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 مقدمه

یم تا دآورگرای را ست مجموعهزم ایم که الدکرس حسان روبروييم؛ اجهاکنونی که با شرایط مبهمی در سابقه یط بیاشردر 
ت، حساسااز اسیعی وتجربۀ طیف بدانیم ست که این اتوجه م قابل لین مسئله مهاوکنیم.  مایتجامعه حاد فربه نوعی از انیم ابتو

در ند اتوت" میحساسااری اگذمناده "عمل سا .ستآوری ابتاد یجاای ابرم لین قداوت، حساساش اپذیر  ست.اطبیعی  کامالً
 و کنید میتجربه را هایی سحسااقت کنید چه ن توجه کنید. دبدنتابه  کنید و را صرفمانی زپس  .باشدموثر مش د آرایجاا
 :کنید ن را نامگذاریتادخوی هاسحساا

 ابضطرا 
  س سترا 
 نی انگر 
 ستر 
  حوصلگیبی 
  تنهاییس حساا 
   کالفگی 
 یمیدانا 
 میناکا 
 هگنا سحساا 
 خشم 
 ست.امش س آراحسااستیابی به راه برای دترین دهسا، حتیراناس حساش اپذیر :شته باشیددابه خاطر   
 

 ؟ چیستس سترو ا ابضطرا

نستن دانى روامش آرا مبهتر مفهو کدر  اىند. بررومى ریکدیگر بکا ىغلب به جاا ابضطرا و سسترا ىهاواژه 
 باشد. ه کنندند کمکاتومى ممفهودو ین ا وتتفا

 استرس

 اىهد که مسئلهدمى  رخمانى ز سسترا: کندتعریف می س، استرس را اینگونهسترامتخصص علم نوین  ل"گونیکالى مککِ"
همیت ابا ئل مسا رۀبادرکه  ایمگرفته ارقر شرایطی درما  از بسیارى ن،کنو، با تهدید روبرو شود. اهیمدهمیت مىآن اکه به 

 ید. افزاما مىس سترا رب توجهیقابلربه طو این مسئله. ایمو شدهبرروقطعیت م عدو  مبهاابا  ن،مادخو

ق عرن ستمادکف رود، باال مى مانقلبن ضربان مشاهده کنیم. برای مثال، بدنماس را در سترابى پاسخ خوبهتوانیم میما 
  شنا هستیم.آها ین پاسخبا اما  ۀهد. همدعجیب مىى هااصدن ماشکمو کند مى

معتقدند که  نست. متخصصاا سسترابدنى  کنشد وایجاامغز که عامل اى در ناحیه ال نام دارد،میگدس آسترا بۀمرکز تجر
خطر  دربرابرکنشى ان واگریز به عنو ویا جنگ  سستراکنش وا باشما  حتماالًاست. ا سستراصلى ا عاملخطر  وتهدید  کادرا 

تشویق  راها ما کنشواین ا ازیکى  ل،مثاانهیم. به عنودمى نمختلفى نشا ىهاکنشوا سسترابه ما  ،حقیقت در. آشنایی دارید
  یم.وجتماعى براحمایت  لکند که بدنبامى

کنش واتوصیف  اىبر را س"سترا -خود" واژۀگى زمانى به تارندروا و بعصااعلم  ردمودر بچندین کتا ۀنویسند آردن نکتر جاد
 هد: دمى بیاند. او کرح مطر بلندمدتنی بد سسترا

 ىبه جا تمددراز نیز در سستراپاسخ  ،حمله مى کند نبه بد ،حفاظت ىیمنى به جاایمنى که سیستم داخو تختالالامانند "
 کند. حمله مى آنبه  نبد ازمحافظت 
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نظر گرفتن ون در بداوم مدر به طورا بدنى س ستراعالیم از سیعى وشما طیف ، گیردار قرس سترا -دحالت خودر شما ن گر بدا
گر ا .ندارنداى آن لیل مشخصى بردهیچ و  کنندمینى انگرس حسااغلب ابرخى  ،لیلدبه همین  .دهید کراموقعیت تجربه خو

ن در همچنات حساسااین ان، ابحرر از عبواز ست بعد اممکن  ،کنیدمیتجربه را باالیى س سترا کرونا گیرهمه رىلیل بیمادبه شما 
 بمانند. ل شما فعا

  :ازتند رعبا سسترا -دعالیم خو

 تنفسدر مشکل س حساو اقفسه سینه در  رفشا 
  تنش و درد عضالت  
 دردسر 
  ابخودر  لختالا 
  دنبودر آرام نى اناتوو  ارىبیقر 
  تپش قلب 
  شىارگو تمشکال 
 
 اب ضطرا

عالیم اى سنجش بر ایرزست. امهم  میجس و ابضطرا نتمایز میا .است اههمر روانی وغلب با عالیم جسمانى ا ابضطرا
استفاده می مختلفى  ىهااربزاز ا) گوييمآنچه به آن اضطراب مینى (رواعالیم و ) شوداسترس نامیده می -آنچه که خود( میجس
آن را یى اگرمنفىن و طمیناامعدبه هنگام هن ذست که امد رآتفکر ناکاى لگوهاای از احالت مجموعهبهترین  در ابضطرا .شود

مانى که ز ابضطرا .تحریک کند را سسترایا  وهد د ننشا سسترا خپاسصورت به  را دشند خواتومى ابضطرا. دکنتجربه مى
 د. شوت هراس میبدترین حالت موجب حمالو در  کندمىس را تشدید سترافتد، اق میتفاا سستراکنش به وا در

بگیرید  دبلکه باید یا ،مغز شماست ىبقا رکادخو ممکانیز اضطراب ،اضطراب شوید مانع تجربه نیداتومینید که ناباید بد
 نکند. ل کنتررا شما اب ضطرا کهیناهید تا ن دکنش نشااب واضطراموثر به ر چگونه به طو

 ست.ه امدآ اردمواین از یر پنج نمونه زقسمت در  

 

 ر(به طو هراس دارد آن ازست که ا هاییچیز لنبادمحیط به  درهن شما ذقتی و
 اههمر کترسنا یهاقتفاابه  دادنبا معنی  معموالً پایش تهدید .) هگادآیا ناخو و هگادآخو
 . دشو می

 هامثال

 ؟ کنیدمیجستجو ن تادخورا در نا وعالیم کراوم مدر طو به 

 کنیدمی پیگیریرا نا وبه کرط مربور خبااوم امدر به طو. 

 

 پایش تهدید

  .زدمىسا کاه هکواز ، یعنى، ستا یوربدترین سنال نبادهن شما به ذ

 هالمثا

 ست.اخطر  در نندگیتاز وید انا گرفتهوکه کر کنیدفکر می .داریدتنگى نفس  سحساا 

 دهیدمیست از دید دارست دوکه ادى فرااست، هن شما ذ درهنى ذین تصویر ا. 

