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@Javad_Elahi

محتوای درس

مفاهیم استرس•
چرا مدیریت استرس مهم است ؟•
فرایند مدیریت استرس•
شناخت و آگاهی عوامل  استرس و هیجانات و احساسات•
از عوامل خطر و فعال سازی فوریاندازه گیری شناختی ارزیابی و •

(انگیزشی-عاطفی–نظامهای شناختی )
انتخاب راهبردهای مقابله و تنظیم هیجانات•
مقابله وعبور موفق یا ناموفق  از استرس ها•
منابع مقابله•

@Javad_Elahi

تهاسترس در زمان ناندرتالها بیشتر بوده یا در عصر مدرنی
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@Javad_Elahi

مدی آچرا با اینکه باالترین سطوح در
و وجود دارد استرس کم نمیشه؟

؟بالعکس 

@Javad_Elahi

استرس چیست؟

@Javad_Elahi

تغییر در هورمونها  
باعث تمام مشکالت 

میشه
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@Javad_Elahi

اشیم ؟چرا باید در رویارویی  با استرس نگران ب

گستردهپیامدهای متنوع و منفی و •
بیماریهای متعدد جسمی و روحی•
نامیده است و بر اساس برآوردها ” ام ۲۱بیماری همه گیر قرن “بهداشت جهانی استرس را سازمان •

.میلیارد دالر هزینه دارد۳۰۰برای کسب وکارهای امریکا هر سال تا 

؟چرا اینقدر استرس در عصر امروز  زیاد شده است•

21استرس طاعون قرن •

مدیریت استرس برای خودمان وخانواده و همکاران و کارکنان•

تاسهرکه آگه تر بود جانش قوی / جان چو ای دل آگهی استاقتضای •

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

استرس آگاهی
stress wise

کنیدمانند یک کارآگاه استرس خود را تعقیب 
شناخت استرسها اولین گام درمان استرس
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@Javad_Elahi

من کبدداستان 

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi
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@Javad_Elahi

سه جنبه استرس 
کنندهجنبه خوب ،جنبه بد ،جنبه تهدید 

؟آیا استرس خوب همیشه خوب است
آیا بدون استرس بودن خوبه؟

@Javad_Elahi

کنید؟را مدیریت می آیاشما استرس 
یا 

کند؟استرس شما را مدیریت می 

@Javad_Elahi

منشا و استرسورها
ه فرد تاثیر استرسور ها از فردی ب. یا محرّکی است که باعث ایجاد استرس می شود عامل یا موقعیت 

. دیگر متفاوت است 
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@Javad_Elahi

طبقه بندی استرسها
فرد درون •

اختالالت مثل پارانوییدی
 GADاختالل اضطراب فراگیر 
OCDاختالل وسواس اجباری 

اختالل هراس
PTSDاختالل استرس پس از سانحه 

SADاختالل اضطراب اجتماعی 

محیطی•

@Javad_Elahi

:عوامل فردی
یادگیری-اکتساب-خلق و خو-هوش -ژنتیک 

باورها ،نگرشها،راهبردهای مقابله،آموزش،مهارتها

مکان کنترل،صفت اضطراب -سرسختی–آمادگی شخصیتی 
واکنش های شخصی
اعتماد به نفس پایین

بی اعتمادی
ناکامی در برقراری ارتباط

بی انگیزگی شغلی 
درد های جسمانی

ترس از عدم کامیابی
اختالالت خواب

@Javad_Elahi

استرسدوره زمانی 



6/7/2022

8

@Javad_Elahi

زیانها و عالئم استرس 

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi
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@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

سالمتیاسترس و 

تاثیرات استرس بر بدن ستاثیرات استرس بر حالت و احسا تاثیرات استرس بر رفتار

سردرد اضطراب پرخوری یا کم خوری عصبی

درد و گرفتگی عضالت بی قراری اعتیاد به الکل یا مواد مخدر

درد قفسه سینه فقدان تحرک یا تمرکز مصرف سیگار

خستگی کج خلقی یا عصبانیت مشکالت اجتماعی

کاهش میل جنسی غصه یا افسردگی هوس خوراکی ها

مشکل در خوابیدن احساس ناامنی گریه پی در پی

ناراحتی معده فراموشی

چاقی در کودکی خستگی

اختالل نعوظ

@Javad_Elahi

چه نوع استرسی برای شما مفید است؟

منشأ استرس خوب
چگونه استرس خوب می تواند به استرس بد تبدیل شود؟
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@Javad_Elahi

چرا استرس را به شیوه های متفاوتی تجربه می کنیم؟

@Javad_Elahi

فرایند مدیریت استرس

شناخت و آگاهی عوامل  استرس و هیجانات و احساسات. 1

ارزیابی و اندازه گیری شناختی از عوامل خطر و فعال سازی فوری . ای نظامه)2
(انگیزشی-عاطفی–شناختی 

