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 چکیده 

امتناع امروزه گردد. ، با ترس شدید از رفتن به مدرسه مشخص میشودکه گاهی امتناع از مدرسه نامیده می مدرسه هراسی

 رفتن مدرسهترس از از آنجا که . آیدجدی به شمار می ها و کارکنان مدرسه یک چالشاز مدرسه برای کودکان، خانواده

و  آن هایعلت شناسایی زود هنگام دارد، تاثیرات کوتاه مدت و طوالنی مدت در رشد اجتماعی، عاطفی و آموزشی کودکان

، شروع مدرسه کهبا توجه به این .است الزم و ضروری ، امریگیری از مشکالت بیشتربرای جلو درمانی ارائه مداخالت

اضطراب ی مدرسه هراسی را توان علت عمدهمی ،را به همراه داردادرشان طوالنی و مکرر کودکان از پدر و م هایجدایی

 از خانه در طول جدایی  کودک نامتناسب با سن و سطح رشدی مفرط و و پریشانی اضطراب جدایی، نگرانی ست.دانجدایی 

گیری از روش تحلیل اسنادی به  با بهره  ی حاضرمقاله روایناز  .زندمیبه کارایی و آسایش او لطمه  کهوی است و مراقبان 

 اضطراب اختالل درمان و شیوع علل، میزان تفصیلی و در آن به بیان است مدرسه هراسی برتبیین نقش اضطراب جدایی  دنبال

 . است شده پرداخته جدایی

 مداخالت درمانی  هراسی، اضطراب جدایی،کلمات کلیدی: مدرسه 
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 مقدمه

های شود، این اختالل پیامدهای دوران کودکی، مدرسه هراسی است که گاهی امتناع از مدرسه نامیده مییکی از ترس

شناسایی شده درسه هراسی دو نوع م کننده باشد.اندازه ناتوان تواند بیتحصیلی و اجتماعی جدی برای کودک دارد و می

آن با اضطراب جدایی مرتبط است، کودکان همواره نگرانند که وقتی از پدر و مادرشان دور هستند،  تراست. نوع شایع

بیاید. از آنجا که شروع مدرسه معموالٌ موقعیتی است که مستلزم جدایی طوالنی و مکرر  صدمه یا آسیبی برای آنها پیش

راب جدایی معموالٌ علت اصلی مدرسه هراسی است. نوع دوم مدرسه هراسی با ترس کودکان از پدر و مادرشان است، اضط

شود همراه است. کودکان دچار اینگونه مدرسه هراسی، واقعی از مدرسه، ترسی که به طور خاص به مدرسه مربوط می

باشد ط مدرسه مربوط میهای خاص محیکنند. ترس آنها بیشتر به جنبه تن به مدرسه خودداری و اجتناب میعموماٌ از رف

((Lackner,Gudleski, 2004 .ودکان مبتال به این اختالل از ترس و نگرانی مبهمی درباره احتمال وقوع یک سانحه یا ک

به نقل  ؛Hugan, 2001کنند )درد یا تهوع شکایت میدرد، دلهای بدنی نظیر سرکنند و غالبٌا از ناراحتیمصیبت صحبت می

  (.1392از توانگر مروستی، 

امتناع از مدرسه رفتن که غالباٌ با اختالل اضطرابی همراه است با »مدرسه گریزی« که معموال با اختالل رفتاری همراه است 

 فرق دارد. معیارهای تشخیص و سنجش مدرسه هراسی عبارتند از:

 شود. طوالنی میغالباٌ منجر به غیبت  ،الف( امتناع شدید از مدرسه رفتن 

 شود. آید، کودک دچار ترس شدید، خشم یا بیماری میب( وقتی بحث مدرسه رفتن پیش می

 ج(کودک زمانی را که باید در مدرسه باشد، با اطالع والدین در خانه باشد. 

