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استرس بخشی از زندگی روزمره است. این 
هیجان طبیعی مانند یک مکانیسم محرک برای 
رویارویی با چالش های زندگی روزمره عمل 
می کند.استرسی که به خوبی کنترل شود نه 
تنها منفی نیست بلکه سازنده بوده و قدرت 
حل مسائل و مشکالت مختلف را به فرد می 
دهد. اما مشکل زمانی آغاز می شود که فرد 
قدرت مدیریت استرس را نداشته باشد و این 
هیجان به شکل مخربی در وجود او باقی بماند. 
در این حالت مغز واکنش تدافعی داشته و قادر 

به عملکرد منطقی و درست نیست.  
مزمن  تدریج  به  استرس  شرایطی  چنین  در 
می شود تا جایی که به تحریک پذیری منجر 
شده و با عالئم اضطراب، دردهای عضالنی، 
سردرد، فشار خون باال و... بروز می کند. اما 
برای دوری از این حاالت چند راهکار بسیار 
موثر را پیشنهاد می کنیم. رعایت هر کدام آنها 
با توجه به شرایط فردی تاثیر قابل توجهی در 

آغاز روزی سراسر نشاط و سرحالی دارد. 

1 کمی زودتر از خواب برخیزید

گرچه بیدار شدن صبح زود مشکل است اما کمی بیشتر 
خوابیدن به استرس و عجله بقیه روز نمی ارزد. سعی 
کنید حداقل نیم ساعت زودتر از رختخواب بیرون بیایید. 
در این صورت آرامش بهتری برای صبحانه خوردن و 
آماده شدن خواهید داشت زیرا با عجله رفتن استرس 
را تشدید می کند. همچنین هوشیاری و آمادگی فعالیت 
های روزمره افزایش می یابد. از طرفی می توان با چند 
تمرین ساده ورزشی به راحتی با استرس و اضطراب 

مقابله کرد.

2 چند جرعه کوچک آب بنوشید

از  برای مدیریت استرس روزانه دوری  ترفند اصلی 
عجله، افزایش هوشیاری و درک صحیح رویارویی با 
نیازها و فعالیت های حقیقی است. فعالیت های روزمره 
با عوامل بیرونی مانند انتظارات دیگران، انجام کارهای 

تازه و اتمام امور نیمه تمام ارتباط دارد. به همین دلیل 
باید روحیه را تقویت کرد، نگاهی بهتر به درون خود 
و توانایی ها داشت و نیاز به تامین اکسیژن و پاکسازی 
بدن را جدی گرفت. راهکار ساده رسیدن به این حالت 
مطلوب، نوشیدن یک لیوان آب در حال ناشتاست؛ البته 

در کمال آرامش و بدون عجله.

3 پنج دقیقه ریلکسیشن داشته باشید

تاثیر  بهبود می بخشد و  مدیتیشن کیفیت زندگی را 
بسیار مثبتی بر مغز دارد. این تمرینات باعث آرامش، 
دوری از فشارهای عصبی، کنترل اضطراب و توجه به 

حاالت دورنی می شود. 
البته باید توجه داشت که تمرینات ریلکسیشن نیاز به 
مداومت دارد و تاثیر آن با گذشت یک هفته مشخص 
نمی شود اما پس از مدتی که روح و روان با درون ارتباط 
مطلوبی برقرار کرده و از بیهودگی های بیرون فاصله 
می گیرد، آرامش عمیقی وجود فرد را در برمی گیرد.

4 کمی ورزش کنید

گنجاندن ورزش در برنامه روزمره وقت زیادی از شما 
است.  کافی  روز  در  دقیقه   10 حداقل  و  گیرد  نمی 
پس از بیدار شدن از خواب، نوشیدن یک لیوان آب 
و مدیتیشن، چند حرکت کششی یا پیاده روی داشته 
باشید. البته تمرین ورزشی را باید متناسب با شرایط 
جسمانی و تمایل خود انتخاب کنید و البته ناگهان به 

بدن فشار نیاورید. 
انجام تمرینات ورزشی به بهبود جرریان خون، تقویت 
قلب، غلبه بر تاثیرات منفی استرس و مدیریت هیجانات 

روزمره کمک می کند. 

