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 مهارت مقابله با استرس
 

 نام کتاب : مهارت مقابله با استرس

 گردآورنده : راضیه سلطانی                               نویسنده : ربابه نوری

 

 ماهیت استرس :

باید بدانیم استرس به معنی اضطراب، دلشوره و نگرانی نیستت بلهته استترس یعنتی دوبتاره ستادگار دتدا شترد بتا دترای  و           

 ت های جدید. هر جا که تغییری در دندگی روی دهد ما با یک استرس روبه رو هستیم .موقعی

 انواع استرس :

 الف( طبقه بندی استرس ها اد نظر ددت و شراوانی 

 بعضی اتفاقات، تغییر بسیار ددید و عظیمی در دندگی ایجاد می کند مثل دلزله  استرس شاجعه آمیز )ددید(  -1

 دشات ، ... .، جنگ ، آتش سودی ، تصا

این استرس ها در دندگی همة انساا ها رخ می دهد و معموالً همته اشتراد در طتی     استرس های معمول دندگی  -2

 دندگی خود این استرس ها را تجربه می کنند اصل ادتغال، امتحاا، اددواج، سوگوار ددا ، ... .

دارند ولی بته تعتداد بستیار شتراواا در     این استرس ها ددت بسیار کمی  استرس های خرد یا میهرو استرس ها  -3

معطل ددا در صف اتوبوس ، دیر رسیدا به کالس، ندادتن محتل خلتوت بترای درس     دندگی رخ می دهند

 خواند .... 

 ب ( طبقه بندی استرس ها اد نظر کیفیت:

 قبول ددا در دانشگاه ، یاشتن دغل ، بچه دار ددا، ترشیع ، ...  استرس های مثبت  -1

 طالق ، بیماری ، اشت تحصیلی، مشهالت خانوادگی  س های منفی استر-2

 نیز می تواا استرس ها را طبقه بندی کرد :ج( اد نظر مدت 

یک بحراا مالی موقت ، ابتال به یک بیماری مثل آپانتیس، یک مشاجره بتا راننتدت تاکستی     استرس های کوتاه مدت  -1

 ... ، 

 ابتال به یک بیماری مزمن مانند شلج ، بدههاری و مشهل مالی طوالنی مدت ،  استرس های مزمن یا طوالنی مدت  -2

 نحوه تأثیر گذاری استرس :

 اشزایش ششار خوا   ، اشزایش سرعت تفس ، اشزایش خوا در دست و پا ،  کندی گوارش ،   اشزایش قند خوا 

 ،  اشزایش ضرباا قلب،  لخته ددا خوا 

 اثرات روانی استرس :

 خودکشی ،  شرار اد منزل ،  بزههاری و بی بند و باری اعتیاد ، 

 منابع استرس :

 مانند هر نوع عفونت ، سوختگی ،  بیماری ، تب و ...  عوامل بدنی و جسمانی  -1

 در بدست آوردا معدل باال برای دانش آمود و...  رقابت ها  -2

 محرومیت های مادی و غیر مادی و ...  ناکامی ها و محرومیت ها  -3
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مانند دانش آمودی که انتظار دارد در کنهور شقت  در ردتتة بتاال و در     رها و عقاید ومر انتظارات نگرش ها باو -4

 یک دانشگاه درجه یک قبول دود و جز این هدف دیگری ندارد .

 الف  ، ب  دخصیت  -5

تیزه جتو، متال    دخصیت الف : اشرادی  دارای ویژگی هایی به این صورت که به دماا حساس اند ، عصبانی اند و ست 

 اردش خود را شعالیت و کارداا می دانند، کمال گرا، انتظارات دیادی اد خود دارند ، ..

دخصیت ب : اشرادی خوا سرد، اوقاتی  برای استتراحت، حساستیت دیتادی بته دمتاا دارنتد و هتر وقتت بته مشتهلی           

 بربخورند به صورت سادگارانه و واقع بینانه به حل آا می پردادند .. 

مانند دانش آمودی که باید اد بین دو وضعیت رشتن به یک میهمانی و مطالعة دروس بترای کنهتور    تعارض ها  -6

 یک مورد را انتخاب کند .

 ششار جامعه برای مدر  تحصیلی، برای خانه و .. ششار ها  -7

 مهارت مقابله :

س را اد میاا بردارد ، برطرف کند، یا به حتداقل  منظور اد مقابله ،کودش ها و تالش هایی است که شرد انجام میدهد تا استر

 برساند و یا تحمل کند .

مقابله گاه به صورت انجام کار ، شعالیت و اقدام خاصی است و گاه به صورت انجام شعالیت های ذهن و دروا روانی است . 

 اا مدار مقابله های هیج -2مقابله های مسأله مدار  -1به این ترتیب دو نوع مقابله وجود دارد 

در مقابله های مسأله مدار شرد سعی می کند کاری انجام دهد تا استرس را اد میاا بردارد، کتاهش   مقابله های مسأله مدار 

 دهد یا  آا را تحمل کند. مانند اقدام به عمل نمودا، راهنمایی گرشتن، مطالعه کردا .

شقت  ستعی میهنتد ختود را آرام ستادد و نتاراحتی ختود را        شرد کار خاصی انجام نمی دهد بلهته   مقابله های هیجاا مدار

گفتگوی درونی مانند دلداری دادا به خود ، توکل ، صتبر ،  مثبتت اندیشتی ، مقابلته هتای       –کاهش دهد . مثل دعا، نیایش 

 متی دتود   انواعی اد مقابله های هیجاا مدارند ولی به لحاظ اهمیتی که دارند در اینجا بر آنها تأکیتد   معنوی  –مذهبی 

 نذر کردا، دعا کردا ، قربانی کردا ، توکل ، خیرات کردا، ... 

 دددی کردا ، خود کشی ،شرار اد منزل  مقابله های مسأله مدار ناسالم 

 اعتیاد ، خشونت ، دست اد کودش و تالش بر دادتن ،... مقابله های هیجاا مدار ناسالم 

 مقاومت در برابر استرس : 

 مراقب تغذیه خود بادید   -2   خوابید  به انداده کاشی ب -1

 در طول رود دماا هایی را برای استراحت در نظر بگیرید. -3

 اد تنفس دهمی و آرام سادی عضالنی کمک بگیرید . -5وردش کنید                       -4

 دمانی برای اوقات شراغت خود در نظر بگیرید . -6

 دادتن برنامه ریزی مشخص و رو دن  -7

 دادتن دیدگاه مثبت به دندگی  -8

 اشزایش ارتباطات و معادرات اجتماعی  -9

 دادتن اهداف رودن و مشخص   -11

 کاهش انتظارات خود اد دندگی  -11

 
 