 وسایل.  گویی و تخریب اموال ود(نداشتن خصایص ضد اجتماعی مثل دزدی، دروغ

 ، فیروزبخت ؛Herbet, 1999کنند مدرسه گریز نامید )نباید کودکانی که از مدرسه امتناع می دهدمیکه معیار آخر نشان 

مندی ضعیفی دهی و قانونهای در هم پیوسته هستند که سازمانکودکان مبتال به مدرسه هراسی بیشتر از خانواده (.1391

 ,Gar, Jenniferگناه کنند یا آنکه خود را متهم بدانند ) دارند و ممکن است والدین دائمٌا ناامید و مأیوس باشند، احساس

سالگی یا  6و  5(. خودداری از رفتن به مدرسه در میان دختران و پسران به یک اندازه رایج است و عمدتاٌ بین سنین 2008

، انیهای مفرط و غیر معقول از مدرسه برای نخستین بار در دوره پیش دبستشود. ترس سالگی ظاهر می 11و 10

 .(Mash, Woiff, 2010رسند )وند و در کالس دوم به اوج خود میشکودکستان و کالس اول نمایان می

ها به اختالل که کودکان دارای پیشینه مدرسه هراسی و اجتناب، احتمال بیشتری برای ابتال آن کنندمی هایی بیانپژوهش

اضطراب جدایی وجود دارد. در نتیجه کودکانی که از اضطراب جدایی و مدرسه هراسی رنج می برند معموالٌ الگوهای 

. همچنین (Orvaschel, Hersen, 2001)دهندیافته و افسردگی نیز نشان میهای اختالل اضطراب تعمیمبیشتری از نشانه 

آموزان دچار  توان انتظار داشت که دو تا سه نفر از دانشنشان دادند که در هر زمان می پژوهش خودلوئیس و وارال در 

الست  شبـر اساس گزار .(Luis,Varela, 2007) ها در مدرسه حضور نامطلوب دارداضطرابی باشند که بر حضور آن 

 دمباشند و در صورت ع هستند مبتال به اختالل جدایی می زان چهارم کودکانی که از مدرسه گری( سه  1356)الست،رحمتی،

هایی اختالل  ر آنثانوی دچار اضطراب مفرط شوند و عالوه ب اقدام به موقع برای درمان، ممکن است این کودکان به طور

 ,Lewinsohn, Holm-Denoma, Small,Seeley) دهند را نشان هراس از وهای باجتماعی، ترس از مکان چون فوبی

Joiner,  2008) .یک فوریت روانپزشکی در نظر گرفت.  بایداختالل اضطراب جدایی را  امتناع از رفتن به مدرسه مربوط به

مدرسه تشویق مدرسه را در بر می گیرد.کودک باید برای رفتن به  طرح درمانی جامع کودک، پدر و مادر، همساالن او و

کودک طاقت فرسا است، باید برنامه ای برای افزایش تدریجی  شود، ولی اگر ماندن در مدرسه به صورت تمام وقت برای

موضوع اضطراب برانگیز در واقع نوعی تعدیل رفتاری است  زمان ماندن کودک در مدرسه طراحی شود. تماس تدریجی با

موارد شدید امتناع از رفتن به مدرسه، بستری کردن  اضطراب جدایی به کار برد. در برخیکه می توان آن را در هر نوع 



ها و کارکنان مدرسه یک خانواده ،امتناع از مدرسه برای کودکانچنانکه  (.1391)سادوک و همکاران،  ضرورت می یابد

اعی، عاطفی و آموزشی کودکان دارد عدم حضور در مدرسه تاثیرات کوتاه مدت و طوالنی مدت در رشد اجتم چالش است و

با توجه  (.Sewell, 2008گیری از مشکالت بیشتر مهم است )مشکالت و ارائه مداخالت برای جلوشناسایی زود هنگام  لذا

 به اهمیت بسیار زیاد اختالل اضطراب جدایی بر مدرسه هراسی الزم و ضروری است که به طور جداگانه به آن بپردازیم. 

 تعریف و توصیف اختالل اضطراب جدایی

به جدایی از  آگاهی کودک نسبت یکند و نشان دهندهتظاهر میدر شیر خواران کمتر از یک سال  اضطراب جدایی معموالٌ

رسد و تا حدود می ماهگی به اوج خود18 ماهگی تا 9 اش است. اضطراب جدایی هنجار، بین مادر یا مراقب اصلی

راحتی دوری از   دهد در مراکز پیش دبستانی بهکاهش به کودکان خردسال امکان می یابد که اینسالگی کاهش می5/2

 تشخیص  .(saduke,jeamse,saduke,alkoote, 2012)برای انسان ارزش بقا دارد جدایی اضطراب  .والدینشان را تحمل کنند

شود که اضطراب و پریشانی کودک در طول جدایی نامتناسب با سن و سطح رشدی ختالل اضطرب جدایی زمانی داده میا

 .(1391 ،ی،مهرابی زاده،شهنی ییالق،طالب پور)نیس ندو به کارایی و آسایش او لطمه بز باشد آنان

 های اصلی اختالل اضطراب جداییمشخصه

 ,Franz)لبستگی دارد متناسب با سطح رشد فرد در مورد جدایی از خانه یا کسانی که فرد به آنان داضطراب شدید و نا

 با برخی از مشخصه های زیر ممکن است بروز کند:( 2015

رضایتی شدید و مداوم در زمانی که جدایی از خانه یا مظاهر اصلی دلبستگی رخ می دهد یا احتمال آن وجود نا -

 .(Foley,Rutter, 2004)دارد 

 ,Klein¸ Klein) نگرانی شدید و مداوم در مورد از دست دادن یا آسیب دیدگی احتمالی مظاهر اصلی دلبستگی -

1978). 

