


مفهوم استرس
واژه استرس از لغت التین”Stringer”  گرفته  ده ه “ سهتت ”به  عنیه
.  است

 هلی استرس یک واکیش تطبیق  به  یهک ملعهی بیرواه  اسهت که   یلعه
ر  ه  فیزیولوژیک ، رفتلری، دیلخت  و روان دیلخت  زیلدی بهرای ههر فهرد د

.دادت ، فرد را از حللت ملدی خلرج ع  کی 

 اسهت استرس در عفهوم ج ی  آن، عنتقه ،   ر هلاس سلی   زدک اتریش
به ن دهیلیلی ، ههیه  و مهل ف -استرس بیلاگر مکهس النللههلی فیزیکه 

درعقلبی رویه اد ههل و عوینیهت ههلی وحشهتتیلج، هیوهلن آور، خطراهلج و 
.  حسلس است



مفهوم استرس و سازگاری

:تعاریف مختلف استرس 
“  سختی”به معنی ”Stringer”واژه استرس از لغت التین

.  گرفته شده است
، تجربه مي فيزیكي ، ذهني و عاطفي كه در نتيجه تغييرات و نيازهای زندگي فردواكنشهای •

شوند

ه نتيجه ی یک شكل ميگيرد؛ بدین معني كپاسخي انطباقي كه تحت تأثير ویژگي های فردی •

رانسان عمل ، وضعيت ، یا رخداد خارجي است كه تقاضاهای ویژه جسماني یا روان شناختي را ب

تحميل مي كند 



تعریف استرس

کهتاس(بیرونی)محیطیعاملیکبهتطبیقیواکنشیک•
تیشناخروانوشناختی،رفتاری،فیزیولوژیکپیامدهای

نرمالحالتازرافرد،داشتهپیدرفردهربرایزیادی
.کندمیخارج



است نه خود آن عامل( واقعه، کنش یا موقعیت)استرس واکنش تطبیقی به یک عامل 

ای خاا  استرس انرژی زیادی را از فرد می گیرد یا ایجاد میکند ؛ بنابراین در وقایع و موقعیت ه

.اتفاق می افتد نه در هر موقعیت معمولی و متداول

ولوژیاک و فیزی)هر فرد خاصی استرس را به طور متفاوتی تجربه می کند ، یعنی تفاوت های فارد 

.تأثیر استرس را تعدیل می کند ( روان شناختی

ته استرس فرد را ممکن است از حالت نرمال خارج  کند و فرد نتواند کارکرد معمول خود را داشا

.باشد 

منظور از عامل محیطی ، استرس زاها هستند که موجب استرس می شوند 

. داشتن یک زندگی بدون استرس یک تفکر رویایی است 

استرسنكات مهم در تعریف 



مفهوم استرس

 پدر استرس:  «سلیه( هانز)هانس»پزشک اتریشي

بدن به عكس العمل غير مشخص: از نظر هانس سليه استرس تعریف

(محرک های دروني یا بيروني)هر نوع محرک یا بار اضافه  

 استرسور: عامل ایجاد استرس

 هر دو میی وواننیب  یه خاسی های منفیو مثبتدر نظر وی وقایع

.منجر شونب مضریا مفیباسترسی 



منشاء استرس

آلودگی هوا،سر و صدا،روشنائی،گرما ، 
....سرما،میکروارگانیسم ها ،داروها، بیماریها و 

عوامل روانی

از دست دادن ،ترس ها

عوامل اجتماعی و فرهنگی

مهاجرت،مسافرت،آداب و رسوم



عوامل ایجاد 

استرس از 

دیدگاه فریمن

Deprivation

Stress of 
excess

Stress of 
change

Stress of 
intolerance



:فشارهای محروميت زا
آب،غذا،اكسيژن،محبت:كمبود فاكتورهای اوليه برای سالمتي انسان 

:فشارهای بيش از حد
یگرما و سرمای زیاد،تغذیه بيش از حد،سر و صدای زیاد،افراط در روابط فرد

:فشارهای ناشي از تغيير و تحول
تغيير در سبک زندگي،تغيير شغل ، تولد نوزاد

:فشار ناشي از عدم تحمل 
حساسيت شيميائي یا غذائي،مهاجرت



تقسیم استرسورها بر حسب دوره تداوم

حلد و کوتلهل ت•
عتوال •
عزعن و عتیلوب•
عزعن و ع اوم•



واكنش افراد 

در برابر 

استرس

مشخصات 

فردی

مشخصات 

محرک



مشخصات محرک

ماهیت و قدرت استرسورها•
تعداد استرسورها•
مدت زمان مقابله با استرسور•
تجربیات گذشته•
سن و وضعیت جسمانی•
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استرسخاسخ  بن  ه  