 

 فاجعه انگاری
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به که شما مسئله است مانى زنى تنها انگر .ستاطبیعى  نى کامالًانگرس حساانید که ایستى بدبا
 حد تمرکز کنید. از فرضى بیش ى هانىاقعى بر نگرى وانىهاانگرى جا

ل ست که کنترامسائلى ره بادر معموالً و ست ا "گرد اچه مى شو "رفکاافرضى شامل ى نىهاانگر
به شما کمک و ید ل دارکنترآن ست که بر اقعى شامل مسائلى ى واهانىاید. نگرارنها ندآبر دى یاز

 شته باشید. ى دابهترد مىکند تا عملکر

ى به جاو  قرار داریدنى فرضى انگرض معردر  حتماالً، اکندیت مىرا اذشما ن طمینام اگر عدا
  .کنیدمى هیندى آهاقتفاف اصردى را یان زمال، زحا

 هالمثا  

  ؟ چهد شو منتقلوس یروگر اما اکنم. عایت مىرا رها لعملراستودتمامى ه نم کدامى 

 ؟چهم نا بگیروکراز او من و یک من بیاید دکت نزرسوپرمادر گر کسى ا 

 

 

 

 ضیفر نگرانی

  

ت حساساا لیکهحادر ،قعیت هستنداز واتابى زشما بات حساسااگوید هن شما مىذمانى که ز
 نیستند.د عتمااغلب قابل اما ا ،خوبى هستند ىهاآورمپیا

  هال مثا

 خطر باشم.در  پس باید، ترسممى  

 باشم.ده شتباهى کرر اپس باید کا ،کنممى هگناس حساا 

 

 استدالل هیجانی 

 کند.قعیت تفسیر مىواهمانند ت را هن شما فرضیاذمانى که ز  

 هالمثا  

 در این شرایط خواهم بود. هما ینمن چند 

 مکن فمصرره دارو بادوباید و  هد شداخوتر نى من بدروا وضعیت. 

 یشگوییپ

  

 

 الگوهای تفکر ناکارآمد من 
 

چند  ابضطرامقابله با  اىما بر بکتا اولبخش  درست. ا مؤثرر بسیارت یک مهااب ضطراکاهش و تشخیص  ۀنحو ىگیردیا
هیم اتهیۀ خوآورى بتا -سستراعملى  ۀبرنامس، سترا -دکاهش خوى و پیشگیر به منظور ،دومبخش  درکنیم. معرفى مى اربزا

  د.کر

 
 

کار مدیریت اضطراب ناشی از ویروس کروناکتاب  3  



THE WELLNESS SOCIETY | WWW.THEWELLNESSSOCIETY.ORG PAGE 4 

 قسمت دوم 
 

 ابزارهایی که به شما در مدیریت اضطراب کمک می کند
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 تنظیم کنیدن را تادطالعاتى خوایم رژ

ارى گذسرمایهآن بر و ست ه اساخته شدزى سامنفىن و طمیناامعد ،ثبت تهدیداى ند که مغز برداسانه به خوبى مىر
جلب کنند. د به خورا شما  ۀتا توج کنندده میستفاا هانىزگمانهت و حساساا ای ازمغرضانهر به طوى منابع خبر اکثرکند. مى

را نها و آباشیم ه گاد آطالعاتى خوامنابع  اب بایستی ازضطراکاهش اى کند. برتغذیه مىت طالعااین از احتى رابه اب ضطرا
 کنیم. ل کنتر

 
 طالعاتى فعلى من ا یمرژ

  ر؟قت یکباوچند و کنید طالعاتى تغذیه مىامنابع ام با کدد را هن خوذ

 وسیرونا وکرى حقایق کلید
 

 :به نکات زیر توجه کنیدست ابهتر  کنید،رى مینگاافاجعه دربارۀ مسائل گر شما ا

 کنندمیتجربه را  کرونا خفیف نسبتاًى هاتنها نشانهاد در صورت ابتال، فرق اتفاابه  قریب کثرا. 

 دارد.صد کشندگى دریا سه ود دو حددر  ناوکروس یرو 
 

  :ستایر ح زبه شراد فراى اشتى برابهدى هاتوصیه 
 

 ثانیه بشویید 20قل احد تبه مد نصابو و مگر آببا  در موارد زیر را نتادخو نستاد. 

  عطسهو سرفه  از بعد 
  ردن.خوا غذاز بعد  ل وقب 
  تمیز مى را نى احیوى باله هاو زقبت مى کنید امرد خانگى خوت نااحیواز مانى که ز

 .کنید
  ها ستدشستن اى جایگزینى بران عنولکل به است بر پایه ى دهاهضدعفونى کننداز

 کنید.دهستفااز آنها ا کمر بسیا ماا ،کنیدده ستفاا
 عایت کنید.، رکنندمیکه سرفه ادی فرن و اتادبین خورا متر  دو اجتماعی فاصله 
 سطل در درون بالفاصله د را خول ستمادسرفه از پس و بگیرید د را سرفه خوی جلو

 ید.ندازسربسته بی
 کنید.دداری خود خون هاو دبینی  ،چشم هابه زدن ست از د 
 ضدعفونی کنید.را  میز کابینت، و تبلت، گوشی، سطوحی مانند میز 

 :لمثاای بر .استفاده کنید ی موثقمنابع خبر از کنیم کهد میپیشنها

• GOV.UK 
• BBC News 
• The Economist 
• CDC.gov 
• WHO.int 
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• 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.bbc.co.uk/news
https://www.economist.com/
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/


 خبري امید بخش  نابعم •

•  
 :از اینجا بخوانیدها وخیم در میان گزارش را خبر خوب گاه شمار کرونا. 
 ایجاد می کند. شیوع بیماری خبرهای در میانرا  امید، مهربانی  و خالقیت: کرونا 
 در میان خبرهای شیوع بیماری کرونامثبت  ایخبره. 
 بیمارستان را ترک کردکروناساله ایتالیایی بعد از بهبودی از  ۱۰۱ بیمار ،. 
  از بیمارستان مرخص شدکرونایی  ساله ۹۸ بیمار. 
 ۳۲ کروناخبری مثبت در دوره  داستان. 
 تایمزاز نیویورک امیدبخشهای داستان 
 مجله اخبار مثبت 
 سیبیاخبار منتشر شده از اخبار بی 
  و نیم ساعت کاهش داد دورا به  کرونازمان تست  "بوش"شرکت آلمانی. 
 همه در این مسئله با هم یکی هستیمما " :گویدمیکرد و  اهدا ایتالیابیماران کرونایی به  ماسکها هزار ده :چینی شرکت"  
  ر کمک کرد.دشوا دورانمیلیون ماسک به آمریکا در این  ۱، کروناتست  ۵۰۰،۰۰۰ثروتمندترین مرد چین" 

