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 سخن آقای مترجم

به چاپ  2015در اواسط سال که  روانشناس معروف آمریکایی استگانیگال ، نوشته کلی مک«استرس روی خوش»کتاب 

گانیگال که استاد دانشگاه استنفورد نیز دهد. مکارائه می را در مورد استرسهای خود رسید. او در این کتاب نتایج پژوهش

تواند ما را هست، معتقد است که همه نوع استرسی برای انسان بد نیست و در صورتی که به درستی از استرس استفاده شود، می

به سازد استرس خود را میدهد که خواننده را قادر هایی عملی ارائه میتر و شادتر کند. این کتاب روشتر، باهوشپرقدرت

 یک نقطه قوت تبدیل کند. 

و در حال  آغاز شد 1395. این کار در زمستان استترجمه شده «آقای مترجم» مجموعهبه کوشش  «استرس ی خوشرو»کتاب 

فصل اول این کتاب، پیش از چاپ آن، به عنوان هدیه نسخه اولیه حاضر فرآیند ویراستاری و چاپ کتاب در حال انجام است. 

 گیرد. امیدواریم که مطالب کتاب برای خوانندگان مفید واقع شود. مندان قرار میدر اختیار عالقه

 چنین انتشارات ترانه پدرام که فرآیند نشر کتاب را به عهده گرفتند،، مترجم کتاب و سجاد هاشمی، طراح و هممریم آقاییاز 

   تشکر را داریم. کمال

عزیزانی که تمایل دارند از مراحل نشر کتاب مطلع شده و مندان برسد. امیدواریم که این کتاب هرچه سریع تر به دست عالقه

 ثبت نام کنند. سایت آقای مترجمتوانند در وباز تخفیف ویژه خرید نسخه نهایی بهره ببرند، می
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 پیشگفتار

 ؟تر استها دقیقم یک از این عبارت، کداکنیدبیان ان را در مورد استرس طور خالصه احساستبه رار باشدقاگر 

 استرس مضر است و باید از آن دوری کرد، آن را کاهش داد، و باید استرس را مدیریت کرد. آ(

 ب( استرس مفید است و باید آن را پذیرفت، از آن استفاده کرد و آن را در آغوش کشید.

 یدوره تمامشناس سالمت هستم و در ن روانم ال پیش، بدون یک لحظه تردید و درنگ، عبارت اول را انتخاب کردم.پنج س

 ، یک پیام شفاف و رسا با این مفهوم دریافت کردم که استرس سمی است.شناسیآموزش پزشکی و روان

نوشتم، این پیام را دادم، و مقاله و کتاب میکردم، تحقیقاتی انجام میطور که کالس و کارگاه برگزار میهای سال، همانسال

کند؛ استرس ریسک هرچیزی از یک گفتم که استرس شما را بیمار میدم میکردم. به مرمنتقل و بر اساس آن هم عمل می

زند، شما صدمه می DNAکشد، به های مغز را میبرد، سلولسرماخوردگی ساده تا بیماری قلبی، افسردگی، و اعتیاد را باال می

ی کاهش مشاوره نوعی ، Stewart WeddingsMarthaتا گرفته  1ها، از واشنگتن پستدر رسانه کند.و شما را زودتر پیر می

، نفس عمیق بکشید و تنفس عمیق را یاد بگیرید و تمرین کنیدید هزاران بار آن را شنیده باشید؛ دادم که شااسترس ارائه می

 ود.توانید انجام دهید تا استرس در زندگی شما کم شو البته، هرکاری که می تان را مدیریت کنیدتر بخوابید، زمانبیش

شناس، دکتر، و محققی بودم که علیه فقط یکی از چندین روان بلکه  البته تنها هم نبودم و من استرس را تبدیل به دشمن کردم

 ها باورم این بود که استرس یک بیماری واگیر خطرناک است که باید متوقف شود.و مثل آن استرس قیام کردند

 خواهم همین کار را در مورد شما انجام دهم.دادم، و حاال میاما من ذهنیتم را در مورد استرس تغییر 

، 1998در سال  نظر کنم.بار باعث شد در مورد استرس تجدیدای شروع کنم که اولیندهندهی علمی تکاناجازه بدهید با یافته

ها همچنین از آن اند.هاز سه هزار فرد بزرگسال در ایاالت متحده سوال شد که در سال گذشته چقدر استرس را تجربه کرد

 شان مضر است؟سوال شد که آیا معتقدند که استرس برای سالمتی

نیا د کننده چه کسانی ازوجو کردند تا ببینند از میان سه هزار شرکتهای عمومی جستبعد، محققان در پرونده هشت سال

 اما این خطر تنها برای کسانی است که افزایش داد. %43، خطر مرگ را سسطح باالی استر–دهم اول خبر بد را می اند.رفته

هایی که سطح آناحتمال مرگ  این چیزی بود که توجه من را جلب کرد. –ن مضر است شاعتقد بودند استرس برای سالمتیم

ترین خطر مرگ در واقع، کم .تر نبودبیش بودند ولی نسبت به استرس دیدگاه بدی نداشتندباالیی از استرس را گزارش کرده

 بودند مقدار بسیار کمی استرس دارند.تر از افرادی که گفتهدر این مطالعه برای این دسته از افراد بود، یعنی حتی کم
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است که  باورکشاند؛ بلکه ترکیب استرس و این که افراد را به کام مرگ میگرفتند که این، فقط استرس نیست محققان نتیجه

آمریکایی دچار مرگ  182000همچنین مشخص شد که در طول این هشت سال که مطالعه اجرا شد،  استرس، مضر است.

 اند چون معتقد بودند که استرس برای سالمتی مضر است.نابهنگام شده

  یم!زنیست هزار مرگ در سال حرف میی مسیرم بازداشت. ما در مورد بیش از باین عدد من را از ادامه

پانزدهمین عامل مرگ در ایاالت متحده است « اعتقاد به بد بودن استرس»طبق آمار سازمان کنترل بیماری و پیشگیری از آن، 

 دهد.، و قتل به کشتن میHIV/AIDSکه مردم را بیش از سرطان پوست، 

بودم که مردم را متقاعد دهصرف این کری زمان و انرژیم را من همهها من را ترساند. زنید، این یافتهطور که حدس میهمان

اما  برای من مسلم بود که این پیام و البته کار من برای کمک به مردم است. کامالً شان ضرر دارد.استرس برای سالمتی کنم

س که برای کاهش استر -هایی مثل تمرینات فیزیکی، مراقبه، و ارتباطات اجتماعیحتی اگر هم شیوه اگر این طور نبود چه؟

آیا ممکن بود  بودم؟با انتقال این پیام که استرس سمی است، کم نکرده را هابودم واقعا مفید بودند، آیا فواید آنآموزش داده

 باشم؟، مرتکب اشتباه شدهکمکمدیریت استرس، به جای  که به اسم

وانگهی، آن فقط یک مطالعه بود، آن هم  م.اهکنم که وسوسه شدم طوری وانمود کنم که هرگز آن مطالعه را ندیداعتراف می

ها را توضیح ای را در نظر گرفتند که ممکن بود این یافتهمحققان عوامل بسیار گسترده ی همبستگی در آن مورد!یک مطالعه

جنسیت، نژاد، قومیت، سن، تحصیالت، درآمد، وضعیت کاری، وضعیت تأهل، سیگار دهد، این عوامل عبارت بودند از 

ها مشخص نکرد که چرا باور به استرس با هیچ کدام از این ی سالمت.های مزمن، و بیمهفعالیت فیزیکی، بیماریکشیدن، 

باورهای افراد را در مورد استرس  محققان واقعاًبا این حال،  کند.بینی میومیر را پیشکند و مرگسطوح استرس تعامل می

 آیا ممکن است دهد.ها را به کشتن میاین باورهای افراد است که آن که وانند مطمئن باشندتکنند، پس نمییدستکاری نم

یا  ؟تر باشدشان داشته باشند، طوری که سمی، نوع متفاوتی از استرس در زندگیضرر دارد برایشانافرادی که معتقدند استرس 

 د؟کنپذیرتر میها را نسبت به اثرهای مضر استرس، آسیبشاید هم شخصیتی دارند که آن

همیشه به دانشجوهای  در میان این شک و دودلی، به نکته ای پی بردم. با این حال، نتوانستم فکر این مطالعه را از سرم بیرون کنم.

