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સ્ટ ર્ે સ મેનેજમેન્્ 

 ''સ્ટ ર્ ેસ એ્ે શુ?ં 

                      વાદી બાાભાં આણે સ્ટ ર્ેવને ભાનસવક તાણ તયીકે ઓખીએ  છીએ. 

્ેકસનકર દ્દસિએ, રયસસ્ટથસતભાં થતાં રયલતતનો વાથે ળયીય અને ભનનો ભે 
ફેવાડલાની પ્રસતરિમા એ્રે સ્ટ ર્ેવ. કોઇ ણ  જરૂરયમાતને શંચી લલા ભા્ે ળયીય અને 
ભનના પ્રમત્નોથી ભાનસવક તાણ ઉદબલી ળકે છે. ભાત્ર રયલતતનની કલ્ના ણ  સ્ટ ર્ેવ ઉપે 
ભાનસવક તાણને જન્ભ આી ળકે છે. જભે જભે  દુસનમા લધુને લધુ ઝડી મુગભાં પ્રલેળે છે તેભ 
તેભ રયલતતનો ણ  ખૂફ જરદી થામ છે અને રયણાભે ભાનસવક તાણનું પ્રભાણ ણ  ખૂફ 
લધે છે.  

જ ેરયસસ્ટથસત કે વંજોગો ભાનસવક તાણને જન્ભ આે છે તેને 'સ્ટ ર્ેવય અને ભાનસવક  

તાણની પ્રસતરિમાને 'સ્ટ ર્ેવ રયસ્ટોન્વ તયીકે ઓખલાભાં આલે છે.  

 માનસસક તાણ હંમેશ ખરાબ જ હોય છે?  

                       ના, ઘણા રોકોના સલકાવ ભા્ે ભાનસવક તાણ  ખૂફ જરૂયી શોમ છે. 

ભાપકવયની તાણ સલકાવ  પે્રયે છે ણ  જમાયે એનંુ પ્રભાણ લધી જામ ત્માયે તકરીપો ઊબી 

થામ છે. ભાનસવક  તાણને સવતાય  કે લામોસરનના તાય યના ખંચાણ વાથે વયખાલી 

ળકામ. જો આ ખંચાણ ઓછંુ શોમ તો એ ફોદંુ લાગે અને લધુ શોમ તો કકતળ  લાગે. 

ભાપકવયનંુ ખંચાણ વારંુ વંગીત આે એભ  ભાપકવયની તાણ જીલનને વંતુસરત યાખે છે 

અને સલકાવભાં ઉમોગી થામ છે. વાદા ળબ્દોભાં , તભને વલાયે થાયીભાંથી ઉઠીને કાભે 

લગલાની ે્યયણા આલા ભા્ે તાણ જલાફદાય  શોમ છે, જનંુે પ્રભાણ લધી જામ તો તભાયી 

આખી યાતની ઊંઘ ઉડી જામ છે. થોડીક  ભાનસવક તાણ ઘણી લખત  કામતક્ષભતાભાં લધાયો 

કયે છે જમાયે એનંુ લધુ ડતંુ પ્રભાણ ભાણવને બાંગી ાડે છે અને કાભ ફગાડે છે. 
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 ''સ્ટ ર્ે સ (માનલસક તાણ) ના પ્રકારો 

 

'સ્ટ ર્ેવ ઉપે 
ભાનસવક તાણને 
ફે ભુખ્મ 

પ્રકાયભાં 
લશંચલાભાં આલે 
છે. (૧) ''વાયો 

ઉપત<ેે 
''શકાયાત્ભક 

સ્ટ ર્ેવ (મુસ્ટ ર્ેવ) અને (૨) ''ખયાફ ઊપે નકાયાત્ભક સ્ટ ર્ેવ (રડસ્ટ ર્ેવ).  

