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حوادث

کارگر ساختمانی که دالرفروشی
میکرد ،قاتل از آب درآمد

بخش اجتماعی -کارگر ساختمانی که در سودای پولدار شدن
به خرید و فروش دالر رو آورده بود ،وقتی خود را با ضرر 400
میلیون تومانی رو به رو دید نقشه یک جنایت را اجرا کرد .بعد
از ظهر دوشنبه  28اسفند سال گذشته ،گزارش تیراندازی در
حوالی چهارراه گلوبندک از سوی مأموران کالنتری  113بازار
به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
بدین ترتیب بازپرس محسن مدیر روستا و تیمی از کارآگاهان
بررسی صحنه جرم راهی محل شدند .در تحقیقات میدانی
مشخص شد مقتول مرد  51سالهای بوده که هنگام سوار شدن
بر موتورسیکلتش از سوی مرد جوانی با شلیک دو گلوله به قتل
رسیده است.
در بازبینی دوربینهای مداربسته محل حادثه ،تصویر متهم 41
ساله بهدست آمد .همزمان با شناسایی هویت وی مشخص شد،
رستم ،یکی از دالالن دالر بوده است که بعد از این جنایت
ناپدید شده است .بدین ترتیب تحقیقات برای دستگیری عامل
این جنایت از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت
ادامه یافت ،تا اینکه کارآگاهان جنایی باخبر شدند رستم در
ساختمان نیمهسازی مشغول گچکاری شده است.
با شناسایی مخفیگاه متهم ،وی ساعت  3بعد از ظهر دوشنبه
 24اردیبهشت و پس از  56روز فرار دستگیر شد.
وی در تحقیقات گفت :برای کارگری به تهران آمدم اما دریافتم
داللی دالر کار بهتری است به همین خاطر وارد این کار شدم و
از این داللی هم پول خوبی گیرم آمد ،تا اینکه به مرد میانسالی
 400میلیون تومان دالر فروختم و او زیر معامله زد و پولم را
نداد .از آنجایی که تمام این داد و ستدها زبانی بود و روی کاغذ
نوشته نشده بود ،من مدرکی برای گرفتن پولم نداشتم.
بعد از مدتی هم مرد بدهکار فرار کرد ،او یک دوست نزدیک
به نام شهریار داشت که کارهایش را هم انجام میداد .به سراغ
شهریار رفتم و از او خواستم محل مخفی شدن مرد بدهکار را
به من نشان بدهد اما او منکر شد و گفت خبری از وی ندارد .در
همین گیرو دار عصبانی شدم و ناگهان با اسلحهای که همراهم
بود دو گلوله به او زدم و فرار کردم.
سرهنگ حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم پلیس آگاهی
تهران بزرگ گفت :متهم که در یک ساختمان نیمه کاره در
منطقه ولنجک کارگری میکرد پس از دستگیری تحویل
دادسرا شد .تحقیقات از او به دستور بازپرس شعبه ششم
دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

