
 

 

 

 

 

 
 

د ر یپ ب ص  م ی و ل ع  ٍ ا گ ش ً ا د ل  ل و ل ا ي 

ى ال ی گ ی  ک ش س پ  

ایي هب ّستین کِ ثبیذ تٌظین سفتبس ٍ اػوبل خَد سا ثِ ػْذُ 

افشاد صیبدی ثِ هبضیي خَد یک مثال جالة: ثگیشین 

دصدگیش ًصت هی کٌٌذ. یک ًفش طَسی ًصت هیکٌذ کِ 

آطیش ثِ صذا دس ثیبیذ اهب فشد ٍقتی دصد قصذ سثَدى داضت 

دیگشی طَسی حسبس هی کٌذ کِ ٍقتی اص کٌبسش ػجَس 

.ذهی کٌذ آطیش هی صً  

اگش ًخَاّین استشس ّب سا هذیشیت کٌین دچبس اضطشاة 

هی ضَین ٍ دس ًتیجِ ػالین جسوبًی، سٍاًی، ّیجبًی ٍ... ثِ 

.ٍجَد خَاّذ آهذ  

هی ضَیذ  اگش ضوب جضء کسبًی ّستیذ کِ ثسیبس دچبس دلْشُ

ٍ ًوی تَاًیذ اص دست آًْب سّب ضَیذ ثِ تَصیِ ّبی صیش 

تَجِ ٍ ػول کٌیذ اهب اگش ثبص ثْتش ًطذیذ حتوب ثِ هتخصص 

 سجَع ًوبییذ.

 هیجانات سرکوب شذه را تخلیه نماییذ

افطبی خَد ثبػث تسکیي فطبس سٍحی هی ضَد ثِ ًَػی  

ثب هی تَاى گفت کِ اثشاص ّیجبى اص ثبس هٌفی آى هیکبّذ 

ّیجبًبتی ّوچَى خطن، غن ٍ تشس ٍ...  هذیشیت دسست،

 سا اثشاص ًوبییذ.

در اتتذا تهتر است تفاوت تین استرس و اضطراب را 

 مشخص کنیم

استشس ًگشاًی ّبی افشاد ثِ دلیل ضشایط هختلفی است کِ 

فشد اص آى آگبُ است هبًٌذ استشس آصهَى، ساًٌذگی ٍ... اهب 

ًگشاًیْبی ثی دلیل است استشس ثِ هیضاى اضطشاة، دلطَسُ ٍ 

کن دس صًذگی ثذ ًیست اهب اگش آًقذس صیبد ضَد کِ دس سًٍذ 

ػبدی صًذگی اختالل ایجبد کٌذ هطکل سبص ضذُ ٍ پیص صهیٌِ 

ای ثشای اختالل اضطشاة خَاّذ ضذ. ّوِ هب دس صًذگی دس 

ضشایط گًَبگَى دس هؼشض استشس قشاس هیگیشین اهب هْن ایي 

ًْب سا هذیشیت کٌین ٍگشًِ فشاس کشدى اص آًْب یب گیش است کِ آ

کشدى دس آًْب  صًذگی هب سا هختل کشدُ ٍ ثبػث ثِ ٍجَد 

آهذى ثیوبسیْب ٍ اختاللْبیی خَاّذ ضذ ٍ هب ثْتشیي لحظِ ّبی 

ػوش خَد سا دس استشس ٍ دلطَسُ سپشی خَاّین کشد ثذٍى 

ِ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ صًذگی ّویي لحظِ ّبی اسصضوٌذی است ک

 استشسْبی ثیَْدُ گزساًذُ این

 

 

دانشگاه علٌم  معاًنت دانشجٌیی ً فرىنگی

 پزشکی گیالن

اداره مشاًره دانشجٌیی   
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 ورزظ کٌید

گٌجبًذى ٍسصش دس ثشًبهِ صًذگی تبثیش ثسیبس خَثی ثش ًحَُ 

صًذگی ٍ آساهص هب خَاّذ داضت حتی دس کوتشیي حبلت 

دقیقِ دس سٍص سا دس ثشًبهِ خَد  20پیبدُ سٍی ثِ اًذاصُ 

 ثگٌجبًیذ.

