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پیش گفتــــار
ســامت یکــی از مهــم تریــن نعمــت هایــی اســت کــه هــر انســان میتوانــد از آن
بهرهمنــد باشــد .بــا ایــن وجــود افــراد زیــادی هســتند کــه از ایــن نعمــت برخــوردار نیســتند
و بــه مراقبــت جهــت بازگردانــدن ســامتی یــا حفــظ وضعیــت فعلیشــان نیازمندنــد .بــا انجــام
برخــی اصــول ســاده خودمراقبتــی میتــوان احتمــال بــروز اختــاالت روانپزشــکی را در خــود و
ســایرین کاهــش داد و ســطح ســامت جامعــه را افزایــش داد .طــرح ســفیر ســامت ،یکــی از
اقدامــات انجــام شــده توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در راســتای ایــن مهــم
اســت .ســفیران ســامت بــا ایــن هــدف آمــوزش میبیننــد کــه بتواننــد بــرای بهبــود وضعیــت
ســامت خــود یــا نزدیکانشــان کــه از ایــن اختاللهــا رنــج میبرنــد ،مفیــد باشــند.
کتابچــه حاضــر حــاوی مطالبــی دربــاره اختاللهــای شــایع روانپزشــکی و مهــارت هــای
روان شــناختی اســت .هــدف از انتشــار ایــن کتابچــه قــرار دادن اطالعــات در اختیــار افــرادی
اســت کــه میخواهنــد در ایــن زمینــه بیشــتر بداننــد .مطالــب ایــن کتابچــه بخصــوص بــرای
کســانی کــه خــود ،دوســتان یــا اقوامشــان از ایــن بیمار یهــا رنــج میبرنــد مفیــد اســت.
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مقــدمه
«خودمراقبتــی» شــامل اقدامــات و رفتارهایــی اســت اکتســابی ،آگاهانــه و هدفــدار کــه
مــردم بــرای خــود ،فرزنــدان و خانــواده شــان انجــام مــی دهنــد تــا ســالم تــر بماننــد ،از ســامت
جســمی ،روانــی و اجتماعــی خــود حفاظــت کننــد و نیازهــای جســمی ،روانــی و اجتماعــی خــود
را بــرآورده ســازند .برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه  65تــا  85درصــد تمــام مراقبــت هــا از نــوع
خودمراقبتــی اســت .طبــق گــزارش ســال  2013ســازمان جهانــی بهداشــت شــواهدی وجــود دارد
کــه خودمراقبتــی باعــث  7درصــد صرفــه جویــی مالــی مــی شــود .ایــن صرفــه جویــی باعــث
شــده کــه در انگلســتان ســاالنه حــدود  4/4میلیــارد پونــد ذخیــره گــردد.
در بیماری های های مزمن می توانند نتایج زیر را به همراه داشته باشد :

▪
▪
▪ ▪ %50کاهش مراجعه به مراکز اورژانس
▪ ▪ %50کاهش در بستری بیمارستانی
▪ ▪ %50کاهش در روزهای غیبت از کار

▪ %40کاهش مراجعه به پزشکان عمومی

▪ %17کاهش مراجعه به پزشکان متخصص

ایــن شــواهد نشــان مــی دهــد کــه خــود مراقبتــی منجــر بــه ارتقــای ســامت و کیفیــت
زندگــی ،افزایــش رضایــت بیمــاران ،اســتفاده منطقــی از خدمــات و کاهــش هزینــه هــای
ســامت مــی شــود.
براســاس آمارهــای منتشــر شــده حداقــل  ۲۳درصــد از شــهروندان ایرانــی از نوعــی اختــال
روانپزشــکی رنــج میبرنــد و نیازمنــد دریافــت خدمــات ســامت روان هســتند .اگــر بــه ایــن
مســاله توجــه کنیــم کــه میــزان مراجعــه ایرانیــان بــه روانشــناس و روانپزشــک پاییــن اســت،
موضــوع اختــاالت روانــی مــی توانــد بــه موضوعــی پیچیــده و مزمــن تبدیــلشــود .چــون ایــن
عــدم مراجعــه ریشــه در پاییــن بــودن ســطح ســواد ســامت روان دارد.

خودمراقبتــی در ســامت روان منجــر بــه افزایــش ســواد ســامت روان مــی شــود ،بدیــن
معنــی کــه خــود آگاهــی و باورهــای افــراد در مــورد اختــاالت روانپزشــکی افزایــش مــی یابــد
و بــه شناســایی ،مدیریــت یــا پیشــگیری از ایــن اختــاالت کمــک مــی کنــد .افزایــش ســواد
ســامت روان منجــر مــی شــود توانایــی شــناخت اختــاالت روانپزشــکی را داشــته باشــیم،
بدانیــم چگونــه اطالعــات حــوزه ســامت روان راجســتجو کنیــم ،فاکتورهــای خطــر ســامت روان
و علــل اختــاالت روانپزشــکی را بشناســیم ،نســبت بــه کمــک هــای حرفــه ای آگاهــی داشــته
باشــیم و نگــرش شناســایی و درمــان بموقــع را پیــدا کنیــم.
دکتر احمد حاجبی
مدیر کل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی

ی فرزندپروری
مهارتها 
فرزندپــروری مجموعــه دانــش و مهارتهــای تربیــت کــودکان بــه روشــی ســازنده و غیــر
مخــرب اســت .راهــی بــرای ایــن کــه توانایــی هــا و مهارتهــای آنــان را رشــد دهیــم و
مشــکالت رفتاریشــان را اداره کنیــم.

ثبت رفتــار
رفتــار واکنشــی از کــودک اســت کــه قابــل مشــاهده مــی باشــد و آن چــه پــس از رفتــار مــی
آیــد ،پیامــد اســت .پیامــد شــامل واکنــش هایــی اســت کــه والدیــن بــه رفتــار کــودک نشــان
مــی دهنــد یــا او در نتیجــه عملکــرد خــودش بــا آن هــا مواجــه مــی شــود.
در ثبــت رفتــار بایــد بــه زمــان و مــکان بــروز رفتــار اشــاره کــرد ،یعنــی قبــل از بــروز رفتــار
چــه اتفاقــی رخ مــی دهــد و پــس از آن چــه مــی شــود .بــا ایــن کار والدیــن متوجــه مــی شــوند
کــه چــه شــرایطی موجــب بــروز رفتــار مــی شــود و کــودک در ازای انجــام آن رفتــار خــاص بــا
چــه پیامــدی مواجــه مــی شــود یــا واکنــش آنــان در برابــر رفتــار کــودک چیســت .بــرای ایــن
کــه یــک رفتــار در کــودک شــکل بگیــرد یــا تغییــر پیــدا کنــد ،ابتــدا بایــد ایــن رفتــار تعریــف و
ســپس ثبــت شــود .رفتــاری کــه در نظــر گرفتــه مــی شــود بایــد رفتــاری باشــد کــه کــودک قــادر
بــه انجــام آن باشــد.

چرا ثبت رفتار مفید است؟
۱.۱والدیــن فرصــت پیــدا میکننــد تــا ببیننــد برداشــتی کــه از مشــکالت رفتــاری کــودک دارنــد
تــا چــه انــدازه درســت اســت .مثـاً وقتــی مــی گوینــد «مریــم از صبــح تــا شــب داره جیــغ
میزنــه» بــا ثبــت دفعههــای تکــرار جیغهــا میبیننــد کــه مثــاً او حداکثــر  4بــار داد و
بیــداد کــرده اســت نــه از صبــح تــا شــب.
۲.۲زمــان و دلیــل بــروز رفتــار کــودک را متوجــه میشــوند .بــرای مثــال میفهمنــد بــی قــراری
و پــا کوبیدنهــای آرش معمــوال ً ظهرهــا قبــل از ناهــار رخ میدهــد کــه خیلــی گرســنه
اســت.

یرورپدنزرف یاهتراهم

۳.۳آنــان بــه نــوع و شــدت واکنــش خودشــان نســبت بــه آن رفتــار پــی میبرنــد .مثــاً
متوجــه میشــوند هــر وقــت از ســرکار بــر میگردنــد در برابــر خواســتههای شــاهین زود
تســلیم میشــوند ،در حالــی کــه وقتهــای دیگــر حــرف ،حــرف خودشــان اســت.
۴.۴میتواننــد ســیر رفتــار کــودک را در طــی زمــان تعییــن کننــد .مثــاً متوجــه میشــوند
قشــقر قهای هــادی دارد کمتــر میشــود یــا شــدت پیــدا میکنــد.
۵.۵میتواننــد بفهمنــد مداخالتشــان چــه فایــدهای داشــته اســت .بــرای مثــال از وقتــی کــه بــه
داد و فریــاد مینــا هنــگام مطــرح کــردن درخواســتش ،توجــه نشــان نمیدهنــد او آرامتــر
حــرف مــی زنــد.

نکتههای مهم در ثبت رفتار چه هستند؟
۱.۱بالفاصلــه پــس از انجــام رفتــار بایــد آن را ثبــت کــرد .بــه حافظــه ،حــدس و گمــان یــا
یــادآوری نبایــد اتــکا نمــود.
۲.۲موقــع ثبــت رفتــار نبایــد بــه کــودک چســبید یــا او را تعقیــب کــرد .بایــد ضمــن ادامــه کار
جــاری ،از گوشــه چشــم رفتــار او را پاییــد.
۳.۳در شــروع برنامــه رفتــاری بهتــر اســت وقتــی از شــبانه روز را بــه ثبــت رفتــار اختصــاص داد
کــه فــرد دیگــری وجــود نــدارد (مهمــان و.)...
۴.۴بهتــر اســت ثبــت رفتــار بــه صــورت هفتگــی صــورت گیــرد .بــرای مثــال هــر روز در مــدت
زمــان یــک ســاعت پــس از بازگشــت کــودک از مدرســه رفتــارش را مــورد ارزیابــی قــرار داد.
هــر روز بایــد همــان ســاعت و مــدت زمــان خــاص مــورد نظــر باشــد.
۵.۵ثبــت برخــی رفتارهــا ســخت اســت ماننــد «محــل نگذاشــتن» یــا «رعایــت نکــردن» یــا
«حــرف گــوش نکــردن» .در ایــن مــوارد میتــوان تعــداد دفعههایــی را کــه از کــودک کاری
خواســته شــده و او آن را انجــام نــداده اســت ،مشــخص کــرد.

چه قوانین رفتاری برای پدر و مادر بهتر بودن وجود دارد؟
مــا نیــاز داریــم در خانــه ،مدرســه ،اداره ،شــهر و اجتمــاع خــود قوانینــی داشــته باشــیم .خانه
مــا یــک جامعــه کوچــک اســت و افــرادی کــه ایــن جامعــه کوچــک را تشــکیل میدهنــد بایــد
بــه اصولــی پایبنــد باشــند و قوانیــن و مقرراتــی را رعایــت کننــد .در صورتــی کــه در خانــه خــود
بــرای هــر چیــزی قانــون داشــته باشــیم بســیاری از مشــکالت رفتــاری اصــاً رخ نمیدهنــد،
مثــل زمــان خــواب ،زمــان غــذا ،ســاعات مجــاز بیــرون بــودن از منــزل ،ســاعات برگشــت بــه
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خانــه ،نحــوه اســتفاده از تلویزیــون ،رایانــه و اینترنــت ،چگونگــی معاشــرت بــا دوســتان ،نحــوه
اســتفاده از دوچرخــه ،چگونگــی اســتفاده از تلفــن همــراه و. ...
چنانچــه ایــن قوانیــن وجــود نداشــته باشــد کــودک نمیدانــد چــه بایــد بکنــد و چــه نبایــد
بکنــد .چــه رفتــاری مــورد قبــول اســت و چــه رفتــاری پذیرفتنــی نیســت .در ضمــن والدیــن هــم
نمیتواننــد کــودک را تنبیــه یــا تشــویق کننــد.

پیامد شامل واکنشهایی است که والدین به رفتار
کودک نشان میدهند یا او در نتیجه عملکرد خودش با
آن ها مواجه میشود.
اگــر رفتــار و واکنشهــای مــا قابــل پیــش بینــی و بــا ثبــات باشــد کــودکان تکلیــف خــود
را بهتــر متوجــه میشــوند و راحتتــر بــا انتظارهــا و محدودیتهــای مــا کنــار میآینــد.
«انضبــاط قاطــع» یعنــی وقتــی کــودک رفتــار نادرســتی انجــام میدهــد مصمــم رفتــار کنیــم،
ثبــات عمــل داشــته باشــیم ،بــه ســرعت در برابــر رفتــارش پاســخ نشــان بدهیــم ،و بــه او
بیاموزیــم بهتــر رفتــار کنــد .پیــش از ایــن کــه روش قاطعانــه انضبــاط مؤثــر واقــع گــردد ،بایــد
محیطــی امــن و خوشــایند را بــرای رشــد و شــکوفایی کــودک فراهــم کنیــم ،مکانــی دور از خطــر
و همــراه بــا رســیدگی و نظــارت مــا ،ایــن یعنــی هــر لحظــه بدانیــم او کجاســت ،چــه میکنــد،
و در کنــار کیســت .در عیــن حــال ایــن محیــط بایــد بــرای کــودک جالــب و آموزنــده هــم باشــد
و بــه تعامــل او بــرای ارتبــاط بــا دیگــران پاســخ مناســب بدهــد .مثــل وقتــی کــه فرزندمــان
ســؤالی میپرســد ،کمــک میخواهــد ،توجــه میطلبــد ،یــا نیــاز بــه نصیحــت و توصیــه دارد.

هدف اصلی از تربیت کودکان ،بار آوردن افرادی
مستقل ،توانمند ،مسئول و با اعتماد به نفس است که
از رشد اخالقی و اجتماعی مناسب برخوردار میباشند.
در زیــر تنهــا چنــد توصی ـهی مشــخص بــرای پــدر و مــادر بهتــر بــودن ذکــر شــده اســت.
اگــر ایــن توصیههــا را مؤثــر یافتیــد بهتــر اســت بــه نزدیکتریــن مرکــز بهداشــتی_ درمانــی
یــا خانههــای ســامت شــهرداری یــا فرهنگســراها ســر بزنیــد و در مــورد دورههــای فرزنــد
پــروری ســؤال کنیــد.

یرورپدنزرف یاهتراهم

نکتــه :والدینــی میتواننــد مهارتهــای فرزندپــروری را بــا موفقیــت بــه کار ببرنــد کــه
بــه نیازهــا و ســامت جســمی و روانــی خــود توجــه داشــته باشــند .مدیریــت رفتارهــای
کــودکان رونــدی طوالنــی و فراگیــر اســت کــه بــه صبــر و تحمــل ،خــوش خلقــی ،اشــتیاق،
و خالقیــت نیــاز دارد و ایــن همــه وقتــی ممکــن میشــود کــه بــه ســامت خــود رســیدگی
کنیــم و از منابعــی کــه در دســترس داریــم بیشــترین بهــره را بگیریــم.

چگونه فضای خانوادگی را خوشایندتر کنیم؟
در گذشــته خانوادههــا گســترده بودنــد یعنــی اعضــای خانــواده در نســل هــای مختلــف بــا
هــم زندگــی و از یکدیگــر حمایــت میکردنــد .کــودکان نقــش هــای مشــخصی در خانــه داشــتند
کــه عــاوه بــر ایجــاد مهــارت فــردی ،موجــب شــکل گیــری احســاس مســئولیت پذیــری در آن
هــا میگشــت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن عوامــل و بــا توجــه بــه افزایــش میــزان تنــش و فشــار
در زندگــی کنونــی ،آمــوزش مهارتهایــی بــرای ایجــاد فضــای مثبــت در خانوادههــا مفیــد و
الزم بــه نظــر میرســد.

زمانی که فرزندتان به سراغ شما میآید و راجع به
عالئق ،خواستهها ،آرزوها و برنامههایش صحبت
میکند ،با عالقه به حرف هایش گوش دهید.
توجه به نکات زیر میتواند در این زمینه راه گشا باشد:

برای کودکان خود زمان های خاص در نظر بگیرید.
توجــه داشــته باشــید کــه میخواهیــد از ایــن زمــان هــا بــرای ایجــاد ارتباطــی گــرم و
نزدیــک بــا کودکتــان اســتفاده کنیــد ،پــس فعالیتــی را انتخــاب کنیــد کــه بــرای هــر دوی شــما
لذتبخــش باشــد .وجــود زمــان هــای خــاص احســاس ارزشــمندی و عشــق را بــه کــودک شــما
منتقــل میکنــد .تفریــح کــردن درکنــار یکدیگــر باعــث درک متقابــل میــان افــراد میشــود.
ایجــاد چنیــن ارتباطــی میتوانــد شــما را در یــک موقعیــت حمایــت کننــده و دوســتانه قــرار
دهــد .در چنیــن موقعیتــی اســت کــه کــودک میتوانــد بــه شــما احســاس نزدیکــی کنــد و
مســائل و مشــکالتش را بــا شــما در میــان بگــذارد .توجــه داشــته باشــید کــه از ایــن زمــان
هــا بــرای نصیحــت کــردن و توصیههــای مســتقیم اســتفاده نکنیــد ،زیــرا ایــن کار موجــب
میشــود کــه کــودک عالقــه خــود را بــه گذرانــدن ایــن زمــان هــا بــا شــما از دســت بدهــد.
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مفهوم «دوستت دارم» را به کودک منتقل کنید.
بــرای نشــان دادن عالقــه خــود بــه کــودک روشــهای مختلفــی را میتوانیــد بــه کار ببریــد.
از دوســت داشــتن او و خوبیهایــش جلــوی دیگــران صحبــت کنیــد .او را در آغــوش بگیریــد و
نــوازش کنیــد .از جمــات زیبــا و احتــرام آمیــز بــرای صــدا کــردن وی اســتفاده کنیــد.
بــه او بگوئیــد کــه بــه داشــتن چنیــن فرزنــدی افتخــار میکنیــد .بــه یــاد داشــته باشــید
کــه عشــق والدیــن بــه فرزنــد ،عشــقی بــدون قیــد و شــرط اســت کــه نبایــد خللــی در آن ایجــاد
شــود .هیــچ گاه نبایــد نشــان دادن عشــق خــود را منــوط بــه شــرایطی خــاص بکنیــد ،مثـاً بــه
کــودک نگوییــد« :اگــر نمراتــت خــوب نشــود دوســتت نــدارم».

چگونه با کودک ارتباط خوب و مؤثری داشته باشیم؟
مــا بــه کســی عالقــه پیــدا میکنیــم کــه ارتبــاط خوبــی بــا مــا داشــته باشــد ،از دســتورات
کســی اطاعــت میکنیــم کــه او را دوســت داشــته باشــیم .اگــر میخواهیــد فرزندانتــان از شــما
اطاعــت کننــد ،دســتورات شــما را گــوش دهنــد و ارزش هــای اخالقــی شــما را بپذیرنــد ،ابتــدا بــا
آن هــا ارتبــاط خوبــی برقــرار کنیــد.

اگر میخواهید فرزندانتان از شما اطاعت کنند،
دستورات شما را گوش دهند و ارزش های اخالقی شما
را بپذیرند ،ابتدا با آن ها ارتباط خوبی برقرار کنید.
۱.۱به کودک کمک کنید که احساس توانمندی داشته باشد.
اگــر شــما راه مناســبی را بــرای توانمندســازی کــودک برنگزینیــد ،ممکــن اســت کــه او از
روشهــای نامناســبی بــرای کســب احســاس قــدرت اســتفاده کنــد .راههــای مناســب بــرای ایــن
کار عبارتنــد از:
از کــودک مشــورت بخواهیــد ،بــه او اجــازه انتخــاب بدهیــد ،بگذاریــد در محاســبه مخــارج
کمکتــان کنــد ،بعضــی وقتهــا پخــت و پــز یــا خریــد را بــه عهــده او بگذاریــد .حتــی یــک
کــودک ســه ســاله هــم میتوانــد در شســتن ظــروف مالمیــن یــا ســبزیجات کمــک کنــد یــا
کفشهــا را ســر جایشــان بگــذارد .مــا اغلــب خودمــان همــه کارهــا را انجــام میدهیــم چــون
برایمــان بیدردســرتر اســت ،ولــی نتیجــه ایــن کار ایــن اســت کــه کــودک احســاس بیاهمیتــی
میکنــد .بگذاریــد تــا فرزندتــان پیامدهــای طبیعــی کارهــا را تجربــه کنــد.
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۲.۲آداب و رسوم خانوادگی را حفظ کنید.
بــا توجــه بــه ســنتها و تقویــت آن هــا میتــوان فضــای خانــواده را خوشــایندتر کــرد.
برگــزاری مهمانیهــای خانوادگــی در تعطیــات معمــوال ً بــه ایجــاد احســاس صمیمیــت کمــک
میکنــد .میتــوان اوقاتــی از روز را بــرای دور هــم جمــع شــدن و صحبــت کــردن گذاشــت .در
ایــن گونــه موقعیتهــا بایــد کاری کنیــم کــه توجــه بچههــا بــه روابــط و فعالیتهــای میــان
جمــع جلــب شــود و بــه صحبــت کــردن در مــورد خــود تشــویق گردنــد.

۳.۳در خانه قوانین و ساختار داشته باشید.
در نظــر گرفتــن قوانیــن و رعایــت آن هــا عملکــرد اعضــای خانــواده را تقویــت میکنــد.
قوانیــن بایــد ســاده ،روشــن و قابــل پیگیــری باشــند .از وضــع قوانیــن زیــاد و دســت و پاگیــر در
خانــه بایــد پرهیزکــرد .قوانیــن بایــد منصفانــه باشــند .وجــود قوانیــن ،باعــث میشــود محیــط
بــرای کــودک قابــل پیــش بینــی باشــد و از تنــش و اضطــراب او کاســته شــود.
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مهارت های ارتباطی
انســان موجــودی اجتماعــی اســت و نیــاز بــه ارتبــاط بــا همنــوع دارد ،برقــراری ارتبــاط مؤثــر
مهارتــی اســت کــه بایــد آن را آموخــت.

ارتباط چیست؟
ارتبــاط فراینــد ارســال و دریافــت پیامهــای کالمــی و غیــر کالمــی اســت ،یعنــی فراینــدی
کــه از طریــق آن ،افــکار ،عقایــد ،احساســات و هیجــان هــای خــود را ابــراز کــرده و افــکار و
احساســات دیگــران را دریافــت میکنیــم.

ارتباط کالمی سهم کمتری از ارتباط غیر
کالمی در فرآیند ارتباط دارد ولی در جای
خود بسیار مهم است.

مؤلفههای ارتباط

محتوای آشکار (کالمی)
ارتبــاط کالمــی بــه معنــای صحبــت کــردن بــا دیگــران اســت .ایــن بعــد بخــش بســیار
کوچکــی از ارتبــاط را شــامل میشــود .در ارتبــاط کالمــی مؤثــر افــراد میتواننــد آزادانــه و بــا
جمــات مناســب از انتظــارات و احساســات خــود حــرف بزننــد ،درخواس ـتهای خــود را بیــان
کننــد و از دیگــری بخواهنــد رفتــارش را تغییــر دهــد.

یطابترا یاه تراهم

▪

▪بیان انتظارات

ابــراز خواســتهها و انتظــارات جــزء مهمــی در ارتبــاط و روابــط صمیمانــه کــه روابــط
زناشــویی جزیــی از آن اســت میباشــد .بــرای ابــراز انتظــارات میتــوان از جملـه هــای ســادهی
زیــر اســتفاده کــرد:

انتظار دارم که... .
خواستهام این است که... .
بیــان احساســات در روابــط بیــن فــردی و زناشــویی اهمیــت زیــادی دارد .ایــن کار چنــدان
دشــوار نیســت و اگــر تمریــن کنیــد بــه راحتــی میتوانیــد احساســات مثبــت و منفــی خــود را
ابــراز کنیــد .در واقــع آنچــه کــه باعــث میشــود زوجهــا بــه هــم نزدیــک شــوند ،ابــراز احســاس
عشــق و عالقــه اســت .ابــراز دلخــوری هــا و رنجشهــا نیــز زوجهــا را بــه هــم نزدیــک میکنــد
و مانــع از ایــن میشــود کــه پیونــد هیجانــی بیــن آن هــا کمرنــگ و ضعیــف شــود.
بــرای ابــراز احساســات بهتــر اســت از جمالتــی اســتفاده کــرد کــه بــا «مــن» شــروع
میشــوند ماننــد:

من احساس خشم میکنم!
من غمگین هستم...

▪

▪درخواست کردن

یکــی از نشــانههای ارتبــاط مؤثــر ایــن اســت کــه دو طــرف بــه راحتــیبتواننــد
درخواسـتهای خــود را مطــرح کننــد .بهتریــن روش درخواســت کــردن اســتفاده از کلماتــی مثــل
لطفــ ًا ،خواهــش میکنــم و...اســت.

▪

▪درخواست برای تغییر رفتار

درخواســت بــرای تغییــر رفتــار یکــی از مهمتریــن بخــش هــای ارتبــاط کالمــی اســت و در
روابــط زناشــویی اهمیــت زیــادی دارد .درخواســتاز دیگــری بــرای تغییــر رفتــارش بهتــر اســت
در یــک جملــه ســه بخشــی صــورت گیــرد .بخــش اول آن میتوانــد احســاس فــرد ،بخــش دوم
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توصیــف رفتــار طــرف مقابــل و بخــش ســوم بیــان انتظــار باشــد البتــه میتــوان بخــش اول و
دوم را جابجــا کــرد .بــرای مثــال:

"ناراحت میشم دیر میکنی و خبر نمیدی انتظار دارم از قبل منو در
جریان بذاری"
"موقع صحبت کردن حرفمو قطع میکنی و این منو ناراحت میکنه،
انتظار دارم بذاری صحبت من تموم شه"

موانع ارتباط کالمی
▪ ▪گوش ندادن
وقتــی کســی صحبــت میکنــد و شــما گــوش نمیدهیــد یعنــی یــک مانــع بــر ســر راه
ارتبــاط مؤثــر قــرار دارد .طــرف مقابــل احســاس میکنــد کــه اهمیــت چندانــی برایــش قائــل
نیســتید.

▪

▪ادبیات نامناسب

اســتفاده از کلمــات و جمــات نامناســب باعــث بــروز ســوء تفاهــم میشــود .در بســیاری از
مــوارد افــراد ذکــر میکننــد کــه ادبیــات نامناســب در ارتبــاط کالمــی عــزت نفسشــان را خدشــه
دار کــرده اســت.

▪

▪باید و نباید

بایدهــا و نبایدهــا الــزام آور هســتند .بایدهــا و نبایدهایــی کــه بــرای دیگــران بــه کار
میبریــم میتواننــد باعــث بــروز ســوء تفاهــم و تنــش در روابــط بیــن فــردی شــوند .بــرای
مثــال« :تــو بایــد بــه مــن کمــک کنی»«تــو نبایــد دیــر برســی» .یکــی از راههــای کاهــش تنــش
در روابــط زناشــویی پرهیــز از اســتفاده از بایــد هــا و نبایــد هاســت بــه جــای آن میتــوان از
جمــات «بهتــر اســت» ،یــا «بهتــر نیســت» اســتفاده کــرد .ماننــد:

"بهتر نیست قبل از تأخیر ،منو در جریان بذاری؟"

یطابترا یاه تراهم
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محتوای پنهان (غیر کالمی)
همــان طورکــه گفتیــم ارتبــاط غیرکالمــی بخــش مهمــی از ارتبــاط اســت .مشــخصهی ارتباط
غیــر کالمــی گــوش دادن ،توجــه بــه حالــت هــای چهــرهای و اندامــی اســت.

گوش دادن
گــوش دادن بــا شــنیدن متفــاوت اســت .وقتــی گــوش
میدهیــد توجــه میکنیــد ،نــگاه میکنیــد ،حضــور ذهــن
داریــد و حالــت هــای چهــرهای شــما هــم بــه گوینده نشــان
میدهــد کــه در حــال گــوش دادن هســتید.
موانع گوش دادن
خیــال پــردازی ،نــگاه نکــردن ،کار کــردن در حیــن
گــوش دادن ،قضــاوت کــردن دربــارهی گوینــده ،ســرگرم
بــودن بــا تلفــن همــراه و. ...

گوش دادن با شنیدن
متفاوت است .وقتی گوش
میدهید توجه میکنید،
نگاه میکنید ،حضور ذهن
دارید.

حالتهای چهرهای
حالتهــای چهــرهای مــواردی ماننــد لحــن کالم ،آهنــگ صــدا ،حــرکات ابروهــا ،ریشــخند،
پوزخنــد و حالــت نــگاه را در بــر میگیرنــد.
وضعیت اندامی
نحــوهی اســتفاده از دســت هــا ،نحــوهی راه رفتــن و نشســتن میتواننــد در رونــد رابطــه
اختــال ایجــاد کننــد فــرض کنیــد کســی در حــال صحبــت اســت و شــنونده بــا دســت هایــش
بــازی میکنــد و یــا ســرش را بــه اطــراف تــکان میدهــد ،راه م ـیرود و ....

مهارت های ارتباط مؤثر بین همسران
گــوش دادن ،ابــراز احساســات مثبــت ،ابــراز
رنجــش و آزردگــی ،ابــراز انتظــارات و خواســتهها
و انتقــاد ســازنده همگــی بــه نزدیکتــر شــدن هــر
چــه بیشــتر زوج هــا کمــک میکننــد .در ایــن بیــن
گــوش دادن بســیار مهــم اســت .وقتــی بــه همســرتان
گــوش میدهیــد او احســاس میکنــد کــه وی را درک
مــی کنیــد .برایــش اهمیــت قائــل هســتید و بــه او

اگر در پی صمیمیت در رابطه
هستید ،الزم است که اصول
ارتباط کالمی و غیر کالمی را
یاد بگیرید و به کار ببندید.
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عالقمندیــد .گــوش دادن را میتــوان بــا حالــت چهــرهای مناســب همــراه کــرد ،ماننــد نــگاه
دقیــق ،لبخنــد زدن و از ایــن قبیــل.
انعــکاس احســاس ،فنــی اســت کــه بــه کمــک آن میتوانیــد احساســات همســرتان را درک
کنیــد و بــه وی منتقــل کنیــد بــرای مثــال بــه وی بگوئیــد ":بــه نظــر میرســه کــه ناراحتــی ".
بهتــر اســت در انعــکاس احســاس از واژهی «بــه نظــر میرســد» اســتفاده شــود.
خالصــه کــردن :گاهــی اوقــات الزم میشــود کالم همســرتان را خالصــه کنیــد .ایــن کار دو
فایــده دارد:
بــه همســرتان ایــن احســاس را میدهــد کــه بــه حرفهایــش گــوش دادهایــد و او
را درک کردهایــد.
اگــر برداشــت شــما از صحبتهــای او اشــتباه باشــد ،در مقــام اصــاح شــما بــر
میآیــد.
برای برقراری ارتباط مثبت و سازنده با فرزند خود موارد زیر را در نظر بگیرید:

 .1از لحظاتی که با فرزندتان هستید ،استفاده کنید.
اعتمــاد بــه نفــس کــودک شــما تحــت تأثیــر کیفیــت اوقاتــی اســت کــه بــا او صــرف
میکنیــد ،نــه مقــدار و کمیــت ایــن زمــان .اگــر اوقــات مفیــدی را هــر روزه بــه کــودک اختصــاص
ندهیــم (اوقاتــی کــه فقــط متوجــه او باشــیم) کــم کــم ناهنجار یهــای رفتــاری در او بــروز
میکنــد .در یــک ارتبــاط فعــال بایــد ســعی کنیــد کــه شــنونده خوبــی باشــید .وقتــی کــودکان
حــرف میزننــد یکســره بــه دنبــال یافتــن پاســخ مناســب نباشــید .وقتــی دارنــد بــا شــما حــرف
میزننــد ،بــه آن هــا نــگاه کنیــد و بــا حــرکات ســر نشــان دهیــد
کــه در حــال توجــه کــردن بــه آن هــا هســتید .کالم کودکتــان را
بــا پرســیدن ســؤاالت متوالــی قطــع نکنیــد .وقتــی میخواهیــد
اگر در پی صمیمیت
بــه کــودک توجــه کامــل داشــته باشــید ،از کارتــان دســت بکشــید
در رابطه هستید ،الزم
و بــه حرفهایــش توجــه کنیــد .پــس از طــرح یــک موضــوع،
است که اصول ارتباط
گفتههــای کــودک را خالصــه کنیــد و بــه او بازخــورد بدهیــد ،بــا
کالمی و غیر کالمی
ایــن کار میتوانیــد متوجــه شــوید کــه آیــا برداشــت شــما صحیــح
بــوده اســت یــا خیــر .مراقــب باشــید کــه هنــگام خالصــه کــردن
را یاد بگیرید و به کار
حرفهــای فرزندتــان ،نظــرات و قضاوتهــای شــخصی خویــش
ببندید.
را وارد نکنیــد.
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 .2از زمــان های غــذا خوردن برای برقراری ارتباط با فرزندتان اســتفاده کنید.
صــرف یــک وعــده غــذای خانوادگــی کــه در آن تــک تــک اعضــای خانــواده دور هــم جمــع
شــدهاند ،ارزش زیــادی دارد .بنابرایــن ماننــد تمــام کارهــای دیگــری کــه در طــول روز بــرای آن
هــا برنامهریــزی میکنیــد ،انجــام ایــن کار را نیــز در اولویــت قــرار دهیــد .اگــر انجــام روزانــه
ایــن کار امــکان پذیــر نیســت ،ســعی کنیــد در طــول هفتــه یکــی دو مرتبــه کل افــراد خانــواده
را در کنــار هــم جمــع کنیــد .انجــام ایــن کار را جالــب و جــذاب جلــوه دهیــد و همــه افــراد را در
آمادهســازی وعــده غذایــی شــریک کنیــد .انجــام کارهــای مشــترک ،نزدیکــی و پیونــد بیشــتری
میــان افــراد خانــواده ایجــاد میکنــد و برقــراری ارتبــاط را آســان میســازد .در ایــن حــال همــه
افــراد نســبت بــه یکدیگــر احســاس مســئولیت پیــدا میکننــد و خــود را در یــک کار گروهــی
شــریک میبیننــد.

 .3تعداد ارتباطهای دستوری را به حداقل ،برسانید.
آمــار و ارقــام نشــان میدهنــد کــه والدیــن هــر روز
صدهــا بــار از فرزندانشــان درخواســت میکننــد یــا بــه
آنــان دســتور میدهنــد کاری را انجــام بدهنــد .عجیــب
نیســت کــه گــوش فرزنــدان از حرفهــای پــدرو مادرهــا
پــر اســت .بــه جــای آنکــه مرتــب اظهــار گلهمنــدی کنیــد،
و از دیــد فرزندتــان غرغــرو بــه نظــر برســید ،مهــارت پیــدا
کنیــد تــا درخواســتهای خــود را بــا لحنــی مؤدبانــه،
در زمانــی مناســب و بــه صــورت امــری بگوییــد ،بــه
ایــن ترتیــب احتمــال همــکاری و فرمانبــرداری فرزندتــان
افزایــش مییابــد و ارتبــاط ســالمتری میــان شــما برقــرار
میشــود.

والدینی که برخوردی قاطع
و اطمینان بخش دارند،
ضمن اعطای آزادی به
فرزندان خود ،برای آنان
مقررات روشنی تعیین
میکنند.

 .4به فرزندتان به اندازه مشــخص آزادی بدهید و ســعی کنید مســتبد نباشــید.
والدینــی کــه برخــوردی قاطــع و اطمینــان بخــش
دارنــد ،ضمــن اعطــای آزادی بــه فرزنــدان خــود ،بــرای
آنــان مقــررات روشــنی تعییــن میکننــد .آن هــا متناســب
بــا مقــررات وضــع شــده ،دالیلــی قابــل فهــم و روشــن
نیــز ارائــه میکننــد .آنــان حــس اعتمــاد بــه نفــس و
مســئولیتپذیری را در فرزنــد خــود تقویــت میکننــد.

بخش بزرگی از یادگیری
کودکان و شکلگیری رفتار
آنان از طریق مشاهده رفتار
شما صورت میگیرد.
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ارتبــاط میــان والدیــن و فرزنــدان بــه ویــژه در دوره نوجوانــی رابط ـهای پویــا و دو طرفــه
اســت .والدیــن بایــد بــه جــای اعمــال قــدرت و دســتور دادن یــا نصیحت کــردن صــرف ،زمینهای
را فراهــم کننــد تــا فرزندانشــان نیــز در مــورد امــور خانــواده فعاالنــه شــرکت داشــته باشــند و بــا
هــم فکــری یکدیگــر بــه نتیجــه مــورد نظــر برســند .در هــر حــال ،تصمیمگیــری و مســئولیت
نهایــی بــر عهــده پــدر و مــادر اســت.

 .5الگوی مناسبی باشید
بــرای فرزندتــان الگــو باشــید و زمانــی کــه از او انتظــار داریــد کاری را انجــام دهــد ،ابتــدا
خودتــان بــه آن کار بپردازیــد .در حیــن گفتگــو اصــل احتــرام متقابــل را رعایــت کنیــد ،بــا او
مهربــان باشــید و کارهــای روزمــره خانــه را بــدون گلــه و شــکایت انجــام دهیــد تــا او هــم
یــاد بگیــرد کــه چنیــن برخــوردی از خــود نشــان دهــد ،بخــش بزرگــی از یادگیــری کــودکان و
شــکلگیری رفتــار آنــان از طریــق مشــاهده رفتــار شــما صــورت میگیــرد.

از پرسیدن سواالت بسته كه پاسخ بلی یا خیر دارند
به خصوص در كودكان خردسال خودداری كنید ،زیرا
كودكان تمایل دارند پاسخی بدهند که شنونده را از
آنان خشنود سازد.

 .6از تحقیر اعضای خانواده و بیاحترامی کردن به آنان بپرهیزید.
تــاش کنیــد فضــای منــزل شــاداب ،بــا نشــاط و پــر انگیــزه باشــد .بیاموزیــد بــرای بیــان
احساســات خــود از پیامهایــی کــه بــا کلمــه «مــن» شــروع میشــوند ،اســتفاده کنیــد.
اســتفاده از پیامهــای "تــو "...یعنــی جملههایــی کــه بــا کلمــه «تــو» شــروع میشــوند در
بســیاری از مــوارد باعــث میشــود شــنونده احســاس کنــد دارد مــورد ســرزنش و توبیــخ قــرار
میگیــرد .در ایــن شــرایط او در حالــت تدافعــی قــرار میگیــرد و ســعی میکنــد بــا آوردن
دلیــل یــا بهانــه خــود را محــق جلــوه دهــد یــا تقصیــر را بــر گــردن طــرف مقابــل بینــدازد .بــرای
پیشــگیری از ایــن شــرایط و بــرای کمــک بــه ارتبــاط مؤثــر ،بــرای مثــال بــه جــای اینکــه از فرزنــد
یــا همســرتان بپرســید« :تــو چــرا هــر روز دیــر م ـیآی خونــه؟» ،بگوئیــد« :مــن خیلــی نگــران
میشــم وقتــی دیــر میکنــی».

یطابترا یاه تراهم

 .7در ارتبــاط کالمــی متکلــم وحده نباشــید ،مکالمــه باید دوطرفه باشــد.
اگــر شــما هــم از جملــه افــرادی هســتید کــه در هنــگام صحبــت کــردن ،فقــط بــر موضــوع
مــورد نظــر خودتــان متمرکــز میشــوید و یــک ریــز حــرف میزنیــد ،الزم اســت خودآگاهــی
بیشــتری داشــته باشــید و بــه جــای بیوقفــه نظــر دادن یــا ســخنرانی کــردن ،بــا کلماتــی
ماننــد چگونــه ،چــه چیــز و چــه زمــان فرزندتــان را دعــوت بــه صحبــت کــردن کنیــد .بــا ایــن
کار بــه کودکتــان نشــان میدهیــد کــه نظــرات او بــرای شــما مهــم اســت .از پرســیدن ســواالت
بســته کــه پاســخ بلــی یــا خیــر دارنــد بــه خصــوص در کــودکان خردســال خــودداری کنیــد ،زیــرا
کــودکان تمایــل دارنــد پاســخی بدهنــد کــه شــنونده را از آنــان خشــنود ســازد.

