


کارگاه مديريت استرس

:گروه هدف 
کاربردی سردفتران-دانشجويان دانشگاه علمی

:آخرين ويرايش
اقتباس از مجموعه آموزش مهارتهای زندگی و مديريت استرس 

انستیتو روانپزشکی تهران



استرس چیست؟



استرس را می  توان واکنش  های•
روانی، جسمانی، هیجانی، و 

ا رفتاری انسان به هر تهديد ي
فشار ادراک شده درونی يا 

.محیطی دانست



چگونه استرس می تواند بر ما اثر بگذارد؟

.آدم ها عوارض ناشی از استرس را تجربه می کنند% 43•

از مراجعه های به پزشك به دلیل عوارض ناشی از % 90-75•

.استرس است

اين . دلیل اصلی مرگ و میر پیوند نزديك دارد6استرس با •

ز بیماری قلبی، سرطان، تصادف، سیرو: داليل عبارتند از

کبدی،خودکشی و مشکالت حنجره

.استرس ،   ٍ فاجعه خطرناک محل کار نامیده شده است•

.وری می شوداسترس در محل کار باعث کاهش بازدهی و بهره •

300زيان ناشی از استرس در محل کار در اياالت متحده آمريکا •

بیلیون دالر برآورد شده است



نشانه های استرس

فقدان نشاط و شادابی•
احساس خستگی•
درد معده•
درد قلب•
بی حوصلگی•
حساس شدن•
زود از کوره در رفتن•
صرف انرژی زياد برای کارها•
اختالل در خواب•
ترک فعالیتهای مورد عالقه اجتماعی•



نشانه های استرس

بعد جسمانی•
بعد روانی•
بعد اجتماعی•
بعد معنوی•



بعد جسمانی
رفتاريوژيكلفيزيو

تپش قلب                               بيقراري 

تنگي نفس                             بازي كردن با دستها و پاها

داغ شدن                               حركات ريتميك                           

حركات بي هدف                        سرد شدن                            

رازبازي كردن با ابخشكي دهان و گلو               

بهم خوردن نظم                          رنگ پريدگي                        

تهوع                                   افت بازدهي كار                          

استفراغ                                پرخوري                                   

تكرر ادرار                             اجتناب از موقعيت                       

لرزش دست                                                                

سردي كف دست و پاها

انقباض و سفتي عضالت                                                 

خستگي مفرط                                                             

بي اشتهايي                                                                 

مشكالت گوارشي

دردهاي مزمن يا متغير

بي انرژي بودن

اختالل در خواب



بعد روانی

اضطراب•
افسردگی•
بی حوصلگی•
عصبانیت•
حساس شدن•
کاهش آستانه تحمل•
فقدان نشاط و شادابی•
کاهش تمرکز•
اختالل در حافظه•
نارضايتی از خود، محیط و ديگران•
پرخاشگری•
بدبینی•
احساس شکست•
احساس ناتوان•
احساس ناامیدی•



بعد اجتماعی

كاهش روابط اجتماعي•

در روابط اجتماعييناسازگار•

از دست دادن موقعيت اجتماعي•

از دست دادن كار•

اجتناب از موقعيتهاي اجتماعي•

رها كردن فعاليتهاي تفريحي گروهي•

عدم شركت در مجالس و مهماني ها•



بعد معنوی

كاهش عالئق معنوي•

تعارض با هستي خود•

تعارض با معني زندگي•

كاهش فعاليتهاي خالقانه  •

انسانييتعارض با باورها•



چه عواملی می توانند استرس را تولید کنند؟

:معموالً استرس چهار منبع اصلی دارد* 
عوامل محیطی. ... سروصدا و : 1
عوامل اجتماعی. ... مشکالت مالی، اختالفات و : 2
عوامل فیزيولوژيك. ...بلوغ، بیماری و : 3
افکار. فی ، برداشت ما از حوادث، تصمیم گیری، نگرش من: 4

کمال گرايی، رقابت جويی، خودانتقادگری



هاي مسئله مدارمقابله

استرسرساندنحداقلبهياحذفجهتدرفعالیتوتالش-1

مسئلهحلمهارتازاستفاده-2

استرسمورددرکردنفکر-3

کردنريزیبرنامه-4

لمشکبرتمرکزوضروریغیرهایفعالیتگذاشتنکنار-5
موجود

عجوالنههایحلراهازاستفادهجایبهکردنبردباریوصبر-6
تکانشیو

ديگرانازگرفتنمشورتوراهنمايی-7

اطالعاتجستجوی-8



های هیجان مدارمقابله

های مذهبیدعا و نیايش و مقابله•

معنی جديد و مثبت دادن به استرس•

درددل کردن با اطرافیان و نزديکان•

ابراز محدود عواطف•

پرت کردن حواس•

گفتگوی درونی•

پرداختن به فعالیتهای ذهنی  •

پرداختن به فعالیتهای جسمی•



های ناسازگارمقابله

پناه بردن به مواد مخدر•

انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل•

(اامیدین)ها و دست از تالش برداشتن کنارگذاشتن فعالیت•

تفکر آرزومندانه•



توصیه های کوچك برای مقابله سازگارانه با استرس
(باال بردن توان عمومی مقابله)

