
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

براي پيشگيري وكاهش 
استرس چه كار مي توان 

كرد؟  
  بامثبت فكر كردن در

بدن تغييراتي ايجاد مي 
شود كه اثرات براسترس 
برسيستم دفاعي بدن را 

از بين مي برد . 
افرادي كه سيستم دفاعي 

آنها كاهش پيدا كند 
بيشتر به بيماريهاي 

جسمي و رواني مبتال مي 
شوند . 

  بايد يادگرفت كه
برنقاط قوت خود توجه 

كنيد واز فشارهاي عصبي 
كه بر شما وارد مي شود 

تجربه كسب كنيد . 
  در مواقعي كه با استرس

مواجهه مي شويد بدنبال 
پيدا كردن فرصت مناسبي 

براي كاهش اثر آن 
باشيد وبا واقعه به 

ديد مثبت فكر كنيد تا 
بتوانيد تغييراتي 

ايجاد كنيد . 
  براي رسيدن به مثبت

نگري بايد فكر كنيد 
آيا اتفاقي كه افتاده 

است مي تواند نتيجه 
مثبتي داشته باشد . 

  از افكار منفي وبي
ارزش كه باعث شكست      

     
    

    

شش روش ساده براي كاهش 
استرس :  

 1 – 10شمارش كنيد  .1
موقتًا بگريزيد و خود  .2

را از محيط استرس زا 
دور كنيد وقدم بزنيد 

وفكر خود را رها كنيد 
. 

سخت نگيريد- اكثر  .3
مسائل استرس زاي 

روزمره تهديدي براي 
زندگي نيستند مگر 

مسائل مربوط به سالمتي 
 خانواده .

 نفس عميق بكشيد . .4
شيي ء را در دست خود  .5

 فشار دهيد .
ذكر يا دعائي را حفظ  .6

كنيدودرمواقع ضروري 
 مرور نمائيد .
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مقابله با استرس ها 
 = عمر بيشتر 

 
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم 

پزشكي قزوين 
مركز بهداشت شهيد بلنديان 

شهرستان قزوين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

مهـارتهاي  

مقـابله  
 با استـرس 

يکی از مهم ترين علل 
شکست در مقابله با 
استرس ها نداشتن 

ز  د  ه  نا
     

قناعت و صرفه جويی 
مانع به وجود آمدن 
برخی از استرس های 

دد اد  گ  اقت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعريف استرس :  
استرس عبارت است از 

–شناختي –واكنش فيزيكي 
رفتاري عاطفي به هرگونه 

حادثه ، رويداد، يامشكلي 
كه براي فرد بوجود آمده 

باشد . 
انواع استرس:  

استرس مثبت: نوع مثبت مي 
تواند انگيزش دهنده    

باشد . 
استرس منفي: مي تواند 

سبب شكست وناخشنودي فرد 
شود . 

علل استرس (فشارهاي 
عصبي) عبارتنداز:  

علل خارجي : مثل از  .1
دست دادن بستگان 

ونزديكان- از دست دادن 
شغل- مورد انتقاد قرار 

گرفتن . 
علل دروني: اكثر  .2

فشارهاي عصبي ريشه 
دروني دارد وبايد علت 
آن را در صفات شخصيتي 
فرد ونگرش وطرز تلقي 

آنها نسبت به محيط و  
 استرس ها جستجو كرد .

 

مهمترين وقايع پر استرس 
عبارتند از :  
 مرگ يكي –مرگ همسر- طالق 

از بستگان نزديك- ازدواج 
 اخراج از كار- –

 شروع يا –بازنشستگي 
خاتمه مدرسه- نقل مكان 
به شهر- استان يا كشور 

 بحث وجدال با –ديگر 
همسرو تغيير در عادات 

شخصي . 
 

تظاهرات مربوط به استرس 
(فشارهاي عصبي ) درفرد 

چگونه است؟  
افزايش ضربان قلب( تپش 

 باال رفتن فشارخون –قلب) 
عرق كردن كف دستها- –

سفتي عضالت (ماهيچه هاي 
 فك) – گردن –قفسه سينه 
 – حالت تهوع –لكنت زبان 

استفراغ- اختالل خواب- از 
جا پريدن- پرخوري وكم 

 –خوري- گوشه گيري 
خصومت- بي صبري( كم 
حوصلگي) تند خويي- 

   – حسادت –افسردگي 
 بي عالقگي- –بيقراري 

تمايل به گريه كردن . 
 
 

 
  

عوامل موثر بر شدت استرس 
عبارتند از:  

هرچه شدت واقعه بيشتر  .1
باشد اثر آن هم بيشتر 
خواهد بود. ( مرگ يكي 

 از اعضاي خانواده) 
هرچه مشكل يا رويداد  .2

زندگي بيشتر طول بكشد 
اثر آن هم بيشتر خواهد 
بود. (سرطان دريكي از 

 اعضاي خانواده)
برداشت ذهني فرد از  .3

وقايع وطرز تلقي افراد 
از حوادث روي اثرات 

ناشي از آن حادثه 
برجسم وروان تاثير مي 
گذارد . مثالً اگر فردي 

مرگ را بعنوان يك مشيت 
الهي و واقعيت غير 
قابل انكار بداند 

اثرات جسمي وروحي ناشي 
از مرگ يكي از نزديكان 
در او خيلي كمتر خواهد 

 بود .
هر چقدر در دوران  .4

كودكي حوادث بيشتري را 
تجربه كرده باشد تاثير 

پذيري از حوادث بعدي 
براي فرد بيشتر خواهد 

 بود .
بعضي از افراد بطور  .5

ارثي وسرشتي آسيب 
 ذ   

    
   

 
 

گاهي اوقات سازگاري با 
 استرس ضرويست .

تخمين زده مي شود:  
% موارد ارجاع به 90

پزشكان به دليل عوارض 
مربوط به استرس 

  
 



 
 
 

 


