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فشارروانی

مفهوم فشار روانی 

                نمونه ی ١ــ٤
خانواده ی محسن به تازگی از شهرستان به تهران آمده اند. به همين دليل محسن از دوستان و 
شهر خود جدا شده است. محسن در دبيرستانی که نزديک محل زندگی شان است، ثبت نام کرده است. 
احساس  شب  سراسر  و  بخوابد  خوب  نتوانست  برود،  مدرسه  به  روز  آن  صبح  بود  قرار  که  شبی  او 

تشويش و نگرانی داشت. 
سؤال: چه اتفاقی باعث شده که محسن دچار چنين حالتی شود؟ آيا اين گونه اّتفاقات برای همه، 

نتايج يکسانی دارد؟ توضيح دهيد. 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

فّعالّيت ١ــ٤
تجارب  از  فهرستی  داشته ايد؟  خود  زندگی  در  محسن  نظير  تجربه ی  نيز  شما  آيا 
چند ماه اخير خود را که باعث شده حالت هايی شبيه محسن را تجربه کنيد، تهيه کنيد 
تهيه  دوستانتان  آن چه  با  سپس  بنويسيد،  بعد  صفحه ی  جدول  در  را  آن  از  مورد  سه  و 

کرده اند، مقايسه کنيد. 

فصل چهارم

ر فشار م مفه

درس اّول
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نتيجه ی دو مقايسه تجربه ی دوستان تجربه ی من رديف

١

٢

٣

تغييرات اجتناب ناپذيری روبه رو می شود که باعث  فراگرفتيم: هر انسانی در زندگی با  آن چه 
روانی  فشار  حالتی  چنين  به  دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  او  و  بخورد  برهم  او  عادی  شرايط  می گردد 

می گويند. 
جمع بندی: با آن چه که در نمونه و فعاليت انجام شد، می توان نتيجه گرفت که فشار روانی زمانی 

اتفاق می افتد که ……………………
………………………………………………………………………………………

فشار روانی مثبت و منفی 

                نمونه ی ٢ــ٤ 
کسب  را  اّول  مقام  دانش آموزان  شورای  انتخابات  در  او  است.  مستعّدی  دانش آموز  نيلوفر 
دبيرستان تصميم گرفته است او را که مسئول تشکيل شورای دانش آموزان است،  کرده است. مدير 
به شورای دبيران مدرسه دعوت کند تا به عنوان نماينده ی دانش آموزان در اين جلسه شرکت کند. در 
جلسه او بايد درباره ی برنامه های خود برای مسئوالن مدرسه و دبيران توضيحاتی دهد. برای او سخن 

گفتن در جمع دبيران و مسئوالن دبيرستان کمی دشوار است.
سؤال: به نظر شما آيا نيلوفر در اين وضعيت، فشار روانی را تجربه می کند؟ اگر چنين است اين 

فشار روانی را چگونه توصيف می کند؟ داليل خود را ذکر کنيد. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……
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فّعالّيت ٢ــ٤
با توجه به فهرستی که در فّعالّيت ١ــ٤ تهيه کرديد، فشارهای روانی مثبت و منفی 

(مطلوب، نامطلوب) خود را تفکيک کنيد و در جدول زير بنويسيد. 
داليل مثبت ـ منفیرويداد

آن چه فراگرفتيم: فشارهای روانی، هم می تواند مثبت باشد، هم منفی فشارهای روانی منفی 
آن دسته از فشارهای روانی اند که در نتيجه ی تغييرات منفی و نامطلوب زندگی به وجود می آيد. فشارهای 

روانی مثبت آن دسته از فشارهای روانی اند که در نتيجه ی تغييرات مثبت و مطلوب روی می دهند. 
جمع بندی: با نمونه و فّعالّيت به اين نتيجه رسيديم که همه ی فشارهای روانی، منفی و نامطلوب 
نيستند؛ بلکه بسياری از آن ها می توانند مطلوب يا مثبت باشند؛ زيرا ………………… به عنوان مثال 
..………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

فشارهای روانی شديد، فشارهای روانی معمول و گرفتاری های زندگی 

               نمونه ی ٣ــ٤
آرامش  هنوز  اتفاق می گذرد،  اين چند روز که از آن  غمگين است. در  ناراحت و  بسيار  نادر 
خود را به دست نياورده است. حميد دوست و هم کالسی او به ديدنش آمده تا او را تسلی دهد. چند 
روز قبل، پدربزرگ نادر فوت کرد. اين واقعه برای او بسيار ناراحت کننده بود؛ زيرا پدربزرگش سال ها 
بود که با خانواده ی آن ها زندگی می کرد و نادر او را بسيار دوست داشت و به او عادت کرده بود. حميد 
سعی می کرد با حرف زدن او را آرام کند. به او گفت: «می دانم چه قدر ناگوار است که انسان، عزيزی 
را از دست بدهد. اين اتفاق خيلی سخت و دشوار است اما چاره ای نيست و هرکدام از ما به نوعی با 
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اين نوع اّتفاقات روبه رو می شويم چند سال قبل، زمانی که در بم زندگی می کردم، بسياری از دوستان و 
نزديکان خود را بر اثر زلزله از دست دادم و تا مدت ها نمی توانستم آرام و قرار داشته باشم. اين احساس 
که مّدت ها با دوستان خود باشی و روزی همه ی آن ها را از دست بدهی، واقعًا سخت و غيرقابل تحّمل 
است» نادر حرف او را تصديق کرد و گفت: «همه ی اين مسائل را درک می کنم و می دانم هر فردی اين 
گونه تجربيات را در زندگی خود دارد. قبًال اين احساس تشويش را زمانی که مادرم سخت بيمار شده 
بود داشتم. آن زمان نيز خيلی نگران و آشفته بودم. همين طور هر زمان که قرار بود امتحان سختی بدهم، 
اين حاالت در من به وجود می آمد ولی به اين شدت نبود و با گذشت حداکثر يک روز به حال عادی 
برمی گشتم اما اين اتفاق بسيار شديدتر از آن تجربيات است». سپس به حميد گفت: «ممنونم که به ديدنم 
آمدی. حاال تا حّدی آرام تر شدم.» حميد در جواب گفت: «خوش حالم که بهتر شدی.» و بعد از کمی 

