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مديريت استرس
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مقدمه
يشتر تاثير استرس در بروز بيماريهاي قلبي از فشار خون و چربي نيز ب

.است
استرس شغلي به عنوان يكي از مهمترين خطرات شغلي در عصر مدرن

مطرح مي باشد و مي تواند باعث كاهش توليد، غيبت ،جابجايي 
نيرو،تعارض هاي كاري و باالترين هزينه هاي بهداشتي و درماني 

.كاركنان گردد
جوانان تهراني متاهل بيشتر از جوانان مجرد دچار استرس و افسردگي

(بر خالف منابع آسيب شناسي.)هستند
 درصد بيشتر از آمارهاي جهاني 10شيوع اختالالت رواني در تهران

.است
 ميليارد دالر صرف فشارهاي 150در ايالت متحده هزينه اي بالغ بر

.عصبي مي گردد
 درصد غيبتها با فشار عصبي مرتبط هستند60در انگلستان بيشاز.
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دفشار عصبي يكي از مهمترين عوامل طالق مي باش.

فشار عصبي مسري است

مصرف سيگار و الكل در اثر استرس باال مي رود.

ميزان مهاجرت به طور مستقيم با فشارهاي عصبي
.ارتباط دارد
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تعريف استرس

 و فيزيكي ، ذهنيواكنشهاياسترس عبارت است از
رد، و نيازهاي زندگي فتغييراتعاطفي كه در نتيجه 

وچك تغييرات مي توانند بزرگ يا ك.تجربه مي شوند
. استافراد به تغييرات زندگي متفاوتپاسخ. باشند

ر دهنده باشد دانگيزشاسترس مثبت مي تواند يك 
اين حاليكه استرس منفي منفي مي تواند در زماني كه

تغييرات و نيازها، فرد را شكست مي دهند، ايجاد 
.شود

بازگشت
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مراحل ايجاد استرس

تبديل به اعالم اعالم خبر

خطر در مغز

تفسير توسط 

هيپوتاالموس

اخطار الكترو

اي شيميايي بر

هيپوفيز

ترشح هورمون از 

هيپوفيز براي غدد

فوق كليوي

فعاليت غدد

آدرنال و 

ترشح 

دكورتيكوئي

ام ارسال پي

براي تمام

غدد بدن

افزايش 

فعاليت 

طحال 

افزايش 

ز گلبول قرم

ن افزايش اكسيژ

غذا و افزايش 

قدرت لخته شدن

خون
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كبد مواد قندي

و ويتامين آزاد

مي كند

افزايش ضربان 

قلب

جاري شدن خون از پوست 

به سمت ماهيچه ها

سردي دست و 

پا

حالت تهاجمي 

همه ارگانيسمها

از چند ساعت تا چند روز ادامه مي باد و بدن براي مبارزه با : گام مقاومت

(تخليه ذخاير)عامل استرس بسيج مي شود

ر كردن انرژي بدن تمام مي شود و در برابر بيماريها و بد كا: گام فرسودگي

اعضاي ديگر آسيب پذير مي شود و بيماريها تظاهر مي يابند و ممكن است

.عالئمي شبيه سرماخوردگي بروز نمايد
بازگشت
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نكاتي در مورد استرس

صبی ـ بدن انسان در مقابله با استرس از الگوی مشخصی پيروی و فرايند ع1

شيميايی، معينی را طی می کند، رويدادهای هيجان آور خوشايند همان اندازه 

نند، واکنش در بدن به وجود می آورند که رويدادهای ناخوشايند می توانند ايجاد ک

د يک خبر بسيار هيجان آور، همان اندازه استرس ايجاد می کند که يک خبر ب

.ايجاد می کند

ـ استرس هاي شديد و طوالنی در همه حال باعث از پا درآمدن فرد نمی شوند۲

ه آن و افراد در بعضی موارد می توانند با عوامل استرس زا سازگار شوند نمون

رفتن خو گرفتن افراد در شرايط سخت و طاقت فرسا مثل دوران اسارت يا خو گ

.به کاری سخت و طاقت فرسا مثل شغل آتشکاری در ذوب آهن است
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ر زيان ـ اين افراد با وجود سازگاری با شرايط استرس زا نمی توانند از آثا۳

ی بار آن صد در صد مصون بمانند و دچار مشکالت جسمانی، روانی، عاطف

که مثالً فردی که مدت زيادی در اسارت است يا فردی. و اجتماعی می شوند

دتی تحت شرايط بدی در معدن تاريک و دورافتاده ای کار می کند، بعد از م

.دچار ناراحتی های روحی ـ عاطفی و پيری زودرس می شود

دهد ـ بدن ما وقتی چيزی را استرس تلقی کرده و به آن واکنش نشان می۴

.  دکه ذهن ما به آن مارک استرس زده و در واقع پيشتر آن را شناخته باش

فرهنگی، ـ نوع پاسخ افراد به استرس نيز به ويژگيهای شخصيتی، مسائل۵

شرايط زندگی و تجربه های افراد بر می گردد

بازگشت
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عالئم استرس

گی کم حوصلگی، سردرد، تغيير ضربان قلب، خست
جسمی، خشم و پرخاشگری، بی خوابی، فشار در 

