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                                 استرس چیست؟          

استرس را می توان به عنوان یک تجربه هیجانی منفی که با 

رفتاری همراه میباشد تعریف -تغییرات روان شناختی..شناختی

 .کرد

                                   عالئم ونشانه استرس:

 بی قراری-

 خشکی دهان-

 از دست دادن عالقه به فعالیت-

 ناراحتی های گوارشی-

 اسهال..تهوع و استفراغ-

 تغییر در اشتها-

 تپش قلب-

 اشکال در خواب-

 سردرد..سرگیجه-

 درد در پشت گردن و سایر قسمت های بدن-

 افزایش یا کاهش ناخواسته وزن-

 بدنی...لرزشافزایش تنش -

 یبوست-

 افسرگی-

 

 

                              :مهارتهای مقابله ای با استرس

 مهارت اول:نگرش و ادراکات درونی خود را تغییر دهید.-

 در مشکالت از دیگران کمک بگیرید.-

 خود را بشناسید و حداکثر سطح استرس خود را بدانید.-

 با یک مشاوره حرفه ای مشورت کنید.-

 بین کار و تفریح تعادل برقرار کنید.-

 مهارت دوم:

 نحوه تعامل خود را با محیط تغییر دهید.-

 رفتارهای جرات مندانه را یاد گرفته و بکار برید.-

 کمی از سرعت خود بکاهید.-

 مهارت سوم:

 توانایی جسمی خود را برای مقابله افزایش دهید.-

 تغذیه مناسبی داشته باشید.-

 ت خود را تنظیم کنید.خواب و استراح-

 مواد حاوی کافئین .نیکوتین و قند را حذف کنید.-

محیط خود را تغییر دهید یا حداقل گاهی با خودتان  مهارت چهارم

 .خلوت کنید

 زمانی را برای رها شدن از کار و مشکل اختصاص دهید.-

 تنفس عمیق:

      استرس 

 

 

            



تنفس عمیق روش ساده ای برای فرونشاندن استرس است.و مزایای 

زیادی برای بدن انسان دارد که از ان جمله میتوان به اکسیژن رسانی 

به خون اشاره کرد که این امر به نوبه خود باعث بیدار کرن مغز .شل 

کردن عضالت و ارام کردن فعالیت های ذهنی می گردد.و میتوان انرا 

 در همه جا و همه وقت انجام داد.

                                                       :تمرین تنفسی

 در مکانی ساکت بنشینید یا دراز بکشید و چشمانتان را ببندید.-

 به ارامی و عمیق از راه بینی نفس بکشید.-

افکار مزاحم را از ذهن خود بیرون کنید و فقط روی نفس کشیدن -

 تمرکز داشته باشید..

 و ارام از راه دهان عمل بازدم را انجام دهید..-

 انه چندین بار این عمل را انجام دهید..روز-

دقیقه در روز  20تا 15**تمرین*تمرین*تمرین  

ارام و ساکت نبشینید نفس عمیق بکشید و به یک تصویر ارامش 

 بخش فکر کنید..

                      ارمیدگی اموزی)ارام سازی(

ارام سازی یکی دیگر از روش های مقابله با واکنش های جسمی 

 است. استرس

با ارامش روی یک صندلی بنشینید و یا روی تخت  دراز بکشید  -1

-2بدن خود را شل کنید و شروع به تنفس ارام و عمیق کنید.

چشمتنتان را ببندید و ذهن خود را روی عضالت خود متمرکز 

دقیقه در همین 5عضالت را منقبض کرده )سفت(و بمدت -3کنید.

را شل کنید .تفاوت بین  سفت سپس ارام عضالت -4حالت نگه دارید.

ایجاد ارامش تا زمانی ادامه -5کردن و شل کردن را احساس کنید.

پیدا خواهد کرد که ماهیچهای بدن سفت شده و سپس رها 

-دستها-بازو-دور سر-عضله-شکم-نشیمنگاه-ران-ساق پا-شوند:پاها

 و صورت ..-گردن

در روز  دقیقه   طول بکشد و دوبار20تا15این عمل  باید بمدت -

 انجام گیرد...

 ))راهکار های مدیریت استرس((

 بهداشت خواب:      

یکی از بهترین روش ها   بصورت منظم بخوابید.*

برای بهتر خوابیدن این است که هر روز سر ساعت 

مقرری بخوابید و بیدار شوید حتی در روزهای تعطیل 

و اخر هفته این ریتم کمک خواهد کرد تا احساس 

 ه باشید.بهتری داشت

*هنگامی که خواب الود هستید بخوابید به جای اینکه 

مدت زمان طوالنی در رختخواب بمانید هنگامی 

 بخوابید که احساس خواب و خستگی کردید.

*در طی روز فعالیت بدنی داشته باشید اما نه پیش از 

خواب بهترین زمان برای فعالیت عصر 

کمک  میباشد.خستگی حاصل از فعالیت بدنی به شما

 می کند تا اسان تر بخواب روید.

. دوش اب گرم یکی دو ساعت قبل *دوش بگیرید

از خواب می تواند بسیار مفید باشد زیرا دمای بدن 

شما را افزایش میدهد و باعث خواب الودگی در 

 شما می شود.

 موسیقی:

برای مقابله با استرس موسیقی مناسب میتواند فشار 

،بدن شما را ارامش بخشد و خون شما را پائین بیاورد 

 ذهن تان را ارام سازد.

 

 


