
 شغلی وخود مراقبتی استرس

استرس، نقطه شروع ابتال به افسردگی  است كه می تواند بر سالمت جسم و روح 

شما تأثیر بگذارد. از این رو شناخت عوامل استرس زا و آنچه را كه برای كاهش 

 انجام دهید،  دارای اهمیت است. این عوامل می توانید

استرس پیامی است كه به شما می گوید كه باید مواظب خود باشید و تا حد ممكن  

 انجام از ناشي استرس میزان اگر عوامل استرس زا را از زندگی خود دور كنید.اما

 در رفتاری و رواني ، جسماني اختالالت بروز باعث شود مجاز مقدار از کاربیش

   .دارد حوادث افزایش و سازماني وری کاهش بهره در زیادی تاثیر دهش شاغلین

 استرس در محیط كار

 مي رخ وقتي يــشغل استرس ، آمریکا شغلي سالمت و ایمني ملي انستیتو تعریف طبق

 .نباشد هماهنگي فرد وخواسته های ها قابلیت ها، توانایي با شغلي نیازهای که بین دهد

کنش متقابل بین شرایط کارو ویزگی های فردی شاغل دانست استرس شغلی را میتوان 

به گونه ای که خواسته های محیط کار بیش ازآن است که فرد بتواند از عهده آن بر 

  آید.

 تاثیر استرس بر بدن

فشارهاي رواني یا تنش، آژیري را در مغز به صدا در مي آورد كه پاسخ آن آماده 

اعصاب ناگهان تحریك شده و هورمون آزاد مي  كردن بدن براي دفاع است . دستگاه

واس بدن دقیق تر، نبض سریع تر، تنفس عمیق تر و ماهیچه ها منقبض تر ــكند تا ح

شوند . این پاسخ ها )گاهي پاسخ جنگ یا گریز خوانده مي شود( مهم هستند زیرا به 

 .ما كمك مي كنند تا دربرابر موقعیت هاي تهدیدآمیز به دفاع برخیزیم
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 خواب بهتر

استرس باعث می شود ما کمتر از آنچه نیاز داریم بخوابیم و به هنگام خوابیدن ، 

خواب بدی داشته باشیم . پس برای بهبود کیفیت خوابتان ، قبل از رفتن به رختخواب 

آرامش کسب کنید. سعی کنید فکر خود را بر روی یک موضوع متمرکز کنید و 

 خواب آرامی را تجربه کنید. 

 تخاب سرگرمی های جدیدان

فعالیتی را انتخاب کنید که از آن واقعاً لذت می برید ؛ زیرا این عمل گامی است برای 

 مقابله با استرس. این سرگرمی ضمناً می تواند باعث باال بردن اعتماد به نفس شود. 

 کاهش عادت های غذایی نامناسب

مختلف مناسب تری را یک رژیم غذایی سنجیده و متعادل را بپذیرید. غذاهای 

جایگزین غذاهای حاضری کنید . از غذاهای پر چربی مثل گوشت ، پنیر و تخم مرغ 

پرهیز کنید . از روغن زیتون یا روغن آفتابگردان برای پخت و پز استفاده کرده ، 

بهتر آن است که در غذا به ه جای سرخ کردن ، بخار پز کنید .سعی کنید غذا را ب

استفاده نمایید. با جایگزین کردن آب یا آب میوه به جای قهوه یا جای گوشت از سویا 

لیوان آب  8چای از ورود روزانه ی کافیین به بدن جلوگیری کنید و هر روز حداقل 

   بنوشید.
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نباشید، وقتی به خانه رسیدید ، قبل از رفتن به رختخواب و خوابیدن ، یک فنجان 

 چای گیاهی آرام بخش بنوشید.

 یادگیری آسوده سازی

ساده ای نیست، بلکه شیوه ای است که می توان آن را رسیدن به آرامش کامل کار 

خیلی زود آموخت . پس زمان مناسبی را برای یادگیری چند درس اختصاص دهید و 

سپس دریابید که لذت بردن از دوره آرامش در حد فاصل امور روزمره پرمشغله شما 

 ، خیلی لذت بخش است.