دعوای «تبری» رانندهها
وسط اتوبان برسر سبقت

بخش اجتماعی -مردی که با تبر به یک خودرو در بزرگراه
آزادگان حمله کرده بود ،شناسایی و دستگیر شد .علت این
حادثه عجیب جر و بحث ضارب با راننده یک تیبا بر سر سبقت
بوده است.
بعدازظهر  ٢٠اردیبهشت سال جاری بود که وقوع یک فقره
درگیری در بزرگراه بعثت به پلیس اعالم شد که دقایقی بعد
تیمی از مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.با حضور
پلیس در محل حادثه ،مرد جوانی هراسان به سمت ماموران
رفت و در اظهاراتش به پلیس گفت «:همراه با همسر ،کودک
چهارماهه ،مادرم و مادرزنم سوار ماشینم بود که یک مزدا
دوکابین از پشت سر مدام به من چراغ داد تا از من سبقت
بگیرد .اما مسیر مقابل ترافیک بود ،درنهایت این راننده از من
سبقت گرفت؛ اما همزمان حین سبقت گرفتن کامیونی نیز
از کنار ما رد شد و من برای اینکه با کامیون تصادف نکنم به
سمت راست بزرگراه منحرف شدم و توقف کردم .من هم که از
نحوه رانندگی او به شدت عصبانی بودم به او اعتراض کردم و از
او خواستم که در حاشیه بزرگراه توقف کند.
اما او در جواب به من فحاشی کرد و چند متر جلوتر از خودروی
من ،توقف کرد .همسر من در همان حین با تلفنهمراهش اقدام
به فیلمبرداری از پالک این راننده کرد تا موضوع را به پلیس
گزارش کنیم .اما ناگهان راننده مزدا درحالی که تبر دستش بود
از خودرو پیاده و به طرف خودروی من حملهور شد.
او شیشه جلوی تیبای من را درحالیکه زن و بچه همراهم بود،
خرد کرد ،در این حین دست من نیز آسیب دید و او به سرعت
متواری شد .پس از اظهارات این مرد ،تیمی از مأموران اداره
آگاهی با شناسایی مته م برای بازداشت وی دست به کار شدند
و در نهایت او را بازداشت کردند.
متهم این پرونده پس از بازداشت ،در اظهاراتش به مأموران
گفت«:من تازه ازدواج کردهام و مزدا هم برای برادرم است .روز
حادثه در بزرگراه در حال رانندگی بودم که فردی با من تماس
گرفت که  ١٠٠میلیون تومان از او طلب دارم ،در آن زمان با فرد
بدهکار تلفنی جروبحثم شد که ناگهان کامیون از کنار خودرویم
رد شد و من برای اینکه با او تصادف نکنم به سمت خودروی
شاکی فرمان دادم .راننده تیبا هم نتوانست ماشینش را کنترل
کند و به طرف حاشیه بزرگراه رفت.
در آن زمان درگیری لفظی بین ما اتفاق افتاد ،من نیز هم که
خیلی عصبی بودم توقف کردم و تنها چیزی که در آن زمان
به چشمم خورد ،یک تبر بود که داخل ماشین داشتم .من تبر
را برداشتم و به سمت خودرو حملهور شدم ،نمیدانستم داخل
خودرو کودک است و بچه را ندیدم ،فقط قصد ترساندن آنها
را داشتم.

اعدام دو متجاوز در مشهد
و در مالعام

بخش اجتماعی -دو متجاوز به عنف مشهد صبح دیروز در
مالعام به دار مجازات آویخته شدند .این دو اعدامی با تاکسی
زنان و دختران را به خلوتگاه برده و به آنها تجاوز می کردند.
ساعت  9صبح دیروز سه شنبه  25اردیبهشت ماه  ،متجاوز به
عنف در مشهد به دار مجازات آویخته شدند .این اعدام در مال
عام اجرا شد.

{اجتماعی}
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با این رفتارهای اشتباه ام اس می گیرید
بخش اجتماعی -با تسلط بر اعصاب خود و کاهش استرس خود را از خطر
ام اس در امان نگه دارید .حرص و جوش خوردن ،استرس و اضطراب همگی
عامل بیماری خطرناک ام اس می باشد .ام اس بیماری است که ماهیچه ها
در اثر دریافت نکردن پیام درست از سیستم عصبی فلچ
می شوند .در اصل ام اس مرگ تدریجی است .با رفتارهای
اشتباه خود را به دام این بیماری نیندازید .در این مقاله
بیشتر درمورد ام اس بخوانید.
بیماری ام اس چیست؟
این بیماری مختص اعصاب مرکزی بوده ( مغز و نخاع ) و
ایجاد لکه های سفید یا پالکهای متعددی در مغز می کند.
پالکها گویای سفت شدگی غالفهای سلولهای (میلین
ها) عصبی مغز می باشند ,که این سفت یا سخت شدگی
جلوگیری از انتشار جریان الکترو شیمیایی رشته های
عصبی و اختالل در حرکات می شود.
به همین دلیل در نتیجه فرمانی که از مغز صادر می شود
براحتی به اعضاء و ماهیچه ها نمی رسد و کار براحتی انجام
نمی شود .مغز فرمانده ,کل بدن بوده و در جایگاه رفیعی قرار
دارد .شخص باید دقیقا این اندام مهم و حیاتی را بشناسد و
حداکثر مراقبت را از این اندام مهم بنماید.
عالئم مهم و اولیه بیماری ام اس
کاهش حافظه
کاهش و ضعف حافظه ،ناتوانی در تمرکز ،صحبت کردن و
مشکالت زبانی از اختالالت رایج در نتیجه ی پیشرفت MS
است که البته خیلی وقت ها می تواند از عالئم شروع این
بیماری باشد.
اختالالت جنسی
در بیماران مبتال به ام اس در مراحل شدید ،اختالالت
جنسی یکی از شایع ترین اختالالت در نظر گرفته می شود .این وضعیت که
در بیشتر اوقات عارضه ای غیر قابل پیشگیری است ،خیلی وقت ها یکی از
عالئم ابتال به  MSدر نظر گرفته می شود.
سرگیجه
این بیماران معموال در مستقیم حرکت کردن مشکل دارند .در واقع این عدم
تعادل در کنترل حرکات معموال با پیشرفت تخریب سلول های عصبی فرد را
تحت تاثیر قرار می دهد .به همین خاطر است که بسیاری از مبتالیان به MS
برای راه رفتن نیاز به عصا دارند.
دوبینی
دوبینی یا همان اختالالت بینایی به دلیل حمله ی بیماری ام اس به سیستم
عصبی و تاثیر بر روی عصب بینایی به وجود می آید و به طور شایع در
مبتالیان به بیماری ام اس دیده می شود.

