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 مقدمه
مًال كنيم كابريم. فكر ميكنيم فقط خودمان از اين شرايط رنج ميداريم، اغلب فكر ميوقتي اضطراب 
ست دهند. اين دركه ديگران با قدرت و اعتماد به نفس به زندگيشان ادامه ميايم؛ در حاليآشفته و درمانده

. ها از ارتفاعضيترسند و بعها از عنكبوت ميشوند. بعضيي مردم دچار اضطراب مينيست! تقريباً همه
هاي پايين هستند. برخي ديگر از صحبت ها نگران نمرهها از سخنراني در جمع واهمه دارند و بعضيبعضي

 ها از تنهايي.هاي جديد هراس دارند و بعضيكردن با آدم

درماني، شناسيم. يكي از رويكردهاي روانهاي زيادي براي كاهش اضطراب ميخبر خوب اين است كه راه
) نام دارد. اين رويكرد به افرادي كه دچار اضطراب هستند كمك CBTويكرد رفتار درماني شناختي (ر

ه ها بي اينهايي در شما ايجاد كنند اما همهييهايي وجود دارند كه تواناكند. البته تكنيكزيادي مي
 د.نتمرين نياز دار

دهد چگونه به . اين كتاب به شما ياد ميتواند براي شما مفيد باشد، در اين كتاب آمده استآنچه مي
هاي كتاب ممكن است شما را مضطرب كنند. اين بعضي از تمرين اضطراب خود در اجتماع غلبه كنيد.

ي اضطراب اين است كه هرگز نبايد از آن اجتناب و دوري كرد. خبر خوبي است. زيرا يك چيز مهم درباره
 ايم.هاي كوچك طراحي كردهها را در گامود، آنتر شبراي آنكه انجام دادن تمرينات ساده

هاي اند. اين خوب نيست زيرا بيشتر نوجوانان، اضطرابها براي بزرگساالن نوشته شدهبيشتر كتاب
كنند. به همين دليل است كه وقتي جنيفر شانون به من گفت شديدتري نسبت به بزرگساالن تجربه مي

اي است و كامالً حرفه CBTار خوشحال شدم. جنيفر يك درمانگر است، بسيكتابي براي نوجوانان نوشته
 شان غلبه كنند.است تا بر اضطراب اجتماعيبه بسياري از نوجوانان كمك كرده

ي راهتان را با اطمينان بيشتري طي كنيد. اگر كنند نقشههاي كوچك اين كتاب به شما كمك ميگام
ي خوبي براي پيروزي در مقابل اين اضطراب كتاب نقشه شويد، اينوقتي با ديگران هستيد مضطرب مي

 ي كارهايي فكر كنيددارد. هر گام را جداگانه تمرين كنيد و هر بار، فقط يك گام به جلو برداريد. به همه
هايش را اجرا كنيد. ها را انجام خواهيد داد. اين كتاب را بخوانيد و گامكه وقتي اضطرابتان تمام شد، آن

 ها منتظرتان است.نفس و آرامش شما، جايي همين نزديكيبهاعتماد

دكتر كريستين اِي. پدسكي، دكتراي مشاوره، كاليفرنيا
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 معرفي
توانستيد يك دكمه را فشار دهيد و خجالت شما در يك چشم به هم زدن، برود پِيِ جالب نيست اگر مي

و ظاهر شدن در جمع با احساسي  كنندي شما چه فكر ميكارش؟ ديگر نگران نبوديد ديگران درباره
توانستيد راحت و آرام در جمع بنشينيد و همان كاري را انجام دهيد كه دوست ناخوشايند همراه نبود. مي
 دادند.داشتيد يا ديگران انجام مي

هاست اين بخشي از طبيعت ما انسان –توانيم به طور كامل از شرّ اضطراب خالص شويم متأسفانه ما نمي
ا ر طرشود، خي مغز ناميده ميترين بخش مغز ما كه ساقهكنيم. قديميي ما اضطراب را تجربه ميو همه

به كند و در برابر آن، واكنش ترس دارد. اين واكنش كه در بسياري از جانداران وجود دارد، احساس مي
ان را به شود. بدون ترس، خطرات زيادي در كمين ماست كه جانمعملكرد سيستم عصبي مربوط مي

اندازد. به عبارتي، ترس به زنده ماندن ما و نجات جانمان در شرايط خطرناك كمك زيادي مخاطره مي
 كند.مي

هاي خطر مناسب را توليد هاي اجتماعي، پيامسيستم عصبي ما طوري طراحي شده است كه در موقعيت
كنيم، مواقعي كه با فرد جديدي مالقات مي ها درموقع از خودمان دفاع كنيم. بيشتر ما آدمكند تا بتوانيم به

پرسد يا وقتي امتحان داريم، تنش و اضطراب را كمي مضطرب و نگران هستيم يا وقتي معلم درس مي
آورد. اگر وجود ميكنند كه مشكالتي بهكينم. اما بعضي افراد اضطراب خيلي زيادي را تجربه ميتجربه مي
تحمل است، اين كتاب براي هاي اجتماعي، زياد و حتي غيرقابلهاي شما، خصوصاً در موقعيتاضطراب

 است.شما نوشته شده
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1 

 كند؟آيا اضطراب شما را از اجتماع محروم مي
؟ يا كنندي شما چه فكر مييا وقتي در مدرسه، رستوران يا مهماني هستيد، نگرانيد كه ديگران دربارهآ

به شما  كنيد شايد مردم در حال خنديدنميد؟ آيا فكر رسيكنيد احمق و ناتوان به نظر ميفكر مي
زء آن زير باشيد؟ اگر بله، شما جكنيد بايد به خاطر چيزي كه هستيد، شرمنده و سربههستند؟ آيا فكر مي

 اند.بيست درصدي از نوجوانان هستيد كه دچار اضطراب اجتماعي شده

ي خود، در دوران نوجواني طبيعي ضاوت منفي دربارهكنند و قكه ديگران شما را مشاهده مينگراني از اين
خواهند خوب به نظر برسند. شوند و مياست. بيشتر نوجوانان در چنين شرايطي مضطرب و پرتنش مي

بودنِ شما در اجتماع باشد، به مراقبت نياز دارد  كه مانعِطوريبه ،شوداما وقتي اين حالت خيلي شديد مي
 و غيرعادي است.

اند كه هر چهار نفر دچار هاي ليزا، الكس، بِال و برندون معرفي شدهاي زير، چهار نوجوان به نامهدر شكل
هاي كند بدانيد اضطراب اجتماعي در موقعيتها كمك ميي شكلاضطراب اجتماعي هستند. مشاهده

 شود.مختلف چطور وارد عمل مي
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هايي را كه در شما آوريم. آناب اجتماعي هستند ميانداز اضطرهايي را كه راهدر اينجا بعضي از موقعيت
 كنند، عالمت بزنيد:اضطراب ايجاد مي

o جواب دادن به يا صحبت كردن با تلفن 
o جواب دادن به سؤاالت در كالس درس 
o  رسيدنپاز كسي سؤال 
o سؤال پرسيدن از معلم يا كمك خواستن از او 
o جمعي و ...رفتن به مهماني، گردش دسته 
o كردن در جمع خارش يا عرق 
o در جمع غذا يا خوراكي خوردن 
o .وارد شدن به اتاقي كه چند نفر در آن هستند 
o گزارش يا ارائه دادن درس در كالس 
o پيدا كردن دوست جديد 
o ...عكس گرفتن از خود در آتليه، مهماني و 
o دعوت از يك دوست براي مهماني 
o هاي گروهي در مدرسهانجام فعاليت 
o صحبت كردن با بزرگترها 
o جمعي شدنفتگو كردن و وارد يك بحث دستهگ 
o امتحان دادن 
o صحبت كردن با افراد جديد و ناآشنا 
o ارسال پيام، ايميل و ... براي طرح يك درخواست 
o استفاده از سرويس بهداشتي عمومي 
o ...راه رفتن مقابل صف كالس، سالن مدرسه و 
o ي كالسنوشتن روي تخته 

زا باشند. آيا به اين معناست كه شما اضطراب ما اضطرابهاي باال براي شممكن است برخي موقعيت
. براي نوجوانان، طبيعي است كه در اين موقعيت ها مضطرب شوند. خيلي از اجتماعي داريد؟ نه الزاماً

 شوند.ي بيشتر، برطرف ميكنند، با گذر زمان و كسب تجربههاي اجتماعي كه اضطراب ايجاد ميموقعيت
شويد و آيا اين مقدار اضطراب هاي مختلف چقدر مضطرب ميه شما در موقعيتي مهم اين است كنكته

 براي شما در حدي آزاردهنده است كه مانع موفقيت و پيشرفتتان شود؟



9 
 

هاي اجتماعي ظاهر شويد و حضور مهم است كه بتوانيد با وجود اضطراب، اجتناب نكنيد و در موقعيت
 داشته باشيد.

ب اجتماعي زندگي كنيد و از اجتماع اجتناب كنيد و مشكلتان را ناديده بگيريد. توانيد با اضطراالبته مي
گذارد. اگر فعالً در چنين هاي شما اثر منفي ميها و موفقيتاما اگر اين حالت ادامه يابد، بر موقعيت

 كند.وضعيتي هستيد، اين كتاب به شما كمك مي
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2 

 چرا من؟ اساس اضطراب اجتماعي
ري براي نجات دادن ما از خطرات است. دانشمندان اين روش را براي محافظت از خود استرس ابزا

 اندجنگ يا گريز داشته واكنشِ ،نامند. از هزاران سال پيش، موجودات زنده در برابر خطرمي» سازگاري«
 و مغز ما، مسئول مديريت اين واكنش است.

ونت وجود فدهد احتماالً در بدن عان ميمثل تب در بيماري جسمي. تب نش ؛استرس يك عالمت است
كننده شود. بنابراين، گرچه تب ناراحتد و سپس تب قطع ميكند عفونت از بين بروزشك كمك ميدارد. پ

و آزاردهنده است، اما ابزار مفيدي براي سالمتي ماست. استرس هم براي سالمت رواني ما مفيد است. 
 كنيم به گشتن به دنبال مشكل تا آنلنگد. بنابراين شروع ميدهد جايي از كار ميوجود استرس نشان مي

را برطرف كنيم. بنابراين، اگر به جاي توجه كردن به استرس، از آن اجتناب كنيم و آن را ناديده بگيريم، 
 شود.شود و باعث بروز مشكالت ديگر ميمشكل حل نمي

 
 و به عوامل مختلفي بستگي دارد.ها يكسان نيست ي آدمميزان توليد اضطراب و تنش در همه

 نقش ژنتيك
ي خانوادگي خود را بررسي كنيد و اطالعات توانيد با ژنتيك خود مبارزه كنيد. اگر تاريخچهشما نمي

ها به دست ها و خالهها، عمهبيشتري از وضعيت سالمت پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عموها و دايي
 راب اجتماعي نداشتهطكس در بستگان شما اضها داريد. ممكن است هيچآن هايي باآوريد، احتماالً شباهت

 هاي(در پيوست كتاب، با شكل ها را مشاهده خواهيد كردباشد اما احتماالً ردپاي انواع ديگري از اضطراب
 .ديگري از اضطراب آشنا شويد)
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گويند ها ميا پژوهشرد. امگويند كه اضطراب اجتماعي يك ژن مشخص داها نميهنوز مطالعات و پژوهش
 ها است.ها، انواع اضطراب بيشتر و شديدتر از ساير خانوادهعضي از خانوادهكه در ب

هاي ي اضطراب را در موقعيتي كساني كه در نزديكان و بستگان شما هستند و تجربهليستي از همه
 اند، تهيه كنيد.اجتماعي داشته

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 الگوپذيري از والدين

 
دهند؟ اگر والدين ها انزوا را به بودن در جمع ترجيح مياجتماعي نيستند؟ آيا آن آيا والدين شما چندان

جالتي و غيراجتماعي هستند، احتماالً برخي از عالئم اضطراب اجتماعي شما، الگوبرداري از رفتار خشما 
 والدينتان است.

 سيد.كنند، اينجا بنويها اجتناب ميهر موقعيت اجتماعي را كه والدين شما از آن

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 كنندهرويدادهاي ناراحت
ي فراموش كردن اسم يك ها داشته است. مثالً تجربههركسي، تجارب ناخوشايندي از بودن در جمع آدم

ي يك سخنراني ناموفق در جمع و توبيخ معلم يا خنديدن ه شدن بابت آن، تجربهزدجالتخنفر و 
 ها و هر اتفاق مشابه ديگري.كالسيهم

ته هاي مختلف داشهايي بابت حضور در جمعتواند باعث شود نگرانيوقايع دردناك زندگي شخصي شما مي
شوند يا در جاهاي ديگر ن مضطرب ميدادجوابها اگر در مدرسه ضعيف عمل كنند، از درسباشيد. بعضي

 كنند.هم احساس ضعف و خجالت مي

 جالت و ضعف در شما شده است، اينجا بنويسيد.ختجارب اجتماعي دردناك خود را كه منجر به احساس 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

كنند. يگذشته، ديگر تغيير نم توانيم به گذشته بازگرديم و آن را تغيير دهيم. اتفاقات بدِمتاسفانه نمي
ندگي گذشته روي ز . اما خبر خوب اين است كه اثرِكنندهاي شما هم تغيير نميبك تربيتي والدين و ژنس

   شما، قابل تغيير است. امروزِ
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 رفتار ي فكر، احساس،زنجيره
آيند. الكس سريعاً سرش را برگرداند و به سمت او مي شهايكالسياز هم چندتامتوجه شد كه الكس 

از كنار الكس گذشتند.  هاگردد. چند ثانيه بعد، آنوانمود كرد داخل كمد وسايلش به دنبال كتابي مي
 »خطر از بيخ گوشم گذشت!«الكس با خودش فكر كرد: 

يم اضطراب اجتماعي را مديريت كنيم، مجبوريم مقابلش بايستيم و دقيقاً چه اتفاقي افتاد؟ اگر بخواه
تر ي الكس خوانديد، مورد بررسي دقيقي اتفاقات را بررسي كنيم. پس بياييد آنچه را كه دربارهزنجيره

 قرار دهيم.

 ،همكالسانشالكس سرش را داخل كمد وسايلش برد تا از ديدن 
 اجتناب كند.

