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و قنـدی کـه بـه رسعـت بـاال رفتـه بـه رسعـت 
هـم پاییـن خواهـد آمـد، در نتیجـه خیلـی زود 
بـاز احسـاس گرسـنگی می کنیـد. از میـان وعده 
هـای سـاملی که با مـوادی در دسـرتس به رسعت 
تهیـه می شـوند)مانند: مغزهـا، میوه هـا ی تـازه، 
میوه های خشک شـده، ماسـت، پنیر، سـبزیجات 

و ...( اسـتفاده کنیـد.

8( هیچ گاه دیر نکنید
دهید.  انجام  زود  را  کاری  هر  که  کنید  عادت 
و  دیرتان شده  که  این خاطر  به  را  روزتان  اگر 
به جلسه منی رسید با دویدن به سوی محل کار 
این که روز کاری  از  رشوع کنید، در واقع قبل 
این  کرده اید.  وارد  اسرتس  خود  به  شود،  رشوع 
عجله کردن باعث می شود رضبان قلب شام باال 
رود و این احساس را داشته باشید که یک چیز 
اشتباه تا آخر روز بر کارهای شام اثر می گذارد و 

در نتیجه بهره وری شام پایین می آید.

9( لبخند بزنید
بار  تنها  نه  می خندید،  یا  می زنید  لبخند  وقتی 
ذهنی شام سبک می شود، بلکه تغییرات جسمی 
مثبتی در بدن شام به وجود می آید. لبخند زدن 

باعث می شود اطرافیان شام نیز احساس راحتی 
بیشرتی داشته باشند. به عالوه، هر کسی دوست 
دارد با افرادی رس و کار داشته باشد که مثبت 
مداوم  کردن  اخم  به  را  زدن  لبخند  و  هستند 
ترجیح می دهند. اگر به طور خاص، روز سختی 
را رشوع کرده اید، سعی کنید نکته ها و جوک های 
خنده دار پیدا کنید و بخوانید، و یا در زمان های 
اسرتاحت و نهار کنار دوستان بامزه بنشینید. این 
شوخی  با  را  چالشی  هر  می شود  باعث  کار ها 
پشت رس بگذارید و در این صورت نه تنها انجام 
وظایفتان آسان تر می شود، بلکه برای همکاران 

هم فرد قابل تحملی خواهید بود.

10( استراحت های منظمی داشته باشید
درسـت اسـت کـه اسـرتاحت کـردن در هـر ۹۰ 
دقیقـه ممکـن اسـت مغایـر بـا بهـره وری به نظر 
برسـد، امـا در فضایی کـه ارتباطات مـداوم وجود 
کـردن در طـول روز  اسـرتاحت  بـار  دارد، چنـد 
بیـش از هـر چیز دیگری اهمیـت دارد. تحقیقات 
جدیـد نشـان می دهد وقفه هـای کوتـاه در حین 
کار می توانـد مترکـز و بهـره وری را به میـزان قابل 

توجهـی بـاال بربد. 

11( وسواس کمال گرا بودن را کنار بگذارید
 بســیاری از مــا بــرای خــود اهــداف دســت 
نیافتنــی، آرمــان گرایانــه و غیــر منطقــی تعییــن 
مــی کنیــم، در نتیجــه هــر قدر هــم کــه کارایی و 
عملکــرد مــا بــاال باشــد یــک نــوع حس شکســت 
یــا عــدم کفایــت و صالحیــت در خــود احســاس 
مــی کنیــم. ایــن نکتــه ی مهــم را نبایــد فرامــوش 

کنیــم کــه مــا هرگــز منــی توانیــم کامــل و بــی 
نقــص باشــیم. پــس محدودیــت هــا و ضعــف 
هــای خــود را بشناســید و آن هــا را قبــول کنیــد 
و بــرای خــود اهدافــی تعییــن کنیــد کــه دســت 

یافتنــی و قابــل دســتیابی باشــند.

12( شخص مثبتی باشید.
از انتقــاد و عیــب جویــی دیگــران خــود داری 
ــی کــه خوشــتان  ــد از چیزهای ــاد بگیری کنید.ی
مــی آیــد و دوستشــان داریــد و در وجــود 
دیگــران هســت متجیــد کنیــد. ســعی کنیــد بــه 
ــات خــوب و پســندیده ی  صفــات و خصوصی
ــل  ــان حاص ــد. اطمین ــه منایی ــان توج اطرافیانت
کنیــد کــه بــرای خــود ارزش قائلیــد و صفــات 
خــوب و ویژگــی هــای برتــر خــود را تحســین 

مــی کنیــد.

