شايع ترين نگراني
زنان و مردان

بررسي ها نشان مي دهد که در حدود  25درصد احاد جامعه ،گرفتار يک نوع از اختالالت
روانپزشکي هستند که شايع ترين نوع اختالالت ،استرس و افسردگي است.به گزارش
خبرنگار مهر ،دکتر حسين رفيعي مدير گروه آموزشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي گفت :استرس ناشي از نگراني ها در ميان شهروندان تهراني ،بيشتر از استرس هاي
مربوط به وقايعي است که اتفاق مي افتد.وي افزود :ظاهرا «استرس» بايد بعد از هر واقعه
بروز کند و لذا  ،براي ارزيابي آن 160 ،رويداد يا واقعه که سبب فشار رواني در شهر تهران
شده را مشخص کرديم ،اما در گفتوگو با شهروندان تهراني ،محققان به نگراني هايي در ميان
آنان رسيدند که تنش رواني و اجتماعي ناشي از آنها ،به مراتب بيشتر از استرس هاي بوجود
آمده پس از وقايع و رويدادهاست.رفيعي ،هدف از اجراي اين تحقيق را تعيين وضعيت شهر
تهران به لحاظ عوامل تنش زاي رواني و اجتماعي جهت سياستگذاران و برنامه ريزان اجرايي
کشور ذکر کرد و اجراي آن را در ميان  6هزار نفر از ساکنان تمامي مناطق  22گانه شهر

گزارش

»

و اميد به زندگي جامعه قرار دارد.براي تنزل سطح افسردگي
جامعه بايد بسترشاديهاي مناسب و صحيح در جامعه فراهم
شود که جهت تحقق اين امر ميبايست ورودي و خروجي
شادي در جامعه حاکم باشد و در اين زمينه دولت و حکومت
نقش مهمي را بر عهده دارند.بايد ميزان نگرانيها نيز عالوه بر
انطباق خروجي و ورودي شادي در نظر گرفته شود و مردم نبايد
نسبت به آينده خودشان دچار نگرانيهاي شديد ،استرسها و
تنشهاي مخرب شوند.بايد سياستهاي مناسب و بلندمدتي
در زمينه کاهش نابرابريهاي اجتماعي در نظر گرفته شود که
شفافسازي و تقويت سرمايه اجتماعي از مهمترين راهکارها
در اين زمينه محسوب ميشود.افزايش آسيبهاي اجتماعي،
جامعه را دچار تنشهاي مخرب و شديد ميکند لذا گسترش
عدالت اجتماعي ميتواند در رفع مشکالت اجتماعي و کاهش
آسيبهاي اجتماعي گامهاي مهمي را بردارد.با وجود مشکالت
فراوان مردم ميتوانند با رفتار مناسب در کاهش تنشها به
يکديگر کمک کنند که تساهل گرايي و بخشش از مهمترين اين
نمونهها محسوب ميشود.متاسفانه برخي از مسئوالن فرهنگي
هيچ توجهي به مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه ندارند ،به
عنوان مثال پليس اگر بتواند اجتماعيتر رفتار کند به خوبي
ميتواند در جامعه به تعامل بهتري با مردم برسد".
يک بعد سالمت اجتماعي ،وجود نشاط اجتماعي است.نشاط
اجتماعي در دو عنصر سبک زندگي و سرمايه اجتماعي خالصه
ميشود .به عنوان مثال سبک خانههاي قديمي به گونهاي بود
که فرد از يک راهرو تنگ و تاريک عبور ميکرد تا به داخل
خانه برسد .عبور از اين راهرو اين احساس را به فرد ميداد که
از يک محيط بيروني دارد وارد محيطي دروني ميشود و نبايد
اضطراب و غم را وارد آن کند .ثابت شده زواياي قائمه ،خشن و
اضطرابزا هستند .چيدمان محيط کار و… در نشاط اجتماعي
تاثيرگذار است .از طرفي در خيابانهايمان کمتر رنگهاي شاد
ميبينيم؛ درحاليکه در برخي کشورها ،شهرهايشان را مانند
مدادرنگي رنگآميزي ميکنند؛ چراکه توجه به چنين مسائلي
در نشاط اجتماعي تاثيرگذار است.نشاط اجتماعي ،اثرات و آثاري
چند بر زندگي شهروندان و جامعه دارد که تعلق اجتماعي،
همبستگي اجتماعي ،مسئوليتپذيري اجتماعي ،وفاق اجتماعي،
ارتقاء شاخصهاي سالمت رواني و اجتماعي ،افزايش رضايت از
زندگي يا رضايت شغلي و  ، ...پويايي اجتماعي ،کاهش هزينههاي
مردم ،افزايش اميد در جامعه ،زندگي متعادل و با ثبات ،ارتقاء
کيفيت زندگي ،افزايش خالقيت و نوآوري ،کاهش آسيبهاي
اجتماعي(خصوصاً در جوانان) و  ......از جمله آن است.
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نگاهي به پديده استرس در جامعه امروز