نجام ، اهاآنتوانست در برابر د كه الكس ميآيا اين بهترين رفتاري بو
صحبت با دهد؟ چرا الكس طوري رفتار كرد كه شانسش را براي 

كاهش دهد؟ اگر اين سواالت را از الكس بپرسيم،  هايشهمكالسي
شايد بگويد من يك كتاب الزم داشتم. اما اگر الكس كمي با خودش 

 هميشه او، وستانشدماالً متوجه خواهد شد كه ديدن تصادق باشد، اح
ل اش را با كلماتي مثحتي. شايد الكس بتواند اين ناراكندميرا ناراحت 
 :. يا شايد فقط بگويدزدگي و... توصيف كند، نگراني، احساس ناامني، دستپاچگي، هيجاناضطراب

 ».شايد ترسيدم«يا » كنم رخواستم از آن موقعيت رودررو شدن فرامي«

 

 احساسات
وييم گها سخن ميي هيجانات و هم عالئم بدني آنكنيم، دربارهتي از احساسات صحبت ميدر اين كتاب وق

هاست. در ادامه، ليستي از برخي احساساتي آورده شده است كه نوجوانان دچار و منظورمان هر دوي اين
 كنند:ها را تجربه ميخجالت، آن

 گريحماقت، تحقيرشده، خودسرزنش – گيآشفت

 ارزشي، نامناسب، خطاكار، ناايمنبي –دوم بودن درجه
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 شدهكس، رها شده، فراموشدوست داشتني نبودن، طرد شده، تنها و بي –تنهايي 

 نگر، بدبيندلسرد، منفي –نااميدي 

 رمندهشبد، گناهكار، به دردنخور،  –زده خجالت

 حال و حوصلهافسرده، غمگين، بي –ناراحت 

 خورده، شكستبيهودگي، پرخاشگر، ناكام –نااميدي 

 خوردهبردن، غبطه خوردن، فريبشكرَ –حسود 

 ريخته، آشفتههمگشته، بهگم –گيج و مبهوت 

 خورده، فروريخته، ناتوان و درماندهناراحت، ضربه –ديده آسيب

 طاقتآورده، بيعصباني، متنفر، جوش –خشمگين 

ي اين ت و هيجاناتمان داريم. همهاحساسات ديگري هم وجود دارند. ما صدها كلمه براي بيان احساسا
ها هم عالئم بدني دارند كه بسياري از اضطرابي انواع كنند. همههيجانات، تجاربي در بدنمان ايجاد مي

 -ها مشتركند. آيا تاكنون پيش آمده است كه نگران باشيد مردم عالئم بدني اضطراب شما را ببينند؟ آن
ها، سرد شدن پلك چشم، لرزش صدا، به هم ماليدن دست شِرشدن، پَ خمثل عرق كردن، لرزيدن، سر

ي خودتان نگران باشيد، مغز شما پيام ها، ... وقتي از قضاوت مردم دربارهها، عرق كردن كف دستدست
هاي كند به توليد نشانهرساند. بدن شما هم شروع ميكند و اين پيام را به بدنتان ميخطر دريافت مي

 اند.آمده ي بعدفحهصاضطراب كه در شكل 

گرچه عالئم بدني اضطراب، بيشتر از احساس دروني اضطراب قابل مشاهده هستند، اما بيشتر توسط 
شوند. برخي ها اصالً توسط ديگران ديده نميشوند. در واقع بسياري از آنخودتان مشاهده و ادراك مي

 شدن.پريدگي يا سرخ هم قابل مشاهده هستند؛ مانند: لرزش صدا، رنگ
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و اما برگرديم به الكس و داستانش. احساس اضطراب و تنش الكس چطور ايجاد شد؟ چه چيزي باعث شد 
الكس احساسي داشته باشد كه ترجيح دهد خودش را سرگرم كمد لباسش نگه دارد؟ اگر الكس نتواند 

هميشه همين حالت  اهآندانم، اما نمي«اش را ببيند، در جواب اين سوال خواهد گفت: احساسات واقعي
گذرند كه خيلي اگر اضطراب اجتماعي داشته باشيم، افكاري از ذهن ما مي ».دنكنفرار را در من ايجاد مي

ي رسد اين افكار، اتوماتيك و غيرارادي هستند. بياييد به صحنهرسند. به نظر ميآشنا و تكراري به نظر مي
 ببينيم كه در ذهن الكس چه گذشته است. ، با حركت آهسته نگاه كنيم ودوستان الكسورود 

ي فكري ايجاد شد و افكار اتوماتيك، احساس شد، يك زنجيره هايشهمكالسيوقتي الكس متوجه ورود 
ضاوت ي قاضطراب را در الكس ايجاد كردند. شكل كلي اضطراب اجتماعي نوجوانان معموالً به نگراني درباره

داشتني كنند: خطر دوستاحساس خطري را در ذهن فعال مي شود. اين افكارمنفي ديگران مربوط مي
 كنيم؛ همانكنيم؟ معموالً فرار ميكنيم، چه مينبودن، طرد شدن، تنها ماندن و ... وقتي احساس خطر مي

 كاري كه الكس انجام داد: فرار كرد (اجتناب كرد).
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 رفتار
 ترسد ازالكس مين واكنش، اجتناب است. تريشوند، رايجهاي اضطراب مواجه ميوقتي مردم با موقعيت

 انشدوست. اگر خودش را به كمد وسايلش سرگرم كند، خطر مواجهه با ديگران او را توانمند نداننداينكه 
اش حل سريع است. و مشكل چيست؟ اينكه در دراز مدت، الكس به خواستهاز بين خواهد رفت. اين يك راه

 – هاي خودارتباط اجتماعي با ديگران و معرفي كردن توانمنديعني ي –خواهد رسد و آنچه را كه مينمي
كند و حل سريع و اجتناب از موقعيت، الكس احساس تنهايي و ناكامي ميدهد. با اين راهاز دست مي

 شود.غمگين و افسرده مي

 ي مغزتان شما را مديريت خواهد كرد!ي مغز خود را مديريت نكنيد، ساقهاگر ساقه
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اي اتوماتيك، اضطراب و احساسات ناخوشايند و در نهايت رفتار اجتنابي، سه بخش اصلي زنجيرهافكار 
 كنند.هستند كه اضطراب اجتماعي را توليد مي

 

 بينيد:رفتار ليزا را مي –احساسات  –ي افكار اي از زنجيرهدر ادامه، خالصه

 

 هستم.: من هيچ چيزي براي گفتن ندارم. من غيرعادي و عجيب فكر

 : ناامني و آشفتگياحساس

 گيري از جمع: سكوت و كنارهرفتار
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كنند كه شما چيز زيادي ي چيزي صحبت ميآيا تاكنون شده است با گروهي از افراد باشيد و درباره
 دانيد؟ موضوع چه بود؟اش نميدرباره

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 چه اتفاقي افتاد؟

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 : شما در آن موقع چه فكر كرديد؟فكر

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 : چه احساسات و هيجاناتي داشتيد؟احساس

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 : چه كرديد؟رفتار

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 

 



19 
 

 حاال به موقعيت بِال توجه كنيد.

 
 رفتار بال را توضيح دهيد؟ –احساس  –ي فكر توانيد زنجيرهآيا مي

 ...................................................................................................................................................................................: فكر

 ...........................................................................................................................................................................: احساس

: رفتار
................................................................................................................................................................................. 
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 ايد خودتان را معرفي كنيد.هايي فكر كنيد كه مجبور بودهبه زمان

 ي اين موقعيت چه بود؟افكار شما درباره بييشترين: فكر

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

: چه احساسي داشتيد؟ هر عالئم بدني را كه ناشي از اضطراب و ترس از معرفي در جمع بود، احساس
 بنويسيد.

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 ن ديده شدن اضطرابتان توسط ديگران بوديد؟ در اين باره چه كرديد؟: رفتار شما چگونه بود؟ آيا نگرارفتار

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 ا توجه كنيد.اكنون به موقعيت اليش
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 را بنويسيد.ا رفتار اليش –احساس  –ي فكر نجيرهز

 ...................................................................................................................................................................................: فكر

 ...........................................................................................................................................................................: احساس

 ................................................................................................................................................................................: رفتار

هاي حضور ديگران دشوار باشد و ا، براي شما هم ممكن است مواجه شدن با برخي از موقعيتاليشمانند 
ر را برايش ي زيها فكر كنيد و زنجيرهبه يكي از اين موقعيت .افكار و احساسات ناخوشايندي را تجربه كنيد

 تكميل كنيد.

 ي ديگران فكر كرديد؟آوري دربارهر آن موقعيت به چه چيز هراس: دفكر

............................................................................................................................................................................................. 

 وقتي اين افكار را داشتيد، چه احساسي پيدا كرديد؟: احساس

............................................................................................................................................................................................. 

 اين افكار و احساسات، چه رفتاري داشتيد؟ي : در ادامهرفتار
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............................................................................................................................................................................................. 

نان افتد. با چرفتار با سرعت خيلي زيادي اتفاق مي –احساس  –ي فكر جيرهزا، زنهاي اضطرابدر موقعيت
توانيم آن را متوقف كنيم. اما آيا اين مسأله به اين رسد در كنترل ما نيست و نميسرعتي كه به نظر مي

از چيزهايي كه دوست داريد اجتناب كنيد؟ قطعًا  ،ي عمرتانمعناست كه شما محكوم هستيد در بقيه
 طور نيست.اين

 پس». ترين اتصال آن استي قدرت ضعيفقدرت يك زنجيره، به اندازه«گويد: ي معروف مييك جمله
هاي هاي مربوط به اضطراب اجتماعي از نزديك نگاه كنيم. اگر بتوانيد اتصالي واكنشبياييد به زنجيره

از آن،  اتصال را هم بيابيد و پسترين توانيد روش شكستن ضعيفي خودتان را شناسايي كنيد، ميهرنجيز
 زنجير پاره خواهد شد.

آور را براي خودتان نوشتيد. به آن صفحه برگرديد هاي اضطرابكتاب، ليستي از موقعيت 12ي در صفحه
فكر  يها را انتخاب كنيد و تالش كنيد براي هر كدام، زنجيرهو به ليست نگاهي بيندازيد. دو مورد از آن

 بنويسيد. رفتار –احساس  –

 ...................................................موقعيت يك: ..................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................فكر: 

 ............................................................................................................................................................................احساس: 

 ..................................................................................................................................................................................رفتار: 

 

 ....................................................................................................................................................موقعيت يك: .................

 ....................................................................................................................................................................................فكر: 

 ............................................................................................................................................................................احساس: 

..................................................................................................................................................................................رفتار: 



23 
 

4 

 ي افكارتان درست نيستندآميز: باور كنيد همههاي مصيبتدشواري

 

تان و بيني هددكنيد. اين آينه، شكل شما را تغيير ميي فانتزي به خودتان نگاه ميور كنيد در يك آينهتص
دهد. شما تر يا خيلي بلندتر از آنچه كه هستيد، نشان ميرا بزرگ، شكمتان را چاق و قدتان را خيلي كوتاه

كنيد؛ طور نيستيد. پس آن را باور نمييندانيد كه واقعاً اكنيد ولي ميبه تصوير خودتان در آينه نگاه مي
 ي تفريحي دارد.بلكه فقط برايتان جنبه

اقعي ي فانتزي هستند. يعني به طور غيرووقتي مضطرب يا ترسيده هستيم، افكار ما دقيقاً بازتاب يك آينه
ي يافتهشكلغييرشود كه شما اين افكار تكنند. تا اينجا، اشكالي ندارد اما مشكل آنجايي شروع ميتغيير مي

 كنيد.عي را باور ميقغيروا

كنم كه براي افراد دچار اضطراب اجتماعي عرفي ميا مرايج ر شناختيدر اين بخش از كتاب، شش خطاي 
به كردن اند، غلدهيد كه افكارتان چگونه تغييرشكل دادهوس هستند. وقتي تشخيص ميمخيلي آشنا و مل

 شود.تر ميها سادهبه آن

 سازيهفاجع - 1
طراب انداز اضوقتي يك موقعيت راه» از اين بدتر چي ميشد؟«پرسند: ايد كه گاهي مردم مياحتماالً شنيده

پذير حتي اگر صدها حالت ديگر هم امكان ؛كندافتد، ذهن شما به بدترين اتفاق ممكن فكر مياتفاق مي
اگردي را براي درس پرسيدن صدا گويند. وقتي معلم شمي» سازيفاجعه«ي تفكر به اين نحوهباشد. 
چيز بلد نيستم. معلم عصباني من هيچ«سازي كند. يعني مثالً فكر كند: زند، او ممكن است فاجعهمي
ندازد و والدينم را ايخندند. مرا از كالس بيرون مها به من ميي بچهزند و همهشود و سرم داد ميمي
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اند، تاكنون چندبار ميان صدها باري كه از شما درس پرسيدهاين بدترين حالت ممكن است. از ». خواهدمي
 برايتان چنين اتفاقي افتاده است؟

 سازي پرداختيد.موقعيتي را توصيف كنيد كه به فاجعه

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 بدترين چيزي كه ممكن بود اتفاق بيفتد چه بود؟

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 هاي ديگري ممكن بود؟از بدترين اتفاق ممكن، چه اتفاق غير

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 شود؟كنيد، چه تغييري در احساس شما ايجاد ميهاي ديگر فكر ميوقتي به حالت

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 سازيناارزنده – 2
افتد، آيا آن را تصادف يا شانس وقتي اتفاق خوبي برايتان مي

كند، آيا فرض را بر اين ناميد؟ وقتي كسي از شما تعريف ميمي
د؟ كنخواسته به شما لطف كند، يا تعارف ميگذاريد كه ميمي

كنيد، اگر به جاي قضاوت كردن وقتي با كسي صحبت مي
تان فكر كنيد، احساس بهتري المهي خودتان، به مكدرباره

ها وقتي از بريد. حتي بعضيخواهيد داشت و بيشتر لذت مي
ند: كنبرند با خودشان فكر ميصحبت كردن با كسي لذت مي

خب، بله. اين فرد آدم خوبي است و احساس خوبي در من ايجاد «
آيد. اين يك نفر، چه ان نميطور نيست و افراد زيادي هستند كه از من خوششكند. اما هميشه اينمي

 ».تأثيري دارد؟ هيچي

نفستان مشكل خواهد بود. در ادامه، موقعيت گيريد، حفظ اعتمادبههاي خودتان را ناديده ميوقتي موفقيت
 خوانيد. او صداي قشنگي دارد، اما خودش اين را باور ندارد.سيدني را مي
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 شما تعريف و تمجيد شود؟ آن را توصيف كنيد.ايد كه از آيا تاكنون در موقعيتي قرار گرفته

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 ارزش كرديد؟ چگونه؟آيا شما اين موقعيت را بي

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

ها يك عينك بدبيني نسبت افتد كه آنهاي اضطراب اجتماعي نوجوانان، معموالً مواقعي اتفاق ميموقعيت
ت كنند تا به خودشان ثابافتد، طوري برداشت ميزنند و انگار هر اتفاقي را كه ميبه خودشان به چشم مي

ختلف، چيزهاي ناخوشايند هاي اجتماعي مداشتني و مورد قبول نيستند. هميشه در موقعيتكنند دوست
چيز عليه شماست، هم وجود دارد و منظور من اين نيست كه واقعيت را ناديده بگيريد. اما اينكه همه

 مطمئناً واقعيت ندارد.

 كند؟چيز را بدتر ميگيريد كه همههايي فقط شرايطي را در نظر ميشما در چه موقعيت

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 برچسب زدن - 3
م با اسمثالً زا هستند. اما كلمات واقعاً آسيب ،چوب و سنگ ممكن است فقط استخوان شما را بشكنند

ودتان خكنيد. ولي شايد حواستان نيست كه با اسم گذاشتن روي ها را تحقير ميگذاشتن روي ديگران، آن
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ه ي در سالن مدرسكنيد. كتابمي بهم، خودتان را تحقير و تخري
پا چلفتي! واي دست«گوييد: ميافتد و به خودتان از دستتان مي

اما آيا شما هميشه دست و پا چلفتي ». كننداالن همه نگاهت مي
 هستيد؟

ي ورزشي به معناي بازنده بودن نيست؛ باختن در يك مسابقه
به معناي باختن در يك مسابقه است. اين ربطي به شخصيت 

چسبند و به آن به شخصيت شما مي» هابرچسب. «شما ندارد
ها را به كل شخصيت ها كه موقعيتزنند. اين برچسبآسيب مي

ده شبلكه يك فكر تحريف ؛كنندطوري كه واقعاً هستيد توصيف نميدهند، شما را آنشما تعميم مي
 كنند.ي خودتان ايجاد ميدرباره
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هاي اجتماعي به خودشان برچسب بزنند. ها در موقعيتشود آناضطراب اجتماعي نوجوانان اغلب باعث مي
 كنيد؟ دورشان خط بكشيد.ها را استفاده ميشما، كداميك از اين برچسب

دست و پا چلفتي نااميد احمق

عرضهبي ناتوان ارزشبي

احساساتي و ضعيف انگيزرقت بازنده

كنندهكسل ابلهزانگينفرت

رواني بيمار ازكارافتاده نادان

 بودن نورافكنزير  – 4
 كند كه صدايشگويد، فكر نمييك بازيگر هنگامي كه ديالوگش را مي

هاي زيادي را در رسد. وقتي يك هنرمند سيرك توپچطور به نظر مي
ور هايش چطكند كه دستگيرد، به اين فكر نميچرخاند و ميدستانش مي
ه اين زند، بوپ ضربه ميرسند و وقتي يك بازيكن تنيس به تبه نظر مي
 كنند و چه نظريي توپ زدنش چطور فكر ميدرباره مكند كه مردفكر نمي
 دهند.ها فقط كاري را كه بايد، انجام ميدارند. آن

ي خيل نورافكنطور است. فرض كنيد يك هاي زندگي ما هميني لحظههمه
هيد بگيريد، توجه و تمركز بيشتري داريد درا به سمت كاري كه انجام مينورافكن بزرگ داريد. وقتي سر 

را روي كن نورافشود. اما وقتي به جاي فعاليت، گيريد و عملكردتان بهتر ميي بهتري ميو بنابراين، نتيجه
 شود. وقتي ازتر ميشود و عملكردتان ضعيفخودتان نگه داريد، توجه و تمركز الزم روي كار ايجاد نمي

ان، ي راه رفتنتنيد؛ نه خودتان! اگر حواستان به خودتان، نحوهكها نگاه ميينشويد، به ماشخيابان رد مي
 بينيد و اين خطرناك است.هايتان و افكارتان باشد، خيابان را نميلباس

: را جاي درستي نگه داريدنورافكن هاي مديريت اضطراب اجتماعي اين است كه سر بنابراين، يكي از روش
يك فعاليت اجتماعي، حواستان به فعاليت باشد نه خودتان يا ديگران يا هر چيز يعني هنگام انجام دادن 

 ديگر.

