ست
م
بل
ا رس و راه اهی قا ه سازگاراهن با آن
دبیرستان غیر دولتی پسرانه البرز (دوره دوم)
عبدالمحمد بهرامی

بهار 1400

ل
ع
امام ي (ع)
ناتوانی آفت است  .و شکيبائی شجاعت
و زهد ثروت و تقوی سپر
وبهترين همنشين رضايت و خشنودی است

تعریف استرس :
به مسائل و موضوعات و موقعیت هایی که سازگاری فرد
را بر هم می زند و ضرورت سازگاری دوباره را ایجاد
می کنند استرس گویند.

تعریف استرس
استرس عبارت است از واكنشهای فيزيکی  ،ذهنی و
عاطفی كه در نتيجه تغييرات و نيازهای زندگی فرد،
تجربه می شوند.تغييرات می توانند بزرگ يا كوچك
باشند .پاسخ افراد به تغييرات زندگی متفاوت است.
استرس مثبت می تواند يك انگيزش دهنده باشد در
حاليکه استرس منفی می تواند در زمانی كه اين
تغييرات و نيازها ،فررد را شکترت مری دهنرد ،ايجراد
شود.
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الگوی پیچیده حالتهای احساسی،واکنشهای جسمانی و افکار مرتبط با
آنرا که در پاسخ به تقاضاهای خارجی(عوامل فشار روانی)رخ می
دهد،فشار روانی می نامند.
 از نظر علمي  ،استرس عبارت است از عدم تناسب بین تقاضاها در
زندگي ما و منابعي كه براي برآوردن آنها داريم  .در حقیقت استرس
يك واقعه است.
 بطور کلی استرس يک واکنش تطبیقی به يک عامل محیطی(بیرونی)
است که پیامد های فیزيو لوژيک،رفتاری،شناختی و روان شناختی
زيادی برای هرفرد در پی داشته،فرد را از حالت نرمال خارج می
کند.

آیا استرس خوب است یا بد ؟
• فشار روانی خوب یوسترس ( : ) ustress
چنانچه محرک تنش زا توانایی های فرد را به چالش بکشد  ،اما بر فرد
غلبه نکند

•

فشار روانی بد دیسترس ( : ) distress
زمانی که محرک تنش زا بر توانایی های فرد  ،غلبه کند و او نتواند به
شیوه ای مناسب آن را مدیریت نماید فشار روانی بد رخ می دهد .

تحت استرس بودن اجتناب ناپذيراست ؛ برای حيات ضروری
وهدف آن حفظ تعادل بنيادی می باشد.
سطح معینی از استرس در فرد ایجاد خالقیت  ،پیشرفت  ،تغییر و احساس رضایت می کند .

استرس کارکردی:
استرس مثبت يا کارکردی مزايايی همچون تمرکز بهینه در شرايط اضطراری،افزايش انگیزش و
انرژی زايی را در پی دارد.در مقابل استرس منفی افت عملکرد ،مشکالت رفتاری،بیماريهای
جسمانی و اختالالت روانی را به دنبال دارد.استرس بسیار کم به بی تفاوتی،بی حالی،بی حوصلگی
و بی انگیزگی منجر می شود و استرس بسیار زياد موجب وحشت از تصمیم گیری و اتالف انرژی
می گردد.بر اساس قانون يرسون،استرس فقط در محدوده منطقه بهینه کارکردی است و خارج از
اين محدوده اثر مخرب برعملکرد دارد)Yerkes-Dodson Law).
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انواع استرس
الف) طبقه بندی استرس ها از نظر شدت و فراوانی
الف ) 1-فاجعه آمیز ( شدید)
الف )2-معمول زندگی
الف ) 3-خُردیا میكرو استرس ها

ب) طبقه بندی استرس ها از نظر كيفی
ب )1-منفی
ب )2-مثبت
ج) طبقه بندی استرس ها از نظر مدت
ج-ا) کوتاه مدت
ج )2-مزمن یا طوالنی مدت

