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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ارربخشهی رواندرمهانی پویشهی کوتهاهمهد بها رویدهرد همد نه و
تعدیلکننده اضطراب بر کاهش نشان ها و مدانیسمهای دفاعی ناسهازگاران دانشهجویان دارای عال هم الهتالل اضهطراب
جدایی بزرگسالی انجام گرفت.

روش :پژوهش حاضر آزمایشی با پیشآزمون – پسآزمون و پیگیری دو ماه بود 30 .نفر از دانشهجویان دارای عال هم
التالل اضطراب جدایی بزرگسالی از دانشجویان دانشگاههای سهط شه ر اردبیهل به هور تصهادفی سهاده انتخهاب
شههدند و در سه گههروه درمههان همد ن ه (10نفههر) ،درمههان تعههدیلکننههده اضههطراب (10نفههر) و گههروه کنتههرل ( 10نفههر)
جایگذاری شدند .پرسشنام های تشخیصی التالل اضطراب جدایی بزرگسهالی و پرسشهنام مدانیسهمههای دفهاعی در
مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری توسط شرکتکنندگان پاسخ داده شهدند .دو درمهان هی  12جلسه دو ماهه
اجرا شد و دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مدرر تجزی و تحلیل شد.
نتایج :یافت ها نشان داد که درمهان همد نه و تعهدیلکننهده اضهطراب بهر نشهان هها و مدانیسهمههای دفهاعی
ناسازگاران تاریرا معناداری داشت اند و تداوم این تغییرا در پیگیری دو ماه نیز تا ید شده است .همچنین
نتایج نشان داد ک درمان پویشی همد ن در کاهش نشان های التالل و درمان پویشی تعدیلکننده اضهطراب
در کاهش مدانیسمهای دفاعی رشدنایافت و روانرنجور موررتر بودهاند.
بحث و نتیجهگیری :با توج ب نتایج حا هل از یافته ههای پهژوهش ،درمهانههای پویشهی همد نه و تعهدیلکننهده
اضطراب درمانهای مورر و کارامدی ج ت کهاهش نشهان هها و مدانیسهمههای دفهاعی ناسهازگار در اضهطراب جهدایی
بزرگسالی بودند.
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مقدمه
اضطراب جدایی به عنوان یکی از اساسیترین و
بنیادیترین ترسها در انسان شناخته شده است .با رشد و
پختگی ،اضطراب جدایی از بین نمیرود بلکه در بزرگسالی
نسبت به دیگر مشکالت روانشناختی ،کمتر قابل مشاهده
است و اغلب در کنار دیگر آسیبشناسیها یا بخشی از آنها
ظاهر میگردد [ .]1یکی از بحثبرانگیزترین طبقهبندی
اختالالت روانشناختی انجمن روانپزشکی آمریکا ،اختصاص
دادن تشخیص اختالل اضطراب جدایی در گروه گسترده
اختالالت اضطرابی ،بدون مشخص کردن سن شروع این
اختالل در کودکی یا بزرگسالی بوده است [ .]2این اختالل
قبال در گروه اختالالتی که برای اولین بار در کودکی،
نوجوانی و قبل از  18سالگی تشخیص داده
میشدند ،اختصاص یافته بود و بزرگساالن دارای این عالئم،
فقط تشخیصهای گذشتهنگر دریافت میکردند .با مورد
اهمیت واقع شدن اختالل اضطراب جدایی در راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی نسخه پنجم ،1این
اختالل در بزرگساالن نیز شناسایی شد که منجر به درک
عمیقتر شیوعشناسی ،سببشناسی و گزینههای درمانی
مفید برای این اختالل گردید[.]3
اختالل اضطراب جدایی به صورت اضطراب افراطی،
ترس یا رفتارهای اجتنابی از جدایی از اشخاص مورد
دلبستگی تعریف شده است .جهت برآورده شدن معیارهای
تشخیصی ،این ویژگیها باید حداقل به مدت  4هفته در
کودکان و  6ماه در بزرگساالن وجود داشته باشد .تعداد قابل
مالحظهای از بیماران با اختالالت اضطرابی دارای عالئمی
هستند که رگههایی از آن در تجارب دوران کودکی بوده
است ،اما آشکار شدن آن به صورت عالئم بالینی در دوران
بزرگسالی بوده و اختالل اضطراب جدایی نیز در همین
وضعیت قرار میگیرد .اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی به
افرادی اشاره دارد که عالئمشان در بزرگسالی شروع
شده،بدون اینکه هیچ عالئمی در دوران کودکی داشته
باشند،به طور مکرر تجربه شدید از مورد آسیب قرار گرفتن
اشخاص مورد دلبستگیشان دارند ،تالش زیاد برای نزدیک
ماندن به آنها میکنند و نگرانندکه این اشخاص را از دست
بدهند[ .]4مطابق با مطالعه میدانی همبودی ملی ،این
بیماری در بزرگساالن شیوع باالیی دارد[.]5
این اختالل با فعالیتهای روزمره زندگی تداخل ایجاد
کرده و عملکرد شغلی و اجتماعی فرد را دچار اختالل