اصلی دلبستگی خواهد شد مانند  مورد اینکه یک رویداد ناگوار باعث جدایی از مظاهرنگرانی شدید و مداوم در  -

 .(1389، )عباسی،نشاط دوست،آقا محمدیان،شعرباف شدن یا دزدیده شدنگم

)خانجانی،هاشمی،پیمان  اکراه یا خودداری مداوم از رفتن به مدرسه یا جاهای دیگر به دلیل ترس از جدایی -

 .(1393 ،نیا،آقاگل زاده

جدایی از هنگامی که  یا استفراغ ، درد ، تهوعدرد، دله های ناراحتی بدنی مانند سرشکایت های مکرر از نشان -

 مظاهر اصلی دلبستگی رخ داده یا احتمال آن وجود دارد. 

افراد ترس شدید یا مداوم یا اکراه از تنها ماندن در خانه یا اماکن دیگر بدون حضور مظاهر اصلی دلبستگی یا  -

 .(1388، )نیکخو،آوادیس یانس بزرگتر

هایی را ببیند که به او خیره  کودک ممکن است چشم مثالٌنگرانی های خیالی و عجیب و غریب ترس از تاریکی و  -

 کند.ای را در اتاق خوابش احساس میافسانه شده یا حضور هیوالهای

ی یا خوابیدن در مکانی غیر از خانهر دلبستگی و اکراه یا خودداری مداوم از خوابیدن بدون حضور یکی از مظاه -

 برندهمچنین از اختالالت خواب نیز رنج می اختالل اضطراب جدایی، کودکان واجد و عمدتاٌ خود،

(Cowie,Alfano,Patriquin,Reynolds,Talavera¸Clementi, 2014). 

 .( Allen,Lavallee, 2010) وع جداییهای مکرر درباره ی موضسکابو -

 )کاظمی،مومنی، مانداش به کلی باز میهای روزانهای که کودک از انجام فعالیتاضطراب بسیار شدید به گونه -

 .(2012ابراهیمی،شاملو، غالمی، 



در کودکان  برای تشخیص اضطراب جدایی( 2013) های روانیپنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالل اس متنسابر

 در رابطه با نگرانی مفرط در مورد جدایی از شخصهای ذکر شده از مشخصهالزم است که حداقل سه نشانه سال  18زیر 

از نظــر بالینی وماه تداوم داشته باشد  6و در افراد بزرگسال به مدت حداقل هفته  4 مورد دلبستگی و به مدت حداقل

-Lebowitz,Woolston,Bar)  دشفرد شده با یر زندگاجتماعی، تحصیلی و شغلی د ردسبب ناراحتی و افت چشمگیر عملک

Haim,Calvocoressi,Dauser,Warnick,Scahill, 2013) . 

به ارزیابی کامل و  قشوند که برای تشخیص دقیده میز دییا نهلالاخت ایراضطراب جدایی در س اللای اختهگیی ویژبرخ

ل اشتباه گرفته البا این اخت ن اسـتهایی که ممکل اله اختجمل ازت. ها نیاز اسلالاخت رل از دیگالتشخیص افتراقی این اخت

ل الل اضطـراب اجتماعـی، اختتالاخ لوک،ل سالگی، اختتزدل وحشالاضطراب فراگیر، اخت ل التوان به اختوند میش

ای، مقابلـهی فرمانل ناالاخت قطبـی،ی، افسـردگی و دول اضطراب بیماری، داغدیدگال اخت انحه،اسـترس پس از س

ل اضطراب الی، اختجدایراب اضط لالهای همبود با اختل الترین اختایعاشاره کرد. ش ل شـخصیت الپریشـی و اختروان 

 .(Essau,Lewinsohn,Lim,Moon-ho, 2018) تندخاص و افسردگی هس ل هـراسالفراگیـر، اخت

سنین متعددی اشاره کرده اند، ولی اکثر مطالعات در خصوص سن شروع اختالل اضطراب جدایی، مطالعات مختلف به 

