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:مقدمه

اضطراب اجتماعی چیست؟

چه چیزی در مورد آن می دانید؟

آیا می دانید علت به وجود آمدن اضطراب اجتماعی چه می باشد؟
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می شود؟چه چیز باعث ادامه یافتن اضطراب اجتماعی 

داشتن شخصیت مضطرب-1

دوری از اجتماع-2

خوداز دید دیگران نسبت به ناخوشایند تصویر داشتن -3

ترساز ترس -4

تفکر غلط در مورد نداشتن مهارت های اجتماعی-5

معیوبی از اضطراب اجتماعی در فرد آغاز چرخۀ -6





به اعتماد به نفس پایین مربوط می شود و به دلیل  اضطراب اجتماعی به طور خالصه 

در شرایط اجتماعی ضعیف عمل  "باورهای طوالنی مدت افراد مبنی بر این که 

این باورها به دلیل رفتار های ایمن و پرهیزگرانۀ افراد و . ، ادامه می یابد"می کنند

. متمرکز شدن بر روی خود در جمع، هرگز زیر سوال نمی روند
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چطور برای رفع اضطراب اجتماعی به خودم کمک کنم؟

:سعی کنید موارد زیر را بشناسید

اجتماعیاضطراب •

و تصاویر منفی در موقعیت های اجتماعیباورها •

به خود، کاهش تمرکز بر روی خودپرداختن •

دست گرفتن کنترل رفتارهای ایمندر •

دست گرفتن کنترل عالئم فیزیکیدر •
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شناخت اضطراب اجتماعی

:تمرین انفرادی-1

فشار زیادی  کرده و اجتماعاتی فکر کنید که در ماه گذشته در آن ها حضور پیدا به 

...شده ایدرا متحمل 

.را به خاطر آوریدآن سعی کنید جزئیات 

؟برایتان افتادچه اتفاقی 



آخرین اجتماعی حاال به 

اضطرابکه در آن دچار 

کنیدشده بودید فکر 

را تکمیل روبرو چرخۀ و 

. کنید



ثبت اضططراب هطای اجتمطاعی   تصویر واضحی از اضطراب خود در گذشته ندارید، اگر -2

ی شووید  که مضطرب م،زمانی برای یک یا دو هفته . می تواند به شما کمک کنددفتریک در 

م هور دفعوه افکوار، عالئو    . بنویسید در آن لحظه چه اتفاقی افتاده است چوه احساسوی داریود   

کردیود     ه فیزیکی، رفتارهای ایمن و پرهیزگرانه را یادداشت کنید و بنویسید در آن لحظوه چو  

.  و بعد از آن چه افکاری داشتید

ای قسومت هو  ، موی توانیود   زمانی که تصویر واضوحی از مشوکالت خوود داشوته باشوید     :نکته

.  را بشکنیدچرخۀ معیوب اضطراب اجتماعی آن را کنترل نموده و مختلف 
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چطور می توانم افکار، باورها و تصاویر ذهنی منفی خود را 
کاهش دهم؟

. در ذهن شما به وجود بیایندتصویریا کالمافکار می توانند به صورت 

. ذهنی تان به شما کمک خواهد نمودتصاویروافکارپیش رو در شناخت مثال 



افکار منفی اتوماتیکتصویر

.صفتموشخود به عنوان یک موجود بسیار ضعیف و تصویر * 

.از خود که در حال لرزیدن است و دیگران به او پوزخند می زنندتصویری * 

ه از خود در حالی که قرمز شده و عرق می ریزد و دیگران با ترحم بتصویری * 

.او می نگرند

سرد  از خود با صدایی ضعیف و نازک در حالی که دیگران قوی و خونتصویری * 

.به نظر می رسند

.  "مردم تصور خواهند کرد من احمقم. نمی دانم چه بگویم"*

نگاه خواهند کرد و من خواهم  منبهوقتی که وارد شوم همه "*

.  "لرزید

.  "لکنت زبان دچار می شوم و کلمات را گم می کنمبه "*

."وقتی که سوال پرسیدم، خیلی حقیر به نظر می رسیدم"*
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:تمرین انفرادی
.درا که در موقعیت های گوناگون به ذهنتان رسیده است در جدول زیر بنویسیافکار و تصاویری حاال 