سينه، اختالل گوارشی، سوزش معده، عرق کردن، 
خشکی دهان، بی اشتهايی، داغ شدن و يا سرد شدن 
بدن، غمگينی، لرزش بدن، ميل به سيگار، از دست

رر دادن تمرکز، احساس سرگيجه، تغيير تنفس، تک
ادرار، کم شدن حافظه، دردهای بدنی پراکنده، آه 

رخ شدن کشيدن، تمايل به تنهايی، آشفتگی، التهاب، س
...پوست صورت و

بازگشت
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بيماريهاي استرس
مايد، بيماری ها و اختالالتی که استرس ايجاد می کند يا آن را تشديد می ن

مثل زخم دهان، تورم گلو، سرماخوردگی،دهانی: بسيارند فی المثال
م، مثل تهوع، اسهال، کم شدن اشتها، اختالل هضگوارشی... آنفلوآنزا و

عضالنی... سوزش معده، ورم معده، زخم معده، اختالل روده، يبوست و
رد، مثل درد عضالت پشت و شانه، کتف و کمر، مفاصل، سردو مفاصل

، باال مثل درد ناحيه قلبقلبی، عروقی... ضايعات مفصلی، روماتيسم و
مثل یریو... رفتن ضربان، فشار خون باال و سختی رگها، سکته قلبی

مثل خارش و اگزما، ريزش مو، تاسی، کچلیپوستی... آسم، سرفه و
اعدگی، مثل تکرر ادرار، اختالل قتناسلی... موضعی، اختالالت پوستی و

، مثل انواع اختالالت سوماتوفرماختالالت روانی... ناتوانی جنسی و
ی غدد... روان تنی، اضطراب، افسردگی، وسواس، سوء ظن و بدگمانی و

وئيد، مثل پرکاری و کم کاری تيروئيد، مسموميت تيرو متابولیسمی
طان مانند سربیماریهای دشواردرمانیبيماری قند، رسوب چربی و حتی 

.می تواند در اثر زمينه سازيهای استرس و فشار روحی باشد

به هزينه هاي استرسبازگشتثبه عنوانين بحبازگشت
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عوامل ايجاد استرس

علل فردي

علل گروهي

علل سازماني

علل فراسازماني

بازگشت
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علل فردي

،هر يک از ما نقشهايی ايفا می کنيم، مثل نقش پدر، همسر، رئيس
ايفای هر نقشی رفتارهای خاص خود را ... مرئوس، همکار، شهروند و

دهايیتضامی طلبد و انتظاراتی را پديد می آورد، گاهی بين اين نقشها 
باعث مشخص نبودن نقشگاهی . وجود دارد که ما را متحمل می کند

يس به فشار می شود، مثالً کاری که بايد انجام دهيم، مشخص نيست و رئ
که بايد تعداد نقشهايیگاهی . دليل انجام نگرفتن کار از ما عصبانی است

نيز خودشمسؤوليت زياد. ايفا کنيم، زياد و از توان ما خارج است
ه افراد مسن ب. استسن فرديکی ديگر از عوامل فردی . فشارزا است

سيتجنعامل ديگر . دليل تجربه بيشتر فشار کمتری متحمل می شوند
وردارند و خانمها نسبت به آقايان از صبر و شکيبايی بيشتری برخ. است

ا نسبت نيز در تحمل مرژيم غذايی. تحمل بيشتری در برابر فشار دارند
حمل بعضی از غذاها به آرامش ما و در نتيجه به ت. به استرس تأثير دارد

ما در برابر استرس کمک خواهند کرد
بازگشت
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تاثير مواد غذايي بر ميزان استرس

بر می با نامزدتان دعوا کرده ايد، روز خسته کننده ای را سر کار داشته ايد و وقتی از اداره
فارش می سپيتزانمی توانيد غذا درست کنيد، پس يک خسته هستيدگرديد، چون خيلی 

تخواب هستيد ولی می دانيد که اگر به رخخيلی خستهبعد از خوردن شام با اينکه . دهيد
واب نگران کارهای فردا هستيد و همينطور که در رختخ. هم برويد خوابتان نخواهد برد

فردا هم در اداره به قدری کسل و خواب. دراز کشيده ايد، پلک هم نمی توانيد بزنيد
.  ميگرديد که قادر به انجام کارهايتان نخواهيد بودآلود

اشته اين داستان برايتان آشنا است؟ بله اين تجربه ای است که هر کدام از ما می توانيم د
دیعادات بدر اين جور مواقع، . واکنش ما به اين وضعيت صحيح نيست... اما. باشيم

الً مث. داريم که حتی وضعيتمان را بدتر کرده و فشارهای روحيمان را افزايش می دهد
ا از اصالً درست نيست که در مواقعی که از استرس کنترل خودمان ر... خوردن پيتزا

برای کاهش استرس و غذايی مفيدماده ی 10در اينجا . دست داده ايم، شام پيتزا بخوريم
فاده فشارهای روحی را به شما معرفی می کنيم که به جای سفارش پيتزا، از آنها است

.کنيد
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بادام -1
، E، ويتامين B2حاوی ويتامين . اين ماده کمک بسيار زيادی به کاهش استرس می کند

ن برنده ی روی و منيزيم است که به توليد سروتونين که تعديل کننده ی اعصاب و از بي
منفی مشاهده شده است که روی نيز تا حدی با بعضی اثرات. استرس است کمک می کند