ترین اختالل شیوع این اختالل که شایع میـزان. (Herren¸Albon, 2013) سال توافق نظر دارند 7میانگین سنیرب

در کودکـان  شیوع آنبعضی مطالعات میزان  در .باشد آمارهای گونـاگونی ارائـه شـده اسـتمی کودکان اضـطرابی در بـین

و  لنیکــو مـک ای کـه هـاتون ، مطالعه11در  .(1390 ،)عبدخدایی،صادقی است شدهدرصد بیان  17سـاله  4تـا  2

دادند، دریافتند که  سـال انجـام 12های اضطرابی روی کودکـان زیـر اختالل  در خصــوص میــزان شــیوع دوبلــری

درصد و  6/2میزان  ای در مطالعات، متفاوت گزارش شده است. حداقلمالحظه قابـلشیوع هر یـک از آنهـا بـه میـزان 

رها گروه سنی کودکان شاید دلیل این تفاوت در آما .(Hatton,Nicol,Doubleday, 2006)درصد بوده  2/41حداکثر آن 

این  شیوع همچنین  .(1391 ،همکاران)سادوک و ماهیت تحقیق باشد  ورفته  ابزارهای تشخیصی به کار ،مورد مطالعه

شتر بیدر  .(Reardon,Gray¸Melvin, 2015)درصد گزارش شده است  22تا  3 ذهنی اختالل در میان کودکان واجد ناتوانی

و  1386 ،موسوی و همکاران)ارش شده است ر و پسر(، یکسان گزدخت( در هر دو جنس میزان شیوع اختالل مطالعات

 & Foley ) است در بعضی مطالعات، میزان شیوع اختالل در دختران بیشتر ارزیابی شدهاما  .(1391 ،همکارانسادوک و 

et, 20041391 ،کاظمی و همکاران؛). 

 سبب شناسی

  و جسمی شناختی زیست  عوامل

خاصی از مغز  مداراتی نوروبیولوژی، مشخص شده که گرفته در حوزه  ای صـورتهژوهشهای حاصل از پ هاساس یافتبر

بالقوه خطرناک پاسـخ  ایهبه سرعت به محرک (بادامه مغز) برای مثال آمیگدال .شوندساز بروز اضطراب در آدمی میبستر 

در افراد مضطرب میزان بعضی از  .شود که بدن بالفاصله واکنش نشان دهدمی ق شـیمیایی سـببداده و به طری

ری یا اکدر سیستم هورمونی شـود، مانند کم تاللاست. بنابراین هر چه که باعث اخ غیرعادیدر خون  های موجودهورمون 

 . (1388رحمتی،  ؛2006اتول،)شود می  تیرویید، یا پایین بودن قند خون، برای بدن خطر محسوب اریپرک

  عوامل محیطی و اجتماعی 

فقدان  ونهایی همچترس اسرد. گیدر خانواده شکل میو شدید  یهای محیطترس ل اضطراب جدایی بیشتر در اثر اسالاخت

یا منزل، اتفاقات  هدلبستگی فرد، تغییر مدرسورد فرد یا خویشاوندان م اریخانگی، بیم وانیا مرگ اعضای خانواده، حی

رفتار کنند، اضطراب را الگوسازی می طرب، تــرس ووالدین مض. (Thibaut, 2017ن )ق والدیالناگوار زندگی و یا ط

 .وندشیم آگاهانه موجب حفظ رفتارهای اجتنابینا ودک،کنند و علیرغم تمایلشان به کمک به کمی  اضطرابی را تقویت

 رشـد مانعکننده و بیش از حد انتقادی که از حد کنترل  یشنده، بکنپروری بیش از حد حمایتهای فرزندسبک 



همچنین  .ودشیهای اضطرابی در کودکان مگیری اختالل شکل  ر بـه نیز منج هستند آموزی خودمختاری و مهارت

 . (Connolly,Bernstein, 2007) دهدمیدلبستگی غیر قابل اطمینان به مراقبان خطر ابتال به اضطراب کودکی را افزایش 

  عوامل ژنتیکی و ارثی

درصد گزارش شده  73زان تا می الهس 6ای هه از دوقلوبروز اضطراب جدایی در یک نمون ی درنقش عوامل وراثتی و ژنتیک

مطالعات  .(2013انجمن روانشناسی آمریکا، ) تر استته که نقش عوامل وراثتی در دختران برجس  دهمشخص ش ت واس

