
دکتر مریم رضاپور
روانپزشک، فلوشیپ روان تنی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران



استرس چيست؟
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ادراكفشارميتوانرااسترس
ياتهديدهرازانسانشده

.دانستبيرونيياتغييردروني
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مفهوم استرس

یک واکنش تطبیقی به  یهک عامهی بیرونهی اسه  که  استرس 
یهادی زفیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی و روان شناختی پیامدهای 

.برای هر فرد در پی داشت ، فرد را از حال  عادی خارج می کند



.چگون  استرس می تواند بر ما اثر بگذارد

مااثرابعادمختلفزندگياسترسهايدرازمدتويازيادبر
.ميگذارند

43%آدمهاعوارضناشيازاسترسراتجربهميكنند.
90-75%ناشيازعوارضازمراجعههايبهپزشكبهدليل

.استرساست
اين.دليلاصليمرگوميرپيوندنزديكدارد6استرسبا

بيماريقلبي،سرطان،تصادف،سيروز:داليلعبارتنداز
كبدي،خودكشيومشكالتحنجره

ناميدهشدهاستخطرناكمحلكارفاجعه،استرس.
ميشودكاهشبازدهيوبهرهورياسترسدرمحلكارباعث.
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و میزان عملکرداسترس 

عملکرد

High

High

Low

استرس

Optimal

Low



“The only person 
without stress is a 

dead person.”
-Hans Selye

(Father of stress research)



پاسخ ستیز یا گریز

وردميافشارتحتكهزمانيانسان
نشواكسريعاًميگيرد،قرارتهديد
اينبه.ميدهدنشاندفاعي
گريزياستيزدفاعيواكنش

.ميگوييم

كهمعناستاينبهگريزياستيز
راگوميجنگدبتوانداگرانسان
ميكندفرارنتواند
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استرسعوامی موثر در تعیین نوع مقابل  های فرد با 

شخصی /ژنتیک

شيوهسرسختي

عاطفهمندیمنفي

بينيخوش

کنترلاحساس



عاطفه مندی منفی

ورساستتجربهبرایبيشتریآمادگيخودشخصيتويژگيهایعلتبهافرادبرخي
اآنهآسيبپذيریميزانبرخودنوبهبهنيزامرهمينودارندزندگيدرناراحتي

.ميگذاردتأثير

خصومتوافسردگياضطراب،باکهاستنافذمنفيخلقيكمنفيعاطفه
خاصحوادثازبيشترچيزها،ديدنمنفيبرایفردکليآمادگي.ميشودمشخص

.دارداهميتناراحتيواسترستجربهدر

موقعيتها،ازوسيعيطيفبرابردردارند،باالييمنفيعاطفهمندیکهافرادی
.ميکنندابرازرازيادینارضايتيوناراحتي



سرسختی

:سرسختيشاملچندخصوصيتميباشد

احساستعهد

اعتقادبهکنترلداشتن

تالشمندی



افراد سرسخت

ارزندگياسترسپروقايعحصوصيات،همينعلت،بهسرسختافراد
.کنندميارزيابينامطلوبديگرانازکمتر

عياجتماحمايتکسبومشکلبرمتمرکزهایمقابلهازسرسختافراد
يماستفادهحلراهعنوانبهاجتنابازکمتروکردهاستفادهبيشتر
.کنند



خوش بينی

هديگریکهباعثميشودفردبااسترسبهشيوهایموثرمقابلاملع
.بينياست،خوشکند



حود کنترلی

حالت درونی و اعتقاد به اینکه فرد می تواند 
یر تاثمحیطو بر کنترل کند خود را خودش رفتار

.کندرا حاصل پیامدهای مطلوبی گذارد و 



عوامل دیگر

،زندگيبرایمعناياهدفداشتنمندی،وجدان،باالنفسبهاعتماد
مقابلهنوعتعييندرمهمعواملازمذهبهمهازترمهموطنزحس
.هستنداسترسبافردهای



REMEMBER

Events do not cause stress.

Stress is caused by our 

beliefs about the events.



