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راهكارهاي موفق در مقابله با اضطراب

گشد آٍسًذُ  :كبسضٌبسبى هشكض هطبٍسُ
اسديجْطت هبُ 91

راّکبرّبی هَفق زر هقبثلِ ثب اضطزاة

ّیچ فززی ٍا قعب ثبٍر ًسارز کِ اضطزاة ًیش هبًٌس یک رصین ًبهٌبعت،عیگبر ٍ ًَؽیسًی ّبی گبسزار اتچِ حس هی تَاًس
سیبى آٍر ثبؽس.
چِ چیشی ثبعث اضطزاة هی ؽَز؟
دكتش هبيکل تشٍ هذيش ٍ هسئَل هشكض پضضکی ٍ ثْذاضت رّي ٍ خذهبت سالهت آلجشتب هی گَيذ:
هب تقشيجب ٌّگبهی كِ تغییشات خبصی دس صًذگی سخ هیذّذ هضطشة هی ضَين ٍ اضطشاة دس ٍاقغ پبسخ ثذى هب ثِ ايي تغییشات ٍ يب هقبٍمت دس
ثشاثش ٍضؼیتی ًبخَاستِ است.
خبًن ثیَسلی ثَسهي -كیٌگ هتخصص اضطشاة ٍ هسئَل كٌفشاًس دس خبًِ َّضوٌذ دس ثشيتبًیبی كَچک(اًٍتبسيَ) دس ايي ثبسُ هی گَيذ:
هؼوَال ًَ 2ع ٍاكٌص دس ثذى ًسجت ثِ ايي هسبلِ ٍجَد داسد  :هقبٍهت يب گشيض كِ ٍاكٌص طجیؼی ثذى ثشای سٍيبسٍيی ثب آى ٍ تالش ثشای
ثبصگطت ثِ حبلت طجیؼی ثذى هی ثبضذ.
تغییشات دس صًذگی هیتَاًذ هثجت ٍيب هٌفی ثبضٌذ هثجت هبًٌذ :
هسبفشت ،اصدٍاج ،ضغل جذيذ ٍ ایتَلذ ًَصاد ،پزيشفتِ ضذى دس داًطگبُ ٍ ...تغییشات هٌفی  :اص دست دادى يکی اص ػضيضاى ،تصبدف ،ثیوبسی
خَد ٍيب ثستگبى ٍ ....دس ّش دٍ حبلت ثذى هؼوَال يک ٍاكٌص ًطبى هی دّذ .ضشثبى قلت ٍ فطبس خَى افضايص هی يبثذ ،گشدش خَى دس
هبّیچِ ّب سشيغ تش هی ضَد،ػشق هی كٌین ٍ دچبس تٌفس ًبهٌظن هی ضَين
آیب راّکبری عولی ثزای هقبثلِ ثب اضطزاة ٍجَز زارز ؟
خبًن ثَسهي -كیٌگ ّوچٌیي دس ايي ثبسُ هی گَيذ  :صهبًیکِ يک ٍضؼیت ًگشاى كٌٌذُ فشا هی سسذ ،اٍلیي كبس كٌتشل خَد ٍ پیذا كشدى ساُ
حل هی ثبضذ .اضطشاة خَد سا قطغ كٌیذ ٍ اص خَد ايي سَال سا ثپشسیذ  :چِ كبسی هی تَاًن اًجبم دّن ؟ دس صَست اهکبى ثب دٍستبى خَد
هطَست كٌیذ ٍ اص آًْب كوک ثخَاّیذ.
اضطشاة هی تَاًذ يک هطکل سا ثضسگ تش اص آًچِ كِ هی ثبضذ ًطبى دّذ .دس ايي ساثطِ هذيشيت ايي ٍضؼیت ًقص ثسیبس مّوی سا ايفب هی
كٌذ.
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راّکبرّبی هَفق زر هقبثلِ ثب اضطزاة:
 -1ثزای طَل رٍس اس صجح تب ؽت ذَز ثزًبهِ ریشی کٌیس.قجل اس ذزٍج اس هٌشل ّوِ هَارز را ثزرعی کٌیس
(زفتزچِ یبززاؽت رٍساًِ تبى،لجبعتبىٍ،عسُ غذایی،کلیس ٍ ثلیط اتَثَط) تب زر ٌّگبم ذزٍج اس هٌشل ثزای پیساکززى
