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Abstract
Introduction: Due to high prevalence and pathological characteristics of anxiety disorders, especially
separation anxiety disorder, a few researches have been conducted on effectiveness of psychodynamic
psychotherapy in treatment of this disorder. Therefore, according to the position of this treatment in
treating psychological disorders, the aim of the current research was to examine the effectiveness of
empathic psychodynamic psychotherapy and anxiety regulating psychotherapy on self-concept and
emotional expression of students with symptoms of adult separation anxiety disorders.
Methods: The research design was semi-experimental with pre-posttest and control group. The study
population included all students of Mohaghegh Ardabili University and Islamic Azad University of
Ardabil during the 2016 to 2017 academic years. Samples included 30 students with symptoms of adult
separation anxiety disorder, which were selected among students via structured clinical interview and
global assessment of function and were assigned randomly to three groups (two experimental groups
and one control group). Research instruments included the Adult Separation Anxiety questionnaire,
Global Assessment Of Function Scale, Emotional Expression, Beck Self-Concept Questionnaire and
clinical structured interview for adult separation anxiety disorder. Analysis of data was performed using
the Analysis of Variance (ANOVA) with repeated measure via the SPSS software.
Results: The results of the present research showed that brief empathic psychodynamic therapy has
therapeutic effects on self-concept and anxiety. Regulating dynamic psychotherapy had significant
impact on both self-concept and emotional expression in post-test and the follow-up phase (P < 0.5).
Conclusions: The results of the present research showed that participants under brief empathic
psychodynamic therapy had significant increase in self-concept scores yet the effectiveness was not
significant on emotional expression; however, individuals, who received anxiety regulating dynamic
psychotherapy had significant increase of emotional expression and self-concept scores. Therefore, the
results indicate that short term dynamic psychotherapies are effective interventions in promoting
psychological conditions in adult separation anxiety disorders.
Keywords: Brief Empathic Dynamic Psychotherapy, Anxiety Regulating Therapy, Emotional
Expression, Self-Concept
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 1دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 2استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 3استاد ،گروه فارماکولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 4دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 0استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
* نویسنده مسئول :نادر حاجلو ،استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران .ایمیل:

تاریخ پذیرش مقاله1321/51/10 :

تاریخ دریافت مقاله1321/50/22 :
چکیده

مقدمه :با توجه به شیوع باال ،آسیب زایی زیاد اختالالت اضطرابی از جمله اختالل اضطراب جدایی ،پژوهشهای بسیار اندکی در
زمینه کارایی و اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت در درمان این اختالل صورت گرفته است .لذا با توجه به جایگاه این نوع
از مداخله در درمان اختالالت روانشناختی ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان درمانگری پویشی کوتاه مدت با رویکرد
همدالنه و رویکرد تعدیل کننده اضطراب بر ابرازگری هیجانی و خودانگاره دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی بود.
روش کار :طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش -آزمون ،پس -آزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
تمامی دانشجویان دانشگاههای محقق اردبیلی و آزاد اسالمی واحد اردبیل در سال تحصیلی  20-21بود .نمونه پژوهش شامل
 35دانشجوی دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی بودند که از میان دانشجویان بر اساس مصاحبه بالینی ساختار یافته
و مقیاس ارزیابی کلی عملکرد شناسایی و به صورت تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گمارده شدند.
ابز ارهای پژوهش پرسشنامههای تشخیصی اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی ،مقیاس ارزیابی کلی عملکرد ،ابرازگری هیجانی،
خودپنداره بک و مصاحبه ساختاریافته بالینی نشانگان اضطراب جدایی بزرگساالن بود .تحلیل داده با استفاده از روش تحلیل
واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار  SPSSبود.
یافته ها :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که درمان پویشی همدالنه بر خودانگاره و درمان پویشی تعدیل کننده اضطراب بر
هردو متغیر ابرازگری هیجانی و خودانگاره در مرحله پس آزمون و پیگری تأثیر معناداری داشته است (.)P > 5/50
نتیجه گیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر این بود که افراد تحت تحت درمان پویشی با رویکرد همدالنه افزایش معناداری
در نمرات خودانگاره داشتند اما در ابرازگری هیجانی اثربخشی معنادار نبود و افرادی که درمان پویشی با رویکرد تعدیلکننده
اضطراب را دریافت کردند ،افزایش معناداری در نمرات ابرازگری هیجانی و خودانگاره داشتند .بنابراین نتایج حاکی از این است
که درمانهای پویشی کوتاه مدت در بهبود وضعیت روانشناختی در اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی مداخالت موثری میباشند.
واژگان کلیدی :درمان پویشی کوتاه مدت همدالنه ،تعدیل کننده اضطراب ،ابرازگری هیجانی ،خودپنداره
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
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مقدمه
( .)11بنابراین نیازی ضروری جهت ارزیابی روشها و درمانهای جدید
برای این اختالل ،مخصوصاً با شروع آن در بزرگسالی احساس میشود.
درمانهای مورد استفاده برای این اختالل بیشتر متمرکز بر دوره کودکی
بوده است و مطالعات بسیار کمی در مورد اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی انجام شده است ( .)10همچنین شواهدی وجود دارد مبنی
بر اینکه درمان شناختی رفتاری برای اختالل اضطراب جدایی کودکی
که در برگیرنده والدین نیز بوده است ،در کوتاهمدت مؤثر بوده اما در
بلندمدت ،شواهد درمانی مشخص و معلوم نیست ( .)12بنابراین با توجه
به اهمیت درمان پویشی در درمان اختالالت اضطرابی ،در پژوهش حاضر
از دو رویکرد درمان پویشی تحت عنوان رویکرد همدالنه مبتنی بر
تئوری سیرویا ( )25و رویکرد تعدیلکننده اضطراب یا درمان عاطفه
هراسی مبتنی بر تئوری مک کالو ( )21استفاده شده است.
در رویکرد همدالنه ،همدلی به عنوان ابزار اساسی گردآوری دادهها و
شفابخشی است .در این مدل درمانی تمایالت جنسی و پرخاشگری به
عنوان سائقهای بنیادی در روان نگریسته نمیشوند .برخالف مکتب
کالسیک روانشناسی خویشتن ،جنبههای آسیبشناختی تمایالت
جنسی و پرخاشگرانه ،صرفاً به عنوان ازکارافتادگی و نقص فرآوردههای
خویشتن محسوب نمیشوند .تجربه درمان برای درمانگر و بیمار ،نسبت
به رویکرد کالسیک روانشناسی خویشتن فعاالنهتر است .از بیمار به
صورت مداوم خواسته میشود که کاوش کند و دربارۀ خودش کنجکاو
باشد ،به بیان تجربیاتش بپردازد و روی فرضیاتی در مورد خودش با
درمانگر کار کند .این فرضیات شامل این است که او چطور بدن و روان
خودش را که حالت خویشتن نامیده میشود ،در لحظه تجربه میکند.
درمانگر به طور فعالتری به تفسیر و آموزش روانی میپردازد .همچنین
به جای تفسیر نیازهای موضوع خویشتن یا ناکامی بهینه در پاسخ به
نیازهای بیمار به پاسخدهی بهینه میپردازد ( .)25رویکرد مورد استفاده
دیگر مبتنی بر درمان تعدیلکننده اضطراب است .این مدل که درمان
عاطفه هراسی نیز نامیده میشود .عاطفههراسی زمانی به وجود میآید
که عواطف فعال ساز (سوگ ،خشم ،نزدیکی هیجانی/شفقت) با عاطفه
بازدارنده شدید (اضطراب ،شرم ،گناه و طرد) مرتبط شوند .)21( .از
ساختار درمان روانپویشی که توسط ماالن در مورد مثلث تعارض
(دفاعها و اضطرابهایی که مانع ابراز احساسات میشوند) و مثلث
شخص (کار با تعارضات در ارتباط با درمانگر و اشخاص کنونی و گذشته)
مطرح شده است ،نشات گرفته است ( .)22در این رویکرد درمانی،
درمانگر اساساً به دنبال شفافسازی عواطف و کمک به بیمار به تنظیم
اضطراب است ( .)21درمان شامل سه بحش است :بازسازی دفاع
(شناسایی و رهاسازی دفاعهای ناسازگار) ،بازسازی عواطف (حساسیت
زدایی عواطف از طریق مواجههسازی با احساسات متعارض) ،بازسازی
خود/دیگری (بهبود احساسات در مورد خود و دیگران) .هدف اصلی در
این درمان کمک به بیمار به تجربه عواطف و ابراز سازگارانه آن است که
قبالً از آن اجتناب میکردند .دو مطالعه آزمایشی در مورد اثربخشی
درمان تعدیلکننده اضطراب بر اختالالت شخصیت انجام شده است
( .)24 ,23این مطالعات بیانگر این بودند که این درمان در کاهش عالئم
روانپزشکی کلی مؤثر بوده است .با این حال ،به جز مطالعات و قطعی و
کنترل نشده ،تاکنون درمان مذکور برای بیماران با اختالالت محور یک