جمع بندی:
در پایـان بایـد گفـت همه چیـز بـه خودآگاهی 
و هـوش احساسـی بسـتگی دارد. بـا شـناخت 
عوامل اسـرتس زا و مدیریـت آن عواملی که قابل 
کنـرتل هسـتند و وسـواس نداشـن روی عواملی 
امـکان  کنیـد،  کنـرتل  را  آن هـا  منی توانیـد  کـه 
ایجـاد تعـادل در زندگی شـام ایجاد می شـود. در 
نتیجـه می توانید فردی شـاد تر و سـامل تر باشـید. 
روش هـای پیشـنهادی، هرکـدام بـه خـودی خود 
آن قـدر قوی هسـتند که بـرای حفـظ آرامش در 
محیط کار حتام کمک تان می کنند. اما پیشـنهاد 
می شـود که ترکیبـی از روش های مختلـف  را با 

مهرماه 1396هـم بـه کار بگیرید. 
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با شناخت عوامل استرس زا و 
مدیریت آن و وسواس نداشتن 

روی عواملی که نمی توانید آن ها را 
کنترل کرد، امکان ایجاد تعادل در 

زندگی ایجاد می شود.



استرس شغلی چیست؟
   از مهمرتیـن مسـائلی کـه بـر کارایـی کارکنـان 
تأثیـر گذار اسـت اسـرتس محیـط کار می باشـد. 
توانـد  کار مـی  بـه  مشـکالت روزمـره مربـوط 
اسـرتس زیـادی را در فـرد ایجاد کند.  بسـیاری از 
مـردم اغلـب چنـان به اسـرتس عـادت کـرده اند 
کـه ممکـن اسـت از وجـود آن در خـود بـی خرب 
باشـند. درسـت اسـت کـه برخـی اسـرتس ها در 
محیـط کار طبیعـی هسـتند، امـا اسـرتس اضافی 
بـر سـالمت  می توانـد مانـع بهـره وری شـود و 

جسـمی و روحـی افـراد اثـر بگـذارد. 
بایـد بدانیـد احساسـات شـام مـری هسـتند و 
اسـرتس می توانـد بـر کیفیـت تعامـالت شـام بـا 
دیگـران اثـر بگـذارد. هـر چقـدر بهـرت بتوانیـد 
تاثیـر  کنیـد،  مدیریـت  را  خودتـان  اسـرتس 
مثبت تـری بـر اطرافیـان خواهیـد داشـت و نیـز 
اسـرتس دیگـران هـم کمـرت اثـر منفی روی شـام 
می گذارد. اگر نشـانه های هشـداردهنده اسرتس 
در محیـط کار را نادیـده بگیریـد، ممکـن اسـت 
مشـکالت بزرگ تـری بـروز کنـد. در ایـن راسـتا، 

عالئـم اسـرتس محیـط کار عبارتنـد از:
Q	 احساس اضطراب، زودرنجی و یا

افردگی
Q	بی عالقگی به کار
Q	گرفتگی عضالت یا رسدرد
Q	درد معده
Q	اختالل در خواب
Q	خستگی
Q	عدم مترکز

Q	انزوای اجتامعی
Q	 استفاده از مواد مخدر یا الکل

شـام منی توانید در محیط کار هر چیزی را تحت 
کنـرتل خود درآوریـد، اما این واقعیت بدین معنا 
نیسـت کـه در رشایط سـخت قـدرت انجام هیچ 
کاری را نداریـد. یافـن روش هایی برای مدیریت 
ایجـاد تغییـرات  نیازمنـد  اسـرتس محیـط کاری 
بـزرگ نیسـت، بلکـه باید بر چیزهایـی که تحت 
کنرتل شـام هسـتند متمرکز شـوید. بـراي مقابله 
با اسـرتس ابتدا بایسـتی منابع ایجاد کنـنــده آن 

را پیـدا کنید. 

چگونه بـه آرامش درمحیط 
کار دسـت پیدا کنیم؟

     دیگـر اسـرتس زیـاد در محـل کار ممنـوع! 
وقتـی اسـرتس بیـش از حـد در محیـط کار، شـام 
را از انجـام کارهای روزمـره بـاز مـی دارد و حتی 
زندگـی شـخصی و یـا سـالمت جسـمی شـام را 
تحـت تاثیـر قـرار می دهـد، زمـان آن رسـیده که 

وارد عمـل شـوید و کاری کنیـد! 