نفس متفاوتي دارد. اما بيشتر مردم وقتي اتفاق ناخوشايندي هاي مختلف، اعتمادبهكسي در زمان هر
غيير ودتان ترا به اختيار خنورافكن ي توانيد زاويهكنند. شما ميافتد، كمي بعد آن را رها ميبرايشان مي

دهيد. البته نور انداختن روي برخي چيزها و در تاريكي نگه داشتن چيزهاي ديگر، به معناي اجتناب از 
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د روي خواهيها نيست. بلكه فقط به اين معناست كه شما با آگاهي و انتخاب، تصميم بگيريد كه ميآن
ي سخنراني كالسي شما، ان دربارههايي تمركز كنيد. مثالً شما به جاي تمركز روي افكار ديگرزچه چي

كند، ممكن است اصالً سخنراني شويد. اما كسي كه اجتناب ميگوييد متمركز ميروي مطالبي كه مي
 نكند.
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 بوديد.نورافكن موقعيتي را توصيف كنيد كه انگار شما زير 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 گيريد، چه تصوراتي در ذهنتان داريد؟وقتي در مقابل ديگران قرار مي

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 احساسي داريد؟وبرتان در حال نگاه كردن به شما هستند، چه هاي دوراز اينكه بدانيد آدم

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

را بچرخانيد و تصور كنيد هركسي مشغول انجام كار خودش است، چه احساسي پيدا نورافكن اگر سر 
 كنيد؟مي

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 خوانيذهن – 5
كنند، ببينيد و تصور كنيد ديگران مدام شما را نگاه مينورافكن اگر عادت داشته باشيد خودتان را زير 

ي خودتان بخوانيد و فكر كنيد راجع به شما، چه افكار و احساساتي ها را دربارهطبيعي است كه ذهن آن
گذرد، كه از كسي بپرسيد در مغزش چه ميشود. يعني بدون اينخواني گفته ميدارند. به اين حالت، ذهن

ي شما چه فكرهاي بدي دارند. شما هيچ قدرت مافوق بشري ر كنيد كه حتمًا دربارهكحدس بزنيد. مثالً ف
نداريد و توانايي خواندن ذهن ديگران را هم نداريد. بنابراين، فكر كردن به اينكه در ذهن ديگران چه 

 ر تحريف شده و نادرست است و واقعيت ندارد.ك فكيگذرد، چه خوب چه بد، فقط مي
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حد زيادي  افتد، تاتان مطمئن باشيد، اتفاقاتي كه در محيط اطرافتان ميخوانيو وقتي خيلي به نتايج ذهن
را با هم داشته باشيد. تحمل شرايط  شناختيشود. حاال تصور كنيد چند تا از اين خطاهاي آزاردهنده مي

 آميز خواهند بود.هاي اجتماعي زيادي اضطرابعيتشود و موقخيلي دشوار مي

 
 فردي را كه باعث اضطراب شما شد، توصيف كنيد.يك موقعيت بين

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 گذرد؟كرديد كه در ذهن آن فرد چه ميفكر مي

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 خواني چه احساساتي بود؟ي اين ذهننتيجه

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 گرايي اجتماعيكمال – 6
گرايي اجتماعي، فقط دو معنا وجود دارد: يا شما فردي بسيار باهوش، بسيار زيبا، جذاب، براي كمال

چيز ناراحت حريف هستيد كه از هيچفنچيزدان و همهدوست، مهربان، فداكار، همهطبع، مردمشوخ
كننده، احمق و نادان، فردي خسته شويد و هيچ انتقادي از ديگران در ذهنتان وجود ندارد، يانمي

ي افراد جامعه، ها حقيقت ندارد. همهكدام از اينداشتني هستيد. هيچخُردكن، زشت و غيردوستاعصاب
 طوريد!بين اين دو حالت هستند. هركسي، چند نقطه قوت و چند نقطه ضعف دارد. شما هم همين

 ايد شما را تحسين كنند، قطعاً بايد خودتان را خيليوقتي تفكر شما اين باشد كه در هر شرايطي، ديگران ب
آل به نظر برسيد كه هرگز ممكن نيست. هيچ آل تصور كرده باشيد يا تالش كنيد كه هميشه ايدهايده

جالت اي جز خكس از نظر اجتماعي كامل نيست و اينكه بخواهيد يك انسان كامل اجتماعي باشيد، نتيجه
 و شرمندگي ندارد.

 
 كند. اين مثال را بخوانيد:گرايي اجتماعي در ذهن شما چطور عمل ميدهم كه كمالوضيح مياينجا ت

 .»طبعي نيستماي گفتم، آدم شوخمزهچون جوك بي«
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 ي زير را كامل كنيد:گرايانهحاال سعي كنيد افكار كمال

 ......................................................چون يك نفر به لباس من خنديد، من .........................................

 چون كسي از من دعوت نكرد كه به مهماني بروم، من .....................................................................

 ..................................................................چون او جواب پيامم را نداد، من ...........

 ي خودتان پر كنيد.گرايانههاي زير را با افكار كمالحاال جمله

 ......................................................چون ...............................................................................................، من .....................

 ......................................................چون ...............................................................................................، من .....................

 ...............................، من ...........................................................................چون ................................................................

 ......................................................چون ...............................................................................................، من .....................

 ......................................................چون ...............................................................................................، من .....................

ي ارهترين قضاوت دربگذارد. اين غيرمنصفانهكردن باقي نميگرايي اجتماعي هيچ راهي براي اشتباه كمال
خودتان است كه هيچ حقي براي اشتباه كردن به خودتان ندهيد. شما با اين تفكر، بيشترين آسيب را به 

 تري به اين شرايط خواهيم داشت.زنيد. در بخش بعدي، نگاه دقيقخودتان مي
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5 

 ردبگراي اجتماعي راه به جايي نميكمال
گرايي اجتماعي وقتي تبديل به آوريد؟ كمالو رفتار را به خاطر مي ين فكر، احساسب نزديكآيا ارتباط 
هاي اجتماعي شود. و شود كه اضطراب زيادي ايجاد كند و منجر به اجتناب شما از موقعيتمشكل مي

 ها براي شما مهم باشند.تر خواهد شد اگر اين موقعيتمشكل بزرگ

ارت هر عب نيد.گرايي اجتماعي خود را تخمين بزي كمالكند درجهبندي به شما كمك ميرجهاين تمرين د
ي . سپس جمع نمرات را در قسمت نمره= كامالً موافق 5= كامالً مخالف و  1بندي كنيد. درجه 5تا  1را از 

 كل بنويسيد.

 .دار باشدگويم، بايد براي همه جالب و خندهوقتي جوك مي...........

 كنند مشكل دارم.وق بزنم، مردم فكر ميپاگر يك كلمه را با لكنت بگويم يا تو...........

 كنند احمق هستم.گويم اشتباه باشد، مردم فكر مياگر چيزي كه مي...........

 اند.ها برايم مهم نبودهاگر اسم كسي را فراموش كنم به اين معناست كه آن...........

 كنم.اگر كسي از لباسم انتقاد كند، نسبت به آن لباس احساس بدي پيدا مي...........

 دهد مهارت كالمي ضعيفي دارم.هاي ناشيانه در مكالمه نشان ميسكوت...........

 ام.اگر چيزي بگويم كه كسي سوءبرداشت كند، تقصير من است؛ زيرا درست توضيح نداده...........

 نفس به نظر برسم.سخنراني كالسي دارم، بايد كامالً آرام و بااعتمادبهوقتي يك ...........

اند)، ديگران فكر هايم عرق كردهشوند (مثالً كسي بفهمد دستهايم ديده اگر اضطراب...........
 كنند آدم ضعيفي هستم.مي

 ي كلنمره...........
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ي نمره 45ز مجموع ي علمي نيست؛ اما ادست آمده، يك نمرهي كل بهنمره
گرايي دهد كمالدست آوريد، نشان ميي باالتري بهممكن، هرچه نمره
 تر و بيشتر است.اجتماعي شما قوي

ي دهندهها نشاناين عبارت«همين االن ممكن است به خودتان بگوييد: 
گرا گرا نيستم. واقعيتگرايي نيستند؛ بلكه واقعيت هستند. من كمالكمال

ي ها نمرهي آدمآيد. همهمردم از چيزهاي خوب خوششان مي يهستم. همه
 ». را دوست دارند. مگر نه؟ 20

هاي اجتماعي به خودتان فرصت اشتباه كردن ندهيد، به اينكه در موقعيت
ها از آن -ها را به دست نياوريد اين معناست كه ناچاريد خيلي از تجربه

هاي كامل باشيد. افرادي كه سال توانيدكنيد به اين علت كه نمياجتناب مي
و  شان كمترهاي اجتماعياند. به مرور زمان، فعاليتگرايي به اجتماع نگريستهزيادي با يك نگاه كمال

 شود.كمتر مي

نگاه كنيد. اينكه ببينيد ديگران هم كامل نيستند، به شما كمك  رفتارهاي واقعي ديگران در اجتماعبه 
گرايي كمال تر به خودتان داشته باشيد.تر بپذيريد و نگاهي واقعيرا راحت كند كامل نبودن خودتانمي

 ود.شارزشي ميكند و منجر به افسردگي و احساس بينيافتني ايجاد مياجتماعي، يك استاندارد دست

 يد. بده 5تا  1اي بين ها، نمرهي آينده، به دوستان و آشنايانتان نگاه كنيد و به عملكرد آندر طول هفته

 خيلي بد موقعيت
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 العادهفوق
5 

      گفتن جوك
      ي يك موضوعگفتگو درباره

      ظاهر
      لحن صحبت كردن

      ي راه رفتننحوه
      ي نشستننحوه
      ي غذا خوردننحوه
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 ارزش واقعي شما

دوست داشته باشند؟ اينكه هرگز طرد  چه چيزي براي شما مهم است؟ اشتباه نكردن؟ اينكه همه شما را
 .كنندگرايي اجتماعي چيزي است كه اكثر افراد خجالتي بيش از حد روي آن تمركز مينشويد؟ كمال

زيرا نگران است چيز جالبي براي گفتن نداشته  ،كنداجتناب مي ي خودشدربارهالكس از صحبت كردن 
ترين چيز در زندگي الكس اين است كه هرگز عجيب كننده و عجيب به نظر برسد. آيا مهمباشد يا كسل
تر الشادتر و خوشح اش است، پس چرا اوالكس در زندگيكننده نبودن، هدف اصلي اگر كسلبه نظر نرسد؟ 
كه كننده نيست! براي آنوقت كسلبه هر حال، الكس با اجتناب از صحبت كردن، هيچ –رسد؟ به نظر نمي

اش را پيدا كند، بياييد تمرين زير را براي الكس درنظر هاي واقعي زندگيبه الكس كمك كنيد تا ارزش
 بگيريم.

ت شناسد، قرار اساش است. در مهماني، يك نفر كه الكس را خوب ميسالگي بيستالكس در جشن تولد 
 گويد:او ميي او صحبت كند و بگويد كه از بودن با الكس چه احساسي دارد. درباره

 

 .»داشتنيهروم و دوستالكس يه آدم آ«

بت ي او صحشناسد، قرار است دربارهاش قرار دارد. نامزد الكس كه او را خوب ميالكس در تولد سي سالگي
 گويد:او ميكند و بگويد كه از بودن با الكس چه احساسي دارد. 
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 همين! و ديگر هيچ!». داشتنيهالكس يه آدم آروم و دوست«

 

ش يكي از فرزندان. كنار او هستند الكسفرزندان  و اش قرار دارد. همسرگيسالشصت كس در تولد لحاال ا
 . و باز هم هيچ!»داشتني هستي، تو يه آدم آروم و دوستپدر« :گويدميبه او 

 

حاال بياييد يك سناريوي ديگر را بررسي كنيم. االن جشن تولد بيست سالگي الكس است. در مهماني، 
ي او صحبت كند و بگويد كه از بودن با الكس چه ناسد، قرار است دربارهشيك نفر كه الكس را خوب مي

 گويد:احساسي دارد. او مي

 ».هاي خاص خودت رو داريطبع هستي و شيطنتمن خيلي باهات راحتم الكس. تو مهربون و شوخ«
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رين آدم تهمالكس، تو م«گويد: حاال تولد سي سالگي الكس است. الكس كنار نامزدش ايستاده است. او مي
 ».ندگيم دارمزي ترين آدمي كه در همهترين و روراستزندگي من هستي. صادق

ت و اساش ايستادهسالگيش قرار دارد. الكس كنار همسر، فرزندان و دو نوه شصتو اكنون الكس در تولد 
بودن كنار تو الكس ما هميشه از «گويد: اند. همسر الكس به او ميدوستان زيادي به تولد او دعوت شده

. »كنيوقت احساس نكردم كه داري نقش بازي مييم. چون تو خودِ واقعيت هستي و من هيچاهلذت برد
خواد در پدر، تو هميشه الگوي خوبي براي من هستي. من دلم مي«گويد: و يك از فرزندان الكس مي

 ».مپيشرفت كن يرم تااز اشتباهاتم درس بگ زندگيم مثل تو شجاع و درستكار باشم و سعي كنم كه

 نگاهي بيندازيم.اش گفتند، به كلمات و صفاتي كه دوستان و آشنايان الكس دربارهبياييد 

 :در داستان اول

 آرام 
 داشتنيدوست 

 و در داستان دوم:

 مهربان 

 طبعشوخ 

 فردهاي منحصربهداراي شيطنت 

 صادق 
 روراست و صميمي 

 فردي مهم در زندگي 

 بخشلذت 
 شجاع 
 درستكار 
 تالش و پيشرفت اهل 
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در داستان دوم، هاي واقعي الكس هستند. ها، ارزشها براي الكس، معنايي بيشتر از كلمه دارند. ايناين
 دو نكته وجود دارد:

 افراد بيشتري دور و بر الكس هستند و او احساس تنهايي كمتري دارد. .1
 شناسند.افراد، با صفات مثبت بيشتري او را مي .2

خواهد هميشه گرايي اجتماعي دارد. او ميدچار اضطراب اجتماعي است و كمال در داستان اول، الكس
ند. كها اجتناب ميكند و از خيلي موقعيتعالي به نظر برسد و بنابراين، خيلي جاها خودش را محدود مي

