
اختالل اضطراب جدائی  
دکتر فريبا عربگل

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

اضطراب جدايی با شيوع ۵/۵_۵/۲٪ شايع ترين اختالل

اضطرابی در كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال می باشد.

هسته اصلی و زمينه ای اين اختالل، اضطراب و نگرانی

شديدی است كه كودك هنگام جدا شدن از اشخاص

مهم زندگی خود تجربه می کند. افرادی كه كودك شديداً

به آنها دلبستگی دارد كه به طور عمده شامل مادر و پدر
می گردد. كودك نگران است كه مبادا آسيبی متوجه والد

و يا خود او گردد طوری كه منجر به جدايی آن ها از
يكديگر گردد. او نگران است كه والد خود را از دست

دهد. می ترسد كه حادثه ای ناگوار و اتفاقي ناخواسته او

را از والدش جدا كند، حادثه ای مثل تصادف، قتل،

گم كردن راه خانه، دزديده شدن و ....

چنين كودكی در مقابل هر واقعه ای كه منجر به جدايی

او از عزيزش گردد مقاومت نشان می دهد، مثل: تنها
خوابيدن، تنها ماندن در منزل، رفتن به مهد كودك و

مدرسه و بيرون رفتن از منزل بدون والدين. به طور مثال

كودك حاضر نيست شب را در اتاق و رختخواب

خودش بگذراند. او گاه با فرياد و اعتراض، گاه با

خواهش و التماس و چانه زدن، گاه با گريه و

بهانه تراشی درخواست می کند تا  در كنار والدين بخوابد.
حتی اگر والدين با هزاران ترفند او را در اتاق خودش

بخوابانند، نيمه شبان، آهسته به اتاق خواب والدين پناه

می برد و جالب اينجاست كه حاضر است هر ذلت و

خواری را به تن بخرد اما در اتاق آن ها بماند. حتي

فضايی نامناسب در اتاق والدين را به تختخواب شيك

و جديد خود و تزئيناتی كه مادر برای راضی كردن او در
اتاق خودش تدارك ديده ترجيح می دهد.

ممكن است شب ها دچار رؤيا و كابوس هايی وحشتناك

با تم جدايی گردد يا بدخواب گشته و خواب منقطعی
داشته باشد و پس از هر بار بيدار شدن حضور والدين را

چك كند. 

براي كودكانی كه اضطراب جدايی دارند رفتن به

مدرسه معضل و كشمكشی عذاب آور بين كودك و پدر

و مادر است، كودك درخواست می کند تا در منزل
بماند و التماس می کند كه مدرسه و مهد نرود و يا با

گريه و فرياد، اعتراض خود را در مقابل جدايی نشان
می دهد و يا دچار عالئم جسمی اضطراب مثل سردرد،

دل درد، سرگيجه، حالت تهوع و استفراغ شده كه منجر

به نگرانی والدين و در نهايت ماندن كودك در منزل
می گردد. هرچه سن كودك كوچك تر باشد عالئم

بيشتری را نشان ميدهد. بچه های كوچك تر معموالً به

والد خود می چسبند، گريه می کنند، التماس می کنند،

چانه می زنند تا از مادر جدا نشوند. كودكان ۵_۸ ساله
بيشتر نگران آن هستندكه مبادا واقعه  و حادثه ای

مصيبت زا براي والدشان رخ دهد و به همين جهت از

رفتن به مدرسه امتناع می کنند. بچه های ۹_۱۲ ساله

هنگام جدا شدن از والد ناراحتی شديدی را از خود

نشان می دهند و نوجوانان بيشتر از عالئم جسمی مثل

دل درد، سردرد، حالت تهوع و استفراغ شاكي هستند و

با اين داليل از رفتن به مدرسه امتناع می کنند. هر چند
كه تمام كودكانی كه از رفتن به مدرسه امتناع می کنند
اضطراب جدايي ندارند و داليل ديگري مثل: افسردگی،

ترس از مدرسه، ترس از همکالسی ها، معلمان، قوانين

و مقررات مدرسه و اختالل سلوك و… …می توانند علل
امتناع كودك از رفتن به مدرسه باشند ولی شايع ترين

دليل اين مسئله اختالل اضطراب جدايی است. 



