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 مقدمه مترجم

امروزه اختالالت اضطرابی از جمله شايع ترين تشخیص های گزارش شده 
در مطالعات همه گیر شناسی اختالالت کودکان و نوجوانان هستند. 

دن و ناديده کودکان با اختالالت اضطرابی، همواره در معرض قربانی ش
گرفته شدن از طرف همساالن قرار دارند؛ و همچنین آنها با آسیب قابل 
توجهی در عملکرد و افت تحصیلی روبرو هستند، که اين امر می تواند 
عامل خطر جدی برای ايجاد افسردگی، اختالل خواب و مسائلی مانند 

طرابی سوء مصرف مواد در آينده فرد شود. بخش عمده ای از اختالالت اض
دوره کودکی، در بزرگسالی هم به صورت مزمن ادامه می يابند و اين 
موضوع لزوم پیگیری و درمان اين اختالالت را در دوره کودکی 
خاطرنشان می سازد؛ اما به دلیل هزينه بر بودن درمان های انفرادی و 
استفاده از کلینیك های درمانی، عده ای از کودکان بی بهره از درمان به 

رگسالی می رسند؛ در اينجاست که مدارس می توانند به عنوان محل بز
 نويدبخشی برای ارائه خدمات سالمت روان به کودکان پا به عرصه گذارند. 
                                                           درمان مدرسه محور خصوصا  زمانی که در بین انواع خدمات آموزشی 
و مشاوره ای ارائه گردد، باعث افزايش نگرش مثبت برای دريافت 

ا سالمت روان در بین کودکان خواهد شد؛ بنا بر اين خدمات مرتبط ب
دسترسی به درمان در مدارس می تواند مراقبت سالمت روانی را عادی 
سازی کرده و احتمال دريافت درمان توسط دانش آموزان نیازمند را 

 افزايش دهد.
هدف از ترجمه اين مجموعه سه جلدی، در اختیار گذاردن يك 

ور برای درمان اضطراب کودکان از طريق ارائه برنامه درمانی مدرسه مح
اطالعات منسجم و تکالیف و تمرين های مدون بوده است. آنچه در اين 
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که شامل کتاب راهنمای درمانگر، کتاب کار کودك -مجموعه سه جلدی
مطرح گرديده، درمانگر را قادر می سازد تا  -و کتاب کار والدين است

همراه درگیر کردن والدين و يا ديگر فرآيند درمان اضطراب کودکان به 
بزرگساالن را در اين روند درمانی، به صورت دقیق و مرحله به مرحله در 
اختیار داشته باشد. تمرين ها و فرم های از پیش طراحی شده در اين 
کتاب به خانواده ها کمك می کند تا ماهیت اضطراب، عوامل به وجود 

یر درمان را به صورت ملموس در آورنده و نگهدارنده اضطراب و نیز س
اختیار داشته باشند و در نتیجه، در طی درمان می توانند به طور بسیار 
مؤثری اضطراب های شخصی خود و کودکشان را شناسايی کرده و در 
 مسیر درمان به صورت همگام با درمانگر به کودك خود، ياری رسانند. 

بچه های "رنامه هایتاريخچه اين مجموعه و به طور کلی، مجموعه ب
در ابتدای کتاب راهنمای درمانگر به تفصیل مطرح شده است.  "سرحال

همانطور که مطالعه خواهید کرد، سیر تدوين و تکمیل اين برنامه جامع 
درمانی، در استرالیا طی شده و از پشتوانه علمی محکمی برخوردار 

يکی از اين رويکرد درمانی را در  1393است. اينجانب نیز در سال 
مدارس استان تهران اجرا نموده و شاهد نتايج درمانی مؤثر و معنا داری 

 از لحاظ آماری بوده ام. 
در ترجمه اين کتاب نهايت تالش به عمل آمده است که ضمن حفظ 
امانت در انتقال مفاهیم، تفاوت های فرهنگی و رسايی متن نیز در نظر 

دی بتواند به متخصصان گرفته شود. امیدوارم که اين مجموعه سه جل
حوزه های بهداشت روانی، به خصوص مشاوران مدارس، در بازگرداندن 

 احساس آرامش به کودکان کمك نمايد.
 

 1400بهار  –زهرا توانا 