ايم الكس بر اضطراب اجتماعيش غلبه كرده است و با خود واقعيش در جمع در داستان دوم، فرض كرده
نابراين، شود. بكند و آشنا ميكند و با افراد بيشتري صحبت ميشود. بنابراين، كمتر اجتناب ميهر ميظا

هاي ها ارزشبرند. اينشناسند و از بودن با او لذت ميهاي وجودي الكس را بهتر ميديگران هم ارزش
انند ي انساني مبرجستهواقعي الكس هستند: خانواده، داشتن دوستان و آشنايان بيشتر، داشتن صفات 

اش صداقت و روراست بودن. اگر الكس سرش را توي كمد وسايلش نگه دارد و از ارتباط با افراد مهم زندگي
 هايي را تجلي خواهد داد؟اجتناب كند، آيا چنين روزهايي را خواهد ديد و چنين ارزش

 !نوبت شماستحاال 

انجام دهيد.  ي خودتانهمين تمرين فكري را دربارهسعي كنيد 
هايتان را ببنيديد و تصور كنيد كه در جشن تولد بيست سالگي، چشم

خواهد در آن سالگي خود هستيد. دلتان مي شصتسي سالگي، و 
ي شما چه بگويند و شما را چطور انساني ها، مردم دربارهزمان

خواهد همكاران، همسر، فرزندان بشناسند؟ تصور كنيد كه دلتان مي
 تان چه بگويند؟ميمي شما، دربارهو دوستان ص

شماست. بهترين چيزهايي كه مردم  تولد بيست سالگي جشن
 :دانند اين است كهي شما ميدرباره

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 دانند اين است كه:ي شما ميي شماست. بهترين چيزهايي كه مردم دربارهجشن تولد سي سالگ

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 انند اين است كه:دي شما ميسالگي شماست. بهترين چيزهايي كه مردم درباره شصتجشن تولد 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

خواهد مردم هاي وجودي شما چه خواهند بود؟ يا بهتر است بپرسم دلتان ميها، ارزشبراساس اين نوشته
 ها را بنويسيد.ي وجودي بشناسند؟ آنهاشما را با كدام ارزش

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 براي تنظيم رفتارهاي اجتماعي خود بهره بگيريد. ،هاي وجودياين ليستِ ارزش از توانيدشما مي
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توانند به شما كمك كنند در ها ميآننما در زندگيتان باشند. توانند مثل يك قطبهاي شما ميارزش
گرايي هاي شماست و جنوب، جهت كمالشخواهد. شمال، جهت ارزجهتي حركت كنيد كه قلبتان مي

ه جايي ككنيد، احساس آرامش و امنيت بيشتري داريد، اما به آناست. وقتي به سمت جنوب حركت مي
 رسيد.خواهد، نميقلبتان مي
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 هاكردم؟ بررسي حقايق و ارزيابي ارزشبه چه فكر مي
احساس ما، رفتارمان  وكند د ميكنيم احساس ما را ايجااگر آنچه كه فكر مي

ي توليد اضطراب اجتماعي، افكارمان كند، پس اولين حلقهرا هدايت مي
كنند. موفقيت و شادي ما در گروي هستند و مهمترين نقش را بازي مي

هاي زيادي براي تفسير كنيم؟ راهافكارمان است. اما آيا هر فكري را باور مي
را باور كنيم، احساسات، رفتار  يك از تفسيرهادامها وجود دارد. اينكه كموقعيت

 دهد.و زندگيمان را تحت تأثير قرار مي

بياييد به سه فكر مختلف در يك موقعيت نگاهي بيندازيم و ببينيم هر كدام چه احساس و رفتاري ايجاد 
 اند.ي بعد آمدهاين سه فكر در شكل صفحه كنند.مي

يك چطور بفهمم به كدام فكرهايم اعتماد كنم؟ كدام«كه بدانيد  ممكن است برايتان خيلي جذاب باشد
د شاي». دانيم!دقيقاً نمي«سؤاالت خوبي هستند اما جوابش اين است: » از افكارم قابل اعتماد هستند؟

ر كنند. اگر بدانيم ههايي در ما ايجاد ميسؤال بهتر اين باشد كه چطور بفهميم افكار مختلف چه واكنش
كند، بر اساس رفتاري كه از خودمان انتظار داريم، و يا احساسي حساس يا رفتاري توليد ميفكري چه ا

 توانيم افكارمان را تنظيم كنيم.كه دوست داريم تجربه كنيم، مي

دو روش براي ارزيابي افكار وجود دارد. يكي اينكه با توجه كردن به نتايج آن فكر، مفيد يا واقعي بودنش 
كند و آيا در وجه كنيم آن فكر، چه احساس و رفتاري ايجاد ميتاه دوم اين است كه را بررسي كنيم. ر

 راستاي هدفمان هست، يا نه.

، بر اساس اين فكر بودرستوران  دربه خاطر داريد؟ او وقتي با دوستانش  3ا را در فعاليت شآيا داستان الي
نش نبرد و خودش را منزوي كرد. پس انزوا او باشند، صندليش را نزديك دوستا كنارخواهند ها نميكه آن

 بود.» شودو از غذا خوردن من حالشان بد مي خواهنددوستانم مرا نمي«و تنهايي، حاصل فكر 

 به سمت  واكنش رفتاري احساسات خطاهاي شناختي اتوماتيكافكار 
 اجتناب يا ارزش؟

خورم، وقتي غذا مي
كردن فوري  متوقف شرم زير نورافكن بودن كنند.نگاهم مي

 اجتناب خوردن

حالشان از غذاخوردن 
 خورد.من به هم مي

 خوانيذهن
 برچسب زدن

 شرم
 ارزشي، حقارتبي

اجتناب از هر موقعيت 
اجتماعي كه الزم باشد 

 در آن، چيزي بخورد.
 اجتناب
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44 
 

هاي اجتماعي، قعيتدانيم كه اجتناب كردنِ او از مودانيم، اما ميا را نميشهاي فردي اليالبته كه ما ارزش
 هايش را از بين خواهد بود.بسياري از فرصت

 اي است، انجام دهيم.كنندهكرد آدم كسلبياييد همين تمرين را با ليزا كه فكر مي

 به سمت واكنش رفتاري احساسات خطاهاي شناختي اتوماتيكافكار 
 اجتناب يا ارزش؟

چيز براي گفتن هيچ
 اجتناب سكوت ارزش بودنبي گرايي اجتماعيكمال ندارم.

اند ها متوجه شدهآن
 كه چقدر ساكتم.

 خوانيذهن
 آشفتگي زير نورافكن بودن

ادامه دادن سكوت تا 
زماني كه كسي چيزي 

 بپرسد.
 اجتناب

كنند ها فكر ميآن
 احمقم.

 برچسب زدن
اجتناب و انزواطلبي از  ارزش بودنبي خوانيذهن

 اجتناب هاي گفتگوموقعيت

 ال از معرفي كردن خود در جمع واهمه داشت. بياييد شرايط او را بررسي كنيم.ر بياوريد كه بِبه خاط

 به سمت واكنش رفتاري احساسات خطاهاي شناختي اتوماتيكافكار 
 اجتناب يا ارزش؟

وقتي نوبت من بشود 
كه صحبت كنم، 
 شود.صورتم سرخ مي

 زير نورافكن بودن
 گرايي اجتماعيكمال

 پيشگويي
 پايين انداختن سر ارزش بودنبي

 اجتناب در الك خود فرو رفتن

توانند ببينند همه مي
 كه چقدر مضطربم.

 زير نورافكن بودن
پوشاندن صورت و  آشفتگي گرايي اجتماعيكمال

 اجتناب مخفي كردن آن
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تان در هاياكنشي واي نياز داريد، به زنجيرههاي اضطرابي خودتان فكر كنيد. اگر ايدهبه يكي از موقعيت
 موقعيت خاص، پر كنيد. كيبرگرديد و نگاهي بيندازيد. حاال جدول زير را براي  3فعاليت 

  موقعيت:

  :اتوماتيكافكار 

  :خطاهاي شناختي

  احساسات:

  هاي رفتاري:واكنش

  ها يا اجتناب؟به سمت ارزش

 حاال يك موقعيت ديگر را امتحان كنيد:

  موقعيت:

  :اتيكاتومافكار 

  :خطاهاي شناختي

  احساسات:

  هاي رفتاري:واكنش

  ها يا اجتناب؟به سمت ارزش



46 
 

 و براي موقعيت سوم، جدول زير را پر كنيد:

  موقعيت:

  :اتوماتيكافكار 

  :خطاهاي شناختي

  احساسات:

  هاي رفتاري:واكنش

  ها يا اجتناب؟به سمت ارزش

بسيار خب، مطلب را گرفتم. افكار اتوماتيك و غيرارادي من، ضروري «حاال احتماالً به خودتان بگوييد: 
ها را متوقف كنم. من توانم آنهاي واقعيم دور شوم. اما نميشوند از اهداف و ارزشنيستند و باعث مي

 »توانم اين فكرها را نداشته باشم!نمي
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 براي چالش و سازگاري، تربيت كنيدذهنتان را وجه كنيد و افكارتان تبه 
خواهيد فكر براي چند دقيقه به فيل سفيد فكر نكنيد ... اصالً به فيل سفيد فكر نكنيد ... به هر چه مي

كنيد، اما هرگز به فيل سفيد فكر نكنيد ... چند دقيقه به فيل سفيد فكر نكردن را ادامه دهيد ... فقط چند 
 دقيقه ...

كرديد؟ بعدش چه؟ آيا چه شد؟ آيا قبل از خواندن چند خط باال، به فيل سفيد فكر مي خب، نتيجه
 توانستيد به فيل سفيد فكر نكنيد؟

ت. گيريم به چيزي فكر نكنيم؟ بله، كامالً درست اسافتد وقتي تصميم ميبه نظر شما دقيقاً چه اتفاقي مي
دهيم، با شدت ارمان را به سمت عقب هل ميكنيم. وقتي افكبيشتر از هر وقت ديگري به آن فكر مي

 ايد و برايتان جديد نيست.آيند. حتماً قبالً اين حالت را تجربه كردهبيشتري به سمت ما مي

هايمان، نياز خواهيم چيز جديدي را تجربه كنيم، و نيز براي حركت به سمت اهداف و ارزشوقتي مي
طور كه ها را پس بزنيم و ناديده بگيريم (همانكه آننته نه ايخود چالش كنيم. الباتوماتيك داريم با افكار 

 خواهيم انجامها وجود دارند اما كاري را كه مياي ندارد)، بلكه به اين معنا كه بپذيريم آندانيد، فايدهمي
دهيم: يعني رفتن به سمت هدف را متوقف نكنيم؛ حتي اگر برخي از افكار، ما را از حركت كردن باز 

 رند.دامي

 مواجه شد، احتماالً چه افكاري داشت؟ دوستانشوقتي الكس با 

 دانم چه بگويم.: نمي1اتوماتيك فكر 

 گرايي اجتماعي: كمالخطاي شناختي

 سؤال چالشي از خودش: آيا من مطئن هستم كه هيچ حرفي براي گفتن نخواهم داشت؟

 هستم. كودن و خِنگكند من فكر مي هاآن: 2اتوماتيك فكر 

 خواني: برچسب زدن، ذهناي شناختيخط

به  انخودش هاآنسؤال چالشي از خودش: اگر كسي باهوش نباشد، به اين معناست كه احمق است؟ آيا 
 كنم؟خواني ميكه احمق هستم يا دارم ذهن ندمن گفت
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د گفت نخواه ي مدرسهه همهب هاآن، بشوم و حرف كم بياورمدستپاچه  هاآن: اگر مقابل 3اتوماتيك فكر 
 هستم. بيسواديك كودنِ كه من 

 سازي: پيشگويي، فاجعهخطاي شناختي

 شوم؟سؤال چالشي از خودش: بدترين اتفاق ممكن چيست؟ من چگونه با آن مواجه مي

 مواجه شود: هاآنمخفي نكند و با  دوستانشحاال بپردازيم به اينكه اگر الكس خودش را از 

 .دند و رد شدندها فقط لبخمد زآن: 4اتوماتيك فكر 

 سازي: ناارزندهخطاي شناختي

هيچ ارزشي ندارد و بهتر از هيچي نيست؟ آيا  هايشهمكالسي لبخند زدنسؤال چالشي از خودش: آيا 
 يك گام جلوتر از اجتناب كردن نيست؟ البته كه هست.

ار كمك ورانيد. اين كتر را بپرسؤاالت چالشي بايد طوري باشند كه ذهن شما را تقويت كنند تا افكار واقعي
هاي سازگار شدن با شرايط دشوار و ناخواسته را به دست آوريد. حاال توجه كنيد كه سؤاالت كند روشمي

 .راهنمايي كندجايگزين تواند او را به افكار چالشي الكس، چگونه مي

 سؤال چالشي الكس: آيا مطمئني هيچ چيزي براي گفتن نداري؟

 نم.خير بگويم. يا فقط لبخند بزم چيزهايي بگويم. مثالً سالم كنم و روزبه: شايد بتوانجايگزينتفكر 

 باشد، آيا به معناي احمق بودن است؟ؤال چالشي الكس: اگر كسي باهوش نس

ام مردم به آدمي كه باهوش نيست، احمق بگويند. ضمناً تا به حال، كسي به : هيچگاه نديدهجايگزينتفكر 
ش هوكم بلكه گيرم پس نه تنها احمق نيستم،در مدرسه نمرات خوب ميمن نگفته احمق. همچنين من 

 هم نيستم.

 شوم؟سؤال چالشي الكس: بدترين اتفاق ممكن چيست؟ من چطور با آن مواجه مي

د. اگر ناي داشته باشادبانهد. ممكن است رفتار بيناصالً به من نگاه نكن هاآن: ممكن است جايگزينتفكر 
اني چه كساش صحبت كنم و حداقل متوجه خواهم شد كه درباره معلمتوانم با يك د، ميها بيفتاين اتفاق

 .دوستان واقعي من نيستند

 ي مواجهه و صحبت اتفاق افتاد:و پس از آنكه تجربه
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 ي كافي خوب بودم؟سؤال چالشي الكس: آيا به اندازه

از آن فرار نكردم. من از آنچه كه فكر  : من شجاعانه برخورد كردم. با موقعيت مواجه شدم وجايگزينتفكر 
م را به خود ديگراندانم كه اين قدرت را دارم تا شانس صحبت كردن با تر هستم. حاال ميكردم، شجاعمي

 بدهم.

 
 جمالت زير را براي يكي از تجارب خودتان پر كنيد.

موقعيت: 
............................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................: اتوماتيكافكار 

 .............................................خطاهاي شناختي: ..............................................................................................................

 .............................................................................................................................سؤال چالشي: ......................................

 .............................................: ....................................................................................................................جايگزينتفكر 

رين . و هر چه بيشتر تمگذاردكنيد، روي افكار اتوماتيك شما تأثير ميكه پيدا مي جايگزينيهر تفكر 
هايتان با قدرت بيشتري مواجه شويد. و مسيرتان را به ها و نگرانيكند با ترسكنيد، به شما كمك مي

 قي خودتان بهتر حفظ كنيد.هاي حقيسمت اهداف و ارزش
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 از اجتناب تا عمل
هايش را او تاكنون ارزش .الكس كارهاي خوبي انجام داده است

ي مشخص كرده و فهميده است كه اجتناب كردن در گدر زند
كند. او افكار هاي مختلف، او را از هدفش دور ميموقعيت

 هردايي كبرند، شناساتوماتيكش را، كه او را به سمت اضطراب مي
رفتارهاي اجتنابيش از كدام افكار سرچشمه  استهو فهميد

ها و با سؤاالتي آن هگيرند. او آن افكار را مورد بررسي قرار دادمي
ست در با افكارش به سازش برسد. حاال بايد خوب شده باشد. است كههو تالش كرد هرا به چالش كشيد

دهد. براي شما هم ضطراب اجتماعي را شكست نمياست؟ متأسفانه نه! فقط فهميدن اين چيزها، ا
 طور است.همين

ها، اضطراب گيرند. دليل داشتن براي آنعجله نكنيد. افكار جايگزين به سادگي جاي افكار اتوماتيك را نمي
يد، كنهايتان را باز مياند و به محض اينكه هر روز صبح چشمافكار اتوماتيك هميشه زنده كُشد.را نمي

اند. براي تغيير واقعي مسير افكارمان نياز داريم به صورت بينيد كه انگار زودتر از شما بيدار شدهرا مي هاآن
هاي اجتنابي با توجه بيشتري نگاه به موقعيت و تجربه كنيم ،كنيماز آن اجتناب مي را كه هدفمند آنچه

كه هايتان برويد نه اينند به سمت ترسكها را زير نورافكن قرار دهيم. نورافكن به شما كمك ميكنيم: آن
ها را مديريت هايتان متوجه خواهيد شد كه چگونه آنها فاصله بگيريد. بعد از مواجه شدن با ترساز آن
  كنيد.