5 خوراکی های ضد استرس را در وعده 

صبحانه بخورید
بهترین روش برای شروع روزی خوب، توجه به تغذیه 
است. دست سخاوتمند طبیعت خوراکی هایی در اختیار 
ما قرار داده که به خاطر آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و 
پروتئین ها قوای بدن را تقویت کرده و توانایی مقابله 

با استرس به بهترین شکل را افزایش می دهد.
 از جمله این خوراکی های عالی برای وعده 
صبحانه می توان به جو دوسر، پرتقال، تخم 
مرغ، شکالت تلخ، آووکادو، گردو و دمنوش 

بابونه است. 

6 روز خود را به تصویر بکشید

یک استراتژی عجیب برای مقابله با استرس 
اتفاقات و مسائل  روزمره به تصویر کشیدن 

روزمره است. با خود تصور کنید که:
 امروز آرام خواهم بود.

 هیچ کس نمی تواند آرامش درونی مرا به 
هم بزند.

 من با اتفاقات روزمره مواجه می شوم و هیچ 
چیز نمی تواند حال مرا بد کند.

 توانایی هایم را می شناسم، می دوانم که از 
زندگی چه می خواهم و هیچ کس نمی تواند 

احساس ضعف را در من تلقین کند.
 امروز در کنار قبول مسئولیت ها و مسائل روزمره 
قول می دهم چند دقیقه ای وقت برای خود، لذت ها 

و آرامشم اختصاص دهم.

7 با هیجانات مثبت از منزل بیرون بروید

چند بار پیش آمده که با بد اخالقی و پس از جر و 
بحث با همسر یا فرزندان از منزل بیرون آمده اید؟ 
بی شک چنین رفتارهایی زمینه ساز استرس و دیگر 
حاالت روحی منفی هستند که در تمام فعالیت های 

روزمره تاثیر می گذارند. 
سعی کنید با شادابی و انرزی مثبت روز خود را آغاز کنید 
و به محل کار بروید. با کلمات محبت آمیز و عاشقانه 
از اعضای خانواده خداحافظ کنید. این فکر را در خود 
پرورش دهید همه چیز خوب پیش می رود و شما 
شایسته خوشبختی و خوشحالی هستید. روحیه شاداب 

و ارام تعادل زندگی را تضمین می کند.
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نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می دهد که اینستاگرام در مقایسه با 
دیگر شبکه های اجتماعی بدترین تاثیر را بر سالمت روانی جوانان دارد. 
در این نظرسنجی که انجمن سلطنتی بهداشت عمومی انگلیس انجام داده، 
1۴۷9 کاربر شبکه های اجتماعی در سنین 1۴ تا ۲۴ سال شرکت کردند و از 
آنها خواسته شد بگویند که شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر اضطراب، 
افسردگی، تنهایی، آزار، تمسخر و تصور آنها از بدن خود دارد. نتایج این 
نظرسنجی نشان می دهد که اینستاگرام بدترین تاثیر را بر سالمت روانی 
جوانان داشته است. این شبکه اجتماعی که امکان اشتراک عکس و ویدیو را 
می دهد، بر تصویری که کاربران از بدن خود دارند، تاثیر منفی می گذارد. 90 
درصد از شرکت کنندگان زن در این نظرسنجی گفته اند که از بدن خود راضی 
نیستند. اینستاگرام اثر مخربی بر خواب کاربران جوان نیز دارد. بعالوه، این 
کاربران اینستاگرام، همواره ترس دارند از رخدادها بی خبر بمانند، باید مدام 
در تماس باشند تا مبادا اتفاقی بدون حضور و آگاهی آنها رخ می دهد. حدود 
90 درصد جوانان - بیشتر از هر گروه سنی دیگری - از شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند و در مقابل آن آسیب پذیر هستند. سازمان های خیریه 
سالمت روان از اینستاگرام خواسته اند تا ایمنی کاربران خود را افزایش دهد.