اعالم 

خبر

تبدیل به 

اعالم خطر در 

مغز

تفسیر توسط 

هیپوتاالموس

تحریک سمپاتیک 

تحریک بخش مرکزی

ن آدرنال و کاتکول آمی

رلیز

و اخطار الکتر

رای شیمیایی ب

هیپوفیز

فعالیت  بخش قشری

غده آدرنال و ترشح 

کورتیکوئید

ارسال پیام 

برای تمام 

غدد بدن

افزایش 

ل فعالیت طحا

افزایش 

گلبول قرمز

افزایش اکسیژن  و

ه افزایش قدرت لخت

شدن خون

کبد مواد قندی و 

ندویتامین آزاد می ک

افزایش 

ضربان قلب

جاری شدن خون از 

پوست به سمت 

ماهیچه ها

سردی دست و

پا

حالت تهاجمی 

همه ارگانیسمها



در استرسسلیههانس نظر 

ن شده و استرس باعث تغییر در حالت سازگاری و تعادل پویای بد. 1

.توازن محیط داخلی بدن را به هم می زند

.استرس اجتناب نا پذیر است. 2

.استرس ممکن است پیامدهای مثبت داشته باشد. 3

.ابدزندگی مملو از استرس است و استرس با مرگ پایان می ی. 4



خیامبهای استرس

ورت،درد افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون، سردی دستها و ص: عروقی-سیستم قلبی. 1•

.قفسه سينه ،دیس ریتمي قلبي

عضالني سردرد ، اتساع عروق ، لرزش ، بي خوابي ، افزایش تون: عضالنی-سیستم عصبی. 2•

.، درد مفاصل

ركاات دردهای شكمي و گرفتگي عضالني ، تهوع ، سوء هاضمه ، كاهش ح: سیستم گوارش. 3•

.روده ، بي اشتهایي

.ورد افزایش تعداد تنفس ، كاهش اسيدیته خون ، سرفه های بي م: سیستم ونفسی. 4•

وکرر ادرار و سوزش ادرار ،عجله در دفع ادرار:سیستم ادراری. 5•

هارنگ خریبگی یا قرمزی ،سردی خوست،خشکی دهان،گشادی مردمک:سیستم ظاهری.6•

افزایش قنب خون:سیستم غبد.7•

1

خیامبهای 

یفیزیولوژیک

ونی ، خشم ، افسردگی ، کناره گیری و انزوا ، ورس ، اضطراب ،–اختالالت روان •

.کا وس ، وحشت شبانه و احساس خستگی روانی 

2

خیامبهای 

روان 

شناختی



خیامبهای استرس

گیری و کاهش و از دست دادن ومرکز حواس ، کاهش خالقیت ، افت کیفیت وصمیم•

لنب مبت او اذ وصمیمات ضعیف و  ی کیفیت ، از دست دادن حافظه کوواه مبت و  

.شناختی ، افزایش خطا ، فراموشی ، افزایش ووهم –، اختالالت فکری 

3

خیامبهای 

شناختی

غیبت ، ووقف کار و ورک خبمت ، کاهش عمبی و یا در مواقعی غیر عمیبی کمییت و•

.کیفیت کار 

نفر آنها  ه انبازه ای در محیی  130سال ، 18کارگر  االی 750در مطالعه ای روی •

تم کار از دست همکار خود عصبانی می شبنب که دوست داشتنب او را مورد ضرب و شی

.(در مشاغل منشی گری و فروش  یشتر دیبه می شود ) قرار دهنب 

4

خیامبهای 

رفتاری





مفهوم سازگاری یا تطابق

 ابد،از بدو تولد شروع و با مرگ خاتمه مي یپيشروندهسازگاری فرایندی است.

 در گرو سازگاری است یک سيستم باز بقاء انسان به عنوان.

طباقي سازگاری فرایندی است كه در طي آن فرد تمام یا برخي از مكانيسم های ان

.را برای مقابله با محرک جدید به كار ميبرد

 در فرد استرفتار مثبت سازگاری ،همان شكل گيری.

سازگاری ،به كار گيری رفتارهای مقابله ای با محرک ناهنجار و جدید است.

