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زمینــه: هــدف پژوهــش حاضــر ایــن بــود تــا بــا روش مــرور سیســتماتیِک منابــع علمــی، جدیدتریــن ویژگی هــا، سبب شناســی و 
راهكارهــای درمانــی اختــال اضطــراب جدایــی در کــودکان را شناســایی و معرفــی کنــد.

نتیجه گیــری: نتایــج بررســی نشــان داد کــه پــس از گذشــت چندیــن دهــه از شناســایی و معرفــی اختال اضطــراب جدایــی، همچنان 
ایــن اختــال بــه عنــوان یكــی از اختال هــای اضطرابــی شــایع در آسیب شناســی روانــی کــودکان مطــرح اســت. نتایــج همچنیــن بیانگــر 
ایــن بــود کــه بــروز حالــت تــرس و نگرانــی مفــرط در موقعیت هــای جدایــی کــودک از والــد یــا خانــه به عنــوان مهمتریــن ویژگــی ایــن 
اختــال شــناخته می شــود و ترکیبــی از عوامــل ژنتیكــی، محیطــی و خانوادگــی در کنــار یادگیــری اضطــراب و دخالــت عوامــل شــناختی 
در سبب شناســی آن تاثیــر گذارنــد. افــزون بــر ایــن، نتایــج نشــان داد کــه اثربخش تریــن درمان هــای شناخته شــده بــرای ایــن اختــال 
ــن و  ــوزش والدی ــتا آم ــن راس ــت. در ای ــی اس ــان داروی ــی و درم ــی، بازی درمان ــای خانوادگ ــاری، درمان ه ــناختی رفت ــان ش ــامل درم ش

مربیــان و معلمــان در فراینــد درمــان اهمیــت بســیاری دارد.

واژه های کلیدی: اختال اضطراب جدایی، کودکان، ترس، والدین

مقدمه

ــی  ــای اضطراب ــودکان، اختال ه ــی ک ــی روان در آسیب شناس

بــه دلیــل میــزان شــیوع بــاال و پیامدهــای عملكــردی کــه ایجــاد 

می کننــد از اهمیــت بســیاری برخوردارنــد. در جدیدتریــن 

کتــاب راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختال هــای روانــی-

ویرایــش پنجــم انــواع اختال هــای اضطرابــی در 9 طبقــه 

ــامل  ــا ش ــن طبقه ه ــده اند. ای ــدی ش ــزا طبقه بن ــخیصی مج تش

اختــال اضطــراب جدایــی، گنگــی انتخابــی، هــراس اختصاصی، 

ــی،  ــذر هراس ــت زدگی، گ ــال وحش ــی، اخت ــراب اجتماع اضط

اضطــراب فراگیــر، اختــال اضطــراب ناشــی از مــواد/ دارو، 

اختــال اضطــراب ناشــی از یــک بیماری طبــی، ســایر اختاالت 

ــتند )1(. ــن هس ــی نامعی ــال اضطراب ــی و اخت اضطراب

ــودکان  ــی در ک ــراب جدای ــال اضط ــم  اخت ــا و عائ ویژگی ه

ــگام جــدا شــدن  ــی مفــرط هن ــرس و نگران ــا به صــورت ت عموم

ــی نســبت  ــن(، نگران ــراد دلبســته )معمــوال والدی ــا اف ــه ی از خان

ــا افــراد دلبســته، بــروز رفتارهــای  بــه آســیب دیــدن خــود و ی

ــزل  ــا من ــته ی ــراد دلبس ــی از اف ــای جدای ــی در موقعیت ه اجتناب

ــد  ــی مانن ــكایت های بدن ــكات و ش ــی مش ــروز برخ ــی ب و گاه

ســرگیجه، ســردرد، مشــكات گوارشــی، تهــوع و اســتفراغ خود 

ــا ســطح رشــدی و  ــن اضطــراب ب را نشــان می دهــد. شــدت ای

ســن تقویمــی کــودک نامتناســب اســت؛ به گونــه ای کــه میــزان 

اجتنــاب و بی قــراری و اضطــراب کــودک در موقعیت هــای 

ــای  ــت و واکنش ه ــگ نیس ــنی وی هماهن ــطح س ــا س ــی ب جدای

ــن موقعیت هــا  ــه شــكل افراطــی و مشكل ســاز در ای ناســازگار ب

ــد  ــال بای ــن اخت ــخیص ای ــرای تش ــد )2(. ب ــدا می کنن ــروز پی ب

ماک هــای موردنظــر در افــراد زیــر 18 ســال حداقــل بــه مــدت 

4 هفتــه و در بزرگســاالن بــه مــدت 6 مــاه تــداوم داشــته باشــد 

ــرد  ــم گیر عملك ــت چش ــی و اف ــبب ناراحت ــی س ــر بالین و از نظ

ــد.  ــده باش ــرد ش ــی ف ــغلی در زندگ ــی و ش ــی، تحصیل اجتماع

ــار  ــر در رفت ــی زی ــورد از ماک های ــل 3 م ــد حداق ــن بای همچنی

ــوند )1(:  ــاهده ش ــرد مش ف

ــی از  ــار جدای ــا انتظ ــی ی ــرد از جدای ــی مف ــه ناراحت 1. تجرب

ــد. ــه آنهــا دارن ــادی ب ــه دلبســتگی زی ــرادی ک ــا اف ــزل ی من

2. نگرانــی بســیار زیــاد نســبت بــه ســامتی و مــرگ افرادی 
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کــه بــه آنهــا دلبســتگی زیــادی دارنــد به ویــژه زمانــی کــه از آنهــا 

دور هســتند و نیــاز شــدیدی دارنــد کــه مــدام بــا آنهــا در ارتبــاط 

باشــند و از آنهــا خبر داشــته باشــند.

