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اشاره:
اداره آمار ملي در س��ال  2006تخمين زد كه  4/7درصد
از بزرگس��االن در زمانهای مختلف تح��ت تأثیر اختالالت
اضطراب و  9/2درصد به اضطراب و افسردگي مبتال هستند.
آش��فتگیهای ناشي از ترس با اضطراب مرتبط میباشــــد
و بر اساس مطالعات اداره آمار  ،ONSاز هر  1000نفر  7نفر
و از اين تعداد  1نفر مبتال میشود .شرايط مبتني بر اضطراب
شناخته شده مختلفي وجود دارد(دي.اس.ام.)1994.
اختالل اضطراب فراگير
 G.A.Dمخفف اختالل اضطراب فراگير میباشد و افرادي كه از
اين اختالل رنج میبرند تمام مدت و راجع به هر موضوعي نگرانند.
بس��ياري از مردم آن را حس هيجان زدهبي قراري توصيف میکنند.
اين اش��خاص ش��رایط عادي را تهديد آور میبینند .از نشانههاي اين
رفتار میتوان به لرزش ،حس ترديد ،س��ردرد ،تنش يا درد ماهيچهاي
(ب��ه خص��وص اطراف گردن و س��ر) ،ح��س تحريك ،ب��ي قراري،
خستگي ،بيخوابي ،عدم تمركز ،كج خلقي و فراموشي اشاره كرد.
اختالل وسواس فكري-عملي
اف��رادي كه از اين رفتار رن��ج میبرند حس ترغيب اجباري براي
ش��ركت در مراسم تشريفاتي و ديني دارند .مث ً
ال چك كردن قفلها و
ش��ير گاز قبل از ترك خانه يا شس��تن دستها ،ظروف و تميز كردن
خان��ه بيش از اندازه .اغلب چنين رفتارهايي با فعالیتهای مكرر مثل
كنترل شير گاز چندين بار همراه است .اگر عاملي اين رفتار را مختل
كند ،فرد محتمل مراسم را دوباره شروع میکند.
خود بيمارانگاري
به طور متناوب اش��خاصي كه ترس از س�لامتي خود دارنــــد،
به بيماري مبتال میشوند .اشخاصي عليرغم انجام آزمايشات پزشكي
ي��ا بيمه ثانوي ،متقاعد ش��دند كه واقع ًا بيمارن��د .براي مثال بعضیها
معتقدند كه دردهاي معمولي توس��ط افرادي تجربه شده كه زمـــاني
به دليل بيماري سرطان و انجام آزمايشات پزشكي و مراجعه به پزشكان
مختلف به بهبودي اعتقاد نداشتند.
اختالل فشار رواني پس آسيبي
اين حالت تجربهاي از يك رويداد آس��يبي در مدت زمان است.
وقتي ش��خصي درگير يا شاهد ماجرايي اس��ت ،حادثهاي که موجب
تهديد جدي مرگ شخص مورد عالقه يا خود او میشود.
اختالل فش��ار رواني پس آس��يبي زماني اتفاق میافتد كه شخصي
حس ترس ش��ديد ،نااميدي يا وحشت داشته باشد .براي افراد بسياري
حاالت فوق در طول  4يا  6هفته اول و بدون هيچ كمكي اتفاق میافتد.
چه بسا افرادي ديگر اين دوران را نمیگذرانند و حتي بدتر میشوند.
برای این افراد ،احس��اس ت��رس آنها را ب��ه دوری از دیگران،
مکانه��ا و چیزهایی که آنها را به یاد دارن رویداد میاندازد ،هدایت
میکن��د .به ع�لاوه ،مردم ممکن اس��ت فلش بکهای��ی از برخی از
جنبههای رویداد آسیبزا را تجربه کنند.
ترس
افرادی ک��ه ترس را تجرب��ه میکنند دارای ت��رس فوقالعادهای
از مس��ئلهای خاص هس��تند .به عنوان مثال ،برخی از ترسها ش��امل
ترس از سگها ،گربهها ،عنکبوتها ،آب ،ارتفاعات ،اماکن کوچک،
فضاه��ای ب��از ،خون ،رعد و برق و غیره اس��ت .ترس تجربه ش��ده
میتواند بینهایت بوده و شدیدا ً توانایی کارکرد فرد را محدود سازد.
ترس اغلب همراه با حملههای وحشتزدگی است.