ه سازگاری ميتواند در سطح سلول ،عضو،اندام،كل بدن ،خانواده یا حتي جامع

.باشد



سندرم عمومی سازگاری

رخ ادب عنلول لسخک داردع بیلن(H.Selye)سلی هلاس
المب لرسلزگاسبتلًالگوییکازکیی ،ع وارداسترسک هلی 
س دلعیآن.کی ع تبنیت(GAS)سلزگلریملوع سی رم
:استعرحل 

)Alarm(اخطار-1

(Resistance)مقاومت-2
((Exhaustionفرسودگی-3



GAS : general adaptation syndrome

alarm: از استرس و فراخواندن مكانيسم های مقابله آگاهي

كوتاه ،نجات بخش : این مرحله 

مين رليزتحریک بخش مركزی آدرنال به علت تحریک سمپاتيک  توسط هيپوتاالموس و كاتكوال

resistance: روبه رو شدن با عامل تنش زا

وتروپين ها تحریک بخش قشری آدرنال با تحریک هيپوتاالموس و سپس هيپوفيز و آزاد شدن كورتيك

،آلدسترون 

ان آماده كردن انس: احتباس آب و سدیم و ترشح هورمون ضد ادراری : در نتيجه ترشح آلدسترون 

برای جنگ یا گریز

degenerative :اری یا ناتواني مكانيسم های مقاومت و اتالف انرژی برای مقابله و درنهایت بيم

.مرگ



(سلیه ) سازگاری  ا استرس 

خصوصیات اضطرابسطوح مراحل سنبرم عمومی سازگاری

افزایش افزایش هوشیاری ؛
آگاهی؛ تالش زیاد برای کاهش

.  اضطراب ؛ افزایش تطابق 

(مالیم ) 1سطح  مرحله اخطار
از وجود استرس آگاه می شود و ساز و کارهای مناسب راشخص

(متوسط) 2سطح .ستاین مرحله کوتاه و فوری ا. برای مقابله با آن آماده می کند 

؛ زودرنجی و احساس تهدید
تحریک پذیری ؛ احساس طاقت

ی ؛ فرسایی ؛ بی توجهی انتخاب
افسردگی

(متوسط) 2سطح  مرحله مقاومت
و نتیجه ی آنشخص با عوامل استرس مواجه می شود

(شدید) 3سطح .در اکثر موارد ، سازگاری و بازگشت به تعادل است 

احساس احساس بی حمایتی ؛
ترس ، نگرانی ، وحشت ؛ از دست

؛ دادن کنترل ؛ اختالل شخصیت
از دست دادن تفکر منطقی ، از 

دست دادن رابطه منطقی با 
و واقعیت و دیگران ؛ گسستگی

بیماری

(شدید) 3سطح 

مرحله فرسودگی
در صورتی که به سازگاری نرسد ، انرژی صرف شده 
برای مقابله ، تعادل فرد را مختل می کند و وی دچار

.افسردگی و اضمحالل می شود 
(وحشت) 4سطح 



تعدیل کننده های استرس

تعدیل 

كننده های 

استرس

ش صیت 

نستوه
کانون کنترل 

درونی

عزت نفس

جنسیت
درمانبگی 

اکتسا ی

ع ش صیت نو
B

خود اوکایی



:کانون کنترل درونی

ن عوامیل این گونه افراد در  را ر عوامل استرس زای مکرر  ه طور اثر   شی مقاومت می کننب و در  را ر ای

