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 دکتر نادر حاجلو
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گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   
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های دفاعی دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی و مکانیسم  
 

 

 مجری

 دکتر نادر حاجلو

 همکار اصلی

 مهری موالیی

 هاکلید واژه

های کانیسممها، کننده اضطراب، نشانهاختالل اضطراب جدایی بزرگسالی، درمان همدالنه، درمان تعدیل

 دفاعی

 : چکیده

مدت با رویکرد همدالنه و درمانی پویشی کوتاهاثربخشی روانپژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه 

های دفاعی ناسازگارانه دانشجویان دارای عالئم اختالل ها و مکانیسمکننده اضطراب بر کاهش نشانهتعدیل

آزمون  و پیگیری دو پس -آزمونپژوهش حاضر آزمایشی با پیش اضطراب جدایی بزرگسالی انجام گرفت.

های نفر از دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی از دانشجویان دانشگاه 30ماهه بود. 



نفر(، درمان 10انتخاب شدند و در سه گروه درمان همدالنه ) ساده سطح شهر اردبیل به صورت تصادفی

های تشخیصی اختالل گذاری شدند. پرسشنامهنفر( جای 10) نفر( و گروه کنترل10کننده اضطراب )تعدیل

آزمون و پیگیری آزمون، پسهای دفاعی در مراحل پیشاضطراب جدایی بزرگسالی و پرسشنامه مکانیسم

جلسه دو ماهه اجرا گردید و داده ها با استفاده  12توسط شرکت کنندگان پاسخ داده شدند. دو درمان طی 

ها نشان داد که درمان همدالنه نتایج یافته یری مکرر تجزیه و تحلیل شد.گاز آزمون تحلیل واریانس با اندازه

اند و  تداوم های دفاعی ناسازگارانه تاثیرات  معناداری داشتهها و مکانیسمکننده اضطراب بر نشانهو تعدیل

همدالنه در  این تغییرات در پیگیری دو ماهه نیز تائید شده است. همچنین نتایج نشان داد که درمان پویشی

های دفاعی رشدنایافته های اختالل و درمان پویشی تعدیل کننده اضطراب در کاهش مکانیسمکاهش نشانه

های پویشی همدالنه و های پژوهش، درمانبا توجه به نتایج حاصل از یافتهاند. رنجور موثرتر بودهو روان

های دفاعی ناسازگار در ها و مکانیسمشانههای موثر و کارامدی جهت کاهش نکننده اضطراب درمانتعدیل

 اضطراب جدایی بزرگسالی بودند.

 ها،شانهنطراب، کننده اضهای کلیدی: اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی، درمان همدالنه، درمان تعدیلواژه

 های دفاعیمکانیسم
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 مقدمه و هدف
 



 

 مقدمه -1-1

ترین اختالالت روانپزشکی است که شیوع طول عمری آن طبق تحقیق سامرز، اختالالت اضطرابی یکی از شایع        

درصد است. اختالالت اضطرابی همپوشی بسیار زیادی با دیگر اختالالت محور یک   17(، 2006) 1گلدنر، ورایچ، هسو

های سالمت ذهنی و جسمی مرتبط است که با توانمندی( و با 2002،  2)اندروز، اسالده، ایساکیدیس و دو دارند

 (. 2007،  3شود )کرونک، اسپیتزر، ویلیامز، موناهان، لوههمپوشی با دیگر اختالالت بدتر می

است. اختالل اضطراب جدایی نوعی ( ASAD) 4های اضطرابی، اختالل اضطراب جدایی بزرگسالییکی از اختالل      

ها وابستگی عاطفی زیادی دارد )پدر، آن فرد به علت جدا شدن از خانه یا از افرادی که به آناختالل روانی است که در 

(. چهارمین 2001، 5هتما، نیال، کندلرشود )مادر، پدربزرگ، مادربزرگ و یا خواهران و برادران( به شدت مضطرب می

، اختالل اضطراب جدایی را در 6روانی (TR-IV-DSM) متن تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

شوند، قرار داده و ویژگی هایی که نخستین بار در دوره شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشحیص داده میطبقه اختالل

آن را اضطراب شدید و نامتناسب در رویارویی با دوری از خانه و یا جدایی از کسانی که کودک به آنان وابستگی دارد، 

های تشخیصی اختالل اضطراب جدایی در پنجمین متن تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و مالک عنوان کرده است.