انجمن سلطنتی بهداشت عمومی می گوید شبکه های اجتماعی 
باید به کاربرانی که از این شبکه ها زیاد استفاده می کنند، هشدار بدهد 
و کسانی را که دچار مشکالت روانی هستند، شناسایی کند. در این 
گزارش آمده که شبکه های اجتماعی ممکن است به بحران سالمت 
روان در میان کاربران جوان دامن بزند. از سوی دیگر، در این گزارش آمده 
که شبکه های اجتماعی می توانند تاثیر مثبت هم داشته باشند. برای مثال 
اینستاگرام می تواند در مواردی مانند بیان احساسات فردی و شناخت فرد 
از خود نقش مثبت داشته باشد. براساس نتایج این نظر سنجی، یوتیوب 
بیشتر از دیگر رسانه های اجتماعی همچون توییتر، فیسبوک، اسنپ چت 

و اینستاگرام بر سالمت روانی جوانان تاثیر مثبت دارد.
 Reuters

اینستاگرام بـدترین تـاثیـر را 
مهار اضطراب با 7 راهکار طالییبـر سالمت روانی جوانـان دارد

چگونه صبحتان را بدون استرس آغاز کنید

که  می دهد  نشان  مطالعه  یک  نتیجه 
مصرف منظم شکالت عالوه بر تقویت 
شاخص های مختلف سالمت قلب، خطر 
ابتال به اختالل ریتم قلب از نوع فیبراسیون 
دهلیزی را نیز کاهش می دهد. بر اساس 
یافته های این مطالعه که در نشریه قلب 
منتشر شد، به نظر می رسد که این ارتباط 
برای زنانی که هفته یک وعده شکالت 
مصرف می کنند و برای مردانی که هفته 
دو تا شش وعده شکالت مصرف می کنند 

به بیشترین میزان باشد.
فیبریالسیون دهلیزی یا فلوتر قلبی 
شایع ترین نوع آریتمی قلبی است که 

الکتریکی مسیر مشخصی را در قلب  در آن، تحریک 
طی نمی کند. فیبریالسیون دهلیزی بیش از 33 میلیون 
نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد و از هر 
چهار بزرگسال یک نفر در برهه ای از زندگی خود به 
این بیماری مبتال می شود. هنوز علت واقعی ابتال به این 
وضعیت مشخص نیست و درمانی برای آن وجود ندارد.
به ویژه  منظم شکالت  این که مصرف  به  با توجه 
مختلف سالمت  تقویت شاخص های  با  تلخ  شکالت 
برآمدند  است محققان درصدد  داده شده  ارتباط  قلب 
فیبریالسیون  میزان  کاهش  با  را  آن  ارتباط  احتمال  تا 

دهلیزی نیز بررسی کنند.
آن ها در این مطالعه 55 هزار و 50۲ فرد )۲6 هزار 

و ۴00 مرد و ۲9 هزار و 100 زن( 50 تا ۴6 ساله را که 
در مطالعه ای در زمینه رژیم غذایی، سرطان و سالمت 
در دانمارک شرکت کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند.
این افراد اطالعاتی در زمینه میزان مصرف معمول 
اطالعات  این  در  دادند؛  ارائه  هفته  در  خود  شکالت 

یک وعده شکالت به 30 گرم شکالت گفته می شود.
در طول مدت این مطالعه که 13.5 سال طول کشید، 3 
هزار و 3۴6 مورد جدید فیبریالسیون دهلیزی تشخیص 
داده شد. اما پس از در نظر گرفتن سایر عوامل مرتبط با 
بیماری قلبی، موارد جدید ابتال به فیبریالسیون دهلیزی 
برای افرادی که در ماه یک تا سه وعده شکالت مصرف 
می کردند در قیاس با افرادی که کمتر از ماهی یک وعده 

شکالت مصرف می کردند، 10 درصد 
کمتر بود.

