مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

فصل چهاردهم:
مراقبت مشاور از خود

تأثيرات بالقوهی کار بر مشاور
مشاوران در زمینهی  ،HIVبه کرات با مراجعینی رو به رو میشوند که از اقشار محروم بوده و به اصطالح به حاشیه رانده
شدهاند .اغلب مشاوران در محیطی مشغول به کار میشوند که «مشاوره» یک مفهوم جدیهد بهه شهمار مهیرود .در مهواردی
مشاهده میشود که مشاوره به عنوان یک خدمت بهداشتی به رسمیت شناخته نشده و مشهاوران مزایهای مناسهبی دریافهت
نمیکنند .بسیاری از مشاورانی که به تازگی مشغول به کار شدهاند ،آرمانگرا و مشتاق بوده و نزد خهود متعههد مهیگردنهد
هرگز مانند به اصطالح کهنه کارها ،خسته ،منفی بین ،ناامید ،بیعالقه و بیتفاوت نسبت به حرفهی خود نشوند .چنین افرادی
به سختی باور میکنند که مشاوری که دچار فرسودگی شغلی گشته ،زمانی آرمانگرا بوده است.
هنگام شروع به کار ،برای حفظ هیجان و طراوت کار ،برنامهریزی نمهیشهود .بنهابراین در رونهد آمهوزش ،بحهث در مهورد
فرسودگی شغلی اهمیت دارد .پیشبینی تنش و دشواریهای پیش رو در انجام مشهاوره و آزمهایش  ،HIVایهن امکهان را بهه
مشاوران میدهد که از تأثیرات منفی آن بکاهند.

استرس چیست؟ فرسودگی شغلی چیست؟
استرس به هر آن چه که موجب تحریک فرد و یا باال بردن سطح گوش به زنگی وی میشود ،اطالق میگردد .زنهدگی بهدون
استرس ،یکنواخت و خسته کننده خواهد بود .از سوی دیگر ،زندگی با تنش بیش از اندازه نیز ،ناخوشایند و فرسهاینده اسهت
و میتواند مخل سالمتی و رفاه فرد شود .استرس زیاد عملکرد شغلی را نیهز تحهت تهأثیر قهرار مهیدههد .اسهترس غالبهاً از
حواد و اتفاقات بیرونی نشأت گرفته و توانمندیهای درونی فرد را متأثر میسازد .چگونگی تجربهی یهک رخهداد پهرتنش،
بستگی به توانمندی فرد دارد .چنانچه تقاضای خواسته شده از فرد (مثالً افشا سازی نتیجهی مثبت آزمهایش  )HIVفراتهر از
توانمندیهای وی باشد ،فرد در موقعیتی پر استرس قرار میگیرد.
فرسودگی شغلی به خستگی ذهنی و یا جسمی اشاره دارد که از استرس طوالنی مدت و یا بیش از اندازه ناشی میشود .این
امر روندی تدریجی است که در آن فرد در پاسخ به تنش طوالنی مدت فیزیکهی ،ذهنهی یها احساسهی ،از شهغل و یها روابهط
معنادار زندگی خود فاصله میگیرد .نتیجهی این روند کاهش کارآیی ،منفهی بینهی ،سهردرگمی و خه احساسهی مهیباشهد.
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فرسودگی شغلی به صورت «تجربهای جسمی ،احساسی ،روانشناختی و معنوی از خستگی ،بیگهانگی و شکسهت» توصهیف
میشود .این حالت در کارکنان شبکههای بهداشتی درمانی به صورت «از دست دادن تدریجی آرمانها ،انرژی و هدف» نیهز
توصیف گشته است .عبارت فرسودگی شغلی ،تصور شعلهی در حال فروکش و یا خاکستر باقی مانده از آتهش را بهه ذههن
متبادر میسازد.