میکند [ .]4این افراد به دلیل تجربه طرد از والدین
واضطراب زیاد در موقعیتهای بینفردی به مکانیسمهای
دفاعی ناسازگارانه و رشدنایافتهای متوسل شده تا بدین
طریق بتوانند اضطراب خود را تحت کنترل درآوردند .با
توجه به اینکه این اختالل به تازگی در دی .اس .ام 5.وارد
شده است ،درمانهای مربوط به آن در دوران بزرگسالی
بسیار کم میباشدو بیشتر درمانها متمرکز بر دوران کودکی
بوده است [ ]6و [ .]7دامنه گستردهای از درمانها نیز شامل
آموزش روانی ،رفتاری و درمانهای پویشی بوده است و
بیش از  90درصد کودکان و مراقبانشان بهبود عالئم را در
فرزندانشان با این اختالل گزارش کردهاند که تحت درمان
شناختی -رفتاری بودند[ .]8مرور تحقیقات قبلی،نشان داد
که فقط یک مطالعه به بررسی اثربخشی درمان پویشی با
یک فرد مبتال به این اختالل انجام شده و یافتهها بیانگر
نتایج معنادار در کاهش عالئم این اختالل بوده است [.]9
از سویی دیگر،ترسهای مربوط به جدایی،دلبستگیهای
دوسوگرایانه و پیچیده و تعارضهایناهشیار مرتبط ،همواره
موضوعات اساسی در رویکردهای درمانی پویشی به
اختالالت اضطرابی بوده است [ .]10باور بر این است که
تعارضات پیرامون دوسوگرایی در بیماران دچار اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی شدید است و توسط ترسهای
مربوط به مورد آسیب قرارگرفتن اشخاص مورد
دلبستگیشان،که منجر به فرونشانی احساسات مثبت و
تقابل در روابط صمیمی میشود ،تشدید میگردد .همچنین
روابط دلبستگی پیچیده و دوسوگرایی مرتبط با آنکه توسط
این بیماران تجربه میشود ،ممکن است با درمانگر ،مراقبان
یا افراد دیگر جایگزین شده و منجر به مقاومت در برابر
تالشهای درمانی و عدم پاسخ به درمان شود .لذا با توجه به
مطالب ذکر شده،پرداختن به دلبستگی و تعارضات ناهشیار
در این بیماران حائز اهمیت است و درمانهایی همچون
درمانهای پویشی پاسخگوی این نوع از مشکالت بیماران
است و درصدد کاهش مقاومت ،اضطراب و بهبود روابط
بینفردی است .لذا با توجه به مطالب مطرح شده،از دو
رویکرد درمان پویشی جهت کاهش عالئم و مکانیسمهای
دفاعی ناسازگارانه و رشد نایافته استفاده شده است.
یکی از این درمانها ،درمان پویشی کوتاهمدت با رویکرد
همدالنه است .رویکرد همدالنه ،براساس رویکرد روانشناسی
خویشتن و در ترکیب با تئوری دلبستگی و به عنوان درمان
پویشی مبتنی بر سبک دلبستگی تشکیل شده است [.]11
در این درمان ،درمانگر به بیمار اجازه میدهد تا تجارب
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جدیدی در بارۀ موضوعهای خویشتن دیگر به دست آورد که
به بیمار کمک میکند به بازسازی خویشتن خود بپردازد.
دراین درمان ،اولین تکلیف درمانگر ،کاربرد همدلی در فهم
علت اصلی درد یا بدکارکردی مراجع و فهم چگونگی تاثیر
این وضعیت برحالت تجربه خویشتن مراجع است .درمانگر
روی موضوعهای خویشتن مناسب کار میکند و به بیمار
آموزش میدهد تا موضوعهای خویشتن دیگری را در جهان
خودش وارد کند .نشانههای آسیبشناختی ،به عنوان
تالشهایی برای انطباق تعبیر میشوند .درمانگر در انتقال
مفاهیم روانشناسی خویشتن ،از تفاسیری در جهت تأثیرات
منفی نارساییهای موضوع خویشتن بر حالت عواطف ،تفکر و
انتظارات بیمار دربارۀ خود و دیگران ،استفاده میکند،
پیامدهای رفتاری ،نارساییهای موضوع خویشتن را توضیح
میدهد و عالوه بر سعی در افزایش فهم بیمار در این زمینه،
به او کمک میکند تا نشانههایش را تقلیل دهد .کار بر روی
نشانهها در اولویت قرار دارد ،به ویژه اگر نشانهها با مشکالت
و شکایات اصلی بیمار تداخل داشته باشند [.]11
دومین رویکرد مورد استفاده در این پژوهش ،رویکرد
تعدیلکننده اضطراب است .مدل درمانی حاضر مبتنی بر
نظریه روانپویشی مککالو است [ ]12و آسیبشناسی
نوروتیک را ناشی از وجود تعارض در مورد احساسها
میداند .این مساله به طور سنتی تعارض روانپویشی نامیده
میشود .اما زمانی که تعارض روانپویشی به عنوان عاطفه-
هراسی از احساس در نظر گرفته میشود ،درمان میتواند از
نیروی حساسیتزدایی منظم یعنی بهترین درمان تائید شده
برای هراسها بهره ببرد .با اینحال در این درمان به جای
حساسیتزدایی از هراسهای بیرونی (هراس از آسانسور) به
حساسیتزدایی هراسهای درونی یا ترس از احساسات یا به
اصطالح عاطفه هراسی پرداخته میشود .عاطفههراسی
زمانی به وجود میآید که عواطف فعالساز (سوگ ،خشم،
نزدیکی هیجانی/شفقت) با عاطفه بازدارنده شدید (اضطراب،
شرم ،گناه و طرد) مرتبط شوند .فرایند حساسیتزدایی با
تکنیکهایی همچون بازسازی دفاع،بازسازی عواطف و
بازسازی خود و دیگری همراه است[.]13
با توجه به مطالب ذکر شده و کمبود مطالعات داخلی و
خارجی مربوط به درمانهای معطوف به اختالل اضطراب
جدایی بزرگسالی ،هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه
اثربخشی درمان پویشی با رویکرد همدالنه و تعدیلکننده
اضطراب بر کاهش نشانهها و مکانیسمهای دفاعی
ناسازگارانه در دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب
جدایی بزرگسالی است.