اختالالت اضطرابی جزو رایجترین بیماریهای روانپزشکی است و در
دوران کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی با فراوانی زیادی تجربه میشود (.)1
مطالعات نشان میدهند که بیش از  12درصد کودکان و  32درصد
نوجوانان و بزرگساالن تشخیص یکی از اختالالت اضطرابی را دریافت
میکنند ( .)2اختالالت اضطرابی با شیوع دوازده ماهه  10درصدی و
شیوع طول عمری  22درصدی ،رایجترین طبقه از بیماریهای
روانپزشکی هستند ( .)3اختالالت اضطرابی منجر به اثرات منفی اساسی
بر کیفیت زندگی میشوند ( .)4شواهدی مبنی بر بدکارکردیهایی در
تحصیل و روابط بینفردی در بیماران فوبی اجتماعی ( ،)0بهزیستی
پایین در بیماران دارای اختالل استرس پس از سانحه ( ،)1بیکاری باال،
میزان باالی طالق و کیفیت پایین زندگی در اختالل اضطراب فراگیر
( )1وجود دارد .از جمله اختالالت اضطرابی ،اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی است .اختالل اضطراب جدایی نوعی اختالل روانی است که
در آن فرد به علت جدا شدن از خانه یا از افرادی که به آنها وابستگی
عاطفی زیادی دارد (پدر ،مادر ،پدربزرگ ،مادربزرگ و یا خواهران و
برادران) به شدت مضطرب میشود ( .)0تشخیص اختالل اضطراب
جدایی زمانی گذاشته میشود که اضطراب جدایی طوالنی ،بسیار شدید
و به لحاظ رشدی نامتناسب باشد یا بر عملکرد فردی تأثیر بگذارد (.)2
تشخیص اضطراب جدایی بزرگساالن در سیستم طبقهبندی ICD
وجود نداشت ( .)2بعضی از محققان پیشنهاد کردهاند که اضطراب
جدایی بزرگسالی برای اولین بار در بزرگسالی مستقل از تاریخچهای از
این اختالل در کودکی ظاهر میشود و تحقیقات از این پیشنهاد حمایت
کردهاند ( .)12-15برای برآورده شدن مالکهای تشخیصی این اختالل،
ترس و رفتارهای اجتنابی در مورد جدایی از اشکال دلبستگی و دیگر
ویژگیها باید حداقل به مدت شش ماه در بزرگساالن وجود داشته باشد.
این اختالل اشاره به افرادی دارد که عالئمشان در کودکی شروع شده و
همچنین افرادی که عالئم اضطراب را در کودکی داشتهاند و این عالئم
در بزرگسالی هم استمرار داشته است ( .)13در یک مطالعه
اپیدمیولوژیکی نیزبا نمونه  2202نفر با استفاده از مصاحبه بالینی
گزارش شد که شیوع تمام عمری این اختالل در بزرگسالی  1/1درصد
بوده است .با توجه به میزان باالی شیوع این اختالل ،محققان مطرح
کردهاند که اضطراب جدایی بزرگسالی باید در سیستم طبقهبندی
 DSMوارد شود ( .)14اهمیت اختالل اضطراب جدایی با شروع در
بزرگسالی با این واقعیت مشخص میشود که  25تا  45درصد بیماران
بزرگسال با اختالالت اضطرابی و خلقی عالئمی از این اختالل را گزارش
کردهاند ( .)10بیماران مبتال به اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی میزان
باالیی از بدکارکردی و پاسخدهی ضعیف به درمانهای قراردادی مورد
استفاده نسبت به دیگر اختالالت اضطرابی را دارند ( .)11گرچه تاکنون
درمانهای دارویی و روانشناختی مختلفی برای درمان اختالل اضطراب
جدایی کودکی گسترش یافته است و اثربخشی قابل قبول درمانی را
نشان دادهاند اما در اکثر موارد ،این درمانها در از بین بردن کامل عالئم
با شکست مواجه شده و بیماران همچنان با ترسهای مختلف مربوط به
بیماریشان دست و پنجه نرم میکنند .از سویی دیگر ،طبق تحقیقات،
درمانهای دارویی و روانشناختی مورد استفاده برای دیگر اختالالت
اضطرابی برای اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی غیرموثر بوده است
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بیماری جسمانی که باعث آشفتگی روانی یا مصرف مواد شود (توسط
مصاحبه ارزیابی شد) ) 0 ،عدم اختالل روانشناختی دیگر که منجر به
مصرف دارو شود (توسط مصاحبه بالینی براساس  DSM-IVمشخص
شد) )1 ،عدم مصرف داروی روانپزشکی یا استفاده از مداخالت
روانشناختی به صورت همزمان )1 ،دارای ذهنیت روانشناختی و قابلیت
استفاده از رویکرد روانپویشی (ارزیابی توسط مصاحبه) .معیارهای
خروج عبارت بودند از )1 :سوءمصرف یا وابستگی به مواد )2 ،بیماری
شدید طبی یا استرسزاهای جدی زندگی )3 ،دارای کنترل تکانه
ضعیف )4 ،ابتال به خوشه بی اختالالت شخصیت مانند اختالل شخصیت
مرزی و خودشیفته.
جهت جمعآوری داده ها از پرسشنامه تشخیصی اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی ( )ASA-27استفاده شد .پرسشنامه اضطراب جدایی
بزگسالی در سال  2553توسط مانیکاواسگار ،سیلوه ،واگنر ،و دروبنی
( )20به منظور اندازهگیری نشانههای اضطراب ناشی از جدایی در
بزرگسالی تدوین شد .این پرسشنامه دارای  21سؤال است که هر سؤال
بر روی یک مقیاس چهار درجهای لیکرت ( = 5هرگز تا  = 4اغلب اوقات)
درجهبندی میگردد .مانیکاواسگار و همکاران ( )20ضریب همسانی
درونی این پرسشنامه را  5/20و ضریب پایایی بازآزمایی آن را 5/01
گزارش دادند .بررسی حساسیت و ویژگی مقیاس با مصاحبه با ساختار
مشابه نشاندهنده این است که پرسشنامه روش مناسبی برای ارزیابی
اضطراب جدایی است .با توجه به قابلیت تشخیصی این ابزار بر اساس
الگوی تشخیص بالینی  DSM-IVو ناوابسته بودن ابزار به فرهنگی
خاص ،این ابزار توان مطلوبی را در تشخیص اضطراب جدایی بزرگسالی
در جوامع مختلف دارد ( .)20ضریب پایایی این مقیاس در مطالعه حاضر
برابر  5/00بود و در پژوهش خورشیدوند ،رحیمیان بوگر ،طالع پسند
( )22ضریب پایایی همسانی درونی  5/01به دست آمد و اعتبار محتوایی
آن به وسیله پنج متخصص حوزه روانشناسی مورد تائید قرار گرفت.
مصاحبه ساختاریافته بالینی نشانگان اضطراب جدایی بزرگساالن
( ،)SCI-SASاین مصاحبه توسط شیر ،جیل ،کیرانوسکی ،پائوال،
آندریا ،و آلن ( )11جهت دستیابی به همه هشت ویژگی اضطراب جدایی
طراحی شده است که در مورد هر ویژگی ،تعدادی سؤال 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 5/12 ،و برای بخش مربوط به دوران بزرگسالی 5/00 ،گزارش
شده است ( .)11از آنجا که این مصاحبه منطبق با الگوی DSM-IV
در تشخیص اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی است ،به عنوان ابزار
بسیار مفید در تشخیص این اختالل در جوامع متعدد شناخته شده است
( .)11در مطالعه خورشیدوند ،رحیمیان بوگر ،و طالع پسند ( )22اعتبار
محتوایی نسخه فارسی مصاحبه توسط پنج متخصص تأیید شد و ضریب
پایایی همسانی درونی  5/03به دست آمد.
مقیاس ارزیابی کلی عملکرد ( ،)GAFاین مقیاس از جمله مقیاسهای
 DSM-IVدر محور  Vاست که در آن درمانگر در مورد سطح عملکرد
کلی بیمار در یک دوره زمانی خاص قضاوت میکند .مقیاس ارزیابی
عملکرد ،کل سطح عملکرد فرد را از لحاظ نقاط قوت و همچنین
آسیبپذیری در سه زمینه عمده عملکرد اجتماعی ،شغلی و روانی به

