان) 

ی آن  ل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تنظیم هیجان و دو مؤلفهتحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه وتحلی

در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معناداری وجود دارد. به این صورت که گروه بیمار نسبت به گروه سالم تنظیم 

گار اولیه و هیجان، ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و فرونشانی تنظیم هیجان پایین تری دارند. بین طرحواره های ناساز

ی آن در دو گروه بیمار وسالم نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. به این صورت که گروه بیمارنسبت به گروه  پنج حوزه

ی بریدگی و طرد، خودمختاری و عملکرد مختل، محدودیت های مختل،  های ناسازگار اولیه، پنج حوزه سالم طرحواره

ی ابرازگری هیجان و مؤلفه های آن  و بازداری باالتری دارند. درمقایسهدیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد 

بین دو گروه سالم و بیمارنیز تفاوت معناداری مشاهده شد. به این صورت که گروه سالم نسبت به گروه بیمار در 

هیجان منفی گروه ی باالتری کسب کردند. و از نظر ابراز  ابرازگری هیجان، ابراز هیجان مثبت و ابراز صمیمیت نمره

توان این طور نتیجه گیری کرد که افراد مبتال به اختال  پانیک  ی باالتری دارند. می بیمار نسبت به گروه سالم نمره

گیرند و  ی بیشتری می های ناسازگار اولیه نمره نسبت به افراد سالم تنظیم هیجان پایین تری دارند، در طرحواره

 ابرازگری هیجان پایینی دارند. 
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 مقدمه -6-6

از شایع ترین اختالالت روانپزشکی در جمعیت عمومی است که به طور مشخص ، اختالالت اضطرابی 

اختالالت اضطرابی  DSM-5در . أثیر قرار می دهددگی فرد را تحت تاجتماعی و کیفیت زن، عملکرد روانی

اضطراب اجتماعی ) فوبی اختال  ، 0فوبی خاص ، 2اللی انتخابی ، 1شامل : اختال  اضطراب جدایی 

اختال  اضطرابی ناشی از مواد/ ، 7اختال  اضطراب فراگیر، 6آگورافوبی، 9اختال  وحشتزدگی ، 4اجتماعی(

اختال  اضطرابی مشخص دیگر و اختال  ، 5اختال  اضطرابی ناشی از بیماری جسمانی دیگر، 8دارو

حشتزدگی غیرمنتظره ی مکرر را فرد حمالت و، در اختال  وحشتزدگی. اضطرابی نامشخص می باشد

تجربه می کند و همواره در مورد دچار شدن به حمالت وحشتزدگی بیشتر یا تغییرات در رفتارش به 

اختال  وحشتزدگی با سطوح باالی ناتونی . نگران است، صورت ناسازگارانه به علت حمالت وحشتزدگی

، ) انجمن روانپزشکی آمریکا. ارتباط داردجسمانی و هزینه های مالی قابل مالحظه ، شغلی، اجتماعی

در بسیاری اختالالت اضطرابی از جمله جمعیت هراسی و هراس های  حمالت وحشتزدگی. ( 2310

ود نمایانی در عالیم بهب، اکثر بیماران در صورت درمان. دیده می شود OCDو حتی  PTSD، اختصاصی

 -ترین تاثیر را دارد دارودرمانی و درمان شناختیپیدا می کنند و دو درمانی که بیش اختال  وحشتزدگی 

 . ( 2319 ترجمه رضاعی،  ،13و روئیز ) کاپالن و سادوک. رفتاری است

، تنظیم هیجان شامل ایجاد افکار و رفتارهایی است که به افراد آگاهی می دهد چه نوع هیجانی دارند

، اختال  در تنظیم هیجان ها. ابراز نمایند چه هنگام این هیجان در آنها پدید می آید و چگونه باید آن را

از مسائل و مشکالتی هستند که دامنه ی دشواری های بیمار مضطرب را گسترش داده و تصمیم گیری 

                                                             
1 . separation anxiety disorder 
2 . selective mutism 
3 . specific phobia 
4 . social anxiety disorder (social phobia) 
5 . panic disorder 
6 . agoraphobia 
7 . generalized anxiety disorder 
8 . substance/medication-induced anxiety disorder 
9 . Anxiety disorder due to another medical condition 
10 . kaplan, sadock, Ruiz 
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ه با توجه به پیشین. برای حل مشکالت ناشی از اختال  و درمان اختال  های اضطرابی را سخت می کند

، بر آن اثر دارد ) علیلو ردی است که اختال  پانیک های پژوهشی موجود تنظیم هیجان یکی از موا

 . ( 1059، بیات، خانجانی

آسیب رسانی تعریف می شوند که در ابتدای -طرحواره ها به عنوان الگوهای هیجانی و شناختی خود

. (2330، 1ویشار، کلوسکو، ) یانگ. رشد و تحو  در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند

طرحواره های ناسازگار اولیه  و راه های ناکارآمدی که بیماران از طریق آن ها یاد می گیرند با دیگران 

افسردگی و سوء مصرف مواد و اختالالت ، اغلب زیربنای نشانه های مزمن اختالالت اضطرابی، کنار بیایند

 . ( 1051، تنی به شمار می روند ) ایل بیگی قلعه نی –روان 

سبک های ابراز هیجان نیز از حیطه های مهم تمرکز در آسیب ، ه های گوناگون هیجاندر بین حیط

بدون ، ابرازگری هیجان به نمایش بیرونی هیجان. ( 2336، 2شناسی و روان درمانی است ) چان و هورنفر

می بدنی یا رفتاری ( اطالق ، کالمی، توجه به ارزش ) مثبت یا منفی ( یا شیوه ی تجلی آن ) چهره ای

در ابرازگری هیجان مرتبط هستند آسیب شناسی روانی با نقص . ( 1558، 0شود ) کرینگ و گوردون

در اختالالت اضطرابی نیز مبتالیان به اختال  هراس اجتماعی در ابرازگری هیجاناتشان . ( 1557، 4مکالی)

 . ( 2335، 9رپی، مشکل دارند ) اسپروون

طرحواره های ناسازگار ، این پژوهش مقایسه ی تنظیم هیجانباتوجه به مطالبی که بیان شد هدف از 

 . اولیه و ابرازگری هیجان در افراد مبتال به اختال  پانیک و افراد سالم می باشد

 بیان مسأله -6-9

. اغلب یک شرایط مزمن وناتوان کننده است و، یک اختال  اضطرابی رایج اختال  وحشتزدگی 

هجوم ، حمله وحشتزدگی. عود کننده اشاره دارد ی وحشتزدگی غیرمنتظرهاختال  وحشتزدگی به حمالت 

، ناگهانی ترس شدید یا ناراحتی شدید است که ظرف چند دقیقه به اوج می رسد ودر طو  این مدت

نشانه  11، نشانه 10از این . دهند   جسمانی وشناختی روی می ی نشانه 10چهار یا تعداد بیشتری از 