نادر حاجلو و م ری مو یی

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر آزمایشی با پیشآزمون و پسآزموون و گوروه
کنترل است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژهش حاضر شامل
تمامی دانشجویان در دانشگاههای محقق اردبیلی و آزاد
اسالمی واحد اردبیل بودند که به تعداد  30000نفر در
سال تحصیلی  1395-1396مشغول به تحصیل بودند.
ب) نمونه پژوهش :پژوهش حاضر با حجم نمونه 30
نفر دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی (زن)
بودند که در سال  1396-1395براساس مصاحبه بالینی
ساختار یافته1برای اختالالت محور  1در دی .اس .ام 4-و
مقیاس ارزیابی کلی عملکرد 2برای گزینش انتخاب شدند.
بر روی  573نفر از دانشجویان پرسشنامه تشخیصی اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی اجرا شد ،از این تعداد 120 ،نفر
نمره برش  22و باالتر را دریافت کرده بودند .با تمامی این
دانشجویان تماس حاصل شد ،از این تعداد 55 ،نفر در
جلسات مصاحبه بالینی و تشخیصی اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی شرکت کردند ،از این تعداد نیز 25 ،نفر به دلیل
عدم همکاری در فرایند درمان ،غیربومی بودن ،عدم دریافت
نمره جی.ای.اف  50به باال ،نداشتن قابلیتهای الزم برای
استفاده از درمان پویشی (با استفاده از مصاحبه بالینی)
ریزش پیدا کردند و در نهایت نمونه پژوهشی به  30نفر و
در هر گروه به  10نفر رسید و به شکل تصادفی در گروهها
جایگذاری شدند .در این طرح از دو گروه آزمایشی با اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی در دو گروه درمان با رویکرد
همدالنه و تعدیلکننده اضطراب استفاده شده است.تعداد
جلسات برای شرکتکنندگان 12 ،جلسه ( 2بار در هفته) به
انضمام مرحله پیگیری (دو ماه بعد) برای هر یک از آنها
توسط نویسنده دوم پژوهش اجرا گردید .شرکتکنندگان،
پرسشنامه اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی را در جلسه
اول ،جلسه آخر و پیگیری دو ماه بعد از خاتمه درمان
تکمیل کردند .در تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش نیز از
روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر شد.
معیارهای ورود عبارت بودند از:
 )1داشتن عالئم اضطراب جدایی بزرگسالی (طبق
نتیجه مصاحبه بالینی ساختار یافته و نمره  22به باال در
Structured clinical interview
)Global Assessment of Function (GAF

3

1
2

نشری علمی روهنشناسی بالینی و شخصیت ،دوره ،17شماره  ،1پیاپی ،32ب ار و تابستان  ،1398ص.1-10 :.
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.17, No.1, Serial 32, Spring & Summer 2019, pp.: 1-10.

پرسشنامه تشخیصی اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی)،
 )2نمره جی.ای.اف باالی ،50
 )3تخریب متوسط در عالئم یا عملکرد،
 )4عدم بیماری جسمانی که باعث آشفتگی روانی یا
مصرف مواد شود (توسط مصاحبه ارزیابی شد)،
 )5عدم اختالل روانشناختی دیگر که منجر به مصرف
دارو شود (توسط مصاحبه بالینی براساس دی.اس.ام4.
مشخص شد)،
 ) 6عدم مصرف داروی روانپزشکی یا استفاده از
مداخالت روانشناختی به صورت همزمان،
 )7دارای ذهنیت روانشناختی و قابلیت استفاده از
رویکرد روانپویشی (ارزیابی توسط مصاحبه).
معیارهای خروج عبارت بودند از:
 )1سوءمصرف یا وابستگی به مواد،
 )2بیماری شدید طبی یا استرسزاهای جدی زندگی،
 )3دارای کنترل تکانه ضعیف،
 )4ابتال به خوشه بی اختالالت شخصیت مانند اختالل
شخصیت مرزی و خودشیفته.

