




بسم هللا الرحمن الرحیم
لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم-1

دهر لم یکن لهل اتی علی االنسان حین من ا-2
انا خلقناه من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا (1)شیئا مذکورا 

(2                                                          )

هللا الذی اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون شیئا وجعل لکم اسمع واالبصار واالفئده -3

قلیال ما تشکرون  

ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک هللا احسن الخالقین                                              -4

وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون                      (...علم ابزاری)علم االنسان ما لم یعلم..5

فالهمها فجورها و تقویها )(ونفس و ما سویها ...-6

هدی للمتقین                                 ..هدی للناس...ذالک الکتاب الریب فیه)( الم -7

انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا و داعیا الی هللا باذنه وسراجا منیرا  -8

یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم                             -9

ا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون ؟                                 ؟-10

لقد خلقنا النسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید            -11





 واژه استرس را اولین بار هانس سلی در دهه چهل 

.به کاربرد              ( سال قبلهشتاد حدود )میالدی .

تعریف علمی استرس بر اساس نظر ریچارد الزاروس

ز (RICHARD LAZARUSS)عبارت است ا





:               استرس یعنی

 استرس عبارت است ازهر عامل و یا محرک ویا پدیده 
ای که مستقیما برانسان وارد میشود و او را به واکنش  یا 

این عامل ممکن است فردی . پاسخ    وادار مینماید
،خانواده ، فامیل ،جامعه ویا حوادث طبیعی ویا حتی 

. جهانی باشد

  .Stress is the body's reaction to harmful 
situations

 Our bodies are designed to handle small 
doses of stress. But, we are not equipped to 
handle long-term, chronic stress without ill 
consequences



 Stress is a feeling of emotional or physical 

tension.

 این می . استرس احساس تنش عاطفی یا جسمی است

تواند از هر واقعه یا فکری ناشی شود که باعث شود 

استرس واکنش. شما ناامید ، عصبانی یا عصبی شوید

در . بدن شما در برابر یک چالش یا تقاضا است

انفجارهای کوتاه ، استرس می تواند مثبت باشد ، 

مانند زمانی که به شما کمک می کند تا از خطر 

جلوگیری کنید یا یک مهلت مقرر را رعایت کنید





گانه دردریافت استرس ها موثر 5تمام حواس 

:                     هستند 
 ال فتو رسپتورهای شبکیه چشم و سایر حواس با انتق-

فرآیند اصلی ترین  هیپوتاالموسسیگنال به 

.      مکانیزمهای استرس را رقم میزنند

 و سپس به هیپوفیز سیگنالها ازهیپوتاالموس به

غده فوق بویژه ( غدد مترشحه داخلی)ارگانهای مسئول

که اساسا هورمون  استرس نام کلیه وایجاد کورتیزول 

دارد ، منتهی وسپس عملیات تاثیرگذاری و ایجاد 

عالیم در ارگانهای مختلف آغاز 

میگردد                                     



 Indeed, stress symptoms can affect your body, 
your thoughts and feelings, and your behavior. 
Being able to recognize common stress 
symptoms can help you manage them. Stress 
that's left unchecked can contribute to many 
health problems, such as high blood pressure, 
heart disease, obesity and diabetes

 در واقع ، عالئم استرس می تواند بر بدن ، افکار و احساسات 
رس توانایی تشخیص عالئم شایع است. و رفتار شما تأثیر بگذارد

به ی توجهی ب.کندمی تواند به شما در مدیریت آنها کمک 
بسیاری از مشکالت عامل تواند برطرف نمودن استرس، می 

.گرددفشار خون باال، بیماری های قلبی، چاقی و دیابت مانند 



چه عواملی باعث ایجاد استرس می شود؟

 زیاد بودنتحت فشار 

 چیزی بودنشدن ونگران روبرو بزرگ با تغییرات 

 کنترل زیاد یا هرگونه کنترل بر نتیجه یک وضعیت

 .داشتن مسئولیتهایی که سخت طاقت فرسا هستید

 نداشتن کار ، فعالیت 

 درروند زندگی و یکنواختی طوالنیکافی تغییر 

 سر در گمی و زمانهای از قبل مشخص نشده



:عالئم جسمی استرس عبارتند از

 کمانرژی 
 سردرد
 ، از جمله اسهال ، ناراحتی معده وسایر عالیم گوارشی 

.یبوست و حالت تهوع
 .و تنش عضالتدرد 
 .درد قفسه سینه و ضربان قلب سریع
 .بیخوابی
 .سرماخوردگی و عفونت های مکرر
 توانایی آنیا / از دست دادن میل جنسی و 