 .8ســاکت نمانیــد ،احســاس و نظــر خود را به روشــی مثبت بیــان کنید.
اگــر عــادت داریــد در مقابــل مشــکالت ســاکت بمانیــد ،بــه تدریــج مســتعد میشــوید
کــه احســاس آزردگــی و رنجــش خــود را بــه صــورت حمــات خشــم انفجــاری نمایــان ســازید.
احســاس و نظــر خــود را بــا آرامــش بیــان کنیــد .بــه جــای حملــه کــردن بــه نظــرات یــا
شــخصیت فرزندتــان ،عقیــده خــود را بــه زبــان ســاده در مــورد نظــر او اعــام کنیــد .تــا جایــی
کــه میتوانیــد از زاویــه دیــد فرزندتــان بــه دنیــا نــگاه کنیــد .مثــال زیــر را ببینیــد:

 .9از شخصیکردن موضوعها و سرزنش خود بپرهیزید.
گاهــی ممکــن اســت خــود را بیجهــت مســئول حادثههایــی بدانیــد کــه بــه هیــچ وجــه
امــکان کنتــرل آن هــا را نداشــتهاید .مــادری از آمــوزگار فرزنــدش میشــنود کــه او در مدرســه
خــوب درس نمیخوانــد و ســپس بــا خــود
میگویــد« :مــن چــه مــادر بــدی هســتم».
در چنیــن مواقعــی بــه جــای محکــوم
کــردن خودتــان در جســتجوی علــل درس
نخوانــدن فرزندتــان باشــید .شخصیســازی
قضایــا منجــر بــه احســاس گنــاه ،خجالــت
و ناشایســتگی میشــود .بعضــی از والدیــن
برعکــس ایــن حالــت رفتــار میکننــد و
ســایرین و یــا شــرایط را علــت مشــکالت خــود
میداننــد .آنــان توجــه ندارنــد کــه ممکــن
اســت خــود نیــز در ایجــاد ایــن شــرایط
ســهیم باشــند.
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 .10بــه جــای گشــتن دنبــال مقصــر ،ســعی کنید راه حــل مناســبی بیابید.

وقتی با مشكلی برخورد
میکنید به جای آنكه وقت
و انرژی خود را با گشتن به
دنبال مقصر هدر بدهید،
به راه حلهای مؤثر در حل
مشكل بیندیشید.

وقتــی بــا مشــکلی برخــورد میکنیــد بــه جــای آنکــه
وقــت و انــرژی خــود را بــا گشــتن بــه دنبــال مقصــر
هــدر بدهیــد ،بــه راه حلهــای مؤثــر در حــل مشــکل
بیندیشــید .بــرای نمونــه یــک روز صبــح فرزندتــان بــه
موقــع از خــواب بیــدار نمیشــود .شــما بــا داد و بیــداد
بــه همســرتان میگوییــد« :دیشــب موقــع فوتبــال از
بــس صــدای تلویزیــون رو زیــاد کــردی ،نذاشــتی آرش
بخوابــه» .بــا گفتــن ایــن جملــه نــه تنهــا مشــکل را حــل
نمیکنیــد ،بلکــه مشــکل ارتباطــی بــا همســرتان را نیــز بــر
مشــکل قبلــی میافزاییــد .در ایــن شــرایط بهتــر اســت
بــه کودکتــان کمــک کنیــد تــا زودتــر حاضــر شــود و از
ســرویس جــا نمانــد.

 .11از تعمیمهای مبالغهآمیز پرهیز کنید.
برخــی افــراد هــر رویــداد منفــی را شکســتی تمــام عیــار و دائمــی تلقــی میکننــد و بــرای
ابــراز عقیــده خــود در بیشــتر مــوارد کلماتــی ماننــد «همیشــه» و «هرگــز» را بــه کار میبرنــد.
ایــن روش تفکــر و نتیجهگیــری موجــب میشــود کــه فــرد احســاس درماندگــی و اضطــراب
پیــدا کنــد .والدینــی کــه ایــن گونــه میاندیشــند ممکــن اســت بــه ارتبــاط خــود بــا کودکشــان
خدشــه وارد کننــد.

 .12هنگامــی که با مشــکالت روبرو میشــوید ،به مســائل گذشــته بــر نگردید.
برخــی از افــراد هنــگام بــروز مشــکالت جدیــد ،بــه یــادآوری مســائل قبلــی میپردازنــد
و تعارضهــا یــا اختالفهــای قدیمــی را بــه میــان میکشــند .ایــن کار باعــث میشــود
مشــکالت اخیــر ،پیچیــده و غیرقابــل حــل بــه نظــر برســند .بایــد توجــه داشــت کــه زمــان حــال
ســرمایه اصلــی اســت کــه در اختیــار مــا قــرار دارد و نبایــد بــا پرداختــن بــه گذشــته ،آن را از
دســت بدهیــم.

 .13شتابزده نتیجهگیری نکنید و از ذهنخوانی بپرهیزید.
برخــی از والدیــن همیشــه فکــر میکننــد کــه میداننــد در ذهــن فرزندشــان چــه میگــذرد
و بــر ایــن اســاس ،بــدون توجــه بــه کالم او رفتــاری نشــان میدهنــد کــه موجــب میشــود
کــودک در موضــع دفاعــی قــرار گیــرد.

یطابترا یاه تراهم

 .14بر مبنای احساسات خود استدالل نکنید.
آیــا فــرض را بــر ایــن میگذاریــد کــه احساســات منفــی شــما لزومــ ًا منعکــس کننــده
واقعیــت هســتند؟ ممکــن اســت اعتقــاد داشــته باشــید« :در مــورد رفتــاری کــه بــا پســرم در
مدرســه داشــتم احســاس گنــاه میکنــم ،پــس پــدر بــدی هســتم» یــا «وقتــی در جمــع والدیــن
بچههــای مدرســه دختــرم حاضــر میشــم احســاس حقــارت میکنــم ،یعنــی دیگــران اهمیــت
چندانــی بــه مــن نمیــدن» .ایــن روش اســتدالل موجــب میشــود کــه کمتــر بــه واقعیتهــا
توجــه کنیــد ،موقعیتهــای مناســب را از دســت بدهیــد ،و بــا پیامدهایــی منفــی مواجــه شــوید
کــه شــما و فرزندتــان را دچــار مشــکل میســازد.

 .15کاربرد بایدهای بسیار ،دردسر زاست.
برخــی از والدیــن انتظــار دارنــد کــه اوضــاع همیشــه آنطــور کــه خودشــان میخواهنــد
یــا دســتور میدهنــد پیــش بــرود .آن هــا قصــد دارنــد بــا بایدهــا و نبایدهــای بیشــماری
کــه وضــع میکننــد در فرزنــدان خــود انگیــزه و احســاس مســئولیت بــه وجــود بیاورنــد ،در
حالــی کــه ایــن روش اغلــب چنیــن نتیجــهای را بــه دنبــال نمــیآورد .والدینــی کــه مرتبــ ًا
در حــال اعــام بایــد و نبایدهــای خــود هســتند ،اجــازه نمیدهنــد کــودکان متوجــه شــوند
کــدام دســتور یــا قانــون از اولویــت بیشــتری برخــوردار اســت .بــه تدریــج کــودکان بــه
شــنیدن دســتورهای مکــرر و متنــوع عــادت میکننــد و حساســیت آنــان نســبت بــه انجــام
خواســتههای والدیــن بــه صــورت ناخــود آگاه کاهــش مییابــد .والدیــن احســاس میکننــد
فرزندشــان بــا آنــان لــج میکنــد و از ایــن تمــرد دلخــور و عصبانــی میشــوند .آنــان نتیجــه
میگیرنــد بــرای وادار کــردن فرزندشــان بــه اجــرای دســتورها و پیــروی از قانــون بایــد بیشــتر
ســختگیری کننــد.

 .16به خود و فرزندتان برچسب نزنید.
برچســب زدن شــکلی از تفکــر همــه یــا هیــچ اســت .اگــر بــه جــای اینکــه بگوییــد:
«اشــتباه کــردم» ،بگوییــد« :مــادر ناتوانــی هســتم» داریــد بــه خودتــان بــر چســب منفــی
میزنیــد .برچســب زدن روشــی غیــر منطقــی اســت ،زیــرا وجــود و شــخصیت شــما بــا رفتــاری
کــه میکنیــد تفــاوت دارد .برچسـبهای منفــی ،خشــم ،دلســردی ،و اضطــراب ایجــاد میکننــد
و عــزت نفــس را کاهــش میدهنــد .گاهــی همیــن روش نادرســت را در مــورد فرزندتــان نیــز
بــه کار میبریــد .مثــاً وقتــی اشــتباهی میکنــد میگوییــد« :دختــرم مثــل احمقهــا لبــاس
پوشــیده».
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 .17از رفتار مشکلزای فرزندتان انتقاد کنید نه از شخصیت او
بــا انتقــاد از شــخصیت و ویژگیهــای اخالقــی کــودکان ،احســاس بــدی را بــه آنــان منتقــل
میکنیــد .انتقــاد در درجــه اول ،بایــد ســازنده باشــد و در درجــه دوم ،بایــد رفتــار کــودک را زیــر
ســوال ببــرد نــه شــخصیت او را .مــا وظیفــه داریــم بــه فرزندمــان تفهیــم کنیــم گرچــه عملــی کــه
انجــام داده اشــتباه اســت شــخصیت او نــزد مــا محتــرم میباشــد .کــودک معمــوال ً بعــد از رفتــار
اشــتباه ،احســاس گنــاه میکنــد و خــود را مســتحق تنبیــه میدانــد .در صورتــی کــه عملکــرد او
مــورد نقــد و بررســی قــرار گیــرد و پیامــد جبرانــی مناســبی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــود ،اشــتباه
خــود را قبــول میکنــد .اگــر بــا بیــان صفــات ناشایســت بــه کــودک توهیــن شــود ،او عمــل
زشــت خــود را توجیــه شــده میپنــدارد و در مقابــل والدیــن موضعگیــری میکنــد.

 .18به ارتباط غیرکالمی بها بدهید.
عــاوه بــر ارتبــاط کالمــی کــه همــان صحبــت بــا دیگــران اســت ،نوعــی ارتبــاط غیرکالمــی
هــم وجــود دارد کــه شــامل لحــن کالم ،اســتفاده از ایمــا و اشــاره ،حــرکات چش ـمها ،حــاالت
صــورت ،و حــرکات و ژسـتهای بدنــی اســت .ارتبــاط غیرکالمــی درک و انتقــال پیــام را تســهیل
میکنــد .بــه عبارتــی بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه ارتبــاط غیرکالمــی آنچــه را در درون ماســت
بــه راحتــی بــه دیگــران منتقــل میکنــد.

 .19پیامهای کالمی و غیر کالمی خود را هماهنگ کنید.
اگــر پیامهــای کالمــی و غیــر کالمــی مــا همســو نباشــند ،در تفســیر و برداشــت طــرف
مقابــل ابهــام ایجــاد میشــود .ایــن امــر بــه ویــژه در کــودکان حائــز اهمیــت اســت .بنابرایــن
بایــد در ارتبــاط برقــرار کــردن بــا آن هــا بــه روشــن بــودن پیامهــا توجــه ویــژه داشــته باشــیم.
اگــر کــودک  3ســاله شــما حــرف ناســزایی را بیــان کنــد و شــما بــه او بگوییــد« :آفریــن ،خیلــی
ممنــون از اینکــه ایــن همــه حرفهــای قشــنگ یــاد گرفتــی» ،او نمیفهمــد منظــور شــما ایــن
بــوده کــه حرفــش اصـاً پســندیده نیســت و دیگــر نبایــد آن را تکــرار کنــد

مهارت مدیریت خشم
خشم چیست؟
خشــم یــک هیجــان طبیعــی اســت کــه اگــر بــه جــا ابــراز شــود میتوانــد بــه مــا انــرژی
دهــد ،مــا را بــرای رقابــت و دفــاع و گرفتــن حــق خــود کمــک کنــد و اگــر بــه شــیوهای نادرســت
ابــراز شــود روابــط مــا را بــا دیگــران خــراب کــرده و مــا را بیمــار میکنــد.

پرخاشگری چیست؟
پرخاشــگری یــک رفتــار اســت در حالــی کــه خشــم
یــک هیجــان اســت .بنابرایــن همــه حــق دارنــد عصبانــی
شــوند ولــی حــق ندارنــد خشــم خــود را بــا توهیــن و
رفتارهــای پرخاشــگرانه ابــراز کننــد .پرخاشــگری دو نــوع
اســت :کالمــی و غیــر کالمــی .در پرخاشــگری کالمــی افــراد
توهیــن میکننــد ،صدایشــان را بلنــد میکننــد و در
پرخاشــگری غیــر کالمــی افــراد کتــک میزننــد ،میشــکنند
و هــل میدهنــد.

خشم یک هیجان طبیعی
است که همهی افراد کم و
بیش آن را تجربه میکنند.

چرا برخی افراد بیشتر عصبانی میشوند؟
برخــی افــراد بیشــتر عصبانــی میشــوند .زیــرا تحمــل کمــی در برابــر ناکامــی دارنــد و
نمیتواننــد بــا وقایــع ،درســت برخــورد کننــد .بــه نظــر میرســد کــه برخــی از آن هــا از آغــاز
تولــد ایــن چنیــن هســتند و برخــی دیگــر در خانــوادهای رشــد کردهانــد کــه یــاد نگرفتهانــد
خشــم خــود را مدیریــت کننــد و آن را بــه شــیوهای مناســب ابــراز کننــد.
برانگیزاننده های خشم کدامند؟
اتفاقــات بیرونــی ،خاطــرات غمنــاک گذشــته و ناکامیهایــی کــه در زندگــی بــا آن هــا
مواجــه میشــویم ،میتواننــد مــا را خشــمگین کننــد .البتــه اتفاقــات بیرونــی و خاطــرات ذهنــی
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بــه تنهایــی نمیتواننــد بــه ایجــاد خشــم منجــر شــوند بلکــه ارزیابــی و طــرز اندیشــیدن و
نگــرش مــا بســیار مهــم اســت .ایــن کــه آن اتفــاق را چگونــه تفســیر کنیــم.

خشم چند مرحله دارد؟
کمتــر پیــش میآیــد کســی بــه صــورت آنــی عصبانــی شــود .عصبانیــت و خشــم در چنــد
مرحلــه اتفــاق مــی افتــد .ایــن مراحــل عبارتنــد از :مرحلــه پیــش از خشــم ،مرحلــه خشــم و
پــس از خشــم.

مرحله پیش از خشم
در ایــن مرحلــه یــک اتفــاق روی میدهــد .بــرای مثــال کارمنــد بانــک بــه شــما وعــده
میدهــد کــه در تاریــخ مــورد نظــر وامتــان حاضــر اســت امــا زیــر قولــش مــی زنــد و بــه شــما
میگویــد وامتــان حاضــر نیســت.

اگر بتوانید از میزان
برانگیختگی بدنتان
کم کنید ،وارد مرحلهی
خشم نمیشوید.

رویــداد برانگیزاننــده :شــما فکــر میکنیــد کــه کارمنــد
بانــک شــما را ســرکار گــذا شــته یــا بــا شــما صــادق نبــوده
اســت .اهمیتــی بــرای وقــت مــردم قائــل نیســت و ...در
نتیجــهی ایــن افــکار برانگیختــه میشــوید (افــکار منفــی)،
بدنتــان گــرم میشــود ،کمــی قرمــز میشــوید ،تنــد تنــد
نفــس میکشــید ،احســاس رنجــش خاطــر و فشــار و گرمــا
میکنیــد (عالئــم برانگیختگــی بــدن) .اینهــا نشــانههایی
هســتند کــه در مرحلـهی پیــش از خشــم تجربــه میکنیــد .اگــر
اقدامــی نکنیــد بــه ســمت مرحلــهی خشــم پیــش میرویــد.

مرحله خشم
شــما عصبانــی میشــوید داد و فریــاد راه میاندازیــد ،تهدیــد میکنیــد .بــه رئیــس بانــک
شــکایت میکنیــد و در نهایــت بــه دلیــل ســرو صدایــی کــه راه انداختیــد و آرامــش را بــه هــم
زدهایــد از بانــک اخــراج میشــوید (رفتــار پرخاشــگرانه).

مرحلهی پس از خشم
شــما خودتــان را آزار دادهایــد ،از رفتارتــان متأســف و پشــیمان هســتید .نگــران هســتید و
میترســید کــه مبــادا هرگــز بــه شــما وام ندهنــد ،مبــادا پرونــده وامتــان را ببندنــد و شــما را
جریمــه کننــد .ایــن افــکار ،تــرس و اضطــراب بیشــتری ایجــاد میکنــد.
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مدیریت خشم
برای مدیریت خشم باید به دو عامل توجه کنید:
الف -برانگیختگی بدنی

ب -افکار منفی

الف -برانگیختگی بدنی را کاهش دهید
اگــر بتوانیــد از میــزان برانگیختگــی بدنتــان کــم کنیــد ،وارد مرحل ـهی خشــم نمیشــوید.
بــرای ایــن کار دو روش وجــود دارد.

▪

▪تنفــس شــکمی انجــام دهیــد .تنفــس شــکمی شــما را آرام میکنــد .بــرای ایــن
کار یــک دســت را روی شــکم و دســت دیگرتــان را روی ســینه بگذاریــد .شــما بایــد
جــوری نفــس بکشــید کــه شــکمتان و نــه قفســه ســینه بــاال بیایــد و پاییــن بــرود.
حــاال بــا  3شــماره نفــس را از بینــی بگیریــد 2 ،شــماره مکــث کنیــد و بــا  5شــماره
بــه آرامــی از راه دهــان بیــرون دهیــد.

▪

▪توجــه خودتــان را منحــرف کنیــد ،محیطتــان را تغییــر دهیــد ،آب بنوشــید،
صورتتــان را بشــوئید ،دوش بگیریــد ،بــا یکــی از دوســتان تلفنــی صحبــت کنیــد و
هــر کار مثبــت و بــی ضــرری کــه شــما را آرام میکنــد ،انجــام دهیــد.

ب -افکار منفی را کنترل کنید
همــان طــور کــه گفتیــم یکــی از اجــزای چرخ ـهی خشــم افــکار منفــی اســت .شناســایی
و کنتــرل ایــن افــکار از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .ایــن افــکار شــایع هســتند و ممکــن
اســت باورهایــی نادرســت دربــارهی خشــم و عصبانیــت باشــند .ماننــد:

▪
▪
▪
▪
▪

▪اگر خشم خود را بیرون نریزم ،بیمار میشوم
▪اگر عصبانی نشوم طرف فکر میکند که خیلی ترسو هستم
▪من نمیتوانم خشم خود را کنترل کنم
▪همه عصبانی میشوند پس من هم باید عصبانی شوم
▪اگر عصبانی نشوم دیگران از من سوء استفاده میکنند

همــان طــور کــه مالحظــه میکنیــد ایــن افــکار بــار منفــی دارنــد و مــا را بیشــتر خشــمگین
میکننــد .همـهی ایــن افــکار در یــک چیز ،مشــترک هســتند :آن هــا با خطاهــای ذهــن همراهند.
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خطاهای ذهن
خطاهــای ذهــن شــیوهی نادرســت تفکــر و اندیشــیدن هســتند کــه بــه هیجــان هــای
منفــی دامــن میزننــد .عمدهتریــن آن هــا عبارتنــد از:

▪

▪ذهن خوانی

در ذهــن خوانــی پیــش خــود ،ذهــن دیگــران را میخوانیــم و در نتیجــهی ایــن ذهــن
خوانــی احســاس بــدی پیــدا میکنیــم .ماننــد" :پیــش خــودش فکــر میکنــه کــه منــو شکســت
داده ".

▪

▪برچسب زدن

بــه دیگــری برچســب میزنیــم؛ بــه ایــن
ترتیــب بیشــتر عصبانــی میشــویم "آدم بــی
فرهنــگ و گســتاخیه".

▪

▪نسبت دادن قصد و نیت

پیــش خــود فکــر میکنیــم کــه طــرف
قصــد منفــی دارد "اون عمـ ً
ـدا ایــن کاروکــرد تــا
حــال منــو بگیــره".

▪

▪بزرگ نمایی

مشــکل را بــزرگ میکنیــم؛ ماننــد "ایــن
بدتریــن کاری بــود کــه کــرد ،از ایــن بدتــر
نمیشــد".

▪

▪تعمیم دادن

در تعمیــم دادن از کلمــات هرگــز و همیشــه اســتفاده میکنیــم؛ ماننــد "اون همیشــه ایــن
کار رو میکنــه ،هرگــز رفتــار مناســبی نــداره".
همــه ی مــوارد بــاال خطاهــای ذهنــی هســتند کــه بــه افــکار منفــی و احســاس خشــم
دامــن میزننــد .شناســایی افــکار منفــی و خطاهــای ذهنــی و کنتــرل آن هــا مهــم اســت و دو
راه دارد:
 .1جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی
 .2به چالش کشیدن افکار منفی و خطاهای ذهنی
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جایگزینی افکار مثبت
افــکار منفــی را شناســایی میکنیــد و جــای آن را بــا یــک فکــر مثبــت عــوض میکنیــد
ماننــد :از روی عمــد دیــر کــرد (فکــر منفــی)؛ حتم ـ ًا مشــکلی بــراش پیــش اومــده ایــن اتفــاق
بارهــا بــرای خــودم افتــاده (فکــر مثبــت).

چالش با افکار منفی و خطاهای ذهن
فکــر منفــی را بــه چالــش بکشــید .بــرای مثــال ایــن فکــر کــه از روی عمــد مــرا معطــل
کــرده اســت ،بــه قصــد و نیــت منفــی طــرف مقابــل اشــاره دارد .شــما میتوانیــد بــا مســائل
زیــر آن را نقــد کنیــد:

سود و زیان این جور فکر کردن چیست؟ بدترین پیامد این جور
اندیشیدن چیست؟
از کجا مطمئن هستم چنین فکری درست است؟ آیا شواهد کافی
دارم که طرف ً
عمدا مرا معطل کرده است؟
ایــن کارهــا را انجــام میدهیــد تــا از برانگیختگــی بدنتــان کــم کنیــد و وارد مرحلــه خشــم
نشــوید زیــرا وقتــی مــا برانگیختــه هســتیم بــه ســرعت وارد مرحل ـهی خشــم میشــویم و بــا
شــدت بیشــتری خشــمگین میشــویم .اگــر نتوانیــد افــکار منفــی را کنتــرل کنیــد و برانگیختگــی
بدنتــان را کــم کنیــد ،وارد مرحل ـهی خشــم میشــوید.

مرحلهی خشم
در ایــن مرحلــه شــما بــه شــدت احســاس خشــم میکنیــد؛ فریــاد کشــیدن ،ســر و صــدا
کــردن ،توهیــن کــردن ،کتــک زدن و حتــی خــود زنــی در ایــن مرحلــه معمــول اســت .مدیریــت
خشــم در ایــن مرحلــه کمــی ســخت اســت امــا اگــر بخواهیــد میتوانیــد بــه روشهایــی جلــوی
رفتارهــای پرخاشــگرانه و بدتــر شــدن اوضــاع را بگیریــد .ایــن روش هاعبارتنــد از:
موقعیــت خــود را تغییــر دهید،کمــی آب بنوشــید و یــا صورتتــان را بشــوئید ،چند بــار تنفس
شــکمی انجــام دهیــد ،بــه یــک دوســت زنــگ بزنیــد و بــا او صحبــت کنیــد و پیــاده روی کنیــد.
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مرحلهی پس از خشم
اگــر افــراد بــه دلیــل خشــم دســت بــه پرخاشــگری بزننــد و رفتارهــای نامناســبی داشــته
باشــند ،احتمــاال ً احســاسهایی ماننــد آزردگــی ،غــم ،تأســف ،پشــیمانی و تــرس از تالفــی و
گاهــی رضایــت را تجربــه میکننــد .اگــر شــما جــزء کســانی هســتید کــه بــه دنبــال هیجــان
خشــم چنیــن احساســاتی داریــد ،اولیــن گام ایــن اســت کــه مســئولیت رفتــار نامناســب خــود را
بپذیریــد و تصمیــم بگیریــد کــه دیگــر آن را تکــرار نکنیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه پشــیمانی
و تأســف کمکــی بــه شــما نمیکنــد .شــما بایــد از اشــتباهات خــود درس بگیریــد.

روشهای سالم ابراز خشم
برای ابراز کالمی خشم
جمالتی که با من شروع
میشود را به کار گیرید
و سپس به اتفاق پیش
آمده اشاره کنید.

بهتریــن روش بــرای ابــراز خشــم ایــن اســت کــه در مورد
آن بــا کســی حــرف بزنیــد .ابــراز احساســات در قالــب کلمــات
از شــدت آن هــا کــم کــرده و شــما را آرام میکنــد .بــرای
ابــراز کالمــی خشــم جمالتــی کــه بــا مــن شــروع میشــود را
بــه کار گیریــد و ســپس بــه اتفــاق پیــش آمــده اشــاره کنیــد.
ماننــد «مــن عصبان ـیام چــون دیــر کــردی و خبــر نــدادی».
شــما میتوانیــد کنــار کســی کــه باعــث عصبانیتتــان شــده
اســت ،بنشــینید و در مــورد آنچــه پیــش آمــده بــا او حــرف
بزنیــد .جمالتــی کــه بــا تــو شــروع میشــود ،ماننــد تــو مــرا
عصبانــی کــردی جمــات مناســبی بــرای ابــراز خشــم نیســتند.

حـــل مسئله
گاهــی اتفاقــات ناخوشــایند زندگــی روزمــره ،مــا را تنــد مــزاج و عصبانــی میکنــد .ماننــد
بــد قولــی کــردن یــک دوســت ،دیــر رســیدن بــه محــل کار،
برخــورد نامناســب یــک همســایه ،نمــرهای کــه فرزندمــان در
درس ریاضــی گرفتــه اســت .ایــن مــوارد را یادداشــت کنیــد
بهترین روش برای ابراز
و بــرای آن هــا راه حــل پیــدا کنیــد .در واقــع بهتریــن کار
خشم این است که در مورد
ایــن اســت کــه وقتــی بــه مشــکل برمــی خوریــد در قــدم اول
آن با کسی حرف بزنید.
مشــکل را توصیــف کنیــد و در قــدم بعــدی دنبــال راه حلهــا
ابراز احساسات در قالب
بگردیــد .هــر چــه میتوانیــد راه حلهــای بیشــتری پیــدا
کنیــد ،در گام بعــدی راه حلهــا را ارزیابــی کنیــد و بهتریــن
کلمات از شدت آن ها کم
راه حــل را انتخــاب کنیــد و در نهایــت ایــن رونــد را ارزیابــی
کرده و شما را آرام میکند.
کنیــد و ببینیــد آیــا توانســتهاید راه حــل مناســبی ارائــه
دهیــد و مشــکل پیــش آمــده را حــل کنیــد؟
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مراحل حل مسئله عبارتند از:

▪
▪
▪
▪
▪

▪شناسایی مسئله
▪ارائه راه حلها

▪ارزیابی بهترین راه حل
▪اجرای راه حل

▪ارزیابی نتیجه حل مسئله

بــا یادگیــری مهــارت حــل مســئله میتوانیــد مشــکالت خــود را حــل کنیــد ،بــه ایــن
ترتیــب کمتــر عصبانــی میشــوید.
۱.۱افکار منفی را شناسایی کنید و جای آن ها را با افکار مثبت عوض کنید.
۲.۲تنفس شکمی را روزی چند بار انجام دهید.
۳.۳بدانیــد کــه بســیاری از رویدادهــای ناخوشــایند خــود بــه خــود اتفــاق مــی افتــد و رفتــار
نامناســب بســیاری از مــردم عمــدی نیســت بلکــه از روی ناآگاهــی اســت.
۴.۴ورزش کنید؛ افرادی که ورزش میکنند کمتر خشمگین میشوند.
۵.۵بــا دیگــران صحبــت کنیــد؛ کســانی کــه دوســتان بیشــتری دارنــد و بــا دوستانشــان از
احساســات خــود حــرف میزننــد بــه لحــاظ روان شــناختی ســالمترند و بهتــر میتواننــد
هیجانــات خــود را کنتــرل کننــد.
۶.۶بــه انــدازه کافــی بخوابیــد؛ خــواب منظــم و شــبانه کافــی بــه کاهــش اســترس ،کمــک
میکنــد و توانایــی بــرای کنتــرل هیجانــات بــه ویــژه خشــم را افزایــش میدهــد.
در صورتی که شدت خشم خیلی زیاد است چه کنم؟
بــا مراجعــه بــه پزشــک و مصــرف دارو میتوانیــد خشــم
شــدید و غیــر قابــل کنتــرل را مهــار کنیــد.
به کجا باید مراجعه کنم؟
اگــر بــا روش هــای بــاال نتوانســتید بــه خودتــان کمــک
کنیــد ،بــه کارشــناس مراقــب ســامت ،کارشــناس ســامت
روان و یــا پزشــک عمومــی خانــه بهداشــت ،مراکــز بهداشــتی
و درمانــی و مراکــز خدمــات جامــع ســامت محــل ســکونتتان
مراجعــه کنیــد .آن هــا بهتریــن کســانی هســتند کــه میتواننــد
بــه شــما کمــک کننــد.

با مراجعه به پزشک و
مصرف دارو میتوانید
خشم شدید و غیر
قابل کنترل را مهار
کنید.

مهارت مدیریت استرس
اســترس یــک حقیقــت در زندگــی اســت ،هــر کجــا باشــید و هــر کاری انجــام دهیــد نمــی
توانیــد از آن اجتنــاب کنیــد ،ولــی مــی توانیــد آن را مدیریــت کنیــد تــا شــما را کنتــرل نکنــد .در
زندگــی تغییراتــی مثــل رفتــن بــه دانشــگاه ،ازدواج ،تغییــر شــغل ،و یــا بیمــاری ،اســترس هــای
مکــرر ایجــاد مــی کننــد .بــه خاطــر بســپارید کــه برخــی از اســترس هــا بــه نفــع شــما نیــز مــی
باشــند .مثــل رفتــن بــه دانشــگاه .درســت اســت کــه مــا نمــی توانیــم اســترس را نادیــده بگیریم،
ولــی خبــر خــوب ایــن اســت کــه مــی توانیــم تاثیــرات مضــر آن را بــه حداقــل برســانیم .نکتــه
مهــم شناســایی راهکارهایــی بــرای مدیریــت آن اســت.

استرس چیست؟
اســترس یــک نــوع واکنــش انســان در مقابــل تغییــرات ،حــوادث و موقعیتهــا در
زندگیســت.
نکتــه :اســترس همیشــه جنبــه منفــی نــدارد .برخــی از اســترس هــا مفیدنــد و باعــث مــی
شــوند کــه مــا انــرژی الزم بــرای انجــام برخــی از کارهــا را بــه دســت بیاوریــم .بــه ایــن گونــه
اســترس هــا ،اســترس خــوب مــی گوینــد .بــه عنــوان مثــال :نگرانــی مــا در شــب امتحــان
منجــر بــه تمرکــز بیشــتر بــر روی درس هــا و خوانــدن بهتــر آن هــا مــی شــود.
آنچــه بــرای یــک فــرد اســترس زا مــی باشــد مــی توانــد بــرای فــردی دیگــر فاقــد
اســترس باشــد .پــس برداشــت انســان هــا از موقعیــت هــا در ایجــاد و تــداوم اســترس تاثیــر
چشــمگیری دارد.

چند نوع روش برای مقابله با استرس وجود دارد؟
بــه نحــوه واکنــش نشــان دادن انســان در برابــر اســترس ،مقابلــه گفتــه مــی شــود .هــر فــرد
در مقابلــه بــا شــرایط اســترس زا بــه ســبک خاصــی واکنــش نشــان مــی دهــد .ایــن ســبک مــی
توانــد هیجــان مــدار یــا مســئله مــدار باشــد.
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مقابله هیجان مدار:
منظــور از برخــورد هیجــان مــدار ،واکنــش هایــی اســت کــه در آن هــا جنبــه هیجانــی مهــم
تریــن جنبــه اســت .در ایــن مقابلــه فــرد در مقابــل اســترس بــا ابــراز هیجــان واکنــش نشــان
مــی دهــد و هــدف آن آرام کــردن فــرد
اســت .بعضــی از مقابلــه هــای هیجــان
نکته بسیار مهم اجتناب از مصرف
مــدار ســالم انــد (ماننــد گــوش دادن بــه
موســیقی ،پرداختــن بــه کار هنــری و)...
سیگار ،قلیان ،موادمخدر و مشروبات
و بعضــی ناســالم (ماننــد فریــاد زدن،
الکلی هنگام قرار گرفتن تحت
پرخاشــگری و .)...امــا نکتــه مهــم ایــن
استرس است ،چرا که این موارد فقط
اســت کــه مقابلــه هیجــان مــدار چــه ســالم
باشــد و چــه ناســالم بــه تنهایــی قــادر بــه
استرس ما را تشدید می کنند و بر
حــل مســائل و برطــرف کــردن منبــع تولیــد
مشکالت ما می افزایند.
اســترس نیســت و تنهــا مــی توانــد در
کوتــاه مــدت موثــر و مفیــد باشــند.
برخی از مقابله های هیجان مدار سالم در زیر آمده اند:
درد دل کــردن بــا اطرافیــان و نزدیــکان ،دعــا ،نــذر ،تــوکل و مقابلــه هــای مذهبــی دیگــر،
ورزش یــا انجــام فعالیــت فیزیکــی ،ســرگرم کــردن خــود بــا فعالیــت هــای ذهنــی مثــل
بــازی هــای فکــری.

مقابله مسئله مدار:
در مقابلــه مســئله مــدار فــرد ســعی در حــل مســائل دارد .یعنــی بــه دنبــال آن اســت کــه
منبــع تولیــد اســترس را برطــرف کنــد .ایــن نــوع مقابلــه نیــز مــی توانــد ســالم یــا ناســالم باشــد
در نــوع ســالم آن ،فــرد بــه اســترس بــه صــورت یــک مســئله قابــل حــل مــی نگــرد و بــه دنبــال
مناســب تریــن راه حــل اســت تــا بــه شــیوه ای ســازنده اســترس را برطــرف یــا مدیریــت کنــد.
برخــی از مقابلــه هــای مســئله مــدار ســالم شــامل مــوارد زیــر اســت:

▪
▪

▪برنامــه ریــزی کــردن بــه قصــد برطــرف کــردن اســترس ،مشــاوره و راهنمایــی یــا مشــورت
گرفتــن از مشــاور یــا افــراد ذی صــاح بــرای مقابلــه بــا اســترس
▪کنــار گذاشــتن فعالیــت هــای غیرمرتبــط و تمرکــز بــر اســترس جهــت بــه حداکثــر رســاندن
تمرکــز فکــری در جهــت برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری یــا حــل مســئله.
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چه راهکارهایی برای مدیریت استرس وجود دارد؟
اولویــت هــا را مشــخص کنیــد .مدیریــت زمــان داشــته باشــید .لیســتی از کارهایــی کــه بایــد
انجــام بدهیــد درســت کنیــد .تصمیــم بگیریــد انجــام چــه کاری در روز برایتــان بیشــتر حائــز
اهمیــت اســت و چــه کارهایــی را میتوانیــد بــه بعــد ،موکــول کنیــد .ایــن عمــل موجــب مــی
شــود بدانیــد کــدام کارتــان از اولویــت برخــوردار اســت و بــرای بــه یــاد آوردن آن اســترس
نخواهیــد داشــت.
تمریــن مواجهــه بــا موقعیــت هــای اســترس زا انجــام دهیــد .در مــورد اتفــاق و یــا موقعیتــی
کــه ممکــن اســت بــا آن مواجــه شــوید فکــر کــرده و واکنــش خــود را تمریــن کنیــد .راه هایــی
بــرای مواجهــه بــا موقعیــت فرضــی بیابیــد .بــه عنــوان مثــال اگــر مــی دانید کــه صحبــت در مالء
عــام شــما را دچــار اســترس مــی کنــد ،بــا کمــک دوســتان مــورد اعتمــاد و هــم شــاگردیهایتان
یــک کنفرانــس ترتیــب دهیــد کــه در آن شــما بــه عنــوان ســخنران در جمــع صحبــت نماییــد.
خواســته هــای خــود را بررســی کنیــد .ســعی کنیــد اهــداف واقــع گرایانــه داشــته باشــید.
تحــت فشــار قــرار دادن خــود بــرای موفقیــت خــوب اســت ولــی مطمئــن شــوید انتظاراتتــان
واقــع گرایانــه اســت .مراقــب کمــال گرایــی باشــید .بــه آن چــه کــه میتوانیــد بــه نحــو احســن
انجــام دهیــد قانــع باشــید .هیــچ کــس کامــل نیســت .نــه شــما و نــه دوســت یــا فرزنــد شــما.
بــه انســان هــا اجــازه اشــتباه بدهیــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه اشــتباهات معلــم خوبــی
هســتند.
ســبک زندگــی ســالمی داشــته باشــید .غذاهــای ســالم بخوریــد .بــرای اســتراحت و تمــدد
اعصــاب وقــت بگذاریــد.
روش هــای تمــدد اعصــاب کــه برایتــان مفیــد اســت را بیابیــد .دعــا ،یــوگا ،تکنیــک هــای آرام
ســازی و تمریــن تمرکــز را بــکار بریــد .ســعی کنیــد از زندگیتــان لــذت ببریــد.
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تغییــرات را بــه عنــوان جزئــی از زندگــی بپذیریــد .هیــچ چیــز ثابــت باقــی نمــی ماند .سیســتم
حمایتــی از دوســتان و خانــواده تشــکیل دهیــد تــا در صــورت نیــاز بــا آن هــا تمــاس بگیریــد.
بــه خــود و ظرفیــت خــود اعتقــاد داشــته باشــید.
زمــان اســتراحت و تفریــح داشــته باشــید .بــرای کارهایــی کــه نیــاز بــه تمرکــز دارنــد زمــان
متوالــی در نظــر نگیریــد .قــرار مالقــات ،جلســات و کالس هــای درســی را پشــت ســر هــم برنامــه
ریــزی نکنیــد .وقــت اســتراحت بــرای خــود بگذاریــد.
در برنامــه ریــزی زمــان خبــره شــوید .کتــاب بخوانیــد ،فیلــم تماشــا کنیــد و در ســمینار هایــی
بــرای برنامــه ریــزی وقــت شــرکت کنیــد.
یــاد بگیریــد "نــه" بگوییــد .محدودکــردن فعالیــت هــا باعــث کاهــش اســترس مــی شــود.
بــه جــای وقــت گذاشــتن بــر روی اولویــت هــا و نیازهــای دیگــران ،بــر روی اولویــت هــا و
مســئولیت هــای اصلــی خــود وقــت بگذاریــد.
ورزش کنیــد .بــرای کاهش تنش عضــات و افزایش حس خوب خود به طور منظم ورزش کنید.
بــه زندگــی معنــوی خــود غنــا ببخشــید .مذهــب و معنویــت
مــا را بــه منابعــی فراتــر و بــزرگ تــر از خودمــان وصــل مــی
کنــد .کســانی کــه اعتقــادات مذهبــی قــوی تــری دارنــد اذعــان
دارنــد کــه ایــن اعتقــادات بــه آن هــا قدرتــی دو چنــدان در
مقابلــه بــا مشــکالت مــی دهــد .کســانی کــه تــوکل مــی کننــد،
در مقابلــه بــا مشــکالت بــا آرامــش و اعتمــاد بــه کمــک هــای
الهــی بــه حــل مســئله مــی پردازنــد .دعــا و مناســک مذهبــی
منظــم روزانــه ،خــود منبــع مهمــی در کاهــش تجربــه اســترس و
افزایــش تــوان مقابلــه اســت.

