توجهآگاهی برای اضطراب نوجوانان
راهنمای عملی برای غلبه بر اضطراب در خانه ،مدرسه و محیطهای دیگر
مغلوب موقعیتهای اجتماعی نشوید
در مواجهه با وحشتزدگی آرام بمانید
ترسهایتان را رها کنید و زندگی متعادلی را بسازید

اگر مثل همۀ نوجوانهای دیگر گاهی احساس اهطراب میکنید ،یا اگر شتبیه بستیاری از نوجوانتان از
اهطراب شدیدی رنج میبرید ،خواندن چند صفحه از این کتاب به شما کمك میکند احساس آرامش
بیشتری داشته باشید .هر ففلی مثل گفتوگویی است توأم با قوت قلب با یتك دوستت ختوب .ایتن
کتاب مهارتهای واقعی ،عملی و سادهای را برای رهاشدن از اهطراب ،آرامتر بودن و مهربانتر بتودن
با خودتان و درنهایت زندگیکردن به سبکی شادمانهتر ارائه میدهد.
ایمی سالتزمن ،پزشك و نویسندۀ کتاب جایی آرام و ساکت ()A Still Quiet Place
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مقدمه
طی سالها کارکردن با نوجوانهایی با سوابق و وهعیتهای مختلف پی بردهام کسانی که بیشترین رنج
را از اهطراب میبرند ،باهوشترین و خالقترین افراد هستند .باور دارم که اهطراب در نتیجۀ طغیتان
ذهنی هوشمند و خالق بهوجود میآید .دربارۀ آن فکر کنید .اگر از اهطراب رنج میبرید ،شاید بتوانید
به هزار و یك دلیلی فکر کنید که ممکن است سبب خرابشتدن ارائتۀ کالستی شتما یتا تبتدیلشتدن
تفریحات جمعیتان به فاجعه یا ناامید شدن والدینتان از شما شتوند .ذهتن بستیاری از آدمهتای دیگتر
نمیتواند به این اندازه فکر تولید کند ،چه این فکرها مثبت باشند چه آمیخته به اهطراب.
خبر خوب این است که دیگر الزم نیست نگران ذهنتان باشید .با کمی کمك و اندکی سختکوشی
و با استفاده از تمرینهای این کتاب میتوانید ذهن شگفتانگیزتان را بهخدمت بگیرید ،بهجتای آنکته
ذهنتان هد شما عمل کند.
یکی از بهترین مثلهایی که تابهحال شنیدهام ،این است :افکارمان میتوانند بهترین خدمتکاران ما یا
بدترین استادهای ما باشند .این مَثل برای من بهعنوان کسی که صدها نفر را بترای غلبته بتر اختتالالت
اهطرابی مالقات کرده و به آنان کمك کرده است ،بسیار درست بهنظر میآید .وقتی ذهنمان در خدمت
ماست ،میتواند بهطور ماهرانهای به مسئلۀ ریاهی پاسخ دهد ،هنگام رانندگیکردن با سترعت شفتت
مایل در ساعت اطالعات دیداری را از منابع مختلف پردازش کنتد ،یتا بتدنمان را در هتزاران حرکتت
ماهیچهای الزم برای دریبلکردن در بازی بسکتبال هدایت کند .اما وقتتی مغزمتان درستت کتار نکنتد،
پیامهای اشتباهی به ما ارسال میکند ،اینکه مثالً وقت بهوحشتافتادن است ،یا اینکه اتفاق وحشتتناکی
دارد برای ما یا کسی که دوستش داریم ،رخ میدهد .اینجاست که چیزهتا در ذهنمتان واقعتاً ترستنا
بهنظر میآیند.
اینکه چرا بعضی از ما اهطراب داریم ،چندان مشتخ