گفت وگو از نادر خداحافظی کرد و رفت. 
ببريد  نام  را  موارد  آن  است؟  شده  اشاره  روانی  فشار  از  مواردی  چه  به  نمونه  اين  در  سؤال: 
و بگوييد در کدام موارد فشار روانی بيش تری بر فرد وارد می شود و در کدام يک فشار روانی کم تر 

است. داليل خود را با توجه به تعريف فشار روانی بيان کنيد.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……

فّعالّيت ٣ــ٤ 
دبيری از دانش آموزانش خواست تا در زمينه ی فشارهای روانی با اطرافيان خود 
مصاحبه و انواع فشارهای روانی را شناسايی کنند. سپس نتايج خود را در يک جدول 
دسته بندی نمايند. او با نتايجی که دانش آموزان به دست آورده بودند، جدول زير را تهيه 

کرد: 
تعداد وقوعموارد تعداد وقوعمواردتعداد وقوعموارد

٢جنگ ٣طالق ٨بيماری 
٣قبولی در کنکور ١٥نمره ی پايين در درس ٤تغييرشغل
٨تصادف ٥ازدواج ١زلزله

٦فوت نزديکان٧فارغ التحصيل شدن ٩ترافيک 
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اکنون اين نتايج را از نظر شّدت و ضعف طبق جدول زير دسته بندی کنيد. چه تناسبی بين تعداد 
وقوع و شدت يک فشار روانی وجود دارد؟ 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……

دليلشديد / ضعيف موارد

بيماری

تغيير شغل

زلزله

ترافيک 

طالق 

نمره ی پايين در درس 

ازدواج 

فارغ التحصيل شدن 

جنگ 

قبولی در کنکور 

تصادف 

فوت نزديکان 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……

فّعالّيت ٤ــ٤
فشارهای  از  برخی  با  را  شما  جداول   اين  کنيد.  توجه  ٢ــ٤  و  ١ــ٤  جداول  به 
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روانی معمول و نيز فشارهای روانی شايع در دانش آموزان آشنا می کنند. بعد از مطالعه ی 
آن ها بنويسيد:

الف) کدام موارد برای شما اتفاق افتاده است و موجب فشار روانی شده است؟ 
ب) موارد را ازنظر شدت فشار روانی به کم، متوسط و زياد دسته بندی کنيد و در جدول زير 

قرار دهيد:  

موارد نوع فشار روانی از نظر شدت 

کم 

متوسط 

زياد 

جدول ١ــ٤ــ فشارهای معمول زندگی

رويداد فشارآوررديف

مرگ والدين، خواهران و برادران و ساير نزديکان و دوستان ١

طالق و جدايی والدين ٢

زندانی شدن فرد يا ساير افراد خانواده و نزديکان ٣

بيماری فرد يا ساير افراد خانواده ٤

بيکاری يا اخراج از کار ٥

وضع نامناسب اقتصادی فرد يا خانواده ٦

مشکالت تحصيلی و ادامه ی تحصيل ٧

مشکالت روزمره از قبيل ترافيک، ازدحام و شلوغی       ٨  
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جدول ٢ــ٤ــ فشارهای روانی شايع در دانش آموزان 

رويداد فشارآوررديف
تعيين رشته ی تحصيلی يا تغيير رشته ی تحصيلی ١
ورود عضو جديدی به خانواده يا مرگ والدين، بستگان يا دوستان ٢
دشواری در ارتباط با معلمان يا کادر مدرسه و يا سرپيچی های جزئی از ٣

مقررات خانواده و مدرسه 
تحقق يافتن يکی از آرزوها، مسافرت کردن يا استفاده از تعطيالت ٤
تعويض مدرسه يا محل زندگی ٥
تغيير در وضعيت اقتصادی، سالمتی يا تغيير مهم در عادات غذايی، تغيير ٦

