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اختالل اضطراب جدایی :ویژگیها ،سببشناسی و راهکارهای درمانی
حجت پیرزادی ،دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

ِ
ـتماتیک منابــع علمــی ،جدیدتریــن ویژگیهــا ،سببشناســی و
زمینــه :هــدف پژوهــش حاضــر ایــن بــود تــا بــا روش مــرور سیسـ

راهکارهــای درمانــی اختــال اضطــراب جدایــی در کــودکان را شناســایی و معرفــی کنــد.

نتیجهگیــری :نتایــج بررســی نشــان داد کــه پــس از گذشــت چندیــن دهــه از شناســایی و معرفــی اختالل اضطــراب جدایــی ،همچنان

ایــن اختــال بــه عنــوان یکــی از اختاللهــای اضطرابــی شــایع در آسیبشناســی روانــی کــودکان مطــرح اســت .نتایــج همچنیــن بیانگــر
ایــن بــود کــه بــروز حالــت تــرس و نگرانــی مفــرط در موقعیتهــای جدایــی کــودک از والــد یــا خانــه بهعنــوان مهمتریــن ویژگــی ایــن

اختــال شــناخته میشــود و ترکیبــی از عوامــل ژنتیکــی ،محیطــی و خانوادگــی در کنــار یادگیــری اضطــراب و دخالــت عوامــل شــناختی

در سببشناســی آن تاثیــر گذارنــد .افــزون بــر ایــن ،نتایــج نشــان داد کــه اثربخشتریــن درمانهــای شناختهشــده بــرای ایــن اختــال
شــامل درمــان شــناختی رفتــاری ،درمانهــای خانوادگــی ،بازیدرمانــی و درمــان دارویــی اســت .در ایــن راســتا آمــوزش والدیــن و

مربیــان و معلمــان در فراینــد درمــان اهمیــت بســیاری دارد.

واژههای کلیدی :اختالل اضطراب جدایی ،کودکان ،ترس ،والدین

مقدمه
در آسیبشناســی روانــی کــودکان ،اختاللهــای اضطرابــی

بــه دلیــل میــزان شــیوع بــاال و پیامدهــای عملکــردی کــه ایجــاد

میکننــد از اهمیــت بســیاری برخوردارنــد .در جدیدتریــن
کتــاب راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی-

ویرایــش پنجــم انــواع اختاللهــای اضطرابــی در  9طبقــه

تشــخیصی مجــزا طبقهبنــدی شــدهاند .ایــن طبقههــا شــامل

اختــال اضطــراب جدایــی ،گنگــی انتخابــی ،هــراس اختصاصی،
اضطــراب اجتماعــی ،اختــال وحشــتزدگی ،گــذر هراســی،
اضطــراب فراگیــر ،اختــال اضطــراب ناشــی از مــواد /دارو،

اختــال اضطــراب ناشــی از یــک بیماری طبــی ،ســایر اختالالت
اضطرابــی و اختــال اضطرابــی نامعیــن هســتند (.)1

م اختــال اضطــراب جدایــی در کــودکان
ویژگیهــا و عالئــ 

عمومــا بهصــورت تــرس و نگرانــی مفــرط هنــگام جــدا شــدن
از خانــه یــا افــراد دلبســته (معمــوال والدیــن) ،نگرانــی نســبت

بــه آســیب دیــدن خــود و یــا افــراد دلبســته ،بــروز رفتارهــای

اجتنابــی در موقعیتهــای جدایــی از افــراد دلبســته یــا منــزل

و گاهــی بــروز برخــی مشــکالت و شــکایتهای بدنــی ماننــد

ســرگیجه ،ســردرد ،مشــکالت گوارشــی ،تهــوع و اســتفراغ خود

را نشــان میدهــد .شــدت ایــن اضطــراب بــا ســطح رشــدی و

ســن تقویمــی کــودک نامتناســب اســت؛ بهگون ـهای کــه میــزان

اجتنــاب و بیقــراری و اضطــراب کــودک در موقعیتهــای

جدایــی بــا ســطح ســنی وی هماهنــگ نیســت و واکنشهــای

ناســازگار بــه شــکل افراطــی و مشکلســاز در ایــن موقعیتهــا
بــروز پیــدا میکننــد ( .)2بــرای تشــخیص ایــن اختــال بایــد

مالکهــای موردنظــر در افــراد زیــر  18ســال حداقــل بــه مــدت
 4هفتــه و در بزرگســاالن بــه مــدت  6مــاه تــداوم داشــته باشــد

و از نظــر بالینــی ســبب ناراحتــی و افــت چشــمگیر عملکــرد
اجتماعــی ،تحصیلــی و شــغلی در زندگــی فــرد شــده باشــد.