است، با این تفاوت که این اختالل  DSM-IV-TRهمان هشت مالک تشخیصی  (DSM-Vآماری اختالالت روانی )

انوسکی، کاترین، های عنوان شده محدود به سن نیستند )کیربه طبقه اختالالت اضطرابی منتقل شده است و مالک

( مواجهه با جدایی 1997) 8(. طبق نظر مانیکاواسگار، سیلو و کورتیس2002، 7روسی، فاگیولینی، فرانک، ویکتوریا

شود. نتایج مطالعات واقعی یا احتمالی از افراد مهم سبب افزایش و تشدید عالئم اضطراب جدایی در بزرگسالی می

                                                           
1. Somers, Goldner, Waraich, Hsu 
2. Andrews, Slade,  Issakidis 
3. Kroenke, Spitzer, Williams, Monahan, Löwe 
4. Adult separation anxiety disorder 
5. Hettema, Neale, Kendler 

6. Diagnostic andstatistical manual of mental disorders (forth edition)  

7. Cyranowski, Katherine, Rucci,  Fagiolini,  Frank, Victoria 

8. Manicavasagar, Silove, Curtis 



دهند که اضطراب جدایی در بزرگسالی ( نشان می2013) 9س، نپ، کالرک( و بوگل1997مانیکاواسگار و همکاران )

برای دوره  DSM-5های اضطراب جدایی در شباهت بسیاری با این اختالل در کودکی دارد، به همین علت نشانه

-به دو نوع تقسیم DSM-V(. اختالل اضطراب جدایی در 2002شود )کیرانوسکی و همکاران، بزرگسالی نیز مطرح می

( و نوع دیگر اختالل اضطراب ASADبندی شده است. نوع اول، اختالل اضطراب جدایی با شروع در بزرگسالی )

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

، 11ست )مانیکاواسگار، سیلو، واگنر، دروبنیصورت اضطراب شدید از جدا شدن از همسر، فرزندان و همچنین والدین ا

ای در این بیماران، بر ( دریافتند که ترس هسته2010) 12(. مانیکاواسگار، مارنین، پینی، آبلی، ریس، ایپان2003

و این احتمال که صدمه و آسیبی برای این افراد روی خواهد داد، متمرکز است.  13جدایی از اشکال مورد دلبستگی

های خواب )ترس و اجتناب از تنها خوابیدن، های امن، آشفتگیبی میلی از ترک مکان یز عبارتند از:عالئم همراه ن

 هایی درباره جدایی( و تمرکز بسیار زیاد بر حفظ روابط نزدیک و  در ارتباط مداوم بودن با افراد مورد دلبستگی.کابوس

های کنند. درمانای  استفاده میهای دفاعی رشد نایافتهمکانیسمافراد مبتال به این اختالل برای کاهش اضطراب از         

مورد استفاده برای این اختالل بیشتر متمرکز بر دوره کودکی بوده است و مطالعات بسیار کمی در مورد اختالل 

ن (. همچنی2014، 14اضطراب جدایی بزرگسالی انجام شده است )پینی، آبلی، ترویسو، سیراکوسانو، کاسانو، شیر

که درمان شناختی رفتاری برای اختالل اضطراب جدایی کودکی که در برگیرنده شواهدی وجود دارد مبنی بر این

میونر، -والدین نیز بوده است، در کوتاه مدت موثر بوده اما در بلند مدت شواهد، مشخص و معلوم نیست )اشنایدر، بالت

 (. 2011، 15آلبون، الوالی-هرن، آدورنتو، این

( اختالل اضطراب جدایی 2012) 16( و مینیاتی، کالوگی، روسی2010مطالعات مانیکاواسگار و همکاران )طبق    

بزرگسالی نسبت به دیگر اختالالت اضطرابی مانند اختالل پنیک که اغلب با اختالل اضطراب جدایی همبود است به 