استرس و مقوله نشاط اجتماعي

حميد حسين زاده

»

دو شنبه  29مرداد 1397
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» نقطه نظر

استرس شيوه اي است که در آن بدن ما به هر نوع تهديد
يا تقاضا پاسخ مي دهد ،وقتي ما احساس خطر مي کنيم ،يا
اين خطر مي تواند واقعي باشد يا اينکه ما فقط فکر مي کنيم
که واقعي است لذا بدن ما به آن واکنش نشان مي دهد.شبکه
عصبي ما موادي مانند آدرنالين را که به آن هورمون هاي استرس
مي گويند ،آزاد مي کند تا واکنش بدن در موارد اورژانسي و
اضطراري سريعتر شود ،در اين صورت ضربان قلب فرد باال رفته،
فشار خون افزايش مي يابد و تنفس بيشتر مي شود و حواس
بهتر از هميشه فعال مي شود و همه اينها واکنش فرد را سريعتر
مي کند.از قرنها قبل واکنش استرس باعث بقاي انسان بوده است
و در بسياري مواقع به فرد کمک کرده که بتواند چالش هاي
زندگي خود را بهتر حل کرده و با آن کنار بيايد ،در اين مورد
استرس يک عامل حفاظتي است و باعث مي شود که فرد از
خود بهتر محافظت کند و با چالش ها و عوامل استرس زاي
پيراموني خود بهتر کنار بيايد.يکي از راهکارهاي مقابله با استرس هاي
فزاينده در کشور،ترويج نشاط اجتماعي و شادي هاي
جمعي در کشور است که به ارتقاء سطح سالمت اجتماعي نيز
کمک خواهد کرد.نبود نشاط اجتماعي يکي از موضوعاتي است
که خانوادههاي ما را به انزوا و بيماري کشانده است .همه دست
به دست هم دادهايم و جامعه را افسرده کردهايم.همچنين بر
مبناي "گزارش جهاني شادي" ،در سال  2016ايران از لحاظ
شاخصهاي نشاط عمومي در ميان  157کشور موردبررسي
در رتبه  105قرار دارد .بر اساس گزارش "آينده پژوهي ايران
 "1396مرکز تحقيقات استراتژيک رياستجمهوري ،هم 75
درصد از مردم دچار يأس و نا اميدي هستند.مفهوم سالمت
اجتماعي مولفههاي زيادي دارد؛ مانند شکوفايي ،پذيرش،
همبستگي ،اعتماد و مشارکت اجتماعي .به اين ترتيب هرچه
تالش کنيم ميزان اين مولفهها در جامعه باال برود ،شادي
مردم نيز افزايش پيدا ميکند ،البته اين مولفه متغيرهايي
نيز دارد که بايد به آنها توجه کرد مثال بيکاري ،طالق ،نزاع،
خشونت ،بحرانهاي اجتماعي ،فساداداري و عدالت روي آنها
تاثيرگذار است.اصغر مهاجري استاد دانشگاه و آسيبشناس
مي گويد":افزايش نگرانيها بابت وضعيت اقتصادي ،فرهنگي
و اجتماعي ،مردم را دچار استرس ميکند و رفته رفته اين
استرس در جامعه رواج پيدا ميکند و درنهايت يک جو افسرده
در جامعه برپا ميشود که اين جو افسرده در نقطه مقابل شادي

تهران که باالي  18سال سن داشتند ،عنوان کرد.وي با توجه به نتايج اين طرح پژوهشي
که به روش توصيفي  ،مقطعي و از نوع پيمايشي انجام شده  ،بيشترين نگراني شهروندان
تهراني را از «آينده فردي و خانوادگي» « ،آينده مالي و اقتصادي» و «گراني مايحتاج اوليه»
ذکر کرد که بهترتيب رتبه اول تا سوم را در ميان  20مورد نگراني ثبت شده  ،بدست آوردند.
رفيعي ،به لحاظ جنسيتي ،شايع ترين نگراني ها در ميان زنان را به ترتيب «نگراني در مورد
سالمت يکي از اعضاي خانواده» « ،نگراني از آينده فردي و خانوادگي»« ،نگراني از بيماري،
مصدوميت و معلوليت» و «نگراني از آينده مالي و اقتصادي» ذکر کرد.وي همچنين ،شايع ترين
نگراني ها در ميان مردان را به ترتيب« ،نگراني از آينده مالي و اقتصادي»« ،نگراني از بيکاري» و
«نگراني از مسائل عاطفي» عنوان کرد و وضعيت نگراني ها در ميان افراد بي سواد ،تحصيلکرده
با مدارک مختلف ،افراد متاهل و مجرد ،افراد مطلقه ،افراد در تقسيم بندي طبقاتي متفاوت
را دانست و تغييرات رفتاري را از پيامدهاي نگراني ها ذکر کرد.

