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مقابله با 
اسس)(١

ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ )اﺳﱰس( را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﱰس اﻟﺰاﻣﺎً ﯾﮑﯽ از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﺳﱰس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﴬ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺗﺤﺮک ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﯾﺎری دﻫﺪ و ﺣﺲ ﺳﺎزشﭘﺬﯾﺮی را در ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﺳﱰس اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از آن ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ .واﺣﺪ اﺳﱰس را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ
ﺳﻨﺠﯿﻢ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﱰس ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﱰس از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺑﺮ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﻮن ﺷﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ،ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﱰس و
ﺷﻨﺎﺧﺖ روش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﱰسزا ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﱰس و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ اﻋامل و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و
ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ،ﻓﺸﺎر و اﺳﱰس را در ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ داده و آراﻣﺶ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﻧﻘﺒﺎض )ﮔﻠﻮ -ﺳﯿﻨﻪ -ﺷﮑﻢ و(... اﺣﺴﺎس درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ )ﴎ -ﮔﺮدن -ﮐﻤﺮ( ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﭘﺮشﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺗﯿﮏ( ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ دلدرد و در اﺻﻄﻼح اﺣﺴﺎس ﭘﺮواﻧﻪ در ﺷﮑﻢ )ﻓﺮورﯾﺨنت ﭼﯿﺰی در دل( ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﺪن ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﮐﻒ دﺳﺖﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب -اﺳﻬﺎل -ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻣﻌﺪه و ﮔﻮارش -ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎنﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ
ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽﺧﻠﻖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺗﺮسﻫﺎی ﻣﺮﺿﯽ ﺑﯽﻣﻮرد داﺷنت دلﺷﻮره ﺑﯽدﻟﯿﻞﺑﯽﻗﺮاریﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮیﻧﺪاﺷنت متﺮﮐﺰﺟﻮﯾﺪن ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ و ﻣﮑﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖﻫﺎﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮی ﴎ ﯾﺎ ﮐﻨﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻟﺐ )ﻟﺐ ﮔﺰﯾﺪن(دﻧﺪانﻗﺮوﭼﻪ )ﺳﺎﺑﯿﺪن دﻧﺪانﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ(ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﭘﺮﺧﻮری ﯾﺎ ﮐﻢ ﺧﻮریﭘﺮﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺧﻮاﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﮔﯿﺠﯽ و ﺷﻠﻮﻏﯽ ذﻫﻦاﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﮑﺮرﮐﻢدﻗﺘﯽﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺣﻮادث-ﺿﻌﻒ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

اﺳﱰس ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺳﱰس ﯾﮑﯽ از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﺴامﻧﯽ ،رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮد.
ﺳﻄﻮح اﺳﱰس:
اﺳﱰس ﮐﻢ )ﻣﺜﺒﺖ( :ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﮐﻢ در ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارد؛ ﻣﺜﻼً اﺳﱰس داﻧﺶ
آﻣﻮزی ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن دارد ،واﻣﯽدارد ﮐﻪ درب اﺗﺎق را ﺑﺒﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﺳﱰس ﮐﻢ در وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﯿﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﱰس زﯾﺎد )ﻣﻨﻔﯽ( :وﻗﺘﯽ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﺪاوم و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز
ﺑﯿامری ﻣﯽﮔﺮدد .در اﺳﱰس زﯾﺎد ﺑﺪن ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﴎ ﻣﯽﮔﺬارد:
 .۱ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺪار :زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ،ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۲ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ :ﺑﺪن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﺮک ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫامﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ )ﺧﺴﺘﮕﯽ( :اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﱰسﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﴪدﮔﯽ و ﺑﯿامریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻓﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﱰس
اﺳﱰس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮ را وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺷﺪت و ﻧﻮع ﻋﻼﺋﻢ آن در اﻓﺮاد منﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﱰسزا:
ﻣﺮگ ﻫﻤﴪ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻃﻼق )ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ(اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿامریﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﻋﻀﻮزﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪناز دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽوﺟﻮد ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد در ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺎرداری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزانﺑﺪﻫﮑﺎریاﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و آﺷﻨﺎﯾﺎنﻣﺸﮑﻞ داﺷنت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﮕﺮﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻫﻤﴪ ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪانازدواجآﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﮑﻮرﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﱰس ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،در
اﺳﱰس زﯾﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﴪور ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن -ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