ترس از دست دادن کنتر  یا ، و دو نشانه شناختی هستند)یعنی، عرق کردن(، لبجسمانی )مثل تپش ق

                                                             
1 . Young,Klosko,Weishaar 
2 . Chan,Horneffer 
3 . Kring,Gordon 
4 . Mccullough 
5 . Sparrevohn,Rapee 
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ممکن ، از نظر فراوانی. فراوانی وشدت حمالت وحشتزدگی بسیار تفاوت دارند. ترس از مردن(، دیوانه شدن

یا هجوم های کوتاه حمالت ی یک بار هر بار به مدت چند ماه است حمالت نسبتا مکرر مثل هفته ا

ر ی چند هفته یا چند ماه بدون هرگونه حمالت یا با حمالت  نه چندان مکر )مثال روزانه(به فاصلهمکررتر

ماهه برای  12در کل جمعیت برآورد شیوع  .وجود داشته باشد، )مثال ماهی دوحمله(ظرف چند سا 

ونوجوانان درصد در بزرگساالن  0تا 2اختال  وحشتزدگی در ایاالت متحده وچند کشور اروپایی تقریبا 

میانگین سنی هنگام . به این اختال  مبتال می شوند، 2:1به میزا ن تقریبا ، زنان بیشتر از مردان. است

های تجربیات کودکی گزارش. سالگی است 24تا  23، شروع اختال  وحشتزدگی در ایاالت متحده

اغلب . اضطرابی است از انواع دیگر اختالالت تر جنسی وجسمی در اختال  وحشتزدگی رایج کشی بهره

وحشتزدگی خود خبر  ی در چند ماه قبل از اولین حملهقابل شناسایی  زای افراد از عوامل استرس

نظیر ، مرتبط با سالمت جسمانی زای میان فردی و عوامل استرس زای )مثل عوامل استرس. دهند می

باور بر این است . رگ در خانواده(یا م، بیماری، تجربیات منفی در ارتباط با داروهای غیرمجاز یا تجویزی

)انجمن روانپزشکی . که ژن های متعددی موجب آسیب پذیری در برابر اختال  وحشتزدگی می شوند

 (2310، ترجمه سید محمدی، آمریکا

نظیم هیجان به ت. است کالت افراد مبتال به اختال  وحشتزدگیناتوانی در تنظیم هیجان یکی از مش 

، 1بنونتو، کریستنسن، گراس، )بارتها اشاره دارد تعدیل تجربه و ابراز هیجان، ها توانایی فهم هیجان

شود که  یای م راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانه ی ق مد  گروس تنظیم هیجان شامل همهطب. (2331

رفتاری وشناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می، حفظ و کاهش مؤلفه های هیجانی، برای افزایش

لیو ، یان، سونگ، زانگ، تعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد)چن، توانایی فهم هیجاناتشود و به 

نظریه های مختلف بر سر ، در حالی که تعاریف گوناگونی از تنظیم هیجان وجود دارد. (2319، 2وهمکاران

ارزیابی  ط به الف( آگاهی وشامل مهارت های مربو، این مطلب توافق دارند که تنظیم هیجان موثر

( 2338، 0)برکینگ. ها و ج(استفاده سازش یافته )انطباقی( از هیجان هاست ب(تنظیم هیجان، ها هیجان

دهند که تنظیم هیجان از مؤلفه های روان شناختی است که اغلب  با حساسیت  پژوهش ها نشان می

، 1داقترز و لیجوز، گراتز ،تا ، مکدرموت، 2335، 4پد نالت و گراتز، استیپلمن، اضطرابی همراه است )تا 

                                                             
3. Barrett, Gross, Christensen, Benvenuto 

4. Chen,Zhang,Song,Yuan,Liu & et al 

5. Berking 

6. Tull,Stipelman,Pedneault&Gratz 
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)انجمن روانپزشکی ری است برای شروع حمالت وحشتزدگیو حساسیت اضطرابی عامل خط. (2335

( در پژوهشی دریافتند که افراد مبتال به وحشتزدگی و اضطراب 2335تا  وهمکاران ). (2310، آمریکا

ایل ، اکبری، قاسم پور، مشهدیپژوهش . خود دارند یها جانیه میدر تنظ یا دهیمشکالت عد ریفراگ

تنظیم هیجان به  های ( نشان داد که ارزیابی مجدد به عنوان یکی از مولفه1052بیگی و حسن زاده )

، شئو، همچنین پژوهش آندریسکو. جتماعی می باشدصورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی اضطراب ا

(  GADه افراد دارای اختال  اضطراب فراگیر ) ( نشان داد ک2319) 2والکر و همکاران، گراس، تودراسکو

از تنظیم هیجان مانند افراد عادی برخوردار نیستند و نورون های مغزی این افراد نیز در زمینه ارتباط 

 . از سطوح پایین تری برخوردار است، 0عملکردی

طبق نظر بک . افراد است 4ساختار های شناختی، از جمله عوامل اساسی در ایجاد و حفظ یک اختال  

اسی ترین سطوح شناختی توجه نمود باید به طرحواره های  ناسازگار اولیه به عنوان پایه ای ترین و اس

که از طریق آن افراد  شوند طرحواره به عنوان یک چارچوب سازمانی تعریف می. (2330، وهمکاران 9)بک

اولیه معموال بی قید وشرط و بنابراین طرحواره های ناسازگار . احساساتشان درباره زندگی را می سازند

ناسازگار اولیه باز نمایی های معتبری از تجارب ناخوشایند  های اساسا طرحواره. بسیار انعطاف ناپذیرند

 به این خاطر که طرحواره های ناسازگار اولیه در دوران اولیه زندگی ایجاد می شوند، دوره کودکی هستند

، )یانگ. کنند دیدگاه خود درباره دنیا را مشخص میواغلب خودانگاره و  آن ها عادی وانکارناپذیر هستند

 کند یانگ هجده طرحواره ناسازگارانه را در قالب پنج حوزه طرحواره معرفی می .(2330، 6ویشار، کلوسکو

محرومیت  -0، بی اعتمادی/ سوء رفتار -2، رها شدگی / بی ثباتی-1که عبارتند از : بریدگی و طرد )

 –وابستگی  -6خودمختاری و عملکرد مختل )، انزوای اجتماعی / بیگانگی ( -9، نقص/ شرم -4، هیجانی

محدودیت ، شکست ( -5، خود تحو  یافته  -8، آسیب پذیری نسبت به ضرر/ بیماری -7، بی کفایتی

خویشتن داری و خود انظباطی ناکافی ( دیگر جهت  -11، استحقاق / بزرگ منشی -13های مختل )

پذیرش جویی / جلب توجه ( و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری  -14، ایثار -10، اطاعت -12) مندی

 -18، جویی افراطی معیارهای سرسختانه / عیب -17، یبازداری هیجان -16، منفی گرایی / بدبینی -19)

از هیجان شوند سطوحی  وقتی که برانگیخته می، ها ساختارهای شناختی طرحوارهترین  ژرف. تنبیه (