تحقیق متمرکز بر نوع بزرگسالی اختالل اضطراب ای از ادبیات دهد. مجموعهرفتاری پاسخ نمی -درمان استاندارد شناختی

                                                           
9. Bögels, Knappe, Clark 
10. Childhood separation anxiety disorder 
11. Manicavasagar, Silove, Wagner, Drobny 
12. Manicavasagar, Marnane, Pini, Abelli, Rees, Eapan 

13. Attachment figures 
14. Pini, Abelli, Troisi, Siracusano, Cassano, Shear 
15. Schneider, Blatter-Meunier, Herrn, Adornetto, In-Albon, Lavallee 
16. Miniati,  Calugi, Rucci 



های اخیر مطرح شده است )مانیکاواسگار و جدایی بسیار کم بوده است و دلیل عمده آن این بوده که این اختالل در سال

 (. 2010همکاران، 

(. 2015، 17دهای پویشی در درمان عالئم اضطراب جدایی تاکیده شده است )بوش و میلوربر تاثیر گذاری درمان   

های پویشی در درمان ( درمان2014) 18چنانچه در فراتحلیل انجام گرفته توسط کیف، مک کارتی، دینگر، زیلچامانو، باربر

ای که توسط بوش و میلورد های کنترل، اثربخشی بیشتری داشت.  در مطالعهاختالالت اضطرابی نسبت به وضعیت

بیمار دارای  19با دامنه گسترده -جلسه درمان پویشی متمرکز بر پنیک 12( انجام گرفت، نشان داده شد که طی 2016)

 عالئم شدید اضطراب جدایی بهبود یافته بود. 

لی یی بزرگسااب جداهای پویشی بر اختالل اضطربا توجه به کمبود مطالعات داخلی و خارجی مبنی بر اثربخشی درمان   

اهش کاب بر کننده اضطری با رویکرد همدالنه و رویکرد تعدیلهای پویشهدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان

 .های دفاعی دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی استها و مکانیسمنشانه

 بیان مساله -1-2

درصد و  8-10ترین اختالالت روانپزشکی است. شیوع این اختالالت در اطفال حدود اختالالت اضطراب از جمله شایع    

(. اختالالت اضطرابی با شیوع دوازده 2004، 20درصد گزارش شده است )ورن، اسچولی، هئو 9-15برای بالغین حدود 

کسلر، چیو، (های روانپزشکی هستند ترین طبقه از بیماریدرصدی، رایج 29درصدی و شیوع طول عمری  18ماهه  

، 22ساسی بر کیفیت زندگی دارد )اوالنتونجی، سیسلر، و تولیناختالالت اضطرابی اثرات منفی ا (.2005، 21دملر، والترز

فردی در بیماران فوبی اجتماعی )استین، و کین، هایی در تحصیل و روابط بین(. شواهدی مبنی بر بدکارکردی2007

-یتدو(، بهزیستی پایین در بیماران دارای اختالل استرس پس از سانحه )توماس، هاپوود، رایت، سانیسلو، مک2000

( و بیکاری باال، میزان باالی طالق و کیفیت پایین زندگی  در اختالل اضطراب فراگیر 2014و همکاران،  23مورفی، آنسل

                                                           
17. Busch & Milord 
18. Keefe,   McCarthy,  Dinger, Zilcha-Mano, Barber 
19. Panic-focused psychodynamic psychotherapy– extended range 
20. Wern, Scholle, Heo 
21. Kessler, Chiu, Demler,  Walters, 
22. Olatunji,  Cisler, Tolin 
23. Thomas, Hopwood, Wright, Sanislow, Mcvitt-Murphy, Ansell 



های اضطرابی، اختالل اضطراب یکی از اختالل .( وجود دارد2004، 24)روبرگ، مارچاند، رینحارز، مارچاند، و کلوتیر

شناخته  ها در انسانترین ترسترین و بنیادیعنوان یکی از اساسیاست. اضطراب جدیی به ( ASADجدایی بزرگسالی )