  

 

 یادگیری تمرکز فکر

تمرکز فکر قرنهاست که برای از بین بردن استرس به کار می رود . چهار زانو ، 

با ستون فقرات صاف ، دستها روی ران ، به گونه ای که کف دستها رو به باال باشد 

بر روی زمین بنشینید. چشمان خود را ببندید و به دم و بازدم توجه کنید. آرام و مطلع 

بنشینید؛ بعد از مدتی احساس می کنید که استرس  از وضعیت بدن به مدت چند دقیقه

 کم کم از بین می رود.

 

 

اگر تنش كوتاه مدت باشد یا به ندرت رخ دهد با خطر كمي همراه است ، اما هنگامیكه 

ال قرار مي گیرد . ــموقعیت هاي تنش زا رفع نمي شوند، بدن دایم در وضعیت فع

وانایي بدن براي ترمیم و دفاع از خود به سرانجام خستگي یا آسیب به جا مي ماند و ت

طور جدي مختل مي شود. نتیجه این وضعیت، افزایش خطر آسیب یا بیماري ا ست 

 . 

وجب استرس فرد می ـــاری، موقعیت های زیادی هستند كه مــدر محیط ك

 شوند، نظیر:

 خویشاوند بودن با برخی از همكاران -1

 خودحمایت نكردن مسئولین از كاركنان  -2

 نبود مشاوره و ارتباطات -3

 دخالت های زیادی در مسایل شخصی، اجتماعی و زندگی خانوادگی -4

 حجم زیاد كارها یا بیش از اندازه كم بودن كار -5

 فشار بیش از حد ناشی از غیرواقعی بودن مهلت انجام كارها -6

 ها نیستانجام كارهایی كه بسیار مشكل اند و یا لزوم چندانی به انجام آن -7

 نداشتن مهارت كافی در نحوه انجام كار -8

 شرایط نامطلوب كاری -9

 داشتن شغلی كه متناسب با شما نباشد -10

 نداشتن امنیت شغلی و ترس از بیكار شدن -11
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 تشخیص عالیم

تنها یك عالمت خاص برای تشخیص استرس وجود ندارد . بدین معنا كه مبتالیان به 

آرام و خونسرد ، هر دو ممكن است به یك اندازه با بیماری و یا زیاده استرس و افراد 

روی در مصرف سیگار روبرو شوند. عامل مشترك موجود در مبتالیان به استرس 

 .، بروز یك سری عالیم است

 عالیم جسمی

برخی عالیم جسمی استرس مانند فشار خون یا بیماری قلبی می تواند سالمت انسان 

ه بی ــعالیم جسمی ضعیف تری نیز وجود دارد كه از جمله می توان برا تهدید كند. 

خوابی، احساس خستگی دایم ، سردرد ، جوش های صورت ، اختالالت گوارشی ، 

 زخم ، قولنج ، بی اشتهایی ، پرخوری و گرفتگی عضالنی اشاره كرد. 

 

 عالیم عاطفی

انی و شدید ، یأس ، عالیم عاطفی استرس شامل تندخویی كلی ، اضطراب های ناگه

عدم تمایل به مزاح و شوخی و ناتوانی در تمركز روی ساده ترین كارهای 

پاسخ های عاطفی غیر عادی و تغییرات رفتاری ، كلید تشخیص میزان .است ·روزمره

 استرس در خود و دیگران است .

 

 توجه داشته باشید که:

بگذارید خانواده بدانند که گذراندن تعطیالت با آنها برای شما با ارزش است و به 

دوستان نشان دهید که بیش از این ارزش دارند که فقط برای چند ساعت کوتاه در ماه 

 در کنار آنها باشید . 

 استرس بدون برنامه ریزی یک روز

ییرات ، ما را تحت فشار دنیا سریع تر از همیشه در حال تغییر است و سرعت این تغ

 –بی سابقه ای می گذارد. پس مهم است که به طور مرتب کارهای ثابتی انجام دهیم 

یعنی فعالیت های مطمئنی مانند دوچرخه سواری ، کتاب خوانی ، آب دادن گیاهان ، 

این کارها به ما آرامش می  -شستن ماشین و یا تماشای یک برنامه طنز از تلویزیون 

 را متقاعد می کند که در جهان همه چیز به خوبی می گذرد. دهد و ما 

 ورزش کردن

ورزش کردن یکی از مؤثرترین راه های مقابله با استرس است. بنابراین با انتخاب 

ورزش انفرادی مورد عالقه خود ، باعث افزایش نیرو و توانایی خود جهت غلبه بر 

 استرس خواهید شد.