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 كنيد فكر
بندي درجه 10تا  1بين  دشواري هر موقعيت راميزان هاي اجتماعي جدول زير توجه كنيد. به موقعيت

بسيار زياد است. سپس در يكي از سه ستون بعدي عالمت  دشواري= 10نيست و  دشوارالً = اص 1كنيد: 
ي هاهاي خالي، موقعيتسپس، در رديف بزنيد و مشخص كنيد كه آن موقعيت چقدر برايتان مهم است.

 هستند را اضافه كنيد. دشواراجتماعي ديگري كه برايتان 

 موقعيت
ي درجه

 دشواري
 10تا 1

 بسيار
 مهم

اً بتنس
 مهم

بدون 
اهميت

     پاسخ دادن و صحبت كردن با تلفن

     پاسخ دادن به سؤال در كالس درس

     كمك خواستن و سؤال پرسيدن از معلم

     رفتن به مهماني

كشيدن، سرفه يا عطسه كردن و... در حضور خوردن، خميازه
 ديگران

    

     استفاده از سرويس بهداشتي عمومي

     قات گذاشتن با يك دوستقرار مال

     قرار مالقات گذاشتن با يك فرد جديد

     ي گزارش فعاليت به كالس (سمينار، كنفرانس و...)ارائه

     صحبت كردن با بزرگساالن

     شناسيدشروع كردن مكالمه با كسي كه نمي

     انجام دادن كاري در جمع

     شناسيداو را زياد نمي ارسال ايميل، پيامك و... به كسي كه
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 موقعيت
ي درجه

دشواري 
 10تا 1

 بسيار
 مهم

اً نسبت
 مهم

بدون 
اهميت

     راه رفتن در سالن مدرسه يا هر جاي عمومي ديگر

     انجام كار گروهي با ساير همساالن

     ي كالسنوشتن روي تخته

     دعوت كردن از كسي براي دوستي بيشتر

     ععكس گرفتن در جم

     از كسي بخواهيد با شما بيرون بيايد

     وارد شدن به اتاقي كه ديگران هم هستند

    پرورشي مدرسه مثل سرود، تئاتر...وت فرهنگييشركت در فعال

     معلم از كار شما در جمع كالس تعريف و تمجيد كند

..............................................................................................................     

..............................................................................................................     

..............................................................................................................     

..............................................................................................................     

..............................................................................................................     

 كنيدعمل 
ها در چه مواقعي كنيد و شديدترين اجتنابهايي اجتناب مياكنون كه مشخص كرديد از چه موقعيت

بايد موقعيتي باشد كه روي  -دارد، انتخاب كنيد  8تا  6اي بين ها را كه درجهافتند، يكي از آناتفاق مي
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تناب را به رويارويي و عمل تبديل كنيد. شايد با گذارد. قرار است اجهاي شما تأثير ميها و هدفارزش
 توانم اين كار را بكنم.خودتان بگوييد هرگز نمي

سكو شروع  يي بلند بپريد. قرار است تقريباً از لبهلنگران نباشيد. الزم نيست از يك سكوي پرتاب خي
ن است: م. انتخاب الكس ايهاي اجتنابي الكس نگاه كنيكنيد به شيرجه زدن. بياييد از نزديك به موقعيت

تني نيافاين براي الكس، تقريباً غيرممكن و دست». جديد در كالس فيزيكي يك مبحث علمي ارائه«
. الكس فكر دارد و از نظر اهميت، بسيار مهم است 10 دشواريي است. اين موقعيت براي الكس، درجه

ي الكس با اين مواجهه. اساس هستنده و بيهاي علمي او از نظر ديگران، كامالً احمقانكند كه ايدهمي
است. بنابراين بهتر است الكس يك هدف جديد  دورازدسترسسطح از اضطراب و اجتناب، به نظر هدفي 

ي ي جديد كه بر اساس ايدهساخت يك وسيله«مثالً  –تر باشد انتخاب كند كه مواجهه با آن، ساده
اي اهداف خود يك نردبان ترسيم كند و شروع كند از گيرد برالكس تصميم مي .»كندجديدش كار مي

 ي اول، باال رفتن. نردبان الكس، چيزي شبيه به شكل زير است.پله
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نردبان زير،  يروي باالترين پلهبياييد چند لحظه شرايط الكس را كنار بگذاريم و برگرديم به موضوع شما. 
ت داريد بدون ترس و خجالت با آن مواجه شويد موقعيتي را بنويسيد كه برايتان خيلي مهم است و دوس

ها و اهداف شماست). حاال براي رسيدن به آن هدف، اهداف كوچكتر (موقعيتي كه كمك بزرگي به ارزش
 هاي كوچكتر طوريتر نردبان بنويسيد. ترتيب اين گامهاي پايينرا روي پلهكمتر  ي دشواريبا درجه

چيزي شبيه به نردبان  –) 5(عددي كوچكتر از  داشته باشدرا واري دشي اول، كمترين سطح باشند كه پله
 اهداف الكس.
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 هاي اجتنابي خود را ببينيد.برگرديد و ليست موقعيت 52و  51 يصفحهاي احتياج داريد، به اگر به ايده

پس يد. سهاي نوشته شده روي هر پله تصور كنهاي زير نگاه كنيد و خودتان را در موقعيتحاال به نردبان
ي سمت راست هر پله بندي كنيد و در دايرههجدر 10تا  1دشواري مواجهه با هر كدام را در مقياس 

 بنويسيد.

 
 ي مكالمه با يك نفرنردبان شروع و ادامه – 1شكل 
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 نردبان ملحق شدن به اجتماع – 2شكل 
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 نردبان تنظيم قرار مالقات – 3شكل 
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9 

 نردبان اهداف پيش به سوي باال رفتن از
گام خود را پر كرديد؟ بسيار عالي. خبر خوش اين است كه مجبور نيستيد پايتان بهآيا نردبان اهداف گام

و شدن رهايي براي روبهقبالً تالش گام جلو خواهيم رفت. ممكن استبهگام را روي باالترين پله بگذاريد.
وع ل الكس شرابياييد با مث راتژي جديد نياز داريد.االن به يك است اماايد هاي دشوار داشتهبا موقعيت

 كنيم.

 حان كند.، امتديگرانگام را براي مقابله با اجتنابش از مواجهه با بهالكس تصميم گرفته است كه روش گام
راي ي ساخت وسيله بگيرد از پروژهاو تصميم ميتر موقعيت. كند به شناسايي دقيقبنابراين، شروع مي
ي يي را دربارههاجدول زير، واقعيت روع كند و در يك گروه كوچك كالسي، وارد شود.درس فيزيك ش

 دهد. نشان مي گروهاجهه با الكس و موقعيت مو

 شوم چيست؟موقعيتي كه با آن مواجه مي موقعيت
 جك و اندرو و درخواست براي عضويت در گروهشانسالم كردن به 

 بيني اضطرابپيش
 يفتد؟چه اتفاقي ممكن است ب

ـــت  ـــطراب دارم و فكر كننبفهم هاآنممكن اس آدم عجيب و  دند اض
 غريبي هستم.

 كني در حضور اين اضطراب بايد چگونه باشي؟فكر مي بيني شدههدف پيش
 نفسآرام و با اعتمادبه

ند. كنفس به نظر برسد) غيرواقعي است و او را بيشتر مضطرب ميهدف الكس (اينكه بايد آرام و بااعتمادبه
كار خواهد با اضطرابش چهجواب دهد: ميخيلي مهم را بايد  سؤالكار شود، يك بهقبل از آنكه الكس دست

 كند؟

خواست بار كه مي. يكگروهي شركت كرده بوداي ، در پروژهعلوم اجتماعيمدتي قبل الكس در كالس 
خواست كه ميرا د و هر چه دچار اضطراب خيلي شديد ش درباره روند كار گروه به معلم گزارش بدهد،

همان كارهاي جلسه قبل فراموش كرد. در واقع انگار ذهنش كامالً خالي شده بود. به همين دليل،  ،بگويد
 .را گزارش داد و معلم هم فكر كرد كه گروه، كاري از پيش نبرده است
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زدن در آب است. دست رفتار امن، شبيه دست و پا شود. ناميده مي رفتار امنكاري كه الكس انجام داد، 
رويد، بلكه فقط مانع غرق شدن زنيد، جلو نميكند. وقتي دست و پا ميو پا زدن با شنا كردن فرق مي

 آوريم تا با مفهوم آن بيشتر آشنا شويد:ند رفتار امن ميچدر ادامه، شويد. خود مي

 خواهيد تلفني به كسي بگوييد را از قبل يادداشت كنيد.چيزي كه مي 
 به مهماني برويد، اما هرگز با كسي سر صحبت را باز نكنيد. اينكه 
 با كساني حرف بزنيد كه واقعاً برايتان جذاب نيستند. 
 هاي كسي نگاه نكنيد.اينكه به مدرسه برويد، اما هرگز به چشم 
 ها صميمي نيستيد و برايتان مهم نيستند.اينكه فقط با كساني حرف بزنيد كه اصالً با آن 
 الس بنشينيد تا كسي شما را نبيند.اينكه ته ك 
اينكه در رستوران چيزي سفارش ندهيد و منتظر بمانيد تا هماني را تكرار كنيد كه ديگران  

 اند.انتخاب كرده

 شود، از ارتباط چشميمواجه مي يك موقعيت جديد اجتماعيداند كه وقتي با اش ميالكس از تجارب قبلي
 .كنداش را مطرح نميگويد. درواقع، او اصالً خواستهي خودش نميارهچيزي هم دربو هيچ كنداجتناب مي

شود. بنابراين، اجتماعي مي روابط گسترشدهد اما كارش، مانع بدين ترتيب، او اضطرابش را كاهش مي
ي الكس براي مواجهه با اضطرابش، كارامد نيست و او را به حل خوبي نيستند. شيوهرفتارهاي امن، راه

شان جدول زير به الكس ن حل مناسبي براي مديريت اضطرابش پيدا كند.رساند. الكس بايد راهيهدفش نم
 دهد كه چطور عمل كند تا از اجتناب جلوگيري كند.مي

م.هست بيسواديد من آدم نكنفكر مي هاآنمن مضطرب به نظر خواهم رسيد و  بيني اضطرابپيش

 خوانيبرچسب زدن، ذهن خطاهاي شناختي

 د.نمناسبي برايم نباش دوستانادبانه بود، شايد با من بي دوستانماگر برخورد  فكار جايگزينا

ها خواهم با آنبگويم كه مينگاه كنم و  انهايشلبخند بزنم، در چشم هدف واقعي
 همكاري كنم.

 با خودم صادق باشم. هاارزش

 جهه با موقعيت، دقيقاً بايد بدانيد كه قراربنابراين، داشتن فكر جايگزين كافي نيست و شما قبل از موا
هدف واقعي، يك رفتار قابل مشاهده  شود از رفتار امن فاصله بگيريد.است چه كار كنيد. اين باعث مي
، رفتار نوشته شده است) 58 صفحهبيني شده (همانطور كه در جدول توسط ديگران است. اما هدف پيش
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، دارد زيرا همچناناي نباشد، شما را در اضطراب نگه ميابل مشاهدهقابل مشاهده نيست. اگر هدفتان چيز ق
زا، نورافكن بايد روي موقعيت هاي اضطرابايد. هنگام مواجهه با موقعيتنورافكن را روي خودتان انداخته

 تنظيم شده باشد، نه خودتان!

ش و ي هواگر همهدتان؟ ي مغزتان، يا خوخواهيد چه كسي رئيس باشد: ساقهبايد تصميم بگيريد كه مي
سمت اهداف و آرزوهايتان حركت نخواهيد  بهبدهيد،  اتوماتيكها و افكار ها و نگرانيحواستان را به ترس

زندگي هم مثل ورزش است. براي برنده شدن، بايد چشم و گوشتان را به هدف بدوزيد؛ هدفي كه . كرد
 بيرون از شما و درست مقابل شماست.

 
ا زمان، هدف واقعيتان ركاهش نيابد، مجبوريد به افكار جايگزين متمركز شويد و هم وقتي شدت اضطراب

بياييد به موقعيت الكس و رويارويي او با  فقط انجامش دهيد؛ بدون اينكه به آن فكر كنيد. -انجام دهيد 
 .گروه مورد نظرش براي انجام پروژه جديد فيزيك، نگاهي بيندازيم

 خوام براي پروژه ساخت وسيله، توي گروه شما باشم.يها. من مالكس: سالم بچه

 جك: ساخت وسيله؟

 به درس فيزيك عالقه داري؟اصالً تو ي فيزيكيم. ببين الكس، ما دو تا خورهاندرو: 

مندم. من واقعًا اين درس و ساخت وسيله البته كه عالقه اِم... خُب.... بله، الكس:
 جديد رو دوست دارم.

 دونستم.ين رو نميجك: چه جالب. من ا

 طور.اندرو: منم همين
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خواهيم دوتايي مي وهاي اتوماتيك داريم. جك: هِي پسر، ما يه ايده براي ماشين
 انجامش بديم.

 ماند.الكس ساكت مي

، تونستي به ما كمك كنيمي و اندرو: اگه تو هم اطالعاتي درباره الكترونيك داشتي
 .تو هم توي گروه بودي

الكترونيك كه خوراك خودمه «گويد: ماند. اما ته دلش ميكت ميالكس باز هم سا
 ».پسر

 ها هم به الكسهايي دارد و آنالكس به دوستانش نگفت كه چه توانمنديخوب نبود.  چندانخب، نتيجه 
ارند به ها دآن. حاال ممكن است الكس دوباره فكر كند: البد دهند عضو تيمشان باشدنگفتند كه اجازه مي

 .خندند كه اينقدر بيسوادممن مي

، ...»م گفتبايد مي«، »كردم... اشتباه«ممكن است فكر كنند:  افراد خجالتيبعد از هر رويارويي اجتماعي، 
ر گفتيم هم يك تفككرديم يا چه ميي اينكه بايد چه كار مي، ... فكر كردن درباره...»گفتم نبايد مي«

ترين سطح استاندارد رفتار و گفتار را اجرا كند و اگر الكس به جاي تواند باالكس نميگراست. هيچآلايده
نتيجه، روي عملكرد خودش متمركز شود، به اين معناست كه او دوباره سر نورافكن را روي خودش تنظيم 

كرد، بهتر است به اين حقيقت گفت و چه ميجاي اينكه فكر كند بايد چه ميكرده است. مثالً الكس به
نبوده است. حاال بايد تصميم مهمي بگيرد: آيا  جك و اندروه انگار تاكنون اصالً مورد توجه توجه كند ك

باقي بماند، يا براي نشان دادن خودش، طرح و  ديگرانقدر دور از ذهن هايش، همينخواهد با اجتنابمي
 اي بچيند؟برنامه

بله. تا حدي الكس به هدفش رسيده  الكس بايد از خودش بپرسد آيا به هدف واقعي رسيدم؟ در اين مورد،
درخواست براي عضويت در نه كامل. هدفي كه او براي خودش تعيين كرده بود، گفتن سالم و  –است 

ها ي مكالمه سكوت كرد و نتوانست توجه آناين كار را انجام داد اما از ميانهبود. الكس گروه جك و اندرو 
ي اي را آغاز كند. احتماالً دفعهكس بايد اين باشد كه مكالمهي بعدي ال. پس برنامهرا به خودش جلب كند

اش كرده است. چون قبالً تجربه –زا نباشد براي الكس زياد اضطراب جك و اندروبعد، سالم كردن به 
ها كوتاه هستند، داريد و چون قدممزيت اهداف گام به گام، همين است: هربار شما يك قدم به جلو برمي

 شوند.تر تحمل ميترند و راحتز خفيفها نياضطراب

 بياييد اقدام الكس را در جدولي خالصه كنيم. 