ــا  ــدن ی ــوده ش ــدن، رب ــم ش ــه گ ــبت ب ــراد نس ــن اف 3. ای

تصــادف کــردن خودشــان کــه مانــع دیــدار مجــدد آنهــا بــا افراد 

ــد. ــره دارن ــی و دله ــز نگران ــود نی ــان می ش دلبسته ش

4. افــراد بــا اضطــراب جدایــی از تنهــا بیــرون رفتــن تــرس 

ــا حــد ممكــن ایــن کار را نمی کننــد. ــد و ت دارن

5. ایــن افــراد از تنهــا مانــدن در خانــه گاهــی حتــی از 

رفت وآمــد بــه اتــاق دیگــر بــدون همراهــی افــراد مــورد 

دلبســتگی امتنــاع می کننــد. گاهــی این کــودکان مــدام بــه والدین 

خــود می چســبند یــا بی وقفــه بــه دنبــال آنهــا راه می رونــد.

6. اکراه از تنها خوابیدن یا دور از والدین خوابیدن.

به صــورت  بزرگســاالن  مثــًا در  7. مشــكات خــواب 

ــز  ــودکان نی ــود. ک ــده می ش ــواده دی ــای خان ــرگ اعض ــوس م کاب

اصــرار دارنــد تــا بــه خــواب رفتنشــان حتمــًا کســی پیــش آنهــا 

ــاز  ــان ب ــورد دلبستگی ش ــراد م ــزد اف ــب ن ــا نیمه ش ــد و گاه باش

می گردنــد.

8. عائــم جســمی مثــل ســردرد، دردهــای شــكمی، تهوع و 

اســتفراغ نیــز در هنــگام جدایــی از افــراد مــورد دلبســتگی شــایع 

. ست ا

ــت  ــن اس ــی ممك ــراب جدای ــال اضط ــدی اخت ــیر رش س

به گونــه ای باشــد کــه بــا فراینــد تحــول هیجانــی اجتماعــی 

طبیعــی کــودکان تداخــل پیــدا کنــد؛ هرچنــد گاهــًا شــباهت هایی 

نیــز بیــن ایــن دو جریــان دیــده می شــود. کــودکان به طــور 

ــه  ــش از ورود ب ــال های پی ــا س ــی ت ــدود 6 ماهگ ــی از ح طبیع

ــدن و رو  ــا مان ــه، تنه ــراد غریب ــدن اف ــه دی ــبت ب ــه نس مدرس

ــود  ــوص در نب ــد به خص ــای جدی ــا موقعیت ه ــدن ب ــه رو ش ب

ــترس را  ــی و اس ــرس، نگران ــی از ت ــان، میزان ــان اصلی ش مراقب

ــی  ــا نزدیكی جوی ــرایط عموم ــن ش ــا در ای ــد. آنه ــان می دهن نش

ــا مراقبــان خــود می خواهنــد و حتــی نبــود حــدی  بیشــتری را ب

از اضطــراب جدایــی در ایــن ســنین به نوعــی نشــانگر دلبســتگی 

ناایمــن1 و یــا مشــكات دیگــر در کــودکان اســت )3(. ســال اول 

زندگــی در شــكل گیری احســاس امنیــت و ایجــاد حــس اعتمــاد 

در کــودک از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت. طــی ایــن دوره 

