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از حال بد به حال خًب

چٌذ استشس سا دس طی سٍص تِ یاد تیاٍسیذ ٍ آًْا سا دس صیش

استرس چیست؟

تٌَیسیذ .عالیوی سا ّن کِ دس طی هَلعیت یا عاهل فطاسصا

استشس تجشتِ ضایع اًساى است .استشس یک ّیجاى هٌفی
است کِ تا تغییشات جسواًی ،سٍاًطٌاختی ٍ سفتاسی ّوشاُ
است.
استشس هی تَاًذ دس اثش ّش دٍ تجاسب هثثت ٍ هٌفی ایجاد
ضَد ٍ تخص ضشٍسی صًذگی سٍصهشُ ّوِ افشاد است .اص
دیذ تکاهلی ،استشس تشای تماء حیاتی تَدُ( استشس تِ
اًساى ّای اٍلیِ کوک هی کشد تا اص خطش فشاس کٌٌذ) ٍ
همذاسی استشس هی تَاًذ تشای صًذگی هذسى ّن هفیذ
تاضذ ،صیشا تاعث تشاًگیختِ ضذى فشد تشای تکویل کاسّا یا
ایجاد تغییشات الصم هی گشددّ .وِ ها اص جاًة هحیط ،دس
خالل دٍسُ ّایی اص اًتمال چشخِ صًذگی ( هاًٌذ صهاى فاسغ
التحصیلی اص دتیشستاى) یا تشای آهادگی سٍیذاد ّای هْن
صًذگی ( اص لثیل یک هصاحثِ ضغلی) احساس فطاس سا
رتينول
تجشتِ هی کٌین .اگشچِ پاسخ تِ استشس غالثاً ساصگاس است
( هثالً احساس استشس لثل اص یک اهتحاى یک تشاًگیضاًٌذُ
حیاتی تشای هطالعِ ٍ آهادگی تشای اهتحاى است).
اها استشس تیص اص حذ یا ًاتَاًی تشای هماتلِ تا استشس هی
تَاًذ هٌجش تِ عالین جسواًی ٍ ّیجاًی هٌفی گشدد کِ
ضاهل اضطشاب ،تحشیک پزیشی ٍ افضایص ضشتاى للة
است.

داضتِ ایذ تِ یاد آٍسیذ:
......................................... -1
......................................... -2
عالین استشس
تشخی اص عالین ضایع استشس عثاستٌذ اص :
اضطشاب
تشس
تذ خلمی
خجالت
ًگشاًی
لکٌت صتاى یا دیگش هطکالت گفتاسی
فطاس دادى دًذاى ّا
کاّص یا افضایص اضتْا
تغییش الگَی خَاب
دستاى سشد یا خیس عشق
افضایص ضشتاى للة
خطکی دّاى
فطاس خَى تاال
ًاساحتی هعذُ
فشاهَضی
خَد اًتمادی
فشیاد صدى ٍ پشخاضگشی
سایش عالین
عالین استشس ضوا کذام است ؟
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راهبردهای مدیریت استرس :
 تمریه تىفسی
تا آساهص تِ صٌذلی خَد تکیِ دّیذ ٍ اگش توایل داسیذ
چطن ّایتاى سا تثٌذیذ ....اگش فکش هی کٌیذ تْتش است
چطن ّا سا تاص ًگِ داسیذ پس تِ ًمطِ ثاتت سٍی دیَاس
خیشُ ضَیذ....
سعی کٌیذ آساهص سا دس هاّیچِ ّای خَد ایجاد کٌیذ ٍ
دست خَد سا تش سٍی لفسِ سیٌِ خَد لشاس دّیذ ٍ دست
دیگش سا صیش دًذُ ّا تگزاسیذ .حاال تِ ساحتی اص ساُ تیٌی
تٌفس کٌیذ ،هطاّذُ هی کٌیذ کِ دست ضوا تِ سوت تاال
حشکت هی کٌذ ٍ ًطاى هی دّذ کِ دس حال تٌفس عویك
ّستیذ ....حاال اص ساُ دّاى تٌفس کٌیذ ....تِ آساهی ٍ ساحتی
 ....تصَس کٌیذ کِ ًاحیِ صیش دًذُ ّای ضوا یک تادکٌک
تضسگ لشهض سًگ است کِ پش ٍ خالی هی ضَد  .....اداهِ
حشکت لفسِ سیٌِ الصم است چَى تٌفس اص طشیك لفسِ
سیٌِ ،هعوَالً تٌفس کن عومی است ٍ هٌجش تِ ًاساحتی
جسوی خَاّذ ضذ ....ایي سًٍذ سا اداهِ دّیذ  ...آسام ،عویك
ٍ هالین ّ ...طت تا دٍاصدُ تٌفس دس دلیمِ  ...صهاًی کِ
آهادُ ضذیذ ،هی تَاًیذ اص ٍلایع اطشاف خَد هطلع ضَیذ ٍ
ّویي طَس چطن ّایتاى سا تاص کٌیذ  ....چطَس تَد؟
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 آرام سازی
تا آساهص سٍی صٌذلی تٌطیٌیذ ٍ تِ پطت تکیِ دّیذ...