هم جزء آنتی اکسيدان هايی است که راديکال های Eويتامين . استرس مقابله می کند
.  آزادی را که منجر به استرس و بيماری های قلبی می شود را از بين ميبرد

چربی هر چند، نبايد زياد از آن استفاده کنيد چون چربی بااليی دارد و با اينکه از نوع
.  غير اشباع و سالم است باز ممکن است به اضافه وزن منجر شود

ماهی -2
هستند، بويژه انواع ضد استرس Bاکثر انواع ماهی ها حاوی همه ی ويتامين های مهم 

يکی از مهمترين ويتامين هايی است که در B12در واقع ويتامين . B12و B6آن يعني
ن ويتامين کمبود اي. ترکيبات شيميايی مغز، عامل شادی بخش سروتونين توليد می کند

.  حتی ممکن است به افسردگی نيز منجر شود

ابی و ماهی آزاد کب. برای ناهار می توانيد از ساندويچ يا ساالد ماهی تن استفاده کنيد
. همراه با سبزيجات تازه نيز انتخاب خوبی برای شام می باشد

( کلم بروکلی)گل کلم -3
.  می باشدBکلم بروکلی نيز يکی ديگر از مواد غذايی است که سرشار از ويتامين های 

Bهمچنين حاوی اسيد فوليک است که يکی ديگر از اعضای خانواده ی ويتامين های
ی کمک اسيد فوليک به از بين بردن استرس، اضطراب، ترس و حتی افسردگ. می باشد

.می توانيد از اين ماده ی غذايی در کنار مرغ يا ماهی استفاده کنيد. می کند
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برنج یا پاستا ی تمام غله-4
امروزه باز خوردن کربوهيدرات به رژيم های غذايی باز گشته است و
همه متوجه شده اند که آن رژيم های فاقد کربوهيدرات های گذشته هيچ

رد و کربوهيدرات ميزان سروتونين را در بدن باال می ب. کارآيی ندارند
کربوهيدرات های عادی مثل نان سفيد و . تاثيری آرامش بخش دارد

ی توانند فقط تاثيری موقتی و زودگذر دارند و م( نوعی شيرينی)پاستری 
باعث اضافه وزن شما هم شوند اما کربوهيدرات های تمام غله، بسيار 

.آرام تر هضم می شوند و اثری نشاط آور پر دوام تری دارند

سوشی -5
عالوه بر فوايدی که برای ماهی در  باال ذکر شد جلبک های دريايی 

حاوی منيزيم و . موجود در ماکی نيز خواص ضد استرس دارند
می باشد که همه به از بين بردن استرس B2پانتوتنيک اسيد و ويتامين 

. کمک می کنند

ل نقشی پانتوتنيک اسيد ماده ی بسيار مهمی است که در سالمتی غده آدرنا
ع در مواق. اساسی دارد و کمک شايانی به از بين بردن استرس می کند

من استرس کمبود اين ماده می تواند منجر به اضطراب و خستگی های مز
.هم شود
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شیر -6
، حاوی آنتی اکسيدان هايی است که راديکال B12و B2شير عالوه بر ويتامين های 

نوشيد، برای صبحانه می توانيد شير ب. های آزاد ايجاد کننده ی استرس را از بين می برد
.  می توانيد گه گاه به آن کمی کاکائو هم اضافه کنيد

طالبی و پنیر -7
است که بسيار به از بين بردن استرس و Cطالبی يکی از منابع سرشار از ويتامين 

در واقع استرس برای ساعت های متمادی ميزای . فشارهای روحی کمک می کند
را در غده ی آدرنال کاهش می دهد  و به همين خاطر بهتر است از مواد Cويتامين 

و B2پـنـيـر هـم که يکی از منابع خوب ويتامين . استفاده شودCغذايی حاوی ويتامين 
B12 است و ترکيب آن با طالبی برای صبحانه يا غذاهای ميان وعده ای م يتواند

. استرستان را کاهش دهد

گوشت گاو -8
.  است که استرستان را کاهش ميدهدBگوشت گاو نيز حاوی آهن، روی و ويتامين های 

که البته درست است، گوشت گاو حاوی ميزان زيادی چربی اشباع غير سالم هم هست
ز قسمت برای مقابله با اين مشکل می توانيد ا. می تواند منجر به بيماری های قلبی شود

.های کم چربی گوشت استفاده کنيد
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سیریال صبحانه -9
این روزها، سیریال های صبحانه حاوی میزان زیادی ویتامین و مواد معدنی می 

، اسید فولیک، Bاز این رو می توانند به عنوان یکی از منابع ویتامین های . باشد
.  و فیبر، ضد سرطان باشدCویتامین 

ذغال اخته -10
هستند که تقلیل دهنده ی استرس و Cاین میوه های کوچک سرشار از ویتامین 

عالوه بر این خاصیت، کم کالری هم هستند و باعث . فشارهای روحی می باشند
ی ذغال اخته همچنین منبع خوبی برای فیبر هم به شمار م. اضافه وزن نمی شوند

رود که از یبوست و دل درد هایی که در زمان استرس ایجاد می شود جلوگیری می 
. کند

!بخورید و استراحت کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متی و احساس آرامش بیشتری نمی کنید؟ رژیم غذایی شما نقش بسیار مهمی در سال
ر سعی کنید این غذاها را در رژیم غذای خود بگنجانید و د. فشارهای روحیتان دارد

:  غذاهای استرس زا شامل. عوض غذاهای استرس زا را از آن حذف کنید

چای و قهوه و نوشیدنی های کافئین دار1.