ترکیبــی از ویژگی هــای خلقــی کــودک بــه همــراه محیــط رشــدی-

تربیتــی و مخصوصــًا رفتار هــای تربیتــی مراقبــان می توانــد 

پایه  هــای احســاس امنیــت و یــا احســاس ناامنــی را شــكل دهــد 

کــه می توانــد در مراحــل بعــدِی رشــد زمینــه شــكل گیری 

ــد )4(. ــم کن ــی را فراه ــراب جدای ــال اضط اخت

اختــال اضطــراب جدایــی اغلــب در ســنین پیــش از 

ــی  ــول زندگ ــروز آن در ط ــیر ب ــود و س ــروع می ش ــتان ش دبس

ــت.  ــراه اس ــف هم ــدت و ضع ــا ش ــرد ب ــرایط ف ــه ش ــته ب بس

همچنیــن نمودهــای اختــال اضطــراب جدایــی در ســنین 

مختلــف فــرق دارد؛ مثــًا کــودکاِن کوچک تــر از رفتــن بــه 

مدرســه خــودداری می کننــد و به تدریــج در بزرگســالی ایــن 

نمودهــا تغییــر می یابــد؛ مثــًا بــه نگرانــی زیــاد دربــاره ســامت 

ــن  ــال ممك ــن اخت ــود. ای ــل می ش ــان تبدی ــر و فرزندانش همس

اســت بــا پیامدهــای منفــی گوناگونــی از قبیــل کاهــش چشــم گیر 

کارکردهــای فــرد در زمینه هایــی مثــل رفتــن بــه مدرســه، 

ــن  ــدری، رفت ــه پ ــرک خان ــتقل، ت ــی مس ــاط، زندگ ــاد ارتب ایج

بــه مســافرت، تنهــا خوابیــدن، افــت تحصیلــی، طــرد اجتماعــی 

و یــا افزایــش خطــر خودکشــی همــراه باشــد. یكــی از شــایع ترین 

رفتارهــای اضطرابــی در کــودکان با اختــال اضطــراب جدایی در 

ــت )1(. ــه اس ــه مدرس ــن ب ــودداری از رفت ــه، خ ــنین مدرس س

سبب شناسی اختالل اضطراب جدایی
اضطــراب  اختــال  سبب شناســی  کــه  پژوهش هایــی 

جدایــی را بررســی کرده انــد بــه عوامــل ژنتیــک، عوامــل 

ــن  ــكل-گیری ای ــی در ش ــی و خانوادگ ــل فرهنگ ــی و عوام محیط

اختــال تاکیــد دارنــد. نقــش عوامــل وراثتــی و ژنتیكــی در 

ــاله  ــای 6 س ــه از دوقلوه ــک نمون ــی در ی ــراب جدای ــروز اضط ب

ــده  ــخص ش ــت و مش ــده اس ــزارش  ش ــد گ ــزان 73 درص ــا می ت

ــه نقــش عوامــل وراثتــی در دختــران برجســته تر اســت )1(.  ک

اختــال اضطــراب جدایــی بیشــتر در اثــر اســترس های محیطــی 

1- Insecure attachment
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ــون  ــترس هایی همچ ــرد. اس ــكل می گی ــواده ش ــدید و در خان ش

ــاری  ــی، بیم ــوان خانگ ــواده، حی ــای خان ــرگ اعض ــا م ــدان ی فق

ــه  ــر مدرس ــرد، تغیی ــتگی ف ــورد دلبس ــاوندان م ــا خویش ــرد ی ف

یــا منــزل، اتفاقــات ناگــوار زندگــی و یــا طــاق والدیــن )1 و 4(. 

نظریه هــای یادگیــری و عوامــل شــناختی دیدگاه هــای نوینــی را 

ــد  ــرح کرده ان ــی مط ــراب جدای ــال اضط ــی اخت در سبب شناس

ــم.  ــا می پردازی ــح آنه ــه توضی ــه ب ــه در ادام ک

و  ترس هــا  زمینــه  در  یادگیــری  نظریــه  مطرح تریــن 

هراس هــا نظریــه راچمــن1 اســت. راچمــن بــرای فراگیــری ترس 

ــرد، شــرطی شــدن، مواجــه  ــی در نظــر می گی ــذرگاه اصل ســه گ

نیابتــی و انتقــال از طریــق اطاعــات و آمــوزش. بنابراین، مطابق 

بــا ایــن نظریــه یادگیــری در بــروز ترس      هــا و اضطراب هــا نقــش 

ــی دارد )5(. مهم

ایجــاد  عوامــل  ازجملــه  نیــز  ناســازگار  شــناخت های 

اضطراب هــا و ترس هــا در کــودک هســتند؛ بــرای مثــال در 

میــان کــودکان ترســوتر تحریف هــای شــناختی، ادراکات غلــط، 

ــدال و  ــود )6(. کن ــده می ش ــتر دی ــز بیش ــراط نی ــا اف ــراق ی اغ

ــار را در پژوهــش خــود نشــان  چانســكی رابطــه شــناخت و رفت

ــه  ــاری اولی ــای رفت ــون و رویداده ــناخت های گوناگ ــد. ش دادن

در کــودک بــه شــكل گیری طرح واره هــای شــناختی منجــر 

و  اضطرابــی  رویدادهــای  انباشــت  صــورت  در  می شــود. 