 )2مصاحبه ساختار یافته بالینی نشانگان اضطراب
جدایی بزرگساالن :1این مصاحبه توسط شیر ،جیل،
کیرانوسکی ،پائوال ،آندریا ،و الن [ ]16جهت دستیابی به
همه هشت ویژگی اضطراب جدایی طراحی شده است که در
مورد هر ویژگی ،تعدادی سوال توسط مصاحبهگر بالینی
پرسیده میشود .این مصاحبه برای بزرگساالن طراحی شده
و شامل دو بخش ،یکی برای سنجش عالئم اختالل اضطراب
جدایی در کودکی و دیگری برای اضطراب جدایی بزرگسالی
است .ضریب پایایی همسانی درونی این ابزار برای بخش
مربوط به دوران کودکی 0/79 ،و برای بخش مربوط به
دوران بزرگسالی 0/85 ،گزارش شده است [ .]16از آنجا که
این مصاحبه منطبق با الگوی دی.اس.ام 4.در تشخیص
اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی است ،به عنوان ابزار
بسیار مفید در تشخیص این اختالل در جوامع متعدد
شناخته شده است [ .]16در تحقیق داخلی اعتبار محتوایی
نسخه فارسی مصاحبه توسط پنج متخصص تایید شد و
ضریب پایایی همسانی درونی  0/83به دست آمد[.]15
 )3پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی :این پرسشنامه
توسط اندروز ،سینگ و باند [ ]17تهیه شده است و شامل
 40سوال در مقیاس  9درجهای لیکرت (از کامال موافقم تا
کامال مخالفم) است و  20مکانیسم دفاعی را در سبکهای
رشد یافته (واالیش،شوخ طبعی،پیشبینی و فرونشانی)،
روانرنجور (ابطال ،نوعدوستی کاذب ،آرمانیسازی و واکنش
وارونه) و رشد نایافته (فرافکنی ،پرخاشگری منفعالنه،
انکار،جابجایی ،تجزیه ،دوپارگی ،بدنیسازی ،دلیلتراشی،
ناارزندهسازی ،انزوا و خیالپردازی در خودماندهوار) مورد
ارزیابی قرار میدهد[ .]18در ایران در نمونههای ایرانی این
مقیاس مورد و اعتباریابی قرار گرفت .ضریب پایایی با روش
آلفای کرونباخ در دانش آموزان  0/71و در دانشجویان 0/78
و ضریب همبستگی دو نیمه  0/54بدست آمد[.]18

هبزهرهای پژوهش

در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
 )1پرسشنامه تشخیصی اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی :پرسشنامه اضطراب جدایی بزگسالی در سال
 2003توسط مانیکاواسگار و همکاران [ ]14به منظور
اندازهگیری نشانههای اضطراب ناشی از جدایی در بزرگسالی
تدوین شد .این پرسشنامه دارای  27سوال است که هر
سوال بر روی یک مقیاس چهار درجهای لیکرت ( =0هرگز
تا  =4اغلب اوقات) درجهبندی میگردد .ضریب همسانی
درونی این پرسشنامه  0/95و ضریب پایایی بازآزمایی آن
 0/86گزارش شده است[ .]14بررسی حساسیت و ویژگی
مقیاس با مصاحبه با ساختار مشابه نشاندهندهی این است
که پرسشنامه روش مناسبی برای ارزیابی اضطراب جدایی
است .با توجه به قابلیت تشخیصی این ابزار بر اساس الگوی
تشخیص یالینی دی.اس.ام 4.و ناوابسته بودن ابزار به
فرهنگی خاص ،این ابزار توان مطلوبی را در تشخیص
اضطراب جدایی بزرگسالی در جوامع مختلف دارد [ .]14در
ایران در پژوهش خورشیدوند ،رحیمیان بوگر ،طالع پسند
[ .]15ضریب پایایی همسانی درونی  0/87به دست آمد و
اعتبار محتوایی آن به وسیله پنج متخصص حوزه روانشناسی
مورد تائید قرار گرفت.

شیوه هنجام پژوهش
اجرای پژوهش حاضر بدین گونه بود که آزمودنیهای
حائز شرایط شرکت در پژوهش و دارای معیارهای ورود ،به
صورت تصادفی در گروههای آزمایش (دو گروه) و گروه
کنترل گمارده شدند و به مدت  12جلسه ،هفتهای دو
جلسه مداخالت را دریافت کردند .پیشآزمون ،پسآزمون و
آزمون پیگیری ( 2ماهه) به عمل آمد .در گروههای آزمایش
از دو نوع مداخله پویشی استفاده گردید که توضیحات آنها
1