غذاهای سرخ کردنی و چرب2.

بازگشتمواد غذایی به دست آمده از حیوانات3.
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علل گروهي

 استنيازهای مشترکاولين عامل گروهی وجود يا عدم وجود.
د، هرچقدر نيازهای يک گروه مشترک و با هم نزديک تر باش

، استانسجام در گروهعامل دوم . فشار کمتری متحمل می شود
دی بر اختالف در داخل گروه و بين افراد با يکديگر فشار زيا

مشخص نبودن و خوب تعريف نشدن. افراد وارد می آورد
نقشها در داخل گروه عامل ديگری است که هرچقدر نقشها در

ارد داخل گروه نامشخص تر باشد، فشار بيشتری بر فرد و
. خواهد آمد

بازگشت
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علل سازماني
 ،تار ساخ، خواسته های همکارانکه افراد بايد ايفا کنند، نقشی نوع کار

و ج. در ميزان فشار وارده بر فرد دخيل اندمديريت يا رهبری، سازمانی
و نيز با استرس رابطه دارد، اگر جحاکم بر سازمان و فرهنگ سازمان

ذير و حاکم بر سازمانی مثبت باشد، افراد پرتالش، کاری و مسؤوليت پ
و نحوه تقسيم وظايفعامل ديگر . خالق فشار کمتری احساس می کنند

است که وظايف بايد شفاف و مشخص شرح وظايف در سطح سازمان
سليقه سبک مدير بانباشد، همچنان که اگر قوانين دست و پاگيربوده و 

حمل مطابقت نداشته باشد، کارمندان استرس بيشتری را متکارکنان
ر، حجم کم کار، حجم زياد کار، شيفت کاری، حوادث محيط کا. می شوند

مثل سر و صدا، حرارت، گرد و غبار، مواد)شرايط نامساعد محيط کار 
احساس عدم امنيت شغلی، عدم توزيع عادالنه امکانات،...( شيميايی،

ادهای اختالف همکاران، کار در شرايط تنهايی، به چالش نگرفتن استعد
همه مانفرد، ارتقای بی ضابطه، تصاحب پستها توسط افراد بيرون ساز

فشارزا هستند 

بازگشت
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علل فراسازماني
 يم، که در آن زندگی می کنخانواده و اجتماعیبعضی از عوامل فشار به

، اسینامطمئن بودن وضع سي، نامطمئن بودن وضع اقتصادی: بر می گردد
ت مالی مشکال، نامطمئن بودن تکنولوژی، بی ثباتی و ناکارآمدی قوانين

ه همواقتصادی، مشکالت خانوادگی، تحصيل فرزندان، محل سکونت
ايتهای حم. می تواند در ميزان فشاری که تحمل می کنيم، نقش داشته باشد

مسائل . خانوادگی وفاميلی نيز درتحمل افراد در برابر فشارها نقش دارند
هم ترکودهای کوتاه مد. نيز باعث ايجاد فشار می شودسياسی اقتصادی

قرا می موجب افزايش تنش می شود، هنگامی که سيستم های اقتصادی به قه
اضافه کاری کاهش می ، نيروی کار خود می کاهندروند، سازمانها از 

ابد، می يحقوقها کاهشمی مانند، منتظر خدمات، تعدادی از کارکنان يابد
.ندمی گردد واز اين قبيل مسائل که فشار زا هستهفته های کاری کوتاه

بازگشت
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هزينه هاي استرس

آثار بدني

آثار احساسي

آثار خانوادگي

آثار اجتماعي

(شركتها)آثار اقتصادي

بازگشت
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آثار احساسي استرس

رفتار و واكنشهاي ناپسند

بي حوصلگي

نوسان در رفتار

بيزاري خانواده و دوستان

(دور باطل)زوال اعتماد به نفس

افسردگي

بازگشت
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آثار خانوادگي

افزايش طالق به علت:

اشتغال زوجين و كمبود وقت1.

كاهش انرژي به علت كار زياد2.

كمبود امكان مراقبت از كودكان3.

سختي كار4.

بازگشت
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آثار اجتماعي

افزايش هزينه هاي خدمات عمومي

باز نشستگي زود هنگام

ت ايجاد افراد زود رنج و تحريك پذير و كاهش كيفي
زندگي افراد 

باز گشت
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(شركتها)آثار اقتصادي 

از بين كيفيت پايين خدمات،افزايش شكايات مشتريان،
ه از رفتن پول مشتريان و اتالف وقت آنها و در نتيج

دست رفتن مشتريان

گردش نيروي انساني باال

شهرت پايين سازمان

ت تصوير ضعيف سازمان از نظر نيروهاي با كيفي
اجتماع

باز گشتكارمندان ناراضي و اتالف وقت مديران
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تجزيه و تحليل دالئل ايجاد استرس

تغيير در جوامع
رشد شهرگرايي1.