 بی خبری

در  خواندن روزنامه یا تماشای اخبار تلویزیون مقاومت کنید .در برابر وسوسه ی 

درمان استرس ، بی خبری بهترین شیوه درمان است . یکی از مشخصه های اصلی 

 .برنامه های مقابله با استرس ، بی خبری از اخبار سایر نقاط دنیاست

 شب 

طور که  با حوصله یک دوش بگیرید و با روغن بدن ، تن خود را نرم کنید. همان

مشغول آماده شدن برای صرف شام هستید ) درمنزل وهمراه خانواده ، یا درخانه ی 

  یقی گوش دهید . تاکسی بگیرید و نگران وقتـــــدوستان و اقوام و ... ( به موس
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 با این تمرین ها می توانید بر استرس غلبه کنید.

 انجام تمرین در خانه

بر زندگی خانوادگی نیز تأثیر می گذارد و اغلب اثر استرس محیط کار به طور مسلم 

زیان آوری بر خانواده و دوستان نیز خواهد داشت. پس بیاموزیم که ساعاتی را دست 

 از کار کشیده ، استراحت کنیم و به عالیق خود بپردازیم .

 دست کشیدن از کار برای مدتی

بر زندگی خانوادگی و بردن استرس از محیط کار به منزل و بالعکس ، اثر مخربی 

حرفه ای فرد دارد. این دو می توانند با هم چرخه خطرناکی را به وجود آورند که 

گریزی از آن نیست . پس به خاطر داشته باشید که برای کاهش استرس باید ساعاتی 

 را به خود استراحت دهیم.

 

 اختصاص دادن زمانی خاص برای دیگران

رس در خانه ، اختصاص دادن زمانی برای بررسی اولین قدم برای کاهش میزان است

 موضوعات خانوادگی است.

 توجه داشته باشید که:

خانواده ، دوستان و همكاران، با توجه و دقت به رفتار و حركات فرد ، به راحتی  

سرگرمی ها و عالیق مناسب  . می توانند از وجود استرس و میزان آن آگاه شوند

افراد و كاهش استرس می شوند. همانگونه كه از دست دادن ناگهانی موجب بهبود حال 

 شخص یا وسیله مورد عالقه موجب وخامت حال افراد و افزایش استرس میشود.

 استرس عالیم رفتاری

بسیاری از مردم برای رهایی موقتی از استرس به پرخوری ، سیگار كشیدن و یا 

فردی را كه به طور تفریحی سیگار وقت گذرانی روی می آورند. استرس می تواند 

 می كشیده است ، به سیگاری حرفه ای تبدیل كند. 

 اندازه گیری استرس در افراد

استرس در افراد را می توان تا حدی با چیزهایی مانند تپش قلب و میزان تولید 

آدرنالین سنجید ، اما میزان ناهماهنگی افراد با شرایط جسمی معمولشان نیز در این 

ابی نقش دارد.از طرفی پاسخ افراد به استرس متفاوت است. در بعضی افراد ، ارزی

استرس خود را به صورت وحشت و آشفتگی ، سردرد یا مشكالت شكمی و مزاجی 

نشان می دهد ، اما سایر افراد ممكن است دچار بی خوابی یا عدم اعتماد به نفس 

 متفاوت است.  شوند. همچنین میزان پاسخ به استرس در مردان و زنان

 

 خودمراقبتی استرس در محیط كار

 روش های زیر می تواند در حل این مشكالت به شما كمك كند:

 

 

 بررسی چرخه های استرس
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هرگاه اوقات پر مشغله خود را طی سال بررسی كردید و حجم كاری روزانه خود را 

چرخه های استرس روزانه برای یك ماه ، هفته و .... ثبت كردید، آن را مرور كنید تا 

، ماهانه و ساالنه خود را مشخص كنید.جدولی از چرخه های روزانه و ساالنه استرس 

 تهیه كنید و از آن برای برنامه ریزی الگوی استرس منظم در آینده استفاده كنید .