જો ભાત્ર કોઇ  ચોક્કક્કવ કાયણોવય  (દા.ત. યીક્ષા, વાભાસજક પ્રવંગ લગેયે) થોડાક  વભમ 
ભા્ે ભાનસવક  તાણ યશે અન ેએ કાયણ  ૂરંુ થતાં તાણ  ણ જતી યશે તો  એને ''મુ સ્ટ ર્ેવ 
(વાયો અથલા નોભતર  સ્ટ ર્ેવ) કશેલામ  છે. જમાયે એક  છી એક એલી રયસસ્ટથસત  ઉદબલે 

કે ભાનસવક  તાણ ઘ્લાને ફદરે  લધ્મા જ કયે ત્માયે ભાનસવક  અળાંસતને ''રડસ્ટ ર્ેવ (ખયાફ 

સ્ટ ર્ેવ) કશેલાભાં આલે છે જ ેઅનેક ભનો-ળાયીરયક તકરીપોનું કાયણ ફની ળકે છે..  

 માનલસક તાણનાં કારણો:  

(૧) ભય:- 

 સનષ્પતાનો બમ વૌથી લધુ રોકોભાં ભાનસવક  તાણનું કાયણ  ફનતો શોમ  છે. યીક્ષાની 
તૈમાયી કયનાય સલદ્યાથીભાં કે પ્રલચનની તૈમાયી  કયનાય અધ્માકભાં ભાનસવક  તાણ ઊબંુ 

કયનાય ભૂ  કાયણ સનષ્પતાનો બમ શોમ છે. 'નાવ થઇળ તો ? 'વાયા ભાકતવ  નશં 
આલે તો ? થી ભાંડીને 'પ્રલચન ફયાફય નશં અામ તો? જલેા બમને કાયણે  આલી 
રયસસ્ટથસતભાં ભાનસવક  તાણ ઉદબલે છે.  દૈસનક ધંધો કયનાયાઓભાં 'આજ ેધંધો  નશં ભે 

તો? અથલા 'ખો્ જળે તો ? જલેા બમને કાયણે ભાનસવક  તાણ અનુબલતા જોલા  ભે છે. 
અજાણ વ્મસક્કત કે રયસસ્ટથસતનો બમ ણ ભાનસવક તાણ કયી ળકે છે.  
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  (૨) અસનસિતતા:-  

જીલનભાં જ ે્ રી  લધ ુઅસનસિતતા શોમ  એ્રી લધુ ભાનસવક  તાણ શોમ છે. વયકાયની  

ફદરાતી નીસતઓ , શલાભાન, ફજાયોની તેજી-ભંદી , ભાંદગી, અકસ્ટભાત, લગેયે અનેક  

અસનસિત રયફો ભાનસવક તાણ કયલા ભા્ે જલાફદાય શોમ છે.  

(૩) માનસસક વણ:- 

 ભાનસવક તાણનો ઘણો ફધો આધાય ભાણવના લરણ ય શોમ  છે. શકાયાત્ભક  લરણ 
ધયાલતી વ્મસક્કત કોઇક  ભુશ્કેરીને એક ડકાય  (ચેરેન્જ) સ્ટલરૂે જુએ  છે. જમાયે 
નકાયાત્ભક લરણ ધયાલતી વ્મસક્કત આ જ ભુશ્કેરીને બાયે તાણમુકત રયસસ્ટથસત ગણે છે.  

(૪) પરરવતતન:-  

કોઇ ણ પ્રકાયનંુ  રયલતતન (શકાયાત્ભક કે નકાયાત્ભક) તાણ ઉત્ન્ન કયી ળકે છે. નલી 
ફદરામેરી રયસસ્ટથસત વાથે  કદભ સભરાલલા ભા્ે  દયેકે અભુક વભાધાન કે એડજસ્ટ્ભેન્્ 

કયલાં ડે છે. જ ેભાનસવક  તાણ લધાયી ળકે છે. ધંધાભાં સલકાવ , બાગી દાયી છૂ્ી  કયલાની 
પ્રરિમા, નલી ્ેકનોરોજીનો  લયાળ, લગેયે અનેક  રયલતતન ભાનસવક તાણ કયી ળકે છે. 
આજ યીતે, જન્ભ, રગ્ન, ભૃત્મુ, કે ભાંદગી ભાનસવક  તાણ ઉત્ન્ન કયી ળકે છે. ળાા-
કોરેજની ળરૂઆત અને ળાા-કોરેજનો અંત  ભાનસવક તાણ ઉત્ન્ન કયે છે. ખૂફ  ભો્ો 
નપો, ભો્ી ખયીદી, ઉધાયી, લગેયે અનેક રયલતતન ભાનસવક તાણ કયી ળકે છે. 