نگاه »
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استرس،ارمغان سبک زندگي مدرن

نجمه الحسيني
طبق تحقيقات صورت گرفته استرس مهمترين
عامل بروز بيماريهاي جسماني است که در صورت
کنترل آن بسياري از زمينه هاي بروز بيماريهاي
رواني و جسماني از بين مي رود.در جامعه امروز
مهمترين عامل بروز بيماريهاي رواني افزايش
استرس در بين افراد مختلف جامعه است که دليل
اصلي آن روي آوردن مردم به زندگيهاي ماشيني و
کاهش تحرک و در مقابل افزايش فشارهاي اجتماعي
است.جامعه بايد در خصوص ايجاد شرايط براي
کاهش استرس آموزش ببيند و توانمند سازي
مقابله با استرس نيز بسيار حائز اهميت است.در
همين راستا سازمان جهاني بهداشت با توجه به
اهميت کنترل استرس و بيماريهاي رواني در
جامعه برنامه مدوني در خصوص افزايش مهارتهاي
زندگي مشخص کرده است که درحال آموزش اين
مهارت ها در کشورهاي مختلف جهان است.اين
برنامه ها در بسياري از کشورها به عنوان بخشي
از برنامه هاي جامع فرهنگي مبدل شده اند چون
در عمل موجب افزايش کارايي جامعه و کاهش
سطح اضطراب شده است.جامعه بايد آموزش هاي
الزم در خصوص مقابله با چالشهاي مختلف زندگي
را فرا گيرد.استفاده از مشاوره هاي علمي و روي
آوردن مردم به ورزش و تحرک بخصوص در بين
قشر زنان و ايجاد روحيه نشاط در جامعه به خصوص
درخانواده ها در راستاي کاهش استرس و نگراني
در جامعه که در نهايت منجر به افسردگي و کاهش
کارايي مي شود موثر است.سالمت روان از حوزه هاي
بسيار مهم نظام سالمت است که در کنار سالمت
جسمي و سالمت اجتماعي نيازمند توجه ،برنامه
ريزي و همکاري و مساعدت دستگاه هاي مختلف
براي ساماندهي است اما متاسفانه در کشور براي
اين حوزه مهم هيچ برنامه مشخصي نداريم.وقتي
از سالمت روان صحبت مي کنيم ،بايد بدانيم که
اين حوزه بسيار گسترده اي است که فقط در
محدوده کار يک دستگاه نيست ،مسائل مختلفي
مانند آرامش فکري و سالمت روان در محيط
کار ،سالمت روان در صنعت ،در حوزه کشاورزي،
در بين دانش آموزان و دانشجويان ،سالمت روان
در بين دختران و زنان جامعه که مادران فرزندان
ايران هستند ،سالمت روان در بين مديران همه
و همه از جمله مسائل مهمي است که بايد مورد
توجه قرار گيرد.سالمت روان آحاد جامعه با مسائل
مختلف اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي از جمله
بيکاري ،نوع شغل ،درآمد ،مسکن ،وضعيت خانواده،
آموزش ،سواد سالمت عمومي جامعه ،مسئله انگ
افراد مبتال به اختالالت رواني ،ميزان مراجعه مردم
به مشاوران اختالالت رواني و خيلي مسائل ديگر
مرتبط است و متاسفانه بايد بگويم که در اين حوزه
خيلي موفق نبوده ايم و پيشرفت قابل قبولي در
اين حوزه در کشور ديده نمي شود.باعث تاسف
است که از نظر کارشناسي و اجرايي کار زيادي
در حوزه سالمت روان در کشور انجام نشده است
و کارهاي انجام نشده زيادي در اين زمينه وجود
دارد که مسئوالن حوزه هاي مختلف بايد انجام
دهند و البته به يک استراتژي و سياستگزاري کالن
ملي براي مديريت و ساماندهي اين مسئله مهم نياز
داريم.ملکمحمد عضو انجمن روانشناسي ايران
درباره عواقب استرس مي گويد":ما از کشورهايي
هستيم که در آن بيماريهاي قلبي رتبههاي اول
را دارند .سکته قلبي در آن در سنين پايينتر از
ميانگين جهاني رخ ميدهد .اين يکي از عواقب
استرس است.اما عواقب ديگر استرس به اميد
به زندگي برميگردد .ميانگين اميد به زندگي
در ايران نسبت به بسياري از کشورها همچنان