بی حسی و مورمور شدن انگشتان
بی حسی و مورمور شدن مداوم که معموال صورت و دست ها و پاها را درگیر
می کند ،عارضه ی شایع بیماران مبتال به  MSاست که به علت آسیب

و تخریب سلول ها عصبی در مغز و نخاع ایجاد می شود .اما این وضعیت
برای فردی که هنوز به بیماری مبتال نشده و یا برای اولین بار است که
آن را تجربه می کند ،بسیار عجیب به نظر می رسد .در واقع بی حسی و
مورمور شدن می تواند در ابتدا به صورت حمله ای فرد را مورد آسیب قرار
دهد .پاها شایع ترین بخش بدن برای بروز این عارضه اند.
ضعف و گرفتگی عضالت
اسپاسم ها و گرفتگی های عضالنی حمله ای یکی از عالئم آزاردهنده ی
ام اس است .این اسپاسم ها معموال شدیدا دردناک هستند ،در بخش های
انتهایی بدن نظیر دست ها و پاها ایجاد می شوند و بعد از چند دقیقه
برطرف می شوند.
اختالل در کنترل ادرار و مدفوع
بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع در بیماری  MSدور از انتظار نیست.

تقریبا  80درصد بیماران مبتال به  MSدر کنترل ادرار و مدفوع خود
مشکل دارند .این افراد معموال از احساس دفع ادرار مکرر و ناگهانی در
عذاب هستند .مشکل آزاردهنده دیگر در این افراد ،اسهال مداوم و اختالل
کنترل تخلیه روده است .اگر این برای شما یک مشکل
شده است ،بهتر است هرچه سریع تر به پزشک مراجعه
کرده و وضعیت را بازگو کنید.
بی حالی و افسردگی
ابتال به بیماری آزاردهنده ای نظیر  ،MSعالوه بر
آسیب جسمی می تواند ابزاری برای شکنجه روحی فرد
باشد .بسیاری از مبتالیان به ام اس ،احساس افسردگی،
تحریک پذیری و تغییرات خلق و خو را یکی از مشکالت
رایج خود بیان می کنند.
افراد عصبی در معرض ام اس
افرادی که فوقالعاده حساس ،زودرنج و عصبی و با
کمترین نامالیمات از حالت عادی خارج شده و تعادل
خود را از دست میدهند در خطر ابتال به ام اس هستند.
یکی از عمدهترین علتهای این بیماری ،عصبی شدن
افراد است که مهمترین دلیل آن در واقع کمبود مواد
غذایی یا مواد معدنی و ویتامینها در بدن و همچنین
مواد زائد در سلولها و بافتها است .هرگاه شخص از نظر
فیزیولوژی دچال اختالل شود ،از نظر سیستم عصبی نیز
دچار ناراحتی روحی و روانی خواهد شد و با کمترین
برخوردی ،عکسالعمل نشان خواهد داد.وقتی که تعادل
امالح معدنی در بدن به هم میخورد ،انسان با کمترین
برخوردی عصبی میشود و همچنین کار غدد درونریز
در بدن مختل میشود .همین امر موجب میشود که
ترشحات طبیعی معده مختل و اسید معده به اندازه
دوبرابر حد طبیعی شود.روزانه معده یک انسان بالغ حدود دو لیتر اسید
کلریدریک ترشح میکند که در هضم غذا نقش اصلی را ایفا میکند .وقتی
فردی عصبی میشود ،این مقدار اسید به دو برابر حجم واقعی و طبیعی
خود میرسد که در واقع روزانه چهار لیتر اسید معده که فوقالعاده قوی
است ،ترشح میشود.
اختالل در غدد درونریز موجب میشود که سیستم داخلی بدن به هم
ریزد و انسان از حالت تعادلی روحی و روانی خارج شود .پس میتوان نتیجه
گرفت بهترین راهکار درمانی که در زمینه پیشگیری از بیماری ام.اس نیز
برای این گروه مؤثر خواهد بود ،پرهیز از بروز تنش در مناسبات بینفردی
و سعی در کنترل احساسات و عواطف شخصی است افراد زودرنج و حساس
باید تالش کنند تا تفسیر خود را از موقعیتهای اجتماعی بهگونهای تغییر
دهند تا کمترین فشار روانی بر آنان وارد شود.

