


:تهیه و تنظیم•

عضٕ ْیئت عهًی تًبو ٔقت جغشافیبیی داَؾگبِ عهٕو پضؽکی جٓشو -پُذاس





اهداف  آموزشی 

دس صيیُّ اعتشط فشاگیشاٌ داَؼ ٔ يٓبست  ،استقبی عطخ ثیُؼ:کلیهدف 

:اذتصاصیاّساف 

:باشندفراگیران قادر 
.اعتشط سا تعشیف کُُذ -
.عهم ايجبد كُُذِ اعتشط سا تٕضیخ دُْذ-
.پبعخٓبی فیضيٕنٕژيكي ٔ سٔاٌ ؽُبختي اعتشط سا ؽشح دُْذ -
.ٔیژگیٓبی عٕايم اعتشط صا سا َبو ثجشَذ-
.يشادم عبصگبسی عًٕيی ثب اعتشط سا َبو ثجشَذ-



چٌس ًوًَِ اس هَقعیت ّای اعتزط سا
اًجبم ػول جزاحی بشرگ -1

بزًبهِ تحصیلی ٍ اهتحبًبت فشزدُ -2

جز ٍ بحث بب ّن اتبقی -3

شٌیذى خبز تَهَر هغشی یکی اس دٍعتبى صویوی -4

اًتشبر یک بیوبری ٍاگیز در جبهؼِ-5

اسدٍاج -6

هْبجزت بِ شْز دیگز -7



.اعتزط ٍاصُ ای اعت اًگلیغی تِ هعٌای ًیزٍ ٍ فشار •

.اعتزط حالت ًاشی اس فشار اعت ًِ ذَز فشار •



هثال .) پاعد غیز اذتصاصی تسى تِ تقاضاّایی کِ تز آى تحویل هی شَز: ّاًظ علیِ
(سهاى ارائِ یک عرٌزاًی

eustressdistress



پیشینه مطالعات در زمینه اضترش

: هانص ضلیه

.اعتزط هجوَعِ ٍاکٌش ّای اًغاى اعت ًغثت تِ عَاهل ًاعاسگار ٍ غیز هٌتظزُ ذارجی •

General Adaption Syndrom( GAS)تسًثال اعتزط ٍاکٌشْای فیشیَلَصیکی زر تسى رخ هیسّس•

اس زیسگاُ ٍی ّزگاُ تعازل ٍ عاسگاری ارگاًیغن تعلت عَاهل هرل ذارجی اس هیاى تزٍز فزز زچار •
.اعتزط هیگززز 



 سا
ط

تز
اع

ل 
َاه

ع

تیواریْا، یائغگی، حاهلگی، : زاذلی
عثک سًسگی

تغییزات هحیطی، هشکالت ٍ : ذارجی
گزفتاری ّای ذاًَازگی ٍ شغلی



فیشیکی

عزهب ٍ گزهب

فیشیَلَصیک

بی خَابی، خغتگی

پبتَلَصیک

جزاحی، سایوبى

تزافیک،  :اجتوبػی -رٍاًی
هْبجزت

هزاحل هختلف 
ًَسادی،ًَپبی:سًذگی

...ی ٍ عَاهل اعتزط سا
STRESSOR



عَاهل اعتزط سای هزاحل هرتلف سًسگی

،  (اًتظبر بزآٍردُ شذى ًیبسّبی شخص)ػَاهل اعتزط سای هحیظ خبًَادُ، اػتوبد: ًَسازی

کٌبرُ گیزی اس اجتوبع ٍ هحذٍد شذى ارتببعبت بیي فزدی

تَاًبیی اًجبم کبرّب بَعیلِ خَدػ، احغبط ٍابغتگی شذیذ بِ دیگزاى: ًَپایی

تَجِ بِ کبرّبی هثبت کَدک، احغبط عزد شذگی: زٍراى قثل اس هسرعِ



عَاهل اعتزط سای هزاحل هرتلف سًسگی

احغبط کفبیت ٍ شبیغتگی، تزط عَالًی هزبَط بِ جذایی اس خبًَادُ ٍ حوبیت : زٍراى هسرعِ

