راهنمای عملی درمان

اضطراب دختران
«از تشویش به سوی آرامش»

تالیف
ارین آ .مونرو

ترجمه
پریوش نریمانی

انتشارات آوای نور
تهران1394 -

سرشناسه

 :مانرو،ارین اMunroe, Erin A ..

عنوان و نام پدیدآور

 :راهنمای عملی درمان اضطراب دختران :از تشویش به سـوی آرامـش /
تالیف آرین آ .مونرو؛ ترجمه پریوش نریمانی.

مشخصات نشر

 :تهران  :آوای نور1393 ،.

مشخصات ظاهری

 227 :
ص.

شابك

978-600-309-095-8 :

وضعیت فهرست نویسی

 :فیپا

یادداشت

 :عنوان اصلیThe anxiety workbook for girls .:

موضوع

 :اضطراب در نوجوانی

موضوع

 :دختران نوجوان  --روانشناسی

شناسه افزوده

 :نریمانی ،پریوش، ، - 1336
مترجم

رده بندی كنگره

 : /724BF2 1393 36الف/
 : /155
533
3535972 :

رده بندی دیویی
شماره كتابشناسی ملی

راهنمای عملی درمان اضطراب دختران
«از تشویش به سوی آرامش»
تالیف :ارین آ .مونرو
ترجمه :پریوش نریمانی
صفحه آرا :منیرالسادات حسینی
چاپ اول 1394
تیراژ 300 :جلد
چاپ و صحافی :تایماز
شابك978-600-309-095-8 :

تهـران :خیابان انقالب– خیابان12فروردین -خیابان وحید نظری– پالك99
تلـفن / 66967355 – 6 :نمـابر / 66480882 :هــمـراه09122004557 :
كلیه حقوق برای ناشر محفوظ است
قیمت  14000تومان

این کتاب به همهی دخترانی تـقدیم شـده است که به اندازهی کافی خود را نمیبینند
و خوب ،نگرانند .شما به حد کافی خوب هستید ،مهم نیست دیگران چه میگویند.
شما به روش خود کامال خوب و زیبا هستید .بنابراین خودتان باشید و از این بابت،
مضطرب نباشید.

ارین آ .مونرو

فهرست مطالب
مقدمهی مؤلف13 ...................................................................................................................
مقدمهی مترجم 15 ................................................................................................................

بخش اول :اضطراب ،از دیدنت خوشحالم! (البته نه واقعا)
فصل  :1دلشوره دارم ،به سختی به خواب میروم ،نمیتوانم جویدن ناخنهایم را متوقف کنم-
چی شده؟ 19 ..........................................................................................................................
فعالیتها
توصیف كنید چگونه احساس اضطراب میكنید 22.......................................................................................
اضطراب من چگونه خود را نشان میدهد؟22................................................................................................
نمیدانم اضطراب من از كجا ناشی میشود؟ 22.............................................................................................
چه نوع اضطرابی مرا آزار میدهد؟ 24...............................................................................................................
شجرهنامهی اضطراب 28.......................................................................................................................................
جدول هفتگی اضطراب شما 31..........................................................................................................................
فصل  :2اضطراب کم و زیاد میشود! 41 ...............................................................................
(خب ،نه همیشه -اما گهگاه) 41 ...........................................................................................
فعالیتها
چه زمانی اضطراب به شما كمك كرده است؟ 44..........................................................................................
آیا همیشه به اضطراب خود وابسته بودهاید؟ 46.............................................................................................
اضطراب! خداحافظ 47..........................................................................................................................................
فصل  :3قدرت دختران در مقابله با اضطراب 49 ..................................................................
فعالیتها
جستجوی واژه نگرانی52......................................................................................................................................
قدرت دختران 52...................................................................................................................................................