جمعيتهاي سالخورده2.

تغيير در نقش جنسيتها3.

تغيير در سازمانها
نياز به كاهش هزينه و افزايش خالقيت به علت جهاني سازي و ورود تكنولوژي هاي1.

جديد

ادغام و اكتساب در بين سازمانها و كاهش فرصتهاي شغلي به علت تكراري شدن 2.
پستهاي كليدي

هيزات تغيير در عملكرد شركتها و در گير شدن كارمندان در كنترل كيفيت و ورود تج3.
اتوماتيك مانند رباتها و كاهش نفرات و ارتباط آنها

جاه طلبتصاحبهاي فرصت طلبانه مثل واگذاري شركتهاي قديمي به پيمانكاران تندرو و4.

(اهميت بيشتر سود كارخانه نسبت به حفظ نيروها)خصوصي سازي فراگير 5.
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مشاغل تنش زا
استرس در مشاغل مالي مثل حسابداران،بازار بورس و صندوقداران بانك1.

يصي و استرس در مشاغل فروشگرا به علت فشار به كارمندان بر اساس بودجه تخص2.
ضرب العجل

متخصصان تكنولوژي ارتباطي به علت رشد سريع تغييرات3.

ريعمتخصصان رسانه اي به علت نياز به شكار سريع سوژه ها و نياز به خالقيت س4.

ظ جان مشاغل پزشكي به علت نياز به تصميم گيري سريع و بدون نقص براي حف5.
بيماران و برحورد با آالم ودردهاي انساني

مديران  به علت نياز به درايت و بصيرت و معاشرت با همكاران و زيردستان  و6.
ارد اعمال رويه هاي انضباطي و اخذ تصميماتي كه آثار درد آوري براي زير دستان د

ظ ،پرداختن به مسائلي كه مربوط به پست سازماني آنها نيست و تالش براي حف
در رضايت كارمندان و نياز به مهارتهاي مردمي ، عدم تفويض اختيارات و ناتواني

گفتن و مسئوليت زياد”نه“

كراري كارمندان جزء به علت مسئوليت كم و يا فقدان كنترل بر حجم زياد كار و يا ت7.
بودن كار و يا كار در شرايط خطرناك 
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وضعيت محل كار
عدم موافت كارمندان با خط مشي، سياستها و سلسله مراتب شركت1.

مبود نور ،ك..شرايط نامناسب كاري مثل ترتيب قرار گرفتن ميزها، آلودگي صوتي و 2.
، طبيعي، عدم وجود فضاي كافي، نامناسب بودن دماي محيط، عدم تجهيزات كافي

عدم پشتيباني در هنگام اختالل در كامپيوترها و موارد مشابه

زندگي روزمره
و حوادث زندگي مثل ازدواج،طالق، مرگ نزديكان،زندان و مشكالت حقوقي،بيماري1.

مصدوميت،ازدواج فرزندان،از دست دادن شغل و بازنشستگي

افيكتغيير محل زندگي،مهاجرت و موارد مرتبط،تردد بين محل كار و محل زندگي،تر2.

بازگشت
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تشخيص استرس در ديگران
(الگوهاي رفتاري)

طبیعي
: نسبت به همكاران.    1
 در زمان ورود به اداره سالم و احوال پرسي مي

.نمايد

ناهار را با همكاران مي خورد.

رفتاري دوستانه دارد.

نظر افراد را جويا مي شود.

:  نسبت به سازمان.    2
محل كار خود را تميز نگه مي دارد

پرونده ها را منظم در فايلها قرار مي دهد

مي داند هر چيزي كجا قرار دارد

به مكاتبات و نامه ها فورا رسيدگي مي نمايد

:نسبت به وضع ظاهري خود.    3
لباس شيك مي پوشد

لباسهايش اتوشده و تميز است

 با ظاهري آراسته در محل كار حاضر مي
.شود

بهداشت فردي را به خوبي رعايت مي كند.

فرد مبتال به استرس
: نسبت به همكاران.    1
گوشه گير است.

ناهار را به تنهايي صرف مي كند.

زودرنج و تحريك پذير مي شود.

به نظرات ديگران توجهي ندارد.

:  نسبت به سازمان.    2
محل كار خود را تميز نگه نمي دارد

پرونده ها را در همه جا پراكنده مي كند.

 دقيقه وفت صرف مي كند15براي يافتن هر چيزي.

به مكاتبات و نامه ها فورا رسيدگي نمي نمايد

:نسبت به وضع ظاهري خود.    3
تلباسهايي مي پوشد كه براي كار نامناسب اس.

لباسهايش اتونشده و كثيف است

ژوليده و نامرتب است.