در وظايف و اعمال دينی و مذهبی 
شروع شدن امتحان های پايان نيم سال ٧

آن چه فراگرفتيم: همه ی رويدادهای فشارآور از نظر شّدت و ضعف يکسان نيستند. بعضی 
از فشارهای روانی بسيار شديدند؛ چون باعث تغيير بسيار مهمی در زندگی فرد می شوند؛ مانند زلزله 
اين  به  است.  انسان ساز  فشارآور  رويداد  نوع  از  که  جنگ  يا  است  طبيعی  فشارآور  رويداد  يک  که 
اتفاق  کم تر  زندگی  در  زياد  شّدت  وجود  با  که  می شود  گفته  فاجعه  يا  حادثه  روانی  فشارهای  از  نوع 
به  اما  می کنند،  ايجاد  زندگی  در  کم تری  تغيير  و  ضعيف ترند  روانی  فشارهای  از  ديگر  بعضی  می افتد. 
تعداد بيش تری ممکن است در زندگی اتفاق بيفتند، مانند تغيير خانه يا ماندن در ترافيک و …… که به 
اين نوع از فشارهای روانی، فشارهای معمول زندگی و گرفتاری های زندگی گفته می شود (البته اين 
نکته ضروری است که يک اتفاق فشارآور برای يک فرد ممکن است شرايط فشارآور يکسانی را برای 

افراد ديگر موجب نشود). 
جمع بندی: با توجه به آن چه گفته شد، نتيجه می گيرم که فشارهای روانی از نظر ………… 

 ...................................................................
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منابع ايجادکننده ی فشار روانی 

١ــ انتظارات غيرواقع بينانه 

               نمونه ی ٤ــ٤
نيز  و  منطقه  سطح  در  رشته  اين  در  بارها  و  می کند  فّعاليت  تکواندو  رشته ی  در  مينا  دختردايی 
استان به مقام دست يافته است. مينا با وجود بی عالقگی به فعالّيت های ورزشی و ضعف در درس هايش، 
کم  دايی اش  دختر  از  تا  بپردازد  مستمر  و  مداوم  فّعاليت  به  ورزشی  رشته ی  يک  در  که  گرفت  تصميم 
نياورد. به همين دليل در يک باشگاه ورزشی ثبت نام کرد تا در رشته ی کاراته تمرين و فّعاليت کند اما 
بعد از مّدت کوتاهی متوجه شد که اين رشته را دوست ندارد و نمی تواند در آن موّفق شود. پس به سراغ 
بی فايده  و  کسالت بار  را  ورزش  اين  زيرا  نشد؛  موّفق  نيز  رشته  اين  در  رفت.  ميز  روی  تنيس  رشته ی 
می دانست. اين بار به فکر رشته ی واليبال افتاد. پس با ثبت نام در کالس و حضور در تمرينات سعی 
کرد تا در اين زمينه موّفق شود. مينا به دليل اين فّعاليت ها، مّدتی است که از درس های خود غافل شده 
و وقت بسيار کمی را برای مطالعه ی درس هايش درنظر گرفته است. همين موضوع موجب شده تا او 
افت تحصيلی پيدا کند و در امتحانات ترم اّول نمرات ضعيفی را کسب کند. مينا از وضعيت خود بسيار 
ناراحت است اما زمان کافی برای مطالعه ی دروسش ندارد؛ زيرا مجبور است هر روز در باشگاه به 

تمرينات ورزشی با گروه بپردازد. 
سؤال: انتظاری که مينا از خود و توانايی هايش دارد، تا چه اندازه واقعی است؟ داليل خود 

را بيان کنيد. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……

درس دوم
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فّعالّيت ٥ــ٤ 
گفت وگو  باهم  خود،  از  انتظارتان  درباره ی  دقيقه  چند  مّدت  به  خود  دوستان  با 
کنيد و سه مورد از انتظاراتی را که از خود داريد، بنويسيد. اين انتظارات تا چه حد، 

واقعی يا غيرواقعی است؟ در هر مورد دليل خود را بيان کنيد. 
           داليلواقعی/غيرواقعیانتظاراترديف

١

٢

٣

٢ــ عقايد و باورهای ناکارآمد 

               نمونه ی ٥ــ٤
درباره ی زندگی خوب و درست، عقايد و باورهای زيادی وجود دارد. گفت وگوی زير قسمتی 

از عقايد و باورهای دو نفر را در اين مورد نشان می دهد: 
جمشيد: به نظر من کسی در زندگی موفق است که از تالش و کوشش دست برندارد، حتی اگر 

با شکست روبه رو شود يا دچار اشتباه گردد. 
مهرداد: اّما من فکر می کنم انسانی در زندگی موّفق است که هيچ وقت اشتباه نکند. 

