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اهب ٍلتی . استزس، فی ًفسِ خطزًبن ًیست، ّز وس در سًذگی اّذاف، فؼبلیت ّب ٍ فزاس ٍ ًطیت ّبیی دارد

ّبی  ضوب هی تَاًیذ استزس غیزلبثل وٌتزل را تطخیع دّیذ ٍ اس راُ. ایٌْب اس حذ ثگذرًذ، خطزآفزیي هی ضًَذ

.رفغ آى هطلغ ضَیذ  

اس ایي . است افسزدگی استزس، ًمطِ ضزٍع اثتال ثِ.  .هی تَاًذ ثز سالهت خسن ٍ رٍح ضوب تأثیز ثگذارد استزس

. است دارای اّویت ًچِ را وِ ثزای وبّص ایي ػَاهل هی تَاًیذ اًدبم دّیذ،ضٌبخت ػَاهل استزس سا ٍ آ رٍ

د ٍ رفتي ، خبًِ ػَؼ وزدى، پیذاوزدى ضغل خذی اسدٍاج ، یب خذایی طالق ػشیشی ، ّزگًَِ ٍالؼِ ای ًظیز هزي

ثیوبری ّبی  ،ٍلبیؼی ّن ًظیز ثیزٍى رفتي فزسًذ اس خبًِ . تؼطیالت تمزیجبً استزس سیبدی ایدبد هی وٌٌذ ثِ

 ًگزاًی درثبرُ سزرسیذّب، هَفك ًجَدى در رلبثت در اًدبم یه وبر خبظ ًیش هوىي طَالًی هذت یب ًمع ػؿَ ،

  .ضَد احسبس خستگی ٍ اضىبل در خَاثیذى، ثزٍس ػالئن استزس، هثل ون طبلتی، تٌص است هَخت

 از رخی از وشاوٍ َای استرس عثارتىدب: 

 

 ثی حَغلگی ضذیذ .1

 حسبسیت ضذیذ ًسجت ثِ اًتمبد .2

 ثزٍس اختالل در خَاة .3

 ػالین تٌص ًظیز خَیذى ًبخي .4

 افشایص هػزف سیگبر ٍ الىل .5

 سَء ّبؾوِ .6

  توزوش ًذاضتي .7
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ایي وبر هی . الذام در وبستي استزس ّبی سیبى ثبر لجل اس آى وِ ثز سالهت ضوب تأثیز ثگذارًذ، ثسیبر هْن است

اگز احسبس هی وٌیذ وِ وبرّبیتبى سیبد  .تَاًذ هَخت وبّص خطزی ضَد وِ سالهت ضوب را تْذیذ هی وٌذ

ثِ هذت . اریذ والفِ هی ضَیذ، دست اس وبر ثىطیذ ٍ چٌذ ًفس آرام ثىطیذ تب آراهص خَد را ثبسیبثیذاست ٍ د

ایي رٍس . یه رٍس اس وبرّبی رٍساًِ ٍ اهَر خبًِ ٍ خبًَادگی ٍ ّزچِ وِ ثز ضوب فطبر ٍارد هی وٌذ، دست ثىطیذ

حسبس خَثی را ثزایتبى فزاّن هی را فمط ثِ اًدبم وبرّبیی اختػبظ دّیذ وِ هَخت آراهص ضوب هی ضَد ٍ ا

.آٍرد  

استرس پیامی است كٍ تٍ شما می گًید كٍ تاید مًاظة خًد تاشید ي تا حد 

.ممكه عًامل استرس زا را از زودگی خًد دير كىید  

 

 راَُای ترطرف كردن استرس 

 