ابـتالء بـه  های اضـطرابی بیشـتر در معـرضوالدین مبتال به اختالل  اند که فرزندان بیولوژیکخانوادگی نشان داده

بیشتری کودک  والدین مبتال به اختالل هراس و گذرهراسی بـه احتمـال .اضـطراب جـدایی در دوران کـودکی هسـتند

 .(1388،بـه نقـل از متـین؛ Crow & et, 1993) مبتال به اختالل اضطراب جـدایی دارنـد

 عوامل شناختی

وتر میان کودکان ترس ال درترسها در کودک هستند؛ برای مثها و اضطراب  ادجمله عوامل ایج ز ازهای ناسازگار نیناختش

های رفتاری ون و رویدادهای گوناگناختش .ودشده میاغراق یا افراط نیز بیشتر دی ط،های شناختی، ادراکات غلتحریف 

اد ایج ی واضطراب ایشود. در صورت انباشت رویدادهمی رهای شناختی منجگیری طرحواره کلدر کودک به ش هاولی

ی و منف اراتکند و انتظدا میشده و نادرستی را پی ناختی تحریفش ایهودک طرحوارههای مرتبط با آنها، کناختش

های بعدی رفتار ر گذاشـته وهای غلط اضطرابی در رفتار کودک اثطرحواره نگیرد، ایکل میبینانه از آینده در او شواقعغیر

 . (Kendall, 1991)ودشراه میاو نیز با اضطراب هم

 درمان

های رفتاری و ، تکنیکیدرمان بازی ،درمانی اری، خانوادهاز درمان شناختی رفت توانی میل اضطراب جدایالدر درمان اخت

 .ده کردخالت دارویی استفامدا

 درمان شناختی رفتاری

 اضطرابی، اختالالت درمان در مؤثر روش عنوان به مطالعات اکثر در( CBT)رفتاری ـ شناختی درمان حاضر حال در

 ؛1389 ،جاللی،مولوی) است شده مطرح ارتباطی مشکالت و مدرسه از ،ترس جدایی اضطراب اختالل مخصوصاً

Rosemary,Mennuti,Ray¸Christner,  2006;  Wolk,Kendal,Beidas  خط  را روش این توان می که طوری به .( ;2015̧ 

 درمان دریافت حین در بتواند که باشد حدی در کودک کارکرد که شرطی به دانست، جدایی اضطراب اختالل درمان اول

 طهها واسناختدرمان این است که ش نمفروضه اصلی ای. (همکاران و سادوک) کند شرکت روزمره های فعالیت در

در  .مکنی الحناسازگار را اصی هاناختارانه الزم است که شازگناس ایهای رفتارها هســتند؛ بنابراین برای تغییر رفتارهخپاس

ه آموزد کیکودک م ردشوند. در این رویکب میهای شناختی ترکیا فرایندب ینون رفتاردرماناری فدرمان شناختی رفت

شود. کودک با افکاری که سبب می مانی اضطـراب آشـنائم جسالا ع آن را بشناسد. همچنین بد و اضطراب خود را درک کن

های آموزشی چگونگی تفاده از راهبردبا اس تنهای ود. درشنا میکشانند نیز آشمت میاین س هو او را ب وندشمیراب او اضط

گیرد که چگونه با هیجانات منفی خود می ادآموزد و یود را میافکار اضطرابی و احساس اضطراب خ ه و مدیریتمقابل

  .(1397، پیرزادی)د تنظیـم هیجانی داشته باش ود وسازگار ش

زدایی یت حساس هتوان بی میهای اضطرابلالرفتاری برای درمان اخت ناختیهای مورد استفاده در درمان شه تکنیک از جمل

کرد. تکنیک شناختی رفتاری  ارهها، مدیریت وابستگی و توقف فکر اشا ترسمواجهه ب ی،منظم، الگوبرداری، آموزش آرمیدگ

ل اضطراب جدایی الا اختکودک ب ههای روانشـناختی به آموزشاضطراب جدایی شامل ارائ لالاختان مورد استفاده در درم

د و آینرد میافکاری که به ذهن ف رات جسـمی، هیجانی،ویژه درباره تغیی راد بهاضطراب در اف ی عملکرددر زمینه چگونگ

آیند ود میوجبه یچه شرایطی افکار اضطراب ه دربگیرد کشرایط است. کودک بایـد در این راهبرد یاد  نوه گریز فرد از ایحن