همچنیــن بایــد حداقــل  3مــورد از مالکهایــی زیــر در رفتــار
فــرد مشــاهده شــوند (:)1

 .1تجربــه ناراحتــی مفــرد از جدایــی یــا انتظــار جدایــی از

منــزل یــا افــرادی کــه دلبســتگی زیــادی بــه آنهــا دارنــد.

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

ناایمــن 1و یــا مشــکالت دیگــر در کــودکان اســت ( .)3ســال اول

باشــند و از آنهــا خبر داشــته باشــند.

در کــودک از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت .طــی ایــن دوره

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

تصــادف کــردن خودشــان کــه مانــع دیــدار مجــدد آنهــا بــا افراد

دلبستهشــان میشــود نیــز نگرانــی و دلهــره دارنــد.

 .4افــراد بــا اضطــراب جدایــی از تنهــا بیــرون رفتــن تــرس

دارنــد و تــا حــد ممکــن ایــن کار را نمیکننــد.

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

رفتوآمــد بــه اتــاق دیگــر بــدون همراهــی افــراد مــورد

دلبســتگی امتنــاع میکننــد .گاهــی این کــودکان مــدام بــه والدین

خــود میچســبند یــا بیوقفــه بــه دنبــال آنهــا راه میرونــد.
 .6اکراه از تنها خوابیدن یا دور از والدین خوابیدن.
 .7مشــکالت خــواب مثــ ً
ا در بزرگســاالن بهصــورت

کابــوس مــرگ اعضــای خانــواده دیــده میشــود .کــودکان نیــز

اصــرار دارنــد تــا بــه خــواب رفتنشــان حتم ـ ًا کســی پیــش آنهــا

باشــد و گاهــا نیمهشــب نــزد افــراد مــورد دلبستگیشــان بــاز
میگردنــد.

 .8عالئــم جســمی مثــل ســردرد ،دردهــای شــکمی ،تهوع و

اســتفراغ نیــز در هنــگام جدایــی از افــراد مــورد دلبســتگی شــایع
ا ست .

ســیر رشــدی اختــال اضطــراب جدایــی ممکــن اســت

بهگونــهای باشــد کــه بــا فراینــد تحــول هیجانــی اجتماعــی

طبیعــی کــودکان تداخــل پیــدا کنــد؛ هرچنــد گاهـ ًا شــباهتهایی
نیــز بیــن ایــن دو جریــان دیــده میشــود .کــودکان بهطــور
طبیعــی از حــدود  6ماهگــی تــا ســالهای پیــش از ورود بــه

مدرســه نســبت بــه دیــدن افــراد غریبــه ،تنهــا مانــدن و رو

بــه رو شــدن بــا موقعیتهــای جدیــد بهخصــوص در نبــود

مراقبــان اصلیشــان ،میزانــی از تــرس ،نگرانــی و اســترس را

نشــان میدهنــد .آنهــا در ایــن شــرایط عمومــا نزدیکیجویــی
بیشــتری را بــا مراقبــان خــود میخواهنــد و حتــی نبــود حــدی

از اضطــراب جدایــی در ایــن ســنین بهنوعــی نشــانگر دلبســتگی
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ترکیبــی از ویژگیهــای خلقــی کــودک بــه همــراه محیــط رشــدی-

تربیتــی و مخصوصــ ًا رفتارهــای تربیتــی مراقبــان میتوانــد
پایههــای احســاس امنیــت و یــا احســاس ناامنــی را شــکل دهــد

ِ
بعــدی رشــد زمینــه شــکلگیری
کــه میتوانــد در مراحــل
اختــال اضطــراب جدایــی را فراهــم کنــد (.)4

اختــال اضطــراب جدایــی اغلــب در ســنین پیــش از

دبســتان شــروع میشــود و ســیر بــروز آن در طــول زندگــی
بســته بــه شــرایط فــرد بــا شــدت و ضعــف همــراه اســت.

همچنیــن نمودهــای اختــال اضطــراب جدایــی در ســنین
ِ
مختلــف فــرق دارد؛ مثــ ً
کــودکان کوچکتــر از رفتــن بــه
ا
مدرســه خــودداری میکننــد و بهتدریــج در بزرگســالی ایــن

نمودهــا تغییــر مییابــد؛ مثـ ً
ا بــه نگرانــی زیــاد دربــاره ســامت
همســر و فرزندانشــان تبدیــل میشــود .ایــن اختــال ممکــن
اســت بــا پیامدهــای منفــی گوناگونــی از قبیــل کاهــش چشـمگیر
کارکردهــای فــرد در زمینههایــی مثــل رفتــن بــه مدرســه،
ایجــاد ارتبــاط ،زندگــی مســتقل ،تــرک خانــه پــدری ،رفتــن