 .در یه سهبى فمط یه وبر را اًدبم دّیذ تب فطبرّبی ٍارد ثز خَد را وبّص دّیذ .1

 .پیطٌْبدّبی دیگزاى در ووه ثِ خَد را ثپذیزیذ .2

 .تَاًبیی ّبی خَد را ثطٌبسیذ ٍ ثیص اس حذ اس خَد اًتظبر ًذاضتِ ثبضیذ .3

 .وبرّبیی را اًدبم دّیذ وِ ثزایتبى لذت ثخص ٍ ضبدی آفزیٌٌذ. ثب یه ًفز غحجت وٌیذ .4

 .ى ثز ثبلصًیزٍی خطن خَد را خبلی وٌیذ، هثالً ثب فزیبد سدى، خیغ وطیذى یب هطت سد .5

 .اس هَلؼیت ّبی پز استزس دٍری وٌیذ .6

سؼی وٌیذ اٍلبت خَد را ثب وسبًی ثگذراًیذ وِ هػبحجت ثب آًْب ثزایتبى لذت ثخص ثبضذ ٍ ًِ ثب وسبًی  .7

 .وِ اًتمبد وٌٌذُ ٍ خزدُ گیزًذ

ثزای ایي هٌظَر ثب  .آرام ًفس ثىطیذ، ثِ طَری وِ لسوت پبئیٌی ضـُص ّبی خَد را ثِ تحزن ٍاداریذ .8

 .پٌح ضوبرُ َّا را ٍارد ضطْب وٌیذ ٍ ثؼذ اس هىث وَتبّی ثب پٌح ضوبرُ َّا را اس ضطْب خبرج وٌیذ

 .تىٌیه ّبی آراهص ثخص را ثِ وبر ثزیذ .9



 .درثبرُ ًحَُ غلجِ ثز خطن خَد ثیطتز ثیبهَسیذ. یه ٍاوٌص ًسجت ثِ استزس، خطوگیي ضذى است .10

 

 

 

 استرس در محیط كار

استزسی وِ در هحیط وبر ثِ ضوب دست هی دّذ، دٍهیي ٍ ثشرگتزیي هطىل ضغلی است وِ سالهت ضوب را 

دچبر  وِ  هیلیَى اس افزاد ضبغل در اًگلستبى اظْبر داضتٌذ  ، ًین در یه تحمیك اًدبم ضذُ. تْذیذ هی وٌذ

 -م ثز چٌیي هسبیلی ثزچست اس آًدب وِ ٌَّس ُ. ّستٌذهطىالت رٍحی ٍ هسبیلی اس لجیل افسزدگی ٍ اؾطزاة 

رٍاًی هی سًٌذ، اغلت افزاد ضبغل اس درخَاست ووه اس دیگزاى رٍی گزداًٌذ، سیزا غبلجبً آًْب را افزادی ًبتَاى تلمی 

.هی وٌٌذ  

 

 وظیر در محیط كاری، مًقعیت َای زیادی َستىد كٍ مًجة استرس فرد می شًود ،: 

 

 خَیطبًٍذ ثَدى ثب ثزخی اس ّوىبراى .1

 ًىزدى هسئَلیي اس وبروٌبى خَدحوبیت  .2

 ًجَد هطبٍرُ ٍ ارتجبطبت .3

 دخبلت ّبی سیبدی در هسبیل ضخػی، اختوبػی ٍ سًذگی خبًَادگی .4



 حدن سیبد وبرّب یب ثیص اس اًذاسُ ون ثَدى وبر .5

 فطبر ثیص اس حذ ًبضی اس غیزٍالؼی ثَدى هْلت اًدبم وبرّب .6

 ُ اًدبم آًْب ًیستاًدبم وبرّبیی وِ ثسیبر هطىل اًذ ٍ یب لشٍم چٌذاًی ة .7

 ًذاضتي هْبرت وبفی در ًحَُ اًدبم وبر .8

 ضزایط ًبهطلَة وبری .9

 داضتي ضغلی وِ هتٌبست ثب ضوب ًجبضذ .10

 ًذاضتي اهٌیت ضغلی ٍ تزس اس ثیىبر ضذى .11

ٍلتی هزدم در هحیط وبری خَد در فطبر غیزلبثل تحول لزار گیزًذ، توبیل ثِ سخت وبر وزدى در آًْب ایدبد هی 