 ید. تکنیک دیگر آموزش آرمیدگنباید باش هچگون و شوند، چه باز خوردی دارندر دقیقا چه چیزی را شامل میکاو این اف

 جمله ازنی الهای آرمیدگی عضکشیدن عمیق، انواع تمرین  نفس .تجای فرار از آنها اس ش بههایا ترسجهت مقابله ب

افـزون بـر آرمیدگی آموزش تکنیک  ل است.النوجوانان با این اخت های مناسب جهت کاهش اضطراب کودکان وتمرین

وزش  کنترلی آموزش خوداز اجزاء آم یتواند موثر باشد. یکودکان میهای این کا ترس مقابله ب رایکنترلی نیز بخود 

ش شود، افکاری به ذهنه مییک ترس مواج رد بات )در این تکنیک فسدیگر،جایزه« اترس،فکر ترس،فکر » یامرحله 4

آورد و از یآور به ذهن مرس برای مقابله با آن فکر ت هفاصله افکار دیگری را کالتند، بان ترس هسمدر جهت ه هآیند کمی

)باچر د دهخود جایزه می به، ی خود اضطرابمدیریت افکار  ت درکند، برای موفقیت میطریق اضطراب خود را مدیری نای

 .(2010، ،جیمز،مینکا،سوزان،جیل

ل اضطراب اجتماعی تا حد زیادی موثر الاخت اها برای کودکان و نوجوانان بن تکنیکاستفاده از ای هالزم به ذکر است ک

 هبهبود نیافت و فرد همچنان برای رفتن بها ن تمرین ای تفاده ازئم اضطرابی این افراد با اساله ع کا درصورتی ام ودخواهد ب

 .ودهای دارویی استفاده شه از درمانداد، الزم است کیم انئم اضطراب را نشاله عمدرسه و خارج شدن از خان

 بازی درمانی

درک را  هاهای زیادی برای کودک دارد. او در طی آن پدیدهو ارزش کودک در هر موقعیتی نیازمند بازی است. بازی فوایـد

آزمایش و تسلط  ه وو از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط، مبادل کندفهمد و احساس راحتی میکند، روابط را میمی

 کالمی غیر ارتباط که آنهایی ویژه به سن کم کودکان برای .(1383)لطفی،وزیری  کندهای بیرونی استفاده میبر واقعیت

رکردهای بازی در رشد و تحول یکی از کا(. 1389 دروز،) باشـدمی کارساز آن بر مبتنی هاییروش و بازی از استفاده دارند،

بازی درمانی به عنوان یک ارتباط بین فردی . (1388طهوریان ؛ ترجمه تامسون و رودلف) رمانی آن استد شکودکان، نق

شود که رشد یک ارتباط امن را برای کودک می پویا بین کودک و یک درمانگر آموزش دیده در فرایند بازی درمانی توصیف

ثر برای کاهش ی مؤیک شیوه بازی درمانی .(Ray, 2004را بیان کند ) نماید تا کودک به طور کامل خودتسهیل می

شود و رونی کودک  با دنیای خارجی او میارتباط افکار دبازی باعث  (.Althy, 2005) اضطراب کودکان در طول زمان است

دهد تا تجربیات بازی به کودک اجازه می دک بتواند اشیای خارجی را تحت مهار خود در آورد.شود که کوباعث می

  .(Wethinton & et, 2008) کننده هستند را نشان دهدخود،افکار،احساسات و تمایالتی که برای او تهدید

یط تخلیه و هایی را از مح ها و نارضایتیبتواند نگرانیآورد تا می راهمی با نقش درمانی خود فرصتی را برای کودک فباز

کاسته و ا هامیی روانی برای کودک دارد و از شدت ناکپاالینده عواطفش را بیان کند. بازی درمانی همچنین نقش

 .(1385)احدی،بنی جمالی، ددهیازی به کودک ارائه مب ینهای مفیدی را برای حل مشکالت در حنقشه 

. بازی درمانی گروهی پیوند (2012 ،کاظمی و همکاران) تواند به صورت فردی و گروهی باشددرمانی همچنین میبازی 

بازی درمانی گروهی یک فرایند روان شناختی و  .(ترکیب بازی درمانی و گروه درمانی)، دو درمان موثر استطبیعی 

یاد می  و دیگران اتاق بازی مواردی را در مورد خودشانطریق ارتباط با یکدیگر در  اجتماعی است که در آن کودکان از

 (.1389)جاللی،مولوی گیرند

  خانواده درمانی

های هیجانی بعدی است. کودکانی که به اندازه اساس و زیربنای اختالل مراقبان و کودکان روابط اولیه در واقع، اختالل در

