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 «استرس»

 

ر دمختلف علوم پزشکی روشنگر این واقعیت است که ردپاای اساتر  های هیر علمی در سه دهه گذشته در زمیناخهای پیشرفت

ناخته شاده عصایی بخاوبی شاهای اکثر اختالالت و بیماریهای انسان دیده میشود. تأثیرات آن بر سیستم ایمنی، هورمونها و ناقل

م ز بیماریهای دستگاه گوارش، گردش خون، تنفس، غدد درون ریز، پوسات، دساتگاه سیساتاست و نقش آن در بروز بسیاری ا

 عصیی مرکزی و اختالالت روانی تا حدود زیادی روشن شده است.

بارو مختلف زندگی که باعث به هم خوردن تعادل جسمی و روانای او میگاردد روهای انسان موجودی است که پیوسته با بحران

 ر محیط زندگی امری اجتناب ناپذیر و برای رشد روانی نیز ضروری است.میشود. وجود استر  د

ساخ باه استر  یک اصطالح کلی برای بیان الگوهای پاسخ روانی و فیزیولوژیک در برابر تحریکات فیزیکی و هیجانی است. پا

 استر  زمانی بروز میکند که ظرفیت طییعی برای سازش با نیازهای بدن تحت فشار قرار میگیرد.

باه  استر  جزء جدایی ناپذیر زندگی است و بسته به سطح فشار روانی و توانایی فرد در سازگاری با آن ممکان اسات منجار

 بیماری بشود و یا به رشد فرد منتهی گردد.

ای هارناماهحوادث مختلف زندگی تأثیرات متفاوتی بر افراد میگذارد که گاه میتواند فشارزا باشاد، از جملاه ایان رویادادها، ب

کت در باشند نشان داده که شارمی باشد. نتایج حاصل از تحقیقات مختلف از افرادی که به نوعی در جریان آموزشمی آموزشی

 باالترین عوامل فشارزا به شمار میروند. از زمرهتحصیلی های امتحانات و کالسهای آموزشی و عدم موفقیت

ز آن باشاد. امروزی نام گرفته است و عوامل بیشماری میتواند زمینه سا استر  بیماری جدید تمدن بشری و مادر همه بیماریهای

هاای  برخی افراد در برابر استر ، رویدادهای زندگی را بصورت منفی و غیرقابال کنتارل ارزیاابی نماوده و در نتیجاه شایوه

 مااری کسا ی را بارای اباتال باه بینمایند و به همین دلیال آماادگی بیشاترآغاز میها را برای مقابله با استر ای ناسازگارانه

 نمایند.می

ه بطی زمان  در استر  زا هستند، گروهی از افراد قادرند با اثرات استر  مقابله کنند ولی برخی دیگرای بیشتر مشاغل تا اندازه

 Burnout واسطه تما  مکرر با استر ، خسته و فرسوده میشوند و بتدریج میتال به سندرمی تحت عنوان فرسودگی شغلی یاا

 میشوند.

ر تعادل داین پدیده عیارتست از هر نوع محرک یا تغییری در محیط داخلی و خارجی که قادر به ایجاد اختالل  تعریف استرس:

 جسمانی و روانی باشد.

ه باسم و روان آدمای رفتن تلقی شده است. در این حالت جدر روانشناسی استر  به فضای تحت فشار روحی و روانی قرار گ

 اضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ میدهند.تق

د آن از کهای درونی و بیرونی نااتوان بییناد کاه پیامااکنشهای خود را در مواجهه با محرد که فرد وندهمی استر  هنگامی رخ

 دست رفتن تعادل روانی فرد است.

وادگی، دیگری چون حمایت اجتماعی و خان عالوه بر شدت محرک، توانایی مقاله فرد و برداشت ذهنی از محرک بیرونی، عوامل

م یا زیاد روانی در فرد نیز میتواند تأثیرپذیری شخصی را از استر  ک سن، وضعیت اقتصادی، طیقه اجتماعی و وجود اختالالت

 کند.
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ی، بیماری قلی هرگونه استر  مزمن میتواند اثرات تخرییی در اندامهای بدن داشته باشد. افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک منجر به

هاانی استر  حاد میتواند باعث اسپاسم عروق کرونار و مارن ناگ افزایش فشار خون، تغییرات قندخون و تشدید دیابت میشود

 شود.

درت قااز نظر روانشناختی، استر  باعث کاهش تمرکز فکر، حوا  پرتی، اختالل در حافظه، تردید در انجام کارها و کااهش 

 تصمیم گیری میشود.

مااه  و  6 تشر غالیاً اضطراب وسیع و همه جانیه، بدون احسا  خطر آشکار مییاشد و اختاللی مزمن )بیش ازمنل اضطراب اختال

 ن میتال هستند. مردم به آ %2-5مشخص با اضطراب، تشویش غیر معقول یا مفرط در مورد دو یا چند موقعیت زندگی است و 

ای گیزه هاایی باراز استر  و فشار نیاز دارد تا انای ند، بلکه انسان یه سطح بهینهبرای انسان مضر نیستها تمام فشارها و استر 

 رفتار وی فراهم شود.

ثر منفای باه میزان معینی استر  برای عملکرد درست فرد الزم است ولی استر  بسیار زیاد یا واکنش نامتناس  به آن میتواند ا

 جای بگذارد.