علت اضطراب جدايي چيست؟

اكثر كودكان هنگام جدايی از والدين، درجاتی از اضطراب
و ناراحتی را نشان مي دهند. در مرحله ای از سن كودك
(بين ۱۸ ماهگي تا ۳ سالگي) اين ترس و اضطراب يك
پديده رشدی طبيعی بوده و هدفی تكاملی در پشت آن

قرار گرفته است. درجاتی از اضطراب در كودكان

پيش دبستانی نشانة دلبستگی ايمن و سالم به مادر بوده

و در بسياری موارد در عرض سه يا چهار دقيقه پس از
رفتن مادر كاهش يافته و متوقف می شود. به تدريج كه

كودك بزرگ تر می شود و مفهوم زمان را درك می کند و

تجربه مدارای موفقيت آميز هنگام جدايی را بيشتر كسب 

می کند، از اضطراب او كاسته می شود.

اما چنانچه اضطراب شديد و طوالنی به صورتی كه در

متن اشاره شد به سنين باالتر كشيده شود و برای كودك

و والدين مشكل ايجاد كند، به طور مثال با ادامه تحصيل
كودك يا ارتباطات اجتماعی او تداخل داشته باشد غير

طبيعی محسوب شده و نياز به مداخله درمانی دارد.

در علت شناسی اختالل اضطراب جدايی موارد زير

مطرح شده است: افزايش فعاليت سيستم عصبی

نورآدرنرژيك، علل ژنتيك، خانواده های تك والدی،

خانواده هايی با الگوی روابط بسيار نزديك و به هم تنيده،
الگوی دلبستگی ناايمن و غيرسالم در كودك،

خصوصيات سرشتي كودك (مانند كودكان خجالتی و

درونگرا كه پاسخ رفتاری آن ها در موقعيت های جديد و
ناآشنا به  صورت گوشه گيری و كناره گيری می باشد)،

محيط پر از استرس و مشكالت خانوادگی (مثل طالق،

جدايي، مرگ، نقل مكان و ....).

درمان:

نكات زير را در مورد كودكانی كه از اضطراب جدايی رنج

می برند، در نظر بگيريد:

۱_ ممكن است برای كاهش اضطراب شديد كودك نياز به
مداخله دارويی باشد.

۲_ بايد استرس های موجود در خانواده مثل طالق، جدايی،
بدرفتاری فيزيكی و هيجانی با كودك و مسائل ديگر مورد

بررسی و مداخله قرار گيرد.

۳_ والدين نقش بسيار مهمی را در درمان ايفا می کنند.
بايد آن ها را تشويق كنيم تا نياز كودك را هم برای امنيت و

هم برای زندگي مستقل و غير وابسته بفهمند و درك كنند.

۴_ برگشت به مدرسه نقشی حياتی در فرآيند درمان دارد.
براي اين كودكان مدرسه را به خانه نمی آوریم، بهتر است

آن ها با موضوع ترس خود روبرو شوند، مدرسه رفتن

مرتب، اغلب باعث كاهش و بهبود عالئم اين كودكان

می گردد نياز است تا والدين يك برنامه صبحگاهی

هماهنگ و ثابت را برای كمك و حمايت كودك جهت

رفتن به مدرسه فراهم كنند.

۵_ همكاری و هماهنگی براي رسيدن به درمان مناسب
بين روانپزشك، خانواده و مدرسه بايد وجود داشته باشد.

۶_ در موارد بسيار شديد الزم است به طور تدريجی و در
زمان های كوتاه تر كودك جدايی از والدين را تجربه كند.

۷_ برای تالش های موفقيت آميز كودك پاداش و جايزه در
نظر گرفته شود.

۸_ در صورتی كه كودك از رفتن به مدرسه يا مهد كودك
امتناع كند و در منزل بماند نبايد محيط منزل پر از

سرگرمی و استراحت و تفريح باشد و به اصطالح شرايط

منزل به گونه ای نباشد كه به كودك زياد خوش بگذرد چون

همين مشكل نرفتن كودك را به مدرسه تقويت می کند.

                                                      