ای است که چگونگی تفکر شما در مورد های علمی، یافتهترین نوع یافتهمهیجگفتم که شناسی در دانشگاه استنفورد میروان

 شود؟آمادگی داشتم تا باورهایم به چالش کشیده . آیا واقعاًمن غافلگیر شدد از آاما بع کشد.چالش میخودتان و دنیا را به 

به آن رسیدم، فرصتی برای  طور اتفاقیبهاین نتیجه که استرس فقط زمانی مضر است که واقعاً به ضرر آن معتقد باشی، و من 

ی خود با استرس هم به طور مجدد حتی ترغیب شدم تا به رابطه و های خودم تجدیدنظر کنم.من ایجاد کرد تا در آموزش

 ام علیه استرس ادامه دهم؟آیا این نتیجه را بپذیرم؟ یا این که این مقاله را بایگانی کنم و به مبارزه نگاهی بیندازم.
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 نسبت به این ایده که، مرا نسبت به این دو مفهوم روشن کرد: شناس سالمتهای من به عنوان یک روان دو چیز در آموزش

، «کشداسترس شما را می» سبت به این احتمال که گفتن این جمله به مردم کهکنید، و نشما در مورد استرس چطور فکر می

 باشد.داشته اینشدهبینیتواند عواقب پیشمی

مثالً، افرادی که در  باشند.مدتی داشتهتوانند اثرات طوالنی برخی عقاید و باورها می دانستم کهاول این که، من پیش از این می

تر عمر دهند بیشرورش میپهای منفی را در مورد پیری تری دارند از افرادی که کلیشهمورد پیری و سالمندی نگرش مثبت

  کنند.می

مورد هایی که در آن ، افراد میانسال را به مدت بیست سال پیگیری کردند.2ی کالسیک در دانشگاه ییلمحققان در یک مطالعه

هایی زندگی کردند که دیدشان نسبت به پیری منفی آناز تر سال بیش 6/7به طور متوسط  پیری نگرش و دید مثبتی داشتند

مشخص شده است بسیاری از چیزهایی که به  اندازی داشته باشید این را در نظر بگیرید که:چشم در این مورد کهبرای این بود.

ی گیریم، مانند ورزش منظم، سیگار نکشیدن، فشار خون و سطح کلسترول در محدودهعنوان عوامل محافظ و مهم در نظر می

 کند.تر از چهارسال به طول عمر فرد اضافه میسالمت، به طور متوسط کم

تر افراد اعتماد کرد طول عمر توان به بیشافرادی که معتقدند می د است.باور دیگر با اثر طوالنی مدت، اعتما یک نمونه

سال که دیگران را  55باالی  افراد %60، دریافتند که 3ی پانزده ساله در دانشگاه دوکمحققان در یک مطالعه تری دارند.بیش

انسان بدبین  هایی که نسبت به ماهیتآن %60در مقابل،  حیات بودند.پایان این مطالعه همچنان در قید دانستند، دراعتماد میقابل

 .بودندبودند از دنیا رفته

اما چیزی که  شود.بود که وقتی پای سالمتی و طول عمر در میان است، برخی باورها مهم میچنین نتایجی من را متقاعد کرده

 از این چیزها بود؟ ی تفکر در مورد استرس هم یکیدانستم این بود که آیا نحوههنوز هم نمی

ی ارتقاء چیزی بود که در مورد سابقه و تاریخچه امکردهتباه میکرد اقرار کنم در مورد استرس اش وادارمدومین موضوعی که 

هایی لححتی بعضی از راهی عکس خواهد داشت. دقیقاً نتیجه هاست،دم بگویی استرس قاتل آنه مربوقتی  دانستم.سالمت می

متخصصان امر سالمت  مدنظر دهد کهای مقابل آن چیزی میشود دقیقًا نتیجهتشویق به رفتارهای سالم استفاده میکه برای 

 است.بوده

 نظر بدهند.های سیگار خواهم در مورد اثر هشدارهای تصویری روی پاکتها میاز آن زنموقتی با پزشکان حرف می، مثالً

اما مطالعات  دهد.ی ترک سیگار میکند و به فرد انگیزهمیل به سیگار کشیدن را کم می عموماً باور دارند که این تصویرها هاآن

دچار سرطان  ین تصویرهای تهدیدآمیز )که فردتر ابیشدر حقیقت،  ی معکوس دارد.دهد که این هشدارها اغلب نتیجهنشان می

                                                           
2 Yale University 
3 Duke University 

http://www.mrmotarjem.ir/


 نسخه هدیه  استرس  خوشی رو

این  اما چرا؟ شود.منجر به افزایش گرایش مثبت فرد سیگاری به سیگار کشیدن می کشد(میریه را در بستر مرگ به تصویر 

کنند ترس موجب تغییر پزشکان فکر می چه راهی بهتر از دود کردن سیگار؟ ،و برای آرامش شودباعث ترس می تصویرها

 ند.کای برای فرار از احساس بد ایجاد میشود، اما برعکس، فقط انگیزهرفتار می

در یک  کنیم. زدهو خجالت ی معکوس دارد این است که فرد را به خاطر رفتار ناسالمش شرمندههمیشه نتیجه که راه دیگری

ارند علیه اها دمای با این موضوع خواندند که کارفروزن داشتند مقاله، زنانی که اضافه5، سانتا باربارا4مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا

که  کنند وزن کم کنند، دوبرابر زنان چاقی سعیاین زنان به جای این که  و بعد از آن، شوند.ل میتبعیض قائکارمندان چاق 

 از غذاهای پرکالری استفاده کردند. بودندای با موضوع دیگر خواندهمقاله

با خود، پیام انگیزشی قدرتمندی  ،و شرم 7، انتقاد از خود6ترس، داغ یا برچسب بسیاری از متخصصان سالمت باور دارند که

کار روند، مردم را به سمت های علمی بهو وقتی هم در آزمون شان را بهبود ببخشند.کند بهزیستیدارند که به مردم کمک می

 ها بارها پایان مشابه این بازیاما من در طول سال ی سالمت است.کنند که آرزوی متخصصان حوزهتغییر رفتارهایی هدایت می

کننده است؛ و در عوض، کنند موثر و کمککنند که فکر مینیت پیامی را منتقل میهای خوششناسپزشکان و روان ام:را دیده

 شود.شود، و به سمت رفتارهای خودتخریبی کشیده میشکند، افسرده میگیرد در هم میفردی که این پیام را می

العمل ومیر خواندم، سعی کردم به عکسبین باورهای مربوط به استرس و مرگ وقتی اولین بار آن مطالعه را در مورد ارتباط

متوجه شدم که پیغام من همان احساس  تر توجه کنم.کنم بیشمردم وقتی در مورد اثرات مضر استرس صحبت می

وقتی با دانشجویان  رفت.کردند انتظار میکند که از هشدارهای پزشکی که ایجاد ترس و شرم میشکستگی را ایجاد میدرهم

تر ضعیف کارشناسی درست قبل از امتحانات نهایی در مورد عواقب منفی استرس صحبت کردم، بعد از ترک تاالر افسرده

 ریختند.شدند یا اشک میگاهی اندوهگین می زدمحرف میها در مورد آمار وحشتناک استرس کنندهوقتی با مراقبت بودند.

خیلی »ها بیاید و بگوید وقت پیش نیامد که کسی بعد از صحبتهیچجا بود که نکته ایند، مهم نبود چه کسی مخاطب بو

توانم از شر استرس دانم که میمی ترس من چقدر کشنده و مهلک است.متشکرم که به من یادآوری کردید زندگی پراس

 «فکر نکرده بودم!  هرگز در موردششوم، اما قبالً خالص

هرچیزی که در مورد مدیریت استرس  کننده نیست.ی من در مورد استرس اصالً کمکبه شیوهمن فهمیدم صحبت کردن 

 و مردم باید این موضوع را بدانند؛ وقتی فهمیدند استرسشد که استرس خطرناک است بودم از این فرض ناشی میآموزش داده
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دیگر در این مورد مطمئن  حاالاما  شوند.تر میتر و شادوقت سالمان را کم کنند و آنکنند استرسشچقدر بد است سعی می

 نبودم.

کند و به همین دلیل به دنبال ثیرش را اعمال میه نگرش شما در مورد استرس چطور تأمن در این مورد خیلی کنجکاو بودم ک

ی تفکر شما در مورد استرس واقعًا مهم است؟ و اگر اعتقاد به این که استرس بد است، نحوه خواستم بدانم:می شواهدی بودم.

 آن را پذیرفت؟ هایی دارد یعنی بایدر استرس خوبیکار باید کرد؟ و اگوقت چهبرای شما بد باشد، آن

در  کردم.ها را بررسی میباز دادهبودم، با چشم ی گذشته شدههای سه دههطور که با دقت غرق در مطالعات و بررسیهمین

بودیم شواهدی تر شناختهمین طور مزایایی که کمترسیدیم و هها میها، در مورد اثرهای مضری که از آنطول این بررسی

اند که استرس سمی شناسان و پزشکان چطور متقاعد شدهکردم و فهمیدم روانی استرس را بررسیمن تاریخچه دست آوردم.به

ها افرادی بودند که نقاط مثبت استرس ی استرس صحبت کردم؛ ایناست. همچنین، با نسل جدید محققان و متخصصان حوزه

طور ها یاد گرفتم بهها و مکالمهسیچیزهایی که من از این مطالعات، برر بیرون کشیدند و درک ما را از استرس تغییر دادند.را 

تر کند تر و قویتر، باهوشتواند شما را شجاعدهد استرس میها نشان میرین یافتهآخ کلی تفکرم را در مورد استرس تغییر داد.

 موجب همدردی شود. تواندطور، میست. همینو باعث رشد و یادگیری ا

ی تفکر شما در مورد استرس تغییر تر خواهید بود. وقتی نحوهتر و شادابالماگر ذهنیت خود را نسبت به استرس عوض کنید س

بهترین راه  کند.در زندگی، همه و همه تغییر میتان برای یافتن معنا و هدف های قلبی گرفته تا تواناییکند هر چیزی از بیماری

حل این است که در این مورد تجدیدنظر کنید و حتی آن برای مدیریت استرس، کاهش استرس و یا اجتناب از آن نیست، راه

 را بپذیرید.