                                                                                                                                                                                         
7. Mc Dermott, Daughters, Lejuez 
2 . Andreescu, Sheu, Tudorascu, Walker& et al 
3 . Functional connectivity 
4 . cognitive structures 

2. Beck 

4. Klosko, Weishaar 
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منتشر می شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکا  مختلفی از آشفتگی های روان شناختی نظیر 

با افزایش شیوع طرحواره . (1084، )لطفی. شود ضات بین فردی و مانند آن میتعار، اضطراب، افسردگی

. (2337، 1تریون، کلمناس، )سلیگمنیابد  یوع برخی از اختال  ها افزایش میش، های شناختی ناسازگار

( نشان داد که طرحواره های آسیب پذیری در برابر بیماری یا گزند و 2319پژوهش کواک و سیونگ )

 . در میان بیماران مبتال به اختال  وحشتزدگی وجود دارد گرییقربان-خود

ابرازگری . باشد یم 2جانیه  یسبک ابرازگر یمرتبط با اختال  وحشتزدگ یها ریاز متغ گرید یکی

بدون توجه به ارزش مثبت یا ، به نمایش بیرونی هیجان، اصلی هیجان یهیجان به عنوان یکی از مؤلفه ها

( 1558، 0گوردون، نگیشود)کر یبدنی یا رفتاری( اطالق م، کالمی، منفی یا شیوه تجلّی آ ن )چهره ای

ژست ها و حرکات ، صدا، تغییرات چهرهابراز هیجان شامل تغییرات رفتاری همراه هیجان نظیر ، همچنین

، گراسباشد)یاز ابراز هیجان مهایی هیاگریز نمون گریه کردن، اخم کردن، لبخند زدن. استن بد

کرده ا  مطرح هیجانی ابرازگری در اساسی سه بعد (1553)4امونز و کینگ. (2333,گراس وهمکاران 1557

مطالعات نشان داده اند . صمیمیت است ابراز و منفی هیجان ابراز، مثبت هیجان ابراز بعد شامل سه این. ند

. ابراز هیجان با پیامدهای مرتبط با سالمت جسمانی و روان شناختی در ارتباط می باشند های که سبک

ازبین ، (نشان داد1050خسروی وبنی جمالی )، پژوهش شاهی صدرآبادی. (1054، بمانی یزدی، )حسنی

گری هیجانی نمی تواند به عنوان شاخصی برای تمایز افراد مبتال به اختال  ابراز، سبک های ابراز هیجان

 . وسواسی اجباری با اختال  شخصیت وسواسی باشد

ا  زیر است: آیا بین تنظیم این پژوهش درصدد پاسخگویی به سو، باتوجه به مطالبی که عنوان شد

افراد مبتال به اختال  پانیک  و  طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک ابرازگری هیجان در، هیجان

 غیرپانیک تفاوت معناداری وجود دارد؟

 ضرورت و اهمیت پژوهش -6-9

شغلی و جسمانی هزینه های مالی قابل ، ی با سطوح باالی ناتوانی اجتماعیاختال  وحشتزدگ    

راد مبتال به اف. مالحظه و بیشترین تعداد مالقات های پزشکی در بین اختالالت اضطرابی ارتباط دارد

از کار یا مدرسه ، رای مراجعه به پزشک وبخش اورژانساختال  وحشتزدگی ممکن است به طور مکرر ب

غیبت کنند که می تواند به بیکار شدن یا ترک تحصیل منجر شود و هزینه های اقتصادی بر جامعه 
                                                             
1. Seligman,Schulman, Tryon 
2 . emotional expressiveness style 

3.  Kring ,Gordon 

4. King, Emmons 
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م دادن تکالیف روزمره  یا افراد مبتال به اختال  وحشتزدگی ممکن است درمورد توانایی انجا. تحمیل کند

داروهای تجویزی یا ، مصرف بیش از حد داروها مثل الکل، حمل کردن عوامل استرس زای روزانهت

ه قصد کنتر  کردن یا رفتارهای افراطی ب، حشتزدگیداروهای غیر مجاز  برای کنتر  کردن حمالت و

به اختال  در کارکرد های فرد  نگرانی های فراگیر وجود داشته باشدکه منجر، حمالت وحشتزدگی

اختال  وحشتزدگی به طور قابل مالحظه ای با چندین نشانه و بیماری جسمانی عمومی همزمان . شود می

1 بیماری ریوی انسدادی مزمن ) ،آسم، پرکاری تیروئید، بی نظمی های قلب، است  که سرگیجه
COPD 

ت وحشتزدگی با میزان باالتر اقدامات حمال. و نشانگان روده ی تحریک پذیر از آن جمله هستند(

که نشانه های  افراد مبتال به اختال  وحشتزدگی، اردخودکشی و اندیشه پردازی خودکشی ارتباط د

بودن ، بودن در فضاهای باز، استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، آگورافوبی دارند از موقعیت هایی مثل

که منجر به رفتارهای اجتنابی از موقعیت های اجتماعی در مکان های بسته می ترسند ومضطرب هستند 

از جمله اختالالت ، دهند ی اختالالت روانی که باهم روی می حمالت وحشتزدگی در زمینه. شود می

و اختالالت ، پریشی اختالالت روان، اختالالت مصرف مواد، اختال  دوقطبی، اختالالت افسردگی، اضطرابی

و پاسخ ضعیف تر به درمان ارتباط ، نی اختالالت و گرایش به خودکشیمیزان باالتر همزما، شخصیت

ی  بیشتر از حمالت با نشانه، ی کامل معموالً با حالت مرضی حمالت وحشتزدگی با نشانه، همچنین. دارند

. ناتوانی بیشتر و کیفیت پایین زندگی (، ی بیشتر از مراقبت بهداشتی محدود ارتباط دارند) مثل استفاده

ماهه برای اختال  وحشتزدگی در ایاالت متحده و چند کشور اروپایی  12برآورد شیوع ، ل جمعیتدر ک

لذا افزایش . (2310، )انجمن روانپزشکی آمریکا. درصد در بزرگساالن و نوجوانان است 0تا  2تقریباً 

کمک به  دانسته های ما درباره ی عوامل اثرگذار بر اختال  وحشتزدگی در پیشگیری و درمان آن و

 . افزایش سالمت جامعه مفید خواهد بود

هیجانات می توانند موجب افزایش یا کاهش توانایی فرد برای انجام کار ونگرش به زندگی وافزایش یا 

شواهد جدید در خصوص اختالالت اضطرابی نشان می دهد که ، کاهش آگاهی از نیازهای هیجانی شوند

( و 2338، 2هیمبرگ، )رودباوگ، اختالالت اضطرابی بوده عامل مهمی در، دشواری در تنظیم هیجان

افراد با نارسایی . (1555، 0)کرینگ و باچروسکیدهد زیربنای بسیاری از سایکوپاتولوژی ها را تشکیل می

                                                             
1. Chronic obstructive pulmonary disease  

2. Rodebaugh, Heimberg 

3.   Bachorowski 
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شم و خ، برای بیان هیجانات منفی خود )غم، کننددر تنظیم هیجان از تعارضات بین فردی اجتناب می