عوامل استرس زا

پیامدهای استرس
پیامدهای فیزيولوژيک

تعدیل
کننده ها

استراتژی
انطباقی

پیامدهای روان شناختی

استرس زاهای بین
شخصی

پیامدهای شناختی
پیامدهای رفتاری

استرس زاهای درون
شخصی

استرس زاهای شغلی

استرس
ادراک شده
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استرس زاهای فرا شغلی

تغییرات فیزیولوژیک استرس :
در استرسهای ضعیف در دستگاه پاراسمپاتیک (parasympathetic
)systemسرعت ضربان قلب را کاهش میدهد و فشار خون را پایین
میآورد ،در حالی که حرکات ماهیچهای معده و روده را افزایش میدهد.

در شرایط استرسزای شدید دستگاه سمپاتیک ) (sympathetic systemفعال
شده و باعث افزایش تعداد ضربانهای قلب و تعداد نفس کشیدنها میشود ،حرکات
ماهیچهای معده را کند میکند و رگهای خونی را منقبض و فشارخون را باال
میبرد .همچنین برخی هورمونها از جمله آدرنالین ) ، (Adrenalineکورتیزول
)(Cortisolرا آزاد میسازد .این هورمونها چربیها را به جریان خون وارد
میکند و در نتیجه برای ارگانیسم انرژی فراهم میشود .

جنبه های زیستی استرس:
مرحله اول؛ اعالم خطر (هشدار)
ارگانیسم از طریق فعال کردن دستگاه سمپاتیک در مقابل
عوامل استرسزا واکنش میدهد .
مرحله دوم؛ مقاومت
اعالم خطر از بین میرود و ارگانیسم خود را باعامل استرسزا
انطباق میدهد.
مرحله سوم؛ فرسودگی
ادامه طوالنی مدت عامل استرسزا دیر یا زود فرد را وارد مرحله
فرسودگی میکند انرژی الزم برای سازگاری از بین میرود و در
نهایت مرگ از راه میرسد .

مراحل ايجاد استرس
اعالم خبر

تبديل به اعالم
خطر در مغز

فعالیت غدد
آدرنال و
ترشح
كورتیكوئید

ترشح هورمون از
هیپوفیز براي غدد
فوق كلیوي

ارسال پیام
براي تمام
غدد بدن

افزايش
فعالیت
طحال

تفسیر توسط
هیپوتاالموس

اخطار الكترو
شیمیايي براي
هیپوفیز

افزايش
گلبول قرمز

افزايش اكسیژن
غذا و افزايش
قدرت لخته شدن
خون

كبد مواد قندي
و ويتامین آزاد
مي كند

افزايش ضربان
قلب

حالت تهاجمي
همه ارگانیسمها

جاري شدن خون از پوست
به سمت ماهیچه ها

سردي دست و
پا

استرس و دستگاه ایمنی:
تغييرات فيزيولوژيك ناشی از استرس میتوانند
فعاليت دستگاه ايمنی بدن را مختل كنند و تضعيف
دستگاه ايمنی  ،بدن را برای ابتال به تعداد زيادی از
بيماريهای جتمی و روانی آماده میكند .مطالعات
نشان میدهد كه استرسهای شديد  ،مثل  :عزا ،
جراحی  ،محروميت از خواب  ،در دستگاههای ايمنی
بدن تغيير شکلهايی بوجود میآورد .بين اين تغيير
شکلها و ميزان باالی هورمونهای ناشی از استرس ،
نظير اپی نفرين ) (Epinephrineو نور اپی
نفرين ) (Norepinephrineو كورتيزول رابطه
پيدا شده است .به نظر میرسد كه حضور اين
هورمونها معموال پيش از تضعيف دستگاه ايمنی و
بروز بيماری های عفونی صورت میگيرد .

استرس و بیماریهای خطرناک :
در تحول و گتترش تعداد زيادی از بيماريهای جتمی
بويژه رماتيتم  ،التهاب كيته صفرا  ،ميگرن  ،آسم،
اختاللهای معده و روده و بيماريهای قلبی و سرطان
عوامل روانی در كنار ساير عوامل نقش مهمی دارند.
اين بيماريها تحت عنوان بيماريهای روان تنی
)(Psycho_Somaticمطرح هتتند.

