تکنیکهای کاهش استرس

در اینجــا بــه رایجتریــن شــیوهها بــرای
کاهــش اســترس کــه میتوانیــد آنهــا را
تمریــن کــرده و اغلــب بهتریــن نتایــج را دارنــد
اشــاره میشــود.

کنیــد .خندیــدن مقاومــت و قــدرت سیســتم ایمنــی
بــدن را افزایــش مــی دهــد.
مــا مســئولیت احســاس خــود را بــه عهــده داریــم و
مــی توانیــم آن را مدیریــت کنیــم همیشــه بــه خاطــر
داشــته باشــید کــه شــما توانایــی تجربــه آرامــش را در
موقعیتهــای پــر از اســترس داریــد.

از کمک دیگران استفاده کنید

مهارت آرام سازی

شــیوههایی همچــون تنفــس دیافراگمــی،
ریلکسیشــن میتوانــد بــه کاهــش اســترس
کمــک کنــد.

از اعضــای خانــواده ،دوســت ،همــکار ،مشــاور و اعضــای
گــروه حمایــت کننــده نیــز کمــک بگیریــد.

تمرینات بدنی

تمریناتــی همچــون دویــدن نــه تنهــا باعــث
افزایــش قــوای بدنــی بلکــه بــه کاهــش
اســترسهای شــما کمــک میکنــد.
ســرگرمیهای خــود مثــل موســیقی ،کالســهای
آشــپزی را افزایــش دهیــد .ایــن فعالیتهــا
میتوانــد استرســهای روزانــه را کاهــش دهــد.

زمانهایــی بــرای اســتراحت خــود تعییــن کنیــد
و لیســتی از فعالیتهــای لــذت بخــش بــرای
خــود تهیــه کنیــد.

شوخ طبعی استرس را کاهش می دهد

بــه جــای ناامیــدی و شــکایت از مشــکالت
روزانــه و کاهــش اســترس از خندیدن اســتفاده
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داشتن سرگرمی

برنامههـای طراحـی شـده بـرای کاهش
ا ستر س

سالمت روان جوانان و
نوجوانان:
جهان در حال تغییر

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

اگر درباره استرس
هر گونه سوالی دارید یا مایل به کسب اطالعات
بیشتر در این زمینه هستید ،با مشاوران مرکز
مشاوره دانشگاه صحبت کنید.
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معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

چگونـــه متوجـــه مـــی شـــوید کـــه
دچـــار اســـترس شـــدهاید؟

هر فـردی به اسـترس بـه گونه متفاوتـی واکنش
نشـان میدهـد .آگاهـی از عالئـم اسـترس
میتوانـد از بدتـر شـدن آن جلوگیـری کنـد.
در اینجــا بــه برخــی از نشــانه هــای شــایع
اســترس اشــاره شــده اســت.
عالئم فیزیکی
آلــرژی ،ســردرد ،افزایــش ضربانقلــب،
تنشعضالنــی ،مشــکالت گوارشــی ،معــده درد
عالئم روانشناختی
پرخاشــگری ،احســاس اضطــراب و بیقــراری،
دمدمــی مزاجــی ،افســردگی
عالئم رفتاری
کاهــش اشــتها ،تغییــر در الگــوی خــواب،
افزایــش مصــرف الــکل و مــواد (رفتارهــای
اعتیــادآور همچــون روابــط جنســی متعــدد ،قمار
بــرای جلوگیــری از اســترس) ،مشــکل در تمرکــز،
فراموشــی و افزایــش افــکار منفــی

اســـترس خـــود را بـــه شـــیوه مناســـب
کنتـــرل کنیـــد.

امروز روز بدی داشتید؟ آیا امروز استرس داشتید؟
افــرادی کــه ســابقه مصــرف مــواد دارنــد هنگامــی کــه
دچــار اســترس مــی شــوند بــه مصــرف الــکل و مــواد
مخــدر پنــاه مــی برنــد .در واقــع ایــن راه تنهــا ،بــه طــور
موقــت شــما را از احســاس بــد دور مــی کنــد و بــه
عنــوان یــک راه حــل پایــدار و مفیــد بــرای مقابلــه بــا
اســترس محســوب نمیشــود.

شیوههای غلبه بر استرس

مدیریت زمان
شـما میتوانید با آشـنایی با مدیریت زمان و الویتبندی
کردن ،کارهـای روزانه خود را مدیریت کنید.
در مورد اهداف خود واقع بین باشید
در مــورد آنچــه کــه میتوانیــد انجــام دهیــد ،واقــع بیــن
باشــید و اهــداف واقــع بینانــه و قابــل دســتیابی بــرای
خــود تنظیــم کنیــد تــا دلســرد و ناامیــد نشــوید ،در نظــر
گرفتــن اهــداف واقــع بینانــه راهــی بــرای ســازماندهی و
برنامــه ریــزی مناســب اســت.
مثبت فکر کنید
مثبــت فکــر کــردن از افــکار منفــی همچــون انتظــار
غیرواقــع بینانــه ،ســرزنش ،بدبینــی ،مقابلــه کــردن و ....
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را کاهــش میدهــد.
از ســختگیری و انتقــاد بــه خــود جلوگیــری
کنیــد .صفــات خــوب خــود را شناســایی کــرده
و میــزان خودگوییهــای مثبــت را در خــود
افزایــش دهیــد.
سالم زندگی کنید
تغذیــه مناســب ،خــواب کافــی و ورزش منظــم
داشــته باشــید و از خــوردن الــکل و مصــرف
مــواد مخــدر اجتنــاب کنیــد.
داشتن یک گروه حمایتی
گـروه حمایتـی از خـود را همچـون دوسـت،
اعضـای خانـواده ،همـکار ،گـروه مذهبـی و
روحانـی را افزایش دهید .ارتباط با روانشـناس،
مشـاور و دکتـر اهمیـت بسـیار دارد.
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