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 چکیده

بینی عاليم آگورافوبیا بر اساس پیش»اين پژوهش با عنوان 

انجام « آموزان دختراضطراب جدايی و اضطراب فراگیر در دانش

پیمايشی است. از طرفی توصیفی و از نوع ق یروش انجام تحق. شد

جامعه آماري اين تحقیق  .اين پژوهش از نظر هدف، کاربردی است

 )مقطع راهنمايی(متوسطه اول دوره دختر ن زاآمودانشرا کلیه 

با  .دهنديمتشکیل  97-1396 تحصیلی در سال تبريزشهر  3ناحیه 

به دست  نفر 367حجم نمونه برابر ز فرمول كوكران ا استفاده

براي ی تصادفی انجام گرديد. اخوشهی به صورت ریگنمونه آمد.

-GADفراگیر ) اضطراب لآوري اطالعات الزم از پرسشنامه اختالجمع

جدايی و پرسشنامه آگورافوبیا  اضطراب (، پرسشنامه اختالل7

 18نسخه  SPSSنرم افزار  از هاداده برای تحلیلاستفاده شد. 

ها از آزمون نرمال بودن دادهبررسی جهت  .استفاده شد

همبستگی پیرسون  از هارضیهآزمون ف برایاسمیرنوف و -کولموگروف

نتايج نشان داد استفاده شد.  تحلیل رگرسیون خطی چندگانهو 

بین اضطراب جدايی و عاليم آگورافوبیا در دانش آموزان دختر که 

و عاليم  فراگیربین اضطراب داری وجود دارد. ابطه مثبت معنیر

داری وجود آگورافوبیا در دانش آموزان دختر رابطه مثبت معنی

در دانش آموزان  درصد از تغییرات عاليم آگورافوبیا 40 دارد.

دختر توسط متغیرهای اضطراب جدايی و اضطراب فراگیر تبیین 

، فراگیرنتیجه کلی حاصل از پژوهش، اين است که اضطراب  شود.می

 بینی عالئم آگوروفوبیا نقش دارند. اضطراب جدايی در پیشی

                                                
 استادیار دانشگاه، گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه 1

 د روانشاسی عمومی، دانشگاه آزاد کارشناس ارش 2

Commented [a1] : طبق داوری انجام شده بصورت ارائه شفاهی

 پذیرش شده است



 ،اضطراب فراگیر ،اضطراب جدايی ،آگورافوبیا واژگان کلیدی:

 .دانش آموزان

 

 

 مقدمه

يك احساس منتظر، بسیار ناخوشايند، اغلب  اضطراب عبارت است از

مبهم دلواپسي است كه اغلب با عاليم دستگاه اتونوم همراه 

 (.1386، كوو ساد)سادوک گردد: مثل تنگي نفس، تعريف و غیره مي

، 1طبق راهنمای تشخیصی آماری اختالل های روانی ويراست پنجم

 برانگیختگی يا روانی حالت يک از است عبارت اضطرابی اختالل

 نگرانی و ترديد ترس، از است عبارت آن اصلی های ويژگی که شديد

 ترس میزان هستند، مبتال اضطرابی اختالل به که افرادی در مفرط

 با ترس شدت يعنی. است خطر يا تهديد میزان از بیشتر بسیار

 حالت در را خود دائما   افراد. ندارد منطقی تناسب تهديد شدت

باشد )انجمن  مشخص آن علت آنکه بدون بینند می نگرانی و ترس

 (. 2013، 2روانپزشکی آمريکا

ای که برای افراد مشکالت عديدهيکی از انواع اختالالت اضطرابی 

ايجاد می نمايد و موجب افت عملکرد تحصیلی، شغلی و اجتماعی 

 است. همانطور که اشاره شد، آگورافوبیا 3می شود، آگورافوبیا

زير  باز( از هایمکان از هراس يا گذرهراسي يا هراسي )بازار

 در حضور از مرضي ترس و هراس به که است 4مجموعه اختالل اضطراب

 حمل هایپايانه خريد، سینما، مراکز مثل شلوغ و باز هاييمکان

و  فوری خروج امکان که... و پل و هافرودگاه و عمومي نقل و

 و بودن باز علت به اغلب شود،مي گفته ندارد، وجود هاآن آسان

                                                
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 th edition 
2 American Psychiatric Association 
3 Agoraphobia 
4 Anxiety Disorder  

https://www.appi.org/home/search-results?findmethis=American%20Psychiatric%20Association&product=True
https://www.appi.org/home/search-results?findmethis=American%20Psychiatric%20Association&product=True