مراحل فرسودگی شغلی
خستگی جسمانی و احساسی ناشی از فرسودگی شغلی سبب میشود تا در حالی که فرد در گذشته از انجام کامهل کهار بهه
خود میبالید ،حال از گوشه و کنار کار خود بزند .این امر میتواند منجر به احساس گناه و شرمندگی فرد شود .دیگر عالیهم
هشدار دهندهی شایع عبارتند از :احساس سرما یا داغی طوالنی مدت ،سردردهای مکهرر ،بهیخهوابی و بهیمیلهی نسهبت بهه
حاضر شدن بر سر کار.
با پیشرفت اختالل ،عالیم فرد نیز دستخوش تغییر میگردد .ممکن است به تدریج ،فرد دیگران را از خود رانده و نگهاهی تلهخ
نسبت به شغل خود پیدا نماید .نشانههای احساسی و رفتهاری ماننهد فهوران خشهم ،بهیحوصهلگی ،تحریهک پهذیری بهارز و
برخورد تحقیرآمیز با دیگران نیز از جمله موارد شایع میباشند .فرد مبتال اغلب احساسات منفهی شهدیدی نسهبت بهه خهود،
دیگران و در موارد شدید نسبت به تمام بشریت تجربه میکند .تنهایی و بیگانگی شدید از ویژگی مراحل انتههایی فرسهودگی
شغلی است و به مرور ساز و کار دفاعی و روانشناختی وی را مختل میسازد .یک تعارض کوچک ،مهیتوانهد واکهنشههای
احساسی شدیدی را برانگیزاند .نوسانات خلقی مکرر به صورت خلق گشادهی گذرا و به دنبهال آن دورهههای طهوالنی خلهق
گرفته نیز ممکن است رخ دهد.
درنظر گرفتن فرسودگی شغلی به صورت یک روند چند مرحلهای شناسایی آن را راحتتر مهیکنهد .عالیهم ههر یهک از سهه
مرحلهی فرسودگی شغلی ،شامل بر انگیختگی ،حفظ انرژی و خستگی در زیر ارائه شده است:

عالیم مرحلهی اول :برانگیختگی
 تحریک پذیری مداوم؛
 عصبانیت مداوم؛
 فشار خون باال؛

 دندان قروچه در شب؛
 بیخوابی؛

 فراموشی؛
 تپش قلب؛

 ضربان قلب غیرمنظم؛
 عدم تمرکز؛
 سردرد.

چنانچه دو تا از نشانههای مذکور در شما وجود دارد ،ممکن است شما در مرحلهی اول فرسودگی شغلی به سر میبرید.

عالیم مرحلهی دوم :حفظ انرژی
 تأخیر در حضور بر سر کار؛
 به تعویق انداختن امور؛
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 نیاز به تعطیالت سه روزه در آخر هفتهها؛
 کاهش میل جنسی؛

 احساس خستگی مداوم در صبح؛

 عادت به دیرکرد در بازگشت از مرخصی؛
 انزوای اجتماعی؛

 نگرش منفیبینانه؛
 بیمیلی؛

 مصرف بیش از اندازهی قهوه ،چای یا نوشابه؛
 مصرف بیش از اندازهی الکل؛
 بیعالقگی.

وجود دو تا از نشانههای باال میتواند نشانهی مرحلهی دوم فرسودگی شغلی باشد.

عالیم مرحلهی سوم :خستگی
 ناراحتی یا افسردگی مزمن؛

 مشکالت مزمن معده یا روده؛
 خستگی روانی مزمن؛

 خستگی جسمی مزمن؛
 سردرد مزمن؛

 تمایل به کناره گیری از جامعه؛
 تمایل به کناره گیری از دوستان ،کار و حتی خانواده؛
 تمایل به خودکشی.

وجود دو تا از نشانههای باال ممکن است نشانهی مرحلهی سوم فرسودگی شغلی باشد.

شما مصون نیستید
تقریباً همهی افراد ممکن است فرسودگی شغلی را تجربه کنند .فرسودگی شهغلی افهراد را صهرف نظهر از سهن ،طهول مهدت
اشتغال به کار ،وضعیت تأهل و میزان ساعات کاری هفته مبتال میکند .با این وجهود برخهی افهراد بیشهتر در معهرض ابهتال
میباشند .این افراد عبارتند از:
 افراد بسیار متعهد که انتظارات باالیی از خود دارند؛

