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چرا باید نگران استرس باشیم؟
سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

به نوعی  صرفا  ما  اینکه  یا  هستند؟  بدی  چیزهای  واقعا  استرس  و  اضطراب  آیا 

بزرگ نمایی از یک حالت طبیعی ذهنی و احساسی می پردازیم؟ مقداری اضطراب و 

استرس، بخشی ضروری و مهم برای زندگی ما به شمار می رود؛ اما در جهان پرسرعت 

کنونی، این واکنش های انسانی اغلب از کنترل خارج و به عامل مخرب در بهره وری، 

آرامش ذهنی و سالمتی ما تبدیل می شود.

چرا باید به فکر استرس به ویژه در فضای کاری باشیم؟

فعالیت های  در خصوص  اضطراب  و  نگرانی  احساس  دارند.  وجود  بسیاری  دالیل 

روزمره که امری طبیعی به نظر می رسد، می تواند شما یا گروه کاریتان را از دستیابی 

نشود  داده  تشخیص  درصورتی که  استرس  بازدارد.  حرفه ای  و  اهداف شخصی  به 

می تواند:
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1. بهره وری را کاهش دهد
استرس مضر می تواند به کاهش بهره وری بینجامد؛ زیرا باعث می شود کارمندان 

خطاهای بیشتری داشته باشند،کارشان را با بی میلی انجام دهند، در خانه بمانند 

تا از موقعیت های کاری تنش زا پرهیز یا حتی ترک کار کنند؛ با آن امید که درجایی 

یا  بهره وری گروه کاری  باشند. درنتیجه  دیگر موقعیت کاری کم تنش تری داشته 

افراد تحت نظارت شما می تواند مستقیما تحت تاثیر قرار گیرد.

2. روی سالمتی تاثیر می گذارد
استرس بیش ازحد و طوالنی می تواند به لحاظ فیزیکی شما را بیمار کند و حتی 

فیزیکی  موقعیت  هر  چون  هم  نیز  استرس  به  شما  بدن  شود.  مرگتان  به  منجر 

خطرناکی واکنش نشان می دهد و میزان فشارخون و سطح آگاهی حواس را باال 

می برد. این واکنش شما را محفوظ نگه می دارد و می تواند برای مدتی کوتاه به 

نفعتان باشد. اما استرس طوالنی، نگرانی و اضطراب می تواند جسم شما را فراتر از 

حد توان تحت فشار قرار دهد.

3. تخلیه انرژی می کند
اضطراب زیاد، استرس و نگرانی قادر است انرژی شما را تحلیل برد و زندگی کاری و 

خصوصی تان را رنج آور نماید. شما برای تمرکز مناسب، پاسخگویی موثر و برداشت 

صحیح از موقعیت ها نیاز به انرژی دارید. نگرانی و اضطراب، انرژی شما را مصرف 

می کند و قدرت فیزیکی الزم برای انجام مطلوب کارتان را از شما می گیرد.

شکستن حلقه استرس در 4 مرحله
یک راه برای شکستن حلقه استرس به کارگیری روش ۴ مرحله ای است که به شما 

راهکار مواجهه با استرس در هنگام وقوع آن را ارائه می دهد.
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مرحله اول: توقف
به محض اینکه متوجه شروع می شوید به خودتان بگویید »ایست!«. مثال درست در 

لحظه ای که مشغول پایان دادن سخنرانی خود هستید ناگهان لپ تاپتان خاموش 

می شود و شما هجوم اضطراب، همراه با پیام شکست را به ذهن خود احساس 

می کنید. »سخنرانی ام خراب می شود، همه چیز نابود می شود و من اخراج خواهم 

از شنیدن این پیام ها سدی در  شد.« در این لحظه با گفتن کلمه »ایست«، قبل 

مقابلشان ایجاد کنید. این کلمه را دو بار تکرار کنید: »ایست! ایست!«

 مرحله دوم: تنفس
مرحله بعدی نفس کشیدن است. نفس بلندی بکشید و دیافراگم خود را با هوا 

پرکنید. نفس خود را 8 ثانیه حبس کنید و سپس به آرامی خارج سازید. درست 

بازمی دارد،  شما  ذهن  به  رسیدن  از  را  منفی  افکار  »ایست«  کلمه  که  همان طور 

استرس  زمان  در  برای حبس کردن نفس خود  تمایل شما  به  نیز  نفس کشیدن 

غلبه می کند. تمرکز روی نفس کشیدن به شما کمک می کند روی استرس خود به 

شیوه ای موثرتر تمرکز نمایید.

مرحله سوم: تامل
پس از متوقف کردن روند استرس و انرژی دادن به خود از طریق تنفس، می توانید 

روی مشکل اصلی یعنی همان دلیل استرس تمرکز نمایید. با اندیشیدن به واکنش 

و  کنید  شناسایی  را  افکارتان  متفاوت  سطوح  می توانید  خود،  استرس  از  ناشی 

واکنش های ناشی از استرس را از واکنش های غیرعقالنی متمایز سازید. می توانید 

موقعیت واقعی را با آرامش و واقع گرایی بیشتری ببینید و آن را از افکار مخدوش 

شده ناشی از استرس خود تمیز دهید.

مرحله چهارم: انتخاب
درنهایت، اکنون می توانید با تمرکز روی مشکل واقعی، به یافتن راه حل های واقعی 
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بپردازید. به عنوان مثال، پس از راه اندازی مجدد لپ تاپ خود، ممکن است متوجه 

مطالب  بدون  حتی  یا  ازدست رفته  اطالعات  از  ناچیزی  بسیار  مقدار  که  شوید 

ازدست رفته نیز قادر خواهید بود با استفاده از روش قدیمی بداهه گویی، اطالعات 

را به مخاطبان خود منتقل کنید.

بدل  قابل حل  مشکل  یک  به  شود  تلقی  فاجعه  یک  می توانست  آنچه  بنابراین  

می شود، که شما با آگاهی از گزینه های خود، توان مقابله با آن را دارید.

https://modiresabz.com

