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 وشهاي غيردارويي كنترل درد در بيماران سرطانير

  
 مشورت فرمائيد.توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود 

 

ستمر به روش هاي مختلف روي افراد متفاوت تاثير مي گذارد. براي برخي از مردم،  شدت غير درد م ستمر مي تواند به  درد م

قابل تحمل باشد. براي برخي ديگر، چيزي است كه بدون چندان مزاحمتي در زندگي روزمره، ازعهدة آن بر مي آيند. و درحالي 

كه تقريباً هركسييي كه درد مسييتمر دارد گاهي اوقات اريخييان خاشر مي شييود، ايب افراد به ندرت دچار اريخيياني مي گردندو 

ستمر را ناتوان كننده مي يابند و برخي خير و چرا اكثر افراد مبتال به چنيب دردي  بنابرايب سيم، چرا برخي افراد درد م بايد بپر

 گاهي اوقات آن را اريخان كننده مي يابند امانه هميخه؟

ي كه شدت مي يك دليل آن است كه درد هميخه آنقدر اذيت كننده نيست. به شور كلي، وقتي درد خفيف است نسبت به زمان

شدت درد، تنها  ست كه  خان داده ا خورها، ن خكل چنداني ايجاد نمي كند. اما تحقيق روي درد مزمب درتعدادي از ك گيرد م

دليل شكايت از آن نيست. گاهي اوقات كسي دچار درد شديد است در حالي كه مي تواند اريخان نخود. به هميب ترتيب امكان 

اريخان خاشر شود. به گزيده اي از يك نامه كه توسط گينا، يكي از بيماران سابق ما، نوشته  دارد كه فردي حتي با حداقل درد

 شده است توجه كنيد:

گينا با شوهرش در مزرعه اي زندگي مي كرد. كمر درد دائمي او نمي گذاشت آنطور كه بايد در مزرعه كاركند. بيختريب نگراني 

شود، چه د سب  سوار ا صلي اش او ايب بود كه نتواند  شركت در برنامة ما گفت كه هدف ا سوار كاري. هنگام  ر مزرعه يا هنگام 

بازگخت به سواركاري است. ما خيلي محتاط بوديم و فكر كرديم كه ايب كارخيلي سخت است، چرا كه چه بسا دردش را چنان 

د مزمب، محدوديت هايي درآنچه مي تخيديد نمايد كه از تحمل  خار  باشيد. از ايب گذشيته، معتقديم كه هر فرد مبتال به در

شد و درد را  شته با سماني ندا خار ج خويق كرديم به فعاليتهايي فكر كند كه آنچنان ف خواهد انتجام دهد دارد. بنابرايب ، اورا ت

 چندان تخديد نكند. امامصمم ماند كه دوباره سوار اسب شود.

. كنارگذاشت را درد ضد  را به تدريج افزاي  داد وهمة داروهاي در شول برنامه، ايخرفت خوبي از خود نخان داد، تمريب هاي 

خت خانه به. شد بهتر نيز خلق  شت، سختي دوران. گيرد كار به را جديد هاي مهارت تا برگ سرش كه چرا دا  خوبي حال هم

شت سياري بود مجبور گينا و ندا ه، ايب نامه را براي ما برنام خاتمه از بعد سال يك. دهد انجام هم را خانه سنگيب ازكارهاي ب

 نوشت:

سبت به قبل  سكيب درد كمي دارو مصرف مي كند، اما اندازه دارو ر ن مي « قطره اي از دريا» گينا هنوز هم گاهي اوقات براي ت

 «.در توانايي هاي جسمي ام افزاي  بسيار زيادي داشته ام» داند، در عيب حال نخت كه 

ام كاري كه درد را تخييديد مي كرد، اريخييان خاشر نبود. همانطر كه او گفت، توانايي نامه گينا نخييان مي دهد كه عليرغم انج

سيبي به خود وارد نمي كند و اينكه درد اس از  ست آ شت. مي دان ختري براي او دا سب، ارزش خيلي بي شدن دوباره برا سوار 

شته، مي دانست كه سوارشدن بر اسب از ايب گذ -سوار كاري چندان شول نخواهد كخيد. احساس مي كرد برخود كنترل دارد

ست  خغله دردش را بدتر خواهد كرد، اما اراده اش بر ايب تعلق گرفت كه چنيب كند. اوهمچنيب مي دان صاً درآن روز ارم صو خ

ضددرد، درحد ستفاده از داروهاي   كه اگر بقيه فعاليت هاي روزانه اش را درمزرعه به تدريج انجام دهد، مي تواند درد را بدون ا

 قابل قبول كنترل كند و هخيار باشد كه با درد كنار بيايد و احساس كند روي آن كنترل دارد.

اس گينا نمونه اي از فردي است كه انبوهي درد دارد اما احساس خوشحالي مي كند. قبل از آنكه در برنامه شركت كند، آدمي 

جسمي خيلي بيختري داشت و داروهاي زيادتري مصرف  اريخان بود خصوصاً وقتي كه دردش شدت گرفت. از ايب رو، ناتواني

سب  شت. اما ميزان درد او بدتر از آن هنگامي نبود كه ا سطي دا سردگي متو ستيب باربه كلينيك ما آمد اف مي كرد. وقتي نخ

 سواري مي كرد.



كه اغلب با درد همراهند نمي  بنابرايب، درد به خودي خود ما را غمگيب، ناكام، تحريك اذير و يا مبتال به ساير احساسات منفي

خم يا  شادي، غم، ناكامي، خ ساس خود )  سطوح درد خود در شول چند روز، اح شما مي توانيد ايب امر را با ثبت روزانه  كند. 

 هرچيز ديگر(، آن دسته از افكاري كه در ايب اوقات داريد و موقعيتي كه درآن قرارگرفته ايد، امتحان كنيد. ورقة ااسخ روزانه به

شود، بري  142درد را كه درصفحه  ست كپي كنيد و چند روز با خود نگه داريد. هرگاه احساس كرديد دردتان بدتر مي  آمده ا

 چند لحظه كارتان را كنار بگذاريد و ايب موارد را يادداشت كنيد:

ساس يك مقياس                    .1 صالً دردي 0-10سطح درد ) برا يعني بدتريب  10وجود ندارد و  درجه، درحاليكه، . يعني ا

 درد قابل تصور(

بايد خيلي تند روي »، «نه دوباره؛ نااميد كننده است، بيختر از ايب نمي توانم» افكاري كه راجع به درد داريد. ) نظير           .2

 (.قبيل ايب از  يا افكاري« كرده باشم، مدتي فقط بايد سخت نگيرم

 شما ) خوشحالي، غم، خخم، نگراني، يا چيزهاي ديگر(.  احساس                   .3

 موقعيت ) مخغول چه كاري هستيد، كجا هستيد، رانندگي يا اخت ميز نخستب(.                   .4

ست  هنگامي كه احسياس مي كنيد، مفيدتر و دقيق تر خواهد بود. اگر بگذاريد در اايان روز يادداشيت ها را بنويسييد، ممكب ا

ا چندان دقيق نباشيد. همچنيب، توصييه مي كنيم تا زماني كه ااسيخ خود را به افزاي  درد ثبت نكرده ايد، سيعي حافظه شيم

 نكنيد بقيه ايب فصل را بخوانيد.

 بار وضعيت خود را خودرا ثبت كرده، آنگاه يادداشت هاي خود را دوباره بخوانيد. 10سعي كنيد حداقل 

ر و موقعيت هاي خود نگاهي يندازيد. آيا متوجه ايوندي بيب افكار، احسيياسييات، درد و چه چيز ديگري تغيير مي كند؟ به افكا

موقعيت هايي كه در آن بوده ايد مي شويد؟ ايب موضوع بيانگر چيست؟ اكنون ادامة ايب فصل را بخوانيد. درهنگام خواندن، به 

يد،و همينطور زمان هاي ديگري كه درد شما را دچار درد خود بيانيخيد و اينكه در ياداشت هاي ااسخ خود به درد، چه نوشته ا

سد. مي تواند مفيد  شنا سبتاً خوب نمي  شما را ن سي كه  ضوعات با ك شتب مو ست. در ميان گذا خاني مي كرده ا خكل يا اري م

 باشد، زيرا آنها ممكب است داوران معقولي باشند.

 شيوه هاي مفيد و غيرمفيد تفكر را جع به درد

 توانيد، نمي اگر آوريد؟ مي خاشر  را به« چگونه دردمزمب مي تواند به رنج فراوان منتهي شود»مورد اينكه، نمودار فصل يك در

 ايب چرا كه كرديد تعجب احتماال. اسيييت زايد افكار بيانگر نمودار، كادرهاي از يكي. بيندازيد نگاهي و برگرديد 27 صيييفحه به

ه مبتال ب درد مزمب هستند، به ما مي گويند كه منفي فكر مي كنند چون ك افراد از خيلي خوب،. است آمده درنمودار قسمت

ست كه درايب جمالت قدري حقيقت  خود. ترديدي ني شود، ايب افكار نيز نااديد مي شان برشرف  درد دارند. مي گويند اگر درد

خان مي دهد كه مي توانيم درد زيادي دا شد؟ نامة گينا به ما ن ست. اما آيا چنيب با شار و نهفته ا سر شيم ودرعيب حال  شته با

 مملو از شور زندگي باشيم.

درصد كم نخود نمي  50او چطور ايب كار را انجام داد؟ خوب، درشروع كار، جو احساس مي كرد تا زماني كه دردش حداقل تا 

شد، دريافت كه حتي  شته  ستگاه تحريك الكتريكي براي  گذا صد كاه   50با تواند به زندگي عادي برگردد. بعد ازاينكه د در

خد. در آن هنگام بود كه ما با او درمورد نق  خودش در كنترل درد صحبت كرديم. يكي از موارد  درد هم اوضاع چندان بهتر ن

مهم كه در شول برنامه به آن اذعان كرد، ايب بود كه واكن  هاي  نسييبت به درد و ديگران، درواقع دراينكه چه احسيياسييي 

شد نق  دارند،  شته با سات منفي خود، دارو دا شد. جو براي مهار احسا صرفاً خود درد نبود كه باعث ايب واكن  ها مي  و ايب 

 مصرف مي كرد اما داروهاي ضد درد نيز احساس او را بدتر مي كردند.

وقتي به جدول ثبت ااسييخ هاي جو كه در آن ااسييخ هاي وي به افزاي  درد ثبت شييده بود، نگاه كرديم، متوجه شييديم كه 

راه به جايي نمي » ، «نا اميد كننده است» جانات خخم و اريخاني وي، بيختر به افكارش مربوط بود تا دردش. افكاري مثل هي

شود ادامه داد»، «برم شت. درجه بندي«چه فايده اي دارد؟» ، «اينجوري نمي  خم وي ايوند دا خاني و خ  از او  ، معموالً با اري

 نگامي كه افكار منفي و نا اميد كننده داشت بدتر بود.ه او خلق اما داشت، خيز و افت درد



به عبارت ديگر، درسييت همانطور كه درمورد گينا ديديم تخييديد درد لزوماً آدمي را افسييرده نمي كند. مورد جو نخييان داد كه 

مورد نخان مي  كاه  قابل توجه درد نيز هميخه به معناي احساس خيلي بهتر و توانايي انجام كارهاي بيختري نيست. هر دو

 .است درد مورد در تفكرمان شيوه از متاثر شدت به دهيم، مي  دهد كه ميزان تاثير درد بر ما و آنچه انجام

شيوه  سير  ست گاهي ا ست. يعني مي توانيم چگونه فكر كردن را انتخاب نمائيم. ممكب ا ست كه افكار ما دركنترل ما مهم ايب ا

 اس كنيم هيچ گزينه اي نداريم، اما ما همواره مي توانيم ذهب خود را تغيير دهيم.هاي عادتي تفكر شويم، وممكب است احس

با اذعان به ايب امر، جو تخويق شد تا شيوة ما در بهبود خلق و تغيير كامل نحوة مزاحمت درد در زندگي اش را امتحان كند. بر 

 خالف ترديد هاي اوليه، نخان داد كه ايب كار امكان اذير است.

 افكار چگونه برما تاثير می گذارد؟

چگونه گينا و جوايب كار را انجام دادند؟ نخست، ديدند كه چگونه شيوة تفكر آنها دربارة خودشان، درد وديگر افراد، نق  مهمي 

 دراحساس و رفتار آنها بازي مي كرد.

ستند صرفاً اظهار نظرهاي گذرا در مورد يك امر ني شما دارند. مثالً،  -افكار،  سات و رفتار  سا خي فعال دراثر گذاري روي اح نق

شود،  ختر  ست باعث درد بي سبت به فعاليت هايي كه ممكب ا شيوه اي غمگينانه ن ست كه به  سان ا خان واكن  آ  به. دهيم ن

كه از آن لذت مي بريد ممكب اسييت ببينيد اسييير جرياني شييده ايد كه بايد درآن  كاري انجام يا دوسييتان ديدن و رفتب جاي

بنخييينيدو بلند شييويد و ممكب اسييت احسيياس كنيد بايد خيلي كارها انجام دهيد آن هم هنگامي كه بايد با درد خود نيز كنار 

 بياييد.

ود ندارد. حتي ممكب است چنيب تفكري باعث شود احتماالً چنيب افكاري شما را اريخان تر از زماني مي كند كه ايب افكار وج

 نظر خود را تغيير دهيد، و آنچه را دنبال مي كرده ايد، رها كنيد.

و به « مثبت بيانديخيد»ار سوي ديگر، اگر تصميم گرفته ايد كه بهتريب راه براي براي روياروي ي با ايب موقعيت ايب است كه 

ا اي  ببريد، بدون برنامه ريزي، و بدون توجه به عواقب آن براي خودتان. اما درد،فكرنكنيد، ممكب اسيييت به هرشيييكل خود ر

ببيب، سعي كردم مثبت » وقتي درد تخديد شد، كه احتمال آن زياد است، آنگاه ممكب است چيزي شبيه به ايب جمله بگوييد 

 زي است كه انجام داده ايد؟آيا ايب تنها راه نگاه كردن به آن چي«. فكر كنم و درد را ناديده بگيرم، اما نخد

سي خواهيد  سا شيد در اايان چه اح ضي با سته ايد از خود را شيد كه، چون نتوان ست اي  برويد، اما نگران ايب با يا ممكب ا

ست بگوييد  شت. در ايب مورد، ممكب ا ساس بهتري ندارم، بنابرايب اتالف وقت بود» دا باز هم، «. خوب، ايب كار را كردم اما اح

 تنها راه نگاه كردن به آن كاري است كه انجام داده ايد؟آيا ايب 

، امتحان  كنيد. شي چند ساعت بعد، هرچند دقيقه به خود بگوييد «ايب موضوع در مورد مب صادق نيست» اگر فكر مي كنيد 

تي خواهيد فكر مي كنيد به چه احسيياسييا« دليلي وجود ندارد كه بخواهم دردم را كنترل كنم. احسيياس بيچارگي مي كنم.» 

رسيد؟ اگر فكر مي كنيد فرقي نخواهد كرد، چرا امتحان  نمي كنيد؟ از سوي ديگر، اگر فكركنيد باعث مي شود احساس كنيد 

 بدتر شده ايد، مي توانيد اثرات احتمالي چنيب تفكري را روي احساسات خود ببينيد.

شيوه ها ست مثل  شود، در ضي شيوه هاي تفكر مي تواند به عادت هم تبديل  ساير عادت ها، بع ي انجام دادن كارها و همانند 

 شيوه هاي تفكر مي تواند مضر باشد. وهمانند همه عادت ها، تغيير عادتهاي فكر غير مفيد، نياز به تالش دارد.

سياري از ا سخت به نظر بيايد. ب سا  ساس خود را تغيير دهيد، چه ب شيوه هاي تفكر و اح فراد درابتدا، اينكه چگونه مي توانيد 

شده اند. اما درگذشته بايد به خيلي چيزها فكر مي  سات خود ندارند و اينطور آفريده  معتقدند كه كنترلي روي تفكرات و احسا

كرديد تا تصميم بگيريد، يا نظرتان را راجع به چيزي تغيير دهيد، يا بتوانيد وقتي احساس عصبانيت مي كرديد خود را آرام نگه 

يامدهاي احتمالي  داريد. چطور ايب كار را مي كرديد؟ شيييايد با گوش كردن به حرف ديگران، و يا تفكر متفاوت راجع به ا

 واكن ؟

 شنونده خوبی براي خود باشيد

ختب نظرتان را راجع به تغيير داده  به احتمال زياد، مي توانيد به خاشر آوريد كه، بعد از گوش دادن به خود و حرف زدن با خوي

ت وقتي موضوعات را با كسي درميان مي گذاريد اتفاق بيفتد. به ياد داشته باشيد وقتي مخكلي را نزد ايد. هميب امر ممكب اس



كسي كه خوب گوش مي كند، به شور كامل مطرح مي كنيد، صرفاً حرف زدن به گخودن مساله كمك مي كند، و احساسا مي 

 كنيد ايب كار خيلي مفيد است.

 حساس بهتر و كنترل بهتر است. مي توانيد شنوندة خوبي براي خود باشيد.روشب ساختب موضوعات، اغلب شروع يك ا

 شناسایی افكار مفيد در برابر افكار غير مفيد

داشتب قدري نگراني وحتي درجه اي از اندوه، براي همة ما دربرهه اي اززمان تجربه اي شبيعي است، اما اگر به شور مكرر و در 

ا مضيطرب يا افسيرده شيويم، عادي نيسيت. در اكثر موارد بايد بتوانيم افكاري را كه به ايب دوره هاي شوالني تر بسييار نگران ي

 هيجانات اريخان كننده دامب مي زنند شناسايي نماييم.

توصيف ميكنند. اينها واژه هايي است كه اكثر ما « مثبت» يا « منفي» اغلب افراد تفكر خود را در ايب دوران، تحت عنوان تفكر 

ست تا دقيقاًٌ  مي فهميم خكل ا ست آنها از منظور بگوييم ، اما اغلب م ست ممكب ها واژه ايب نتيجه، در. چي  كننده منحرف ا

شد شد، خوب تواند مي سطحي يك در «مثبت تفكر » مثال، براي. با خكل هيچ كه زماني با  اما ندارد، وجود جدي تهديد يا م

 اوسيت سييرشان از عالمتي تواند مي كه اوسييتتان  طه سييياه روينق يك شييدن بزرگ مثل -دارد وجود جدي تهديد يك وقتي

شد شيد واميدوار بگيريد نديده را آن شود باعث تواند مي محض، مثبت تفكر -با  مثبت تفكر مورد ايب در. رفت خواهد بيب از با

خكل رفع در ست مفيد م خكل وجود انكار به تواند مي مثبت، حد از بي  تفكر بنابرايب. ني در نتيجه نمي توانيد  .شود ختم م

شرحي موثر براي رويارويي با يك مخيييكل واقعي تدويب كنيد. در مورد درد مزمب، چنيب تفكري مي تواند باعث زياده روي در 

انجام كار شود و درد را بي  از آنچه هست افزاي  دهد. تفكر مثبت به باال نگه داشتب روحيه كمك مي كند، اما ايب براي حل 

 في نيست.درست مساله كا

شد،  ست، مثبت تفكر شبيه تفكر منفي نيز از ايب بابت كه مي تواند نادرست با  ممكب منفي، شيوة تفكربه. عكس درجهت اما ا

 به اقدام براي شما تالش از مانع دارد احتمالي  تفكراتي چنيب. شد نخواهد بهتر چيز هيچ كنيد فكر كه باشد معنا ايب به است

 .شود كاري انجام

هر داسييتان دو جنبه » اغلب راه هاي مختلفي براي نگرش به موقعيت ها وجود دارد. ضييرب المثلي اسييت كه مي گويد:  البته،

درواقع مي تواند بي  از دو جنبه باشيييد. بنابرايب، براي رويارويي با يك مخيييكل، اغلب راه هاي زيادي وجود دارد، اما «. دارد

شويد، به جاي حرف بعضي ازآنها موثر تر از بقيه هستند. وقتي  مي كوشيد با مخكالتي واقعي مثل زندگي همراه با درد مواجه 

حرف نزنيد، بهتر خواهد « غير مفيد» در برابر تفكر « مفيد»، اگر از تفكر «منفي» يا « مثبت» زدن و استفاده از واژه هاي تفكر 

 بود.

شور موثر با يك مخكل يا منبعي از فخار رويارو شويد. تفكر شيوه هاي مفيد تفكر آنهايي هستند كه شما را قادر مي كنند تا به 

سا همه مخكالت را حل نكند، اما بايد اجازه دهد قدري اي  برويد. درمقابل، راه هاي غيرمفيد تفكر آنهايي هستند  مفيد چه ب

ست حتي  شوند. براي مثال، وقتي خيلي درد داريد قابل فهم ا ختر ي مي  خكل بي ست اگر فكر كه حتي باعث ايجاد م ست ا در

 خواهد كمكي شود، منجر تر آزاردهنده حتي احساسي به تفكر ايب اگر اما است، ناعادالنه  كنيد اوضاع خيلي وحختناك و كامالً

ست شديد درد كه بپذيريد اگر ديگر، سوي از  كرد؟  ايب آن، با رويارويي براي راه بهتريب كه بگوييد خود به حال عيب در اما ا

ست شويد كه قبالً هم  تا كه ا خم را حفظ كنم و از واكن  هاي تند بپرهيزم، مفيد تر خواهد بود. به خود يادآور حد ممكب آرام

چنيب دردي داشته ايد و مي دانيد كه مي گذرد و اوضاع رو به راه خواهد شد. چنيب تفكري مي تواند به كاه  اريخاني شما 

شته ضاع دا ختري بر او سلط بي ساس ت شد كه به خود بگوييد درد يا  كمك كرده و اح شيد. تفكر مفيد نبايد به ايب معنا با با

مي دانند. چنيب تفكري تنها انكار مخكالت واقعي است و اگرچه ممكب است به « تفكر مثبت»مخكلي نداريد، كه معموالً آن را 

 آرام  موقت بيانجامد، براي هميخه نمي تواند خود را فريب دهيد.

تفكر مفيد با عقل جور در مي آيد . معموالً اگر مخكلي را درست ارزيابي كنيد، بهتر با آن برخورد ميكنيد. به عنوان يك قاعده، 

ايب ممكب اسيييت باعث شيييود خود را براي يك چال  يا فخيييار رواني به شور مقتضيييي آماده كنيد. ارزيابي هاي خيلي مثبت 

اه اسييت. به هميب ترتيب، ارزيابي خيلي منفي، خطر بزرگ ازمخييكالت، با خطر دسييت كم گرفتب كاري كه اي  رو داريد همر

 كردن بي  از حد را به همراه دارد.



بنابرايب، اگرمي بينيد داريد بي  از حد درمورد درد بي قرارمي شويد، چند لحظه افكار خود را مرور كنيد. آيا ايب افكار در كنار 

خت خاني بي ساس اري شما كمك مي كنند يا اح ستند، حتي اگر فكر مي كنيد آمدن با درد به  ر مي آورند؟ اگر كمك كننده ني

 موجه هستند، بايد آنها را به چال  بكخيد.

 وقتی نگرانی به اضطراب و سپس به هراس می گراید

ر همه ما گاهي اوقات نگران مي شويم. درواقع، كمي نگراني ما را از انجام كارهاي خطرناك و نامعقول باز مي دارد. اما وقتي فرات

 يك مثالً دشوار، شرايط دريك قرارگرفتب فكر مثالً. نيست كننده كمك مي رود، به تصميمات نامعقول منجر مي شود كه اصالً 

 هاي واكن  اگر. شييود مي بدتر دارد درد اينكه احسيياس و آمد، و اررفت اي درجاده اتومبيل داخل يا شييلو  ماركت سييوار

شد آنهايي شمامثل ست چه اتفاقي مي افتد؟ با ياد آوري آخريب باري كه هنگام افزاي  درد ب صفحة درنمودار كه با عد آمده ا

 دچار مخكل شده ايد مسير ايكان ها را دنبال كنيد.

