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 مقدمه مترجم

امروزه اختالالت اضطرابی از جمله شانع ترن، تشخیص های گزارش شده ير مطالعات همه 

گیر شناسی اختالالت کويکان و نوجوانان هستند. کويکان با اختالالت اضطرابی، همواره ير 

معرض قربانی شدن و ناينده گرفته شدن از طرف همساالن قرار يارند؛ و همچنی، آنها با 

آسیب قابل توجهی ير عملکري و افت تحصیلی روبرو هستند، که ان، امر می تواند عامل 

افسريگی، اختالل خواب و مسائلی مانند سوء مصرف مواي ير آننده  خطر جدی برای انجاي

فري شوي. بخش عمده ای از اختالالت اضطرابی يوره کويکی، ير بزرگسالی هم به صورت 

مزم، ايامه می نابند و ان، موضوع لزوم پیگیری و يرمان ان، اختالالت را ير يوره کويکی 

بوين يرمان های انفرايی و استفايه از کلینیك  خاطرنشان می سازي؛ اما به يلیل هزننه بر

های يرمانی، عده ای از کويکان بی بهره از يرمان به بزرگسالی می رسند؛ ير اننجاست که 

مدارس می توانند به عنوان محل نوندبخشی برای ارائه خدمات سالمت روان به کويکان پا 

 به عرصه گذارند. 

بی، انواع خدمات آموزشی و مشاوره ای                                     يرمان مدرسه محور خصوصا  زمانی که ير

ارائه گريي، باعث افزانش نگرش مثبت برای يرنافت خدمات مرتبط با سالمت روان ير 

بی، کويکان خواهد شد؛ بنا بر ان، يسترسی به يرمان ير مدارس می تواند مراقبت 

زمند سالمت روانی را عايی سازی کريه و احتمال يرنافت يرمان توسط يانش آموزان نیا

 را افزانش يهد.

هدف از ترجمه ان، مجموعه سه جلدی، ير اختیار گذارين نك برنامه يرمانی مدرسه 

محور برای يرمان اضطراب کويکان از طرنق ارائه اطالعات منسجم و تکالیف و تمرن، 

که شامل کتاب راهنمای يرمانگر، -های مدون بويه است. آنچه ير ان، مجموعه سه جلدی

مطرح گرينده، يرمانگر را قاير می سازي تا  -ك و کتاب کار والدن، استکتاب کار کوي

فرآنند يرمان اضطراب کويکان به همراه يرگیر کرين والدن، و نا ينگر بزرگساالن را ير 

ان، روند يرمانی، به صورت يقیق و مرحله به مرحله ير اختیار ياشته باشد. تمرن، ها و 

کتاب به خانوايه ها کمك می کند تا ماهیت  فرم های از پیش طراحی شده ير ان،

اضطراب، عوامل به وجوي آورنده و نگهدارنده اضطراب و نیز سیر يرمان را به صورت 

ملموس ير اختیار ياشته باشند و ير نتیجه، ير طی يرمان می توانند به طور بسیار مؤثری 
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ن به صورت اضطراب های شخصی خوي و کويکشان را شناسانی کريه و ير مسیر يرما

 همگام با يرمانگر به کويك خوي، ناری رسانند. 

ير  "بچه های سرحال"تارنخچه ان، مجموعه و به طور کلی، مجموعه برنامه های

ابتدای کتاب راهنمای يرمانگر به تفصیل مطرح شده است. همانطور که مطالعه خواهید 

ا طی شده و از پشتوانه کري، سیر تدون، و تکمیل ان، برنامه جامع يرمانی، ير استرالی

ان، رونکري يرمانی را ير نکی  1393علمی محکمی برخوريار است. اننجانب نیز ير سال 

از مدارس استان تهران اجرا نمويه و شاهد نتانج يرمانی مؤثر و معنا ياری از لحاظ آماری 

 بويه ام. 

انتقال  ير ترجمه ان، کتاب نهانت تالش به عمل آمده است که ضم، حفظ امانت ير

مفاهیم، تفاوت های فرهنگی و رسانی مت، نیز ير نظر گرفته شوي. امیدوارم که ان، 

مجموعه سه جلدی بتواند به متخصصان حوزه های بهداشت روانی، به خصوص مشاوران 

 مدارس، ير بازگرياندن احساس آرامش به کويکان کمك نماند.