جنبه های روانی عوارض استرس:
-1استرس وشناخت:
استرس سبب اختالل در حافظه،توجه وفرآيندهای شناختی می شود

-2احساسات واسترس:
استرس می تواند سبب ايجاد اندوه،افتردگی،عصبانيت وترس شود كه
شامل دو جزء می باشد:
الف)هراس(ترس های غير طبيعی،غير منطقی وشديدی كه با وقايع
وموقعيت های خاص ارتباط دارند مانند ترس ازتاريکی ،ترس از كرونا)
ب)اضطراب(احتاس مبهم تشويش وناراحتی است.بصورت انتظار
قريب الوقوع بودن رويدادی شوم،كه اغلب شامل تهديد نامشخص يا
نامطمئن ميشود

جنبه های رفتار اجتماعی واسترس:
-1در بحران ها وفجايع سبب رفتار انتان دوستانه می شود.
-2در ساير موقعيت های استرس زا:افراد ممکن است.
در مقابل ديگران خشن تر وبی رحم می شوند.
-3ميزان بد رفتاری افزايش می يابد.
-4كاهش كمك رسانی به ديگران.

عوامل فشارروانی میتواند :
*حوادث خارجی
(صدا -آلودگی – متائل اجتماعی – شلوغی جمعيت – عوامل پيرامونی
ناخوشايند-موقعيتهای خطرناك -روابط با افراد در منزل محيط كار)
* افکار درونی
(بيماری،جراحت ،شخصی ودرونی،انتظارغيرواقعی وتعارضات حل نشده )
* تركيب از هر دو
(انتخاب ها -شرايط كار -تغييرات در زندگی – قوانين زندگی – جدالهای
شخصی – نور – انجام امورجنتی – انجام امور روحی و خالق – رفتار
حتی و عصبی – حالت و وضعيت و تركيب بدن -ورزش -ذوقهای
شخصی )

نشانه هاي استرس:
بدنی:

گلگون شدن – عرق کردن –خشكی دهان-کوتاه شدن نفس-سنگینی و فشار و درد سینه-
ضربان قلب – سریع زدن نبض-ازدیاد فشار خون -سردرد-پشت درد-احساس ضعف-
ناراحتی رودهها -استفراغ-اسهال-یبوست-خستگی-کم شدن اشتها-سرمای عصبی –بیخوابی –
تنگی نفس-خارج کردن گاز-آروغ زدن -پیچ خوردگی شكم)

حاالت حسی:

خشم ،لرزش –زود خسته شدن -احساس وحشت-افسردگی-آتش مزاجی – کج خلقی

حاالت ادراکی:

نگران بودن-ترسیدن-بی توجه بودن-آشفتگی – فراموشی –کابوس -ترس از مرگ

نشانههای حرکتی:

سفتی عضالت – رعشه ( لرزه) -تیکها (اسپاسمها) -نامتجانس بودن -آه کشیدن -یخ کردن-
احساس جمود

افزایش و ترکیب هرکدام از نشانههای فوق تعیین کننده میزان استرس است کودکی از
اهمیت خاصی برخوردار است

مقابله()copying
مقابله نيازمند بتيج و آماده سازی نيروها و انرژی فرد است و با آموزش و تالش بدست
میآيد و با كارهای اتوماتيك تفاوت اساسی دارد
اقدامات مقابلهاي

•
•
•
•
•
•

تدابير مقابلهای افکار و رفتارهايی هتتند كه پس از روبه رو شدن فرد با
رويداد استرس زا به كار می گيرد .اين منابع مقابلهای ويژگیهايی هتتند
كه فرد قبل از روبرو شدن با استرس در خود دارد مانند :
-1برخورداری از عزت نفس
-2احتاس تتلط بر موقعيت
-3سبكهای شناختی
-4منبع كنترل
-5خود اثر بخشی
-6توانايی حل متئله.