آًْب زچبر ًگزاًی ًؾَیس.
 -2ثزای ّز رٍس ذَز ًقؾِ ثکؾیس ٍ هقسار سهبى هَرز ًیبس ثزای ّز کسام اس کبرّب را اس قجل تعییي ًوبییس .اگز عجلِ
ال صزف ًبّبر ثب زٍعتتبى،رفتي ثِ هغبسُ ٍ یب
زاریس ٍ ثب کوجَز سهبى رٍثزٍ ّغتیس زر ثْن سزى قزارّبی ذَز(ثزای هث
آرایؾگبُ پظ اس پبیبى کبر) عجلِ ًٌوبییس.
 -3قجل اس ذزٍج اس هٌشل ثزای هحل کبر صجحبًِ ای کبهل ٍ غٌی اس پزٍتئیي هیل ًوبییس.
 -4حتوب سهبى کبفی ثزای رعیسى ثِ قزار هالقبت ّبی ذَز ثگذاریس .سٍز رعیسى ٍ چٌس زقیقِ اًتظبر ثْتز اس زر لحظِ
آذز رعیسى ٍ هضطزة ؽسى اعت.
 -5سهبًْبی کَتبُ اعتزاحت ثزای ذَز زر ًظز ثگیزیس .یک فبصلِ کَتبُ 30ثبًیِ تب  2زقیقِ زر ّز ًین یب  1عبعت هی
تَاًس کوک ذَثی ثزای ذَػ ثیي ثَزى زر سًسگی ثبؽس .سهبًی را صزف توبؽب کززى اس پٌجزُ ٍ یب ًگبُ کززى ثِ
عکغی اس ذبًَازُ تبى کٌیس ٍ یب چؾوبًتبى را ثجٌسیس ٍ ًفغْبی عویق ثکؾیس ایي عول ثبعث جلَگیزی اس ٍجَز
ًگزاًیْبی غیز هفیس هی ؽَز.
 -6ثب ّوکبراى ذَز زر هحل کبرتبى ثرٌسیس ٍ زرز زل کٌیس سیزا آًْبًیش هبًٌس ؽوب زچبر اضطزاة هی ؽًَس ٍ تالػ
هی کٌٌس تب ثب آى کٌبر ثیبیٌس.
 -7توبم تالػ ذَز را ثکبر ثجٌسیس ،سهبًی کِ جلغِ هْوی زاریس صسای تلفي ّوزاّتبى را ذبهَػ ًوبییس ٍ جعجِ
زریبفت پیبهْب را ثبس ثگذاریس ٍ پبعد توبعْبی تلفي ّوزاّتبى را ًسّیس سیزا ایي کبر ثبعث هی ؽَز زچبر اضطزاة
جسیسی ثؾَیس.
 -8قزارّبی کبری ٍ جلغبت ذَز را زر رٍس ّبی عٌگیي هثل اٍل ّفتِ کِ هوکي ا عت ثربطز تزافیک زیز ثزعیس ٍ یب
آ ذز ّفتِ کِ زر ثب عجلِ زر حبل تزک هحل کبر ذَز ثزای گذراًسى تعطیالت ّغتیس ،ثزًبهِ ریشی ًکٌیس.
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چٌس پیؾٌْبز ثزای رعیسى ثِ آراهؼ ثیؾتز:
* جلَی گزیِ ذَز را ًگیزیس ٍ گِ گبّی گزیِ کٌیس ...
* زعت کن رٍسی  15زقیقِ را زر عکَت ثگذراًیس ٍ ثِ ًیبسّبی ٍاقعی ذَز ٍ ًیش چیشّبیی کِ زاریس فکز کٌیس.
* عکَت عصبرُ ی آراهؼ اعت ،ثب سٍر ًوی تَاى آى را ایجبز کزز ،ثبیس سماًی کِ فزا رعیس آى را ثپذیزیس .
* اگز ثزایتبى اهکبى زارز زعت کن رٍسی یک عبعت ،تٌْب ثِ اتبقی ثزٍیس ٍ زر را ثِ رٍی ذَز ثجٌسیس.
* افزاز آرام ثِ ذَز هی گَیٌس کِ ثزای تغییز گذؽتِ کبری