 هاي خبري خوب مجله •

• The Week 
• The Telegraph 
• CNN 
• Good News Network 
• GoodGoodGood 
• Country and Town House 

 طالعاتى منایم رژبرنامه 
 

یم رژکنیم که د میهمچنین پیشنها .جعه کنیدابه منابع معتبر مرر در روز تنها یک با ابضطرا کاهشای بر ،کنیمد میپیشنها
 ست). ا همدآ خبری نویدبخش منابعادی از فهرست باال تعد درکنید) دل نویدبخش متعای با منابع خبرن را تادطالعاتی خوا

 
 بمضطرر خباانید کمتر با اتومیچگونه ؟ کنیدمیمطالعه را نها آهایی نمازچه و کنید ده میستفای اچه منابع خبر از شما
 ؟) جتماعیا یشبکه هاده از ستفان امادن زکرود محدو  گیهفتل یجیتادیی زدابا سم ل مثاای شوید (برو بره روکنند
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 منى تاثیرپذیر ۀیرگ دابررکا
اگر شما مستعد نگرانی فرضی هستید (برای مثال، افکار "چه می شود اگر؟")، بهتر است به این افکار توجه کنید و توجه خود 

دهند که وقتی ما توجه خود را به چیزهایی که در کنترل را به مسائلی که در کنترل شماست، معطوف کنید. تحقیقات نشان می
کنید. بنابراین، در دایرۀ زیر توجه پایداری در رفاه، سالمت و عملکرد خودتان ایجاد میابلهای قکنیم، تفاوتماست، جلب می

سپس مواردی که خارج از کنترل شماست، در خارج دایره یادداشت کنید و از آن به  موارد تحت کنترل خودتان را بنویسید و
 عنوان منبع الهام استفاده کنید.

 .توانید پاسخ های خودتان را مدیریت کنیدهای فرضی خودتان را بگیرید، اما میتوانید جلوی نگرانییبه یاد داشته باشید که : شما نم
 

 منل کنتررج از خا منل تحت کنتر

 آوریبتاد یجاا •
 شتی ابهدی هاتوصیهت و طالعای اپیگیر  •
 من مهم هستندای که بر ئلیمساروی تمرکز بر  •
 طالعاتی منایم رژ •
 نه منر روزاموا •
 زیموآمشآرا  •
 طات تباش ارگستر  •
 تغذیه مناسب •
 ورزش  •
 ست حمایتاخوو در جستجو •
 جتماعیاکت رمشادادن و  رای •

 انیگرد سالمتدربارۀ  یگیرتصمیم •
 لتی دوهایگیرتصمیم •
 ارسگشایی مدزباو  نشد بسته  •
 شتیابهد سیستم ضعیتو  •
 تتعطیالو ها وازپرن شد کنسل  •
 فیک اتر •
 عمومی  نقلو  حمل •
 یپیر •
 اهوو  آب •
 

 
 
 

 خارج از کنترل       
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ن تحت کنترل م  



 قطعیتم تحمل عداى بردى بررکاى ها توصیه

 نمادخو به باید ماهند. دمى ننشا دخو از میک تحمل قطعیت معد نسبت به شوند،می ابضطرادچار  که ادىفرا
 ردبرخو ترحترا آن با نیمابتو رقد چه هر و ستاما  ندگىز از ىناپذیربجتناا بخش قطعیت مکه عد دآوری کنیمیا

 هیم. دکاهش را  خود نىروانج ر نیماتومى بهتر ،کنیم

برخى  کنند.میکید أتآن بر و  دانندندگى مىس زسارا، اتغییر و  قطعیتمعدش پذیردو، یى هر دابوو قى روا ۀفلسف
 ضعو را نفکرشا زطر تا کندمی کمک نهاآ به دىبررکا دانش که کنندمی نبیا و ننددامى مفید را مینهز ینا درمطالعه 

 هند.د کاهشرا خود  ابضطرا و کنند
 

 

 خردمندیمنابع کاربردی برای 

 ویدئوها

• The philosophy of Stoicism توسطEd-TED  
• Why Stoicism Matters   توسط مدرسه زندگی 
• Buddhist Widsom For Inner Peace الینزیگر   توسط 

 کتاب ها و کتاب های صوتی 

   توسط درن براون شادی   •
 جولز ایوان توسط فلسفه زندگی •
 مارکوس ارولیوس توسط مدیتیشن •
 سنکا توسط نامه ای از رواقیون •
 استیو هگان  طتوس درد و سادگی بودا •

 لقو نقل
 -ندگى کنیدزنگ درست. بىاقطیعت م عده نیز سراسر یندکند. آمى وز را از خرابمرو ا کندمیبسته دا وابه فر زیرا ما راست. اندگى در زگترین مانع ربزر نتظاا

 سنکا
 پیکتتا -نباشیدان آن نگر ،شماستل کنتررج از گر خا؟ است یا خیرامن ل تحت کنتر ،هستمان نگرآن جع به راکه ای مسئلهین ایا آبپرسید که ن تادخواز 
 لیوستآور سکورما -هید یافتاخو رتقد بپذیرید، مسئله راین اگر اها. قتفاا از ونبیر در نه هن توستذ درون درهن تو ذ رتقد
 پیکتتا- ب شود؟باید مضطر اچر نخواهد، راکنترلش  از رجخا ىگر کسى چیزا ؟هنداخونها چه مىآپرسم مى دمخو ازبینم مى رانى انگر دقتى فرو
 سلیوس آورکورما -ندزساما مىر فکااست که ى اچیزن ندگى ما همازکند. ندگى تغییر مىز

ست. شما امساله آن شما به ش نگر ،شماست رتقد ۀحیطدر که ى تنها چیز ،فتدامىقی تفااقتى وما ا ،فتدامىق تفااشما اى نیست که برى چیزآن  مسئله
 سپیکتوا -شکایت کنیداز آن بپذیرید یا آن را نید اتومى

  سپیکتوا -دشومىق دارد، آزرده تفاآن انگاهى که به از بلکه د، شومیحت نراها ناقتفاا ازبشر 
خواهید مش آراین ترتیب ابه  ،بپذیرید. همانگونه که هستند راها ادیدرو .ودشما پیش بر رنتظاایط مطابق با اشته باشید که شراند رنتظاا وهید انخو

 سپیکتوا -داشت
ضعیت و روىبر  .نکنید پر ،بیفتد قتفاا ستا ممکن که ىبد ىچیزها متما با را دخو هنذ .باشد شتهدا هسیطر شما ندگىز متمابر  شما تفکر ندهید زهجاا

 سلیوس آورکورما -؟مدآبر آن پس ان از تومینو آیا ست اغیرقابل تحمل ر ینقدایط این شرا ابپرسید چرن تادخوو از متمرکز شوید ن تادفعلى خو
 سپیکتوا -یندآبدست مى ،ماستل کنتراز تر اتوجه به چیزهایى که فرون بددى شاآزادى و 