(. 2013، 1است )انجمن روانپزشکی آمريکا محیط زياد ازدحام يا

اختالل از موقعیت هايی که می ترسند، اجتناب افراد مبتال به اين 

می کنند يا با ناراحتی و اضطراب محسوس از اينکه دچار حمله 

زدگی شوند، اين موقعیت ها را وحشت زدگی يا نشانه های وحشت

شوند يک تحمل می کنند يا اصرار دارند موقعی که وحشت زده می

 . (1395نفر همراه آن ها باشد )هالجین و ويتبورن، 

(، در پژوهش خود نشان دادند اختالالت 2007و همکاران ) 2بروکل

زدگی )مانند آگروفوبیا(، می تواند در نتیجه اضطرابی و وحشت

 3وجود برخی از اختالالت اضطرابی ديگر همچون اختالل اضطراب جدايی

 است که روانی نوعی اختالل اضطراب جدايی به وجود آيد. اختالل

 هاآن به که از افرادي يا خانه از جدا شدنعلت  به فرد آن در

 مادربزرگ، مادر، پدربزرگ، پدر،) دارد زيادي عاطفی وابستگی

اضطراب  شود. اختاللمی شدت مضطرب به( برادران و خواهران يا و

 تحصیلی عملکرد مثل) مختلف زندگی هايدر جنبه تواندمی جدايی

 (.1396)گنجی،  آورد وجود به شديدي نابسامانی (اجتماعی يا

(، نیز در پژوهش خود نشان داد که که 2004و همکاران ) 4کندال

وجود و دوام اختالالت اضطرابی در آينده برخی از اختالالت از 

يبینی نمايد. از جمله اين جمله آگورافوبیا را می توان پیش

باشد. طبق  5اختالالت اضطرابی می تواند اختالل اضطراب فراگیر

ی آماری اختالل های روانی ويراست پنجم، ويژگی راهنمای تشخیص

اصلی اختالل اضطراب فراگیر عبارت است از اضطراب و نگرانی 

مداوم و افراطی فرد در زمینه های مختلف از جمله عملکرد شغلی 

و تحصیلی که کنترل آن برايش دشوار است. عالوه بر اين، فرد 

                                                
1 American Psychiatric Association 
2 Bruckl 
3 Separation Anxiety Disorder  
4 Kendall 
5 Generalized Anxiety 
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اری يا احساس ای است از قبیل بی قردارای نشانه های جسمانی

دلشوره يا عصبی بودن؛ زود خسته شدن و از پا افتادن؛ خالی 

شدن ذهن يا دشواری در تمرکز؛ تحريک پذيری؛ تنش ماهیچه ای و 

طبق نظريه (. 2013آشفتگی خواب )انجمن روانپزشکی آمريکا، 

 غیرقابل نبودن مراقب در صورت نیاز و دسترس دلبستگی الگوي در

 ترس که شودمی و محیط های اجتماعی باعث بودن شرايط بینی پیش

 همیشه احتمالی خطرهاي مقابله با در ناتوانی و ماندن تنها از

 مرکز در ماندن تنها و از جدايی ترس اين. باشند کودك با

 آمدن بوجود باعث و گیردقرار می کودك اي مقابله راهبردهاي

 بزرگسالی و نوجوانی در تواند که می شودمی بزنگی گوش حالت

 اضطرابی شديد و مزمن مانند وحشت زدگی منجر هاي اختالل به

شود. همین عاليم و ترس از دسترس نبودن باعث می شود که فرد 

مبتال به اضطراب جدايی کم کم از حضور در فضايی هايی که امکان 

تنها و بدون کمک بودن را دارد، اجتناب نمیاد و در صورت حضور 

آگوروفوبیا را تجربه نمايد )سیدموسوی، نشانه ها و عاليم 

(، در بررسی 2009و همکاران ) 1(. کیم1394قنبری و مظاهری، 

های خود بین اضطراب فراگیر ، اختالل وحشت زدگی و اختالل 

آگوروفوبیا  ارتباط يافتند و عنوان نمودند که وجود زمینه 

 اختالل های اضطرابی همچون اضطراب فراگیر می تواند در بروز

  عاليم وحشت زدگی و آگوروفوبیا نقش داشته باشد.