 افراد خط مقدم ،به عنوان مثال پرستاران بیشتر از پزشکان احتمال دارد که از فرسودگی شغلی رنج برند؛
 مشاورانی که درگیر مسائل سختی چون  HIVهستند.
فرد مبتال به فرسودگی شغلی به تدریج ،در زندگی احساس عدم کفایت میکنهد .شهواهد موجهود نشهان دادهانهد کهه مراجهع
میتواند فرسودگی شغلی را در مشاور خود شناسایی نماید .مداخالت و اقدامات صورت گرفته توسط مشهاوری کهه دچهار
فرسودگی شغلی است ،نیازهای مراجع را برطرف ننموده و موجب نارضایتی وی میگردد.
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علل فرسودگی مشاوران
عوامل مختلفی میتوانند سبب فرسودگی شغلی در مشاور شوند .مهوارد برشهمرده شهده در زیهر ،بهه قصهد ایجهاد نگرانهی
بیمورد نیست؛ بلکه مقصود ایجاد آگاهی واقع بینانه از تنش و فشارهایی است که ممکهن اسهت مشهاور بها آنهها رو بهه رو
شود .این عوامل عبارتند از:
 حس تعهد بیش از حد؛
 استرس شغلی؛

 عدم دریافت حمایت کافی؛
 تنهایی و بیگانگی؛

 ترس از ابتال به HIV؛
 طرد و انگ؛
 کار زیاد؛

 مسئولیت زیاد؛
 کاهش منابع؛

 فشار سیاسی؛

 مشکالت مربوط به مراجعین (به عنوان مثال :چگونه به مراجعین و خانوادهی آنها جواب آزمهایش را اعهالم کنهیم؛
تضاد بین مشاوره و نصیحت ،تضاد بین تشویق و دادن امید واهی و احساسات خود مشاور نسبت به )HIV؛

 خستگی (برای سالهای متمادی و روزهای متوالی ،مشاور مراجعینی داشهته کهه داسهتان زنهدگی خهود را بهازگو
کردهاند ،سئوالهای تکراری پرسیدهاند و از مشاور انتظار دارند همیشه سرحال باشد).

تشخیص فرسودگی شغلی
آثار بارز فرسودگی شغلی در مشاوران  HIVرا در سرکار میتهوان از روی غیبهت ،کهاهش کیفیهت کهاری ،کهاهش ارتبهاط،
بینظمی ،کاهش اشتیاق ،و افزایش نارضایتی مراجعین مشاهده کرد.
مشاوران میتوانند فرسودگی شغلی را در خهود ،از روی نشهانهههای جسهمی ،رفتهاری و حتهی شهناختی تشهخیص دهنهد.
نمونههایی از آنها در جدول  99آورده شدهاند.
جدول  - 11عالیم فرسودگی شغلی

رفتاری

جسمی

عاطفی-شناختی

خستگی

تحریک پذیری و سرخوردگی

کاهش تحمل نسبت به دشواریها

طوالنی شدن بیماریهای جزئی

تحریکپذیری

نشخوار فکری

کمردرد و سردرد متوالی

بروز پیشداوری

بیتفاوتی و بیاحساس شدن

بیخوابی

مصرف الکل و مواد

حساسیت بیش از حد

اختالل دستگاه گوارش

مشکالت زناشویی

همانند سازی با مراجع

دردهای جسمی مبهم و مزمن

عدم انعطاف در حل مشکالت

منفیبینی ،ناامیدی و درماندگی

ضعف عمومی

رفتارهای تکانشی

اندوه و سوگواری
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مداخله برای کاهش استرس و فرسودگی شغلی
توصیههای کلی برای کنترل استرس و فرسودگی شغلی عبارتند از:
 اطمینان از این که بر روند کاری هر فرد و گروه نظارت مهیشهود و بهرای مشهاوران نیهز امکهان برخهورداری از
مشاوره وجود دارد؛

 همکاری با افراد متعهد و آگاه ،کسانی که قادرند خطرات فرسودگی شغلی را شناسایی نمهوده ،موقعیهت را تحلیهل
کرده و اصالحات الزم را انجام دهند؛

 دریافت کمک از همسر ،همکار و یا افراد با فرهنگ مشابه؛
 ترغیب ارزیابی خود؛
 حفظ امید؛

 تغییر در روش کار (به عنوان مثال تغییر روش مشاوره ،دریافت بازخورد از سرپرست ،ایجاد تنوع و چهالشههای
جدید).