دركل، وقتي مردم به ايب باور مي رسييند كه تهديد يا صييدمة احتمالي بي  از آن چيزي اسييت كه در واقع وجود دارد، دچار 

ه خيلي احتمال داردآسيب ببينند، يا نحوة مقابله را فراموش ميكنند. درمواقعي كه درد شما هراس مي شوند، تصور مي كنند ك

ستيد؟ مثالً، اگر درد ست، بايد ببينيد آيا در برآورد ميزان خطر، واقع بيب ه شوار ا ست، افزاي  به رو  د  غير دارد احتمال آيا ا

ك بار چنيب مي شود؟ اگر بدتريب حالت اي  بيايد آيا مي توانيد ي وقت هرچند واقعاً گردد؟ تبديل عذاب به و شود تحمل قابل

آن را تحمل كنيد؟ مثالً، آيا نگران آن هستيد كه دردتان وحختناك شود و نتوانيد آن را تحمل كنيد؟ يا آيا به ايب نگراني دچار 

شد، وكم ك شته با ست وجود دا خده ا خخيص داده ن ست يك بيماري جدي كه ت شويد كه ممكب ا م خود را روي تخت و مي 

ستتان  ضع، يا اينكه چه كاري از د شدن و ساير داليل احتمالي ) و كمتر جدي ( براي بدتر  ناتوان يابدتر از ايب ببنيد؟ يا آيا به 

 بر مي آيد، فكر مي كنيد؟

آنها وحخت وقتي احساس اضطراب، ترس، يا وحخت به شما دست مي دهد، احتماالً روي آن چيزهايي تمركز مي كنيد كه از 

داريد؟ مثل افتادن، يا درمقابل چخم ديگران از حال رفتب، يا از دست دادن كنترل خود. از سوي ديگر، وقتي احساس مي كنيد 

احتماالً چنيب تفكراتي سرا  شما نمي آيد. درواقع، وقتي آرام مي شويد چه بسا فكر كنيد آن زماني كه دچار اضطراب و هراس 

بوده ايد. اما آن احساسات در زمان خود جدي بودند و بايد به آنها توجه ميخد. براي اينكه به شما « لوحساده » بوده ايد چقدر 

 كمك شود تا ببينيد چطور تفكر مي تواند بر احساسات اثر گذارد، تمريب زير را انجام دهيد.

تاسفانه، بدون تالش نمي توانيد اعتماد به وقتي نوبت رويارويي با ترس ها و نگراني ها مي رسد اعتماد به نفس نيز مهم است. م

 اما. دارد تاثير شما روي نفس كسب كنيد. حرف هاي ديگران دربارة زياد بودن يا كم بودن اعتماد به نفس شما درنحوة مقابله، 

، آيا خود رود نمي اي  خواهيد مي شما كه آنطور اوضاع وقتي. كند مي ايجاد را تفاوت بيختريب گوييد مي خود به شما آنچه

 «را سرزن  مي كنيد؟ آيا به خود مي گوييد مب آدم بي مصرف، يا احمقي هستم؟ آيا تفكر به ايب شيوه، كمك كننده است؟

است. ايب نوع تفكر، يعني ناديده گرفتب خود. تصور كنيد اگر شخص ديگري ايب حرف ها را به شما « خير» ااسخ هردو سؤال 

 مي زد چه احساسي داشتيد.

؟ بيختر «با لياقت» يا « عالي»، «باهوش» گري فكر كنيد. وقتي كاري را خوب انجام مي دهيد چقدر به خود مي گوييد شور دي

سخت و منفي قرارد  سرزن  هاي  شتباه خود را درمعرض  افراد مي گويند چنيب كاري نمي كنند، اما كامالً آماده اند تا هنگام ا

، مثالً فرزندان، دوستان يا حتي سگتان، چه اتفاقي مي افتد؟ اس چرا ايب كار را دهند. اگر با شخص ديگري چنيب كاري بكنيد

 با خود مي كنيد؟

خان مي دهند  شناس را كه درتلويزيون مي بينيم به خاشر آوريد. وقتي كاري را خوب انجام مي دهند معموالً ن سر شكاران  ورز

ستند شحال ه ستاوردهاي خود بها  -كه چقدر از ايب كار خو شتباهي وقتي  ترتيب،  مي دهند. به هميببه د  سعي كنند مي ا

 در شيييدن ور غوشه يا موفق بازيكنان. دهند انجام را كار آن بعد دفعة توانند مي وچطور آمد اي  اشيييتباه چطور ببينند دارند

شتباهاتي شتباهات ايب از كنند مي سعي. كنند نمي تلف را وقت اند كرده كه ا آنها بپرهيزند. درمقابله  تكرار از و بگيرند درس ا

شي از انجام دادن هر چه بهتر كارها، يادآوري كردن آن به  شيوه ها بهره گرفت. اعتماد به نفس نا با درد نيز مي توان از هميب 

 خود، بازشناسي آن، و حرف زدن با خود )حتي ديگران( درباره آن است.



كنار آمدن با درد، وادامة زندگي عادي تا حدممكب، عليرغم وجود درد، چيزهايي اسيييت كه خوب مي دانيد چطور بايد انجام 

سيدن فكر كنيد و ببينيد گام بعدي را  صبر كنيد و به جاي هرا ست،  شدت گرفتب ا ساس مي كنيد درد رو به  دهيد. وقتي اح

ست شيوه اي مطلوب كنترل كنيد، بايد چگونه برداريد، كه ايب خود موفقيتي ا شيد تا همه چيز را به  شته با . اگر ازخود انظار دا

شيد، و به آن برسيد، يا تاحدي به ايب روش ها را روي خود  ضي خواهيد بود. اگر دربارة توان كنترل خود واقع گرا با به ندرت را

اي كه در كنار آمدن با درد مخييكل داشييتيد،  امتحان كنيد. ممكب اسييت ببينيد كه شييروع كاربا به خاشر آوردن آخريب دفعه

ستفاده از روش هايي كه دراينجا ارائه شرايط را كنترل كرديد، و اكنون با ا ست. آنگاه فكر كنيد چطور   شود مي  كمك كننده ا

گاه ببينيد آن و كنيد امتحان را ها روش ايب ميدهد، آزارتان دوباره درد كنيد مي احسييياس وقتي. كنيد كنترل را آن توانيد مي

 چطور ازعهدة آن بر مي آييد. از اقدامات اولية خود چه مي توانيد بياموزيد؟ چگونه مي توانستيد آن را بهتر انجام دهيد؟

 روش ايب در كه را باليني روانخناس يك جلسه چند باشد مفيد بسا چه است، مخكل برايتان  اگر ديديد تسلط روي ايب روش

 د.كني مالقات است ديده آموزش

 پذیرش اینكه درد می تواند براي مدت طوالنی باقی بماند

هيچكس نمي خواهد درد داشييته باشييد. براي هركسييي كه درد دارد سييخت اسييت كه از درد و اذيرش آن براي مدتي شوالني 

شما وجود ندارد و  شود. اگر دكتر بگويد عالجي براي درد  شما نمي  ،«صرفاً مجبوريد يا بگيريد با آن زندگي كنيد»صحبت  به 

 گويد چطور ايب كار را انجام دهيد.

 مي دكتر آنچه باور از دارد احتمال نيز شما «. خوب، به حال آنها چه فرقي مي كند، آنها كه درد ندارند» ممكب است فكركنيد 

ستجوي به رو ازايب و كنيد، امتناع گويد، شم ك كنيد ايدار دكتري سرانجام كه اميد ايب به دهيد ادامه خود ج خكل  ه بتواند م

آنها كه قلب و كليه ايوند مي زنند و آن همه كارهاي متحيرانه انجام مي » را حل كند. ممكب اسيييت با خود چنيب بگوييد 

 «دهند، اس مطمئناً مي توانند درد مراهم درمان كنند؟

ب توقع را داريم كه همة مخييكالت احتماالً به خاشر اخبار و اشالعاتي كه ايب روزها كسييب مي كنيم، اغلب به نظر مي رسييد اي

شنويم. البته، اگر  شوند. تقريباً هر روز خبرهايي دربارة موفقيت مقابله با برخي بيماري ها را مي  شتي كامالً يا تقريباً حل  بهدا

خوب گوش دهيد اغلب مي شيينويد كه ايب مطالعه روي موش هاي آزمايخييگاهي انجام شييده و تا زمان اسييتفاده از ايب درمان 

 سال يا بيختر فاصله داريم. 5جديد در مورد انسان 

از زماني كه دچار ايب درد شده ام مدت زمان » است. به خود مي گوييد « حاد» براي مدتي احتمال دارد تصور كنيد درد شما 

شود سپس ها ماه به تواند مي ها هفته اما «. زيادي نمي گذرد و به زودي همه چيز تمام مي  ست ش تبديل ها سال و ود. در

است كه بيماري هايي مثل كمردرد معموالً در شول زمان شدت و ضعف ايدا مي كند، اما بسياري ازافراد هرگز براي يك مدت 

شود. ختر ديگر، دربرخي  شوالني نااديد نمي  شت خواهد وجود درد قدري اوقات بي  بدتر مدتي براي بار يك وقت هرچند اما دا

ه هاي تخديد درد ممكب است مكرر شوند. اگر منتظر بمانيد تا درد نااديد شود يا چخم انتظار دور ايب زمان گذشت با. شود مي

شغلتان و  شما، خانواده تان،  سر  شيد تا آن را عال  كند، احتمال دارد مدت زيادي منتظر بمانيد. در ايب مدت چه بر سي با ك

 دوستانتان مي آيد؟

بادرد اسييت. چنيب كاري كمك مي كند تا به حل مسيياله اقدام كنيد و از انتظار  رويارويي از مهمي بخ  اثرات، ايب به اذعان 

 براي اينكه اتفاقي بيفتد، دست برداريد.

ختر يا همه فعاليت هاي عادي خود را شيد بي سعي كرده با ادامه دهيد.  -درخانه، كار، ورزش يا زندگي اجتماعي -احتمال دارد 

ر كند احتمال دارد به ايب فكر كنيد كه درد مانع بسياري ازايب فعاليت ها مي شود. برخي اما اگر ايب فعاليت ها درد شما را بدت

ست برمي  شود. ديگران ازانجام كارها د ختري متحمل مي  افراد بدون توجه به درد، همچنان اي  مي روند و درنتيجه درد بي

خديد درد مي سياري فعاليت ها كه باعث ت ست به اجتناب از ب ست به  دارند وممكب ا شود، اقدام كنند. در ايب دوره ها ممكب ا

حتي ممكب است دكتر يا فيزوتراايست به شما توصيه «. مدتي بي خيال  مي شوم و اوضاع رو به راه خواهد شد»خود بگوييد

متوقف  ، به ايب معني كه هرگاه كاري انجام مي دهيد كه درد را بدتر ميكند آن را«بگذاريد درد راهنماي شييما باشييد» كنند 

كنيد. چنيب توصيه اي مي تواند براي برخي كارهاي كوچك و سبك قابل قبول باشد، خصوصاً اگرشخص ديگري هست كه آنها 

ستب ظرفها يا خريد خانه.  ش شما هم هيچگاه مايل نبوده ايد كه ايب كارها را انجام دهيد، مثل  شما انجام دهد و خود  را براي 



 مي خود نوبه به مساله ايب. شود وزن افزاي  و بدن افتادن شكل از  ول روزانه مي تواند باعثالبته، كاستب از فعاليت هاي معم

 دست كارهايي چه از كه افكارشويد ايب اگردچار خصوصاً بخود، نيز ناكامي به منجر امرميتواند ايب. شود بيختر درد باعث تواند

خيده شته عادت كه گونه آن يا ايد ك ست  آنها توانيد نمي ايد دا را انجام دهيد. در واقع عدم توانايي در انجام كاري كه واقعاً دو

شد  شد، و درد حاصل چيزي با سيار زيادي منجر شود، خصوصاً اگر ناشي ازدرد با داريد آن را انجام دهيد مي تواند به ناكامي ب

شدن بيانجامد. شت زمان، مي تواند به مريض احوال  شتيد. با گذ صيري ندا شما درآن تق شيد كه چه  كه  ست متحير با ممكب ا

كرده ايد كه سزاوار چينيب چيزي شده ايد. برخي افراد مي گويند تقريباً احساس مي كنند كه گويي دارند تقاص چيزي را اس 

 مي دهند.

ل مي وقتي همچنان سعي مي كنيد تا درد را كنار زده و به زندگي خود بازگرديد، اما دوباره درد هجوم آورده و احساس استيصا

 .شد نخواهيد مسلط  كنيد ممكب است دچار احساس ياس و نااميدي شويد. احساس كنيد هيچ وقت بر شرايط

نديد، تا يك  ديگر « نه»به هميب ترتيب، وقتي بازهم به يك درمان جديد يا مالقات يك دكتر يا كلينيك ديگر اميد مي ب

ساس نااميدي يا حتي درماندگ خنويد، احتمال دارد دچار اح سياري از بيماران دركلينيك به ما مي گويند كه آماده ب شويد. ب ي 

ستند « هركاري»اند  سد كه بيماران مبتال به درد مزمب كه همچنان به دنبال درمان ه انجام دهند. ازنظر ما، اغلب به نظر مي ر

شييينيده اند. البته «نه»شور مكرر  و همچنان ناموفق، همانند افرادي هسيييتند كه مدتي شوالني بيكار بوده اند و ازكارفرماها به

بسياري افراد مبتال به درد مزمب، بيكار نيز هستند كه اغلب مخكالتخان را حتي بدتر مي كند. بعد از ايب تجربه ها، تعجب آور 

سبت به آينده و  ست ن سرانجام، ممكب ا شوند.  سردگي  ساس ناتواني و اف سياري ازمبتاليان به درد مزمب دچار اح ست كه ب ني

 نكه دوباره بهبودي حاصل شود، نااميد باشيد. ممكب است حتي احساس كنيد كه زندگي ديگر ارزش زيستب ندارد. اي

درماندگي ناشي ازشكست درمان هاي مختلف، اغلب با احساس فقدان همراه مي شود. احساس فقدان معموالً به معناي دست 

ست كه لذت بخ  بوده اند و خيدن اجباري از فعاليتهايي ا ساده رفتب به  ك بخخي از معناي زندگي، مثل كار، ورزش يا خيلي 

شد، به شريقي، جنبه هاي  ماهيگيري. احساس فقدان مي تواند با ازدست دادن احساس خوب، سالمتي، يا نيرومندي مرتبط با

يگر نمي توانيم كارهايي فقدان درافراد مبتال به درد مستمر مي تواند همانند احساسي باشد كه ما به هنگام ايرشدن داريم و د

را كه به آنها عادت داشييتهايم انجام دهيم، يا اينكه ديگر آنقدر جوان و سييرحال به نظر نمي آييم. با ايب همه، گاهي اوقات مي 

ست گويند مي  شنويم كه افرادي سند ايري به آرام  با دارند دو ست آن معني به ايب. بر  مي ايرتر داريد كه اذيريد مي كه ا

دنبال فرصت هايي هستيد كه اير شدن با خود به ارمغان مي آورد. اگر خود را درگير ايب اوضاع ببينيد چه گزينه هايي  و شويد

 داريد؟

شواري ها ايب  سيد.يكي از د ساتي با خود يا ديگري مي تواند كمك كند تا به ديدگاه متعادل تري بر سا حرف زدن ازچنيب اح

يبكاري مي كند. به خاشر آوردن زمان هايي كه خوب از اس اوضاع برآمده ايد سخت تر. است كه حافظه، به هنگام افسردگي فر

 ايب بدان معني است كه بايد تالش مضاعفي انجام دهيد تا تفكر روشني ايدا كنيد. 

خه. البته، هيچكس نمي ست اما نه همي ستمر ا شتب درد م خي شبيعي به دا ست بدانيد قدري غم دربرخي مواقع، واكن  الزم ا

سخت بگيريد. البته، اگر مي بينيد اكثر  ستيد خيلي به خود  صله ه سعي نكنيد آنگاه كه بي حو خواهد با درد زندگي كند. اس 

سرحال نيستيد و در رهايي از ايب حالت مخكل داريد، وقت آن است كه اقدامي بكنيد. نوشتب افكار و احساسات خصوصاً وقتي 

ستيد، يا درد دارد بدتر م شما را به كجا هدايت كمي غمگيب ه سات  سا سعي كنيد دريابيد ايب افكار و اح ست.  شود. مفيد ا ي 

مي كند. براي نمونه ممكب اسييت به اشراف خانه يا باغچه نگاه كنيد و متوجه شييويد كه كاري وجود دارد كه بايد انجام دهيد. 

همه چيز درخانه »ي كنيد و به خود مي گوييد، آنگاه به مخكالت انجام آن كار و اينكه ممكب است باعث افزاي  درد شود فكرم

 ديدن براي توانيد نمي درد خاشر به هم شييما اما بيايد شييما نزد خواهيد نمي كسييي  به هميب خاشر از« دارد به هم مي ريزد

ع به هميب اوضا. آييد مي ستوه به وضع ازايب و شويد مي اسير درها اخت. ديد نخواهيد را كسي بنابرايب برويد، بيرون دوستان

 شكل اي  مي رود.

و ايب امر  -چيزي ك سبب شد متوجه انجام كاري شويد، خيلي سريع به ايب احساس منجر شد كه مخكالت ايچيده هستند

ممكب اسييت درشول چند ثانيه اتفاق بيفتد. درواقع چه بسييا چندان از ايب افكار آگاه نباشيييد. آنچه مي دانيد صييرفاً احسيياس 

 به را شما افكارتان. نيست غم نتيجه احساس ايب اما  به نظر مي رسد كه گويي حاصل غم و غصه است. و است  نااميدي محض



 ايب. فكركنيد آنها به راجع و بنويسييييد را آنها كه اسيييت آن فكري جريانات به بردن اي راه بهتريب و كخييياند، مي نقطه ايب

شتب و آنها، كردن متوقف در گام نخستيب ست. البته اگر ايب نخستيب گام درمتوقف كردن چني از خودتان بازدا ساتي ا ب احسا

ست. البته اگر ايب افكار را بازخواني كنيد درخواهيد يافت كه آنها همه واقعيت  ساتي ا سا شتب خودتان از چنيب اح آنها، و بازدا

 موجود نيستند. آنچه كه بايد به سوي آن رهنمون شويد تفكر واقع گرايانه و مفيد است.

شدت احساس اريخاني مي كنيد انجام ايب كارسخت تر است. در ايب حالت خيلي آسان تر در شيوه هاي تفكرزايد و  وقتي به

اريخان كننده فرو مي افتيد. اگرخيلي صبر كنيد تا به نااميدي بي  از حد دچار شويد و سعي نكنيد ازآن بيرون بياييد. آنوقت 

 رهايي از آن بسيارسخت از گذشته مي شود.

 حالت به را اوضيياع توانديد مي  مي بينيد دائم از درد خود دچار ناكامي و افسييردگي مي شييويد، با چند گام نسييبتاً سيياده اگر

سيد آيد مي سراغتان مواقع درايب كه را افكاري بايد ابتدا. برگردانيد متعادل خنا سي دقت به را آنها آنگاه و ب  ببينيد و كنيد برر

ا داريد؟ به خاشر داشته باشيد كه در زندگي به ياد آوردن امور مثبت تر، ازجمله نقاط قوت و توانايي آنه از اي عادالنه تصوير آيا

 هاي خود، مي تواند سخت باشد.

شويد سبت خط، درانتهاي درماندگي با جنگ  -زود دست به كار  ست تر سخت خيلي آن، شروع زمان به ن ستفاده با. ا  ازمثال ا

 آيا  آيا ايب كاري كه االن مي خواهم بكنم واقعاً الزم است انجام شود؟» واالتي از خود بپرسيد: س چنيب توانيد مي شده، گفته

 انجام  كه بگيرم اگرتصميم كرد؟ حساب ديگران كمك روي شود مي هستم؟ فرد بهتريب مب آن انجام براي آيا دارد؟ فوريت

تفاده از ايخيييرفت تدريجي، يا آماده شيييدن با انجام برخي اسييي دهد؟ مي افزاي  مرا درد آيا ،(كمك بدون يا و كمك با)  دهم

حركت هاي كخخي يا برنامه ريزي براي نحوه انجام آن و غيره چطور؟ آيا از خود مب مهمتر است؟ آيا واقعاً صحت دارد كه اگر 

قضاوتي مي كنند؟  انجام  ندهم خانه مناسب اذيرايي از دوستان نيست؟ دوستان با توجه به وضعيت خانه ام راجع به مب چه

 آيا مب راجع به ديگران چنيب قضاوتي دارم؟ و سؤال هايي از ايب قبيل.

ست اگر به خود يادآوري كنيد كه اي  از  سيد ايب افكار تا چه حد واقع گرايانه و مفيدند؟ خوب ا در هر مقطع، بايد ازخود بپر

م دهيد. فكر كنيد ببينيد اگرشخص ديگري چنيب احساسات و ايب چگونه با درد كنار مي آمديد، و چگونه گرفته ايد آن را انجا

افكاري داشيييت چگونه به او كمك مي كرديد؟ آيا به آنها هم مي گفتيد زندگي ارزش زيسيييتب ندارد؟ اس چرا با خود چنيب 

 ميكنيد؟ تنها چيزي كه كمك مي كند، تفكر سازنده و واقع گرايانه است.

سطح انتظارتان را باال مي برد  شما مي آورد و آنچنان  ضاعفي بر  خار م شد. ف تفكر غيرمفيد وغير واقعي، مي تواند تماماً منفي با

 كه هرگز به آن نخواهيد رسيد. اگر ايب سؤاالت را از خود بپرسيد مي تواند مفيد باشد:

 ؟«بدتريب حالت ممكب چيست»  -

 ؟«كناربيايم چقدر عذاب آور خواهد بود اگر اصالً نتوانيم با ايب درد» -

 ؟«حاال چقدر محتمل است» -

 ؟«اگر اتفاق بيفتد، چقدر احتمال دارد با آن دست و انجه نرم كنم»  -

 وقتي به ايب گونه سؤاالت حواب داديد، موقعيت خوبي داريد كه حتي وضعيت هاي بدتر از ايب را هم اداره كنيد.

ست قرار تفكر غير واقعي مي تواند به ش شك شما را در معرض فعاليت بي  ازحد و  خكل  شد چرا كه انكار م ور كاذب مثبت با

، انصافاً حق داريد كه عصباني شويد و سوء تفاهم «سرخوش باش و درد را فراموش كب» ميدهد. البته اگر كسي به شما بگويد 

 هميخه خود را فريب دهيد. براي توانيد نمي نهايتاً اما باشد، بيختر  اي  آيد. نايده گرفتب هرچه

مثالً، خانمي در كلينيك به ما گفت كه در شول هفته سييعي مي كرد تا آنجا كه مي تواند خود را با كارهاي خانه سييرگرم كند. 

ايب كار به او كمك مي كرد كه بيخييتر وقت ها متوجه درد خود نخييود. اما اعلب در روزهاي اايان هفته، آن هنگام كه سييعي 

شت آرام   سعي كرد فعاليت هاي  را در شول دا ست. وقتي  شد، در مي يافت كه دردش بدتر از هر وقت ديگري ا شته با دا

هفته به تدريج و بهتر انجام دهد، مي ديد كه در اايان هفته درد كمتري دارد. درحالي كه اي  از ايب، وجود درد را انكار مي 

 كرد و در اايان هرهفته تاوان آن را اس مي داد.

صرفاً به خود بگوييد درحا ست. ايب امر كه  « اي  برو و توجهي به درد نكب » لي كه تفكر مداوم راجع به درد كمك كننده ني

حرف مي زنند. اما وقتي درد از آن شييماسييت « جنگ با درد» نيز در دراز مدت كمكي نمي كند. بيماران مبتال به درد اغلب از 



ست شود؟ بازنده كي سي مي تواند برنده  شد تا ازنقطه قوت خود چه ك شايد بهتر با ؟ تا كجا مي توانيد ايب نبرد را اي  ببريد؟ 

 . ببريد اي  را كار توانيد مي چطور ببيند و كنيد مذاكره كار  استفاده كرده و با درد، در مورد چارة

مخكالت نگاه نكنيد بلكه منابع حل مخكل را نيز تفكر مفيد و واقع گرايانه بايد دقيق، متعادل و دورايخانه باشد. يعني صرفاً به 

ست كه تا آنجا كه مي  سب. تفكر مفيد، بديب معني ا سبتاً متنا شهاي كنترلي درد، و بدني ن در نظر بگيريد: يك مغز خوب، رو

شيد، اما ايب آگاهي ازمحدوديت ها، بر آنچه كه سبت به محدوديت هاي خود آگاه با د، بي  ازحد دهي انجام توانيد مي  توانيد ن

سايه نمي افكنند. ايب نكته بدان معني است كه به موفقيت هاي ايخيب خود بها مي دهيد و آنها نيز در آينده به شما اعتماد به 

نفس مي دهند. يعني اگر دوستان واعضاي خانواده كمكي مي توانند بكنند از آنها شلب مي كنيد و ازآنها قدرداني مي نماييد و 

 بران مي كنيد.شايد به نوعي ج

به خاشر داشييته باشيييد ايب شيييوه هاي تفكر همگي ناشييي از عادتند. تغيير آنها راحت نيسييت اما قابل تغييرند. به خودي خود 

تغيير نمي كنند و دارو آنها را برشرف نمي كند. درواقع كساني كه دارو مصرف مي كنند تا خود را آرام يا هوشيار كنند، معموالً 

سير ايب باور  سرزن  مي ا ساس خوبي ندارند خود را  ست. اما وقتي اح شي از دارو ساس بهتري دارند نا شوند كه وقتي اح مي 

 كنند. با ايب رويكرد، راهي به سوي ايروزي نيست.