افرادی که هیجانات و
افکار خود را یادداشت
می کنند ،بهتر با استرس
مقابله می کنند.

دفتــر یادداشــت روزانــه داشــته باشــید .نوشــتن حــوادث
و رویدادهــای زندگــی روزمــره یکــی از راه هــای خــوب رهایــی از اســترس حاصــل از وقایــع
ناخوشــایند در محــل کار یــا زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی اســت.
بچــه شــوید .بازگشــت بــه آنچــه کــه در کودکــی خوشــایند بــود یــک راه ســاده مدیریــت
اســترس اســت .دیــدن فیلــم هایــی کــه در کودکــی شــما را خوشــحال مــی کردنــد ،رنــگ کــردن
مــدل هــای نقاشــی ،بــازی مــار و پلــه ،آب بــازی و بادبــادک هــوا کــردن از جملــه راه هــای
کاهــش اســترس هســتند.
شــوخ طبــع باشــید .خندیــدن یــک مهــارت مقابلــه بــا اســترس اســت .خوانــدن مطالــب طنــز
و دیــدن فیلــم هــای کمــدی یــک راه خــوب بــرای کاهــش اســترس اســت.
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 31پیشنهاد برای کاهش استرس
۱.۱روزتان را با صبحانه شروع کنید.
۲.۲عــادات تکــراری خــود را بــا مالقــات دوســت و یــا همــکار در صبحانــه عــوض کنیــد .از زمــان
بــرای آرامــش ،اســتفاده و لــذت ببریــد.
۳.۳زمانی از روز را برای آرام سازی و گوش کردن به سی دی های آن اختصاص دهید.
۴.۴به جای نوشیدن قهوه در طول روز از آبمیوه استفاده کنید.
۵.۵کارهایتان را برنامه ریزی کنید .اولویتها را در دستور کار قرار دهید.
۶.۶سعی نکنید کامل باشید .احساس نکنید که باید همه کارها را انجام دهید.
۷.۷از انجام دو یا سه کار همزمان اجتناب کنید.
۸.۸اگر ممکن است ،میزان صداهای اطرافتان را کم کنید.
۹.۹همیشه برای صرف ناهار زمانی خاص در نظر بگیرید( .خارج از پشت میز کاریتان)
۱۰۱۰سالمت خود را با غذا ،خواب و استراحت خوب باال ببرید.
۱۱۱۱مرتب ورزش کنید.
۱۲۱۲تولــد و دیگــر مراســم را جشــن بگیریــد .حــوادث بیشــتری را بــه مــوارد خــاص تبدیــل
کنیــد.
۱۳۱۳بــه استرســی کــه نمــی توانیــد نادیــده بگیریــد بــه عنــوان راهــی بــرای بــزرگ شــدن و تغییــر
نــگاه کنید.
۱۴۱۴افرادی که ناقل استرس هستند را نادیده بگیرید.
۱۵۱۵افرادی که منفی گرا هستند را نادیده بگیرید.
۱۶۱۶اگر آزرده میشوید به اخبار گوش نکنید.
۱۷۱۷از خود تعریف کرده و چیزهای مثبتی بگویید.
۱۸۱۸منابــع خشــنودی بــرای خــود بیابیــد .ایــن منابــع ممکــن اســت خانــواده ،دوســت،
ســرگرمی ،عالیــق ،آخــر هفتــه هــای مخصــوص یــا تعطیــات باشــند.
۱۹۱۹به خود با یک چیز جدید و خوب جایزه دهید.

سرتسا تیریدم تراهم

۲۰۲۰ســعی کنیــد اظهــار کننــده باشــید .یــاد بگیریــد کــه احتیاجــات و تفــاوت هــای خــود را
بــرای بیــان خواهــش و گفتــن نــه یــاد بگیریــد.
۲۱۲۱از درخواست کمک نترسید.
۲۲۲۲برای رسیدن به قرار وقت اضافه بگذارید.
۲۳۲۳وقتی احساس استرس کردید نفس عمیق بکشید.
۲۴۲۴در موقعیت های سخت سعی کنید مورد خنده دار بیابید.
۲۵۲۵راننده بد اخالقی نباشید.
۲۶۲۶مهربانی و توجه نشان دهید.
۲۷۲۷وقتــی اســترس داریــد از خــود بپرســید آیــا واقعــا مهــم اســت؟ آیــا یکســال بعــد هــم مهــم
خواهــد بــود؟
۲۸۲۸در مقابل نقد و قضاوت سریع خود مقاومت کنید.
۲۹۲۹شنونده بهتری شوید.
۳۰۳۰در مقابــل تغییــرات نرمــش بــه خــرج دهیــد .همیشــه مســائل آن طــور کــه مــی خواهیــم
پیــش نمــی رود.
۳۱۳۱دعا کنید ،با خدا ،با آن قدرت فراتر ،و با راهنمای درونی تان صحبت کنید.
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مهارت حل تعارض
تعارض چیست؟
اختالف بین دو یا چند نفر را تعارض می گویند.

علت تعارض چیست؟
از آن جایــی کــه انســان هــا بــه طــور طبیعــی بــا هــم تفــاوت دارنــد و نــوع نــگاه آن هــا
نســبت بــه دیگــران و مســائل فــرق مــی کنــد ،طبیعــی اســت کــه بــا یکدیگــر دچــار تعــارض
شــوند.
آیا تعارض بین زوجین همیشه بد است؟

تعارض و اختالف
داشتن با دیگران
طبیعی است ،زیرا همه
ما با هم فرق می کنیم.

تعــارض بیــن زوجیــن اجتنــاب ناپذیــر اســت .نداشــتن
تعــارض الزامـ ًا بــه معنــای داشــتن رابطــه ای بهتــر نیســت .زیــرا
اختــاف بــه خــودی خــود ،بــد یــا خــوب نیســت بلکــه نحــوه ی
حــل و فصــل آن اســت کــه مــی توانــد بــه اختالفــات دامــن بزنــد
و یــا بــه حــل مســئله و صمیمیــت منجــر شــود.

چه روش هایی برای حل تعارض وجود دارد؟
 .1روش های ناسالم حل تعارض کدام اند؟
•

اجتنــاب از حــل تعــارض :در ایــن حالــت افــراد از گفتگــو دربــاره ی تعــارض خــودداری مــی
کننــد .دلیــل آن تــرس از بــاال گرفتــن اختــاف یــا فقــدان مهــارت بــرای حــل تعــارض اســت.

•

قطــع کــردن رابطــه :عــده ای از مــردم بــه دنبــال اختــاف بــا دیگــری رابطــه ی خــود را بــا
وی قطــع مــی کننــد .چنیــن چیــزی بــه معنــای پــاک کــردن صــورت مســئله اســت.

•

قهــر کــردن :برخــی از مــردم بــه دنبــال بــروز اختــاف بــا یکدیگــر قهــر مــی کننــد .قهــر کــردن
یــک نــوع روش اجتنابــی بــرای حــل اختــاف اســت و بــه حــل مشــکل منتهــی نمــی شــود.

ضراعت لح تراهم

•

ســپردن مســئله بــه گــذر زمــان :عــده ای هــم اختــاف خــود بــا دیگــری را بــه گــذر زمــان
مــی ســپارند تــا شــاید بــه مــرور زمــان خــود بــه خــود حــل شــود .ایــن روش نیــز موثــر
نیســت زیــرا بســیارند افــرادی کــه بــه دلیــل بــروز اختــاف،
ســالیان ســال بــا هــم قهــر بودنــد ولــی اختــاف هــم چنــان
اجتناب از حل تعارض،
ســرجایش بــود.

•

کوتــاه آمــدن :یکــی دیگــر از روش هــای حــل تعــارض،
کوتــاه آمــدن اســت .وقتــی در برابــر کســانی کــه بــا آن هــا
اختــاف داریــم کوتــاه مــی آییــم بــه ایــن معنــا نیســت کــه
اختــاف حــل شــده اســت بلکــه بــه ایــن معناســت کــه مــا
بــه دالیلــی از حــق خــود گذشــته ایــم .ایــن اقــدام ممکــن
اســت در کوتــاه مــدت موثــر باشــد امــا در دراز مــدت بــه
اختالفــات و تنــش بیــن فــردی دامــن مــی زنــد.

•

رفتــار پرخاشــگرانه :عــده ای هــم بــه دنبــال بــروز اختــاف بــا دیگــری دســت به پرخاشــگری
مــی زننــد ،بــرای مثــال فحاشــی مــی کنــد ،کتــک کاری راه مــی انــدازد و . ...
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قطع کردن رابطه ،قهر
کردن ،سپردن مسئله به
گذر زمان ،کوتاه آمدن و
رفتار پرخاشگرانه همگی
از روش های ناسالم حل
تعارض به شمار می روند.

 .2روش های سالم حل تعارض کدام اند؟
کلید طالئی حل تعارض «مذاکره» است.

مذاکره چیست؟
مذاکــره گفــت گویــی اســت بیــن دو یــا چنــد نفــر ،بــا
هدفــی خــاص کــه عمومــ ًا رســیدن بــه یــک راه حــل و یــا
حــل اختــاف اســت .مذاکــره کــردن مســتلزم ایــن اســت کــه
گوینــده بــه دقــت ،شــفاف و ســاده صحبــت هایــش را بکنــد و
بــه دیگــری نیــز چنیــن اجــازه ای بدهــد .مذاکــره بایــد در فضای
مناســب و زمــان مناســب صــورت گیــرد و نیــز بایــد دو طــرف
مذاکــره حــال خوبــی داشــته باشــند .بــا داشــتن خســتگی،
گرســنگی و ســردرد نمــی تــوان یــک مذاکــره را خــوب پیــش
بــرد.

مذاکره گفت گویی است
بین دو یا چند نفر با
هدفی خاص که عموماً
رسیدن به یک راه حل و یا
حل اختالف است.

برای انجام صحیح مذاکره چه فنونی را باید به کار ببریم؟

▪

▪گــوش دادن :گــوش دادن بــا شــنیدن فــرق مــی کنــد .وقتــی بــه صحبــت کســی گــوش
مــی دهیــد یعنــی کامــا بــه او توجــه مــی کنیــد .ایــن رفتــار در گوینــده ایــن احســاس را
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ایجــاد مــی کنــد کــه شــما برایــش اهمیــت قائــل هســتید و بــه دقــت بــه حــرف هایــش
گــوش مــی دهیــد .در رونــد حــل اختــاف ،گــوش دادن دقیــق باعــث مــی شــود کــه بــا
دیــدگاه طــرف مقابــل آشــنا شــوید .ایــن کار از احتمــال ایجــاد ســوء تفاهــم در روابــط بیــن
فــردی مــی کاهــد.

▪

▪اجــازه صحبــت بــه دیگــری دادن :مذاکــره همــان طــور کــه از نامــش پیداســت گفتگــوی دو
نفــره اســت .هــر دو طــرف بایــد بــه هــم فرصــت صحبــت و گفــت گــو بدهنــد .در حیــن
صحبــت دیگــری ســرا پــا گــوش باشــند و صحبــت طــرف مقابــل را قطــع نکننــد.

گوش دادن با شنیدن
فرق می کند .وقتی به
صحبت کسی گوش
میدهید یعنی سرا پا
توجه و گوش هستید.

▪ ▪پرداختــن بــه مســئله و دنبــال مقصــر نگشــتن :مذاکــره ی
موثــر مســتلزم ایــن اســت کــه دو نفــر بــه مســئله و راه حــل هــای
آن بپردازنــد ولــی دنبــال مقصــر نباشــند .دنبــال مقصــر بــودن
یکــی از موانــع مهــم مذاکــره بــه منظــور حــل اختــاف اســت.
▪ ▪راه حــل ارائــه دادن :حــل مســئله و اختــاف بــا ارائــه راه حــل
هــا از ســوی دو طــرف امــکان پذیــر اســت .بنابرایــن دو طــرف
مذاکــره بایــد راه حــل ارائــه دهنــد و در ارائــه راه حــل هــا بــه نظــر
و دیــدگاه دیگــری توجــه کننــد.

▪

▪پرداختــن بــه یــک مســئله (نــه بیشــتر) :امــکان حــل همــه مســائل در یــک جلســه مقــدور
نیســت .بنابرایــن بهتــر اســت مهــم تریــن موضــوع مــورد اختــاف را انتخــاب کــرده و بــه
آن بپردازیــد .پــس از حــل و فصــل یــک مســئله مــی توانیــد بــه مســئله دیگــری بپردازیــد.

▪

▪همدلــی کــردن :همدلــی یعنــی خــود را جــای طــرف مقابــل بگذاریــد و از دیــد او بــه
موضــوع و مســئله نــگاه کنیــد .نگریســتن از زاویــه دیگــری بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا در
ارائــه راه حــل هــا منافــع و رضایــت طــرف مقابــل را نیــز در نظــر گیریــد.

▪

▪جــدا کــردن احســاس از رفتــار :ممکــن اســت نســبت بــه کســی کــه بــا او مذاکــره مــی
کنیــد احســاس خوبــی نداشــته باشــید .اگــر قــرار باشــد احساســات خــود را دخالــت دهیــد
مذاکــره خــوب پیــش نمــی رود .بهتریــن کار ایــن اســت کــه احســاس خــود را وارد فرآینــد
مذاکــره نکنیــد ،بــه مشــکل بپردازیــد و دنبــال راه حــل هایــی بــرای حــل مســئله باشــید.

▪

▪بــه کار گرفتــن فــن وقفــه :ایــن فــن زمانــی بــه کار مــی آیــد کــه دو نفــر در حیــن گفــت
گــو آرامــش و خــوش رویــی شــان را از دســت مــی دهنــد و عصبانــی مــی شــوند .در واقــع
بایــد بــه دو طــرف مذاکــره یــاد داد قبــل از آنکــه عصبانــی شــوند ،موقتـ ًا بــه گفتگــو خاتمــه
دهنــد تــا آرامــش خــود را بدســت آورنــد.

ضراعت لح تراهم

مثال« :به نظرم بهتره فعالً به گفتگو خاتمه بدیم .در حال حاضر هر دوی
ما خسته و عصبی هستیم و به نظرم االن زمان مناسبی برای صحبت و
گفتگو نیست .زمانی ادامه بدیم که آرامشمون رو دوباره پیدا کردیم».

▪

▪بــه کار گرفتــن روش برد-بــرد :وقتــی راه حــل ارائــه مــی دهیــد بــه هــدف نهایــی فکــر
کنیــد .هــدف نهایــی؛ حــل مســئله و بهبــود رابطــه اســت .اگــر راه حــل هــای ارائــه شــده
صرفـ ًا منافــع شــما را تامیــن کننــد و منافــع طــرف دیگــر مذاکــره را نادیــده بگیرنــد ،هرگــز
رضایــت طــرف مقابــل تامیــن نخواهــد شــد .در نتیجــه مذاکــره بــی فایــده خواهــد بــود.
بهتریــن گزینــه ارائــه راه حــل هایــی اســت کــه هــم منافــع شــما و هــم منافــع دیگــری را
تامیــن کنــد.

انواع روش های برد -برد
 .1قرعــه کشــی :وقتــی دو نفــر بــر ســر اجــرای یــک راه حــل بــه توافــق رســیدند امــا بــر ســر
ایــن کــه چــه کســی اول کاری را انجــام دهــد ،بــا هــم اختــاف دارنــد ،قرعــه کشــی مســئله
را حــل مــی کنــد.
 .2نوبــت گذاشــتن :وقتــی دو طــرف بــر ســر انجــام کاری بــا هــم مســئله دارنــد ،نوبــت مــی
گذرانــد و بــه ایــن ترتیــب هــر یــک بایــد بــه نوبــت فعالیتــی را انجــام دهنــد .بــرای مثــال:
اگــر اختــاف دو نفــر بــر ســر شســتن ظــرف باشــد ،آن هــا مــی تواننــد بــا نوبــت گــذاری
مســئله را حــل کننــد .بــه ایــن صــورت کــه روزهــای زوج یکــی و روزهــای فــرد دیگــری
ظــرف بشــوید.
 .3داوری فــرد ســوم :زمانــی کــه دو طــرف مذاکــره بــه راه حــل نمــی رســند و یــا هــر دو
بــر ســر یــک راه حــل کــه بــه نفــع خودشــان اســت اصــرار دارنــد ،داوری کــردن فــرد ســوم
تســهیل کننــده رونــد مذاکــره اســت .مــی تــوان از یــک ریــش ســفید ،فــرد قابــل اعتمــاد
یــا دوســت خواســت کــه بیــن دو نفــر داوری کننــد و بــرای حــل اختــاف گزینــه هایــی را
پیشــنهاد دهنــد .البتــه داور هــم بایــد گزینــه هایــی را پیشــنهاد دهــد کــه بــه نفــع دو طــرف
اســت نــه بــه نفــع یکــی از طرفیــن.
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چه عواملی بر سر راه مذاکره موثر مانع ایجاد می کنند؟
گــوش نــدادن ،صحبــت دیگــری را قطــع کــردن ،بــا لحــن نامناســب صحبــت کــردن ،بــا
صــدای بلنــد حــرف زدن ،بــه جــای پرداختــن بــه مســئله طــرف مقابــل را محکــوم کــردن ،چنــد
مســئله را همزمــان پیــش کشــیدن ،بــر چســب زدن بــه دیگــری و قضــاوت کــردن او (ماننــد تــو
کینــه تــوز هســتی ...ناســازگار هســتی و ،)...خــود خواهــی و تنهــا نفــع خــود را دنبــال کــردن،
عــدم صداقــت و پنهــان کاری ،بــی توجهــی بــه ســخنان دیگــری ،بــه نفــع خــود عمــل کــردن
و دنبــال کــردن راه حــل هایــی کــه بــرای طــرف مقابــل امتیــاز چندانــی ندارنــد ،عیــب جویــی
از دیگــری ،منحــرف کــردن موضــوع بحــث ،بهــا نــدادن بــه احساســات طــرف یکدیگــر ،تحقیــر
کــردن دیگــری ،صحبــت کــردن بــا ادبیــات نامناســب ،حالــت هــای چهــره ای و رفتارهــای غیــر
کالمــی نامناســب و پیــش کشــیدن مســائل گذشــته همگــی از موانــع عمــده رونــد مذاکــره بــه
شــمار مــی آینــد.

چه عواملی مذاکره را تسهیل می کنند؟
تاییــد احساســات دیگــری ،خالصــه کــردن صحبــت هــای وی ،همدلــی و توجــه بــه دیــدگاه
و احســاس دیگــری ،تمرکــز بــر روی مشــکل نــه بــر روی فــرد ،تمرکــز بــر روی مشــکل فعلــی نــه
مشــکالت گذشــته ،ابــراز احساســات ،انتظــارات ،نیازهــای خــود و اجــازه دادن بــه دیگــری بــرای
ابــراز احساســات ،انتظــارات و نیازهایــش.

مهارت تابآوری
تــا بــه حــال ایــن ســؤال بــه ذهنتــان رســیده اســت کــه چــرا برخــی افــراد در برخــورد بــا
عوامــل اســترس زا انعطــاف پذیــری خاصــی دارنــد و خــم بــه ابــرو نمــی آورنــد ولــی بعضــی
دیگــر بــرای مقابلــه بــا چنیــن عواملــی مشــکل دارنــد؟
پاسخ این سوال این است که گروه اول " سرسختی و تاب آوری روانی" دارند.

تاب آوری روانی چیست؟
تمــام افــراد در زندگــی خــود مشــکالت مختلفــی دارنــد،
مشــکالتی مثــل بیمــاری ،مراقبــت از عزیــزان ،مشــکالت مالــی
و کاری و  ...کــه تنهــا خودشــان بایــد بــا آن هــا تــا مــدت هــا
دســت و پنجــه نــرم کننــد .بــه راســتی چگونــه مــی تــوان بــا
وجــود ایــن مســائل ،زندگــی را بــا انــرژی و بــدون ناامیــدی
ســپری کــرد؟

تاب آوری یعنی اینکه
افراد در برخورد با
فشارهای روانی بتوانند
آن شرایط را به خوبی
کنترل و مدیریت کنند و
کمترین آسیب و تنش را
تجربه کنند.

در واقــع ایــن قــدرت از درون خــود مــا سرچشــمه مــی
گیــرد و مــی تــوان آن را آموخــت .بــه عبــارت دیگـــر بــا یادگیری
تغییــر ســبک هــای تفکــر و روش برخــورد بــا موقعیــت هــای
دشــوار و تقویــت بعضــی مهــارت هــا مــی تــوان از خــود،
فــردی مقــاوم ســاخت ،فــردی کــه شــرایط دشــوار زندگــی اش را
مدیریــت کـــرده و بــه عبارتــی در مقابــل آن هــا تــاب مــی آورد ،بــه گونــه ای کــه یــک مســئله،
تمــام زنـدگـــی اش را تحــت الشــعاع قــرار نمــی دهــد .ایــن اصطــاح در مــورد افــرادی بــه
کار بــرده مــی شــود کــه در برابــر فشــار روانــی مقــاوم تــر هســتند و نســبت بــه افــراد دیگــر،
کمتــر مســتعد بیمــاری هســتند .افــرادی کــه دارای ایــن ویژگــی هســتند ،معمــوال بــر زندگــی
خــود کنتــرل بیشــتری احســاس مــی کننــد ،نســبت بــه آنچــه انجــام مــی دهنــد تعلــق خاطــر
بیشــتری دارنــد ،و در قبــال عقایــد و تغییــرات جدیــد پذیــرا هســتند .تحقیقــات جدیــد ،نشــان
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دهنــده ارتبــاط بیــن سرســختی و بیمــاری و طــول عمــر مــی باشــد .بــه ایــن معنــا کــه افــراد
تــاب آور کمتــر بیمــار شــده و طــول عمــر بیشــتری دارنــد.

فواید آموزش سرسختی و تاب آوری روانی چیست؟
آمــوزش ایــن ویژگــی باعــث رشــد و پــرورش ویژگــی هــای فــردی ،روانــی و شــخصیتی از
قبیــل ســازگاری ،انعطــاف پذیــری و تــاب آوری در افــراد مــی شــود.
شــناخت و پــرورش مهــارت هــا و توجــه بــه اســتعدادهای چندگانه
از فوایــد تاب آوری اســت.

افراد تاب آور کمتر
بیمار شده و طول
عمر بیشتری دارند.

شــناخت ایــن مســئله کــه اســترس یــک بخــش طبیعــی از زندگــی
ا ست .
درک ایــن مســئله کــه همــه انســان هــا در زندگــی روزمــره اســترس
را تجربــه مــی کننــد ،امــا واکنــش هــر یــک از آن هــا در مقابــل ایــن
موقعیــت هــا متفــاوت خواهــد بــود.

کســب توانایــی در ایــن حــوزه کــه شــیوه هــای تفکــر منفــی را بــه وســیله روش هــای تفکــر
مثبــت جایگزیــن کنیم.
کســب مهــارت در جهــت مدیریــت هیجــان هــا و در نتیجــه کنتــرل عالئــم جســمانی از
مشــخصه هــای اصلــی تــاب آوری اســت.

آیا می توان تاب آوری را آموخت؟
تــاب آوری در هــر ســن و در هــر ســطحی رخ میدهــد و ســازهای شــناختی و قابــل آمــوزش
اســت .یعنــی تــابآوری پدیــده ای ذاتــی نیســت .بلکــه از طریــق تمریــن ،آمــوزش ،یادگیــری و
تجربــه حاصــل میشــود .پــس اگــر فکــر مــی کنیــد تــاب آوری کمــی داریــد ،میتوانیــد آن را
تقویــت کنیــد و مهــارت هــای خــود را بــرای تــاب آور شــدن پــرورش دهیــد.

افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند؟
۱.۱احســاس ارزشــمندی :ایــن افــراد خــود را بــه عنــوان فــردی ارزشــمند قبــول دارنــد و نقــاط
مثبــت خــود را شــناخته و آن را بیشــتر تقویــت مــی کننــد همچنیــن نقــاط ضعــف خــود را
شناســایی کــرده و ایــن ضعــف هــا را پنهــان نمــی کننــد بلکــه آن هــا را پذیرفتــه و ســعی
مــی کننــد بــا واقــع بینــی آن هــا را برطــرف کننــد.

یروآبات تراهم
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 ۲.۲مهــارت حــل مســئله :ایــن افــراد وقتــی بــا یــک مســئله یــا موقعیــت ســخت رو بــه رو
شــوند ،مــی تواننــد بــه بهتریــن شــکل ،بهتریــن و مناســب تریــن راه حــل را پیــدا کننــد و
مســئله یــا موقعیــت را مدیریــت کننــد.
۳.۳مهــارت هــای اجتماعــی :افــراد تــاب آور مهــارت هــای
ارتباطــی بــا دیگــران را خیلــی خــوب آموختــه انــد .آن هــا
مــی تواننــد در شــرایط ســخت هــم شــوخ طبعــی خودشــان را
حفــظ کننــد ،بــا دیگــران صمیمــی شــوند و در مواقــع بحرانــی
از حمایــت اجتماعــی دیگــران بهــره ببرنــد.
۴.۴خــوش بینــی :اعتقــاد راســخ بــه ایــن کــه آینــده مــی توانــد
بهتــر باشــد ،از ویژگــی هــای افــراد تــاب آور اســت .ایــن افراد
بــاور دارنــد کــه مــی تواننــد زندگــی و آینــده خــود را کنتــرل
کننــد ،و موانــع احتمالــی نمــی توانــد آن هــا را متوقــف ســازد.

افراد تاب آور کمتر
بیمار شده و طول عمر
بیشتری دارند.

۵.۵همدلــی :افــراد تــاب آور توانایــی برقــراری رابطــه ای همــراه بــا درک و احتــرام متقابــل بــا
دیگــران را دارنــد.

افراد تاب آور چگونه رفتار می کنند؟
افــراد تــاب آور مــی داننــد کــه زندگــی پــر از فــراز و نشــیب اســت و مــی پذیرنــد کــه
موانــع ،بخشــی از زندگــی هــر انســان اســت آن هــا مــی داننــد کــه بشــر ،نمــی توانــد از بســیاری
از مشــکالت اجتنــاب کنــد ،ولــی مــی توانــد در برابــر آن هــا بــاز و منعطــف باشــد.
افــراد تــاب آور دارای منبــع کنتــرل درونــی هســتند .آن
هــا ،خــود را مســئول شــرایط خویــش مــی داننــد و بــرای
هــر مســئله ،شکســت و مســئله ،منابــع بیرونــی را ســرزنش
نمــی کننــد .آن هــا ســهم خــود را در امــور زندگــی ،همــراه
بــا مســئولیت ،پذیرفتــه انــد و بــر ایــن باورنــد کــه هــر
عملــی کــه انجــام مــی دهنــد بــر زندگیشــان بازتــاب مــی
یابــد .البتــه واضــح اســت کــه برخــی عوامــل نظیــر بالیــای
طبیعــی از کنتــرل مــا خــارج هســتند .ایــن افــراد ،در ضمــن
تشــخیص علــت مســائل ،قادرنــد بــا پیــدا کــردن راه حــل
مؤثــر بــر موقعیــت و آینــده خــود تأثیــر مثبــت بگذارنــد.

افراد تاب آور می دانند که
استرس و مشکالت امری
طبیعی در زندگی میباشند
که نمیتوان از آنها
اجتناب کرد بلکه میتوان
به نحو صحیح آن ها را
مدیریت و کنترل کرد.
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افــراد تــاب آور از مهــارت هــای حــل مســئله برخوردارنــد .آن هــا قــادر هســتند از مهــارت
حــل مســئله در برخــورد بــا مســائل خــود بــه نحــو احســن اســتفاده کننــد.

افراد تابآور در
برخورد با مشکالت،
تفکر مثبت و سازگار را
جایگزین تفکر منفی و
ناکارآمد می کنند.

آن هــا ارتباطــات محکــم اجتماعــی دارنــد .افــراد تــاب آور
بــه خاطــر روابــط زیــادی کــه بــا دیگــران دارنــد هنگامــی کــه بــا
مســئله مواجــه مــی شــوند راجــع بــه ایــن مســائل بــا دیگــران
صحبــت مــی کننــد و بــرای آن هــا چــاره جویــی مــی کننــد.
افــراد تــاب آور خــود را قربانــی و ناتــوان تصــور نمــی کننــد؛
وقتــی بــا یــک بحــران مواجــه مــی شــوند ،همــواره خــود را فــردی
نجــات یافتــه تصــور مــی کننــد و معتقدنــد کــه مــی تواننــد بــر
شــرایط پیــروز شــوند و نیــز قادرنــد متناســب بــا موقعیــت،
درخواســت کمــک کننــد.

چگونه تاب آور شویم؟
ممکن است بپرسید در تاب آوری فرد دقیقا چه کاری انجام می دهد؟
فــرد تــاب آور بــه جــای اینکــه ذهــن خــود را بــر مســئله متمرکــز کنــد بیشــتر بــر توانایــی
هــای خــود بــرای رفــع مســئله تمرکــز مــی کنــد و حتــی تــاش مــی کنــد از ایــن موقعیــت بــه
عنــوان یــک فرصــت اســتفاده کنــد.
بنابرایــن تــاب آوری باعــث مــی شــود کــه فــرد ،مســائل را خیلــی خــوب حــل کنــد ،نــه
اینکــه از آن هــا فــرار کنــد.
بــه طــور خالصــه تــاب آوری در مــورد کســانی بــه کار مــی رود کــه در معــرض خطــر قــرار
مــی گیرنــد ولــی دچــار اختــاالت روانــی نمــی شــوند و زندگــی شــان چنــدان مختــل نمــی شــود
و اگــر هــم بشــود بــه ســرعت بــه شــرایط متعــادل پیشــین برمــی گــردد.

سرسختی و تاب آوری
آموختنی است .با
تمرین و آموزش می
توانیم تاب آوری را در
خود باال ببریم.

تــاب آوری باعــث مــی شــود کــه افــراد در شــرایط دشــوار و بــا
وجــود عوامــل خطــر از ظرفیــت هــای موجــود خــود در دســتیابی به
موفقیــت و رشــد زندگــی فــردی اســتفاده کننــد و از ایــن چالــش
هــا و آزمــون هــا بــه عنــوان فرصتــی بــرای توانمنــد کــردن خــود
بهــره گیرنــد و از آن هــا ســربلند بیــرون آینــد.

یروآبات تراهم

چه عواملی به باال بردن تاب آوری کمک می کند؟
▪

▪داشــتن عــزت نفــس بــاال نقــش مهمــی در کنــار آمــدن بــا اســترس هــای زندگــی دارد.
چنانچــه توانمنــدی هــای خــود را بــاور داشــته باشــید ،در مقابلــه بــا مســائل ،بســیار مؤثرتــر
عمــل مــی کنیــد.

▪
▪ ▪ارتباطــات خــود را توســعه دهیــد .داشــتن روابــط عاطفــی و اجتماعــی محکــم عامــل بســیار
▪در زندگی خود معنا و هدف داشته باشید.

مهمــی در ســامت روان انســان بــه شــمار مــی رود.

▪
▪ ▪مراقــب تغذیــه و ســامتی خــود باشــید .از قدیــم گفتــه انــد عقل ســالم در بدن ســالم اســت.
▪ ▪مهارت های سالم برای مقابله با مسائل را بیاموزید.
▪ ▪خوشــبین باشــید .نــگاه واقــع بینانــه همــراه بــا مثبــت اندیشــی ،داشــتن افــکار خــوب و
▪نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشید؛ زندگی یعنی تغییر.

امیــدوار بــودن بــه آینــده را فرامــوش نکنیــد.

▪

▪دلبســتگی هــای مثبــت ایجــاد کنیــد .مشــارکت در یــک یــا چنــد فعالیــت ســرگرم کننــده
ســالم ،عضویــت در گــروه هــای مذهبــی ،حضــور در باشــگاه هــای ورزشــی ،کالسهــای
هنــری ،انجمــن هــای علمــی و هــر فعالیتــی کــه مــورد عالقــه شــما اســت ،بســیار کمــک
کننــده مــی باشــد.

▪

▪معنویــت را در خــود تقویــت کنیــد؛ افــرادی کــه ایمــان قــوی دارنــد در مســائل و ســختی هــا
ضمــن تــاش و تعقــل ،بــه خداونــد تــوکل مــی کنند.
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خودمـــراقبتی در
فضــای مجــازی
فضای مجازی چیست؟
فضای مجازی شامل موارد زیر است:
الف زیر ساختهای فیزیکی و ابزار ارتباط راه دور
ب شبکههای کامپیوتری و ارتباط آن ها ( اینترانت)
ج اینترنت
فضــای مجــازی هــم در ارتباطهــا اســتفاده میشــود و هــم پدیــدهای اجتماعــی اســت .بــه
طــور کلــی ،تکنولوژ یهــای جدیــد ارتباطــی ماننــد گوشــیهای همــراه ،باز یهــای اینترنتــی،
شــبکههای اجتماعــی روش زندگــی مــا را تغییــر دادهانــد و شــرایط جدیــدی بــرای ارتبــاط بــا
یکدیگــر و فعالیتهــای اجتماعــی فراهــم کردهانــد.

در دسترس بودن اینترنت
مزایای زیادی دارد و منجر
به پیشرفتهای زیادی
میشود .علی رغم تمام
امکانات و مزایایی که
تکنولوژی جدید ارتباطی
فراهم کرده است،
استفادهی نادرست از آن
با تبعاتی همراه است.

در دســترس بــودن اینترنــت مزایــای زیــادی دارد و منجــر
بــه پیشــرفتهای زیــادی میشــود .علــی رغــم تمــام امکانــات
و مزایایــی کــه تکنولــوژی جدیــد ارتباطــی فراهــم کــرده اســت،
اســتفادهی نادرســت از آن بــا تبعاتــی همــراه اســت .بــه همیــن
دلیــل توصیــه میشــود کــه قبــل از اســتفاده از ایــن روشهــای
ارتباطــی ماهیــت آن را بهتــر شــناخت و آمــوزش الزم را دربــارهی
مزایــا و معایــب آن گذرانــد .از خطــرات بالقــوهی ایــن فضــا
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :مــورد تهدیــد و بــاج
گیــری قــرار گرفتــن ،دزدی ،مواجهــه بــا محتــوای نامناســب
(پورنوگرافــی ،آســیب بــه خــود ،خشــونت ،تبعیــض نــژادی)،
اعتیــاد بــه اینترنــت و باز یهــای کامپیوتــری.
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اعتیاد به اینترنت
اســتفاده زیــاد از اینترنــت و فضــای مجــازی اســت .اعتیــاد بــه اینترنــت میتوانــد منجــر بــه
افزایــش انــزوا ،افســردگی ،مشــکالت خانــوا دگــی ،طــاق ،افــت تحصیلــی ،از دســت دادن شــغل
شــود و بدهــی مالــی بــه خاطــر رفتارهــای وســواس گون ـهی قمــار اینترنتــی و خریــد اینترنتــی
ایجــاد کنــد .بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون کاربــران کامپیوتــر و اینترنــت و
افزایــش میــزان وابســتگان بــه کامپیوتــر و اینترنــت ،نیــاز مبــرم بــرای پیشــگیری و تشــخیص
بــه موقــع آن احســاس میشــود.

چگونه از اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر جلوگیری کنیم؟
▪
▪ ▪تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده برای استفاده از اینترنت و کامپیوتر
▪ ▪درمــان علــت زمینــه ای اســتفاده از اینترنــت و کامپیوتــر (اضطــراب یکــی از علــت هــای
▪ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر

شــایع اســتفاده زیــاد از اینترنــت و کامپیوتــر مــی باشــد).

▪

▪داشــتن گــروه حمایتــی (داشــتن گروههــای حمایتــی میتوانــد موقــع اضطــراب و بحــران
هــا بــه فــرد کمــک کنــد کــه بــه جــای اســتفاده از اینترنــت و کامپیوتــر بــرای فراموشــی
مشــکالت ،از حمایــت آنــان بــرای حــل مشــکالت خــود بهــره ببــرد).

▪
▪ ▪صحبت کردن با افراد به جای فرستادن پیامک
▪ ▪کپی کردن اطالعاتی که نیاز به خواندن دارد و یا چاپ کردن آن ها
▪ ▪استفاده از کامپیوتر در مکان هایی مانند کتابخانه

▪جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت های سالم و تفریحی

جمعیــت خاص
کــودکان و نوجوانــان بــرای یادگیــری مهارتهــای تحصیلــی و اجتماعــی ،انجــام تکالیــف
و پروژههــای تحصیلــی میتواننــد از کامیپوتــر و اینترنــت بهــره ببرنــد؛ امــا بــه دلیــل اینکــه
ممکــن اســت در معــرض اطالعــات ناخواســته یــا ناامــن قــرار گیرنــد ،یــا از طریــق افــرادی مــورد
آزار و اذیــت قــرار گیرنــد ،تبعــات منفــی کــه ایجــاد میشــود در ایــن گــروه پــر رنگتــر اســت.
الزم اســت بــرای حقــوق و میــزان دسترســی ایــن گــروه ،برنامهریــزی کــرد .قوانیــن و حقــوق
کــودکان کــه بــرای اســتفاده از اینترنــت وضــع شــده اســت ،در همــه جــای دنیــا قابــل اجراســت.
صــرف نظــر از ســن ،جنــس ،غنــی و فقیــر بــودن آن هــا.
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راهنمای استفاده از کامپیوتر و اینترنت برای والدین
از چــه ســنی بــه فرزنــدم اجــازه کار بــا کامپیوتــر ،اینترنت و دیگــر وســایل الکترونیکــی را بدهم؟

کودکان و نوجوانان
ممکن است در معرض
اطالعات ناخواسته یا
ناامن قرار گیرند ،یا از
طریق افرادی مورد آزار
و اذیت قرار گیرند.
همچنین تبعات منفی
که ایجاد میشود در این
گروه پر رنگتر است.

بــا توجــه بــه فراگیــر بــودن اســتفاده از ایــن ابــزار و در
دســترس بــودن آن هــا ،معمــوال کــودکان بــه محــض اینکــه راه
میافتنــد و توانایــی صحبــت کــردن را پیــدا میکننــد اســتفاده
از ایــن وســایل برایشــان جــذاب میشــود .همچنیــن نیازهــای
آموزشــی کــه امــروزه بــا ایــن وســایل برطــرف میشــود نیــز
ســن اســتفاده از ایــن ابزارهــا را پاییــن م ـیآورد.
بــرای اســتفاده از کامپیوتــر و اینترنت شــاید درســت نباشــد
کــه یــک قاعــده ثابــت در نظــر بگیریــم .بــه دلیــل پیشــرفت
تکنولــوژی و تغییــر ســبک زندگــی خانوادههــا ،اســتفاده از
موبایــل ،تبلــت و اینترنــت ،بیشــتر از گذشــته اهمیــت پیــدا
کــرده و کــودکان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند .بــرای
تعییــن زمــان مناســب اســتفاده از ایــن ابزارهــا بایــد بــه
شــرایط خانــواده ،نحــوه تربیــت خانوادگــی ،شــرایط کــودک و
 ...نیــز توجــه داشــت.