بــه مســافرت ،تنهــا خوابیــدن ،افــت تحصیلــی ،طــرد اجتماعــی
و یــا افزایــش خطــر خودکشــی همــراه باشــد .یکــی از شــایعترین
رفتارهــای اضطرابــی در کــودکان با اختــال اضطــراب جدایی در

ســنین مدرســه ،خــودداری از رفتــن بــه مدرســه اســت (.)1

سببشناسی اختالل اضطراب جدایی
پژوهشهایــی کــه سببشناســی اختــال اضطــراب

جدایــی را بررســی کردهانــد بــه عوامــل ژنتیــک ،عوامــل
محیطــی و عوامــل فرهنگــی و خانوادگــی در شــکل-گیری ایــن

اختــال تاکیــد دارنــد .نقــش عوامــل وراثتــی و ژنتیکــی در

بــروز اضطــراب جدایــی در یــک نمونــه از دوقلوهــای  6ســاله

تــا میــزان  73درصــد گــزارششــده اســت و مشــخص شــده
کــه نقــش عوامــل وراثتــی در دختــران برجســتهتر اســت (.)1

اختــال اضطــراب جدایــی بیشــتر در اثــر اســترسهای محیطــی
1- Insecure attachment
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 .3ایــن افــراد نســبت بــه گــم شــدن ،ربــوده شــدن یــا

زندگــی در شــکلگیری احســاس امنیــت و ایجــاد حــس اعتمــاد
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شــدید و در خانــواده شــکل میگیــرد .اســترسهایی همچــون

اختــال اضطــراب جدایــی یکــی از شــایعترین اختاللهــای

فــرد یــا خویشــاوندان مــورد دلبســتگی فــرد ،تغییــر مدرســه

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

نظریههــای یادگیــری و عوامــل شــناختی دیدگاههــای نوینــی را

بیشــتر دیــده میشــود .شــیوع اضطــراب جدایــی در دختــران

فقــدان یــا مــرگ اعضــای خانــواده ،حیــوان خانگــی ،بیمــاری

در سببشناســی اختــال اضطــراب جدایــی مطــرح کردهانــد
کــه در ادامــه بــه توضیــح آنهــا میپردازیــم.

مطرحتریــن نظریــه یادگیــری در زمینــه ترسهــا و

هراسهــا نظریــه راچمــن 1اســت .راچمــن بــرای فراگیــری ترس

ســه گــذرگاه اصلــی در نظــر میگیــرد ،شــرطی شــدن ،مواجــه

نیابتــی و انتقــال از طریــق اطالعــات و آمــوزش .بنابراین ،مطابق
بــا ایــن نظریــه یادگیــری در بــروز ترسهــا و اضطرابهــا نقــش
مهمــی دارد (.)5

شــناختهای ناســازگار نیــز ازجملــه عوامــل ایجــاد

اضطرابهــا و ترسهــا در کــودک هســتند؛ بــرای مثــال در

میــان کــودکان ترســوتر تحریفهــای شــناختی ،ادراکات غلــط،
اغــراق یــا افــراط نیــز بیشــتر دیــده میشــود ( .)6کنــدال و

چانســکی رابطــه شــناخت و رفتــار را در پژوهــش خــود نشــان

دادنــد .شــناختهای گوناگــون و رویدادهــای رفتــاری اولیــه

در کــودک بــه شــکلگیری طرحوارههــای شــناختی منجــر

میشــود .در صــورت انباشــت رویدادهــای اضطرابــی و
ایجــاد شــناختهای مرتبــط بــا آنهــا ،کــودک طرحوارههــای

شــناختی تحریفشــده و نادرســتی را پیــدا میکنــد و انتظــارات
منفــی و غیرواقعبینانــه از آینــده در او شــکل میگیــرد ،ایــن

طرحوارههــای غلــط اضطرابــی در رفتــار کــودک اثــر گذاشــته و

رفتارهــای بعــدی او نیــز بــا اضطــراب همــراه میشــود (.)6

میزان شیوع و همبودی

در کــودکان و نوجوانــان بــا شــرایط اقتصادی-اجتماعــی پاییــن

دو برابــر بیشــتر از پســران اســت (.)8

برخــی ویژگیهــای اختــال اضطــراب جدایــی در ســایر

اختاللهــا نیــز دیــده میشــوند کــه بــرای تشــخیص دقیــق
بــه ارزیابــی کامــل و تشــخیص افتراقــی ایــن اختــال از دیگــر