کنم، بلکه خواهم شما را از شر استرس خالص است. دیگر نمیشناس سالمت تغییر کردههدف من هم به عنوان یک روان

 ی علوم جدید و نیز هدف این کتاب است.ر این مورد عملکرد بهتری داشته باشید. این، وعدهخواهم کاری کنم که دمی
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 سخنی در مورد این کتاب

سنین است و هدفش در  این دوره برای همهشده است. نوشته علوم جدید در مورد استرسای با نام این کتاب بر اساس دوره

 ورد استرس تغییر دهد.اصل این است که طرز تفکر ما را در م

که، این علم واقعاً جذاب اول اینتر بدانیم. ی علم پذیرش استرس کمی بیشپردهبه دو دلیل بد نیست در مورد مفهوم پشت

اند یک فرصت ای برای بهتر شناختن خودتان و افرادی که برایتان مهماست. وقتی صحبت از ماهیت انسان باشد، هر مطالعه

تواند خوب باشد، یعنی مفهوم اصلی که استرس می مثل این نظرهاییهضم انگیز است. علم استرس واقعاً شگفتاست. و دوم، 

 این کتاب، خیلی سخت است.

 هماندهنده باعث شد من در مورد استرس تجدیدنظر کنم، اما اطالعات این کتاب تنها بر اساس ی تکانکه آن مطالعهبا این

ها و نظرهای چندین دانشمند و محقق است که با آن گیرید حاصل صدها مطالعهجا یاد میاین کهچیزهایی  یک مطالعه نیست.

این کتاب یک ای است. فایدهها کار بیی آنپردهپشت ز دانشها و راهبردها بدون اطالع ابردن نصیحتکاربه کردم. صحبت

ی خوانندگان از آشنایی امیدوارم همه گویند.می 8آن ذهنیتشناسان به مرور کوتاه بر علم جدید استرس و چیزی است که روان

باشید، تری داشتهاگر دوست دارید اطالعات بیش ها لذت ببرند.جدید این علم و بعضی از مطالعات جذاب آن با محققان

 کند.های انتهای کتاب به شما کمک مییادداشت

ذیرید در وقتی استرس را بپ استرس است.زندگی بهتر با وجود داشتن که این کتاب یک راهنمای عملی برای تر از همه اینمهم

ی رفتن، از انرژی استرس استفادهشدن و تحلیلتوانید بدون فرسودهمی تری دارید.قدرت و اختیار بیش هامواجهه با چالش

و درنهایت،  جای انزوا به مراودات اجتماعی تبدیل شوند.زا بههای تنشکند تجربهپذیرفتن استرس کمک می بهتری کنید.

 تواند به شما کمک کند در رنج، معنا را پیدا کنید.می

 در سراسر این کتاب با دو نوع تمرین عملی مواجه خواهیدشد:

 ی استرس تغییر دهد.ی تفکر شما را دربارهبرای این طراحی شده تا شیوه 1در بخش  تجدیدنظر در مورد استرستمرین 

ممکن است وقتی روی تردمیل  ه کنید.آید استفادکار شما میبهها به صورت نوشتاری یا هر نوع دیگری که توانید از آنمی

توانید از می روید، به موضوع فکر کنید.محل کار میکنید و یا حتی وقتی که دارید با اتوبوس به هستید، یا ژیمناستیک کار می

با همسرتان در موردش موقع صرف  این تمرین به صورت یک تفکر و تأمل شخصی یا برای شروع یک مکالمه استفاده کنید.

توانید یک می اید مطرح کنید.شده که موضوع را بین اعضای خانواده وقتی برای مراسم مذهبی جمعشام صحبت کنید یا این

کنند در مورد استرس کمک می طور کهها همیناین تمرین بپرسید.بوکی در این مورد بگذارید و نظر دوستانتان را پست فیس
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کند، از جمله در رابطه با ی نقشی که استرس در زندگیتان بازی میکنند تا دربارهطور دیگری فکر کنید، شما را تشویق می

 متان، هم تأمل کنید.های مهاهداف و ارزش

یک سری راهبردهای آنی در لحظات استرس و نوعی خوداندیشی است که کمک  2در بخش  تبدیل استرسهای تمرین

کند وقتی احساس اضطراب، ناامیدی، عصبانیت یا ها به شما کمک میاین ی زندگیتان مقابله کنید.های ویژهکند با چالشمی

ای است که من اسم آن ها بر اساس شیوهاین تمرین کنید.ذخیره، قدرت و امیدتان مراجعه کنید، به انرژیشکستگی میدرهم

تواند می این تغییر ذهنیت کنید.ی استرسی که دارید تجربه میی تفکر شما دربارهتغییر نحوهگذاشته ام، یعنی « 9تغییر ذهنیت»را 

اثری ها این تمرینبه عبارت دیگر،  پاسخ فیزیکی شما را تغییر دهد، نگرش شما را عوض کند و برای فعالیت ایجاد انگیزه کند.

ها را امتحان ی مطالعات علمی است. آنها بر پایهاین تمرین دهد.تغییر می گذاردرا که استرس در زمان اضطراب روی شما می

 کنند.کار میکنید و ببینید چه

ها با مربیان، ی این ایدهجربهاشتراک گذاشتن تام و بههای این کتاب بر اساس بازخوردی که از دانشجویانم گرفتهی تمرینهمه

جا هایی را در اینمن تمرین است.درمانگرها و والدین، شکل گرفتهای، خانوادهتخصصان پزشکی، مدیران، مربیان حرفهم

ها کار ها مفید بوده و باعث تغییر زندگیشان و افرادی که با آنای و شخصی برای آنگفتند از نظر حرفهام که مردم میآورده

 اند شده است.کردهمی

ترس این باشد که یک و اگر تفکر شما در مورد اس ی شما با استرس تغییر کند.کند رابطهها کمک میدر مجموع، این تمرین

اما این رابطه باید  داشتن با استرس خیلی عجیب است.طهممکن است احساس کنید راب افتد،ی است که برای شما اتفاق میچیز

یا شاید  اید.اید و یا در چنگالش اسیر شدهاندهباشد. ممکن است حس کنید قربانی استرس هستید، در برابرش درموجود داشته

دانید استرس برای رسیدن به اهدافتان الزم است اما در مورد پیامدهای باشد، یعنی مینفرت وجود داشته-قی عشیک رابطه

کنید از مقدار آن کم کنید، از آن شاید حس کنید در یک جنگ مداوم با استرس درگیرید، سعی می بلندمدت آن نگرانید.

زای گذشته تأثیر های استرسشاید هم فکر کنید تجربه شوید.نمی ش کنید اما هرگز موفق به کنترلشدوری کنید یا مدیریت

ممکن است به استرس به عنوان یک دشمن، یک مهمان ناخوانده یا شریکی  است.شما گذاشته کنونیبیش از حدی بر وضعیت 

ی تفکر شما در د، نحوهخواهد باشی کنونی شما با استرس هرچه که میشود کامل به او اعتماد کرد. رابطهد که نمینگاه کنی

وقتی در مورد استرس تجدیدنظر  ی تأثیر استرس بر شما بسیار موثر است.چگونگی واکنشتان به آن  در نحوهمورد استرس و 

سالمت جسمی و بهزیستی هیجانی گرفته تا رضایتتان از کار و امید به آینده تغییر  تأثیر آن بر شما، از کنید یا حتی آن را بپذیرید

 ند.کمی
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تواند به شما کمک کند از مردم، جوامع بررسی خواهیم کرد که علم استرس و ذهنیت چطور می در سراسر این کتابهمچنین، 

در فرهنگ  ذیری را در عزیزانمان پرورش دهیم؟پتوانیم انعطافچطور می هایی که برایتان مهم است حمایت کنید.و سازمان

من شما را  کنند؟های حمایتی ایجاد میمردم برای مقابله با آسیب و ضرر چطور شبکه محیط کار، پذیرفتن استرس یعنی چه؟

توانند رنج را به کنند که میکنم که با استفاده از این علم، جوامعی ایجاد میآشنا میام که های مورد عالقهبا بعضی از برنامه

های انتزاعی را بخش هستند که علم را به خدمات، و ایدهایی الهامهها مدلاین برنامه رشد، معنا و هدف، و ارتباط تبدیل کنند.

 کنند.های موثر تبدیل میبه فعالیت

 کند؟این کتاب به من که استرس دارم کمکی می

لی برای هرچیزی است که تا حدی به این دلیل تعریف نکردم که این کلمه یک عبارت فراگیر و ک را جا من استرستا این

افیک را هم در مورد تاخیر ناشی از تر استرسی مردم کلمه شود.اش کنیم و در این دنیا اشتباه محسوب میتجربهم خواهینمی

ایم، یا تحت وقتی دلواپسیم، مشغله داریم، ناامیدیم، تهدید شدهکند. برند و هم وقتی یکی از عزیزانشان فوت میکار میبه

و هوا، یا طویل شدن  سیاست، اخبار، وضعیت آب یک ایمیل، یوسیلهن است بههر روز ممک گوییم استرس داریم.فشاریم می

تواند کار، والد بودن، مواجهه با ترین منشأ استرس در زندگی میو بزرگ تان دچار استرس شوید.فهرست کارهای روزانه

توصیف چیزهایی که درونمان جریان ی استرس را برای گاهی کلمه بحران سالمتی، خالص شدن از بدهی، یا وقوع طالق باشد.