 માનલસક તાણનું પ્રમાણ: 

                  કોઇ ણ રયલતતન  ભાનસવક તાણ વજી ળકે છે. જ ે્ રંુ ભો્ંુ  રયલતતન, 

જ ે્ રી ભો્ી ચેરેન્જ  એ્રી લધુ તાણ. ભાનસવક  તાણનું પ્રભાણ  નક્ક્ેી કયલા ભા્ે 

''વોશ્મર યીએડજસ્ટ્ભેન્્ યે્ંગ  સ્ટકેર તયીકે ઓખાતો સ્ટકેર  લયામ છે જભેાં જુદા જુદા 
પ્રકાયના રયલતતનથી ઉદબલતા ભાનસવક  તાણના પ્રભાણને ગુણાંકભાં  રખલાભાં આલે છે. 
(જુઓ કોિક) છેલ્લાં ફાય  ભરશનાભાં આ કોિકભાં રખેર ઘ્નાભાંથી કોઇ ણ ઘ્ના ફની 
શોમ તો એ ફધાની માદી  કયી કુર  વયલાો કયી રેલો જોઇએ. જો  વયલાો ૧૫૦ થી લધે 
તો તભાયા ભા્ે ભાનસવક  તાણનું પ્રભાણ  લધાયે કશી ળકામ અને જો  ૨૫૦ થી લધી જામ  તો 
એ ખૂફ નુકવાનકાયક વાસફત થઇ ળકે.  
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 શું દરકે વ્યલતત મા્ે માનલસક તાણ એકસરખી જ રહે છે?  

દયેક વ્મસક્કત ભા્ે  એક વયખી રયસસ્ટથસતભાં ભાનસવક  તાણનું પ્રભાણ ખૂફ જ લધ-ઘ્ થતું 
શોમ છે. એક જણને જ ે  રયસસ્ટથસત અવહ્ય રાગતી શોમ  એ જ રયસસ્ટથસત ફીજી વ્મસક્કતએ  

સ્ટલીકાયી રીધી શોમ  એલું ફને છે. એ્રે આ  કોિકભાં દળાતલેરી દયેક ઘ્ના એના આંક  

જ ે્ રી જ તાણ  દયેક ભાણવભાં કયે એલું ળકમ નથી યંતુ  વયેયાળ વ્મસક્કતભાં થતા 
ભાનસવક તાણનો અંદાજ  આ કોિકથી ભેલી  ળકામ છે. ભૂ  ૧૯૬૭ભાં તૈમાય  આ 
કોિકની છેલ્લી  આલૃસિ (૧૯૯૪)ભાં  ઘણી ઘ્નાઓ ભા્ે  અગાઉના ં લો કયતાં લધુ 
પ્રભાણભાં વયેયાળ ભાનસવક તાણ થતી શોલાનું જણામુ ંશતુ.ં  

 માનલસક તાણનું પ્રમાણ દશાાવતું કોષ્ટક  

  િભ  ભાનસવક તાણ ભા્ે કાયણબૂત ઘ્ના કે રયસસ્ટથસત  તાણનું 
પ્રભાણ  

૧ જીલનવાથી (સત / ત્ની)નું ભૃત્મુ  ૧૦૦  

૨ છૂ્ાછેડા  ૬૦  

૩ ભેનોોઝ (યજો સનલૃસિ)  ૬૦  

૪ જીલંત બાગીદાયથી છૂ્ા ડલું  ૬૦  

૫ જરેની વજા  ૬૦  

૬ જીલનવાથી સવલામના કુ્ંુફના વભ્મનંુ ભૃત્મુ  ૬૦  

૭ ગંબીય ઇજા કે ભાંદગી  ૪૫  

૮ રગ્ન અથલા જીલનબયની બાગીદાયીની ળરૂઆત  ૪૫  

૯ નોકયીભાંથી છૂ્ા કમાત  ૪૫  

૧૦ ુનતરગ્ન અથલા નલી બાગીદાયી  ૪૦  

૧૧ સનલૃસિ  ૪૦  

૧૨ કુ્ંુફીજનના સ્ટલાસ્ટ્મભાં રયલતતન  ૪૦  

૧૩ યોજ આઠ કરાકથી લધુ કાભ  ૩૫  

૧૪ વગબાતલસ્ટથા  ૩૫  
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૧૫ જાતીમ જીલનભાં તકરીપ  ૩૫  