1. تصویـر روشـنی از خـود ایده آل تان 
ارائـه بدهید

باشـید؟  آدمـی  جـور  چـه  می خواهـد  دل تـان 
دوسـت داریـد چـه شـخصیتی داشـته باشـید؟ 
دربـاره ی کسـی کـه واقعـا دل تـان می خواهـد 
باشـید، بنویسـید. منظـورم اهـداف شـغلی  یـا 
حرفه ای تـان نیسـت. منظـورم دقیقـا »چه جـور 
چـه  داریـد  دوسـت  اسـت!  بـودن«  شـخصی 
دربـاره ی  فقـط  باشـید؟  داشـته  ویژگی هایـی 

آدمـی کـه واقعـا دوسـت دارید باشـید، بنویسـید. 
دو  یکـی  اسـت.  راه گشـا  و  الهام بخـش  کار  ایـن 
جملـه درباره ی این که وقتی تحت فشـار هسـتید 
چگونـه آرامش تـان را حفـظ می کنیـد. هـدف ایـن 
اسـت کـه به »مـن رویایی «تـان تبدیل شـوید، پس 
ایده آل تریـن خودتـان را بنویسـید. هـر روز صبـح 
خالصـه ای از خصوصیـات ایـن خـوِد آرمانی تـان را 
مـرور کنیـد، متـام روز بـه او فکـر کنیـد و بگذارید 
بـه بخـش ثابتـی از وجودتـان تبدیـل شـود. عالیه! 
توقـف نکنیـد و همین طـور ادامـه بدهیـد. اجـازه 
بدهیـد خصلت هـای عالـِی بیشـرتی از ایـن »مـن 
ایـده آل« منایـان شـود. بگذاریـد خودمنایـی کنـد و 
روز بـه روز بیشـرت خـودش را در دل تـان جـا کنـد.

2. روی »راه  حل« تمرکز کنید
سـعی کنیـد مترکـز خـود را رصف یافـن راه  حـل 
واقعـی کنیـد، بـه خودتـان رسوسـامان بدهیـد و 
دنبـال راه حـل بگردیـد. مهـم نیسـت مشـکل از 
کجـا آمـده یـا چـه چیـزی آن را به وجـود آورده 
اسـت یـا راه  حـل رفـع مشـکل چقـدر می توانـد 
پیچیـده باشـد؛ مهـم نیسـت حـل کردنش سـخت 
اسـت یا نـه؟! فقط روی راه حل هـای ممکن مترکز 
کنیـد. وقتـی اوضـاع پیچیده می شـود، هدایت آن 
بـه مسـیر درسـت مهـم اسـت نـه رصفـا خـود آن 
پیچیدگـی! یکـی از مهمرتیـن ویژگی هـای مدیران 
حقیقـی ایـن اسـت کـه نشـان می دهنـد واقعـا 
هسـتند؛  مناسـب  راه حـل  پیداکـردن  دنبـال  بـه 
بـدون آن کـه مهم باشـد کـه مشـکل از کجا آمده 
اسـت. منظـور این نیسـت که ریشـه ی مشـکل را 
راه حلـش  اینجاسـت کـه  نکتـه  بی خیـال شـوید، 

مهم تـر اسـت! وقتـی بـه دالیـل بـروز اسـرتس در 
محیط هـای کاری دقـت کنیـد، می بینیـد هنگامی 
اسـرتس باالتر مـی رود که همه روی مشـکل مترکز 
می کننـد، نـه روی راه حـل آن! خب طبیعی اسـت 
وقتـی مـدام بـه چیـزی نگران کننـده فکـر کنیـد، 

می شـوید! نگران تـر 

3. نفس عمیقی بکشید
بــه طــور کلــی، مــا در اثــر یــک اتفــاق یــا تجربه ی 
یــک شکســت، نه تنهــا حــس آرامش مــان را از 
می کنیــم  احســاس  بلکــه  می دهیــم،  دســت 
چیزهــای کوچکــی کــه بــرای خودمــان ســاخته  و 
پــرورش داده ایــم هــم بــه کلــی پایــامل شــده اند.

اگــر شــام هــم چنیــن حســی را تجربــه کرده ایــد، 
ــا یــک راه حــل ســاده و در عیــن حــال قدرمتنــد  ب
مــی توانیــد بــا آن مقابلــه کنیــد. یکــی از بهرتیــن 
راهکارهایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد،  
»نفــس راحــت و عمیــق« اســت. هــر زمــان کــه 
یــک رویــداد اســرتس زا را تجربــه کردیــد یــا تلفنــی 
داشــتید کــه کســی قصــد داشــت شــام را تحریــک 
ــا یــک جلســه ی کاری  ــی شــوید ی ــا عصبان ــد ت کن
داشــتید کــه مطابــق میل تــان پیــش نرفــت، ســعی 
کنیــد متریــن زیــر را انجــام بدهیــد. بــه موقعیتــی 
کــه مضطرب تــان کــرده فکــر کنیــد، بــه آرامــی یک 
نفــس عمیــق بکشــید و مکــث کنیــد! همین طــور 
کــه نفس تــان را نگــه می داریــد، تصــور کنیــد 
همــه ی اســرتس درون تــان همــراه بــا بــازدم مثــل 
یــک نســیم کــه از کنــار صورت تــان می گــذرد 
شــام را تــرک می کنــد. ایــن کار را ســه بــار پشــت 

رس هــم تکــرار کنیــد.