 نسبت به وضع ظاهري و بهداشت بي توجه
.است

بازگشت
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مقابله با استرس در محل كار
شناسايي استرس و علت يابي

جذاب كردن مشاغل

آموزش و توسعه مهارتها

پاداش و ترفيع

(استخدام دقيق و بدون عجله)كارمنديابي و انتخاب

صندوق بازنشستگي

مبارزه با نژاد پرستي و تبعيض جنسي

تدوين برنامه اي براي افزايش سطح آگاهي افراد از هزينه هاي استرس در محل كار

تدوين برنامه هايي كه كارمندان عالئم استرس را تشخيص دهند

تدوين برنامه مشاور براي كاركنان

دبيمه هاي كارآم-زمان انعطاف پذير كار-تهيه امكانات ورزشي)طراحي برنامه هاي پكيجي كاهش استرس-
(معاينات پزشكي منظم

ايجاد تنوع غذايي

پيشگيري به جاي درمان استرس

دريافت بازخورد از ميزان موفقيت اقدامات انجام شده

مرتب كردن ميزكار و بيرون ريختن موارد زائد

(استفاده از گل وگياه-نور مناسب-رنگ شاداب)بهينه سازي محيط كار

(رسدفترچه ياداشت است()تشخيص زمانهاي افزايش استرس براي پيشگيري از آن)مطالعه الگوهاي كار

(تخصيص زمان-برنامه ريزي كارها-درجه بندي اهداف)مديريت زمان و اولويت بندي كارها

تبازگش
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برقراري يك ارتباط خوب

مديريت اطالعات با استفاده از شيوه هاي نوين اطالعاتي

موضوعات را رودررو با همكاران در ميان بگذاريد

مشورت با همكاران و ديگر اعضاي گروه

گوش دادن به صحبتهاي افراد مختلف حتي مخالفين

نقد سازنده نظرات ديگران

آگاهي از تفاوتهاي فرهنگي افراد

تبازگش
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تعادل درون

خشم تجزيه و تحليل احساسات غير منصفانه و ناعادالنه در هنگام بروز
وعصبانيت و ايجاد تعادل دروني

نها را زياد خود را بازخواست نكنيد و اشتباهات را جزئي از كار بدانيد و آ
.تحليل نماييد

 بگوييد ”نه“ياد بگيريد كه به موقع

مات استانداردها و اولويتها و حقوق خود را مشخص كنيد و مسئوليت اقدا
.خود را بپذيريد

(تاس... عصبانيت من به خاطر .)عصبانيت و خشم خود را كنترل كنيد

انديشه مثبت داشته باشيد  .

بازگشت
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كمك به كاركنان

ماهيانه از كار كاركنان-هفتگي-آگاهي روزانه

جلوگيري از ايجاد تنش و رقابت شديد بين افرادي كه كار مشابه دارند

مشخص كردن دقيق انتظارات از كاركنان

آگاهي از ارتباطات كاركنان با يكديگر در جهت ايجاد تيمهاي كاري مناسب

ايجاد ارتباط  غير مستقيم با كاركنان داراي استرس از طريق شخص سوم

 در نظر گرفتن زماني براي گوش دادن به افراد داراي استرس و بحث با آنها و ارائه
راهكارهايي با همكاري و با رضايت آنها

جلوگيري از درگيري كاركنان از طريق:

حمايت از شيوه هاي سازگار و منسجم1.

مشخص نمودن سلسله مراتب درون بخش2.

ارائه توضيحات روشن به كاركنان در مورد شغلشان3.

باز تشكيل گروه ها براي جلوگيري از درگيري4.

بحث در مورد مشكالت5.

ارائه بازخورد ساده و منظم به كاركنان6.

بازگشت
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اقداماتي در منزل

فراغت از كار

تمرينات رفع استرس

پرورش عالئق

بهبود رژيم غذايي

بازگشت
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فراغت از كار
عدم انتقال استرسهاي كاري به منزل

(تعطيالت آخر هفته امري مقدس است)بودن در كنار خانواده

دطوري عمل كنيد كه ديگران بدانند كه امور منزل براي شما ارزشي بيش از موارد شغلي دارن.

نهار با خانواده صرف كنيد

زماني را براي بازي با فرزندان اختصاص دهيد.

آبياري گياهان-دوچرخه سواري-قدم زدن)يك روز عاري از استرس و فشار را تجربه كنيد-
(مرخصي گرفتن

 جند نرمش ساده و صرف صبحانه.صبح سعي كنيد به طور طبيعي از خواب برخيزيد

سعي كنيد به جاي استفاده از اتوموبيل از دوچرخه استفاده كنيد

د، فيلم كتاب بخواني.اجتناب كنيد( خبر)در هنگام غروب از مطالعه روزنامه و يا تماشاي تلوزيون
.ببينيد،موسيقي گوش دهيد

شب دوش بگيريد و قبل از خواب يك ليوان چاي بنوشيد.

بازگشت
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تمريناتي رفع استرس
سپس . دپنجه پا را جمع كند و انقباض عضالني را بررسي كني. به پاهاي خودتان نگاه كنيد. 1

ثانيه تمام 30ت سپس بمد. پنجه پا را بحالت اوليه برگردانيد و يكبار ديگر اين كار را تكرار كنيد
.بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد

الت پاها را بطرف باال، بطرف صورت ببريد و سپس انقباض عضالني را در پاها و عض. 2
مشاهده نموده و آن را در همان وضع نگه داريد و سپس بحالت اول برگردانده و آنرا دوباره 

.  ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد30تكرار كنيد سپس بمدت 

انها را . همانندي كه پاشنه ها را در شن فرو مي بريد، آنها را روي كف زمين فشار دهيد. 3
دانده و سپس بحالت اوليه برگر. درآن وضع نگه داشته و انقباض پشت ران را بررسي كنيد

ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را 30سپس بمدت . تمرين را يكبار ديگر تكرار كنيد
.انبساط دهيد

اض را ران را منقبض مي كنيم و ساق پا را به ماليمت بلند مي كنيم، آنرا نگه داشته و انقب. 4
را تكرار مي سپس آنرا بحالت اوليه برمي گردانيم سپس با پاي چپ اين تمرين. بررسي مي كنيم

ثانيه تمام بدن را شل كرده 30سپس بمدت . كنيم، دوباره اين عمل را با هر دو پا تكرار مي كنيم
و عضالت را انبساط دهيد

تي بهمين آنرا مد. نشيمنگاه را منقبض كنيد و سپس آنرا خيلي ماليم كمي از زمين بلند كنيد. 5
.  انيمسپس بحالت اوليه برمي گرد. وضعيت نگه داشته و انقباض آنرا مورد توجه قرار دهيد

ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط 30سپس بمدت . تمرين را دوباره تكرار كنيد
.  دهيد
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قباض سپس وضعيت ان. عضالت شكم را منقبض كرده و آنرا مدتي در حال انقباض نگه داريد. 6
ثانيه 30ت سپس بمد. بعد بحالت اوليه برگردانده و تمرين را دوباره تكرار كنيد. را بررسي كنيد

.  تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد

را روي سپس قسمت پائيني پشت( نفس عميق بكشيد) عضالت شكم را بطرف داخل ببريد،. 7
ت را زمين بخوابانيد و آنرا بهمان حالت نگه داشته تا فشار وارده به معده و قسمت پائيني پش

ثانيه تمام بدن 30سپس بمدت . عمل را دوباره تكرار كنيد. بعد بحالت اوليه برگردانيد. احساس كنيد
.  را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد

.  رار كنيداين عمل را تك. نفس عميق بكشيد و آنرا در سينه نگه داشته و سپس آنرا بيرون دهيد. 8
سپس . انيدبايد توجه داشته باشيد كه هوا را بحالت آرام بيرون داده و خيلي آرام بحالت اوليه برگرد

.  ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد30بمدت 

ه بازوهايتان را كنار بدنتان قرار داده و هر دو مشت را محكم جمع كرده و آنرا بهمين حالت نگ. 9
ديگر عمل را يكبار. سپس حالت انقباض را بررسي كرده و بعد بحالت اوليه برگردانيد. داريد

.  ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد30سپس بمدت . تكرار كنيد

اض با باالبردن دستها بطرف شانه ها آرنج را خم كنيد و انها را همينطور محكم بحالت انقب. 10
اره سس بحالت اول برگردانده و عمل را دوب. نگه داريد و كشش عضالت بازو را بررسي كنيد

.  ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد30سپس بمدت . تكرار كنيد

ازو طوري كه كف دست باال باشد، بازوها را روي زمين بخوابانيد و عضالت قسمت عقب ب. 11
ده و آنرا منقبض كر. حالت انقباض عضالت مربوطه را بررسي كنيد. را روي زمين فشار دهيد

ثانيه تمام بدن را شل كرده و 30سپس بمدت . سپس بحالت اوليه برگردانده، تمرين را تكرار كنيد
.  عضالت را انبساط دهيد

ع شانه ها را نخست كمي بلند كنيد وسپس آنرا تا جاي ممكن باال نگه داريد و در همان وض. 12
اره تكرار وضعيت انقباض را بررسي كنيد و سپس بحالت اوليه برگردانيد و عمل را دوب. بمانيد
.  ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد30سپس بمدت . كنيد
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را در سر را به ماليمت به عقب بكشيد و وضعيت انقباضي پشت گردن را توجه كنيد و آن. 13
پس بمدت س. عمل را يكبار ديگر تكرار كنيد. همان وضع نگه داريد و سپس بحالت اوليه برگردانيد

.  ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد30

را سر را به ماليمت بطرف سينه خم كنيد و در همان وضعيت نگه داشته و انقباض گردن. 14
بمدت سپس. بعد بحالت اوليه برگردانده و عمل را يكبار ديگر انجام دهيد. مورد توجه قرار دهيد

.  ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد30

حاال بحالت اوليه . زبانتان را به سقف دهان فشار داده و آنرا در همان وضع نگه داريد. 15
ثانيه تمام بدن را شل كرده و عضالت را 30سپس بمدت . برگردانده و عمل را دوباره تكرار كنيد

.  انبساط دهيد

ورد توجه چشمهايتان را محكم ببنديد و آنها را كامال بسته نگه داشته و وضعيت انقباضي را م. 16
الت سپس بحالت اوليه برگردانيد و توجه داشته باشيد كه چشمها پس از توجه به ح. قرار دهيد

ثانيه تمام بدن را 30سپس بمدت . سپس عمل را دوباره تكرار كنيد. انقباضي با ماليمت بسته باشد
.  شل كرده و عضالت را انبساط دهيد

ي پيشاني تان را چروك داده و وضعيت آن را مورد توجه قرار دهيد سپس آنرا براي مدت كم. 17
ثانيه تمام 30سپس بمدت . عمل را تكرار كنيد. بهمان حال نگه داشته و بعد بحالت اوليه برگردانيد

.  بدن را شل كرده و عضالت را انبساط دهيد

بازگشت
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پرورش عالئق
تفريحات سالم شما را شاداب مي سازد و خونسردي عاطفي به همراه مي آورد

 پرورش زنبور عسل،گردش با دوچرخه،رفتن به تورهاي تفريحي،نقاشي و...