قبل از شروع استفاده از کامپیوتر و اینترنت
در رابطه با اینترنت و خدمات اینترنتی که کودکتان استفاده میکند آموزش ببینید.

استفاده از فضای مجازی
مقدماتی را نیاز دارد .قبل
از استفاده از آن موارد
الزم را فرا بگیرید.

بــرای اینکــه بدانیــد چگونــه میتوانیــد بــا اینترنــت
کارکنیــد ،چطــور میتوانیــد بــر روی فرزندتــان نظــارت داشــته
باشــید و کامپیوتــر خانگــی خــود را بــرای کنتــرل بیشــتر تنظیــم
کنیــد ،آمــوزش ببینیــد .الزم اســت بدانیــد کــه فرزندتــان در
چــه مــکان هــای دیگــری جــز خانــه ،دسترســی بــه کامپیوتــر
و اینترنــت دارد .مثــا در کتابخانــه هــای عمومــی ،خانــه
دوســتانش و دیگــر مــکان هــا.

به کودک برای استفادهی امن از اینترنت آموزش دهید.
در خانــواده راجــع بــه اهمیــت امنیــت اینترنتــی صحبــت کنیــد و اینطــور تلقــی نکنیــد کــه
فرزنــدم خــودش اطــاع دارد .متناســب بــا ســن کــودک میتــوان آزادی عمــل بیشــتری بــه او
داد .اگــر از ســنین پاییــن تــر آمــوزش الزم را در ایــن زمینــه دیــده باشــد ،احتمــال آســیب و
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مشــکل در ســنین نوجوانــی و بزرگســالی کمتــر خواهــد بــود.
دریافت راهنمایی از مشاورین خدمات اینترنتی
تنظیــم محــل کامپیوتــر :اگــر کامپیوتــر در اتــاق خــواب اســت بــه مــکان هــای عمومیتــر
خانــه تغییــر مــکان داده شــود تــا نظــارت بهتــری فراهــم شــود .همینطــور اگــر فرزندتــان از
تلفــن یــا دیگــر وســایلی اســتفاده میکنــد کــه بــه اینترنــت متصــل اســت ،بایــد تحــت نظــارت
شــما باشــد.

▪
▪ ▪مرورگر مناسب برای جستجو در اینترنت.
▪ ▪وضع قوانین برای استفاده از اینترنت برای کودک و نوجوان هنگام استفاده.
▪اطمینان از نصب نرم افزار مناسب بر روی کامپیوتر برای تامین امنیت.

بــه فرزندتــان از قبــل اطــاع دهیــد کــه بــه اســتفاده از اینترنــت او نظــارت داریــد و بــه
صــورت مخفیانــه ایــن کار را انجــام ندهیــد .نــام کاربــری و رمــز ورود حســابهای آنالیــن
فرزندتــان را بدانیــد .حتــی در ابتــدای اســتفاده از اینترنــت بــه عنــوان مثــال زمــان ایجــاد و
اســتفاده از صفحههــای اجتماعــی یــا ایمیــل بــا او همــراه باشــید .بخــش راهنمــای اســتفاده از
اینترنــت ایــن بســته را در اختیــار فرزندتــان قــرار دهیــد.
درگیــر اســتفادهی کــودک و نوجــوان از اینترنــت باشــید .بــا فرزندتــان بــه صــورت آنالیــن
وقــت بگذرانیــد .اجــازه دهیــد از فعالیتهــای آنالیــن مــورد عالقـه اش بــا شــما صحبــت کنــد.
از جنبههــای مثبــت اینترنــت بــا او لــذت ببریــد.
بــه کــودک بــرای ســاختن پروفایــل کمــک کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه اطالعــات بیــش از
حــد شــخصی را در آن قــرار نمــی دهــد.
برقــراری ارتبــاط موثــر بــا کــودک و نوجــوان .کــودک یــا نوجوانتــان نیــاز دارد کــه هنــگام
ایجــاد دردســر بــه راحتــی بــا شــما مشــورت کنــد بــدون آن کــه بترســد کــه برایــش مشــکلی
ایجــاد میشــود .بــه عنــوان مثــال در صــورت آشــنایی بــا افــراد غریبــه و یــا هــر مــوردی کــه
بــه نظــر عــادی نبــود ،بــا شــما صحبــت کنــد و شــما را در جریــان قــرار دهــد .برایــش توضیــح
دهیــد ممکــن اســت چیزهایــی را آنالیــن ببینــد و بخوانــد کــه نادرســت باشــد.
بــا رعایــت همــه مــوارد بــاز هــم شــما نمیتوانیــد نظــارت کامــل داشــته باشــید ،بنابرایــن
آمــوزش بــه فرزندتــان بســیار مهــم اســت .هــم دربــاره جنبههــای مثبــت و هــم دربــاره
جنبههــای منفــی اســتفاده از اینترنــت بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد .صبــر نکنیــد تــا اتفاقــی
بیفتــد و بعــد دربــاره آن صحبــت کنیــد ،از قبــل بــرای آن برنامهریــزی داشــته باشــید و
آموزشهــا و منابــع اطالعاتــی الزم را در اختیــارش قــرار دهیــد.
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وقتــی احســاس میشــود کــودک در معــرض آســیب اســت چــه رفتاری داشــته باشــیم؟

▪

▪ مراقب برخورد اول باشید:

برخــورد والدیــن در مقابــل مشــاهده نخســتین بــار از انجــام ایــن رفتــار بســیار حائــز
اهمیــت اســت .وقتــی بــرای اولیــن بــار از ایــن عمــل کــودک اطــاع پیــدا میکنیــد بایــد
تــاش کنیــد تــا آرامــش خــود را حفــظ کنیــد .رفتارهــای خشــن و بســیار تنــد بــا کــودک کــه
زمینــه را بــرای ایجــاد مســائلی دیگــر از جملــه دروغگویــی فراهــم مــی ســازد ،نداشــته باشــید.

▪

▪اشتباهش را با روش قابل فهم توضیح دهید:

بهتریــن روش آن اســت کــه بــد بــودن ایــن کار را بــه شــیوه ای قابــل فهــم برایــش توضیــح
دهیــد و نیــز آســیبهای احتمالــی ناشــی از ایــن موقعیــت را.

▪

▪از کودک حمایت کنید:
شرایطی فراهم کنید تا بدون ترس درباره مسائلش با شما صحبت کند.

▪

▪شرایط را برای جبران اشتباهش فراهم کنید:

بــدون آن کــه عــزت نفــس و شــخصیت کــودک زیــر ســوال رود شــرایط را بــرای جبــران ایــن
اشــتباهش فراهــم کنیــد .بــرای مثــال عذر خواهــی کند یــا اینکه او را بیــش از حد ســرزنش نکنید.

▪

▪ بیشتر با او صحبت کنید و برایش وقت بگذارید:

نظــارت دقیقتــری داشــته باشــید ،الزم اســت یــادآوری کنیــد کــه نظــارت شــما بــرای حفــظ
امنیــت خــود اوســت .بــه خصــوص بــا بــاال رفتــن ســن کــودک و رســیدن بــه ســن نوجوانــی،
فرزندتــان نیــاز بیشــتری بــه آزادی دارد .ســعی کنیــد در هــر مرحلــه و هــر ســنی آمــوزش هــا و
راهکارهــای الزم را ارائــه دهیــد تــا در ایــن ســنین بتوانیــد آزادی بیشــتری بــه او دهیــد.

▪

▪خودتان الگو باشید:

یکــی از راه هــای مناســب بــرای آمــوزش رعایــت قوانیــن ،مراعــات آن هــا توســط خــود
والدیــن اســت.

▪

▪در صورت نیاز به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنید:

اگــر کــودک شــما بــه دفعــات از قوانیــن اطاعــت نکــرده و ایــن امــر موجــب آســیب دیــدن
موقعیــت هــای تحصیلــی و ارتباطــی او شــده اســت ،ضــرورت دارد کــه از راهنماییهایــی روان
شــناس یــا روان پزشــک نیــز اســتفاده کنیــد.
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راهنمای استفاده از اینترنت و کامپیوتر برای کودکان و نوجوانان
▪
▪ ▪عکس هایتان را بدون اجازه والدین در اینترنت بارگزاری(آپلود) نکنید.
▪ ▪بــرای مالقــات حضــوری یــا حتــی چهــره بــه چهــره (آنالیــن) از کســی درخواســت نکنیــد یــا
▪قبل از ارسال اطالعات به صورت آنالین به خوبی فکر کنید.

درخواســت کســی را قبــول نکنیــد ،حتــی اگــر رابطــه ای شــکل گرفتــه باشــد.

▪

▪از ســایتهای ناشــناس عکــس دانلــود نکنیــد ،ممکــن اســت روشــی بــرای انتقــال تصاویــر
جنســی باشــد.

▪

▪اطالعــات شــخصی و مــورد شناســایی خــود از قبیــل نــام ،شــماره تلفــن ،آدرس یــا نــام
مدرســه را در اختیــار افــراد غریبــه قــرار ندهیــد و از والدیــن خــود قبــل از دادن هــر گونــه
مشــخصات بــه افــراد در فضــای مجــازی راهنمایــی بخواهیــد.

▪

▪مراقــب کســانی کــه در فضــای مجــازی بــه آن هــا اعتمــاد میکنیــد باشــید .پیــدا کــردن
دوســتان جدیــد میتوانــد مفــرح باشــد ولــی ممکــن اســت آن هــا واقعــا کســانی کــه ادعــا
میکننــد نباشــند.

▪
▪ ▪پروفایــل خــود را بــه صــورت خصوصــی نگــه دارید تا اطالعات شــخصی شــما محفــوظ بماند.
▪ ▪اگــر کســی در چــت روم حرفهــای نامناســبی میزنــد یــا حــس خوبــی بــه او نداریــد،
▪پسورد خود را به کسی (غیر از والدین یا مراقب اصلی خود) نگویید.

چــت را تــرک کــرده و پاســخ ندهیــد.

▪

▪پیامهــا را از جانــب کســانی کــه نمیشناســید بــاز نکنیــد .ممکــن اســت حــاوی
صحبتهــای نامناســب یــا حتــی ویــروس باشــد.

▪
▪ ▪درخواست دوستی افرادی را بپذیرید که آن ها را میشناسید.
▪ ▪از پذیرفتن پیشنهادهایی که زیادی خوب به نظر میرسند خودداری کنید.
▪ ▪خودتان هم در اینترنت به دنبال پرخاش و تمسخر دیگران نباشید.

▪اگر از کالم ،تصویر یا هر چیزی در اینترنت ترسیدهاید به والدین خود بگویید.
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خودمراقبتــی در
خشــونت خانگی
خشونت خانگی چیست؟
خشــونت خانگــی اصطالحــی اســت کــه بــرای بیــان ســوء اســتفاده جســمی ،جنســی و
عاطفــی از طــرف یــک عضــو ،علیــه عضــو یــا اعضــای خانــواده اســتفاده مــی شــود .شــخص
قربانــی ،همســر فعلــی ،همســر ســابق یــا یکــی از اعضــای خانــواده مــی باشــد.

انواع خشونت خانگی
 .1خشــونت جســمی :خشــونت جســمی بــا رفتارهایــی ماننــد بــا ناخــن خراشــیدن ،گاز
گرفتــن ،چنــگ زدن ،تــکان دادن ،تنــه زدن ،هــل دادن ،پــرت کــردن ،پیــچ و تــاب دادن،
مشــت زدن ،ســیلی زدن ،اقــدام بــه خفــه کــردن و ســوزاندن مشــخص مــی شــود.

به یاد داشته باشیم
اشکال مختلف خشونت
علیه همسر ،یعنی
فیزیکی ،روانی ،جنسی
و اقتصادی میتواند
همزمان برای یک فرد
اتفاق بیفتد.

 .2خشــونت روانــی :خشــونت روانــی شــامل تهدیــد( بــه طــاق
یــا ازدواج مجــدد) ،آزار عاطفی(بــه صــورت انتقــاد نــاروا ،تحقیر،
بددهنــی ،تمســخر ،توهیــن ،فحاشــی ،متلــک) ،جداســازی،
منــزوی کــردن و اســتفاده از کــودکان علیــه همســر اســت.
 .3خشــونت جنســی :خشــونت جنســی بــا تحــت فشــار قــرار
دادن بــرای رابطــه جنســی ،رابطــه جنســی بــا تهدیــد و اجبــار،
اشــکال ناخواســته ی رابطــه جنســی ،رابطــه جنســی در زمــان
نامناســب و رابطــه جنســی بــا زور و فشــار مشــخص مــی گــردد.
 .4خشــونت اقتصــادی :خشــونت اقتصــادی رفتارهایــی ماننــد
قطــع هزینــه رفــت و آمــد ،غــذا ،پوشــاک ،ســر پنــاه و پــول را
شــامل مــی گــردد.

یگناخ تنوشخ رد یتبقارمدوخ
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چه بر سر قربانیان خشونت میآید؟
معمــوال ً سرنوشــت خوبــی در انتظــار قربانیــان خشــونت خانگــی کــه
میتواننــد هــر یــک از اعضــای خانــواده باشــند ،نیســت .از میــان ایــن
قربانیــان وضعیــت زنــان خشــونت دیــده وخیمتــر بــه نظــر میرســد.
بررســی هــا نشــان داده کــه  20الــی  70درصــد زنــان هرگــز خشــونت را
آشــکار نمیکننــد ،مگــر ایــن کــه پزشــک یــا فــردی قابــل اعتمــاد از آن
هــا ایــن مســئله را بپرســد .متاســفانه خشــونت علیــه زنــان پیامدهــای
زیــادی در ســطح فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی دارد.

بیـــشترین
خشـونتهای
خانگی برای زنان
رخ میدهد.

پیامدهای خشونت خانگی چیست؟
پیامدهــای اجتماعــی از قبیــل هزینههــای پیگــرد قضائــی ،فزونــی آمــار طــاق ،بزهــکاری،
جــرم ،خودکشــی ،اعتیــاد ،روســپیگری و خودســوزی میباشــد.
پیامدهــای فــردی شــامل آســیب بــه ســامت روان و اعتمــاد بــه نفــس ،نقــص عضــو،
ســقط جنیــن و حتــی مــرگ مــی شــود.
پیامدهــا در ســطح خانــواده عبارتنــد از افزایــش احتمــال طــاق ،افســردگی ،روی آوردن بــه
ســحر و جــادو.
پیامدهــای تربیتــی و روانــی شــامل یادگیــری خشــونت توســط فرزنــدان ،فــرار از خانــه،
اضطــراب ،مشــکالت مربــوط بــه خــواب و تغذیــه و افــکار خودکشــی مــی شــود.

چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد؟

▪

▪اختــاالت شــخصیت :گاه افــراد بــه دلیــل وجــود بیمــاری یــا اختــال روانــی ،دســت بــه
رفتارهــای پرخاشــگرانه مــی زننــد.

▪

▪وضعیــت نامطلــوب اقتصــادی و اجتماعــی :ســطح پاییــن اقتصــادی و اجتماعــی باعــث
کاهــش اعتمــاد بــه نفــس و متعاقبــا منجــر بــه بــروز رفتارهــای خشــونت آمیــز مــی شــود.

▪

▪ســطح پاییــن تحصیــات و مهــارت هــای اجتماعــی :تحصیــات بیشــتر در افزایــش مهــار
عواطــف از جملــه خشــم ،موثــر اســت.

▪

▪کیفیــت زندگــی پاییــن :هــر انــدازه کیفیــت زندگــی پاییــن تــر باشــد ،فشــار هــا و اســترس
هــای خانــواده بیشــتر شــده و میــزان احتمــال بــروز خشــونت افزایــش خواهــد یافــت.

▪

▪اعتیــاد بــه الــکل و مــواد مخــدر :اطرافیــان فــرد معتــاد بــه ســبب ویژگــی هــای شــخصیتی
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و رفتــاری کــه ایــن افــراد پیــدا مــی کننــد ،ایشــان را طــرد مــی کننــد ،در نتیجــه فــرد معتــاد
مســتعد بــروز رفتارهــای خشــونت آمیــز میشــود.

▪

▪مســائل فرهنگــی :در برخــی جوامــع مــردان خشــونت علیــه زن را طبیعــی مــی داننــد ،بــه
گونــه ای کــه ایــن موضــوع جــزء هنجارهــای فرهنگــی شــده اســت.

چه افرادی بیشتر قربانی خشونت خانگی می شوند؟
ســاده تریــن پاســخ این اســت کــه خشــونت خانگــی میتواند بــرای هر کســی اتفــاق بیفتد.
با این حال آگاهیم که:

بیشتر خشونتهای
خانگی برای زنان رخ
می دهد.

•

بیشتریــن خشــونتهای خانگــی بــرای زنــان رخ میدهــد؛
 90الــی  97درصــد قربانیهــا زن هســتند.

•
•

برخی از مردان خشونت خانگی را تجربه می کنند.

زنــان جــوان ،بــاردار و زنانــی کــه دارای فرزنــد کوچــک هســتند،
بیــش تــر در معــرض خطــر مــی باشــند.

چه عواملی در برابر خشونت محافظت کننده اند؟

•
• باال بودن کیفیت زندگی
• پایگاه اجتماعی اقتصادی مطلوب
• سالمت جسمی و روانی
• سطح تحصیالت مطلوب
• آگاهی از مهارت های زندگی و به کارگیری آن ها
رضایتمندی زناشویی

چرا در بیش تر مواقع افراد به دنبال کمک یا حمایت نمی روند؟

حتــی اگــر بــه ایــن بــاور برســید کــه مــورد خشــونت قــرار گرفتــه ایــد ،ممکــن اســت انجــام
دادن اقدامــی در ایــن خصــوص را دشــوار بپنداریــد .دالیــل زیــادی بــرای عــدم اقــدام شــما در
خصــوص خشــونت وجــود دارد:

•
•

شاید پیش خود فکر کنید که مردم شما را باور نمی کنند.
شاید به نظر برسد که چاره ای وجود ندارد.
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•
• شاید از کمک و حمایت گرفتن خیلی واهمه داشته باشید.
• شاید به بهبود رابطه تان امید داشته باشید.
• شاید فکر کنید که ممکن است دوستانتان را از دست بدهید.
• ممکن است احساس شرم و گناه کنید.
• شــاید کســی کــه شــما را مــورد آزار قــرار مــی دهــد ،بــه شــدت دوســت داشــته باشــید و
نخواهیــد کــه وی بــه دردســر بیفتــد.
ممکن است احساس کنید که هیچ چیز برای کمک به شما وجود ندارد.

•

شاید ندانید که چه کمکی برای شما وجود دارد.

چه افکاری مانع از تقاضای کمک یا رد آن می شود؟

افــرادی کــه مــورد خشــونت قــرار مــی گیرنــد ،ممکــن اســت بهانــه هایــی بــرای توجیــه کار
همسرشــان بیابنــد .برخــی از ایــن بهانــه هــا و دالیــل مــی توانــد بــه شــرح زیــر باشــد:
«تقصیر خودم است»
بدانیــد بــه هیچ وجه کســی ســزاوار مورد خشــونت قرار گرفتــن در هیچ رابطه ای نمی باشــد.
«به زودی این مسئله خاتمه می یابد»
بدانید خشونت ادامه خواهد یافت ،و اگر اقدامی صورت نگیرد ،بدتر خواهد شد.
«قادر به ترک کردن شرایط نیستم و یا نمی توانم از پس خودم برآیم»
بدانیــد اغلــب خشــونت باعــث از دســت دادن اعتمــاد بــه نفــس مــی شــود .امــا بســیاری
از افــرادی کــه تصمیــم بــه تــرک شــرایط گرفتنــد بــا کمــک و حمایــت گرفتــن در دراز مــدت
احســاس بســیار بهتــری خواهنــد داشــت.
«نمی توانم فرزندانم را از حق داشتن سرپناه و والدین محروم کنم»
بدانیــد فرزنــدان نیــز در خشــونت خانگــی آســیب مــی بیننــد .آن هــا نیــاز بــه احســاس
امنیــت دارنــد.
«من عاشق همسرم هستم و او نیز عاشق من است»
بدانید خشونت هیچ جایگاهی در رابطه عاشقانه ندارد.
قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در فضایــی کــه خشــونت در آن صــورت مــی پذیــرد ،مــی توانــد
باعــث ایجــاد عالئــم زیــر شــود:

▪

▪•

بی حالی ،ناراحتی و ترس
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪عصبانیت ،تمرکز ضعیف
▪اختالالت خواب

▪کم یا زیاد شدن اشتها

▪افسردگی و احساس ناامیدی
▪تمایل به خشونت داشتن

▪افکاری از قبیل آسیب رساندن به خود یا خودکشی

▪احساس خشم ،حس شدید وحشت ،یا داشتن حمالت دردناک

اگــر افــکاری از قبیــل آســیب رســاندن بــه خــود یــا خودکشــی بــه ذهنتــان خطــور کــرد،
ســریعا بــه پزشــک یــا هــر مرکــز ســامت دیگــری مراجعــه کنیــد.

راهکارهای مقابله با خشونت
▪
▪
▪
▪
▪

▪تغییری که نیاز دارید ایجاد کنید.

▪متوجه شوید که مشکلی وجود دارد.

▪فکری در مورد شرایط به وجود آمده بکنید و اقدامی انجام دهید.
▪با کسی صحبت کنید.

▪برای اقدام در این شرایط آماده شوید.

برخــورد صحیــح بــا خشــونت خانگــی صرفــا بدیــن معنــا نیســت کــه شــما حتمــا بایــد
رابطــه تــان را بــا کســی کــه بــه شــما آزار رســانده ،بــه اتمــام برســانید .اگــر دو طــرف رابطــه
مشــتاق باشــند ،خشــونت میتوانــد متوقــف و درمــان شــود .امــا بدانیــد شــما همــواره در پنــاه
و حمایــت قانــون قــرار داریــد .بــه جــای هــر کار دیگــری بهتــر اســت بــه متخصصــان مراجعــه
کنیــد .بــا مراقبیــن ســامت ،پزشــک عمومــی ،مشــاور ،روانشــناس یــا روانپزشــکی کــه در
دســترس داریــد مشــورت کنیــد .پیــش از هــر اقــدام حقوقــی مراجعــه بــه کســی کــه بتوانیــد بــا
او حــرف بزنیــد معمــوال بــه راه حلهــای بهتــری منجــر میشــود.

خودمراقبتــی :کودکان
قربانــی بــد رفتــاری
منظور از بدرفتاری با کودکان چیست؟
کــودکان بــه طــرق مختلــف مــورد تعــرض قــرار میگیرنــد .تمامــی ایــن مــوارد جــدی
هســتند و اثــرات آن هــا علــی رغــم اینکــه ممکــن اســت کــودک در آن زمــان آن هــا را بــروز
ندهــد ،مهــم و قابــل توجــه مــی باشــد.
روش های بدرفتاری با کودکان به قرار زیر است:
غفلــت :زمانــی اســت کــه والدیــن یــا پرســتار بــه نیازهــای اساســی کــودک توجهــی نکننــد
کــه مــی توانــد شــامل رهــا کــردن کــودک در ســن پاییــن باشــد(یا گذاشــتن او پیــش خواهــر یــا
بــرادری کــه بــه دلیــل بــی تجربگــی از عهــده کارهــای خــودش نیــز برنمــی آیــد) یــا بــی توجهــی
بــه نیازهــای اولیــه کــودک مثــل غــذا ،پوشــاک و ســرپناه .چنیــن شــرایطی کــودک را در معــرض
آســیب قــرار میدهــد.
کــودک آزاری هیجانــی یــا عاطفی(کمبــود محبــت) :اصطالحــی اســت کــه در مــورد
فرزندانــی بــه کار مــیرود کــه از والدینشــان محبــت ،عشــق و آرامــش دریافــت نکــرده انــد.
ســوء رفتــار جســمی :زمانــی کــه کــودک مــورد خشــونت هــای جســمی شــامل تنبیــه هــای
مختلــف ،ضــرب و شــتم ،هــل دادن و پــرت کــردن قــرار میگیــرد .ایــن شــرایط در کوتــاه مــدت
بــرای کودکــی کــه آزار دیــده یــا زندگــی اش در خطــر اســت ،عــوارض وخیمــی دارد .همینطــور
در بلنــد مــدت نیــز هــراس و مشــکالت عاطفــی را در پــی خواهــد داشــت کــه بســیار مخــرب
میباشــند.
ســوء اســتفاده جنســی :درگیــر کــردن کــودکان رشــد نیافتــه (نابالــغ) در فعالیــت هــای
جنســی و نیــز تمــاس نامناســب از جملــه ایــن مــوارد میباشــد .هــر گونــه تعــرض جنســی
میتوانــد منجــر بــه مشــکالت و آشــفتگی هــای جــدی در زمــان وقــوع رویــداد یــا در آینــده
شــود.
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اثرات طوالنی مدت سوء استفاده از کودکان چیست؟
افــرادی کــه در کودکــی مــورد بدرفتــاری قــرار گرفتــه انــد ،احساســات متغیــری دارنــد.
توصیــف هایــی کــه در پاییــن ذکــر شــده فقــط چنــدمــورد از آشــفتگی هاییاســت کــه بــا آن
مواجهنــد .البتــه وجــود ایــن احســاس هــا در افــراد همیشــه بــه معنــای ایــن نیســت کــه مــورد
ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه انــد.
بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه امــکان دارد افــرادی کــه مــورد ســوء اســتفاده واقــع
نشــدهاند نیــز افــکار آشــفته ،عالیــم ،احساســات و رفتارهایــی را کــه در ایــن راهنمــا ذکــر شــده
تجربــه کننــد.

 .١مشکل در برقراری ارتباط
بزرگســاالنی کــه در کودکــی از طــرف افــرادی کــه بیشــترین اعتمــاد را بــه آن هــا داشــته
انــد مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه انــد ،ناامیــد شــده انــد .مســئله اعتمــاد ،اساســی تریــن
مــوردی اســت کــه میتوانــد آن هــا را از داشــتن رابطــه ای موفــق محــروم کنــد .زیــرا آن هــا
حتــی بــه نظرهــا و قضــاوت هــای خودشــان نیــز در مــورد دیگــران اطمینــان ندارنــد .دلیــل ایــن
امــر خیلــی ســاده اســت زیــرا وقتــی ایــن کــودکان قــادر بــه اعتمــاد بــه والدینــی کــه وظیفــه
مراقبــت از آن هــا را داشــتند ،نیســتند ،اکنــون نیــز بــه افــرادی کــه
در زندگــی شــان حضــور دارنــد بدبیــن هســتند.

بیشتر افرادی که مورد
سوء استفاده قرار می
گیرند ،داری عزت نفس
و اعتماد به نفس
پایین هستند.

روابــط نزدیــک نیــز یــک مشــکل مهــم میباشــد .افــرادی
کــه دچــار تعــرض جنســی بودهانــد ،دشــواری در روابــط جنســی
خواهنــد داشــت .کــه میتوانــد شــامل تــرس از برقــراری ارتبــاط
جنســی ،و وســواس هــای مربــوط بــه روابــط جنســی باشــد .در
صورتــی کــه فــردی مــورد تعــرض جســمی قــرار گرفتــه باشــد،
هــر گونــه تمــاس فیزیکــی محبــت آمیــز او را متشــنج و عصبــی
خواهــد کــرد.

 .٢اختالل در احترام به نفس
از آنجایــی کــه بیشــتر افــرادی کــه مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه انــد ،هرگــز محبــت و
احترامــی کــه شایســته اش بــوده انــد را دریافــت نکــرده انــد ،بنابرایــن توانایــی احتــرام و عشــق
ورزی بــه خودشــان را ندارنــد .اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس ایــن افــراد بســیار پاییــن بــوده و
تــرس از دســت دادن در آن هــا منجــر بــه دادن جــواب منفــی بــه دیگــران و ناتوانــی در تصمیــم
گیــری هایشــان مــی گــردد.

یراتفر دب ینابرق ناکدوک :یتبقارمدوخ
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 .3مشکل در عواطف
بازمانــدگان ایــن اتفــاق دارای عواطــف و احساســات پیچیــده
ای هســتند کــه مجبــور بــه کنترلــش میباشــند .بیشتــر آن هــا
احســاس افســردگی مکــرر دارنــد کــه ممکــن اســت در مــواردی
حتــی منجــر بــه خودکشــی شــود .برخــی نیــز دارای فــراز و نشــیب
هــای احساســی زیــادی هســتند .احســاس خجالــت و گنــاه در
کنــار افســردگی از مــوارد متــداول میباشــد .تعــدادی هــم درگیــر
اضطــراب ،هــراس ،تشــویش ،کابوس و اختــال در خواب هســتند.

احساس خجالت و
گناه در کنار افسردگی
از جمله مواردی است
که افرادی که مورد سوء
استفاده قرار گرفته اند
با آن رو به رو هستند.

 .4اختالل در تغذیه
بیشــتر افــرادی کــه مــورد تعــرض قــرار گرفتــه انــد ،مشــکالتی در تغذیــه و خــوردن غــذا
دارنــد و نیــز در مــورد ظاهرشــان احســاس نارضایتــی مــی کننــد .ایــن شــرایط بــه مســائلی
ماننــد تغذیــه اجبــاری ،خــوردن افراطــی ،اســتفراغ و گرســنگی کشــیدن منجــر مــی شــود.

 .5مرور خاطرات گذشته (فالش بک) و کابوس های شبانه
بیشــتر افــرادی کــه مــورد تعــرض قــرار گرفتــه انــد ،در دوران بزرگســالی کابــوس مــی بیننــد
و اتفاقــی کــه برایشــان رخ داده ،دوبــاره احیــا میشــود .فــاش بــک هــا خاطراتــی واضــح
هســتند کــه باعــث میشــوند فــرد آن حادثــه را دوبــاره تجربــه کنــد.

 .6کاهش پیشرفت در امور زندگی
افــرادی کــه مــورد بدرفتــاری قــرار میگیرنــد ،عملکــرد و پیشرفتشــان دســتخوش اثــرات
ایــن رویــداد میباشــد .بیشــتر ایــن افــراد اهــداف دشــوار و عملکردهایــی باالتــر از اســتاندارد
بــرای خودشــان تعییــن میکننــد ،هــر آنچــه کــه انجــام میدهنــد و هــر موفقیتــی کــه بــه
دســت مــی آورنــد کافــی و مطلــوب نیســت .تعــدادی دیگــر واکنــش کامــا متضــادی دارنــد .آن
هــا از خودشــان هیــچ انتظــاری جــز شکســت ندارنــد و یــا از پیــروزی و موفقیــت هــراس دارنــد،
زیــرا ایــن موضــوع توجــه ســایرین را بــه ســوی آن هــا جلــب میکنــد و ایــن توجــه بــرای آن
هــا مطلــوب نیســت.

 .7خودآزاری
برخــی از افــرادی کــه در کودکــی مــورد بدرفتــاری قــرار گرفتــه انــد بــه اشــکال مختلــف بــه
خودشــان آســیب میرســانند .ایــن آســیب هــا میتوانــد شــامل خودکشــی یــا اقدامــات دیگــر
ماننــد خــود زنــی ،خــود ســوزی و آســیب هایــی از ایــن قبیــل باشــد .امــکان دارد تعــدادی از
افــراد نیــز بــه الــکل یــا مــواد مخــدر اعتیــاد پیــدا کننــد.
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اقدامات اولیه در غلبه بر اثرات ناشی از سوء رفتار

▪

▪بکوشید در امنیت باشید

اولیــن و مهمتریــن قــدم در غلبــه بــر اثــرات ســوء اســتفاده اطمینــان از امنیــت کنونــی
میباشــد.
ســواالت زیــر را مطالعــه کنیــد .اگــر جــواب شــما بــه هریــک از ایــن ســواالت مثبــت اســت،
توصیــه میکنیــم بــا پزشــک عمومــی ،روانشــناس یــا روانپزشــک مشــاوره کنیــد.
» »آیا انگیزه خود آزاری دارید؟
» »آیا فردی از اطرافیانتان به شما آسیب میرساند یا شما را تهدید میکند؟
» »آیا اقدام به خودکشی کرده اید؟
» »آیا برای خودکشی برنامه ریزی کرده اید؟
» »آیا در موقعیت ناامنی قرار گرفته اید؟
» »آیــا افــکار ،خاطــرات و احساســات بــر شــما غلبــه میکننــد و خــود را خــارج از دنیــای
حقیقــی احســاس میکنیــد؟
» »آیــا از اطرافیانتــان کســی هســت کــه شــما را درگیــر شــرایط غیــر قانونــی و خطرنــاک
کنــد؟

▪

▪رابطه های خود را مدیریت کنید.

در بخــش هــای قبلــی توضیــح دادیــم کــه اثــرات ســوء اســتفاده چطــور میتوانــد بــر
روابــط شــما تاثیــر بگــذارد بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت شــما خودتــان را درگیــر الگوهــای
مشــابه در روابــط بدانیــد کــه نمونــه هایــی از آثــار آن در زیــر آمــده اســت:
» »همیشه نقش ناجی و مراقب را دارید
» »از اطرافیانتان دور می شوید
» »حــد و مــرزی بــرای خودتــان قائــل نیســتید و اجــازه میدهیــد هــر کاری کــه
میخواهنــد بــا شــما انجــام بدهنــد.
» »درد و رنــج روابــط را بــا مصــرف مشــروب و مــواد مخــدر و خــود آزاری کاهــش مــی
دهیــد.
» »دیگران به شما تعدی و توهین میکنند.

یراتفر دب ینابرق ناکدوک :یتبقارمدوخ

بهتــر اســت کــم کــم نحــوه ارتبــاط خــود را بــا دیگــران تغییــر دهیــد .ایــن تغییــرات را بــا
در نظــر گرفتــن ارزش و جایگاهتــان انجــام دهیــد.
اگــر همیشــه ایــن شــما هســتید کــه مراعــات دیگــران را میکنیــد ،ســعی کنیــد خواســته
هــای خودتــان را نیــز مطــرح کنیــد .بگذاریــد دیگــران نیــز بــرای شــما کاری انجــام دهنــد.
معمــوال دوســتانتان را از میــان افــراد نیازمنــد کمــک انتخــاب میکنیــد اکنــون ســعی کنیــد
دوســتان متفاوتــی هــم داشــته باشــید.
آیــا بــه ایــن فکــر میکنیــد کــه " اگــر بــرای کســی مفیــد نباشــم طــرد خواهــم شــد" ؟ اگــر
افکارتــان چنیــن اســت بــا آن هــا مبــارزه کنیــد زیــرا بــه شــما کمــک خواهــد کــرد دوســتانی
حامــی و واقعــی را از اطرافتــان انتخــاب کنیــد.
اگــر بــرای روابطتــان مــرزی قائــل نیســتید و دیگــران از ایــن موقعیــت ســود میبرنــد،
یــاد بگیریــد کــه مانــع آن هــا شــوید .فرامــوش نکنیــد کــه شــما هــم حقوقــی داریــد .تعییــن
محــدوده در روابــط ،شــما را از ســوء اســتفاده دیگــران مصــون نگــه م ـیدارد.
اگــر مشــکالت و عــذاب روابــط را بــا مصــرف مشــروب و مــواد مخــدر یــا روش هــای دیگــر
برطــرف میکنیــد ،زمانتــان را بــرای یافتــن مســائلی بگذاریــد کــه در رابطــه هــا باعــث آزار شــما
میشــود .بــه دنبــال الگوهــای جدیــد باشــید ،بــرای خودتــان محــدوده تعییــن کنیــد و بگذاریــد
خواســته هایتــان را بــرآورده کننــد.

▪

▪فالش بک و کابوس های شبانه را درمان کنید.

همانطــور کــه قبــا گفتیــم ،بیشــتر افــرادی کــه مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتهانــد
تجربیاتــی از تجدیــد خاطــره (فــاش بــک) و کابــوس دارنــد .ایــن هــا عــوارض تــرس و خاطــرات
قبلــی هســتند کــه برجســته میشــوند و باعــث اســترسزایی میگردنــد .بهتریــن روش غلبــه
بــر آن هــا ،کنتــرل کردنشــان میباشــد.
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در صوت کابوس یا فالش بک ،موارد زیر را به هنگام بیدار شدن اعمال کنید:
۱.۱هــر آنچــه را کــه بــه ذهنتــان آمــد بــا جزئیــات بنویســید .ایـنکار را هــر بــار تکــرار کنیــد.
اگــر بــه نوشــتن آن هــا ادامــه دهیــد ،کــم کــم از بیــن خواهنــد رفــت.
۲.۲بــه خودتــان یــادآوری کنیــد کــه االن بزرگســال و در امنیــت هســتید و شــرایط گذشــته را
نداریــد.
۳.۳بعضــی وقتهــا ســاختن یــک پایــان جدیــد بــرای خاطــرات یــا تصاویــری کــه در کابــوس
هــا یــا فــاش بــک هــا میبینیــد ،بســیار موثــر اســت .بــرای مثــال برخــی از افــراد تصــور
میکننــد کــه فــرد متجــاوز پشــت یــک صفحــه آهنــی گیــر افتــاده .برخــی دیگــر در
خیالشــان خــود را بزرگســال تصــور میکننــد و وارد صحنــه شــده و جلــوی فــرد متجــاوز
را میگیرنــد .ایــن امــر بــه شــما کمــک میکنــد تــا در برابــر خاطــرات ناخوشــایند کنتــرل
خــود را حفــظ کنیــد.
اگــر احســاس میکنیــد مشــکل شــما بــا کابــوس هــا و فــاش بــک هــا حــل نمیشــود،
بهتــر اســت کمــک تخصصــی بگیریــد.

▪

▪سعی کنید به ابعاد مثبت زندگیتان بیشتر بپردازید

در صورتــی کــه در زندگــی تــان مــدام درگیــر بحــران هســتید ،راه هــای بهبــود دهــی شــرایط
را بررســی کــرده و بــرای آن برنامــه ریــزی کنیــد .میدانیــم افــرادی کــه در کودکــی مــورد ســوء
اســتفاده واقــع شــده انــد ،در بزرگســالی بــه احتمــال زیــاد مشــکالتی در ســامت خــود خواهنــد
داشــت .بنابرایــن مراقبــت از ســامت ،امــری بســیار مهــم اســت.

کمک های بیشتر:
بــا وجــود ایــن کــه تکنیــک هــای ایــن راهنمــا میتوانــد برایتــان موثــر بــوده و بــه شــما
کمــک کنــد ،امــا در برخــی مــوارد نیــاز بــه کمکهــای حرفــه ای بیشــتری هســت.
اگــر احســاس کردیــد بــه کمــک بیشــتری نیــاز داریــد بــا متخصصیــن تمــاس بگیریــد.
حاالتــی چــون احســاس افســردگی ،اضطــراب و حمــات اضطرابــی ،فکــر خودکشــی یــا خودزنــی
و خــودآزاری ،بــا مصــرف دارو و اســتفاده از تکنیــک هــای روان درمانــی قابــل درمــان هســتند .در
ایــن خصــوص از روانشــناس یــا روانپزشــک کمــک بخواهیــد .گاهــی تمــاس بــا پزشــک عمومــی
یــا کارشــناس مراقــب ســامت پیــش از مراجعــه بــه روان پزشــک ســادهترین راه اســت.

خو د مر ا قبتــی
در افســردگی
« احســاس تنهایــی میکنــم ،نمیخــوام دوســتامو ببینــم،
حــدس میزنــم اونــا منــو ،رهــا کــردن ،احتمــاال ً منــو دوســت
نــدارن هیــچ تالشــی معنــی نــداره ،بــی فایدســت ...از خــودم
متنفــرم».
«همیشــه میخــوام گریــه کنــم ،خســته ام و نمیتونــم بــه
چیــزی عالقــه نشــون بــدم .در حقیقــت مــن حتــی کارهایــی کــه
بایــد انجــام بــدم رو شــروع نمیکنــم ،حتــی نمیتونــم کارای
ســادهای کــه بــه نظــر بقیــه آســونه رو انجــام بــدم».