 كنترل زمان

یكی از عالیم اصلی استرس در محیط كار این است كه احساس كنیم برای انجام 

های ضروری وقت الزم را نداریم. با یك برنامه ریزی دقیق و ساده می توان به كار

 امور كاری سازمان دهی مناسب داد.

 اولویت بندی اهداف

برای كنترل بهتر زمان ، شما باید ابتدا كار را با ارزیابی اهداف كلی در زندگی آغاز 

خود را شناختید ، كنید. چه چیزی را می خواهید به دست آورید؟ پس هر گاه هدف 

اولویت های بلند مدت خود را مشخص كنید و كار خود را به تناسب آن برنامه ریزی 

 كنید.

 برنامه ریزی كارها

. در پایان هر روز كاری ،  Cو A ،Bكار خود را به سه دسته اصلی تقسیم كنید:

د رای متنوع كردن روز خوــكارهای مربوط به روز بعدی را برنامه ریزی كنید. ب

خود را ، با گزیده  BوAو فرار از فشارهای دایمی كارهای مهم ، كارهای مهم گروه 

 انجام دهید. Cای از كارهای گروه

 

 

 مشاهده استرس در دیگران

استرس می تواند مسری باشد بنابراین باید قبل از اینكه همكاران شما را آلوده كند، 

عالیم هشدار دهنده شایع استرس توجه كنید بیاموزید كه به  آن را تشخیص دهید . پس

 ، به طوری كه برای تصمیم گیری چگونگی واكنش وقت داشته باشید.

 تشخیص استرس در دیگران

بهترین راه تشخیص استرس در دیگران ، شناسایی آن در رفتار آنهاست. تفاوت بین 

یا حتی بدتر یك روز بد و عالمت استرس وقتی است كه رفتار غیر طبیعی ادامه یابد 

شود. برای مثال یك مرد وقت شناس كم كم دیر می آید، زنی كه شنونده خوبی بوده ، 

 از برخورد رو در رو اجتناب می كند .

همكاران ممكن است بتوانند درباره چگونگی تشخیص و كنترل استرس درون •       
رین روش را یك سیستم ، به شما  كمك كنند. پس با یكدیگر همفكری كنید ، تا بهت

 برای كاهش اضطراب انتخاب كنید.

میزان باالی استرس افراد بسیار مسری است، پس سعی كنید روش معقولی •       
 برای آرام كردن همكاران خود به كار ببرید.

بهترین راه ِكمك به همكار دچار استرس ، این است كه پیشنهاد كنیم حین انجام •       
 ت كند یا برای كسب آرامش چند روز مرخصی بگیرد. كار چند دقیقه ای استراح

 حمایت از دیگران

گاهی اوقات شما باید از افرادی كه تحت شرایط پر استرس قرار دارند ، حمایت كنید. 

پس شیوه مالیم و منطقی را در پیش گرفته و درباره مشكالتی كه افراد تجربه كرده 

آنان را مشخص كنید ؛ دریابید كه چه كمكی برای  علل استرس اند ، صحبت كنید و

 آنها مفیدتر است .

 

 10 5 یاد بگیریم " نه" بگوییم
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برای بعضی افراد گفتن كلمه "نه" مشكل است . آنها می ترسند كه این كلمه باعث 

توهین به دیگران شود، یا امنیت شغل آنها را به خطر بیندازد. به یاد داشته باشید كه 

تمرین قبول كردن كاری كه نمی توانید انجام دهید ، ممكن است به شما صدمه بزند . 

 آسوده سازی

رس هستید ، تمام عضالت بدنتان سفت می شود و حالت طبیعی وقتی شما تحت است

آن تغییر می می كند؛ پس وقتی مشغول كار هستید ، سعی كنید به بدن خود استراحت 

دهید ، طوری كه بتوانید از كشیدگی عضالت بكاهید و آثار مخرب پاسخ جسم به 

 استرس را از بین ببرید.

 آسوده سازی هنگام كار

های پیاپی پشت میز یا در یك جلسه طوالنی می نشینید ، كشش وقتی شما ساعت 

عضالت در قسمت فوقانی بدن بخصوص در نواحی گردن و شانه ها ایجاد می شود 

كه باعث درد عضالت می شود . پس در طول روز تمرینات ساده ای انجام دهید كه 

 باعث آسوده سازی ، از بین رفتن كشیدگی عضالت و بازگشت انرژی شود.

