
شودکه نتوانید حتی در مورد چیزهایی که منجر به ایجاد استرس در 
 

 :شما می شود فکر کنید،پس
 
 ابتدا موقعیت هایی که  سبب ایجاد استرس در شمامی شود را -1
 

 .شناسایی کرده و از آنها آگاه باشید
 
در هر اتفاقی سعی کنید،نقاط مثبت و مزایاي آن را در ذهن  خود -2
 

 .ترسیم کنید
 
 .به افکار و باورهاي خود سر و سامان دهید-3
 

 افرادي که افکار و باورهاي منفی دارند زودترو شدیدتراز افرادي که

 
باورهاي مثبت دارند آرامش خود را زدست می  دهندپس افکار منفی 

 
 .خود را شناسایی کرده و افکار مفید را جایگزین آن ها کنید

 استرس چیست؟

متعددي روبروست  انسان در زندگی خویش با شرایط و مشکالت 

او را در هم می ریزد و در نتیجه فشار  که آرامش روحی و روانی 

روانی رامتوجه فرد می کند که این فشار روانی همان استرس 

به عبارتی اثرات ناشی از حوادث و . است

 .مشکالت بر بدن انسان را استرس گویند 

 عوامل استرس زا  

فقر و مشکالت مالی، بدهکاري و :عوامل اقتصادي شامل  •

 .تورم 

کمبود منابع حمایتی :عوامل اجتماعی و شخصیتی شامل  •

 .،فقدان امنیت،ترس و بیکاري

 .بیماري هاي جسمی:عوامل جسمی شامل  •

ناسازگاري در خانواده ،دوري از : عوامل خانوادگی شامل •

 ...خانواده و

اما اگر بیش از حد در مقابل این عوامل حساسیت  نداشته باشیم 

 .استرس آمیز نیستند

 عالئم استرس       

 چرا عده اي در مقابل استرس مقاومت بیشتري دارند؟

 :چند عامل باعث تاثیر پذیري بیشتر از وقایع استرس زا می شود 

 .هر چه شدت واقعه بیشتر باشد اثرات آن هم بیشتر است -1

 .هر چه مشکل بیشتر طول بکشد اثرات بیشتري  دارد-2

برداشت ذهنی فرد از واقعه روي اثرات روانی و جسمی آن اثر  -3

 .می گذارد 

 هر چقدر فرد در دوران کودکی حوادث بیشتري را تجربه کرده  -4

 .باشد تاثیر پذیري بیشتري از حوادث بعدي خواهد داشت

بعضی از خصوصیات شخصیتی ، آسیب پذیري بیشتري در  -5

 مقابل 

 وابستگی بیش از حد به خانواده ، نداشتن : استرس دارند مانند

 ...اعتماد به نفس، ،بد بینی و 

 .افرادي که سابقه قبلی بیماري هاي روانی و جسمی دارند  -6

 .افرادي که درگیري ذهنی زیاد با مسائل روزمره  دارند  -7

 راه هاي مقابله با استرس 

راه هاي زیادي وجود دارد که شما 

بتوانید استرس را تحت کنترل خود 

 .درآورید

 :مواردي که  به کاهش استرس در شما کمک می کندشامل

 یک تکنیک براي مبارزه با افکار منفی

افکارتـان را یـادداشـت کـرده و پـیـگـیـري                   

زمــــانی  که احساس می کنید آرامش تان به .نمایید

 :هم ریخته، از خود بپرسید

چه چیزي آرامش شما را به هم زده است؟و پشت این 

مسئله چه فکر و باور منفی پنهان شده و بـه ایـن         
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عرق کردن،سردرد،افزایش ضربان  : عالئم جسمی مثل  •

 ..قلب،کاهش یا افزایش فشار خون و

یک شبکه حمایتی از دوستان بسازید تا بتوانید با آنها     •

 .در مورد نگرانیهایتان صحبت کنید

روشهاي مدیریت زمان رایاد بگیرید و براي کارهـاي        •

خود برنامه ریزي کرده و آنها اولویت بنـدي کنیدداشـتن    

برنامه زمانبندي براي انجام کارها شما را از سـردرگمی         

 .وفراموشی رها می کند

بدین صورت .روش آرامسازي عضالنی را استفاده کنید •

که در جایی آرام نشـسته چـشمان خـود را ببندیـد و                

عضالت بدن را از نوك پا گرفته تا سرو گردن، یکی یکی   

ثانیه نگه دارید و بعد آن را شـل کنیـد           5منقبض کرده ،

بعد از شل کـردن هرعـضله بـر روي آرامـشی کـه در             .

هرعضله بوجود می آید تمرکز کنید وتفاوت آن را با زمانی 

 .که عضله تحت فشار وانقباض بود بررسی کنید

رسم ها ،عادات و رفتارهاي خشک و خسته کننده مثل    •

 .نظو ترتیب بیش از حد را تغییر داده و راحت باشید

احساسات و نگرشهاي تان را پنهان نکرده و مؤدبانـه   •

 .مطرح نمایید

 تغییر در شیوه زندگی 

مواردي .شیوه زندگی ناسالم اســـــترس رابیشترمی  کند

و چاي را کم کنید و مصرف الکل و سیگار را قطع کنیدو میوه،سبزي 

 آ.و لبنیات بیشتر مصرف کنید

یا یک برنامه هفتگی منظم براي آرامـــــــش  •

خوددارید؟ ورزش کنید،به همراه دوستان و خانواده به 

گردش یا خرید بروید و کارهایی انجام دهید که براي شما 

لذت بخش باشد ،فعالیت هایی مثل باغبانی،نواختن آلت 

موسیقی،نقاشی،دیدن فیلم کمدي و یا حتی مطالعه 

 ...کردن

 راه ساده براي کاهش فوري استرس 5
 .جملھ خونسرد باش را پیش خود تكرار كنید-١      

 
موقعیت استرس آور را ترك کرده و اگر امکان داشته باشد   -2 

البته منظور این نیست که کال میدان را خالی کنید . کمی قدم بزنید

،بلکه ترك موقعیت براي مدتی کوتاه و بازگشت مجدد با فکري 

اگر ترك موقعیت براي تان مشکل است در این شرایط سعی .آزاد

 .کنید به چیزي غیر از آن موضوع فکر کنید

توكل كنیدوبھ حكمت او یعني آنچھ او می داند و ما                    به خدا -3 

 .نمی دانیماعتقاد داشتھ باشید

وقتی از :نگیریدسخت -4 

می شوید از موضوعی ناراحت 

 مركز بھداشت شھرستان مرودشت
 واحد بھداشت روان

 استرس

زینب عباسي:تھیھ و تنظیم   

فریبا رضایي:زیر نظر  
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