با انعطاف پذیری کمتری به وقایع محیطی متنوع ، کنندرا سرکوب می ها آننفرت (تالش نمی کنند و 

های خود نیستند و عواطف منفی زیادی را تجربه  قادر به کنتر  برانگیختگی، دهندپاسخ می

بنابراین ، شود افراد می روزمره این عوامل منجر به اختال  کارکرد در زندگی ، (2338، )آمستاترکنند می

 . هیجان در افراد مبتال به اختال  پانیک می تواند در کمک به این افراد مفید واقع شود بررسی تنظیم

های روان شناختی طرحواره های ناسازگار اولیه گوناگون آسیب پذیری خاصی را برای انواع آشفتگی 

های  نهگیری روان ب ی ادراک پدیده ها و شکلکنندو همچنین بر نحوهو آسیب پذیری شخصیتی ایجاد می

هسته اصلی آسیب  ، و همچنین شناختی و اجتماعی پدید آورد های روان تواند آسیب فرد موثر بوده و می

جنسی وسواس و ، اضطرابی، شناسی شخصیت و درماندگی ها ی روانشناختی نظیر اختالالت شخصیتی

ال  افراد مبتال به اختهای ناسازگار رهبنابراین شناخت طرحوا. (1554، )یانگ. مشکالت بین فردی هستند

 . ها می تواند مفید واقع شودو کمک به ایجاد تغییر در این طرحواره وحشتزدگی

های ابراز هیجان با پیامدهای مرتبط با سالمت جسمانی و روان مطالعات نشان داده اند که سبک

هایی در تشخیص دشواری ، باشندو افرادی که در ابرازگری هیجانی مشکل دارندشناختی در ارتباط می

رسد که افراد مبتال به اختال  پانیک در ابرازگری هیجانی به نظر می، احساس ها و توصیف آن ها دارند

بنابراین بررسی افراد ، شوددچار مشکل باشند واین منجر به اختال  هایی در عملکرد و روابط این افراد می

. شناخت بیشتر مشکالت هیجانی این افراد مفید باشدتواند در مبتال به پانیک از نظر ابرازگری هیجانی می

تواند در جهت کمک به درمان  همچنین مطالعه این متغیرها و تاثیر آن ها در اختال   وحشتزدگی می

 . بهتر اختال  وحشتزدگی مفید واقع شود

و سبک طرحواره های ناسازگار اولیه ، باتوجه به مطالبی که عنوان شد توجه به نقش تنظیم هیجان  

ابرازگری  هیجان  در شناخت هرچه بیشتر عوامل اثرگذار  بر اختال  وحشتزدگی مفید واقع خواهد شد و 

 . از این رو ضروری است این پژوهش انجام شود، چون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است

 متغیرهای پژوهشی  -6-4

 . ابتال و عدم ابتال به اختال  پانیک متغیر مستقل:

 . ابرازگری هیجان، طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانهای وابسته: متغیر
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 اهداف پژوهش -6-5

 :اهداف کلیالف( 

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک مقایسه تنظیم هیجان -1

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیکیسه طرحواره های ناسازگار اولیه مقا -2

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک، سبک ابرازگری هیجانمقایسه  -0

 :اهداف جزییب( 

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیکقایسه ارزیابی مجدد تنظیم هیجان م -1

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیکمقایسه فرونشانی تنظیم هیجان  -2

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیکمقایسه حوزه ی بریدگی و طرد  -0

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیکحوزه ی خودمختاری و عملکرد مختل مقایسه  -4

 . در افراد مبتال وغیر مبتال به اختال  پانیکمقایسه حوزه ی محدودیت های مختل  -9

 . در افراد مبتال وغیر مبتال به اختال  پانیکی ها یسه حوزه ی دیگر جهت مندمقا -6

 . در افراد مبتال وغیر مبتال به اختال  پانیکوش به زنگی بیش از حد و بازداری مقایسه حوزه ی گ -7

 . در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیکمقایسه ابراز هیجان مثبت  -8

 . ه اختال  پانیکدر افراد مبتال و غیر مبتال بمقایسه ابراز صمیمیت  -5

 . مقایسه ابراز هیجان منفی در افراد مبتال وغیر مبتال به اختال  پانیک -13

 پژوهش های هفرضی -6-1

 . بین تنظیم هیجان  افراد مبتال وغیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت معناداری وجود دارد. 1

اختال  پانیک تفاوت معناداری بین افراد مبتال و غیر مبتال به : در ارزیابی مجدد تنظیم هیجان 1-1

 . وجود دارد

بین افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت معناداری فرونشانی تنظیم هیجان : در  1-2

 . وجود دارد

بین طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت معناداری . 2

 . وجود دارد
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در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت معناداری ، بین حوزه ی بریدگی و طرد :2-1

 . وجود دارد

در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت ، : بین حوزه ی خودمختاری و عملکرد مختل2-2

 . معناداری وجود دارد

غیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت  در افراد مبتال و: بین حوزه ی محدودیت های مختل 2-0

 . معناداری وجود دارد

در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت معناداری : بین حوزه ی دیگر جهت مندی 2-4

 . وجود دارد

در افراد مبتال و غیرمبتال به اختال  پانیک وش به زنگی بیش از حد و بازداری :بین حوزه ی گ 2-9

 . ری وجود داردتفاوت معنادا

در افراد مبتال و غیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت معنا داری وجود بین سبک ابرازگری هیجان . 0

 . دارد

 . در افراد مبتال و غیرمبتال به اختال  پانیک تفاوت معناداری وجود داردبین ابراز هیجان مثبت :1 -0

 . به اختال  پانیک تفاوت معناداری وجود دارددر افراد مبتال وغیر مبتال بین ابراز صمیمیت :  0-2

 . در افراد مبتال وغیر مبتال به اختال  پانیک تفاوت معناداری وجود داردابراز هیجان منفی  بین:0-0

 تعاریف  نظری و عملیاتی -6-7

 اختالل پانیک: 

حمله ی . اختال  وحشتزدگی به حمالت وحشتزدگی غیرمنتظره ی عودکننده اشاره دارد 

که ظرف چند دقیقه به اوج می رسد و در هجوم ناگهانی ترس شدید یا ناراحتی شدید است ، وحشتزدگی

) انجمن  نشانه ی جسمی و شناختی روی می دهند 10طو  این مدت چهار یا تعداد بیشتری از 

 (.2310روانپزشکی آمریکا، ترجمه سید محمدی، 

 تعریف عملیاتی:

 ( 1584) اختال  پانیک لیبوویتزنشانه های  راد از مقیاس برای سنجش شدت اختال  پانیک  اف

 . از نوع فاصله ای است مقیاس متغیر مورد نظر. استفاده شد

 :تنظیم هیجان
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حفظ و ، تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانه ای می شود که برای افزایش 