.این کار تمرین بسیار کمک کننده ای است

.  زمانی که آن ها را بشناسید می توانید با آن ها مبارزه کنید و این چرخه را در هم بشکنید



؟خود بپرسید کدام یک از طرز تفکرات اشتباه زیر را داریداز 

آیا من ذهن خوان هستم؟ برای مثال ) "او فکر می کند من کسل کننده هستم"1

در این مورد شما به دنبال این نیستید که بدانید دیگری واقعا راجع به شما چه نظری دارد) ظرات  شما ن. 2

! منفی خود را باور دارید و آن را به گردن دیگری می اندازید

آیا ) . "اوضاع افتضاح پیش خواهد رفت و همه به من خواهند خندید"من پیشگو هستم؟ برای مثال 3

آیا من همه چیز ) آن ها در حال خندیدن هستند، حتماً راجع به من  "به خودم می گیرم؟ برای مثال را 4

."می کنندصحبت 

آیا من تنها بر روی نکات منفی تمرکز می کنم؟ برای مثال ) راب  زمانی که با علی حرف می زدم حسابی خ"5

"کردم



. طرز تفکرات اشتباه به این معناست که تصویر ذهنی شما از خودتان در اجتماع، تصویر منصفانه ای نیستاین * 

. باشیدکنید این گونه سواالت را از خود بپرسید و پاسخ دهید تا تصویر منصفانه تری از آن چه که رخ می دهد داشتهسعی * 

:از بهترین راه ها برای این کار، یادداشت کردن در دو ستون استیکی * 

.متعادل ترمنصفانه تر و می کنند و دیگری برای افکار مضطربستون برای افکاری که شما را یک * 

. افکار خود را بنویسید و افکار متعادلی که به ذهن تان می رسند را نیز یادداشت کنیداکنون : تمرین

"اگر دوست شما چنین افکاری داشت به او چه می گفتید؟": این سوال را از خود بپرسیدمی توانید 

تلزم تمورین  این کار مسو . به آن ها پاسخ دهید( با افکار متعادل)این است که این افکار اشتباه را شناسایی کنید و به سرعت هدف

. بسیار است ولی تأثیر مثبت بسیاری خواهد داشت



افکار متعادل
از یکوی . دیگران فکر نمی کردند مون ییرعوادی هسوتم   "

ن ایو . دوستانم گفت من همیشه معقول به نظر می رسوم 
ت بوه  من هستم که فکر می کنم دیگران دید منفی نسوب 

". من دارند

آورافکار اضطراب 
اگر ساکت نمی ماندم حتماً حرف احمقانوه ای بوه زبوان    "

ب می آوردم و دیگران فکر می کردند من ییرعادی و عجی
". هستم

افکار متعادل
ه به نظر نمی رسید کسی از حرف زدن من ناراحت شود "

ن آدم هامی آمدند و با من صحبت می کردند، پس آ. باشد
."قدرها هم بد نیستم

افکار اضطراب آور
تمام مدت تند و ناواضح صحبت می کردم، حتمواً مثول  "

". احمق ها به نظر می رسیدم
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؟می توانم فکر نکنم همه دارند به من نگاه می کنندچطور 

نشان می دهد افراد مبتال به اضطراب اجتماعی زمانی کوه مضوطرب موی شووند بویش از حود بوه خوود         مطالعات •

:این بدین معناست که. می پردازند

، عریوق تبر روی بدن خود تمرکز می کنند، به خصوص بر روی عالئم فیزیکی اضطراب شوان، ماننود لورز ،    آن ها •

. قرمزی صورت و مشکل در صحبت کردن

. روی افکار و تصاویر ذهنی منفی خود که در قسمت قبل به آن اشاره شد، متمرکز می شوندبر •

