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اضطراب بر وضعیت روانشناختی دانشجویان داراي عالئم اختالل اضطراب جدایی 

  بزرگسالی/مهري موالیی

  دکتر نادر حاجلو، دکتر گودرز صادقی هشجین  : راهنما اناستاد

  دکتر نیلوفر میکائیلی، دکتر شیما حیدري  ان مشاور:استاد

  26/2/1397  دفاع: تاریخ

  ص.  195  ات: تعدادصفح

  97/د/2366/20گروه روانشناسی،   نامه:شماره پایان

  چکیده:

مـدت بـا رویکـرد همدالنـه و گري پویشی کوتاهدرمانتعیین اثربخشی روانهدف پژوهش حاضر  :هدف 

بزرگسـالی  اختالل اضطراب جداییعالئم دانشجویان داراي  وضعیت روانشناختیکننده اضطراب بر تعدیل

  بود.

آزمـون پـس -آزمـونطرح پـژوهش حاضـر تمـام آزمایشـی و از نـوع پـیش :شناسی پژوهشروش

بـود کـه تشـخیص اخـتالل اضـطراب جـدایی  چندگروهی بود. جامعه آماري شامل تمـامی دانشـجویانی

دانشجوي داراي عالئم اختالل اضـطراب جـدایی  30بزرگسالی دریافت کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 

یافته و مقیاس ارزیابی کلی عملکرد  بزرگسالی بود که از میان دانشجویان بر اساس مصاحبه بالینی ساختار

دو گـروه آزمایشـی و یـک گـروه کنتـرل) گمـارده شـدند. شناسایی و به صورت تصادفی بـه سـه گـروه (

نشـانگان اضـطراب جـدایی  ، مصـاحبه سـاختاریافته بـالینیاختالل اضطراب جدایی بزرگسالی پرسشنامه

 پرسشـنامه و خودانگارهمقیاس ، اضطراب و رسشنامه افسردگیمقیاس ارزیابی کلی عملکرد، پبزرگساالن، 

-درمان همدالنه و تعدیل هاي آزمایشی،ها استفاده شد. براي گروهدادهآوري ابرازگري هیجانی جهت جمع

 هـاي مـذکور در سـه مرحلـه،اي برگزار گردید. پرسشـنامهدقیقه 50جلسه  12کننده اضطراب به مدت 

اي دریافـت نکـرد. بـراي مداخله ،دو ماهه تکمیل گردیدند. گروه کنترلآزمون و پیگیري آزمون، پسپیش

  .گیري مکرر استفاده گردیدها از تحیل واریانس چند متغیري با اندازهآزمون فرضیه

نشان داد که درمان پویشی  همدالنه بر متغیرهاي افسردگی، اضـطراب و ها داده تحلیلنتایج  :هایافته

خودانگاره، تاثیر آماري معناداري داشته است و این تغییرات تا دوره پیگیري دو ماهه وجود داشـته اسـت. 

کننـده . همچنین نتایج نشان داد که درمان پویشی تعدیلابرازگري هیجانی معنادار نبوداما تاثیرگذاري بر 

ضطراب تاثیرات معناداري در کاهش اضطراب، بهبود خودانگاره و ابرازگري هیجانی داشـته اسـت امـا در ا

  تاثیرگذاري بر متغیر افسردگی معنادار نبوده است.

کننـده مـدت همدالنـه و تعـدیلهاي پویشی کوتاهبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمان گیري:نتیجه

  دربهبودوضعیت روانشناختی در اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی است.اضطراب،مداخالت مؤثروکارآمدي 

، خودانگاره، درمان پویشـی اضطراب، ابرازگري هیجانیارزیابی کلی عملکرد، افسردگی،  هاي کلیدي:واژه

  کننده اضطرابدرمان تعدیل همدالنه،
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  مقدمه و هدف-1

  