های اختالل اضطراب جدايی با توجه به مشترک بودن عالئم و زمینه

و اضطراب فراگیر، بنظر می رسد می توانند در بروز و تداوم 

اختاللی همچون آگورافوبیا نقش داشته باشند. لذا پژوهش حاضر 

ت که آيا عاليم درصدد بررسی و پاسخگويی به اين سوال اس

                                                
1 Kim 



توان بر اساس اضطراب جدايی و اضطراب فراگیر آگورافوبیا را می

 بینی کرد؟آموزان دختر پیشدر دانش

 روش

جامعه آماري را کلیه  در اين مطالعه توصیفی همبستگی،

 3ناحیه  )مقطع راهنمايی(متوسطه اول دوره دختر ن زاآمودانش

آمار استعالمی از اداره  . بر اساسدهنديمتشکیل  تبريزشهر 

آموزان دختر ، تعداد دانشتبريز شهر 3آموزش و پرورش ناحیه 

ز فرمول كوكران اتعیین حجم نمونه  باشد.جهتنفر می 8350برابر 

درصد و سطح اطمینان  5گیری استفاده شد. با درجه خطای نمونه

 نفر به دست آمد. 367درصد حجم نمونه برابر  95
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ی تصادفی بود. به اين ترتیب که اخوشهی به صورت ریگنمونه

 )مقطع راهنمايی(متوسطه اول دوره  مدرسه از بین مدارس 5ابتدا 

به عنوان خوشه انتخاب گرديد. سپس از مدارس  تبريزشهر  3ناحیه 

انتخاب شده، يک کالس از هر پايه )اول، دوم و سوم( به صورت 

های انتخاب شده پرسشنامه آموزان کالستصادفی انتخاب و به دانش

ها در کالس تکمیل شدند توزيع شد. با توجه به اينکه پرسشنامه

ز طبقات مختلف جامعه آموزان او در هر کالس طیف مختلفی از دانش

حضور دارند و برای جلوگیری از به وجود آمدن ابهام در 

اند، به تمام پاسخگويان که چرا فقط به آنها پرسشنامه داده

جهت تحلیل  آموزان کالس انتخاب شده پرسشنامه توزيع شد.دانش

تحلیل همبستگی پیرسون و و روش  spssها از نرم افزارداده

 .استفاده شد چندگانهرگرسیون خطی 

 ابزار گردآوری تحقیق



 اضطراب اختالل مقیاس(: GAD-7فراگیر ) اضطراب اختالل مقیاس

طراحي گرديد. ۲۰۰۶فراگیر توسط اسپیتزر و همکاران در سال 

 شدت عالئم و میزان سنجش براي فراگیر اضطراب مقیاس اختالل

 گیري را اندازه گذشته هفته دو طي در فراگیر اضطراب اختالل

 و سوال است ۷کاغذي و شامل -مداد صورت به مقیاس اين. کندمي

 ،۱= چند روز صفر،= )اصال ۳اي از صفر تا چهار گزينه صورت به

 .شودمي نمره گذاري (۳= روز هر تقريبا و ۲= روزها نصف از بیش

در نوسان است. اين پرسشنامه در  ۲۱دامنه نمرات بین صفر تا 

( ترجمه و هنجاريابي شده ۱۳۹۰ايران توسط نائبیان و همکاران )

 شده گزارش 92/0کرونباخ  آلفاي روش به آزمون اين است. پايايي

 89/0آن  (، حساسیتcut of point ≤ 10آزمون ) اين برش است. نقطه

( نشان 1390گزارش شده است. پژوهش نائبیان ) 82/0و ويژگي آن 

داد که اعتبار فرم کوتاه و پايايي آن در نمونه ايراني به 

باشد. در تحقیق حاضر، پايايي پرسشنامه مي 76/0و  87/0ترتیب 

 به دست آمد. 83/0با استفاده ضريب آلفاي کرونباخ برابر 

جدايی توسط سايلو  پرسشنامه اضطرابجدایی:  پرسشنامه اضطراب

طراحی و هنجاريابی شد. پرسشنامه شامل  1993و همکاران در سال 

ای تنظیم شده است. به درجه 4سوال است که در مقیاس لیکرت  15

امتیاز و همیشه  2امتیاز، اغلب  1گزينه اصال صفر امتیاز، گاهی 

در نوسان  45گیرد. بازه نمرات بین صفر تا امتیاز تعلق می 3

تر است. سايلو است. نمرات باالتر نشان دهنده اضطراب جدايی بیش

-(، پايايی پرسشنامه را با استفاده از آزمون1993و همکاران )

به دست آوردند. همچنین پايايی درونی  83/0آزمون مجدد 

به دست  80/0پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 

 آمده است.