هیجانی به کار برده می شود و به توانایی فهم رفتاری و شناختی یک پاسخ ، کاهش مولفه های هیجانی

 . (2319، لیو وهمکاران، یان، سونگ، زانگ، )چنتعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد، هیجانات

 تعریف عملیاتی:

( 2330، جان)گروس و جانمقیاس تنظیم هی افراد با استفاده از تنظیم هیجان پژوهشدر این 

 . مورد نظر از نوع  فاصله ای می باشدمقیاس متغیر . سنجیده شد

 طرحواره های ناسازگار اولیه: 

 شوند می تعریف رسانی آسیبخود وشناختی هیجانی الگوهای عنوان بهطرحواره های ناسازگار اولیه 

 . (2330، )یانگشوند می تکرار زندگی سیر در و اند گرفته شکل درذهن تحو  و رشد ابتدای در که

 یاتی:تعریف عمل

واره های ناسازگار اولیه) های ناسازگار اولیه افرد با استفاده از مقیاس طرحواره این پژوهش طرح در

 . از نوع فاصله ای است مورد نظر متغیر مقیاس اندازه گیری. ( سنجیده شد1555، یانگ

 :ابرازگری هیجان

بدون توجه به ، هیجانبه نمایش بیرونی ، ابرازگری هیجان به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی هیجان

، بدنی یا رفتاری ( اطالق می شود) کرینگ، کالمی، ارزش )مثبت یامنفی( یا شیوه ی تجلی آن )چهره ای

ابراز هیجان منفی و ، ابرازگری هیجانی دارای سه بعد اساسی شامل ابراز هیجان مثبت. (1558، گوردون

 . (1553، ابراز صمیمیت است )کینگ و امونز

 ی:تعریف عملیات

در این پژوهش منظور از ابرازگری هیجان نمره ای است که هر آزمودنی از مقیاس ابرازگری هیجان  

 . از نوع فاصله ای استمورد نظر متغیر  مقیاس اندازه گیری. سب می کند( ک1553کینگ و امونز )
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 اختالل پانیک -9-6

های بدن نسبت به تفاوت آن با دیگر پاسخ. شدبازا میپاسخ به شرایط استرس حمالت پانیک یک نوع

ی احساس حمله ی پانیک یک دوره. باشدی استرس تنها در شدت و عالئم آن میعوامل شروع کننده

شروع آن معموالً ناگهانی و . سازدهای عادی فرد را مختل میترس شدید است که بطور موقت فعالیت

هر چند برای فرد اغلب احساس ترس و ناراحتی . تآور اسعامل محیطی آزاردهنده یا دلهرهبدنبا  یک 

پاسخ  مکانیزم آن در حقیقت یک واکنش تکاملی بدن است که به آن اصطالحاً، کندشدید را ایجاد می

1جنگ یا گریز
در  شود که توسط والتر کانوناین پاسخ یک پاسخ حاد به استرس خوانده می. گویند می  

بر اساس این تئوری حیوانات در مقابله با خطرات یک سری شارژهای . دتوصیف گردی 1525سا  

این . دالکتریکی از دستگاه سمپاتیک خود صادر می کنند که آنها را برای فرار یا مبارزه آماده می ساز

هره داران را تنظیم های استرس در می نشانگان تطابق عمومی که پاسخپاسخ بعدها به عنوان اولین مرحله

، سرگیجه، تهوع، تعریق، درد سینه، تپش قلب، تنگی نفس، ها شامل لرزشنشانه. شناخته شد، کندمی

درنالین زیادی آمقادیر  وحشتزدگیی در هنگام حمله. باشداحساس سبکی در سر و احساس خفگی می

کنند که فکر می، گردندحمالت می بسیاری از افراد که برای اولین بار دچار این. در خون ترشح می شود

گویند بسیاری می. دمیرندر حا  از دست دادن عقل خود هستند و یا دارند می، ی قلبی شدهدچار حمله

ه اتفاق اگر این حمالت بصورت مکرر و غیر منتظر. این حمالت دلهره آورترین وقایع زندگی آنها بوده است

های در جریان دیگر بیماری وحشتزدگیولی حمالت ، د شدتلقی خواه وحشتزدگیافتد بعنوان بیماری 

جاهای ، ارتفاع، های سربستهبعنوان مثا  کسانی که دچار فوبیا )ترس از مکان. دافتاضطرابی نیز اتفاق می

را با قرار گرفتن در شرایط اضطراب آور تجربه  وحشتزدگی ممکن است حمالت، ( هستند. . وپرازدحام 

. شونددرمان می ضدافسردگی و خوبی با داروهای ضداضطرابه ب وحشتزدگیبیماران دچار حمالت . دکنن

است که شامل وحشتزدگی ه خود و غیره منتظره حمالت وقوع خود ب، وحشتزدگیمشخصه اصلی اختال  

عداد فراوانی بروز حمالت از چند نوبت در روز تا صرفا ت. های مجزای ترس شدید هستندحمالت و دوره

                                                             
1 . fight-or-flight response 
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اغلب کامالً خود به خود  وحشتزدگینخستین حمله . انگشت شماری حمله در یک سا  فرق می کند

فعالیت جنسی یا آسیب هیجانی ، فعالیت بدنی، به دنبا  آشفتگی وحشتزدگیهای اما گاه حمله. است

سرعت ش در عرض ده دقیقه به یم اعال، شودآغاز می وحشتزدگیوقتی حمله . سطی روی می دهندمتو

ترس مفرط و احساس قریب الوقوع بودن مرگ ، عالیم روانی عمده این بیماری عبارتند از. دشوتشدید می

ممکن است دچار اغتشاش شعور شود و در . بیمار غالباً نمی تواند علت ترس خود را بیان کند. و نابودی

، از افزایش ضربان قلبعبارت است  وحشتزدگیی جسمی حمله هابرخی نشانه. دتمرکز اشکا  پیدا کن

گرفته است ترک  کوشد محلی را که در آن قراربیمار اغلب می. تنگی نفس و تعریق، احساس تپش قلب

بیمار . وندرتاً بیش از یک ساعت طو  می کشد حمله عموماً بیست دقیقه. کند تا از کسی کمک بگیرد

2یا مسخ واقعیت 1ممکن است در حین حمله دچار مسخ شخصیت
ممکن  وحشتزدگیعالیم حمله . دشو 

گاه بیمار در فاصله حمالت از ترس اینکه حمله دیگری به سراغش . است سریع یا به تدریج برطرف شود

نگرانی جسمی از مرگ به دلیل مشکل قلبی یا تنفسی ممکن است . دگرددچار اضطراب انتظار می، بیاید

کند تپش قلب و درد قفسه گاه بیمار فکر می. باشد وحشتزدگیحلمه  کانون اصلی توجه بیمار در حین

های افتش % از بیماران در حین حمله دچار حلمه23حدود . میرداش نشانه آن است که دارد میسینه

کنند ها مراجعه میساله هستند که به بخش فوریت 03تا  23این بیماران افراد جوان . شوند)سنکوپ( می