مژگان صابري کيا
بيماري هاي سالمت روان دو جنبه
متفاوت دارد.نخست زمينه هاي ژنتيک و
ساختاري افراد است و دوم مسائل محيطي
و استرس هايي که به افراد وارد مي شود.
بحث ژنتيک ،ارتباطي به مسائل منطقه اي
و محيطي ندارد و جوامع مختلف با هم
تفاوتي ندارند و تقريبا در کل دنيا درصد
شيوع ثابتي دارند.در مورد بيماري هاي
روانپزشکي طبيعتا هر چه استرس محيط
بيشتر باشد و فشارها زياد باشند ،امکان
درگير شدن فرد با بيماري هاي رواني
نيز بيشتر خواهد بود زيرا توان افراد براي
حل مشکالت افراد حدود ثابتي است.در
هر دوره اي که هر جامعه اي در معرض
استرس قرار بگيرد ،بيماري هايي که شکل
محيطي دارند و واکنشي محسوب مي
شوند ،افزايش پيدا مي کنند .به عنوان
مثال در منطقه اي که زلزله مي آيد،
يک دوره بيماري هاي روانپزشکي بعد
از زلزله در آن محيط بيشتر مي شود و
افراد با توجه به توانشان در حل مسائل
و برخورد با مشکالت ،دچار مشکالتي
مي شوند.همه افراد در سنين و شرايط
مختلف قادرنيستندخودراازچنگالاسترس
رهايي دهند و بر اين اساس اغلب بروز برخي
مشکالت جسمي و ضعف هاي بدني را به
عوامل استرس زا و فشارهاي عصبي نسبت
مي دهند که بر آنان چيره شده و نتوانسته اند
به درستي بر هيجانات خود فائق آيند.
بي ترديد همه بر اين مهم هم نظر هستند

»

پايين است و با توجه به تالشهاي علم پزشکي
به نزديک  75سال رسيده.شايعبودن بيماريهاي
روانتني در ايران از ديگر تبعات استرس است.
خيلي از افراد به داليل سردرد و مشکالتي گوارشي
به پزشک مراجعه ميکنند درحالي که دليل آن
استرس است.اما جز عواقب مربوط به بيماري،
عواقب بيشتر بر کيفيت زندگي اثر ميگذارد
و آن را کاهش ميدهد .کيفيت زندگي موقعي
کم ميشود که هر فرد حتما  2تا  3ساعت از
 24ساعت در روزش را استرس دارد .يکي از داليل
افزايش استرس در ميان ايرانيها اين است که ما
بهمرور آد م هاي تنهاتري شدهايم .تنهايي بهاين
دليل است که افراد از روابطشان آرامش نميگيرند
بلکه استرس ميگيرند و درنتيجه روابط را کاهش
ميدهند.استرس همچنين مانع عملکرد افراد در
زندگي خواهد شد.نکتهاي که در اين ميان وجود
دارد اين است که استرس حاکم را همه افراد جامعه
تجربه ميکنند .تفاوت فقير و ثروتمند اين ميان
در حوضچههايي است که فرد ثروتمند دارد تا
خودش را نجات دهد؛ حوضچههايي مانند تفريح.
بهطور کلي اما همه اقشار جامعه استرس حاکم را
تجربه خواهند کرد و همين باعث خشمگينشدن،

»

روزمره از جمله رانندگي ،وظايف شغلي و رفتاري
خود را از دست مي دهند و به سختي قادرند بر
مشکالت و تنگناهاي پيش روي خود چيره شوند.
از نگاه اين محققان  ۶۰درصد افراد پراسترس در
محيط هاي کاري فشرده ،سخت و خشن فعاليت
دارند و از سوي ديگر عدم امنيت شغلي ،مشکالت
خانوادگي و نيازهاي معيشتي بر شدت و دامنه
تاثيرگذاري آن مي افزايد.
دکتر مسعود نصرت آبادي عضو هيئت علمي دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي معتقد است":درصد
اختالل روان در ايران بيشتر از آمارهاي جهاني
است ،همچنين جامعه ما به سمت کهنسالي نيز
پيش ميرود و وجه مشترک همه اين بيماريها
استرس است.بخشي از استرسها قابل کنترل نيست
ولي در کشورهاي که استرس باالست استفاده از
دانش بسيار اهميت دارد ،بنابراين اينکه فرد بيمار
نشود و يا بيماري او درمان شود و در نهايت تحت
پوشش خدمات بهزيستي قرار گيرد بسيار اهميت
دارد.اين مسئله هم درست نيست که استرس کام ً
ال
زيان دارد بلکه استرس ميتواند مفيد واقع شود و
در عملکرد و نتيجه کار فرد تاثير بگذارد ولي در
95درصد بيماريها نقش استرس بد تاثير منفي