با شل كردن یقه  یا روسری خود آغاز كنید و سپس بند كفش های خود را باز كنید • 

 یا كفش های خود را درآورید.

هر دو ساعت یك بار این تمرینات را تكرار كنید ، منتظر نباشید تا احساس استرس • 

و كشیدگی عضالتی پیدا كنید . به یاد داشته باشید كه پیشگیری استرس ، راحت تر 

 درمان آن است.از 

 

 مشاهده استرس در دیگران

 

 

اهداف به مرور زمان تغییر می كنند. وقتی این اهداف دچار تغییر می شوند، •   
 اولویت بندی شما نیز تغییر خواهد كرد.

لیست كاری همیشه ثابت نمی ماند. یك بحران ناگهانی در محیط كار یا خانه ، •      
 كارها را تغییر خواهد داد. این فهرست و تقدم و تأخر

شك و دودلی باعث اتالف وقت می شود، اما یك تصمیم نادرست شتابزده در •       
 بلندمدت ، باعث ایجاد استرس بیشتر می شود .

 تقسیم كردن وقت

برای این كه بتوانید از وقت خود به بهترین نحو استفاده كنید و از استرس خود بكاهید 

واهید انجام دهید نگاهی بیندازید و وقت مناسبی را به آن ،به كارهایی كه می خ

را هنگام  Aاختصاص دهید. در صورت امكان ، یك یا چندتا از كارهای مهم گروه

 صبح انجام دهید تا تمام روز از اندیشیدن به آنها تحت فشار نباشید.

 كنترل اطالعات

ا در كار ، و كاهش استمرار مكاتبات و جریان اطالعات ، باعث بهبود كارایی شم

استرس می شود. همچنین یك ارتباط خوب ، دیگران را تشویق می كند كه آنها نیز 

 نسبت به امور شما سرعت عمل به خرج دهند.
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 به دست آوردن تعادل درونی 

نمی توان همواره اتفاقات را كنترل كرد ، اما می توان بهترین واكنش را نشان داد. 

مناسب به حوادث محیط كار ، مهارتی اصلی برای مبارزه با یادگیری دادن پاسخ 

  استرس است.

 اصالح رفتار

الگوهای رفتاری كه به طور عمیق ریشه در ضمیر نیمه هشیار ما دارند، اغلب در 

زمان استرس ظاهر می شوند ، حتی اگر برای محیط كار مناسب نباشد؛  . پس 

ه احساسات ناخوشایند ، بر رفتار نامناسب خویشتن داری را بیاموزید و با تحلیل هرگون

خود تسلط یابید و سعی كنید ریشه ی مشكل را شناخته و آن را حتی االمكان كنترل 

 كنید.

 مناسب كردن معیار

یكی از علل رایج استرس ، احساس گناه به خاطر انجام دادن یا انجام ندادن عملی در 

كامل نیست . بنابراین انتظار زیادی محیط كار است. به یاد داشته باشید كه هیچ كس 

از خود نداشته باشید ؛ اشتباه خود را پیدا كرده ، آن را تصحیح كنید و از تكرار آن 

 بپرهیزید. 

 

 

 كنترل عصبانیت

به دست آوردن تعادل درونی رابطه زیادی با كنترل عصبانیت دارد. عصبانیت یك 

حس بازدارنده است كه حاالت جسمی قابل مالحظه ای ایجاد می كند؛ مانند : افزایش 

 ضربان قلب و فشار خون . 

 مثبت فكر كردن

 برای به دست آوردن آرامش در محیط كار ، بیاموزید كه مثبت فكر كنید. یك نگاه

مثبت ، و توانایی حفظ آرامش تحت فشار زیاد باعث می شود كه بتوانید به همكاران 

خود پاسخ مثبت دهید و در عوض ، این كار باعث كاهش استرس در گروه شما یا 

 محیط كاری شما می شود . 
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 شغلی وخود مراقبتی استرس



 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی گیالن

 شهریور 17 پژوهشی  مرکز آموزشی درمانی

 

 

 

 

 

 استرس شغلی و خود مراقبتی
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