واكنش به برخی تنشهای خات در محل كار
معضالت اخالقی :مشاوران ممکن است در ایجاد تعادل بین انجام وظیفهی خهود بهرای «ههر مراجهع» و انجهام وظیفهه بهرای
«جامعهی بزرگتر» ،با چالشهای اخالقی زیادی مواجه شوند .دستورالعملههای اخهالق حرفههای نهه تنهها بهرای حمایهت از
مراجع ،بلکه برای حفاظت از مشاوران نیز میباشد .این دستورالعملها از تردیدهای ما در محل کار میکاهند.
مدیریت صحیح مراجعین دشوار :ممکن است با مراجعینی مواجه شویم که تحت تأثیر مواد ،دچار عالیم محرومیت از مواد و
یا دچار اختالالت روانپزشکی باشند و رفتارهای تهدید آمیز داشته باشند .یکهی از اصهول مههم در جلهوگیری از فرسهودگی
شغلی و کنترل تنشها ،شناخت این چالشها و یادگیری برخورد صحیح با آنها است.

تهدید به خشونت
مشاور باید به عالیم هشدار دهندهی خشونت قریبالوقوع توجه نماید .در زیر برخی از این عالیم آورده شده است:
 صدای بلند ،عصبی و بریده؛

 رفتار توهین آمیز و خصمانه؛

 حالت شدید عصبی در صورت و نگاه خیره؛
 بیثباتی و تحریک پذیری عاطفی؛
 امتناع از همکاری با کادر درمان؛
 امتناع از برقراری ارتباط؛

 حرکات بیهدف ،قدم زدن ،بیقراری و آژیتاسیون روانی-حرکتی؛
 رفتار و یا حرکات تهدید آمیز؛
 تخریب اشیاء و اموال؛

 تهدید مستقیم ،گزارش خشونت ،افکار و انگیزههای دگرکشی.
در چنین شرایطی مشاور باید آرام سازی و منحرف کردن حواس مراجع اقدام نماید و به نکات زیر توجه داشته باشد:
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 چنانچه برای مراجع زمان کافی صرف شود و در مورد نگرانی هایش به آرامی صحبت گردد ،اغلب تحریک پذیری
وی کاهش مییابد؛

 چنانچه مراجع از جای خود بلند شد و فریاد کشید ،به آرامی از وی خواسته شود که سر جهای خهود بنشهیند .بهه
مراجع زمان داده شود که نگرانیهای خود را بیان کند؛

 اگر مراجع همچنان ایستاده بود ،میتوان به آرامی در کنارش ایستاد و از وی خواسهت در کنهار مشهاور بنشهیند.
مشاور میتواند درخواست خود را تکرار کند و نباید به حاالت عصبی مراجع ،واکنشی عصبی نشان ندهد؛

 بر «این جا و اکنون» تمرکز شود؛ در مورد مسائل ناراحت کنندهی قدیمی و یها مشهکالت بهیربهط کنکهاش نشهود.
برخورد مشاور باید غیرقضاوت گرانه باشد و با صدایی آرام و حرکات تهوام بها آرامهش ،اشهتیاق خهود را بهرای
کمک به حل مشکالت حال حاضر مراجع بیان نماید؛

 مشاور سعی کند علت رفتار تهاجمی را بیابد و با برخهوردی آرام و منطقهی ،بهه مراجهع آرامهش بدههد و هیچگهاه
برخورد پرخاشگرانه و تهدید آمیز نداشته باشد؛

 خوشرویی نماید؛ پیشنهاد یک فنجان چای ،یک وعده غذا ،امکان استفاده از تلفن ،توجه به نیازهای جسمی و ایجهاد
امکان استراحت ،میتواند مفید واقع شود؛

 خویشاوندان و یا کارکنان دیگری که از نظر مراجع قابل اعتماد هستند ،ممکن است بتوانند با مراجع صحبت نموده
و وی را آرام کنند؛

 مراجع ،در انتخاب امکانات موجود برای کمک به وی ،تشویق شود؛ به عنوان مثال صحبت با متخصص اعصهاب و
روان .میتوان گفت« :به نظر من همه چیز دارد از کنترل خارج میشود .اجازه میدهید به شما کمک کنیم؟ مراجعهه
به متخصص میتواند در کنترل اوضاع باشد»؛

 چنان چه پرخاشگری تشدید یافت و خشونت قریبالوقوع بود ،بررسی مشکل مراجع رهها شهده ،از دیگهران کمهک
خواسته شود و مشاور از خود در برابر خشونت احتمالی مراقبت نماید.