انجام نشده است ( .)20 ,10در بررسی تحقیقات مربوط به درمان
پویشی ،بر تأثیر گذاری درمانهای پویشی در درمان عالئم اضطراب
جدایی تاکیده شده است ( .)21چنانچه در فراتحلیل انجام گرفته توسط
کیف ،مککارتی ،دینگر ،زیلچامانو ،بابر ( )21درمانهای پویشی در
درمان اختالالت اضطرابی نسبت به وضعیتهای کنترل ،اثربخشی
بیشتری داشته است .در مطالعهای که توسط بوش و میلورد ( )21نیز
انجام گرفت ،نشان داده شد که طی  21جلسه درمان پویشی متمرکز
بر پنیک -با دامنه گسترده ،بیمار دارای عالئم شدید اضطراب جدایی
بهبود یافته بود .بنابراین ،با توجه به نبود مطالعات داخلی و کمبود
مطالعات خارجی مبنی بر اثربخشی درمانهای پویشی بر اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی هدف پژوهش حاضر ،یافتن پاسخ به سؤال
اثربخشی درمان همدالنه بر خودانگاره و ابرازگری هیجانی و اثربخشی
درمان تعدیلکننده اضطراب بر خودانگاره و همچنین بررسی فرضیه
مربوط به اثربخشی درمان تعدیلکننده اضطراب بر ابرازگری هیجانی
دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی بود.

