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استرس چیست؟

( :مثبت)استرس کم 

دانش مثالً استرس. فشار روانی کم در سازگاری ما نقش موثری دارد

آموزی را که امتحان دارد وا می دارد که در اتاق را ببندد و خود را 

.از بازی و تفریح منع کند تا بتواند درس بخواند

فت تبدیل استرس کم در وجود افراد به انگیزه و میلی مثبت برای پیشر

.می شود

( :منفی)استرس زیاد 

اری وقتی فشار روانی شدید، مداوم و طوالنی باشد موجب بروز بیم

.می گردد



مراحل استرس

1–مرحله هشدار:

.دزمانی است که بدن ما در برای یک محرک بیرونی که تاکنون با آن مواجه نشده، قرار می گیر

:مرحله مقاومت –2

.بدن ما با محرک یا وضعیت جدید هماهنگ می شود

( :خستگی)مرحله فرسودگی –3

ایی انسان در مقابله استرس های طوالنی، دچار فرسودگی و خستگی مفرط می شود، چرا که توان

و یا این خستگی گاه ممکن است به افسردگی و بیماریهای مختلف روحی روانی. بدن محدود است

.حتی مرگ فرد منجر شود



استرسوجودآورندهبهعوامل

محیطی

افکار

اجتماعی

فیزیولوژیک

جسمانی

معنوی



رفتاری هاینشانه

- نداشتن تمرکز–پرخاشگری

جویدن ناخن، مکیدن انگشت-

(لب گزیدن)بازی با موی سر یا کندن پوست لب -

(ساییدن دندانها به هم) دندان قروچه -

بی توجهی به وضع ظاهر-

پرخوابی یا کم خوابی–پرخوری یا کم خوری -



رفتاریهاینشانه

- اشتباهات مکرر–گیجی و شلوغی ذهن

بهانه جویی–کم دقتی -

ضعف در تصمیم –ناتوانی در به خاطر آوردن حوادث -

گیری



استرسروانیهاینشانه

اضطراب

افسردگی

حوصلگیبی

عصبانیت

شدناحساسی

تحملآستانهکاهش

پرخاشگری

بدبینی

خودازنارضایتی

شکستاحساس

ناتوانیاحساس

امیدینااحساس



محیطیعوامل

ترافیک

آلودگی هوا

سر و صدا

عیفجایع طبی



فیزیولوژیکعوامل

بلوغ

بیماری

تصادف

ورزش نکردن

اختالل در خواب

اختالل در رفتار

مصرف دخانیات



جسمانیعوامل

تپش قلب

سرد شدن

رنگ پریدگی

تهوع

تکرر ادرار

دردهای مزمن

لرزش دست

سردی کف دست و پا

انقباض و سفتی عضالت

خستگی مفرط

بی اشتهایی

مشکالت گوارشی

اختالل در خواب



معنویعوامل

کاهش فعالیت ها و عالیق معنوی

تعارض با خود و خلقت

تعارض با معنی زندگی و ارزش ها

کاهش فعالیت های خالقانه



اجتماعیعوامل

وضعیت اقتصادی

اختالفات بین فردی و استرس شغلی

از دست دادن فرد مورد عالقه



افکار

تصمیم گیری های ما

برداشت از حوادث

خود انتقاد گری

رقابت جویی و مقایسه

کمال گرایی



استرسبامقابلهراهبرد

آرام سازی

مدیریت خشم

مدیریت زمان

حل مسئله

درمان تعارضات فردی



زااسترسعواملازهایینمونه

مرگ همسر یا اعضای خانواده

طالق

جدایی والدین

ابتال، به بیماری های صعب العالج یا از دست دادن عضو

زندانی شدن

از دست دادن شغل

بازنشستگی

وجود فرد معتاد در خانواده

بارداری

تغییرشغل

مرگ یکی از خویشاوندان و یا دوستان نزدیک تغییر مکان به ویژه مدرسه برای دانش آموزان

بدهکاری

اختالف با خویشاوندان و آشنایان

مشکل داشتن در محل کار با همکاران

مشاجره و ناسازگاری مداوم با همسر، والدین یا فرزندان

ازدواج



1استرسبامقابلههایمهارت

اضافه کاری ممنوع-به خودتان استراحت بدهید!

.به جای تجربه کردن از تجارب دیگران استفاده کنید*

.  به فکر خودتان باشید؛ وقتی خوب عمل می کنید به خود پاداش بدهید*

.  هر روز کمی ماجرای خنده دار برای خودتان دست و پا کنید* 

.خوب و منظم غذا بخورید، ورزش کنید و به موقع بخوابید* 

ه نیازهای پایه ای خود مثل نیازهای جسمانی، نیاز امنیتی، نیازهای هیجانی و نیاز ب* 

مراحل کاستن از فشار روانی آگاهی. احترام را برآورده سازید

نید، مخصوصاً نسبت به بدنتان آگاه باشید، به فشار و یا تنش در قسمت های بدنتان توجه ک* 

واهد زمانی که کارهای شما یکنواخت است آگاهی از وضعیت بدنی غلط و نامناسب مفید خ

.بود

ان گاهی ممکن است چند هیج. آگاه باشید که همیشه یک هیجان را تجربه نخواهید کرد* 

.مواظب باشید این هیجانها شما را گیج نکنند. مثبت و منفی را با هم تجربه کنید

ر آگاه باشید که هیجانها نحوه عمل شما را تحت تأثیر قرار می دهد و اعمال شما نیز ب* 

.هیجانهای دیگران تأثیر می گذارد



2استرسبامقابلههایمهارت

 *وش ها بدانید که نحوه درست نفس کشیدن به گونه ای که در مدیتیشن و آرام سازی و یا سایر ر
.  وجود دارد در ایجاد بیماری یا تندرستی اهمیت بسزایی دارد

بدانید که اگر دچار فشار هستید، محیط را ترک کنید اگر نمی توانید. محیط تحت کنترل شماست* 
.عدم مهار استرس به شما آسیب می رساند

می گفتن را بیاموزید، احساس کنترل، فشار روانی را کاهش« نه»در موقعیت های استرس زا * 
.دهد
ن چیز روی مسائل مثبت اطرافتان متمرکز شوید، حتی در شرایط استرس زای کامل نیز می توا* 

. مثبتی یافت
رایتان آسان دنبال واژه هایی بگردید که بیانگر احساستان باشند، این کار برخورد با واقعیت ها را ب* 

. می سازد
.تنها احساس های بد را به خاطر نسپارید* 
رف وقتی از دنیا سیر شده اید از یک دوست بخواهید به ح. یک سنگ صبور دست و پا کنید* 

.هایتان گوش دهد
به بالشتان هنگام عصبانیت. مخالفت کردن بجا با دیگران را بدون این که از شما برنجند، بیاموزید* 

...در یک اتاق خلوت یا در کوهستان داد و هوار کنید، در ماشین تان آواز بخوانید و. مشت بزنید
رخی از یک فعالیت بدنی را تنها برای سرگرمی انجام دهید، نقاشی کنید و به هنر بپردازید، ب* 

دستی کارها را نه به قصد بهترین بودن انجام دهید مثل نقاشی با آبرنگ، شعر، مجسمه سازی، کار
...  و



فروحیده قائمی 

روانشناس بالینی

مدرس سمینارهای روانشناسی

...(پیش از ازدواج، زوج و خانواده)مشاوره های فردی 

09164617625

@farzanegane_kherad