خبًَادُ 

َّیت، پذیزػ تَعظ دٍعتبى ٍ خبًَادُ، تؼبرضبت، اًتظبرات ًَجَاى اس اجتوبع ٍ : تلَغ ٍ ًَجَاًی

خبًَادُ ٍ تغییزات عزیغ َّرهًَی، ػذم تصوین گیزی، عزدرگوی، عغیبى، افغزدگی، اضغزاة، 

بشّکبری

اسدٍاج، اًتخبة شغل ٍ تصوین گیزی هغتقل، تؼبرضبت بیي اًتظبرات اجتوبع اس فزد ٍ خَاعتِ : جَاًی

ّبی اٍ، ػذم تصوین گیزی، اضغزاة، ػذم تؼْذ



عَاهل اعتزط سای هزاحل هرتلف سًسگی

ٍظیفِ پذری یب هبدری، تصوین گیزی ّبی خبًَادگی ٍ هغئَلیت ّبی عٌگیي: هیاًغالی

تغییز عبخت خبًَادُ، تغییزات فیشیکی ظبّز، تبثیزات اجتوبػی: افزاز هغي



ٍیضگی ّای عَاهل اعتزط سا

احغبط فزد ًغبت بِ ًَع ٍاقؼِ: کٌتزل پذیزی

داًشجَیبى آشٌب بب قَاًیي: پیش تیٌی پذیزی

فصل اهتحبًبت: ضزٍرت تزای عاسگاری

تجزتِ گذشتِ

شخصیت ّبی تیپ الف، ٍعَاعی: ٍیضگی ّای شرصیتی



پاعرْای فیشیَلَصیکی ٍ رٍاًشٌاذتی اعتزط
  ادراکبت سیزا .دارد فزق یکذیگز بب هختلف افزاد در اعتزط رٍاًشٌبختی ٍ فیشیَلَصیکی پبعخْبی

  بغیبر فزد یک بزای کِ رٍیذادی .اعت هتفبٍت هختلف افزاد در سا اعتزط رٍیذاد یک اس فزدی

  فزد ادراک .ببشذ داشتِ را اعتزط هیشاى کوتزیي دیگزی فزد بزای اعت هوکي اعت، سا اعتزط

  سا اعتزط ػبهل کِ افزادی .هْبرتْبعت ٍ ّب،تجبرة تَاًوٌذی ٍیضگیْب، ًگزشْب، ببٍرّب، هفَْم بِ

  .هیشًَذ اعتزط دچبر هیکٌٌذ تلقی تْذیذ ًَػی را

 ًظز اس رٍیذاد یک ارسیببی بوؼٌبی)اٍلیِ ارسیببی شبهل :فَلکوي ٍ السارٍط شٌاذتی ارسیاتی ًظزیِ

  چِ رٍیذاد ایي هقببل در فزد کِ هؼٌبعت ایي بِ)ثبًَیِ ارسیببی ٍ (ًبَدى یب بَدى سا اعتزط

.هیشَد هذارایی راّبزدّبی بِ هٌجز ثبًَیِ ارسیببی .(دّذ اًجبم ببیذ اقذاهبتی





پاعرْای فیشیَلَصیکی اعتزط

 اعت حیبتی تؼبدل حفظ بزای حفبظتی ٍ تغببقی هکبًیغن یک اعتزط، بِ فیشیَلَصیکی پبعخْبی

General یب ػوَهی عبسگبری عٌذرم را آى علیِ ّبًظ ٍ هیشَد فؼبل خَدکبر بغَر کِ

Adaption Syndrom

Alarm Reaction

Resistance

Exhaustion



(عٌسرم عاسگاری عوَهی)پاعد ّای فیشیَلَصیکی تِ اعتزط
هزحلِ  

تحزیک عوپاتیک -1                                                            ّشسار