Structured clinical interview for separation anxiety
)disorder(SCI-SAS
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در زیر ارائه میگردد.
این درمان بر
 )1درمان پویشی با رویکرد
اساس رویکرد روانشناسی خویشتن تشکیل شده است [.]11
از رویکرد روانشناسی خویشتن در ترکیب با مفاهیم
شناختی-رفتاری استفاده شده است.در مدل اخیر که در
پژوهش حاضر مورد استفاده واقع شد ،رویکرد روانشناسی
خویشتن در ترکیب با تئوری دلبستگی و به عنوان درمان
پویشی مبتنی بر سبک دلبستگی ،استفاده شده است.
محتوای جلسات در زیر توضیح داده میشود:
مراحل آغازین (جلسات  1تا  :)3مصاحبه بالینی ،انعقاد
قرارداد درمانی ،توضیح درمان ،بررسی آسیبهای
نارسیستیک ،تعیین اهداف کانونی ،بررسی ترسهای مراجع
به ویژه از وابستگی ،خشم یا شرم ،پیگردی دربارۀ نوع
مقابله با مشکالت در گذشته و افرادی که به عنوان منبع
حمایت مطرح میشدند ،بررسی شیوههای سالم و دفاعی
الگوهای سازگاری مراجع ،پیگردی در زمینۀ برقراری
ارتباط بین واکنشهای عاطفی بیمار ،بررسی نارساییهای
موضوع خویشتن و توضیح مثلث بینش.
مراحل میانی (جلسات  4تا  :)10بررسی فرآیند انتقال و
انتقال متقابل ،پرداختن به معنی تجارب بیمار بدون قضاوت
و برچسب زدن توسط دروننگری همدالنه ،آموزش
دروننگری همدالنه ،ارزیابی درمانگر از حالت و کارکردهای
خویشتن مراجع و تکرار آن در جلسات بعدی ،بررسی و
توضیح ارتباط تجارب بیمار از نیازهای پاسخ داده شده او و
تاثیرات مثبت آن روی حالت خویشتن و نیازهای پاسخ داده
نشده و تاثیرات آن در حالت منفی خویشتن و رفتار و
الگوهای توسعهیافته ،شناسایی و پذیرش نیازهای موضوع
خویشتن خود توسط مراجع ،شناسایی دفاعها ،انتظارات
تحریفشده و الگوهای بینفردی ناسازگارانه ،شناسایی و
توسعه منابع و حمایتهای بیشتری از ابژه خویشتن در
محیط خود به صورت مطلوب ،بررسی پدیدۀ واپسروی
تولید شده توسط درمان در این مرحله.
مراحل پایانی (جلسات  11و  :)12بررسی و مرور میزان
دستیابی مراجع به اهداف کانونی و فهم مراجع از موضوعات
روانشناسی خویشتن ،پیگردی واکنشهای منفی مراجع به
خاتمه درمان نظیراضطراب و خشم در مواجهه با خاتمۀ
درمان ،وجود تعارضهای حلنشدۀ احتمالی محور موضوع
جدایی که منجر به کشمکشهای قدرت میشود ،پیگردی
دربارۀ واکنشهایی که تحت عنوان غمگینی و اضطراب مورد
انتظار پس از پایان درمان و نیز از دست دادن درمانگر به

عنوان یک موضوع خویشتن ارزشمند ،بررسی واکنش انتقال
متقابل درمانگر در مواجهه با خاتمه درمان .بررسی
واکنشهای خاتمه از جمله مسائلی در زمینه وابستگی،
جدایی ،کمالگرایی و بزرگنمایی حل نشده و احساس گناه
در برابر مسائل باقیمانده و حل نشده ،احساس بیکفایتی و
ناارزندهسازی خود در درمانگر به عنوان انتقال متقابل.
 )2درمان پویشی با رویکرد تعدیلکننده
اضطراب :2مدل درمانی حاضر مبتنی بر نظریه روانپویشی
است و آسیبشناسی نوروتیک را ناشی از وجود تعارض در
مورد احساسها میداند .محتوای جلسات این درمان در زیر
آورده شده است:
مراحل آغازین (جلسات  1تا  :)3مصاحبه اولیه
روانشناختی،بررسی مشکل ،درجهبندی مقیاس ارزیابی کلی
عملکرد،شناسایی فوبی عاطفی زیربنایی،مورد بررسی قرار
دادن پاسخهای فوبیک ،توضیح درمان ،عواطف فعالساز و
عواطف بازدارنده ،شناسایی احساسهای مسدود شده در
عاطفههراسی ،کاوش اضطرابهای فوبیکساز عاطفه ،بررسی
مثلثهای شخص و تعارض ،فرمولبندی فوبیهای عاطفه
در قالب عاطفههراسی.
مراحل میانی (جلسات  4تا  :)10شناسایی
عاطفههراسیها در روابط ،آموزش مثلث تعارض جهت
بررسی عاطفههراسیهای زیربنایی ،شناسایی احساسهای
فعالساز انطباقی ،شناسایی اضطرابها/بازداریها ،علل
اجتناب از احساسهای انطباقی ،بررسی پاسخهای فوبیک،
شناسایی دفاعهای غیرانطباقی و تشخیص الگوهای
غیرانطباقی فرد ،تغییر دفاعها از حالت خودهمخوان به
خودناهمخوان ،تعدیل اضطراب ،آموزش همدلی نسبت به
خود ،مواجهه با دفاعها و تفسیر الگوهای دفاعی ،رهاسازی
دفاعهای غیرانطباقی ،حساسیتزدایی ،تعدیل اضطراب و
ترسهای مرتبط با بیرون کشیدن عاطفه ،تجربه عاطفه
خاموششده با حساسیتزدایی از فوبیای عاطفه ،تشویق به
ابراز عاطفه.
مراحل پایانی (جلسات  11و :)12تمرکز بر بازسازی
خود ،حساسیتزدایی عاطفههراسیهای مرتبط با
احساسهای مثبت نسبت به خود ،تشویق و اشتراک در
عاطفه ،کاهش اضطرابهای مرتبط با احساسهای انطباقی
مربوط به خود ،ایجاد ظرفیتی دریافتی برای احساسهای
مرتبط با خود ،تغییر نگرش در مورد خود ،تشویق بیمار به
تصور کردن دیگران در مورد خود ،بازسازی عاطفههراسیها
با محوریت ارتباط با دیگران ،ایجاد ظرفیت پذیرش