ممكب است فكر كنيد كه همة ايب كارها قدري غير ضروري است، مثل تزئيب روي كيك. اما سال ها كاربا بيماران مبتال به درد 

سات به همان اندازه مزمب  سا ست كه ارداختب به روش رويارويي با افكار و اح خان داده ا براي كمك به آنها در تغيير زندگي، ن

كه انجام تمريب هاي بدني اهميت دارند، مهمند. ايجاد تغييرات، تناسييب بدني، احسيياس بهتر و دسييتاورد بيخييتر دوام نخواهد 

الش هاي شماست. نه فقط نتجه مالقات با دكتر يا فيزيوتراايست. به شور كلي، اگر داشت مگر اينكه بدانيد همه اينها حاصل ت

 .شود مي سخت كاربرايتان ادامة افراد ايب درغياب بگذاريد، ديگران حساب به را خود  همه ايخرفت هاي

 نكاتي براي به ياد سپردن:

o           ،بكوشيييد تا به خود خاشر نخييان كنيد كه ابزاري براي  وقتي فكر مي كنيد چندان خوب از اس اوضيياع بر نمي آييد

 به چال  كخيدن نگراني ها يا نااميدي ها، و تغيير آنها. -بازگختب به شيوة صحيح كنترل وجود دارد

o                      شتب به اينكه بتواند در زندگ ستاوردها و اميد دا ستمرار د سبت دهيد، ا شانس ن ي چنانچه موفقيت خود را به 

 وارد عمل شويد سخت تر مي شود.

o            شويد، خيلي به خود ست مي  شك شتباهي مي كنيد، يا توقعات را آنقدر باال مي بريد كه محكوم به  اگر هنگامي كه ا

 سخت مي گيرد، ايخرفت خيلي سخت تر خواهد شد.

 به چالش كشيدن افكار غير مفيد

ااميدي، يا سردرگمي آگاهي ايدا كرديد، صبر كنيد و به آنچه به خودتان مي هنگامي كه از احساس تحريك اذيري، اضطراب، ن

سيد مثال هاي سعي كنيد آن را بنوي صل ايب  گفته ايد گوش فرا دهيد.  س  از و بخونيد را ف خنهاد هاي ار ستفاده شده اي  ا

ست ممكب. كنيد ساس اوقات گاهي ا صي اح شته خا شيد دا ست ممكب -با سات، ايب ا سا م كمبود خواب، يا قبل از هنگا به اح

 ورزش، يا هنگام خستگي ازكار، رخ دهد.

آيا ايب عبارت يا » وقتي ايب كار را انجام داديد، به آنچه نوشيييته ايد نگاهي بياندازيد. راجع به ايب افكار از خود سيييؤال كنيد: 

آيا چيزهاي ديگري » ز خود بپرسيد همچنيب مي توانيد ا« آيا فكر كردن به ايب شيوه مفيداست؟» و « قضاوت منصفانه است؟

شم؟ شته با سخ « وجود دارد كه بايد مدنظر دا س  ايب هاي اا ست زير را ها ار  مي كمك كه آنچه هر يا)  خود زايد افكار فهر

 ما برنامه در كه بيماري مثالً،. بنوسيييد را جديد ايب با همراه احسيياس هرگونه همچنيب،. بنويسيييد( كنيد منظم را اوضيياع كند

دارد، « درد غير قابل تحمل است» و « بي  از ايب نمي توانم» ، «نااميد كننده است» ركت كرد نوشت وقتي افكاري ازقبيل ش

 احساس افسردگي و نااميدي مي كند.

شته دردي چنيب هم قبالً خوب، » مانند جمالتي گفتب با آنگاه   شوم، مي خوب كه دانم مي » و «ام برآمده آن عهدة واز ام دا

خستد سانده ام، بنابرايب درد فرو خواهد ن سيبي به خود نر گام به گام » ؛ «برنامه اي مي ريزم تا كم كم اي  بروم» ؛ «وباره آ

سخت تر را كمتر مي كنم، اما به انجام آنچه مي توانم ادامه مي دهم ست، » ، «حركت مي كنم و فعاليت هاي  درد خيلي بدي ا



، ايب افكار را به چال  كخييييد. او گزارش كرد كه، وقتي چنيب «نم دير يا زود آرام مي گيرداما قبالً هم اينطور بوده و مي دا

 افكاري دارد، گويي احساس ميكند كنترل خود را دوباره به دست آورده است.

را مسواك نزنيم،  البته او مجبور بود ادامه دهد. مثال تميز كردن دندانها را به خاشر آوريد. همة ما ميدانيم كه اگر دندان هايمان

احتمال دارد مخيييكل ايدا كنيم. بنابرايب با صيييرف چند دقيقه وقت درهر روز براي تميز كردن دندان ها، از آنها مراقبت و از 

 مخكالت، ايخگيري مي كنيم. هميب رويكرد را مي توان براي كنترل درد مزمب به كار گرفت.

ادامه دهيد، وايب افكار را مخخص كنيد تا آنها را به چال  بكخيد، ذهنتان اگر به بررسي افكار مضر و واكن  هاي خود به درد 

 خيلي بيختر تحت كنترل خواهد بود.

ايب كار با تمريب آسييان تر مي شييود. به خاشر بياوريد كه در ابتدا يادگيري رانندگي يا آشييپزي يا خياشي تقريباً غير ممكب به 

ز و تمريب خيلي زيادي بود. همچنيب از اشييتباهات غير قابل اجتناب خود درس نظر مي رسيييد. انجام دادن آنها مسييتلزم تمرك

سريع و  صميم گيري هاي  صحبت كردن، گوش دادن به راديو، وحتي به هنگام ت ستيد هنگام  گرفتيد. اما بعد از مدتي، مي توان

ور اسيت. مي تواند به عادت بسييار همينط درسيت نيز زايد  ايچيده رانندگي يا آشيپزي كنيد. به چال  كخييدن و تغيير افكار

 .است ظهورشان محض  مفيدي تبديل شود. رمز كار درشناخت ايب افكار زايد به

 نگذاريد به چال  كخيدن ايب افكار، به زماني موكول شود كه واقعاً درسراشيب آنها قرار گرفته ايد. 

نوشته سوزان « ايروزي برغم ها» خوانيد، ما كتاب اگر مايليد در خصوص روش رويارويي با مخكالت هيجاني مطالب بيختري ب

تانر وجيل بال، دو روانخناش باليني اهل سيدني استراليا را توصيه مي كنيم. اگر خواندن ايب كتاب يا كتاب هاي مخابه كفايت 

چنانچه درد مستمر نميكند، ازدكتر خود بخواهيد روانپزشك يا روانخناس باليني متخصص در ايب زمينه را به شما معرفي كند. 

شما را به كلينيك يا يك مركز جامع درد درنزديكي محل زندگيتان ارجاع  شك خود بخواهيد  ست، آنگاه از از صلي ا خكل ا م

 دهد تا ارزيابي كامل صورت گيرد.



 استفاده از تن آرامی

ست بودن آرام احساس آرامي، تب  ست تب آرامي در شما مم كنيد، خستگي احساس اگر خصوصاً ها موقعيت برخي در. ا كب ا

احساس خواب آلودگي ايجاد كند. درايب اوقات، تب آرامي مي تواند دربه خواب رفتب شما كمك كند. از سوي ديگر، زمان هايي 

وجود دارد كه شما مي توانيد آگاه، هخيار، و آرميده باشيد، مثل زماني كه در حالت آرام ، روي موضوعي تمركز مي كنيد. در 

 تب آرامي كمك مي كند، كه فار  از تن  يا حواس ارتي زياد؛ تمركز بيختري داشته باشيد. ايب اوقات

سيدن آرام  به توانايي نه، يا  صرف نظر از اينكه درد داريد شد مفيد خيلي تواند مي ر ستيد، درد دچار وقتي. با  آرامي تب ه

  :كند مي مخخص را آن اهميت ذيل، موارد. كند مي ايدا بيختري اهميت

o                  .ناراحت و عصيييبي تن آرامی می تواند دركاهش تنش كمك كند و از بدتر شدددن درد جگوگيري نماید

شيييدن باعث درد نمي شيييود ما اغلب آنرا بدتر خواهد كرد. ايب امر مي تواند باعث تخيييكيل چرخه معيوب درد..... 

 ردبيختر...... تن  بيختر، شود.دتن .....

o                  .شتري روي خود دارید ساس كنيد كنترل بي ساس ؟ اح سردگي، تحريك اذيري و اح درد اغلب منجر به اف

 درماندگي خواهد شد. همه ايب احساسات كنار آمدن با درد را سخت تر مي كنند.

o                  .خواب رفتب ممكب است سخت وقتي درد داريد، به تن آرامی می تواند به شما كمك كند تا به خواب بروید

 باشد. اگر هنگام شب از خواب بيدار شويد، درد ممكب است به خواب رفتب مجدد را دشوار كند.

o                  البته، براي بسياري از افراد، توانايي تب آرامي در گفتار راحت تر است تا درعمل. به هميب دليل كه خيلي از افراد

آور مصرف مي كنند. اما ايب براي افراد مبتال به درد مزمب مناسب نيست. يادگيري تب آرامي نه  قرص هاي آرام بخ  يا خواب

 .است مفيدتر خيلي  تنها براي شما خوب است بلكه در مقايسه با استفاده دراز مدت از داروها،

كند خوابي شبيعي داشيته  تب آرامي احسياس خوبي به شيما ميدهد. هيچگونه اثرات جانبي نامطلوب ندارد. به شيما كمك مي

 بدون هيچ مخكلي، هرچه از تب آرامي بيختر استفاده كنيد اثر آن بيختر خواهد بود. -باشيد

ست، ايب به معناي غيرممكب بودن آن نيست. اني مساله صرفا مي گويد كه  حتي اگر درگذشته تب آرامي برايتان دشوار بوده ا

 بايد وقت كافي باري تمريب آن صرف كنيد. بايد يا دبگيريد بهتر آن را انجام دهيد، و

صحبت كردن به زبان بيگانه. هيچكس با  شپزي، و  ست مثل رانندگي، توپ بازي، آ ست. در تب آرامي درواقع فقط يك مهارت ا

ميب امر ما آنها را ياد مي گيريم. براي ماهر شييدن در ايب مهارت ها بايد آنها را تمريب كنيد. ه -ايب مهارت ها به دنيا نمي آيد

صرفاً هر وقت به آن احتيا  داريد، به مدت الزم  ست،  درمورد تب آرامي نيز ثدق ميكند.در حقيقت نحوه تب آرامي واقعاً مهم ني

 آن را انجام دهيد.

آن راضي هستيد به استفاده خود از آن ادامه ؟ مي توانيد آ را همه جا استفاده كنيد. چنانچه ازقبل فب خاص خود را داريد و از 

ستب روي نيمكت  خ شيد،مثل يك حمام گرم و شوالني، يان شته با شيوه خاص تب آرامي خود را دا ست از قبل  دهيد. ممكب ا

اارك و تماشيياي دنياي اشراف. البته ايب كار فقط نخييان مي دهد كه حتي اگر احسيياس ميكنيد نمي توانيد آرام باشيييد، زمان 

سرلوحه قرارداده و درديگر اوقات نيز به هميب چارچوب هاي شايد بتوانيد ايب تجارب را  ست كه آرام بوده ايد.  شته ا ي وجود دا

 ذهني درآييد.

 ايب آن، دليل. زميب روي يا تخت روي كخيييدن دراز با فقط نه كنيد، تمريب مختلف هاي درمكان را آرامي تب  مهم اسييت كه

جايي شدت گيرد و هميخه يا همه جا نمي تواند دراز بكخيد. اگر با خواندن، تماشاي تلويزيون يا  درهر تواند مي درد كه است

ست خوب نيز ايب شويد، مي آرام كوتاه  اياده روي  كه را آرامي تب نوع يك كه دارد اهميت بنابرايب. دهيد ادامه را آن بايد و ا

 .بگيريد ياد دهيد، انجام بتوانيد جا همه

 تن آرامیشيوه انجام 

 حتي يا براي شروع بايد در حالت نخسته يا دراز ك  تمريب كنيد. وقتي ايخرفت كرديد بايد آن را در حالت استاده، راه رفتب 

ستيد، كاري انجام درحال وقتي ست ممكب. رانندگي يا كردن صحبت مثل دهيد، انجام ه ساس ا  شلو  خيلي سرتان كنيد اح



د. در ايب صييورت مفيد خواهد بود اگر به خود اجازه دهيد زماني براي تب آرامي اختصيياص نداري وقت آرامي تب براي يا اسييت

 دهيد. آنگاه با ذهني احتماالً راحت تر به كار خود بر مي گرديد.

 گام اول

o                                              د، اما براي ايب كار تا آنجا كه ممكب اسييت آرام باشيييد. مي توانيد چخييم هايتان را ببندي

 اجباري نيست.

o                                               يك نفس عميق بكخييييد، براي لحظه اي نگه داريد و آنگاه به آرامي عمل بازدم را انجام

 دهيد.

o                                              رها سازيد. وقتي عمل بازدم را انجام مي دهيد خود را آرام و 

o                                              .سپس نفس عميق ديگري بكخيد و يك بازدم ديگر 

o                                              به حالت عادي بازگردد. ديگر نفس عميق نكخيد.  اكنون بگذاريد تنفس 

 ايب بخ  اول، صرفاً براي شل كردن عضالت شماست.

 گام دوم

o                                                           ًبه خاشر داشييته باشيييد كه نبايد خود را مجبور به آرام  كنيد، ايب اجبار صييرفا

 باعث تن  بيختر خواهد شد.

o                                                          ،بگذاريد تن  ازعضالت شما خار  شود و آرام  هرگاه عمل بازدم در انجام ميدهيد

 شويد.

o                              تصييوير كنيد كه هرگاه نفس را بيرون مي دهيد، تن  ازبدن شييما رخت بر مي بندد. حتي اگر فكر مي

 كنيد چنيب نيست، سعي كنيد آن را تصور كنيد.

 گام سوم

 دور كنيد. راه هاي زيادي براي انجام آن وجود دارد. تعدادي ازآنها عبارتند از: سعي كنيد ذهب خود را ازدرد و ديگر نگراني ها

o                                    يك يا چند واژه را بارها و بارها درذهب تكرار كنيد. آرام و بدون عجله آن را انجام دهيد. براي مثال

 .را تكرار كنيد« راحت» ، يا«يك» مي توانيد واژه هاي 

o                                    شته ايد يا صور كنيد، مانند تعطيالتي كه دا شاد را در ذهب ت صحنه آرام  بخ ، دلچسب يا  يك 

 تعطالتي كه دوست داريد داشته باشيد.

o                                    را باز و تمركز روي قسمت خاصي از اتاق يا هر كجا كه هستيد نگه داريد. در حالتي ثابت چخم ها

 و آرام به آن نقطه خيره شويد.

ست، به آرامي آن را به  شويد كه ذهب متمركز ني صاً درآغازكار. وقتي متوجه مي  صو سرگردان خواهد بود، خ ذهنتان همچنان 

صبور خويد. در شول كم وبي  يك  كاري كه انجام مي دهيد متوجه كنيد.  سعي كنيد ازحواس ارتي خود ناراحت ن شيد و  با

 هفته كار آسان تر خواهد شد.

 اساساً، ايب همه كاري است كه بايد انجام شود. سه نكته مهم وجود دارد كه بايد به خاشر بسپاريد:

قت صيييرف تمريب كنيد، اما اصيييرارنكنيد به تب آرامي برسييييد ) اجبار و                                                                     .1

 نكنيد(.

 هر بار كه نفس رابيرون مي دهيد بگذاريد عضالت شل شوند.                                                                     .2

وقتي ذهنتان به جاي ديگر مي رود به آرامي آن را متوجه كاري كه داريد                                                                      .3

 انجام مي دهيد بكنيد. 

 تمرین كار را عالی می كند

همانند همه مهارت ها، تنها راه ماهر شدن درتب آرامي تمريب هرچه بيختر آن است. در آغاز، ايب فب را حداقل هفت بار در روز 

دقيقه( و انج جلسه كوتاه باشد. نوبت هاي كوتاه 20تا  15تمريب بايد شامل دو جلسه شوالني )هر بار  انجام دهيد. ايب جلسات



دقيقه شول بكخيييد. مهم تر از همه اينكه، نوبت هاي كوتاه را بايد در شول روز و در مكان هاي  5ثانيه تا  30مي تواند بيب 

انجام دهيد كه آرام اسيييت و اشمينان داريد كه مزاحمتي براي شيييما مختلف انجام داد. نوبت هاي بلند مدت را در مكان هايي 

ايجاد نمي شييود. اما نوبت هاي كوتاه رابايد درمكان هاي مختلف انجام دهيد، حتي در سييرو صييداي زياد. اگرتب آرامي را تنها 

هرگاه و هركجا فرصتي به دست  دريك جا انجام دهيد، برايتان سخت تر خواهد بود كه آن را در جاهاي ديگر استفاده كنيد. اما

 آوريد آن را تمريب كنيد، آنگاه هرجاي ديگري مي توانيد انجام دهيد.

 -اما معموالً در ايب مكان ها دچار تن  نمي شيييويد -البته، اغلب راحت تر اسيييت كه در مكان هاي آرام به تب آرامي بپردازيم

شييوارتر باشييد، بازهم بايد درآن مكان ها فنون تب آرامي را تمريب بنابرايب، حتي اگر دربرخي مكان ها ممكب اسييت تب آرامي د

 كنيد. شولي نمي كخدكه مي بيندي درايد درانجام آن ايخرفت مي كنيد.

تبديل شييود، جدول تمريب تب آرامي براي اينكه به شييما كمك شييود تا تمريب تب آرامي به بخ  روزمره اي از زندگي شييما 

را كپي كنيد. هرگاه يك نوبت را انجام مي دهيد آن را درجدول عالمت بزنيد. شولي نخواهد كخيييد كه در مي 166درصييفحه 

 يابيد ايب تمريب درشما تبديل به عادت شده است و ديگر الزم نيست به ار كردن ايب جدول ادامه دهيد.

 كاربردهاي تن آرامی

ادگيري شيييوه تب آرامي ايب اسييت كه بتوانيم هرجا و هروقت الزم اسييت آن را انجام دهيم. هرچه تب آرامي را در ايب هدف ازي

 زمان ها و مكان ها بيختر تمريب كنيد، بر آن مسلط تر مي شويد. توصيه هاي زير نيز كمك خواهد كرد.

o  .شد شما باید واقع گرایانه با سيدن به تب آرامانتظارات  ست براي ر شوار نياز به زمان داريم. ممكب ا ي درموقعيت هاي د

 .است خوب درد تيز لبه زدودن براي اما نرسيد، خواهيد مي  هرگز به آن درجه از تب آرامي كه

o  .دست شما به واقعي ناراحتي  سعي كنيد تب آرامي را آنقدر به تاخير نياندازيد كه احساس تن  يازود دست به كار شوید 

 راحت تر است اگر اي  از احساس افزاي  تن  دست به تب آرامي بزنيد. خيلي. دهد

o .سی كنيد سطح تنش خود را برر ستيد  اگر دراتوبوس يا قطار نخييسييته ايد يا داخل اتومبيل اخييت چرا   هركجا ه

د شييدن سييفي يا گردن، انقباض فك،  راهنمايي توقف كرده ايد، عالئم تن  رابررسييي كنيد. ايب تن  ممكب اسييت فخييردكي

 بندهاي انگختان به هنگام نگاه داشتب فرمان اتومبيل باشد. اگر متوجه هرگونه تن  شديد تب آرامي را آغاز كنيد.

o  .اگر نمي توانيد كاري را كه انجام مي دهيد متوقف كنيد، وقتی مشغول كارهاي دیگري هستيد، به تن آرامی بپردازید

نجام مي دهيد تن  را بيرون كنيد. به ايب شريق مي توانيد هنگام صحبت كردن، راه صرفاً سعي كنيد هر بار كه عمل بازدم را ا

ست، رهايي از تن  مهمتريب  ست به تب آرامي بزنيد. اگر نمي توانيد ذهنتان را منحرف كنيد، مهم ني رفتب يا حتي رانندگي د

 مساله است.

o  .شوید ب آرامي راصييبح انجام داديد، ازايجاد تن  درشييما به حتي اگر تمريب تهرچقدر كه الزم دراید آماده تن آرامی 

شد فب تب آرامي را چنديب بار در روز انجام  ست الزم با خاري داريد ممكب ا هنگام بعد از ظهر جلوگيري نمي كند. اگر روز ارف

 دهيد. از سوي ديگر، اگر روز راحتي داريد ممكب است اصالً الزم نباشد از ايب فب استفاده كنيد.

 نحرف كردن توجهفنون م

فنون گوناگوني براي انحراف توجه وجود دارد كه مي توانيد براي كنارآمدن با دوره هاي درد از آنها اسيييتفاده كنيد. ايب فنون 

درد را كامالً از بيب نمي برند، اما كمك مي كنند كه ذهب منحرف شده و از شدت درد كاسته شود. سه روش توصيف شده در 

اه با تب آرامي استفاده شود. بايد آنها را تمريب كرد تا به ابزارهاي مفيدي تبديل شوند. مهم است كه تا حد اينجا بهتر است همر

 ممكب تكرار شوند تا ببينيد كدام يك بيختر ازهمه مناسب شماست.