روش کار
پژوهش حاضر جزو پژوهشهای نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون
و گروه کنترل است .این پژوهش با حجم نمونه  35نفر دانشجویان دارای
عالئم اختالل اضطراب جدایی (زن) بودند که در سال 1321-1320
براساس مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالالت محور  1در
 DSM-IVو مقیاس ارزیابی کلی عملکرد برای گزینش انتخاب شدند.
بر روی  013نفر از دانشجویان پرسشنامه تشخیصی اختالل اضطراب
جدایی بزرگسالی اجرا شد ،از این تعداد 125 ،نفر نمره برش  22و باالتر
را دریافت کرده بودند .با تمامی این دانشجویان تماس حاصل شد ،از
این تعداد 00 ،نفر در جلسات مصاحبه بالینی و تشخیصی اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی شرکت کردند ،از این تعداد نیز 20 ،نفر به
دلیل عدم همکاری در فرایند درمان ،غیربومی بودن ،عدم دریافت نمره
 05GAFبه باال ،نداشتن قابلیتهای الزم برای استفاده از درمان
پویشی (با استفاده از مصاحبه بالینی) ریزش پیدا کردند و در نهایت
نمونه پژوهشی به  35نفر و در هر گروه به  15نفر 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 شد .تعداد جلسات برای
شرکتکنندگان 12 ،جلسه ( 2بار در هفته) به انضمام مرحله پیگیری
(دو ماه بعد) برای هر یک از آنها اجرا گردید .الزم به ذکر است که به
تمامی شرکتکنندگان در درمان ،هدف و نحوه پژوهش توضیح داده
شد .از تمامی افراد رضایتنامه کتبی جهت شرکت در پژوهش اخذ
گردید .شرکت آنها در پزوهش به صورت داوطلبانه بوده و در هر مرحله
از پژوهش میتوانستند از فرایند درمان خارج شوند .شرکتکنندگان،
پرسشنامه خودانگاره و ابرازگری هیجانی 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
استفاده شد .معیارهای ورود عبارت بودند از )1 :داشتن عالئم اضطراب
جدایی بزرگسالی (طبق نتیجه مصاحبه بالینی ساختار یافته و نمره 22
به باال در پرسشنامه تشخیصی اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی))2 ،
نمره  GAFباالی  )3 ،05تخریب متوسط در عالئم یا عملکرد )4 ،عدم
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به ترتیب  ،5/02 ،5/10 ،5/10و  5/10شد که در سطح a = 5/5551
معنادار بود ( .)33مقیاس خودانگاره بک ( ،)SCSاین مقیاس را
نخستین بار بک ،استیر ،اپستین ،براون ( )34به منظور بررسی خودانگاره
افراد مطرح کرد و مجدداً بک و همکاران ( )34آن را ارزیابی کردند .این
مقیاس شامل  20گویه و وسیلهای برای ارزیابی نگرشهای منفی شخص
از خودش است که در نظریه شناختی بک بخش شناخت منفی سهگانه
(نظر منفی نسبت به خود ،محیط و دنیا) را تشکیل میدهد .آزمودنی
در موارد متعدد با توجه به استنباطی که از خود دارد ،خود را با دیگران
مقایسه و یکی از پنج عبارتی را انتخاب میکند که ویژگی او را بهتر
نشان میدهد .آزمون به گونهای طراحی شده است که نمرات باالتر
نشاندهنده خودانگاره مثبت است .بک و همکاران ( )34در بررسی این
مقیاس ضریب آلفای آن را  5/02به دست آوردند که شاخص همسانی
درونی رضایت بخشی است .ضریب پایایی مقیاس از طریق آزمایش
مجدد با فاصله زمانی یک هفته  5/00و با فاصله زمانی سه ماه5/10 ،
بود .این مقیاس را در ایران نبوی از نظر اعتبار و روایی به سنجش
گذاشت و ضریب آلفای کرونباخ آن  5/00به دست آمد .روایی سازه آن
نیز با انجام آزمون بین افراد عادی و افسرده و مقایسه نمرات آنها تجزیه
و تحلیل شد که در هر مورد تفاوت معنی دار بود (.)30

صورت یک طیف سالمت روانی از نمره  1تا  155نشان میدهد (.)21
در بررسی اعتبار بازآزمایی  ،GAFضریب همبستگی بینطبقهای 5/11
تا  5/21گزارش شد ( .)35نمرات  GAFارتباط باالیی با ارزشیابی
نشانگان و رفتار اجتماعی داشته و پایایی بین ارزیابها در این مقیاس
مطلوب ( )r = 5/11بوده است (.)31
پرسشنامه ابرازگری هیجانی ( ،)EE-Qاین پرسشنامه را کینگ و امونز
( )32به منظور بررسی ابرازگری هیجانی طراحی کردهاند که شامل 11
گویه است .پرسشنامه شامل سه زیر مقیاس ابرازگری هیجانی مثبت،
ابراز صمیمیت ،و ابرازگری هیجانی منفی است .این پرسشنامه بر پایه
مقیاس پنج رتبهای لیکرت تنظیم شده است؛ بدین صورت که به پاسخ
کامالً موافق نمره  0و به پاسخ کامالً مخالف نمره  1تعلق میگیرد.
براساس این شیوه نمرهگذاری ،نمره کل فرد از  11تا  05متغیر است.
نمره باالتر بیانگر ابراز هیجانی باالتر است .به منظور بررسی روایی
همگرا ،بین نمرات پرسشنامه ابرازگری هیجانی و پرسشنامه چند وجهی
شخصیت مینهسوتا و نمرات مقیاس عاطفه مثبت برن همبستگی مثبت
به دست آمد ( .)32پایایی این مقیاس به روش همسانی درونی با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار آن برای کل مقیاس
و زیرمقیاسهای ابراز هیجان مثبت ،ابراز صمیمت و ابراز هیجان منفی
جدول  :1خالصه جلسات درمان پویشی با رویکرد همدالنه
جلسه اول

مصاحبه بالینی و اجرای آزمون ها ،انعقاد قرارداددرمانی ،توضیح مختصری در مورد نوع درمان ،تعدادجلسات ،طول مدت هر جلسه

جلسه دوم

بررسی آسیبهای نارسیستیک یا فقدان انگیزه برای درمان ،تعیین اهداف کانونی ،بررسی ترسهای مراجع به ویژه از وابستگی ،خشم یا شرم،
پیگردی درباره نوع مقابله با مشکالت درگذشته
بررسی شیوههای سالم و دفاعی الگوهای سازگاری مراجع ،پیگردی در زمینه برقراری ارتباط بین واکنشهای عاطفی بیمار ،آموزش مفاهیم تئوری
دلبستگی و کمک به مراجع در تشخیص دلبستگی خود در ارتباطات نزدیک ،استحکام اتحاد درمانی ،بررسی رویدادهای آشکارساز مرتبط با
نارساییهای موضوع خویشتن درکودکی و بررسی اثر این نارساییها روی روابط اخیر وتوضیح مثلث بینش
ادامۀشکلگیری اتحاد درمانی و استحکام آن ،بررسی فرآیند انتقال و انتقال متقابل ،بررسی تعارضات اساسی زندگی بیمار