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

(. 2013، 25سویکگردد )استارها ظاهر میها یا بخشی از آنشناسیکمتر قابل مشاهده است و اغلب در کنار دیگر آسیب

، 26اختالل اضطراب جدایی یک طبقه تشخیصی روانپزشکی بی وابسته به فرهنگ است )شیر، جین، روسکیو، والترز، کسلر

(. چنانچه بیشتر مطالعات در این زمینه مربوط به دوره کودکی است. اسن اختالل نوعی اختالل روانی است که در 2006

ها وابستگی عاطفی زیادی دارد )پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ و افرادی که به آن آن فرد به علت جدا شدن از خانه یا از

(. چهارمین متن تجدید نظرشده راهنمای 2001و همکاران،   هتماشود )یا خواهران و برادران( به شدت مضطرب می

هایی که نخستین بار لروانی، اختالل اضطراب جدایی را در طبقه اختال (DSM-IV-TR) تشخیصی و آماری اختالالت

شوند، قرار داده و ویژگی آن را اضطراب شدید و نامتناسب در در دوره شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشحیص داده می

های تشخیصی رویارویی با دوری از خانه و یا جدایی از کسانی که کودک به آنان وابستگی دارد، عنوان کرده است. مالک

همان ( DSM-Vپنجمین متن تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ) اختالل اضطراب جدایی در

است، با این تفاوت که این اختالل به طبقه اختالالت اضطرابی منتقل شده است  DSM-IV-TRهشت مالک تشخیصی 

رواندرمانی پویشی در بهبودی (. اثربخشی 2002های عنوان شده محدود به سن نیستند )کیرانوسکی و همکاران، و مالک

درمانی پویشی های صورت گرفته در در مورد اثربخشی روانپژوهش .های اختالالت روانپزشکی اثبات شده استنشانه

 وری شغلی/فردی و کنشها، آشفتگی میانمدت بر اضطراب حاکی از نتایج مثبت این درمان در کاهش نشانهکوتاه

  .(2004؛ کاتلر، گولدین، مارکویتز، دولین، گلیک، 2013؛ حیدری وهمکاران، 2011اران، )لما و همک انداجتماعی بوده

اند از: تجربه شوند عبارتوجوه مشترک  این درمان که همگی موجب تسریع سریع درمان و کوتاه مدت شدن آن می

های توجه فعال به محدودیت هیجانی عمیق حین جلسه درمان، سطح باالی فعالیت درمانگر، تشویق بیمار به همکاری و

 (.2002( و داشتن تمرکز درمانی و معیارهای انتخاب ویژه )عباس، 1388زمانی )فوشا، به نقل از محمد و همکارا، 

                                                           
24. Roberge, Marchand, Reinharz, Marchand, Cloutier 
25. Starcevic 
26. Shear, Jin, Ruscio, Walters, Kessler 



های پویشی توجه خاصی به های سازش نایافته است که در رهیافتهای افراد مضطرب، به کارگیری دفاعیکی از ویژگی   

های دفاعی را یکی از عوامل مهم در رابطه با ( مکانیسمOPDخیصی عملیاتی روان پویشی )آن شده است. راهنمای تش

های روانی نیز از آنها  داند و حتی راهنمای تشخیصی و آماری بیماریپذیری افراد برای مشکالت روانشناختی میآسیب

کند )انجمن روانپزشکی آمریکا، ، بحث میتواند به طور بالقوه در آینده مورد نظر قرار بگیردبه عنوان محوری که می

شناسی روانی، فرآیندهای تشخیصی، اقدامات درمانی و نتایج های دفاعی در آسیب(. به همین سبب نقش مکانیسم1994

، 27؛ به نقل از کاالتی، اوسی، دروناچی، سرتی2004درمانی به منزله یکی از فرآیندهای سازشی محرز گردیده است )باند، 

2010.) 