ــای  ــودک طرح واره ه ــا، ک ــا آنه ــط ب ــناخت های مرتب ــاد ش ایج

شــناختی تحریف شــده و نادرســتی را پیــدا می کنــد و انتظــارات 

منفــی و غیرواقع بینانــه از آینــده در او شــكل می گیــرد، ایــن 

طرحواره هــای غلــط اضطرابــی در رفتــار کــودک اثــر گذاشــته و 

ــود )6(. ــراه می ش ــراب هم ــا اضط ــز ب ــدی او نی ــای بع رفتاره

میزان شیوع و همبودی

مطابــق بــا جدیدتریــن برآوردهــا میــزان شــیوع 6 تــا 

ــدود  ــودکان ح ــی در ک ــراب اجتماع ــال اضط ــه ی اخت 12 ماه

ــن  ــیوع در بی ــزان ش ــن می ــت. ای ــده اس ــزارش ش ــد گ 4 درص

نوجوانــان 1.6 و در بیــن بزرگســاالن 0/9 تــا 1.9 درصــد 

ــر،  ــای دیگ ــی آماره ــا برخ ــو ب ــت )1(. همس ــده اس ــرآورد ش ب

1- Rachman

اختــال اضطــراب جدایــی یكــی از شــایع ترین اختال هــای 

اضطرابــی در دوران کودکــی و نوجوانــی اســت کــه شــیوع آن در 

حــدود 6 تــا 18 درصــد گــزارش شــده اســت )7(. ایــن اختــال 

ــن  ــی پایی ــرایط اقتصادی-اجتماع ــا ش ــان ب ــودکان و نوجوان در ک

ــران  ــی در دخت ــده می شــود. شــیوع اضطــراب جدای بیشــتر دی

ــت )8(. ــران اس ــتر از پس ــر بیش دو براب

برخــی ویژگی هــای اختــال اضطــراب جدایــی در ســایر 

ــق  ــخیص دقی ــرای تش ــه ب ــوند ک ــده می ش ــز دی ــا نی اختال ه

ــر  ــال از دیگ ــن اخت ــی ای ــخیص افتراق ــل و تش ــی کام ــه ارزیاب ب

اختال هــا نیــاز اســت. ازجملــه اختال هایــی کــه ممكــن اســت 

ــال  ــه اخت ــوان ب ــوند می ت ــه ش ــتباه گرفت ــال اش ــن اخت ــا ای ب

ــلوک،  ــال س ــت زدگی، اخت ــال وحش ــر، اخت ــراب فراگی اضط

اختــال اضطــراب اجتماعــی، اختــال اســترس پــس از ســانحه، 

اختــال اضطــراب بیمــاری، داغدیدگــی، افســردگی و دوقطبــی، 

اختــال نافرمانــی مقابلــه ای، روان پریشــی و اختــال شــخصیت 

ــال  ــا اخت ــود ب ــای همب ــال ه ــن اخت ــایع تری ــرد. ش ــاره ک اش

اضطــراب جدایــی، اختــال اضطــراب فراگیــر، اختــال هــراس 

ــتند )1 و 9(.  ــردگی هس ــاص و افس خ

سنجش و ارزیابی

بــرای ســنجش اضطــراب جدایی کــودک از پرسشــنامه هایی 

ــده اند  ــی  ش ــودک طراح ــای ک ــواع اضطراب ه ــه ان ــه در زمین ک

ــای  ــاس ه ــن مقی ــی از پرکاربردتری ــرد. یك ــتفاده ک ــوان اس می ت

ــد و  ــی2 )نســخه وال موجــود؛ مقیــاس ســنجش اضطــراب جدای

ــدر و  ــن، ون ــان، ایس ــان، هاجینلی ــط ه ــه توس ــت ک ــودک( اس ک

ــاس دارای دو  ــن مقی ــكاس در ســال 2003 ســاخته شــد. ای پین

ــاد  ــاده، ابع ــا 34 م ــدام ب ــر ک ــه ه ــت ک ــودک اس ــد و ک ــرم وال ف

ــاک  ــاس م ــر اس ــی را ب ــی دوران کودک ــراب جدای ــاص اضط خ

ــای  ــن راهنم ــده چهارمی ــر ش ــن تجدیدنظ ــخیصی مت ــای تش ه

ــی  ــری م ــدازه گی ــی ان ــای روان ــال ه ــاری اخت ــخیصی و آم تش

ــدن،  ــا مان ــرس از تنه ــزار ت ــن اب ــی ای ــد اصل ــار بع ــد. چه کن

تــرس از رهاشــدن، تــرس از بیمــاری جســمی و نگرانــی دربــاره 

2- Separation Anxiety Assessment Scale



اختالل اضطراب جدایی: ویژگی ها، سبب شناسی و راهکارهای درمانیتعلیم و تربیت استثنایی

1397| سال هجدهم، شماره 4، پیاپی 36153

حــوادث خطرنــاک اســت. ایــن ابــزار در ایــران، توســط طایــی 

ــژاد و همــكاران)1395( تعییــن روایــی و پایایــی شــده اســت.  ن

ــپنس1،  ــودکان اس ــراب ک ــاس اضط ــامل مقی ــا ش ــایر ابزاره س

ــده و  ــخه تجدیدنظرش ــودکان- نس ــكار ک ــراب آش ــاس اضط مقی

ــاوه  ــتند. ع ــتانی هس ــش دبس ــودکان پی ــراب ک ــاس اضط مقی

بــر اســتفاده از پرسشــنامه ، مصاحبــه بالینــی نیــز در تشــخیص 

و ارزیابــی اختــال اضــراب جدایــی بســیار ســودمند اســت. در 

ــن  ــم ای ــه عائ ــوان از پرسشــنامه هایی ک ــه می ت نخســتین مرحل

ــل  ــودکان تكمی ــا ک ــن و ی ــط والدی ــنجند و توس ــال را می س اخت

می شــوند اســتفاده کــرد. گام بعــد مصاحبــه بــا والدیــن و پــس از 

آن مصاحبــه بــا خــود کــودک اســت. گام دیگــر مشــاهده رفتــار 

جهــت بررســی و ســنجش دقیق اســت و در صــورت نیــاز ارجاع 

بــه متخصــص یا همــكار دیگر اســت کــه الزم اســت اطاعــات و 

ــوند )5(.  ــاع داده ش ــز ارج ــا نی ــج ارزیابی ه نتای

روش ها و راهکارهای پیشنهادی

ــان  ــودکان و نوجوان ــی ک در درمــان اختــال اضطــراب جدای

از راهبردهــای درمانــی گوناگونــی اســتفاده می شــود. نكتــه 

قابل توجــه ایــن اســت کــه هــر چــه راهبردهــای درمانــی 

ســریع تر شــروع شــوند اثربخشــی درمان هــا نیــز بیشــتر اســت. 