ماهيت زندگي مدرن بش�ر امروزي،باعث مي شود که
انسان عوامل استرس زاي بيشتري را تج ربه کند
اف راد پ راسترس همواره ق رباني تخ ريب هاي روحي و رواني
هستند

ابتالي به بيماري و نارضايتي خواهد شد و جلوي
ِ
حرکت رو به جلوي ما را خواهد گرفت".
تنشهاي زندگي عصر مدرن ناخوشيها و عوارض
بسياري را براي سالمت افراد جامعه به دنبال دارد
که گاه براي درمان آن بايد سراغي از طب سنتي
بگيريم تا شايد راه چارهاي براي دردهاي مزمن
عصر مدرن پيدا کنيم؛ درمانهايي که انتظار داريم
عوارضي کمتر از داروهاي شيميايي و مدرن امروزي
داشته باشد.محققان ژاپني در تازهترين تحقيق
خود روي پنج هزار نفر از افرادي که به طور
مداوم تحت استرسهاي روحي و رواني محيط
کار و زندگي قرار داشتند دريافتند ميزان هورمون
کورتيزول» آنها نسبت به افراد عادي باالتر است.
آنها ثابت کردند استرس عالوه بر مخاطرات جسمي،
مشکالت روحي و رواني فراواني ايجاد مي کند و
افراد درگير با آن تمرکز الزم براي انجام کارهاي

دارد.سرطان ،ديابت و بيمارهاي قلبي از مهمترين
زيانهاي استرس در ايران است،البته ما نميتوانيم
از سمت مشکالت کشور و اقتصادي کار خاصي
کنيم ولي ميتوانيم افراد را براي مقابله با اين
استرسهاي قوي کنيم".
مطالعات علمي و باليني نشان مي دهد افراد پراسترس
همواره قرباني تخريب هاي روحي و رواني هستند و
در همين راستا شرايط مشابهي را براي اطرافيان خود
رقم مي زنند .اين مسئله در جريان درگيري هاي
خياباني منجر به جرح يا قتل بسيار مشهود است
و در پاره اي موارد فرد خاطي حتي به تجربه
تلخ و هولناک خود پي نمي برد.ميزان اضطراب
و استرس در جامعه باالست و به خصوص اين
مسئله در افراد سنين جواني و ميانسالي بسيار
باالست ،آمارهاي دقيقي از شيوع و گسترش اين
اختالالت در اختيار نداريم ولي مشهود است که

بخش مهمي از جامعه با اختالالت رواني مانند
اضطراب ،استرس و افسردگي درگير هستند.براي
ساماندهي مسئله سالمت روان قبل از هر چيز بايد يک
چارچوب و برنامه ملي داشته باشيم ،دانشکده هاي
پزشکي،روانپزشکي و روانشناسي بايد براي تدوين
اين برنامه مشارکت داشته باشند و در مرحله بعد
بايد از همه ظرفيت هاي کشور اعم از دستگاه هاي
دولتي ،رسانه ها ،فضاي مجازي ،شبکه هاي اجتماعي،
رسانه ملي ،مدارس و دانشگاه ها و حتي از مدارس
ابتدايي براي آموزش عمومي و افزايش توجه به
سالمت روان استفاده کنيم.
دکتر سلطاني فر ،دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
معتقد است":اگرچه جريان زندگي ها به رفاه نزديکتر
شده اما اين تحمل ما را در برابر ناکامي ها کمتر کرده
است ،در گذشته مردم شکيباتر بودند اما رفاه بيشتر
در زندگي انسان ،او را نسبت به گذشتگان کم صبرتر
کرده است.از سوي ديگر روابط اجتماعي زندگي انسان
امروز نسبت به روابط اجتماعي انسان ديروز کمتر
شده ،خانواده ها کوچکتر و نظام حمايتي محدودتر
شده است لذا عوامل استرس زا بيشتر بر افراد غلبه
مي يابند.در مجموع کم شدن نظام حمايتي و
مدرن شدن زندگي و اينکه توقعات ما از خودمان
و اشتياق براي دستيابي به خواسته هايمان بيشتر
شده ،باعث شده عوامل استرس زاي بيشتري در
زندگي به وجود آيد که عمده اين عوامل نيز بيروني
است.ماهيت زندگي مدرن بشر امروزي ،ترافيک،
آلودگي هوا و بسياري از عوامل مشابه ديگر باعث
مي شود که انسان عوامل استرسزاي بيشتري را
تجربه کند ،انسان هاي نسل قبل اگر مديريت
استرس را نمي دانستند ،آهنگ استرس براي آنان
کمتر مي نواخت اما نسل امروز شناخت بيشتري
از استرس دارد و آهنگ استرس براي او تندتر
مي نوازد".آئين هاي آسماني و خصوصاً اسالم
رهنمودها و تعاليم خود را براي راهنمايي و نجات
انسان در قالب آيات متبرکه ارائه نموده است .مراجعه
به اين تعاليم و عمل به اين رهنمودها و آدمي را
در جهت يافتن عواملي که موجبات استرس وي
را فراهم مي سازند و آشنايي با راهکارهاي مقابله
با آن ياري مي نمايند .واضح است که پيش شرط
اساسي در اثربخشي اين راهبردها ،همان عامل
محوري دين يعني معرفت و ايمان به خدا و التزام
عملي به بندگي اوست ،بنابراين مي توان آنها را
روشها و کوششهاي مؤمنين در مواجهه و مقابله
با استرس نيز ناميد.استفاده از باورهاي مذهبي در
تالش براي فائق آمدن بر استرس تأثير بسزايي
خواهد داشت.