 خوب دپیشنها    
 

 ،ستاشفته آ نهنتاذید دکر سحساا مانى کهز .بنویسیدرا در آن  ى فلسفیهالقونقل وکنید تهیه  هبرگزیدن سخنای از فترد 
 هید.دکاهش  را نتادخو ابضطرا وکنید  ورمر را چهکتاب
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 رطریق چالش فکاب از ضطراکاهش 
 

ست. امد رآتفکر ناکاى لگوهااى ابررى فتار-شناختىن مادرموثر ى هاتکنیکاز یکى ى فکر ، چالشکه گفته شدر نطوهما
 کنید.تجربه مىد و شما آن را شومسائل منفى متمرکز مىو قطعیت معد، هن شما بر تهدیدذکه  افتاداتفاق می مانىاضطراب ز

 جلب کنید. ی گترربه تصویر بز ن راتادکند که تمرکز خوچالش فکر به شما کمک مى 
 

شما موثر  اىبفهمید که چگونه بر وتمرین کنید  ،کنید نمتحاا را آننید اتومىست که ا همدآتکنیک چالش فکر  دویر زبخش  در
 د.بواهد خو

 

 ABCDEتکنیک  
توجه ن تادنى خوى دروبه گفتگوو متوقف کنید ن را تارحتى مى کنید کاراناس حساامانیکه ز) Attention( توجه

 گذرد؟  هن شما چه مىذ درکنید. 
 

 ؟یدور داربان را تادخور فکاارادى اغیر ر یا به طوآ )Believe( باور
 

ین فکر ا ؟گتر چیسترهید. تصویر بزدکاهش  را ابضطرا نتادتوجه خو ۀیردا افزایش) با Challenge( چالش
 کردید؟  میچگونه فکر دید تر بو آرامگر ا ور؟ست یا بااحقیقت 

 
 . شودمیمد رآناکار فکاا تداومباعث ازد و نداهن شما سایه مى ذبر اب ضطرانید که ا) بدDiscount( یددتر
 

ر ختیادر اهایى چه گزینهد؟ هد بوامفید خوى حاضر تمرکز بر چه چیزل حادر  )Explore options( هاسى گزینهربر
 دارم؟

 

 تکنیک تفکر
حاضر  لحا دریا آ ؟نظر شما چیست ؟گر خیر حقیقت چیستا ؟ستاست درصد درین فکر صدایا آ ؟ستاست درآیا 

 ر دارم؟ختیارا در اچه گزینه هایى  ؟ستاست در آنتمرکز بر 

 ؟ستامفید  انیگرد ومن  اىین فکر برایا توجه به آ ؟ستامفید آیا 

  دارد؟ سثر معکواست یا ابخش  ملهاامن  اىین فکر برایا آ ؟ستابخش  ملهااآیا 

 ؟همد منجاامى اقداین فکر ا روىباید بر  ؟ین فکر تمرکز کنمامن باید بر  یاآ ؟ستا ورىیا ضرآ

 د؟کرجایگزین آن ان تومى مناسبی. چه فکر رگر خی؟ استا مناسبییا فکر آ ؟ستامناسب آیا 

 

 فکر کشیدنچالش به اى برى هاتوصیه
 نهروزاثبت تفکر ار فزم انراز کنیم که مىد پیشنها .ستاهنى ر ذبه طور ین کام انجااز اموثرتر ر یند چالش فکر بسیاانوشتن فر

 .کنیدده ستفاا
یج ربتد اما، دنگیز باشاشما چالش براى برر ین کااست اممکن ا بتددر ا .توجه کنیدد نى خوى دروکه به گفتگو دت نکردیدعا 
 هد شد. اخو سانترآشما اى برر ین کاا
 راهیجانى شما همه چیز  ن ذهنچود، هد بواشما نخواى بر روشبهترین ه ین شیوکنید، ادى مییازحتى راناس حسااگر شما ا

 لحا هر زمانو کنید ف منحرن را تادیگر توجه خودسعى کنید با یک فعالیت  .دشومىار شودتفکر منطقى د و گیربدست مى
 ید.دبه تمرین چالش فکر برگر ،شتیددا ىبهتر

 )٢٠٠٦با اقتباس از کارول ویویان (
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 توجهاف نحراطریق اب از ضطراکاهش 
 

خفه کردن آن در نطفه باشد.  یابزار موثر برا کی تواندیم انحراف توجه دهد،یادامه م ناکارآمدافکار  هاگر ذهن شما ب
 کی اگر. یابدکاهش  یجذاب باشد تا اضطراب به طور موثر  اریبس دیبا انحراف توجه تیکه فعال دیتوجه داشته باش

در آینده ذهنتان را  دیتوانیچطور م نکهیو ا اتفاق افتاد نیچرا ا تا بفهمید کنیدرا صرف  یزمان ،موثر نبود تیفعال
 .منحرف کنید

با  بتوانید نیهمچنو  دیبکن یشتر یب ۀزیو انگی احساس شادد تا کننیبه شما کمک م انحراف توجه یهاتیفعال
 یو انرژ  زهیانگ ه،یروحاین  تداومدر  یدو عامل اساسکنید، مبارزه  یو قطع ارتباط اجتماع تحرکیکم ، احساس کسالت

 کم هستند.

که  دیحاصل کن نانیو اطم دهید شیخود را افزا تیفعال میزان دی، بادیداشته باش یاحساس بهتر  نکهیا یبرا
 .)میپرداز یبه آن م (که بعداً  دیکنیم توجهخود  یارتباط اجتماع یازهایشما به ن

 
 یهادهیا همراهبه ،دیرا که دوست دار مواردی. تهیه کردیمسالم  انحراف توجه یبرا دهیا چنداز  یرستفه این قسمتدر 