اختاللهــا نیــاز اســت .ازجملــه اختاللهایــی کــه ممکــن اســت

بــا ایــن اختــال اشــتباه گرفتــه شــوند میتــوان بــه اختــال
اضطــراب فراگیــر ،اختــال وحشــتزدگی ،اختــال ســلوک،

اختــال اضطــراب اجتماعــی ،اختــال اســترس پــس از ســانحه،
اختــال اضطــراب بیمــاری ،داغدیدگــی ،افســردگی و دوقطبــی،

اختــال نافرمانــی مقابلـهای ،روانپریشــی و اختــال شــخصیت
اشــاره کــرد .شــایع تریــن اختــال هــای همبــود بــا اختــال

اضطــراب جدایــی ،اختــال اضطــراب فراگیــر ،اختــال هــراس

خــاص و افســردگی هســتند ( 1و .)9

سنجش و ارزیابی
بــرای ســنجش اضطــراب جدایی کــودک از پرسشــنامههایی

کــه در زمینــه انــواع اضطرابهــای کــودک طراحــیشــدهاند

میتــوان اســتفاده کــرد .یکــی از پرکاربردتریــن مقیــاس هــای

موجــود؛ مقیــاس ســنجش اضطــراب جدایــی( 2نســخه والــد و
کــودک) اســت کــه توســط هــان ،هاجینلیــان ،ایســن ،ونــدر و

پینــکاس در ســال  2003ســاخته شــد .ایــن مقیــاس دارای دو

فــرم والــد و کــودک اســت کــه هــر کــدام بــا  34مــاده ،ابعــاد

مطابــق بــا جدیدتریــن برآوردهــا میــزان شــیوع  6تــا

 12ماهــهی اختــال اضطــراب اجتماعــی در کــودکان حــدود
 4درصــد گــزارش شــده اســت .ایــن میــزان شــیوع در بیــن

نوجوانــان  1.6و در بیــن بزرگســاالن  0/9تــا  1.9درصــد
بــرآورد شــده اســت ( .)1همســو بــا برخــی آمارهــای دیگــر،

1- Rachman

خــاص اضطــراب جدایــی دوران کودکــی را بــر اســاس مــاک

هــای تشــخیصی متــن تجدیدنظــر شــده چهارمیــن راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری اختــال هــای روانــی انــدازه گیــری مــی

کنــد .چهــار بعــد اصلــی ایــن ابــزار تــرس از تنهــا مانــدن،
تــرس از رهاشــدن ،تــرس از بیمــاری جســمی و نگرانــی دربــاره
2- Separation Anxiety Assessment Scale
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یــا منــزل ،اتفاقــات ناگــوار زندگــی و یــا طــاق والدیــن ( 1و .)4

اضطرابــی در دوران کودکــی و نوجوانــی اســت کــه شــیوع آن در

تعلیم و تربیت استثنایی

اختالل اضطراب جدایی :ویژگیها ،سببشناسی و راهکارهای درمانی

حــوادث خطرنــاک اســت .ایــن ابــزار در ایــران ،توســط طالیــی

نــژاد و همــکاران( )1395تعییــن روایــی و پایایــی شــده اســت.

ســایر ابزارهــا شــامل مقیــاس اضطــراب کــودکان اســپنس،1

مقیــاس اضطــراب کــودکان پیــش دبســتانی هســتند .عــاوه
بــر اســتفاده از پرسشــنامه ،مصاحبــه بالینــی نیــز در تشــخیص
و ارزیابــی اختــال اضــراب جدایــی بســیار ســودمند اســت .در

نخســتین مرحلــه میتــوان از پرسشــنامههایی کــه عالئــم ایــن
اختــال را میســنجند و توســط والدیــن و یــا کــودکان تکمیــل

میشــوند 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 همــکار دیگر اســت کــه الزم اســت اطالعــات و
نتایــج ارزیابیهــا نیــز ارجــاع داده شــوند (.)5

روش ها و راهکارهای پیشنهادی
در درمــان اختــال اضطــراب جدایــی کــودکان و نوجوانــان

از راهبردهــای درمانــی گوناگونــی اســتفاده میشــود .نکتــه

قابلتوجــه ایــن اســت کــه هــر چــه راهبردهــای درمانــی
ســریعتر شــروع شــوند اثربخشــی درمانهــا نیــز بیشــتر اســت.

گام نخســت در ایــن زمینــه یافتــن متخصــص باتجربــه در زمینه
ن اختــاالت اضطرابــی اســت.
اختــاالت کــودک بهویــژه درمــا 
ســپس اســتفاده از راهبــرد موثــر و رویکــرد مناســب درمانــی

اهمیــت دارد ( .)7در درمــان اختــال اضطــراب جدایــی میتوان
از درمــان شــناختی رفتــاری ،خانوادهدرمانــی و بازیدرمانــی

اســتفاده کــرد.