نیستت پهوهشتگران هنتوز در ایتن بتاره

بهطور کامل بهتوافق نرسیدهاند .مدتها بحثهایی دربارۀ نقش وراثت در برابر یادگیری وجود داشتت.
حتی شاید این موهو را در کالسهای علوم هم بحث کرده باشید .آنچه امروز میدانیم این است کته
اهطراب احتماالً نتیجۀ هر دوی اینهاست .شما ممکتن استت نهتایی داشتته باشتید کته شتما را بته
اهطراب حساستر کرده است و ممکن است موقعیتها یا شرایط فشارزایی را تجربه کرده باشتید کته
اهطراب شما را فعال میکنند.
منبع اهطراب شما هرچه که باشتد ،ایتن کتتاب در کنتار ارائتۀ راهکارهتایی بترای مقابلته بتا آن،
تمرینهایی را هم برای کمکردن تأثیر آن معرفی میکند .همچنین برای کاستتن فشتاری کته متیتوانتد
اهطراب شما را بدتر کند ،تغییراتی را در سبك زندگی مطرح میکند .کتاب همتینطتور تمترینهتایی
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برای نوشتن و نیز پرسشهایی برای پاسخدادن دارد همراه با جاهای خالی برای هتر پاستخ .بعضتی از
مواردی که در این کتاب مینویسید ،ممکن است بسیار شخفی بهنظر برسند در این صورت میتوانید
پاسخهایتان را آزادانه جای دیگری بنویسید یا اصالً ننویسید .اگر پاسخی نمینویسید ،دستکم به ایتن
پرسشها کمی فکر کنید.
بسیاری از این ابزارها ،از تمرینهای بسیار قدیمی و بقیه از روشهای رواندرمتانی جدیتد گرفتته
شدهاند .برای مثال ،پویشبدن (فعالیت  )17و مراقبتۀ دریاچته (فعالیتت  )25مبتنتی بتر روش کتاهش
استرس بر اساس توجهآگاهی ( )Mindfulness based stress reductionهستند که جان کبت زین (Jon

 )Kabat-zinnآنها را بهوجود آورد .ر ۀ افکار (فعالیتت  )20از درمتان پتریرش و تعهتد استتیون هیتز
( )Steven Hayesاقتباس شد و ایدۀ مربوط به ذهن خردمنتد (فعالیتت  )51از رفتاردرمتانی دیالکتیتك
مارشتا لینهتان ( )Marsha Linehanگرفتته شتده استت .کتریس گرمتر ( )Chris Germerالهتامبختش
تمرینهایی مثل دوست مهربان (فعالیتت  ،)27ستنگریتزهای در جیتب شتما (فعالیتت  )40استت ،و
کریستین نِف ( )Kristen Neffالهامبخش ذهن و بدن (فعالیت  )16و دو نوشتته دربتارۀ مهترورزی بتا
خود است .نوا لوین ( )Noah Levineمرجع کلماتی بترای تکترار حتین قتدمزدن توجتهآگاهانته بتود
(فعالیت  )30و گرگوری کرامر (( )Gregory Kramerو دیگتران) منبتع مفهتوم دیتالون بیتنشبختش
(فعالیت  )39بود .دوست من اشتلی ستیتکین ( )Ashley Sitkinدر تمترین یوگتا بته متن کمتك کترد
(فعالیت  )46و مخفف ( RAINفعالیت  )50را میشله مكدونالد ( )Michele McDonaldپدید آورد.
اگر احساس میکنید نیاز به انگیزه دارید ،مرورکردن این کتاب همتراه بتا یتك دوستت ،فامیتل یتا
درمانگر میتواند کمکتان کند .میتوانید از بعضی بخشها عبور کنید و فقط بختشهتایی را کته حتس
میکنید برای شما از همه مهمتر است ،بخوانید اما بیشترین استفاده را از کتاب وقتی خواهید برد که از
اول تا آخر همۀ کارها را انجام دهید و مرتب آنچه در این مسیر آموختهاید ،تمرین کنید.
یادگیری مدیریت اهطرابِ روزمره قرار نیست راهی سهل باشد ،بلکه مسیری است که بستیاری از
نوجوانان و بزرنساالن آن را با موفقیت دنبال کردهاند پس شما هم میتوانید.
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دربارۀ اضطراب
بعضی افراد آمادگی نتیکی برای اهطراب دارند .ازآنجاکه نها بهارث میرسند ،ایتن افتراد بیشتتر از
دیگران ممکن است به اختالالت اهطرابی دچار شوند .اما همۀ ما اهطراب را جایی در زنتدگیمتان و
بهدلیل منطقی تجربه میکنیم .ما به سیستم حفاظتی هشداردهندهای نیاز داریم که متا را در برابتر خطتر
هشیار کند و به ما کمك کند در امان بمانیم.
اهطرابداشتن مانند داشتن سیستم هشداردهندۀ بسیار حساسی است که در همۀ زمانها بتهاشتتباه
هشدار میدهد و مانع از انجامدادن هر کاری میشود .چنین سیستمی با هشدارهای غلتط کتامالً متا را
دستپاچه میکند ،یا از آن بدتر اینکه ما را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد چرا که ما بتر هشتدار
غلطی متمرکز میشویم که سبب ازدستدادن پیامهای خطر واقعی میشود.
دانستن علت اهطرابتان کمكکننده است اما گاهی صرفاً دانستن راه چاره برای اهطراب ،مهتمتتر
بهنظر میرسد .مهم ترین هدف کتاب ایتن استت :دادن ابزارهتای عملتی کته بتوانیتد در ستختتترین
موقعیتهای اهطراببرانگیز از آنها استفاده کنید .جوانبودن و رویارویی با اهطراب میتوانتد ستخت
باشد اما جنبۀ مثبت آن این است که وقتی بتوانید از پس اهطراب برآییتد ،خواهیتد توانستت در بقیتۀ
زندگیتان به خودتان و دیگران کمك کنید.
خبرهای خوش زیادی برای شما وجود دارد .اول اینکه تنها نیستید .از هر شش نوجوان ،یتك نفتر
اختالل اهطرابی دارد .یعنی احتمال آن وجود دارد که شخ