آگاهي به نشانههاي استرس

که مدرنيته و شيوه زندگي امروز بشر عوامل
استرس زا را براي انسانها بيشتر و راه هاي
مقابله با آن را دشوارتر کرده است اما
مقابله با استرس و کنترل هيجانات به
آمادگي و مهارتي نياز دارد که عدم
بهره گيري از آن زندگي فرد را دچار مشکل
مي کند.طرز نگرش ما در برخورد با استرس ها
خيلي مهم است ،زيرا زندگي براي همه
انسانها داراي چالش هاي غيرقابل اجتناب
است ،هر چه با اين چالش ها کنار بياييم
و بتوانيم آنها را حل کنيم ،رضايت ما از
خود بيشتر مي شود ،اينکه انتظار داشته
باشيم ،زندگي ما فاقد استرس و چالش
باشد ،يک انتظار غيرواقعي و غيرمعقول
است و ما را دچار ناکامي مي کند.طرز
نگرش ما کمک مي کند که از رويدادهاي
استرس زا به خوبي گذر کرده و روز به روز
در زندگي قوي تر شويم ،اگر بتوانيم از
سه مرحله ياد شده ،استفاده کنيم ،رضايت
ما از زندگي و احساس سالمت ما بيشتر
مي شود.استرس را مي توانيم به يک آتش
تشبيه کنيم ،آتش سوزاننده است اما اگر
بتوان آن را مديريت کرد و به نحو مطلوب از
آن بهره گرفت ،مي تواند براي انسان مفيد
باشد اما اگر اين آتش مديريت و کنترل
نشود و بيش از حد مورد استفاده قرار
گيرد ،جنبه سواي زندگي اش بر فرد غلبه
مي کند و به وي آسيب مي رساند.استرس
نيز همين گونه است؛ استرس هميشه بد
نيست و در بسياري از موارد کمک دهنده
است اما اگر بيش از حد و مزمن شود

ميتواندآسيبزاباشد.علليکهباعثاسترس
مي شود را عوامل استرس زا مي گوييم،
عوامل استرس زا برخالف آنچه مردم فکر
مي کنند ،هميشه بد نيستند ،برعکس
اتفاقات خوب هم باعث بروز استرس در انسان
مي شود ،در مجموع تغيير و تحوالت مثبت
يا منفي در زندگي فرد باعث بروز استرس
مي شوند.استرس ها داراي عوامل بيروني
يا دروني هستند ،عوامل دروني استرس
مربوط به طرز تفکر فرد و مرور هميشگي
اتفاقات و رويدادهاي بد در ذهن فرد است
و اين مسئله باعث مي شود که فرد هميشه
در استرس و اضطراب و از درون متالطم

باشد.در صورتي که استرس مزمن شود و
فرد هميشه در حالت استرس قرار داشته
باشد ،اين مهم به طرز تفکر و برداشت
فرد از مسائل و اتفاقات پيراموني اش باز
مي گردد ،اگر اين استرس طوالني شود
هر سيستمي را در بدن نابود مي کند ،به
طوري که باعث سرکوب نظام ايمني بدن
و تسريع روند پيري در فرد مي شود.عدم
کنترل استرس باعث افزايش آسيب پذيري
فرد در برابر افسردگي و اضطراب ،بروز
مشکالت گوارشي ،قلبي ،مغزي ،اختالل
در خواب ،سردرد و سرگيجه ،تمرکز و
پايين آمدن کارکرد دستگاه تناسلي فرد