.چه عواملی می توانند استرس را توليد كنند

:معموالًاسترسچهارمنبعاصليدارد

سروصدا،هوایبديافجايعطبيعي،:عواملمحيطي
ترافيك،آلودگي

مشکالتمالي،اختالفاتبينفردی،از:عواملاجتماعي
دستدادنفردموردعالقهمان

بلوغ،بيماری،تصادف،ورزش:عواملفيزيولوژيك
نکردن،اختاللدرخواب،مصرفسيگارونظايرآن

يبرداشتماازحوادث،تصميمگيری،نگرشمنف:افکار
،رقابتجويي،خودانتقادگریکمالگرايي
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علل سازمانی

،سازمانيساختارهمکاران،خواستههایکنند،ايفابايدافرادکهنقشي،کارنوع
وسازمانبرحاکمجو.انددخيلفردبرواردهفشارميزاندررهبریيامديريت
باشد،مثبتسازمانيبرحاکمجواگردارد،رابطهاسترسبانيزسازمانفرهنگ
ملعا.ميکننداحساسکمتریفشارخالقوپذيرمسؤوليتوکاریپرتالش،افراد
بايدوظايفکهاستسازمانسطحدروظايفشرحووظايفتقسيمنحوهديگر
بامديرسبكاگرکههمچناننباشد،پاگيرودستقوانينوبودهمشخصوشفاف
.شوندميمتحملرابيشتریاسترسکارمندانباشد،نداشتهمطابقتکارکنانسليقه



(ادامه)علل سازمانی 

کاری،شيفتکار،زيادحجمکار،کمحجم
کارمحيطنامساعدشرايطکار،محيطحوادث

موادغبار،وگردحرارت،صدا،وسرمثل)
عدم،شغليامنيتعدماحساس(...شيميايي،

ردکار،همکاراناختالفامکانات،عادالنهتوزيع
استعدادهاینگرفتنچالشبه،تنهاييشرايط
.هستندفشارزاهمهفرد،



علل فراسازمانی

وخانوادهبهفشارعواملازبعضي
برکنيم،ميزندگيآندرکهاجتماعي
،واقتصادیماليمشکالت:ميگردد
فرزندان،تحصيل،خانوادگيمشکالت

ميزاندرميتواندهمهسکونتمحل
هداشتنقشکنيم،ميتحملکهفشاری
.باشد



نشانه های استرس

بعدجسماني
بعدرواني
بعداجتماعي
بعدمعنوی
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(وژیكلفيزیو)بعد جسمانی

تپشقلب
تنگينفسداغشدن

سردشدن
خشکيدهانوگلو

رنگپريدگي
تهوع

استفراغ
تکررادرار

لرزشدست

سردیکفدستوپاها
انقباضوسفتيعضالت
خستگيمفرط
بياشتهايي

مشکالتگوارشي
دردهایمزمنيامتغير

بيانرژیبودن
اختاللدرخواب
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(رفتاری) جسمانی

بيقراری
بازیکردنبادستهاوپاها

حرکاتريتميك
حرکاتبيهدف

بازیکردنباابراز
بهمخوردننظم
افتبازدهيکار
پرخوری
اجتنابازموقعيت 23



بعد روانی

اضطراب
افسردگي

بيحوصلگي
عصبانيت

حساسشدن
کاهشآستانهتحمل

فقداننشاطوشادابي
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کاهشتمرکز
اختاللدرحافظه

نارضايتيازخود،محيطو
ديگران

پرخاشگری
بدبيني

احساسشکست
احساسناتوان

احساسنااميدی



بعد اجتماعی

کاهشروابطاجتماعي
درروابطاجتماعيیناسازگار

ازدستدادنموقعيتاجتماعي
ازدستدادنکار

اجتنابازموقعيتهایاجتماعي
هيرهاکردنفعاليتهایتفريحيگرو

عدمشرکتدرمجالسومهمانيها
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بعد معنوی

کاهشعالئقمعنوی
تعارضباهستيخود

تعارضبامعنيزندگي
کاهشفعاليتهایخالقانه

انسانيیتعارضباباورها
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مهارتهای مقابله ای 

مقابلههایمسئلهمدار
مقابلههایهيجانمدار
مقابلههایناسازگار
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تعریف مقابله 