مدیریت استرس و جلوگیری از فرسودگی شغلی
مدیریت استرس به اقداماتی اشاره دارد که به منظور کنترل و کاهش استرس صورت مهیگیهرد .مشهاوره و آزمهایش ،HIV
وظیفهای سنگین بوده و نیازمند باالترین سطح عملکرد است .راهکارهای مختلفی برای برخورد با تنش و فرسهودگی شهغلی
وجود دارد .بسته به علت ایجاد و مکانی که در آن تنش رخ داده است ،مشاوران میتوانند از روشهای مختلفی بهره گیرنهد.
مشاور باید از خود بپرسد این استرس از کجا نشأت میگیرد؛ به عنوان مثال ،چنان چه رخدادی مهم و یا مشکلی در رابطهه،
موجب این تنش شده است ،مثبتاندیشی ،روشهای تصویرسازی و تغییر نگهرش بهه مسهئله مهیتواننهد مفیهد واقهع شهوند.
هنگامی که تنش و خستگی طوالنی شدهاند ،تغییر در شیوهی زندگی ،در پیش گرفتن یک زندگی سالم و مدیریت زمان ممکهن
است سودمند باشد .اگر احساس تنش از درون ریشه گرفته باشد و یا ناشی از اضطراب ،نگرانی در مورد نتیجهی آزمهایش
مراجع و مسائل خارج از کنترل باشد ،روشهای آرمیدگی میتواند مناسب باشد.

چگونه زندگی سالمی در پیش بگیریم؟
مشاوران میتوانند برای مراقبت از خود ،با دیگران (دوستان ،اعضای خانواده ،همکاران و یا سرپرست) دربارهی تنشههای
موجود صحبت کرده و از آنها درخواست کمک کنند .باید به ورزش ،تفریح و سرگرمی پرداخته و از سیگار و الکهل اجتنهاب
نمایند .خواب کافی و منظم و همچنین وعدههای غذایی متعادل و منظم نیز کمک کننده خواهند بود .افرادی کهه خهود را غهرق
در کار و فعالیت میکنند ،بیشتر در معرض تنش هستند .این روند میتواند از لحاب جسمانی و ذهنی آسیب رسان باشد.
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مدیریت زمان
مشاور میتواند با ارتقای کیفیت ،به جای کمیت کار ،زمان را مدیریت نماید .مهارتهای مختلفی میتوانند در مهدیریت زمهان
مفید باشند؛ مانند ارزیابی ارزش زمان صرف شده برای هر کار ،بررسی اهداف و روشها ،اجتناب از حواسپرتهی ،افهزایش
بهرهوری و کارآیی شخصی و تعیین اولویتها .برای مدیریت مناسب زمان ،باید «نه گفتن» را آموخت ،طرحها و وظهایف را
با توجه به منابع موجود برنامهریزی نمود ،کارهای بزرگ را به اجزای کوچکتر قابل اجرا تقسیم کرد و در نهایت کار را در
زمان مشخص و به طور صحیح انجام داد.

تغییر نگرش و تکنیکهای تصویرسازی
منابع تنشزا را گاهی میتوان با بررسی مجدد به نفع خود تغییر داد؛ به عنوان مثال ،هنگامی که دیگهران موجهب تهنش قابهل
مالحظهای در مشاور میشوند و یا اوضاع از کنترل وی خارج میشود ،وی میتواند با تغییر نگهرش ،ههدف گهذاری فهردی،
استقبال از تغییرات ،شناسایی و تغییر باورهای غیهرمنطقهی ،ایهن شهرایط منفهی را کهاهش دههد .پرهیهز از خطاههایی ماننهد
بزرگنمایی ،تمرکز بر جزئیات ،قضاوت عجوالنه و شخصی شمردن بهیش از حهد امهور ،ضهروری اسهت .عهالوه بهر مثبهت
اندیشی ،مشاوران میتوانند از شیوههای تصویرسازی ذهنی نیز بهرهمند شوند .در تصویر سهازی ،شهخص ایهن امکهان را
دارد که تجربههای واقعی خود را با موقعیتهای تصویرسازی شده جایگزین کند .بهدن ممکهن اسهت بهه ایهن تصهویرها بهه
گونهای واکنش نشان دهد که گویی آنها واقعی هستند .تصور صحنههای لذت بخش میتواند تنش را کاهش دهد.