انواع مقابله

مقابله کارآمد :
الف)مقابله متمرکز با مسئله

ب)مقابله متمرکز بر هیجان

مقابله فعالمقابله مبتني بر برنامه ريزيمقابله بردبارانه-مقابله جستجوي حمايت اجتماعي

مقابله مبتني بر جستجوي حمايت عاطفيمقابله مبتني بر تغيير مجدد مثبتمقابله مبتني بر مذهب-مقابله مبتني بر پذير ش

نمونه مقابله هاي مسأله مدار

نمونه مقابله هاي هیجان مدار

ناسالم

ناسالم

سالم
اقدام به عمل
مشورت كردن
برنامه ربري
رمان بندي
حل مساله

دردي كردن
فرار ار منرل
برهكاري
خودكشي
توسل به رور

سالم
دعا وبيايش
دلداري به خود
دردل نااشيانان
ك بره كردن
توكل وصنر
منبت ابديشي

اعنياد
خشونت
ناامند شدن
خيال ورونا
فالگنري

راهبرد های مقابله با استرس:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تغيير در سبك زندگی
نيازهای پايه خود را (جتمانی  ،امنيتی  ،هيجانی  ،احترام) بر آورده سازيد.
تمرين های آرام سازی
فعاليت های بدنی هوازی
مديريت خشم
مديريت زمان
سعی كنيد با چشمان باز تمركز كنيد
هميشه يك دفترچه يادداشت كوچك همراه خود داشته باشيد
خواب تان را تنظيم كنيد
حفظ آرامش
انعطاف پذير باشيد
از انتقاد نهراسيد

تغییر علل استرس
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•رفع علت
•افزايش منابع
•تجديدساختار زندگی خود
•پرهیز از امور استرس زا

توسعه مهارتها برای مبارزه
•آموزش/رشد خود
•مديريت زمان
•قاطعیت
•ارتباط

مدیریت
استرس

یک شیوه زندگی متوازن

کار روی ذهن
•خلق يک تصوير مثبت
•تغییر تصورات غیر واقعی
•اجتناب از تفکرهمه يا هیچ،بايد،می
بايست و بايستی
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•توسعه تغذيه سالم
•کاهش مصرف دخانیات و کافیین
•ورزش منظم
•داشتن سرگرمی و تفريحات
•آموختن آرامش و خواب بهتر

چگونه می توان از استرس پیشگیري کرد؟
-1تصميم گيری صحيح
-2اجتناب از اتالف وقت و به تعويق انداختن كارها
-3توجه به واكنش های خود
 -4مديريت متايل مالی خود
 -5امتياز دادن به خود
 -6ايجاد تعادل بين بايدها و خواسته ها
-7تخليه خشم به شکل صحيح
-8اختصاص زمانی به خود
 -9شناسايی نشانه های استرس در خود
 -10باز شناسايی علل استرس

چگونه می توان از استرس پیشگیري کرد؟
-11ورزش كنيد
 -12آرامبخش عضالت
-13تقويت سيتتم حمايتی
 -14زيتتن در لحظه و زمان حال
 –15كنترل افکار منفی
 -16حل متاله
 -17استفاده از شوخ طبعی
 -18از كمال گرايی دوری كنيد
 -19دفتر يادداشت روزانه داشته باشيد
 -20به زندگی معنوی خود غنا ببخشيد

چگونه می توان از استرس پیشگیري کرد؟
 -21بچه شويد
 -22به تعطيالت برويد
 -23توانايی جتمی خود را برای مقابله افزايش دهيد
-24تلفن هايتان را جواب ندهيد
 -25كارهايتان را به ديگران محول كنيد
 -26محيط فيزيکی خود را تنظيم كنيد
- 27خود را تشويق كنيد
 -28از تکنيك توجه برگردانی استفاده كنيد.