سوسیس دودی یعنی یک پاکت سیگار
بخش اجتماعی -غذاهای دودی  ،عطر و طعم خوبی دارند و همین باعث
می شود که طرافداران زیادی داشته باشند .اما آیا می دانید سوسیس دودی
یعنی یک پاکت سیگار!؟ بله ،آخرین تحقیقات این قضیه را اثبات می کند که
سوسیس دودی یعنی یک پاکت سیگار! ایا غذاهای دودی مضر هستند؟ ادامه
مطلب را بخوانید.

از چوب مناسب به مقدار کافی استفاده نشود و مدت زمان دود دادن و غلظت
آن کافی نباشد آنگاه احتمال ایجاد ترکیبات حلقوی در ماهی دودی وجود
خواهد داشت.در واقع برای دودی کردن غذا نیز باید محاسبات خاصی درباره
میزان چوب مصرفی مورد نیاز برای دودی کردن و مدت زمانی که برای این
فرایندالزم است ،انجام گیرد.

دودی کردن غذا یعنی چه؟
به گزارش الودکتر ،دودی کردن ،فرایندی است که به منظور پختن ،مزه دار
کردن و نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی صورت میگیرد .در این فرایند،
ماده غذایی را در معرض دود (معموالً دود ناشی از سوختن چوب) قرار
میدهند .در دودی کردن داغ ،ماده غذایی را به مدت چند ساعت در معرض
دود قرار میدهند تا ماده غذایی خام ،همچون گوشت یا ماهی ضمن این فرایند
کام ً
ال بپزد .در دودی کردن سرد ،به منظور نگهداری طوالنی مدت و یا مزه
دار کردن ،ماده غذایی را به مدت طوالنی ،گاهی تا چندین روز در معرض دود
قرار میدهند .معموالً این روش برای گوشت یا ماهی به کار میرود ،اما گاهی
پنیر ،انواع سبزی و میوه را هم بدین طریق دودی میکنند .گاهی به سوختی
که از آن برای دودی کردن مواد غذایی استفاده میکنند ،مواد معطر اضافه
مینمایند .برای مثال ،در کشور چین برای دودی کردن با چای ،از مخلوط
برنج خام ،شکر و چای استفاده میشود .این مواد را در زیر تابه قرار داده و
سپس گوشت یا سایر مواد غذایی را داخل تابه میریزند و مواد غذایی را به
آرامی دودی میکنند .در عین حال که مواد غذایی دودی میشوند ،عطر و
رایحه مخلوط برنج و چای را به خود میگیرند.
ماهی دودی بخوریم؟
در غذاهای دودی که بد دود داده شدهاند و با تکنولوژی درست و محاسبات
صحیح دود داده نشدهاند ترکیبات حلقوی تشکیل میشود .این ترکیبات
حلقوی دارای بنزن هستند و میتوانند سرطانزا باشند .امکان ایجاد ترکیبات
حلقوی در غذاهای دودی شده بهویژه هنگامی مجال بروز پیدا میکند که در
محلی که میخواهند غذایی را دود بدهند زغال و چوب مناسب یافت نشود
و از چوبها و لوازم نامناسبی جهت دود دادن غذا استفاده کنند .فرض کنید
در شمال کشور عدهای در حال دودی کردن ماهی هستند اگر در این فرایند