(، فرآیندهای 1997، 28کالو-،به نقل از مک 1952های مثلث تعارض )ایزرل های دفاعی بعنوان یکی از قطبمکانیسم  

ها ها و تکانه( که در پاسخ به عوامل درونی  )سایق2006 ،29به نقل از کرامر 1984ناخودآگاه درون روانی هستند )فروید، 

های شوند، تا اضطراِب حاصله از تعارضِ بین پایگاهزا( فعال میواقعی تنش فردی و یا خطراتهای میانیا بیرونی )موقعیت

کنند و خودآگاهِ فرد تابِ تحمل آنها را ندارد، از گذِر تحریف شناختی ایجاد میشخصیت را که ناراحتی روان مختلف

-)پردازد جام سازواره میواقعیت، تخفیف دهند. تحریف واقعیت، بهایی است که فرد به منظورِ مانایی و تأمین انس

( که 1971) 30مراتبی وایالنتارائه شده است. الگوی سلسله های دفاعی(. دو الگوی نظری درباره مکانیسم2006کرامر،

ترین دفاع در باالترین سطح ها، از رشدیافتهرشدیافتگی در چهار الیه عمودی از دفاع های دفاعی را بر اساس بُعدمکانیسم

الگوی تحولی را پیشنهاد ( 2002ترین سطح، مرتب کرده است. از سوی دیگر کرامر )ترین دفاع در پایینبه رشدنایافته

های تحولی گوناگون و بر اساس ترتیب های دفاعی متفاوت، از دورهکرد. این الگو بر مبنای این عقیده بود که مکانیسم

؛ 2004، 31پری باند و (های باند و اندروزنیانی برای فعالیت( ب1971شوند. مدل سلسله مراتبی وایالنت )زمانی پدیدار می

راهنمای تشخیصی و  هایی که درگردید. طوری که مکانیسم 2010)به نقل از کاالتی و همکاران، 1993اندروز و همکاران، 

رنجور و ته، روانشوند : رشدیافدر سه سبک از یکدیگر متمایز می (1993آماری اختالالت روانی ذکر شده، توسط اندروز  )

                                                           
27. Calati, Oasi,  De Ronchi,  Serretti 
28. McCullough 
29. Cramer  
30. Vaillant 
31. Bond & Perry 



دفاعی؛ فراوانیِ استفاده از مجموعه (. سبک1390ِ؛ به نقل از حیدری نسب و شعیری، 2000رشدنایافته )اندروز و همکاران، 

تواند انطباقی و می 1976)زا )فروید، های تعارضی و تنشها بنا به منش افراد در رویارویی با موقعیتمتعینی از مکانیسم

بینی، (. سالمت روانی با سبک دفاعی رشدیافته )نظیر پیش2004وایالنت، )نایافته و ناکارآمد باشد زشکارآمد و نیز سا

؛ 2006، 32؛ بوینز 2004؛ باند و پری، 2006دوستی و انطباقی رابطه دارد )کرامر، واالیش، شوخی، فرونشانی و نوع

؛ 1387احدی، عزیزی نژاد، نریمانی، برهمند،   33،2010استفان پروماتیس و ؛2006به نقل از بوینز، 1997، 1994وایالنت،

های رشدیافته بکار افرادی که مکانیسم 1390).؛ جواهری، قنبری، زرندی،1388محمدپور یزدی، بیرشک، فتی، دژکام، 

-رشد بین نارسایی هیجانی و سبک دفاعی .دهندبرند با فشار روانی به خوبی کنارآمده و سازگارانه به تعارض پاسخ میمی

مدار( و سبک دفاعی گرایی )خود/ دیگر/ جامعهبین تمامی ابعاد کمال( و همچنین، 1998) 34یافته )پارکر، تیلور و باگبی

نایافته های سازشاستفاده از دفاع منفی یافت شد رابطه (1390رشدیافته )نامجو، کافی، حکیم جوادی، لواسانی، آتشکار، 

نایافته در ( ، کاهش کنشوریِ دفاعیِ سازش35،2017)ایوانیکا، جرهانت، اوالجوسیبا نتایج ضعیف درمان همبسته است 

-های سازش(، رابطه مثبتی نیز بین سبک2011، 36، پیکیون، مایلو، جیامپادفورناریطول درمان، با بهبود رابطه دارد )

( اختالل اضطراب 1387همکاران،  عملی )احدی و -(، وسواس فکری1390گرایی )نامجو و همکاران، نایافته و ابعاد کمال

