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"با همکارى گروه آموزشى زاویه"



محتواى پیش روى شما با رویکرد درمان شناختى رفتارى به مدیریت اضطراب 
تهیه شده است. درمان شناختى رفتارى یکى از رویکردهاى درمانیست که به طور 

معمول براى درمان افسردگى و اضطراب استفاده مى شود. این رویکرد توسط 
NHS NICE guidelines (بخشى از مؤسسه بهداشت جهانى که کیفیت و 
کارایى راهنماهاى درمانى را ارزیابى مى کند) به عنوان روشى درمانى معرفى شده 

است که شواهد کارایى آن را تایید مى کند.

این مطلب جایگزین درمان نخواهد شد بلکه برخى اصول را مشخص کرده 
است که مى توانند به سادگى به حمایت کردن از کودکان کمک کنند.

 درمان شناختى رفتارى درمانى مبتنى بر گفت و گو ست که به افراد کمک مى
 کند مشکالت یا احساساتشان را از طریق تغییر دادن شیوه ى فکر کردن و رفتار
 کردنشان مدیریت کنند. این روش، رویکردى کاربردى ارائه مى کند که هدف آن

 کمک کردن به افراد است براى آن که از عهده مشکالتشان بر بیایند؛ به این
 ترتیب که مشکالتى را که بسیار پرفشار احساس مى شوند به بخش هاى

 کوچکتر تقسیم کنند، با افکار منفیشان چالش کنند یا الگوهاى رفتارشان را به
شکلى تغییر دهند که احساسات آنها را بهبود ببخشد
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 همدلى کنید و معتبر بشناسید3

با آرامش توضیح بدهید2

دیدگاه هاى جایگزین و راه هاى مختلف فکر کردن را معرفى کنید4

 سعى کنید پاسخى آرام و سنجیده آماده کنید.  میدانیم 
که بچه ها در فهمیدن این که کِى اطرافیانشان  مضطربند 

بسیار توانمندند و رفتار اطرافیانشان را  تحت نظر 
خواهند داشت براى اینکه بفهمند آیا الزم  است آنها هم 

مضطرب شوند. بنابراین اگر حتى از  درون مضطرب 
هستید از این طریق که در بیرون  خودتان را آرام نگه 
دارید میتوانید براى بچه ها کمک  کننده باشید. این به 
آنها کمک خواهد کرد که مطمئن  شوند ممکن است 

شرایط سخت باشد اما قابل کنترل است

 ما اغلب مى خواهیم به بچه ها اطمینان بدهیم و کمک کنیم که راه حل پیدا کنند و احساس بهترى
 داشته باشند، اما بهتر این است که ابتدا زمانى را به گوش کردن به آنها اختصاص بدهیم، از آنها سئوال بپرسیم

 و به آنها نشان بدهیم که عالقمندیم مسائل را از نگاه آنها ببینیم. نسبت به نگرانى، خشم و غمگینى آنها از
 اوضاعى که در آن لحظه در آن هستند پذیرا باشیم. از اینکه زود اطمینان بدهید مثل این که بگویید "همه چى
 خوبه" خوددارى کنید. به این نکته توجه کنید که این دست احساسات معمول و قابل فهم هستند. توضیح
 بدهید که اگر چه احساسات جسمى که در زمان اضطراب در بدنمان تجربه میکنیم ناخوشایندند اما تجربه

کردنشان طبیعى است

 نگرانى یک فکر است و ضرورتا یک حقیقت نیست. به کودکان
 گوش کنید و سعى کنید بفهمید دقیقا نگران چه هستند و آیا ممکن

 است نگرانیشان اتفاق بیفتد، اگر اتفاق افتاد معنى آن چه خواهد
 بود؟ بررسى راههاى دیگر نگاه کردن به مسائل کمک میکند که

 نگرانیها را مد نظر قرار دهیم و در نیتجه به راه حل هایى برسیم که
اضطراب کمترى بر مى انگیزند

فضایى براى گفت و گو ایجاد کنید
 توضیح بدهید که شما هر زمان که او خواست
 براى حرف زدن آماده هستید اما گفت و گو را
 در زمان نامناسب تحمیل نکنید چرا که ممکن

 است به کودك احساس مداخله گر بودن بدهد.
 انعطاف داشته باشید و به طور مداوم در دسترس
 باشید، اجازه بدهید وقتى کودك آماده است و

 میخواهد حرف بزند گفت و گو جریان پیدا کند.
 کودکان اغلب وقتى مشغول کار دیگرى مثل

 نقاشى کردن، پیاده روى یا آشپزى کردن هستند
آسانتر حرف مى زنند



استرس هاى محیطى را کاهش دهید5

 حل مسئله و مقابله6

 تاکید کنید که به توانایى آنها در کنار آمدن با مسئله اطمینان دارید و آنها را در فکر کردن به راهکارهاى مختلف
شریک کنید.به مثالهاى زیر توجه کنید

 جهت گیریها و کارهاى بعدى: ".....خب در مورد این داستان چیکار کنیم؟ مى تونیم این کار روبکنیم ولى
اون یکى رو نمیشه

امیدوارى را حفظ کنید: این که این موقعیت میتواند فضایى ایجاد کند که چیز بهتر یا متفاوتى اتفاق بیفتد

عادتهاى سالم را حفظ کنید: روال روزمره ى مربوط به مدرسه و خانه

پیشرفت را بررسى کنید و مورد پایش قرار دهید7

 بخش بسیار مهم کار این است که اثر هر پیشنهاد یا تغییرى در رویکردمان با  
کودك را به دقت مورد مشاهده قرار بدهیم. این کار را میتوان با کمک یک  

دماسنج اضطراب انجام داد که بر مبناى پاسخ کودك تنظیم مى شود: از صفر  
که شدیدا مضطرب است، امیدواریم که با این  که وضعیت آرام است تا ده 

گامها دماسنج اضطراب کودکان در طول زمان کاهش دما را نشان بدهد

 به کودکان کمک کنید بفهمند چه چیز اضطرابشان را شدیدتر مى کند، 
به عنوان مثال مواجهه ى مداوم با محرکهاى استرس برانگیز مثل مواجهه 

ى زیاد با اخبار درپیام رسان هاى اجتماعى و کناره گرفتن از فعالیت 
هاى روزانه اى که قبال براى آنها احساس حمایت فراهم مى کرد. سعى 

کنید از طریق انجام فعالیت هاى روزانه روالى را حفظ کنید (مثال تکالیف 
مدرسه، ورزش کردن، استراحت کردن، در تماس بودن با دوستان و 
خوابیدن). اگر به نظر میرسد تحت فشار زیادى هستند شما  دیگر 

فشارى را اضافه نکنید، به جاى آن بر اهمیت مراقبت از خود ومهربان 
بودن با خودشان تاکید کنید

https://www.mentallyhealthyschools.org.uk/resources/anxiety-thermometer/
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