62 
 

من عضو گروه نشدم، اما درخواستم را تا حدودي بله.  آيا به هدف واقعي رسيدم؟
 .مطرح كردم

 بله. من از وسط مكالمه، سكوت كردم. آيا از رفتارهاي امن استفاده كردم؟ 

 تالش كردم يك ارتباط دوستانه بسازم.من  ك شدم؟هايم نزديچگونه به ارزش

دانند كه من درس فيزيك و ساخت ها االن ميآن نتيجه چه بود؟
 وسيله را دوست دارم.

ها بگويم كه از الكترونيك و مدارهاي بايد به آن گام بعدي چيست؟
 شود.هاي اتوماتيك، چيزهايي سَرَم ميماشين

رسد. او هنوز شنا كردن را شروع نكرده است ست كه آب تا زانوهايش ميحاال، انگار الكس در استخري ا
 بينيد، الكسمي باالطور كه در جدول اما وارد استخر شده است. براي شروع شنا، بايد جلوتر برود. همان

 آيد.از همين حاال، هدف واقعي گام بعديش را انتخاب كرده است. هدفي كه به نظر منطقي مي

 ست!حاال نوبت شما

به خاطر آوريد. قبل از اينكه با موقعيت اجتنابي روبرو  54ي در صفحهخودتان را گام هبنردبان اهداف گام
 زير را براي گام اول نردبان پر كنيد. »اهداف جدول«شويد، 

 شوم چيست؟موقعيتي كه با آن مواجه مي موقعيت
..................................................................................................................................... 

 چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟ بيني اضطرابپيش
..................................................................................................................................... 

 ؟مدر حضور اين اضطراب بايد چگونه باش مكنفكر مي بيني شدههدف پيش
..................................................................................................................................... 
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 ممكن است چه رفتارهاي امني داشته باشم؟ رفتارهاي امن
..................................................................................................................................... 

 چه خطاهاي شناختي ممكن است وجود داشته باشند؟ خطاهاي شناختي
..................................................................................................................................... 

 شود، بايد چه فكري را به خاطر داشته باشم؟وقتي اضطراب زياد مي افكار جايگزين
..................................................................................................................................... 

 اي داشته باشم؟حتي با وجود اضطراب، بايد چه رفتار قابل مشاهده هدف واقعي
..................................................................................................................................... 

 ها بشناسند، چه هستند؟خواهم مردم مرا با آنيهايي كه دارم و مارزش هاارزش
..................................................................................................................................... 

 زير وارد كنيد: »نتايج جدول«اين اقدام را انجام دهيد و نتيجه را در 

  واقعيم رسيدم؟ آيا به هدف

آيا از رفتارهاي امن استفاده كردم؟ اگر بله، 
  چه رفتارهايي؟

  هايم حركت كردم؟به سمت كدام ارزش
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  نتيجه چه بود؟

  از اين تجربه چه چيزي ياد گرفتم؟

  گام بعدي چيست؟
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10 

 نردبان هدف بّلا
 ياجتنابهاي ايد با يك استراتژي جديد با موقعيتحاال كه شروع كرده

مواجه شويد، درواقع ابتداي يك مسير جديد هستيد كه چندان با آن 
آشنايي نداريد. براي آنكه از مسير خارج نشويد، نياز داريد كه مدام اهداف 

برانگيز و هاي اجتنابهايتان را يادآوري كنيد، با موقعيتو ارزش
خوريد و از زاي مختلف روبرو شويد، و احتماالً حتي بارها شكست باضطراب
د كنهايتان درس بگيريد و دوباره ادامه دهيد. اين فرايند، كمك ميشكست
هاي اجتماعي خود را تقويت كنيد و عادات و رفتارهاي جديد را در مهارت

 خودتان بسازيد و ايجاد كنيد.

براي اينكه ببينيد تكرار مواجهه با اهداف واقعي، چطور شما را از نردبان 
كنيم. اگر به خاطر داشته باشيد، بلّا نگران اين بود به فرايندي كه بلّا پيمود، توجه ميبرد، اهداف باال مي

شود بلّا از پاسخ دادن به سؤاالت در اين مسئله همواره باعث ميزدگي او بشوند. كه مردم متوجه خجالت
د ه دانشگاه، درس نخوانكالس درس اجتناب كند، با دوستانش حرف نزند، دنبال كار نگردد، و براي ورود ب

 كشد با آن مواجه شود).(چون دانشگاه محيط بزرگي است و بلّا خجالت مي

 ها هستند:هاي بلّا اينارزش

 خودش را بيشتر به مردم بشناساند. .1
 به دانشگاه وارد شود. .2
 مستقل باشد. .3

مانع  هايي كهموقعيت –هاي اجتنابيش تهيه كرد بلّا يك ليست از موقعيت
ي آورترين موقعيت را روي پلهشوند. او اضطراببه اهدافش مي رسيدن او

هاي ا گامتر، بهاي پايينباالي نردبان نوشت، و بعد شروع كرد به پر كردن پله
لّا ، نردبان اهداف بي بعدصفحهكوچكتر و كوچكتر، به سمت اهدافش. شكل 

 دهد.را نشان مي
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ي قبل وقتي ي دوم شروع كند. هفتهبراين تصميم گرفت از پلهبلّا پولي براي رفتن به رستوران نداشت، بنا
داري افتاد و بلّا تصميم گرفت همان ماجرا را براي خواهر كوچكترش را به پارك برده بود، اتفاق خنده

ما اگر ، ادوستانش تعريف كند. براي بلّا خيلي ساده است كه ماجرا را در ايميل براي دوستانش بنويسد
كند. بلّا فكر كرد اگر رودررو ماجرا را براي تعريف كند، اضطراب خيلي زيادي را تجربه ميرودررو آن را 

دانست كه افكار اتوماتيك او، درست نيستند. بلّا ميرد. اما ميدوستانش تعريف كند، از شدت اضطراب مي
 خواست انجام دهد، پر كرد.جدول زير را براي اقدامي كه مي

 وري كه با آن مواجه خواهم شد، چيست؟آموقعيت اضطراب موقعيت
 دار را براي دوستانم تعريف كنم.رودررو، يك ماجراي خنده

 افكار اتوماتيك
 ترسم؟از چه واكنشي مي

 كند كه منخندند و جيسون فكر ميشوم، سامي و جيمز به من ميسرخ مي
 زده و مضطربم.وحشتخيلي 
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 موقعيت بايد چطور به نظر برسم؟كنم كه در اين فكر مي بيني شدهاهداف پيش
 سرخ نشوم و هيچ عالمتي از اضطراب نشان ندهم.

 چه رفتار امني ممكن است داشته باشم؟ رفتارهاي امن
 مقدار زيادي آرايش كنم و صورتم را با دست بپوشانم.

 گرايي اجتماعيخواني، كمالسازي، زير نورافكن بودن، ذهنفاجعه خطاهاي شناختي

 اگر اضطراب زيادي داشتم، چه چيزي را به خودم يادآوري كنم؟ گزينافكار جاي
 ها مشغول موضوع ديگري بشوند.كشد كه آنكمتر از يك دقيقه طول مي

 كل ماجرا را تعريف كنم، بدون اينكه رفتار امني نشان دهم. هدف واقعي

 افكار و احساساتم را با ديگران در ميان بگذارم. هاارزش

از تعطيل شدن مدرسه، جيمي گفت كه امروز قرار است برادر كوچكترش را به پارك ببرد.  شنبه بعدسه
بلّا ديد كه فرصت مناسبي پيش آمده است. هدف واقعيش را در ذهن آورد، آب دهانش را قورت داد و 

 و وقتي» ي ماجراي من و خواهرم بشنويد؟خواهيد دربارهها، ميهي بچه«صدايش را صاف كرد و گفت: 
كنند، ماجرا را به طور كامل تعريف كرد. هنگام تعريف كردن ديد كه دوستانش با اشتياق نگاهش مي

ها بچهخواهد اين موقعيت هرچه زودتر تمام شود تا نفس راحتي بكشد. كرد دلش ميماجرا، احساس مي
يد زودتر ه باو بعد خنديد. سپس جيمي گفت ك» بّلا دوباره سرخ شدي«حسابي خنديدند و جيسون گفت: 

خنديدند، خداحافظي كردند و هر كس به سمت خانه كه هنوز ميها هم درحاليبه خانه برود و بقيه بچه
 خودش رفت.

بيني او از رفتار دوستانش، كرد: او حسابي سرخ شده بود. اما پيشبلّا درمورد يك چيز درست فكر مي
 ه كرده است.درست نبود. بلّا نتايج عملكردش را در جدول زير خالص

 بله، من داستان را به طور كامل تعريف كردم. آيا به هدف واقعي رسيدم؟

خير، من صورتم را نپوشاندم و آرايش هم نداشتم. آيا از رفتارهاي امن استفاده كردم؟ 
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 هايم نزديك شدم؟چگونه به ارزش
من يك ماجراي شخصي را با ديگران به اشتراك 

ي من به دست ربارهها اطالعاتي دگذاشتم و آن
 آورند.

 نتيجه چه بود؟
من سرخ شدم و جيسون به اين موضوع اشاره 

ها واكنشي دوستانه داشتند و به داستان كرد. آن
 من خنديدند اما من را قضاوت نكردند.

رسد دوستان من اين حقيقت را كه من به نظر مي از اين تجربه چه چيزي ياد گرفتم؟
 د و برايشان مهم نيست.انشوم، پذيرفتهسرخ مي

 گام بعدي چيست؟
با توجه به اينكه كامالً به هدفم رسيدم، گام بعدي 
اين است كه در كالس درس، به يك سؤال معلم 

 پاسخ بدهم.

گام بعدي براي بلّا اين است كه خطر سرخ شدن را در مقابل گروهي بزرگتر، يعني كالس درس، به جان 
خواني است و معموًال آموز درسداوطلبانه پاسخ دهد. گرچه بلّا دانشبخرد و به سؤال معلم به صورت 

نشيند و اگر معلم دهد. او رديف آخر ميها پاسخ نميداند، اما هيچگاه به آنها را ميي سؤالجواب همه
و  گردنداندازد. او مطمئن است كه اگر در كالس صحبت كند، همه برمينگاهش كند، سرش را پايين مي

ي ي قبلي در گروه دوستان برايش نتيجهشوند. گرچه تجربهكنند و متوجه سرخ شدنش ميمي نگاهش
خوبي داشت، اما هنوز شجاعت كافي براي مواجهه با جمع بزرگ كالس را ندارد. بلّا با خودش فكر كرد: 

ستانم ها هم دودرست است كه جمع كالس، خيلي بزرگتر از گروه دوستانم است، اما به هر حال، آن«
وقعيت پاسخ دادن به سؤال پر كرد به همين دليل، جدول زير را براي م». شناسمهستند و من همه را مي

 تا افكارش سر و سامان بگيرند و بدانند كه دقيقاً بايد چه كند.

 آوري كه با آن مواجه خواهم شد، چيست؟موقعيت اضطراب موقعيت
 پاسخ دادن به سؤال معلم در جمع كالس

 اتوماتيك افكار
 ترسم؟از چه واكنشي مي

جواب سؤال اشتباه باشد و  ام،زدهو همه فكر كنند كه من وحشت سرخ شوم
 .همه به من بخندند
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 كنم كه در اين موقعيت بايد چطور به نظر برسم؟فكر مي بيني شدهاهداف پيش
 ام.نگذارم كسي بفهمد كه ترسيده

 رفتارهاي امن
 اشته باشم؟چه رفتار امني ممكن است د

 پوشانم، سرم را پايينبهايم ها نگاه نكنم، صورتم را با دستبه معلم و بچه
 بيندازم.

گرايي خواني، كمالزير نورافكن بودن، ذهنبرچسب زدن، سازي، فاجعه خطاهاي شناختي
 اجتماعي

 افكار جايگزين
 اگر اضطراب زيادي داشتم، چه چيزي را به خودم يادآوري كنم؟

ها به من بخندند يا چيزي بگويند، بيشتر رفتاري است كه نشانگر اگر بچه
 هاست؛ نه من.شخصيت آن

 به سؤال پاسخ دهم و متوقف نشوم. هدف واقعي

 شوم. هدر فعاليت كالسي شركت كنم، براي ورود به دانشگاه آماد هاارزش

 در ذهنش مروردف واقعيش را دانست. هفردا در كالس رياضي، معلم سؤالي پرسيد كه بلّا پاسخش را مي
كرد و فكر جايگزين را با خودش تكرار كرد. سپس دستش را باال گرفت. معلم كه احتماالً از داوطلب شدن 
بلّا سر ذوق آمده بود، با اشتياق از او خواست كه پاسخ را بگويد. بلّا بلند شد و بالفاصله احساس كرد به 

فقط انجامش بده. فقط «بين گذاشته اند. با خودش تكرار كرد: هرنگ سيب سرخ درآمده و همه او را زير ذر
تپيد و گلويش خشك شده بود. اما بلّا پاسخ را گفت و سريع نشست. قلبش با سرعت مي». انجامش بده

ته دلش خيلي خوشحال بود. باالخره انجامش داده بود. بلّا موفق شده بود. معلم براي كالس توضيح داد 
 يالً درست است و بعد درس را ادامه داد و سرها دوباره از بلّا برگشت و به سمت تختهكه جواب بلّا كام
 كالس چرخيد.

 ي موفقيت جديدش پر كرد.بلّا بعد از ساعت مدرسه، جدول زير را درباره

 ه، من سؤال معلم را در كالس پاسخ دادم.بل آيا به هدف واقعي رسيدم؟

خير، هيچ آرايشي نداشتم، سرم را پايين نگرفتم و به معلم   آيا از رفتارهاي امن استفاده كردم؟
 هايم نپوشاندم.نگاه كردم، و صورتم را با دست
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 هايم نزديك شدم؟چگونه به ارزش
من براي شركت در كالس، تالش كردم. اين كار به من كمك 

ي بهتري بگيرم كه براي رفتن به دانشگاه، كند نمرهمي
 فت خوبي است. رپيش

 ه چه بود؟نتيج
من خيلي سرخ شده بودم اما كسي اهميت نداد؛ حداقل كسي 
چيزي به من نگفت. كسي واكنش بدي نسبت به سرخ شدن 

 من نداشت.