 ( وجود دارد.1390طور خشم )جواهری و همکاران، ( و همین1388منتشر )محمدپور یزدی و همکاران، 

های اضطراب با توجه به مطالب مطرح شده و نیز فقدان پژوهشی که در ایران به بررسی اثربخشی این درمان بر نشانه   

بپردازد، هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه مربوط به اثربخشی درمان پویشی های دفاعی جدایی بزرگسالی و سبک

گویی به این سوال است های اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی و پاسخکننده اضطراب بر کاهش نشانههمدالنه و تعدیل

-ند منجر به کاهش دفاعتواکننده اضطراب میمدت با رویکرد همدالنه و رویکرد تعدیلدرمانی پویشی کوتاهکه آیا روان

 های رشد یافته گردد؟رنجور و استفاده بیشتر از دفاعهای رشد نایافته و روان

                                                           
32. Bowins 
33. Prometheas, Stephen 
34. Parker,  Taylor,  Bagby 
35. Iwanicka, Gerhant, Olajossy 
36. De Fornari, Piccione, Maiello, Giampa 



 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3

های اورژانسی روانپزشکی از باالترین میزان شیوع برخوردار است، شیوع طول عمری اختالالت اضطرابی در بین وضعیت   

درمانی موثر در مقیاس وسیع های رواندهنده ضرورت به کارگیری مداخلهنشان (2006، 37درصد )سامرز و همکاران 17

پذیر است. همچنین دانشجویان ممکن است مشکالت شخصی، خانوادگی، اقتصادی و تحصیلی روی این جمعیت آسیب

واهدی وجود دارد (. ش2002، 38کنند )خور، کوبیاک، اسکریپیداشته باشند که به عنوان استرسورهای محیطی عمل می

های اخیر به شدت تر و مشکالت سالمت روانی مهمی در میان دانشجویان در طی سالکه بروز اختالالت هیجانی جدی

(. همچنین اختالالت اضطراب و افسردگی در میان دانشجویان در 39،2010، شارپلی، هارتلیرو به افزایش است )بیتزکا

های ارائه شده به نظر می (. با توجه به نتایج پژوهش1992، 40)مک لنان مقایسه با جمعیت عادی شدت بیشتری دارد

پذیر در مقابل اختالالت روانی به ویژه اضطراب، در جامعه هستند.  از سوی دیگر رسد که دانشجویان به عنوان قشر آسیب

الت را دارند )اندروز و اختالالت اضطرابی بیش از سایر اختالالت محور یک میزان باالیی از همپوشی با دیگر اختال

زایی اختالل اضطراب همراه است. همچنین  ( و این همپوشی با شیوع باال، سیر طوالنی و آسیب2002، 41همکاران

درمانی پویشی فشرده  و کوتاه مدت در درمان این اختالل برای بزرگساالن انجام نشده پژوهشی در زمینه کارایی روان

(. در 2011، 42سازی بوده است )اسچنیدر و همکارانز بر کودکان و استفاده از مواجهاست و بیشتر پژوهش های متمرک

کننده اضطراب که به علت حمایتی بودن این رویکردها، بیش از سایر ها از روش همدالنه و تعدیلهیچ یک از این پژوهش

ها در درمان به جایگاه این مداخله رویکردها قابلیت تطبیق با فرهنگ ایرانی را دارد، استفاده نشده است.  با توجه

-های اخیر، در این مطالعه کارایی دو روش روانهای آن در سالاختالالت روانی و به ویژه توسعه و گسترش فزاینده مدل

های اختالل اضطراب کننده اضطراب بر  کاهش نشانهمدت با رویکرد همدالنه و تعدیلدرمانگری پویشی فشرده و کوتاه

رگسالی و سبک های دفاعی ناسازگارانه دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی بررسی می اجدایی بز

 شود.