انتخاب راهبردهای مقابله و تنظیم هیجانات. 3

مقابله وعبور موفق یا ناموفق  از استرس ها. 4

@Javad_Elahi

استرس خوداز پرسش نامه ارزیابی 
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@Javad_Elahi

عالئم روانشناختی
:در ماه گذشته این گونه بوده ام

و وحشت زدهمضطرب عصبا نی        

افسرده وناراحت     زده    خجالت

حسادت می کردم    احساس گناه می کردم

داشتم           اعتماد به نفس پایین بد اخالقی       

افکار مخرب واسیب زننده داشتم      بر خود کنترل نداشتم

بد گمان و کج خیال  بودم           ناتوان و درمانده    

وخیالبافی می کردمافکار مزاحم داشتم نمی توانستم تمرکز کنم

@Javad_Elahi

عالئم رفتاری 

:در ماه گذشته این گونه بوده ام

رفتارهای   
بی اختیار و آنی

پرخاشگر

نشان دادن  عصبانیت   
(کوبیدنمشت)

زود رنج    

افزایش غیبت ها    در محل کار     افزایش مصرف الکل       

بد عنق بودن و با خود قهر 
کردن   

تغییر در غذا خوردن

کردنبیش از حد و سریع صحبت مشکالت خواب

افزایش مصرف کافئین    

@Javad_Elahi

عالئم جسمانی

:در ماه گذشته این گونه بوده ام 

تپش قلب داشتم    سوء هاضمه داشتم

از نفس می افتادم    اسهال داشتم     

در سینه ام احساس تنگی  وفشردگی  می 
کردم

مرتبا سرما میخوردم یا دچار بیماری
های دیگر میشدم       

از حال میرفتم      دچار یبوست بودم 

سر دردهای شدید داشتم حساسیت هایپوستی داشتم

دردهای نا مشخص داشتم بیش از حد عرق میکردم       

کمر درد داشتم  تغییرات سریع در وزن بدن      

دچار التهاب مثانه بودم 
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@Javad_Elahi

نتایج
کمتر از نرمال•
مراجعه پزشک5برابر با •
اختالل و آسیب روانی5بیشتر از •

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

استرس و روشهای مدیریت آن برای  هرکسی فرق دارد

یک بسته راهبردی نیاز دارد•



6/7/2022

13

@Javad_Elahi

شناخت مقدم بر مدیریت 
گامهای اولیه ذهنی و رفتاری  شناخت و برای  بهبود مدیریت استرس و واکنش•

سریع به استرس
متد خودم •
،زمان حال ، حفظ آرامش(تمرکز بر روی آگاهی ،آگاهی باز آزاد )تنفس ، خودآگاهی •

و پذیرش 
شکیبایی گونه ای از خردمندی•
تقال نکردن •
مدیریت ریسک•

آنچه در کون است زاشیا و ان چه هست
وانما جان را به هر حالت که هست

مسابقه طناب کشی با هیوال<<<چاه غم<<<شکار میمون <<<رها کردن •
غیر قضاوتی یا خودآگاهی مشاهده بدون قضاوت •
سخاوت و بخشش•
سپاسگذاری و قدرشناسی بویژه در ابتدای صبح•

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi
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@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

ناتانتخاب راهبردهای مقابله و تنظیم هیجا

آمادگی ذهنی •
استرسترازوی •
تفسیر موقعیت چند مثال از تصادف•
راهکارهای مساله محور و هیجان محور وترکیبی•
چگونه از پس تقاضاهای مختلف محیط زندگی و کار  بر آییم؟•
...اگر هیجان مدار با مساله محور درست جلو نره باعث خودکشی ،اعتیاد و•

@Javad_Elahi
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@Javad_Elahi

منابع مقابله

IDPمعنا درمانی و داشتن برنلمه برای زندگی •
قابلیتهای ذهنی•
خود شفقتی یا عزت نفس•
خودآگاهی •
همدلی•
خودابرازی•
گوش دادن•
مدیریت تعارض و فنون مذاکره•
مساله یابی و حل مساله•
خالقیت•
انعطاف پذیری•
تاب اوری•
کنترل تکانه های رفتاری•
استایل ،سالمتی،انرژیالیف •
فرد ایمنی به شکلی گفته بود که طرف مرده بود<<<اجتماعی مهارتهای •
اجتماعیحمایت •
منابع مادی •

@Javad_Elahi

و ذهن آگاهیخودآگاهیتفاوت 
سطوح مختلف ذهن آگاهی•

حواسم نیست که حواسم نیست
تمرکز
تنفس

مراقبه وارسی بدن 
هاتا یوگا 

در زندگی mindfulnessذهن آگاهی 
روزمره

@Javad_Elahi

قابلیتهای ذهنی

افکار خودآیند•
نشخوارهای ذهنی•
عدالت سازمانی•
سبکهای اسنادی و خطاهای شناختی•
اجازه حضور ، پذیرش افکار و احساسات•
مراقبه ی دلسوزی و مهرورزی•
ذهن قضاوتی و ذهن آغازگر•
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@Javad_Elahi