افسردگی عبارت است
از شرایطی که در آن
فرد احساس حزن،
ناامیدی و عدم وجود
قدرت می کند.

اگــر افســرده هســتید ،ممکــن اســت اندیشــههای مشــابهی داشــته باشــید .افســردگی
مشــکل رایجــی اســت و گاهــی بســیاری از مــردم بــر اثــر آن احســاس انــدوه و شکســت
میکننــد .ایــن حــس اغلــب میتوانــد بــه خاطــر مســائل زندگــی همچــون داغــداری ،مشــکالت
مالــی و مســکن و یــا مشــکالتی در روابــط اجتماعــی باشــد.
وقتــی افســرده هســتید ،ممکــن اســت احســاس کنیــد کــه هیــچ کاری بــرای بهبــودی
نمیتــوان انجــام داد .در ایــن بخــش ســعی داریــم ،دربــاره افســردگی ،روشهــای غلبــه بــر آن
و راه حلهــای موجــود ســخن بگوییــم.

افسردگی چیست؟
افســردگی عبــارت اســت از شــرایطی کــه در آن ،فــرد احســاس حــزن ،ناامیــدی و عــدم
وجــود قــدرت مــی کنــد .هــر فــردی ممکــن اســت در معــرض افســردگی قــرار گیــرد .شــدت
افســردگی ممکــن اســت ازکــم تــا زیــاد متفــاوت باشــد؛ وقتــی شــدت افســردگی کــم باشــد
فــرد زندگــی عــادی خــود را انجــام مــی دهــد امــا وقتــی افســردگی شــدید شــود نمــی توانــد
بــه زندگــی عــادی خــود ادامــه دهــد و بــه افــکاری مثــل مــرگ ،آســیب زدن بــه خــود و دیگــری
حتــی افــکار خودکشــی و ....نیــز فکــر مــی کنــد .افســردگی ماننــد ابــری اســت کــه همــه چیــز را
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در زندگــی فــرد تیــره کــرده و لــذت زندگــی را از او مــی گیــرد .امــا خوشــبختانه افســردگی قابــل
درمــان اســت.

عالیم و نشانه های افسردگی
اینهــا برخــی از نشــانهها و عالئمــی هســتند کــه ممکــن اســت در صــورت ابتــا بــه
افســردگی تجربــه کنیــد:

▪
▪ ▪از دست دادن عالقه به موضوعاتی که پیش از این ،جذاب و لذت بخش بودند
▪گریه زیاد یا احساس ناتوانی برای گریستن
▪
▪احساس تنهایی حتی اگر در جمع باشید
▪
▪خستگی و کمبود انرژی
▪
زنان بیشتر از
▪بیقراری
▪
مردان به افسردگی
▪مشکالت خواب
▪
مبتال می شوند.
▪احســاس بد در ســاعات به خصوصی از روز (معموال ً صبح)
▪
▪کاهش یا افزایش اشتها و وزن
▪
▪از دست دادن اعتماد به نفس
▪
▪ ▪منتظر اتفاقات ناگوار بودن و داشتن افکار منفی یا غمانگیز
▪ ▪احساس یأس و ناامیدی
▪ ▪افکاری در مورد مرگ و خودکشی
▪ ▪احساس تنفر از خود
▪ ▪کاهش حافظه و تمرکز
▪ ▪ممکن است انجام کارهای ساده برایتان مشکل باشد
▪ ▪ممکن است انجام کارهای روزمره برایتان دشوار باشد
▪ ▪ممکن است ارتباط خود را با افراد دیگر قطع کنید
▪احساس ناراحتی

البتــه هــر کســی کــه بــه بیمــاری افســردگی مبتــا باشــد ،همــه ایــن عالئــم را همزمــان
نخواهــد داشــت .همچنیــن ممکــن اســت ایــن احساســات و افــکار را تــا مدتــی پــس از ،از
دســت دادن عزیزانتــان یــا برخــی مشــکالت زندگــی ،تجربــه کنیــد کــه معمــوال بــه مــرور زمــان
حــل و فصــل میشــوند .چنیــن شــرایطی بــرای مــدت محــدود ،امــری طبیعــی اســت .امــا اگــر
ایــن احساســات خیلــی شــدید باشــند یــا بــرای مــدت طوالنــی ادامــه یابنــد ،احتمــاال نشــانه

یگدرسفا رد یتبقارمدوخ

پیشــرفت افســردگی هســتند .اکثــر مــردم گفتگــو در مــورد ایــن احساســات را بــا فــردی کــه بــه
ایشــان اهمیــت میدهــد ،مفیــد میداننــد.

چه چیزی سبب افسردگی میشود؟
افســردگی علــت مشــخصی نــدارد و معمــوال بیــش از یــک دلیــل بــرای وقــوع آن وجــود
دارد .ایــن دالیــل از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت انــد .از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه
حــوادث ناراحــت کننــدۀ زندگــی ماننــد تنهــا بــودن ،فقــر و بیــکاری ،مهاجــرت ،از دســت دادن
عزیــزان و بیمــاری جســمی اشــاره کــرد .از طرفــی حوادثــی کــه شــما فکــر میکنیــد خــوب و
مثبــت انــد از قبیــل ازدواج کــردن ،شــروع بــه کاری جدیــد ،و حتــی زایمــان (ماننــد آنچــه کــه
در افســردگی پــس از زایمــان دیــده میشــود) ،میتواننــد بــه عنــوان یــک عامــل اســترسزا
جهــت شــروع افســردگی عمــل کننــد .بــه نظــر میرســد برخــی افــراد در مقایســه بــا دیگــران
نســبت بــه افســردگی آســیبپذیرترند .ایــن امــر ممکــن اســت بــه دلیــل آســیبپذیری بیشــتر
ژنتیکــی و یــا بــه دلیــل تجربیــات اولیــه زندگــی و تأثیــرات خانــواده و محیــط بــر رشــد فــرد
باشــد.
هــم چنیــن ،افــراد مختلــف بــه روشهــای مختلــف نســبت بــه افســردگی واکنــش نشــان
میدهنــد .برخــی ممکــن اســت غمگیــن و گوش ـهگیر شــوند و برخــی دیگــر پریشــانی خــود را
بــا مصــرف مــواد و یــا تحریکپذیــری بیــش از انــدازه نشــان دهنــد.

چگونــه میتوانــم به خــود کمک کنم تا احســاس بهتری داشــته باشــم؟
۱.۱فعال باشید.
فعالیــت جســمی بســیار مفیــد اســت .ورزش کنیــد،
پیــادهروی کنیــد ،بدویــد ،دوچرخهســواری کنیــد ،هــر آنچــه کــه
فعالیــت شــما را افزایــش میدهــد ،میتوانــد کمــک کنــد تــا
شــما احســاس بهبــودی داشــته باشــید.

۲.۲با دیگران صحبت کنید.
ســعی کنیــد احساســاتتان را بــا نزدیــکان خــود در میــان
بگذاریــد .آن هــا حتــی میتواننــد تنهــا بــا گــوش فــرا دادن بــه
گفتههایتــان بــه شــما کمــک کننــد تــا بــه مســائل فکــر کنیــد و
راههــای جدیــدی پیــدا کنیــد.

در مقابل وسوسه
های کنار آمدن با
افسردگی از نوشیدن
الکل ،سوءاستفاده
از داروهای غیر مجاز
مقاومت کنید.
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۳.۳مراقب خودتان باشید.
مواظــب باشــید کــه در مقابــل وسوســه هــای کنــار آمــدن بــا افســردگی از طریــق نوشــیدن
الــکل و سوءاســتفاده از داروهــای غیــر مجــاز مقاومــت کنیــد .شــاید آن هــا در کوتــاه مــدت
موثــر باشــند امــا در دراز مــدت خودشــان تبدیــل بــه مشــکل مــی شــوند.

چه درمانی برای افسردگی وجود دارد؟
روش هــای اساســی بــرای کمــک حرفــه ای بــه بیمــاران افســرده شــامل مــوارد زیــر مــی
باشــند:
پزشــک ممکــن اســت جهــت درمــان از مشــاوره ،داروهــای ضــد افســردگی یــا ترکیبــی از
ایــن دو روش کمــک بگیــرد.وی ممکــن اســت شــما را بــه متخصصــان ســامت روان ارجــاع دهد
کــه ممکــن اســت مــددکار اجتماعــی ،مشــاور ،روانشــناس یــا روانپزشــک ،باشــد .درمــان بــر
اســاس نیازهــای هــر فــرد تنظیــم مــی شــود .بــرای درمــان ،بایســتی بــه مــوارد زیــادی توجــه
کــرد .ایــن مــوارد شــامل علــت افســردگی ،شــرایط و جنبــه هــای فــردی شــما و روش هــای
مقابلــه تــان بــا مشــکالت مــی باشــد.

مشــاوره و رواندرمانــی انــواع مختلفــی دارنــد .درمانگــر بــه شــما کمــک میکنــد تــا
مشــکالت خــود را بهتــر درک کنیــد ،افــکار منفــی خــود را شناســایی کنیــد و افــکار مثبــت را
جایگزیــن آن هــا کنیــد و بــه دنبــال راهــکاری بــرای غلبــه بــر افســردگی باشــید .آموختــن
مهــارت هــای زندگــی نیــز مــی توانــد بــرای شــما بســیار کمــک کننــده باشــد.

یگدرسفا رد یتبقارمدوخ

البتــه مدتــی طــول میکشــد تــا مزایــای مشــاوره منظــم را احســاس کنیــد ،امــا ایــن نــوع
درمــان تاکنــون بــه بســیاری از مــردم کمــک کــرده اســت و میتوانــد بســیار موثــر واقــع شــود.
نــوع دیگــری از درمــان ،اســتفاده از داروهــای ضــد افســردگی میباشــد کــه توســط
پزشــکان عمومــی و یــا روانپزشــکان تجویــز میشــوند و جهــت درمــان بســیاری از مبتالیــان
بــه افســردگی موثــر بــوده انــد.
برخــاف عقیــدۀ عمــوم ایــن داروهــا اعتیــادآور نیســتند و معمــوال ً پس از گذشــت چنــد ماه،
زمانــی کــه عالئــم افســردگی فروکــش کردنــد ،بــا مشــورت پزشــک خــود میتوانیــد مصــرف آن
هــا را متوقــف کنیــد .دانســتن ایــن موضــوع مهــم اســت کــه شــروع و قطــع مصــرف داروهــای
ضــد افســردگی بــه صــورت خــود درمانــی و بــدون نظــر پزشــک مــی توانــد آســیب زننــده باشــد.
هیــچ گاه خودســرانه بــرای شــروع ،مقــدار مصــرف و قطــع دارو تصمیــم نگیریــد ،داروهــای
ضدافســردگی بالفاصلــه عمــل نمیکننــد .بــه طــور معمــول دو تــا چهــار هفتــه زمــان الزم اســت
تــا اثــرات مفیدشــان مشــخص شــود و نیــز بایــد تــا مدتــی پــس ازرفــع عالئــم مصــرف شــوند.
پــس ضــروری اســت آن هــا را منظــم و بــه مــدت مــورد نیــاز ،طبــق دســتور پزشـکتان مصــرف
کنیــد ایــن امــر ،هــم در بهبــود عالئــم و هــم در جلوگیــری از بازگشــت افســردگی بــه شــما کمــک
مــی کنــد .الزم اســت بدانیــد کــه ایــن داروهــا نیــز ماننــد ســایر داروهــای روانپزشــکی ،بــه ویــژه
در ابتــدای درمــان ،میتواننــد عــوارض جانبــی داشــته باشــند امــا خوشــبختانه ایــن عــوارض
بســیار جزئــی هســتند و بــا ادامــه درمــان از بیــن خواهنــد رفــت؛ پــس حتمــا در مــورد ایــن
عــوارض بــا پزش ـکتان مشــورت کنیــد .اگــر از داروهــای ضــد افســردگی اســتفاده میکنیــد،
مهــم اســت کــه بــا پزشــک خــود در مــورد ســایر بیمار یهــای جســمی احتمالــی ،مصــرف ســایر
داروهــا ،مــواد یــا الــکل نیــز مشــورت کنیــد.

در صورتی که افسرده هستم از کجا میتوانم کمک بگیرم؟
اگــر فکــر میکنیــد کــه ممکــن اســت افســرده باشــید ،پزشــک عمومــی محــل ســکونتتان
بهتریــن فــردی اســت کــه در مرحلــه اول میتوانیــد بــا او صحبــت کنیــد .او میتوانــد عــاوه
بــر شــروع درمــان ،اطالعاتــی در مــورد خدمــات بیشــتر را در اختیــار شــما قــرار دهــد.
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خو د مر ا قبتــی
در خود کشــی
خودکشی چیست؟
خودکشــی ،عمــل کشــتن عمــدی خــود میباشــد .خودکشــی بــا آســیب زدن بــه خــود
متفــاوت اســت .آســیب زدن بــه خــود لزومـ ًا بــه قصــد مــردن انجــام نمیشــود؛ اگرچــه کســانی
کــه بــه خــود صدمــه میزننــد ،خطــر باالیــی جهــت اقــدام بــه خودکشــی دارنــد.

اگر افکار خودکشی
به سراغم آمد
میدانم که آنها
موقتی و قابل
درمان هستند.

خوشــبختانه بیشــتر افــرادی کــه افــکار خودکشــی دارنــد دســت
بــه ایــن کار نمیزننــد .فکــر بــه خودکشــی ترســناک و ناخوشــایند
اســت .افــراد وقتــی کــه در حالــت معمــول و همیشــگی خــود از
لحــاظ ذهنــی نیســتند ،افــکار خودکشــی را تجربــه میکننــد .ایــن
امــر میتوانــد بــه دلیــل بیمار یهایــی ماننــد افســردگی و یــا
بــه دلیــل اتفاقــات اســترسزای زندگــی باشــد .بــه همیــن دلیــل
میتــوان گفــت ایــن افــکار معمــوال زودگــذر و قابــل درمــان هســتند.
راههــای فراوانــی بــرای کنتــرل افــکار خودکشــی و جلوگیــری از پیــش
آمــدن حادثــهای غمانگیــز وجــود دارد.

چه عواملی خطر خودکشی را افزایش می دهند؟
بیمــاری هایــی ماننــد افســردگی ،اختــال دوقطبــی ،اســکیزوفرنیا ،برخــی ازاختــاالت
شــخصیت ،وابســتگی بــه الــکل یــا مــواد مخــدر ،یــا داشــتن درد زیــاد بــه خاطــر بیمــاری
جســمی ماننــد ســرطان و برخــی عوامــل دیگــر ممکــن اســت خطرخودکشــی را افزایــش دهنــد.

چرا افراد افکار خودکشی دارند؟
افــرادی کــه در حالــت عــادی و همیشــگی نیســتند مثــا افــراد افســرده و یــا تحــت تاثیــر
مــواد ،یــا افــرادی کــه احســاس ناامیــدی نســبت بــه تحمــل درد و یــا مشــکالت زندگیشــان
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دارنــد ،ممکــن اســت تمایــل بــه خودکشــی ،پیــدا کننــد ..معمــوال ً ایــن احساســات و افــکار قابــل
درمــان هســتند و یــا بــا گذشــت زمــان تغییــر مــی کننــد.
افــراد بــا افــکار خودکشــی اغلــب فکــر میکننــد دیگــران بــدون آن هــا راحــت تــر هســتند.
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه خودکشــی باعــث ایجــاد احســاس گنــاه در بازمانــدگان فــردی کــه
خودکشــی کــرده اســت مــی شــود .افــراد خانــواده ،دوســتان و متخصصــان ســامت روان از خود
ســوال میکننــد کــه چــه کار دیگــری بــرای کمــک بــه فــردی کــه خودکشــی کــرده میتوانســتند
انجــام دهنــد و آرزو میکننــد کاش فــردی کــه خــود را کشــته اســت ،احساســاتش را بــا آن هــا
در میــان گذاشــته بــود.
افــکار و باورهــای نادرســتی دربــاره ی خودکشــی وجــود دارد کــه بــه ذکــر چنــد نمونــه ی
رایــج آن هــا مــی پردازیــم:
 .1کســانی کــه راجــع بــه خودکشــی و قصدشــان بــرای
خودکشــی صحبــت مــی کننــد ،واقعــ ًا بــه خــود آســیبی
نخواهنــد زد و فقــط قصــد جلــب توجــه دارنــد .ایــن فکــر
غلــط اســت؛ بســیاری از کســانی کــه در اثــر خودکشــی جــان
خــود را از دســت مــی دهنــد ،احساســات ،افــکار و نقشــه
هــای خودکشــی خــود را قبــل از مــرگ ،بــا دیگــران در میــان
گذاشــته انــد .هرگونــه تهدیــد مبنــی بــر آســیب رســاندن بــه
خــود بایــد کامــاً جــدی تلقــی شــود.

نشانه های خودکشی
مثل داشتن فکر
خودکشی ،صحبت کردن
در مورد خودکشی یا
داشتن نقشه برای اقدام
خودکشی را در اطرافیانم
جدی خواهم گرفت.

 .۲اینکــه خودکشــی همیشــه تکانشــی و ناگهانــی اتفــاق مــی
افتــد و بــدون هیــچ هشــدار قبلــی روی مــی دهــد ،تصــوری
غلــط اســت .اگرچــه ممکــن اســت برخــی از مــرگ های ناشــی
از خودکشــی ناگهانــی روی دهــد ،ولــی معمــوال ً خودکشــی
بــا زمینــه فکــری قبلــی صــورت مــی گیــرد .بســیاری از افــرادی کــه خودکشــی میکننــد ،قب ـاً
نشــانه هایــی کالمــی یــا رفتــاری کــه نشــان دهنــده نیــت و افــکار خودکشــی اســت ،نشــان داده
انــد (مثــل حاللیــت طلبیــدن و ذکــر آخریــن خداحافظــی ،دچــار پوچــی فلســفی شــدن ،منــزوی
شــدن ،نوشــتن وصیــت نامــه و .)...
 .3اینکــه فــردی کــه از خودکشــی نجــات پیــدا کــرده ،بهبــود یافتــه و خطــر خودکشــی رفــع
شــده اســت ،تفکــری غلــط اســت .در واقــع یکــی از زمــان هــای پــر خطــر ،بالفاصلــه بعــد از
بحــران یــا در زمانــی اســت کــه فــرد بــه ّ
علــت اقــدام بــه خودکشــی در بیمارســتان بســتری
اســت .همچنیــن یــک هفتــه بعــد از مرخــص شــدن از بیمارســتان نیــز از مواقعــی اســت کــه
فــرد بســیار آســیب پذیــر اســت.

74

اصول خودمراقبتی در سالمت روان

 .4ایــن موضــوع کــه خودکشــی بــرای بقیــه اســت نــه بــرای مــا ،تصــوری غلــط اســت.
خودکشــی ممکــن اســت بــرای همــه ی آدمهــا در هــر خانــواده یــا نظــام اجتماعــی رخ دهــد.
 .5اگــر فــردی یــک بــار ســعی کــرد خــود را بکشــد ،دیگــر هیــچ گاه ایــن کار را نخواهــد کــرد،
نیــز نتیجــه گیــری غلطــی اســت .در واقــع ســابقه اقــدام قبلــی ،یکــی از مــواردی اســت کــه
ممکــن اســت خودکشــی مجــدد را افزایــش بدهــد.
 .6کــودکان هیــچ گاه اقــدام بــه خودکشــی نمــی کننــد ،چــون متوجــه مفهــوم مــرگ نمــی
شــوند یــا آنقــدر رشــد نکــرده انــد کــه درگیــر عمــل خودکشــی شــوند .ایــن توجیــه نیــز غلــط
اســت .اگرچــه خودکشــی در کــودکان نــادر اســت ،امــا کــودکان نیــز اقــدام بــه خودکشــی مــی
کننــد ،هــر تظاهــری از افــکار یــا رفتــار خودکشــی در هــر ســنی بایــد جــدی گرفتــه شــود.

اگر افکار خودکشی دارم چه کاری میتوانم انجام دهم؟
اگــر افــکاری در مــورد خودکشــی داریــد ،احســاس تنهایــی میکنیــد ،و یــا حــس میکنیــد
کــه هیــچ کــس نمیتوانــد بــه شــما کمــک کنــد ،و یــا ایــن کــه کســی بــه شــما اهمیــت
نمیدهــد ،بایــد بدانیــد کــه بیشــتر افــکار خودکشــی موقتــی هســتند ،بهتــر میشــوند و
یــا درمــان میشــوند .متخصصــان ســامت ،ســازمان هــای خیریــه ،خانــواده و دوســتانتان
بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد از عهــده احساســات خــود بــر آییــد و بــه شــما در پیــدا کــردن
راهکارهایــی بــرای زندگــی کمــک میکننــد.

موارد زیر کارهایی است که به شما در طول این زمان دشوار کمک میکند:
 .1با افراد قابل اعتماد صحبت کنید.
گاهــی اوقــات فقــط ابــراز احساســات و افکارتــان کمــک کننــده اســت .بــه یــاد داشــته
باشــید شــما ممکــن اســت در وضعیــت ذهنــی همیشــگی خــود نباشــید .بنابرایــن برخــی
احساســات میتواننــد گیــج کننــده باشــند ،و صحبــت در مــورد
آن هــا بــا شــخص دیگــری ممکــن اســت بــه شــما کمــک کنــد
امــور را طــور دیگــری ببینیــد .کســانی کــه ممکــن اســت بــا گــوش
اگر افکار خودکشی به
کــردن ،بــه شــما کمــک کننــد ،عبارتانــد از:

سراغم آمد می توانم
با افراد مورد اعتمادم
در مورد احساسات و
افکارم حرف بزنم.

دوســتان نزدیــک ،والدیــن و اعضــای خانــواده ،پزشــکان
خانــواده ،مراکــز مشــاوره تلفنــی شــامل خطــوط صــدای
مشــاور ســازمان بهزیســتی ،متخصصــان ســامت روان شــامل
روانپزشــک ،مشــاور و روانشــناس بالینــی و ســامت.
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 .2به پزشک خود مراجعه کنید.
بــرای اینکــه از عهــده احساســات خودکشــی خــود برآییــد ،مراجعــه بــه پزشــک خانــواده
یــا پزشــک عمومــی نزدیــک محــل زندگــی یــا مرکــز بهداشــتی -درمانــی روســتایی یــا شــهری
میتوانــد شــروع خوبــی باشــد .او قــادر خواهنــد بــود دریابــد کــه آیــا نشــانه هایــی از
افســردگی ،و یــا دیگــر اختــاالت روانــی کــه در بــاال ذکــر شــد داریــد یــا خیــر .بــه یــاد داشــته
باشــید کــه بیشــتر (ولــی نــه همــه) افــراد بــا افــکار خودکشــی مبتــا بــه یکــی از ایــن بیمار یهــا
میباشــند .بســیاری از ایــن بیمار یهــا بــا موفقیــت درمــان میشــود .بــرای مثــال ،اگــر
افســردگی داریــد ،درمــان افســردگی ممکــن اســت احســاس شــما را تغییــر دهــد .بعــد از
درمــان ،افــکار خودکشــیتان ســرکوب خواهــد شــد.

 .3خدمات بیمارستان
پزشـکتان ممکــن اســت شــما را بــه ســمت متخصصــان ســامت روان ماننــد روانپزشــک،
روانشــناس و مشــاور و ...راهنمایــی کنــد.
در مــوارد بحرانــی میتوانیــد بــه قســمت اورژانــس
بیمارســتان هــای عمومــی یــا روانپزشــکی مراجعــه کنید .پزشــک
بــا شــما صحبــت کــرده و بــه افــکار و احساســات خودکشــی شــما
رســیدگی میکنــد .بســتری شــدن در بیمارســتان ناخوشــایند
اســت ولــی بعضــی اوقــات در مواقــع حــاد توصیــه میشــود.
نکتــه  :1وقتــی احســاس خوبــی نداریــد از مصــرف
نوشــیدنیهای الکلــی و ســایر مــواد روانگــردان پرهیــز
کنیــد چــرا کــه حالتــان را بدتــر میکنــد و منجــر بــه
عکــس العمــل هــای ناخواســته بــا عــوارض جبــران
ناپذیرخواهــد شــد.

اگر افکار خودکشی به
سراغم آمد از مصرف
نوشیدنیهای الکلی و
سایر مواد روانگردان
پرهیز خواهم کرد ،زیرا
آن ها فقط حال مرا
بدتر خواهند کرد.

نکتــه  :۲اگــر داروی بیــش ازحــد مصــرف کردهایــد و یــا بــه صــورت جــدی بــه خــود
صدمــه زدهایــد بــه دنبــال کمــک فــوری باشــید و بــا شــماره اورژانــس  ۱۱۵تمــاس بگیریــد
یــا بــه اورژانــس بیمارســتان برویــد .بــه یــاد داشــته یاشــید دالیلــی کــه افــراد بــه خاطــر
آن هــا میخواهنــد خــود را بکشــند موقتــی انــد .مســائل ،قابــل حــل هســتند.

در مــورد شــخص دیگــری کــه افــکار خودکشــی دارد ،نگــران هســتم .بــرای کمــک چــه
کاری میتوانــم انجــام دهــم؟
اگــر نگــران دوســت ،همســر و یــا خویشــاوندان خــود کــه افــکار خودکشــی دارنــد ،هســتید،
مــی توانیــد کارهــای زیــادی بــرای کمــک بــه آن هــا انجــام دهیــد .کســانی کــه بــه فکــر پایــان
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دادن بــه زندگــی خــود هســتند ،بســیار ناامیدنــد .بنابرایــن نشــان دادن اینکــه کســی بــه آن هــا
اهمیــت میدهــد ،بســیار مهــم اســت .مهمتریــن کاری کــه میتوانیــد انجــام دهیــد ،گــوش
دادن بــه آن هــا و اجــازه بــرون ریــزی احساســات و افکارشــان اســت .ایــن کار اغلــب بســیار
موثــر اســت .بعضــی اوقــات ،تنهــا ،داشــتن موقعیــت صحبــت کــردن بــا یــک نفــر دیگــر ،موثــر
اســت.
آن هــا را مجــاب کنیــد از متخصصیــن حــوزه ســامت روان کمــک بگیرنــد بگوییــد کــه در
ایــن مســیر همــراه شــان خواهیــد بــود .بــه آن هــا پیشــنهاد حمایــت کنیــد و نشــان دهیــد کــه
بــه آن هــا اهمیــت میدهیــد .مرتــب بــه آن هــا ســر بزنیــد تــا نشــان دهیــد واقعـ ًا بــرای شــما
اهمیــت دارنــد .ســعی کنیــد افــکار و فعالیــت آن هــا را بــه ســوی چیزهایــی ســوق دهیــد کــه
بــرای آن هــا لذتبخــش اســت و ذهنشــان را از احساســات منفــی دور نگــه داریــد.

همچنیــن مــی توانیــد آن هــا را بــه مراکــز حمایتــی و درمانــی کــه در بــاال ذکــر شــد،
راهنمایــی کنیــد .اگــر فکــر میکنیــد ممکــن اســت بیمــاری جســمی یــا روانشــناختی داشــته
باشــند ،آن هــا را تشــویق کنیــد بــه پزشــک خــود مراجعــه کننــد .اگــر فکــر میکنیــد همراهــی
شــما کمــک کننــده اســت ،پیشــنهاد دهیــد کــه بــا آن هــا برویــد.

خودمراقبتــی دراختالل
اضطــراب اجتماعــی
اضطراب اجتماعی چیست؟
اضطــراب اجتماعــی تــرس از یــک یــا چنــد موقعیــت اجتماعــی اســت کــه در آن ،شــخص
بــا افــرادی دیگــر رو بــه رو میشــود ،بــه طــوری کــه میترســد مــورد قضــاوت منفــی آن هــا
قــرار بگیــرد و بــه دلیــل ایجــاد احساســاتی مثــل خجالــت یــا تحقیــر یــا شــرمندگی ،از حضــور
در آن جمــع دچــار اضطــراب شــدید مــی شــود یــا ســعی میکنــد از آنجــا دوری کنــد ،بــه طــور
خالصــه میتــوان گفــت افــرادی کــه اضطــراب اجتماعــی را تجربــه میکننــد ،میترســند افــراد
دیگــر در مــورد آن هــا افــکار منفــی داشــته باشــند و اغلــب فکــر میکننــد بــه خوبــی دیگــران
نیســتند .ایــن امــر ،حضــور در اجتمــاع را برایشــان بســیار دشــوار یــا غیرممکــن میکنــد.

علت به وجود آمدن اضطراب اجتماعی چیست؟
همــۀ افــراد اضطــراب اجتماعــی را بــه صــورت خفیــف
تجربــه میکننــد ،امــا بــرای برخــی از افــراد شــدت آن بیشــتر
اســت و زندگیشــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .اضطــراب
اجتماعــی ،بســیار آزار دهنــده اســت و مبتــا بــودن بــه آن دلیلــی
بــر وجــود ســایر بیمار یهــای جســمی و روانــی در فــرد نیســت.
ایــن مشــکل معمــوال ً بــه اعتمــاد بــه نفــس پاییــن یــا
دس ـت کــمشــمردن خــود مربــوط میشــود کــه احتمــاال ً ریشــه
در دوران کودکــی دارد .برخــی از افــراد ظاهـ ً
ـرا بــه صــورت ذاتــی
مضطــرب هســتند و انــگار یــاد گرفتــه انــد کــه نگــران باشــند .در
حالــی کــه بــرای بعضــی دیگــر رویدادهــای پــر اســترس زندگــی
منجــر بــه ایجــاد چنیــن حســی در آن هــا شــده اســت.

افرادی که اضطراب
اجتماعی را تجربه
میکنند ،میترسند
افراد دیگر در مورد آن
ها افکار منفی داشته
باشند.

78

اصول خودمراقبتی در سالمت روان

چه چیز باعث ادامه یافتن اضطراب اجتماعی میشود؟
برخــی از افــراد اضطــراب اجتماعــی را در جوانــی تجربــه میکننــد امــا بــا باالتــر رفتــن ســن،
اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری پیــدا مــی کنند .بــرای ســایرین ایــن مشــکل ادامــه مییابــد و تبدیل
بــه یــک مســئله مــادام العمــر میشــود .ایــن اتفــاق ممکــن اســت بــه چنــد دلیــل رخ دهــد:
اگــر فــرد شــخصیت مضطربــی داشــته باشــد ،در طوالنــی
مــدت حــس اضطــراب او تبدیــل بــه عــادت میشــود و بــاور
میکنــد کــه «در موقعیتهــای اجتماعــی عملکــرد بــدی دارد».

افراد مبتال به اضطراب
اجتماعی تصویر
ناخوشایندی از دید
دیگران نسبت به خود
دارند.

دوری کــردن از اجتمــاع باعــث میشــود فــرد شــانس آشــنا
شــدن بــا محیطهــای اجتماعــی و عــادت کــردن بــه آن هــا را از
دســت بدهــد و همچنیــن باعــث میشــود نتوانــد بیامــوزد کــه
میتوانــد کنتــرل اوضــاع را در دســت بگیــرد و احســاس بــدی
نداشــته باشــد .برخــی افــراد بــا تعریــف یــک ســری "رفتارهــای
ایمــن" بــرای خــود ،از آموختــن چگونگــی کنتــرل ایــن مســئله
جلوگیــری میکننــد .بــرای مثــال "همیشــه در کنــار یــک دوســت
یــا آشــنا میماننــد".

افــراد مبتــا بــه اضطــراب اجتماعــی تصویــر ناخوشــایندی از دیــد دیگــران نســبت بــه خــود
دارنــد و زمانــی کــه وارد مــکان شــلوغی میشــوند ،بیشــتر بــر روی خــود تمرکــز میکننــد ،بــه
آن تصویــر ناخوشــایند فکــر میکننــد ،مضطــرب میشــوند و فکــر میکننــد از نظــر دیگــران
افتضــاح هســتند .بــه نــدرت بــه ایــن توجــه میکننــد کــه طــرف مقابــل ،در واقعیــت ،چگونــه
بــه آن هــا عکسالعمــل نشــان میدهــد ،مــدام حدسهــای منفــی میزننــد کــه طــرف
مقابــل راجــع بــه آن هــا چــه فکــر میکنــد ،بنابرایــن هرگــز در مقابــل ایــن تصویــر ذهنــی
منفــی و ناخوشــایندی کــه از خــود دارنــد ،مقاومــت نمیکننــد.
تحقیقــات نشــان میدهــد افــراد مبتــا بــه اضطــراب اجتماعــی ،مهارتهــای اجتماعــی
یکســانی بــا افــرادی کــه مضطــرب نیســتند دارنــد ،ولــی ایــن موضــوع را بــاور نمیکننــد.
معمــوال ً ایــن افــراد بــه اشــتباه فکــر میکننــد فاقــد مهارتهــای اجتماعــی هســتند.
بــه طــور خالصــه اضطــراب اجتماعــی بــه اعتمــاد بــه نفــس پاییــن مربــوط میشــود و بــه
دلیــل باورهــای طوالنــی مــدت افــراد مبنــی بــر ایــن کــه "در شــرایط اجتماعــی ضعیــف عمــل
میکننــد" ،ادامــه مییابــد.

عامتجا بارطضا لالتخارد یتبقارمدوخ

چطور برای رفع اضطراب اجتماعی به خودم کمک کنم؟
مطالعــات نشــان میدهــد افــراد مبتــا بــه اضطــراب اجتماعــی زمانــی کــه مضطــرب
میشــوند بیــش از حــد بــه خــود میپردازنــد .ایــن بدیــن معناســت کــه:
آن هــا بــر روی بــدن خــود تمرکــز میکننــد ،بــه خصــوص
بــر روی عالئــم فیزیکــی اضطرابشــان ،ماننــد لــرزش ،تعریــق،
قرمــزی صــورت و مشــکل در صحبــت کــردن.
بــر روی افــکار و تصاویــر ذهنــی منفــی خــود کــه در قســمت
قبــل بــه آن اشــاره شــد ،متمرکــز میشــوند.
آن هــا تصویــر منفــی بســیار پررنگــی از دیــدگاه دیگــران
نســبت بــه خــود دارنــد .ایــن تصویــر بــا خــود واقعــی آن هــا
تفــاوت بســیار دارد.

پرداختن به خود را
کاهش دهید .سعی
کنید مدام به عالئم
فیزیکی و افکار منفی
خود توجه نکنید.

آن هــا فکــر میکننــد در مرکــز توجــه واقــع شــدهاند و
ایــن توجــه سرشــار از نقــد و افــکار منفــی اســت.

راههای کم کردن تمرکز بر روی خود

▪

▪هنگامــی کــه در اجتمــاع هســتید ،دســت از تمرکــز بــر خــود برداریــد و بــه آن چــه کــه در
اطرافتــان رخ میدهــد ،توجــه کنیــد:

▪
▪ ▪واقع ًا به حرفهای آدمها گوش بدهید (نه به افکار منفی خودتان).
▪ ▪تمــام مســئولیت هــر مکالمــه را بــر عهــده نگیریــد ،میتوانیــد گاهــی ســکوت کنیــد،
▪به افراد و اشیاء دور و بر خود نگاه کنید.

دیگــران ادامــه خواهنــد داد.

▪

▪بدانیــد کــه عالئــم فیزیکــی اضطــراب شــما آن قدرهــا کــه فکــر میکنیــد ،دیــده نمیشــوند.
اگــر کمتــر بــر روی بــدن خــود متمرکــز شــوید ،دیگــر متوجــه ایــن عالئــم نخواهید شــد.

▪

▪بــه افــراد دیگــر نــگاه کنیــد و ببینیــد آیــا عالئــم فیزیکــی اضطــراب را در آن هــا پیــدا
میکنیــد یــا خیــر.

▪

▪بــاور کنیــد کــه چــون مضطــرب هســتید ،مــردم از شــما بدشــان نمیآیــد .آیــا شــما تنهــا
بــه خاطــر ایــن کــه کســی مضطــرب اســت ،از او بدتــان خواهــد آمــد؟

▪

▪بدانید که شما مرکز توجه همه نیستید.
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چطور میتوانم عالئم فیزیکی خود را کاهش دهم؟
▪

▪آرامسازی

بــرای کاهــش شــدت عالئــم فیزیکــی میتــوان بــا آگاه بــودن بــه شــروع آن هــا ،بــه
اصطــاح رایــج ،آن هــا را در نطفــه خفــه کــرد.

با استفاده از آرامسازی،
کنترل عالئم فیزیکی
اضطراب اجتماعی خود را
در دست بگیرید.

▪

زمانــی کــه متوجــه عالمتــی مبنــی بــر آغــاز عالئــم
اضطــراب میشــوید ،میتوانیــد بــا تکنیکهــای تمــدد
اعصــاب از شــدت یافتــن اضطــراب جلوگیــری کنیــد .برخــی
افــراد بــرای تمــدد اعصــاب خــود بــه ورزش ،گــوش دادن
بــه موســیقی ،تماشــای تلویزیــون و یــا خوانــدن کتــاب روی
میآورنــد .آرام ســازی ماننــد ســایر مهارتهــا نیــاز بــه
یادگیــری و صــرف زمــان دارد.

▪تنفس آگاهانه

ایــن تنفــس ،روش دیگــری بــرای کنتــرل اضطــراب اجتماعــی اســت .هــدف از تنفــس
ـودن آرام و بــدون قضــاوت اســت و ایــن کــه اجــازه دهیــد افــکار و احساســات
آگاهانــه ،آگاه بـ ِ
بــه ســمت شــما بیاینــد و برونــد بــدون ایــن کــه درگیــر آن هــا شــوید .در واقــع هــدف ایــن
اســت کــه بــر روی زمــان حــال و لحظ ـهای کــه در آن بــه ســر میبریــد ،تمرکــز کنیــد ،نــه بــر
روی گذشــته و نــه آینــده .بخــش زیــادی از اضطــراب مــا مربــوط بــه افکارمــان در مــورد گذشــته
و آینــده اســت .طبــق دســتورعمل زیــر پیــش برویــد:
آرام و راحــت بنشــنید ،کمرتــان را راســت نگــه داریــد و چشــمان خــود را ببندیــد یــا پلکهــا
را کمـی پاییــن بیاوریــد .توجــه خــود را بــه ســمت تنفــس خــود ببرید.
افــکار مختلفــی بــه ذهــن شــما خواهنــد آمــد ،صداهــای اطــراف را خواهیــد شــنید و متوجه
حالــت هــای فیزیکــی و احساســی خــود خواهیــد شــد ،ایــن افــکار و احساســات را دنبــال نکنید،
خــود را بــه خاطــر داشــتن آن هــا قضــاوت نکنیــد و از تحلیــل آن هــا بپرهیزیــد .حضــور افــکار
در ذهــن شــما اشــکالی نــدارد .فقــط از حضورشــان آگاه باشــید و رهایشــان کنیــد کــه برونــد.
تمرکــز خــود را دوبــاره متوجــه تنفــس خــود کنیــد.
هــر گاه متوجــه شــدید توجــه شــما معطــوف احســاس یــا افــکار شــما شــده و همــان جــا
متوقــف شــده اســت ،تنهــا بــه آگاهــی از آن بســنده کنیــد و بــه آرامــی توجــه خــود را بــر روی
تنفــس خــود بــاز گردانیــد.

عامتجا بارطضا لالتخارد یتبقارمدوخ
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افــکار میتواننــد خــود را وارد آگاهــی شــما کننــد؛ توجــه شــما نیــز آن هــا را دنبــال
میکنــد .مهــم نیســت ایــن اتفــاق چنــد مرتبــه رخ میدهــد ،شــما بــه صــورت مــداوم توجــه
خــود را بــه ســمت تنفــس خــود بازگردانیــد .هــر چــه بیشــتر ایــن تمریــن را تکــرار کنیــد ،بیشــتر
میتوانیــد بــر اضطــراب خــود مســلط شــوید.