 . میرندکنند که دچار حمله قلبی شده اند و دارند میاصرار می، و با اینکه از نظر جسمی سالم اند

ای از ترس یا ناراحتی شدید است که ابتدا و انتهای مشخصی دارد و طی آن دوره وحشتزدگیحمله 

-دقیقه به حداکثر شدت خود می 13شود و در عرض تا از عالئم ذیل به طور ناگهانی پیدا می 4حداقل 

احساس خفه ، احساس کوتاه شدن تنفس، احساس لرزیدن، تعریق، تپش قلب)این عالئم عبارتند از: . رسد

، تلوتلو خوردن، احساس سرگیجه، تهوع یا ناراحتی شکمی، احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه، شدن

، ردنترس از م، ترس از دست دادن تسلط بر خود، واقعیت زدودگی یا شخصیت باختگی، منگی یا ضعف

ترس خود را بیان توانند علت این بیماران اغلب نمی. ن(دکرختی یا سوزن سوزن ش پارستزی  احساس

عالئم ممکن . انجامدندرت بیش از یک ساعت به طو  می به و دقیقه 23 – 03 وحشتزدگیحمله . کنند

 . داست به سرعت یا به تدریج برطرف شو

 

                                                             
1.  depersonalization 

2.  derealization 
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 تاریخچه -9-6-6

وحشتزدگی از مفهوم سندرم قلب تحریک پذیر ریشه گرفته است که دکتر مفهوم اختال  پانیک یا 

سندرم . ( در میان سربازان جنگ داخلی آمریکا دیده بود1533-1800) 1جاکوب مندس داکوستا

داکوستا عبارت بود از تعداد زیادی عالمت روانی و جسمی که امروزه در شمار مالک های تشخیصی 

مفهوم روان نژندی اضطرابی را مطرح کرد که  1859زیگموند فروید در . اختال  پانیک قرار گرفته است

در اصطالح فروید شبیه اختال  ، روان نژندی حاد اضطرابی. شامل عالیم حاد و مزمن روانی و جسمی بود

 . است DSM-IV-TRپانیک به تعریف 

 ضوابط تشخیصی -9-6-9

. استدر نظر گرفته شده  تزدگیشخیصی جداگانه ای برای حمله وحشمالک های ت DSM-5در 

به ، نیز می تواند به وقوع بپیوندد ختالالت روانی به جز اختال  وحشتزدگیدر سایر احمله وحشتزدگی 

حمله های . (PTSDهراس اجتماعی و اختال  استرس پس از سانحه)، ویژه در هراس اختصاصی

. غیرمنتظره در هر زمانی روی می دهد و به هیچ محرک موقعیتی قابل شناسایی ربط ندارد وحشتزدگی

در بیماران دچار هراس اجتماعی و هراس های اختصاصی معموالٌ منتظره است یا  مله های وحشتزدگیح

اختال  وحشتزدگی به  . (1052، ) عباس زاده مظفریسرنخشان محرکی شناخته شده یا معین است

شیوع اختال  وحشتزدگی در افراد . ر غیاب آسیب روانی دیگر در محیط های بالینی روی می دهدندرت د

، افسردگی اساسی، مخصوصاٌ اختالالت اضطرابی دیگر ) و بخصوص آگورافوبی(، مبتال به اختالالت دیگر

سن پایین اختال  وحشتزدگی اغلب در . باالست، و احتماالٌ اختال  مصرف الکل خفیف، اختال  دوقطبی

 . (2310 ترجمه سید محمدی،  ،از اختالالت همزمان شروع می شوند)انجمن روانپزشکی آمریکاتر 

 درمورد اختالل پانیک DSM-5مالک های تشخیصی -9-6-9

هجوم ناگهانی ترس شدید ، حمله ی وحشتزدگی. الف( حمالت وحشتزدگی غیرمنتظره ی عودکننده

دقیقه به اوج می رسد و در طو  این مدت چهار)یا تعداد بیشتری( یا ناراحتی شدید است که ظرف چند 

 از نشانه های زیر روی می دهند:

 . یا شتاب سرعت قلب، کوبش قلب، تپش های قلب (1

 . عرق کردن (2

                                                             
3. Jacob mendes dacosta 



16 

 . لرزیدن یا تکان خوردن (0

 . احساس کمبود نفس یا خفه شدن (4

 . احساسات خفگی (9

 . درد یا ناراحتی قفسه ی سینه (6

 . شکمیتهوع یا ناراحتی  (7

 . یا ضعف، منگی، بی ثباتی، احساس گیجی (8

 . احساس سرما یا گرما (5

 . اختالالت بساوشی )احساسات کرختی یا مور مور(  (13

 . مسخ واقعیت )احساس عدم واقعیت( یا مسخ شخصیت )جدا بودن از خویشتن(  (11

 . »دیوانه شدن«احساس از دست دادن کنتر  یا   (12

 . ترس از مردن  (10

 ماه )یا بیشتر( یک یا هر دو مورد زیر را در پی داشته است: 1، تب( حداقل یکی از حمال

، نگرانی مداوم در مورد حمالت وحشتزدگی دیگر یا پیامدهای آنها )مثل از دست دادن کنتر  (1

 . «دیوانه شدن»دچار حمله ی قلبی شدن 

اجتناب کردن تغییر ناسازگارانه ی قابل توجه در رفتار مرتبط با حمالت )مثل رفتارهایی که برای  (2

 . مانند اجتناب از ورزش یا موقعیت های ناآشنا(، دچار حمالت وحشتزدگی شدن ترتیب یافته باشنداز 

دارو( یا بیماری ، پ( این اختال  ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد ) مثل سوء مصرف مواد مخدر

 . ریوی ( نیست-اختالالت قلبی، جسمانی دیگر ) مثل پرکاری تیروئید

) مثالٌ حمالت وحشتزدگی فقط در پاسخ  این اختال  با اختال  روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود ج(

نظیر آنچه در اختال  اضطراب اجتماعی مشاهده می شود؛ در پاسخ ، به موقعیت های اجتماعی ترسناک

به نظیر آنچه در فوبی خاص دیده می شود؛ در پاسخ ، به موضوعات یا موقعیت های فوبیک محدود

عملی مشاهده می شود؛ در پاسخ به یادآورهای -نظیر آنچه در اختال  وسواس فکری، وسواس های فکری

یا در پاسخ به جدایی از ، نظیر آنچه در اختال  استرس پس از آسیب دیده می شود، وقایع آسیب زا

 . نظیر آنچه در اختال  اضطراب جدایی مشاهده می شود؛ روی نمی دهند، اشخاص دلبسته
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 شیوع اختالل پانیک -9-6-4

ماهه برای اختال  وحشتزدگی در ایاالت متحده و چند کشور  12برآورد شیوع ، در کل جمعیت

میزان بسیار پایین تر ، در ایاالت متحده. درصد در بزرگساالن و نوجوانان است 0تا  2اروپایی تقریباٌ 