موّفقی  فرد  ديگر  کرد،  زندگی  در  اشتباهی  کسی  اگر  که  است  اين  شما  منظور  آيا  جمشيد: 
نيست؟ 

مهرداد: بله انسان بايد سعی کند اشتباه نکند؛ چون اشتباه کردن يعنی بی ارزش بودن. 
جمشيد: اّما به نظر من انسان می تواند از اشتباهاتش درس بگيرد و قدم های بعدی را در زندگی 

درست تر بردارد و اين امر انسان را به موفقّيت نزديک تر می کند. 
مهرداد: اّما من اين نظر شما را نمی پسندم. فردی که اشتباهی را مرتکب می شود، ضعيف است 

و ضعف نشانه ی بی کفايتی و بی ارزشی است و هيچ گاه نمی توان اين نقصان را جبران کرد. 
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جمشيد: اگر نظر شما صحيح باشد، در اين دنيا فرد موّفقی وجود نخواهد داشت؛ زيرا ممکن 
است هر فردی در زندگی حداقل يک کار اشتباه انجام بدهد. فکر می کنم عقايد و باورهای شما بيش از 

حد سخت گيرانه است. شما تا چه حد خود را موفق می دانيد؟ 
نخواهم  بدانم  اگر  و  دهم  انجام  درست  را  کاری  که  می کنم  را  خود  تالش  همه ی  من  مهرداد: 

توانست همان طور که می خواهم آن کار را انجام دهم، هرگز آن را انجام نمی دهم. 
جمشيد: به اين ترتيب شما چه کارهايی را تاکنون انجام داده ايد؟ 

مهرداد: خوب شايد کارهای زيادی انجام نداده باشم اما سعی کرده ام هرچه را که انجام داده ام، 
به بهترين نحو و درست انجام دهم. حقيقت اين است که برای درست انجام دادن يک کار وقت بسيار 
زيادی را صرف می کنم تا همه ی جوانب آن را بسنجم و نتايج آن را برای خودم تجزيه و تحليل کنم. 

همين باعث شده کارهای زيادی انجام ندهم اما يک کار را به نحو احسن و کامل به انجام رسانم. 
سؤال: به نظر شما عقايد و باورهای اين دو نفر به چه ميزانی صحيح و واقعی است؟ کدام يک 

خود را بيش تر در معرض فشار روانی قرار می دهد؟ چرا؟ داليل خود را ذکر کنيد. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……

فّعالّيت ٦ــ٤ 
با توجه به عقايد و باورهايی که در طول زندگی خود با آن ها آشنا شده ايد، سه مورد 
از باورهايی را که موجب ايجاد فشار روانی در شما شده است، نام ببريد و توضيح دهيد 

به چه عّلت اين باورها در شما فشار روانی ايجاد کرده است؟ 
داليل باورها و عقايد رديف

١

٢

٣
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٣ــ اهداف غيرواقع بينانه 

               نمونه ی ٦ــ٤ 
خود  سالمت  وضعيت  از  اطالع  برای  دوستانش  توصيه ی  به  او  دارد.  بااليی  وزن  اضافه  هما 
در  تا  شده  موجب  وزنش  اضافه  که  شد  متوّجه  خون،  آزمايش  انجام  از  بعد  و  کرد  مراجعه  پزشک  به 
معرض خطر امراض قلبی و عروقی قرار گيرد. به همين دليل تصميم گرفت که به سرعت، وزن خود را 
٣٠کيلوگرم کم کند و آن را به وزن عادی و مناسب برساند. پس چند کتاب درباره ی رژيم غذايی تهيه 
و مطالعه کرد. سپس يک برنامه ی کاهش وزن نيز برای خود تهيه کرد. او می خواست در مّدت حداکثر 
سه ماه به وزن مناسب و ايده آل برسد. او بسيار سعی کرد تا طبق رژيم غذايی خود پيش برود اما در ماه 
اّول فقط ٥ کيلوگرم توانست وزن خود را کاهش دهد. او از نظر روانی فشار زيادی را بر خود تحميل 

می کرد و همين امر باعث شد که دچار دلهره، نگرانی و سردردهای مکرر شود. 
سؤال: به نظر شما، آيا برنامه ای که هما برای کاهش وزن خود طراحی کرده است، امکان پذير 

است؟ اگر نيست دليل آن چيست؟ توضيح دهيد. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……

فّعالّيت ٧ــ٤
به مدت پنج دقيقه فکرکنيد. آيا شما تا به حال اهدافی داشته ايد که به آن ها نرسيده 
نرسيدن شما به آن اهداف موجب بروز فشار روانی در شما شده است؟ اين  باشيد؟ آيا 
اهداف چرا تحقق نيافت؟ به دو مورد از آن اشاره کنيد و داليل خود را توضيح دهيد. 

داليل عدم تحققهدفرديف

١

٢

آن چه فراگرفتيم: فشار روانی از عوامل مختلفی نشئت می گيرد يکی از اين عوامل، انتظارات 
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غيرواقع بينانه است. منظور از انتظارات غيرواقع بينانه اين است که فرد از خود توقع انجام کاری را 
فرد  واقعی  استعدادهای  و  توانايی ها  با  و  نباشد  سازگار  او  روانی  و  جسمی  شرايط  با  که  باشد  داشته 
متناسب نباشد. به همين عّلت فرد نه تنها قادر به برآورده کردن آن توقع نخواهد بود، بلکه با اين کار 
خود را در معرض فشار روانی نيز قرار می دهد؛ مانند فردی که تا به حال کوه نوردی نکرده است ولی 
از خود انتظار دارد که از قّله ی مرتفعی صعود کند و اين انتظار غيرواقع بينانه باعث می شود تا او دچار 