4(  تصویرسازی ذهنی داشته باشید
یادگیـری تصویرسـازی ذهنـی بـه زمان بیشـرتی 
نیـاز دارد اّمـا ایـن روشـی عالـی بـرای مدتـی 
رهـا شـدن از اسـرتس و آرامـش بخشـیدن بـه 
بـدن اسـت. بـرای بعضـی ها ایـن کار آسـانرت از 
مدیتیشـن اسـت زیـرا معمـوالً مترکـز کـردن بـر 
روی »یـک چیـز« راحـت تـر از مترکـز کـردن بر 
روی »هیـچ چیـز« اسـت. در وضعیـت راحتـی 
قـرار بگیریـد. اگـر وضعیـت خوابیـده باعث به 
خـواب رفن شـام می شـود، چهار زانو بنشـینید 
یـا روی صندلـی راحتی مل دهید . تنفس شـکمی 
عمیـق انجـام دهیـد و چشـامن خـود را ببندید. 
مترکـز خـود را بـر روی تنفـس خود قـرار دهید. 
کردیـد،  پیـدا  آرامـش  احسـاس  کـه  هنگامـی 
رشوع کنیـد خـود را در آرام تریـن محیطـی کـه 
مـی توانیـد تجّسـم کنیـد، تصـّور منائیـد. بـرای 
بعضـی هـا، ایـن ممکن اسـت شـناور شـدن در 
آب متیـز و خنـک یک سـاحل اسـتوایی باشـد و 
بـرای بعضـی دیگـر، نشسـن در کنـار آتـش در 
عمـق یـک جنـگل رسد و سـاکت. وقتـی صحنه 
را تصـّور کردیـد، سـعی کنیـد متـام حـواس خود 
را درگیـر کنیـد. چـه شـکلی اسـت؟ چـه بویـی 
مـی آیـد؟ صـدای جزجـز آتـش، ریـزش آبشـار 
یـا پرنـدگان را مـی شـنوید؟ تصـّور آن را آنقـدر 
واقعـی کنیـد کـه بتوانیـد آن را ملـس کنیـد! هر 
چقـدر کـه می خواهیـد آن جا مبانیـد. از محیط 
لـذت بربیـد و خـود را از چیزهـای اسـرتس زا 
دور نگهداریـد. هنگامـی که آماده بازگشـت به 
دنیـای واقعـی شـدید از بیسـت یـا ده شـامرش 
معکـوس کنیـد و بـه خودتـان بگوئید کـه وقتی 

بـه یـک رسـیدید، احسـاس شـادابی و رسزندگی 
خواهیـد کـرد و از بقیـه روزتـان لـذت خواهیـد 
بـرد. وقتـی بازگشـتید احسـاس آرامش بیشـرتی 
یـک  از  کـه  ایـن  مثـل  کـرد، درسـت  خواهیـد 

تعطیـالت کوتـاه بازگشـته باشـید. 

5( راه بروید
بـه جـز مزیت هایـی کـه انجـام یـک کار عملـی 
دارد، راه رفـن تاثیـر زیـادی در کاهـش اسـرتس 
دارد. بـا همکارانتـان قرار بگذارید که جلسـه ای 
را در حـال پیـاده روی برگـزار کنید. بـه جای این 
کـه در یـک اتـاق کنفرانـس یـا کافـه بنشـینید، 
از آن هـا بخواهیـد در حیـن گفت وگـو گردشـی 
در اطـراف سـاختامن اداره داشـته باشـید. بـه 
عـالوه، هـوای تـازه ذهـن شـام را پـاک می کنـد 
و باعـث افزایـش انـرژی در طول روز می شـود. 
همچنیـن سـپری کردن زمان بیشـرت بـا همکاران 
بـه صـورت رو در رو منجـر بـه ایجـاد ایده های 

می شـود.  خالقانه تـری 

7( تغذیه مناسب داشته باشید
را  سـامل  تغذیـه ی  کاری،  فـراوان  مشـغله های 
و  می کنـد.  تبدیـل  سـخت  کاری  بـه  مـا  بـرای 
کمبـود زمـان در ایـن میـان نقـش مهمـی  بـازی 
می کنـد. اگـر غـذا یـا میان وعده هـای چـرب یـا 
می شـوید  خواب آلـوده  کنیـد،  مـرف  پُرشـکر 
و در مجمـوع انـرژی کمـرتی خواهیـد داشـت. 
احسـاس  غذاهـای چـرب دیرهضـم هسـتند و 
خوراکی هـای  می دهنـد.  شـام  بـه  سـنگینی 
شـیرین، قنـد خـون را بـه رسعـت بـاال می برنـد 
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