 :دیاضافه کن خودتان انحراف توجه یهاتیبه فهرست فعال تان،خود
 

 1.  تعداد زیادی راهنمای آنالین پیدا کنید! بتوانید  و حضور ذهن را در اینترنت جستجو کنید تامنابع مراقبه 
 ۲ . خود کار کنید.شخصی  رشدبر روی با استفاده از ثبت وقایع روزانه  
 ۳ .را در اینترنت جستجو کنید. سالم جدیدغذایی های دستور العمل 
 ۴ .های غذایی خود برنامه تهیه کنیدبرای وعده.  
 ۵ .کنید.  تهیهاند، افراد کمک کردهسالمت روانی هایی که به فهرست از فیلم 
 ۶ .آفرین استفاده کنید. شادیرفتارهای شادی برای  هروز چالش هفت از  
 ۷ .های مستند رایگان تماشا کنید. فیلم 
 ۸ . کمدی نگاه کنیدفیلم. 
 ۹ . استفاده کنید. بازی هایبرنامهاز 
 ۱۰ . کنیم. در یوتیوب توصیه می آدریان راما یوگا با  -یوگا یاد بگیرید 
 ۱۱ . یاد بگیرید.خوشنویسی  
 ۱۲ . یاد بگیریدموسیقی یک ساز. 
 ۱۳ .مراجعه کنیداجتماعی  برنامه ریز ارتباط از ۲۶ - ۲۰صفحه به داوطلب صحبت کنید ( ۀبا یک شنوند( 
 ۱۴ .بخش شما است. که الهامبخوانید  را زندگینامه کسی 
 ۱۵ . کمک می کند استفاده کنید. به حضورذهنآمیزی که رنگ طرح های از 
 ۱۶ ..موسیقی های قدیمی که در نوجوانی گوش می کردید را پیدا کنید، 
 ۱۷ . تماشا کنید.تئاتر یک 
 ۱۸ .انداز کنید.بایستی برای آنها پول پس لیستی از چیزهایی تهیه کنید که  
 ۱۹ . استراحت دهیدپاهایتان را در وان . 
 ۲۰ .ثبت نام کنید.تغذیه رایگان  ۀیک دور 
  ۲۱ .آغاز کنید نویسی را وبالگ.  
 ۲۲ .دانلود کنید و با افراد جدید در منطقه خود صحبت کنید اپلیکیشن گفتگو. 
  ۲۳ . دکور آن را تغییر دهید.گی خود را تغییر دهید و یا فضای زند  
 ۲۴ . سرهم کنید.یک پازل 
  ۲۵ . تهیه کنید آیندهفهرستی از اهداف سال.  
 ۲۶ . دهید به آن گوش ویک پادکست جدید پیدا کنید. 
  ۲۷ .خانه تکانی کنید. 
 ۲۸ .کنید روزرسانیبهخود را  ۀرزوم.  
 ۲۹ .خواهید در سال جاری بخوانیدتهیه کنید که می را هاییفهرستی از کتاب. 
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 ۳۰. د و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. جدیدی را جستجو کنی هایدهای 
 ۳۱. .سایت های جستجوی عکس را جستجو کنید 
 ۳۲. یک کالس نقاشی آنالین رایگان انجام دهید. 
 ۳۳. باشید. داوطلبانه هایهمکاریهای محلی با گروه به دنیالفیس بوک  در 
 ۳۴. را با یکی از دوستانتان انجام دهید. چت تصویری 
 ۳۵.  کنید جستجوموسیقی جدید را. 
 ۳۶.  نگاه کنید.یک ویدئوی ورزشی 
 ۳۷. بیابید. انداز پول بیشترهایی برای پسراه 
 را یاد بگیرید یا تعمیرات وسایل منزلو یا  بازیافت .٣٨ 
 ۳۹. لیستی از تجربیات زندگی تهیه کنید. 
 ۴۰.  گوش دهیدبه یک کتاب صوتی. 
 ۴۱.  ثبت نام کنید.یک دوره کد گذاری آنالین رایگان 
 ۴۲. ایجاد کنید مجموعه ابزار سالمت روانی 
 ۴۳. های از بازیJackbox دوستان استفاده کنید برای بازی با. 
 ۴۴. بپیوندید.  به یک باشگاه کتاب آنالین 
 ۴۵. بگیرید. یاد یک زبان جدید 
 ۴۶.  .در برنامه چهار هفته ای بهبود توانایی های روانی شرکت کنید 
 ۴۷.  ریزی کنیدبرنامه عیدبرای روز تولد و هدیه. 
 ۴۸. تر خود را انجام دهیدهای بستگان مسنفعالیت 
 ۴۹. وژه جانبی را برای کسب درآمد بیشتر آغاز کنیدیک پر. 
 ۵۰. ثبت نام کنید.  های آنالین رایگاندوره 
 ۵۱. یک شعر یا داستان کوتاه بنویسید. 
  ۵۲. مورد عالقه خود درست کنیدغذایی های یک کتاب آشپزی برای دستور العمل. 
  ۵۳.  روید کرونا به دنبال آن می گیربیماری همه بعد از اتمامتهیه کنید که  کارهاییلیستی از. 
 ۵۴.  صحبت کنیدیک شنونده داوطلب با. 
  ۵۵. .به یک کنسرت زنده گوش دهید 
  ۵۶.  گفتگوهایTED را تماشا کنید. 
  ۵۷.  تان به طور آنالین تماشا کنیدبا دوستان واستفاده کنید  "نت فلیکس"از. 
 ۵۸. خانه انجام دهید ای را برای ارتقای پروژه. 
 ۵۹.  کنید.باغبانی 
 ۶۰. کنید جستجوها کنجکاو هستید و به صورت آنالین لیستی از موضوعاتی را تهیه کنید که در مورد آن. 
 ۶۱. .خانه تکانی کنید 
  ۶۲. ها) بخوانیدموضوعاتی را در پینترست (شبکه اجتماعی ایده خانواده ارتباطهای مربوط به برای ایده 
  ۶۳. در پینترست جستجو کنید. ضای داخلیهای کودکان در فبرای فعالیت 
 ۶۴. بافتنی یا گلدوزی را یاد بگیرید. 
 ۶۵. انجام دهید. بازی تخته 
  ۶۶.  آواز بخوانید.با کودکان خود 
  ۶۷. در یک مسابقه مجازی شرکت کنید. 
  ۶۸.  کنید تهیه هارویا دفتریک. 
  ۶۹. یک برنامه زنده اپرا از اپرای متروپولیتن تماشا کنید. 
  ۷۰.  پخت و پز کنیدکمی. 
 ۷۱.  بگیرید.ارتباط بیشتری  ایمکاتبه دوستبا یک 
 ۷۲.  گذاری کنیدسرمایه رایگانیاد بگیرید چطور در دوره آنالین. 
 ۷۳. محوطه حیاط پشتی چادر بزنید. در 
 ۷۴.  را مرور کنیدکتابخانه ابزارهای رایگان! 
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 توجه مناف نحرى اها فعالیت
 . بنویسیدرا " کارهایی که باید فهرست کنم"توانید می. هایی را که عالمت زدید در کادر زیر بنویسیدفعالیت

چه  این زمان فراغت، .خود را در آنجا به صورت بارزش فکری بنویسید و ایده های." ……دارم می خواهم  اکنون که فرصت
 هایی برای من فراهم می کند؟موقعیت
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.یدآمى رفتار پىدر  هنگیزا   
 

_ 
 )سپکیتو( کنید نمتحاا را آنعکس  ؟شویم هچیرخود  تادنیم بر عااتوچگونه مى

 