 روابط اجتواعی را گطترظ دُید

خَثی دٍستی ٍ هؼبضشت ثب افشادی کِ دس صًذگی ضوب جبیگبُ 

داسًذ ثِ ثْجَد ضشایط سٍحی ٍ کبّص استشس کوک خَاّذ 

افراد از احساس  کشد چَى دس ثسیبس ی اص هَاقغ استشس

 تنهایی آنها نشات می گیرد

 توکل کٌید  

تَکل ثِ خذا ٍ ثِ طَس کل اػتقبدات هب ًقص ثسضایی دس ایجبد 

آساهص دس صًذگی هب داسًذ ثب تَکل ٍ اػتقبد قلجی ثِ تَاًبیی 

 خَد، استشس کبّص خَاّذ یبفت. ّبی

اگش استشس ضوب دس حذی است کِ ثب ایي سٍضْب تقلیل یبفت کِ 

جبی خَضحبلی است ٍ هطوئي ثبضیذ کِ ثْتش خَاّیذ ضذ اهب 

اگش استشس ضوب ضذیذتش ٍ فشاگیشتش است حتوب ثب یک هتخصص 

 هجشة دس هیبى ثگزاسیذ 

 

 اطراف خود را خلوت کٌید

کٌیذ هحیط اطشافتبى هشتت ٍ خلَت ثبضذ چَى ضلَغی سؼی 

هحیطی کِ دس آى ثِ سش هیجشین گبُ ثبػث ثِ ّن خَسدى 

 توشکض ٍ دس ًتیجِ افضایص استشس خَاّذ ضذ.

 آرام ضازی

استفبدُ اص سی دی ّبی آهَصش آسام سبصی ٍ هذیتیطي ثِ 

 صَست سٍصاًِ  کوک ثسیبسی ثِ هقبثلِ ثب استشس خَاّذ کشد 

 ریسی و الویت بٌدیبرًاهَ 

ٍقتی ّوضهبى رٌّتبى دسگیش چٌذیي ثشًبهِ اًجبم ًطذُ ٍ پیص 

سٍ است، یک کبغز ٍ قلن ثشداسیذ ٍ الَیتْبی خَد سا ثِ 

تشتیت دس آى یبدداضت کٌیذ. ایي ًَضتي ثِ ًَػی ضوب سا 

هطوئي تش ٍ آساهتش هی سبصد ٍ ثِ طَس هستٌذ هتَجِ خَاّیذ 

وِ کبسّب خَاّذ ثَد ٍ ثِ ضذ کِ ٍقت کبفی ثشای اًجبم ّ

 .ایي تشتیت استشس کبّص هیبثذ خَاّذ یبفت

 

 

 کالٍ خود را قاضی کٌید:

یک خَدکبس ٍ کبغز ثشداسیذ ٍ ثٌَیسیذ کِ ثِ چِ دالیلی 

 هٌتظش اتفبقْبی ًبخَضبیٌذ ّستیذ ٍ هذام استشس داسیذ؟

حبال ثٌَیسیذ چٌذثبس ایي دلطَسُ ّب صحت داضتِ؟ حبال 

قبضی کٌیذ هیجیٌیذ کِ چقذس تؼوین ّبی اضتجبُ کالّتبى سا 

 داضتیذ ٍ ّیچ کذام اص فکشّبی ضوب اتفبق ًیفتبدُ است

 ذُي خواًی ًکٌید 

 اص طشف رّي دیگشی ثشای خَد تفسیش ٍ تحلیل ًکٌیذ 

دس هَسد آًچِ ضوب سا ًبساحت ٍ دچبس استشس کشدُ ثب یک 

هْن ّوشاص ٍ ّوذم هٌبست صحجت کٌیذ ایي اًتخبة ثسیبس 

است چَى گبّی ثب گفتگَ ثب یک فشد ًبهٌست هوکي است ثش 

 .استشس خَد ثیفضاییذ پس دقت کٌیذ

 صبح زود از خواب بیدار شوید

تٌظین سبػبت خَاة ٍ ثیذاسی هٌبست ثِ ًَػی سبػت صیستی 

ثذى سا هٌظن هی کٌذ کِ ّویي ًظن ثِ ثْجَد ضشایط سٍحی ٍ 

کبّص استشس کوک خَاّذ کشد



 

 

 

 

 