جلسه سوم

جلسه چهارم
جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

چلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه
یازدهم
جلسه
دوازدهم

پرداختن به معنی تجارب بیمار بدون قضاوت و بر چسب زدن توسط دروننگری همدالنه ،آموزش به بیمار که از روش دروننگری همدالنه ،بعنوان
شیوهای برای کاوش خودش و مدلی از هماهنگ بودن استفاده کند ،کاربرد مفاهیم تئوری دلبستگی در تشخیص و شناسایی به موقع مشکالت
تکراری در روابط
ارزیابی درمانگر از حالت و کارکردهای خویشتن مراجع ،هدایت موضوعات کانونی مشخص شده در جلسه دوم ،ارزیابی حالت خویشتن مراجع و
میزان آسیبپذیری وی به منظور فهم تجارب مراجع از خویشتن خود و جهان که شامل سه پیوستار است :سرزندگی /تهی بودن ،به هم پیوستگی/
چندپارگی و استوار /عدم پیوستگی
بررس ی 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 ،مرور درمانگر از فهم مشکالت مراجع ،بررسی میزان پذیرندگی مراجع از کارکردهای ابژه خویشتن ،سازماندهی افکار
و احساسات مراجع
بررسی مجدد و تحکیم اتحاد درمانی ،بررسی فرایند انتقال و حل آن و مراقبت از فرایند انتقال متقابل ،نظارت و بررسی در زمینه پیشرفت اهداف
کانونی
شناسایی و پذیرش نیازهای ابژه خویشتن خود توسط مراجع ،پذیرش این اصل که تغییر در حالت خویشتن در پاسخ به پذیرش یا ارضای این
نیازها میباشد
شناسایی دفاعهای محافظت کننده از خویشتن ،انتظارات تحریف شده و الگوهای بین فردی ناسازگارانه ،شناسایی و توسعه منابع و حمایتهای
بیشتری از ابژه خویشتن در محیط خود به صورت مطلوب
بررسی و مرور میزان دستیابی مراجع به اهداف کانونی و فهم مراجع از موضوعات روانشناسی خویشتن و آمادگی برای ختم درمان ،بررسی مسأله
وابستگی به درمانگر ،پیگردی واکنشهای منفی مراجع به خاتمه درمان ،بازگشت نشانههای قدیمی ،ظهور نشانههای جدید ،ناارزندهسازی درمان
یا درمانگر ،چانه زدن برای زمان بیشتر به منظور توضیح اضافی و کوشش در جهت حل این موضوعات
پیگردی در زمینه مقاومت در جهت کار بر روی فرآیند خاتمه ،وجود تعارضهای حلنشده احتمالی محور موضوع جدایی که منجر به
کشمکشهای قدرت میشود ،پیگردی در مورد واکنشهایی تحت عنوان غمگینی و اضطراب مورد انتظار پس از پایان درمان و از دست دادن
درمانگر به عنوان یک ابژه خویشتن ارزشمند
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جدول  :2خالصه جلسات درمان پویشی با رویکرد تعدیل کننده اضطراب
جلسه اول

مصاحبه اولیه روانشناختی ،بررسی مشکل ،درجهبندی مقیاس ارزیابی کلی عملکرد ،شناسایی فوبی عاطفی زیربنایی ،مورد بررسی
قرار دادن پاسخهای فوبیک ،توضیح در مورد درمان تعدیلکننده اضطراب ،تعدادجلسات ،طول مدت هرجلسه

جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
چلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه
دوازدهم

شناسایی فوبی عاطفی زیربنایی ،عواطف فعالساز و عواطف بازدارنده ،شناسایی احساسهای مسدود شده در عاطفههراسی ،مورد بررسی قرار دادن
پاسخهای فوبیک ،کاوش اضطرابهای فوبیکساز عاطفه
مورد بررسی قرار دادن مثلثهای شخص و تعارض در مورد بیمار ،فرمولبندی فوبیهای عاطفه بیمار در قالب عاطفههراسی ،شناسایی فوبی
عاطفی زیربنایی ،شناسایی عاطفههراسیها در روابط
مشارکت در کشف الگوهای عاطفههراسیها ،آگاهی از درد و اضطراب مرتبط با عاطفههراسیها ،آموزش مثلث تعارض جهت بررسی
عاطفههاسیهای زیربنایی ،شناسایی احساسهای فعالساز انطباقی
شناسایی اضطرابها/بازداریها :علل اجتناب از احساسهای انطباقی ،مورد بررسی قرار دادن پاسخهای فوبیک ،شناسایی دفاعهای غیرانطباقی و
تشخیص الگوهای غیرانطباقی فرد
تغییر دفاع ها از حالت خودهمخوان به خودناهمخوان ،بررسی چگونگی اجتناب از احساس انطباقی ،بررسی رفتار دفاعی
شناسایی فوبیک اجتنابی از احساسات واقعی ،تعدیل اضطراب :آموزش همدلی نسبت به خود ،مواجهه با دفاعها و تفسیر الگوهای دفاعی،
رهاسازی دفاعهای غیرانطباقی
حساسیتزدایی عاطفه (مواجهه با احساس هراسبرانگیز/عاطفه هراسآور ،بازداری پاسخ) ،تعدیل اضطراب و ترسهای مرتبط با بیرون کشیدن
عاطفه ،تقویت انگیزه بیمار برای رویارویی با فوبیای عاطفه ،تجربه عاطفه خاموش شده با حساسیتزدایی از فوبیایعاطفه
تشویق به ابراز عاطفه ،تمرکز 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 احساسهای دیگران ،تغییر چشمانداز ،در نظر گرفتن صحیح و دلسوزانه دیگران ،شناسایی و بازسازی دلبستگیهای
اعتیادی ،ابرازگری عاطفه به صورت ابراز انطباقی احساسات ،خواستهها و نیازها 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

جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد خودانگاره و ابرازگری هیجانی در گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ( 2ماهه)
گروه همدالنه

گروه

گره کنترل

گروه تعدیلکننده اضطراب

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

11/15

0/11

00/15

4/35

11/15

4/51

پسآزمون

12/25

1/51

11/25

3/22

12/25

0/11

10

1/12

15/15

1/03

15/35

4/22

خودانگاره

پیگیری
ابرازگری هیجانی
پیشآزمون

30/15

1/21

30/50

3/02

30/25

4/52

پسآزمون

32/15

1/02

32/00

0/23

30/25

3/04

پیگیری

20/35

1/01

35/05

4/33

35/15

2/11

جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازهگیریهای مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل نمرههای ابرازگری هیجانی و خودانگاره در
گروه درمان همدالنه
تأثیر بین گروهی