و ، سیاه پوستان کارائیبی، آفریقایی تبارآمریکایی های ، اختال  وحشتزدگی در آمریکای التینی ها

، در مقایسه با سفیدپوستان غیر التینی گزارش شده است؛ در مقابل، آمریکایی های آسیایی تبار

، آفریقایی، برآوردهای پایین تر برای کشورهای آسیایی. میزان به مراتب باالتری دارند، سرخپوستان آمریکا

به ، 2:1به میزان تقریباٌ ، زنان بیشتر از مردان. درصد است 8/3تا 1/3آمریکای التین گزارش شده که از 

سالگی قابل  14تفاوت جنسیتی در نوجوانان یافت می شود وتقریباٌ قبل از . این اختال  مبتال می شوند

اما شیوع کلی اختال  وحشتزدگی ، گرچه حمالت وحشتزدگی در کودکان روی می دهد. مشاهده است

افزایش تدریجی در طو  نوجوانی را ، میزان اختال  وحشتزدگی. (< 4/3کم است ) %، سالگی 14قبل از 

. و در طو  بزرگسالی به اوج می رسد، و احتماالٌ پس از شروع بلوغ است، مخصوصاٌ در زنان، نشان می دهد

ا  س 64درصد در بزرگساالن باالی  7/3این میزان های شروع در افراد سالخورده کاهش می یابد) یعنی 

ترجمه  ،) انجمن روانپزشکی آمریکاکه احتماالٌ کاهش شدت به سطح زیر بالینی را منعکس می کند، (

درصد از بیماران دچار اختال  پانیک  الاقل به یک اختال  روانی دیگر نیز  51. (2310 سید محمدی،

ی اساسی نیز مبتال همزمان به اختال  افسردگ، درصد افراد مبتال به اختال  پانیک 19تا  13. دچارند

درصد افراد  03تا  19. شایع هستند نیز در مبتالیان به اختال  وحشتزدگی اختالالت اضطرابی. هستند

، درصد آنها هراس اختصاصی دارند 23تا  2، به جمعیت هراسی هم دچارند مبتال به اختال  وحشتزدگی

بیماران به اختال  استرس پس از  درصد این 13تا  2، درصد اختال  اضطراب فراگیر دارند 03تا  19

 . (2319، ) کاپالن وسادوک. سانحه مبتال هستند

 عوامل خطرساز اختالل پانیک -9-6-5

یجانات حالت عاطفی منفی )روان رنجورخویی( یعنی )آمادگی برای تجربه کردن ه خلق وخویی:

اضطراب مضر هستند( آمادگی برای باورکردن اینکه نشانه های ، یعنیمنفی( و حساسیت اضطرابی )

، برای نگرانی درباره ی وحشتزدگی، عوامل خطری هستند برای شروع حمالت وحشتزدگی و به طور مجزا

« دوره های ترسناک»سابقه ی . هرچند که وضعیت خطر برای تشخیص اختال  وحشتزدگی نامعلوم است

، ی را برآورده نمی کنندحمالت با نشانه ی محدود که مالک های کامل برای حمله ی وحشتزدگ، یعنی
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گرچه اضطراب . ممکن ست عامل خطری برای حمالت وحشتزدگی بعدی و اختال  وحشتزدگی باشد

ممکن است قبل از ایجاد اختال  وحشتزدگی ، مخصوصاٌ در صورتی که شدید باشد، جدایی در کودکی

 . (2310 رجمه سید محمدی،ت ،) انجمن روانپزشکی آمریکا. اما عامل خطر باثباتی نیست، واقع شده باشد

گزارش های تجربیات کودکی بهره کشی جنسی و جسمی در اختال  وحشتزدگی رایج تر  محیطی:

سیگار کشیدن عامل خطری برای حمالت وحشتزدگی و اختال  . از انواع دیگر اختالالت اضطرابی است

ه قبل از اولین حمله ی اغلب افراد از عوامل استرس زای قابل شناسایی در چند ما. وحشتزدگی است

وحشتزدگی خود خبر می دهند ) مثل عوامل استرس زای میان فردی و عوامل استرس زای مرتبط با 

یا مرگ در ، بیماری، یزینظیر تجربیات منفی در ارتباط با داروهای غیرمجاز یا تجو، سالمت جسمانی

 . (2310 ترجمه سید محمدی، ،) انجمن روانپزشکی آمریکا، خانواده(

باور بر این است که ژن های متعددی موجب آسیب پذیری در برابر  ژنتیکی و فیزیولوژیکی:

یا کارکردهای مرتبط با ، فرآورده های ژنی، با این حا  ژن های دقیق. اختال  وحشتزدگی می شوند

 بر، مد  های سیستم های عصبی کنونی برای اختال  وحشتزدگی. معلوم نیستند، مناطق ژنتیکی درگیر

خطر اختال  وحشتزدگی در . تأکید دارند، مانند سایر اختالالت اضطرابی، بادامه و ساختارهای مرتبط

مانند ، اختال  تنفسی. بیشتر است، و دوقطبی، افسردگی، فرزندان والدین مبتال به اختالالت اضطرابی

وحشتزدگی ارتباط دارد)انجمن با اختال  ، و سابقه ی خانوادگی، همزمانی، از نظر سابقه ی گذشته، آسم

کژتنظیمی دستگاه عصبی محیطی و نیز مرکزی را در . (2310 ترجمه سید محمدی، ،روانپزشکی آمریکا

گزارش شده که دستگاه عصبی خودکار در برخی از بیماران . پاتوفیزیولوژی اختال  پانیک دخیل می دانند

ود نشان می دهد؛ با تکرار محرک کندتر منطبق فعالیت سمپاتیک بیشتری از خ، مبتال به اختال  پانیک

 ،دیدی نشان می دهد ) کاپالن وسادوک و روئیزمی شود؛ و به محرک های متوسط واکنش بسیار ش

 . (2319 ترجمه رضاعی، 

  خطر خودکشی در اختالل پانیک -9-6-1

امات ماه گذشته با میزان باالتر اقد 12حمالت وحشتزدگی و تشخیص اختال  وحشتزدگی در 

حتی زمانی که همزمانی ، ماهه ی گذشته ارتباط داشته اند 12خودکشی و اندیشه پردازی خودکشی در 

خطر دیگر خودکشی محسوب شده باشند ) انجمن اختالالت و سابقه ی بهره کشی کودکی و عوامل 

 . (2310 ترجمه سید محمدی، ،روانپزشکی آمریکا
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 سبب شناسی اختالل پانیک -9-6-7

 نظریه های زیست شناختی -9-6-7-6

 6نقش تنفس عمیق وسریع -9-6-7-6-6

تنفس عمیق و سریع یکی از ویژگی های کلی حمالت وحشتزدگی است که احتما  دارد جرقه ای 

خودمختار ) واکنش در سیستم عصبی خودمختار( و به یک حمله ی باشد برای آغاز یکسری واکنش های 

تنفس عمیق و سریع عبارت است از نوعی تنفس زیاده از حد و بیشتر . دوحشتزدگی تمام عیار منجر شو