مقابلههای کارآمد :















محیط فیزیكی خود را تنظیم کنید
خودتان را تشویق کنید
برنده ها را انتخاب کنید.
به خودتان جایزه بدهید.
دفتر یادداشت روزانه داشته باشید
از کمال گرایی روی برگردانید.
بچه شوید .
از سرعت خود بكاهید.
همواره برا ی تغییر آماده باشید.
به تعطیالت بروید.
یک سرگرمی برای خودتان درست کنید

مقابلههای ناکارآمد :
• -پرداختن به احتاسات دردناك از طريق تفکر
آرزومندانه
• -استفاده از دارو برای فرار از رنج
• -تفکر منفی
• -رفتارهای تکانشی
• -عدم درگيری ذهنی و رفتاری
• -مقابله به صورت انکار

راهنماییهاي کلی براي اداره نمودن استرس :
-1بر زندگی شخصی و كاری خود متلط شويد
-2احتاس اعتماد به نفس را در خود پرورش دهيد
-3به منبع و ريشه و منشاء متأله و مشکل بپردازيد
-4احتاس آرامش را در خود و محيط به وجود آوريد
-5زندگی كاری و شخصی خود را جدا از هم بنگريد
-6زندگی خانوادگی رضامندی را برپا كنيد
-7چيزی را انجام دهيد كه از آن لذت میبريد و لذت ببريد از هر آنچه انجام می دهيد.
-8برای اداره و پاسخ به استرس برنامه ريزی كنيد
-9عادت خود را تعديل كنيد( رژيم – سيگار – نوشيدنی و) ...
-10زمان خود را مديريت كنيد( اولويتهای فرد را تعيين كنيد)
-11از انجام فعاليتهای فيزيکی برای فرار از موقعيتهای استرس زا اجتناب كنيد
-12زمان را از محل كار خود دور كنيد( از تمام مرخصیهای خود استفاده كنيد و از محل
كار خود دور شويد محيط جديد بدن و ذهن شما را تازه میكند)
-13به اعتقادات درونی خود اتکا كنيد
-14اعتقادات و باورهای باالی خود را جتتجو كنيد
-15به احتاسات و خالقيتهای خود گوش كنيد
-16پيامهای منفی در مغز خود را تغيير دهيد

م ح
ست
ن
ف
را ل كا ن از شار روا ي
آگاهی
نتبت به بدنتان آگاه باشيد 0وضعيت بدنی غلط به هنگام كار و ساير فعاليتها)هميشه يك هيجان را تجربه نخواهيد كردهيجانها نحوه عمل شمارا تحت تأثير قرار میدهد و اعمال شما هيجانات ديگران راتحت تأثير قرارمیدهد.
کنترل
نحوه درست نفس كشيدن در تمركز( مديتيشن و آرام سازی )در بيماری و تندرستی اهميت دارد.محيط تحت كنترل شماست اگر دچار فشار هتتيد محيط را ترك كنيددر محيط های استرس زا (نه) گفتن را بياموزيد احتاس كنترل فشار روانی را كاهش می دهددر متائل مثبت اطرافتان متمركز شويديك فعاليت بدنی را تنها برای سرگرمی انجام دهيد-نقاشی كنيد و به هنر بپردازيد

ارتباط

دنبال واژههايی بگرديد كه بيانگر احتاسات شما باشد اين كار برخوردبا واقعيتها را برايتان آسان میسازد.تنها احتاسهای بد را به خاطر نتپاريد-يك سنگ صبور دست و پا كنيد

پاالیش
مخالفت كردن به جا با ديگران را بدون اينکه از شما برنجند بياموزيدهنگام عصبانيت به بالشتان مشت بزنيددر يك اتاق خلوت يادر كوهتتان داد و هوار بکشيد-در ماشين تان شعر بخوانيد

پرورش عالئق

• تفريحات سالم شما را شاداب می سازد و خونتردی عاطفی به همراه می آورد
• پرورش زنبور عتل،گردش با دوچرخه،رفتن به تورهای تفريحی،نقاشی و ...
• انجام ورزشهای مناسب برای افزايش استقامت،انعطاف و قدرت