پرسشنامه آگورافوبیا توسط چامبلس و پرسشنامه آگورافوبیا: 

سوال است  27طراحی شد. پرسشنامه شامل  1985 همکاران در سال

ای تنظیم شده است. به گزينه هرگز درجه 5که در مقیاس لیکرت 

 4امتیاز، اکثر اوقات  3امتیاز، گاهی  2امتیاز، به ندرت  1

تا  27گیرد. بازه نمرات بین امتیاز تعلق می 5امتیاز و همیشه 

آگورافوبیای بیشتر در نوسان است. نمرات باالتر نشان دهنده  135

است. پايايی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 

 به دست آمده است. 84/0

 

 ها:یافته

درصد پايه  4/32از کل نمونه مورد بررسی، در بخش توصیفی، 

در درصد پايه سوم هستند. 0/33درصد پايه دوم و  6/34اول، 

 ارائه شده استهای توصیفی متغیرهای مطالعه ادامه يافته

ماتريس همبستگی متغیرها را ارائه داده است.  ۲جدول  .(۱)جدول

با توجه به سطوح  اسمیرنوف–كولموگروفهمچنین در آزمون 

عاليم شود که متغیرهای داری به دست آمده نتیجه گرفته میمعنی

داراي توزيع اضطراب فراگیر  و اضطراب جدايي ،آگورافوبیا

 .باشندنرمال مي

 ، اضطراب جدایی و اضطراب فراگیرعالیم آگورافوبیا های توصیفیشاخص (۱جدول
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 عالیم آگورافوبیاو  اضطراب جدایي نتایج آزمون همبستگي پیرسون براي -۲جدول 



عاليم   

 آگورافوبیا

 485/0 ضريب همبستگي اضطراب جدايي

 001/0 داريسطح معني

528/0 ضريب همبستگي اضطراب فراگیر  

001/0 داريسطح معني  

 

برای متغیر ضريب همبستگی پیرسون ، ۲با توجه به نتايج جدول

داری و سطح معنی 49/0برابر اضطراب جدايی و عالئم آگرافوبیا 

داری آزمون است. با توجه به اينکه سطح معنی 001/0آزمون 

شود. است فرض مستقل بودن متغیرها رد می 05/0پیرسون کمتر از 

گورافوبیا در دانش آموزان يعنی بین اضطراب جدايی و عاليم آ

ضريب همبستگی  همچنین داری وجود دارد.دختر رابطه مثبت معنی

و سطح  53/0برابر  بین اضطراب فراگیر و آگرافوبیا پیرسون

داری است. با توجه به اينکه سطح معنی 001/0داری آزمون معنی

است فرض مستقل بودن متغیرها رد  05/0آزمون پیرسون کمتر از 

و عاليم آگورافوبیا در دانش  فراگیر. يعنی بین اضطراب شودمی

براي بررسي  داری وجود دارد.آموزان دختر رابطه مثبت معنی

میزان پیش بینی کنندگی عالئم آگرافوبیا از طريق اضطراب 

، از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه فراگیر و اضطراب جدايی

ارائه  ۴و  ۳ول اکه نتايج آن در جد همزمان استفاده شده است

 .شده است

اضطراب جدایی و اضطراب فراگیر بر عالیم برای تاثیر  رگرسیون ضرایب .۳جدول

 آگورافوبیا

 
 استاندارد ضرايب

 نشده

 ضرايب

 استاندارد

 شده
مقدار 

t 

معني سطح

 داري
B خطاي 

 معیار
 Beta (بتا) 

 مقدار

  ثابت

872/52 069/2 
 

551/25 001/0 

اضطراب 

 جدايي

598/0 069/0 365/0 633/8 001/0 

 001/0 043/10 425/0 127/0 272/1 اضطراب 



 