 کنیم.اوقات در مواجهه با مشکالت از آن استفاده میبریم و گاهیکار میهای جسمی، بهها و واکنشدارد، مانند افکار، هیجان

یدتر های روانی شداست که برای ناراحتی رود، اما کامالً هم ممکنکار میجزیی بههای برای توصیف ناراحتی استرس معموالً

ی این موارد را دربرگیرد وجود ندارد، و همچنان از این هیچ تعریف واحدی که همه شود.مثل افسردگی و اضطراب استفاده

 کنیم.ی این چیزها استفاده میکلمه برای اشاره به همه

ی جنبه ی استرس برای توصیف اکثر رویدادهای زندگی استفاده می کنیم هم مزایا و هم معایبی دارد.ما از کلمه این واقعیت که

کنند، های کامل استفاده میفیرحتی دانشمندان هم که تع شود.سخت می علم استرسمنفی آن این است که صحبت در مورد 

یک مطالعه از استرس برای توصیف  کنند.ها و پیامدها استفاده میبهای از تجرکنندهی گیجمجموعه استرس را برای توصیف

کار مدت تروما استرس را بهی دیگر هنگام صحبت در مورد اثرات بلندکه مطالعهکند، درحالیهای روزانه استفاده میناراحتی

ی آشنای استرس بینیم که اغلب در تیترها از کلمهمیها تصور کنیم، وقتی این علم را در ارتباط با رسانهکه، و بدتر این برد.می

کند، و خواننده صرفاً باید هاست ارائگرفته که جزییاتی در مورد چیزی که یک مطالعه واقعاً اندازهشود بدون ایناستفاده می

 آید یا نه.کار میحدس بزند که آیا این یافته در زندگیش به

های زیادی از ی استرس برای توصیف جنبهجایی که ما از کلمهاز آن مزایایی هم دارد.از طرفی، ماهیت فراگیر این کلمه 

تغییر  باشد.ی زندگی داشتهتواند اثر عمیقی بر چگونگی تجربهی تفکرمان در مورد آن میکنیم، نحوهزندگی استفاده می
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ی ارتباط ما با های روزمره و نحوهها و رنجشتیکه ناراحطوریی تفکرمان در مورد استرس اثر عمیق مشابهی دارد، بهنحوه

تر از این که تالش کنم معنای محدود و مشخصی از بنابراین، من بیش کند.های زندگی را دگرگون میترین چالشبزرگ

در مورد  این کتاب»تر است که بگوییم بله، البته راحت دهم همین معنای گسترده را حفظ کنم.ئه کنم، ترجیح میااسترس ار

اما انتخاب «. های جسمی اضطراب را کنترل کنیدکند نشانهاین کتاب کمک می» یا « است  رفت در کار تحت شرایط فشارپیش

ی تفکر ما ای دارد؛ این قدرت ناشی از توانایی آن در تغییر نحوهکنندهکه نقاط مثبت استرس را هم ببینیم قدرت دگرگوناین

 ی است.زندگ های مختلفدر مورد جنبه

استرس حسی است که وقتی  کنم:حاال که قرار است در این مسیر با هم باشیم، من چنین مفهومی را برای استرس پیشنهاد می

هم  ی کافی گسترده هست کهاندازهآید. این تعریف به وجود میگیرد، بهچیزی که برایمان مهم است در معرض خطر قرار می

های ها، و واکنشطور، شامل افکار، هیجانهمین بربگیرد و هم اندوه یک فقدان را.ترافیک را درانیت و رنجش در طول عصب

این تعریف یک حقیقت  شود.زا هم میبا شرایط استرس ی شماکنید، و چگونگی مقابلهوقتی احساس استرس می جسمی شما

ما برای چیزی که برایمان اهمیتی اند. هم مربوطناپذیری بهطور جداییکند: استرس و معنا بهمهم را در مورد استرس روشن می

 آید.دست نمیها بهی بعضی استرسشویم و یکی زندگی بامعنا هم بدون تجربهندارد دچار استرس نمی

کند،  این منظور ما را از استرس روشن می ها و راهبردهایی است کهآوری دانش، گزارش، گردهدف من از نوشتن این کتاب

های انسان با ی تجربهها در مورد شما صدق نکند، و این موضوع که غیرممکن است که همهی این مثالکه بدانید شاید همه

های ادگی، سالمتی، مالی، و اجتماعی و نیز چالشرا بتوانیم بررسی کنیم. ما استرس تحصیلی، کاری، خانو« زااسترس»برچسب 

ها مفاهیمی هستند که بهترین توصیف برای دهیم؛ اینبرخورد با اضطراب، افسردگی، فقدان و تروما را مورد توجه قرار می

 برند.کار میا بهها رخواهم در مورد استرس در زندگیشان صحبت یا فکر کنند این مفهوماست، اما وقتی از مردم می« رنج» هاآن

اند. البته نام و مشخصات ها استفاده کردهام تا به شما نشان دهم چطور از ایدههایی از دانشجوهای خودم آوردهمن گزارش

های واقعی از اشخاص حقیقی ها داستانام، اما متوجه باشید که تمام اینهایی را که تمایل داشتند ناشناس بمانند تغییر دادهآن

شما  باشید.ی متفاوتی از استرس داشتههایشان به شما کمک کنند تجربهاست که با نشر تجربهآرزویشان این بوده است که

ها بسیار ممنونم که به من کمک کردند در مورد پذیرش من از آن ها را در سراسر این کتاب حس خواهیدکرد.حضور آن

 تری یاد بگیرم.استرس چیزهای بسیار بیش

ها عینًا در هایی است که با زندگی کنونی شما تناسب دارد. همانترین توجه مربوط به داستاندهم که بیشاطمینان میبه شما 

کار ی انواع استرس بهی علمی به تنهایی برای همهطور که هیچ مطالعههمان شوند.ها و راهبردهای این کتاب استفاده میتمرین

یک راه برای این است که بر اضطراب  شود.ها استفاده نمیی موقعیتاسترس هم برای همهرود، یک راهبرد رویارویی با نمی

وفصل و مدیریت کنید و این لزوما بهترین راه برای کمک به های خانوادگی را بهتر حلسخنرانی در جمع غلبه کنید یا تعارض
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ی را انتخاب کنید که با موقعیت و چالش پیش روی هایخواهم روشحل مشکالت مالی یا کنترل غم و اندوه نیست. از شما می

 ترین تناسب را دارند.شما بیش

پس آن استرس واقعاً بد چه؟ این چیزهایی که »پرسند ها میزنم، همیشه بعضیهای استرس حرف میوقتی در مورد خوبی

های کوچکی مثل فشار در محیط استرس توانند متوجه شوند که پذیرشمردم به راحتی می «شود؟گویید هنوز هم استفاده میمی

آیا این مفهوم پذیرش  تواند مفید باشد. اما در مورد چیزهای بزرگ چه؟کاری، یا کمی عصبانیت در مورد رویدادی مهم، می

 است؟ استفادهاسترس در مورد تروما، فقدان، مشکالت سالمتی، و استرس مزمن هم قابل

در  بیش از این همحال، با این ی این کتاب در مورد هر نوع استرس یا رنج مفید باشد.ایدهتوانم تضمین کنم که هر من نمی

پذیرش استرس،  باعث شگفتی من بود که ات کوچک است نگران نیستم.عکه مربوط به موضو مورد مزایای پذیرش استرس

ز، مقابله و کنارآمدن با یک درد مزمن، های دشوار به من کرد؛ مواجهه با مرگ یک عزیترین کمک را در اکثر موقعیتبیش

 این چیزی بود که من از دانشجویانم هم شنیدم. کننده، همه ناشی از پذیرش استرس بود.و حتی غلبه بر یک ترس از پرواز فلج

ی مزاحم در مورد چیزهای کوچکی مثل کنارآمدن با یک همسایه کنند معموالًها در پایان دوره نقل میهایی که آنداستان

ای شامل العمر با اضطراب، آشتی با گذشتهبا یک نبرد مادام کنارآمدندر مورد پذیرش مرگ همسر،  هااین داستاننیست. 

 گذاشتن سرطان است.سرودکی، از دست دادن شغل، و پشتاستفاده در کسوء

ی تفکر شما را ، نحوهمن معتقدم دلیلش این است که پذیرش استرس این شرایط مفید است؟ های استرس درخوبی چرا دیدن

های تمرکز بر خوبی این یک تمرین ذهنی محض است. دهد.تغییر می توانید مدیریت کنیدو چیزهایی که می در مورد خودتان

های زندگیتان این موضوع چگونگی کنارآمدن با چالش کند.ی فیزیکی و هیجانی آن را دگرگون میی تجربهاسترس، نحوه

که به شما کمک کنم قدرت، شجاعت و این هدف خاص را هنگام نوشتن این کتاب در ذهن داشتم: من یک دهد.را تغییر می

 ت.های استرس به این معنی نیست که تصمیم بگیریم استرس کالً خوب یا کالً بد اسدیدن خوبی بخشش خود را کشف کنید.