 از اين تجربه چه چيزي ياد گرفتم؟
هاي بزرگ هم صحبت كنم. به نظر توانم در گروهمن مي

رسد سرخ شدنم براي ديگران اهميتي ندارد و فقط براي مي
 مهم است. خودم

ي سوم را هم با موفقيت طي كردم. حاال وقتش است كه پله گام بعدي چيست؟
 .درخواست كار بدهم

شد. بلّا تصميم گرفت روزهاي آخر مدرسه بود و به زودي، مدرسه تعطيل و تعطيالت تابستان شروع مي
داشت  8ي دشواري ا درجهبراي بلّ شاپ محل برود و براي تابستان درخواست كار بدهد. اين كاربه كافي

شاپ رفته و به محض آغاز مكالمه، كامًال بلّا تصور كرد به كافي رفت.و واقعاً كار پراسترسي به شمار مي
اما بلّا پس از دو » خواهي اينجا كار كني؟تو مي«شاپ با خنده پرسيده: سرخ شده است و مسئول كافي

اره به رفتارهاي امن و اجتنابيش بازگردد. بنابراين نشست دوب نبود، حاضر بود دست آوردهبهموفقيتي كه 
  ي موقعيت جدول زير را پر كرد تا بتواند بهتر فكر كند.و درباره

 آوري كه با آن مواجه خواهم شد، چيست؟موقعيت اضطراب موقعيت
 شاپدرخواست كار در كافي

 افكار اتوماتيك
 ترسم؟از چه واكنشي مي

) فكر كند كه براي كار مناسب شاپمسئول كافي( آقاي بلكمَنو  شومسرخ 
 .نيستم

 كنم كه در اين موقعيت بايد چطور به نظر برسم؟فكر مي بيني شدهاهداف پيش
 سرخ نشوم و نگذارم كسي بفهمد كه مضطربم.
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 چه رفتار امني ممكن است داشته باشم؟ رفتارهاي امن
 سرم را پايين بگيرم و به آقاي بلكمن نگاه نكنم.

 گرايي اجتماعيخواني، كمالبرچسب زدن، ذهن خطاهاي شناختي

 افكار جايگزين
 اگر اضطراب زيادي داشتم، چه چيزي را به خودم يادآوري كنم؟

حتي اگر كار را به دست نياورم، يك موقعيت اجتماعي جديد را تجربه 
 برد.كنم كه مرا براي كار كردن در اجتماع يك گام به جلو ميمي

 درخواست كردن براي انجام كار قعيهدف وا

 مستقل بودن هاارزش

پركردن جدول، واقعاً به بلّا كمك كرد. هدف اصلي بلّا دريافت كار نيست؛ بلكه مطرح كردن تقاضاي شغل 
است. بنابراين، حتي اگر شغل را به دست نياورد، اشكالي ندارد. اين مسئله، كمي از فشار رواني بلّا كاست 

شاپ لّا احساس طرد شدن نداشته باشد. بلّا درخواستش را براي كار نوشت و به سمت كافيو باعث شد ب
 شاپ افتاد، اين بود:حركت كرد. اتفاقي كه در كافي
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كمن بگويد كه يك درخواست كار آورده است و او هم به بلّا احساس خوبي داشت. توانسته بود به آقاي بلَ
اي هرسيد بلّا به سرعت در حال طي كردن پلهود. همين. به نظر ميسادگي درخواست را از بلّا گرفته ب

اوه، ناگهان، بلّا به خاطر آورد كه مقدار بسيار داد. نردبان اهدافش است. اين مسئله به او احساس قدرت مي
ت شبلّا كامالً اين مسئله را فراموش كرده بود و خودش را پزيادي آرايش داشته است. اين اصالً خوب نبود. 
كس سرخ شدن او را نبيند، پس او واقعاً خود واقعيش را حجم زيادي از آرايش مخفي كرده بود. اگر هيچ

 در اجتماع ظاهر نكرده است.

ي دختران و زناني كه خجالتي هستند و اضطراب اجتماعي دارند، ممكن است مقدار زيادي آرايش همه
نين افراد با اضطراب اجتماعي، ممكن است از مقدار پودرهاي فراوان استفاده كنند. همچكنند و از كرم

ز براي فرار ا رفتارهاي امنها، ي اينزيادي دئودورانت استفاده كنند تا عرق كردنشان را مخفي كنند. همه
 كه در حال مخفيو ممكن است فرد فكر كند كه با جامعه ارتباط برقرار كرده است، درحاليواقعيت است. 

 كردن خودش است.

دون ب –ي بعدي، مستلزم اين است كه يك درخواست كار جديد بفرستد ي بلّا، صعود كردن به پلهبرا
. او بايد اين تجربه را تكرار كند و آنچه كه واقعاً هست را به اجتماع اطرافش ارائه دهد. بنابراين، آرايش

اپ، آدم شاحب كافيشاپ ديگري كه البته كمي دورتر بود، يك درخواست كار ديگر نوشت. صبراي كافي
هاي بلّا نگاه كرد و همين مسئله باعث شد بلّا كامالً سرخ شود و رسيد. مستقيماً به چشمآرامي به نظر مي

كافي شاپ محيط آرام و خوبي براي «د و به آرامي گفت: ديدي را احساس كند. او اهميت ندااضطراب ش
يرد. بلّا ي خوبي شكل بگكرد، ممكن بود مكالمهمياگر بلّا بالفاصله كافي شاپ را ترك ن». كار كردن است

 به خانه برگشت و جدول نتيجه را پر كرد.

 بله، درخواست كار را به صاحب كافي شاپ دادم. آيا به هدف واقعي رسيدم؟

زياد نداشتم، سرم را پايين نينداختم و در  خير، آرايشِ آيا از رفتارهاي امن استفاده كردم؟ 
 شاپ نگاه كردم.يهاي صاحب كافچشم

 اين رفتار، يك گام به سمت مستقل شدن بود. هايم نزديك شدم؟چگونه به ارزش

خيلي سرخ شدم و بالفاصله محيط را ترك كردم. بهتر بود  نتيجه چه بود؟
 دادم.ماندم و به مكالمه ادامه ميبيشتر مي
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 دهند.اهميت نميبعضي از مردم به سرخ شدن من  از اين تجربه چه چيزي ياد گرفتم؟

 ي شغليشركت در يك مصاحبه گام بعدي چيست؟

ي بعد را ندارد. كرد اصًال آمادگي مرحلهگرچه بلّا اين مرحله را هم با موفقيت طي كرده بود، احساس مي
ونم تنه، نمي«كرد. بلّا فكر كرد: بود و اضطراب بسيار زيادي ايجاد مي 10ي دشواري اين مرحله دقيقاً هجدر

ما وقتي ا بتواند به راحتي قيد گام بعد را بزند اوهاي قبلي چيزي نبود كه شيريني موفقيت». انجامش بدم
و توانست تصور كند كه ابا اين وجود، بلّا نمي خواست بميرد.كرد، ميي مصاحبه كاري فكر ميبه جلسه

وران كرد. به زودي دد شغلي پيدا ميماند. او بايشغلي نخواهد داشت و از نظر مالي، به والدينش وابسته مي
گرفت. گرچه سعي داشت به دانشگاه برود، ولي در كنار تحصيل، شد و او ديپلمش را ميمدرسه تمام مي
ي ترسي كه داشت، تصميم گرفت هر طور شده، به داد. پس با وجود همهوقت انجام ميبايد كاري نيمه
شاپ ي شغلي در كافيساندرا، دوستش، به مصاحبه ه باتصميم گرفت همرااو ي شغلي برود. يك مصاحبه

رفتند، بلّا موهايش را طوري مرتب كرده بود كه روي صورتش را . صبح روزي كه به مصاحبه ميبرود
بلّا جواب داد: ». موهات رو از توي صورتت بزن كنار«پوشانده بود. ساندرا با حالت اعتراضي اشاره كرد: 

اما بالفاصله متوجه شد كه صورتش را پشت موهايش مخفي كرده است.  ».طوريهمدل موهام همين«
ه بلّا در جدول اضافه كرد ك» تونيم ببينيمت!طوري ميخوبه، اين«ها را كنار زد. ساندرا گفت: راين، آنببنا

بلّا  دافاهنه تنها نبايد آرايش غليظ داشته باشد، بلكه نبايد خودش را پشت موهايش پنهان كند. جدول 
 :به قرار زير بود

 آوري كه با آن مواجه خواهم شد، چيست؟موقعيت اضطراب موقعيت
 ي شغليي مصاحبهشركت در جلسه

 افكار اتوماتيك
 ترسم؟از چه واكنشي مي

كننده فكر كند آنقدر خجالتي و مضطرب هستم كه و مصاحبه سرخ شوم
 براي كار مناسب نيستم.

 در اين موقعيت بايد چطور به نظر برسم؟ كنم كهفكر مي بيني شدهاهداف پيش
 آرام و با اعتماد به نفس

 چه رفتار امني ممكن است داشته باشم؟ رفتارهاي امن
 هكنندآرايش غليظ، پوشاندن صورتم با موهايم، نگاه نكردن به مصاحبه
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 گرايي اجتماعيخواني، كمالسازي، ذهنفاجعه خطاهاي شناختي

 افكار جايگزين
 ب زيادي داشتم، چه چيزي را به خودم يادآوري كنم؟اگر اضطرا

بدترين اتفاقي كه ممكن است بيفتد، اين است كه شغل را به من ندهند. به 
 دهم.هر حال، چيزي از دست نمي

 بروم به مصاحبه و فقط انجامش دهم. هدف واقعي

 استقالل مالي هاارزش

 
ترين در زندگيش، جلوي صورتش را نپوشانده بودند، سختبه مصاحبه رفتن، با موهايي كه براي اولين بار 

 اين جدول نتايج بعد از مصاحبه است: كاري بود كه بلّا تا به حال انجام داده بود.
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 ي شغلي را انجام دادم.بله، مصاحبه آيا به هدف واقعي رسيدم؟

هاي داختم و در چشمنداشتم، سرم را پايين نين خير، آرايش آيا از رفتارهاي امن استفاده كردم؟ 
 كننده نگاه كردم. ضمناً صورتم را با موهايم نپوشاندم.مصاحبه

 اين رفتار، يك گام به سمت مستقل شدن بود. هايم نزديك شدم؟چگونه به ارزش

ابتدا خيلي سرخ شدم اما در حين گفتگو، كمتر شد. به نظر  نتيجه چه بود؟
 د.كننده از من خوشش آمده بورسيد مصاحبهمي

من مطمئنم كه او به سرخ شدنم توجه كرد اما به اين موضوع  از اين تجربه چه چيزي ياد گرفتم؟
 اي نكرد.هيچ اشاره

هاي شغلي ديگر بلّا آن شغل را به دست نياورد. اما آنقدر در مصاحبه
وقت استخدام شد. صورت پارهشركت كرد، تا باالخره جايي به

رفت. درواقع، هر دفعه تر پيش ميراحتهاي بعدي براي بلّا مصاحبه
د، شي قبل بود. بلّا هرچه بيشتر در اجتماع ظاهر ميتر از دفعهراحت

هاي زيادي شد. البته هنوز هم موقعيتتر مياين كار برايش ساده
شود و اضطراب زيادي را تجربه ها سرخ ميهستند كه بلّا در آن

ا در به كار بردن رفتارهاي ي مهم اين است كه بلّكند، اما مسئلهمي
د كند و ياغيراجتنابي عادت كرده است. او ديگر خودش را مخفي نمي

طور كه او ياد گرفته خودش را همان گرفته كه حتي با وجود اضطراب، كاري را كه الزم است، انجام دهد.
 حتي سرخ شدنش را. –هست بپذيرد 
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11 

 ه كار كنيدافتيد، بررسي كنيد كه بايد چوقتي گير مي
ريزي طور كه برنامهها، هميشه آنمواجهه شدن با موقعيت

روند. سه تا از مشكالت اصلي كه ممكن است ايد، پيش نميكرده
 ها هستند:وجود آيد، اينبه

د كنيريزي ميشما براي مواجهه با موقعيتي برنامه –يك 
كه در كنيد كه انجامش دهيد. اما همينو شروع مي
آيد و كرديد به سراغتان ميگيريد، اضطرابي بسيار بيشتر از آنچه فكر ميار ميموقعيت قر

خواستيد پيش نرود. چه بايد طور كه ميشود آنكند و باعث مياندازي ميرفتارهاي امن را راه
 كرد؟

نيد، يا ك هاي باالي نردبان را شروعافتد كه شما از ابتدا، فعاليت يكي از پلهاين اتفاق معموالً وقتي مي
ها را كمتر از چيزي كه هست، ي دشواري فعاليتهاي نردبان را درست مرتب نكرده باشيد، يا درجهفعاليت

ي ي دشواري باال را انتخاب كنيد و فعاليتي با درجهتخمين بزنيد. اما اگر مجبوريد فعاليتي با درجه
 ها را امتحان كنيد.ي بيابيد و اول آنهاي ديگرحلدشواري كمتر وجود ندارد، با روش بارش فكري، راه

فت اي است، تصميم گركنندهكند آدم خستهبه عنوان مثال، ليزا، كه فكر مي
براي ناهار، به گروهي از دوستانش ملحق شود، و دو اتفاقي كه قبالً برايش 
رخ داده، تعريف كند. او به دوستانش پيوست اما وقتي نوبت او شد تا حرف 

كدام از افكار جايگزين ان اضطراب شديدي شد كه هيچبزند، دچار چن
اضطرابش را كاهش نداد. او به شدت عرق كرده بود و ذهنش خالي شده بود. 

ي نردبان قرار داده بود اي است و اين فعاليت را روي اولين پلهكرد كار سادهقبل از مواجهه، ليزا فكر مي
ن تخمين اشتباه بود. ليزا در آن دورهمي، فقط گفت كه را درنظر گرفته بود. اما اي 3ي سختي و درجه
  آيد. اما بعداً در منزل، فكر كرد و دو ايده به ذهنش رسيد:اي يادش نميخاطره

تواند ابتدا اين ماجراها را براي يك دوست صميمي (به جاي گروه بزرگي از دوستان) او مي 
 تعريف كند.