بخش دوم :فشار همساالن ،والدین ،مدرسه ،وسواسها ..
فصل  :4فشار خود ساخته 57................................................................................................
فعالیتها
چه كسی فشار را ایجاد میكند؟ 58..................................................................................................................
بدترین اتفاقی كه میتواند بیفتد چیست؟ 60.................................................................................................
فصل  :5غذا ،نفخ شکم و چاقی 63.......................................................................................
فعالیتها
شرمآورترین لحظهی من 65................................................................................................................................
دوست داشتن بدن 66 ...........................................................................................................................................

فصل ( POS :6والدین چشم از من برنمیدارند) 67............................................................
فعالیت
والدین خود را دقیقا بررسی كنید 68................................................................................................................
فصل  :7چطور به نظر میرسم؟ 75........................................................................................
فعالیتها
آینه ،آینه 76............................................................................................................................................................
ظاهر و باطن 78......................................................................................................................................................
فصل  :8نمیتوانم به آن مهمانی بروم81 ........................................................................... ...
فعالیتها
دوباره فعال شدن 82..............................................................................................................................................
چه موقعیتهای اجتماعی مرا آشفته میكند؟ 85.........................................................................................
فصل  :9گربه زبانت را خورده است؟ 87 ...............................................................................
فعالیت
مرا انتخاب كن! مرا انتخاب كن! 88...................................................................................................................
فصل  :10آیا بیگودی خود را از برق کشیدهام؟ 91 ................................................................
فعالیت
آیا من نگران عیب موجود هستم؟ 93...............................................................................................................
فصل  :11از همه چیز متنفرم! 97...........................................................................................
فعالیت
آزمودن واقعیت 98.................................................................................................................................................
فصل  :12هیچ کس مرا دوست ندارد101................................................................................
فعالیت
قادر مطلق! 102 .......................................................................................................................................................
فصل  :13خودآزاری 107 .........................................................................................................
فعالیت
بس كن! 110 ............................................................................................................................................................
فصل  :14اصطالحات بالینی 113 .............................................................................................

بخش سوم :باهاش کنار بیا!
فصل  :15تو فوقالعادهای 121 .................................................................................................
فعالیتها
به هر حال من كی هستم؟ 123 ..........................................................................................................................
بهترین شخصیت 124 ............................................................................................................................................
فصل  :16با خودم حرف بزنم؟ 127 .........................................................................................

فعالیت
عدم مطلوبیت 131 ..................................................................................................................................................
فصل  :17هر دفعه یک گام 133..............................................................................................
فعالیتها
دستهبندی كنید! 134 ............................................................................................................................................
تقویمها كلید هستند 138 .....................................................................................................................................
فصل  :18زمین زیر پای من 143 .............................................................................................
فعالیت
حواس حساسیت میآورند144 ............................................................................................................................
فصل  :19بیرون از دید ،بیرون از ذهن 147 ............................................................................
فعالیت
ظرفها را بشور 148 ...............................................................................................................................................
فصل  :20تنفس کردن را فراموش نکن 151 ...........................................................................
فعالیت
خروج بازدم 152 ......................................................................................................................................................
فصل  :21شل کن 155 .............................................................................................................
فعالیتها
تا میتوانی سفت باش 156 ...................................................................................................................................
آیا ورزش یوگا را انجام میدهید؟ 158 ...............................................................................................................
فصل  :22مسافر دنیا 163 .......................................................................................................
فعالیتها
من این كار را با چشمان بسته میتوانم انجام دهم 164 ...............................................................................
آرامسازی مفرح 166 ...............................................................................................................................................
فصل  :23بدنت را حرکت بده169 ..........................................................................................
فعالیت
فقط برقص ،بپر و یا بدو 170 ................................................................................................................................
فصل  :24برو تو رختخواب! 175 .............................................................................................
فعالیت
خوب بخواب176 .....................................................................................................................................................
فصل  :25آیا امروز سبزیجات خوردهای؟ 183.......................................................................
فعالیت
منوی خوراك من 186 ...........................................................................................................................................
فصل  :26دوستی ما حد و مرز ندارد 189 ..............................................................................
فعالیت