 ، غمگینى کنیدس حساو ا باشیدل مدتى غیرفعا اىگر برا

 .دهید کراتجربه خو ژى رانره و انگیزد احتماال کمبوا

 

 

 

 

 تولید کنید. ژىنرا و هنگیزدر خودتان ا نیداتوفعالیت مى ایجادشما با 

 فکر نکنید 

 هیدم دنجاافقط 

 .شودایجاد می هنگیزا
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م  و د ت  م س  ق

 
 آورىبتا -سستراعملى  برنامۀ دیجاا
 
 

 نىبد ابضطراکاهش عالیم اى مختلف بر روشبخش پنج  ینا درسسترا

 .دشو مى معرفى) سسترا-دخو( ،یعنى

برنامه عملى  به و کنید بنتخاا را بیتاجذمیزان  بیشترین با هایىفعالیت 

  کنید. ضافها دخو آورىبتا -سسترا

 

 ) بهتر ،بیشتر چه هر (
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمرین برنامه ریزي 
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 ریزی تمرین برنامه
 شیخود افزادر را نترل ک حس ،کندیبه شما کمک م هانیروت نی. اکمک کندشما  یذهن آرامش به تواندیمحفظ ساختار 

 .دیکن یخنث را کالفگی و احساسات دهید

 تمرین برنامه ریزی  ی براییهاتوصیه

  اختصاص دهیدتمرکز بر نفس  ای یچا دنیصرف نوش ی برایوقت .داشته باشیدبرنامه استراحت منظم یک. 

 خود  فی. وظادیمشخص کنرا خود  یبه اهداف هفتگ دنیرس یبرا های الزمگام .دیسیبنورا  یاهداف هفتگ ی ازفهرست

 . دیکن تجربهدر روز  شرفتیتا حس پ دیها را از هم جدا کنو آن دیکن میتر تقسحل کوچکارا به مر

 هر روز به شما کمک  در . فهرست مهمترین کارهای ضروریدیکن مشخص" را  فیوظا نیتر"مهم یک الی سه مورد از

 .دیکن یبندتیتا کارهای مهم و ضروری خود را اولو کندیم

 شما را افزایش  یذهن آرامش تواندیشما م یدستاوردها .دیمرور کن ،روز کارهایی را که به اتمام رساندید انیدر پا

 . دهد

  مانند  تالیجیفرمت د از یک دیتوانیشما م .دیکن استفاده "که باید انجام دهیدرا  کارهایی فهرست" نرم افزار کیاز

Google Keep استفاده کنید . 

  شروع هایتان را برنامه ماً یکار مستق با این که دیشومیمتوجه  شما .دیسیبنو کارهای آن روز راشب قبل هر روز

روشن  در روز ذهن خود را ،به شما کمک کند تواندیم نیتمر نیا ،نی. همچنمی یابد شیافزاشما  یور و بهره دیکنمی

 .دیعصر خاموش کن رو د

 با تمرکز خته یر(درهم ختهیبه هم ر طیکه مح دهدینشان م قاتیتحق .دیکن منظمروز  انیخود در پا یکار  یفضا (

 دارد.تداخل 

 که  دهندینشان م قاتیتحق رسد،یخواب م کیفیتنوبت  یوقت .دیریبگ برای خودتان در نظربرنامه خواب منظم  کی

 برخوردار است.  ییباال تیاز اهممنظم خواب  برنامه کی

 مثال  در لباس رییتغ ،یزندگ -کار  ۀمرحل مرزگذاری بین یبرا .برای خودتان قرار دهیدرا هایی آيين ،یروز کار  انیپا در

 باشد.  دیمف ی می تواندقیموس گوش دادن بهو  یکار  یکیپست الکترون خاموش کردن اعالنراحتی،  پوشیدن لباس

 کارت"  لیاز قب رسومی قیرا از طر ی خودتانخانوادگ هایارتباط .تعیین کنید یهفتگ یخانوادگ برای خودتان رسوم 

 .دیکن تی" تقوهاشب دوشنبهدر  لمیفدیدن ها" و " جمعه در یباز 

 یادداشت
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 :هفته                                                                   برنامه ریز هفتگی:
 

 

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
 

       

       

       

 اهداف هفتگی من
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 صبح 7

 
 
 

 صبح 9

 
 صبح 10

 
 صبح 11

 
  ظهر   12      

 
 
 ظهر  ١
 

 ظهر 2
 

 ظهر 3
 

 عصر 4
 

 عصر 5
 

 عصر ٦
 

 عصر 7
 

 شب 8
 

 شب 9
 

 شب  10

 روز: برنامه ریز روزانه 
 

 
 

  سه کار مهم من   

   
 
 
 

 

 صبح 8                                                                                          

 
 

 

 

 

  یادداشت  
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 شکرگذاري روزانه را آغاز کنید ۀبرنام
 

 - بزرگی بودند یزهایچ آنها برایتانکه  دیشومیو متوجه  گردیدمیبربه عقب  ی. روز دیکوچک لذت ببر  یزهایاز چ

  برالترابرت 

 
  دارد، از جمله: یادیز دیفوا ،شکرگذاریکه  دندهینشان م قاتیتحق

 استرس و اضطراب کاهش 

 خلق افزایش  

 ایمنى سیستم تقویت 

 خواب بهبود  

 

که  مواردی ریو در برگه ز نیعاست. هر روز در زمان م شکرگذاری دفتر ثبت تهیۀ ،شکرگذاری افزایش یراه ساده برا کی

  .دیکن ادداشتی قدردان آن هستید،
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خداوند را شاکرم به 
 ..…خاطر



 

 تمرین تنفس روزانه
 موجوداکسیدکربنی دی میزانشود، . زمانی که تنفس دچار مشکل میهستندارتباط  " دراسترس -خود"مشکالت تنفسی با 

 . از جمله:کندای از عالئم را ایجاد میگسترده یابد. این کاهش طیفدر خون شما کاهش می
 نفس زدن نفس 
   درد قفسه سینه 
  حسی در بازوها، انگشتان، انگشتان پا، یا اطراف دهانسوزش و یا بی 
   احساس گیجی و سبکی سر 
  های قلبیضربان قلب و تپش 
   عرق کردن و یا سرخ شدن 

 دلیل مواردشما به  یشوند. ممکن است مشکالت تنفس هراسحمالت  باعثخارج شوند و  کنترلاز  توانندیها منشانه نیا
 باشد: ریز

 سریع دنی(نفس کش تنفس کوتاه ( 
  ازهیخم قیمثال از طر یبرا ،زیاد به طوریکه هوای کافی برای تنفس نیست یهوااستنشاق ( طوالنیتنفس 

 ندیکش ازهیخم ای دنیکش
  

تنفس  نیعادت را با تمر نیو شما ا رساندینم یبیاما به شما آس ،باشد ندیناخوشا اریبس تواندیم کوتاهاگرچه اثرات تنفس 
 ی. بر روکنیدتوجه  خودتاننفس تبه  و دیصبر کن ایلحظه ،شویدیاضطراب م دچار. دفعه بعد که توانید تغییر دهیدمیروزانه 

 ،دیدهیم رونینفس خود را به ب یوقت آید،باال میشکم تان دهید، داخل میبه  نفس خود را یوقت. دیتمرکز کن یتنفس شکم
 آید.شکم شما پايين می

 
 تنفس خودتان را ارزیابی کنید.  و نحوۀ زمان بگذارید قهیدق کی

 دیشکم خود بگذار یرو دست را کیو  نهیس یدست را رو کی -١. 
 رود؟یدست باال م. کدام دینفس بکش هیچند ثان یبرا -٢  
 نفس بکشید کوتاهدارید عادت  شماتان است، نهیسقفسهآید بر باال می دستی کهاگر -٣.  