به  ابتال  همچنین  اساس،  این  بر 
فیبریالسیون دهلیزی برای افرادی که 
مصرف  شکالت  وعده  یک  هفته ای 
که  افرادی  درصد،   1۷ می کردند 
شکالت  وعده  شش  تا  دو  هفته ای 
برای  و  درصد   ۲0 می کردند  مصرف 
بیشتر  یا  افرادی که روزی یک وعده 
شکالت مصرف می کردند، 1۴ درصد 

کمتر بود.
محققان زمانیکه این داده ها را با در 
نظر گرفتن جنسیت افراد تجزیه و تحلیل 
کردند، متوجه شدند که شیوع ابتال به فیبریالسیون دهلیزی 
میان  بدون در نظر گرفتن میزان مصرف شکالت، در 
زنان در قیاس با مردان کمتر بود اما حتی با لحاظ عوامل 
بالقوه موثر در ابتال، مصرف زیاد شکالت با کاهش خطر 

ابتال به فلوتر قلبی همچنان وجود داشت.
میزان کاهش  بیشترین  این مطالعه،  نتایج  اساس  بر 
ابتال به فلوتر قلبی برای زنان در میان افرادی دیده شد 
که هفته ای یک وعده شکالت مصرف می کردند )کاهش 
۲1 درصدی( و برای مردان در میان افرادی دیده شد 
که دو تا شش وعده شکالت در هفته مصرف می کردند 

)کاهش ۲3 درصدی(. 
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کاهش خطـر اختالل ضربان قلب با مصرف منظم شکالت
10 دقیقه مراقبـه باعث 

بهبـود خلق وخو در 
افراد مضطرب می شود

خبــر

افرادی مبتال به اضطراب، اغلب دارای 
افکار تکرار شونده ای هستند که می تواند 
باعث انحراف از انجام وظایف و تاثیر 
بر خلق وخو و بهره وری شود. اما یک 
تنها  که  می کند  پیشنهاد  جدید  مطالعه 
کاهش  به  روزانه،  مراقبه  دقیقه   10
دوره های سرگردانی ذهن کمک می کند؛ 
به خصوص در افرادی که دچار سطح 

باالیی از استرس عاطفی هستند.
هم چنین تحقیقات قبلی نشان دادند 
شدن  پرت  از  مانع  می تواند  مدیتیشن 
حواس در افراد سالم شود. این مطالعه 
روی 8۲ دانشجو در دانشگاه واترلو انجام 
شد. به طور خالصه، مراقبه باعث بهبود 
بر  تمرکز  به حفظ  کمک  و  خلق وخو 

تفکرات و رفتار ها می شود.
سرگردانی ذهن می تواند موجب باال 
رفتن احتمال خطا در کارهای روزمره، 
افزایش خطر صدمات و مرگ ومیر در 
هنگام رانندگی، مشکالت در مدرسه و 

اختالل در عملکرد روزانه  شود. 
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به گفته آکادمی پزشکان اطفال آمریکا، والدین باید از خوراندن آب میوه به 
نوزادان و کودکان زیر یک سال خودداری کنند. طبق اعالم این آکادمی، 
این نوع نوشیدنی نه تنها خاصیت تغذیه ای ندارد؛ بلکه می تواند به سالمت 
نوزادان هم آسیب وارد کند. پیش از این، کارشناسان این آکادمی در 
دستورالعمل خود مصرف آب میوه را برای نوزادان کمتر از شش ماه 
ممنوع اعالم کرده بودند. در حالی که برخی از انواع آب میوه ها به طور 
طبیعی سرشار از مواد معدنی و ویتامین ها همچون ویتامین C و پتاسیم 
هستند اما حاوی مقدار زیادی مواد قندی بوده و مقدار دیگر انواع مواد 
مغذی همچون فیبر خوراکی نیز در آنها پایین است. طبق مطالعه انجام 
شده در سال ۲015 میالدی آب میوه یکی از عامالن اصلی پوسیدگی 
دندان در کودکان عنوان شده و بررسی های دیگر نیز نشان می دهند که 
مصرف آبمیوه با خطر ابتال به چاقی در دوران کودکی ارتباط دارد. والدین 
تصور می کنند آب میوه، نوشیدنی سالمی است، اما نمی توان آن را با 
میوه تازه جایگزین کرد؛ زیرا حاوی مقدار زیادی قند و کالری بوده و 
حجم فیبر آن که برای سالمت بدن مفید و ضروری است کمتر است. 
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