                                                           
37. Somers 
38. Khor, Cobiac, Skrzypie 
39. Bitsika, Sharpley,  Hartley 
40. McLennan 
41. Andrews 
42. Schneider 



 اهداف کلی  -1-4

راب بر نده اضطکنمدت با رویکرد همدالنه و تعدیلدرمانی پویشی کوتاههدف کلی پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان

 .دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی بودهای دفاعی ها و مکانیسمکاهش نشانه

 اهداف جزئی-1-5

 اای عالئم ویان دارهای دانشجمدت با رویکرد همدالنه بر کاهش نشانهدرمانی پویشی کوتاهتعیین اثربخشی روان -1

 ختالل اضطراب جدایی بزرگسالی

گارانه عی ناسازهای دفاالنه بر کاهش مکانیسممدت با رویکرد همددرمانی پویشی کوتاهتعیین اثربخشی روان -2

 دانشجویان دارای عالئم ا ختالل اضطراب جدایی بزرگسالی

ی هاانهتعیین اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت با  رویکرد تعدیل کننده اضطراب بر کاهش نش -3

 دانشجویان دارای عالئم ا ختالل اضطراب جدایی بزرگسالی

فاعی دهای نیسمکننده اضطراب بر کاهش مکامدت با رویکرد تعدیلدرمانی پویشی کوتاهتعیین اثربخشی روان -4

 ناسازگارانه دانشجویان دارای عالئم ا ختالل اضطراب جدایی بزرگسالی

 هافرضیه -1-6

راب ل اضطهای اختالرواندرمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدالنه اثربخشی معناداری در کاهش نشانه -1

 بزرگسالی دارد.جدایی 

 سازگارانهاعی ناهای دفرواندرمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدالنه اثربخشی معناداری در کاهش مکانیسم -2

 اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی دارد.

ی اختالل انه هارواندرمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد تعدیل کننده اضطراب اثربخشی معناداری در کاهش نش -3

 دایی بزرگسالی دارد.اضطراب ج

-نیسمهش مکارواندرمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد تعدیل کننده اضطراب اثربخشی معناداری در کاهش کا -4

 های دفاعی ناسازگارانه اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی دارد.



 های پژوهشمتغیر -1-7

 کننده اضطرابیلمدت با رویکرد همدالنه و تعددرمانی پویشی کوتاهمتغیر مستقل: روان -1

 های دفاعیهای اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی، مکانیسممتغیر وابسته: نشانه -2

 تعاریف مفهومی متغیرها -1-8

 درمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدالنه:روان -1-8-1   

ست. اده شده بر مدت، به کارشناسی خویشتن به صورت درمان فردی کوتاهدر این مدل درمانی مفاهیم عمده روان

که با  تن استتجارب بیمار در این رویکرد درمانی به صورت یک رابطه همدالنه پایدار از تغییرات موضوع خویش

رانجام سناختی و شها و اعمال یافتگی درون روانی افزایش یافته، بهبود کنشسازی سرزندگی، امید و سازماندرونی

غییر و و اساس ت شوندسازی میها توسط بیمار شناسایی و درونیین کنششود. اروابط موضوعی اصالح شده، آغاز می

للهیاری، ری،  ادهند )حیدادامه رشد ساختار روانی توسط بیمار در هنگام جلسات درمانی و بعد از آن را شکل می

 (. 1391دژکام، آزادفالح، 

 رواندرمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد تعدیل کننده اضطراب:-1-8-2

رچوب با حفظ چها پویشی است کههای روانکننده اضطراب از جمله روشکننده یا تنظیمدرمانی با روش تعدیلوانر

ناختی، شرفتاری،  مدت، این رویکرد را با رویکردهای دیگر، مثل رویکردهایپویش کوتاهدرمانی روانرویکرد روان

ها، اعازسازی دفبسازد تا به اهداف شیء، یکپارچه می های خود، دلبستگی و روابطمحوری و نظریهگشتالت، مراجع

(. این 1393و همکاران،  ؛ ترجمه دهقانی2003کالو و همکاران، ؛ مک1997کالو،عواطف و دلبستگی دست یابد )مک

رد و هیجانات بیمار برخو هاشده، با دفاعزدایی تدریجی و تجسم هدایتهمچون حساسیت روش با فنون مشخصی،