 و شوندمی در آینده کودکانی مضطرب گیردایمن در آنها شکل نمیشود و دلبستگی توجه و رسیدگی نمی کافی به آنها

کودکان مبتال به اختالل  اغلب1394).  ،،مظاهری،قنبریی رابطه برقرار کنند )طالیی نژادخوب توانند با دیگران بهنمی

بیش از حد والدین این پیام را به کودک القا مهار یا مراقبت  .های به هم وابسته تعلق دارنداضطراب جدایی به خانواده

م امنیت و احساس عدرضی( ناتوان است و به این ترتیب های چالش آفرین )تعاعیتکنند که او از مواجهه با موقمی



ی تعامل والدین و توان گفت نحوهاین میبنابر .(Gastel,Legerstee & Ferdinand, 2008) کندیاضطراب او را تشدید م

والدین و خواهر و  خانواده درمانی ردرویکدر  باشد.می این اختاللان جمله عوامل مهم در روند درم ازدیگر اعضای خانواده 

ح الگوهای الکودکان به اص نیادگیری برخی اصول صحیح رفتار با ایتوانند با می یاضطراب جدای مبتال بهودک برادران ک

 .(Bandelow, Michaelis, Wedekind 2017)د کنن کرفتاری نادرست آنها کم

 :دتفاده کننتوانند از راهبردهای پیشنهادی زیر اسود میخ راب ل اضط الدین برای کمک به فرزندان دارای اختوال

 ،عمل کنید ق آنمدرسه، یک برنامه ساختارمند ترتیب دهید و بر طب هخصوص برای رفتن ب ود بهبرای کمک به فرزند خ•

 کودک قبل از ورود دیگر ممدرسه ببرید. برای کمک به شرایط فرزندتان با معل همی زودتر کودک را با کهال صبحمث برای

  .دبازی کنی ش ونرماز زنگ مدرسه با کودک در حیاط مدرسه کمی  لآموزان صحبت کنید. قبدانش

  .دکنید و آنها را در دید کودک قرار دهی یودک خود طراحرای کفهرستی از افکار مثبت را ب •

  .دهای مناسب اختصاص دهیزمان کودک را به بازی ترهای آموزشی فشرده خودداری کنید و بیشاز برنامه •

آید نظر خود می شدرباره شرایط دشواری که برای او پید و کنیهمدلی  رازبا کودک خود در مواجهه با شرایط اضطرابی اب •

  .درا بدهی

  .دتوجه کنن ئلهپیشگیری از بروز آن است که والدین باید به این مس ی،الت اضطرابالیکی از نکات مهم در زمینه اخت  •

  .تاضطراب جدایی درکودک اسل الئم اختالدن ع یافتن و بدتر ش دتاز شری هنگام برای جلوگی ه بهنکته دیگر مداخل •

  .دکنند و سبک زندگی خود را با آن هماهنگ کنن رارخانواده باید با برنامه درمانی ارتباط خوبی برق •

است که   تند الزمجمله افسردگی، اضطراب یا موارد دیگر هس از ن دارای هـر نوع مسـئله روانشـناختیکه والدیدرصورتی •

روان آنها نیز از  متالنزدیکترین الگو برای فرزند خود هستند بنابراین س نزیرا والدی ،قرار گیرندنیز تحت درمان آنها 

  .تاهمیت زیادی برخوردار اس 

این افراد  ود وضعیتل اضطرابی نقش بسیار مهمی در بهبال دارای اخت وانالدین از کودک و نوجح وکلی حمایت صحیطور  به

 .(1397)پیرزادی  داردو هماهنگ شدن با این شرایط 

 های رفتاریتکنیک

 جدایی  اختالل اضطرابشود، که برای غلبه بر اضطراب استفاده می های تغییر رفتار به منظور کمک به افراداز انواع شیوه 

حساسیت زدایی در زندگی واقعی  ها شامل تنش زدایی، حساسیت زدایی نظام دار، وباشد. این شیوه این مستثنی نمی نیز از

)میلتن برگر  و بر اساس اصول شرطی شدن پاسخگر، شرطی شدن کنشی یا ترکیبی از آن دو بنا نهاده شده است دباشمی

های ی، تمرینکه عبارتند از تنش زدایی تدریجی عضالنی، تنفس دیافراگم باشدنوع می 4 یزدای نشت یهاشیوه. (1387