 های زندگیتان مواجه شوید.توانید با چالشهای استرس را ببینید، میکنید خوبیبلکه بدین معنی است که وقتی انتخاب می
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 تفکری نو در باب استرس

 

 چطور ذهنیت خود را در مورد استرس تغییر دهید: 1فصل 

 

، یک 12بودم و آلیا کرومداشتهام نگهدست راستم را به ارتفاع شانه 11دانشگاه کلمبیا 10من در آزمایشگاه تحقیقات رفتاری

کرد تا دستم را به زور پایین بیاورد. واقعًا قدرت بدنی زیادی ای تالش و تقال میشناس ریزنقش اما بسیار قوی، چند ثانیهروان

. درنهایت من کم استهداشت هم المللیینی بکرده و رتبهطور که بعدها فهمیدم در کالج هاکی روی یخ بازی میداشت و آن

 آوردم!

خواهم تصور کنی دستت را به سمت که در مقابل من مقاومت به خرج بدهی، میجای اینحاال به»بار بعدی کروم به من گفت 

وقتی او طور تصور کنم که بعد از من خواست این .«ایای و آن را گرفتهکسی یا چیزی که خیلی برایت مهم است دراز کرده

 ام منتقل کنم.توانم انرژی او را به سمت چیزی که دوست دارم و با دست به آن چسبیدهآورد من میدارد به بازوی من فشار می

بود و اساس آن هم تبدیل انرژی مربی بود الهام گرفتهشخصی ژاپنی،  ، نوعی دفاعaikidoاو این تمرین را از پدرش که در 

تر بودم و او یادم داده بود تصور کردم. این بار، من خیلی قویکه پس دوباره شروع کردیم و من همان چیزی را  مضر بود.

 شدم.تر میآورد من قویتر به دستم فشار مینتوانست دستم را پایین بیاورد. هرچه بیش

 «کنی؟واقعاً این بار داری نهایت تالشت را می» من از او پرسیدم

ی این که دربارهثابت کند: ی تحقیقاتش بود ی همهپر از شادی بود چون توانسته بود مفهومی را که انگیزه لبخندی زد که

 تواند اثر آن چیز را تغییر دهد.کنید میچیزی چطور فکر می

صحبت ی استرس ی بازرگانی کلمبیا مالقات کردم تا در مورد تحقیقاتش دربارهمن کروم را در آزمایشگاهی در دانشکده

کار او خیلی مورد توجه قرار  های مهم، غیرمعمول بود.این سابقه و این حجم از یافته شناسی به جوانی او،کنیم. برای روان

های او به قدری یافته چه که باور داریم، وابسته به ذهن است.تر از آنجسمانی ما بیش وجودگرفت چون نشان داد که 

 « ممکن است؟واقعاً چنین چیزی»گویند مردم با حیرت میبرانگیز است که بسیاری از تعجب
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ذهنیت مجموعه باورهایی است که حقیقت  کنند کامالً آشناست.می این واکنش مردم برای محققانی که در مورد ذهنیت مطالعه

کروم به آن  مشاهده و عینی )مثل قدرت دست من وقتیهای جسمی قابلواکنشدهد؛ چیزهایی مانند وجودی شما را شکل می

دهد که می ذهنیت نشانی جدید علم تر این که حوزهمهم ، و حتی سالمتی، شادکامی و موفقیت بلندمدت.کرد(فشار وارد می

تواند سالمتی، شادکامی و باشد، میی تفکر شما در مورد چیزی ترتیب داده شدهی مختصر که برای تغییر نحوهیک مداخله

شود شما دوباره در مورد های جالبی است که باعث میاین حوزه مملو از یافته ها بهبود دهد.الموفقیت شما را حتی برای س

ی بعد از این مطالعه ، چیزی که مهم است ادراک است.13بخشهای خودکاماز دارونما گرفته تا پیشگویی باورهایتان فکر کنید.

توانید ذهنیتتان را در مورد مورد استرس مهم است و چطور می مختصر در مورد علم ذهنیت، خواهید فهمید چرا باورهایتان در

 استرس تغییر دهید.

 آورید که انتظارش را داریدچیزی را به دست می

کروم از  ی آلیا کروم است.اولین تحقیقات منتشرشدهفقط دوتا از  «باور سالمتیتان»و  «ایدتصور این که وزن از دست داده»

داری خانه ثیر اعتقادات و باورها را بر سالمتی و وزن مطالعه کند.دارهایی را انتخاب کرد تا تأخانههفت هتل در ایاالت متحده 

برداری، و اگر آن را ورزش حساب کنیم، معادل وزنه سوزاند.کالری در ساعت می 300فعالیت خیلی شدیدی است که بیش از 

از طرفی، کار اداری مثل شرکت در جلسات یا کار با کامپیوتر تقریبًا  در ساعت است. رویپیاده مایل  5/3ایروبیک در آب، و 

م هم اصالً کاری سوکردند و یکدارها به اعتقاد خودشان منظم ورزش نمیدوسوم این خانه .سوزاندری در ساعت میلکا 100

ها دقیقًا نسبت دور کمر به باسن، و وزن بدن آنخون، میانگین فشار داد؛می ها این موضوع را نشانبه ورزش نداشتند. بدن آن

 تحرک بود.کامالً بی مثل افراد

ها، وجور کردن حولهها، جمعبلندکردن تشک داری نوعی ورزش است.داد خانهکرد که نشان میکروم پوستری طراحی می

در این پوستر در مورد میزان مصرف کالری هر  های سنگین، و جاروبرقی کشیدن نیاز به بنیه و قدرت دارد.دستیدادن چرخهل

کالری  60کند دقیقه حمام را تمیز می 15پوندی وقتی به مدت  140نوع فعالیتی هم اطالعاتی وجود داشت )مثاًل یک خانم 

پوستر را به  هایی از اینو نسخه دارهای چهار هتل انتقال دادخانهکروم این اطالعات را در مدت پانزده دقیقه به  سوزاند(.می

از ها گفت که کامالً یا حتی بیشهمچنین به آن ها نصب کرد.زبان انگلیسی و اسپانیایی در تابلو اعالنات محل استراحت آن

بودن برای سالمتیشان اند و باید منتظر دیدن منافع فعالهای فیزیکی اجرا کردههای جراح عمومی را در مورد تمرینتوصیه ،حد

عاتی دریافت های فیزیکی برای سالمتی اطالنبودند و صرفاً در مورد اهمیت تمریسه هتل دیگر گروه کنترل  دارهایخانه باشند.

 بودند که کارشان یک نوع ورزش است.نگفته هابودند اما به آنکرده

                                                           
13 self-fulfilling prophecies 



 www.mrmotarjem.ir  دهنده خدمات ترجمه و تولید محتوا وب سایت آقای مترجم ارائه

15 

 

تری است فشارخون پایینکردند کارشان نوعی ورزش هایی که فکر میکروم چهار هفته بعد این افراد را بررسی کرد. آن

تر دوست داشتند. هیچ تغییری در رفتارشان خارج از محیط کار تر بود. حتی کارشان را بیشداشتند و وزن و چربی بدنشان کم

کدام از این اد گروه گواه هیچافردر مقابل،  شد؛ تنها تغییر این بود که خودشان را یک ورزشکار ادراک کرده بودند.نمی دیده

 ند.دها را نشان نداتغییر

 وزنتان کم خواهدشد؟ متأسفانه نه. د،سوزانپس به این ترتیب، اگر به خودتان بگویید که تلویزیون تماشاکردن هم کالری می

رو ها روبهحال وقتی کروم با آنزنان واقعاً درحال ورزش بودند. با این دارها گفت کامالً درست بود.چیزی که کروم به خانه

 کردند این کار برای بدنشان واقعا سنگین است.شد، در مورد خودشان و کارشان چنین تصوری نداشتند. درعوض، فکر می

ش برای سالمتی و یا فشار کارهای ی مهیج کروم این است که وقتی دو نتیجه وجود دارد، مثالً در این مورد، منافع ورزفرضیه

دارها کارشان را به عنوان او نتیجه گرفت که وقتی خانه تر است.کند که کدام نتیجه محتملجسمی، انتظارات شخص تعیین می

ش آورید که انتظارچیزی را به دست میبه عبارت دیگر،  ورزشی برای سالمتی درنظر گرفتند تأثیر آن کار بر بدنشان تغییر کرد.

 را دارید.