مي شود ،او را هميشه نگران و مضطرب
و در برابر بيماري هاي ويروسي مانند
سرماخوردگيضعيفميکند،تنظيموتعادل
دست و پا را در فرد دچار مشکل مي کند،
باعث بروز مشکالت رفتاري مانند پرخوري
يا کم خوري ،کناره گيري از ديگران ،اعتياد
به مواد مخدر و مشکالتي از اين دست
مي شود.نشانه هاي رفتاري ،جسماني،
هيجاني و شناختي ،عالئمي هستند که
به ما نسبت به افزايش استرس هشدار
مي دهند ،بنابراين بايد نسبت به اين نشانه ها
آگاه بود و در صورت بروز به يک متخصص
پزشک و روانشناس مراجعه کرد.

هنر زندگي کردن

مهدي ياراحمدي خراساني
همه عجله داريم بدون آن که خودمان هم دليلش را بدانيم .از
ترافيک اعصابمان خورد مي شود ،از صداهاي ناگهاني يا بلند به هم
مي ريزيم ،حوصله هيچ کس حتي خانواده ،همسر و فرزندانمان
را نداريم ،اي واي قسط آخر ماهم را چهکار کنم؟ شهريه ثبت
نام فرزندم چه مي شود؟ ،يک هفته است منزل مادر سر نزدم ،از
خواهر و برادرانم خبر ندارم ،نمي دانم چرا موهايم شديدا ً مي ريزد،
راستش را بخواهيد چند وقتي است غذا که مي خورم قفسه سينه ام
مي سوزد ،چشم چپم مدتي است دل مي زند و خالصه اين که
دور خودمان مي چرخيم ،جسم و روح مان زائل مي شود و در
نهايت نه خودمان راضي هستيم از اين وضع زندگي و نه ديگران از
ما و نحوه تعامالتمان رضايت دارند .آنچه گفتم يکي يا دو تايش
را حداقل شما داريد .اگر همه آن را نداشته باشيد .فقط شدت و
ضعف آن در افراد مختلف متفاوت است .آنچه گفتم بخشي از ميراث
وحشتناک عصر فراصنعتي است که از آن به عنوان استرس نام
برده مي شود .خوش به حال آناني که زندگي را آسان مي گيرند،
وسيعش نمي کنند ،غصه اش را نمي خورند ،به خاطر چندرغاز
بيشتر خودشان را به در و ديوار نمي زنند و در نهايت شب آرام و
با کمترين دغدغه به راحتي سر بر بالش گذاشته و چند ساعت به
راحتي مي خوابند .نه فشار خوني ،نه عصبانيت و درگيري و نه هر
اتفاق نامبارک ديگري که رهاورد استرس است را همراه ندارند و
اين گونه است که زندگي شاد و توأم با سالمتي دارند.
اگر بخواهيم بگوييم زندگي بدون استرس ممکن است حتماً اشتباه
کرده ايم .به هر حال قطعاً استرس و فشار عصبي به صورت ناخواسته
در زندگي همه ما وجود دارد و در واقع در کمين ما نشسته است
تا با آماده شدن شرايط بالفاصله وجود ما را تسخير کند .اما آنچه
مهم است ميزان برخورد ما با عوامل استرس زاست .بسياري از
ما خودمان خواسته يا ناخواسته دور و برمان را شلوغ مي کنيم،
لقمه بزرگ تر از دهان بر مي داريم ،کارهاي مخفيانه يا زير آبي
انجام مي دهيم ،بي برنامه و بد قول هستيم ،بهخاطر زياده خواهي
زير بار قسط و قرض هاي سنگين مي رويم و همه اين ها يعني
دعوت نامه فرستادن براي عوامل تنش آفرين و استرس زا .از نگاه
روان شناسان استرس دو وجهه مثبت و منفي دارد :بخش محدودي
از آن مثبت است که وجودش باعث تالش سريع تر و جدي تر براي
رسيدن به موفقيت صورت مي پذيرد که به آن يوسترس مي گويند.
و بخش ديگر آن که سبب آسيب هاي جسماني و کاهش کيفيت
عملکرد مي شود جنبه منفي دارد و ديسترس نام دارد .به بيان
ساده تر استرس از حدي کمتر يا از حدي بيشتر باشد غير مفيد
و آسيب زاست .و در حدي که تأثير مثبت در فرآيندهاي جاري و
رفتاري دارد مفيد است .اما آنچه در جامعه رخ مي دهد در واقع
اص ً
ال رنگ و بويي از استرس مثبت ندارد و بيشتر استرس منفي
و آسيب زاست که هم جسم انسان را زائل مي کند و هم روح را،
عالوه بر اين راه موفقيت و پيشرفت را مي بندد و رضايت مندي
از زندگي را کاهش مي دهد .استرس مزمن نيز گونهاي از استرس
است که پيوسته با شما و همراهتان است و سرسختانه در جريان
زندگي شما حضور دارد؛ مانند نگرانيهايي که از رابط ه زناشويي
متزلزل داريد .اين نوع از استرس به مرور زمان به استرس هميشگي
و دائمي تبديل ميشود .براي داشتن يک زندگي شاد بايد عوامل
استرس را بشناسيد و با جرأت و شجاعت آنها را از زندگي خود
حذف کنيد .و اين ها همه و همه يعني ما نياز بازنگري جدي و
اساسي در فرآيندهاي زندگي خود و امور جاري داريم.
افزايش نگرانيها بابت وضعيت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي،
مردم را دچار استرس ميکند و رفته رفته اين استرس در جامعه
رواج پيدا ميکند و در نهايت يک جو افسرده در جامعه برپا
ميشود که اين جو افسرده در نقطه مقابل شادي و اميد به
زندگي جامعه قرار دارد .ميزان اضطراب و استرس در جامعه