 توجه خود را از درد بگيرید.  .1

س مختلف خود را درگير آن كنيد. ايب به معني بهره ايب فنون زماني بيخييتريب كارايي را دارند كه بتوانيد هر چه بيخييتر حوا

گرفتب ازحواس بينايي، شيينوايي، بويايي، حرارت و المسييه به صييورت همزمان اسييت. واقعاً با چنيب روشييي درخواهيد يافت كه 

 متوقف كردن ايغام هاي درد آسان تر است.



o  تصييور نماييد؛ نه فقط نگاه كردن به آن. روي آنچه مي به صييحنه اي مطلوب و آرام  بخ  فكر كنيد و خود را واقعاً درآنجا

 شما بدن زير هاي شب  ها ياتوانيد بخنويد، ببويد و احساس كنيد، رنگ هاي اشراف شما، صداي دريا يا ارندگان، گرماي سبزه

ست ممكب مكان ايب. كنيد تمركز غيره و مي كنيد. مي تواند  خلق خودتان براي را آن شما اما ايد نبوده هرگز كه باشد جايي ا

مكاني مورد عالقه باشد، دركنار دريا، روستا يا در با . اگر ايب مكان يا زمان با احساسات خوشايندي براي شما تداعي مي شود، 

سعي كنيد آن احساسات را نيز به خاشر آوريد. مطمئب شويد كه سرگرم هيچ گونه احساسات غم انگيز نيستيد. مثالًٌ  اينطور 

سات خوبي كه فكر نكنيد  سا خت. از تمامي اح شحال نبوده ايد يا آن روزها هيچ وقت بر نخواهد گ كه ازآن زمان تا به حال خو

 اكنون داريد لذت ببريد!

o  .صر ستان به هنگام ع ستيد شرح ريزي كنيد، مثالً تعطيالت، تغيير درمنزل يا باغچه، يا تفريح با دو چيزي را كه منتظرش ه

 يانديخيد و همه جزئيات آن را شاخ و برگ بدهيد. تا آنجا كه ممكب است آن را واقعي كنيد.به جنبه هاي خوشانيد ب

o  .شد كه خيلي مايليد او را ببينيد ستي با ضاي خانواده يا دو شايد يكي از اع ست به ياد بياوريد،  صي را كه برايتان مهم ا شخ

حرف مي زنيد ) اشمينان حاصل كنيد كه شروع به حرف زدن تصوير روشني از آن فرد در ذهب خود بسازيد، و تصور كنيد با او 

 !(كنيد نمي  از درد

o  ذهنتان را روي چيزي كه مي توانيد ببينيد متمركز كنيد، به ايب وسيييله سييد راه آگاهي از هر چيز ديگر مي شييويد. ايب مي

 از بدن باشد كه درآن قسمت درد وجود ندارد، يا تابلويي روي ديوار يا حتي شكافي درسقف. تواند تمركز روي بخخي 

o  شغل يا سب،  سازيد. دراتوبوس و قطار مي توانيد به اشراف و به ديگران نگاه كنيد و  ست بازي و معما ب شما ازآنچه دراشراف 

از حروف روي االك اتومبيل ها به عنوان حروف اول اسيييم روابط آنها را با يكديگر حدس بزنيد. درترافيك سييينگيب مي توانيد 

 استفاده كنيد تا اسم هايي براي افراد يا اماكب بسازيد.

o  ست كردن واژه سبه ذهني اعداد، يابازي هايي درذهب مثل جابه جا كردن حروف واژه ها براي در روي حروف جدول ها، محا

 ادي كه مي شناسيد، تمركز كنيد.هاي جديد يا انتخاب شخصيت هاي حيواني به جاي افر

o  به ياد آوردن صييحنه ها و شييخصيييت ها دركتاب مورد عالقه يا كتابي كه درحال حاضيير مي خوانيد، تا آنجا كه مي توانيد با

 . است بخ  آرام و بريد مي لذت آن از كه خصوصاً چيزي  -جزئيات هرچه بيختر. شعر يا ترانه اي را از خط بخوانيد

 ات ديگري براي منحرف كردن ذهب خود داشته باشيد. آنها را بنويسيد و به خود يادآوري شويد.ممكب است نظر

 صحنه هایی را تصور كنيد كه درد درآن وجود دارد، اما روي جنبه هاي مطگوب یا مهيج آن تمركز كنيد.  .2

o صور كنيد، اما بپذيري شد ت صيف  ستيد و آن را صحنه اي آرام  بخ  را آن گونه كه اي  از ايب تو د كه قدري ناراحت ه

همراه به علت آن وارد صحنه كنيد. مثالً، تصور كنيد حسي كه در كمر خود داريد ناشي از برجستگي زميني است كه روي آن 

ست،  شانه كسي روي دستتان ا سر يا  دراز كخيده ايد؛ تصور كنيد احساسي كه دردستتان داريد خواب رفتگي به دليل وجود 

 ي شما خيلي ارزش دارد.كسي كه برا

o  تمام كردن  -صحنه مهيج و روحيه دهنده را خلق كنيد كه در آن بردرد خود چيره مي شويد تا به هدفي بزرگتر دست يابيد

 آخريب دوردوي ماراتب، برنده شدن جام ويمبلدون، زدن يك گل در بازي نهايي فوتبال، وصعود به قله اورست بدون اكسيژن.
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o   ،درتصور خود، خويختب را دور از درد تصور كنيد. سعي كنيد به اينكه درد چقدر نامطلوب و آزاردهنده است بي توجه باشيد

گويي داريد درد را مخاهده مي كنيد، بي  -بلكه صرفاً اي  خود توصيف كنيد كه احساسات واقعي درد درحقيقت چه هستند

يب كار همانند تصييور درد دربدن فردي ديگر اسييت. تا آنجا كه مي توانيد سييعي كنيد برخوردي آنكه بگذاريد برشييما اثر كند. ا

شته باشيد، مثل دانخمندي كه چيزي را سياري در. بپذيرد آن از هيجاني تاثير آنكه بي ازمايد مي ميكروسكوپ زير  واقعي دا  ب

خواه يك جراح باشيد  -ي ناخوشايند رو به روييم اتخاذ كنيمامر با كه زماني بايد ما همه كه است رويكردي همان ايب موارد، از

كه يك زخم عميق و دلخراش را معاينه مي كند يا كسي كه خرابكاري گربه را تميز مي كند. درهر صورت، فكر كردن راجع به 

 اينكه ايب كار چقدر ناراحت كننده است، تنها انجام كار را سخت تر مي كند.

o با تمريب تب آرامي به كار بگيريد تا شييما را تا حدي ممكب آرام نگه دارد برايتان مفيد خواهد بود. يك  اگر ايب فب را همواره

 زمان خوب براي امتحان، وقتي است كه مخغول انجام نوبت شوالني تمريب تب آرامي هستيد.



o  ا اريخاني همراه نيست تصور كنيدديگري بدهيد. آن را همانند احساسي كه با درد ي« لقب» راه ديگر ايب است كه به درد- 

نظير سييردي و گرمي، سيينگيني يا سييبكي. يكي از بيماران ما گفت كه حمله هاي درد براي  همانند مسييافرتي بود كه با يك 

واگب قطار انجام داد. حمله هاي منظم درد همانند لرزش هاي منظم قطاربود، بنابرايب درواقع سيييعي كرد حمله هاي درد را 

 زش هاي قطار ببيند. ايب امر حمله هاي درد را براي او قابل تحمل كرد.همانند لر

o  را ه ديگر ايب است كه تصويري ذهني ازدرد با استفاده ازشكل، رنگ و حتي صدا براي خود بسازيد، وآنگاه خيلي به تدريج و

صداي خرو  هوا؛ انگاه به تدريج رنگت  سوراخي درآن و صوير كنيد همراه با شود، آرام آرام ت شود، درخخ  ان كم مي  تار مي 

 بادكنك مچاله مي شود، و صدا كاه  مي يابد.

شييما مي توانيد خودتان فنون بيخييتري از ايب قبيل را ايجاد كنيد. آنها را امتحان كنيد. چيزي براي از دسييت نداريد، رايگان 

 آنها فقط لبه تيز درد را كند كنند، بازهم مفيدند. هستند، آسيبي به شما نمي رسانند، و حتي اگر 

شيد، اما هركدام از آنها هروقت كه  شود. خيلي متوقع و عجول نبا ستفاده  ست كه از ايب فنون تا حد ممكب واقع گرايانه ا بهتر ا

سب سبتاً منا ست انجام دهيد. بعد از مدتي درخواهيد يافت گاهي اوقات يك يا دوتا زاايب فنون ن ستفاه ممكب ا شما را به ا ند و

 . آنهاست با  كردن از آنها فرامي خوانند. گنجاندن ايب فنون درتمريب تب آرامي اغلب راه خوبي براي آشنا شدن

 نمي كفايت مدت دراز در معموالً شويد، ساز خود درد با مدت دركوتاه تا كنند كمك شما به توانند مي فنون ايب كه درحالي 

ول مربوط به سييازگاري با درد وحل مسيياله خوانديد، معموالً رويارويي با يك مسيياله موثر تر ازناديده درفصيي همانطوركه . كنند

ستفاده از  سعي كنيد ا ست، انجام دهيد، اما  ست. بنابرايب هرفني را كه مي بينيد براي منحرف كردن حواس مفيد ا گرفتب آن ا

 غير مفيد انجام دهيد. آنها را به شور متعادل همراه با حل مساله و بررسي افكار

 بهبود خواب

مخييكالت خواب اغلب از سييوي افراد مبتال به درد مزمب مطرح مي شييوند. مثل اشييكال دربه خواب رفتب، يا درخواب ماندن، يا 

هردو، بسيياري از افراد مي گويند خواب منقطع دارند، يعني اس ازهريك يا دوسياعت، درشول شيب از خواب بيدار مي شيوند. 

شب تا ديروقت نمي  مي  برخي ضي مي گويند  شوند و ديگر نمي توانند بخوابند. بع صبح زود ازخواب بيدار مي  گويند گاهي 

توانند بخوابند و سييپس صييبح دير بلند مي شييوند. عده اي تقريباً خود را شييب زنده دار مي خوانند، در شول شييب نمي توانند 

 بخوابند اما هنگام روز چرت مي زنند.

، يا درآرام  يافتب مخكل «(وقتي غلت مي زنم از درد بيدار مي شوم» ت خواب را به حساب درد مي گذارند ) خيلي ها مخكال

ست ممكب موارد، درايب  دارند. عده اي مي گويند افكار مزاحم نمي گذارند به خواب بروند. ضاع نگران ا شند مالي او  نگران يا با

 .نخوابند خوب است ممكب اينكه

 باثرات كمبود خوا

سته ايم و اكثر  ضعف مي كنيم و معموالً خ ساس  شيم درمي يابيم كه اح شته با ستمر نتوانيم خواب كافي دا چنانچه به شور م

اوقات بي نظم. ممكب است تحريك اذيرتر از حد معمول شويم و سازگاري با درد را سخت تر بيابيم. درايب موقع، اغلب متوجه 

شب ها خوب خوابيده  شويم زماني كه  خغله هاي روزمره و درد روبه مي  ايم چقدر احساس بهتري داريم و چقدر راحت تر با م

رو مي شيييويم. بسيييياري ازافراد مبتال به درد مزمب هر زمان كه نياز دارند مي خوابند، حتي دربيب روز. چون ايب كاربه دوري 

ختر از تماس هاي اجتماعي و به فقدان روابط اجتماعي مي انجامد، مي تواند  خكالت همرا با درد مزمب را ايچيده تر كند. بي م

 خوابيدن به هنگام روز، خواب شب هنگام را دشوارتر مي كند.

با گذشت زمان، كمبود خواب مي تواند باعث بدخوابي شود، خصوصاً اگر نگران ايب باشيم كه آيا شب هنگام به خواب خواهيم 

 ب افكار شود، كه ايب خود احتمال رخداد يك مخكل را افزاي  مي دهد.رفت يا نه، كه مي تواند باعث تمايل ايدا كردن به اي

 چه می توان كرد؟

ممكب اسييت همه روش هاي بهبود خواب را امتحان كرده باشيييد، ازقبيل نوشيييدن شييير گرم به هنگام شييب، نخوردن قهوه، 

ازايب ها واقعاً تغييري ايجاد  كدام هيچ اسييت ممكب شييمردن گوسييفندها، يا گوش دادن به نوارهاي موسيييقي آرام  بخ . 

 ممكب . نه يا كند مي كمكي آيا اببينيد ت بدهد شما به داروهايي اس ممكب كنيد، صحبت مورد درايب ازشكتان با اگر نكند. 

. ميخوند اثر بي آن از اس اما باشند موثر مدتي تا است ممكب آنها از بعضي. باشيد كرده امتحان را بسيارمتفاوتي داروهاي است



شد. بياييد  صرفاً بخت و اقبال بوده با ست  شوار خواهد بود كه بدانيد چرا ممكب ا شب به شور اتفاقي خوب بخوابيد، د اگريك 

 نگاهي برگزينه هاي شما بياندازيم.

 دارو

شخص ديگر را  شده براي  ست كه داروهاي تجويز  صرف كنيد. خيلي مهم ا شك م خورت از دارو هاي خواب آور را فقط با م

نكنيد. واضح تريب دليل آن، ايب است كه شايد مصرف آنها براي شما خطرناك باشد. ايب نيزاحتمال دارد كهب داورهاي  مصرف

صميمي  شما كمك خواهد كرد كه ت سائل با ازشك، به  شد. شرح م شما بهتريب راه نبا شخص ديگر براي رفع مخكالت خواب 

ست دارو، تنها يا بهتري شد.آگاهانه اتخاذ كنيد. ممكب ا صلي دوگروه  ب راه براي رويارويي با مخكالت خواب نبا  بهتر براي دارو ا

 .ها بنزوديازايب و اي حلقه سه هاي افسردگي ضد: شود مي استفاده خوابيدن

سييايب كوان، آنافرانيل، اروتيادن، ضييد افسييردگي هاي سييه حلقه اي با نام مختلف ازجمله ترايپاتانول، اندپ، آلگردن، داران، 

شوند، اما يكي از اثرات جانبي آنها  صرف مي  شوند. ايب داروها معموالً براي بهبود خلق م ضه مي  سورمونتيب، و توفرانيل، عر

سه با زماني كه فرد احساس  شوند به ما كمك مي كنند تابخوابيم، و درمقاي صرف  شب هنگام م ست. يعني اگر  خواب آلودگي ا

دگي مي كند، دوزهاي كمتري براي به خواب رفتب الزم اسييت. همانند همه داروها، قبل ازآنكه آنها را مصييرف كنيد بايد افسيير

ازاثرات جانبي احتمالي و احتياط هاي الزم مطلع باشييد. درخصيوص ضيد افسيردگي هاي سيه حلقه اي، بايد گفت كه بسييار 

اري درشييروع كارداشييته باشييند. اثرات جانبي ديگر عبارتند از: افت ازافراد در روز بعد ممكب اسييت احسيياس سييردرد يا دشييو

 فخارخون، خخكي دهان و اشكال دردفع ادرار.

بنزود يازايب ها گروهي ازداروها هستند شامل: ديازاام ) واليوم(، تمازاام )تماز(، و لورازاام ) آتيون(. در حالي كه ايب داروها مي 

، بايد مراقب مصيييرف آنها بود و معموالً بي  از يك هفته نبايد از آنها اسيييتفاده كرد. توانند كمك كننده كه قدري بخوابيد

بنزوديازايب ها عادت آوردند و توقف مصرف آنها مي تواند دشوار باشد. بعد از چند هفته ممكب است اثرشان كاه  يابد و حتي 

شما مث ست خواب  شما را بدتر كند. درواقع ممكب ا ست الگوي خواب  سياري ازافراد ممكب ا شد و ب ل خوابي شبيعي، راحت نبا

شوند. به هر حال، مي توانيد بگوييد كه خواب كم بهتر از بي  سرگيجه بلند مي  سردرد و  ساس  صبح روزبعد با اح مي گويند 

 خوابي است. ايب ممكب است براي مدت كوتاهي صحت داشته باشد. اما به عنوان يك گزينه درازمدت توصيه نمي شود. توجه

 به علل احتمالي بدخوابي و ديگر مخكالت، معموالً بهتريب راه مقابله با آنها است.

مخكل ديگر ايب داروها آن است كه مي توانند دوسه روزي در بدن مخما باقي بمانند و باعث اثرات جانبي ازقبيل، تاثير برنحوه 

ت توصيييه مي كنيم ازايب داروها فقط دركوتاه مدت تفكر شييوند. اگر مي كوشيييد كه رويكردهاي ايب كتاب را بياموزيد به شييد

 استفاده كنيد و با ازشك خود دركاه  مصرف آنها همكاري كنيد.

خود شدت نهي مي سيله اي براي بهبود خواب به  صرف الكل به عنوان و ست كه م ساير داروها  -نياز به گفتب ني چه به همراه 

قوه تداخل با ساير داروها را دارد. خواب حاصل از آن، به ندرت همراه با مصرف شود، چه بدون آنها. الكل مفيد نيست و خطر بال

 استراحت است و معموالً صبح روز بعد شما مي مانيد و احساس سردرد.

ست ضد درد حاوي مواد آرم بخ  ا سيندول فورته -برخي ديگر ازداروهاي  سيندول و مر ست براي بهبود  -مثالً مر و ممكب ا

 -حتياط درخصييوص ايب دارو الزم سييا زيرا درواقع همزمان با آن دو داروي ديگر هم مصييرف مي كنيدخواب اسييتفاده شييوند. ا

 كه خصوصاً دردرازمدت ممكب است الزم نباشند. -كدئيب و ااراستامول

 گزینه هاي دیگر

مي رسد بسياري ازافراد هر  قبل از آنكه به ساير گزينه ها بپردازيم خوب است ببينيم واقعاً چقدر به خواب احتيا  داريم. به نظر

ساعت را بخوابند درغير ايب صورت مخكل ايدا مي كنند.  8ساعت مي خوابند. بعضي مي گويند حتماً بايد ايب  8شب حدود 

اما آيا واقعاً صيييحت دارد؟ عمالً، بيب افراد و نيز دربيب گروه هاي سيييني مختلف، تفاوت هاي بسيييياري وجود دارد. بچه هاي 

سال اغلب  شوند ايب مقدار به حدود  14تا 12خرد ساعت كاه  ايدا  8ساعت به شور مداوم مي خوابند اما هرچه بزرگترمي 

ساالن مي گويند فقط  ضي بزرگ شب به خواب به  5تا  4مي كند. البته تفاوت هاي فردي قبال توجهي وجود دارد. بع ساعت در

سيياعت بخوابند. به موارات آنكه مسييب تر مي شييويم معموالً  10خواب احتيا  دارند در حالي كه ديگران مي گويند الزم اسييت 

 كمتر مي خوابيم.



شد.  شته با ستگي دا شبِ قبل ب ست. مي تواند به ميزان ورزش و خوابِ  سبتاً متغير ا اينكه واقعاً چقدر خواب احتيا  داريم نيز، ن

 به توانيم مي ببينيم درتلويزيون را ورزشييي  برنامهگاهي اوقات كه بايد تلكيفي را براي درس انجام دهيم يا بيدار بمانيم تا يك 

 خواب از بعد چقدر كه اسييت مهم بلكه بخوابند، چقدر كه نيسييت ايب موضييوع برخي، براي. بخوابيم معمول ازحد كمتر ميزاني

 .باشند سرحال

ساعت مي خوابيم و آن را با آنچه ديگران از خواب خو صرف اينكه ببينيم چند  سه كنيم، اس درمورد اكثرما،  د مي گويند مقاي

ممكب است راهنماي مفيدي درخصوص چگونگي خوب خوابيدن ما نباشد. معموالً مفيدتر است كه برحسب تجربه خواب خود، 

خوب خوابيدن را بياموزيد. براي شيييروع خوب اسيييت الگوي خواب موجود خود را ثبت كنيد. اگر ايب كار را براي يك هفته يا 

شما كمك مي كند تا دريابيد دركجا مخكل داريد و آيا ايب مخكل الگوي خاصي دارد يا نه. گاهي اوقات، بيختر انجام دهيد، به 

وقتي درمي يابيم كه درواقع بيخييتر از آنچه فكر مي كرديم مي خوابيم؛ متعجب مي شييويم. در ايب موارد ممكب اسييت مسيياله، 

ضي افرا شد. بع سر حال بودن بعد از آن با ختر كيفيت خواب و صرف دارو، » د مي گويند: بي حتي بعد از يك خواب شوالني با م

 «.صبح زود بعد از احساس سردردمي كنند، درحالي كه ديگران به نظر مي رسد با يك خواب كوتاه روبراه مي شوند

ايب  از روي جدول خواب كپي برداريد و الگوي خواب خود را براي يك هفته يا بيخيييتر ثبت كنيد. هر روز صيييبح با ار كردن

جدول ردااي خواب خود را دنبال كنيد. ايب جدول راكنار تخت خود بگذاريد به نحوي كه بالفاصييله اس از برخاسييتب ازخواب 

 آن را اركنيد.

بعد از ثبت الگوي خواب به مدت چند روز، بايد ذهنيت روشب تري از اينكه مخكالت دركجا نهفته اند داشته باشيد. آيا مخكل، 

رشول شب است يا دشواري دربه خواب رفتب. ايب مخاهده بايد به شما كمك كند تا بفهميد بهتريب راه براي بيدرا شدن مكرر د

رويارويي با مخكل كدام است. فهرستي از داليل معمول براي بد خوابي و توصيه هايي براي عادات بهتر خوابيدن درزير مي آيد، 

ود امتحان كنيد مهم اسييت كه بدانيد هيچ راه حل سييريعي براي مخييكالت اما اي  ازاينكه ايب راه ها را براي بهبود خواب خ

خكالت بهبود  خواب وجود ندارد. اكثر اوقات ستلزم خواب مدت شوالني م ستفاده هفته چنديب م ستمر ا ست ازايب م . راهبردها

شته خاشر بخ ، ازبهبود اي  شيد دا ست، شوالني دوزه يك به مربوط خواب الگوي ايب كه با سريع بنابر ا شدن  ايب انتظار چيره 

بر ايب اثرات، به شور كلي غير واقع بينانه اسيييت. به احتمال قوي يك فرآيند آزماي  و خطا بايد شي شيييود تا اي ببريد كدام 

 راهبرد بيختر به شما كمك مي كند.

 عادت هاي خواب خوب

سي ديگر براي خواب كافي وجود سا شد، راهنمايي هاي ا دارد. ايب نكات براي همه به يك اندازه مفيد  عالوه برنكاتي كه گفته 

 نيست، اما ازفهرست نكاتي كه گفته مي شود بايد چيزي را كه برايتان مفيد است ايدا كنيد.

ايب مي تواند شما را آماده خواب كند. سعي كنيد هرشب حدوداً دروقت مخخصي رویه منظمی قبل ازاستراحت بگيرید.  .1

را بيرون كنيد، همه چرا  هاي خانه را خاموش كنيد، دندان ها را مسواك كنيد، لباس ها را درآوريد، براي مثال، گربه  -بخوابيد

 به رختخواب برويد و آخريب نوبت تب آرامي آن روز خود را انجام دهيد.

 اگر اغگب، نگرانی شما را بيدار نگه ميدارد اقدامات زیر را انجام دهيد:  .2

o  .نگراني ها و مخكالتي را كه درذهب داريد بنويسيد 

o  .گام بعدي را كه مي توانيد براي حل ايب مخكل برداريد بنويسيد 

o  اگرهنگام شيب با نگراني راجع به مخيكلي بيدار ميخيويد، خاشر نخيان كنيد كه مسياله را مي دانيد و ارداختب به آن درايب

 به هنگام شب بروز مي كند، آن را يادداشت كنيد و فردا به آن بپردازيد. هنگام كمكي نمي كند.اگر يك نگراني جديد

o  فب تب آرامي را تمريب كنيد و سييعي كنيد ذهب خود را روي يكي زا تصييويرهاي منحرف كنندة ذهب متمركز كنيد، مثل به

صويرها را ت سعي كنيد ايب ت ست داريد برويد.  صور جايي كه دو شته يا ت ست واقعي يادآوردن تعطيالت گذ ا آنجا كه ممكب ا

 ببينيد و تصوركنيد كه واقعاً آنجاييد.

o كند، ممكب اسييت بهتر باشييد براي مدتي برخيزيد و يك كار آرام  بخ  انجام دهيد. ايب كار  اگرايب اقدامات كمكي نمي

شدي شد. وقتي آماده  سيقي، تمريب تب آرامي با شاي تلويزيون، گوش كردن مو د، به رختخواب برگرديد و مي تواند مطالعه، تما



دوباره امتحان كنيد. بعد از مدتي، اگردوباره ديديد دراز كخيييده ايد و راحت نيسييتيد، دوباره بلند شييويد و همان نوع كارها را 

 دوباره تكرار كنيد.

 تخت و اتاق خواب خود را تا حد ممكن تداعی كنندة خواب كنيد: -3

o  ز جز براي تب آرامي استفاده نكنيد. سعي كنيد ازاتاق خواب خود در شول رو 

o   شييب به رختخواب برويد يا چرا  ها را 12تا 5/9تنها هنگامي كه خواب آلود هسييتيد و دريك زمان مخييخص مثالً ازسيياعت

 خاموش كنيد.

o  نگام دقيقه هنوز بيداريد خوب اسييت كه بلند شييويد و اتاق خواب را براي مدتي ترك كنيد. در ايب ه 20اگر بعد ازگذشييت

 كاري انجام دهيد كه ذهنتان مخغول باشد، مثل مطالعة فصلي ازيك كتاب يا بخخي ازيك مجله.

o  .جزخواب ورابطه جنسي ازانجام هرگونه كاردررختخواب مثل تماشاي تلويزيون يا نوشتب نامه خودداري كنيد 

 ت رابه شرف ديگري بچرخانيد.ايب فقط اوضاع را بدتر مي كند. صفحه ساعسعی كنيد به ساعت نگاه نكنيد.  -4

 داشتباگر دارید مصرف برخی داروها را متوقف ميكنيد . ببينيد آیا می تواند باعث مشكالت موقت خواب شود.  -5

شيدو به خود اشمينان دهيد به محض اينكه بدن از اثرا قرص ها  خكالتي با شما كمك مي كند اماده چنيب م ايب اشالعات به 

 روبراه ميخود.ااك شود، اوضاع 

شما الگوي منظمي ايدا كند، « ساعت زيستي»براي اينكه كمك كنيد كه رویه منظمی براي صبح خود داشته باشيد.  -6

 مي تواند مفيد باشد.« حال آن را نداريد» بلند شدن درساعتي مخخص حتي وقتي 

شد.  -7 سختی دارید قدري فكر كنيد كه چرا چنين  شب  آه، اصييالً خوب »تب فوري ) مثل گرف نتيجه جاي به وقتی 

ست، ببيب به قرص ها نياز دارم ست يا اينكه «(ني شب بد نتيجه اثرات قطع داروهايي خواب آورا ست كه فكر كني ايب  ، خوب ا

برخي نكات گفته شيييده اي  ازايب را رعايت نكرده ايد. البته گاهي اوقات نمي توانيدخود را واردار به خوابيدن كنيد اما مي 

 د براي بهبود آن كارهاي زيادي انجام دهيد.تواني

ايب ميتواند به شما خاشر نخان كند كه دركل، خوابتان روبه پيشرفت خود را هرشب با استفاده از جدول ثبت كنيد.  -8

بهبود اسييت، هرچند هميخييه ايب شور احسيياس نمي كنيد. بعد از يك يا دوهفته مي توانيد نگاهي به جدول خود بياندازيد و 

خود. اگر چنيب چيزي روي نمي دهد آنگاه ببينيد چرا. مع شوار، كمتر مي شب هاي د ضاع به تدريج بهتر و موالً مي بينيد كه او

شيد. براي اينكه ايب  شته با خورت كنيد. به خاشر دا خناس خود م ستيد چگونه بايد ادامه دهيد، با دكتر يا روان اگر مطمئب ني

ياز به زمان است ، بنابرايب مهم است كه مدتي ايب روش ها را با اختكار دنبال كنيد روش ها به بهبود خواب شما كمك كند، ن

 حتي اگر ايخرفت كند باشد.