ه کنایم، مان میگذرد، اگر احسا  نگرانی و دلشاورغزوقتی ما تحت استر  قرار داریم، افکار، تصایر و احساسات بسیاری از م

 این افکار، تصاویر و احساسات ماهیت منفی خواهد داشت.

باا توجاه باه ای دازهو تا انا غلوش با توجه به نوع کارای هکه توسط افراد درک میشود، تا انداز استر  آورهای  ماهیت تجربه

 شرایط آن سازمان تعیین میشود.

 ین استر  جزئی از برخی حرفه هاست و بنظر میرسد پرسنل نظامی میزان استر  بیشتری را تحمل میکنند، هام چنا

ا در در زمانی که فرد آمادگی الزم را ندارد و در موقعیت نامناس  انجام میشود و یابخصوص آموزش و کس  علم 

هیم علمای مورد عالقه و توجه آموزش گیرندگان نیاشد و یا مربی و استاد تجربه الزم را در بیان مفااموضوعاتی که 

 نداشته باشد، موج  پیدایش استر  در فرد میشود.

 ئم آن و فرد آموزش دهنده )مربی یا استاد  بایستی آگاهی کامل از علل و عوامل ایجاد و تشدید استر  همچنین عال

   داشته باشد که بشرح زیر بیان میشود.رمهار استروشهای پیشگیری و 

 توانایی انسان برای تحمل استر  بستگی به فراوانی، شدت و نوع محرک تنش زا دارد.

  :تار  از  -4قدان خودمختاری، ف -3دگی، تعارض خانوا -2د، حکار بیش از  -1 عوامل خارجی موثر در استرس

ابع ماالی ناکاامی، من -7رهنگ، ف -6ی، ارض با عوامل خارجتعارضات بین فردی یا تع -5دست دادن شغل، 

 سالمت جسمی. -10جارب گذشته و ت -9و ارزشهای شخصی، ها نگرش -8

 استر  سه دسته عالئم جسمی، روانی و رفتاری دارد. عالیم اضطراب و استرس:

 :گی، ات خلقی و افسرداختالل تمرکز، تیرگی هشیاری، اختالل یادگیری، تحریک پذیری، نوسان عالئم روانی

 کاهش احترام به خود و گوشه گیری.

  :تنفسای  -2تپش قل ، درد جلوی قلیی و احسا  سنگینی در قفسه سینه ، )قلیی عروقی  -1عالئم جسمی

شکم، اسهال، ییوسات، لاش رفاتن ساردل، افازایش  گوارشی )نفخ -3)تنگی نفس و افزایش تعداد تنفس ، 

یا  ارزش، بیقاراری و رناگ پریادگی، اسکلتی )تعر -5ا  ادرار داشتن ، )احس تناسلی ادراری -4اشتها ، 

 بیخوابی، سردرد، درد پشت و احسا  خستگی .



 3 

 :خاتالل در قضااوت و ا -3تیاط بین فاردی، تعارض در ار -2صمیم گیری، تناتوانی در  -1 عالئم رفتاری

 کاهش کارآیی. -4خالقیت، 

ه عالئام را نیز هر دو دستای زیکی پیدا میکنند و برخی دیگر عالئم روانی و عدهیت به استر  عالئم جسمی و فینسبرخی افراد 

 نشان میدهند.

 همیات بسازاییاوز آن جلوگیری کرد و یا آن را مهار کرد رتأثیر استر  بسیار فراگیر است و اینکه بیاموزیم چگونه میتوان از ب

 مرین و مهارت دارند.نیاز به تدارد. مهارتهای کنترل و مهار استر  موثرند ولی 

 مهار استر  -2یشگیری از استر  و پ -1 دو روش کلی برای مقابله با استرس وجود دارد:

اگر یک موقعیت استر  آور در انسان این احسا  را بوجود آورد، بهتارین روشای کاه موجا   روش پیشگیری از استرس:

مان بخشاد کند و اصوالً فرد بایستی بخوبی زندگی خود را سارهایی از استر  میشود، فعالیتی است که وی را از آن منحرف می

 که استر  در آن به تعداد کافی و سازنده باشد، نه زیاد.

ا بانقش مربی یا استاد در پیشگیری، درک موقعیت شرکت کنندگان در امر آموزش و بیان مطال  بصاورت کااربردی و هماراه 

قااد را باشد و بایستی توانایی پاذیرش انتمی عمدتاً بصورت پرسش و پاسخمسائل شرکت دادن فعال افراد در جریان آموزش و 

 داشته و از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشد و بتواند کال  را اداره کند.

تیم، از بکار بردن روشهایی که بشود با بکار بردن آن، زمانی که در معرض تجربیات استر  آور قرار گارف روش مهار استرس:

 آن بکاهیم.اثرات 

 تر .بدون اسهای تجسم موقعیت -3نفس عمی ، ت -2رمیدگی عضالنی )ریالکسیشن ، آ -1 شود:می استرس با سه روش مهار

 د.در تفریح موج  اضطراب و اختالل در تمرکز حافظه میگردن طدر کار، بیکاری و افرا طبیخوابی، بی بندوباری، افرا

تقویات  و امیدوار بودن، پیاده روی روزانه و توجه کامل به امور موج  پرورش و هوای آزاد، ورزش، تنفس عمی ، خوش بینی

 حافظه و مهار استر  میشود.

 دکتر پرویز مظاهری          

 روانپزشک                                  

 

 