૧૬ કુ્ંુફભાં નલા વભ્મ ઉભેયાલા  ૩૫  

૧૭ ધંધો કે વ્મલવામ ફદરાલો  ૩૫  

૧૮ આસથતક રયસસ્ટથસતભાં ભો્ો પેયપાય  ૩૫  

૧૯ નજીકના સભત્રનું અલવાન  ૩૦  

૨૦ રદલવભાં આઠ કરાકથી ઓછી ઊંઘ  ૨૫  

૨૧ નોકયી-ધંધાભાં કાભના પ્રકાયભાં પેયપાય  ૨૫  

૨૨ વાવયીમાં કે છોકયાંઓ વાથે કરેળ  ૨૫  

૨૩ કોઇ ખાવ વ્મસક્કતગત સવસિ  ૨૫  

૨૪ જીલનવાથીના કાભની ળરૂઆત કે અંત  ૨૦  

૨૫ ળાાની ળરૂઆત કે અંત  ૨૦  

૨૬ યોજંદી ્ેલોભાં પેયપાય  ૨૦  

૨૭ એરજી  ૨૦  

૨૮ કાભકાજભાં ઉયી વાથે ભાથાકૂ્  ૨૦  

૨૯ કાભના વભમભાં પેયપાય  ૧૫  

૩૦ ઘય પેયલલું  ૧૫  

૩૧ ળાા ફદરલી  ૧૫  

૩૨ લેકેળન  ૧૦  

૩૩ ર્ ાપીક સનમભનંુ ઉલ્લંઘન  ૫  
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 માનલસક તાણને કારણે કયાં ક્ષણો દેખાઇ શકે? 

દયેક વ્મસક્કત ભા્ે ભાનસવક  તાણ જુદાં જુદાં કાયણોવય  થામ છે અને દયેક વ્મસક્કતની 
પ્રસતરિમા સબન્ન શોમ  છે. નીચે  જણાલેરાં રક્ષણોભાંથી કોઇ  ણ રક્ષણ  તાણને કાયણે  
ઉદબલી ળકે છે અને કમાયેક કોઇ રક્ષણ ન દેખામ એલું ણ ફને છે.  

 માનલસક તાણથી ઉદભવતાં શારીરરક ક્ષણો:  

 ભાથું દુ:ખલુ ં, 

 થાક રાગલો  

 ઊંઘ ન આલલી  

 લજનભાં લધાયો અથલા ઘ્ાડો  

 ે્ભાં ગેવ-અચો  

 લાયંલાય ળયદી થલી  

 હ્રદમના ધફકાયા લધી જલા  

 દાંત કચકચાલલા  

 ફેચેની-ઉદે્વગ-અસસ્ટથયતા  

 ગયદનનો દુખાલો  

 અકસ્ટભાત થલાની લધુ ળકમતા    

 માનલસક તાણથી ઉદભવતાં માનલસક ક્ષણો: 

 એકાગ્રતાનો અબાલ  

 સલચાયના ગૂંચલાડા  

 આવ-કં્ાો  

 નકાયાત્ભક લરણ  

 કંઇ કયલાની ઈચ્છા ન થામ  

 સચંતા થલી  

 ભૂડ લાયંલાય ફદરાઇ જલો  

 સચરડમાણું  

 શતાળા  

 લધુ ડતો ગુસ્ટવો  
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 યડલુ ં 

 એકરતા  

 

 માનલસક તાણ (''સ્ટ ર્ે સ) વધી જાય ત્થાર ેઉદભવતી બીમારીઓ:  

 

 

 

સચંતા, શતાળા, અસનદ્રા.  

  એસવરડ્ી, અલ્વય,  
  ઝાડા, ે્નો દ:ુખાલો.  
  શાઇબ્રડપે્રળય, ેયાસરસવવ.  
  હ્રદમના અસનમસભત ધફકાયા, હ્રદમયોગ .  
  ચાભડી ય ખંજલા આલલી, એરજી લધલી.  
  અસ્ટથભાની તકરીપ લધી જલી.  
  લાની તકરીપ લધી જલી.  

                   