. تصویر منفی بسیار پررنگی از دیدگاه دیگران نسبت به خود دارندآن ها •

. تصویر با خود واقعی آن ها تفاوت بسیار دارداین •

. فکر می کنند در مرکز توجه واقع شده اند و این توجه سرشار از نقد و افکار منفی استآن ها •
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چطور می توانم کمتر  

روی خودم تمرکز کنم؟
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؟چطور می توانم رفتار خود را تغییر دهم

.تغییر رفتار یکی از بهترین کارها برای مقابله با اضطراب اجتماعی است

.اجتناب هایمان را بشناسیمایمن و برای تغییر در رفتارمان باید ابتدا رفتارهای 

.مثال های بعدی به شما در شناخت بهتراین مواردکمک می کنند



مثال هایی از اجتناب ها

.  نمی رویدمی کنید مکان هایی که در آن افرادی را مالقات به * 

. کنیددیگران می خواهید کارهایتان را برایتان انجام دهند تا با افراد دیگر مالقات ناز * 

.صحبت کردن با یک آشنا خودداری می کنیداز * 



ایمنمثال هایی از رفتارهای 

از نگاه کردن به چشم افراد خودداری می کنید  .

  خیلی کم حرف می زنید یا اجازه می دهید دیگران صحبت را

.  انجام دهند

دآن چه می خواهید بگویید را آماده و کلمات را تمرین می کنی  .

چیزی را محکم می گیرید  .

 می رویدبه کنجی امن.

نگاه خود را می دزدید .

خود را بسیار مشغول نگه می دارید .

خیلی سریع صحبت می کنید  .

در مورد خودتان صحبت نمی کنید  .

و دنبال یک فرد مورد اعتماد می گردید تا در کنار ا

.بمانید
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:به مثال زیر توجه کنید

ترس از صحبت کردن در جمع

م او در گذشته با استفاده از رفتارهای ایمن ماننود نگواه نکوردن بوه چشو     . مریم از صحبت کردن در جمع می هراسد

موقعیوت  افراد، مشغول نگه داشتن خود، سریع صحبت کردن و ایستادن کنار دوستی که خیلی حرف می زند، از این

آن دلوش بورای گوروه و فضوای    . از پیوستن به گروه خودداری می کندخود، او اخیراً به دلیل ترس . اجتناب می نمود

(صفحه بعد). را برای خود ساخته استمریم نردبان اضطرابی . تنگ شده است

او کوم کوم   . از پلۀ اول شروع خواهد کرد و به مرور و با تمرین خود را بوه پلوۀ ششوم خواهود رسواند     مریم 

!رفتارهای ایمن خود را کنار می گذارد و مراقب است تا رفتارهای ایمن جدیدی برای خود پیدا نکند



نردبان اضطراب مریم



(دقیقه5)چطور می توانم فکر نکنم همه دارند به من نگاه می کنند؟ -9

(  دقیقه5)چطور می توانم کمتر روی خودم تمرکز کنم؟ -10
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چطور می توانم عالئم فیزیکی خود را کاهش دهم؟

:شاملآرام سازی استفاده از تکنیک های -1
عمیق عضالنیآسایش 

کنترل تنفس منظم
تنفس آگاهانه 

کردن حواسپرت -2



(دقیقه5)چطور می توانم فکر نکنم همه دارند به من نگاه می کنند؟ -9

(  دقیقه5)چطور می توانم کمتر روی خودم تمرکز کنم؟ -10

(دقیقه5)چطور می توانم رفتار خود را تغییر دهم؟ -11

( دقیقه10)یک مثال -12

( دقیقه11)چطور می توانم عالئم فیزیکی خود را کاهش دهم؟ -13
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1سناریو 
ازداساتیازیکیاخیرا.استشدهدانشگاهواردتازگیبهکهاستایساله18پسرعلی