1

2

همدالنه:1

Empathic Briefe Dynamic Paychotherpay

Anxiety regulating dynamic psychotherapy
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مقدار  Pدر آزمون فوقالذکر از  0/05بزرگتر بود.
فرضیه صفر در آزمون کولموگروف -اسمیرنف ،پیروی
دادهها از توزیع مورد نظر میباشد .فرضیه مقابل آن عبارت
است از عدم پیروی دادهها از توزیع مورد نظر ،با توجه به
مقدار  Pو عدم رد فرضیه صفر ،توزیع دادهها منطبق بر
توزیع نرمال قلمداد میگردد.همگنی واریانسها با استفاده از
آزمون لوین مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به نتایج
بدست آمده ،این پیشفرض نیز در پژوهش رعایت شده
است و سطح معناداری بزرگتر از 0/05بود .همچنین آزمون
کرویت موچلی نیز برای بررسی کوواریانس موقعیتهای
مورد مطالعه نشان داد که نتایج بیانگر رعایت این پیشفرض
در تحلیل واریانس بوده است.دادههای جدول  ،1میانگین و
انحراف استاندارد نمرات نشانهها و مکانیسمهای دفاعی
رشدنایافته ،روانرنجور و رشدیافته در سه شرایط
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری را نشان میدهد .با توجه
به مندرجات جدول  ،1نمرات نشانهها و مکانیسمهای دفاعی
رشد نایافته و روانرنجور از پیشآزمون به پسآزمون و
پیگیری در گروه درمان همدالنه و تعدیلکننده اضطراب
کاهش یافته است.

احساسهای دیگران ،تغییر چشمانداز ،در نظر گرفتن
صحیح ودلسوزانه دیگران ،شناسایی و بازسازی
دلبستگیهای اعتیادی ،ابرازگری عاطفه به صورت ابراز
انطباقی احساسات خواسته ها و نیاز ها در روابط با درمانگر
و دیگران ،آموزش مهارت در رابطه با خود و دیگران به عالوه
تمرکز بیشتر برای تعادلسازی با دیگران ،تنظیم اضطراب،
پیشبینی و برنامهریزی برای آینده ،بررسی و ارزیابی راه-
حل عاطفههراسیها ،بررسی طیف کامل احساسهای بیمار
نسبت به درمانگر.
شیوه تحلیل دهدهها
دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
نتایج
دادههای حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .قبل از انجام این آزمون ،پیشفرضهای مربوط به
نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنف ( )P>0/05مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشانهها و مکانیسمهای دفاعی در گروههای پژوهش
درمان همدالنه
متغیرها

نشانهها

مکانیسمهای دفاعی رشدیافته

مکانیسمهای دفاعی رشد-
نایافته

مکانیسمهای دفاعی روانرنجور

درمان تعدیلکننده اضطراب

گروه کنترل

موقعیت

M

SD

M

SD

M

SD

پیش آزمون

46

8/66

48/40

3/06

55/60

3/80

پس آزمون

18/30

9/04

14

3/36

50/60

4/92

پیگیری

18/10

6

15/80

3/15

55/20

4/51

پیش آزمون

29/90

13/58

28/50

1/95

33/40

2/45

پس آزمون

49/90

5/64

54/60

3/23

51/30

6/41

پیگیری

45/10

5/54

48/30

3/80

45/80

4/93

پیش آزمون

100/20

11/82

121

5/24

127/80

3/76

پس آزمون

78/20

12/96

79/20

4/96

97/40

8/05

پیگیری

76/20

11/83

69/30

3/65

88/90

5/68

پیش آزمون

37/70

9/09

35/70

2/54

42/60

2/45

پس آزمون

28/80

4/23

30/80

3/70

35/80

3/52

پیگیری

25/30

2/90

27

4/29

32/90

5/15
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برای بررسی فرضیات پژوهش (فرضیه اول و دوم
پژوهش :اثربخشی درمان همدالنه بر نشانهها ،و
مکانیسمهای دفاعی؛فرضیه سوم و چهارم پژوهش :اثربخشی
درمان تعدیلکننده اضطراب بر نشانهها و مکانیسمهای
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دفاعی) از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده
گردید .نتایج مربوط به این آزمون در جدول  2نشان داده
شده است.

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نمرات نشانهها و مکانیسمهای دفاعی در سه گروه
اثر
نشانه ها
مکانیسمهای دفاعی رشدنایافته
مکانیسمهای دفاعی روانرنجور

درون گروهی
بین گروهی
درون گروهی
بین گروهی
درون گروهی
بین گروهی

SS

Df1

MS

F

6181/350
14645/422
21888/600
6390/467
1581/067
777/756

1
2
1
2
1
2

6181/350
7322/711
21888/600
3195/233
1581/067
388/878

183/837
188/874
292/353
34/281
56/370
17/875

با توجه به نتایج حاصل از جدول  ،2درمانهای پویشی
همدالنه و تعدیلکننده اضطراب بر نشانهها و مکانیسمهای

sig
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

دفاعی رشد نایافته و روانرنجور تاثیر معناداری داشته است
(.) p<0/0 5

جدول .3آزمون توکی جهت مقایسه زوجی نمرات نشانهها و مکانیسمهای دفاعی در گروهها
متغیر