 فشار روانی و حل مساله

ست، هرچند خود مي توانيم به آن اي ببريم. مي توانيم آن گونه كه  سخت ا ست كه تعريف آن  خار رواني يكي از چيزهايي ا ف

ساس  -خيمحس مي كنيم به آن بياندي ستيم، يا وقتي اح ساس مي كنيم خيلي ناراحت يا نگران ه براي مثال هنگامي كه اح

مي كنيم تحت فخيييار كار مي كنيم. فخيييار رواني مي تواند دررفتار ما نيز جلوه كند، مثل وقتي كه تحريك اذير مي شيييويم، 

صر خيم يا الكل م سيگار ميك خويم يا بي  از حد معمول  خكل مي خار رواني مي تواند با محيط درتمركز دچار م ف مي كنيم. ف

دروني و بيروني ما نيز ايوند داشييته باشييد. بنابرايب در يك منبع فخييار رواني اسييت درسييت مانند ايب كه انبوهي از قبض ها را 

 ارداخت كنيم يا دريك زمان بسيار محدود كارهاي بسيار زيادي انجام دهيم.

مثالً، دير كردن  -مي كنند كنترلي روي اوضاع ندارند، همه كارها فخار آور ميخوندگاهي اوقات مردم مي گويند وقتي احساس 

درقرار مالقات به دليل تاخير در حركت قطارها. فقدان احساس كنترلي، يكي از آن چيزهايي است كه مردم در خصوص درد با 

 آن مخكل دارند و اغلب آن رايكي ازجنبه هاي فخارزاي درد مي دانند.

مثالً بسييياري ازما احسيياس مي كنيم زيرقدري فخييار  -ه فخييار رواني را اغلب بد مي دانند مي تواند مثبت هم باشييددرحالي ك

درمقايسيييه با زماني كه اصيييالً فخييياري وجود ندارد بهتر عمل مي كنيم، هرچند نخواهيم به آن اذعان كنيم. مثال هاي رايج 

س ستند مثل مرتب كردن خانه هنگام آمدن دو خجويان تكاليف خود را تنها زماني چيزهايي ه شام يا اينكه دان صرف  تان براي 



سواحل گرم ومعتدل، معموالً مكاني  خيدن در كنار دريا در  خابه. دراز ك سند انجام ميدهند. به شور م كه به روزهاي ااياني مير

ست دريابيم كه ايده آل تلقي ميخود. اما اگربه مدت خيلي شوالني درساحل بمانيم. در حالي كه راحت و آر ام هستيم، ممكب ا

عضالت ما ضعيف تر شده اند و مفاصلمان خخك. اگر ازعضالت و مفاصل هر روز قدري كار نكخيم، بعد از مدتي معموالً تناسب 

خود را از دست مي دهند و ضعيف وخخك ميخوند. درواقع قدري رواني يا تحت فخار بودن به ما كمك مي كند زنده بمانيم و 

 ب خود را درست به كارگيريم.بدن و ذه

البته، اگر فخار رواني خيلي زياد شود مي تواند مخكل ايجاد كند. ايب زماني زخ مي دهد كه احساس مي كنيم فخار وارد برما، 

بي  ازحد توانمان است. ايب ها زمان هايي است كه احساس ميكنيم تحريك اذير يا كالفه شده ايم. هدف كنترل فخار رواني 

 ست كه فخاررواني را از بيب ببريم، بلكه كمك دراحساس كنترل روي آن عليرغم وجود فخارهاي وارده است. ايب ني

 چرا احساس فشار روانی می كنيم؟

 ميزان فخار رواني احساس شده احتماالً تحت تاثير سه چيز است:

تر، و نا آشناتر باشد، فخار رواني بيختري به شور كلي هر چه موقعيت فخار آور سنگيب تر، غيره منتظره موقعيت فشارزا.  .1

خواهد داشييت. براي مثال اگر جوراب ها يتان را بدزدند كمتر احسيياس فخييار مي كنيد تا اينكه متوجه شييويد خانه را دزد زده 

ب اتفاق اسييت. همچنيب، اگر ازقبل بدانيد كه قطار تاخير دارد كمتر دچار فخييار رواني ميخييويد تا اينكه به شور غير منتظره اي

 بيفتد.

شي  شويد يا كمتر؟ آيا اگر فكر كنيد نا خار رواني مي  ختر دچار ف ست آيا بي ستمر، اگر ندانيد علت درد چي صوص درد م درخ

ازامري است كه زندگي شما را تهديد ميكند فخار رواني كمتر مي شود يا بيختر؟ اگر فكرمي كنيد ايب درد به آن معناست كه 

 دلي چرخدار منتهي مي شود فخار رواني كمتر مي شود يا بيختر؟درنهايت به نخستب روي صن

اگر مخكل را ناچيز بدانيد، بعيد است به واسطه آن مشكل و توانایی خود را براي كنار آمدن با آن چگونه می بينيد.  -2

شما را آزار دهد. البته، اگر  احساس فخار رواني كنيد. اما اگر برايتان خيلي مهم باشد، بيختر احتمال دارد احساس فخار كنيد يا

احساس مي كنيد ميدانيد چگونه با مساله رو به رو شويد احتماالً كمتر فخار رواني احساس خواهيد كرد تا زماني كه ببنيد قادر 

 نيستيد با آن مقابله كنيد.

خار شود، ف شما نمي  بيختر خواهد بود يا كمتر؟  آن رواني  درخصوص درد مستمر، اگر فكر كنيد كه درد مزاحم كار يا زندگي 

 اگر فكر كنيد، صرف نظر ازشدت درد مي توانيد با آن كنار بياييد، آيا فخار رواني بيختر خواهد بود يا كمتر؟

اگر احساس كنيد دوستان و آشنايان فهيم و ياري كننده اي دراشراف  سطح حمایت مفيد از سوي دوستان و آشنایان. -3

خك صورت بروز م ساس كنيد تنها و بي خود داريد، در شويد تا زماني كه اح خار رواني  ساس ف ل، كمتر احتمال دارد دچار اح

 اناهيد. درخصوص درد مستمر اگر كسي را نداشته باشيد كه ازشما حمايت كند، فخار رواني بيختر خواهد بود يا كمتر؟

ساس  شما را با اح شما را انجام دهد و  سوي ديگر، اگر خانواده همه كارهاي  سي از  سا صرفي كامل باقي بگذارد چه اح بي م

ست كه آنها كمك كننده اند. گاهي اوقات ممكب  صرفاً به ايب معنا ني ستان در كنار خود،  شتب خانواده و دو شت؟ دا خواهيد دا

 به برخي از ايب مباحث مي اردازد. 16است بر مخكل بيافزايند. فصل 

ستگي ندارد. براي مثال اگر  ست ب صرفاًٌ  به آنچه برايتان اتفاق افتاده ا ساس مي كنيد،  خاررواني كه اح به شور كلي، ميزان ف

رابطة حمايت كننده اي با خانواده و دوستان داشته باشيدو گربه خانگي نيز دراشراف شما چرخ بزند كمتر از كسي كه در خانه 

ست او گربة وي  ست و تنها دو شما كمتر تنها ست كه وجود گربه براي  خار رواني خواهيد كرد. دليل  ايب ا ساس ف ست، اح ا

 اهميت دارد تا براي آن فرد تنها، چرا كه شما دوستان و خانواده اي داريد كه در اشراف شما هستند و به شما آرام  مي دهند.

 چگونه فشار روانی را كنترل كنيم

شد سه نكته اي كه گفته  ستفاده از  خار هاي رواني را در زندگي بهبود بخخيد. به  با ا شيوة كنترل يا كنار آمدن با ف مي توانيد 

ست، به نحوي كه قابل كنترل  خارهاي رواني ا خار رواني، يافتب روش هاي رويارويي با ف شيدكه، هدف كنترل ف شته با خاشر دا

 باشند نه گرفتار كننده.



شوید.  .1 شار روانی رویارو  ل اگر مي بينيد صيداي تلويزيون همسيايه ناراحتتان مي كند، احتماالً اگر از مثا براي با عگل ف

ستيد كه ترمز اتومبيل خوب كارنكند، از  خابه، اگر نگران ه شود. به شور م خكل حل مي  صداي  را كم كنند، م آنها بخواهيد 

 يك مكانيك بخواهيد تانكاهي به آن بياندازيد و ايب كار مساله را حل مي كند.

صادف كرده ايد ديگر كاري ازدستتان گاهي  شويم. مثالً، اگر ت خار رواني رويارو  اوقات ممكب نيست كه به شور موثري با علت ف

ست كه اغلب نمي  -بر نمي آيد خار رواني ا شايع ف ست. درد مزمب يكي ديگر از علل  ختي ني ست و راه برگ شته ا كار از كار گذ

 توان آن را به شور كامل برشرف كرد.

ساله تغيير دهيد. نگ -2 سبت به م اگر نمي توانيد علت رواني را حذف كنيد، ممكب اسييت بتوانيد ديد خود يا اه خود را ن

خار رواني رابي  از حد منفي مي بينيد،  شويد كه علت ف ست متوجه  روش واكن  به آن را تغيير دهيد. گاهي اوقات ممكب ا

يري درنحوه ديد خود به مساله، كه مفيد تر هم باشد بيانديخيد، مفيد و درايب موقعيت اگر لحظه اي توقف كنيد و به شيوه دگ

موثر خواهد بود. براي مثال، اگر نگران هسييتيد به قرارمالقا ت خود نرسيييد ممكب اسييت احسيياس ناراحتي كنيد كه مبادا فرد 

را ناراحت تر هم بكند. چه چنيب افكاري احتمال دارد حتي شييما  -مالقات شييونده فكر كند آدمي نامطمئب و بي فكرهسييتيد

 فايده اي دارد، ايب افكار، ممكب است صحيح نباشد و براي اينكه سريعتر به قرار مالقاتتان برسيد كمكي به شما نمي كنند.

اگر با تعمق دراينكه ايب افكار تا چه حد درسييت و كمك كننده اند آنها را به چال  بكخيييد و آنگاه سييعي كنيد موقعيت را به 

اسب ديگري ببينيد، ممكب است به كاه  سطح اريخاني شما كمك كند. درايب مثال، مي توانيد ايب گونه افكار را با شيوه من

 گفتب ايب حرف ها به خود به چال  بكخيد:

خه اشالع »   · سم، و همي سروقت مير ست زيرا معموالً  ستيم، اما بعيد ا ست فكر كند آدمي غيرقابل اعتماد و بي فكر ه ممكب ا

 «.هم يا تلفب مي زنم كه بگويم نمي توانم به موقع سر قرار برسممي د

ستم، فكر بي  حتي اگر فكر كند غيرقابل اشمينان يا»    · ست ه ست در  متوجه دهم مي شرح را تاخيرم علت وقتي بايد و ني

 «.شود

 «  نسبت به مب درست است.اگر متوجه نخود يا نخواهد عذر خواهي مرا بپذيرد، ايب بدان معنا نيست كه ديدگاه»     ·

 هرگاه احساس فخار رواني مي كنيد خوب است كه چند لحظه اي صبر كنيد و ببينيد نگاهتان به مساله چگونه است.

 آيا افكارتان غلط نيست؟    ·

 آيا كمك كننده هستند؟    ·

 آيا بي  ازحد منفي نيستند؟    ·

 آيا بي  ازحد مثبت نيستند؟    ·

است، اس ايب افكار را زير سؤال ببريد و مساله را از زاوية ديگر ببينيد. « آري» چنانچه ااسخ شما به هر يك از ايب ارس  ها 

 به خصوص، فكر كنيد و مساله را شوري ببينيد كه مفيد تر باشد.

سبت به اينكه مساله چيست، ايدا كنيد، بيختر ا ست كه اگر ديد روشني ن حتمال دارد بتواند به شور موثر با دراينجا نكته ايب ا

سخت مي كنيد. و اما به هميب  ضاع را بي  از آنچه بايد،  سيار منفي ببيند او شيوه اي ب ساله اي را به  شويد. اگر م آن روبرو 

رد ترتيب، اگر آن را خيلي مثبت ببينيد، ممكب است خود را فريب دهيد و درنتيجه ممكب است آن گونه كه بايد، با مساله برخو

 .شود منتجر بيختري مخكالت به تواند مي بعداً امر  نكنيد. ايب

صبر  ستفاده مي كنيد؟  ساله تالش مي كنيد. آيا از فب تب آرامي ا ست كه ببينيد چگونه براي كنارآمدن با آن م راه ديگر آن ا

ختر برخو ساس آرام  و كنترل بي شما نيز كنيد و يك يا دو دقيقه تب آرامي كنيد تا آنجا كه قدري اح ضوع تفكر  د نماييد. و

 احتماالً بهبود خواهد يافت.

آيا در تالش هسييتيد تا كار خيلي زيادي را در زماني خيلي اندك انجام دهيد؟ در ايب صييورت توقف كنيد و چند لحظه اي را 

 غيره.صرف اولويت بندي امور كنيد. اول كاري را كه از همه مهمتر است انجام دهيد، آنگاه امر مهم بعدي و 

ضوع  صرف كنيد و به ايب مو صورت قدري وقت  شويد؟ درايب  خار رواني مي  خابه دچار ف سائل م سطة م آيا به شور مكرر به وا

بيانديخيد كه چگونه با آنها برخورد مي كنيد. شايد خودتان مي خواهيد چنيب شود. چه تغييراتي مي توانيد ايجاد كنيد؟ مثالً، 

 دچار داديد، ازدست زمان سپس و ايد انداخته تاخير به را كارها انجام  كه بارها به دليل اينكهگاهي اوقات ممكب است دريابيد 



خار  درشول كارها توزيع ويا كارها انجام براي سريعتر ريزي برنامه با كه كنيد سعي توانيد مي حالت ايب در. ايد شده رواني ف

 ري نمائيد.جلوگي مخكل ازتكرار نماندن، آخر لحظة انتظار به و زمان

چنانتچه از قبل دوستان يا خانواده اي كمك كننده داريد، بعداً بايد دردوران فخار  خانواده یا دوستان را فهرست كنيد. -3

ست يا انتظار  خكل چي ضح به آنها بگوييد م شيد، با وجود ايب، اگر خيلي وا شته با شند. به خاشر دا رواني خيلي برايتان مفيد با

شما كمك كنند. ) اغلب اوقات توقع از افراد نزديك  داريد آنها چه كمكي ست كه به  سان تر ا شما بكنند، براي انها خيلي آ به 

 كه ذهب ما را بخوانند وببينند چه مخكلي داريم باعث سوء تفاهم مي شود(.

ست.  ست ببينيد چرا چنيب ا ستند، خوب ا ستان خيلي كمك كننده ني خار رواني اگر خانواده يا دو ضاع آرام درهنگام ف وقتي او

ضعيت را چگونه مي  خار و شما درايب دوران ارف صحبت كنيد و اينكه  خينيد و با آنها ازنگراني هاي خود  ست بن ست، خوب ا ا

بينيد. ممكب اسييت آنها شييرايط را متفاوت ازآنچه شييما ميدانيد ببينند، وهيچ كدام متوجه آن نخييده باشيييد. ايب كار لزوماً به 

ي درسييت مي گويد و ديگري غلط، فقط نكته ايب اسييت كه قضييايا را متفاوت مي بينيد. شييايد اكنون معناي ايب نيسييت كه يك

 بتوانيد روي ايب موقعيت ها و نحوه مديريت بهتر آنها به تفاهم برسيد.

دردرازمدت وقت گذاشيييتب و تالش براي بهبود و حفظ روابط دوسيييتانه، به زندگي بدون دردسييير كمك مي كند، البته آن را 

خترك تالش با ميتواند تنها روابط، در بهبود  ضميب نمي كند. معموالًت سب كتاب يك خواندن. گيرد صورت شرفه دو م  در منا

صوص 202 صفحه به)  كند كمك فرآيند ايب به ميتواند مراوده هاي مهارت يا وجود اظهار مورد  ايب در مفيد هاي كتاب درخ

سييت كه از شريق يك مخيياور به دنبال كمك حرفه اي برآييم. مخيياور از ايب مزيت ا مفيد موارد، دربرخي(. كنيد مراجعه حوزه

برخوردار است كه نگاهي عملي تر به مخكالت شما در روابط دارد. دراستراليا، مركز روابط استراليا دفاتري در سراسر كخو دارد 

 كه مكان هاي خوبي براي يافتب كمك حرفه اي با هزينه نسبتاً اندك هستند.

ر احساس مي كنيد كه احتمال بهبود در روابط موجود شما كم است، راه ديگر آن است كه سعي روابطي جديد برقرار كنيد. اگ

شگاه يا رستوران به شرف  شيد و در با شانس با ست صرفاً خوش  راه هاي زيادي براي انجام آن وجود دارد. گاهي اوقات ممكب ا

زمان كم كم با هم دوست شويد. يك روش مطمئب تر، ايوستب به يك سازمان يا  كسي برويد، سر صحبت را باز كنيدو به مرور

باشگاه است كه با عاليق شما ارتباط دارد. به ايب روش حداقل تا حد زيادي مطمئب خواهيد شد كه افرادي را مالقات مي كنيد 

وستي است. بايد به ياد داشته باشيد كه ايجاد كه بر شما وجه اشتراك دارند. كار با ديگران نيز شيوه اي معمول براي برقراري د

 و برقراري دوستي نيز يك مهارت است و به انديخه و عمل احتيا  دارد.

ست، اما  ست. اگر به ما كمك كند فعال بمانيم و از زندگي لذت ببريم مفيد ا خار رواني براي انجام كارها بخ  شبعي زندگي ا ف

بياييم و كم كم ما را درهم مي شكند مي تواند به يك مخكل تبديل شود. باعث سخت  اگر احساس كنيم نمي توانيم با آن كنار

تر شييدن رو به رويي بامخييكالتي شييود كه معلول درد مزمب هسييتند. بنابرايب معقول اسييت كه ببيند از چه راه هايي با سيياير 

خار زا ها راممك ختر ايب ف خارهاي رواني زندگي خود، مقابله مي كنيد. هرچند بي سبتاً خوب كنترل كنيد، احتمال ف ست ن ب ا

 دارد بازهم جاي ايخرفت داشته باشيد.

 حل مساله

حل مساله بخ  مهمي ازكنترل فخار رواني است. صفحات بعد يك راهنماي عملي را بر اساس يك رويكرد كلي ارائه ميدهد تا 

باشند يا فقط با تنگناها يا فخارهاي شبيعي زندگي به افراد كمك كند با مخكالت روبرو شوند. خواه ايب مخكالت مرتبط با درد 

 ارتباط داشته باشند.

 اهداف ايب رويكرد عبارتند از:

 ارائه روشي براي برخود با بيختر مسائل.  .1

 آموزش شيوه اي نظام مند در روياروي با مخكالت.  .2

 بهبود احساس كنترل بر مسائل.  .3

هر وقت و هركجا تعارض يا باري بردوش احساس مي كنيد كه بايد برشرف نماييد.  -حل مساله درهركجا و هرزمان عملي است

كاربردهاي بالقوه حل مسيياله گسييترده اند، ازجمله مديريت بحران، سييازماندهي زندگي روزمره، كاه  فخييار رواني و افزاي  

 كارايي.



مت درد مستلزم مهارت هاي ارورش يافته حل مساله است. در واقع، افرادي كه داراي ايب به شور شبيعي، برخورد موثر با مزاح

 را فصييل ايب  مهارت ها هسييتند معموال دركنترل درد مسييتمر خود كمترمخييكل دارند. چنانچه قدم ها خالصييه شييده درادامه

د برخورد كنيد. همراه باهمه مهارت هاي در ازجمله دشييوار، هاي درموقعيت سييازنده روشييي به تا دارد احتمال بيخييتر برداريد

خالصييه شييده در ايب كتاب، مي بايسييت آنها را برحسييب موقعيتي كه درآن قرار داريد تنظيم كنيد و بدانيد كه مهارت نياز به 

 تمريب هم دارد.

 گام هاي حل مساله

 .سعي كنيد مساله را دقيق توصيف كنيد. 1

 دقيقاً از چه چيزي ناراحت هستيد؟    ·

 كجا و چه وقت اتفاق مي افتد؟    ·

 قضيه چيست؟    ·

 هرچند وقت يك بار اتفاق مي افتد؟    ·

روشب كردن مساله، گام نخست درجهت ايدا كردن راه حل است . مثالً، در شول روز مخغول انجام تدريجي كارهاي خود بوده 

خود. ممكب به خود بگوييد  شما بدتر مي شب درد  ست؟فايده انجا»ايد وهنگام  خم» و « م ايب كارها چي ست بك «. شايد بايد د

خان مي دهد كه شما احساس مي كنيد همه چيز را شبق توصيه انجام داده ايد، اما به نتايج مورد نظر نرسيده  ايب عبارت ها ن

 ايد. بنابرايب احساس نااميدي كرده، مايوس و نااميد مي شويد.

؟ آيا دسييت كخيييدن و نا اميدي تنها و بهتري راه حل اسييت؟ راه ديگر برخورد با اما آيا ايب تنها راه نگاه كردن به قضيييه اسييت

موقعيت، ايب اسييت كه ببينيد در شول روز چه مي كرديد. ممكب اسييت اكثر كارها را آرام و به تدريج انجام داده ايد اما حجم 

امروز بي  از حد كار كرده ايد و به  كلي كاري كه انجام داده ايد بيخييتر ازحد معمول بوده اسييت؟ درايب صييورت ممكب اسييت

 هميب دليل بدتر شده است. اس چه بسا بتوانيد راه حل ديگري، به جز دست كخيدن از تالش ايدا كنيد.

 آنچه با ارتباشي درد شدن بدتر است ممكب ازسوي ديگر، ممكب است به دليلي نامعلوم درد شما صرفاً امروز بدتر شده باشد. 

شيوه انجام تدريجي كار نيست. در حقيقت اگر كار را به تدريج انجام ا داده انجام امروز شما يا  شد. بنابرايب تقصير  شته با يد ندا

 نداده بوديد، ممكب بود درد بيختري نسبت به آنچه داريد، مي داشتيد. 

ست كه بگوييد دردتان  ست ا خه» آيا واقعاً در ست آيا واقعاً به « بدتر ازهمي ست؟ وحتي اگر چنيب ا ست كه تالش ا معني ايب ا

 دسيييت اگر بكنيد؟ توانيد مي كاري چه آن جاي به  براي رسييييدن به اهداف هيچ فايده اي ندارد؟ و بايد آن كار را رها كنيد؟

 بدتر دردم بسيارخوب،» باشد، ايب مثل چيزي ازامور دقيقتري ارزيابي شايد شد؟ خواهد بهتر اوضاع اصالً كنيد؟ مي چه بكخيد

. ممكب است امروز از خودم بيختر كار كخيده ام. از شرف ديگر، ممكب است صرفاً امروز از آن روزهايي باشد كه است ازمعمول

خيند،  ست. ميدانم كه به زودي فرو مي ن شده ا ست. خيلي اوقات اي  از ايب نيز چنيب  شده ا شديد  بي هيچ دليلي درد مب 

 «.شايد حتي تا فردا

در مورد آن درد چه مي توانيد بكنيد؟ سعي كنيد هرچه راه حل به نظرتان ف ایجاد كنيد. تا می توانيد گزینه هاي مختگ .2

شتب فهرست غذا در  مي رسد مطرح كنيد، صرف نظر از اينكه درابتدا ممكب است نامحتمل به نظر آيند. ايب امر تقريباً مثل دا

 رستوران است.