  مقدمه-1-1

اختالالت اضطرابی اثرات منفی اساسی بر کیفیت زندگی دارد (اوالنتونجی، سیسلر، و    

فردي در هایی در تحصیل و روابط بین). شواهدي مبنی بر بدکارکردي2007، 1تولین

)، بهزیستی پایین در بیماران داراي 2000، 2بیماران فوبی اجتماعی (استین و کین

 3مورفی، آنسل-دویت، هاپوود، رایت، سانیسلو، مکاختالل استرس پس از سانحه (توماس

) و بیکاري باال، میزان باالي طالق و کیفیت پایین زندگی  در اختالل 2014و همکاران، 

) وجود دارد. یکی از 2004، 4اضطراب فراگیر (روبرگ، مارچاند، رینحارز، مارچاند و کلوتیر

است. اختالل ) ASAD( 5یهاي اضطرابی، اختالل اضطراب جدایی بزرگسالاختالل

اضطراب جدایی نوعی اختالل روانی است که در آن فرد به علت جدا شدن از خانه یا از 

ها وابستگی عاطفی زیادي دارد (پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ و یا افرادي که به آن

). 2001، 6هتما، نیل و کندلرشود (خواهران و برادران و همسر) به شدت مضطرب می

هاي تشخیصی اختالل اضطراب جدایی در پنجمین متن تجدید نظرشده راهنماي مالك

-DSMهمان هشت مالك تشخیصی  )DSM-V( تشخیصی و آماري اختالالت روانی

IV-TR  است، با این تفاوت که این اختالل به طبقه اختالالت اضطرابی منتقل شده است

ی، کاترین، روکی، فاگیولین، هاي عنوان شده محدود به سن نیستند (کیرانوسکو مالك

) مواجهه با 1997( 8). طبق نظر مانیکاواسگار، سیلو و کورتیس2002، 7فرنگ، و ویکتوریا

جدایی واقعی یا احتمالی از افراد مهم سبب افزایش و تشدید عالئم اضطراب جدایی در 

________________________ 
1. Olantunji, Cisler, Tolin 
2. Stein & Kean 
3. Thomas, Hopwood, Wright, Sanislow, Mcvitt-Murphy, Ansell 
4. Roberg, Marchand, reinharz, Marchand, Cloutier 
5. Adult Separation Anxiety Disorder 
6. Hettema, Neale, Kendler  

7. Cyranowsky, Katherine, Rucci, Fagiolin, Frank, Victoria 
8. Manicavasgar, Silove, Curtis 

 
 



  

 

و  ) و بوگلس، نپ1997( شود. نتایج مطالعات مانیکاواسگار و همکارانبزرگسالی می

دهند که اضطراب جدایی در بزرگسالی شباهت بسیاري با این ) نشان می2013( 9کالرك

براي  DSM-Vهاي اضطراب جدایی در اختالل در کودکی دارد، به همین علت نشانه

). اختالل اضطراب 2002شود (کیرانوسکی و همکاران، دوره بزرگسالی نیز مطرح می

ي شده است. نوع اول، اختالل اضطراب جدایی بندبه دو نوع تقسیم DSM-Vجدایی در 

) و نوع دیگر اختالل اضطراب جدایی با شروع در ASAD( با شروع در بزرگسالی

در بزرگسالی عالئم اختالل اضطراب  ). 2013)، (بوگلس و همکاران، CSAD( 10کودکی

جدایی به صورت اضطراب شدید از جدا شدن از همسر، فرزندان و همچنین والدین است 

). مانیکاواسگار، مارنین، پینی، آبلی، ریس و 2003(مانیکاواسگار، سیلوو، واگنر و دروبنی، 

اي در این بیماران، بر جدایی از اشکال مورد ) دریافتند که ترس هسته2010( 11آپن

و این احتمال که صدمه و آسیبی براي این افراد روي خواهد داد، متمرکز  12دلبستگی

هاي خواب هاي امن، آشفتگیبی میلی از ترك مکان عبارتند از:است. عالئم همراه نیز 

هایی درباره جدایی) و تمرکز بسیار زیاد بر حفظ (ترس و اجتناب از تنها خوابیدن، کابوس

  روابط نزدیک و  در ارتباط مداوم بودن با افراد مورد دلبستگی. 