گام نخســت در ایــن زمینــه یافتــن متخصــص باتجربــه در زمینه 

اختــاالت کــودک به ویــژه درمــان  اختــاالت اضطرابــی اســت. 

ــی  ــب درمان ــرد مناس ــر و رویك ــرد موث ــتفاده از راهب ــپس اس س

اهمیــت دارد )7(. در درمــان اختــال اضطــراب جدایــی می توان 

ــی  ــی و بازی درمان ــاری، خانواده درمان ــناختی رفت ــان ش از درم

اســتفاده کــرد.

خانواده  درمانی 

ــی  ــان اضطــراب جدای ــد درم ــه عوامــل مهــم در رون ازجمل

کــودکان، نحــوه تعامــل والدیــن و دیگــر اعضــای خانــواده اســت 

کــه بــر نتیجــه درمــان کــودک اثرگــذار اســت. در ایــن رویكــرد 

والدیــن و خواهــر و بــرادران کــودک بــا اضطــراب جدایــی 

ــن  ــا ای ــار ب ــح رفت ــول صحی ــی اص ــری برخ ــا یادگی ــد ب می توانن

1- Spence Scale )SCAS(

ــک  ــا کم ــت آنه ــاری نادرس ــای رفت ــاح الگوه ــه اص ــودکان ب ک

ــد )3(. کنن

والدیــن بــرای کمــک بــه فرزنــدان دارای اختــال اضطــراب 

خــود می تواننــد از راهبردهــای پیشــنهادی زیــر اســتفاده کننــد:

• بــرای کمــک بــه فرزنــد خــود به خصــوص بــرای رفتــن بــه 

مدرســه، یــک برنامــه ســاختارمند ترتیــب دهیــد و بر طبــق آن 

ــه  ــودک را ب ــر ک ــی زودت ــا کم ــال صبح ه ــرای مث ــد؛ ب ــل کنی عم

ــا معلــم  ــان ب ــه شــرایط فرزندت ــرای کمــک ب ــد. ب مدرســه ببری

کــودک قبــل از ورود دیگــر دانش آمــوزان صحبــت کنیــد. قبــل 

از زنــگ مدرســه بــا کــودک در حیــاط مدرســه کمــی نرمــش و 

بــازی کنیــد.

ــودک خــود طراحــی  ــرای ک ــكار مثبــت را ب • فهرســتی از اف

ــد. ــرار دهی ــودک ق ــد ک ــد و آنهــا را در دی کنی

• از برنامه هــای آموزشــی فشــرده خــودداری کنیــد و بیشــتر 

زمــان کــودک را بــه بازی هــای مناســب اختصــاص دهیــد.

ــراز  ــی اب ــرایط اضطراب ــا ش ــه ب ــود در مواجه ــودک خ ــا ک • ب

ــش  ــرای او پی ــه ب ــواری ک ــرایط دش ــاره ش ــد و درب ــی کنی هم دل

ــد. ــود را بدهی ــر خ ــد نظ می آی

• یكــی از نــكات مهــم در زمینــه اختــاالت اضطرابــی، 

پیش گیــری از بــروز آن اســت کــه والدیــن بایــد بــه ایــن مســئله 

توجــه کننــد.

• نكتــه دیگــر مداخلــه به هنــگام بــرای جلوگیــری از شــدت 

یافتــن و بدتــر شــدن عائــم اختــال اضطــراب جدایــی در 

ــت. ــودک اس ک

ــرار  ــی برق ــاط خوب ــی ارتب ــه درمان ــا برنام ــد ب ــواده بای • خان

ــد. ــگ کنن ــا آن هماهن ــود را ب ــی خ ــبک زندگ ــد و س کنن

• درصورتی کــه والدیــن دارای هــر نوع مســئله روان شــناختی 

ــتند الزم  ــر هس ــوارد دیگ ــا م ــراب ی ــردگی، اضط ــه افس ازجمل

اســت کــه آنهــا نیــز تحــت درمــان قــرار گیرنــد؛ زیــرا والدیــن 

نزدیک تریــن الگــو بــرای فرزنــد خــود هســتند بنابراین ســامت 
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روان آنهــا نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

ــوان  ــودک و نوج ــن از ک ــح والدی ــت صحی ــی حمای به طورکل

دارای اختــال اضطرابــی نقــش بســیار مهمی در بهبــود وضعیت 

ایــن افــراد و هماهنــگ شــدن بــا ایــن شــرایط دارد. راهبردهــای 

ــرای والدیــن طراحــی شــده اند. ــر ب پیشــنهادی زی

بازی درمانی 

ــا اختــال اضطــراب جدایــی در ایجــاد  کــودکان خردســال ب

ارتبــاط بیــن افــكار خــود، احساســات و عمــل خــود بــا دشــواری 

مواجــه هســتند و بازی درمانــی راهــی مناســب بــرای بــروز 

هیجانــات، پــردازش هیجانــات و تنظیــم هیجانــی در ایــن 

کــودکان اســت )10(. ایــن روش درمانــی درصورتــی در درمــان 

ــر  ــزی منج ــج موفقیت آمی ــه نتای ــی ب ــراب جدای ــال اضط اخت

می شــود کــه توســط متخصــص روان شــناس کــودک کــه در ایــن 

ــه کافــی دارد، انجــام شــود. زمینــه تجرب

دارو درمانی  

در صورتی کــه کــودک و نوجــوان بــا ایــن اختــال بــه 

رروش هــای غیردارویــی پاســخ ندهند الزم اســت کــه متخصص 

روان پزشــک از داروهــای ضداضطــراب مناســب اســتفاده کنــد. 