ببينيد آيا واقعاً درانجام كارها زياده روي كرده بوديد. اگر احتماالً چنيب درمثال باال، مي توانيد دوباره به آن روز فكر كنيد و 

 چيزي علت افزاي  درد است اس حداقل مي توانيد ببينيد چطور ممكب است از رخداد مجدد آن جلوگيري كنيد.

ست به خود بگويد فايده اي ندارد و يا اينكه شركت در برنامه  ست.  ADAPTجور  درهمان نخستيب بارميتوان كمكي نكرده ا

در عوض ازمهارت حل مسييياله اسيييتفاده كرد تا فكرهاي  را ايرامون مسييياله جمع كند، به نحوي كه بتواند با رفتب مجدد به 

   ماهيگيري به هدف خود برسد.

 :از بودند عبارت جور  هاي گزينه از برخي مثال ايب در 

 دست بردار وقايق را بفروش.    ·

 ضد درد بيختري بخور و باز هم سعي كب به ماهيگيري بروي.داروهاي     ·



 هنگام رفتب به ماهيگيري به جاي نخستب، بايست.    ·

 بگذار چند هفته يا چند ماه بگذرد و دوباره شروع كب.    ·

 منتظر يك روز آرام بمان.    ·

سنگ سبك  سوميبجور  به هركدام از ايب گزينه ها فكر كردو مزايا و معايب هركدام را  و كرد امتحان را گزينه  يب كرد. آنگاه 

 .يافت را مساله جواب

شيابی كنيد. -3 سعي كنيد  راه هاي جایگزین را ارز ساله تهيه كرديد  ست گزينه هاي خود را براي رويارويي با م وقتي فهر

از آنها بهتريب مورد اسييت. ايب راه حل هر كدام را جداگانه ارزيابي كنيد. مزايا و معايب آن را ببينيد تا زماني كه اي ببريد يكي 

 ممكب است بي عيب نباشد، اما بهتريب گزينة موجود است.

سييعي كنيد واقع بيب باشيييد. سييعي كنيد ايامدهاي دراز مدت و كوتاه مدت را در نظر بگيريد. اگر جور  دلسييرد شييده بود و 

ود كه دلسرد دست از فعاليت تفريحي مورد عالقه اش ازماهيگيري دست برمي داشت وقايع خود را مي فروخت ايب بدان معنا ب

 كخده است.

ازسيييوي ديگر اگر داروهاي ضيييد درد بيخيييتري مي خورد و بدون توجه به هرچيز به ماهيگيري مي رفت. ممكب بود وقتي اثر 

مخكلي ميخد مطمئب  داروها تمام مي شد، بعد از اينكه با مصرف انبوه داروهاي ضد درد دروي دريا باشد نگران بود. اگر دچار

نبود كه بتواند ازعهده آن برآيد. دو گزينه ديگر، يعني منتظر ماندن، صرفاً به معناي ايب بود كه كار را كنار بگذارد بي آنكه هيچ 

تضميني وجود داشته باشد كه اوضاع درچند هفته آينده بهتر شود يا دريا آرام گردد. در اايان جور  احساس كرد كه اقدام به 

 يگيري اما به شيوه اي متفاوت، بهتريب گزينه براي اواست. ماه

 است؟ كدام موجود درشرايط عملي و معقول مناسب، گزينه بهتريب .بهترین گزینه را انتخاب كنيد. 4

شيد.روبه كجا دارید؟ 5 دهيد؟ چه چيزي مي تواند آن را دشييوار كند و چگونه چگونه مي توانيد آن را انجام . طرحی بياندی

مي توانيد بر ايب غلبه كنيد؟ براي اجراي شرح خود چه امكاناتي داريد؟ آيا نياز به كمك داريد؟ فكر مي كنيد چه چيزي نياز 

 اول، ابزار يا مهارت؟ -خواهيد داشت

ازتب آرامي استفاده كنيد و اگر مضطرب هستيد افكار زايد شرح خود را آنجا كه مي توانيد عملي كنيد.  . آن را انجام دهيد.6

 را به چال  بكخيد، به ياد داشته باشيد كه كارها را تدريجي انجام دهيد.

آيا شرح شما موثر واقع شد؟ آيا تاثيري را كه مي خواستيد داشت؟ اگر نداشت، مي خواهيد دوباره  نتيجه را ارزیابی كنيد. .7

 نه، مي توانيد گزينه هاي ديگر را امتحان كنيد تا گزينه ها بيختري ايجاد كنيد؟آن را انجام دهيد؟ اگر

سياري ازموارد فقط مي تواند بهتريب كاري را كه از دستتان  شيد كه همه مخكالت راه حل مطلق ندارند. درب شته با به خاشر دا

شتباهات مي تواند م شد. هميخه بر مي آيد انجام دهيد. در اايان اينكه، درس گرفتب ازا شتب با فيد تر از دست روي دست گذا

به ايب فكر كنيد كه دفعة بعد چه كار متفاوتي ميتواند انجام دهيد و به خاشر سيييمعي كردن وخوب انجام دادن كار ازخود 

 قدرداني كنيد.

 تعامل با اطرافيان

ل درد مي تواند بر روابط نزديكخييان با بيخييتر كسيياني كه به درد مزمب و مسييتمر مبتال ميخييوند درمي يابند كه اجبار به كنتر

شگاه كاري براي  ساني كه با آنها كار مي كنيد يا افرادي كه دريك فرو ستان تاثير بگذارد. روابط با ديگران، مثل ك خانواده و دو

شما براي زندگي همراه با درد قرار گيرد. گاهي اوقات ديگران  ست شما انجام مي دهند نيز مي تواند تحت تاثير تالش  ممكب ا

شييما را عصييباني تر ازمعمول، يا محتاط و با فاصييله ببينند. دربسييياري ازموارد افراد مبتال به درد مزمب مي بينند كه روابط 

نزديكخان خيلي در تنگنا قرار گرفته است، اما برخي از آنها گزارش مي كنند كه با افراد نزديك، همكاري مي كنند تا راه هايي 

خكالت ناشي از درد ايدا كنند كه در واقع مي تواند روابطخان را بهبود بخخد. در ايب موارد، ايب موضوع براي چيره شدن بر م

 مانند متحد شدن آنها را نبرد عليه دشمني مخترك است.

ي شاهد بوده ايم كه چطور درد، بنا به گفته بيماران، به شرق مختلف بر روابطخان اثر گذاشته است. چند مثال ممكب است ديد

 اجمالي از مسيري كه برخي افراد شي مي كنند به دست دهد.



 وقتی كه درد می تواند مشكگی در روابط باشد

وقتي درد ادامه ايدا مي كند، خخييم، ناكامي و دوري گزيني ممكب اسييت ويژگي شيياخص رفتاري شييما با كسيياني كه شييما را 

سات ببينيد نمي توانيد با اشمينان يا شد. ممكب  ست دارند با صحبت  دو شي معقول درمنزل يا موقعيت هاي اجتماعي  به رو

ضا يا دعوت ها  شد تا به تقا سخت با ست برايتان  ساس دوگانه دلخوري ازديگران و اينكه « نه»كنيد. ممكب ا بگوييد، كه به اح

جانب شييما احسيياس اگر نمي توانيد تعهدات را به جا آوريد بايد آنها را كنار بگذاريد، منجر مي شييود. ديگران ممكب اسييت از 

ترديد و شرد شدگي درتعامل با اشرافيان، داشته باشند كه مخكالت را بيختر مي كند. ممكب است روابط تان رو به گسيختگي 

 بگذارد.

 چه گزینه هایی دارید؟

 اما اگر نخد چه؟ -ناديده گرفتب مخكالت و اميد به رفع اتوماتيك وار آنها  .1

ست دركوتاه مدت برخي از مخكالت را حل كند اما خانواده تان چه؟ آيا ايب واقعاً همان زندگي ممكب ا -رها كردن اشرافيان  .2

 است كه دوست داشتيد؟

شويد و راه هاي احتمالي   .3 با خانواده يا كسي كه اورا قبول داريد بنخينيد و سعي كنيد بفهميد چرا گرفتار ايب وضعيت مي 

 خرو  از آن چيست؟

 تخاب كرديد از كجا بايد شروع كنيد؟اگر گزينه سوم را ان

 تنظيم هدف

 -قبل از ريختب شرحي براي تغيير رفتار خود يا ديگر جنبه هاي زندگي روزمره، خوب اسيييت كه بدانيد كجا مي خواهيد برويد

ست، چرا برخي  شيوه هدف گذاري اوليه ني ستثني از همان  سائل مربوط به روابط، م شما. رويارويي با م هدف ايب يعني هدف 

 هايي را كه دوست داريد از شريق روابط نزديك به دست آوريد نمي نويسيد؟

وقتي ايب كار را انجام مي دهيد حواسييتان تنها به شييناسييايي مخييكالت نباشييد بلكه به شيييوه واقعي بگوييد دوسييت داريد ايب 

يب كار كمك كننده اسييت، مثالً دوسييت تغييرات چگونه باشييد. معموالً اگر بتوانيد تا حد ممكب اهداف را دقيق توصيييف كنيد ا

 داريد چه كنيد، چه وقت يا در كجا، مثالً:

سربچه ها داد بزنم»   · شود، « دوست ندارم خيلي  ست به نحو بهتري چنيب بيان  مي خواهم با بچه ها آرام تر حرف » ممكب ا

 «بزنيم، خصوصا وقتي درد شديد است.

» ه مب درباره درمان مب دسييت بردارد، ممكب اسييت به نحو بهتري چنيب بيان شييود، واقعاً مي خواهم مادرم ازاندرز دادن ب»  ·

مي خواهم به مادرم بگويم ياد گرفته ام كه چگونه مخيييكل درد خود را كنترل كنم و دوسيييت دارم او مرا درتالش هايم دلگرم 

 «.كند

دوست دارم به »و بهتري ايب گونه بيان شود، ممكب است به نح« مي خواهم با همسرم درباره رابطه جنسي مان حرف بزنم»   ·

همسييرم بگويم چقدر مواظب او هسييتم و درمورد بهتريب راه هاي رابطه جنسييي با او حرف بزنم، اكنون مي دانم چطور با درد 

 «بهتر كنار بيايم.

 فرزندان داريد. تعامالت رايج ديگري كه دوست داريد بهبود يابند آنهايي هستند كه درمحل كار، خانه، با دوستان و

شد. يب امر در محل كار .1 شده با شما واگذار  سبك به  شيد، يا كارهاي  ست ديگر كارنكنيد يا كارتان را كم كرده با . ممكب ا

شد  سي با سوگيري آنها در برابر ك خان دهنده ترديد يا  شد كه ن شته با شما تاثير گذا سبت به  ست برنگرش همكاران ن ممكب ا

از دوش آنها بر نمي دارد. كارفرماي شما ممكب است از كاه  بهره وري و افزاي  غيبتهاي شما به ستوه آمده باشد. كمه باري 

 چگونه با ايب موقعيتها مي تواند كنار بياييد؟

ممكب  ايب. داريد هايي محدوديت آن خاشر به و هستيد مزمب درد به مبتال كه نفهمانيد افراد برخي به وقت هيچ  احتمال دارد

است باعث كخمكخي بيب شما و آن افراد شود كه ارزش آن را ندارد. از شرف ديگر بسياري از افراد هستند، ازجمله كارفرمايان، 

كه مي توانند به ايب جنبه ازداستان زندگي شما مسئوالنه گوش دهند وآماده شوند تا به شما كمك كنند و اگر بدانند موضوع 



ست وچقدر ادامه خواهد دا صحبت كردن از چي ساعدت هايي به عمل خواهند آورد. بنابرايب ايدا كردن راه هايي براي  شت م

 درد خود با ديگران و اينكه چطور ياد گرفته ايد آن را كنترل كنيد ارزشمند است.

ستدرخانه.  .2 سئول ا ساوي م سهم م ضايت بخ  خود را به عنوان نان آور يا كسي كه به  نداريد  از آنجايي كه، ديگر نق  ر

سطح زندگي و عاليق تفريحي و اجتماعي  ست كاه   شويد. تغييرات ديگر ممكب ا امكان دارد دچار از دست دادن عزت نفس 

ست دادن  سر كاربرود تا از د شود  ست مجبور  ست. ممكب ا شاغل ني سي كه با او زندگي مي كنيد  سر يا ك شد. چنانچه هم با

گر كارمي كرده اسييت احتمال دارد الزم باشييد سيياعات بيخييتري كار كند تا اول درآمد شييما را جبران كند. به هميب ترتيب، ا

 بيختري براي خانواده درآورد.گ

درعيب حال ممكب اسيييت نتوانيد جاي خالي آنها را در انجام كارهاي خانه اركنيد. چرا كه درد داريد. تاثيرش بر شيييما ممكب 

و ناكامي باشد. چگونه مي توانيد باهمسر خود به شيوه اي سازنده،  است احساس گناه، از دست دادن اعتماد و عزت نفس، خخم

 راجع به ايب موضوعات حرف بزنيد؟

ستان. -3 كاه  روابط اجتماعي به سييبب محدوديت هاي مالي، ناتواني جسييمي در مخيياركت اجتماعي و فعاليت هاي  با دو

شدن به چيزي يا  صله گرفتب» تفريحي، بي ميلي درمتعهد  ست رخ دهد. احتمال  ازروابط« فا اجتماعي به خاشر درد ممكب ا

دارد عالقه خود را به مصيياحبت با ديگران از دسييت داده باشيييد. با ايب همه احتمال دارد قدر دان دوسييتاني كه شييما را درنظر 

را با دوستانتان در دارند، باشيد و احتمال دارد بخواهيد ايوند هاي خود را با آنها حفظ كنيد. چگونه ممكب است ايب نگراني ها 

 ميان بگذاريد؟

ممكب اسييت ديگر به ميل خود نخواهيد با بچه هايتان بازي كنيد. به دليل تغيير خلق شييما ممكب اسييت بچه ها  . كودكان.4

خان را بزنند. ممكب  سرتان حرف شما دوري كنند و با هم خان خواهيد داد و ترجيح دهند از  شند چگونه واكن  ن مطمئب نبا

ه تقليد رفتارهاي شما بكنند، انعكاس خخم، دوري گزيدن و نخان دادن رفتار هاي حاكي ازدرد. ممكب است دست است آغاز ب

ستان و اينكه دكترها  ستري دربيمار سوابق ب ست به دليل  شما بزنند. آنها ممكب ا شما انجام مي » به حفاظت از  كارهايي روي 

 ترس داشته باشند.« دهند

بچه ها بزرگتر ممكب اسييت از اينكه بايد وظايف شييما را انجام دهند و اينكه درزندگي آنها نقخييي نداريد خخييمگيب شييوند. 

مخيياركت دررويدادهاي خانوادگي مثل بيرون رفتب، تعطيالت و دوچرخه سييواري مي تواند تحت تاثير قرار گيرد وممكب اسيت 

شما انجا شويد و روابط خوب قبلي خود خانواده عادت كنند تاركارها را بدون  م دهند. چگونه مي توانيد با ايب نگراني ها مواجه 

 را با بچه ها دوباره برقرار سازيد؟

 چرا ممكن است این مشكالت اتفاق بيافتد؟

خكالت  صرف كنيد تا ببينيد چرا ايب م شد قدري وقت  شايد بهتر با خكالت بپردازيد،  قبل از اينكه بخواهيد به راه حل ايب م

 ديد مي آيند.ا

مثالً، احتمال دارد همه ايب مخيكالت به دليل وجود ديگران باشيد؟ درحالي كه مخيكل مي تواند ناشيي ازديگران باشيد، اغلب 

سييخت اسييت كه با خودمان رو راسييت باشيييم ) و با رفتارمان(، اما حل مخييكالت بيب فردي معموالً به كمك ارزيابي صييادقانه 

 ازخودمان امكان اذير است.

ضات بيب افراد حداقل دو نفر را در بر مي گيردبي خكل  -ختر تعار خي ازم شما رفتارتان حداقل بخ صوص  احتمال دارد، درخ

ست كه اگر بتواند رويكرد خود را به نحوي تغيير  ست، بلكه بدان معني ا شما صير با  ست كه همه تق شد. ايب بدان معني ني با

ريد. ممكب اسيييت نتوانيد رفتار ديگران را كنترل كنيد اما بايد بتوانيد درقبال دهيد، ممكب اسيييت ديگران را نيز به تغيير وا دا

 رفتار خودتان اقدامي كنيد.

شروع رفتار، آيا هرگز هيچ كدام از ايب صرف نظر ازنحوه  ست ايب رفتارها درقبال ديگران توجه كنيد.   هنگام را رفتارها  به فهر

 دهيد؟ مي انجام درد وقوع

صيييحبت نكردن، عدم گفتگو، نديده گرفتب ديگران، عدم توضييييح آنچه اتفاق مي افتد، تقريبا ايب توقع كه  -انزواي كالمی  ·

 ديگران ذهب شما را بخوانند، و مخخص نكردن اينكه ازدست آنها چه كاري بر مي آيد.



 ازخانه. ترك كردن اتاق، رفتب به اتاق خواب، رفتب به انباري يا بيرون -انزواي فيزیكی بدون توضيح    ·

 .ازدرد كردن شكايت كخيدن، آه تحرك، عدم كردن، درهم را چهره مثل  -نشان دادن رفتارهاي حاكی ازدرد    ·

 .است وحختناك چقدرن اينكه و  -صحبت كردن ازدرد    ·

 .مسائلخان و آنها از خبري بي ديگران، با ارتباط قطع  -ازدست دادن عالقه به دیگران    ·

 تحرك اذيري، خخم، ناكامي، درد و مالل، غم. -قیتغييرات خگ    ·

اگر چنيب دردي » ، و «نمي توانم .... چرا كه درد دارم» ، «نمي دانيد چه رنجي دارد» مثل  -اظهارات موضددع گيرانه    ·

 «.داشتي مي فهميدي

اگر اغلب برخالف تالشي كه ديگران درمواجهه با چنيب رفتارهايي از سوي شما، مطمئب نيستيد كه چطور به شماكمك كنند. 

انجام ميدهند تا به شييما كمك كنند با آنها به ايب شيييوه رفتار كنيد، ممكب اسييت كم كم دچار احسيياس شرد شييوند وحتي 

 احساس ناتواني كنند. با گذشت زمان ممكب است احساس دوري از شما بكنند.

ند درواقع نمي توانند درك كنند. همچنيب ممكب است البته، ممكب است ازديد خودتان احساس كنيد چون مثل شما درد ندار

احسيياس كنيد انتخاب ديگري نداريد، تقريبا گويي درد شييما را به ايب رفتار وا ميدارد، يا اگر ايب گونه رفتار نمي كرديد ممكب 

ست؟  شما سخ ها تنها انتخاب  شويد. اما آيا ايب اا خيمان  بياييد ايب ديدگاه ها را بود كاري بكنيد يا حرفي بزنيد كه از آن را ا

بررسييي كنيم. اگر ديگران دردي مثل شييما داشييتند،در رفتارشييان نسييبت به شييما واقعاً تا چه حد تفاوت ايجاد مي كرد؟ ما 

دركلينيك، بيماران مبتال به درد بسييياري ديده ايم كه با هم كنار نمي آيند. وقتي همديگر را مي شييناسييند، ايب واقعيت كه 

از » به نظر نمي رسد آنها را نسبت به يكديگرهمدل تر كند. تعدادي ازبيماران حتي به كاركنان مي گويند كه همگي درد دارند 

 «اداهاي برخي ازبيماران به ستوه آمده اند.

اس ممكب است دليل دورشدن خانواده و دوستان ازشما ايب نباشد كه نفهمند درد داشتب يعني چه، بلكه نمي دانند چطور به 

كنند. به خصوص اگر به آنها نگوييد يا با آنها نگوييد يابا آنها حرف نزنيد. شما نيز ممكب نيست بفهمند از دست آنها  شما كمك

ست نفهميد از دست آنها چه كاري بر مي  شما نيزممكب ني چه كاري بر مي آيد، اما حداقل مي توانيد راجع به آن حرف نزنيد. 

 حرف بزنيد. آن گاه ممكب است بتوانيد از انتخاب هاي خود با آنها صحبت كنيد. آيد، اما حداقل مي توانيد راجع به آن

شايد آگاهي ازبرخي تحقيقات جديد روي بيماران مبتال به درد وهمسران آنها كمك كننده باشد. ايب تحقيقات نخان مي دهند 

ميخود تا آنجا كه مي تواند كارهاي خود را كه روابط حمايت كننده خوب، اغلب روابطي هستند كه ازفرد مبتال به درد خواسته 

شتب سطل زباله  انجام دهد اما همسر در كارهاي خاصي كمك مي كند، خصوصاً كارهايي كه معموالً دشوارند، مثل بيرون گذا

 امر ايب. كند كمك تقاضياي دردمند همسير كه كند مي كمك زماني اغلب روابط درايب همسير عالوه، به. منزل كردن جارو  يا

 فقط. گيرد عهده به را كارها همه ياصرفا بخواند را او ذهب همسرش كه باشد داشته انتظار دردمند فرد كه  شود مي آن از  مانع

 بودن مفيد احساس همچنان دردمند همسر تا شود مي ارهيز امور همه گرفتب عهده ازبه و آيد مي او كمك به است الزم وقتي

 كه به محدوديت هاي آنها توجه مي شود. است ايب معني به كار ايب. نمايد

تعارض و تن  در روابط زماني او  مي گيرد كه همسييير فرد بيمار با اكراه همه كارها را برعهده مي گيرد يا كنار مي كخيييد و 

يد كمك چنداني نمي كند. بنابرايب وقتي درد سراغتان مي آيد و مي خواهيد ازرفتارهايي كه اي  از ايب گفته شود اجتناب كن

 چه گزينه هايي در اي  رو داريد، خصوصاً وقتي اشرافيان براي شما مهم هستند؟

سات به جاي انزواي كالمی   · شيد اما ممكب  سعي كنيدبه اشرافيان بگوييد كه درد اذيت مي كند و نمي خواهيد بي ادب با

شيد. ممكب است حتي ازآنها بخواهيد اگر براي مدتي بي  ازحد معمول ساكت شويد. با ايب همه مي خواهيد ازاوضاع باخبر با

 امكان دارد به جاي اينكه بايستيد، بنخينند و با شما حرف بزنند، چراكه اينطور راحت ترند.

و بدون توضييح سيعي كنيد شيرح دهيد كه درد مزاحمتان اسيت. از آنها عذر خواهي كنيد و براي به جاي انزواي فيزیكی   ·

 و تب آرامي خود بپردازيد. به آنها بگوييد كه زود بر مي گرديد.مدت كوتاهي به ورزش هاي كخخي 

شان دادن رفتار هاي حاكی ازدرد  · سانيد يا آنها را درقالب رفتارهاي بي  به جاي ن سعي كنيد ايب رفتارها را به حداقل بر

 ارتباط با درد بريزيد، مانند تغيير وضعيت، برخاستب يا كخ .



تا آنجا كه ممكب است ازحرف زدن راجع به آن بپزهيزيد. ممكب  جاي صحبت ازدرد و اینكه چقدر وحشتناك است،به   ·

سات با نزديكان خود توافق كنيد كه اگر درد بدتر شد وشما نياز به چيزي يا كمكي داشتيد به آنها بگوييد، اما غير از ايب موارد 

 ترجيح مي دهيد با شما عادي رفتار شود.

ست دادن عالقه به دیگران   · سييعي كنيد به حرف هاي آنها گوش دهيد و راجع به آنها سييوال هايي بپرسيييد. به جاي ازد

 گذشته ازهرچيز ممكب است ببينيد ايب كار توجه شما را ازدرد مي گيرد.

ص مي توانيدافكار سعي كنيد از شيوه هاي خالصه شده درايب كتاب استفاده كنيد. به خصوبه جاي پذیرش نوسانات خگق   ·

زايد را به چال  بكخييييد و به جاي آنها افكار مفيد را جايگزيب كنيد. مي توانيد به تمريب فب تب آرامي نيز بپردازيد تا بتواند 

 خويختب را آرام كنيد.

