ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

اس  س و عوارض 
نا از آن بر بدن

اﺳﱰس ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات
رواﻧﯽ و ﺟﺴامﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .اﺳﱰس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ
ای ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﱰس ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﴬ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻨﱰل ﻧﺸﻮد ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺮد را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻏﯿﺮﻋﺎدی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﱰس و اﺿﻄﺮاب ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﱰل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ متﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی
درس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی اﺳﺖ.
اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴامﻧﯽ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض آن ﴎ درد اﺳﺖ .اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻧﻘﺒﺎض در ﻋﻀﻼت
ﴎ و ﮔﺮدن ﺷﻮد و ﴎدرد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﴎدردﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﻣﯿﮕﺮن ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﱰس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﱰس ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وزن ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐرث اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﭘﻨﺎه ﻣﯽ آورﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻏﺬاﻫﺎی دارای ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺎﻻ و ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺎد را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎ ﺷﻮد،
از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﭼﺮا ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﴏﻓﺎً ﺑﺎ "ﻏﺬا ﺧﻮردن
اﺣﺴﺎﺳﯽ" ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ،ﺑﻪ ﮐﻨﱰل
اﺿﻄﺮاب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻋﻮارض ﺑﺎرز اﺳﱰس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاب اﺷﺎره ﮐﺮد .اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ
داﺷنت ﻣﻐﺰ ،ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﱰاﺣﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓنت آن ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ
اﺳﱰس را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺮدد .در
ﺻﻮرت ﺷﺪت ﯾﺎﻓنت اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ اﺳﱰس ،درد ﻣﻌﺪه اﺳﺖ .اﺿﻄﺮاب ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را در ﻣﻌﺪه
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺪه را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﺪه درد ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿامری ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب در دراز ﻣﺪت ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،رﯾﺰش ﻣﻮ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از رﯾﺰش ﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ
ﮐﻨﺪ.
اﺳﱰس ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺑﯿامری
ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﻋﺮوﻗﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺮ درد ،ﮔﺮدن درد ،ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﮏ و درد ﻋﻀﻼت را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺳﱰس در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﺿﻄﺮاب در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺳﺒﺐ اﺳﻬﺎل و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺮق
ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻖ زﯾﺎد دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ،ﴎخ ﺷﺪن ﻓﺮد و ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻮارض
دﯾﮕﺮ اﺳﱰس ﺑﺮ ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﱰس ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﻮد ،اﺳﱰس ﻋﻮارﺿﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ روﺣﯿﻪ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد دارد .اﺳﱰس در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ متﺮﮐﺰ و ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﺳﱰس ﮔﺎﻫﯽ زودرﻧﺠﯽ
و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﺎی زود ﻫﻨﮕﺎم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﺿﻄﺮاب داﺷنت در دراز ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺎدات ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﴫف دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﺳﻮق ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷنت
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ و اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﺲ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﻓﺮد
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﴪدﮔﯽ ﺑﱪد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ متﺎم ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ در ﻫامن ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﱰس ،آن
را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ را در ﮐﻨﱰل ﺧﻮد درآورد .ورزش ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﻫﺎی آرام ﺳﺎزی ﻣﺜﻞ ﯾﻮﮔﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﴍاﯾﻂ اﺿﻄﺮاب
زا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ اﺳﱰس ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ منﺎﯾﺪ.
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