هی ،من دوستت دارم ،اما 191 ........................................................................................................................ ...
فصل  :27تکرار دوباره و دوباره195 .......................................................................................
فعالیت
بافتن ،پختن ،نقاشی كردن -كدامیك قوهی تخیل شما را برمیانگیزد؟ 196 ..........................................
فصل  :28فقط بگو اووم 197 ...................................................................................................
فعالیت
مانترای (سرود) خودم 197 ...................................................................................................................................
فصل  :29کار نیکو کردن از پر کردن است 201 .....................................................................
فعالیت
آن روز بزرگ203 ....................................................................................................................................................
فصل  :30لحظات بحرانی 205 .................................................................................................
فعالیتها
چکار كنم205 ..........................................................................................................................................................
چه بگویم 206 ..........................................................................................................................................................
چه چیزی را امتحان كنم 207 .............................................................................................................................

بخش چهارم :وقتی که بیشتر نیاز دارید
فصل  :31مشاوره 211 .............................................................................................................
فصل  :32درمانهای جایگزین 219 ........................................................................................
فصل  :33مصرف دارو 225 ....................................................................................................

مقدمهی مولف
دختران در حوزههای زیادی اولویت دارندو اتفاقا یکی از این حوزهها اضطراب اسـت .پـهوهشهـا
نشان دادهاند كه دختران و زنان اغلب دوبرابر پسران و مردان از برخی نگـرشهـا ،اضـطرابهـا و
ترسها رنج میبرند .خبر خوب این است كه راههای كمك به آنها موجود است.
اگر شما تاكنون از بابت شایسته بودن ،احساس جذابیت ،نحوهی برخورد با مردم یـا موفقیـت در
زندگی ،دچار استرس و تنیدگی شدهاید ،این كتاب به شما كمـك مـیكنـد تـا آن نگرانـیهـا را
سامان داده و یاد بگیرید چگونه به مقابلهی بهتر با آنها بپردازید.
چه دستورالعمل رفع اضطراب در دختران را به تنهـایی خوانـده و چـه هنگـام مراجعـه بـه یـك
مشاور ،آن را بکار گیرید ،این كتاب راهنمای شخصی بـرای هـدایت شـما از تشـویش بـه سـوی
آرامش است.
ارین آ .مونرو
مشاور سالمت روان
نوجوانان در مدارس