▪

▪پرت کردن حواس

معمــوال ً اگــر توجــه خــود را از روی عالئــم اضطــراب خــود برداریــد ،ناپدیــد خواهنــد شــد.
ســعی کنیــد بــه اطــراف بنگرید.بــه شــماره میزهــا ،بــه نــوع کفــش افــراد و بــه مکالمــات آن
هــا توجــه کنیــد .از زمانــی کــه حــواس خــود را پــرت کردیــد ،دســت کــم ســه دقیقــه طــول
میکشــد تــا شــدت عالئــم اضطــراب کاهــش یابــد.

از کجا میتوانم کمک بیشتری بگیرم؟
بهتریــن راه ایــن اســت کــه ابتــدا بــا پزشــک عمومــی
خــود مشــورت کنیــد .پزشــک شــما ممکــن اســت مشــاوره
یــا دارو درمانــی و یــا هــر دو را بــه شــما پیشــنهاد کنــد و
ممکــن اســت شــما را بــه یــک متخصــص در ایــن زمینــه
معرفــی نمایــد.
اگــر آن قــدر فشــار عصبــی در شــما شــدت یافــت کــه
بــه فکــر آســیب زدن بــه خودتــان افتادیــد ،در اســرع وقــت
پزشــک خــود را مالقــات کنیــد و احســاستان را بــرای وی
شــرح دهیــد.

در صورتی که نتوانستید
به خودتان در این زمینه
کمک کنید از روانشناسان
و متخصصان این حوزه
کمک بگیرید.

خودمراقبتی در اختالل
اضطراب فراگیر
اضطراب واکنشی
معمول به موقعیتهایی
است که ما را به هراس
میاندازد.

همــه مــا هــر از چنــد گاهــی اضطــراب را تجربــه
کردهایــم .اضطــراب واکنشــی معمــول بــه موقعیتهایــی
اســت کــه مــا را بــه هــراس میانــدازد .بــرای مثــال ،زمانــی
کــه مجبوریــم بــرای عمــل جراحــی بــه بیمارســتان برویــم
یــا امتحــان رانندگــی و یــا آزمــون دیگــری داریــم ،احســاس
اضطــراب کامــا طبیعــی اســت .در برخــی شــرایط اضطــراب
تــا حــدی میتوانــد مفیــد باشــد خصوصــا زمانــی کــه الزم
اســت عملکــرد خوبــی داشــته باشــیم یــا اقدامــی فــوری در
زمــان اضطــراری انجــام بدهیــم.

اختالل اضطراب فراگیر چیست؟
اضطــراب فراگیــر بــه نوعــی احســاس مبهــم و گســترده اضطــراب اطــاق مــی شــود کــه
در آغــاز ممکــن اســت بــه رویدادهــا و موقعیــت هــای خاصــی مربــوط نباشــد .در ایــن اختــال
اضطــراب و نگرانــی بیــش از حــد ،در بیشــتر روزهــا حداقــل
بــه مــدت  6مــاه در مــورد چنــد واقعــه یــا فعالیــت (ماننــد
عملکــرد شــغلی یــا تحصیلــی) روی مــی دهــد و فــرد کنتــرل
در اختالل اضطراب
کــردن ایــن نگرانــی را دشــوار مــی دانــد و عالئمــی ماننــد
فراگیر ،اضطراب و نگرانی
بیقــراری یــا احســاس عصبــی بــودن ،بــه راحتــی خســته
بیش از حد ،در بیشتر
شــدن ،مشــکل در تمرکــز ،تحریــک پذیــری ،تنــش عضالنــی،
روزها حداقل به مدت 6
اختــال خــواب و  ...را تجربــه مــی کنــد.
ماه در مورد چند واقعه

یا فعالیت روی می دهد
و فرد کنترل کردن این
نگرانی را دشوار می داند.

زنــان دو برابــر بیشــتر از مــردان احتمــال دارد کــه بــه
ایــن اختــال مبتــا شــوند .شــیوع ایــن اختــال در میانســالی
بــه اوج مــی رســد و در ســال هــای آخــر عمــر کاهــش مــی
یابــد.

یگارف بارطضا  لالتخا رد یتبقارمدوخ

دالیل اضطراب
اضطراب دالیل زیادی دارد:
بعضــی افــراد شــخصیت مضطربــی دارنــد یعنــی یــاد گرفتهانــد کــه نگــران باشــند یــا
ممکــن اســت تجربیــات زود هنگامــی داشــته باشــند کــه آن هــا را مضطــرب و ناامــن کــرده
اســت.
بعضــی افــراد حــوادث پراسترســی در زندگــی دارنــد کــه بایــد از عهــده آن برآینــد ،بــرای
مثــال داغدیدگــی ،بازنشســتگی و طــاق ،افــرادی دیگــر ممکــن اســت بــه خاطــر کار خــود تحــت
فشــار باشــند بــرای مثــال ســاعات کاری طوالنــی و یــا مواجهــه بــا کمبــود نیــرو ،یــا در خانــه بــه
خاطــر وضعیــت اقتصــادی ،خانوادگــی و مشــکل در روابــط بیــن فــردی احســاس تنــش کننــد،
کــه همــه ایــن مــوارد مــی توانــد عامــل ایجــاد اضطــراب باشــد.

چه عاملی باعث تداوم اضطراب میشود؟
بعضی اوقات اضطراب تداوم دارد و مشکلی مادامالعمر میشود.
۱.۱اگــر فــردی شــخصیت مضطــرب و نگــران داشــته باشــد ،احتمــاال احســاس اضطــراب را بــه
صــورت عــادت در خــود دارد.
۲.۲بعضــی اوقــات افــراد اضطرابهــای مــداوم در طــول چنــد ســال دارنــد کــه بــه ایــن معنــی
اســت کــه عــادت دارنــد مضطــرب باشــند.
۳.۳تــرس از تــرس؛ کســی کــه تجربــه اضطــراب در موقعیتهــای خــاص را دارد ،ایــن احســاس
را قبــل از ورود بــه آن موقعیــت حــدس میزنــد و از آن ،بیشــتر از خــود عالئــم میترســد
و ایــن خــود موجــب بــروز عالئمــی میشــود کــه از آن تــرس دارد.
۴.۴اجتنــاب یــا فــرار؛ اجتنــاب از مــوارد هولنــاک امــری طبیعــی اســت ،امــا اکثــر مــواردی کــه
افــراد هنــگام اضطــراب از مواجهــه بــا آن اجتنــاب میکننــد ،خطــر واقعــی نیســتند مثــا
مغازههــا و مــکان هــای شــلوغ ،اتوبوسهــا ،غــذا خــوردن در بیــرون از خانــه ،صحبــت
بــا مــردم و غیــره مــی توانــد در برخــی افــراد اضطــراب ایجادکنــد در حالــی کــه ایــن مــوارد
نــه تنهــا خطرنــاک نیســتند بلکــه کامــا ضــروری انــد .فــرار و اجتنــاب موجــب از دســت
دادن شــدید اعتمــاد بــه نفــس میشــود و بــر احســاس افــراد نســبت بــه خــود تأثیــر
میگــذارد ،کــه بــه نوبــه خــود باعــث تشــدید اضطــراب و دور معیــوب دیگــری میشــود.
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راهکارهای کنترل اضطراب
 .1نکات عمومی
امــروزه زندگــی پــر از اضطــراب اســت و هــر فــرد روزانــه بــه آســانی تحــت فشــار قــرار
میگیــرد .پــس همیشــه نمیتوانیــم استرســی را کــه از بیــرون وارد میشــود ،کنتــرل کنیــم
ولــی میتوانیــم راهــی بیابیــم تــا فشــاری کــه بــر خــود وارد میکنیــم را کاهــش دهیــم .پــس:
» »سعی کنید موقعیتهایی را که برایتان استرس آور است شناسایی کنید.
» »بــا شناســایی آنچــه کــه ایــن موقعیتهــا را برایتــان پــر اســترس میکنــد ،قدمــی بــرای
مقابلــه بــا آن برداریــد.
» »مطمئــن شــوید بــرای چیزهایــی کــه از آن
لــذت میبریــد ،وقــت کافــی میگذاریــد.
» »اگــر در هنــگام کار اســترس داریــد ،بــا مدیــر و
مســئول خــود صحبــت کنید.
» »سرگرمیهای با آرامش انتخاب کنید.
» »به اندازه کافی بخوابید.
» »رژیم غذایی متعادل و مناســب داشــته باشــید.
» »به طور منظم ورزش کنید.

از راهکارهای کنترل
اضطراب می توان به
آرامش عمیق عضالنی،
کنترل تنفس منظم،
تنفس آگاهانه ،پرت
کردن حواس اشاره
داشت.

» »یاد بگیرید که با اجرای تمرینهای تمدد اعصاب خود را آرام کنید.

 .2تکنیک هایی جهت کاهش عالئم فیزیکی
بــرای کاهــش شــدت عالئــم فیزیکــی میتــوان بــا آگاه شــدن از شــروع آن هــا ،بــه
اصطــاح رایــج ،آن هــا را در نطفــه خفــه کــرد.

▪

▪آرام سازی عضالنی

زمانــی کــه متوجــه عالمتــی مبنــی بــر آغــاز عالئــم اضطــراب میشــوید ،میتوانیــد بــا
تکنیکهــای تمــدد اعصــاب از شــدت یافتــن اضطــراب جلوگیــری کنیــد .برخــی افــراد بــرای
تمــدد اعصــاب خــود بــه ورزش ،گــوش دادن بــه موســیقی ،تماشــای تلویزیــون و یــا خوانــدن
کتــاب روی میآورنــد.

یگارف بارطضا  لالتخا رد یتبقارمدوخ

تمــدد اعصــاب یــا آرام ســازی ماننــد ســایر مهارتهــا نیــاز بــه یادگیــری و صــرف زمــان
دارد .آرامــش عمیــق عضالنــی میتوانــد شــدت اضطــراب و عصبــی بــودن را کاهــش دهــد.
بنابرایــن
» »سعی کنید آرامسازی را در برنامۀ روزمرۀ خود بگنجانید.
» »یاد بگیرید که بدون منقبض نمودن عضالت ،بدن را رها و راحت بگذارید.
» »آرامش را بیش از پیش وارد زندگی خود کنید.

▪

▪کنترل تنفس منظم

نفسنفــس زدن :افــراد بســیاری در هنــگام اضطــراب تغییــر در نظــم تنفــس خــود را
احســاس میکننــد .ممکــن اســت هــوا را قلپقلــپ هــورت بکشــند ،احســاس کننــد در حــال
خفــه شــدن هســتند یــا خیلــی تندتنــد نفــس بکشــند .همیــن امــر باعــث ایجــاد ســرگیجه در
آن هــا شــده و شــدت اضطــراب را افزایــش میدهــد.
» »سعی کنید متوجه این تغییر باشید و تنفس خود را کندتر کنید.
» »حداقــل ســه دقیقــه طــول خواهــد کشــید تــا بــا کندتــر و منظــم نمــودن نفسهــا ،تنفــس
خــود را بــه حالــت اولیــه برگردانیــد.
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▪

▪تنفس آگاهانه

تنفــس آگاهانــه روش دیگــری بــرای کنتــرل اضطــراب اســت .هــدف از تنفــس آگاهانــه،
آگاه بــودن از تنفــس و بــدون قضــاوت بــودن اســت و ایــن کــه اجــازه دهیــد افــکار و احساســات
شــما بیاینــد و برونــد بــدون ایــن کــه ســعی در تغییــر آن هــا داشــته باشــید .در واقــع هــدف
ایــن اســت کــه بــر روی زمــان حــال و لحظـهای کــه در آن بــه ســر میبریــد ،تمرکــز کنیــد ،نــه بــر
روی گذشــته و نــه آینــده .حضــور افــکار در ذهــن شــما اشــکالی نــدارد .فقــط از حضورشــان آگاه
باشــید و رهایشــان کنیــد کــه برونــد .تمرکــز خــود را متوجــه تنفــس خــود کنیــد.
هــرگاه متوجــه شــدید توجــه شــما معطــوف بــه احســاس یــا افــکار شــما شــده و همــان
جــا متوقــف شــده اســت ،تنهــا بــه آگاهــی از آن بســنده کنیــد و بــه آرامــی توجــه خــود را بــر
روی تنفــس خــود بــاز گردانیــد .مهــم نیســت ایــن اتفــاق چنــد مرتبــه رخ میدهــد ،شــما بــه
صــورت مــداوم توجــه خــود را بــه ســمت تنفــس خــود بازگردانیــد .هــر چــه بیشــتر ایــن تمریــن
را تکــرار کنیــد ،بیشــتر میتوانیــد بــر اضطــراب خــود مســلط شــوید.

▪

▪پرت کردن حواس

معمــوال ً اگــر توجهتــان را از روی عالئــم اضطــراب خــود برداریــد ،ناپدیــد خواهنــد شــد.
ســعی کنیــد بــه اطــراف بنگریــد ،بــه شــماره میزهــا ،بــه نــوع کفــش افــراد و بــه مکالمــات بیــن
افــراد توجــه کنیــد .از زمانــی کــه حــواس خــود را پــرت کردیــد ،دســت کــم ســه دقیقــه طــول
میکشــد تــا شــدت عالئــم اضطــراب کاهــش یابــد.
در هرحــال بســیار مهــم اســت کــه بدانیــد اضطــراب پدیــدۀ خطرنــاک و آســیبزنندهای
نیســت .حتــی اگــر از ایــن تمرینهــا و تکنیکهــا اســتفاده نکنیــم ،هیــچ اتفــاق وحشــتناکی
رخ نخواهــد داد .اضطــراب نمیتوانــد آســیبی بــه شــما بزنــد ،امــا میتوانــد باعــث رنجتــان
شــود .تکنیکهــا و تمرینهایــی کــه بــه آن هــا اشــاره شــد ،کمــک میکننــد تــا از شــدت ایــن
رنــج کاســته شــود.
همیشــه تشــخیص افــکاری کــه باعــث تشــدید اضطــراب شــما میشــود آســان نیســت،
شــاید صــورت عــادت در آمــده باشــند و آنقــدر آشــنا بــه نظــر بیاینــد کــه جزیــی از شــما
محســوب شــوند.
زمانــی کــه بتوانیــد افکارتــان را شناســایی کنیــد میتوانیــد بــا آن هــا مبــارزه کنیــد ،و دور
معیــوب را بشــکنید.
به خصوص از خود بپرسید:

یگارف بارطضا  لالتخا رد یتبقارمدوخ

۱.۱آیا اغراق میکنم ،مثال« :همه چیز باید خراب شه ،همیشه خراب میشه»
۲.۲آیا زود قضاوت میکنم مثال« :قفسه سینهام درد میکنه پس حتما قلبمه»
۳.۳آیــا فقــط بــر روی چیزهــای بــد تمرکــز میکنــم مثــال «دیــروز روز خیلــی بــدی داشــتم»
(چنــد اتفــاق خــوب را نادیــده میگیریــد).

درمان های متداول اختالل اضطراب فراگیر
بســیاری از افــراد مضطــرب میتواننــد بــه خــود کمــک کننــد و از اطالعاتــی ماننــد ایــن
راهنمــا اســتفاده کننــد .امــا در صــورت نیــاز ،روانپزشــک ،پزشــک ،روانشــناس بالینــی و مشــاور
ســامت روان میتواننــد در غلبــه بــر اضطــراب شــما کمــک کننــد .بعضــی اوقــات ،روانپزشــک
بــرای اضطــراب دارو تجویــز میکنــد .بعضــی داروهــای ضــد افســردگی ،عالئــم اضطــراب را نیــز
کاهــش میدهــد .بهتــر اســت در ایــن مــورد بــا روانپزشـکتان مشــورت کنیــد .یادتــان باشــد
هرگــز خوددرمانــی نکنیــد .درمــان هــای شــناختی رفتــاری نیــز در درمــان اختــال اضطــراب
فراگیــر مفیــد هســتند .هــم طــی جلســات درمــان و هــم بهدعنــوان قســمتی از تکلیــف
خودیــاری تعــدادی تکنیــک بــرای کاهــش اضطــراب آمــوزش داده میشــود:

▪

▪برانگیختگیتان را کاهش دهید

▪

▪ترسهایتان را شناسایی و با آن ها مقابله کنید

▪

▪تفکر خود را اصالح کنید

▪

▪یاد بگیرید چطور با نگرانی برخورد کنید

▪

▪روابط خود را بهبود بخشید

▪

▪حلکننده مسئله باشید
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خودمراقبتی در
اختالل وحشتزدگی
پانیــک یــا هــول یــا وحشــتزدگی بــه حمــات مکــرر وحشــت یــا اضطــراب اشــاره دارد.
حملــه وحشــتزدگی ،هجــوم ناگهانــی تــرس یــا ناراحتــی شــدید اســت کــه ظــرف چنــد دقیقــه
بــه اوج مــی رســد و در طــول ایــن مــدت فــرد ممکــن اســت عالئــم زیــر را نیــز تجربــه کنــد:
» »تپــش ســریع و نامنظــم قلب ،تپش ســریع قلب با صدای بلنــد ،یا افزایش ســرعت تپش قلب
» »عرق کردن
» »لرزیدن یا تکان خوردن
» »احساس کمبود نفس یا خفه شدن
» »احساس گیر کردن چیزی در گلو
» »درد یا ناراحتی قفسه سینه
» »تهوع یا ناراحتی شکمی
» »احساس گیجی ،منگی یا ضعف
» »احساس سردی یا گرمی

حمله وحشتزدگی ،هجوم
ناگهانی ترس شدید یا
ناراحتی شدید است که
ظرف چند دقیقه به اوج
می رسد و در طول این
مدت فرد عالئمی را تجربه
می کند.

» »احساس کرختی یا مور مور
» »مســخ واقعیت(احســاس عــدم واقعیــت) یــا مســخ شخصیت(احســاس جــدا بــودن از خود)
» »احساس از دست دادن کنترل
» »ترس از مردن
» »زنــان دو برابــر بیشــتر از مــردان احتمــال دارد
کــه بــه ایــن اختــال مبتــا شــوند.

زنان دو برابر بیشتر از
مردان احتمال دارد که به
این اختالل مبتال شوند.

یگدزتشحو لالتخا رد یتبقارمدوخ

عوامــل خطــر
از عواملــی کــه ممکــن اســت در ابتــا بــه ایــن اختــال دخیــل باشــد ،مــی تــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره داشــت:
حساســیت اضطرابــی از عوامــل خطــر مهــم در ابتــا بــه اختــال وحشــتزدگی (پانیــک)
مــی باشــند .همچنیــن گــزارش تجربیــات آزار جنســی و جســمی در دوران کودکــی در اختــال
وحشــتزدگی (پانیــک) رایــج تــر از انــواع دیگــر اختــال هــای اضطرابــی اســت .ســیگار کشــیدن
عامــل خطــری بــرای حمــات وحشــتزدگی و اختــال وحشــتزدگی (پانیــک) اســت .اغلــب افــراد
از عوامــل اســترس زای قابــل شناســایی در چنــد مــاه قبــل از اولیــن حملــه وحشــتزدگی خــود
خبــر مــی دهنــد.
ژن هــای متعــددی موجــب آســیب پذیــری در برابــر اختــال وحشــتزدگی (پانیــک) مــی
شــوند .همچنیــن ،خطــر اختــال وحشــتزدگی (پانیــک) در فرزنــدان والدیــن مبتــا بــه اختــاالت
اضطرابــی ،افســردگی و دو قطبــی بیشــتر اســت.

آیا من به اختالل وحشتزدگی (پانیک) مبتال هستم؟
تشــخیص اضطــراب شــاید آســان بــه نظــر برســد ولــی در واقــع اینطــور نیســت .بعضــی
اوقــات داشــتن احســاس اضطــراب بســیار ترســناک اســت و معمــوال ً بــهصورتــی غیــر منتظــره
بــه ســراغتان میآیــد بــه همیــن دلیــل نمیپذیریــد کــه ایــن فقــط یــک حملــه اضطرابــی
اســت نــه اتفاقــی وخیــم .احســاس ناشــی از ایــن حملــه میتوانــد بــه قــدری غیرمتعــارف
باشــد کــه حتــی ممکــن اســت متوجــه نشــوید دقیقــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت.
یکــی از مهمتریــن قدمهــا بــرای غلبــه بــر حملــه اضطــراب ،تشــخیص ایــن موضــوع
اســت کــه آیــا عالئــم شــما بــه دلیــل حملــه وحشــت اســت یــا خیــر.

رایج ترین نشانه ها در زمان وقوع حمله وحشتزدگی
اضطــراب بــر روی بــدن ،ذهــن و رفتــار تأثیــر میگــذارد .اینهــا برخــی از رایجتریــن
نشــانههایی اســت کــه افــراد در زمــان حملــه وحشــت تجربــه میکننــد:

▪ ▪جسمانی
تپش قلب ،ضربان تند یا پرش نبض
به دنبال یک تپ تپ قوی ،احساس میکنید قلبتان در حال ایستادن است
درد قفسه سینه
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اضطراب بر روی بدن،
ذهن و رفتار تأثیر
میگذارد.

تغییــر در تنفــس ،بــه عنــوان مثــال :تنفــس بــا دهــان،
کوتاهــی تنفــس ،احســاس تنگــی نفــس ،آه کشــیدن،
خمیــازه ،نفــس نفــس زدن
احساس سبکی سر
بــی حســی یــا حــس خــارش انگشــتان ،لــب یــا نــوک پــا
احساس ضعف و بیهوشی ،لرزش پاها

▪ ▪ذهنی
احساس ترس و اضطراب غیرعادی
احساساتی از حالت های غیرواقعی(تخیلی) ،با اینکه در آن حالت نیستید.
احســاس خطــر و نگرانــی در مواجهــه بــا موقعیتهایــی کــه قبــا در آن ،اضطــراب را تجربــه
کردهایــد.

▪ ▪افکار ترسناک
دارم دچار حمله قلبی میشوم
دچار ضعف یا غش خواهم شد
احساس کمبود هوا
دارم دیوانه میشوم
دارم خفه میشوم
دارم مریض میشوم
دارم کنترلم را از دست میدهم
دارم از خودم یک احمق واقعی میسازم
بایستی از این جا بیرون بروم
یــادآوری :ایــن حالــت هــا در واقعیــت در حملــۀ وحشــت رخ نمــی دهنــد ،مثــا
فــرد هیچوقــت کنترلــش را از دســت نمــی دهــد ،امــا اغلــب فکــر میکنــد کــه اتفــاق
خواهنــد افتــاد.

یگدزتشحو لالتخا رد یتبقارمدوخ

حملههای هراس به چندین دلیل میتوانند آغاز شوند:
همانطــور کــه ذکــر شــد ،وقایــع اضطــرابآور میتواننــد باعــث بــاال رفتــن شــدت اضطــراب
شــوند کــه خــود منجــر بــه تحریــک سیســتم هشــدار بــدن میشــود و ممکــن اســت در بعضــی
افــراد منجــر بــه حمــات هــراس شــود .شــما هــم ایــن وقایــع را در زندگــی خــود تجربــه کــرده
ایــد ،بــرای مثــال اســترسهای ناشــی از کار یــا اخــراج از کار ،مشــکالت روابــط ،شکســت
عشــقی و مشــکالت مالــی.

چــه تکنیکهایــی در روبهرو شــدن با حمــات اضطــراب و کاهش آن هــا کمک کند؟
خبــر خــوب ایــن اســت کــه حمــات وحشــت قابــل درمــان هســتند .ممکــن اســت بــا
شــناخت و درک حمــات وحشــت و پذیرفتــن اینکــه آن هــا آســیبی بــه مــا نمیرســانند
متوجــه شــویم کــه حمــات ،شــروع بــه کــم شــدن کردهانــد.
همانطــور کــه دیدیــد ،اضطــراب بــر روی ذهــن ،رفتــار و بــدن شــما تأثیــر میگــذارد و
حــس مواجهــه بــا هــر یــک از آن هــا را ایجــاد میکنــد .ممکــن اســت از نظــر شــما برخــی
از تکنیکهــا مفیدتــر از برخــی دیگــر باشــند .همــه افــراد تکنیکهــای مشــابهی را انتخــاب
نمیکننــد .همچنیــن اگــر بــرای مدتــی حمــات وحشــت داشــتهاید ،ممکــن اســت اســتفاده از
ایــن تکنیکهــا و تاثیــر آن هــا نیــاز بــه زمــان داشــته باشــد پــس منتظــر معجــزه نباشــید ،امــا
تــا زمانــی کــه ایــن تکنیکهــا تأثیــر خودشــان را بگذارنــد ،از آن هــا اســتفاده کنیــد.
حداقــل دو راه وجــود دارد کــه میتوانــد بــرای کاهــش عالئــم جســمانی اضطراب کمــک کند:

تمدد اعصاب (استراحت):
افــراد مختلــف روشهــای متفاوتــی را بــرای تمــدد اعصــاب انتخــاب میکننــد .ممکــن
اســت توجــه بــه ســبک زندگیتــان و اینکــه بــرای تمــدد اعصــاب چــه کارهایــی میکنیــد (مثــا
 :شــنا کــردن ،مطالعــه یــا پیــادهروی) بــه شــما کمــک کنــد .عــاوه بــر یافتــن راههــای اســتراحت
و تمــدد اعصــاب روزانــه ،روشهــای اســتراحت و تمــدد اعصــاب یــا آرامســازی بخصوصــی نیــز
وجــود دارنــد کــه بــرای برطــرف کــردن عــوارض ناشــی از اضطــراب مثمــر ثمــر هســتند .همگــی
میدانیــم کــه یکــی از مــواردی کــه در زمــان اضطــراب اتفــاق میافتــد ،انقبــاض ماهیچههــا
اســت بنابرایــن در زمــان اضطــراب تــاش کنیــد ماهیچههایتــان را رهــا کنیــد .ایــن روش بــا
دیگــر روشهــای تمــدد اعصــاب روزانــه ماننــد خــوردن چــای یــا بــاال بــردن پاهــا متفــاوت
اســت .ایــن نــوع تمــدد اعصــاب نوعــی مهــارت اســت و بایــد آن را آمــوزش دیــد و تمریــن کــرد.
تمــدد اعصــاب مــی توانــد بــه کاهــش عالئــم حملــه وحشــت کمــک کنــد امــا نمیتوانــد
از وقــوع اتفــاق هولنــاک جلوگیــری کنــد ،زیــرا هیــچ اتفــاق هولناکــی در حــال رخ دادن نیســت.
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کنترل تنفس:
همانطــور کــه مشــاهده کردیــد ،شــخص در زمــان تــرس تندتــر نفــس میکشــد؛ بنابرایــن
اکســیژن بــا ســرعت بیشــتری بــه اطــراف بــدن پمــپ میشــود .امــا تنفــس ســریع ،عمیــق یــا
نامنظــم منجــر بــه عالئــم بیشــتری از اضطــراب ماننــد گیجــی ،احســاس ســوزش انــدام هــا یــا
ســرگیجه میشــود .اگــر بتوانیــد در زمــان خشــم تنفستــان را کنتــرل کنیــد ،ممکــن اســت ایــن
عالئــم کاهــش یافتــه و باعــث شــود چرخــه معیوبــی کــه در بــاال ذکــر شــد ،شکســته شــود .بایــد
بتوانیــد آرامتــر نفــس بکشــید .اگــر حداقــل بــرای ســه دقیقــه آرام و آهســته نفــس بکشــید،
صــدای آژیــر خطــر شــروع بــه توقــف میکنــد .تمرکــز بــر روی تنفــس در هنــگام حملــه وحشــت
بســیار دشــوار اســت .یکــی از تأثیــرات تنفــس زیــاد نیــاز بــه هــوای بیشــتر اســت .بنابرایــن
احســاس دریافــت اکســیژن کمتــر در هنــگام نیــاز کار بســیار دشــواری اســت.
مــی توانیــد زمانــی شــروع کنیــد کــه احســاس اضطرابــی وجــود نــدارد .ایــن تکنیــک تنهــا
زمانــی اثــر دارد کــه حداقــل ســه دقیقــه آنرا تمریــن کنیــد .در مراحــل اول اضطــراب ایــن
تکنیــک خیلــی خــوب عمــل مــی کنــد .مــوارد زیــر را هــر انــدازه کــه میتوانیــد انجــام دهیــد:
ریههایتــان را از هــوا پــر کنیــد .کوتــاه ،خیلــی عمیــق یــا از قفســه ســینه نفــس نکشــید،
تنفستــان را آرام و آهســته کنیــد .هــوا را از طریــق دهــان خــارج و از طریــق بینــی وارد کنیــد.
آنقــدر بــه ایــن کار ادامــه دهیــد تــا بــه آرامــش برســید .گاهــی نــگاه کــردن بــه ســاعت در
تنفــس آرام بــه شــما کمــک میکنــد.
حتــی اگــر نتوانیــد تنفستــان را کنتــرل کنیــد ،بــاز هــم اتفــاق خطرناکــی روی نخواهــد داد.

توقف تمرکز:
دقــت کنیــد کــه آیــا پــس از وقــوع مســئله ای جــدی روی عالئــم بدنــی یــا بررســی بدنتــان
متمرکــز میشــوید؟ در واقــع نیــازی بــه انجــام ایــن کار نیســت چــرا کــه مســئله را ســختتر
میکنــد .اســتفاده از تکنیکهــای بعــدی در توقــف ایــن عــادت بــه شــما کمــک میکنــد.
بیشــتر توجهتــان را بــر روی چیــزی کــه خــارج از بــدن اتفــاق میافتــد بگذاریــد نــه چیــزی کــه
درون بدنتــان اســت.

انحراف فکر
ایــن تکنیــک بســیار آســان ولــی موثــر اســت .بــرای کاهــش عالئــم بــرای حداقــل ســه
دقیقــه ذهنتــان را منحــرف کنیــد .راههــای زیــادی بــرای انحــراف ذهــن وجــود دارد .بــرای مثــال
دقــت بــه دیگــران و تصــور اینکــه آن هــا بــرای شغلشــان چــه کارهایــی انجــام میدهنــد،
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شــمارش تعــداد درهــای خانــه هــا در حــال بازگشــت بــه منــزل ،بــا دقــت گــوش دادن بــه
صحبتهــای اشــخاص .همچنیــن میتوانیــد در ذهنتــان بــر روی یــک صحنــه خوشــایند،
یــک شــیئ مــورد عالقــه ماننــد گل یــا ماشــین تمرکــز کنیــد .میتوانیــد آهنگــی را زمزمــه کنیــد
یــا در ذهنتــان جمــع و تفریــق انجــام دهیــد .مهمتریــن موضــوع ایــن اســت کــه تمرکزتــان از
بدنتــان خــارج و بــر روی مســائل دیگــر منعطــف شــود .روشــی کــه برایتــان مفیدتــر اســت را
انتخــاب کنیــد.

از افکارتان سوال کنید:
گاهــی بــه جــای منحــرف کــردن ذهنتــان از افــکار هــراسآور بهتــر اســت آن هــا را بــه
چالــش بکشــید .بــا چالــش کشــیدن افــکار هــراسآور مــی توانیــد خیلــی زود آن هــا را از ذهــن
خــود خــارج کنیــد.
اگــر احســاس کردیــد بــه کمــک بیشــتری نیــاز داریــد بــا روانپزش ـکتان تمــاس بگیریــد.
اضطــراب و حمــات اضطرابــی بــا دارو و اســتفاده از تکنیکهــای مختلفــی کــه برخــی از آن هــا
در اینجــا ذکرشــد ،قابــل درمــان هســتند .گاهــی تمــاس بــا پزشــک عمومــی یــا بهــورز پیــش از
مراجعــه بــه روان پزشــک ســاده تریــن راه اســت.

دیگردرمان های متداول اختالل وحشتزدگی (پانیک)
خوشــبختانه ،در ســال هــای اخیــر بــرای ایــن اختــال درمــان هــای اثربخشــی مطــرح شــده
اســت .یکــی از درمــان هــای اثــر بخــش ،درمــان شــناختی رفتــاری مــی باشــد .همچنیــن،
بســیاری از داروهــا در درمــان اختــال پانیــک مفیــد هســتند؛ مثــا داروهــای ضدافســردگی و
داروهــای ضــد اضطــراب .ایــن داروهــا در کاهــش عالئــم اختــال پانیــک کمــک کننــده انــد.
امــا وقتــی دارو را خاتمــه میدهیــد عالئــم شــما ممکــن اســت بــاز گــردد .در نتیجــه ،توصیــه
میشــود دارو را بــه مقــدار و مــدت تعییــن شــده توســط پزشــکتان مصــرف کنیــد و روان
درمانــی ،از جملــه ،درمــان شــناختی رفتــاری را نیــز مــد نظــر قراردهیــد.
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خودمراقبتی در اختالل
وسواس فکری -عملی
وســواسها ،افــکار ،تصاویــر یــا تکانــه هایــی هســتند کــه معمــوال ناخوشــایند بــوده و
برخــاف خواســته فــرد بــه ذهــن مــی آینــد و بــا احساســات ناخواســته ای ماننــد برآشــفتگی
و اضطــراب شــدید و میــل قــوی بــرای انجــام کاری در جهــت کاهــش ایــن احساســات همــراه
هســتند .بــه ایــن رفتارهــا اجبــار گفتــه مــی شــود .یــک شــیوه بــرای کاهــش اضطــراب در
افــراد مبتــا بــه وســواس ،اجتنــاب از موقعیــت هــا ،اشــیاء
یــا افــکاری اســت کــه موجــب ایــن اضطــراب مــی شــود.
افــراد بســیاری هســتند کــه عمــل و افــکار وسواســی را تجربــه
وسواسها ،افکار ،تصاویر
میکننــد و بــدون مشــکل نیــز زندگــی میکننــد و فقــط
یا تکانه هایی هستند که
وقتــی زندگــی شــان بــا ایــن افــکار و کارهــای ناخواســته
مختــل میشــود بــه فکــر کمــک گرفتــن میافتنــد .وســواس
معموال ناخوشایند بوده
هــای فکــری و عملــی وقــت گیــر هســتند(مثال هــر روز بیشــتر
و برخالف خواسته فرد به
از  1ســاعت طــول مــی کشــند) یــا ناراحتــی یــا اختــال قابــل
ذهن می آیند.
مالحظــه ای در عملکــرد اجتماعــی ،شــغلی ،یــا زمینــه هــای
دیگــر عملکــردی فــرد ایجــاد مــی کننــد.

شیوع اختالل وسواس فکری-عملی
ایــن اختــال در نوجوانــی در پســرها شــایع
تــر اســت و پــس از آن در دو جنــس شــیوع
یکســانی دارد .میانگیــن ســن شــروع اختــال
بیســت ســالگی اســت .وســواس هــای فکــری و
عملــی وقــت گیــر هســتند(مثال هــر روز بیشــتر از 1
ســاعت طــول مــی کشــند).

وسواسهای فکری و عملی
وقتگیر هستند (مثال هر روز
بیشتر از  1ساعت طول میکشند).
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عوامل خطر
درونــی کــردن بیشــتر نشــانه هــا ،هیجــان هــای منفــی و
بــازداری رفتــار در کودکــی از عوامــل مهــم در ابتــا بــه اختــال
وســواس فکــری -عملــی مــی باشــند .عوامــل محیطــی ماننــد
ســوء اســتفاده جســمی و جنســی در کودکــی و رویدادهــای
اســترس زا و آســیب زای دیگــر احتمــال ابتــا بــه اختــال
وســواس فکــری -عملــی را افزایــش مــی دهــد.
عوامل ژنیتکی هم در ایجاد این اختالل موثرند.
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از عوامل ایجاد کننده
اختالل وسواس فکری-
عملی می توان به
عوامل محیطی ،خلق
و خو و عوامل ژنتیکی
اشاره داشت.

عالئم این اختالل ،چیست؟
فهرســتی از برخــی از عالئــم اختــال وســواس فکــری_ عملــی در اینجــا ارائــه شــده اســت.
البتــه اکثــر بیمــاران همــه ایــن عالئــم را تجربــه نمیکننــد.
پژوهشهــا حاکــی از آن اســت کــه افــکار و تصاویــر عجیــب و غریــب و اســترس آور
گهــگاه بــه ســراغ همــه میآیــد .بیشــتر افــراد بــا بیمعنــی تلقــی کــردن ایــن افــکار و تصاویــر
توجهــی بــه آن هــا نمیکننــد .هرچنــد کســانی کــه در اثــر ایــن افــکار احســاس گنــاه ،پریشــانی،
یــا آشــفتگی میکننــد ،ممکــن اســت ناخواســته ،افــکار را دوبــاره بــه ذهــن خــود برگرداننــد.
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اصول خودمراقبتی در سالمت روان

افکار وسواسی
افــکار و تصاویــر ترســناک مبنــی بــر آلــوده
شــدن بــا مــواد خطرنــاک هــم چــون میکــروب،
آشــغال ،ویــروس ایــدز
افــکار و تصاویــر وحشــتناک در رابطــه بــا وقــوع
پیشــامدهای بــد بــه دلیــل بیاحتیاطــی فــرد
مثــا آتشســوزی ناشــی از نشــت گاز در خانــه
بــه دلیــل روشــن مانــدن اجــاق ،یــا مثــا تــرس
از ســرقت خانــه بــه دلیــل قفــل نکــردن در و
پنجــره ،یــا تصــادف کــردن بــا یــک نفــر بــا
ماشــین
تصاویــر و حــرف هایــی در ذهــن مبنــی بــر
آســیب رســاندن بــه دیگــری مثــا فرزنــد یــا
همســر
تصاویری از مرگ عزیزان
نامنظــم بــودن اوضــاع مثــا بهــم خــوردن نظــم
وســایل منــزل
افــکار کفرآمیــز و ناخوشــایند /تصاویــر و
تردیدهایــی در مــورد اعتقــادات

رفتار وسواسی (اجبار)
چــک کــردن بــدن بــرای یافتــن عالئــم ابتــا بــه
بیمــاری خــاص
شستن و ضدعفونی مرتب
اجتناب از ترک خانه به عنوان آخرین نفر
نپذیرفتن بعضی مسئولیت ها
حصــول اطمینــان از دیگران(اطمینــان جویــی)
در مــورد اینکــه همــه چیــز روب ـهراه اســت
دوری از موقعیــت هایــی کــه احســاس مــی
شــود ممکــن اســت بــه کســی آســیب رســانده
شــود ،مثــل پنهــان کــردن چاقوهــای آشــپزخانه
انجــام کاری بــرای خنثــی کــردن فکــر اضطــراب
آور مثــل شــمردن اعــداد یــا گفتــن کلمــه یــا
ذکــری خــاص
چندیــن بــار منظــم کــردن یــا قرینــه کــردن
اشــیاء و وســایل
دعا و استغفار مکرر
مشــاوره بــا روحانیــان مذهبــی /حصــول
اطمینــان

درمان اختالل وسواس فکری_ عملی:
طــی بیســت ســال اخیــر درمــان وســواس پیشــرفت بســیاری کــرده اســت و اکثــرا افــراد
بــه بهبــودی خوبــی دســت مییابنــد .از مهمتریــن روش هــای درمانــی مــی تــوان بــه درمــان
دارویــی و رواندرمانــی شــناختی رفتــاری اشــاره کــرد.
بیــش از  %60از بیمــاران مبتــا بــه وســواس مــی تواننــد از دارودرمانــی ســود ببرنــد .ایــن
داروهــا توســط پزشــک عمومــی یــا روانپزشــک تجویــز مــی شــود .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری

لمع -یرکف ساوسو لالتخا رد یتبقارمدوخ

اســت کــه ایــن داروهــا اعتیــادآور نیســتند و عــوارض جانبــی بســیار کمــی دارنــد .قطعــا چنــد
هفتــه طــول میکشــد تــا داروهــا شــروع بــه اثرگذاشــتن کننــد .بنابرایــن وقتــی چنیــن دارویــی
بــرای شــما تجویــز مــی شــود ،بایــد بدانیــد قــرار نیســت تاثیــر درمانــی بــه ســرعت ظاهــر شــود
و تــداوم مصــرف دارو در هفتههــای اول بســیار مهــم اســت .قطــع مصــرف دارو نیــز بایــد توســط
پزشــک معالــج صــورت گیــرد .بهتــر اســت تا زمانــی کــه پزشــک معالجتــان توصیه میکنــد تحت
درمــان باشــید تــا بــه حداکثــر بهبــودی دســت یابیــد و نیــز خطــر عــود بیمــاری را کاهــش دهید.
انــواع روان درمانــی ازجملــه درمــان شــناختی رفتــاری ،جــزء درمــان هــای مهــم وکار آمــد
اختــال وســواس فکــری_ عملــی هســتند.
یکــی از تکنیــک هــای مــورد اســتفاده رویارویــی و پیشــگیری از پاســخ اســت :همانطــور
کــه مــی دانیــد قرارگرفتــن در موقعیــت اضطــرابآور بــه تدریــج اضطــراب را کاهــش مــی
دهــد زیــرا بــدن بــه ایــن وضعیــت عــادت مــی کنــد و همیــن موضــوع تــرس را کاهــش مــی
دهــد .ایـنکار «رویارویــی» نامیــده میشــود و در غلبــه بــر وســواس بســیار موثــر اســت .بــرای
فــرد مبتــا بــه وســواس مواجهــه بــا چیزهایــی کــه از آن میترســد ســخت اســت .لــذا گام
بــه گام کــردن رویارویــی بــا موقعیتهــا و افــکار دشــوار کمــک کننــده اســت .ایــن کار را بــا
تهیــه کــردن فهرســتی از موقعیتهــا و افــکار دشــوار شــروع کنیــد ،ســپس بــه تدریــج بــا
چیزهــا و موقعیتهایــی کــه شــما را میترســاند ،مواجــه شــوید و در عیــن حــال از انجــام
اعمــال وسواســی (چــک کــردن ،ضدعفونــی کــردن) اجتنــابکنیــد .ایــن رویکــرد تدریجــی
کمــک میکنــد تــا در هــر مرحلــه ،از چیــزی کــه شــما را آزردهخاطــر میســازد ،کمتــر احســاس
تــرس کنیــد و بــه تجربــه دریابیــد کــه بــا انجــام نــدادن عمــل وسواســی هیــچ مشــکلی پیــش
نمیآیــد و بــه تدریــج اضطــراب تــان کاهــش مــی یابــد.