فشار روانی گردد. 
يکی ديگر از عوامل فشار روانی، افکار و باورهای ناکارآمد است. افکار و باورهای ناکارآمد 
افکار و اعتقاداتی است که ممکن است پايه و اساس حقيقی داشته باشند، اما انجام آن ها در واقعيت 
ناممکن باشد. ناکارآمدی اين افکار به اين عّلت است که از تالش فرد برای تغيير و اصالح جلوگيری 
می کنند. افکار و باورهای ناکارآمد، نقش مهمی در ايجاد فشارهای روانی يا تشديد آن ها دارند؛ زيرا 
انتظاراتی را در فرد به وجود می آورد که انجام آن ها عمًال ممکن نيست؛ مانند اين باور که «نبايد کاری 
کرد يا بايد بهترين عملکرد را داشت». اين باور باعث می شود شروع هر کار جديدی آن قدر مشکل و 

فشارزا باشد که فرد از انجام آن صرف نظر کند. 
اهداف  است.  غيرواقع بينانه  اهداف  می شود،  روانی  فشار  ايجاد  باعث  که  ديگری  عامل 
غيرواقع بينانه اهدافی بعضًا متعالی و بسيار باارزش اند که ممکن است در بلندمدت بتوان به آن ها رسيد 
اما اگر فردی قصد کند که در کوتاه ترين زمان به آن ها برسد ــ در حالی که شرايط و توانايی او برای 
ـ آن فرد دچار فشار روانی می شود و ممکن است از ادامه  رسيدن به آن ها در اين مّدت امکان پذير نباشدـ 

دادن راه برای هدف موردنظر صرف نظر کند. 
جمع بندی: به اين نتيجه رسيدم که فشار روانی از عوامل مختلفی ناشی می شود. يکی از اين 
منابع …………… ديگری ………………… و ………………… می باشد. برای مورد اول، 
اين مثال را می توان زد که.........................................................
............................................................................
............................................................................
 ............................................................................
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نقش ويژگی های شخصيتی در بروز فشار روانی

تيپ شخصيتی الف و ب 

               نمونه ی٧ــ٤
در بانک دو نفر در صف صندوق ايستاده اند. نفر اّول که در جلو ايستاده، بسيار آرام و ساکت 
است و در حال خواندن خبر روزنامه. نفر دوم که پشت سر او ايستاده، دائم به ساعت خود نگاه می کند 
و بسيار عصبی و ناآرام است. او دائم از نحوه ی کار متصدی بانک ايراد می گيرد و ناراضی است. 
زمانی که نوبت نفر اّول می رسد، به آهستگی و با آرامش دسته چک خود را از کيفش خارج می کند و از 
متصدی بانک می خواهد در نوشتن چک به او کمک کند. سپس در جيب های کتش به دنبال خودکار 
می گردد. نفر دوم که از اعمال فرد اّول در فشار و عذاب است، با سرعت خودکاری را که دردست 
دارد، به او می دهد. نفر اّول با لبخند از او تشکر می کند و به دنبال عينکش به سراغ کيفش می رود و بعد 
از چند دقيقه که برای نفر اّول مانند چند ساعت می گذرد، عينکش را پيدا می کند و به دّقت به چشمانش 
می زند. سپس آرام آرام شروع به نوشتن می کند. نفر دوم از متصّدی بانک می خواهد تا زمانی که نفر 
اّول در حال نوشتن است، کار او را انجام دهد. نفر اّول موافقت می کند و نفر دوم کارش را انجام 
می دهد. نفر دوم به سرعت از بانک خارج می شود تا زودتر به اتومبيلش برسد اما می بيند که يک اتومبيل 

ديگر در کنار اتومبيل او پارک شده و او نمی تواند از پارک خارج شود …………… 
سؤال: نظر شما در مورد ويژگی های شخصيتی اين دو فرد چيست؟ کدام يک خود را بيش تر 

در معرض فشار روانی قرار می دهد؟ چرا؟ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……

درس سوم
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فّعالّيت ٨  ــ٤
مواقع  بيش تر  در  که  رفتاری  نوع  به  توّجه  با  را  زير  پرسش نامه ی  سؤاالت  الف) 

داريد، پاسخ دهيد، تا تيپ شخصيتی شما مشخص شود. 
١ــ آيا برای شما مشکل است که صبر کنيد تا صحبت ديگران تمام شود و پس از 
آن شروع به صحبت کنيد؟                                                                         بلی    خير           
قبيل  (از  می دهيد؟  انجام  کار  يک  از  بيش  زمان،  يک  در  اوقات  بيش تر  آيا  ٢ــ 
بلی    خير           خوردن و خواندن) 
بلی     خير  ٣ــ آيا بيش تر اوقات از اين که بيکاريد، احساس گناه می کنيد؟  
بلی     خير  ٤ــ آيا آن قدر مشغوليد که فرصت انجام کارهای روزانه را نداريد؟  
بلی     خير  ٥  ــ آيا غالبًا در خوردن، حرکت کردن و صحبت کردن عجله داريد؟  
بلی     خير  ٦ــ آيا رقابت با ديگران را دوست داريد؟  
بلی     خير  ٧ــ آيا غالبًا، مسئوليت های مختلفی را به عهده می گيريد؟  
بلی     خير  ٨  ــ آيا از ايستادن در صف، بسيار احساس ناراحتی می کنيد؟  
٩ــ آيا غالبًا احساس می کنيد که می خواهيد به حساب ديگران برسيد؟  بلی     خير 
اگر در بيش تر از شش سؤال پاسخ بلی را انتخاب کرده ايد، تيپ شخصيتی شما 

الف است. 
ب ــ اکنون با توّجه به نمرات پرسش نامه به دو گروه تقسيم شويد. يک گروه افرادی که نمرات 
آن ها از شش بيش تر شده (تيپ الف) و گروه دوم افرادی که نمره ی کم تر از شش گرفته اند (تيپ ب) .