)(I

)(J

)(I-J

SE

sig

نشانهها

درمان همدالنه

درمان تعدیل کننده اضطراب

*1/40

1/60

0/0003

کنترل

*3/56

2/54

0/0001

مکانیسمهای دفاعی رشدنایافته

درمان همدالنه

درمان تعدیل کننده اضطراب

-4/96

2/49

0/633

کنترل

*2/67

1/44

0/0002

مکانیسمهای دفاعی روانرنجور

درمان همدالنه

درمان تعدیل کننده اضطراب

*-0/56

1/20

0/0006

کنترل

*4/47

1/32

0/0001

بزرگسالی تاثیر معناداری داشته و این تاثیرات تا پیگیری دو
ماهه نیز ادامه داشته است .همچنین تاثیرگذاری این روش
درمانی بر کاهش نشانههای اضطراب جدایی ،بیشتر از
درمان تعدیلکننده اضطراب بوده است .نتیجه حاصل از
بررسی یافته حاضر با نتایج تحقیقات پیشین []19،20،21
همسو میباشد .در مطالعه حیدری [ ]19میانگین نمرات
اضطراب در گروه نمونه از سطح متوسط بهنجار کاهش
یافت و درمان پویشی با رویکرد همدالنه یک اندازه اثر به
اندازه کافی بزرگ در کاهش نمرات اضطراب داشته است که
تا مرحله پیگیری نیز پایدار مانده بود .همچنین ،مطالعات
نشان دادهاند که درمان فشرده کوتاهمدت پویشی تاثیر
معنادار بالینی بر روی عالئم و عملکرد کلی بیماران دچار
اختالالت اضطرابی به خصوص در درمانهایی با محدودیت
زمانی دارد [ .]23 ،22به عالوه در مطالعات دیگر نشان
داده شده که درمان پویشی کوتاهمدت فشرده که به طور
موثر بسیاری از مشکالت اجتماعی و عالئم روانپزشکی از
جمله اضطراب ،افسردگی ،را تحت پوشش قرار میدهد
میتواند تکنیکهای موثری برای اختالالت اضطرابی [،24

نتایج آزمون توکی (جدول  ،)3بیانگر این است که بین
روشهای درمانگری همدالنه و تعدیلکننده اضطراب در
کاهش نشانهها و مکانیسمهای دفاعی با گروه کنترل تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)p<0/0 5همچنین نتایج نشان
میدهد که درمان همدالنه بر کاهش نشانهها و درمان
تعدیلکننده اضطراب در کاهش مکانیسمهای دفاعی روان
رنجور موثر بودهاند و این تفاوت معنادار است (.) p<0/0 5
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی
رواندرمانگری پویشی کوتاهمدت با رویکرد همدالنه و
تعدیلکننده اضطراب برکاهش نشانهها و مکانیسمهای
دفاعی رشدنایافته و روانرنجور دانشجویان دارای عالئم
اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی انجام گرفت.
اولین نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که درمان پویشی
همدالنه بر نشانهها و مکانیسمهای دفاعی رشدنایافته و
روانرنجور دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی
7
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برکاهش استفاده از مکانیسمهای دفاعی رشدنایافته و
روانرنجور بیشتر از درمان همدالنه بوده است .این یافته با
نتایج یافتههای تحقیقات دیگر [ ]27،28،29،30،31همسو
بود .یکی از اهداف درمانی در این رویکرد تاکید بر بازسازی
و رهاسازی مکانیسمهای دفاعی ناکارآمد است ،لذا جهت
دستیابی به این هدف درمانی ،بازشناسی دفاع یعنی باال
بردن آگاهی بیمار به فرایندهای ناهشیار ،اولین بخش مهم
از این فرایند است .افزایش مداوم جهت افزایش بینش
روشی است که به واسطه آن به بیماران آموزش میدهد تا
الگوهای دفاعی خود را بازشناسند .در این رویکرد درمانی با
توجه به اینکه که در بسیاری از اختالالت اضطرابی از جمله
اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی ،رفتارهای مرضی ممکن
است به عنوان الگوهای رفتارهای دفاعی عمل کنند ،که
شکلهای پاسخدهی انطباقیتر را مسدود مینمایند.
اضطراب مرضی حاکی از این است که دفاعها به طور موثر و
کافی عمل نمیکنند .در این درمان در خالل حساسیت
زدایی ،درمانگر به نرمی میان مواجهه کردن بیماران با
عاطفه به شکل تدریجی ،تشویق آنها به دفاع نکردن یا
اجتناب نکردن از فرایند و کمک به آنها برای مقابله با
اضطرابهایی که مواجهه ایجاد میکند ،جابهجا میشود .این
فرایند حساسیتزدایی منظم است که عاطفههراسیها را
برطرف میکند .در این درمان ،تعدیل اضطراب یک عامل
کلیدی در حساسیتزدایی است که به صور مستقیم بر
واکنشهای ناشی از عاطفه هراسی متمرکز میشود .در
نتیجه میتوان این گونه استنباط کرد که تعدیل و کاهش
اضطراب در طی فرایند حساسیتزدایی در اولویت قرار دارد
و همراه با مواجههسازی تدریجی با عواطف بازدارنده که
میتواند اضطرابزا باشد ،اضطراب بیمار را کاهش دهد
[ .]13تبیین دیگر مبنی بر اثربخشی این روش در کاهش
نشانهها و مکانیسمهای دفاعی ناکارآمد ،استفاده از
روشهایی همچون تشویق و اطمینانبخشی ،استفاده از
شوخطبعی ،عبارتهای همدالنه ،تمرکز بر جزئیات و تمرکز
سرسختانه بر احساس است که منجر به کاهش اضطراب و
استفاده کمتر از مکانیسمهای دفاعی ناساگاز میشود.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفاده از
نمونه دانشجویان دختر بود که همین مساله امکان تعمیم
پذیری نتایج را به دانشجویان پسر و دیگر جامعه آماری
محدود میکند .بنابراین پیشنهاد میشود این روشهای
درمانی بر روی گروههای مردان نیز انجام گیرد تا
تعمیمپذیری نتایج افزایش شود .پژوهشهای تجربی
پیرامون اثربخشی رواندرمانی پویشی در درمان اختالالت