جاي دو ماجرا) شروع كند تا فشار عصبي كمتري را  تواند با تعريف كردن يك ماجرا (بهاو مي 
 تجربه كند.
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هاي به خاطر داشته باشيد كه اضطراب هنگام مواجهه شدن با موقعيت
اجتماعي، كامالً طبيعي است. نبايد انتظار داشته باشيد كه مضطرب 

اگر اضطراب  حلي براي اضطراب داشته باشيد.بلكه بايد راه ؛نشويد
ر ي باالتر نردبان برويد. اگايد تا به پلهكنيد، آمادهنميشديدي را تجربه 

انجام دادن يك فعاليت، با اضطراب شديد همراه بود، شايد الزم باشد 
هاي كاهش استرس و همان فعاليت را چند بار تكرار كنيد يا از تكنيك

به هرحال، نبايد خودتان را در معرض فشار رواني . 1اضطراب استفاده كنيد
ها را به قرار دهيد. با خودتان مهربان و صبور باشيد و فعاليت بااليي
  هاي كوچك تقسيم كنيد.گام

حل ديگر اين است كه از يك راهنما كمك بگيريد تا در مراحل راه
كار، همراهتان باشد. مشاور مدرسه، يك متخصص روانشناسي 

در نوجوانان، والدين، خواهر يا برادر بزرگتر، يك دوست صميمي كه 
مديريت شرايط دشوار مهارت الزم را داشته باشد، يا هر بزرگتر قابل 

ي اول، همراه تواند به شما كمك كند. مثالً بلّا دفعهاعتماد ديگري مي
 داد. ي كاري رفت و حضور او به بلّا دلگرمي ميدوستش به مصاحبه

 رسيد.تي بار اول ميبه همان اندازه ، هر بار،ايدكردهده بار موقعيتي را تكرار  كه بيش ازبا اين – 2

ود. شكنيد، در دفعات بعد، اضطراب كمتر ميمعموالً وقتي موقعيتي را تكرار مي
د كه نااميافتد، ممكن است نااميدكننده باشد. قبل از آناما اگر اين اتفاق نمي

 شويد و دوباره به رفتارهاي اجتنابي سابق خود بازگرديد، بنشينيد و موقعيت و
  لنگد.رفتار خودتان را دقيق بررسي كنيد. قطعاً يك جاي كار مي

مثل بلّا كه آرايشي غليظ داشت يا خودش  -كنيد؟ آيا از رفتارهاي امن استفاده مي
را پشت موهايش پنهان كرده بود. به خاطر داشته باشيد كه رفتارهاي امن، مثل 

با بازوبند، هيچگاه به طور  ايد، امابازوبند نجات هستند. شما در آب شيرجه زده
 گيريد.واقعي شنا كردن را ياد نمي

                                                            
اي از همين با ترجمه» مديريت استرس، راهنماي عملي براي نوجوانان«هاي كاهش اضطراب براي نوجوانان در كتاب استراتژي 1 

ور نژاد، به طدرمانگران]، تأليف سعيده محسنيي روان[ويژه» تالالت اضطرابيسازي بهوشيار براي اختعادل«مترجم و در كتاب 
 بيابيد. www.smohseni.comسايت شخصي مترجم به آدرس توانيد در وبها را مي. هر دوي اين كتاباندكامل بررسي شده
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ايد؟ منظورم اين است كه آيا سر نورافكن را بيرون از خودتان تنظيم آيا هدف واقعي را درست نوشته
 ايد؟كرده

بيش  انديشي افراطي وكنيد؟ برخي نوجوانان با مثبتآيا از افكار جايگزين مناسب و منطقي استفاده مي
كنند. اما به هر حال واقعيت وجود دارد و روي ما اثر زنند و آن را انكار ميز اندازه، واقعيت را كنار ميا

  گذارد. به نفعتان است كه به جاي انكار، آن را بپذيريد.مي

گرايانه است؟ مراقب باشيد كه آيا انتظارتان از خودتان كمال
ت قتي بلّا درخواسسطح انتظارتان را درست تنظيم كنيد. مثالً و

شاپ دوم داد، با آنكه نايستاده بود و مكالمه با كارش را به كافي
شاپ را به پايان نبرده بود، اما نتيجه را از خودش صاحب كافي

لّا شاپ نبود. اگر بگفتگو با صاحب كافي اپذيرفت؛ زيرا هدف بلّ
گرايانه با وضعيت مواجه شود، شايد خودش را بخواهد كمال

جا بماند و اين مسئله، فشار رواني و استرس كند كه آنمجبور 
هايي كه قرار كند. پس در موقعيتخيلي زيادي به او وارد مي

هربان ايد. با خودتان صبور و مبيني كردهقدر از خودتان انتظار داشته باشيد كه از قبل پيشگيريد، همانمي
 باشيد.

 وحشتناكو بد –رود چيز خيلي بد پيش ميشويد، اما همهشما با موقعيت مواجه مي – 3

 ن است كه كارها خوب پيش نرود. در ادامه چند مثال آورده شده است:ييك اتفاق رايج ا

هي، نگاهش كنيد. چقدر سرخ و بامزه «گويد: كنيد و كسي ميشويد و عرق ميشما سرخ مي 
 ».شده

كنيد، مضطرب شده و م ميهمين كه سالموقعيت اين است كه شما با يك نفر مكالمه كنيد.  
گوييد. و متأسفانه آن فرد هم چيز نميايستيد و هيچجا ميشود. همانذهنتان كامالً خالي مي

كند و گويند و مكالمه ادامه پيدا ميطور مواقع معموالً چيزي ميرود (مردم اينگذارد و ميمي
 شود)!در واقع به شما كمك مي

ما را ادبي، شدهيد و يكي از شاگردان كالس با بيجواب ميشما در كالس انگليسي به سؤالي  
 كند.مسخره مي

كنيد؟ اگر يك نفر شما را مسخره كند، نشانگر ضعف شماست سازي استفاده ميآيا هنوز داريد از فاجعه
شود تقريباً مي –ايد اي درست پيش نرود، چه چيز را از دست دادهيا مشكل شخصيتي او؟ اگر يك مكالمه

توانيد تمرين ها بار فرصت برقراري مكالمه با ديگران را داريم. همچنين ميچيز. ما روزانه دهت هيچگف
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». بمبله كمي مضطربم، اما خو«كنيد كه اگر كسي به عالئم اضطراب شما اشاره كرد، خيلي ساده بگوييد: 
 يد فرمان ماشين زندگيتانبه هرحال، به اضطراب اجازه نده» خوشگل شدم؛ نه؟«طبعي بگوييد: يا با شوخ

 صندلي كنارتان نشسته، كافي است.روي كه را در دست بگيرد. همين

 سازي را از خودتان دور كنيد و در ذهنتان به اين سؤاالت پاسخ دهيد:فاجعه

 چه كاري انجام دادم كه درست بود؟ 
 هايم نزديك شدم؟چقدر به هدف و ارزش 
 سازي باشم؟با افكار فاجعه خواهم يك آدم صددرصد كاملميآيا من  

بدون قضاوت منفي خودتان، دوباره به مسير  –شكال كار كجاست و آن را اصالح كنيد فقط كشف كنيد اِ 
يد، اكردهاصلي برگرديد. به خاطر داشته باشيد، صرفاً مواجه شدن با موقعيتي كه همواره از آن فرار مي

 نداده باشيد. يك موفقيت خيلي خوب است؛ حتي اگر كامل انجامش

ايج كار كردن نتكنند نوشتن اين همه فكر و احساس و خالصهي ديگر اينكه برخي نوجوانان فكر مينكته
در جداول، وقت تلف كردن است. ممكن است شما از نوشتن چندان خوشتان نيايد؛ اما نوشتن به كاهش 

شويد در بسياري از مواقع مجبور مي كند. شماتر ميكند زيرا نوشتن تفكر را شفافاضطراب شما كمك مي
اي براي بيان احساستان بيابيد. به هر حال، نوشتن را امتحان كنيد. برايتان مفيد مدتي فكر كنيد و كلمه

 خواهد بود.
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12 

 فراتر از اشتباهات
اين فعاليت براي آن است كه شما را تشويق كند تا عمداً خودتان 

ال احمقانه بپرسيد، يا توانيد يك سؤرا شرمنده كنيد. مي
چيزهايي بگوييد كه ديگران كسل و خسته شوند، يا به سؤاالت 

ين كارهايي بكنيد. البد نجواب اشتباه بدهيد ... بله! الزم است چ
 نه! كامالً جديد هستم.» كني؟شوخي مي«پرسيد: مي

وار نيست. به رسد، احمقانه و ديوانهاي كه به نظر ميبه اندازه
. شما دهندرُخ ميه باشيد كه اين اتفاقات، هميشه خاطر داشت

ايد. ديگران هم چنين اشتباهاتي قبالً هم اين كارها را كرده
د. بعد شونها مرتكب ميفقط يك سري اشتباه است كه روزانه انسان - اند. چيز عجيب و بدي نيستكرده

 ي قبل مضطرب وكه ديگر به اندازه از اينكه چنين اشتباهاتي را عمداً مرتكب شويد، متوجه خواهيد شد
ايد. هاي سازگاري را در خود تقويت كردهايد، زيرا برخي استراتژيتر شدهقويكنند. شما تان نميدرمانده

ها هايي براي آزمودن آنشوند اگر شما عمداً موقعيتتر ميها چقدر قويحاال تصور كنيد كه اين استراتژي
 وجود آوريد.به

ت اگر نيفتي، اسكي«گويند: بازها مييد كه اسكيتاآيا شنيده
اين جمله به اين معناست كه ». گيريكردن را ياد نمي

كشند و هاي خود را به چالش ميازها هميشه تواناييباسكيت
 اينكنند بلندتر بپرند و حركات جديد انجام دهند. سعي مي
جديد شود، اما چيزهاي ها ميها، باعث زمين خوردن آنفعاليت
ه هايتان شيرجتر شدن، بايد توي ترسگيرند. براي قويياد مي
  بزنيد.

د. كننخورند و گريه ميها بارها زمين ميآموزيم. آنهاي كودك نوپا مياين درسي است كه از اولين تالش
و آن دارد. كودك به زمين خوردن آگاه و حساس نيست ي تالشش باز نمياما اين مسئله، بچه را از ادامه

 ها ميز توي اتاقها، روي محيطشان تنظيم است؛ نه خودشان. آنكند. زيرا سر نورافكن بچهرا قضاوت نمي
ي حال، صدها بار زمين خورده باشند. حاال بچهكنند به آن برسند؛ حتي اگر تا بهبينند و سعي ميرا مي

و با خودش فكر كند اگر زمين  كوچكي را تصور كنيد كه سر نورافكن را روي خودش تنظيم كرده باشد
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د نشينگويند دست و پا چلفتي. چه خواهد شد؟ كودك سر جايش ميخندند و ميبخورم، مردم به من مي
 گيرد. و هرگز راه رفتن را ياد نمي

تماعي راحت هاي اجبراي اينكه ياد بگيريد راه برويد، بايد ياد بگيريد زمين بخوريد. براي اينكه در موقعيت
توانيد خودتان توانيد منتظر بمانيد تا موقعيتش پيش بيايد، يا ميآور بكنيد. ميد، بايد اشتباهات شرمباشي

 كنيد. تر از چيزي است كه فكر ميرا ايجاد كنيد. كنار آمدن با اشتباهات، ساده موقعيتش

  خوانيد.هاي از ليزا، برندن و بلّا ميدر ادامه، مثال

سد تراو مياي است. كنندهخسته كند كه آدمليزا فكر مي
 كه توجه ديگران را به خود جلب كند. ليزا چه بايد بكند؟

كننده انتخاب كند و ليستي از موضوعات كسل 
 ها با ديگران صحبت كند.ي آندرباره

 عمداً بپرد وسط صحبت ديگران. 
از آن طرف سالن داد بزند و به كسي سالم  

 بگويد.

تباهي بكند، يا چيز اشتباهي ن نگران است كار اشوبرند
 بگويد. او چه بايد بكند؟

ها داند آندر رستوران چيزي سفارش دهد كه مي 
 ندارند.

اي زنگ بزند و يك اسم اشتباهي عمداً به شماره 
 بگويد.

 اسم كسي را اشتباهي تلفظ كند. 
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 بلّا نگران است كه مردم متوجه سرخ شدنش بشوند. او چه بايد بكند؟

 هايش را محكم ماساژ دهد تا سرخ شوند.قبل گونهاز  
 اند. مثالً خودش اين را به همه بگويد.مطمئن شود كه همه به سرخ شدنش توجه كرده 

 شما از چه چيزي واهمه داريد؟ چه كار بايد بكنيد؟

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................
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 بنديجمع
بفهميد هزاران نفر ديگر هم مثل شما هستند. ياد گرفتن  تاكند شناخت اضطراب اجتماعي كمك مي

كند كه چگونه در افكار اتوماتيك تغيير ايجاد كنيد تا اضطراب و احساس شما را عوض كند، كمك مياين
سازگاري  هايهايتان، استفاده از استراتژيمواجه شدن با ترسا بي رفتارهاي اجتنابي را بشكنيد. تا زنجيره

هايي را كه اضطراب اجتماعي ايجاد كرده است، از توانيد محدوديتو مواجهه، و تمرين ريسك كردن، مي
 سر راه اهداف و آرزوهايتان برداريد.

كنيد. ماعي كمتري احساس ميهاي اين كتاب را انجام داده باشيد، االن اضطراب اجتبه اينجا، تمرين اگر تا
كردن ادامه دهيد. روان ما هم مثل بدنمان كه اين موفقيت را حفظ كنيد، نياز داريد به تمرينبراي اين

نگه دارد. ما هم بايد هر روز فكر و  كند تا بدنش را آماده و قوياست. يك ورزشكار، هر روز تمرين مي
 ذهنمان را تمرين دهيم تا پيشرفت كنيم. 

طور كامل از بين برود. هر چقدر هم كه تمرين چ تضميني وجود ندارد كه اضطراب اجتماعي شما بههي
هايي پيش بيايد كه شما را مضطرب كند. بدانيد كه تنها نيستيد. مهم اين كنيد، ممكن است موقعيت

 يتان بنشيند. گاست كه اجازه ندهيد اضطراب اجتماعي شما را كنترل كند و پشت فرمان زند

هاي هاي خشن يا ترسناك، بازيديدن فيلم خوابي،سطح اضطراب شما ممكن است با تغذيه نامناسب، كم
باشد  باالتر برود. يادتان ، استفاده از الكل، سيگار، كافئين زياد و مواد مخدر و محرك،زاكامپيوتري استرس

به ضررتان است، به آن پس اگر تشخيص داديد چيزي  مسئول مراقبت از سالمتيتان هستيد. شماكه 
 بگوييد.» نه«قاطعانه 

شوند. مهاجرت به شهر يا كشوري ديگر، تولد هاي اجتماعي مضطرب ميها در برخي موقعيتي آدمهمه
ي جديد، قبول شدن در دانشگاه، يافتن يك شغل، طالق والدين، در خانواده، رفتن به مدرسهجديد نوزاد 

زا هستند. به خودتان سخت نگيريد. لي اتفاقات ديگر زندگي، اضطراباز دست دادن يك عزيز، ازدواج و خي
توانيد آرامش را به خود هاي مقابله با استرس را بلد باشيد، ميشوند. اما اگر استراتژيهمه مضطرب مي

 باز گردانيد.
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خر، هميشه دهند. و در آها، مسير درست زندگيتان را نشان ميها و اهدافتان را فراموش نكنيد. آنارزش
 به خاطر داشته باشيد كه:

 شما تنها نيستيد.

 و

 توانيد بر اضطراب اجتماعي غلبه كنيد.شما مي

 
 

. 
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 پيوست
 هاي ديگري از اضطرابشكل

 كنند. در اينجا ليستي از عالئميافراد دچار اضطراب اجتماعي اغلب انواع ديگري از اضطراب را نيز تجربه م
به فائق آمدن بر اين نوع  كه بسياري از تمرينات اين كتاباست. درحاليهها آورده شدساير اضطراب

 .2هاي بيشتري براي كاهش استرس و اضطراب بلد باشيدد، مهم است كه روشنكنها هم كمك مياضطراب

 حمالت پانيك
 ترس و استرس شديد و ناگهاني به طوري كه انتظارش را نداشتيد 
 حالت تهوعضربان قلب، تنگي نفس، سرگيجه و  
 ترس از مرگ يا ديوانه شدن 
 ترس از بيرون رفتن از خانه 

 يافتهاضطراب تعميم
 شوندهايي كه به سختي كنترل مينگراني 
 ترس از مرگ عزيزان 
 سوزي و...ترس از اتفاق افتادن حوادث طبيعي مثل سيل، زلزله، آتش 
 ترس از امتحان 
 ترس از دير كردن 

 فوبيا
 ته مثل آسانسور و...هاي بساز مكان شديد ترس 
 از حيوانات خاص مثل عنكبوت، گربه، سوسك و... شديد ترس 
 از آمپول شديد ترس 

                                                            
 سايت:يد. آدرس وبمراجعه كناز همين مترجم » مديريت استرس، راهنماي عملي براي نوجوانان«كتاب به  ٢ 

  www.smohseni.com 
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 ترس از خون 
 ترس از استفراغ كردن 
 ترس از ارتفاع 

 اضطراب جدايي
 ترس از تنها ماندن 
 ترس از مرگ والدين 
 ترس از تنها خوابيدن 

 اختالل استرس پس از سانحه
ي دردناك (مثل مرگ عزيزان، بالياي ترل پس از يك تجربهترس بسيار شديد و غيرقابل كن 

 سوزي، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن و...)طبيعي، جنگ، آتش
 شود)هاي حادثه در ذهن تكرار ميزا در ذهن (مرتباً صحنهي آسيبتكرار تجربه 
 شويدكه موفق نميتالش براي فراموش كردن حادثه، در حالي 
 ت به مردم و اتفاقات زندگي روزمرهتفاوتي نسبحسي و بيبي 
 احساس افسردگي 
 هاي شبانهكابوس 
 تمايل به مرگ يا فكر كردن به خودكشي 

 

 