حال هر گروه سعی کند ويژگی های مشابه اعضای گروه خود را مشخص و يادداشت کند. سپس آن ها 
را در جدول قرار دهيد و دو گروه را با يکديگر مقايسه کنيد.

ويژگی های گروه ٢ (تيپ ب)ويژگی های گروه ١ (تيپ الف)

آن چه فرا گرفتيم: در بروز فشار روانی، خصوصيات و ويژگی های شخصيتی افراد نيز مؤثر 
است. در اين مورد می توان به دو تيپ شخصيتی الف و ب اشاره کرد. افرادی که دارای خصوصياتی 
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نظير رقابت طلبی، خصومت شديد نسبت به ديگران و حساسّيت به از دست دادن زمان اند، تيپ «الف» 
ناميده می شوند. اگر فردی دارای اين ويژگی ها باشد، در موقعيت های زندگی فشارهای روانی زيادی 
را تجربه می کند. افرادی که دارای تيپ شخصيتی «ب» می باشند، از لحاظ خصوصيات شخصيتی 
اين  پس  می شوند.  روانی  فشار  دچار  کم تر  الف  تيپ  افراد  نسبت  به  و  الف اند  تيپ  مقابل  جهت  در 
افراد رقابت طلب نبوده، نسبت به گذشت زمان حساس نيستند؛ آرام اند و به ندرت عصبانی می شوند. 
البته به ياد داشته باشيد که داشتن تيپ الف يا ب مطلق نيست و افراد در شرايط گوناگون ممکن است 

ويژگی های هر دو تيپ را از خود نشان دهند. 
جمع بندی: با توّجه به آن چه در اين مباحث عنوان شد، می توانم نتيجه بگيرم که خصوصيات و 
می تواند ……………………………………………………………… انسان ها  ويژگی های 
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

مقابله

               نمونه ی ٨  ــ٤
هادی در يک کارخانه ی توليد قطعات فلزی مشغول به کار است. فاصله ی محل زندگی او با 
کارخانه بسيار طوالنی است و او مجبور است روزانه دو الی سه ساعت را صرف رفت و آمد به محل 
کار خود بکند. از طرف ديگر، سر و صدای محيط کارخانه بسيار زياد است و اين سر و صدا برای او 
ناراحت کننده و عذاب آور است. مدتی است که هادی احساس خستگی شديدی می کند و شب ها هم 
خواب راحتی ندارد. او دائمًا با فرزندانش با عصبانّيت رفتار می کند و طاقت و تحّمل حرکات و سر  و 
صدای کودکانه شان را ندارد. هادی پيوسته سيگار می کشد و به ندرت فرزندان را به تفريح و گردش 

می برد و به عّلت خستگی و بی حوصلگی از انجام مسئوليت های خانوادگی اش امتناع می کند.
زندگی خود را  مشکالتی دارد؟ دليل مشکالت او چيست؟ آيا او می تواند  سؤال: هادی چه 

تغيير دهد؟ 
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
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               نمونه ی ٩ــ٤
محّمد هم کار و دوست هادی است. آن دو در يک کارخانه و در يک قسمت مشغول به کارند. 
منزل محّمد نيز در محلی دور از کارخانه قرار دارد و او ساعاتی از روز را صرف رفت و آمد به محل 
کار خود می کند. محّمد از اعضای تيم واليبال کارخانه است و دو روز در هفته به فعاليت های ورزشی 
و تمرينات تيمی می پردازد. او در روزهای تعطيل سعی می کند زمينه ی تفريح و سرگرمی فرزندان خود 
را آماده کند و آن ها را به گردش و تفريح ببرد. در برنامه ريزی امور خانواده با اعضای خانواده هم کاری 
می کند وی وقت خود را به نوعی تنظيم کرده است که بتواند در مسير رفت و آمد روزانه به محل کار 
کمی مطالعه يا استراحت کند. با وجود کار سخت و نيز سر و صدای زياد محل کار، سعی می کند در 
ساعات استراحت بين کاری در محّوطه ی حياط کارخانه قدم بزند و کمی آرامش بيابد تا خستگی ناشی 

از کار و سر و صدا، کم تر بر او فشار وارد کند. او ابدًا سيگار نمی کشد.
سؤال: آيا شرايط زندگی محّمد فشارآور است؟ چرا؟ داليل خود را بيان کنيد. محّمد چگونه 
با شرايط زندگی خود کنار آمده است؟ توضيح دهيد. …………………………………………
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

فّعالّيت ٩  ــ٤
با توّجه به نمونه های ٨  ــ٤ و ٩ــ٤، نحوه ی مقابله ی محّمد و هادی را مشخص و 

در جدول زير وارد کنيد. سپس آن دو را با هم مقايسه نماييد.
نحوه ی مقابلهمشکالت زندکینمونه ها

آن چه فرا گرفتيم: انسان ها در شرايط فشار روانی سعی می کنند که اين فشارها و تنش ها را از 
زندگی خود دور کنند، به همين جهت دست به واکنش هايی می زنند تا اثر اين فشار روانی را کم کنند و قابل 

هادی

محمد
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تحمل تر سازند. به نحوه ی برخورد افراد با مسائل و مشکالت آزار  دهنده و تنش زا مقابله گويند. اين نکته 
مهم است که افراد در برخورد با شرايط فشار روانی يکسان، به شکل های مختلف پاسخ می دهند.