درصد) شروع  5/77ایی (در تعداد بسیار زیادي از مبتالیان به اختالل اضطراب جد    

) و بیش از 2013، 13سالگی بوده (مارنین و سیلو 18عالئم در بزرگسالی و بعد از سن 

 75اي از اختالالت خلقی و بسیاري از آنها (درصد)  تاریخچه 53نیمی از مبتالیان (

). اختالل 2013درصد) در مرحله درمان اختالالت هیجانی بودند (بوگلس و همکاران، 

هاي عملکردي زندگی از جمله کار، تحصیل، مدیریت جدایی بر بسیاري از جنبهاضطراب 

فردي  هاي خصوصی، ارتباطات صمیمی و تعامالت بینهاي اجتماعی، فعالیتخانه، فعالیت

، پینی، آبلی، شیر، کاردینی، الري و 2010، 14گذارد (سیلو، مارنین و واگنرتاثیر می

) نیز نشان داد که 2010یکاواسگار و همکاران (). چنانچه مطالعه مان2010، 15گسی

________________________ 
9. Bogles, Knappe, Clark 
10. Childhood separation anxiety disorder 
11. Manicavasagar, Marnane, Pini, Abelli, Rees,  Eapan 
12. Attachment Figures 
13. Marnane & Silove 
14. Silve, Marnane, Wagner 
15. Pini, Abelli, Shear, Cardini, Lari, Gesi 



  
 4  ...مدت با رویکرد همدالنه وگري پویشی کوتاهدرمانتعیین اثربخشی روان

  

 

اختالالت اضطرابی در مکان باالیی  16اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی در بین انواع فرعی

  به جهت ایجاد بدکارکردي در عملکرد قرار دارد.

نشان  )2009و همکاران ( 17پینی، آبلی، ترویسو، سیراکوسانو، کاسانو، شیر پژوهش    

منجر به افراد مبتال به اختالل اضطراب جدایی  هاي ادراك شده توسطفتگیآشدادند که 

شود. هاي مهم عملکردي میاختالل و بدکارکردي اجتماعی، تحصیلی و دیگر جنبه

ساز دیگر اختالالت است که اختالل اضطراب جدایی زمینه مطالعه دیگري نیز نشان داده

). در 2000، 18سگار، سیلو، کورتیس و واگنراضطرابی و یک اختالل اولیه است (مانیکاوا

اي از بیماران سرپایی دچار اختالالت ) در نمونه2010اي دیگر (پینی و همکاران، مطالعه

هاي باالیی مطابق داشتند، بدکارکردي و نقص ASADخلقی و افسردگی، آنهایی که 

رتباطات خانوادگی فردي و امقیاس ناتوانی شیهان، در کار و عملکرد تحصیلی، روابط بین

داشتند. در بررسی مطالعات ملی میدانی  CSADیا  ASADنسبت به بیماران بدون 

) نشان داده شده است که اختالل اضطراب جدایی با شروع در R-NCS( 19همپوشی

درصد  63تواند باشد به طوري که بزرگسالی به نوبه خود یک موقعیت تضعیف کننده می

هاي اجتماعی (مثل کار و روابط در یک یا چند زمینه از نقش افراد بدون اختالالت همبود

هاي مختلف عملکرد داشتند. به هاي شدیدي در حوزهدرصد از آنها نقص 30فردي) وبین

اغلب مجرد یا طالق گرفته  ASADبزرگساالن داراي NCS-R عالوه، طبق مطالعات 

مقایسه با گروه سالم بودند (شیر، بودند و با تحصیالت پایین، بیکار و ناتوان براي کار در 