.طاقت فرسا وسلیم نمی شونب 

.توان تحمل باال دارند و در محيط های استرس زا كمتر از دیگران دچار بيماری مي شوند 

.كمتر دچار آسيب های رواني مي شوند و رضایت شغلي بيشتری دارند 

: ش صیت نستوه

.خود را مسئول رفتار خود می داننب نه شانس و عوامل محیطی را 

.بر این باورند كه مي توانند بر وقایع زندگي تأثير بگذارند و آنها را كنترل كنند 

.وقایع استرس زا را پيش بيني و كنترل مي كنند 

.از استراتژی های پيشگيری از استرس بيشتر استفاده مي كنند 

وعبیل کننبه های استرس



تعدیل کننده های استرس

.میزانی است که فرد خودش را دوست دارد 

.عزت نفس زیاد ، اعتماد به نفس زیاد را در پي دارد •

.موجب مي شود فرد استرس كمتری را تجربه كند •

نار ، دانشجویاني كه عزت نفس باالیي دارند در حين ارائاه سامي: مثال •

.استرس كمتری نسبت به بقيه دارند 

.آسیب خذیری زنان و مردان در  را ر استرس یکسان نیست 

دزنان در شرایط سخت ، خسته كننده و مالل آور بلند مدت مقاوم ترن

.مردان در شرایط دشوار كوتاه مدت مقاومت بيشتری دارند •



تعدیل کننده های استرس

ز موجب می شود انسان ها در شرایطی که می توانند شرایط و اوضاا  را کنتارل یاا ا

.شرایط نامطلوب اجتناب کنند ، به آن تن بدهند و تسلیم شرایط شوند 

( :Seligman)مطالعات سلیگمن •

، حس سگ پس از تجربه عدم کنترل بر اوضا  ، تنبیه مکرر و محرک های آزار دهنده•

را می عجز و درماندگی پیدا کرده وچون نمی توانست از شوک فرار کند در نهایت آن

وک پس از آن هم که سگ در شرایطی بود که می توانست به راحتای از شا. پذیرفت

.فرار کند این کار را نمی کرد ؛ زیرا درماندگی و عجز رایاد گرفته بود 

آرام و صبور است ، به ندرت عجله می کند ، از مهلت های زماانی و اضاطرار 

.زمانی رنج نمی برد ، به تفریح و تمدد اعصاب اهمیت می دهد 

. استرس زیادی را تجربه می کند Aدر سازمان های نوع Bشخصیت نوع •

.تطابق شخصیت فرد با شغل و سازمان در کاهش استرس مؤثر است •

از .ندد رقابتی، عجول، نگران و تهاجمی، بیماری ناشکیبایی دار:Aافراد نوع •

.بهره ورترند Bنوع 



تعدیل کننده های استرس

است و  ر چگونگی ونظیم ( Attachment Theory)مبتنی  ر نظریه وعلق و وا ستگی 

.روا    ا دیگران داللت دارد 

: سه الگوی وعلق 

اساتقالل در آن وابستگي متقابل سازنده بين افراد در عين: خود اوکایی •

نند ایشان وضعيت های استرس زا را راحت تر مدیریت مي ك. وجود دارد 

گاران در مواجهه با عوامل استرس زا به دی: وا ستگی و وعلق  یش از حب •

پناه مي برند

رس زاها به روابط با دیگران اهميت نمي دهند و در برابر است:  ی وعلقی•

مي روی به تک روی بي باكانه و تهااج. نياز به دیگران را انكار مي كنند 

.مي آورند 

.یر دارد افراد نیز در مواجهه  ا استرس وأثمهارت های و وجر یات، ووانایی ها این؛ عالوه  ر 



فنون مدیریت استرس

به کاهش تنش احساسی بدون 

ی تغییر شرایط برمی گردد ؛ یعن

احساس فرد نسبت به شرایط 

.تغییر می کند 

ط به تالش برای تغییر شرای

.اشاره دارد 



فرآیند استرس در بيمارستان



ننقش پرستار در برخورد با کاهش استرس بیمارا

دیلسلی  عیلبع داخل  و خلرج  ایولد استرس و سلزگلری•
بهبود رفتلرهلی سالعت •
فراهم سلزی حللیت هلی روح  و اجتللم  برای بیللر•
آعوزش روش هلی آراعسلزی•
ارتقلی سالعت خلاواده•
تقویت حللیت اجتللم •





ت و من با همواره مطمئن باشيد تحت حمایت خداوند هستيد و پيوسته به خود بگوئيد او با من اس-1
يد با كمک این جمالت را مرتبا با صدای بلند تكرار كنيد و به ضمير ناخودآگاه خود بگوئ. او هستم 

.خداوند قادر به انجام همه كارها هستم او بهترین مونس تنهائي من است 

شاد و ,موفق , ذهن خود را از افكار منفي مایوس كننده و ترسناک خالي كرده و با افراد اميدوار -2
.پر انرژی فعال و مثبت اندیش معاشرت كنيد 

وید چون استوار و مصمم با آنها روبه رو ش, از مشكالت زندگي كوه نسازید و سعي كنيد مقاوم -3
پس از گذشت زمان به شما ثابت مي كند كه بسياری از نگراني های شما درگذشته بي مورد بوده

.لحظه وحال حداكثر استفاده را ببرید

هر روز پس از بيدار شدن از خواب چند دقيقه وقت خود را به مدیتيشن اختصاص دهيد چون-4
.ست سكوت به ذهن استراحت و تعادل مي دهد و داشتن ذهن آرام تنها داروی مورد نياز جسم سالم ا

زیبا بروید به طبيعتاوقات فراغت خود را با افرادی كه از صميم قلب دوستشان دارید بگذرانيد و -5
.ببرید آن لذت و از 

از ورزش و پياده روی و گوش دادن به موزیک های آرام بخش و تجسم مناظر زیبا و یادآوری-6
.خاطرات شيرین و كلمات دلنشين در ذهن خود غافل نشوید 

ال راز تمام موفقيت ها از آرامش ذهن بر مي خيزد پس بدانيد آنچه آینده بود حال است و آنچه ح
است گذشته مي شود پس نگراني چرا ؟
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