ت شما دررفت ازدس اگر و كنيد، بررسي را آنها آيند بيرون ازدهان ازاينكه قبل كنيد سعي به جاي اظهارات موضع گيرانه   ·

بابت آن عذر خواهي كنيد. به چال  كخيييدن افكار اي  ازآن كه به زبان آيند دراصييطالح ديدگاه هاي غيرمفيد نيز مي تواند 

شد. در ايب موقعيتها خود را به جاي فرد مقابل بگذاريد  شما به ايب اظهارات چه خواهد بود؟ اگر واقعا احساس  –مفيد با ااسخ 

 مثال براي. كند كمك  چرا از آنها سؤال نمي كنيد؟ ايب ممكب است به حل مساله اي غيرضروري با آنهامي كنيد نمي فهمند، 

 آيا. فراركني مب از خواهي مي كنم مي احسييياس اغلب دارم، بدي درد گويم مي وقتي» بگوييد ايب مثل چيزي اسيييت ممكب

يز متهم نمي كند، اس دفاعي و بر آشفته نميخود. بنابرايب چ هيچ به را ديگر فرد سوال نوع ايب «بيني؟ مي چنيب ايب را اوضاع

صرفا مي گوييد چه احساسي داريد يا قضايا راچگونه مي بينيد و دوست داريد با آنها در ايب مورد صحبت كنيد. چنيب روشي 

 يد.اغلب ايب احتمال را اي  مي آورد تا بدون چندان برخوردي، حتي راجع به موضوعات نسبتاً حساس بحث كن

 تحمل هنگام ديگران با رفتار براي زيادي هاي راه كه دهند مي امانخان منزل، وحي نه و هستند ايخنهاد فقط ايخنهادات ايب 

 .شود اشرافيان با تفاهم سوء و تن  از مانع تواند مي متفاوت هاي راه. دارد وجود درد

سيت. مراوده خوب يا موثر با ديگران درحفظ و توسيعه همه مراوده خوب با ديگران البته محدود به موضيوعات مربوط به درد ني

خيده ايد، تفكر درباره برخي جنبه  جنبه هاي روابط ما اهميت دارد. اگرواقعا هرگز به اينكه چطور با ديگران حرف ميزنيد نياندي

امع بيختري درايب هاي اوليه مهارت هاي ارتباشي خوب، ممكب است مفيد باشد، ممكب است دوست داشته باشيد كتابهاي ج

شده عبارتند از:  صيه  خر حرف خود را بزنيد باره بخوانيد. كتابهاي تو شركت ن سكي و آرتورلنگ )  خيا ياكويوف شته ااتري نو

سوزاند(، 1978تحقيقات، ايلي نوئيز،  نوشييته متيومك كي، ايترراجرز وجوديث مك كي ) انتخييارات نيوهاربينگر،  وقتی مي

 (.1989الكند، 

 براي مراوده صریح اصول اوليه

ضح اما با  شيوه وا ست كه در دل داريد به  ست. بلكه به معناي گفتب آن چيزي ا شگري بودن ني صريح به معناي ارخا مراوده 

احترام. ممكب است دستوردادن به كسي با صداي بلند، واضح باشد، اما احتماال مودبانه نيست وممكب است وي را از شما دور 

ايب حق  -مراوده صييريح به معناي فريب دادن ديگران براي رسيييدن به آنچه را خواسييته ايد انجام دهدكند. به هميب شييكل 

 آنهاست. 

مهارت هاي مراوده، اكتسييابيس هسييتند و ما با آنها به دنيا نمي آييم. بنابرايب اگر احسيياس مي كنيد مهارت خوبي در مراوده 

ستند براي نداريد مي توانيد با تمريب آن را بهتر كنيد. تمر صرف خواندن آنها واينكه معقول ه ست.  سي ا سا يب ايب مهارتها ا

اينكه بتواند ازآنها استفاده كنيد كافي نيست. سعي كنيد درتنهايي تمريب ايب مهارت ها را شروع كنيد ) مانند يك بازيگر حرف 

شيييرح اينكه چه ميكنيد و واكن  آنها، براي ها را درذهب خود مرور كنيد(، و آن گاه با نزديكان خود ايب حرف ها را بزنيد ) 

 :است  بهبود نحوه گفتب(.به شور كلي مراوده خوب مستلزم ايب موارد

 يعني نكات اصلي كه سعي داريد بگوييد. -بدانيد چه می خواهيد بگویيد    ·

تماس چخمي و استفاده از يعني روشب، قابل شنيدن، ومتناسب با موقعيت.  –پيام خود را به صورتی قابل فهم در آورید   ·

 تظاهرات چهره اي، مثل لبخند يا درهم كخيدن چهره.



سخ هاي دیگران  · سخ آنها را به شور  گوش دادن به پا شما نيز اا شنيده اند و  شمارا  ست حرف  شويد آنها در )تا مطمئب 

شويد آنچه  سخ شرف مقابل را تكرار كنيد تا مطمئب  شد اا شايد مفيد با شنيده ايد(.  ضح  ست وا را فكر مي كنيد گفته اند، در

 شنيده ايد.

البته در خصوص مراوده خوب بخته به موقعيت، سخب فراوان است، مثالً، به ويژه يكي از زمينه هايي كه بسياري از افراد با آن 

ست. درموقعيت هايي مثل ايب چند نكته ديگر ممكب سعي در رفع مخاجره با همسر يا يك عضو خانواده ا ست  مخكل دارند  ا

 مفيد باشد.

ضوع بپردازید و .1 ضوعات ديگر نرويد. سعی كنيد به مو سرا  مو ضوعات اجتناب كنيد يا  سط ديگر مو شدن تو از منحرف 

خاجره كرده و آنها  سائل را وارد م خه بحث هاي ناتمامي از گذشته وجود دارد و هيچ وقت نمي توانيد همه م دراكثر روابط همي

 صورت احتماالً خيلي بيختر شول خواهد كخيد تا موضوع فعلي را حل وفصل كنيد.را تمام كنيد، بلكه در ايب 

ست آرام بمانيد. .2 شما اثر بگذارد. فب تب آرامي را  تا آنجا كه ممكن ا ستدالل  شدن احتمال دارد برا دا  كردن و ناراحت 

شد وقفه ا شايد خوب با ست كه آرام بمانيد،  سخت ا ساس مي كنيد  ي بدهيد و دوباره وقتي فكر مي كنيد بكار گيريد. اگر اح

 آماده تر هستيد به آن برگرديد.

شما حرف مي زند مواظب حركات خود باشيد،  .3 شنيدن. اگر هنگامي كه فرد ديگري با  چه درهنگام گفتب و چه به هنگام 

ست شري سد كه گوش نيم دهيد. به هميب ترتيب ممكب ا ست به نظر بر شما روي به جاي ديگري نگاه كنيد ممكب ا قه تاكيد 

يك نكته، كوبيدن مخت روي ميز باشد، اما ايب كار ممكب است براي ديگر ترس آور باشد. با آرام  صحبت كردن، در چخمان 

 .است هايتان حرف بيان براي  ديگري درزمان مناسب نگاه كردن و نزديك نخدن بي  از حد فيزيكي همگي شيوه هاي مفيدي

براي مثال اگر كسي را دست كم بگيريد كمتر احتمال دارد  -به دیگري احترام می گذاریدسعی كنيد نشان دهيد كه  .4

به شما توجه كند. اگر با كسي بحثي داريد درمقام قاضي قرار گرفتب و نخان دادن اينكه بي توجهي كنيد يابه گفته هايخان بي 

» ي گويند. مثالً، مي توانيد چيزي مثل ايب بگوييد: اعتنا باشيييد. مي توانيد نخييان دهيد كه گوش مي كنيد و مي فهميد چه م

به خاشر « بنابرايب به نظر مي رسييد احسيياس مي كنيد آنقدر كه انتظار داريد درخانه كار نمي كنم. آيا منظورتان ايب اسييت؟

بلكه  -ي دهيدمگر وقتي كه همانند يك اليس دستورم -آوريد، ديگران مجبور نيستند كاري را كه شما مي خواهيد انجام دهند

 به خودشان بستگي دارد كه چگونه ااسخ دهند.

احساساتي مثل خخم و عصبانيت. مراقب باشيد جمالت داراي مضمون احساسات بسيار منفی را چگونه ابرازكنيد.  .5

ساس خود بيفتيد. براي مثال، گفتب حرف هايي مث سرزن  ديگري به خاشر اح ست كه به دام  » ل در ايب مواقع اغلب راحت ا

گويي آنها آن احسييياس را درشيييما اديد آورده اند. اگر لحظه اي به ايب فكر كنيد آسيييان خواهدبود « واقعاً مرا ديوانه ميكني

 اگرببينيد واقعا هيچ كس قدرت آن را ندارد كه ما را دچار احساسي كند كه خود مي خواهد.

سي چيزي مي گويد يا كاري انجام مي دهد ست كه وقتي ك ست  حقيقت ايب ا ستيم ممكب ا ست نداريم يا موافق آن ني كه دو

ستگي دارد كه  خه به ما ب شد، همي شد يا نبا ساس درما با خان ايجاد ايب اح ست هدف شويم. ممكب ا صبانيت  خم و ع دچار خ

شدت تحت تاثير اردراكات ما يعني  سات ما معموال به  صل يازدهم رابخاشر آوريد، احسا خان دهيم. اگر بحث ف چگونه واكن  ن

شيييوه ديدن مسييائل يا فكر كردن به آنها قرارد دارد. بنابرايب ديگران درواقع ما را مجبور به چگونه احسيياس كردن نمي كنند. 

شويم اما  خمگيب  صباني يا خ ستيم ع ست نداريم يا موافق آن ني ست وقتي فردي كاري مي كند يا حرفي ميزند كه دو ممكب ا

سعي كنيد  ستگي دارد.  ضع دفاع قرار نحوه واكن  به ما ب سي را به چيزي متهم نكنيد، زيرا ايب خطر را دارد كه آنها را درمو ك

 دهيم و آن گاه متوجه اتهام اهانت گونه شما بخوند به جاي آنكه به نگراني هاي شما توجه كنند.

 درعوض امتحان ديدگاهي از ايب قبيل مي تواند مفيد باشد:

فكر كرديد چه گفته اند، تا مطمئب شييويد منظور آنها را خوب فهميده ايد. احتمال دارد بد شيينيده باشيييد يا مخييخص كنيد   ·

ست بگوييد  شت كرديد. مثالً ممكب ا خده اند شما حرفخان را چگونه بردا وقتي اينطور حرف مي زني انگار »اينكه آنها متوجه ن

 دهد تا برداشت شما را اصالح كند. ايب به شرف مقابل فرصت مي« .... منظورت هميب است؟



با توجه به انج نكته اي كه اي  از ايب گفته شييد به آنها ااسييخ دهيد. به شور كلي، درايب مواقع خيلي موثر سييات كه به    ·

شماعصبانيت يا خخم ميكنيد،  احساسوضوع بگوييد چه وقت  شت  سخنان چيست، و  بردا شمااز رفتار يا   چه تاثيري بر

به شما دست مي دهد. واژه هايي كه به صورت حروف كج نوشته شده اند بايد راهنما شما چه احساسی درنتيجه ميگذارد و 

در نحوه رويارويي با ايب موقعيت ها با ايب افراد باشيييند. توصييييه مي كنيم قبل ازاينكه عمالً آنها را روي ديگران امتحان كنيد 

 يد. حتي سعي كنيد درجلوي آينه ايب حرف ها را با خودتان بگوييد.چند گونه ازايب گفتگوها را درذهب خود مرور كن

شنهاد كنيد.     · سازنده نگراني هاي خو مطمئب راههایی براي حل تعارض پي ايب كار را هنگامي انجام دهيد كه درباره ابزار

 هستيد.

شيد  · شيار با سبت به انتخاب زمان پرداختن به حل تعارض ه ضرورتاً به  صرف اينكه مي خواهيد  -ن ازآن حرف بزنيد 

شود، يا معلوم  ست باعث حل آن  شد. ايامدهاي ادقام به رع تعارض ممكب ا ست كه براي ديگران قابل اذيرش با معناي آن ني

شود حل آن نيازبه كاربيختري دارد. اگر آخريب نكته حاصل شد، حداقل مي دانيد تا ايب زمان، نهايت تالش خود را انجام داده 

 ايد.

 حل هاي ممكن براي اعضاي مختگف خانواده راه

گردآوري انواع مخييكالتي كه هر شييخص ممكب اسييت با آن روبرو شييود ممكب نيسييت، اس نمي توان بهتريب راه حل را براي 

سايربيماران ب شنيدن نحوه رويارويي  سياري زيادي از  سياري ازبيماران مبتال به درد، بهره ب ا هركدام گفت. اما دريافته ايم كه ب

 .ميخود مطرح اند كرده ارائه بيماران كه هايي حل وراه  مخكالت مخابه برده اند. درصفحات بعد برخي از ايب مخكالت

 رابطه همسران و روابط جنسی

شد.  شده با شما،  صدمه ديدن و ايجاد مخكل براي  شما متحمل تغييرات قابل توجهي درنق  خود در اي  ست همسر  ممكب ا

ست ساعات كار  ايب تغييرات ممكب ا شد و يا افزاي   ختر در رابطه با خانواده و امور خانه با سئوليت بي شامل به عهده گرفتب م

ست  ست مجبورشده باشد رفت و آمد ها وتفريحات خود را كمتر كند. در ايب رابطه ممكب ا براي جبران كاه  درآمد. ممكب ا

 احساس تنهايي كند زيرا توجه شما به درد است نه به او.

يك رابطه در ايب موقعيت ها عبارتند از: كمتر با هم بودن، احساس دورشدن ازاهداف، دلخوري ازافزاي  « زوال» م متداول عالئ

بار مسئوليت، حسادت به شرف مقابل كه مخغول به كار است و دراجتماع حاضر است، و دوري گزيدن كه به گفت وگوي كمتر 

د. ممكب اسييت مخيياجرت بيخييتري هم درباره مسييئوليت ها، تربيت كودكان، ولمس و درآغوش گرفتب كمتر يكديگر مي انجام

 مسائل مالي و نيز ترديدهايي درباره جذاب بودن براي شرف مقابل و حتي نگراني درباره وفاداري به يكديگر وجود داشته باشد.

همسر منجرگردد. مخكالت  درعيب حال جنبه جنسي رابطه ممكب است بيختر دچار مخكل شود و به احساس فاصله بيختر از

متداول افراد مبتال به درد مزمب درخصييوص مسيياله جنسييي عبارتنداز: ترس از ايجاد درد يا افزاي  درد ) از سييوي هر يك از 

دوشرف(، دوري گزيدن ازيكديگر به هنگام خواب، كاه  بنيه جنسي و تعداد روابط جنسي يا ناتواني درتحريك شدن يا دراو  

ن. ممكب سات ببينيد هر دو كمتر راجع به نيازهاي جنسي حرف ميزنيد، يا حتي ممكب است وقتي اقدام تحريك جنسي رسيد

به رابطه جنسي ميكنيد، ايدا كردن حالت راحت، سخت باشد. ممكب است دريابيد كه داروهاي مصرفي درخلق و عالقه جنسي 

شته اند. البته هر روز با درد كلنجار رفتب، مي تو خاند كه انرژي كمتري براي رابطه شما تاثير گذا شما را به ايب احساس بك اند 

 .شود تلقي كردن شرد نوع  جنسي داريد. سرانجام سعي در توضيح ايب موضوعات براي همسر، اغلب مخكل است و ممكب است

ست. درواقع اك سي يا نحوه انجام ان ني سائل مربوط به خود رابطه جن صل م سي در روابط، حا خكالت جن ثر آنها به جنبه اكثر م

هاي ارتباط بر ميگردد. اغلب اي  از داشيييتب يك زندگي جنسيييي خوب بايد به ايب موضيييوعات ارداخت. به ايب منظوربحثي 

 گفت خواهند مزمب درد به مبتال ازبيماران بسياري البته. ايم گنجانده ارتباشي مخكالت دربخ  جنسي مخكالت  درخصوص

خكل كه شتب بدون حتي روابط در م سي مي تواند رخ دهد. بنابرايب  دا سائل جن صوص م سي و يا عدم نگراني درخ شريك جن

 موضوعات مطرح شده در اينجا بازهم به هركسي كه درد مزمب دارد و روابطي خواه با دوستان يا خانواده داردمربوط ميخود.

 اند مفيد باشد.به شور كلي نكات ذيل، دست كم زمينه اي است براي تصحيح ايب گونه مخكالت و مي تو



سر خود را درجریان بگذارید .1 خكلي داريد سعي وقتي  -هم شته توقع -بريزيد شرحي يا كنيد حل را م شيد ندا  ذهب با

 .كند تر نزديك هم به را شما تواند مي اتفاق، به مساله يك حل. بخوانند را شما

شه راجع به درد حرف بزنيد .2 ست دردتا يا داريد درد اگر  -سعی كنيد همي ساني كه مربوط ا ست به ك شدت يافته ا ن 

 بگوييد اما زياد قضيه را شوالني نكنيد.

 .كنيد مي وخخم عصبانيت احساس كه هنگام آن  -افكار خود را بررسی كنيد و به چالش بكشيد  .3

سات وي تقدیر كنيد .4 سا سر خود و اح احسياس كند ناديده گرفته شيده يا به  ندارد دوسيت كس هيچ  -ارحمایت هم

 بيگاري كخيده شده است ) حتي اگر نيت شما ايب نباشد(

سختي هايي كه همسرشما ممكب سات در سازگاري با تغييرات شما و دربهبود نحوه كنترل درد  -آماده سختی ها باشيد .5

 موضييوعات ايب  كنيد سييعي و خانواده(.  داشييته باشييد ) مانند حرف زدن ازبرخي نق  هاي قديمي خود در رابطه زناشييويي

 .بگذاريد درميان خود راباهمسر

شویق كنيد تا اجازه دهد دوباره كارها را امتحان كنيد .6 سرتان را ت خد يابهتر ازقبل )   -هم ختر شول بك حتي اگر بي

 درآغاز( انجام ندهيد . ايب كار بهترازآن است كه آنها به انجام ايب كارها ادامه دهند.

تفريح و روابط اجتماعي، انجام دادن كارها به اتفاق و همراه با ديگران. با تعييب اهداف به اتفاق، به جاي آن  -تعيين اهداف .7

خود  به شما كردن نزديك براي ساده راهي كار ايب چراكه شود بهتر شما روابط  كه تنها خودتان ايب كار را بكنيد، باعث مي

 .است يكديگر

استفاده از راهبردهاي خالصه شده درايب كتاب، به همسرتان بگوييد دررابطه با درد چه ميكنيد. ببينيد آيا  با –كنترل درد  .8

شما صحبت كنيد. راجع به اينكه از چه راه هايي مي تواند به  ست دارد ايب كتاب را بخواند و با هم راجع به آن   كند كمك  دو

 .نماييد صحبت كنيد، اجرا را راهبردها ايب تا

شيد .9 صادق با  بلكه بپرهيزيد، سييرزن  احسيياس ازهرگونه كنيد سييعي جنسييي، مخييكل هر بروز درمورد  -تا می توانيد 

 اما باشد سخت آن شروع است ممكب. كنيد ايدا دهيد، انجام هم با توانيد مي كه را چيزهايي يا احتمالي هاي حل راه بكوشيد

ياد گرفتب درباره خنده مخصوصا به  –برخي افراد اي مي برند كه استفاده ازشوخ شبعي . ميخود تر راحت رويد مي اي  هرچه

مي تواند به خوبي يخ ها را بخييكند وتن  ها را فرونخيياند. البته اذعان ميكنيم كه ايب هميخييه امكان اذير نيسييت  -خودتان

يب احساس نكنيد كه بايد در مورد مساله به لطيفه وبسياري ازافراد به خاشر حساسيت هاي موجود آن را دشوار مي بينند. بنابرا

گويي بپردازيد . درواقع برخي افراد ازشييوخي اسييتفاده مي كنند تا احسيياسييات حقيقي خود را بپوشييانند. درايب صييورت ادامه 

شود كه راه به جايي ساس منجر  خكالت و نگراني ها به شور جدي ميتواند به ايب اح نمي  شوخي، بدون ارداختب واقعي به م

 بريد.

رابطه جنسي را با لذت انجام دهيد. هميخه منتظرهمسرتان  -نحوه شروع و زمان آن را باهم برنامه ریزي كنيد        .10

نمانيد تا مساله را مطرح كند. اگر قبل از رابطه جنسي ) يا در حيب آن( بكخيد. گاهي اوقات استفاده ازتصاوير خيالي در ذهب ) 

 يك كننده جنسي( نيز مي تواند توجه شما را ازدرد و مخكالت احتمالي منحرف كند.ازجمله صحنه هاي تحر

 كمك جنسي رابطه شدن بخ  لذت به تواند مي تجربه نوعي عنوان به آن ديدن وحتي جنسي رابطه تازه هاي شيوه  امتحان

ست؛ عالي داد، نتيجه اگر. دهد كاه  را شما جديت تواند مي امر ايب. كند ه نداد چيزي را ازدست نداده ايد، باز هم نتيج اگر ا

شايد هرگز  ست داريد يا نداريد حرف بزنيد )  ست راحت و باز درباره آنچه دو شت. تا آنجا كه ممكب ا ارزش امتحان كردن را دا

صادقانه، مانع ازاتالف وقت ) و احتماال اجتناب از د سائل راحت حرف نمي زند(. بازخورد  لخوري( هيچكس كامال درمورد ايب م

صيه  شد، اما تو ست كمك كننده با سي ممكب ا ست نداريد. كتاب هاي مربوط به روابط جن خود كه واقعا دو درباره چيزهايي مي

 مي كنيم آنها را خيلي جدي نگيريد و دنبال لذت ازايب رابطه باشيد.

جله همراه با انتظارات غيرواقعي تحمل خود را نسييبت به لمس شييدن، مال ، و نزديكي افزاي  دهيد. ع -به تدریج        .11

ست باعث  خاند. ايب امر ممكب ا ستانه ياس بك شما را به آ شته ايد، مي تواند  سي ندا صا اگر مدتي شوالني رابطه جن صو باال، خ

 دلسردي در رابطه جنسي دردفعات بعد شود.



ن مزاحمت براي همديگر بگذاريد، با نخان دهيد مراقب هستيد، روي بازنخان دهيد، وقت كافي و بدو -عشق ورزي        .12

هم شييام بخوريد، اايان هفته را بيرون يا درخانه كنار هم بمانيد، به يكديگر گل هديه بدهيد، شييروع كنيد كه دوباره يكديگر را 

 بخناسيد. به ياد آوريد كه درآغاز روابط خود چقدر وقت صرف يكديگر مي كرديد ) وچقدر لذت بخ  بود(.

 مي توان مصون نگه داشت اما نيازمند خواست و تالش دو شرف است. گاهي اوقات يكي از شرفيب ممكب است روابط را معموال

سالم تريب گزينه براي هر دو  صورت جدايي مي تواند  ست كه به حالت اول برگردد. در ايب  ضاع بدتر از آن ا ساس كند او اح

ست كه نبايد در آن عجله ك سنگيب ا شد. اما جدايي اقدامي  سي كه با خناس ) يا واقعا فقط ك خاور يا روان خورت با يك م رد. م

 مستقل است و احساس مي كنيد مي توانيد با او حرف بزنيد( معموال در ايب هنگام انديخه خوبي است.

 مجردها مبتال به درد

ي انجام نمي ممكب اسييت دريافته باشيييد كه حلقه دوسييتان تنگ شييده اسييت چرا كه ديگر ورزش، كار يا فعاليت هاي گروه

شما  شيد چرا كه ازآنها دوري گزيده ايد يا آنكه آنها در رابطه با درد  ست داده با ستان را نيز ازد ست تماس با دو دهيد.ممكب ا

سردرگم اند. ممكب است ندانند چطور با شما رابطه داشته باشند و بنابرايب ازشما صرف نظر كرده اند. به هميب ترتيب، ممكب 

ساس كنيد آ ست اح شد يا احتمال دارد ازبرنامه ريزي با ا سررفته با شما راجع به درد،  شنيدن حرف هاي  شان از صله  نها حو

 ديگران ارهيز كنيد زيرا درعمل به تعهدات خود مخكل داريد. درنتيجه ممكب است احساس كنند ديگر به آنها عالقه نداريد.