جمع بندی: با توجه به بحث انجام شده اين طور نتيجه می گيرم که افراد هنگام رو  به رو   شدن با 
………………………………………………………………………… روانی  فشارهای 
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
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انواع مقابله با فشار روانی 

مقابله ی هيجان مدار و مسئله مدار

               نمونه ی ١٠ــ٤
١ــ زهره در ترم گذشته نتوانسته يکی از دروس خود را با موفقّيت بگذراند و اکنون چند روز به 
همين امتحان باقی مانده است. او بی قرار است؛ تمرکز ندارد و به شّدت نگران قبول نشدنش در امتحان 
است. شب که می خوابد، کابوس می بيند و خواب نا آرامی دارد. او برای گريز از اين حالت روحی، 
آنان  با  مگو  بگو  و  مشاجره  به  حرفی  کوچک ترين  با  و  می کند  منتقل  خانواده  افراد  به  را  خود  خشم 

می پردازد و ساعت ها خود را در اتاقش حبس می کند اما هيچ کدام از اين کارها او را آرام نمی کند.
٢ــ سمانه به دليل قبول     نشدن در يکی از امتحانات ترم گذشته، بسيار نگران و مضطرب است. او 
تصميم دارد حتمًا اين شکست را جبران کند تا بتواند سال آينده در رشته ی مورد نظر خود ادامه تحصيل 
دهد. سمانه برای برنامه ريزی صحيح و مؤّثر نزد مشاور مدرسه می رود و مشکل خود را با او در ميان 
می گذارد. سپس با کمک مشاور برنامه ی مطالعه ی منظمی را طرح  و اجرا می کند. در مواقعی که احساس 
اضطراب و نگرانی در او پيدا می شود، سعی می کند به موضوعات جالب و لّذت   بخش بپردازد و در مواقع 

لزوم با دوستانش صحبت کند و از آنان در حّل مشکالت درس کمک و راهنمايی بگيرد.
سؤال: به نظر شما زهره و سمانه هرکدام برای غلبه بر فشار روانی خود چه روشی را انجام 

داده اند؟ آن رفتارها را فهرست کنيد و توضيح دهيد:
١ــ در نمونه ی اّول و دوم چگونه زهره و سمانه با فشار روانی مقابله کرده اند؟

٢ــ چه تفاوتی بين رفتارهای اين دو نفر وجود دارد؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
.............…………………………………………………………………………

درس چهارم
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

فّعالّيت١٠ــ٤
با توّجه به موقعيت های فشارآور زندگی که تجربه کرده ايد، سه مورد را بنويسيد 

و توضيح دهيد در آن موقعّيت ها چه عکس العمل هايی داشته ايد؟ 
عکس العمل های شما تا چه ميزان مؤّثر بوده و باعث کاهش فشار روانی در شما 

شده است؟ موارد را در جدول قرار دهيد.
نتيجه ی مثبت / منفیعکس العملموقعيت فشارآور

آن چه فرا گرفتيم: انسان ها سعی می کنند در مقابل فشارهای روانی دست به کارهايی بزنند و با 
آن مبارزه کنند يا به اصطالح برخورد و مقابله کنند.يکی از اّولين راه های مقابله با فشار روانی، مقابله ی 
هيجان مدار است؛ يعنی جلوگيری از فشار روانی با ابراز هيجان هايی نظير خشم، اضطراب، گريه کردن، 
حتی خنديدن و لبخند زدن و …… اين کار باعث می شود فرد تا مدت کوتاهی با فشار روانی مقابله کند 
اما در دراز مدت نمی تواند اثربخش باشد؛ حتی اگر مقابله بی خطر باشد و نتايج منفی بر فرد نگذارد. به 
غير از مقابله ی هيجان مدار، نوع ديگری از مقابله وجود دارد که مقابله ی مسئله مدار ناميده می شود. 
در اين نوع مقابله فرد با استفاده از شيوه ها و روش های منطقی و نيز مهارت های منّظم از آثار منفی 
فشار روانی می کاهد و آن را قابل تحمل می سازد؛ مانند: برنامه ريزی کردن، مشاوره گرفتن، استفاده از 

مهارت حل مسئله و ……… . 
نمودارهای صفحه ی بعد نمونه هايی از مقابله های مسئله مدار و هيجان مدار را نشان می دهند:
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مقابله ی کم خطر