ازجملــه عوامــل مهــم در رونــد درمــان اضطــراب جدایــی

کــودکان ،نحــوه تعامــل والدیــن و دیگــر اعضــای خانــواده اســت

کــه بــر نتیجــه درمــان کــودک اثرگــذار اســت .در ایــن رویکــرد

والدیــن و خواهــر و بــرادران کــودک بــا اضطــراب جدایــی

میتواننــد بــا یادگیــری برخــی اصــول صحیــح رفتــار بــا ایــن
)1- Spence Scale (SCAS
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والدیــن بــرای کمــک بــه فرزنــدان دارای اختــال اضطــراب

خــود میتواننــد از راهبردهــای پیشــنهادی زیــر اســتفاده کننــد:
• بــرای کمــک بــه فرزنــد خــود بهخصــوص بــرای رفتــن بــه

مدرســه ،یــک برنامــه ســاختارمند ترتیــب دهیــد و بر طبــق آن
عمــل کنیــد؛ بــرای مثــال صبحهــا کمــی زودتــر کــودک را بــه
مدرســه ببریــد .بــرای کمــک بــه شــرایط فرزندتــان بــا معلــم
کــودک قبــل از ورود دیگــر دانشآمــوزان صحبــت کنیــد .قبــل
از زنــگ مدرســه بــا کــودک در حیــاط مدرســه کمــی نرمــش و

بــازی کنیــد.

• فهرســتی از افــکار مثبــت را بــرای کــودک خــود طراحــی

کنیــد و آنهــا را در دیــد کــودک قــرار دهیــد.

• از برنامههــای آموزشــی فشــرده خــودداری کنیــد و بیشــتر

زمــان کــودک را بــه بازیهــای مناســب اختصــاص دهیــد.

• بــا کــودک خــود در مواجهــه بــا شــرایط اضطرابــی ابــراز

همدلــی کنیــد و دربــاره شــرایط دشــواری کــه بــرای او پیــش
میآیــد نظــر خــود را بدهیــد.

• یکــی از نــکات مهــم در زمینــه اختــاالت اضطرابــی،

پیشگیــری از بــروز آن اســت کــه والدیــن بایــد بــه ایــن مســئله

توجــه کننــد.

• نکتــه دیگــر مداخلــه بههنــگام بــرای جلوگیــری از شــدت

یافتــن و بدتــر شــدن عالئــم اختــال اضطــراب جدایــی در
کــودک اســت.

خانوادهدرمانی
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کننــد (.)3

• خانــواده بایــد بــا برنامــه درمانــی ارتبــاط خوبــی برقــرار

کننــد و ســبک زندگــی خــود را بــا آن هماهنــگ کننــد.

• درصورتیکــه والدیــن دارای هــر نوع مســئله روانشــناختی

ازجملــه افســردگی ،اضطــراب یــا مــوارد دیگــر هســتند الزم

اســت کــه آنهــا نیــز تحــت درمــان قــرار گیرنــد؛ زیــرا والدیــن

نزدیکتریــن الگــو بــرای فرزنــد خــود هســتند بنابراین ســامت
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مقیــاس اضطــراب آشــکار کــودکان -نســخه تجدیدنظرشــده و

کــودکان بــه اصــاح الگوهــای رفتــاری نادرســت آنهــا کمــک

تعلیم و تربیت استثنایی

اختالل اضطراب جدایی :ویژگیها ،سببشناسی و راهکارهای درمانی

روان آنهــا نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
بهطورکلــی حمایــت صحیــح والدیــن از کــودک و نوجــوان

دارای اختــال اضطرابــی نقــش بســیار مهمی در بهبــود وضعیت
پیشــنهادی زیــر بــرای والدیــن طراحــی شــدهاند.

بازیدرمانی
کــودکان خردســال بــا اختــال اضطــراب جدایــی در ایجــاد

ارتبــاط بیــن افــکار خــود ،احساســات و عمــل خــود بــا دشــواری
مواجــه هســتند و بازیدرمانــی راهــی مناســب بــرای بــروز

هیجانــات ،پــردازش هیجانــات و تنظیــم هیجانــی در ایــن
کــودکان اســت ( .)10ایــن روش درمانــی درصورتــی در درمــان

اختــال اضطــراب جدایــی بــه نتایــج موفقیتآمیــزی منجــر
میشــود کــه توســط متخصــص روانشــناس کــودک کــه در ایــن
زمینــه تجربــه کافــی دارد ،انجــام شــود.