اپی ًفزیيًَر اپی ًفزیي

افشایش ضزتاى قلة، تزٍى زُ  
قلثی، تٌفظ، قٌسذَى، 

افشایش جزیاى ذَى عضالًی،
افشایش فشار ذَى

ترش هزکشی آزرًال



(عٌسرم عاسگاری عوَهی)پاعد ّای فیشیَلَصیکی تِ اعتزط
هزحلِ  

ّشسار

آزرًال-تحزیک هحَر ّیپَفیش -2

ّیپَفیش ذلفی

ّیپَفیش قساهی

ADH

ACTH

افشایش تاسجذب آب،
کاّش تزٍى زُ ازراری

قشز آزرًال

آلسٍعتزٍى کَرتیشٍل

تاسجذب عسین
تاسجذب آب افشایش قٌسذَى



ٍاکٌش 
جٌگ یا 

گزیش

هزحلِ 
هقاٍهت

تساٍم عاهل 
اعتزط سا

هزحلِ 
فزعَزگی

رفع عاهل اعتزط سا

فعالیت پاراعوپاتیک،
تزگشت عطح َّرهَى ّا تِ حالت 

طثیعی، عاسگاری تا هَقعیت اعتزط 
سا

کاّش / افشایش پاعد فیشیَلَصیک
عاسگاری،کاّش عطح اًزصی، تضعیف 

عیغتن ایوٌی، تیواری ٍ هزگ



(ًشاًِ ّای اعتزط)پاعد ّای رٍاًشٌاذتی

اضغزاة، بی احغبعی، افغزدگی، درهبًذگی، احغبط ًباهیذی: پاعد ّای ّیجاًی•

خَاة آشفتِ، عَءهصزف هَاد، رصین غذایی ًبعبلن، ، (ًَجَاى)پزخبشگزی: پاعد ّای رفتاری•

هشکالت کبری ٍ تحصیلی

اختالل توزکش، تَاًبیی تفکز هٌغقی، اختالل یبدگیزی، قضبٍت : ترزیة عولکززّای شٌاذتی•

ضؼیف



ارتثاط اعتزط تا اذتالالت جغوی

اختالل در کبرکزد گلبَل ّبی عفیذ خَى•

تضؼیف فؼبلیت عیغتن ایوٌی•

...اختالالت قلبی، گَارشی، تٌفغی، پَعتی ٍ•



هسیزیت اعتزط
Stress Management



هسیزیت اعتزط 

اَغبٌ ًَیتٕاَذ اص اعتشط دٔسی کُذ پظ ثبیذ یبد ثگیشد دس ثشاثش عٕايم  •

يذیشیت اعتشط ثّ يفٕٓو دسک دسعت . اعتشط صا ثطٕس يٕثش عًم ًَبیذ

.يٕقعیت اعتشط صا ٔ ثطٕس يٕثش ٔاکُؼ َؾبٌ دادٌ َغجت ثّ آٌ

:مدیریت استرس به دو شکل است•

(coping mechanisms()کنار آمدن)روشهای آگاهانه یا مکانیسم های مدارایی: الف•

Difense)روشهای ناآگاهانه یا مکانیسم های دفاعی: ب• mechanisms)

24



هکاًیغن ّای هسارایی آگاّاًِ

هغالِ هسارّیجاى هسار

ایي ًَع هقببلِ ّب بِ اًغبى کوک هی کٌذ 
تب احغبط ٍ ّیجبًی را کِ در اثز هَاجِْ 
بب اعتزط ایجبد شذُ اعت را بز عزف کٌذ

 

بِ فزد کوک هی کٌذ تب بزای هقببلِ راُ حلی 
بیبًذیشذ تب اعتزط را اس بیي بزد یب آى را کوتز  