 
 1400بهار  –زهرا توانا 
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 پیشگفتار

ك مضطرب بوين کار آسانی نیست. آنهرا از نظرر زمران و احساسرات نیراز      والدن، نك کوي

بیشتری به والدن، يارند، و اغلب خانوايه بزرگتر و يوستان متوجه اضرطراب تجربره شرده    

 توسط کويك و خانوايه شان نمی شوند. 

وقتی که فرزندتان تا جانی مضطرب است که برخی جنبه های لذت بخرش زنردگی را   

د، بسیاری از والدن، می خواهند کاری برای کمك به آنها انجام يهند اما از يست می يهن

همه چیزهانی که امتحان می کنند بنظر نمی رسد موثر باشد. گاهی بنظر می رسرد انر،   

چیزها آنها را ير بلندمدت بدتر می کند و چون اکثر افراي فکر می کنند که کويکان زمانی 

خانوايه ها مدت طوالنی قبرل از اننکره بفهمنرد بانرد      ، بسیاری از"از آن رها خواهند شد"

 چه کار کنند رنج می برند. 

اضطراب مشکل رانجی بی، کويکان و بزرگساالن است. برنامه ای که شما و فرزنردتان  

می خواهید شروع کنید نك يوره آموزش مهارتهای نکپارچه است که به کويکتان کمرك  

ی که ينگر برا فعالیتهرای روزمرره اش ترداخل     خواهد کري اضطرابش را مدنرنت کند طور

نکند. ان، برنامه همچنی، ير پرورش مهارتهانی به شما کمك می کند که به فرزنردتان ير  

 تالش برای مدنرنت اضطرابش کمك خواهد کري.  

خواهد بوي. همراه با کمك يرمانگری که ان، برنامه را به شرما   مربینقش شما بعنوان 

 واهید بوي:ارائه می کند، قاير خ

 . به فرزندتان ير برنامه رنزی و اجرای ان، مهارتهای جدند کمك کنید،1

. جستجوی روشهانی که بتوانید با رفتارهرای مضرطرب فرزنردتان برخروري متفراوتی      1

 کنید و مهمتر اننکه  

 . فرزندتان را يرطول پیشرفت برنامه حمانت و تشونق کنید.  3

يکان، مشارکت والدن، ير يرمان اختالل اضرطراب  پژوهشها نشان يايه اند که برای کو

 به نتانج بسیار بهتری منجر می شوي. 

جلسه اجرا می شوي. ان، کتاب کرار والردن، بره     10معموال ير  های سرحال بچهبرنامه 

واحدهانی تقسیم مری شروي کره شرامل خوانردن هرا و فعالیرت هرانی اسرت کره مکمرل            

انجام خواهد ياي. شما نا ير هر جلسره والردن،    فعالیتهانی است که فرزندتان ير هر جلسه

روی ان، فعالیتها کار خواهید کري نا الزم است که خويتان به تنهانی روی آنها کار کنیرد.  
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وظانف تمرننی منظمی برای شما و فرزندتان وجوي ياري که بی، هر جلسره انجرام يهیرد.    

کره برا فرزنردتان بررسری     اگر فرزندتان جدا از شما ير جلسات شرکت می کند، مهم است 

کنید و ببینید چه وظانفی را باند بعنوان تمرن، انجام يهنرد. اگرر قررار اسرت فرزنردانتان      

ترسها و نگرانیهانشان را مدنرنت کنند ان، مهارتها بانرد بخشری از زنردگی روزمرره شران      

 شوند. 

 اگر يوست يارند گزارش مفصل تری يرباره مهارتهرای توصریف شرده ير انر، برنامره     

( نوشته 1000. راهنمای گام به گام برای والدن، )کمك به فرزند مضطربتانبخوانید کتاب 

را پیشنهاي می کنیم. می توان ان، کتاب را از واحد پژوهش اضطراب مرك   و اسپنس یراپ

 کوری نا از کتابفروشیهای محلی تهیه کري. 

ربه مفید و ارزشرمندی  را تج های سرحال بچهبا کمك يرمانگرتان، امیدوارنم که برنامه 

 بیابید.  