دیگری در گروه دوستان شما ،چند تا از

بچههای هر کالسی که به آن وارد میشوید یا تیم ورزشیای که در آن بازی میکنید ،و شاید حتی چند
صد تا از بچههایی که در کل مدرسهتان هستند ،همگی اهطراب داشته باشند .بهعالوه ،یك نفر از هتر
چهار نفر در طول زندگیاش مشکل اهطراب را تجربه خواهد کرد .میتوانید خودتان را خوششتناس
بدانید که یادگیری نحوۀ مدارا با اهطراب را از قبل و در جوانی شرو کردهاید .اما بهتترین خبتر ایتن
است که اهطراب بهبود پیدا میکند .یادگیری بهحداقلرساندن دفعات تجربۀ اهطراب و نحوۀ مقابله با
آن ،طوری که بر شما و بر آنچه در زندگیتان میخواهید غلبه نکند ،ممکن است.
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چرا مضطرب میشوید؟
اختالالت اهطرابی هم مثل بسیاری از بیماریها ،در خانوادهها شیو پیدا میکند .شاید بخواهیتد ایتن
موهو را با والدین یا سایر اعضای خانواده بررسی کنید و ببینید که چگونه با اهطراب دستتوپنجته
نرم میکنند و برای غلبه بر آن چه کار کردهاند.

آیا کسی در خانوادهتان میشناسید که اهطراب داشته است؟ شاید خویشتاوندی باشتد کته بستیار
حساس یا پرتنش بهنظر برسد .اگر میتوانید با آن شخ صحبت کنید و اینجا بنویسید کته بترای
مقابله با اهطراب چه کارهایی انجام داده است.
----------------------افراد مضطرب اغلب اوقات آمادگیهای زیستی دارند .به این دلیل ،وقایع خاصتی در زنتدگیشتان
میتواند آنها را اندکی مضطربتر کند .اگر حتین صتحبتکتردن در جمتع ،تجتارب بتدی در گرشتته
داشتهایم ،آنگاه مضطربشدن از فکرکردن دربارۀ احتمال وقو آن در آینده معنا میدهد .بعضتی از متا
بهسرعت بر این وقایع چیره میشویم و به زندگی ادامه میدهیم اما برخی از متا حستاستتر بته دنیتا
آمدهایم ،یعنی سیستم هشدار ما میتواند خودش را برای ادامۀ فعالیت تجدید کند ،حتی بعتد از اینکته
مدتها احساس آرامش را تجربه کرده باشیم .مسلماً بعضی از تجارب ،بهمراتب بتدتر از ناشتیگری در
ارائۀ کالسی هستند و میتوانند تأثیر عمیقتری بر ما داشته باشند.