 
 .دقیقه هر روز آن را تمرین کنید ١٠الی  ٥است که می توانید  آموزش داده شدهدر بخش زیر تمرین تنفس شکمی 

شکم خود را به داخل ببرید. نفستان را نگه دارید و تا  ،دهیدمیبه آرامی نفس بکشید و تا چهار بشمارید، همینطور که ادامه 
 یتنفس منظم شکم نیکه تمر دندهینشان م قاتی. تحقشودی" گفته می"تنفس شکم نوع تنفس نیبه ادو بشمارید. 

 آرامتر شوند. چند هفته  طیدر تا کمک کند  افرادبه  تواندیم
 

 
  نکته مهم  

روزانه خود  تنفس نیتمر انجام یبرا ، Stop, Breathe and Think افزار از نرم دیتوانیشما م 
 !تهیه شده است نیز کودکان برای از این نرم افزار نسخه کی. دیکن استفاده
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 دیھود دھببن را تاودجتماعی خت اتعامالت کیفی
 

  م؟یده ارتقارا  ی اجتماعی ارتباطالت خوددوره انزوا کیچگونه در 
 .دیاضافه کناسترس خود  -آوریعملی تاببه برنامه  دیرا که دوست دار مواردی. مطرح شده است دهیچند ا در بخش بعدی

  
 هفت، در صفحه که  دیاستفاده کن نیآنالحمایتی از منابع . ١The Social Connection Plannerاست. آمده 
 ۱۴ - ۱۲با استفاده از صفحات را خود  یارتباط یهامهارتبهبود . ٢ The Social Connection Planner .بررسی کنید 
 از  ۲۶ - ۲۰صفحه به  ( دیکنصحبت  یتلفن مشاورۀبا . ٣The Social Connection Plannerمراجعه کنید .( 
 لتکمی یبرا یزمان به عنوان فرصت نیاز ا. ٤ Relationship Inventory Exercise دینیرا بب ۲۷(صفحه  دیاستفاده کن.( 
 دیکن تنظیمرا  ییویدیمکالمه و د،یاها صحبت نکردهبا آنمدتی است که  یبا دوستان. ٥ . 
 ی ر یاز برنامه چت تصو. ٦Houseparty مانند  ییهایباز  و دیاستفاده کنtrivia  وHeads دهید انجام خود را با دوستان. 
 از سایت. ٧ Meetup.com توان آنها را بازدید کرد، استفاده کنید می نیکه به صورت آنال ییدادهایرو یبرا. 
 دیکن تنظیم یر یچت تصو به صورتدوست  کیرا با  یقرار مالقات هفتگ کی. ٨.  
 یک برنامه شام ویوئویی با دوستتان ترتیب دهید.. ٩ 
 ۱۰  سایت . ازNetflix Party  دیاستفاده کن نیبا دوستانتان به صورت آنال کسینت فل دنید یبرا. 
 ۱۱مانند  هاییسیسرو کیعاشقانه خود را با استفاده از  یها. نامهPostable دیارسال کن. 
 ۱۲ .نرم افزار با استفاده از خود و با دوستان  جدول کلمات بازی کنیدWords with Friends چت کنید. 

  یسید.بنوبه آن فکر کنید و در بخش زیر آنها را  توانید انجام دهید؟ شما چه کارهای دیگری می
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 ین کنیدوشى منظم تدورزیک برنامۀ 
 

 اطبقر ".ستابشر داروى بهترین ده روى پیا“  

که پاسخ  نبد ومغز  ازهایى بخش، هددکاهش مى راسیستم عصبى سمپاتیک  و المیگدآفعالیت کلى  ورزش
 و روىدهپیا ارى،چرخه سودو ل،مثا اىبرازى، (هو ىهاورزشهند که دمى ننشا تتحقیقا .کنندمیتولید  زاسسترا

 ننشا تمطالعا ،ند. همچنینرداربرخو )پیالتسو یوگا ل، مثااى بر( ازىغیرهو ىهاورزش ییاامز نهمااز  )نیددو
 .شویمبهرمند آن  ىیاامز ازتا  انجام شوندقیقه باید د 21 تبه مد وهفته  در رشى سه باورز ىهاهند که فعالیتدمى
تبدیل  شماندگى زلویت اوبه  ورزشمانیکه ز .ین برنامه بکنیدا فصر را دىیاز ىهانیست که شما ساعت زمال ،نتیجهدر

  د،شو

یک خواهید شما میمانى که زنید است که بدامهم  بگنجانیم. نمادخو ىهابرنامه در را آننیم اتوما مى از رىبسیا
 ادفرانسبت به گذشته  نکنواببرید.  تلذ آن ازهم کنید که افر رایطى اشر را در خودتان شکل دهید،شى ورز دتعا

خانه به شما کمک در شى ورزسایل و وها اربزا. دارد دجوو دىیاز ىهابنتخاا .عالقمند هستند امندابه تناسب  ىبیشتر
نها عالقمند آکه به  را اردىست. موا همدآیر چند نمونه زقسمت  درهید. د منجاا لمنزدر را ورزشی ىهابرنامه ،مىکند
 ضافه کنید.ا دخو آورى بتا -سسترابه برنامۀ عملى  وعالمت بزنید ، هستید

 دیکن تنظیمروزانه را  یروادهیپبرنامه  کی. 

  دهید انجامرا  یی در یوتوپدئویو هایورزش. 

  سایت گانیرا تمرین های از Les Mills  استفاده کنیددر خانه. 

  با  نیرا به صورت آنال وگایYoga with Adrieneدیانجام ده. 

   یاهفته ۵برنامه strength and flexibility plan یخدمات بهداشت و سالمت مل )NHSدی)انجام ده. 

  کیلومتری با استفاده از  ٥با پیاده رویCouch to 5k running plan for beginners  خودتان را به چالش
 بکشید.

 ۱۰ دیانجام دهدر خانه  ورزش هوازی قهیدق. 