طلبمارائهرشد،روانشناسیدرسدرخودنمرهازبخشیبرایتااستخواستهدانشجویان
اینتاداسکهروزیاز.استنفردومینعلیها،ارائهزمانبندیترتیبنظراز.باشندداشته
کهردکمیفکراینبهمداموشدشدیداضطرابدچارعلیگفت،دانشجویانبهرامطلب
شروعهنگام.داشتاضطرابهمچنانعلیرسیدفراارائهروز.آمدبرنخواهدآنپساز
.لرزیدمیکمیوبودکردهعرقدستانش.کردنمینگاهاستادودانشجویانچشمبهارائه
مییادهبرامطالبسختیبه.لرزیدمیصدایشصحبتهنگام.زدمیتندقلبشضربان
هنذدریاکنندمیمسخرهرااودیگرانکهفکرکندخودباشدباعثاوهایمکثوآورد
اینکهزابعد.برساندپایانبهراخودارائهتوانستسختیبهاو.پندارندمیاحمقرااوخود
اواداستوگذاشتمیاندرخوداستادباراموضوعایناو.شدآرامترکمیشدتماماوارائه
.شودحلاواجتماعیاضطرابتاکردمعرفیدانشگاهمشاورهمرکزبهرا



نکات مهم

.عالئم علی نشان دهنده وجود اختالل اضطراب اجتماعی می باشد-1

رفتارهای ایمن و اجتناب های این فرد باعث تداوم اختالل او می -2

.شوند

این مشکل می تواند با مراجعه به مشاور یا روان شناس و گذراندن -3

. چند جلسه مشاوره حل شود

؟عالئمی داشتعلی چه 

شدیداضطراب 

نگاه نکردن به بقیه

عرق کردن دست ها

لرزش دست ها

تپش قلب

لرزش صدا

ناتوانی در تمرکز بر موضوع ارائه

ذهن خوانی



(دقیقه5)چطور می توانم فکر نکنم همه دارند به من نگاه می کنند؟ -9

(  دقیقه5)چطور می توانم کمتر روی خودم تمرکز کنم؟ -10

(دقیقه5)چطور می توانم رفتار خود را تغییر دهم؟ -11

( دقیقه10)یک مثال -12

( دقیقه11)چطور می توانم عالئم فیزیکی خود را کاهش دهم؟ -13

(دقیقه7)1سناریو –14

(دقیقه7)2سناریو -15



2سناریو 
انیمهمبهرفتنازیالبااو.خواندمیدرسکتابداریرشتهدرکهاستایساله21دخترنرگس
یمسعیبگیردقرارشلوییجمعدراجباربهاگرمعموال.کندمیاجتنابشلوغهایمکانو
دراگرودکنمیصحبتکمخیلیکندجلبخودبهرادیگرانتوجهکهندهدنشانرفتاریکند
دلشوندارددوستراخودهایحالتایناو.شودمیسرخفورابپرسدسوالیاوازکسیجمع
هرشتنرگسشدموجبکهعلتیهمچنین.ببردلذتجمعدربودنازبقیهمثلخواهدمی

ونهاستتکتابدارفرداوقاتاکثررشتهایندرکهبوداینکندانتخابدانشگاهدرراکتابداری
انمرج.گذاشتمیاندرمرجاندوستشباراخودمشکلایناواخیرا.نداردسایرینباتعاملی
بهرادوستشسپس.شداومشکلمتوجهفورانرگسهایصحبتشنیدنازبعدواستمشاور
.کندیلبهخوداضطرابمشکلبرمشاوریاروانشناسکمکبهتاکردمعرفیایمشاورهمرکز
ایرفتارهشناختواضطرابنردبانرسمکمکبهومشاورهجلسهچنددریافتازبعدنرگس
.ندکیلبهآنبرنهایتدروبکاهدخوداضطرابازتدریجبهتوانستخودهایاجتنابوایمن



عالئمی داشت؟نرگس چه 
اجتناب از رفتن به مهمانی و مکان های شلوغ

اضطراب
کم حرف بودن

گرفتنسرخ و شرمگین شدن هنگام در معرض توجه جمع قرار 

مهمنکات 
.نشان دهنده وجود اختالل اضطراب اجتماعی می باشدنرگس عالئم -1
.رفتارهای ایمن و اجتناب های این فرد باعث تداوم اختالل او می شوند-2
.شوداین مشکل می تواند با مراجعه به مشاور یا روان شناس و گذراندن چند جلسه مشاوره حل -3



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