از کجا میتوانم کمک بیشتری در این مورد بگیرم؟
اگــر احســاس میکنیــد کــه بــا انجــام تمرینــات ایــن راهنمــا پیشــرفت اندکــی داریــد یــا
اینکــه مشــکلتان بدتــر میشــود ،بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل کمــک بخواهیــد.
روانپزشــک یــا روانشــناس بالینــی بهتریــن کســانی هســتند کــه میتوانیــد بــا آن هــا
صحبــت کنیــد .آن هــا ممکــن اســت رواندرمانــی یــا دارو را بــه شــما تجویــز کننــد .اگــر
آنقــدر مضطــرب شــدهاید کــه از آســیب رســاندن بــه خودتــان تــرس داریــد ،هرچــه زودتــر بــا
روانپزشــک خــود مالقــات کنیــد و بــه او بگوییــد کــه چــه احساســی داریــد.
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مشکالت خواب
مشــکالت خــواب بســیار شــایع اســت و انــواع مختلفــی دارد .طبــق پژوهشهــای
انجامشــده تنهــا  5درصــد از بزرگســاالن دچــار مشــکالت مربــوط بــه خــواب نیســتند و 30
درصــد جمعیــت بزرگســال از مشــکالت خــواب رنــج میبرنــد .در واقــع ،نیمــی از جمعیــت
میانســال از بیخوابــی شــکایت میکننــد .اختــال بیخوابــی از شــایعترین اختــاالت خــواب
اســت.

اختالل بیخوابی

اختالل بیخوابی از
شایعترین اختالالت
خواب است.

افــرادی کــه در بــه خــواب رفتــن (آغــاز کــردن خــواب)
مشــکلدارنــد ،یــا بــه فراوانــی بیــدار میشــوند یــا زودتــر از
موقــع بیــدار میشــوند و دیگــر نمیتواننــد بخوابنــد (دشــواری
در حفــظ کــردن یــا ادامــه دادن بــه خــواب) ،یــا افــرادی کــه
حتــی بعــد از چنــد ســاعت خــواب کــه از لحــاظ تعــداد ســاعات،
منطقــی و معقــول محســوب میشــود ،بیــدار میشــوند و در روز
بعــد احســاس ســرحالی نمیکننــد بــه اختــال بیخوابــی مبتــا
هســتند.

از عوامل مهم و تأثیرگذار در اختالل بیخوابی

▪
▪ ▪محیطی :سروصدا ،نور ،دمای نامناسب باال یا پایین
▪ ▪عوامــل ژنتیــک و فیزیولوژیــک :جنســیت زن و ســن بــاال و وجــود یــک فــرد مبتــا بــه
▪خلقوخــو :اضطــراب یــا شــخصیت مســتعد نگرانــی و گرایــش بــه ســرکوب کــردن هیجانهــا

بیخوابــی در اعضــای درجــهیــک خانــواده

▪

▪دالیل پزشکی :دیابت ،فشارخون بیمار یهای دیگر جسمی

اوخ تالکشم رد یتبقارمدوخ
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▪
▪ ▪ افســردگی :بــرای فــرد افســرده خیلــی عــادی اســت کــه صبــح زود از خــواب بیــدار شــود
▪استرس ،اضطراب و نگرانی

و دیگــر خوابــش نبــرد و یــا اصــاً نتوانــد بخوابــد .افســردگی از شــایعترین علتهــای
بیخوابــی اســت.

▪

▪تغییــر در روال عــادی خــواب :افــرادی کــه نوبتــی (شــیفتی)کار میکننــد و اغلــب
نوبتکارشــان عــوض میشــود ،خــواب بههمریختهتــری دارنــد.

ما به چه میزان خواب نیاز داریم؟
وقتــی افــراد احســاس کننــد کــه در شــب نمیتواننــد خــواب مناســبی داشــته باشــند،
خیلــی مضطــرب میشــوند کــه ایــن امــر باعــث میشــود خوابیــدن بــرای آن هــا بهصــورت
یــک مشــکل جلــوه کنــد؛ امــا میــزان معمــول خــواب چقــدر اســت؟ مــا بــه چــه مقــدار خــواب
نیازمندیــم؟
پاســخ ایــن اســت کــه افــراد در مقــدار خــواب موردنیــاز بــا
همدیگــر متفاوتانــد .نیــاز افــراد بــه میــزان خــواب در طــول
شــب از چهــار ســاعت تــا ده ســاعت و بیشــتر متغیــر اســت.
همچنیــن ،میــزان خــواب موردنیــاز هــر شــخص در طــول
زندگــیاش تغییــر میکنــد .مثــاً از نــوزادی تــا کهنســالی
نیــاز بــه خــواب از حــدود شــانزده یــا هفــده ســاعت بــه کمتــر از
شــش ســاعت خــواب تغییــر میکنــد.

جنسیت زن و سن باال
احتمال بیخوابی را
باال میبرد.

بهداشت خواب چیست؟
بهداشــت خــواب بــه بهبــود میــزان و کیفیــت خــواب کمــک زیــادی میکنــد و اصولــی دارد.
در جــدول زیــر میتوانیــد برخــی از ایــن اصــول را بیاییــد .قــدم اول بــرای غلبــه بــر بیخوابــی
و البتــه مکمــل هــر درمــان دیگــری رعایــت بهداشــت خــواب اســت.

اصول بهداشت خواب
۱.۱هــر شــب در وقــت معینــی بــه رختخــواب برویــد و هــرروز حتــی در تعطیــات در وقــت
معینــی از خــواب بیــدار شــوید.
۲.۲فقــط اوقــات خــواب را در بســتر بگذرانیــد .ســپری کــردن زمــان طوالنــی در بســتر ،خــواب
را منقطــع میکنــد.
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۳.۳از اتاقخــواب تنهــا بــرای خوابیــدن اســتفاده کنیــد نــه جروبحــث یــا کارهایــی ماننــد
تماشــای تلویزیــون
۴.۴مصــرف کافئیــن (چــای ،قهــوه و کــوال) ،نیکوتیــن ،الــکل و محرکهــا را بهویــژه قبــل از
خــواب متوقــف کنیــد.
۵.۵از چرت زدن روزانه بپرهیزید.
۶.۶فعالیــت فیزیکــی بــه بهبــود خــواب کمــک میکنــد .بهتریــن زمــان آن شــش ســاعت پیــش
از خواب اســت.
۷.۷حمام با آب گرم و به مدت بیست دقیقه قبل از خواب را امتحان کنید.
۸.۸هر روز در ساعت معینی غذا صرف کنید و قبل از خواب غذای سنگین میل نکنید.
۹.۹اتاقخواب باید آرام و تاریک باشد و بهتر است محل خواب خنک باشد.
۱۰۱۰اگــر بــه خــواب نمیرویــد ،تــاش بیشــتری نکنیــد ،بهجــای آن اتاقخــواب را تــرک کنیــد
و بــه کار دیگــری بپردازیــد.
۱۱۱۱پیــش از خــواب تلویزیــون تماشــا نکنیــد و بــه نمایشــگر رایانــه نیــز خیــره نشــوید .مطالعــه
کتــاب و روزنامــه توصیــه میشــود.
۱۲۱۲در زمان غروب از روش آرامسازی استفاده کنید.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگــر تصــور میکنیــد مشــکلی دیگــر ماننــد اختاللــی روانپزشــکی یــا پزشــکی باعــث
بیخوابــی شــما شــده اســت ،یــا اگــر بــا وجــود رعایــت اصــول بهداشــت خــواب و توصیههــای
گفتهشــده هنــوز مشــکل شــما ادامــه دارد ،یــا اگــر در کار روزانــه دچــار مشــکل شــدهاید ،بــرای
مراجعــه بــه روانپزشــک بــه خــود تردیــد راه ندهیــد.

خود مراقبتی در
اختالل دو قطبی
اختــال دوقطبــی یــا افسردگی-شــیدائی یــک بیمــاری
روانپزشــکی و قابــل کنتــرل اســت .کســی کــه بــه ایــن اختــال
مبتــا مــی باشــد ممکــن اســت دچــار نوســانات خلقــی شــدید
شــود ،بــه ایــن صــورت کــه احســاس غــم یــا شــادی خیلــی
شــدید را تجربــه کنــد .ایــن نوســانات معمــوال ً هفتههــا یــا مــاه
هــا طــول میکشــد .در دورههــای افســردگی فــرد بــه شــدت
احســاس غــم و انــدوه کــرده و انــرژی و فعالیتــش کــم میشــود.
در دوره شــیدایی فــرد بــه شــدت احســاس شــادمانی دارد یــا
احساســات متضــاد و یــا ناامیــدی را تجربــه میکنــد .ممکــن
اســت در طــی یــک دوره افســردگی و شــیدایی را بــا هــم در
فاصلــه زمانــی کوتــاه تجربــه کنــد.

شیدایی یک احساس
خوشحالی ،افزایش
انرژی و خوش بینی
بیش از اندازه است.

افراد در چه سنی بیشتر به این اختالل مبتال میشوند؟
معمــوال ً ایــن اختــال بعــد از ســنین نوجوانــی اتفــاق میافتــد و در ســنین باالتــر از 40
ســال شــروع ایــن اختــال غیــر معمــول اســت .شــانس ابتــا بــه ایــن اختــال در مــردان و زنــان
بــه یــک انــدازه اســت.

علت اختالل دو قطبی چیست؟
دلیــل قطعــی بــرای ایــن اختــال شــناخته نشــده ،امــا تحقیقــات نشــان میدهــد کــه
اختــال دوقطبــی منشــاء ژنتیکــی و محیطــی دارد .ممکــن اســت مشــکل فیزیکــی در قســمتی از
مغــز عامــل ایــن اختــال باشــد .هــم چنیــن ممکــن اســت نوســانات خلقــی توســط اســترس و
یــا بیمــاری هــای دیگــر بوجــود آینــد.
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عالیم اختالل دو قطبی چه چیزهایی هستند؟
عالئــم بیمــاری بســتگی بــه ایــن دارد کــه خلــق فــرد به کــدام ســمت ،افســردگی یا شــیدائی
تغییــر کــرده باشــد .افســردگی حالتــی روانــی اســت کــه همــه مــا در طــول زندگــی آن را تجربــه
کردهایــم ،اختــال دوقطبــی ایــن احســاس بســیار شــدیدتر اســت .بــه طــوری کــه بــرای مــدت
طوالنــی باقــی میمانــد و حتــی انجــام امــور عــادی زندگــی را ســخت یــا غیــر ممکــن میکنــد.
شــیدایی بــر عکــس ،یــک احســاس خوشــحالی ،افزایــش انــرژی و خــوش بینــی بیــش
از انــدازه اســت .ایــن حالــت میتوانــد آنقــدر شــدید باشــد کــه فکــر کــردن و قضــاوت فــرد
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .فــرد ممکــن اســت تفکــرات عجیبــی راجــع بــه خــود یــا دیگــران
داشــته باشــد ،تصمیمــات بــدی بگیــرد و بــه صــورت عجیــب و گاهــی خطرنــاک رفتــار کنــد.
ماننــد افســردگی ،در ایــن حالــت هــم زندگــی فــرد مختــل میشــود و روابــط و کارش تحــت
تأثیــر قــرار مــی گیــرد .در جــدول روبــرو عالئــم شــیدایی و افســردگی بــا هــم مقایســه شــدهاند.

اختالل دو قطبی چگونه درمان میشود؟
بــرای پیشــگیری از پیشــرفت نوســانات خلقــی بــه حالــت افســردگی_ شــیدایی میتــوان
اقداماتــی انجــام داد امــا در اغلــب مــوارد درمــان دارویــی هــم مــورد نیــاز اســت تــا خلــق فــرد
را تثبیــت کند(پیشــگیری) و یــا دورههــای افســردگی و شــیدایی را درمــان کنــد.

▪

▪داروها

ایــن بیمــاری نوســان خلــق دارد و بــرای درمــان آن از تثبیتکنندههــای خلــق اســتفاده
میشــود .درمــان بایــد توســط روانپزشــک شــروع شــود .مقــدار و مــدت مصــرف را روانپزشــک
تعییــن مــی کنــد.

بطق ود لالتخا رد یتبقارم دوخ

عالئم دوره افسردگی

روحی

احساس غمگینی که از بین نمیرود
احساس نیاز به گریه کردن بدون دلیل
از دست دادن تمایل و رغبت به همه چیز
عدم لذت بردن از چیزهایی که قبالً لذت
بخش بودند
احساس بی قراری و آشفتگی
از دست دادن اعتماد به نفس
احساس بی ارزشی و ناامیدی
زودرنجی و تحریکپذیری
فکرکردن به خودکشی

رفتار وسواسی (اجبار)
بسیار شاد و مهیج
عصبی و برانگیخته شدن توسط کسانی که
در خوش بینی شما شریک نمیشوند
احساس برتر بودن بیش از اندازه

جسمی

کم شدن اشتها و وزن
مشکل خوابیدن ،بیدار شدن زودتر از موقع
احساس خستگی کامل
یبوست
عدم تمایل به داشتن رابطه جنسی

بی میل یا ناتوان از خوابیدن
پر انرژی
افزایش تمایل به رابطه جنسی

رفتاری

مشکل در شروع و به پایان رساندن کارها،
حتی کارهای روزمره
گریه کردن زیاد و یا احساس نیاز به گریه و
عدم توانایی گریستن
پرهیز از مواجهه با افراد

برنامه ریز یهای بلندپروازانه و غیرواقعی
بسیار فعال و پر جنب و جوش
رفتارهای نامعمول
حرف زدن سریع ،دیگران ممکن است
متوجه صحبت های شما نشوند.
تصمیمات عجوالنه و گاهی با نتایج
مصیبتبار
ولخرجی
احساس صمیمیت زیاد
بروز بیش از حد احساسات

فکری

از دست دادن قدرت فکر کردن مثبت و
امیدوارانه
از دست دادن قدرت تصمیمگیری
مشکل در تمرکز کردن

پر از ایدههای جدید و مهیج
پریدن از یک ایده یه ایده دیگر
شنیدن صداهایی که افراد دیگر نمیشنوند
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بهترین دارو برای من کدام است؟
یــک دارو ممکــن اســت بــرای یــک نفــر مناســب باشــد ولــی در شــخص دیگــری اثــر خوبــی
نداشــته باشــد .امــا معمــوال دارویــی کــه در بیشــتر افــراد موثــر بــوده اســت .بــرای اولیــن تجویــز
انتخــاب میشــود .بــه پزشــک خــود در تعییــن داروی مناســب اعتمــاد کنیــد.

▪

▪بدون دارو چه اتفاقی میافتد؟

داروی تثبیــت کننــده خلــق احتمــال عــود بیمــاری را کــم میکنــد ،امــا هرچــه تعــداد
دورههــای شــیدایی ،بیشــتر باشــد ،احتمــال عــود آن هــم بیشــتر اســت .بــا افزایــش ســن،
احتمــال عــود دورههــا همچنــان ثابــت میمانــد .ممکــن اســت شــما بــرای مــدت طوالنــی
مشــکلی نداشــته باشــید ،امــا همــواره خطــر بازگشــت وجــود دارد.

▪

▪برای چه مدت یک داروی تثبیت کننده خلق باید مصرف شود؟

هیچگاه در برابر درمان
دارویی مقاومت نکنید

بــرای حداقــل دو ســال بعــد از یــک دوره اختــال و تــا پنــج
ســال در حالــت هایــی ماننــد عــود هــای مکــرر ،اســتفاده از
الــکل یــا مــواد مخــدر و داشــتن اســترس در خانــه یــا محــل کار
الزم اســت دارودرمانــی ادامــه یابــد .در صــورت ادامــه داشــتن
مشــکل ،ممکــن اســت بــرای مــدت طوالنیتــری نیــاز بــه
مصــرف دارو باشــد.
در فاصلــه بیــن دورههــای شــیدایی یــا افســردگی ،درمــان
هــای روان شــناختی میتوانــد مؤثــر باشــد.

▪

▪آیا زن مبتال به اختالل دوقطبی میتواند بچهدار شود؟

بایــد هــر برنامــه ای بــرای حاملگــی بــا روانپزشــک در میــان گذاشــته شــود ،بــه ایــن ترتیــب
بــا هــم فکــری هــم ،میتوانیــد بــرای کنتــرل حــاالت روانــی خــود در طــول حاملگــی و پــس از
تولــد نــوزاد برنامهریــزی کنیــد .اگــر بــاردار هســتید ،بهتــر اســت بــرای آگاهــی از نیــاز بــه قطــع
یــا ادامــه مصــرف دارو بــا روانپزشــک خــود مشــورت کنیــد .بایــد خطــر احتمالــی مصــرف دارو
بــرای نــوزاد ،همــراه بــا خطــر احتمــال بازگشــت افســردگی یــا شــیدایی در شــما بررســی شــود.
احتمــال خطــر بــرای نــوزاد در ســه ماهــه اول بــارداری بیشــتر اســت .شــیردهی نیــز بایــد حتمــا
بــا نظــر پزشــک معالــج صــورت گیــرد.

بطق ود لالتخا رد یتبقارم دوخ

چگونه از خودم یا فرد مبتال به اختالل دو قطبی مراقبت کنم؟
تحت نظر گرفتن رفتار شخصی
نشــانههای تغییــر حالــت خــود /بیمــار را یــاد بگیریــد تــا بتوانیــد در موقــع مناســب کمــک
بگیریــد .بــا ایــن کار شــما میتوانیــد از بــروز کامــل عارضــه و یــا بســتری شــدن در بیمارســتان
اجتنــاب کنیــد .نوشــتن حــاالت روانــی روزانــه میتوانــد بــه شــما در ایــن کار کمــک کنــد.

کاهش استرس(تنش)
از شــرایط تنــش زا بپرهیزیــد .پرهیــز کامــل از تنــش غیــر ممکــن اســت بنابرایــن بهتــر
اســت یــاد بگیریــد چگونــه ایــن شــرایط را کنتــرل کنیــد .شــما میتوانیــد از طریــق روش هــای
تمــدد اعصــاب و یــا پیشــنهادهای روانشناســان بــر اســترس خــود غلبــه کنیــد.

افزایش روابط اجتماعی
افســردگی یــا شــیدایی میتواننــد اثــرات نامطلوبــی بــر دوســتان و خانــواده داشــته باشــد.
شــما ممکــن اســت مجبــور بــه بازســازی روابطتــان بعــد از یــک دوره افســردگی یــا شــیدایی
بشــوید .داشــتن حداقــل یــک نفــر کــه بتوانیــد بــه او اعتمــاد کنیــد بســیار مفیــد اســت.
دوســتان و خانــواده نیــاز دارنــد بداننــد کــه چــه اتفاقــی بــرای شــما میافتــد و آن هــا چــه
کاری میتواننــد بــرای شــما انجــام دهنــد.

بهبود فعالیت
ســعی کنیــد زندگــی ،کار ،اســتراحت و روابطتــان بــا دوســتان و خانــواده را متعــادل کنیــد.
در صورتــی کــه بــه انــدازه کافــی اســتراحت نکنیــد یــا هرگونــه استرســی داشــته باشــید ممکــن
اســت دچــار دوره شــیدایی شــوید .بیســت دقیقــه ورزش ،ســه بــار در هفتــه بــرای بهبــود
شــرایط روحــی مفیــد اســت .بــه طــور مرتــب کارهایــی انجــام دهیــد کــه شــما را شــاد کــرده و
بــه زندگــی شــما معنــا ببخشــد.

در مواقع اضطراری چه باید بکنم؟
در شــیدایی شــدید ،شــخص ممکــن اســت حالــت خصمانــه یــا بدگمانــی پیــدا کنــد یــا بــه
صــورت لفظــی و یــا فیزیکــی درگیــر شــود .در افســردگی شــدید ،شــخص ممکــن اســت تصمیــم
بــه خودکشــی بگیــرد .در صورتــی کــه بیمــار بــا نخــوردن و نیاشــامیدن ،کام ـاً از خــود غافــل
شــده باشــد ،ممکــن اســت خــود یــا دیگــران را در شــرایط خطرنــاک قــرار دهــد .ممکــن اســت
از آزار دادن یــا کشــتن خــود حــرف بزنــد ،در همــه ایــن مــوارد بایــد ســریع ًا از مراکــز درمانــی
کمــک بخواهیــد .نــام و شــماره تلفــن یــک شــخص متخصــص قابــل اعتمــاد را داشــته باشــید.
گاهــی بســتری کوتــاه مــدت در بیمارســتان الزم اســت.
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آیا میتوانم از فرزندان خود مراقبت کنم؟
در صورتــی کــه شــما شــیدا یــا افســرده هســتید ،بــه طــور موقــت نمیتوانیــد از کودکانتــان
مراقبــت کنیــد .در ایــن مــدت همســر یــا فــرد دیگــری از خانــواده بایــد ایــن وظیفــه را بــه عهــده
بگیــرد .بهتــر اســت در دوران بهبــودی در ایــن مــورد تصمیــم گیــری کنیــد .وجــود مراقبینــی از
افــراد خانــواده کــه حســاس و فهیــم بــوده و بتواننــد بــا خونســردی و ســازگاری بــه مشــکالت
آن هــا پاســخ دهنــد ،بــرای بچههــا بســیار مفیــد خواهــد بــود .بزرگترهــا میتواننــد بــه
آنــان بفهماننــد کــه چــرا پــدر یــا مــادر آن هــا رفتــار متفاوتــی دارد .ســؤاالت آن هــا بایــد بــا
خونســردی ،بــه درســتی و بــه زبانــی کــه متوجــه شــوند پاســخ داده شــود .آن هــا احســاس
بهتــری خواهنــد داشــت اگــر بــه برنامــه عــادی زندگیشــان بازگردنــد.

چگونه اختالالت دوقطبی را برای کودکان توضیح دهم؟
بچههــای بزرگتــر ممکــن اســت خــود را در بــروز مشــکل مقصــر بداننــد .بایــد آنــان را
مطمئــن ســاخت کــه عامــل ایــن بیمــاری نیســتند و میتواننــد بــه بهبــود آن کمــک کننــد.
هنگامــی کــه بچههــای بزرگتــر وظیفــه مراقبــت از پــدر یــا مــادر بیمــار را برعهــده بگیرنــد ،نیــاز
بــه درک ویــژه و پشــتیبانی عملــی دارنــد.

خودمراقبتی در
افسردگی پس از زایمان
اگــر پــس از زایمــان و بــه دنیــا آمــدن فرزندتــان ایــن جمــات را بــه خــود گفتهایــد
احتمــاال از افســردگی پــس از زایمــان رنــج میبریــد:

▪
▪
▪
▪

▪"اکثــر وقتهــا گریــه میکنــم .نمیتونــم بــه وضــع خــودم و مســئولیتهام
سروســامون بــدم .بــه عنــوان مــادر کامــاً احســاس شکســت میکنــم".
▪"احســاس میکنــم نمیتونــم تصمیمگیــری کنــم .ذهنــم آنقــدر درگیــر افــکار
مشوشــه کــه احســاس میکنــم زود از کــوره در مــیرم .بایــد خوشــحال باشــم
ولــی احســاس بدبختــی میکنــم".
▪"بچــه مــن فقــط گریــه میکنــه و مــن نمیتونــم اونــو آروم کنــم .احســاس
شکســت میکنــم امــا عصبانــی هــم میشــم ،بعــدش بدجــوری احســاس گنــاه
میکنــم .ایــن تقصیــر بچــه نیســت بلکــه تقصیــر منــه"
▪"کامــا اعتمــاد بــه نفســم رو از دســت دادم .خیلــی زشــت بــه نظــر میرســم و
احســاس خیلــی بــدی دارم".

افسردگی پس از زایمان چیست؟
ایــن افســردگی بعــد از زایمــان رخ میدهــد،
افســردگی ممکــن اســت در دوران حاملگــی بــه وجــود
بیایــد ولــی اگــر بعــد از بــه دنیــا آمــدن نــوزاد نیــز ادامــه
پیــدا کنــد ،افســردگی پــس از زایمــان نامیــده میشــود.
عالئــم افســردگی پــس از زایمــان مشــابه افســردگی در
زمــان هــای دیگــر اســت ،ماننــد داشــتن خلــق پائیــن
کــه بــه مــدت حداقــل دو هفتــه بــه طــول مــی انجامــد.
بســته بــهشــدت آن ،شــما ممکــن اســت بــرای مراقبــت
از خــود و یــا نوزادتــان بــا مشــکل مواجــه شــوید .ممکــن

افسردگی پس از زایمان
اغلب در عرض یک یا دو ماه
پس از زایمان شروع میشود
اما ممکن است چند ماه پس
از تولد نوزاد شروع شود.
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اســت کارهــای ســاده و آســان بــرای شــما ســخت و دشــوار بــه نظــر آینــد.
ممکــن اســت احســاس پریشــانی و یــا حتــی احســاس گنــاه کنیــد؛ زیــرا انتظــار داریــد
از داشــتن نــوزاد خوشــحال باشــید .کمکــی کــه نیــاز داریــد بســتگی ب ـه شــدت بیمــاری تــان
دارد .افســردگی پــس از زایمــان خفیــف را میتــوان بــا افزایــش حمایــت از طــرف خانــواده و
دوســتان درمــان کــرد .اگــر احســاس ناخوشــی بیشــتری داریــد بــه کمــک پزشــک خــود نیــاز
خواهیــد داشــت.

چه موقع افسردگی پس از زایمان اتفاق میافتد؟
افســردگی پــس از زایمــان اغلــب در عــرض یــک یــا دو مــاه پــس از زایمــان شــروع
میشــود امــا ممکــن اســت چنــد مــاه پــس از تولــد نــوزاد شــروع شــود .حــدود یــک ســوم از
زنــان مبتــا بــه افســردگی پــس از زایمــان شــروع عالئمشــان در طــول دوران بــارداری اســت و
ایــن عالئــم پــس از زایمــان هــم ادامــه پیــدا میکنــد.

عالئم افسردگی پس از زایمان چیست؟
▪

▪افســردگی :در اکثــر مواقــع شــما احســاس نارضایتــی داریــد و بغــض میکنیــد .ایــن حــاالت
شــما در زمــان خاصــی از روز ،ماننــد صبــح یــا شــب (غــروب) ،ممکــن اســت بدتــر شــود.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪زود رنج شدن
▪خستگی
▪بیخوابی
▪تغییر اشتها
▪لذت نبردن از زندگی
▪از دست دادن عالقه به رابطه جنسی
▪افکار منفی و احساس گناه
▪اضطراب
▪اجتناب از افراد دیگر
▪ناامیدی
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▪

▪افــکار خودکشــی :شــاید افــکار آســیب رســاندن بــه خودتــان را داشــته باشــید .در ایــن
صــورت بایــد از پزشــک خــود کمــک بخواهیــد.

▪

▪روان پریشــی :عالئــم روان پریشــی در تعــداد کمــی از زنــان مبتــا بــه افســردگی شــدید
پیــدا مــی شــود .آن هــا ممکــن اســت صداهایــی بشــنوند کــه دیگــران نمــی شــنوند و یــا
اعتقــادات غیرمعمولــی داشــته باشــند .اگــر ایــن اتفــاق بــرای شــما افتــاد بایــد فـ ً
ـورا کمــک
بخواهیــد.
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آیا زنانی که افسردگی پس از زایمان دارند به کودک خود آسیب میرسانند؟
مــادران افســرده اغلــب نگــران هســتند کــه ممکــن اســت بــه کودکشــان آســیب برســانند،
امــا ایــن اتفــاق بســیار نــادر اســت .گاهــی اوقــات ،بــه دلیــل خســتگی و ناامیــدی مطلــق،
ممکــن اســت احســاس کنیــد کــه میخواهیــد بــه کــودک خــود ضربــه بزنیــد و یــا او را تــکان
دهیــد .بســیاری از مــادران و پــدران گاهــی اوقــات ایــن حــس را دارنــد و ایــن فقــط مخصــوص
کســانی کــه افســردگی پــس از زایمــان دارنــد نیســت .بــا وجــود داشــتن ایــن احساســات ،اکثــر
مــادران هرگــز ایــن کار را انجــام نمیدهنــد .مــادران ،اغلــب نگــران ایــن هســتند کــه اگــر بــه
کســی بگوینــد چــه احساســی دارنــد ،نوزادشــان را از آن هــا مــی گیرنــد پزشــک بــه شــما کمــک
مــی کنــد کــه بهتــر شــوید و بتوانیــد در خانــه از کــودک خــود مراقبــت کنیــد و از آن لــذت ببریــد.

آیا همه پس از بچه دار شدن افسرده میشوند؟
بچــه دار شــدن ،یــک تغییــر بســیار بــزرگ اســت.
داشــتن عواطــف مختلــف کامــا معمــول اســت امــا
همــه بــه افســردگی مبتــا نمیشــوند.

اضطراب و افسردگی
شایعترین مشکالت بهداشت
روانی در دوران بارداری
هستند.

بیــش از نیمــی از مــادران جدیــد احســاس غــم را
تجربــه میکننــد کــه معمــوال ً  3تــا  4روز پــس از تولــد
شــروع میشــود .در ایــن حالــت نوســانات خلــق و خــو،
گریــه کــردن ،زود رنــج شــدن ،خلــق پاییــن و اضطــراب
محتمــل اســت .همچنیــن ممکــن اســت بــه چیزهایــی
بیــش از حــد واکنــش نشــان دهنــد .ایــن حــاالت معمــوال ً در زمانــی کــه کــودک بــه  10روزگــی
مــی رســد متوقــف میشــوند و معمــوال نیــازی بــه درمــان ندارنــد .اگــر ایــن عالئــم ،بیشــتر از 2
هفتــه ادامــه پیــدا کــرد ،مراجعــه بــه مراقــب بهداشــت و یــا پزشــک الزم اســت.
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دیگر مشکالت سالمت روان پیرامون زایمان
اضطــراب و افســردگی شــایعترین مشــکالت بهداشــت روانــی در دوران بــارداری هســتند
کــه از هــر  100زن بــر  15-10نفــر تأثیــر میگذارنــد .بــه افســردگی در دوران بــارداری میتــوان بــه
همــان شــیوه افســردگی پــس از زایمــان کمــک کــرد.

بیماری روانی (سایکوز )پس از زایمان
ایــن یــک نــوع شــدید بیمــاری روانــی اســت کــه پــس از تولــد نــوزاد رخ میدهــد و حــدود
 1نفــر از هــر  1000نفــر زن را مبتــا مــی کنــد .کــه در عــرض چنــد روز یــا چنــد هفتــه پــس از
زایمــان شــروع میشــود .میتوانــد در عــرض چنــد ســاعت توســعه پیــدا کنــد و میتوانــد
تهدیــد کننــده زندگــی باشــد ،بهطــوری کــه نیــاز بــه درمــان فــوری دارد .نشــانههای بســیاری
در ایــن بیمــاری وجــود دارد .خلــق و خــوی مــادر ممکــن اســت بــاال و یــا پاییــن باشــد و اغلــب
نوســانات خلقــی ســریع وجــود دارد .ممکــن اســت اعتقــاد بــه چیزهایــی وجــود داشــته باشــند
کــه واقعــی نیســتند(هذیان) یــا چیزهایــی ببیننــد و یــا بشــنوند کــه وجــود نــدارد (توهــم) .ایــن
بیمــاری همیشــه نیــاز بــه حمایــت ،بســتری وکمکهــای پزشــکی دارد .همــه زنــان مبتــا بایــد
بــه پزشــک و یــا مامــای خــود در ایــن بــاره اطــاع دهنــد .اگــر چــه بیمــاری روانــی (ســایکوز)
پــس از زایمــان یــک بیمــاری جــدی اســت ،اکثریــت قریــب بــهاتفــاق زنــان بهبــودی کامــل را
بــه دســت میآورنــد.
نگرانی در مورد هر نوع بیماری روانی را با باید پزشک در میان گذاشت.

چه چیزی باعث افسردگی پس از زایمان میشود
علــل احتمالــی زیــادی بــرای افســردگی پــس از زایمــان پیشــنهاد شــده اســت .تغییــر بزرگــی
کــه بــا تولــد نــوزاد رخ مــی دهــد ،تغییــرات هورمونــی در مــادر ،مــواردی ماننــد ابتــا قبلــی بــه
مشــکالت ســامت روانــی ،از جملــه افســردگی ،وجــود افســردگی یــا اضطــراب در دوران بــارداری،
رویدادهــای پــر تنــش اخیــر و یــا نداشــتن حمایــت از طــرف خانــواده یــا دوســتان احتمــال
افســردگی پــس از زایمــان را زیــاد مــی کننــد.

آیا میتوان از افسردگی پس از زایمان جلوگیری کرد؟
پیشنهادات زیر می تواند ب ه حفظ سالمتی شما و کودکتان کمک کند.

▪

▪ســعی نکنیــد کــه یــک زن خار قالعــاده باشــید .ســعی کنیــد کمتــر کار کنیــد و مطمئــن
شــوید کــه بیــش از حــد خســته نشــوید.
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▪

▪تــاش کنیــد بــا زنــان دیگــری کــه حاملــه هســتند و یــا بـه تازگــی صاحــب فرزنــد شــدهاند
دوســت شــوید .ممکــن اســت پیــدا کــردن دوســت در زمانــی کــه افســردگی پــس از زایمــان
داریــد ســخت باشــد.

▪

▪داروهــای ضــد افســردگی را بــدون نظــر پزشــک ،قطــع نکنیــد بیشــتر افــرادی کــه داروهــای
ضــد افســردگی را در طــول حاملگــی قطــع میکننــد ،عــود بیمــاری را خواهندداشــت .بایــد
در مــورد خطــر و منفعــت ادامــه درمــان در حاملگــی و شــیر دهــی بــا پزشــک مشــورت
کنیــد.

▪

▪اگــر قبــاً افســردگی داشــتهاید بــا پزشــک خــود و یــا مراقــب بهداشــت خــود در ارتبــاط
باشــید .نشــان ه هــای افســردگی در حاملگــی یــا افســردگی پــس از زایمــان را میتــوان زود
تشــخیص داد.

▪

▪درخواســت کمــک از طــرف دوســتان و یــا اقــوام را قبــول کنیــد .نــوع کمــک و درمانــی کــه
احتیــاج داریــد بســتگی بهشــدت افســردگی پــس از زایمــان شــما دارد .پزشــک بــه شــما
بــرای تصمیــم گیــری در مــورد نــوع درمانتــان کمــک مــی کنــد .بــرای افســردگیهای
شــدیدتر ،ممکــن اســت ،بــه دارو ،همــراه و یــا بــدون مشــاوره نیــاز باشــد .تنهــا تعــداد
معــدودی از زنــان بــرای درمــان افســردگی پــس از زایمــان نیــاز بــه بســتری در بیمارســتان
دارنــد .در ایــن مــورد ،مــادر معمــوالً ،بــه همــراه کــودک خــود در بخــش مخصــوص مــادر
و کــودک بســتری مــی شــود.
کمــک فــوری :اگــر نمیتوانیــد از خــود و یــا کــودک خــود مراقبــت کنیــد و یــا اگــر
ً
فــورا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد.
میخواهیــد بــه خــود آســیب برســانید ،بایــد

چرا درمان مهم است؟
بیشــتر زنــان بــدون هیــچ درمانــی ظــرف  3تــا
 6مــاه بهبــود پیــدا میکننــد .از هــر  4مــادری کــه
افســردگی پــس از زایمــان دارنــد یــک نفــر ،همچنــان
افســرده میمانــد تــا زمانــی کــه فرزنــدش یــک ســاله
شــود .افســردگی پــس از زایمــان میتوانــد تجربــه مــادر
جدیــد بــودن را از بیــن ببــرد ،میتوانــد بــر روی رابطــه
مــادر بــا کــودک و نیــز همســر ،تاثیــر بــدی بگــذارد.
همچنیــن میتوانــد حتــی پــس از پایــان افســردگی بــر
روی رشــد و رفتــار کــودک تأثیــر بگــذارد ،بنابرایــن هرچــه
کمتــر طــول بکشــد ،بهتــر اســت.

افسردگی پس از زایمان
میتواند تجربه مادر جدید
بودن را از بین ببرد
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چه درمان هایی در دسترس هستند؟
▪

▪روان درمانی

صحبــت کــردن در مــورد احساســاتتان ،هرچقــدر هــم افســرده باشــید میتوانــد مفیــد
باشــد .گاهــی اوقــات ،بیــان احساســات بــه کســی کــه بــه شــما نزدیــک اســت ســخت اســت.
صحبــت کــردن بــا یــک مشــاور آمــوزش دیــده و یــا یــک روان شــناس میتوانــد آســانتر و
تســکین دهنــده باشــد.