آشنایی با

عوامل موثر در ایجاد اضطراب در كار
ترس اجتماعی
برخی افراد نوع خاصی
از ت��رس را تجرب��ه میکنند
که ت��رس اجتماعی نام دارد.
اف��راد با این ش��رایط از کنار
دیگ��ران بودن میترس��ند و
از دور و ب��ر دیگران بـودن،
دی��ده ش��دن هن��گام غ��ذا
خ��وردن در م�لاء ع��ام ،یا
موقعیتی که احساس میکنند
که ب��ه ش��یوهای میخواهند
م��ورد ارزیابی ق��رار گیرند
اجتناب میورزند.
اختالل وحشتزدگی
اختالل وحش��تزدگی
شیوه دیگر تشریح وضعیتی
اس��ت که اف��راد از حمالت
وحش��تزدگی مـــــک��رر
رن��ج میبرن��د .ف��رد درگیر
حملهه��ای وحش��تزدگی
دورهای از ت��رس ش��دید را
با مقداري احساسات همراه
همچ��ون قل��ب محص��ور،
احساس ش��وک ،درد قفسه
س��ينه ،آب ري��زش بين��ي،
سرگیجه،احساسواقعينبودن،
احس��اس ديوانگي يا مرگ را تجربه میکند .برخي ديگر ممکن است
ي��ک يا دو نوع حمالت ترس��ناک را تجربه کنند در حالي که ديگران
ممکن اس��ت اين ترس را به صورت روزانه ،که ش��دت آن ماليم تا
شديد متغير است داشته باشند.
فرسودگي
فرس��ودگي واژهاي است که براي تشريح کسي که از فشار شديد
رن��ج میبرد و مايل اس��ت يک دوره زماني را ب��ه وجود آورد ،مورد
اس��تفاده قرار میگی��رد .زماني که ما را تهدي��د میکنند هورمونهای
اس��ترس را توليد میکنیم تا با اين موقعيت کنار بياييم .چنانچه فردي
خ��ود را در مع��رض وضعيت زندگي پ��ر استرس��ي در مدت زمان
طوالني ببيند ،فرس��ودگي رخ میدهد .يکي از نارساییهای مرتبط با
اين شرايط اضطراب است.
حتي اگر افراد داراي ش��رايط کلينيکي مشخصي نباشند ،بسياري
از مردم ش��ديدا ً احساس نگراني و اضطراب میکنند (کنرلي.)1997 ،
براي برخي اضطراب آنها زماني بروز پيدا میکند که از آنها خواسته
ش��ود فعاليت خاصي را انجام دهند همچون ارائه سخنراني يا شرکت
در يک رويداد شبکهاي ،در حالي که ديگران اين احساسات را بيشتر
تجربه میکنند.

زماني که افراد مضطرب میشوند ،آنها ميزان زيادي آدرنالين توليد
میکنند و توليد هورمونهای اين چنيني اس��ترس ،به مش��کالت زياد
مرتبط با آن منجر میش��ود .زماني که افراد خسته میشوند ،کمتر فعال
شده و سيستم ايمني او ضعيف میشود بنابراين قادر نيست بیماریهای
کوچک سرماخوردگي و عفونتهای قفسه سينه را تحمل کند.

رژيم غذايي ،تمدد اعصاب
و تمرين متمرکز
میتوانند به فرد کمک کنند
يا مانع او در مواجهه
با اضطراب شوند
همه اینها به معناي گرفتن مرخصي استعالجي زياد و کمتر موثر
بودن اس��ت (ساپولس��کي .)1998 ،همراه با تمامي احساسات بالقوه
تضعيف شده ،شواهدي وجود دارد که اجزاي ژنتيک را پیشنهاد کنيم.
اما پاسخ فرد نيز بر مبناي تعدادي از عوامل اضافي همچون تاريخچه

* ترجمه :شعبان آزادی گناری
خـــانواده ،رويـــدادهـاي
زنــدگ��ي پــــراس��ترس،
س��بک تفکر ،رفتار آموخته
شده ،مهارتهای کنار آمدن
ضعيف ،شخصيت فردي و
عدم حمایتهای اجتماعي
(اوتل��ي ،کلتن��ر ،جنکين��ز
 )2006میباشد.
بهتري��ن رويک��رد براي
رسيدگي به اضطراب درمان
رفتار شناختي است .موسسه
مل��ي س��رآمدي کلينيکي و
 NHS، CBTرا ب��ه عنوان
درمان انتخاب به هنگام کار
با شرايطي همچون اضطراب
توصيه نمودهاند.
در س��الهای اخيـــ��ر،
بسياري از مهارتهای مرتبط
با  CBTبــــه حـــــوزه
آمادهسازيموسومبهآمادهسازي
رفتارش��ناختي آورده ش��ده
است (مک ماهون.)2007 ،
 CBCدر ح��ال حاضر
ب��ه ش��يوه کـــل نگ��ر کار
میکن��د و بر مبن��اي اصول
روانشناختي سالم بوده و با
بررسي موقعیتها ،تفکرات،
احساس��ات ،رفتارها و تأثیری که اینها بر روي فيزيولوژي افراد دارند
عم��ل میکند .با در نظ��ر گرفتن اينکه فرد در م��ورد خودش ،جان و
ديگران چه فکر میکند و کش��ف اينکه تفکرات و احساس��ات خشم
را تحريک میکند ،چه چيزي پاس��خهای خشمگينانه افراد را به وجود
میآورد و چه راهبردهايي براي بررسي آنها مورد نياز است ،فرد قادر
میشود فکر کند ،احساس کند و به شيوه سالمتر و مناسبتر عمل کند.
چهار حوزهاي که يک برنامه  CBCپوش��ش میدهد عبارتند از:
تأثیر فيزيکي ،تفکرات ،احساسات و رفتارها.
تأثیر فيزيکي
اين بخش از برنامه بر جنبههایی همچون س��بک زندگي شامل:
رژي��م غذايي ،تمدد اعص��اب و تمرين متمرکز میباش��د که همگي
میتوانند به فرد کمک کنند يا مانع او در مواجهه با اضطراب شوند.
افکار
ف��رد به مفهوم اعتقادات محوري ،قوانين زندگي و افکار خودکار
منفي معرفي میشود .اعتقادات هستهاي درباره خودمــان ،ديگران و
به طور کلي جهان شکل گرفته است .از پیامهایی که در اوايل زندگي
دريافت میکنیم و انرژیای را که تأمین میکنیم افکار ،احساس��ات و

