
تنظیم رژیم غذایی.9

:چند عامل زیر در تنظیم رژیم و نوع رویه غذایی پیشنهاد می شود
میزان مصرف کافئین، نسکافه را کاهش دهید* 
ر خودداري کنیداز مصرف بیش از اندازه شک* 
براي مصرف غذایی خود حد تعادل قائل شوید* 

پرهیز مطلق از بی تحرکی.10
به شدت پیشنهاد می شود زمانی که تحت فشار و استرس زیاد
هستید از گوشه گیري و نشستن در یک جا و در یک کالم بی 

و سعی کنید با قدم . چند قدمی راه بروید. تحرکی خودداري کنید
مقاالت و تحقیقات بسیاري در زمینه . ام به خود آرامش دهیدزدن آر

خودداري از بی تحرکی در زمان استرس و استفاده مفید از فضا به 
.جهت انجام حرکات تحرکی صورت گرفته است

حتی در بعضی موارد نسبت به آموزش نرمش هاي پشت میز نیز 
ر مورد اما تاثیر قدم زدن در کاهش استرس بسیا. توصیه شده است

مهم نیست که به . توجه بوده و تاثیرات آن نیز بیشتر قابل لمس است
چه میزان باشد، حتی در یک فضاي کوچک چند گام برداشتن تاثیر 

.بسیار مثبتی دارد

عالوه بر این راه ها حتما باید در نظر داشت که هر انسانی نقطه 
ی تواند آن را به عنوان اتکایی براي آرامش در زندگی خود دارد که م

به طور مثال .راه حل درشرایط استرس زاي زندگی خود در نظر بگیرد
براي افراد متدین دعا و عبادت یک راه آرامش است برخی مسافرت و 
استفاده از هواي طبیعی و برخی دیگر گوش کردن به موسیقی را از 

رجه آن چیزي که بیش از همه در د. راه هاي آرامش خود می دانند
اهمیت است این است که نسبت به این معضل که رهاورد زندگی 

.مدرن است مدیریت صحیحی داشته باشیم

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زنجان
موسوي.. مرکزآموزشی درمانی آیت ا
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استرس امروزه به بخشـی از زنـدگی روزمـره مـا تبـدیل شـده اسـت        
اسـترس هـایی کـه چـه بـراي زن و      . و این امـري انکارناپـذیر اسـت   

از نـوع  . چه بـراي مـرد مـی توانـد از مسـائل گونـاگونی ناشـی شـود        
شــغل و مســئولیت کــاري ، مســائل خــانوادگی واقتصــادي، بیمــاري  
ــا مــرگ    ــدگی ت ، طــالق، تحمــل ترافیــک ، ضــرب العجــل هــاي زن
همه و همه دغدغه هایی کـه در پـی هـم مـی آینـد و ذهـن انسـان        

.را مشغول می کنند
معموال انـواع ایـن اسـترس هـا یکـی پـس از دیگـري بـه سـراغ مـا           

اسـترس و مشـکل قبـل از آن حـل شـده      می آینـد پـیش از آن کـه    
.باشد

طوالنی شدن استرس به تایید تحقیقات متعددي که صورت گرفته 
است ، موجب می شود که کل بدن انسان تحت تاثیر قرار بگیرد و 
انسان را دچار بیماري هاي مزمنی مانند سردرد، درد هاي عصبی 

.قلب، معده و به طور کل دستگاه گوارش کند
که مدیریت استرس هاي زندگی و مسائل و تبعات آن در این جاست

ده راه زیر به عنوان بهترین راه هاي علمی به افراد . اهمیت می یابد
.درگیر در این مسئله توصیه می شود

....و اما ده راه حل پیشنهادي 
شاد باشید.1

افراد زیادي هسـتند کـه حقیقتـا بـه قـدرت شـاد بـودن در زنـدگی         
هـر بـار کـه مـی خندیـد ماهیچـه هـاي بـدن         . انـد خود پـی نبـرده   

ســعی کنیــد هــر کــار و فعــالیتی کــه . شــما بــه آرامــش مــی رســد
معمــوال موجــب شــادي شــما مــی شــود را در برنامــه روزمــره خــود  