.در محیط زندگی خود تغییراتی ايجاد کنید•
.  از کمال گرايی روی برگردانید•
.بچه شويد •
.  از سرعت خود بکاهید•
.  همواره برا ی تغییر آماده باشید•
.به تعطیالت برويد•
.يك سرگرمی برای خودتان درست کنید•



توصیه های کوچك برای مقابله سازگارانه با  
(باال بردن توان عمومی مقابله)استرس

پس محدوديتهايتان را بسنجيد و س •

د نهبگويي

اه  داف كوت  ات م  دت تعي  ين ك  ردت و •

.آنها را اولويت بندي كنيد

.  كارها را به ديگران محول كنيد•

در چه     ار چ     وب توان     ايي م     الي •
.خودتان زندگي كنيد



توصیه های کوچك برای مقابله سازگارانه با استرس
(باال بردن توان عمومی مقابله)

مهارت به معنی  ). مهارتهای خود را در مديريت زمان افزايش دهید•
(.استفاده ماهرانه وتوانمندانه ازدانش است

. کارها  را معوق نگذاريد  /   وقت  تلف  نکنید  •
.تان را در ساعاتی از روز خاموش کنیدتلفن•
.دهیدنظم به کارهای خود •
اخبار و حوادث را زياد دنبال نکنید•
.ديك زنگ تفريح يا زمانی برای فرار برای خودتان در نظر بگیري•
.جايی يا زمانی برای اتفاقات غیر مترقبه در نظر بگیريد•
...و •



توصیه های کوچك برای مقابله سازگارانه با استرس
(باال بردن توان عمومی مقابله)

فهرست رويدادهاي استرس آفرين •

.خودتان را تهيه كنيد

.آرامسازي را تمرين كنيد•

سم به ترتيب وقايع استرس آور را تج•

.كردت و سعي كنيد آرام بمانيد

.خود غنا ببخشيدبه زندگی معنوی •

..ی رافراموش نکنيدشوخ طبع•



.قلب مبارزه با استرس آرام ماندن است





؟کنیدمیرا به ديگران واگذارئیکارهاآيا شما -1

؟ واگذاری کاری به ديگران نگران می شويدازآيا پس-2



هدف گذاری

:اهداف خود را در حیطه های زير تعیین کنید•
کار•
زندگی خانوادگی•
زندگی اجتماعی•
مالی•
ارزشی/ معنوی•
تحصیلی•
و غیره•



سبگ  زندگی سالم



جسمی

سالمت عمومي•

تغذيه•

ورزش•

خواب•



شناختی/ روانی

افزايش اعتماد به نفس•

يادگيري مهارتهاي زندگي•

راهكارهاي مهم براي افزايش •
رضايتمندي



اجتماعی

افزايش شبكه حمايت اجتماعي•

افزايش روابط دوستانه•

فعاليت اجتماعي جديد•

مشاركت در برنامه هاي گروهي•



معنوی

فعاليتهاي مذهبي•

فعاليتهاي خالقانه•

توسعه معناي زندگي•

توسعه اهداف زندگي•



.يك خاطره بد را در ذهن خود تجسم كنيد 

کار عملی 





چه احساسي داريد ؟



به خود چه مي گوئيد ؟



بررسي چند مورد از افكار منفي



افكار

احساس

رفتار



افكار احساس رفتار



چه بايد كرد ؟



شناسائي افكار منفي: گام اول 



پرت كردن حواس

و

تكنيك هاي آن



موارد مشابه در بين افكار



processorinput output



processor
input output

error

error

error

error

error

error



بررسي خطاهاي شناختي: گام دوم 



خطاهاي شناختي

درشت نمايي•

استدالل احساسي•

بايد ها•

برچسب زدن•

شخصي سازي و سرزنش•

تفكر همه يا هيچ•

تعميم مبالغه آميز•

فيلتر ذهني•

بي توجهي به امر مثبت•

نتيجه گيري شتابزدت •

پيشگويي–ذهن خواني •



شك كردن

ارزيابي مجدد

فرضيه آزمايي





کاربردی –واحد مشاوره دانشگاه علمی 

سردفتران و دفترياران

شب 7تا 3روزهای دوشنبه هر هفته ازساعت 

بطور رايگان 

به دانشجويان عزيزخدمات روانشناسی و مشاوره 

.ارائه ميدهد

حاج آقای نوروزیلطفا جهت تعيين نوبت قبلی به 

. مسئول دفتر آقای دکتر جليليان مراجعه فرماييد