) دریافتند که اختالالت 2006شیر و همکاران ( .)2006، 20جین، روسکیو، والترز، کسلر

) همبود در افراد داراي اختالالت اضطراب جدایی 4/3) و اختالالت خلقی (4/9اضطرابی (

کودکی و بزرگسالی بسیار شایع است و تفاوت معناداري در الگوهاي همبودي بین اختالل 

)، 3/4فوبی خاص ( اضطراب جدایی کودکی و بزرگسالی وجود نداشت. نرخ احتمال براي

)، اختالل اضطراب 7/3)، اختالل اضطراب فراگیر (2/4اختالل استرس پس از سانحه (

) بود، همپوشی با 4/2عملی ( -) و اختالل وسواس فکري9/2)، آگورافوبیا (6/3جدایی (

اختالالت شخصیت نیز نامشخص بود. بیماران داراي اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی 

________________________ 
16. Subtype 
17. Pini, Abelli, Troisi, Siracusano, Cassano, Shear 
18. Manicavasagar, Silove, Curtis Wagner 
19. National Comobridity Survey Replication 
20. Shear, Jin, Ruscio, Walters, Kessler 



  

 

اي، نسبت به دیگر اختالالت اضطرابی در ی و ناتوانی قابل مالحظهاضطراب، افسردگ

  ).2010هاي درمان اختالل اضطرابی دارند (سیلو و همکاران، کلینیک

هاي مورد استفاده براي اختالل اضطراب جدایی بیشتر متمرکز بر دوره کودکی درمان    

یی بزرگسالی انجام شده بوده است و مطالعات بسیار کمی در مورد اختالل اضطراب جدا

). همچنین 2014و همکاران،  21کاسانو، شیر سیراکوسانو،است (پینی، آبلی، تروسی، 

رفتاري براي اختالل اضطراب  -که درمان شناختیشواهدي وجود دارد مبنی بر این

-مدت موثر بوده اما در بلندجدایی کودکی که در برگیرنده والدین نیز بوده است، در کوتاه

- میونیر، هرن، آدورنتو، این-شواهد، تاثیرات مشخص و معلوم نیست (اشنایدر، بالت مدت

  ). 2011، 22آلبون، الواله

 23) و مینیاتی، کالوگی و روسی2010طبق مطالعات مانیکاواسگار و همکاران (     

) اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی نسبت به دیگر اختالالت اضطرابی مانند 2012(

که اغلب با اختالل اضطراب جدایی همبود است، به درمان استاندارد اختالل پنیک 

اي از ادبیات تحقیق متمرکز بر نوع بزرگسالی دهد. مجموعهرفتاري پاسخ نمی -شناختی

اختالل اضطراب جدایی نیز بسیار کم بوده و دلیل عمده آن مطرح شدن این اختالل در 

  ). 2010ران، باشد (مانیکاواسگار و همکاهاي اخیر میسال

هاي پویشی در درمان عالئم گذاري درمانهاي صورت گرفته، بر تاثیرمطابق با پژوهش    

). چنانچه در فراتحلیل انجام 2016، 24اضطراب جدایی تاکید شده است (بوش و میلورد

هاي پویشی در ) درمان2014( 25گرفته توسط کیف، مک کارتی، دینگر، زیلچامانو و بابر

هاي کنترل، اثربخشی بیشتري داشته است.  الت اضطرابی نسبت به وضعیتدرمان اختال

 21) انجام گرفت، نشان داده شد که طی 2016اي که توسط بوش و میلورد (در مطالعه

بیمار داراي عالئم شدید  26با دامنه گسترده - جلسه درمان پویشی متمرکز بر وحشتزدگی

  اضطراب جدایی بزرگسال بهبود یافت. 

هاي پویشی بر با توجه به کمبود مطالعات داخلی و خارجی مبنی بر اثربخشی درمان    

هاي اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی، هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان

کننده اضطراب بر افسردگی، اضطراب، پویشی با رویکرد همدالنه و رویکرد تعدیل

________________________ 
21. Pini, Abelli, troisi, Siracussano, Cassano, Shear 
22. Schneider, Blatter-Meunier, Herrn, Adornetto, In-Albon,  Lavallee 
23. Miniati, Calugi, Rucci 
24. Busch & Milord 
25. Keefe, McCarthy, Dinger, Zilcha-Mano, Barber 
26. Panic-focused Psychodynamic Psychotherapy– Extended range 
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ن داراي عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی ابرازگري هیجانی و خودانگاره دانشجویا

  است.