برای تاثیر اضطراب جدایی و اضطراب فراگیر  واتسن-دوربین وی همبستگ .۴جدول

 بر عالیم آگورافوبیا

 همبستگي ضريب

 چندگانه

 ضريب

 تعیین

 تعیین ضريب

 شده تعديل

 معیار خطاي

 برآورد

-دوربین

 واتسن

633/0 401/0 398/0 912/10 911/1 

ضرايب استاندارد نشده و ضرايب استاندارد شده همراه با سطوح 

است. ضرايب استاندارد  ( ارائه شده4-10شان در جدول )داريمعني

ي ضرايب متغیرها در مدل رگرسیوني هستند و نشده نشان دهنده

ضرايب استاندارد شده براي نشان دادن میزان تاثیر مورد 

رمطلق اين مقدار بیشتر باشد گیرد. هر چه، قداستفاده قرار مي

تر است. با توجه به جدول نتیجه به منزله وجود تاثیر قوي

آموزان بر عاليم آگورافوبیا دانشاضطراب جدايي شود كه گرفته می

دت (. شt=  63/8و  p=  001/0داري دارد )دختر تاثیر مثبت معني

اب است. در واقع با يک واحد افزايش در اضطر 37/0تاثیر برابر 

آموزان دختر به اندازه جدايی، میزان عاليم آگورافوبیا دانش

 يابد.افزايش می 37/0

آموزان دختر تاثیر بر عاليم آگورافوبیا دانشاضطراب فراگیر 

(. شدت تاثیر t=  04/10و  p=  001/0داري دارد )مثبت معني

است. در واقع با يک واحد افزايش در اضطراب  43/0برابر 

آموزان دختر به اندازه ان عاليم آگورافوبیا دانشفراگیر، میز

 يابد.واحد افزايش می 43/0

 بحث و نتیجه گیری

اول نشان داد که بین اضطراب  يافتهنتیجه به دست آمده از 

جدايی و عاليم آگورافوبیا در دانش آموزان دختر رابطه مثبت 

 1نتیجه به دست آمده با پژوهش های پینیداری وجود دارد. معنی

                                                
1 Pini 



و همکاران  2میالرد (،2006و همکاران ) 1(، شیر2014و همکاران )

 ( همخوانی دارد.  1395پورحسن ) (،2013) 3سیلوو و مارنانه (،2014)

 زياد بسیار اضطراب يا ترس جدايی، اضطراب اختالل اصلی ويژگی

 بیش آن شدت و است دلبسته اشخاص يا خانه از جدايی هنگام در

 با کودکان رود. می انتظار فرد رشد سطح از که است آن از

مراقبت  يا خانه از جدايی هنگام در جدايی اضطراب اختالل

 فرايند در کنندگان، اضطراب شديد و نامتناسب دارند. کودکان

 اين در شوند، می تجارب متفاوتی مواجه با رشد مراحل از گذار

خود  کنندگان مراقبت از شدن جدا هنگام هاآن از بسیاری مراحل

 (. 1394مضطرب و سراسیمه می شوند )هالجین و ويتبورن، 

از آنجايی که مدرسه يک نوع اجتماع محسوب می شود که در آن 

ازدحام و شلوغی وجود دارد، فرد ممکن است نشانه های 

آگوروفوبیا که نشانه اصلی آن ترس از مکان های باز و ازدحام 

تنها در مدرسه  در آن است از خود نشان دهد و اين نشانه ها

نمود نیابد بلکه به ديگر مکان ها )فروشگاه و سینما و...( 

انتقال يابد که در نهايت منجر به شکل گیری نشانه های 

 آگوروفوبیا در فرد گردد. 

دوم نشان داد که بین اضطراب  يافتهنتیجه به دست آمده از 

 فراگیر و عاليم آگورافوبیا در دانش آموزان دختر رابطه مثبت

داری وجود دارد. نتیجه به دست آمده با پژوهش کیم و معنی

 همخوانی دارد.  (، 2009همکاران )

 هایتحريف از فراگیر اضطراب رفتاری، - شناختی ديدگاه از

 از فراگیر اضطراب افراد مبتال به اختالل. شود می ناشی شناختی

                                                
1 Shear 

2 Milrod 

3 Silove,Marnane,  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887618512001284#%21
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 راحتی به زندگی در افتاده پا پیش هایاختالل و جزيی دردسرهای