نكتــه قابل توجــه پیــش از تجویــز داروی ضداضطــراب، بررســی 

مشــكات پزشــكی بــا عــوارض مشــابه اضطرابــی بــرای کــودک 

یــا نوجــوان اســت. ازجملــه مــواردی کــه توســط متخصــص باید 

مــورد بررســی قــرار بگیــرد می تــوان بــه مشــكات تیروئیــدی، 

دیابــت، آزمایــش میــزان برخــی فلــزات در خــون، کم خونــی، 

ــه الکتــوز شــاره کــرد )11(. مشــكات هورمون هــا و مقاومــت ب

درمان شناختی رفتاری 

ــه مؤثرتریــن راهبردهــای  درمــان شــناختی رفتــاری ازجمل

درمانــی مــورد اســتفاده بــرای درمــان اختــال اضطــراب 

اســت.  ارتباطــی  و مشــكات  از مدرســه  تــرس  جدایــی، 

مفروضــه اصلــی ایــن درمــان ایــن اســت کــه شــناخت  ها واســطه 

ــرای تغییــر رفتارهــای  پاســخ های رفتارهــا هســتند؛ بنابرایــن ب

ناســازگارانه الزم اســت کــه شــناخت ها ناســازگار را اصــاح 

ــی  ــون رفتاردرمان ــاری فن ــناختی رفت ــان ش ــم )12(. در درم کنی

ــرد  ــن رویك ــوند. در ای ــب می ش ــناختی ترکی ــای ش ــا فراینده ب

ــًا  ــد و کام ــود را درک کن ــراب خ ــه اضط ــوزد ک ــودک می آم ک

آن را بشناســد. همچنیــن بــا عائــم جســمانی اضطــراب آشــنا 

می شــود. کــودک بــا افــكاری کــه ســبب اضطــراب او می شــوند 

و او را بــه ایــن ســمت می کشــانند نیــز آشــنا می شــود. درنهایــت 

بــا اســتفاده از راهبردهــای آموزشــی چگونگــی مقابلــه و مدیریت 

افــكار اضطرابــی و احســاس اضطــراب خــود را می آمــوزد و یــاد 

می گیــرد کــه چگونــه بــا هیجانــات منفــی خــود ســازگار شــود و 

ــی داشــته باشــد )13(. تنظیــم هیجان

ــناختی  ــان ش ــتفاده در درم ــورد اس ــای م ــه تكنیک ه از جمل

ــه  ــوان ب ــی می ت ــای اضطراب ــال ه ــی اخت ــرای درمان ــاری ب رفت

حساســیت زدایی منظــم، الگوبــرداری، آمــوزش آرمیدگــی، 

مواجهــه بــا ترس هــا، مدیریــت وابســتگی و توقــف فكــر اشــاره 

کــرد. تكنیک شــناختی رفتاری مورد اســتفاده در درمــان اختال 

اضطــراب جدایــی شــامل ارائــه آموزش هــای روان شــناختی بــه 

کــودک بــا اختال اضطــراب جدایــی در زمینه چگونگــی عملكرد 

اضطــراب در افــراد به ویــژه دربــاره تغییــرات جســمی، هیجانی، 

افــكاری کــه بــه ذهــن فــرد می آینــد و نحــوه گریــز فــرد از ایــن 

شــرایط اســت. کــودک بایــد در ایــن راهبــرد یــاد بگیــرد کــه در 

چــه شــرایطی افــكار اضطرابــی بــه وجــود می آینــد و ایــن افــكار 

ــن  ــه ای ــوردش ب ــوند و بازخ ــامل می ش ــزی را ش ــه چی ــًا چ دقیق

ــد باشــد. تكنیــک دیگــر آمــوزش آرمیدگــی  ــه بای افــكار چگون

ــت.  ــا اس ــرار از آنه ــای ف ــش به ج ــا ترس های ــه ب ــت مقابل جه

افــزون بــر آرمیدگــی آمــوزش تكنیــک خودکنترلــی نیــز بــرای 

مقابلــه بــا ترس هــای ایــن کــودکان می توانــد موثــر باشــد.  یكــی 

ــرس،  ــوزش 4 مرحله ی«ت ــی آم ــوزش خودکنترل ــزاء آم از اج

فكــر تــرس، فكــر دیگــر، جایــزه« اســت )در ایــن تكنیــک فــرد با 

یــک تــرس مواجــه می شــود، افــكاری بــه ذهنــش می آینــد کــه 

در جهــت همــان تــرس هســتند، بافاصلــه افــكار دیگــری را کــه 

بــرای مقابلــه بــا آن فكــر تــرس آور بــه ذهــن مــی آورد و از ایــن 

طریــق اضطــراب خــود را مدیریــت می کنــد، بــرای موفقیــت در 
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ــد )13 و  ــزه می ده ــود جای ــی خودبه خ ــكار اضطراب ــت اف مدیری

