
 پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان زنجاندانشگاه علوم                                            

 معاونت بهداشت     
 

 چگونه مي توانم استرس را كنترل كنم ؟

شمابا ایجاد تغييرات مثبت در شيوه زندگي خودتان ،مي توانيد قلب سالم تري داشته باشييد   برخيي از اايراد بيه  

ب بروز مشكالت بعضي از شرایط به گونه اي پاسخ مي دهند كه سب

سالمتي در آنهيا ميي شيود، در نتيجيه ممكي  اسيت كنتير  بهتير 

احساسات كمك كننده باشد   براي مثا  اردي كه در شرایط دشيوار 

احساس اشار مي كند، ممك  است شروع به سيگار كشيدن نماید یا 

مصرف آن را تشدید نماید ، زیاد غذا بخورد و وزن وي اازایش یابد   

 هاي رضایت بخش تر پاسخ به اشار رواني ،در حفظ سالمتي شما كمك كننده است پيداكردن راه

 

 استرس چيست ؟

استرس پاسخ بدن شما به تغييرات است وامري بسيار اردي مي باشد  حالتي كه سبب بروز استرس در یيك ايرد 

راننيدگي احسياس مي شود، ممك  است در ارد دیگر استرس زا نباشد   براي مثا  یك ارد ممك  است هنگيا  

اشار و سفتي بدن نماید   ارد دیگري ممك  است در هنگا  رانندگي، احساس لذت و آرامش نماید   برخي چيزها 

 كه سبب ایجاد ترس در برخي ازااراد مي شوند مانند باالرات  از كوه ،ممك  است در سایری  لذت بخش باشد   

 چرا كه ااراد با یكدیگر متفاوت هستند    است«  استرس زا»یا « بد»هيچ راهي وجود ندارد كه بگویيم یك چيز 

  صحبت كردن در یك جمع یا مشاهده از نزدیيك یيك مسيابفه اوتبيا  ميي توانيد يستندالبته همه استرسها بد ن

استرس زا باشد اما مي تواند سرگر  كننده هم باشد   ممك  است زندگي بدون استرس خسته كننده باشد   نكتيه 

است كه استرس به شكل مطلوبي كنتر  شود چرا كه ممك  است پاسخ هاي غير سالم به آن، منجير  كليدي ای 

 به بروز مشكالت سالمتي در برخي از ااراد شود  

 



 استرس سبب مي شود كه شما چه احساسي داشته باشيد ؟

   ممك  است سبب احساس ترس ، عصبانيت ، هيجان یا افدان دوست و یاور در شما شود 

 است سبب شود كه به سختي به خواب بروید  ممك   

   ممك  است سبب درد در سر ، گردن ، اك و پشت شما شود 

  دخانيات و مشروبات الكلي، پرخوري یا سو مصرف دارو شود   مصرفممك  است منجر به عاداتي چون 

  ممك  است شما هيچ گاه آنرا حس نكنيد اما بدن شما از آن رنج ببرد 

 

 وانم با استرس كنار بيايم ؟چگونه من مي ت

حوادث بيروني )مانند مشكالت شما با رئيستان، آماده شدن یا نگراني براي عروسي ارزندتان ( مي توانيد ناراحيت 

بلكيه واكينش داخليي شيما بيه  استكننده باشد   اما به خاطر داشته باشيد كه ای  نيروي خارجي نيست كه مهم 

مامي حوادث خارجي زندگي خود را كنتر  كنييدولي ميي توانييد رون كنتير  اهميت دارد   شما نمي توانيد ت،آن

 احساسي و رواني آن ها را تغيير دهيد  در اینجا برخي از راه هاي مطلوب كنار آمدن با آنها ذكر شده اند:

 51  دقيفه در روز را به آرامي و ساكت بنشينيد، عميفا نفس بكشيد و در مورد یك تصيویر آراميش  02تا

 اكر كنيد    بخش

  سعي كنيد چيزهایي راكه نمي توانيد تغيير بدهيد را بپذیرید   ضروري نيست كيه شيما هميه مشيكالت

 زندگي خود را حل كنيد  در مورد مشكالت خود صحبت كنيد و به جاي شرایط بد به موارد خوب اكر كنيد  

   به طور منظم در اعاليت هاي جسماني شركت كنيد   آنچه را كه از آن لذت مي برید انجا  دهييد   قيد

زدن، شنا ، دوچرخه سواري یا دویدن به منظور اعاليت عضالت بزرگ مناسب مي باشند  خارج نمودن تنش هيا از 

 بدنتان سبب مي شود كه احساس بهتري داشته باشيد  

 الكل مصرف نكنيد  در صورت پيروي از سایر ادیان الهيي مصيرف الكيل را مطابق دستور صریح اسال  

 محدود كنيد  بيش از حد غذا نخورید و سيگار نكشيد  

 



 چگونه مي توانم زندگي آرامتري داشته باشم ؟

  در مورد چيزهایي كه ممك  است شما را ناراحت كنند، اكر نكنيد   از برخي چيزها اجتناب كنييد   ميثال

تري را با اارادیكه شما را ناراحت مي كنند، سپري كنيد و یا از رانندگي در ساعات اوج تراايك پرهيز كنيد وقت كم

  

  در مورد مشكالت اكر كنيد و سعي كنيد آنها را حل كنيد   شيما ميي توانييد بيا رئييس خيود در ميورد

مي كند با وي صحبت كنيد و همسایه براي شما مزاحمت ایجاد سرو صداي مشكالت محل كار صحبت كنيد، اگر 

 زماني كه كارتان زیاد است از كسي كمك بگيرید   

   رون مواجهه با شرایط دشوار را تغيير دهيد   مثبت باشيد و نه منفي 

  زیاد اكر نكنيد  جهت انجا  امور به خودتان وقت بيشتري بدهيد  «  نه»یاد بگيرید كه بگویيد 

 

 