زندهشدن چه خاطراتی و فکرکردن به چه چیزی شما را مضطرب میکند؟
-----------------------

به افرادی در زندگیتان فکر کنید که بتوانید دربارۀ این تجارب با آنها صحبت کنید ،مانند دوستتان،
فامیل یا دیگر بزرنترهای معتمد .نام آنها را اینجا بنویسید.
----------------------«»14
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به این فکر کنید که با درمیانگراشتن موهو با این افتراد چته مقتدار از اهتطراب شتما تستکین
مییابد .الزم نیست داستان زندگیتان را بازگو کنید یا بدترین حملۀ وحشتزدگی را که داشتهایتد،
در میان بگرارید .تفمیم بگیرید با یك نفر در هفتۀ بعد اندکی صحبت کنید و ببینید قبتل ،حتین و
بعد از درمیانگراشتن موهو چه احساسی دارید.
چند عامل است که در شکلگیری اهطراب نقش دارند .یکی اینکه ما در دنیای خطرناکی زنتدگی
میکنیم .پیامهای زیادی را از رسانه ،مدرسه و والدینمان دررابطهبا آنچه باید دربتارهاش نگتران باشتیم،
دریافت میکنیم ،از تروریسم گرفته تا بیماریهای مقاربتی .جای تعجب نیست که متا بتا سیستتمهتای
هشدار درحال آمادهباش به هر جا قدم بگراریم .ما به سیستم هشداردهندۀ قابلاعتمادی برای این دنیای
خطرنا نیاز داریم اما این سیستم باید بین نگرانیهای واقعبینانه و نگرانیهتای غیرواقتعبینانته تمتایز
قائل شود .این کتاب به شما کمك میکند هرچه را بدان فکر میکنید یا هر پیغتامی کته بتدنتان ارستال
میکند ،باور نکنید.

چند مورد از پیامهایی را که به شما میگوید دنیا جای خطرناکی است ،بیان کنید؟
-----------------------

بزرنترین نگرانیهای والدین و دوستان شما چیست؟
-----------------------

کدامیك از این نگرانیها را از آنان «گرفتهاید»؟
----------------------با در نظرداشتن همۀ اینها چرا شما مضطرب شدهاید؟ احتماالً ستبب آن ترکیبتی از نهتای شتما،
وقایع زندگیتان و نو دنیایی است که در آن بزرن شدهاید .اصطالح علمی آن مدل زیستتیروانتی و
اجتماعی است ،عبارتی که میتوانید در کالس روانشناسی بعدیتان آن را مطرح کنید!

۲
نامهای مستعار اضطراب
بسیاری از افراد وقتی اولینبار اهطراب را تجربه میکنند ،عالئمش را نمیشناسند .آن هم به این دلیتل
که تجربهای با اهطراب نداشتهایم و دربارۀ آن اطالعات کافی به ما داده نشده است .اینکه بتدانیم چته
احساساتی اغلب با اهطراب مرتبط هستند ،مفید است.

تمرین :شناسایی اضطراب با اسامی دیگر
به این فهرست نگاهی بیندازید و هر کلمهای را که بیشتر برای شما کاربرد دارد ،عالمت بزنیدد مدیتوانیدد بدا دودکدار
مشکی لغات یا عبارات مربوط به اضطراب را اضافه کنید
ترسیده
آشفته
گوشبهزنگ
دلنگران
دلمشغول
تحریکپذیر
پرهراس
دمدمی
جوشی
بهوحشتافتاده
بیحرکت
دودل
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دربارة اضطراب

وحشتزده و عصبی
عصبی
بیطاقت
وحشتزده
میخکوبشده
بیقرار
هراسان
پراسترس
فکر مغشوش
رنجیدهداطر
درگیر با دود
بههمریخته
نگران

----------------------------
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۳
تشخیص اضطراب در بدن
بیشتر ما ابتدا اهطراب را در بدنمان احساس میکنتیم و ستپس در ذهنمتان .عالئتم بتدنی متیتواننتد
پیامهای هشداردهندهای باشند از اینکه اهطراب در راه است .بنتابراین شتناختن بتدن و آنچته تتالش
میکند به شما بگوید ،گام اولیۀ کمكکنندهای است.

تمرین :عالئم بدنی
به این فهرست نگاه کنید و ببینید کدامیک از این موارد عالئم و پیامهایی هستند که وقتی مضطرب هستید یدا درسدت
قبل از اینکه مضطرب شوید ،دریافت میکنید از جاهای دالی برای اضافهکردن موارد دیگر استفاده کنید
تنش ماهیچهای
حالت تهوع
درد
فک دردناک
کمردرد
تنفس سریعتر و بریدهبریده
پروانه در شکم
دردهای قفسۀ سینه
فشاردادن دندانها و دندانقروچه
دلپیچه
مشکل در دوابیدن
دشکی دهان
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