مقابله ی پرخطر

مقابله ی هيجان مدار

بيان احساس

پرت کردن حواس

ورزش کردن

منزوی شدن

مصرف مواد مخدر

نزاع با ديگران

استفاده از مکر و حيله

جمع آوری اطالعات

راهنمايی گرفتن از افراد مّطلع

برنامه ريزی کردن

مقابله ی مسئله   مدار مقابله ی مسئله   مدار
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جمع بندی: اين نمونه ها و فّعاليت ها به من نشان داد که مقابله انواعی دارد: يک نوع از مقابله 
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

مهارت حل مسئله
               نمونه ی ١١ــ٤

خانواده ی احمد در يک خانه ی نسبتًا قديمی ساکن اند. دو روز قبل مأمور سازمان آب به در 
منزل آنان مراجعه کرده و اخطاری مبنی بر قطع آب به دليل مصرف بيش از سقف مجاز به آنان داده 
است. اعضای خانواده از اين اخطار بسيار تعجب کردند؛ زيرا هميشه تصّور می کردند که در مصرف 
آب صرفه جويی را رعايت می کنند. به همين دليل در پی يافتن عّلت اين مشکل برآمدند. پدر خانواده 
جلسه ای در منزل تشکيل داد و از اعضای خانواده خواست تا هرکدام راه حلی پيشنهاد کنند که از 
آن طريق مشکل را سريع تر حل کنند. پس بعد از شور و مشورت، قرار شد مراحل زير را برای حّل 

مشکل انجام دهند:
مصرف  ميزان  بررسی  و  قبلی  مصرف  الگوی  نوشتن  سالمت،  نظر  از  شيرها  و  لوله ها  بازبينی 
آب  ضروری خانواده در يک روز، استفاده از شيوه های درست آبياری درختان و شستن اتومبيل و 
وسايل ديگر، برنامه ريزی يک الگوی مصرف درست و با صرفه، اجرای عملی شيوه ی درست مصرف 

و نتيجه گيری از کار در مّدت يک ماه.
سؤال: آيا خانواده ی احمد راه مناسبی را در حّل اين مشکل در پيش گرفته اند؟ توضيح دهيد.

………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

فّعالّيت ١١ــ٤
به کمک دبير مراحل حّل مسئله را برای موقعّيت زير انجام دهيد.

موقعّيت: فرض کنيد برای کاری   بيرون   از    منزل  رفته ايد و سوار تاکسی می شويد، 
در نيمه ی راه تصادفی بين تاکسی و خودروی ديگر رخ می دهد و چند نفر از سرنشينان 
انجام  موقعّيت  اين  برای  چگونه  را  مسئله  حّل  مراحل  می بينند.  صدمه  خودرو  دو  هر 

می دهيد. با استفاده از نمودار اين مراحل را بنويسيد.
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…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……
....……………………………………………………………………………………

آن چه فرا گرفتيم: يکی از شيوه های مقابله ی مسئله مدار، مهارت حّل مسئله است. مهارت 
حّل مسئله تفکر گام به گام و منظم برای حّل مشکالت است که شامل مراحلی به شکل زير است:

خير                                             بله

خير                                             بله

خير                                             بله

خير                                             بله

خير                                             بله

خير                                             بله

تعيين دقيق مسئله

يافتن راه حل های زياد و متعدد برای مسئله

ارزيابی راه  حل ها

انتخاب راه حّل مناسب

تدوين گام های اجرايی برای حّل مسئله

اجرای برنامه

ارزيابی

مسئله دقيقًا تعريف شود
اگر مسئله پيچيده است، ساده شود

اگر مسئله متعّدد و مرکب است به 
اجزای ريزتر شکسته شود
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جمع بندی: به طور خالصه می توانم اين طور نتيجه بگيرم که يکی از بهترين شيوه های مقابله ی 
مسئله مدار، مهارت حّل مسئله است. اين مهارت شامل ………………………………………
..………………………………………………………………………………………

ارائه  روانی  فشار  منابع  کاهش  و  بهتر  مقابله ی  برای  توصيه هايی  فصل،  اين  انتهای  در 
می شود:

٭ مراقب سالمت جسمی خود باشيد. فشار روانی بر سالمت جسمی تأثير زيادی دارد. تغذيه ی 
سالم، خواب کافی و مراقبت های بهداشتی از تأثير منفی فشارهای روانی به شدت می کاهند.

٭ ورزش کنيد.
٭ اعتقادات و باورهای دينی و معنوی خود را تقويت کنيد. باورها و اعتقادها می توانند معنای 

يک رويداد زندگی را کامًال تغيير دهند.
و  مّدت  بلند  مّدت،  کوتاه  به  را  آن ها  و  کنيد  تنظيم  خود  زندگی  برای  واقع بينانه ای  اهداف  ٭ 

ميان   مّدت تغيير دهيد.
٭ روابط اجتماعی و ارتباط های ميان فردی خود را گسترش دهيد. مهارت های اجتماعی به 

شما کمک می کنند تا دوستی های بيش تر و بهتری داشته باشيد.
٭ خود را بشناسيد و اهداف زندگی خود را براساس خواسته های خود تنظيم کنيد نه رقابت 

با ديگران.
٭ در موقعّيت ها و شرايط سخت زندگی از متخّصصان و مشاوران کمک بگيريد.
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