ارزش

عامل ابرازگری هیجانی

5/111

F
10/515

درجه آزادی فرض شده

درجه آزادی خطا

2

11

sig
5/031

عامل ابرازگری هیجانی و گروه

5/201

33/111

2

11

5/411

5/501

عامل خودانگاره

5/310

14/111

2

11

5/555

5/132

عامل خودانگاره و گروه

5/124

0/122

2

11

5/510

5/311

04

مجذور اتا
5/004

موالیی و همکاران

جدول  :5نتایج تحلیل واریانس درون آزمودنیها با اندازهگیری مکرر بر سه بار اندازه گیری نمرههای ابرازگری هیجانی و خودانگاره در گروه درمان همدالنه
و کنترل
منبع تغییرات

Sig

مجذور اتا

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

5/011

گروه

321/255

1

321/255

12/103

5/323

5/531

عامل و گروه

12/155

1

12/155

5/004

5/400

313/555

10

25/122

ابرازگری هیجانی

خطا
خودانگاره
گروه

10/120

1

10/120

2/151

5/555

5/001

عامل و گروه

121/520

1

121/520

22/4/011

5/540

5/255

خطا

23/055

10

0/124

جدول  :6نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازهگیریهای مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل نمرههای ابرازگری هیجانی و خودانگاره در
گروه درمان تعدیلکننده اضطراب
تأثیر بین گروهی

ارزش

درجه آزادی فرض شده

درجه آزادی خطا
11

Sig
5/555

5/240

11

5/555

5/221

5/555

5/042

5/555

5/021

عامل ابرازگری هیجانی

5/502

F
104214

2

عامل ابرازگری هیجانی و گروه

5/514

150/045

2

عامل خودانگاره

5/100

40/224

2

11

عامل خودانگاره و گروه

5/113

45/010

2

11

مجذور اتا

به آزمون اثرات بینگروهی و درونگروهی در جدول  4و  0نشان داده
شده است.
نتایج جدول  4و  0نشان میدهد که بین نمرههای ابرازگری هیجانی در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ( )F = 12/103 ،P > 5/51تفاوت
معناداری وجود ندارد .همچنین تعامل عامل زمان و گروه نیز در متغیر
ابرازگری هیجانی معنادار نیست .این نتایج نشان میدهد که رواندرمانی
پویشی کوتاهمدت با رویکرد همدالنه در افزایش ابرازگری هیجانی
دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی تأثیر مثبت
نداشته است .نتیجه دیگر نشان میدهد که بین نمرههای خودانگاره در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ( )F = 2/151 ،P > 5/51تفاوت
معناداری وجود دارد .همچنین اندازه اثر آزمون برابر  5/00است ،یعنی
 00درصد از تغییرات بوجود آمده در نمرات مربوط به عامل زمان است.
همچنین تعامل عامل زمان و گروه نیز در متغیر خودانگاره معنادار است.
این نتایج نشان میدهد که رواندرمانی پویشی کوتاهمدت با رویکرد
همدالنه در افزایش خودانگاره دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب
جدایی بزرگسالی تأثیر مثبت داشته است .جهت بررسی و تحلیل دادههای
مربوط به اثربخشی درمان تعدیلکننده اضطراب بر ابرازگری هیجانی و
خودانگاره ،روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد استفاده واقع
شد .از پیشفرضهای مربوط به این تحلیل از جمله آزمون کولموگروف
اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد ،با توجه به
مقدار  P > 5/50و عدم رد فرضیه صفر در آزمون کولموگروف اسمیرنف،
توزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد میگردد ،همچنین آزمون
لوین برای بررسی همگنی واریانسها استفاده شد و نتایج حاکی از عدم
معناداری و همگنی واریانسها بود .همچنین نتایج آزمون کرویت موچلی
برای متغیرهای ابرازگری هیجانی ( )5/111و خودانگاره ( )5/241بیانگر
فرض برابری واریانسهای درون گروهی است .نتایج مربوط به آزمون اثرات
بین گروهی و درون گروهی در جدول  1و  1نشان داده شده است.

یافتهها
یافتههای جمعیت شناختی گروههای مورد آزمایش بیانگر این بود که در
دو گروه درمان و گروه کنترل تمامی شرکت کنندگان ،دانشجویان دختر
و در سطح کارشناسی مشغول تحصیل بودند .در گروه همدالنه  2نفر (35
درصد) مجرد و  1نفر ( 3/33درصد) متأهل بودند .در گروه تعدیلکننده
اضطراب نیز  0نفر ( 21/11درصد) مجرد و  2نفر ( 1/11درصد) متأهل
بودند .در گروه کنترل نیز  1نفر ( 25درصد) مجرد و  4نفر ( 13/33درصد)
متأهل بودند .جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابرازگری
هیجانی و خودانگاره را در در گروههای همدالنه ،تعدیلکننده اضطراب و
گروه کنترل نشان میدهد.
نتایج حاصل از جدول  3بیانگر آن است که میانگین خودانگاره در گروه
درمان همدالنه نسبت به درمان تعدیلکننده اضطراب بیشتر است و
میانگین ابرازگری هیجانی در گروه تعدیلکننده اضطراب نسبت به گروه
همدالنه بیشتر است .نتایج حاصل از جدول  3بیانگر آن است که میانگین
خودانگاره در گروه درمان  BEPنسبت به درمان  APTبیشتر است و
میانگین ابرازگری هیجانی در گروه  APTنسبت به گروه  BEPبیشتر
است .برای تحلیل دادههای مربوط به اثربخشی درمان همدالنه بر ابرازگری
هیجانی و خودانگاره ،از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده
شد .قبل از ارائه نتایج این تحلیل از پیشفرضهای این تحلیل شامل
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
استفاده شد ،با توجه به مقدار  P > 5/50و عدم رد فرضیه صفر در آزمون
کولموگروف اسمیرنف ،توزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد
میگردد و با استفاده از آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها ،نتایج
حاکی از عدم معناداری و همگنی واریانسها بود .همچنین نتایج آزمون
کرویت موچلی برای متغیرهای ابرازگری هیجانی ( )5/231و خودانگاره
( )5/300بیانگر فرض برابری واریانسهای درونگروهی است .نتایج مربوط