 

 بیان مساله-1-2

شناخته  ها در انسانترین ترسترین و بنیادياضطراب جدایی به عنوان یکی از اساسی    

رود بلکه در بزرگسالی نسبت به شده است. با رشد و پختگی، اضطراب جدایی از بین نمی

- شناسیقابل مشاهده است و اغلب در کنار دیگر آسیبدیگر مشکالت روانشناختی، کمتر 

-). بنابراین ظهور آسیب2013، 27گردد  (استارسویکها ظاهر میها یا بخشی از آن

دادن هاي غیرقابل کنترل درباره از دستشناختی اضطراب جدایی، همچون نگرانی

تن و اشخاص مهم مورد دلبستگی، ترس شدید از ترك خانه، بدون همراه بیرون رف

هاي دیگر اختالالت اضطرابی مانند هایی با موضوع جدایی اغلب به عنوان ویژگیکابوس

اختالل اضطراب فراگیر، پانیک، آگورافوبیا و اختالل استرس پس از سانحه نیز در نظر 

هاي رسد این اختالل کمتر در موقعیت). به نظر می2013شدند (استارسویک، گرفته می

شود. به عنوان مثال در بررسی که در سیدنی انجام گرفته، نشان میبالینی تشخیص داده 

داده شده است که از هزار بیمار با عالئم اختالل اضطراب جدایی، هیچکدام، این تشخیص 

هاي جنسیتی در این ). در مورد تفاوت2005، 28را دریافت نکردند (واگنر، سلو، جوکهادور

، 29این اختالل در زنان (سلو، مارنان، واگنراختالل، برخی تحقیقات بر میزان باالي 

اند (شیر و ) و برخی دیگر نیز بر میزان باالي شیوع در مردان تاکید داشته2010

  ). 2006همکاران، 

شود اهمیت اختالل اضطراب جدایی با شروع در بزرگسالی با این واقعیت مشخص می   

و خلقی عالئمی از این اختالل را  درصد بیماران بزرگسال با اختالل اضطرابی 40تا 20که 

، و بوگلس و همکاران، 2010؛ پینی و همکاران، 2010سیلو و همکاران، اند (گزارش کرده

). بیماران مبتال به اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی میزان باالیی از بدکارکردي و 2013

اختالالت اضطرابی هاي قراردادي مورد استفاده نسبت به دیگر پاسخدهی ضعیف به درمان

ارتباط این اختالل با دیگر اختالالت روانشناختی ). 2012، و همکاران مینیاتیرا دارند (

سازي دارد.  شیوع طول عمري در مطالعه سلو، آلونسو، برومت، همچنان نیاز به روشن

________________________ 
27. Starcevic 
28. Wagner, Silove, Joukhador 
29. Silove, Marnane, Wagner 



  

 