ًوی تَاى کزز ،آًگبُ اس فکز ازاهِ سًسگی لذت هی

ثزًس.
* ٍقتی احغبط هی کٌیس کِ عزتبى پز اس فکزّبی جَر ٍ ٍاجَر اعت ٍ جبی ذبلی زر آى ًیغت ،ثب قسم سزى ،آًْب را
پبک کٌیس.
* اگز ًتَاًیس کغی را ثجرؾیس ،افکبر ذؾوگیي تبى ؽوب را ثزای ّویؾِ ثب ایي افزاز هزتجط ذَاّس کزز .ؽبز کززى
زیگزاى ،ثبعث آراهؼ هی ؽَز.
* آراهؼ را اس کَزکبى ثیبهَسیس ،ثجیٌیس کِ چگًَِ زر ّوبى لحظِ ای کِ ّغتٌس ،سًسگی هی کٌٌس ٍ لذت هی ثزًس.
* اس ّوبى کِ ّغتیس راضی ثبؽیس ،زر ایي صَرت احغبط آراهؼ ثیؾتزی هی کٌیس.
* ّزچِ اکغیضى ثیؽتزی ثِ ؽوب ثزعس ،آرام تز ذَاّیس ؽس ،ذَة اعت زر هحل کبر ٍ سًسگی ذَز گیبّی ًگِ
زاریس.
* هْن ًیغتکِ ثبؽوب هؤزثبًِ ثزذَرز کٌٌسیب ًِ ،ثزذَرزهؤزثبًِ ی ؽوب ،ثبعث ایجبز آراهی ٍ احغبط ذَثی زر ؽوب
ذَاّس ؽس.
* عزعت حزکت ؽوب ثب احغبعتبى راثطِ ای هغتقیم زارز ،آرام راُ ثزٍیس ٍ حزکبت ثسى ذَز را آرام تز کٌیس ،طَلی
ًوی کؾس کِ آرام ذَاّیس ؽس .گبّی هی تَاًیس ثزای رعیسى ثِ آراهؼ ،زراس ثکؾیس ،عضالت ذَز را ؽل کٌیس ٍ ثِ
ّیچ چیش فکز ًکٌیس.
* ثب حزکبت آرام ٍ صحجت کززى ؽوززُ ،احغبط آراهؼ را ثِ جوع هيتقل کٌیس .آیب تب ثِ حبل فزز آراهی را زیسیس کِ
ثب صسای ثلٌسصحجت کٌس؟
* ثب ؽَخ طجعی ثِ آراهؼ ذَز کوک کٌیس.
* راحتی ،یکی اس عٌبصز هْن آراهؼ اعت ،هثل زهبی هٌبعت ،صٌسلی راحت ٍ لجبط ٍ کفؼ راحت.
* ّز چٌس ٍقت یک ثبر عبعتتبى را کٌبر ثگذاریس ٍ ذَز را اس فؾبر سهبى ًجبت زّیس.
* زرآٍرزى کفؼ ّب ثِ کبّؼ فؾبر عصجی کن هیکٌس.
* فؾززى یک تَح کَچک ،تٌؼّبی عصجی را کِ زر اًگؾتبى ٍ زعتّبیؽوب هتوزکش ؽسُاًس ،ذبلی هی کٌس.
* لجبطّبیگؾبزٍراحت،ثبعث ایجبزراحتی ٍ آراهؼ هی ؽَز.
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* لحظِ ّبی سیجبی سًسگیتبى را ثٌَیغیس ٍ اس آًْب عکظ ٍ فیلن ثگیزیس ،عپظ ثیؾتز ٍقتّب آًْب را ثِ یبز آٍریس ٍ
زرثبرُ ؽبى فکز کٌیس ٍ لذت ثجزیس.
* َّای زریب ،آة ؽَر ٍ صسای اهَاجّ ،وگی ثبعث آراهؼ هیؽًَس ،هغبفزت ثِ عَاحل زریب را فزاهَػ ًکٌیس.
توبؽبی هبّی ّب هثل ذیزُ ؽسى ثِ زریب ،زر ؽوب ایجبز آراهؼ هی کٌس ،سیزا هبّیّب آرام ؽٌب هی کٌٌس ٍ آرام تٌفظ
هی کٌٌس.
* آّغتِ غذا ذَرزى ٍ جَیسى ،ثبعث تجسیس قَای فکزی ٍ احغبط آراهؼ ذَاّس ؽس.
* ثزای تأثیز ثیؾتز ٍ رعیسى ثِ آراهؼ ،زر ذَز هتوزکش ؽَیس ٍ آرام ًفظ ثکؾیس.
* احغبعبت ٍ هؾکالت ذَز را ثِ زیگزاى ثگَ ییس ٍ آراهؼ ثیؾتزی احغبط کٌیس.
* قجل اس گفتي راسّبی ذَز  ،اس قبثل اطویٌبى ثَزى ؽًٌَسُ هطوئي ؽَیس .
* یکی اس هْوتزیي هْبرت ّب زر آرام ثَزى ،فکز ًکززى ثِ هغبئل کَچک اعت ،زٍهیي هْبرت ،کَچک ؽوززى توبم
هغبیلاعت.
* ؽبز کززى زیگزاى ،هَجت آراهؼ هی ؽَزً .وی زاًیس چِ لذتی زارز پَل رعتَراى اهؾت راثب تَافق عبیزیي ثِ
یک کبرتي ذَاة ّسیِ زّیس .قسرزاًی کٌیس .زیگزاى را ثزای لطف کززى ثِ ذَز تحت فؾبر قزار ًسّیس ،لطف کِ
ٍظیفِ ًیغت!

اگز هی زاًغتیس کِ « :عیگبر کؾیسى ٍ +رسػ ًکززى = اعتزط ،اضطزاة ٍ حذف آراهؼ»ّ،زگشعیگبرًوی کؼیسیس
ٍ ٍرسػ کززى را ثِ تعَیق ًوی اًساذتیس.
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