00

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،6شماره  ،2خرداد و تیر 7931

جدول  :7نتایج تحلیل واریانس درون آزمودنیها با اندازهگیری مکرر بر سه بار اندازه گیری نمرههای ابرازگری هیجانی و خودانگاره در گروه درمان تعدیل
کننده اضطراب و کنترل
منبع تغییرات

Sig

مجذور اتا

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

5/240

گروه

1214/550

1

1214/550

350/102

5/555

5/252

عامل و گروه

101/450

1

101/450

111/522

5/555

1/101

33/02

5/542

ابرازگری هیجانی

خطا
خودانگاره
گروه

150/120

1

150/120

30/132

5/553

5/323

عامل و گروه

15/520

1

15/520

21/114

5/550

5/100

خطا

23/055

10

0/124

اثربخشی این روش بر ابرازگری هیجانی دور از انتظار نباشد که نتیجه
تحقیق حاضر نیز بر این یافته صحه گذاشته است .دومین نتیجه پژوهش
حاضر بیانگر این بود که درمان پویشی همدالنه اثربخشی معناداری بر
خودانگاره داشته است .نتیجه این یافته با تحقیقات دیگر ()45-31
همسو میباشد .با توجه به مستندات پژوهی ذکر شده ،میتوان یکی از
دالیل معناداری این نوع از درمان پویشی بر خودپنداره را تاکید بر
مفاهیم روانشناسی خویشتن و استفاده از روش دروننگری همدالنه
بدون قضاوت و برچسب زنی در نگاه به خود و اطرافیان دانست .به
گونهای که در پایان درمان ،مراجع قادر خواهد بود کارکرد خویشتن را
شناسایی کرده و درک بهتر و رشد یافتهای نسبت به خود داشته باشد.
با توجه به اهمیت به کارگیری همدلی ،درمانگر خودش را در محیط
درونی بیمار غوطهور میسازد و همین مساله منجر به نوعی الگوبرداری
از رفتار در مراجع میگردد .هدف بازسازی سطوح کارکرد مناسب قبلی
بیمار و کمک به او برای ادامه رشد روانشناختی او است که از طریق
رابطه موضوع خویشتن بیمار و درمانگر که فعالکننده بروز مجدد
نیازهای متوقف شده موضوع خویشتن بیمار است و منجر به دید
پختهتری نسبت به خود میشود ،انجام میشود .بیمار در این فرایند یاد
میگیرد که چگونه بر حالت تجریه خویشتن تأثیر گذاشته و روی
موضوعهای خویشتن مناسب کار کند و نسبت به خودش دید وسیعتری
پیدا کند .بیمار در این فرایند یاد میگیرد که فهم عمیقتری در ارتباط
با موضوعات روانشناسی خاص و اینکه چه عواملی خویشتن را قادر به
رشد در زمینه مساله اساسی او میکنند ،بدست آورند .این تعمق و تفکر
در حالت روانی خویشتن منجر به تغییرات مثبت و معنادار در درک
خویشتن و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود در بیمار میشود .در این
روش درمانی درمانگر پاسخگوی بهینه به ناکامیهای بیمار است و این
پاسخوگی و ایجاد حس درک متقابل منجر به پیوستگی و جامعیت در
مراجع میشود (.)31
در این رویکرد درمانی وضعیت خود مراجع هر جلسه درمانی ارزیابی
میشود که منجر به راهنمایی درمانگر در یافتن موضوعات کانونی است.
این تالشی است برای فهم خودانگاره ،تجارب بیمار از خودش و دنیای
اطراف است .از طریق بیانات کالمی و رفتارهای غیرکالمی ،درمانگر به
دنبال تشخیص این مساله است که خویشتن بیمار تا چه حدی منسجم
و تا چه حد از هم گسسته است ،تجارب بیمار از خودش تا چه میزان
پایدار و ثابت و متداوم است ،همچنین خویشتن بیمار زندگیبخش و

نتایج حاصل از جدول  1و  1نشان میدهد که بین نمرههای ابرازگری
هیجانی در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری (،P>5/51( > 5/51
 )F = 350/102تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین تعامل عامل زمان
و گروه نیز در متغیر ابرازگری هیجانی معنادار است .این نتایج نشان
میدهد که رواندرمانی پویشی کوتاهمدت با رویکرد تعدیلکننده
اضطراب در افزایش ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای عالئم اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی تأثیر مثبت داشته است .نتیجه دیگر نشان
میدهد که بین نمرههای خودانگاره در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری ( )F = 30/132 ،P > 5/51تفاوت معناداری وجود دارد.
همچنین تعامل عامل زمان و گروه نیز در متغیر خودانگاره معنادار است.
این نتایج نشان میدهد که رواندرمانی پویشی کوتاهمدت با رویکرد
تعدیل کننده اضطراب در افزایش خودانگاره دانشجویان دارای عالئم
اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی تأثیر مثبت داشته است.

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت با
رویکرد همدالنه و تعدیلکننده اضطراب بر خودانگاره و ابرازگری
هیجانی دانشجویان دارای عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی بود.
نتایج اولین نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که درمان پویشی با رویکرد
همدالنه اثربخشی معناداری بر ابرازگری هیجانی نداشته است که با
نتایج برخی تحقیقات ( )31همسو و با نتایج تحقیقات دیگر ()31
ناهمسو میباشد  .در تبیین عدم معناداری درمان پویشی همدالنه بر
ابرازگری هیجانی ،این نکته مطرح است که تمرکز این رویکرد درمانی
بر روانشناسی خود و ارزیابی حالتهای خویشتن و روابط بین فردی
مراجع است و تاکید کمتری بر ابراز احساسات نسبت به درمان
تعدیلکننده اضطراب است ،در این رویکرد درمانی بیشترین تالش
درمانگر کار برروی موضوع خویشتن است تا ابرازگری هیجانی .به طوری
که در ابتدای درمان سعی در رشد وضعیت درونروانی مراجع و موضوع
خویشتن وی است که فرض میشود هسته اساسی عملکرد
روانشناختی فرد در این رویکرد است که منجر به بهبود ارتباطات
بینفردی میشود .در واقع هدف اصلی درمانگر استفاده از همدلی برای
فهم دالیل زیربنایی رنجها و بدکارکردیهای مراجع و درک چگونگی
اثرگذاری این وضعیت بر تجربه خویشتن است .بنابراین با چنین تاکیدی
بر خویشتن بیمار و نیازهای پاسخ داده نشده وی ،عدم معناداری
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خویشتن که طی دورههایی از زندگی به فراموشی سپرده شده بود،
خودانگاره رشدیافتهای از خود داشته باشند (.)21