.)14

ــراد دارای  ــرای اف ــاری ب ــناختی رفت ــان ش ــتفاده از درم اس

ــر  ــای دیگ ــا درمان ه ــه ب ــی در مقایس ــراب جدای ــال اضط اخت

ــرد  ــن رویك ــت )15(. در ای ــته اس ــی را داش ــترین اثربخش بیش

بــه درمــان هم زمــان کــودک و والدیــن تاکیــد شــده اســت و بــه 

ــی اختصــاص  ــا و وظایف ــا، راهبرد ه ــودک آموزش ه ــن و ک والدی

ــه همــراه  ــرای کــودک ب داده می شــود کــه بیشــترین نتیجــه را ب

دارنــد. نتایــج یــک فــرا تحلیــل نشــانگر ایــن بــود کــه درمــان بــا 

داروهــای افزایش دهنــده ســروتونین و ســروتونین-نوراپی نفرین 

ــوند  ــودکان می ش ــی در ک ــراب جدای ــم اضط ــود عائ ــبب بهب س

امــا اثربخشــی انــواع تكنیک هــای درمــان شــناختی رفتــاری در 

ــا دارودرمانــی بیشــتر بــوده اســت )16(. مقایســه ب

یادگیــری تكنیک هــای آرمیدگــی بــرای کــودکان و نوجوانــان 

بــا اختــال اضطــراب جدایــی می توانــد اثربخــش باشــد. نفــس 

کشــیدن عمیــق، انــواع تمرین هــای آرمیدگــی عضانــی ازجملــه 

تمرین هــای مناســب جهــت کاهــش اضطــراب کــودکان و 

ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــال اس ــن اخت ــا ای ــان ب نوجوان

اســتفاده از ایــن تكنیک هــا بــرای کــودکان و نوجوانــان بــا 

اختــال اضطــراب اجتماعــی تــا حــد زیــادی موثــر خواهــد بــود 

ــتفاده از  ــا اس ــراد ب ــن اف ــی ای ــم اضطراب ــه عائ ــا درصورتی ک ام

ایــن تمرین هــا بهبــود نیافــت و فــرد همچنــان بــرای رفتــن بــه 

ــان  ــراب را نش ــم اضط ــه عائ ــدن از خان ــارج ش ــه و خ مدرس

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــای داروی ــه از درمان ه ــت ک ــی داد، الزم اس م