به كارگیری روشهای آرمیدگی
هنگامی که تنش از درون سرچشمه میگیرد ،اغلب ،روشهای آرمیدگی در کنترل آن مؤثر میباشند .مراقبه 9به ایجهاد حهس
آرامش و پاکسازی ذهن از افکار پرتنش کمک میکند .تمرکز بر یک چیز به مهدت طهوالنی (تقریبهاً  30-20دقیقهه) مهیتوانهد
نتیجهی دلخواه را فراهم کند .فرد میتواند بر تنفس خود ،یک شی ،یک صدا و یا تصور یک صهحنه تمرکهز نمایهد .آرمیهدگی
پیشروندهی عضالنی و تکنیکهای تنفس عمیهق ،از جملهه روشههای جسهمانی بهرای آرمیهدگی مهیباشهند .ایهن روشههای
جسمانی را میتوان همراه با روشهای ذهنی مانند تصویرسازی و مراقبه به کار گرفت.

مرز گذاری بین زندگی شخصی و حرفهای
رعایت مرز بین زندگی شخصی و حرفهای برای مشاوران کلیدی است .حفظ تعادل بین کار و خانه موجب میشود مشهاور
تمام وقت خود را به کار اختصاص ندهد .ایجاد روشهای رفع فشار 2میتوانند مفید باشند؛ مناسکی کهه طهی آن بخشهی بهه
اتمام رسیده و بخش دیگر شروع میشود ،به عنوان مثال زندگی خارج از خانهه تمهام مهیشهود و زنهدگی شخصهی شهروع
میشود .ایجاد این رویهها به مشاور کمک مینماید تا با ذهنی آرام وارد زندگی شخصی شود.
*****
در انتها باید گفت که مشاورهی  ،HIVمشاور را با موقعیتهایی مواجه میکند که اغلب دشوارند .وی باید با این موقعیهتهها
آشنا باشد و مشکالتی که با آنها مواجه است را شناسایی نمایهد .ههیچ کسهی کامهل نیسهت و ههر فهرد تجهارب و باورههای
منحصر به فردی دارد که به واکنشهای خاص وی نسبت به موقعیتهای گوناگون میانجامد .حتهی بها آمهوزش گسهترده و
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استفاده از تکنیکهای عنوان شده نیز ،در برخی موقعیتها فرد ممکن اسهت واکهنش نامناسهبی نشهان دههد .چنهین مهواردی
میتواند به احساساتی از قبیل آسیب پذیری ،خشم یا ترس منتج شود.
در برخورد با مراجعی که چنین دشواریهایی را ایجاد میکند ،مشاور باید صهادقانه از خهود بپرسهد کهه آیها مهیتوانهد بهه
نیازهای این فرد پاسخ دهد .اگر شرایط امکان میدهد ،باید بدون احساس گناه ،مراجع را به مشاور دیگری ارجهاع داد .البتهه
این اقدام نباید به نحوی باشد که احساس ناراحتی یا شرمندگی در مراجع ایجاد نماید؛ بلکه باید با وی صادق بهود و عنهوان
کرد که به دالیل شخصی مشاور قادر به پاسخگویی به نیازهای وی نمیباشد .در مواردی که مشهاور دیگهری در دسهترس
نیست ،مشاور میتواند از مراجع فرصتی بخواهد تا افکار خود را سامان دهد .اذعان به محدودیتها ،نشانهی ناکارآمدی یک
مشاور نیست؛ بلکه موجب میشود مشاور استرسهای بیمورد را از خود دور نماید و عملکرد بهتری داشته باشد.