هایی نظیر طراحی توان از روشد کودکان، عالوه بر این موارد میدر مور تنش زدایی رفتاری.وزش آمتمرکز بر توجه و 

 .(1392، سیف)  کرد « نیز استفادهنردبان صعود»یا روش جدول شجاعت« »

 دارودرمانی

روانپزشک از  متخصصه دارویی پاسخ ندهند الزم است ک غیر ایهوشر هل بالکه کودک و نوجوان با این اختدر صورتی

ت پزشکی با الکمش یاضطراب، بررس ز داروی ضد توجه پیش از تجوی ه قابلنکت .داضطراب مناسب استفاده کنداروهای ضد

رد مورد بررسی قرار بگی ص بایدط متخصجمله مواردی که توس یا نوجوان است. از ودکمشابه اضطرابی برای کوارض ع 

ه ها و مقاومت بت هورمون الکمش ی،ون، کمخونت، آزمایش میزان برخی فلزات در خبدیا دی،ت تیروئیالکتوان به مشمی

 . (Lebowitz,Silverman,Martino,Zagoory‐Sharon,Feldman,Leckman, 2015) اره کردشاوز الکت

  :های اضطراب به کار می روند عبارتند ازعوامل دارویی که در درمان نشانه ازجمله

  شود(؛بالقوه وخیم قلبی توصیه نمی ضضدافسردگی های سه حلقه ای )امروزه به دلیل عوار -1



  بنزودیازپین ها )آلپرازوالم(؛ -2

  مهارکنندگان اختصاصی با جذب سروتونین؛ -3

  آنتاگوسیت های گیرنده بتا آدرنرژیک نظیر پروپرانولول؛ -4

  ؛(1391 ،)رادفربوسپیرون  -5

 هادهیدرامین استف  -ی توان از دیفن مدت برای کنترل آشفتگی های خواب کودکان دچار اختالالت اضطرابی مکوتاه  در   -6

  ؛(1391 ،)سادوک و همکاران نمود

 ترالین،  رشوند، عبارتند از: فلوکستین، فلووکسامین، سحال حاضر به طور وسیعی توصیه می که در SSRIهای دارو -7

  ؛(1391 ،)سادوک و همکاران سیتالوپرامپاروکستین و 

   .(Klein & et, 1978) ایمی پرامین -8

 روش پژوهش
 ارائه مطالب از قسمت هر پایان در و است شده گردآوری کیفی از نوع تحلیل اسنادی روش به مقاله این در موجود مطالب

است که پژوهشگر  اسنادی روشی کیفی روش .است شده اشاره استفاده مورد منابع به درون متنی دهی منبع روش از شده،

بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با های اسنادی به کشف، استخراج، طبقه مند و منظم از دادهکند تا با استفاده نظامتالش می

 (. Ahmed, 2010)موضوع پژوهش خود اقدام نماید 

 اطالعات آوریدابزارگر

که با  باشد می زمینه این در شده چاپ پژوهشی مقاالت و مجالت ها،نامهپایان آموزشی، کتب تحقیق این های ابزار 

 برداری مطالب مرتبط استخراج و سپس گردآوری شده است.استفاده از روش فیش

 گیرینتیجه

مدرسه هراسی یکی از  بنیاد سالمتی یا بیماری روانی افراد را در بزرگسالی پی ریزی می نماید. دوران کودکی تجارب

با  های منفی روانی، اجتماعی، عاطفی و آموزشی  به دنبال داردهای دوران کودکی است که عدم رسیدگی به آن پیامدترس 

اخت اختالل اضطراب جدایی و به کارگیری شن در مدرسه هراسی، جدایی اضطراب توجه به ارتباط و نقش به سزای

 از جزئی یکودک دوره در جدایی اضطراب از حدی از اقدامات الزم و ضروری است. راهکارها و اقدامات درمانی این اختالل

 با جدایی اضطراب رفتاری نمود 4 حداقل که شودمی شناخته  ل الاخت عنوان به زمانی اما آید،می شمار به طبیعی رشد

 هایروش . دارد رابطه فرهنگی و خانوادگی و محیطی ژنتیکی، عوامل با لالاخت این. شود دیده سال 18 زیر فرد در تداوم

 درمانی بازی درمانی و خانواده رفتاری، شناختی درمان درمانی، دارو شامل کودک جدایی اضطراب لالاخت درمان مختلف

. در پژوهش دشومی اجرا کودکان در جدایی اضطراب بهبود جهت مختلف هایتمرین و هاتکنیک  کمک با یک هر کهاست 
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