تنفس عمیق و سریع . این نوع تنفس عمیق تر و سریع تر از تنفس عادی است. از آنچه بدن نیاز دارد

. خون باال رود PH، باعث می شود که غلظت دی اکسید کربن خون کمتر از میزان عادی شود و در نتیجه

این کار باعث می شود . باعث می شود که به سلو  های بدن اکسیژن به اندازه ی کافی نرسد PHافزایش 

که در عملکرد دستگاه قلبی و عروقی تغییراتی به وجود آید تا کمبود اکسیژن جبران شود و این تغییرات 

خته می عالیمی که تحت عنوان اضطراب شنا، نیز می توانند عالیم حمالت وحشتزدگی را تولید کنند

حساسیت به افزایش گاز دی اکسید کربن یک عامل خطر برای اختال  وحشتزدگی به حساب می . شوند

در طو  حمله ی ، طبق این نظریه ها. را به وجود آورده است 2آید و نظریه های آژیر خطر خفگی

رستد و در مغز درباره ی کمبود اکسیژن یا افزایش دی اکسید کربن یک پیام دروغین می ف، وحشتزدگی

چون هم . کسانی که آستانه ی تحمل پایینی دارند باعث به صدا درآمدن آژیر خطر برای خفگی می شود

اکثر متخصصان معتقدند که هرگونه ، افزایش و هم کاهش دی اکسید کربن با وحشتزدگی ارتباط دارد

در تأیید این . شود باعث احساس های فیزیکی شدید می، در افراد مستعد، عدم تعاد  در گازهای خون

نفس کم می ، دیده می شود که افراد مبتال به اختال  وحشتزدگی می گویند که به هنگام اضطراب، نظریه

آورند وتعداد دفعاتی که آنها احساس خفگی وحشتناک می کنند بیشتر از افراد مبتال به سایر اختالالت 

ال  وحشتزدگی خواسته می شود که نفس خود را وقتی از افراد مبتال به اخت، با این حا  . اضطرابی است

این پدیده نشان . اضطراب آنها از اضطراب افراد گروه کنتر  بیشتر نمی شود، به مدت طوالنی نگه دارند

بنابراین علت . می دهد که سیستم آژیر خفگی آنها الزاماٌ حساس تر از سیستم آژیر خفگی دیگران نیست

                                                             
1. hyperventilation 
2.suffocation alarm theories 
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تفسیر یا نحوه ی برداشت افراد از تغییرات فیزیولوژیک است و این شیوه ی ، اصلی اختال  وحشتزدگی

 . (1052، د ) گنجیموضوع باعث ظهور عالئم روانشناختی اختال  وحشتزدگی می شو

 اختالل در شبکه ی نورآدرنالین -9-6-7-6-9

میتر( ) نوعی نوروترانس 1این اختال  ممکن است در اثر فعالیت بیش از حد در شبکه ی نورآدرنالین

شبکه ی نورآدرنالین می تواند به چالش های بیولوژیک در تولید حمالت وحشتزدگی . به وجود  بیاید

بعضی روان . و نیز نشان داده اند که نوراپی نفرین در عالئم اختال  وحشتزدگی نقش دارد، کمک کند

نورونهای . دارند نقصGABA 2در نورونهای ، شناسان معتقدند که افراد مبتال به اختال  وحشتزدگی

GABA  مانع فعالیت شبکه ی نورآدرنالین می شوند و مطالعات انجام شده باPET  اسکن این موضوع را

با این حا  هنوز معلوم نیست که نقش سیستم نورآدرنالین تسهیل عالئم اختال  . تأیید کرده اند

برای اختال   "پذیریعامل آسیب "وحشتزدگی است یا فعالیت بیش از حد سیستم نورآدرنالین یک 

 . (1052، ) گنجی وحشتزدگی است

سیبی در لوب های تصویربرداری از ساختار مغز بیماران مبتال به اختال  پانیک نشان می دهد که آ

نابهنجاری هایی در لوب  MRIدر یک مطالعه با . به ویژه هیپوکامپ و آمیگدا  وجود دارد، گیجگاهی

گیجگاهی راست بیماران مبتال به اختال  پانیک مشاهده شده است که بویژه به صورت آتروفی قشری 

 . ( 2319، و روئیز بوده است ) کاپالن وسادوک

 انشناختینظریه های رو -9-6-7-9

 شرطی سازی کالسیک -9-6-7-9-6

س از تر»، ویژگی اصلی اختال  وحشتزدگی بعضی از روان شناسان رفتارگرا معتقدند که .1

وقتی متوجه می شوند که ، یعنی این افراد. است که در افراد مبتال به این اختال  دیده می شود« ترسیدن

این . بالفاصله از عواقب احتمالی آن می ترسند، عالیم درونی حمله ی وحشتزدگی در حا  بروز هستند

این پدیده نوعی شرطی سازی ، به این ترتیب. ترس باعث حمله ی وحشتزدگی تمام عیار می شود

یک محرک درونی و حسی به یک محرک شرطی درونی تبدیل ، کالسیک به حساب می آید که در آن

 و وحشتزدگی دو جنبه ی قابل تفکیک  اضطراب. می شود و حمله ی وحشتزدگی را پیش بینی می کند

2.  

                                                             
1 . noradrenaline network (noradregenic neurotransmitter system) 
2 . gamma-aminobutryic (GABA) neurons 
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Abstract: 

     The purpose of this study was to compare the emotion regulation, early maladaptive 

schemas and excitement expressiveness in people with and without panic disorder. The 

method of this research was causal-comparative. Among a population of all patients with panic 

disorder who attended psychology and psychiatry clinics in the first semester of 2017 and were 

diagnosed with panic, 30 persons were selected through non random sampling. Besides, other 

30 persons were selected as a comparing group from the main population. The data were 

collected using questionnaire for signs and symptoms of  Leibovitz panic disorders, Gross and 

John's emotional regulation, early Yang's maladaptive schemas, and emotional expressiveness 

(EEQ). And the data were analyzed by means of multivariate analysis of variance. The results 

showed that there was a significant difference between emotional regulation and its two 

components in both healthy and healthy groups. in other words,the patient group has a lower 

emotional regulation, re-evaluation and suppression than the healthy group. There was a 

significant difference between the early maladaptive schemas and its five domains in both the 

patient and the control group. As the patient group is higher in the early maladaptive scales, 

the areas of disconnection and rejection, autonomy and disrupted function, impaired limits, 

increased distress and disturbance to the healthy group. There was a significant difference 

between emotional expressiveness and its components between healthy and patient groups. In 

this way, the healthy group gained a higher score than the patient group in excitement 

expressing, expressing positive emotions and expressing intimacy. And have a lower score in 

terms of expressing negative emotions toward the patient group. It can be concluded that 

people with panic disorder tend to have lower excitement than normal people, score more in 

early maladaptive schemas, and expressive excitement is low. 
Keywords: emotion regulation, early maladaptive schemas, emotional expressiveness, panic 
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