 دهد، روی هاآن روزمره زندگی در اشکالی اگر. شوندناراحت می

 مشکل يا همکار با يک بحث و جر اتومبیل، شدن خراب مانند

 آن پیامد درباره و کنند می بزرگ را آن خانه، در تعمیراتی

 زيان بسیار آنچه. (1391)دهشیری،  شوند می نگران حد از بیش

 کردن کنترل در خويش توانايی به فرد اطمینان عدم است، بار

 به اطمینان عدم طور همین و اضطرابی هایواکنش احساسات

احساس  .است شايسته نحو به زندگی تکالیف کردن اداره توانايی

 غیر قابل کنترل بودن عاليم و نشانه های اضطراب فراگیر )تحريک

 شدن تهی احساس يا تمرکز در ای، دشواری ماهیجه پذيری، تنش

همچنین تاثیر عوامل مختلف در تشديد آن موجب می شود  ذهن( و

که افراد مبتال به اينکه نشانه های اضطراب آن ها در حضور 

ديگران اتفاق بیفتد و فرد نتواند آن را کنترل کند، موجب می 

شود که از اجتماعات و مکان های شلوغ که عموما موجب تشديد 

جتناب کند و به اين ناراحتی های او می شوند )همچون ترافیک( ا

ترتب به مرور زمان نشانه های آگوروفوبیا را از خود نشان 

 دهد.

سوم نشان داد که اضطراب جدايی  يافتهنتیجه به دست آمده از 

توانند عاليم آگورافوبیا در دانش آموزان و اضطراب فراگیر می

نتیجه به دست آمده با پژوهش های پینی بینی کنند. دختر را پیش

و همکاران  میالرد (،2006(، شیر و همکاران )2014اران )و همک

کیم و ( و 1395پورحسن ) (،2013سیلوو و مارنانه ) (،2014)

 همخوانی دارد.  (،  2009همکاران )

 افراطی و جدايی، اضطراب غیرواقعی اضطراب اختالل بارز ويژگی

 خصوص به اصلی دلبستگی نمادهای از جدايی بینیپیش يا جدايی از

 میترسند اين از هستند اختالل دچار که کودکانی والدين است.

 هانآ غیاب در و جدايی طول در هاآن نزديک افراد از يکی که



دچار صدمه شده يا اتفاق وحشتناکی به هنگام دوری از مراقب 

 ترس (. اين1394های مهم آن ها رخ بدهد )سیدموسوی و همکاران، 

 کودك اي مقابله راهبردهاي مرکز در ماندن تنها و از جدايی

 که می شودمی بزنگی گوش حالت آمدن بوجود باعث و گیردقرار می

اضطرابی شديد و  هاي اختالل به بزرگسالی و نوجوانی در تواند

شود. همین عاليم و ترس از دسترس نبودن  مزمن مانند پانیک منجر

در باعث می شود که فرد مبتال به اضطراب جدايی کم کم از حضور 

فضايی هايی که امکان تنها و بدون کمک بودن را دارد، اجتناب 

نمايد و در صورت حضور، نشانه ها و عاليم آگوروفوبیا را تجربه 

نمايد. به همین دلیل است که وجود اضطراب جدايی می تواند 

(. 2008، 1نشانه های آگوروفوبیا را پیش بینی نمايد )تامپسون

انی که فرد اين عاليم را تجربه همچنین در اضطراب فراگیر زم

می کند از تکرار اين عاليم آشفته می شود برای همین از موقعیت 

های که احتمال بروز و رخداد اين عاليم را دارد دوری می کنند 

اين دور و اجتناب مالک ها و نشانه های آگوروفوبیا را برآورد 

ه های می کند برای همین اختالل اضطراب فراگیر می تواند نشان

آگوروفوبیا را پیش بینی نمايد. مطالعه حاضر با برخی 

استفاده صرف از پرسشنامه در برخي محدوديتها مواجه بود. 

هاي مطمئن برسد و ممکن است تمامیت تواند به جوابمواقع نمي

گیري نشود.  کنترل برخی پارامترها از مفهوم به درستي اندازه

اده و سبک فرزندپروری و قبیل نوع خانواده، سبک زندگی خانو

آموزان پسر در اين تحقیق شرکت سبک دلبستگی ممکن نبود.دانش

نداشتند و لذا امکان مقايسه اثر جنسیت فراهم نبود. پیشنهاد 

اي براي سنجش میزان هاي بالیني و مصاحبهگردد از روشمی

و عاليم آگورافوبیا  فراگیراضطراب جدايی، اضطراب متغیرهاي 

                                                
1 Thompson 



عاليم آگورافوبیا بر اساس و مقايسه بینی استفاده شود. پیش

از ديگر  آموزان پسراضطراب جدايی و اضطراب فراگیر در دانش
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