)  نشان از میزان باالي اختالل در زنان 2015و همکاران ( 30گروبر، سمپسون، اسکات

ماهه کمتر از شیوع  12درصد) دارد. اما شیوع  0/4رصد) در مقایسه با مردان (د 6/5(

 14درصد در کل جمعیت) و شاهد میزان باالي آن در زنان در  1طول عمري است (

مردان) هستیم. در مطالعه سیلو و  8/0درصد در مقایسه با  3/1کشور ( 18کشور از 

داراي اختالل اضطراب جدایی  دهندگاندرصد از پاسخ 1/43)، 2015همکاران (

  سالگی).  18بزرگسالی شروع طول عمري در بزرگسالی را گزارش کردند (سن بیش از 

شناختی مختلفی براي درمان اختالل اضطراب هاي دارویی و روانگرچه تاکنون درمان   

 اند اما درجدایی کودکی گسترش یافته است و اثربخشی قابل قبول درمانی را نشان داده

ها در از بین بردن کامل عالئم با شکست مواجه شده و بیماران اکثر موارد، این درمان

از سویی  کنند.شان دست و پنجه نرم میهاي مختلف مربوط به بیماريهمچنان با ترس

هاي دارویی و روانشناختی مورد استفاده براي دیگر اختالالت اضطرابی براي دیگر، درمان

؛ 2014، 31بزرگسالی غیرموثر بوده است (کوپلند، آنگولد، شاناهان اختالل اضطراب جدایی

-ها و درمان). بنابراین نیازي ضروري جهت ارزیابی روش2013، 32کریستن، گرنیر، واگنر

هاي شود. درمانهاي جدید براي این اختالل، بویژه با شروع آن در بزرگسالی احساس می

هاي پویشی است شود، درمانتفاده میموفقی که براي درمان اضطراب و افسردگی اس

تر و پایدارتر دهنده تاثیرات عمیقها نشان). پژوهش2011، 33(لما، تارگت، و فوناگی

، 35؛ کاتلر، گولدین، مارکویتز، دولین، گلیک2009، 34رویکردهاي پویشی هستند (اسمیت

  ). 2013، 36؛ حیدري، لویس، الهیاري، آزادفالح، برتینو2004

رفتاري در  - هاي انجام شده حاکی از تاثیر درمانگري شناختیاینکه پژوهشرغم علی   

کاهش اختالالت اضطرابی و افسردگی هستند (ماکرودیمیتریس، ورشلر، هاتفیلد، 

ها نشان )، پژوهش2010، 38؛ جانسون2011،  37درموت، و ماترسیل -هامیلتون، بکس

هاي این دو اختالل است و هنگامی که اند تاثیر این رویکردها بیشتر در زمینه نشانهداده

  هدف تغییر منش و تغییر ساختارهاي بیمارگونه این افراد است این نوع رویکرد درمانی 

________________________ 
30. Silove, Alonso, Bromet, Gruber, Sampson, Scott 
31. Copeland, Angold, Shanahan 
32. Kirsten, Grenyer, Wagner 
33. Lemma, Target,  Fonagy 
34. Smith 
35. Cutler, Goldyne, Markowitz, Devlin,  Glick 
36. Heidari, Lewis, Allahyari, Azadfallah, Bertino 
37. Macrodimitris,  Wershler,  Hatfield, Hamilton, Backs-Dermott,  Mothersill 
38. Johnson 
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Abstract 
Research Aim: The aim of the current research was to examine the effectiveness of empathic 

psychodynamic psychotherapy and anxiety regulating psychotherapy on psychological 
conditions of students with symptoms of adult separation anxiety disorders 

Research method: Research design was experimental multi-groups pre-post test. The study 
population was whole students of Ardabil universities in 2016-1017 academic years. Samples 
included 30 students with symptoms of adult separation anxiety disorders which were selected 
among students via structured clinical interview and global assessment of function and were 
assigned randomly into three groups (two experimental groups and one control group). The 
sample method was purposeful sampling method. Adult separation anxiety questionnaire, adult 
separation anxiety disorder clinical structured interview, global assessment of function, 
depression, anxiety and stress questionnaire, Beck self-concept questionnaire, emotional 
expression were used to gathering data. Empathic psychodynamic psychotherapy and anxiety 
regulating therapy were administered for experimental groups for about 12 sessions 45 minutes. 
Mentioned questionnaires in three stages include pre-test, post-test and three month follow up 
were fulfilled. Control group received no treatment. Descriptive statistics (Mean and standard 
deviation) and inferential statistics (repeated measure multi variable analysis of variance) were 
utilized. 

Findings: The results of Manova with repeated measure showed that BEP therapy had 
significant effect on depression, anxiety and self-concept and these changes was significant 
until follow up phase, but the effectiveness on emotional expression was not significant. Also, 
the results showed that APT therapy had significant effect on anxiety, self-concept and 

emotional expression bit not on depression. 
Conclusion: The results of the present research showed that empathic brief dynamic 

psychotherapy and anxieties regulating dynamic psychotherapies are effective intervention in 
reducing the symptoms and improve the psychological situations of adult separation anxiety 
disorder. 
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