دارو درمانی
در صورتیکــه کــودک و نوجــوان بــا ایــن اختــال بــه

رروشهــای غیردارویــی پاســخ ندهند الزم اســت کــه متخصص

روانپزشــک از داروهــای ضداضطــراب مناســب اســتفاده کنــد.

نکتــه قابلتوجــه پیــش از تجویــز داروی ضداضطــراب ،بررســی

مشــکالت پزشــکی بــا عــوارض مشــابه اضطرابــی بــرای کــودک
یــا نوجــوان اســت .ازجملــه مــواردی کــه توســط متخصــص باید
مــورد بررســی قــرار بگیــرد میتــوان بــه مشــکالت تیروئیــدی،

دیابــت ،آزمایــش میــزان برخــی فلــزات در خــون ،کمخونــی،

مشــکالت هورمونهــا و مقاومــت بــه الکتــوز شــاره کــرد (.)11

درمان شناختی رفتاری
درمــان شــناختی رفتــاری ازجملــه مؤثرتریــن راهبردهــای

درمانــی مــورد اســتفاده بــرای درمــان اختــال اضطــراب
جدایــی ،تــرس از مدرســه و مشــکالت ارتباطــی اســت.

مفروضــه اصلــی ایــن درمــان ایــن اســت کــه شــناختها واســطه
پاس ـخهای رفتارهــا هســتند؛ بنابرایــن بــرای تغییــر رفتارهــای
ناســازگارانه الزم اســت کــه شــناختها ناســازگار را اصــاح

بــا فرایندهــای شــناختی ترکیــب میشــوند .در ایــن رویکــرد

کــودک میآمــوزد کــه اضطــراب خــود را درک کنــد و کامــ ً
ا

آن را بشناســد .همچنیــن بــا عالئــم جســمانی اضطــراب آشــنا
میشــود .کــودک بــا افــکاری کــه ســبب اضطــراب او میشــوند

و او را بــه ایــن ســمت میکشــانند نیــز آشــنا میشــود .درنهایــت

بــا اســتفاده از راهبردهــای آموزشــی چگونگــی مقابلــه و مدیریت
افــکار اضطرابــی و احســاس اضطــراب خــود را میآمــوزد و یــاد

میگیــرد کــه چگونــه بــا هیجانــات منفــی خــود ســازگار شــود و
تنظیــم هیجانــی داشــته باشــد (.)13

از جملــه تکنیکهــای مــورد اســتفاده در درمــان شــناختی

رفتــاری بــرای درمانــی اختــال هــای اضطرابــی میتــوان بــه

حساســیتزدایی منظــم ،الگوبــرداری ،آمــوزش آرمیدگــی،
مواجهــه بــا ترسهــا ،مدیریــت وابســتگی و توقــف فکــر اشــاره
کــرد .تکنیک شــناختی رفتاری مورد اســتفاده در درمــان اختالل

اضطــراب جدایــی شــامل ارائــه آموزشهــای روانشــناختی بــه

کــودک بــا اختالل اضطــراب جدایــی در زمینه چگونگــی عملکرد
اضطــراب در افــراد بهویــژه دربــاره تغییــرات جســمی ،هیجانی،

افــکاری کــه بــه ذهــن فــرد میآینــد و نحــوه گریــز فــرد از ایــن
شــرایط اســت .کــودک بایــد در ایــن راهبــرد یــاد بگیــرد کــه در

چــه شــرایطی افــکار اضطرابــی بــه وجــود میآینــد و ایــن افــکار

دقیقــ ًا چــه چیــزی را شــامل میشــوند و بازخــوردش بــه ایــن

افــکار چگونــه بایــد باشــد .تکنیــک دیگــر آمــوزش آرمیدگــی
جهــت مقابلــه بــا ترسهایــش بهجــای فــرار از آنهــا اســت.

افــزون بــر آرمیدگــی آمــوزش تکنیــک خودکنترلــی نیــز بــرای

مقابلــه بــا ترسهــای ایــن کــودکان میتوانــد موثــر باشــد  .یکــی
از اجــزاء آمــوزش خودکنترلــی آمــوزش  4مرحلهی»تــرس،

فکــر تــرس ،فکــر دیگــر ،جایــزه» اســت (در ایــن تکنیــک فــرد با

یــک تــرس مواجــه میشــود ،افــکاری بــه ذهنــش میآینــد کــه

در جهــت همــان تــرس هســتند ،بالفاصلــه افــکار دیگــری را کــه

بــرای مقابلــه بــا آن فکــر تــرسآور بــه ذهــن مـیآورد و از ایــن

طریــق اضطــراب خــود را مدیریــت میکنــد ،بــرای موفقیــت در
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ایــن افــراد و هماهنــگ شــدن بــا ایــن شــرایط دارد .راهبردهــای