های کنندهاز شرکت «ی ِشیکی چشیدن مزهمطالعه»در  تر این ایده شد.رفت بیشکروم باعث پیش ی مهم بعدیمطالعه

در دیدار اول،  ای که یک شب تمام غذا نخورده بودند دعوت شد تا ساعت هشت صبح در آزمایشگاه حاضر باشند.گرسنه

گرم چربی را  30کالری و  620ای که به همراه برچسب تغذیه «مساوی است با تباهی  لذتاین »شِیک با برچسب یک میلک

سب شِیکی نوشیدند که برچها میلکندهکندر دیدار دوم، یعنی یک هفته بعد، شرکت ها دادند.کنندهداد به شرکتنشان می

 داد.کالری بدون هیچ مقدار چربی را نشان می 140 داشت ورا  «وجداننوشیدنی رژیمی: لذت بدون عذاب»

 کروم تغییرات سطح گِرلین، شد.های خون گرفته میها نمونهخوردند، از آنها را میها نوشیدنیکنندهطور که شرکتهمین

وقتی سطح آن کنید و پایین بیاید احساس سیری میوقتی میزان گرلین خون  کرد.گیری می، را اندازهیعنی هورمون گرسنگی

طور خورید که کالری یا چربی خیلی زیادی دارد، سطح گرلین بهباال باشد دوست دارید غذا بخورید. وقتی چیزی می

 تری دارند.تر سیرکننده باشند اثر کمغذاهایی که کم کند.چشمگیری افت می

 طور هم هست.باشند، و همینداشته گرلین خونثرهای متفاوتی بر میزان رود یک نوشیدنی مضر و یک نوشیدنی سالم اانتظار می

که مصرف یک شیک مضر افت بسیار شود، درحالینوشیدن یک شیک رژیمی باعث افت کوچکی در سطح گرلین می

 کند.تری ایجاد میبیش

پس نباید هیچ  کالری مصرف کردند. 380دوبار نوشیدنی با  ها هرکنندهشرکت ی بودند!بها تقلی مهم: این برچسبو اما نکته

ها وقتی باور داشتند نوشیدنی کنندهشرکتسطح گرلین خون حال، . با اینشدگوارش افراد ایجاد میتگاهتفاوتی در واکنش دس
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تر افت پیدا خورند، سه برابر بیشکردند نوشیدنی رژیمی میمی فکر حسابی سنگین است، نسبت به وقتی که ورندخکه می

نشان داد که انتظارات  مطالعات کروم که انتظارش را داشتند، یعنی سیری. آوردنددست میپس باز هم، افراد چیزی را به کرد.می

 ترشح کند. از یک هورمون توانند حتی تعیین کنند که دستگاه گوارش شما چه مقدارمی

و به  شود.و واکنش بدنی او هم تفاوت ایجاد می کند در پاسخدارها و نوشیدنی، وقتی ادراک فرد تغییر میی خانهدر مطالعه

شود: اگر به کار فیزیکی به تر میرسد در هر مطالعه، یک باور خاص، باعث افزایش یک پاسخ انطباقی و سازگارانهنظر می

گین است، بدن ای خیلی پرکالری و سنکند و اگر فکر کنیم نوشیدنیبودن را تجربه میعنوان تمرین نگاه کنیم بدن منافع فعال

 کند.های سیری تولید میسیگنال

بداند چه چیزهای  ب بود، خیلی هم کنجکاو بودکه موضوع کاهش وزن و هورمون گرسنگی برای کروم جالعالوه بر این

های هد دارد که موجب سالمتی ما در زمینآیا احساس و ادراکی وجو گیرد.دیگری تحت تأثیر نگرش و دید ما قرار می

دانند تر مردم استرس را چیز مضری میدانست که بیشکروم در مورد استرس دچار شگفتی و حیرت شد. او می تر شود؟گسترده

تواند شود بر اساس انتظاری که داریم تا حدودی اثری را که استرس میدو حالت وجود دارد. می که منافعی هم داشت.یدر حال

وقت کروم قادر بود تفکر اشخاص را در مورد استرس تغییر دهد، آن و اگر باشد تعیین کنیم؟بر سالمت و بهزیستی ما داشته

 کرد؟ی واکنش بدن افراد به استرس هم تغییر مینحوه

ها پایین رفتم و وارد مکانی من از پله حضور من در آزمایشگاه کروم در یک روز آفتابی از ماه آوریل از این قرار است:داستان 

پرسی گرمی کردم و بعد از آن، یکی از دانشجویان کروم به من چیزهایی وصل شدم که پنجره نداشت، با تیم آزمایشگاه احوال

ی سینه و دوتا هم دور گردنم دو نوار فلزی روی قفسه کرد ابزار شکنجه است!فکر می قطعاًدید کرد که اگر کسی از بیرون می

یک بازوبند  کردند.گیری میرا اندازه فعالیت قلب محکم بسته شد. این نوارها به دستگاه امپدانس کاردیوگرافی متصل بودند و

الکترودهایی در سطح داخلی آرنجم،  بود.شدهچپم پیچیده  ی دستو یکی هم دور انگشت اشاره فشارخون دور بازوی چپم بود

طور دماسنجی هم به انگشت کوچکم متصل بود و به گرفتند.ها و پای من فشارخون و میزان تعریق را اندازه مینوک انگشت

تحلیل  برای ش گرفت تامایی آزبعد، دستیار آزمایشگاه مقداری از بزاق من را در یک لوله داد.میمداوم دمای بدنم را نشان

 .شودهای استرس استفادههورمون

در  هدف مطالعه این بود که کنم.درک ی اخیر کروم داشتند، شخصاً های مطالعهکنندهای را که شرکتمن اینجا بودم تا تجربه

زا چطور های استرسموقعیتها در شود که بدن آنشود و بعد مشاهدهها نسبت به استرس تغییر ایجاد کنندهدیدگاه شرکت

 دهد.واکنش نشان می

تر که عملکرد من بیشرفتیم برای اینی شغلی ساختگی بود و هرچه پیش میاسترسی که من با آن مواجه بودم یک مصاحبه

عمولی نبود. بازی کردن ساده و میک نقش ،اما این جریان دانند.ها بازخوردهایی به من میکنندهمتناسب با شرایط باشد مصاحبه
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گفتیم یا چه که چه میی دیگری فارغ از اینکنندهکه شرایط خیلی پراسترس شود به من و هر شرکتها برای اینکنندهمصاحبه

کردم تماس چشمی خیلی کمی داشتم. عملکردم اصالً خوب نبود. خیلی مکث میمن  دادند.کردیم بازخوردهای منفی میمی

های خاصی ها سوالآن نفس ندارم.داد که اعتمادبهحالت بدنم نشان می «.امم»و « آه»گفتم میهایم و مدام بین حرف

ی که من یا بقیهو این «کار هنوز هم یک مشکل است؟کنی تبعیض جنسیتی در محلفکر می»گفتند پرسیدند؛ مثال میمی

دانستم که میمن با این کردند.های ما انتقاد میپاسخ ها به هرحال ازدادیم مهم نبود، ارزیابها چه جوابی میکنندهشرکت

دچار استرس ها یک آزمایش ساختگی و نمایشی دقیق است که برای برهم زدن تعادل من طراحی شده، اما باز هم ی اینهمه

 زا بود.شدم؛ موقعیت استرس

وجود در مورد استرس را تماشا ویدئوی م یکی از دو کننده به طور تصادفیی ساختگی، هر شرکتقبل از شروع این مصاحبه

کنند استرس یک چیز منفی است... اما تر مردم فکر میبیش»شد طور شروع میای که من دیدم ایندقیقه ویدئوی سه کرد.می

تواند کارایی را بهبود دهد، استرس می دادمی و بعد در ادامه توضیح .«مفید باشدتواند اند که استرس میداده تحقیقات نشان

اشا کردند شروع بد و آن را تم هاکنندهئوی دیگر که نیمی از شرکتدوی بهزیستی را افزایش دهد و به رشد فرد کمک کند.

چه تر از آندانند که استرس چیز بدی است... اما تحقیقات نشان داده که استرس خیلی بیشتر مردم میبیش»نچسبی داشت: 

تواند به سالمتی، شادکامی و عملکرد کرد که استرس چطور میطور ادامه پیدا میو این .«کننده استانتظارش را داشتید ناتوان

 فرد در کارش لطمه وارد کند.

که  بود انجام دادم. به این معنی که همان موقعاش را تمام کردهکه کروم مطالعهها بعد از اینمن این آزمایش ساختگی را ماه

 ا جدا شد، نتایج اولیه را شنیدم.ی شغلی تمام و الکترودهمصاحبه

 بود. (DHEA) 15آندروسترونو دهیدرواِپی 14بودند حاوی دو هورمون استرس، یعنی کورتیزولی بزاقی که از من گرفتهنمونه

کورتیزول قند و  های متفاوتی دارند.شوند اما نقشکلیوی آزاد میهای فوقاز غده دو هورمون زمانی که استرس داریم این

کند تا بدن و مغز از این انرژی استفاده کنند. همچنین، بعضی از عملکردهای بیولوژیکی مانند چربی را به انرژی تبدیل می

یک نورواستروئید  DHEAاز طرفی،  کند.یتری دارند سرکوب ممثل، و رشد را که در آن زمان اهمیت کمگوارش، تولید

 DHEAتر شود، کند تا با استفاده از ورزش و تمرینات فیزیکی قویاست و به همان ترتیبی که تستوسترون به بدن کمک می

، با بعضی از اثرات کورتیزول طور همین تری پیدا کند.قدرت بیش زاهای استرسبا استفاده از تجربهشود مغز هم باعث می

 شوند. ها زودتر ترمیمشود زخمو باعث میدهد کند؛ مثال عملکرد ایمنی را افزایش میمقابله می

                                                           
14 cortisol 
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ها خوب یا بد هستند. در حقیقت، نسبت این دو هورمون است که توان گفت این هورمونما به هر دو هورمون نیاز داریم و نمی