(حل هغبلِ)کٌذ



هکاًیغن ّای هسارایی آگاّاًِ

مساله مدار•

...  مثل مراجعه به مراکز مشاوره روانشناسی، صبر، تغییر سبک زندگی و      

هیجان مدار•

...مثل گریه کردن، درد دل کردن با دیگران، راز و نیاز با خدا، ورزش و    

26



(رفتارهای ناخودآگاه)دفاعیمکانیسم های 

ْغتُذ کّ يٕجت ناخىداگاهانه ای دفبعی سفتبس ْبی يکبَیغى ْبی 

ْب ثشای اَغبٌ . دًبیت سٔاَی ؽخص دس یک دبدثّ ی اعتشط صا يیؾَٕذ 

تشفُذ ثیشٌٔ َگّ داؽتٍ ادغبعبت ٔ خبطشات اص دٕصِ ی خٕدآگبْؾبٌ اص 

ایٍ .اعتفبدِ يیکُُذ کّ ثّ اٌ ْب يکبَیغى ْبی دفبعی يیگٕیُذْبیی 

يغیش دس تغییش يکبَیغى ْب ٔاکُؼ ْبی َبخٕدآگبِ يٍ ْغتُذ ٔ اص طشیق 

ًّْ ی افشاد اص ایٍ تقشیجب . ادساک ٔاقعیت يٕجت کبْؼ اضطشاة يیؾٕد 

.يکبَیغى ْب اعتفبدِ يیکُُذ 
27



دفاعیهای انواع مکانیسم 

 (REPRESSION)ضرکىب یا واپص زنی -

( DISPLACEMENT)جابجایی-

SUBLIMATION))واالیش یا تصعید-

 (CONVERSION)تبدیل -

RATIONALIZATION))دلیل تراشی-

(DISSOCIATION)تجسیه یا گططتگی -- 28



(کاهش مىقعیت های اضترش زا)مقابله با اضترش

کٕؽؼ جٓت دزف تًبو عٕايم اعتشط صا ْى غیش يًکٍ ْى غیش ٔاقع 
چُذ سٔػ جٓت . اگش چّ ثشخی اص ایٍ عٕايم سا يیتٕاٌ کبْؼ داد.ثیُبَّ اعت

:کبْؼ دادٌ يٕقعیت ْبی پش اعتشط پیؾُٓبد ؽذِ

اجتناب از تغییر1.

مدیریت زمان2.

تعدیل محیط3.

29



(کاهش پاضخ های فیسیىلىژی به اضترش)مقابله با اضترش

ٔسصػ1.

(Relaxation)آساو عبصی2.

تصٕیشعبصی رُْی ْذایت ؽذ3ِ.

تُفظ عًیق4.

Biofeed)پغخٕساَذ صیغتی5. back)

(Meditation)يشاقج6ّ.

تغذیّ ٔ سژیى يُبعت7.

خٕاة ٔ اعتشادت8.



(افسایش مهارتهای مدارایی)مقابله با اضترش

عیغتى دًبیتی1.

يُجع کُتشل دسَٔی2.

عقبیذ يثجت3.

يُبثع يعُٕی4.
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نکاتی در خصىص کنترل اضترش ناشی از ویروش کرونا در 
کادر درمان

بسِ، بس کي: فشیاد بضًذ. افکاسی هاًٌذ هي هبتال ضذُ ام :توقف فکز تکنیک -

دس تکٌیک خَدگَیی هثبت تَصیِ هیطَد افشاد دس هَسد خَدضاى اص  . خودگویی و ارتباط مثبت-
کشًٍا سا ضکست هیذّن-هي اص پس ایي بحشاى بشخَاّن آهذ)صباى ٍ عباسات هثبت استفادُ کٌٌذ

دس هَاقعی کِ افکاس هضاحن بِ رّي ها ّجَم هیآٍسد، ًبایذ بیکاس هاًذ، اًجام   :روی بزگزدانی•
  100کاسّایی هثل هغالعِ، ظشف ضستي، فیلن دیذى، ّوچٌیي هیتَاًیذ دس صهاى حولۀ استشس اص 