الیف استایل ،سالمتی،انرژی•
مهارتهای اجتماعی•
حمایت اجتماعی•
منابع مادی •

@Javad_Elahi

الیف استایل ،سالمتی،انرژی

خواب
دوستان خوب

مسافرت

@Javad_Elahi

بگذارید بدنتان به شما کمک : ورزش
کند تا فشار عصبی  خود را کاهش دهید
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@Javad_Elahi

غذا

@Javad_Elahi

برنامه ریزی شخصی برای مدیریت استرس

@Javad_Elahi

مدیریت زمان
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@Javad_Elahi

مقابلهافزایش توانایی 

@Javad_Elahi

شرایطتغییر فشار 

@Javad_Elahi

آرامشفراگیری 
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@Javad_Elahi

رفتاراصالح 

@Javad_Elahi

زندگیبهبود مهارت های 

@Javad_Elahi

استرسطرح مدیریت 
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@Javad_Elahi

تبعیض ادراك شده 

@Javad_Elahi

تبعیض ادراك شده 

.  که هرچه استرس فرد افزایش یابـد، تبعـیض بیشـتری را احسـاس مـی کنـد
بر همچنـین اسـترس، عملکرد را تحتالشعاع قرار میدهد؛ اما تبعیض تأثیر چندانی

شارکت مممکن است علت این امر، یا از نوع سکوت سازمانی ناشی . عملکرد نداشته است
ض در آن بـوده باشـد و یـا بـه سـبب وجـود یک سازوکار عادالنه و بدون تبعیکنندگان 

کرد شرکت بوده اسـت، بـه نحـوی کـه تصـور چنـدانی از تبعیض و اثرات آن بر عمل
. وجـود نداشـته اسـتمشارکت کنندگان برای 

@Javad_Elahi

استرسهای محیطی
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@Javad_Elahi

:عوامل سازمانی و رفتار سازمانی
محل کارتغییر •
تغییر حجم کار•
تغیبر در حقوق پرداختی•
پرداختیتغییر در حقوق •
تغییر شغل وظیه با گروه•
تغییر در امنی شغلی•
حجم باالی کاری•
ابهام در شرح وظایف•
فرهنگ اعتیاد به کار•
سرپرست های سخت گیر•
گرا و سمیمنفی همکاران •
گزارش دادن•
مصاحبه کردن•
تاخیر در انجام کارها•
خروج از سازمان•

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi
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@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

:سترس در محیط کارامحیط زیستی عوامل 

:عوامل مادی
نور•
سروصدا•
دما •
ارتعاش و حرکت•
هوای آلوده•
عامل های ارگونومیک  کمبود تجهیزات مورد نیاز•
آلودگی خاک  و روغن•
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@Javad_Elahi

فیلم محیط کار گوگل

@Javad_Elahi

ندمدام با آدم های جالب و متفکران بزرگ مالقات می کن

@Javad_Elahi

گوگلرها احساس می کنند واقعا در آینده زندگی می کنند
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@Javad_Elahi

روزِ ۷ساعتِ شبانه روز و ۲۴ایستگاه فناوری در 
هفته، به گوگلرها پشتیبانی تخصصی می دهد

@Javad_Elahi

، گوگلرهایی که در مرکز مانتین ویو هستند
سرویس رایگان دارند

@Javad_Elahi

می شوداز حیوانات خانگی استقبال 
به فرهنگ سازمان باید توجه کرد
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@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

گوگل به رفاه عمومی کارکنانش اهمیت می دهد

@Javad_Elahi

کسانی که بچه دار می شوند، مزایای ویژه ای دارند
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@Javad_Elahi

شرایط گوگل برای همسران گوگلرها پس از 
!فوت آنها، اشک شان را درمی آورد

@Javad_Elahi

کالس های تناسب اندام و ورزش 
رایگان دارند

@Javad_Elahi

فرصت فوق العاده ای ۸۰/۲۰قانون 
برای خالقیت به گوگلرها می دهد
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@Javad_Elahi

نسبت ریسک به پاداشِ خوبی وجود دارد

@Javad_Elahi

یرند کارمندان گوگل می توانند مرخصی زیادی بگ
تا به دنبال عالیق شان بروند

@Javad_Elahi

گل همین که یک بار عضو شبکه ی گو
شوید، تا آخر عمر عضو می مانید
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@Javad_Elahi

:عوامل سازمانی و رفتار سازمانی
محل کارتغییر •
تغییر حجم کار•
تغیبر در حقوق پرداختی•
پرداختیتغییر در حقوق •
تغییر شغل وظیه با گروه•
تغییر در امنی شغلی•
حجم باالی کاری•
ابهام در شرح وظایف•
فرهنگ اعتیاد به کار•
سرپرست های سخت گیر•
گرا و سمیمنفی همکاران •
گزارش دادن•
مصاحبه کردن•
تاخیر در انجام کارها•
خروج از سازمان•

@Javad_Elahi

@Javad_Elahi

روابط بین فردی
ایمنی•