وقتی سطح کورتیزول باالتر است نتایج وخیمی مانند  کند.قتی استرس مزمن باشد، مشخص میویژه ونتایج بلندمدت را به

خطر اضطراب، افسردگی،  باالتر باشد DHEAبار خواهدآمد و زمانی که سطح  عملکرد سیستم ایمنی و افسردگی به اختالل در

 کند.دانیم، کاهش پیدا میعموماً در ارتباط با استرس می که های دیگریها و بیماریتخریب نورونبیماری قلبی، 

تر، به افراد کمک بیش DHEAشاخص رشد باالتر، یعنی  شاخص رشد پاسخ به استرس نام دارد. به کورتیزول، DHEAنسبت 

های باالتر GPAذیری دانشجویان کالج و همچنین پرفت کنند، و تالش، مداومت، انعطافند تحت شرایط استرس پیشکمی

های بهتر تر، مهارتتر، گسستگی کمهای نظامی باعث تمرکز بیششاخص رشد باالتر در طول آموزش کند.بینی میا پیشر

آوری را در شرایط و تاب یپذیرشاخص رشد حتی انعطاف شود.های استرس پس از سانحه میحل مسئله، و کاهش نشانه

 کند.بینی میی کودکی پیشهاهاستفادبحرانی مانند نقاهت بعد از سوء

آیا این  آوری را تغییر داد.ذیری و تابپی انعطافشود اندازهمیخواست ببیند اگر درک مردم از استرس تغییر کند کروم می

 دهد؟های استرس را تغییر میبت کلیدی هورمونر مورد استرس، نسای دئوی سه دقیقهدوی

 !آوری مثبت استپاسخ به طرز شگفت

ی ساختگی سطح کورتیزول همه در طول مصاحبه رفتطور که انتظار می. هماناین ویدئوها تأثیری بر سطح کورتیزول نداشتند

استرس »بودند نسبت به کسانی که ویدئوی را قبل از مصاحبه تماشا کرده« استرس مفید است»باال رفت. اما کسانی که ویدئوی 

 باالتری آزاد کردند و شاخص رشد باالتری داشتند. DHEAرا دیده بودند، « بد است

 زند.که استرس را مفید بدانیم وقایع بیولوژیکی متفاوتی را رقم میاین

 از دارونما تا ذهنیت

دانست؛ به این صورت که آن ویدئویی که در مورد استرس بار مثبت  16توان به نوعی همان اثر دارونماآزمایش کروم را می

ی تأثیر استرس بر بدنشان تغییر داد و بعد از آن، درست مثل یک قرص شکر، انتظارات افراد را از نحوهداشت در حقیقت 

 رفت ایجاد شد.پاسخی که انتظار می

گویند که در مورد فالن چیز چطور هم نوعی دستکاری است. یعنی به شما می ی قدرتمند است اما ایناثر دارونما یک پدیده

گویند دهند و میای ندارید. یک قرص به شما میزمینهگویند که در موردشان هیچ پیشها چیزهایی به شما میآن فکر کنید.

هروقت  اما وقتی پای استرس در میان باشد هر کس دیدگاهی دارد. کنید.، و شما هم حرفشان را باور می«کنداین کمکت می»

                                                           
16 placebo effect 
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در مورد روزهای زیادی که از نظرتان پر از استرس  کند.به ذهنتان خطور می که دچار استرس شوید باورهایتان در مورد استرس

ی این لحظه ها، این که در مورد در همه ؟«چقدر استرس دارم»یا « واقعاً استرس دارد»گویید اند فکر کنید. چند مرتبه میبوده

 کند.اندازهای استرس تغییر مین، پاسخ شما هم به راهتواند بیوشیمی بدنتان را تغییر دهد و بنابرایکنید میاسترس چطور فکر می

ی دارد، نتایج تغییر ذهنیت مدتبرخالف دارونما که آثار کوتاه اثر ذهنیت است. ،اما این قدرت، فراتر از اثر دارونما است؛ این

 یابد و اثرات بلندمدتی دارد.در طول زمان به سرعت افزایش می و دیدگاه

و اساس تفکر، احساس و عمل ما است؛ یعنی مانند فیلتری است که همه چیز را از طریق آن ذهنیت اعتقادی است که پایه 

ذهنیت نیست، مانند باورهایی که خیلی هم مهم نیستند. ممکن است اعتقاد شما این باشد  ر باور و اعتقادی همالبته ه بینیم.می

ی است که سن کسی را بپرسیم، و زمین گرد است و مسطح نیست. مهم نیست شما چقدر ادبکه شکالت بهتر از وانیل است، بی

 ی زندگیتان دارند.ی تفکر شما دربارهها معتقد باشید، این باورهای شما اثرهای کوچکی بر نحوهبه این

ها باورهای مرکزی آن د.ها و عقاید ذهنی هستناز ترجیحات، یادگیری چیزی بیشدهند باورهایی که ذهنیت ما را تشکیل می

ی کارکرد دنیاست؛ مثل این ای در مورد نحوهذهنیت مبتنی بر نظریه کنند.ی زندگی ما را منعکس میو اصلی هستند که فلسفه

ی همه توانند تغییر کنند.افتد، یا مردم نمیکند، هرچیزی به دلیلی اتفاق میشود، پول ما را خوشحال میدنیا دارد ناامن می که

وقتی در اثر یادآوری  هایتان را شکل دهند.گیریی تصمیماین باورها این پتانسیل را دارند که تفسیر شما از رویدادها و نحوه

ها و اهداف شروع شود، آبشاری از افکار، هیجانقرار گرفتن در موقعیتی، یا حرف کسی ذهنیت شما فعال می یک خاطره،

ی خود اثرات بلندمدتی بر سالمت، شادکامی گذارد؛ این هم به نوبهثیر میپاسخ شما به زندگی تأ ی واکنش وهشود و بر نحومی

 و حتی طول عمر دارد.

طور که قباًل هم گفتم وقتی دیدگاه مثبتی نسبت به سالمندی وجود همان کنید.ببینید در مورد مسن شدن چطور فکر می 

به عنوان  کند.بینی میهم پیششود و این نگرش مثبت، نتایج دیگری را زوده میباشد تقریباً هشت سال به طول عمر افداشته

خطر سال پیگیری کرد، مشخص شد  38سال را به مدت  49تا  18، که بزرگساالن 17ی طولی سالمندی بالتیمورمثال، از مطالعه

باورهای مربوط به سالمندی  نهمچنی است. تردرصد کم 80تری به سالمندی داشتند یی که دید مثبتهاآن ی قلبی برایحمله

با ای، بزرگساالنی که سالمندی را در مطالعه های وخیم و تصادف هم تأثیر دارد.ی نقاهت و بهبودی از بیماریبر دوره

را قبول « ادهاستفناتوان و بی»های منفی کلیشه دانستند نسبت به افرادی کههمراه می« توانا» و «خردمند»مثبتی مانند  هایکلیشه

تر و کامل جسم ی دیگر، دید مثبت نسبت به سالمندی با بهبود سریعدر یک مطالعه ی قبلی بهبود یافتند.تر از حملهداشتند سریع

ز مفاهیم عینی مانند سرعت با استفاده ا هر دو مطالعه بهبود و نقاهت را کننده و یا تصادف در ارتباط است.های ناتواناز بیماری

تری خواهید دیدگاه مثبتبه هرحال، اگر می) اند.های روزانه اندازه گرفتهافتادن و سرپا شدن، تعادل، و توانایی انجام فعالیتراهبه
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شوند و ادتر میشوند شدهد افراد هرچه پیرتر میینسبت به سالمندی داشته باشید بهتر است بدانید که تحقیقات همواره نشان م

 ها مشکل است.(جوان باورش برای این چیزی است که

مطالعات  های قبلی، ناتوانی، و خطر مرگ را تحت تأثیر قرار دهند؟وانند نرخ حملهتچقدر می دقیقاً  باورهای مربوط به سالمندی

توانند ها نمیاند، پس ایناقتصادی را کنترل کرده-ی عوامل مهم مانند وضعیت سالمتی اولیه، افسردگی و شرایط اجتماعیهمه

 این اثرات را توضیح دهند.

ناچار احتمااًل سالمت کسانی که نسبت به سالمندی دید منفی دارند به های احتمالی، رفتارهای سالم است.یکی از پاسخ

توانند برای سالمتیشان کاری انجام دهند، کنند در آن زمان دیگر سالم نیستند و یا نمیها چون فکر میاین تری هم دارند.ضعیف

ن سالمتی را دید مثبتی دارند رفتارهای ضامگذارند. در مقابل، افرادی که وقت و انرژی هم برای سالمتی دوران سالمندی نمی

پس وقتی ذهنیت فرد نسبت  کنند.های پزشک خود پیروی میکنند و از مشاورهطور منظم ورزش میبه دهند؛تر نشان میبیش

نسبت به  ای که برای افزایش دید مثبت افرادبرای نمونه، در مداخله شود.تر میکند رفتارهای سالم بیشبه سالمندی تغییر می

وقتی دیدگاه شما نسبت به افزایش سن مثبت  هم افزایش پیدا کرد. هابود فعالیت فیزیکی و جسمی آنشدهسالمندی طراحی 

 ی شماست.ارید کارهایی انجام دهید که به نفع آیندهد تریشد، قطعاً تمایل بیش

شناسی محققان مرکز پیری بزرگ سالمتی درمیان باشد. هایویژه وقتی تأثیر دارند که پای چالشباورهای مربوط به سالمندی به

شکستگی لگن،  ، مثل ثر تصادف یا یک بیماری شدیدادر برلین سالخوردگانی را در طول زمان بررسی کردند تا  18آلمان

تری بیش هایی که دید مثبتی نسبت به سالمندی داشتند نسبت به سالمتیشان تعهدآن کنند.بیماری ریوی یا سرطان را مشاهده

تری برای سالمتی اما افرادی که دیدشان منفی بود فعالیت کم کردند.و برای بهبود و نقاهت تالش می تر بودندداشتند یعنی فعال

گذارد. درنهایت هم سالمندانی که دید مثبتی به این دوران این انتخاب، یعنی نوع نگرش، بر بهبود تأثیر می و بهبود داشتند.