تا، تا صفش بطواسیذ یا ضعش بخَاًیذ 2تا  2بِ صَست هعکَس 

ّشچِ بیطتش سٍی آًچِ خاسج اص کٌتشل هاست توشکض   :پذیزش و تمزکز بز موارد قابل کنتزل•
ها  . فشد بایذ سٍی آًچِ دس کٌتشلص است، توشکض کٌذ. کٌین، بِ احتوال بیطتشی ًااهیذ خَاّین ضذ

سٍی ٍیشٍس کشًٍا یا اقتصاد جْاًی یا سیاستْای دٍلتی دس هذیشیت ایي ٍضعیت آضفتِ کٌتشلی  
ٍاقعیت ایي است کِ ها کٌتشل بسیاس بیطتشی سٍی سفتاسّایواى داسین تا سٍی افکاس ٍ  . ًذاسین

احساساتواى



نکاتی در خصىص کنترل اضترش ناشی از ویروش کرونا در 
کادر درمان

کسب آهاس ٍ اعالعات اص هٌابع هعتبش-

صحبت کشدى دس هَسد استشس خَد، دس جوع ّوکاساى کوک کٌٌذُ است-

ساعاتی سا دس کٌاس خاًَادُ بِ دٍس اص فضای هجاصی گزساًذ-

ایي بحشاى ًخستیي بحشاًی ًیست کِ داهٌگیش کادس دسهاى ضذُ-

.  دس عَل ضباًِ سٍص تٌْا یک باس اخباس سا چک کٌین-

ٍیشٍس کشًٍا سا جذی بگیشیذ اها اص بضسگ ًوایی خَدداسی کٌیذ-

سٍابظ خَد سا با دیگشاى حفظ کٌیذ-



نکاتی در خصىص کنترل اضترش ناشی از ویروش کرونا در 
کادر درمان

کسی کِ سشفِ هی کٌذ لضٍها هبتال بِ کشًٍا .هشاقب گواًِ صًی ّایتاى دس هَسد سایشیي باضیذ-
.ًیست

اهیذٍاس باضیذ ٍ بپزیشیذ کِ با کوک ّن هیتَاًین ایي سٍصّا سا پطت سشبگزاسین- 

فشٌّگ حوایتی ٍ کاس تیوی سا دس هحل کاس تقَیت کٌین -

بِ یکذیگش دس هحل کاس باصخَسد هثبت بذّین ٍ تالش ٍ جذیت افشاد سا تطَیق کٌین -

اصَل بشخَسد حشفِ ای سا با بیواساى حفظ کٌین چشا کِ بخطی اص فشایٌذ بْبَد هشبَط بِ   -
سفتاس هاست

ًطست ّایی با ّوکاساى داضتِ کِ دس آى ساجع بِ هَضَع ٍ تٌْص ّایواى داضتِ باضین -

.با سعایت اصَل ایوٌی دس اًتقال بیواسی، بِ کاّص استشس خَد کوک کٌین  -



نکاتی در خصىص کنترل اضترش ناشی از ویروش کرونا در 
کادر درمان

ِ ّای هجاصی خَدداسی کٌین - ِ ّای ًاگَاس ٍ دلخشاش اص ساُ ضبک اص پخص عکس ّا ٍ تصَیشّای صحٌ

بِ خاعش داضتِ باضین کِ الصم ًیست خَدهاى سا بِ جای افشاد بیواس قشاس دّین؛ تٌْا کافی است با  - 
آى ّا ّوذلی کٌین

ِ ّای   - اص بیاى ٍ اًتطاس اعالعات دس هَسد تعذاد بیواساى ٍ فَت ضذگاى دس جاهعِ، بِ ٍیژُ دس ضبک
.هجاصی خَدداسی کٌین

اص بحث ٍ گفت ٍگَ ٍ اسائِ هغالب ًاخَضایٌذ ٍ ًاساحت کٌٌذُ دس خاًَادُ ٍ جوع ّای دٍستاًِ، اداسی،  -
آهَصضی، دسهاًی ٍ گشٍُ ّای هجاصی خَدداسی کٌین
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