عالئم روانی و عاطفی استرس چیست؟

 افسردگی یا اضطراب

 .عصبانیت ، تحریک پذیری یا بی قراری

 .احساس خستگی ، عدم انگیزه یا عدم تمرکز

 .مشکل خوابیدن یا خواب زیاد

 .افکار مسابقه ای یا نگرانی مداوم

 .مشکالت حافظه یا تمرکز شما

 تصمیم گیری های بد



چه اندام هایی تحت تأثیر استرس قرار می گیرند؟

 کلیه سیستم های بدن از جمله عضالت ، استرس ،بر 

، غدد درون ریز ، قلب و عروق ، تنفس دستگاه 

و تولید مثل تأثیردستگاه عصبی دستگاه گوارش ، 

.می گذارد                                               

 محدود وکم بدن ما برای مقابله با استرس در مقادیر 

مجهز است ، اما وقتی این استرس طوالنی بسیار 

مدت یا مزمن شود ، می تواند تأثیرات جدی بر بدن 

بگذارد                                                 



آیا استرس می تواند بدن شما را آزار دهد؟ 

 خود عضالت شما کشیده میشوند تا از استرس هنگام 

که آرام می کنند وهنگامی در برابر آسیب محافظت 

شوید تمایل دارند دوباره آزاد شوند ، اما اگر مدام 

تحت استرس باشید ، ممکن است عضالت فرصت 

. شل شدن نداشته باشند

 سفت باعث سردرد ، درد پشت و شانه و عضالت 

شوند                                       بدن درد می 



(stress over load) چیست؟اضافه بار استرس عالئم 

 استرس هستند که در حال تجربه بیش از حد افرادی 
:مواجه شونداز نشانه های زیر با برخی ممکن است 

 .یا حمالت هراساضطراب 

 .تعجیل وتالشاحساس فشار مداوم ، 

 بدخلقیپذیری و تحریک 

 درد   عالئم فیزیکی مانند مشکالت معده، سردرد، یا 
قفسه سینه

 واکنشهای آلرژیک ، مانند اگزما یا آسم



راه های پاسخ منطقی به استرس   



یاد خداواالترین راه مقابله با استرس زنده نگه داشتن 

االسباب استدر دلهاو ارتباط قلبی وتوکل بر مسبب 
 تسلط بر کارها و مسئولیتهای واگذار شده-1

 که شامل مطالعه دقیق در مورد شناخت بیماریها وروش عالی 
.                  پرستاری میباشد

 حفظ وارستگی وملکات اخالقی بویژه قناعت، صبروشکر-2

 ونظم در کارها که خود از اسباب قدرت ملکوتی وجسمانی 
وافزایش برکت در زندگی خود وخانواده 
میباشد                                                 

 رفع خستگی وخواب کافی وفعالیت بدنی وتغذیه  -3

مناسب اعم ازاستفاده از همه رده های موادغذایی

انفاق وکمک در حد وسع و توانایی که تنگ روزی را -4
(       سوره مبارکه طالق7آیه )میبرد



از تجمع استرسراه های جلوگیری 

 :همه چیز در مورد تعادل است

 هایی که از آنها درفعالیت ایجاد تعادل با را ها مسئولیت 
-دوستانمانند استراحت یا وقت گذرانی با )لذت می برید 

.انجام دهید(رسیدگی به امور منزل و والدین

 .... تماشای فیلمهای آرام بخش–پیاده روی –ورزش 

 . ...مسئولیت ها را مدیریت کنید

 . ...غذاهای سالم بخورید

 . ...خواب مناسب داشته باشید

 هر روز برای ورزش وقت بگذارید



 ورزش منظم و فعالیت بدنی برای . بدنی منظمفعالیت 

. ...حفظ سالمتی الزم است

 .... خودتعیین کنیدزندگی رادر اولویت بندی چیزها 

 .... را با دوستان و خانواده خود بگذرانیدبخشی ازوقت 

 . ...مثبت داشته باشیدنگرش 

 . ...تکنیک های کاهش استرس را تمرین کنید

 ...کاری نکن گاهی اوقات هیچ 

 .... خواب باندازه کافیداشته باشید

 مواردی را که باعث استرس شما می شوند شناسایی کنید



 :ورزش میتواند موجب 

 -ترشح آندورفینها وکاهش درد-تنظیم خواب-(کورتیزول)کاهش هورمون استرس
افزایش اطمینان و 

 احساس خوش فیزیکی و فکری شود

 -سنبل الطیب-چای سبز-آلبالو خشک-لیمو-3امگا: تغذیه مناسب

 گالب -رایحه ها یا بوهای خوش مثل روشن کردن شمع و استشمام رایحه سوختن آن
شکوفه -چوب صندل-کندر-اسانس شکوفه پرتقال-بابونه-بوی نارنج-اوسطوقدوس

-نارنج

 در حالیکه استرس دارید در فرصت مناسب نعمتهایی را که به وفور از آن -
برخوردارید را بنویسید)

 تمرکز بر روی موارد مثبت زندگی شما ، به با قدردانی . 

کنداسترس و اضطراب کمک کاهش 

تمرین -از واگذار کردن کار امروز به فردا اجتناب نمایید-نه گفتن را بیاموزید-خندیدن  -
یوگا                                                                         -ذهن آگاهی



Physical symptoms of stress include:

 Low energy.

 Headaches.

 Upset stomach, including diarrhea, 
constipation, and nausea.

 Aches, pains, and tense muscles.

 Chest pain and rapid heartbeat.

 Insomnia.

 Frequent colds and infections.

 Loss of sexual desire and/or ability



What are psychological and emotional signs of stress?

 Depression or anxiety.

 Anger, irritability, or restlessness.

 Feeling overwhelmed, unmotivated, or 
unfocused.

 Trouble sleeping or sleeping too much.

 Racing thoughts or constant worry.

 Problems with your memory or 
concentration.

 Making bad decisions



What causes stress?

 being under lots of pressure.

 facing big changes.

 worrying about something.

 not having much or any control over the 
outcome of a situation.

 having responsibilities that you're finding 
overwhelming.

 not having enough work, activities or 
change in your life.

 times of uncertainty.