اقدامات را تقويت میکند .قوانين زندگي به راهبردهايي مرتبط است
ک��ه ما به کار میگیریم ت��ا اعتقادات خود را در زندگي طبيعي روزانه
به صورت قانون درآوريم.
افکار خودکار منفي در پاسخ به وضعیتهایی که مواجه میشویم
تحريک میش��ود .به عنوان مثال ،يک قانون زندگي «من بايد توس��ط
ديگ��ران مورد تاييد قرار گيرم» خود بيانگر اين اس��ت زماني که فرد
با همکاري س��روکار دارد زيادي نس��بت به همه کس منتقد است ،به
تفکرات زير منجر میشود :اين وحشتناک است ،من تالشم را کردهام
يا اين ترسناک است ،من به اندازه کافي رضايت بخش نيستم .ديگران
بايد چي فکر کنند.
راهبردهايي وجود دارد که میتواند براي کمک به افراد به منظور
شناس��ايي و مواجهه با فکر خود از شکس��ت خوردن مورد اس��تفاده
قرار گيرد.
يک��ي از آنها «کتاب نگراني» ناميده میش��ود .اي��ن کار به افراد
کمک میکند به طور س��اختاري نگران ش��ده و -1ب��ه چيزهايي که
ممکن اس��ت رخ ده��د -2 ،چيزهايي که امروز اتف��اق افتاده و بايد
نگ��ران بود -3 ،چيزهاي کوچک��ي که امروز بايد درب��اره آن نگران
بود و -4چيزهاي مهمي که امروز بايد درباره آن نگران بود ،تقس��يم
ش��ده اس��ت .براي دو هفته فرد افکار خود را براي عناوين يک ،دو
و س��ه قبل از اينکه به خواب رود مینویس��د .بخش چهارم به هنگام
روز زماني که او احس��اس میکند در حال بسيار قوي روشني است،
تکميل میش��ود .او تشويق میش��ود به خاطر آورد که نگراني درباره
يک مشکل آن را حل نمیکند ،کاري است که انجام شده است.
بس��ياري از مردم از تصميم گيري میترسند ،چرا که ممکن است
غلط باش��د .آنچه که آنها فراموش میکنند اين است که چيزي هنوز
در حال رخ دادن است.
کت��اب نگراني که به روي کاغذ میآید ،ترسهایی اس��ت که فرد
دارد و پ��س از آن فرصتي را فراهم میآورد تا آنها را ارزيابي کند .در
برخي از نمونهها ،ديدن بخشهای يک ،دو و س��ه بر روي کاغذ به او
کمک میکند که نگرانیهای غير ضروري را که او با آن درگير است را
شناخته و فرصتي را براي او فراهم میآورد که با چنين تفکراتي مبارزه
کند .بخش چهارم اجازه میدهد او چيزي را که ارزشمند است بشناسد
و در م��ورد اقدامي که میخواهد به عم��ل آورد تصميم گيري نمايد
(مک ماهون.)2005 ،
احساسات
اضطراب همچون ابزار شکننده مدار برقي است همانگونه که در
مس��ير فرد قرار میگیرد تا او را قادر س��ازد به طور شفاف فکر کند.
همانگونه که تفکرات احساسات را به وجود میآورد ،تفکر منفي اشتباه،
احساسات مربوط به اضطراب را به وجود میآورد.
افراد مضطرب معموالً از هر چيزي که آنها خوب انجام میدهند
عالقه نش��ان نمیدهند و درباره ديگران بسيار حساسند .بنابرايـــن،
يک فعاليتي که در طول اين بخش از برنامه میتواند به وجود آيد آموختن
کسب شناخت از خود و ديگران است (مک ماهون ،ليمون.)2007 ،
از فرد خواسته میشود:
پنج کاري را که میتواند بهتر انجام دهد فهرست کند.
پنج کاري که خوب انجام شده و از آن راضي است را فهرست کند.
بيشتر افراد پاسخ به پرسش اول را نسبت به دوم آسانتر مییابند،
آنگونه که احتماالً بر آنچه که نمیتوانند يا بايد انجام دهند نس��بت به
آنچه که میتوانند انجام دهند متمرکز میشوند.
* کارشناس عالی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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