کنیــم ( .)12در درمــان شــناختی رفتــاری فنــون رفتاردرمانــی

تعلیم و تربیت استثنایی

اختالل اضطراب جدایی :ویژگیها ،سببشناسی و راهکارهای درمانی

مدیریــت افــکار اضطرابــی خودبهخــود جایــزه میدهــد ( 13و

و نتیجــه دیگــری ایــن مقایســه ایــن اســت کــه ایــن اختــال بــه

اســتفاده از درمــان شــناختی رفتــاری بــرای افــراد دارای

یکــی از برنامههــای اثربخــش در درمــان اختــال اضطــراب

بیشــترین اثربخشــی را داشــته اســت ( .)15در ایــن رویکــرد

برنامــه آموزشــی  16جلســهای « گربــه ســازگار »2اســت .ایــن

.)14

بــه درمــان همزمــان کــودک و والدیــن تاکیــد شــده اســت و بــه
والدیــن و کــودک آموزشهــا ،راهبردهــا و وظایفــی اختصــاص
داده میشــود کــه بیشــترین نتیجــه را بــرای کــودک بــه همــراه

کــودک کــه مربــوط بــه رویکــرد شــناختی رفتــاری اســت،

برنامــه  4مؤلفــه دارد )1 :تشــخیص اضطــراب و نشــانههای

بدنــی اضطــراب )2 ،کــودک میفهمــد کــه در شــرایط اضطــراب
چــه فکرهایــی شــکل میگیرنــد و روش ارزیابــی خــود را نیــز

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

یــاد میگیــرد )3 ،مهارتهــای الزم بــرای حــل مســئله مثــل

ســبب بهبــود عالئــم اضطــراب جدایــی در کــودکان میشــوند

میگیــرد )4 ،بــه خــود بــرای کنتــرل اضطــراب در شــرایط

داروهــای افزایشدهنــده ســروتونین و ســروتونین-نوراپینفرین
امــا اثربخشــی انــواع تکنیکهــای درمــان شــناختی رفتــاری در
مقایســه بــا دارودرمانــی بیشــتر بــوده اســت (.)16

یادگیــری تکنیکهــای آرمیدگــی بــرای کــودکان و نوجوانــان

بــا اختــال اضطــراب جدایــی میتوانــد اثربخــش باشــد .نفــس
کشــیدن عمیــق ،انــواع تمرینهــای آرمیدگــی عضالنــی ازجملــه

تمرینهــای مناســب جهــت کاهــش اضطــراب کــودکان و
نوجوانــان بــا ایــن اختــال اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه

چگونگــی کنــار آمــدن و اصــاح افــکار اضطــرابآور را یــاد

اضطــرابآور و اســتفاده از تکنیکهــای یــاد گرفتــه شــده جایــزه

میدهــد و مضطــرب نشــدن خــود را ارزیابــی میکنــد .کنــدال و

همــکاران تمرینهــای موردنظــر خــود را در کتابچـهای بــا عنــوان

گربــه ســازگار نوشــتهاند و الزم اســت متخصــص کــودک آنهــا را
اجــرا کنــد (.)18

یکــی از مشــکالت رایــج در اضطــراب جدایــی ،امتنــاع

از مدرســه رفتــن در کــودک اســت .هرچنــد کــه عوامــل

اســتفاده از ایــن تکنیکهــا بــرای کــودکان و نوجوانــان بــا

متعــددی میتوانــد منجــر بــه امتنــاع از رفتــن بــه مدرســه

امــا درصورتیکــه عالئــم اضطرابــی ایــن افــراد بــا اســتفاده از

والدیــن یــا نزدیــکان ،بیمــاری کــودک ،مــردودی یــا ضعــف

اختــال اضطــراب اجتماعــی تــا حــد زیــادی موثــر خواهــد بــود

شــوند ،بــرای مثــال عــوض کــردن مدرســه ،مــرگ یکــی از

ایــن تمرینهــا بهبــود نیافــت و فــرد همچنــان بــرای رفتــن بــه

در یکــی از دروس ،تصــادف ،داشــتن یــک معلــم بداخــاق و

مــیداد،الزماســتکــهازدرمانهــایدارویــیاســتفادهشــود.