د کناده میایی استفهها و اضطراب. در مجموع، این روش از یک رابطه همدالنه و مشارکتی برای بازسازی دفاعکندمی

 اند.که احساسات واقعی نسبت به خود و دیگران را مسدود کرده

 نشانه های اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی:-1-8-3

افراطی مکرر زمانی که جدایی از خانه یا اشخاص مهم  دیسترسهای اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی شامل نشانه   

های احتمالی افراد نگرانی مفرط و پایدار درباره از دست دادن یا آسیب ، رودافتد یا انتظار میمورد دلبستگی اتفاق می



تگی شود. بی مهم مورد دلبستگی، نگرانی مفرط از اتفاقات ناخوشایند که منجر به  جدایی شما از افراد مهم مورد دلبس

میلی مفرط و عدم قبول بیرون بودن دور از خانه به دلیل ترس از جدایی ترس مفرط و دائمی و بی میلی به تنها بودن 

بدون اشخاص مورد دلبستگی در خانه یا بدون بزرگساالن مهم در موقعیت دیگر. بی میلی مستمر یا عدم قبول به خواب 

های مکرر در برگیرنده موضوعات لبستگی یا خوابین به دور از منزل، کابوسرفتن بدون شخص نزدیک یا اشخاص مورد د

افتد. های جسمانی زمانی که  جدایی از اشخاص مهم مورد دلبستگی اتفاق میهای مکرر از نشانهشکایت ،جدایی

 (.2003)مانیکاواسگار، 

 مکانیسم های دفاعی-1-8-4

 ری کرده ورض جلوگیهای متعاها، هیجانغالبا از پیدایش عقاید، ارزشهای دفاعی عملیات روانی هستند که مکانیسم   

ار روانی شد ساختردارد، گاهی یک دفاع خاص مانند همانندسازی، در خدمت ها را از رسیدن به عرصه آگاهی باز میآن

ی الئم عاطفعادی، ع گیرد. وقتی دامنه نیرومندی قواهای ایگو ضعیف باشد ممکن است با باال رفتن شدت عواطفقرار می

ته شوند ه کار گرفزگار بها ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه، سازگار یا بسیار ناساو عواطف دردناکی آشکار شوند و دفاع

 (. 1393، ترجمه، جوادزاده، 2004)بلکمن، 

 تعاریف عملیاتی متغیرها -1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparison the effectiveness of empathic and anxiety regulating 

dynamic psychotherapies on symptom reduction and defense 

mechanism of students with symptoms of adult separation anxiety 

disorder 

Nader Hajloo, Mehri Mowlaie 

Abstract 

The aim of the present research was to examine and compare the effectiveness of empathic 

dynamic psychotherapy and anxiety regulating dynamic psychotherapy on symptom and 

maladaptive defense mechanisms reduction in university students with symptoms of adult 

separation anxiety disorder. The presentstudy was an experimental research with pre-post test 

and 2-month follow up. Thirty students with symptoms of adult separation anxiety disorder 

among university students of Ardabil were randomly selected and were assigned into three 

groups, empathic group (10), anxiety regulating group (10) and control group (10). Adult 

separation anxiety disorder scale and defense mechanism questionnaire in three stages, pre, post 

and follow up stages were fulfilled. Two therapies were administered in 12 sessions of two 

month. The date was analyzed via analysis of variance with repeated measure.  The result 

showed that empathic and anxieties regulating dynamic psychotherapies were effective in 

reducing symptoms and maladaptive defense mechanisms and the changes were sustained in 2-

month follow up. The results also showed that empathic dynamic psychotherapy was effective in 

reducing symptoms and anxiety regulating dynamic psychotherapy was effective in reducing 

maladaptive defense mechanisms.  According to the results of the present research, empathic and 



anxiety regulating dynamic psychotherapies were effective and 

efficient therapies to reduce symptoms and maladaptive defense 

mechanisms in adult separation anxiety disorder. 

Keywords:  

Adult separation anxiety disorder, empathic psychodynamic 

therapy, anxiety regulating dynamic psychotherapy, symptoms, defense mechanism. 
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