▪

▪دارو درمانی

اگــر افســردگی شــما شــدیدتر اســت ،یــا اینکــه بــا حمایــت و یــا رواندرمانــی بهبــود نیافتــه
اســت ،یــک داروی ضــد افســردگی بــه شــما کمــک خواهــد کــرد .انــواع مختلفــی از داروهــای
ضــد افســردگی وجــود دارد .ایــن داروهــا اعتیــاد آور نیســتند و همــه آن هــا میتواننــد در
افســردگی پــس از زایمــان اســتفاده شــوند ،امــا برخــی از آن هــا در شــیر دهــی امنتــر از
دیگــری هســتند .حداقــل  2هفتــه طــول میکشــد تــا تاثیــر ایــن داروهــا ظاهــر شــود و
مصــرف آن هــا بایــد بــرای حــدود  6مــاه پــس از شــروع بهبــود یــا ادامــه یابــد.

آیا داروهای ضد افسردگی در شیردهی امن هستند؟
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه پزشــک شــما میدانــد کــه شــما در حــال شــیردهی هســتید.
بــرای بســیاری از ایــن داروهــا ،شــواهدی در مــورد ایجــاد مشــکل ،در نــوزادان شــیرخوار موجــود
نیســت .بنابرایــن تغذیــه بــا شــیر مــادر بــا نظــر پزشــک ،معمــوال ً امــکان پذیــر اســت.

خودمــراقبتی
در سایکـــوز

«

تقریبــ ًا  14ســالم بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد .خانــواده خوبــی داشــتم ،در مدرســه
موفــق بــودم و گروهــی از دوســتان خــوب داشــتم .زندگــی خوبــی داشــتم هرچنــد
مــادرم میگویــد نمیتوانســتم اســترس را بــه خوبــی مدیریــت کنــم .قبــل از امتحــان هــا
دچــار اســترس شــدید میشــدم .وقتــی عمویــم در تصــادف از دنیــا رفــت بــرای مــن خیلــی
ســنگین بــود .بــرای مــدت طوالنــی حالــم خــوب نبــود .بعــد ناگهــان دیگــر ناراحــت نبــودم.
خیلــی عجیــب و غریــب بــود .فکــر میکــردم افــرادی از طریــق امــواج رادیویــی زندگــی مــن را
کنتــرل میکننــد .فکــر میکــردم کنترلــم را بــر بدنــم از دســت داده ام و حتــی فکــر میکــردم
بدنــم عجیــب و غریــب شــده .دیگــر نمیتوانســتم مدرســه را تحمــل کنــم .معلمــم کــه متوجــه
رفتــار عجیبــم شــده بــود بــا مــادرم صحبــت کــرد .نمیتوانســتم بخوابــم و حتــی از بیــرون
رفتــن میترســیدم .نمیخواســتم بــه روانپزشــک مراجعــه کنــم چــون فکــر میکــردم در مــوردم
قضــاوت منفــی میکننــد .فکــر میکــردم تــوی بیمارســتان روانــی زنجیــرم میکننــد .امــا وقتــی
مراجعــه کــردم دیــدم آنطــور هــم نبــود .بایــد چنــد دارو را مصــرف میکــردم .داروهــا عوارضــی
داشــتند ولــی حالــم خیلــی بهتــر شــد».

سایکوز یا روانپریشی چیست؟
مــردم معمــوال ً نگــران ایــن هســتند کــه وقتــی
اســترسهای زندگــی زیــاد میشــود و یــا گیــج یــا
عصبانــی هســتند دیوانــه بشــوند ،امــا چنیــن اتفاقــی
بســیار نــادر اســت .جنــون یــا روانپریشــی زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه افــکار فــرد چنــان مختــل شــود کــه ارتبــاط
خــود را بــا واقعیــت از دســت بدهــد مث ـاً فــرد چیزهایــی
را ببینــد یــا بشــنود کــه وجــود نداشــته باشــند یــا افــکاری
داشــته باشــد کــه بــا واقعیــت همخوانــی ندارنــد.

هذیان یعنی باورهای
بسیار قوی که فرد به آن
ها اعتقاد دارد ولی بقیه
افراد متوجه درست نبودن
آن ها می شوند.
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کلمــه ســایکوز (روانپریشــی) بــرای توصیــف شــرایطی بــه کار م ـیرود کــه ذهــن یــا روان
فــرد در وضعیتــی قــرار مــی گیــرد کــه موجــب از بیــن رفتــن ارتبــاط وی بــا واقعیــت میشــود.
کســی کــه بــه ایــن اختــال مبتالســت اغلــب اوقــات افــکار و تجــارب غیرمعمــول و ناخوشــایندی
را تجربــه میکنــد کــه ممکــن اســت فــرد را بــه شــدت بترســانند .ایــن افــکار ممکــن اســت
آنقــدر آرام پیشــرفت کننــد کــه تنهــا نزدیــکان و اعضــای خانــواده ،متوجــه آن هــا شــوند بیمــار
ممکــن اســت ایــن نشــانهها را داشــته باشــد:

▪

▪باورهــای غیــر معمــول کــه بــه آن هــا هذیــان میگوینــد :باورهــای بســیار قــوی کــه بقیــه
افــراد متوجــه درســت نبــودن آن هــا میشــوند .بــه عنــوان مثــال فــرد ممکــن اســت فکــر
کنــد بقیــه علیــه او توطئــه میکننــد یــا توســط تلویزیــون جاسوســی او را میکننــد .فــرد
ممکــن اســت بــاور داشــته باشــد کــه قدرتهــای خاصــی دارد مثـاً پیامبــر اســت .در ایــن
حالــت شــخص چنــان بــه عقایــد خــود مطمئــن اســت کــه بحثهــای منطقــی نمیتوانــد
تغییــری در آن هــا ایجــاد کنــد.

▪

▪اختــال در فکــر ،تفکــر گیــج و مبهــم (ســردرگمی) :فــرد دچــار روانپریشــی نمیتوانــد بــه
خوبــی فکــر کنــد ،تنــد تنــد حــرف میزنــد و بقیــه نمیتواننــد متوجــه بشــوند کــه او چــه
میگویــد .در ایــن حالــت افــکار وی مبهــم میشــوند.

توهم یعنی فرد ممکن
است چیزهایی را ببیند،
بشنود ،یا لمس کند یا
بویی را حس کند که وجود
خارجی ندارند.

▪توهــم یــا تجــارب غیرعــادی :فــرد ممکــن اســت
▪
چیزهایــی را ببینــد ،بشــنود ،یــا لمــس کنــد یــا بویــی را
حــس کنــد کــه وجــود خارجــی ندارنــد .شــایعترین نــوع
توهــم ،شــنیدن صداهایــی اســت کــه وجــود ندارنــد .توهــم
بــرای افــراد مبتــا بــه روانپریشــی واقعــی هســتند و فــرد
ممکــن اســت خیلــی بترســد .شــخص چیزهایــی را میبینــد،
حــس میکنــد ،میچشــد یــا بــه مشــامش میرســد کــه
وجــود ندارنــد ..هــر مــزه و هــر بــو ممکــن اســت بــد و یــا
حتــی مســموم تلقــی شــود.

▪

▪تغییــرات خلقــی :در ســایکوز تغییــرات خلقــی شــایع اســت و ممکــن اســت شــخص بــه طور
غیــر معمــول احســاس غمگینــی و یــا هیجــان کنــد .افــراد مبتــا از نظــر هیجانــی دلمــرده
بــه نظــر میرســند (کمتــر از قبــل احســاس میکننــد) و نســبت بــه اطرافیــان هیجــان
کمتــری نشــان میدهنــد.

▪

▪رفتــار تغییــر یافتــه :رفتــار فــرد در هنــگام ســایکوز نســبت بــه رفتــار معمولــش تغییــر
میکنــد .ممکــن اســت بســیار فعــال و یــا بیحــال باشــد ،بــه طــوری کــه مثــاً" تمــام
روز را در گوش ـهای بنشــیند .غالب ـ ًا ایــن تغییــرات رفتــاری همــراه بــا عالئمــی اســت کــه در

زوـــکیاس رد یتبقارــمدوخ

بــاال توضیــح داده شــد .بــرای مثــال شــخصی کــه معتقــد اســت در معــرض خطــر قــرار
دارد ،ممکــن اســت بــه پلیــس زنــگ بزنــد؛ یــا کســی کــه معتقــد اســت پیغمبــر شــده
اســت ،احتمــال دارد روزهــا در خیابــان بــه موعظــه مــردم بپــردازد .عالئــم در افــراد مختلــف
تفاوتهایــی دارد و ممکــن اســت در طــی زمــان تغییــر کنــد.
ایــن افــکار و تجــارب عجیــب بــر عملکــرد فــرد در زندگــی و محــل کار و روابطــش بــا
خانــواده و دوســتان تأثیــر منفــی میگــذارد .تمرکــز فــرد از بیــن مـیرود و نمیتوانــد از زندگــی
لــذت ببــرد .ایــن افــکار و تجــارب منفــی ممکــن اســت بــر اشــتها و خــواب فــرد نیــز تأثیــر
منفــی بگذارنــد.

سایکوزدر چه سنی ممکن است رخ بدهد؟
ایــن اختــال در همــه ســنین ممکــن اســت بــروز کنــد هرچنــد معمــوال ً تــا ابتــدای جوانــی
کمتــر دیــده میشــود .ســایکوز بــرای بــار اول بیشــتر در افــراد جــوان اتفــاق میافتــد .حــدود
ســه نفــر از هــر صــد نفــر دورهای از ســایکوز را تجربــه میکننــد و ایــن میــزان بســیار بیشــتر از
شــیوع دیابت(بیمــاری قنــد) اســت .غالــب بیمــاران از ایــن دوره بیمــاری رهایــی پیــدا میکننــد.
ســایکوز ممکــن اســت بــرای هــر کســی اتفــاق بیفتــد و مثــل هــر بیمــاری دیگــری میتوانــد
درمــان شــود.

چه چیزی باعث ایجاد روانپریشی میشود؟
در فــردی کــه دچــار روان پریشــی مــی شــود ممکــن اســت ،ســایکوز ،عالمــت یــک بیمــاری
زمین ـهای دیگــر باشــد .تشــدید ایــن اختــال ممکــن اســت بعــد از وقایــع اســترسآور زندگــی
ماننــد از دســت دادن یکــی از نزدیــکان ،برخــی بیمار یهــای جســمی ماننــد عفونتهــای
شــدید ،اســتفاده از مــواد مخــدر ماننــد حشــیش و یــا بیمار یهــای شــدید روانــی مثــل
اســکیزوفرنی و یــا دوقطبــی بــروز کنــد.
شــواهدی وجــود دارنــد کــه نشــان میدهنــد روانپریشــی از ترکیــب عوامل زیستشــناختی
و روانشــناختی ایجــاد میشــود .افــراد مســتعد ممکــن اســت بــدون دخالــت عامــل محیطــی
مشــخصی و یــا در پاســخ بــه اســترس ،ســوء مصــرف مــواد یــا تغییــرات اجتماعــی دچــار ایــن
نشــانههاشــوند .علــت اولیــن دوره روانپریشــی معمــوال ً مشــخص نیســت.

سایکوز ناشی از مواد
اســتفاده از مــواد مخــدری همچــون شیشــه ،حشــیش و ســایر مــواد و نیــز تــرک آن هــا
مــی توانــد بــا ظهــور عالئــم ســایکوز مرتبــط باشــد .گاهــی ایــن عالئــم پــس از رفــع اثــر آن
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مــاده از بیــن میرونــد .در مــوارد دیگــر ،بیمــاری ممکــن اســت طوالنــی شــود یــا پــس از تــرک
مــواد تظاهــر نمایــد.

▪

▪اسکیزوفرنیا

اســکیزوفرنیا بــه ســایکوزی اطــاق میشــود کــه تغییــرات رفتــاری و عالئــم آن حداقــل
شــش مــاه طــول بکشــد .عالئــم و طــول مــدت بیمــاری از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت اســت.

▪

▪اختالل دوقطبی

اختــال دوقطبــی ،اختــال خلقــی اســت کــه در جریــان آن شــخص بــه طــور متنــاوب
دچــار خلــق باال(شــیدایی) و یــا پایین(افســردگی) میشــود .بیمــار ممکــن اســت بیــش از حــد
هیجــانزده شــود و یــا خوشــحال باشــد و فکــر کنــد کــه فــرد بســیار متشــخص و مهمــی اســت
و یــا بیــش از حــد غمگیــن یــا تحریــک پذیــر باشــد.

▪

▪افسردگی روانپریشانه

ایــن اختــال بــه صــورت افســردگی شــدید همــراه بــا عالئــم ســایکوز مشــخص میشــود
بــه صورتــی کــه هیــچ دورهای از شــیدایی یــا خلــق بــاال حیــن بیمــاری اتفــاق نیفتــاده باشــد.
ایــن نکتــه تفــاوت ایــن بیمــاری بــا اختــال دوقطبــی میباشــد.

چرا کمک زودرس به فرد خیلی اهمیت دارد؟
کمــک زودرس شــامل تشــخیص ســایکوز در زودتریــن زمــان ممکــن و پیــدا کــردن درمــان
اســت .اغلــب تاخیــری طوالنــی قبــل از شــروع درمــان در اولیــن حملــه بیمــاری روانپزشــکی
صــورت میگیــرد .هرچــه بیمــاری دیرتــر درمــان شــود ،تأثیــر منفــی بیشــتری بــر روابــط،
خانــواده ،تحصیــل و کار بیمــار خواهــد گذاشــت .مشــکالت
دیگــری هــم ممکــن اســت روی دهــد؛ مثــل بیــکاری،
هر چه سایکوز زودتر
افســردگی ،اســتفاده از مــواد مخــدر و صدمــه زدن بــه خــود
یــا دیگــران یــا قانونشــکنی .بــه عــاوه تأخیــر در درمــان
تشخیص و تحت درمان
ممکــن اســت منجــر بــه عــدم بهبــودی کامــل شــده و یــا
قرار گیرد ،نتیجه بهتری
ســیر بهبــودی بیمــاری را آهســتهتر کنــد .بــه عبــارت دیگــر
عاید میشود.
تأخیــر در درمــان ممکــن اســت موجــب تشــدید عالئــم و یــا
حتــی مقــاوم شــدن بیمــاری بــه دارو شــود.
هــر چــه ســایکوز زودتــر تشــخیص داده شــود و تحــت درمــان قــرار گیــرد ،نتیجــه بهتــری
عایــد میشــود.

زوـــکیاس رد یتبقارــمدوخ

درمان شامل چه مراحلی است؟
مرحلــه نخســت درمــان ،ارزیابــی اســت کــه بــه وســیله مصاحبــه توســط متخصــص
بهداشــت روان ،پزشــک عمومــی دوره دیــده یــا روانپزشــک انجــام مــی شــود .متخصــص ،زمانی
را بــرای شــناخت فــرد صــرف کــرده و بــا خانــواده و بــا دوســتان وی نیــز صحبــت میکنــد.
معمــوال ً آزمایشهــای خونــی و رادیوگرافــی بــرای رد علــل فیزیکــی عالئــم انجــام میشــود.
اطالعــات بــه دســت آمــده از فــرد مبتــا بــه ســایکوز ،خانــواده و دوســتانش بــه همــراه نتایــج
آزمایشهــا ،نظراتــی دربــاره نــوع ســایکوز ،دلیــل آن و ایــن کــه چگونــه میتــوان بــه بهتریــن
نحــو بــه فــرد کمــک کــرد ،فراهــم م ـیآورد .بعضــی اوقــات ،عالئــم ســایکوز ســریع ًا برطــرف
میشــوند و افــراد بالفاصلــه بــه زندگــی طبیعــی بــاز میگردنــد .ولــی در مــورد بعضــی از افــراد
ممکــن اســت بیمــاری هفتههــا و یــا شــاید ماههــا طــول بکشــد.

درمان دارویی
دارودرمانــی بــرای ســایکوز روش درمانــی محــوری اســت و در کنــار ســایر درمــان هــا
نقــش اساســی در بهبــود و کاهــش دوره ســایکوز و جلوگیــری از حمــات بعــدی دارد .داروهــای
مختلفــی وجــود دارنــد کــه در کاهــش عالئــم ســایکوز و اضطــراب و ناراحتیهــای دیگــر ناشــی
از ایــن عالئــم بســیار مؤثــر هســتند.
جزئیــات در مــورد نــوع و نحــوه مصــرف داروهــا توســط روانپزشــک تعییــن میشــود و
اگــر عــوارض جانبــی بــه وجــود آیــد ممکــن اســت الزم باشــد نــوع دارو و یــا مقــدار مصــرف آن
تغییــر پیــدا کنــد و یــا از داروهــای دیگــری بــرای رفــع عــوارض اســتفاده شــود .مهمتریــن نکتــه
آن اســت کــه در درمــان ســایکوز مصــرف دارو نقــش کلیــدی دارد و دارو نبایــد خودســرانه قطــع
شــود .بهتــر اســت حتــی در صــورت عــدم بهبــودی یــا وجــود عــوارض دارویــی نیــز ایــن مــوارد
را بــا پزشــک معالــج در میــان بگذاریــد.

مشاوره و رواندرمانی
از روشهــای متفــاوت مشــاوره و رواندرمانــی متناســب بــا شــرایط فــرد و مرحلــۀ بیمــاری
اســتفاده میشــود .فــرد مبتــا بــه عالئــم حــاد ســایکوز ممکــن اســت تنهــا بخواهــد بدانــد
آیــا کســی وجــود دارد کــه بتوانــد تجربیــات او را درک کنــد و بــه او اطمینــان بدهــد کــه بهبــود
خواهــد یافــت یــا نــه؟ یــا وقتــی کــه بهبــودی نســبی حاصــل میشــود ،ممکــن اســت شــخص
بپرســد کــه :چــرا مــن بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدم؟ و بخواهــد راههــای عملــی بــرای جلوگیــری
از حملههــای بعــدی را بیامــوزد .کنتــرل اســترس و تشــخیص بــه موقــع نشــانههای هشــدار
دهنــده میتوانــد یکــی از راههــای عملــی بــرای جلوگیــری از حمــات آینــده باشــد .مشــاوره و
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یــا رواندرمانــی میتوانــد بــه صــورت فــردی یــا گروهــی انجــام گیــرد .کمــک و درمــان عملــی
ممکــن اســت مربــوط بــه مســائل روزمــره زندگــی باشــد ماننــد برگشــت بــه ســرکار یــا مدرســه
یــا گرفتــن جایــی بــرای زندگــی.

خوشــبختانه امــروزه ارائــه آمــوزش بــه بیمــاران و خانوادههــا در مــورد نشــانههای
بیمــاری ،بازگشــت بیمــاری ،شــیوه اســتفاده از داروهــا و چگونگــی مدیریــت مــوارد اورژانســی در
بســیاری از مراکــز درمانــی کشــور انجــام میشــود.

چه موقع باید بستری کردن در بیمارستان را مد نظر داشت؟
بســتری کــردن اجــازه میدهــد تــا عالئم،کاملتــر ارزیابــی شــوند ،بررس ـیهای الزم انجــام
شــود و شــروع درمــان تســهیل گــردد .در مــواردی کــه عالئــم ســایکوز ،شــخص یــا افــراد دیگــر
را در معــرض خطــر قــرار میدهــد بــه طــور معمــول بســتری شــدن در بیمارســتان بــه عنــوان
اقــدام اولیــه در نظــر گرفتــه میشــود .بــرای مثــال وقتــی شــخص بــه طــور جــدی میخواهــد
دســت بــه خودکشــی بزنــد یــا بــه کســی آســیبی برســاند ،بســتری کــردن ،عــاوه بــر ایــن کــه
ارزیابــی و درمــان را ممکــن میســازد ،ایــن اطمینــان را ایجــاد میکنــد کــه شــخص و اطرافیــان
او در امــان هســتند.

خودمراقبتی در
اختاللهای شبهجسمی
وقتــی ســرفه یــا عطســه میکنیــم احتمــاال برایمــان تنهــا حساســیت فصلــی یــا ســرما
خوردگــی مطــرح اســت ،امــا بــرای بســیاری از افــراد ایــن عالئــم ،نشــانه بیمــاری هــای خطرناکی
هســتند و حتــی تخصصیتریــن آزمایشهــای پزشــکی نیــز نمیتوانــد آن هــا را متقاعــد کنــد
کــه اینطــور نیســت .بــه مثــال هــای زیــر توجــه کنیــد:

الف

«درد امانمــو بریــده .از کتــف و گــردن بگیریــد تــا زانــو و لگنــم درد میکنــه .اغلــب
تــرش میکنــم .ادرارم هــم گاهــی میســوزه» ایــن درد و ســوزشها را بــا تعــداد
زیــادی عکــس رادیوگرافــی و اســکن و برگههــای آزمایــش و نظریــه پزش ـکهای مختلــف شــهر
از ایــن مطــب بــه آن مطــب میبــرد.

ب

را کارکنــان اورژانــس بیمارســتان میشناســند .هــر چنــد وقــت یکبــار شــوهرش،
سراســیمه او را بــه اورژانــس مــیآورد .خانــم ب .معمــوال ً زمانــی کــه بــا همســرش
بــر ســر موضوعــی مهــم بــه نتیجــه نمیرســند بــه زمیــن میافتــد ،حرکاتــی شــدید و خشــن
در دســت و پاهایــش بــروز میکنــد .چشــمهایش بســته
میشــوند و صدایــی نالــهماننــد از حنجــرهاش خــارج
میشــود .کارکنــان بیمارســتان اوایــل بــه خانــم ب .توجــه
در اختالل شبهجسمی ،فرد
میکردنــد .حــاال معمــوال ً او را در ســالن بیمارســتان قــرار
بر این باور است که یک
میدهنــد .مایعــی بیرنــگ زیــر پوســتش تزریــق میکننــد
و گاهــی درگوشــی بــا هــم حرفهایــی رد و بــدل میکننــد
بیماری یا بدشکلی وجود
و پوزخنــدی میزننــد.
دارد علیرغم اینکه در

ج

و همســرش هــم ماجراهایــی دارنــد .آقــای ج .هــر از
چنــدی میترســد مبــادا بــه بیمــاری پــدرش مبتــا
شــده باشــد .خانــم د .هــم معتقــد اســت بینــی و گونــه
بدشــکلی دارد امــا کســی او را جــدی نمیگیــرد.
این ها نمونه هایی از اختالالت شبه جسمی هستند.

واقعیت اینگونه نیست.
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تعریف اختالل شبهجسمی
در اختــال شبهجســمی ،فــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه یــک بیمــاری یــا بدشــکلی در او
وجــود دارد علیرغــم اینکــه در واقعیــت اینگونــه نیســت .بــه عبــارت دیگــر ،در فــرد مبتــا
بــه ایــن اختــاالت ،عالئــم روانشــناختی خــود را بــهصــورت عالئــم بیمار یهــای جســمی نشــان
میدهنــد .همیــن مفهــوم گاهــی بــه صورتــی غیرحرف ـهای بیــان میشــود« :از اعصابــه .چیــزی
نیســت» .ســابقه مادامالعمــر «بیمــاری» معمــوال ً در ایــن بیمــاران دیــده میشــود .پزشــکان
از نامهــای متفاوتــی بــرای حالتهــای مختلــف ایــن دســته از مشــکالت اســتفاده میکننــد،
امــا در اینجــا مــا همــه را شبهجســمی مینامیــم .نامــی کــه بــرای خانــوادۀ ایــن اختــاالت بــه
کار مـیرود.
ایــن اختاللهــا ،عمومـ ًا وضعیتــی طــول کشــیده و مزمــن همــراه بــا شــکایتهای متعــدد
جســمی هســتند کــه ممکــن اســت ســالها ادامــه داشــته باشــند و منجــر بــه ناتوانــی و اختــال
در فعالیتهــا و امــور روزانــه شــوند.
معموال ً چنین جمالتی را از این افراد میشنویم:
» »"میدونم که دارم میمیرم ،مطمئنم که میمیرم ،میتونم حسش کنم".
» »"دردم از بیــن نرفتــه بــه دکتــر مراجعــه کــردم ،اول ســونو شــدم چیــزی نشــون نــداد ،بعــد
سیتیاســکن و هفتــه قبــل هــم ام آر آی .بــه دکتــرم گفتــم مــن بایــد آندوســکوپی بشــم
حتمـ ًا یــه چیزیــم هســت".
» »"دکتــر میگــه چیــزی نیســت ولــی مــن میدونــم کــه دارم میمیــرم اونــام میخــوان
کــه نفهمــم"
در ایــن اختــاالت فــرد در حقیقــت از مشــکلی روانشــناختی رنــج میبــرد ،امــا مشــکل
خــود را بـه صــورت یــک عالمــت جســمی تجربــه یــا بیــان میکنــد .بهطــور کلــی ایــن بیمــاران
آســتانه تحمــل کمتــری جهــت ناخوش ـیهای جســمی دارنــد .از طرفــی گاهــی فــرد بــه شــکل
ناخــودآگاه جهــت دور شــدن از وظایــف و مشــکالت آزاردهنــده و ســخت ،نقــش بیمــاری را بــر
میگزینــد .بهعنــوان مثــال تصــور کنیــد در خیلــی از خانوادههــا افــراد خانــواده نمیپذیرنــد
کــه کســی از افســرده بــودن شــکایت کنــد و مثــا وظایــف روزمــره خــود را انجــام ندهــد و ان
را بــه حســاب تنبلــی میگذارنــد ،امــا خیلــی ســادهتر میپذیرنــد کــه او بــه علــت کمــردرد
برخــی کارهــا را انجــام ندهــد .جسمانیســازی گاهــی میتوانــد تظاهــر دیگــری از اختــاالت
روانپزشــکی باشــد کــه اختــاالت افســردگی و اضطرابــی شــایعترین آن هــا هســتند.
بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن امــر تمــارض نیســت؛ زیــرا بیمــار در مــورد فرآینــدی کــه طــی آن
عالئــم آشــکار میشــود ،آگاهــی نــدارد و نمیتوانــد آن هــا را برطــرف کنــد و حقیقتـ ًا بــه دلیــل

مسجهبش یاهلالتخا رد یتبقارمدوخ

ایــن عالئــم دچــار عــذاب میشــود .نبایــد فرامــوش کنیــم تولیــد نشــانهها در ایــن اختــاالت
ارادی نیســت و نبایــد بیمــار را ماننــد کســی کــه «ادا در م ـیآورد» دیــد .بنابرایــن هیــچ زمــان
بــا جمالتــی ماننــد «اینــا فقــط تــو ذهنتــه» بــا بیمــاری چــون خانــم الــف .روبـهرو نشــوید .درد
یــا فلــج در اختــاالت شبهجســمی بــرای بیمــار «واقعــی» اســت .ایــن نــوع اختــاالت معمــوال ً
قبــل از ســن ســی ســالگی رخ میدهنــد و بیشــتر در زنــان قابــل مشــاهده انــد تــا مــردان.
افــراد مبتــا بــه ایــن اختــاالت در دو دســته کلــی قــرار میگیرنــد .گــروه اول افــرادی
هســتند کــه بــه دنبــال اطالعــات و اطمینانبخشــی دائــم هســتند .ایــن گــروه در کتابهــا،
مجــات و اینترنــت بــه دنبــال عالئــم بیمــاری خــود میگردنــد ،مرتبــا بــه پزشــک مراجعــه
میکننــد و آزمایــش هــا و تســتهای تشــخیصی متعــددی انجــام میدهنــد و معمــوال بــا
وجــود نتایــج منفــی در ایــن آزمایــش هــا و تســت هــا بــه ایــن کار خــود ادامــه میدهنــد.
گــروه دوم رفتارهــای اجتنابــی دارنــد .ایــن گــروه از مراجعــه بــه پزشــک،مشــاهده برنامههــای
پزشــکی تلویزیــون و حتــی فعالیتهــای جســمی کــه بــاور دارنــد باعــث بدتــر شــدن حالشــان
میشــود اجتنــاب میکننــد .هــر دو نــوع ایــن رفتارهــا غیــر مفیــد هســتند و ســبب از بیــن
رفتــن اضطــراب فــرد نمیشــوند.
عالئــم ایــن بیمــاران بــه میــزان زیــادی روی روابطشــان اثــر میگــذارد و ســبب مراجعــه آن
هــا بــه پزشــک و مشــاور یــا مصــرف دارو میشــود .هــر نــوع عالمــت جســمانی ممکــن اســت
در جریــان ایــن گــروه بــزرگ از اختــاالت توســط فــرد تجربــه شــود یــا گــزارش شــود .نمونـهای
از ایــن نشــانهها در زیــر آورده شــده اســت:
عالئم گوارشی:
استفراغ ،دردشکم ،مشکل بلع ،تهوع ،نفخ ،اسهال
عالئم قلبی:
تنگی نفس ،تپش قلب ،دردقفسه سینه
عالئم عضالنی اسکلتی:
درد دست ها ،پاها ،مفاصل ،پشت و کمر
عالئم مغزی:
سر درد ،سرگیجه ،ضعف حافظه ،مشکالت دید ،فلج یا ضعف ماهیچه
عالئم مربوط به دستگاه ادراری_ تناسلی:
درد به هنگام ادرار ،کاهش میل جنسی ،مقاربت دردناک ،ناتوانی جنسی
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چه زمانی باید شک کنیم که دچار اختالل شبهجسمی هستیم؟
ایــن تشــخیص بایــد حتمــ ًا توســط پزشــک مطــرح شــود .همچنیــن هــر بیمــاری کــه
نشــانهها و عالئــم جســمی دارد ،حتمــ ًا بایــد بــا دقــت معاینــه شــود .پــس ،اولیــن توصیــه
پرهیــز از خوددرمانــی و یــا خودتجویــزی آزمایشهــا و روشهــای تشــخیصی اســت .هیــچ
زمانــی از هیــچ پزشــکی نخواهیــد کــه بــرای شــما ،بــدون دلیــل یــک روش آزمایشــگاهی یــا
تصویربــرداری درخواســت کنــد.

درمان اختالالت شبه جسمی

▪

▪رواندرمانی:

بــه زبــان ســاده آنچــه باعــث میشــود کــه فــرد دچــار ایــن مشــکل شــود ،آن اســت کــه
نمــی توانــد هیجانــات خــود را بهخوبــی بیــان کنــد ،در نتیجــه رواندرمانــی ،مثــا تقویــت
مهارتهــای اجتماعــی میتوانــد بــه افــراد کمــک کنــد تــا بهتــر بتواننــد هیجانــات خــود را
مدیریــت نماینــد .ایــن نــوع از درمــان مســتلزم کار کــردن بــا یــک مشــاور حرف ـهای اســت.

▪

▪دارو درمانی:

داروی اختصاصــی بــرای درمــان ایــن اختــال وجــود نــدارد .در درمــان ایــن اختــال توجــه
بــه درمــان اختاللهــای همزمــان همچــون افســردگی و اضطــراب حائــز اهمیــت اســت .بــا
وجــودی کــه داروی اختصاصــی وجــود نــدارد امــا درمــان اضطــراب و افســردگی بــه میــزان
زیــادی بــه کاهــش مشــکالت بیمــار کمــک میکنــد.

کجا میتوانم کمک بیشتری در این مورد بگیرم؟

▪

▪روانپزشــک یــا پزشــک عمومــی بهتریــن کســانی هســتندکه میتوانیــد بــا آن هــا صحبــت
کنیــد .آن هــا ممکــن اســت رواندرمانــی یــا مصــرف دارو را بــه شــما تجویــز کننــد .از
مصــرف خودســرانه دارو یــا انجــام بــدون دلیــل آزمایــش و عکسبــرداری بپرهیزیــد .ســعی
کنیــد تحــت نظــر یــک پزشــک باشــید .زود امیــد خــود را از دســت ندهیــد ،و حتــی عــدم
بهبــودی خــود را بــا پزشــک معالــج خودتــان در میــان بگذاریــد.

▪

▪اگــر آنقــدر مضطــرب شــدهاید کــه از آســیب رســاندن بــه خودتــان تــرس داریــد هرچــه
زودتــر بــا پزشــک خــود مالقــات کنیــد و بــه او بگوییــد کــه چــه احساســی داریــد.

خودمراقبتی در
اختالل انطباقی
اختالل سازگاری چیست؟
ورشکســتگی ،شــروع تحصیــل در دانشــگاه ،بچ ـهدار شــدن و یــا ابتــا بــه یــک بیمــاری
جــدی ،مثالهایــی از شــرایط ســخت زندگــی هســتند .معمــوال ً مــردم پــس از چنــد مــاه بــا ایــن
شــرایط کنــار میآینــد .امــا اگــر ایــن دوره طوالنــی شــود ،و یــا ناراحتــی زیــادی بــه همــراه داشــته
باشــد ،احتمــاال ً مشــکالت ســازگاری پیــش روی ماســت .اختــال ســازگاری دو نــوع حــاد (کمتــر
از شــش مــاه طــول میکشــد) و مزمــن (بیــش از شــش مــاه طــول میکشــد) دارد.
در صــورت ابتــا بــه ایــن اختــال ،ممکــن اســت
اضطــراب ،افســردگی و حتــی افــکاری در مــورد مــرگ و
خودکشــی را تجربــه کنیــد ،کارهــای روزانهتــان تحــت تأثیــر
قــرار گیــرد ،و یــا تصمیمهــای ناگهانــی و بــدون برنامــه
بگیریــد کــه ممکــن اســت عواقــب بــدی بــه همــراه داشــته
باشــد.
بنابرایــن درمــان مشــکالت ســازگاری میتوانــد بــه شــما
کمــک کنــد تــا بــا شــرایط جدیــد کنــار بیاییــد.
هنــگام بــروز مشــکالت ســازگاری چــه نشــانههایی را
تجربــه میکنیــم؟

در صورت ابتال به مشکالت
سازگاری ،ممکن است
دچار احساس اضطراب،
افسردگی و حتی افکاری
در مورد مرگ و خودکشی
شوید.

نشانههای روانی:
احساســاتی ماننــد غــم و انــدوه ،ناامیــدی ،نگرانــی ،افســردگی و شکســت ،لــذت نبــردن از
کارهــا ،گریــان بــودن ،عصبــی بــودن ،بیقــرار و مضطــرب بــودن ،مشــکالت خــواب ،کاهــش
تمرکــز در انجــام کارهــا ،افــکاری راجــع بــه آســیب زدن بــه خــود
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نشانههای رفتاری:
خشــونت ،رانندگــی پرخطــر ،نادیــده گرفتــن سررســید اقســاط و ســایر تعهــدات مالــی،
فاصلــه گرفتــن از خانــواده و دوســتان ،غیبتهــای گهــگاه از محــل کار و تحصیــل ،تخریــب امــوال
و داراییهــا

چگونه این احساسات و رفتارها خودشان را در زندگی نشان میدهند؟
ممکن است:
۱.۱حال و حوصله نداشته باشید.
۲.۲از همسر و فرزندان خود فاصله بگیرید.
۳.۳با اقوام و دوستان خود کمتر رفتوآمد کنید.
۴.۴سرکار نروید یا زیاد غیبتکنید و احتماال ً اخراج شوید.
۵.۵به مدرسه نروید یا زیاد غیبتکنید.
۶.۶نمراتتان افت کند و احتماال ً در چند درس قبول نشوید.
۷.۷پرخاشگر و عصبی شوید و وسایلی را بشکنید.
۸.۸ممکن است فکر کنید بهتر است خودم را بکشم تا از این زندگی خالص شوم.

چه اتفاقاتی ممکن است موجب شود به اختالل سازگاری مبتال شویم؟
هــر اتفاقــی کــه باعــث شــود مــا دچــار اســترس زیــادی شــویم (هــم اتفاقــات مثبــت و هــم
منفــی) میتوانــد باعــث شــروع مشــکالت ســازگاری شــود.
برای مثال:

اگر افکار خودکشی به
سراغتان آمد میتوانید
با مراجعه به پزشک یا
متخصص سالمت روان از
خودتان محافظت کنید.

ابتــا بــه یــک بیمــاری جــدی ،مشــکالت تحصیلــی،
طــاق و شکســت در رابطه ،از دســت دادن شــغل ،مشــکالت
مالــی ،بچــهدار شــدن ،خشــونت فیزیکــی ،بازنشســتگی،
فــوت عزیــزان ،مهاجــرت بهقصــد کار یــا تحصیــل ،دیــدن
جــرم و جنایــت ،قــرار گرفتــن در معــرض جنــگ و خشــونت،
ابتــا بــه ســایر بیمار یهــای روانپزشــکی ،شــرایط دشــوار
زندگــی و . ...

قابطنا لالتخا رد یتبقارمدوخ
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چه زمانی نیاز است به پزشک مراجعه کنیم؟
گاهــی بــا برطــرف شــدن عامــل اســترسزا ،عالئــم
مشــکالت ســازگاری هــم از بیــن خواهنــد رفــت .امــا گاهــی،
ً
مجــددا عالئــم
عامــل اســترسزا طوالنــی میشــود و شــما
را تجربــه میکنیــد.
اگــر متوجــه شــدید ایــن مشــکالت بــر زندگیتــان اثــر
گذاشــته اســت ،میتوانیــد از پزشــک کمــک بگیریــد.
اگــر افــکار خودکشــی داریــد و یــا کســانی را میشناســید
کــه ایــن افــکار را دارنــد ،از پزشــک خانــواده ،روانشــناس،
روانپزشــک و افــراد قابلاعتمادتــان کمــک بخواهیــد ،و یــا
ســریع ًا بــه نزدیکتریــن اورژانــس مراجعــه کنیــد.

زمانی که احساس ناراحتی
میکنم از نوشیدن الکل،
سوءاستفاده از داروهای
غیرمجاز و یا استفاده
از داروها بدون دستور
پزشک خودداری میکنم.

چگونه میتوانم به خود کمک کنم تا احساس بهتری داشته باشم؟

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪در مورد مسائل پیشآمده و احساساتتان با خانواده و دوستانتان صحبت کنید.
▪مسائل پیشآمده و احساساتتان را یادداشت کنید.
▪تغذیه سالم روزانه داشته باشید.
▪خواب منظم داشته باشید.
▪فعالیت ورزشی منظم داشته باشید.
▪فهرستی از کارهای مورد عالقهتان را تهیهکرده و آن ها را انجام دهید.
▪یــک گــروه حمایتــی متناســب بــا شــرایطتان پیــدا کنیــد .از تشــکلهای اعتقــادی و
مذهبــی کمــک بگیریــد.
▪مراقــب باشــید در مقابــل وسوســهی کنــار آمــدن بــا احساســات ناراحتکننــده خــود
بهوســیله نوشــیدن الــکل ،سوءاســتفاده از داروهــای غیرمجــاز و یــا اســتفاده از داروهــا
بــدون دســتور پزشــک ،مقاومــت کنیــد.
درصورتیکــه بــا انجــام فعالیتهــای گفتهشــده بــاز هــم نشــانههای اختــال ســازگاری را
تجربــه کردیــد حتمـ ًا از متخصــص کمــک بگیریــد.
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رواندرمانــی یــا مشــاوره ،درمــان اصلــی در مشــکالت ســازگاری هســتند .در کنــار
رواندرمانــی ،داروهــا میتواننــد بــه شــما در کاهــش افســردگی ،اضطــراب و افــکار خودکشــی
کمــک کننــد.
نکتــه :اگــر فرزندتــان بــا مشــکالت ســازگاری روبهروســت ،بهآرامــی او را بــه صحبــت
در مــورد احساســاتش تشــویق کنیــد .بســیاری از والدیــن گمــان میکننــد کــه صحبــت
کــردن در مــورد شــرایط پیچیــدهای مثــل طــاق ،باعــث میشــود کــودک احســاس
بــدی پیــدا کنــد .ولــی فرزنــد شــما نیــاز بــه فرصت بــرای بیــان احساســات خــود دارد ،و
میخواهــد بشــنود کــه شــما همیشــه بــرای او بهعنــوان یــک منبــع عشــق و حمایــت
باقــی خواهیــد مانــد .پــس در ایــن شــرایط کنــار او بمانیــد و بــا او صحبــت کنیــد.
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