 تًصیه های کًچک برای مقابله سازگاراوه با
استرس

اگش توایل داسیذ چطن ّا سا تثٌذیذ .آسام تٌفس کٌیذ.

يرزش کىید

عول دم ٍ تاصدم سا تا دّاى اًجام دّیذ ...تِ آساهی ٍ

یکی اص سٍش ّایی کِ ّن تشای حفظ سالهت جسن تَصیِ هی

آّستگی  ...تصَس کٌیذ کِ ًاحیِ صیش دًذُ ّا ّواًٌذ یک

ضَد ٍ ّن دس هَسد استشس هی تَاًذ کاسساص تاضذٍ ،سصش

تادکٌک لشهض سًگ دس حال پش ٍ خالی ضذى است  ...حاال

کشدى است .لضٍهی ًذاسد حتواً عضَ تاضگاُ ضَیذ ٍ ضایذ اص

پای چپ خَد سا تکطیذ ٍ سِ ثاًیِ صثش کٌیذ ٍ آى سا

ًظش صهاى ٍ ٍلت تشایتاى اهکاى پزیش ًثاضذ تلکِ تا تَجِ تِ

سّا کٌیذ  ...حاال پای ساست خَد سا سِ ثاًیِ تکطیذ ٍ ...

سٍال صًذگی خَدتاى تشًاهِ سیضی کٌیذ .پیادُ سٍی یکی اص

سّا کٌیذ  ...پای چپ خَد سا تِ سوت تاال خن کٌیذ ،سِ

ٍسصش ّایی است کِ ّوِ افشاد تا ّش هطغلِ ای کِ داضتِ

ثاًیِ ًگِ داسیذ ٍ آصاد کٌیذ ...

تاضٌذ هی تَاًٌذ تشای آى صهاى تگزاسًذ.

ایجاد آساهص تا صهاًی اداهِ پیذا هی کٌذ کِ هاّیچِ

بدين عجله اوجام دادن کارها

ّای تذى سفت ضذُ ٍ سپس سّا ضًَذ :پاّا ،ساق پاّا،
ساى ّاً،طیوٌگاُ ،ضکن ،عضلِ دٍ سش تاصٍ ،ساعذ ،دست
ّا ،گشدى ٍ صَست.
اگش تتَاًیذ ایي توشیي ّا سا تِ هشٍس ٍ هٌظن اًجام دّیذ
تذى ٍ رّي تاى ایي فشایٌذ یعٌی اًمثاض عضالت دس طی
هَلعیت استشس صا ٍ تعذ آسام ضذى یا سّا ضذى عضالت
سا یاد هی گیشًذ ٍ تعذ اص هذتی تِ طَس ًاخَدآگاُ دس
هَلعیت ّای استشس صا تاعث اًمثاض عضالت هی ضَد
اها عضالت ضوا یاد گشفتِ اًذ کِ دس ٌّگام اًمثاض هی
تَاًٌذ آساهص داضتي سا ًیض تجشتِ کٌٌذ تٌاتشایي عضالت
خَد تِ خَد اص حالت اًمثاض خاسج هی ضًَذ ٍ ضوا تشای
کٌتشل استشس تِ ّذف صدُ ایذ!
آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش میابد.
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کساًی کِ کاس سا تا آساهص تیطتش ٍ تِ آّستگی اًجام هی
دٌّذ کوتش تحت فطاس استشس لشاس هی گیشًذ.
دفترچه یادداشت ريزاوه داشته
ایي کِ فشدی ّوِ سٍصُ احساسات ًاخَضایٌذ خَد سا دس یک
دفتشچِ یادداضت ًوایذ ،تِ فشد کوک هی کٌذ تا ّیجاًات
هٌفی اش سا تیشٍى سیختِ یا تِ عثاستی اص خَد دٍس ساصد.
داشته یک سرگرمی
یک سشگشهی اًتخاب کٌیذ کِ سمف صهاًی ًذاضتِ تاضذ،
هثالً کٌََّسدی ،ضٌا ،پیادُ سٍی  .اگش کاستاى تِ ضیَُ ای
است کِ دس تٌْایی یا خلَت اًجام هی ضَد ،تایستی سشگشهی
دستِ جوعی داضتِ تاضیذ ( هثالً فَتثال)

يرزش ،کار مفیدی است که باعث ارتقای
سالمت شما می شًد.
منبع :وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
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