 
 

 ید.آمى  رفتارل بدنبا هنگیزا :نکنیدش موافر                   
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 کنید تهیهرا د خوب آورى تا -سسترانامه عملى بر

شما  اىبر رابیت اکه بیشترین جذ رىفتارپنج  ،سته امدآ در آنفعالیت هایى که و از ید ازنگاهى بیندد خوى هنمارافترچه دبه 

  .ضافه کنیدا ،صفحه بعد در د،خو آورى بتا -سسترابرنامه عملى  درکنید تا  بنتخاا دارد،
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 منب آورى تا -سستراعملى  مۀنابر
 
 

 
شدم نجاا  

 
؟همم دنجاآن را امانى زچه   

 
رىفتاى رهام گا  
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 منابع بیشتر

 
 و شوید زخمى اگر .کنید رفتار جنگ مقدم خط سرباز یک مانند بایستى شرمساري نکنید. شما کمک احساس به نیاز از "

 "کنید؟  مى کار چه بروید، راه دیگر سرباز کمک بدون نتوانید

 مارکوس ارئولیوس-
 

ی هااربزا خودتان را بهبود دهید. همچنیننی رواسالمت  توانید بوسیله آنهاوجود دارد که می دییار زبسیای هاراه 
 . وجود دارد شمااز حمایت برای  نیاوافر

 کنید که کسب را هاییرتمهاو کنید اری گذسرمایهن تادخوروی نید بر است تا بتوافرصت خوبی  کنونی وضعیت
 کند. میکمک ندگی ز در سراسرشما  به توانندمی

 

 :سته امددی آمنابع پیشنهااین  تی ازیر فهرسزبخش در 

 

 را شرکت کنید کرونا گیرآنالین مقابله با بیماری همه دورۀ رایگان. 

 فاصله اجتماعی به دلیل بیماری کرونا شرکت کنید. دوران برایهای رایگان آنالین مدیتیشن در دوره  

 .منابع و نکات مفید درمورد اضطراب حاصل از بیماری کرونا را از انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا مطالعه کنید 

  مطالعه کنید. روبرو شویم بحران کورونا اچگونه به طور موثر ب را با عنواندکتر راس هریس الکترونیکی رایگانکتاب 

 مطالعه کنید. ابزارهای روانشناسیرا از اهنمای رایگان زندگی با نگرانی و اضطراب در میان ابهام جهانی ر 

 را مطالعه کنید و اضطراب خوداستریدرک، تبدیل و کاهش استرس، رایتر بعمیق کندکاوچارچوب،  کتاب 

  تا  .است برای کمک به شما طراحی شده ، مجموعه جامع ابزارهای عملی کهاستفاده کنید روانی بهبودابزار جعبهاز
 .سالمت ذهنی خود را بهبود بخشید

  زیادی وجود دارند که در حال حاضر  رواندرمانگران درمانگر استفاده کنید.ی آنالین ما برای دسترسی به راهنمااز
کنید، ما شما را اگر شما از لحاظ روحی یا روانی احساس ناراحتی می .کنندتصویری کار می گفتگویاز طریق 

 .دیده باشیدیک متخصص آموزش از حمایتدریافت کنیم که به دنبال تشویق می
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 شما هستیمدات نتقادات و اپیشنها منتظر
 
 

شتنداگذ نمادربا ما  نشادخو ربکسانى که تجا متما زا  

کنیم.مى تشکر،  کمک کردند رکابکتا ینادر تهیۀ  و به ما   

 

 
های از کمک همکاری با شما برای ما بسیار مسرت بخش است و

 کنیم.شما برای هر چه بهتر شدن این کتاب صمیمانه استقبال می
 

 

 ؟ یددار ردىخوزبا رکا بکتا ینا دربارۀ یاآ
 ؟یددى دارپیشنهاى ما بعد ىهابکتااى برآیا 
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	اﺿﻄﺮاب اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و روانی ﻫﻤﺮاه است. ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﺿﻄﺮاب و ﺟﺴمی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﺑﺮاى سنجش ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴمی (آنچه که خود- استرس نامیده میشود) و ﻋﻼﯾﻢ رواﻧﻰ (آنچه به آن اضطراب میگوییم) از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ استفاده می شود. اﺿﻄﺮاب در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ حالت مجموعهای ...
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	ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻧﺤﻮۀ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﯿﺎر مؤثر اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ. در ﺑﺨﺶ دوم، به منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮد- اﺳﺘﺮس، ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺘﺮس- ﺗﺎبآورى ﺗﻬﯿﮥ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
	ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻧﺤﻮۀ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﯿﺎر مؤثر اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ. در ﺑﺨﺶ دوم، به منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮد- اﺳﺘﺮس، ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺘﺮس- ﺗﺎبآورى ﺗﻬﯿﮥ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

	وﻗﺘﯽ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰهایی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن هراس دارد (ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدآﮔﺎه و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه) .ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ معمولاً ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ دادن ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻫﻤﺮاه می ﺷﻮد. 
	پایش تهدید
	مثالها
	 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻋﻼﯾﻢ ﮐﺮوﻧﺎ را در ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ میکنید؟ 
	 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را پیگیری میﮐﻨﯿﺪ.
	ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ، از ﮐﻮه کاه ﻣﻰﺳﺎزد. 
	فاجعه انگاری
	ﻣﺜﺎلﻫﺎ
	 اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ دارید. فکر میکنید ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
	 اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﻰ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ است، اﻓﺮادى ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ از دﺳﺖ میدهید.
	باﯾﺴﺘﻰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ. ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ مسئله است ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎى واﻗﻌﻰ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎى ﻓﺮﺿﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. 
	ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎى ﻓﺮﺿﻰ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﮑﺎر" ﭼﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد اﮔﺮ" اﺳﺖ و معمولاً درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺎدى ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ. ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎى واﻗﻌﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. 
	نگرانی ﻓﺮضی
	اﮔﺮ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻌﺮض ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻓﺮﺿﻰ قرار دارید و ﺑﻪ ﺟﺎى ﺣﺎل، زﻣﺎن زﯾﺎدى را ﺻﺮف اﺗﻔﺎقﻫﺎى آﯾﻨﺪه ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ. 
	  ﻣﺜﺎلﻫﺎ
	 ﻣﻰ داﻧﻢ ﮐه ﺗﻤﺎﻣﻰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﻢ. اﻣﺎ اﮔﺮ وﯾﺮوس منتقل ﺷﻮد ﭼﻪ؟ 
	 اﮔﺮ ﮐﺴﻰ در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻦ از او ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮕﯿﺮم ﭼﻪ؟
	ﻣﺜﺎل ﻫﺎ 
	  ﻣﺜﺎلﻫﺎ
	قسمت دوم
	ابزارهایی که به شما در مدیریت اضطراب کمک می کند
	رژﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
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