سیلِ فبغلِ آًچِ را وِ ثِ دست هی آٍرًذ ثب آًچِ وِ تػَر هی وٌٌذ ثبیذ ثِ دست ثیبٍرًذ، ون ضَد تب ثذیي ٍ

آًبى اس استفبدُ اٍلبت استزاحت وبری خَد غزف ًظز هی وٌٌذ ٍ در ًتیدِ اس ًیبسّبی ضخػی خَد غبفل . وٌٌذ

.هی ضًَذ  

 

 ريش َای زیر می تًاود در حل ایه مشكالت تٍ شما كمك كىد: 

 

وِ اهیي ضوبست، چِ در هحیط وبر ٍ چِ در ثیزٍى اس آى، درثبرُ آًچِ وِ هَخت استزس ضوب ثب وسی  .1

 .هی ضَد غحجت وٌیذ

 .ًتبیح هطبٍرُ یب حوبیت ّبیی را وِ اس ضوب هی ضَد، ثِ وبر ثٌذیذ .2

سبػبت همزر وبری را ثِ وبر پزداسیذ ٍ اس اٍلبت استزاحت ٍ رٍسّبی تؼطیل وِ حك ضوب است، استفبدُ  .3

 .وٌیذ

 .اگز هطغلِ وبری ضوب سیبد است، یه رٍس یب تؼطیالت پبیبى ّفتِ را ثِ استزاحت ثپزداسیذ .4

ثزای پزّیش اس گزفتبری ّبی سبػبت پز رفت ٍ آهذ یب ثزای ایي وِ اٍلبت ثیطتزی را ثب خبًَادُ ٍ فزسًذاى  .5

 .خَد ثبضیذ، اس سبػبت هٌبست ثزای ایي وبرّب استفبدُ وٌیذ

   .هٌبست، اس خَد هزالجت وٌیذ رصین غذاییثب ٍرسش ٍ .6

   .را ثِ وبر ثٌذیذ تىٌیه ّبی آراهص ثخص .7

 .هػزف سیگبر ٍ سبیز دارٍّبی هخذر را تزن وٌیذ .8
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 رفع استرس در محیط كار 

 

 .هحیط وبر خَد را راحت ٍ هتٌبست ثب ًیبسّبیتبى درست وٌیذ .1

ایي وبر ثِ ضوب ووه خَاّذ وزد تب خَد را اس تمبؾبّبی  اػتوبد ثِ ًفس خَد را تمَیت وٌیذ ، .2

 .غیزهؼمَالًِ ای وِ اس ضوب هی ضَد، حفظ وٌیذ

اگز هطىالت ضوب حل ًطذ، . درثبرُ هطىالت وبری خَد ثب سزپزست ثخص یب رئیس خَد غحجت وٌیذ .3

ى هزثَطٌذ، ثب لسوت وبرگشیٌی، ًوبیٌذُ غٌفی خَد یب دیگز هسئَلیٌی وِ ثِ ًَػی ثب هسبیل وبروٌب

 .غحجت وٌیذ

 .ثب ّوىبراى خَد هحتزهبًِ رفتبر وٌیذ، ّوبى گًَِ وِ اًتظبر داریذ دیگزاى ثب ضوب رفتبر وٌٌذ .4

اس سیبست ّبی ادارُ خَد درثبرُ ًحَُ ثزخَرد ثب ایدبد هشاحوت، سٍرگَیی ٍ یب تجؼیؽ، آگبّی داضتِ  .5

رهؼمَالًِ ثزخَرد وٌیذ ٍ یب چِ حوبیتی در ایي غَرت خَاّیذ داًست وِ چگًَِ ثب رفتبرّبی غی. ثبضیذ

 .اس ضوب خَاّذ ضذ
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