شگفت آور متداول  ست كه به گونه اي  صرفًا درموقعيت هايي از ايب د صميم بگيريد كاري انجام ندهيد و  سا ت ست، چه ب نيزه

بپذيريد كه كاري از دستتان بر نمي آيد. درايب صورت احتمال ندارد ايب وضعيت تغيير كند. از سوي ديگر ممكب است تصميم 

اشته باشند آنطور كه بگيريد دوستان جديدي ايدا كنيد، شايد با كساني كه بهتر مخكالت شما را درك كنندو از شما انتظار ند

ستان  ست، چرا كه بازهم بايد راه هايي ايدا كنيد تا عليرغم وجود در دو سخت تر از گفتب آن ا شيد. انجام ايب كار  بوده ايد، با

خكل زا بود، مي تواند دوباره به وجود آيد. به جاي ايب كار ممكب  شما م سائلي كه در روابط قبلي  جديد را ايدا كنيد وهمان م

 ميم بگيريد روابط قديمي را دوباره برقرار كنيد.است تص

هر راهي راكه انتخاب كنيد، تفكر درباره نحوه دسييتيابي به اهداف كمك كننده اسييت. برخي نكات كليدي كه دراينجا بايد در 

 نظر گرفت عبارتند از:

صریح بودن،  .1 ستفاده كنيد تا به نق سعی كنيد ازمهارت هاي  شد ا خكالت اي  آمده  كه اي  از ايب گفته  خود در م

در روابط اي ببريد. اگر تصييميم مي گيريد روابط دوسييتانه را دوباره برقرار كنيد، ايب امر به وضييوح مسييتلزم ايب اسييت كه به 

 ايب به بخواهيد و اسييت خوب حالتان كامال بگوييد اينكه جاي به. باشيييد  دوسييتانتان بگوييد دوباره مي خواهيد با آنها دوسييت

 سبت به درد بي توجه باشيد، معموال مفيد است كه بگوييد درد اما مي دانيد چگونه آن را كنترل كنيد.ن وسيله

ستی  .2 سر احتمالي خود بگوييد ازچه چيزي لذت مي بريد وچه قابليتي داريد. ايب كار را به بدون رودربای ستان يا هم به دو

 يا ببيند شما چه مي خواهيد.« براي شما كاري انجام دهد» ه ك نيفتد مقابل شرف برعهده  نحوي انجام دهيد كه مسئوليت

اگر مي خواهيد اجتماعي تر جلوه كنيد، تصيييميم بگيريد كارهايي انجام دهيد كه شيييما را به تماس با پيش قدم باشدديد.  .3

 است.ديگران ميكخاند. شركت در يك كالس يا گروه كه درعاليق باشما مخترك است، اغلب نقطه خوبي براي شروع 

شوید  .4 شند؛ درلذت پيش قدم  شما با خويق كنيد، به جاي اينكه ديگران بخواهند مراقب  و ديگران ار به ايوستب به خود ت

 سعي كنيد به وعده ها و قرارها اايبند بمانيد، حتي اگر مجبوريد با گذشت زمان برنامه ها را تغيير دهيد.

اشاره كنيد كه چه مي محدودیت هاي خود را توضيح دهيد، و آماده باشيد برحسب واقعيت فعاليت جنسی خود،  .5

صحبت  سب، درآغاز  سي منا ختر افراد درمي يابند كه دريك رابطه جن سي لذت ببريد. بي توانيد بكنيد تا همچنان از رابطه جن

ست تا منتظر بمانيم آنها از  خرفت رابطه معموال بهتر ا شرح موقعيت به شرف مقابل همزمان با اي سوال كنند. اگر كردن و  ما 

بگذاريد تا شرف مقابل از شما سؤال كند كه چرا به شيوه خاصي رفتار مي كنيد، امكان دارد در خصوص رفتار شما دچار سوء 

شوند كه  شيد. اكثر اوقات ديگران مي خواهند مطمئب  صادق با شود. بدون ارداختب بي  ازحد به جزئيات، مي توانيد  تفاهم 

 آسيبي به شما نمي رسد.  خوب هستيد كه و اينكه



البته ممكب است مجبور باشيد بپذيرد كه نميتوانيد دل شرف مقابل را به دست آوريد. همه روابط ما آن گونه كه مي خواهيم از 

آب در نمي آيد. با اسييتفاده ازانواع رويكرد هايي كه شييرح آن رفت حداقل فرصييت خوبي به خود داده ايد تا رابطه اي را ايجاد 

شها كار اي  كنيد  سي از آن خواهيد گرفت. به هر حال اگر برخالف همه تال خد احتماالً در يا دوباره برقرار كنيد. اگر عملي ن

 نرفت، ممكب است بهتر باشد انرژي خود را صرف كساني كنيد كه به شما عالقه مندند ) وشما نيز آنها را دوست داريد(.

 سخنی به همسر فرد مبتال به درد مزمن

شور كه درفصل قبل گفته شد، كامالً محتمل است كه شما نيز تحت تاثير درد همسرتانو همه قضاياي مرتبط با آن قرار همان 

گرفته باشيييد. ممكب اسييت نسييبت به بار مضيياعف خانه بر روي دوش خود و احتماالً افزاي  وظايف خود در خانه ونسييبت به 

ست م ساس رنج نمائيد. ممكب ا ضعف مراقبت از فرزندان اح ختري برداريد تا  ختري كار كنيد يا كار بي ساعات بي شيد  جبور با

مالي ناشييي از بيكاري همسييرتان را جبران كنيد. كاه  درآمد مي تواند بركيفيت زندگي تاثير گذاشييته ومنبع تن  و منازعه 

 شود.

ر آنها وارد شود. وقت كمتري زندگي اجتماعي شما ممكب است كمرنگ شده باشد زيرا همسر شما نمي خواهد يا نمي تواند د

سرتان « كارهاي خودتان» براي انجام  ست و همه به هم شما ني ساس كنيد كه گويي هيچكس مراقب  ست اح داريد. ممكب ا

ست  سته ا سردگي واينكه چرا هيچ كس نتوان ست، تغيير خلق و اف سرتان چي خكل هم ست نفهميد واقعا م توجه دارند. ممكب ا

 مخكل او را حل كند.

اس احساس كنيد همسرتان هميخه ازدرد حرف ميزند و اينكه بايد نزديكتر برود، و جلسات درمان را ادامه دهد و گويي ممكب 

صرف داروها حال خود را نمي فهمد و نگران  سرتان به خاشر م ساس درافتيد كه هم ست به ايب اح صالً ااياني ندارد. ممكب ا ا

رد همسر شما از فعاليت هاي خانه و منزل كنار كخيده و خود را درخانه حبس شويد كه او چقدر دارو مصرف ميكند. احتمال دا

 كند. ممكب است خيلي كم باهم حرف بزنيد.

ممكب است كامالً احساس ناراحتي و حتي عصبانيت در مورد استمرار بيماري همسرتان كنيد، با گذشت زمان ممكب است از او 

برسيد كه گويي جايي براي حرف زدن ازنيازهاي او و اينكه چه احساسي داريد و كناره بگيريد. ممكب است به ايب احساس نيز 

 يا اينكه چگونه ايب احساسات را تحمل مي كنيد وجود ندارد.

ممكب است احساس كنيد بايد باز اثرات خخم ناشي از درد همسر، ازدست دادن كار، از دست دادن عزت نفس و .... را تحمل 

 احساس نيزكخيده شويد كه تقريبا گويا نمي توانيد يك زندگي عادي با همسرتان داشته باشيد.كنيد. ممكب است به ايب 

درموقعيت هايي مثل ايب ممكب است گزينه هاي شما به نظر محدود آيد، خصوصا اگرواقعا درد همسرتان را درك نمي كنيد و 

ه هاي بهتري نسييبت به آنچه فكر مي كنيد، وجود بهتريب شيييوه هاي كنترل آن را نمي دانيد. با ايب وجود، ممكب اسييت شيييو

 داشته باشد.

همسييران بيماران، راجع به اينكه چه راه هايي را براي رويارويي با ايب موضييوعات امتحان كرده اند به ما گفته اند. ممكب اسيت 

 يا نظراتي درمورد چيزهايي كه مي توانيد امتحال كنيد به شما بدهند.برخي از ايب راه ها براي شما مناسب باشد 

ممكب  -بگذاريد او كارهايي را كه به دليل وجود درد انجام نمي داده اسيييت امتحان كند به همسددر خود دلگرمی دهيد. .1

سريعتر و راحت تر انجام دهيد اما او نياز دارد انجام ايب كارها را دوبا شما آن كار را  ست  سرتان را در ايب ا شروع كند. هم ره 

 كارتخويق كنيد. سعي كنيد فرصت هايي ايدا كنيد تا همسرتان درانجام كارهاي  براي خود، خانواده و اجتماع اي  قدم شود.

همسرتان را تخويق كني كه روشهاي مطرح شده در ايب كتاب را براي كنترل بهتر درد تمريب كند. به ياد داشته باشيد كه يك 

سمت اهداف تعييب  راه خرفت به  ستاوردهاي  ) يا اي ست كه وي را به خاشر د سي به انجام كاري ايب ا خويق ك خوب براي ت

 شده( تحسيب كنيد.

تمريب هايي كه او انجام خواهد داد براي همه صرف نظر ازاينكه درد دارند يا ندارند مفيد است. با هم  وارد برنامه اوشوید. .2

ستفاده ازفب تب آرامي را نيز بياموزيد نرم  كرد -تمريب كنيد شد. ا شادي آور با خار  –ن ميتواند  همه ما از زمان هايي دچار ف

شيوه تفكر خود نگاهي بياندازيد ست. به  شويم، بنابرايب ايب كار ابزار مفيدي براي همگان ا تفكر زايد گاه بر همه ما  -رواني مي 

كتاب براي كنترل درد، مهارت هاي زندگي هسييتند كه براي همه افراد چه  ايب در  تاثير مي گذارد. مهارت هاي تدريس شييده

 مبتال به درد مفيد است.



 در شده خالصه رويكرد تمريب به شما همسر اينكه موازات به  -با هرگونه وابستگی درخود یا همسرتان برخوردكنيد .3

ست ممكب اردازد مي كتاب ايب ستگي كه دريابيد ا ساس كنيد در حال ش كمتر شما به او واب ست اح ست. ابتدا ممكب ا ده ا

ستفاده  صت ا ساس درباره آن حرف بزنيد. ازفر صورت بروز ايب اح ست كه هردو در ستيد، اما مهم ا ست دادن نق  خود ه ازد

ط كنيد تا عاليق خود را گسيييترش دهيد و بر اسيييتقالل خود بيفزاييد. به عنوان يك زو  يا خانواده، اهدافي تعييب كنيد تارواب

 اجتماعي، فعاليت هاي خانوادگي و تعطيالت را بيختر كنيد.

درباره درد همسيير واينكه چگونه رابطه شييما دونفر تحت تاثير سددعی كنيد براي حرف زدن با یكدیگر وقت بگذارید:  .4

ر، اختيبان قرارداده است صحبت كنيد. ممكب است مجبور بوده ايد سختي هاي زيادي را تحمل كنيد تا درمقاشع نسبتا دشوا

شته است جاي تعجب دارد. وقتي فكر مي كنيد فرصت مناسب است مي  همسرتان باشيد. اگر درد برشما و رابطه تان اثر نگذا

شت هايتان سات خود و بردا سا سرتان راجع به اح شته درد وي كه مدتي شول در شده ايجاد تغييرات از  توانيد با هم ست، دا  ا

اي انجام دهيد كه سرزن  كننده يا اتهام آميز نباشد بلكه بياموزيد دوباره احساسات خود را  شيوه به را كار ايب. كنيد صحبت

ست به دليل اينكه درد نداريد و واقعًا  خه بايد زبانتان را گاز بگيريد(. حتي ممكب ا ساس كنيد گويا همي بزار كنيد ) نه اينكه اح

ممكب است دلگيري فزاينده اي داشته باشيد ازاينكه چقدر تالش و  نبايد شكوه داشته باشيد احساس گناه كنيد. از سوي ديگر

وقت براي كمك به همسرتان صرف كرده ايد. الزم نيست ايثار گر باشيد. و ايب نمنكاست به نفع رابطه شما نباشد كه بخواهيد 

 ست.احساس كنيد كه بايد ايثار گر باشيد. درمواقعي خوب خواهد بود كه بگوييد برشما چه گذشته ا

از مخكالت جنسي سعی كنيد هر موضوعی را كه باعث نگرانی شما راجع به روابط جنسی می شود. مطرح كنيد.  .5

حرف بزنيد. يكديگر را تخيييويق كنيد تا حالت ها و فنون متفاوت را امتحان نماييد. بگوييد از چه چيزي لذت مي بريد يا نمي 

كنيد. شك به عنوان يك زو  روي ايب مساله كار مي كنيد. آماده اشتباه كردن باشيد اما وقتي بريد و نيازهايم خود را نيز بيام 

نگذاريد  -موفق ميخييويد، آماده شييوخي وخنده با هم نيز باشيييد. ماجراجو باشيييد. مسييائل را به محض بروز، هدف قرار دهيد

سياري ازمنابع موجود درك خد. به ب شود تا به منازعه بك ضوعات روابط و مراودات دلخوري ها جمع  شي ها راجع به مو تاب فرو

 جنسي رجوع كنيد. برخي از ايب كتاب ها در اايان ايب كتاب معرفي شده اند.

اگرمخيكالت دير اايي در روابط شيما وجود دارد ايب كار روي مهارت هاي برقراري مجدد ارتباط كالمی خوب، كار كنيد. 

ست كه اغلب  ساله ا صحبت راجع بهرا انجام دهيد. ايب م ضوعات ايب  هنگام  سط مو خود مطرح بيماران تو  مي كمك اگر. مي

. است بزرگي كار خود صحبت، سر مجدد بازكردن. باشيد تخصصي كمك دنبال به يا و يابيد حضور ها كالس دربرخي خواهيد،

كمك حرفه اي ارائه دهد. مركز  شييما به تواند مي ازشييك اما دهيد، انجام خودتان لزوم درصييورت را كار ايب كنيد سييعي ابتدا

مخاوره روابط استراليا ) يا يك مركز مخابه درمحل يا كخور شما( منبع خوبي براي كمك است ) براي ايدا كردن شماره تماس 

 به دفترچه راهنماي تلفب مراجعه كنيد(.

 سخنی با فرزندان بيماران مبتال به درد مزمن

از درد ادريا مادر خود و راه هاي كنترل آن ايدا كنيد. به هميب شكل ممكب است  اميدواريم با خواندن ايب كتاب درك بهتري

 ديده باشيد كه چطور مي توانيد با هم كار كنيد تا اثر درد وي را روي روابط خود با او به حداقل برسانيد.

د داشته باشيد كه در بسياري يا احساس كنيد الزم است ازا او محافظت كنيد. به يا –سعی كنيد نگران والد خود باشيد  .1

 از زمينه ها، آنها همچنان نسبتاً خوب عمل مي كنند.

شيد الگوهاي رفتار غير قابل پيش بيينی را،  .2 ست ممكب كه بكو شد، شده خود ازوالد شما دوري باعث ا سيد با خنا . ب

 ايب دوره ها را بررسي كنيد. با رويارويي احتمالي وراههاي بگذاريد ميان در هم با را خلق تغييرات و درد مخكل

ستمر دارند پدر یا مادر خود را دلگرم كنيد  .3 شده از ايب كتاب را به كار بندد. اكثر افرادي كه درد م تا راهبردهاي آموخته 

برايخان سخت است كه دراجراي تمريب هاي راهبردي ارائه شده اختكار داشته باشند. حمايت و دلگرمي خانواده مي تواند در 

زمينه بسيييار مفيد باشييد. ممكب اسييت حتي آن را لذت بخ  بيابيد ) و مفيد براي سييالمت خود( كه همراه با آنها نرم   ايب

 كنيد.



ست دارید .4 صاً كارهایی كه هردو دو صو . ايب مي تواند به آنها احسيياس اذيرش و عادي كارها را با هم انجام دهيد خ

شده  سعي كنيد بودن دهد. شبيعتاً، فعاليت هاي انتخاب  شد. در ايب باره بايد گفت و گو كرد، اما  صول با براي آنها بايد قابل ح

ست  شك سيدن به يك هدف كوچك معموالً بهتر از  درچارچوب ظرفيت آنها كار را آغاز كنيد و زياده روي نكنيد. موفقيت در ر

 در يك امر بلند اروازانه است.

. زيرا ايب موفقيت ها عليرغم وجود درد حاصل شده اند. سعي كنيد يدسعی كنيد به موفقيت هاي آنها بيشتر توجه كن .5

 توجه چنداني به شكست ها نكنيد مگر اينكه هر دوي شما درسي از آن بياموزيد. 

. ازكمك بي  از حد به او خودداري كنيد ) چرا كه ممكب است آن را به از ببينيد درخانه كجاها می توانيد مفيد باشيد .6

اي خود تعبير كند(، بكوشيد تا باهم صحبت كنيد كه چه كارهايي را شما و چه كارهايي را آنها مي توانند اداره دست دادن معن

 كنند.

 سخنی با فرزندان كوچكتر

ست. بايد به آنها كمك كرد كه بدانند والد آنها  شان خوب ا شزد كرد كه حال مادر يا ادر سال همواهر بايد گو به فذرندان خرد

ست خكالتي دارند.  روبه مرگ ني ساالن چنيب م و هنوز مي تواند اكثر كارها را درخانه انجام دهد. بايد تاكيد كرد خيلي از بزرگ

البته بايد به آنها گفت كه خيلي احتمال آن ضعيف است كه وقتي بزرگ شدند آنها نيز دچار ايب مخكل شوند. مي توان به آنها 

خود. دربرخي م خكل برشرف مي صيري در درد گفت گاهي اوقات م شد به بچه ها اشمينان دهيم كه تق ست الزم با وارد ممكب ا

 حتي وقتي بعد از بازي با آنها دردشان شدت مي گيرد يا وقتي با بچه ها بحث مي كنند.  -ادر يا مادر خود ندارند

ند. ايب موضيييوع را صيييرفاً ايب را نيز بايد گفت ) با آرام  و اشمينان دهي هرچه بيخيييتر( كه ادر يا مادر محدوديت هايي دار

درمواقع الزم بايد الزم ذكر كرد و نه اينكه توجه كودكان را بي  ازحد به آن جلب كنيم . بيخيييتر برچيزهايي تاكيد كنيد كه 

محتمل هسيتند. تا آنجا كه ميتوانيد بايد سيعي كنيد امورعادي كودك را انجام دهيد، حتي اگر مجبوريد تغييراتي درانجام آنها 

 مثالً، مي توانيد به جاي نخستب روي زميب و بازي كردن، ايب كار را بانخستب روي صندلي انجام دهيد.  بدهيد.

خويق كنيد تا نرم  ها يا تب آرامي را همراه با والد دردمند خود  ست بچه ها را ت ضاع عادي جلوه نمايد، خوب ا براي اينكه او

نجام داد تا درقالب نوعي درمان. سعي كنيد نخان دهيد كه عالقمند به بازي انجام دهند. ايب كار را مي توان به روشي تفريحي ا

هم باال رفتب ضرورتاً نبايد « سرو كول» هاي فيزيكي هستيد اما ايب كار را شوري انجام دهيد كه خيلي به خود فخار نياوريد. از

شد كه به آنها  ست الزم با شود. دربرخي فعاليت ها ممكب ا ختي گرفتب ختم  ست به ك خدار دهيد كه گاهي اوقات ممكب ا ه

 مجبور شويد كمي زودتر ازآنچه آنها مي خواهند ازبازي دست بكخيد، اما حداقل قدري با هم شوخي و تفريح كرده ايد.

 سخنی با والدین بچه هاي مبتال به درد

 آنها انجام دهيد.ساله باشد، كارهايي وجود دارد كه مي توانيد درحمايت از  15ساله يا  8خواه فرزند شما 

يك نكته كه به نظر ميرسييد اكثر ما در رابطه با ايب گروه اتفاق نظر داريم ) مثل همه گروه هاي سييني( آن اسييت كه از درمان 

كه درتلويزيون تبليغ « عال » آن انديخييه نويب كه به تازگي در يك مجله منتخيير شييده اسييت يا جديدتريب  -عاجل بپزهيزيد

ست به ن خود، ممكب ا شما مي توانيد مي خويق درانجام راهبردهاي ايب كتاب دارد.  شما نياز به ت سد اما كودك  ظرتان عالي بر

 نق  عمده اي درايب امر ايفا كنيد.

شان را درخانه به عهده بگيرند. به هر حال درايب  سئوليت هاي فرزند شد كه م سخ شبيعي براي اكثر والديب ايب با شايد يك اا

ست  امربايد دقت كرد چرا كه شد، هرچند كه درد هم دارد. ممكب ا شته با ستقالل دا شما بايد نوعي احساس موفقيت و ا فرزند 

نتواند همه آنچه را كه ازآنها توقع داريد انجام دهند، اما اغلب مفيد اسيييت كه حداقل بگذاريد امتحان كنند و ياد بگيرند كه 

انكنند. احتماالً اي  از ايب، چنيب راهبردي را در رابطه با بسيييياري چطور آنها را انجام دهند، حتي اگر به نحو عالي ايب كار ر

 ازفعاليت ها، هنگامي كه فرزندان شما خردسال تر بودند، استفاده كرده ايد. 

همان گونه كه درايب كتاب آمده  -دربارة مخييكل درد حرف بزنيد و به اتفاق آنها راه هاي احتمالي كنترلي آن را جسييتجو كنيد

عي كنيد ازاينكه صرفاً به آنها بگوييد چه بكنند بپزهيزيد، چرا كه اغلب باعث خخم آنها ميخود و احساس شايستگي است. اماس



آنها را ناديده مي گيرد. آماده باشيد كه گفت و گو را به سوي موضوعات ديگر بگخيد. بدون تمركز روي درد، عاليق مخترك را 

 ايدا كنيد و به هم نزديك تر شويد.

ند شما خردسال است امكان نسبت به مخكل، احساس ناتواني و ناكامي كرده باشيد. ممكب است احساس كرده باشيد به اگرفرز

شما توجهي نمي شود زيرا همسر شما بيختر درگير دارو و درمان كودك بوده است. بازهم مي گوييم كه بيختر درفعاليت هاي 

 عادي فرزند خود وارد شويد.

صيه اي كه  ست كه درايب كتاب خوانده ايد، يعني اذيرش اينكه برخالف همه درواقع تو صيه اي ا شبيه تو شده بود  به جني 

ايخرفت ها درعلم ازشكي بسياري از بيماري ها هنوز قابل عال  نيستند. درايب موارد، اينكه بيمار تا چه حد موفق مي شود در 

ستگي به ايب خواه ست يابد، تا حد زيادي ب شده درايب زندگي به اهداف  د صيف  شت كه تا چه حد انواع راهبردهاي تو د دا

 كتاب را به خوبي به كار بندد.

خوشبختانه ما درجني او را تخويق كرد كه ايب توصيه را دراي  گيرد وديگر دنبال توصيه هاي ازشكي بيختر نباشد، هرچند 

سرانجام سختي بود.  ست اوقات  خده ا ساس مي كرد جدي گرفته ن ست، هرچند كه مي  وقتي كه جني اح خ عالئم جني فرو ن

خديد مي گردد. اكنون وي  خار بيختري بر او وارد ميخود، دردش ت خگاه را تمام كرده، در  27گفت گاهي كه ف ست، دان ساله ا

 اواسط درس دانخگاه ازدوا  دارد. هنوز هم دردهاي ماهيچه و مفاصل را دارد اما مطمئب است كه مي تواند با آنها كنار بيايد.

صحت دارد كه اكثر اوقات درد  صوص زماني  ست. ايب امر به خ ضاعف ا خار رواني م تعامل با ديگران به هنگام درد، اغلب يك ف

وجود دارد. با ايب همه ايب موضييوعي اسييت كه نمي توان از آن ارهيز كرد. اگر بتوانيد با اشرافيان خود خوب تعامل كنيد، آنها 

توانند منبع بسيار ارزشمند حمايتي باشند. ايب در واقع مي تواند قدري از بار از روي شانه ها بردارد و بركيفيت زندگي شما مي 

و همينطور براي ديگران. ازسوي ديگر، اگرتعامالت شما با ديگران غالباً مخكل زا است، احتماالً مي تواند كنترل درد را  -بيفزايد

هيچ دو فرد مبتال به درد مخييكالت يكسيياني در روابط خود با ديگران ندارند، با ايب همه مي توانند  سييخت تركند. در حالي كه

ست دهد. البته ايب  شما به د صل مي تواند نظراتي نو راجع به روابط  شده در ايب ف ازتجارب ديگران درس بگيرند. مطالب ارائه 

ست بلكه بايد آن ها خاور آموزش  نظرات به تنهايي درايب خصوص مفيد ني ست كه ازيك م سياري ازافراد الزم ا ست. ب را بكار ب

 ديده، روانخناس، يا مددكار اجتماعي كمك بگيرند.
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