مقدمهی مترجم
هر یك از شما ممکن است در طی زندگی خود با موقعیتهای سـخت و دشـواری مواجـه شـده
باشید .همهی دخترها كم و بیش در این موقعیتها قرار میگیرند .این موقعیتهـا مـیتوانـد بـه
دالیلی دردناك ،خجالتآور ،ترسناك ،ناراحتكننده ،استرسزا و پر تـنش ،و نهایتـا اضـطرابآور
باشد .اما شما در رویارویی با مشکالت و محركهایی كه موجب اضطراب و نگرانیتان مـیشـوند،
یك اسلحهی پنهان دارید و آن ،خود شما هستید .سعی كنید از كسانی كه شما را دوست دارنـد،
كمك بگیرید اما دنبالهرو دیگران نباشید .باید به خود اعتماد داشته باشید و روی پاهای خودتـان
بایستید .بدانید چه چیزهایی مهم و چه چیزهایی بی اهمیتاند .قرار نیست برای هر موضوع بـی
اهمیتی دچار اضطراب شوید .از هوش و تجارب قبلی خود استفاده كنید .همانطور كه مـیدانیـد
میان تولد تا امروز ما ،پر از تجربه است كه آن را گذشته مینامیم .پس هر كاری كه انجـام داده-
اید ،به حال برمیگردد .اما سؤال اینجاست كه با چه قیمتی؟ و اینکه چطور كسـب ایـن تجـارب
میتوانست ارزانتر تمام شود؟ با آگاهی و ذهن هشیاری خود ،اغلب غیرممکنها را ممکن سازید.
اگر ذهن تان را روی كاری كه باید انجام دهید ،نه اینکه چه احساسی دارید ،متمركز نمایید ،بهتر
میتوانید فکر كنید و نتیجهی بهتری خواهید گرفت .با مشکالت خود هرچه كـه هسـتند ،روبـرو
شوید .آنگاه خواهید فهمید ،قویتر از آن چیزی هستید كه فکر میكردید.
گاهی اوقات الزم است برای حل مشکالت ریز و درشت و دشوار ،از روشها و ترفندهای ساده
ولی معجزهآسا استفاده نمود .از خودتان سؤاالت درسـت ،اساسـی و منطقـی بپرسـید و مطمـ ن
باشید در نهایت به راهحلهای اساسی دست خواهید یافت .سؤاالت غلط ،پاسـ هـای غلـط را در
پی خواهد داشت .همواره شاهراه و آسان تـرین مسـیر را در نظـر بگیریـد و بـه دنبـال بهتـرین و
مؤثرترین اطالعات كاربردی باشید.
این كتاب یك راهنما و دستورالعمل كاربردی در خصوص درمان اضطراب دختران است و تـا
جایی كه من اطالع دارم ،تاكنون چنین كتابی با این عنوان به چاپ نرسیده اسـت .مطالـب ایـن
كتاب در عین سادگی به شما كمك میكند كه قبل از هر چیز اضطراب خود را تشـخیص داده و
با استفاده از راهکارهای ارائه شده ،به آگاهی الزم در راستای دستیابی بـه خوددرمـانی اضـطراب

نائل گردید .با بهرهگیری از مطالب كتاب ،از عهدهی بخـش عمـدهای از مشـکالت ،دغدغـههـا و
دلواپسیها و نگرانی هایتان برخواهید آمد و خواهید آموخت كه چگونه خودتان باشید و چگونه بر
اساس میزان احترامی كه برای خود قائلید ،اعتماد به نفس داشته باشید .همچنین قـادر خواهیـد
بود با رویکردی جدید ،افکار مثبت و سـازنده را جـایگزین افکـار منفـی ،آزاردهنـده و بازدارنـده
نمایید .البته قرار نیست دنیا و همهی افرادی كه با آنها در ارتباط هستید را كنترل كنیـد و همـه
چیز همیشه بر وفق مراد شما باشد .قرار نیست برای برنده شـدن در تمـام امـور زنـدگی بـه هـر
قیمتی بجنگید .چون زخمی میشوید و زخمی میكنید .بهتر است از فرمول زندگی سالم ،بـدین
معنا كه پس از سعی و تالش خود ،بپذیرید كه یك جایی برنده و یك جایی بازنده میشوید .امـا
میتوانید با آنها كنار آمده و با انجام تمرینات ارائه شده در این كتاب ،با زبـان سـاده امـا بـدیع و
خالقانه ،خود را در تنگنا و بنبست و درماندگی احساس نکرده و روی اضطراب و تشـویش خـود،
مدیریت كافی داشته باشید و برای داشتن یك زنـدگی عـاری از اسـترس و نگرانـی بـا كمتـرین
هزینههای روانی ،حال خوبی داشته باشید.
در خاتمه الزم میدانم سپاس قلبیام را به دختر عزیزم ،شهرزاد ،كه ایـن كتـاب را بـه مـن
هدیه نمود ابراز ،و ترجمهی این اثر را به او تقدیم نمـایم .امیـدوارم كتـاب بـا دسـتورالعملهـای
كاربردیاش ،برای دختران در سنین مختلف ،والدین ،مشـاوران مدرسـه ،روانشناسـان و مربیـان
آموزشی قابل استفاده و مفید واقع گردد.
خوشحال خواهم شد با اظهار لطف خود ،كاستیهای كارم را به من گوشزد نمایید.
با سپاس
تابستان 1392