پویا و تا چه حد تهی است .در نتیجه درمانگر دائماً به دنبال یافتن منابع
و الگوهای مکانیزمهای دفاعی است که مراجع از آنها برای تداوم
خویشتن استفاده میکند و طی جلسات درمانی با اشاره به این
مکانیزمها و جایگزینی آنها با الگوهای مقابلهای سازگار به بهبود
خودانگاره مراجعان کمک میکند .یکی دیگر از نتایج حاصل از پژوهش
حاضر معناداری اثربخشی درمان تعدیل کننده اضطراب بر ابرازگری
هیجانی بود .نتایج حاصل نشان داد که روش درمانی مذکور بر ابرازگری
هیجانی تأثیر بالینی معناداری دارد .این یافته با نتایج تحقیقات دیگر
( )30 ,31 ,21همسو و با تحقیقات دیگر ( )21ناهمسو میباشد .در
تبیین این گونه میتوان مطرح کرد که یکی از اهداف این درمان ،تاکید
بر ابراز متناسب هیجان است .در این درمان به دلیل به کارگیری
تکینکهایی مانند مشارکت در یافتن شکل مطلوبی از ابراز هیجان،
حمایت از بیمار برای ابراز آن ،ایجاد ظرفیتهای ابراز و تحمل تعارضات
بین فردی کمک میشود تا ابراز هیجان در درمان اتفاق بیفتد (.)10
افراد مبتال به اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی به دلیل ترس از عدم
تائید ،ارزیابیهای منفی دیگران و از دست دادن اشخاص مورد دلبستگی
به سرکوب هیجانات دست میزنند و از برقراری عواطف متناسب با
موقعیت ناتوانند و از آنجا که در این روش درمانی ابراز هیجانات در
فضای امن همراه با عدم احساس طرد از سوی درمانگر صورت میگیرد
منجر به کاهش استرس و بهبود ابرازگری عاطفی در این بیماران
میشود .یکی از ویژگیهای افراد مبتال به اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی نیز سرکوب هیجانات و ناتوانی از برقراری عواطف متناسب با
موقعیت به دلیل ترس از طرد و از دست دادن اشخاص مورد دلبستگی
است و با توجه به اینکه در این روش درمانی ابراز هیجانات در فضای
امن همراه با عدم احساس طرد از سوی درمانگر صورت میگیرد منجر
به کاهش استرس و بهبود ابرازگری عاطفی میشود .در این روش
درمانی ،با توجه به تلفیق آن با رویکرد شناختی و رفتاری از روشهایی
چون تحمل تعارضات بینفردی ،تلفیق احساسات ،سنجیدن احساسات
و بازی نقش در تعاملهای دشوار استفاده میشود .روش بازی نقش،
درواقع یک اجرای یاریکننده درمانگر برای تمرین دفاع پخته پیشبینی
است که در آن مشکالتی که احتماالً در آینده رخ داده خواهند شد،
پیشبینی میشود و فرد خود را برای آنها آماده میکند .آخرین نتیجه
پژوهش حاضر نشان داد که درمان تعدیل کننده اضطراب برخودانگاره
اثربخش معناداری دارد .نتیجه این یافته با نتایج تحقیقات دیگر (,31
 )30همسو و با تحقیقات دیگر ( )21ناهمسو میباشد .بخش مهمی از
درمان در این رویکرد ،متمرکز بر بازسازی خود و ایجاد تصویر مثبت و
خودانگاره مثبت از خوداست .در طی فرایند درمانی به دلیل استفاده از
روش حساسیت زدایی عاطفه هراسی مرتبط با حسهای مثبت ،بیماران
یاد میگیرند تا نسبت به خود همدلی الزم را داشته باشند و
احساسهای مثبت نسبت به خود را رشد دهند و با حساس بودن نسبت
به پیامهای درونی خود و پذیرش و درک ارزش و توانمندیهای

نتیجه گیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که درمان پویشی با رویکرد همدالنه
باعث بهبود خودانگاره و درمان پویشی با رویکرد تعدیلکننده اضطراب
باعث افزایش ابرازگری هیجانی و بهبود خودانگاره در دانشجویان دارای
عالئم اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی شده است .بنابراین با توجه به
نتایج حاصل از پژوهش ،درمانهای پویشی مداخالت مؤثر و کارامدی
در درمان اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی است .این پژوهش اولین
پژوهشی است که اثربخشی این دو نوع درمان پورشی را بر روی اضطراب
جدایی بزرگسالی مورد بررسی قرار داده است ،بنابراین پیشنهاد
برنامههای مداخلهای بر اساس این رویکردها طرحریزی شده و در
کیلینکهای بالینی مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به اینکه درمانهای
پویشی کوتاه مدت که در پژوهش حاضر استفاده شده بود به صورت
فردی اجرا گردید و تغییرات آن یک جانبه بود ،پیشنهاد میشود
همزمان با این درمان ،درمانهای خانواده محور نیز برای بیماران دارای
این اختالل انجام شود تا تغییرات به صورت گسترده و همه جانبه مورد
بررسی قرا گیرد .همچنین با توجه به اینکه این درمان بر روی
دانشجویان دختر انجام شده بود پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
بر روی سایر گروههای سنی و جنسیت اجرا شود .همچنین پژوهش در
افراد دارای عالئم اختالل انجام شده بودپ یشنهاد میشود این دو روش
درمانی بر روی بیماران دارای اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی اجرا
گردد و تفاوت تاثیرگذاری آن را بر افراد دارای عالئم این اختالل مقایسه
کند .به دلیل فراوانی باالی اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی در دوران
بزرگسالی پیشنهاد میشود پژوهشهای کمی و کیفی در مورد ارتباط
این اختالل با شیوع این اختالل در بزرگسالی و همچنین دیگر
مولفههای مهم روانشناختی از جمله بهزیستی روانشناختی ،تابآوری،
کیفیت زندگی و  ....انجام گیرد .در نهایت پیشنهاد میگردد مطالعات
مداخلهای دیگری همچون درمانهای شناختی-رفتاری ،درمان پذیرش
و تعهد ،درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی و طرحواره درمانی
بر این اختالل انجام گرفته و نتایج آنها با درمانهای پویشی مقایسه
شود.
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