فعالیت
ورشي

بسكتبال

كریكت

دوچرخه

گلف

دو
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اسكواش

شنا

تنیس

پیاده روي

استقامت
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قدرت
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*
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**

***

***

**

**

استرس و گریه

گريه می تواند نشانه سالمتی باشد يا اينکه گاهی اوقات گريه به لحاظ اينکه مشکالت بر شما غلبه كرده اند باشد
تجربههای زيادی اتفاق افتاده كه اشك ها به جای لغت ها به كار می روند مانند :
خوشايند

ناخوشايند

مراسم ازدواج
ديدن جشن ازدواج در يك فيلم
نختتين روزیكه فرزندمان به مدرسه می رود
فرزند  18ساله ما خانه را برای رفتن به دانشگاه ترك می كند

ديدن دوستی كه سخت بيمار است
از دست دادن شغل
از دست همترمان عصبانی هتتيم

هنگامی كه نمی توانيم احتاس درونی خود را بيان كنيم آن زمان است كه منفجر می شويم و اشك میريزيم.
اشك تركيبی است از آب و كلريد سديم اما با اضافه شدن احتاسات و عواطف وواكنش بدن اين فرمول به طور كلیتغيير می كند
هنگام خوشحالی اشك های شما از يك سيتتم عصبی مجزاپيروی و به آن واكنش نشان می دهد احتاسات عصبانيت و
خصومت در بدن شما كاهش میيابد اين تغييرات موقتی است و پس از پايان گريه حالت نرمال و عادی می شود.

هنگامی كه شما به دليل متائل و مشکالت ناراحت كننده و غم انگيز گريه می كنيد دچار آشفتگی و هيجان بيشتری
هتتيد  .اما هنگانی كه اين بحران رد می شود شما حالتی از رهايی و آرامش را تجربه می كنيد زيرا كه وضعيت فيزيکی
و روانی بدن شما به حالت اوليه برگشته است به همين دليل اين نوع گريه كردن را گريه خوب می نامند
اگرشما نتوانيد مشکل خود را حل كنيد ممکن است حتاس و آسيب پذير شويد و هر چند وقت يك بار گريه شما قطع
شود و دوباره شروع به گريه كردن كنيد.گريه كردن طوالنی داليل زيادی دارد

درجه بندي  10شغل که بیشترین فشار روانی را دارند
-1مشاغل مربوط به كارگران غيرماهر
-2منشيگری

-3كارگران خط مونتاژ
-4تکنتينهای آزمايشگاههای پزشکی
-5مديران اداری
-6سرپرستان
-7مديران
-8مشاغل پيش خدمتی
-9سرپرستان ماشين آالت
-10صاحبان مزارع كشاورزی

مشاغلی که کمترین فشار عصبی را دریافت می نماید
-1دوزندگان
-2منشیهای بازار بورس سهام

-3كاركنان ماهر صنايع دستی
-4متتخدمين منازل

-5كارگزاران مزارع
-6متصديان حمل و نقل باربری هوايی
-7كارگران مهد كودكها
-8كارگران شاغل در بخش اداری
-9تکنتينهای ماشين آالت سنگين
-10اساتيد دانشگاهها

عوامل ایجاد کننده استرس
عوامل خارجی

عوامل محیط شغلی
عوامل محیط اقتصادی و اجتماعی
عوامل زندگی فردی و خانوادگی

عوامل داخلي

هيجانات در مقابل عوامل خارجی استرس زاارضاء نيازهای واقعی در مقابل انتظاراتدرك فردی از استرس  ،خود باوری و تصور فردی از خودفلتفهها و ارزشهای فردی نتبت به زندگیوضع سالمتی فيزيکی  ،روانی و روحیآرمانها و اهدافبازیهای روانی-روشهای فردی در اداره استرس

مهاتما گاندی

:

«من بر آنم كه فرهنگ های تمام سرزمين ها
در فضای ميهنم آزادانه بشکفد  ،ليکن امتناع
می كنم از اينکه گنجينه فرهنگی سرزمين
خودم را ناديده بنگارم »

The

End