انجام ورزشهاي مناسب براي افزايش استقامت،انعطاف و قدرت

پیاده روي تنیس شنا اسكواش الفوتب دو گلف دوچرخه كریكت البسكتب فعالیت 
ورشي

** *** *** **** *** **** ** **** * *** استقامت

* *** *** **** *** ** ** ** ** **** انعطاف

** ** *** *** ** ** * *** *** *** قدرت

بازگشت
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بهبود رژيم غذايي

تقسيم يك وعده غذايي مفصل به چندين وعده كوچك

حفظ وزن مناسب

اعتدال در غذا خوردن

اجتناب ا خوردن تنقالت

استفاده از ميان وعده هاي شيرين

اجتناب از نگهداري شيريني و شكالت در منزل

اجتناب از خوردن بيش از حد نمك،شكر و نان سفيد

اجتناب از خوردن غذاهايي مثل پيتزا بيش از يك بار درهفته

اجتناب از غذاهاي چرب و استفاده از روغن زيتون

جايگزني روش آب پز به جاي سرخ كردن

اجتناب از مصرف بيش از حد كافئين

 ليوان آب در روز8نوشيدن

يواني و پروتئينهاي گياهي و ح-كربو هيدراتها-ويتامينها)استفاده كامل از همه مواد غذايي
(  چربيها

بازگشت
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چند راهكار معنوي براي كاهش استرس



بازگشت43
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اندازه گيري استرس
.، من خود را مقصر مي دانموقتي كارها در محيط كار درست پيش نمي رود-1

هميشه (4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.من مشكالتم را در خودم مي ريزم و بعد احساس انفجار مي كنم-2

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.من براي فراموش كردن مشكالت شخصي، روي كارم تمركز مي كنم-3

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.من عصبانيت و خشم خود را روي نزديكانم خالي مي كنم-4

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  من وقتي تحت فشار هستم، به تغييرات منفي در الگوهي رفتاريم توجهي ندارم-5

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  من بر روي جنبه هي منفي زندگيم بيشتر تكيه مي كنم تا بر روي جنبه هاي مثبت زندگيم-6

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1
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.  از تجربه شرايط جديد احساس ناراحتي مي كنم-7

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  احساس مي كنم نقشي كه در زندگي يا محيط كار به عهده دارم، بي ارزش است-8

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  من براي انجام كار و يا حضور در جلسات مهم دير مي رسم-9

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  به انتقادات شخصي به طور منفي پاسخ مي دهم-10

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  وقتي مي نشينم و براي يك ساعت كاري انجام نمي دهم، احساس گناه مي كنم-11

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  حتي اگر تحت فشار نباشم، باز هم هول مي شوم-12

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  هنگامي كه دوست دارم روزنامه بخوانم وقت كافي ندارم-13

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  اكثر اوقات نياز به كمك و توجه ديگران دارم-14

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1



46

.  از ابراز عواطف دروني خود در محيط كار و خانه پرهيز مي كنم-15

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  كارهايي بيش از حد توانم به عهده مي گيرم-16

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  با نصيحت هاي همكاران و باالدستان مخالفت مي كنم-17

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  محدوديت هاي شغلي و جسمي خود را ناديده مي گيرم-18

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  زيرا، كارم تمام وقتم را مي گيرد. به سرگرمي ها و عالئق خود نمي پردازم-19

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  من با موقعيت ها روبرو مي شوم ، قبل از اين كه به طور كامل به آن فكر كنم-20

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  آنقدر مشغله دارم كه نمي توانم در طول هفته با دوستان و همكارانم يك وعده غذا بخورم-21

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  در هنگام وجود مشكل، از رويارويي با شرايط سخت فرار مي كنم-22

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1
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.  وقتي با اعتماد به نفس عمل نمي كنم، ديگران از من سوء استفاده مي كنند-23

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  وقتي كارم زياد است از بيان آن نگران هستم-24

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  وقتي كارم زياد است از واگذار كردن آن به ديگران خودداري مي كنم-25

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  قبل از اولويت بندي، به كارها رسيدگي مي كنم-26

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

. ، به درخواست ها و تقاضاهاي ديگران برايم سخت است"نه"گفتن -27

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  فكر مي كنم بايد هر روز كار عقب افتاده ام را تمام كنم-28

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  فكر مي كنم نمي توانم با حجم زياد كارهايم، كنار بيايم-29

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

. ترس از شكست مانع پيشرفتم مي شود-30

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1
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.  دوست دارم زندگي شغلي ام را بر زندگي خانوادگي خود ترجيح دهم-31

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

.  اگر همه چيز سر وقت انجام نشود بي صبر و حوصله مي شوم-32

هميشه(4اغلب             ( 3گاهي اوقات             ( 2هرگز              ( 1

:تفسير

لزوم ايجاد تعادل بين فشار عصبي مثبت و منفي-انگيزه كم كاركنان-كنترل خوب عصبي: 32-64

نياز به پيشرفت بيشتر-استرس معقول: 65-95

نياز به پيگيري جدي-استرس باال: 96-128

بازگشت