و  این آلبــن  توســط  انجام شــده  تحلیــل  فــرا  نتایــج 

ــواع روش هــای درمــان  اســنیدر1)2007( نشــانگر اثربخشــی ان

ــی  ــراب جدای ــال اضط ــان اخت ــرای درم ــاری ب ــناختی رفت ش

کــودک بــود. در ایــن پژوهــش 4 روش درمان شــناختی رفتاری، 

شــامل درمــان انفــرادی، درمــان گروهــی، درمــان کــودک محور 

و درمــان والد-کــودک محــور مقایســه شــدند. نتایج هــر 4 روش 

درمانــی اثربخشــی درمــان شــناختنی رفتــاری را نشــان می دهــد 

1- In-Albon & Schneider

و نتیجــه دیگــری ایــن مقایســه ایــن اســت کــه ایــن اختــال بــه 

ــد )17(. ــخ می ده ــیار پاس ــان بس درم

یكــی از برنامه هــای اثربخــش در درمــان اختــال اضطــراب 

کــودک کــه مربــوط بــه رویكــرد شــناختی رفتــاری اســت، 

ــن  ــت. ای ــازگار2« اس ــه س ــه ای » گرب ــی 16 جلس ــه آموزش برنام

ــانه های  ــراب و نش ــخیص اضط ــه دارد: 1( تش ــه 4 مؤلف برنام

بدنــی اضطــراب، 2( کــودک می فهمــد کــه در شــرایط اضطــراب 

ــز  ــود را نی ــی خ ــد و روش ارزیاب ــكل می گیرن ــی ش ــه فكرهای چ

ــل  ــئله مث ــل مس ــرای ح ــای الزم ب ــرد، 3( مهارت  ه ــاد می گی ی

ــاد  ــراب آور را ی ــكار اضط ــاح اف ــدن و اص ــار آم ــی کن چگونگ

می گیــرد، 4( بــه خــود بــرای کنتــرل اضطــراب در شــرایط 

اضطــراب آور و اســتفاده از تكنیک هــای یــاد گرفتــه شــده جایــزه 

می دهــد و مضطــرب نشــدن خــود را ارزیابــی می کنــد. کنــدال و 

همــكاران تمرین هــای موردنظــر خــود را در کتابچــه ای بــا عنــوان 

گربــه ســازگار نوشــته اند و الزم اســت متخصــص کــودک آنهــا را 

ــد )18(. اجــرا کن

یكــی از مشــكات رایــج در اضطــراب جدایــی، امتنــاع 

از مدرســه رفتــن در کــودک اســت. هرچنــد کــه عوامــل 

ــه  ــه مدرس ــن ب ــاع از رفت ــه امتن ــر ب ــد منج ــددی می توان متع

ــی از  ــرگ یك ــه، م ــردن مدرس ــوض ک ــال ع ــرای مث ــوند، ب ش

ــف  ــا ضع ــردودی ی ــودک، م ــاری ک ــكان، بیم ــا نزدی ــن ی والدی

ــاق و  ــم بداخ ــک معل ــتن ی ــادف، داش ــی از دروس، تص در یك

ــه  ــریع ب ــت س ــی ها. بازگش ــط همكاس ــدن توس ــخره ش ــا مس ی

مدرســه مهم تریــن هدفــی اســت کــه در ایــن کــودکان بایــد در 

ســریع ترین زمــان ممكــن بــه آن رســید امــا ایــن بازگشــت بــه 

معنــی حــل مشــكل نیســت و بــرای حــل دائمی ایــن مســئله باید 

بــه تحلیــل کارکــردی رفتــار کــودک پرداختــه شــود. اثربخشــی 

ــز  ــه نی ــاع از مدرس ــان امتن ــاری در درم ــناختی رفت ــان ش درم

نشــان داده شــده اســت )19(. مواجــه زنــده و تدریجــی بــا محیط 

مدرســه و آمــوزش مهارت هــای کنــار آمــدن ســبب شــده 

اســت تــا ایــن درمــان جــزء درمان هــای ارزشــمند بــرای امتنــاع 

ــد. ــه باش از مدرس

2- The coping cat Workbook
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اختــال اضطــراب جدایــی کــودک یكــی از شــایع ترین 

اختــاالت رفتــاری هیجانــی در ســنین کودکــی اســت و بــه 

اقدامــات پیشــگیرانه و به هنــگام نیــاز دارد. حــدی از اضطــراب 

جدایــی در دوره کــودک جزئــی از رشــد طبیعــی بــه شــمار 

ــه  ــود ک ــناخته می ش ــال ش ــوان اخت ــی به عن ــا زمان ــد؛ ام می آی

حداقــل 4 نمــود رفتــاری اضطــراب جدایــی با تــداوم در فــرد زیر 

18 ســال دیــده شــود. ایــن اختــال بــا عوامــل ژنتیكــی، محیطی 

و خانوادگــی و فرهنگــی رابطــه دارد. روش هــای مختلــف درمــان 

اختــال اضطــراب جدایــی کــودک شــامل دارودرمانــی، درمــان 

شــناختی رفتــاری، خانواده درمانــی، گروه درمانــی، بازی درمانــی 

کــه هــر یــک بــا کمــک تكنیک هــا و تمرین هــای مختلــف جهــت 

ــوند )1(. ــرا می ش ــودکان اج ــی در ک ــراب جدای ــود اضط بهب

پژوهــش حاضر به بررســی راهبردهــا و روش هــای کاربردی 

و اثربخــش مــورد اســتفاده در درمــان اختــال اضطــراب جدایــی 

ــده در  ــای انجام ش ــه پژوهش ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــودک پرداخ ک

ــام  ــا انج ــوان ب ــودک، می ت ــی ک ــراب جدای ــال اضط ــه اخت زمین

ــن  ــا ای ــراد ب ــرایط اف ــود ش ــه بهب ــب زمین ــای مناس مداخله ه

ــده  ــای انجام ش ــان درمان ه ــاخت. در می ــم س ــال را فراه اخت

ــر رویكــرد شــناختی  ــر روی ایــن افــراد مداخله هــای مبتنــی ب ب

ــترین  ــرد بیش ــن رویك ــته از ای ــای برخاس ــاری و تكنیک ه رفت

ــته اند  ــی داش ــراب جدای ــال اضط ــان اخت ــی را در درم اثربخش

کــه بایــد توســط روان شــناس کــودک کــه در ایــن زمینــه تجربــه 

کافــی داشــته باشــد، انجــام شــود. 

بــه والدیــن و مربیــان کــودک و نوجــوان پیشــنهاد می شــود 

ــودک و  ــادی در ک ــانه های غیرع ــروز نش ــه ب ــل اولی ــا در مراح ت

ــراب  ــال اضط ــود اخت ــر وج ــت دال ب ــن اس ــه ممك ــوان ک نوج

ــه  ــوان مراجع ــودک و نوج ــناس ک ــه روان ش ــد، ب ــی باش جدای

ــوان از  ــی بت ــم برنامــه درمان ــق و تنظی ــی دقی ــا ارزیاب ــا ب ــد ت کنن

ــه  ــن ب ــرد. همچنی ــگیری ک ــوار آن پیش ــی و ناگ ــای منف پیامده

ــه می شــود  ــودک توصی متخصصــان روان شــناس و مشــاوران ک

ــه نكته هــای ظریــف تشــخیصی  ــی ایــن اختــال ب کــه در ارزیاب

بــه ویــژه از جنبه هــای تحولــی و همبــودی، توجــه نشــان دهنــد 

و  درمان هــا  اثربخش تریــن  و  مناســب ترین  انتخــاب  در  و 

تكنیک هــا مطابــق بــا نتایــج جدیدتریــن پژوهش هــا عمــل کننــد 

ــه و دقیــق در درمــان داشــته باشــند. ــی آگاهان ــا بتواننــد انتخاب ت
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