 ]26 ،25باشد.
در تببین فرضیه فوق و دلیل تاثیرگذاری این روش
درمانی میتوان این نکته را ذکر کرد که در این درمان،
درمانگر فعال بوده و به شکل همدالنهای سعی در درک
دنیای درونروانی مراجع ،چگونگی استفاده از مکانیسمهای
دفاعی ناسازگارانه و الگوهای دلبستگی دارد .همدلی در این
روش درمانی یک مولفه کلیدی است .همدلی به عنوان نقش
شفادهنگی اصلی هم به صورت غیرمستقیم به شکل فرایند
جبرانی و هم از طریق تسهیل فرایند بسط و تفسیر عمل
میکند .در این رویکرد ،درمانگر به صورت همدالنه و
سازمان یافته در درون دنیای فاعلی بیمار غوطهور میشود و
دنیای درون روانی وی را مورد بررسی قرار میدهد .به
عبارتی دیگر درمانگر با تاکید بر روانشناسی خویشتن ،زمینه
بررسی از پیشزمینه (بیمار) به پسزمینه (درمانگر) را تغییر
میدهد .با استفاده از این روش ،مراجع به درک حالتهای
روانشناختی خویش نائل آمده و پی به الگوهای تکراری و
مکانیسمهای ناکارآمد مقابله با اضطراب خود برده و سعی
در تغییر آنها میکند .درک شدن و مورد توجه قرار گرفتن
مراجع باعث میشود تا احساس جامعیت ،پیوستگی و
سرزندگی کند و در این محیط درمانی و با ایجاد اتحاد
درمانی هشیارانه ،میتواند حالتهای مضمحل کننده خود،
روشهای ناکارآمد کنترل اضطراب را درک و تحمل کرده
و نسبت به تغییر در آنها اقدام کند .در تبیینی دیگر ،این
نکته قابل ذکر است که با استفاده از انتقال ،که در
درمانهای کوتاهمدت بسیار اهمیت دارد ،به کشف اضطراب
این بیماران از جدایی و مشکالت مزمن آنها از جرئتمند
بودن و ابراز خشم و ترسهای آنان از تنبیه در روابط بین-
فردی با درمانگر پرداخته میشود .با راهنمایی درمانگر،
بیماران از روابط درمانگری به عنوان فرصتی برای درک
بهتر ،حسابگری و آزمون ترسهایشان از جزئتورزی بهره
میبرند و به این درک میرسند که آنها لزوما قرار نیست
همیشه با انتقاد و رد شدن و تنبیه مورد بررسی و ارزیابی
قرار بگیرند .دلیل مهم اثربخشی این درمان بر اضطراب
بیماران دارای اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی این است
که درمانگر کامال همدالنه و مثبت ،به حس مورد انتقاد واقع
شدن و ناتوانی از ارتباطات بینفردی این افراد ،پاسخ می-
دهد [.]9
دومین نتیجه پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی معنادار
روش درمان تعدیلکننده اضطراب بر کاهش نشانهها و
مکانیسمهای دفاعی رشدنایافته بوده است .همچنین نتایج
آزمون توکی بیانگر این بود که تاثیرگذاری این روش درمانی
8
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Busch, F. N. Milord, BL. (2015).
Psychodynamic treatment for separation anxiety
disorder in a treatment nonresponder. Journal of
the American psychoanalytic association, 63(5):
pp.893-919.

یکی از دالیل آن،اضطراب جدایی بزرگسالی بسیار اندک بود
میتواند جدید بودن تشخیص این اختالل در بزرگسالی
 لذا الزم است این رویکرد های درمانی با حجم نمونه،باشد
بیشتر و برروی بیماران دارای اختالل اضطرابجدایی
بزرگسالی انجام شود و نتایج آن با افراد دارایعالئم مقایسه
 همچنین پیشنهاد میشود تا متغیرهای دیگری.شود
 در این،همچون بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی
 لذا تعمیم نتایج به نمونههای.اختالل مورد بررسی قرار گیرد
.دیگر باید با احتیاط صورت گیرد

10- Busch, F.N., Milrod, B.I., singer, M.B., Aronson,
A.C.
(2012).
Manual
Panic
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Psychodynamic Psychotherapy–eXtended Range.
NewYork: Routledge.
11-

Seruya, B. (1997). Empathic Brief
Psychotherapy. Janson Aronson INC. Northvale,
New Jersey, London.

12- McCullough, V.L. (1997). Changing character:
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restructuring defenses, affects, and attachment.
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