.قرار دهید

ورزش کردن.2
ورزش هاي معمـول ماننـد دویـدن ، شـنا و یـا نـرمش هـاي روزانـه         

ــوعی در مــدیریت اســترس   ــه ن ــد ب ناشــی از مســائل همــه مــی توان
این امـر نـه تنهـا باعـث مـی شـود کـه از        . جانبی کمک شایانی کند

اســترس هــا فاصــله گرفتــه و از عــوارض جــانبی آن بــه بــدن خــود  
.دوري کنید، بلکه سالمتی خود را نیز ارتقا دهید

تمرکز و تعمق با مدیتیشن.3
تمرکـز  مدیتیشن یکی از روش هـایی اسـت کـه بـه انسـان قـدرت      

شـاید ایـن روش بـراي    . رژي هـاي مثبـت درونـی را مـی دهـد     بر انـ 
. بســیاري ناشــناخته باشــد و یــا تنهــا اســمی از آن را شــنیده باشــند

به نوعی بـا عمـل مدیتیشـن انسـان سـعی مـی کنـد بـر انـرژي هـا           
ــاب     ــش اعص ــد آرام ــی توان ــب م ــدین ترتی ــد و ب ــز کن ــت تمرک مثب

.باالیی را به دست آورد
کنترل تنفس.4

تا . ه هاي کنترل استرس، تمرکز و مدیریت تنفس می باشدیکی از را
به حال بسیار با این موضوع مواجه شده اید که در زمان عصبانیت، با 

. چند بار نفس عمیق تسلط بیشتري بر اعصاب خود پیدا کرده اید
این نوع تنفس اگر به طور صحیح انجام شود بسیار در زندگی روزمره 

نرمش هاي روزانه اگر به صورتی آرام در. انسان تاثیر می گذارد
حرکت نرمشی را انجام دهید و با آرامش در هواي آزاد نفس بگیرید 

.تمام سلول ها و اعصاب بدن شما تحت تاثیر این عمل خواهند بود
چهار بار به صورت عمیق نفس بکشید و در هر بار به مدت چند ثانیه 

این . را رها کنیدنفس را در سینه حبس کنید و سپس به آرامی آن
بار نیز می توانید ادامه دهید، تا زمانی که کامال احساس 8کار را تا 

.آرامش کنید

صحبت و دردل کردن با کسی.5

وقتی با کسی که با آن احسـاس نزدیکـی و راحتـی بیشـتري داریـد      
. ار روزمره بر روي شما کاسته مـی شـود  صحبت کنید ، مطمئنا از فش

معموال سعی کنید کسی را براي صحبت و درددل خود انتخاب کنیـد  
.که معوال بدون قضاوت هاي یکطرفه شنونده خوبی براي شـما باشـد  

یوگا.6

در واقـع  . یوگا نیز همچون مدیتیشن یکی از تکنیک هاي مدرن است
بر روي حرکـات باعـث   نوعی از ورزش محسوب می شود که با تمرکز

تمرکز بـر  . می شود تاثیر مثبت و مطلوب تري از حرکات به دست آید
.بدن به طور کل یکی از راه هاي مدیریت استرس محسوب می شود

حرکات آرامش دهنده.7
این کار براي کسانی که چند دقیقه اي وقت بیشتر ندارند تا به خود 

ه چشمان خود را ببندید لحظاتی ک. آرامش دهند بسیار مناسب است
و بر روي تک تک عضالت خود تمرکز کرده و به چیزي فکر نکنید و 

.کمی استراحت کنید

مدیریت زمان.8
این . یکی از اصلی ترین عوامل استرس زا در حال حاضر زمان است

امر به دلیل آن است که معموال مسئولیت هاي زیادي بر عهده یک 
معموال اولین . ن کافی براي انجام آن نیستفرد قرار می گیرد ولی زما

کار موثر این است که از کارهاي اضافی که در حد توان شما نیست 
ي کرده و اگر براي کارها به درجه اهمیت الویت بند. خودداري کنید

همیشه . کاري هست که بتواند تفویض شود، به آن فرد واگذار کنید
باید سعی کرد نسبت به آینده و کارهاي در پیش پیش بینی هاي 

.الزم صورت گیرد