غذاهای دودی چه زمانی سرطانزاست؟
باید به این نکته توجه داشته باشیم که خطر ابتال به سرطان در یک فرد زمانی
ایجاد میشود که بهطور مکرر از یک ماده غذایی سرطانی استفاده کند .تمام
مواد غذایی حتی مواد غذایی سرطانزا دارای یک دوز ایمن ( )Safeهستند،
شما حتی میتوانید سم نیز به میزان خیلی کم بخورید ،در واقع دوز مصرف
که به اندازه هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه میشود مهم است ،اگر این دوز باال
باشد میتواند ایجاد مشکل کند .اگر شما گوشت دودی یا ماهی دودی را
بسیار کم استفاده کنید خطرناک نیست .بهعنوان مثال اگر شما سالی یکبار
از ماهی دودی یا گوشت دودی استفاده کنید ،خطری ایجاد نخواهد شد .در

هرصورت بدن ما توانایی دفع مقداری از سموم را دارد .اما اگر دوز سم یا ماده
خطرناک از یک میزانی باالتر برود آنگاه بدن دیگر توانایی دفع این ماده را از
دست خواهد داد .این را میتوانیم به یک نگهبانی تشبیه کنیم که اگر افراد یک
به یک به سمت وی بیایند قادر خواهد بود جلوی آنها را بگیرد اما اگر جمع
زیادی به سمت وی هجوم بیاورند وی نهتنها قادر به جلوگیری از آنها نخواهد
بود که حتی ممکن است زیر دست و پای آنها له شود.
خطرات سوسیس و کالباس دودی
عالوه بر خطرات ذکر شده در بسیاری از موارد ،مواد اولیه گوشتی که برای
دودی کردن مورد استفاده قرار میگیرند حاوی آلودگیهای اولیه و ترکیبات
حاصل از فساد مواد غذایی هستند .با توجه به اینکه در فرآیند دودی کردن،
طعم ماده غذایی تغییر مییابد ،تشخیص فساد اولیه ماده غذایی مشکل میشود
و این ویژگی زمینه سودجویی و تقلبهای مواد غذایی را فراهم میکند.
در میان محصوالت دودی  ،فرآوردههای گوشتی سوسیس و کالباس به دلیل
مصرف بیرویه در میان اقشار جامعه بیش از همه سالمت مصرفکنندگان را
تهدید میکنند .آنچه مسلم است چنین فرآوردههایی در مقایسه با سوسیس
و کالباس معمولی از مقدار بیشتری مواد نیتراتی (که احتمال تبدیل آن در
بدن به نیتروزآمین زیاد است) تشکیل شدهاند.
مصرف چنین فرآوردههایی باعث افزایش خطر سرطان معده و روده بزرگ
میشود.در کشورهای اروپای شرقی و ایسلند که مصرف چنین محصوالتی
فراوان است ،سرطان معده شیوع باالیی دارد .تحقیقات نشان دادهاند خطر
ابتال به انواع بیماریها از طریق مصرف محصوالت دودی در مقایسه با خطر
بیماریهای ناشی از مصرف بیش از حد چربی اشباع شده به یک اندازه است.
سوسیس دودی یعنی یک پاکت سیگار
برخی از مواد موجود در دود ،مشابه ترکیبات سمی موجود در دود سیگار
هستند .این ترکیبات میتوانند با تحریک دستگاه گوارش ،بر سالمت انسان اثر
جدی بگذارند و احتمال بروز برخی از انواع سرطانها از قبیل سرطان معده و
روده بزرگ را افزایش دهند .جالب است بدانید خطر استفاده  50گرم سوسیس
دودی معادل مصرف یک پاکت سیگار یا  4روز تنفس هوای آلوده شهری است.