رونيمنابعدتوقعاتبااستفادهبهينهازکنترلوادارهفرايند

.مقابلهناميدهميشودخويشتن
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های مسئله مدارمقابله

استرسرساندنحداقیب یاحذفجه درفعالی وتالش-1

مسئل حیمهارتازاستفاده-2

استرسمورددرکردنفکر-3

کردن ریزی برنام -4

ب ه جموجودمشکیواسترسبرزتمرکوضروریغیرفعالیتهایگذاشتنکنار-5
فکریتمرکزرساندنحداکثر

تکانشیوعجوالن هایحیراهازاستفادهجایب کردنبردباریوصبر-6

دیگرانازگرفتنمشورتوراهنمایی-7

اطالعاتجستجوی-8
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های هيجان مدارمقابله

مذهبیهایمقابل ونیایشودعا

استرسب دادنمثب وجدیدمعنی

نزدیکانواطرافیانباکردندرددل

حواسکردنپرت

درونیگفتگوی

ذهنیفعالیتهایب پرداختن

جسمیفعالیتهایب پرداختن
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های ناسازگارمقابله

مخدرموادب بردنپناه

تأمیوفکربدونوتکانشیرفتارهایانجام

داشتنبرتالشازدس وفعالیتهاکنارگذاشتن
(ناامیدی)

 تفکر آرزومندان
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استراتژی های سازمانی مقابله با استرس

 کارزمانیبرنام

مناسبمدیریتیسبک

عادالن پاداشنظام

نقشمذاکره

شغلیامنی ایجاد

 اجتماعیحمای

کارمحیدرورزشیامکاناتایجاد

روانیهایمشاوره

 کارمحیطسازیبهین

 کارکنانب کمکهایبرنام

کافیاستراح زمان

استرسمرخصی



استراتژی های فردی مقابله با استرس

اکتسابیبینیخوش

 کاریاوقاتمدیری

 فراغ اوقاتمدیری

استرسازشناختیارزیابی

(Relaxation)

بدنیهایفعالی وورزش

اندامتناسبحفظ

 مراقب(Meditation)

گفتنن تمرین

طبعیشوخ

محیطترکوموقعی برتسلط
استرس

پزشکیدرمان

خودگشودگی(Self- Disclosure)

 زمانیریزیبرنام

مناسبغذاییرژیم



در محیط زندگی خود تغییراتی ایجاد کنید.

از کمال گرایی روی برگردانید  .

 سرع  خود بکاهیداز  .

همواره برا ی تغییر آماده باشید  .

ب  تعطیالت بروید.

یک سرگرمی برای خودتان درس  کنید.
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 محدودیتهایتان را بسهنجید و سهپ
د ن بگویی

را اهداف کوتاه مدت تعیین کرده و آنها
.اولوی  بندی کنید

کارها را ب  دیگران محول کنید .

 در چهار چوب توانایی مهالی خودتهان
.زندگی کنید
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مهارتهای خود را در مدیری  زمان افزایش دهید .

  کارها  را معوق نگذارید  /   وق   تلف  نکنید .

 را جواب ندهیدتلفنهایتان.

 ریدبگینظر زنگ تفریح یا زمانی برای فرار برای خودتان در یک

 بخشیدن ب  زندگی معنوی غنا.

آرامسازی را تمرین کنید.

 طبعی شوخ.
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.كارها را اولویت بندی كنيد
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مهم و فوري  مهم غري فوري 

فوري غري مهم  م  غري فوري غري مه
 

 



مشخصکنيدکهکداميكازکارهاراميتوانيدبهديگران
.واگذارکنيدوازکدامکارهاميتوانيدصرفنظرکنيد
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تغذیه
40



ورزش

41



خواب
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شناختی/ روانی•

افزايشاعتمادبهنفس
يادگيريمهارتهاي

زندگي
راهكارهايمهمبراي

افزايشرضايتمندي
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اجتماعی

روابطدوستانهافزايش
فعاليتاجتماعيجديد
مشارکتدربرنامههای

گروهي
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معنوی

فعاليتهایمذهبي
خالقانهفعاليتهای
توسعهمعنایزندگي
توسعهاهدافزندگي
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 درصورت نیاز از روانپزشک یا
.روانشناس کمک بگیرید