 تر، سالمت جسمی و عملکرد جسمانی بهتری را بعد از بیماری یا تصادف گزارش کردند.ز زندگی بیشداشتند رضایت ا

افرادی که دید  ی زندگی هم اثر دارد.رود بر تمایل شما به ادامهطور که سنتان باال میی سالمندی همینی تفکر دربارهنحوه

کردن تر از این زندگیی زندگی و بیشرسند تمایل زیادی به ادامهیمنفی نسبت به افزایش سن دارند وقتی به سنین میانسالی م

ای طالعهمحققان در م ارزش است.کنند زندگیشان خالی، بدون امید و آرزو و یا بیو مانند افراد سالخورده، حس می ندارند.

در  ناخودآگاه ا منفیهای مثبت یکلیشهی زندگی، به سالمندان برای بررسی اثر باورهای مربوط به سالمندی بر تمایل به ادامه

های مثبت دریافت افرادی که کلیشه های فرضی پزشکی بگیرند.ها خواستند تا تصمیم، از آنورد پیری ارائه دادند و بعدم
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کرد تر شدن عمرشان کمک میرا که به طوالنی درمانی یهامداخله تریبا احتمال بیش مهلکهای بودند برای بیماریکرده

 بودند درمان را رد کردند.های منفی مواجه شدههایی که با کلیشهبول کردند و آنق

ی تفکر شما در مورد سالمندی و پیری سالمت و طول عمر شما را تحت تأثیر قرار دهد که نحوههایی نشان میچنین یافته

گذارد های شما اثر میی تفکر شما بر اهداف و انتخابنحوهبلکه دهد، اما نه با کمک نیروهای مرموز و خاص تفکر مثبت؛ می

تر است چون گیرد و این یعنی اثر ذهنیت. این اثر از اثر دارونما بسیار قویمیو به این ترتیب سالمت شما تحت تأثیر قرار 

 .ی شما اثر دارددهد اما ذهنیت بر آیندههای حال حاضر شما را هدف قرار میدارونما فقط تجربه

تی، شادکامی ی استرس یکی از آن باورهای بسیار مهم و حیاتی است که بر سالمی تفکر دربارهنحوه ها یعنی این کهی اینهمه

های پراسترس هایی که در موقعیتدهد، از هیجانذهنیت ما در مورد استرس هرچیزی را شکل می گذارد.و موفقیت اثر می

کنید یا افسرده و رفت میتحت استرس پیش کند کهزا. و همین تعیین میهای استرسهای مقابله با رویدادداریم تا روش

توانید ذهنیت که، حتی اگر به شدت معتقدید که استرس مضر است، هنوز هم میو اما خبر خوش این شوید.شکسته میدرهم

 رفت شما کمک کند.خود را طوری تغییر دهید که به موفقیت و پیش

 رد استرس دارید؟چه ذهنیتی در مو

ی استرس استفاده که برای ارزیابی دیدگاه افراد درباره را ایجاد کردند 19و همکارانش مقیاس ذهنیت در مورد استرس آلیا کروم

کنیم که شما با کدام مجموعه کنیم و بعد از آن، بررسی میبا هم دو ذهنیتی را که در مورد استرس وجود دارد مرور می شود.می

 اید:ها موافق بودهاز عبارات به شدت موافقید، یا حداقل، پیش از این که این کتاب به دستتان برسد با آن

 : استرس مضر است.1ذهنیت 

 کند.درت من را کم میی استرس سالمتی و قتجربه

 کند.استرس کارایی و بازدهی من را تضعیف می

 کند.ی استرس یادگیری و رشد من را متوقف میتجربه

 استرس تأثیر منفی دارد و حتماً باید از آن دوری کرد.

 : استرس نیروبخش است.2ذهنیت 

 دهد.ی استرس کارایی و بازدهی من را بهبود میتجربه
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 نسخه هدیه  استرس  خوشی رو

 کند.می زیادی استرس سالمتی و قدرت من را تجربه

 کند.یکمک م استرس به یادگیری و رشد من

 ی دارد و باید از آن استفاده کرد.استرس تأثیر مثبت

تر مردم حتی بیش بودند کهکروم و همکارانش متوجه شده تر است.به مراتب شایع «مضر بودن استرس» از بین این دو ذهنیت،

ن نسبت به استرس اباز هم دیدگاهش به چشمشان بخورد،های هر دو گروه، مفاهیم درست و حقایقی هم وقتی در بین عبارت

ندارد و سن هم چیزی نیست بتواند که ذهنیت فرد  تفاوت جنسیتی وجوددر این مورد،  تر مضر است تا مفید.این است که بیش

 بینی کند.را پیش

 20بنیاد رابرت وود جانسون های دیگر در ایاالت متحده سازگار بود.های بررسیکرد با یافتهند و تمایلی که کروم مشاهدهاین رو

 85 بر اساس نتایج آن مشخص شد نظرسنجی را اجرا کردند که 2014در سال  21ی سالمت عمومی دانشگاه هارواردو دانشکده

بر اساس نتایج  که استرس بر سالمتی، زندگی خانوادگی و کارشان اثرات منفی دارد. است ها نظرشان ایندرصد آمریکایی

استرس دانند. حتی افرادی هم که تر مردم میزان استرسشان را در سطح ناسالم میشناسی آمریکا، بیشهای انجمن روانبررسی

 کنند.تر از این میزانی است که خودشان تجربه میآل استرس باز هم پایینکنند معتقدند که سطح ایدهخیلی کمی را گزارش می

شناسی آمریکا در ؛ بدین معنی که، وقتی انجمن رواناستآمدهها واقعاً پایین ادراک مردم از سطح سالم استرس در طول سال

دانستند، و اکنون، آل مینظرسنجی را در مورد استرس اجرا کرد، مردم سطح متوسط استرس را یک سطح ایده 2007سال 

 کنند.های نظرسنجی، همان میزان استرس متوسط را ناسالم ارزیابی میکنندهشرکت

یک  2013من در سال  دا کنند.هایی در استرس پیتوانند خوبیدهد مردم هنوز هم میمی طور که شواهد نشانوجود، آنبا این

ی مربوط به پرورش رهبری و مدیریت کل که در یک برنامهها و مدیرانمدیران ارشد، مدیران اجرایی، معاون نظرسنجی را بین

استرس  ها گفتند که بهترین راندمان کاریشان وقتی بوده کهدرصد آن 51بودند اجرا کردم. دانشگاه استنفورد شرکت کرده

درصد افرادی که باالترین میزان استرس  67، 2014ی سالمت عمومی دانشگاه هاروارد در سال در نظرسنجی دانشکده د.انداشته

اند اما استرسشان حداقل یک سودی هم برایشان که استرس خیلی باالیی داشتهاعالم کردند با این بودندرا گزارش کرده

دقت  تری انجام دهند.های هر دو گروه قبول داشتند که باید برای کاهش استرسشان کار بیشکنندهالبته شرکت است.داشته

ها باشید که این نوع نگرش نسبت به استرس منحصر به آمریکا نیست؛ من در کانادا، اروپا و آسیا هم با همین دیدگاهداشته

هم برایشان مشخص شود باز هم در کل معتقدند که استرس خیلی منفی های خوب استرس مردم حتی وقتی جنبه مواجه شدم.

 و بد است.

                                                           
20 Robert Wood Johnson Foundation 
21 Harvard School of Public Health 



 www.mrmotarjem.ir  دهنده خدمات ترجمه و تولید محتوا وب سایت آقای مترجم ارائه

23 

 

 

 

 

 

 

 خواننده گرامی

 

در صورتی که تمایل به مطالعه نسخه کامل این بود. « استرس ی خوشرو»مطالبی که مطالعه کردید، بخشی از فصل اول کتاب 

 توانید در وب سایت آقای مترجم ثبت نام کنید. زمانی که نسخه نهایی منتشر شود، به شما اطالع خواهیم داد. کتاب دارید، می

 مند شوید. های آقای مترجم بهرهتوانید از امتیاز ویژه برای خرید کتاب و تخفیفبا ثبت نام زودهنگام می

 برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید: 

http://www.mrmotarjem.ir/index.php/book-translation-stress 

 

 با تشکر                                                                                                                                                       

  وب سایت آقای مترجم

http://www.mrmotarjem.ir/
http://www.mrmotarjem.ir/index.php/book-translation-stress