مدرســه مهمتریــن هدفــی اســت کــه در ایــن کــودکان بایــد در

مدرســه و خــارج شــدن از خانــه عالئــم اضطــراب را نشــان

نتایــج فــرا تحلیــل انجامشــده توســط اینآلبــن و

اســنیدر )2007(1نشــانگر اثربخشــی انــواع روشهــای درمــان
شــناختی رفتــاری بــرای درمــان اختــال اضطــراب جدایــی

کــودک بــود .در ایــن پژوهــش  4روش درمان شــناختی رفتاری،
شــامل درمــان انفــرادی ،درمــان گروهــی ،درمــان کــودک محور
و درمــان والد-کــودک محــور مقایســه شــدند .نتایج هــر  4روش

درمانــی اثربخشــی درمــان شــناختنی رفتــاری را نشــان میدهــد
1- In-Albon & Schneider
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یــا مســخره شــدن توســط همکالس ـیها .بازگشــت ســریع بــه
ســریعترین زمــان ممکــن بــه آن رســید امــا ایــن بازگشــت بــه

معنــی حــل مشــکل نیســت و بــرای حــل دائمی ایــن مســئله باید
بــه تحلیــل کارکــردی رفتــار کــودک پرداختــه شــود .اثربخشــی

درمــان شــناختی رفتــاری در درمــان امتنــاع از مدرســه نیــز

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

مدرســه و آمــوزش مهارتهــای کنــار آمــدن ســبب شــده
اســت تــا ایــن درمــان جــزء درمانهــای ارزشــمند بــرای امتنــاع
از مدرســه باشــد.
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اختــال اضطــراب جدایــی در مقایســه بــا درمانهــای دیگــر

درمــان بســیار پاســخ میدهــد (.)17

اختالل اضطراب جدایی :ویژگیها ،سببشناسی و راهکارهای درمانی

نتیجه گیری
اختــال اضطــراب جدایــی کــودک یکــی از شــایعترین

اقدامــات پیشــگیرانه و بههنــگام نیــاز دارد .حــدی از اضطــراب
جدایــی در دوره کــودک جزئــی از رشــد طبیعــی بــه شــمار

میآیــد؛ امــا زمانــی بهعنــوان اختــال شــناخته میشــود کــه
حداقــل  4نمــود رفتــاری اضطــراب جدایــی با تــداوم در فــرد زیر

 18ســال دیــده شــود .ایــن اختــال بــا عوامــل ژنتیکــی ،محیطی
و خانوادگــی و فرهنگــی رابطــه دارد .روشهــای مختلــف درمــان
اختــال اضطــراب جدایــی کــودک شــامل دارودرمانــی ،درمــان

شــناختی رفتــاری ،خانوادهدرمانــی ،گروهدرمانــی ،بازیدرمانــی

کــه هــر یــک بــا کمــک تکنیکهــا و تمرینهــای مختلــف جهــت
بهبــود اضطــراب جدایــی در کــودکان اجــرا میشــوند (.)1

پژوهــش حاضر به بررســی راهبردهــا و روشهــای کاربردی

و اثربخــش مــورد اســتفاده در درمــان اختــال اضطــراب جدایــی
کــودک پرداخــت .بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجامشــده در

زمینــه اختــال اضطــراب جدایــی کــودک ،میتــوان بــا انجــام

مداخلههــای مناســب زمینــه بهبــود شــرایط افــراد بــا ایــن
اختــال را فراهــم ســاخت .در میــان درمانهــای انجامشــده

بــر روی ایــن افــراد مداخلههــای مبتنــی بــر رویکــرد شــناختی

رفتــاری و تکنیکهــای برخاســته از ایــن رویکــرد بیشــترین
اثربخشــی را در درمــان اختــال اضطــراب جدایــی داشــتهاند

کــه بایــد توســط روانشــناس کــودک کــه در ایــن زمینــه تجربــه
کافــی داشــته باشــد ،انجــام شــود.

بــه والدیــن و مربیــان کــودک و نوجــوان پیشــنهاد میشــود

تــا در مراحــل اولیــه بــروز نشــانههای غیرعــادی در کــودک و

نوجــوان کــه ممکــن اســت دال بــر وجــود اختــال اضطــراب

جدایــی باشــد ،بــه روانشــناس کــودک و نوجــوان مراجعــه
کننــد تــا بــا ارزیابــی دقیــق و تنظیــم برنامــه درمانــی بتــوان از

پیامدهــای منفــی و ناگــوار آن پیشــگیری کــرد .همچنیــن بــه

متخصصــان روانشــناس و مشــاوران کــودک توصیــه میشــود

کــه در ارزیابــی ایــن اختــال بــه نکتههــای ظریــف تشــخیصی
بــه ویــژه از جنبههــای تحولــی و همبــودی ،توجــه نشــان دهنــد

و در انتخــاب مناســبترین و اثربخشتریــن درمانهــا و
تکنیکهــا مطابــق بــا نتایــج جدیدتریــن پژوهشهــا عمــل کننــد

تــا بتواننــد انتخابــی آگاهانــه و دقیــق در درمــان داشــته باشــند.
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