باالست و بهخصوص اين مسئله در سنين جواني و ميانسالي
بسيار بيشتر است .آمارهاي دقيقي از شيوع و گسترش اين
اختالالت در اختيار نداريم ولي مشهود است که بخش مهمي
از جامعه با اختالالت رواني مانند اضطراب ،استرس و افسردگي
درگيرند .براي تنزل سطح افسردگي جامعه بايد بسترشاديهاي
مناسب و صحيح در جامعه فراهم شود که جهت تحقق اين امر
ميبايست ورودي و خروجي شادي در جامعه حاکم باشد و در اين
زمينه دولت و حکومت نقش مهمي را بر عهده دارند .پس بياييد
بنشينيم و فهرستي از مجموعه عوامل که در زندگي ما آسيب زا و
تنش آفرين هستند را تهيه کنيم .به آن ها امتياز بدهيم و محاسبه
کنيم که واقعاً اين امور آن قدر ارزش دارند که سالمتي ما را
تحت الشعاع قرار داده و يا سبب ايجاد نارضايتي از زندگي شود.
تا آن جا که هيچ فرصتي براي تفريح ،استراحت کافي ،گعده با
دوستان و خانواده و مواردي ديگر از اين دست را برايمان باقي
نگذارد .سپس بر اساس اولويت و اهميت برخي از آن ها را حذف
کنيم .سپس اثراتش را در سالمت جسم ،آرامش در زندگي و حتي
پيشرفت در دراز مدت شاهد باشيم .زندگي در عصر جاري هنر
مي خواهد هنري که در سايه تدبير و توکل رخ مي دهد .بدمان
نيايد يکي از داليل مهمي که باعث مي شود اين گونه تنش هاي
عصبي بر ما احاطه پيدا کنند عالوه بر مواردي که ذکر کردم دوري
ما از ياد خداست .مگر نه اين است که طبق آيه شريفه قرآن
« ياد خداوند آرام بخش دلهاست» پس چرا ما خودمان و امورمان
را به او پيوند ندهيم و از نخواهيم که ناخداي بحران هاي زندگي
ما باشد .واقعيت اين است که ارتباط ما با خدا کمرنگ شده است.
افراد بسياري در جامعه هستند که ديگر آن چنان که بايد حتي
فرصت مناسبي براي چند دقيقه خلوت کردن با خدا يا نماز
خواندني همراه با آرامش و توجه ندارند و اين گونه مي شود که
وقتي از خدا فاصله مي گيري و مي خواهي خودت امور را مديريت
کني از توان الزم و آرامش کافي برخوردار نيستي .بايد انسان
قانع و شاکر باشد و با درايت و تقوا خودش را به منبع فياض و
اليتناهي صاحب عالم و خلقت پيوند دهد و با توجه و توکل تحت
مشورت و درايت امور زندگي اش را به سرانجام برساند .زياده
خواه و تجمل گرا نباشد ،از امور تنش آفرين ،ناصحيح ،خالف و
پنهاني پرهيز کند ،از فضاي مجازي و الکترونيک تا حدي فاصله
بگيرد ،با خانواده ،دوستان ،کتاب ،ورزش و مواردي از اين جنس
پيوندي مجدد برقرار سازد ،براي خواب ،عبادت ،تغذيه سالم ،تفريح
و خانواده وقت کافي قرار دهد تا بتواند در زندگي بدون استرس و
با آرامش حداکثري امور خود را به سرانجام برساند.