مدیریت استرس و تاثیر آن در بهرهوری کارکنان
یوسف خرمی*
مقدمه :بسیاری از ما به رغم اینکه عصبی و هیجانزده میشویم ،از تاثیرات
عوارض ضعیفکننده و مخرب در امان نیستیم .حتی در صورتی که احساس
یاس و اضطراب نکنیم ،استرس میتواند شیوه و طرز رفتار ما را با دیگران
تغییر داده ،یا به بدن ما آسیب جدی وارد سازد .عوامل بسیار سبب بروز
استرس میشوند .مثال بیماری ،دیر رسیدن به محل کار ،ترافیک و ...
استرس و نقش سازمان :در پاسخ این پرسش که چرا جلوگیری و کنترل
استرس شدید برای سازمانها اهمیت دارد ،باید گفت استرس مشکل بزرگ،
گسترده و به ظاهر حاد ،در سراسر دنیا ،برآورد شده است؛ سازمانی که به
جلوگیری و کنترل استرس عالقهمند است ،به مراقبت کردن از کارکنان و
مدیران جامعه اهمیت میدهد.
سازمانی که به جلوگیری و کنترل استرس عالقه دارد بهطور جدی
مسوولیتهای اخالقی و قوانین را میپذیرد.
مدیریت استرس مدیران و کارکنان سازمان:
استرس در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است
و استرس برهمزننده بهداشت روانی است و در شرایط فعلی سازمانها ،یکی از
مشکالت مدیران است که تا حدود زیادی بازدهی و بهرهوری را کاهش داده
و سبب مشکالت رفتاری و تعارض شده و از نظر مدیران و کارکنان شاغل در
سازمانها ،قوانین و دستورالعملها ،ساختار سازمانی و شرایط شغلی نامناسب
بر بروز فشار عصبی تاثیر مثبت دارند.

فشار شغلی و تنیدگی روحی دو واژهای است که معموال به جای یکدیگر
استفاده میشوند .اما یک معنی ندارند .فشار شغلی برای پیشرفت در زندگی
الزم است اما وقتی از حد الزم فراتر رود به تنیدگی روحی منجر میشود.
تنیدگی روحی سبب پیشرفت نمیشود بلکه واکنش فرد در برابر میزان
نامناسبی از فشار و حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشار
روحی یا جسمی به فرد است و اگرچه آن واکنش به فشار است ولی خود
فشار نیست.
رابطه بین استرس شغلی و عملکرد شغلی و بهرهوری شغلی کارکنان:
عملکرد شغلی ،به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمانها و
موقعیتهای شغلی مختلف تعریف میشود و منظور برآوردی است که سازمان
از فعالیتها و خدمات کارکنان خود دارد ،نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن
رابطه کاری مناسب با دیگر کارمندان.
میزان استرس شغلی و تاثیر بر بهرهوری کارکنان:
ارتقای بهداشت روانی محیط کار به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و
بهسازی منابع انسانی در سازمانها در چند دهه اخیر توجه نیروهای سالم
جسمی و فکری را به خود جلب کرده است و همین امر میتواند در باال بردن
سطح بهرهوری تاثیر بسزایی داشته باشد .بر همین اساس میتوان گفت انسان
محور و وسیله اصلی توسعه همه جانبه است و نیروی انسانی موثر ،عامل
اصلی تداوم ،موفقیت و تحقق اهداف سازمان است .و محیط شغلی و سالمت
سازمانی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش میزان استرس در محیط کار و

افزایش بهرهوری هستند .و استرش شغلی تاثیر مهمی را در کاهش بهرهوری
در محیط کار دربردارد.
مدیریت استرس مبنای ارتقاء بهرهوری:
افراد در سازمانهای مختلف و در موقعیت های متفاوت اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و روانی در معرض عوامل فشارزای روانی یا استرسزا قرار میگیرند.
هیچکس از عوامل فشارزای محیطی سازمان در امان نیست .بهطور کلی هر
عاملی که تعادل و امنیت روانی فرد را تحت تاثیر قرار دهد ،عامل استرسزا
محسوب میشود.
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