
 ها بر جسم و روان  تاثیر آن  استرس و اضطراب و میکانیزم

 

 های روانی و هیپنوتراپیست تهیه و ترجمه: هامش درویش، متخصص بیماری

 

گی روزمره برای توصیِف حاالت و احساسات انسان به  های اند که در زنده استرس و اضطراب واژه
مثال، وقت صحبت کردن در اجتماع، موقع طور  گیرند. به صورت مترادف مورد استفاده قرار می

 امتحان، زمان مواجهه به مشکالت اقتصادی، ناوقت رسیدن به یک وعدۀ مالقات و امثال آن.

کنیم،  های فوق، در گفتار خود از این دو واژۀ )استرس و اضطراب( استفاده می وقتی که برای حالت
ه از نظر طب روانی، استرس و اضطراب از ک کنیم، درحالی به تفاوِت میان این دو زیاد توجه نمی

های  گی دیگر بوده وهر یک ویژه نظر شدت، تداوم و اثرات شان باالی بدن، دو حالت متفاوت از یک
همین دلیل، الزم است هنگام صحبت از مشکالت روانی، در کارُبرد این دو واژه  متفاوتی دارند. به

 انی موثر را ارائه کرد.دقت بیشتر به خرج داد تا بتوان اقداماِت درم

تِر استرس مزمن است، یعنی وقتی استرس به صورت  ی پیشرفته در طبابت روانی، اضطراب مرحله
کند، و این حالت برای خود شخص یا اطرافیانش  یک مشکل در برابر سالمت روانی سر باال می

جام کارهای روزانه و گردد، یا هم در ان شود، یا مانع رسیدن فرد به اهدافش می سبب ناراحتی می
شود. برای درک بهتر موضوع، در این نوشته  کند، اضطراب نامیده می گی ایجاد می عادی او سکته

ابتدا در مورد استرس و میکانیزم تاثیر آن باالی بدن توضیحاتی داده و سپس اضطراب را مورد 
 دهیم. مطالعه قرار می

گویند در طب روانی به معنی فشار و نیرو است. یاسترس که به آن فشار روحی یا فشار روانی نیز م
زا(  چنان هر عاملی که در بدن باعث ایجاد واکنش شود، )عامل استرس برانگیز یا عامل استرس هم

ی که باعث تنش جسم و روان و تغییر تعادل در  عبارت ساده، هر عامل و انگیزه شود. به نامیده می
 شود. نده میشود، عامل استرس برانگیز خوا بدن می

جمعی است که در اثر  العمل واحد( یا چند واکنش دسته استرس دربدن، یک واکنش واحد )عکس
زا به وجود می آید. این حالت باعث متمرکز شدن قوای فرد برای  موجودیت همین عامل استرس

 شود! باش به فرد می مقابله با آن عامل و فراهم کردن یک حالت آماده

 مراحل استرس

 دارای سه مرحله است: استرس

کند،  که خبر ناخوشایند )عامل استرس برانگیز( را دریافت می مغز پس از آن مرحله هشداردهنده: -۱
پردازد و پس  آن را در خود ثبت کرده و در هایپوتاالموس )بخشی از مغز( به تحلیل و تفسیر آن می

غده شروع به ترشح هورمونی برای فرستد. این  از آن به غدۀ نخامیه )یا غدۀ هیپوفیز( پیام می
کند. به این ترتیب، هورمون ادرنالین از غدوات فوق کلیوی آزاد شده  تحریک غدوات فوق کلیوی می

کند. در نتیجه،  ریزد و پیام را به سایر غدوات و انساج در سراسر بدن منتقل می و در جریان خون می
ریزد که در اثر آن  را به دوران خون میطحال در این عملیه دخیل شده و کریوات سرخ اضافی 



رود، جگر مواد  شوند، قدرت َعَلقه شدن خون باال می اکِسیجن و غذای اضافی وارد حجرات بدن می
چنان خون  شود. هم شود، و تنفس سریع می سازد، ضربان قلب ُتندتر می ها را آزاد می قندی و ویتامین

شود،  ها و پاها می ه و این حالت باعث سردی دستها به عضالت و مغز جاری شد از پوست و روده
باش در می آید. این مرحله ممکن است از چند  ولی بدن برای حمله یا فرار از صحنه به صورت آماده

 دقیقه تا چندساعت طول بکشد.

در این مرحله که ممکن است ازچند ساعت تا چند روز به طول بیانجامد، بدن  مرحلۀ مقاومت: -۲
کوشد خودش را متمرکز و آماده کند. به همین دلیل در این مرحله  ه با عامل استرس میبرای مبارز

بدن به مصرف انرژی فراوان نیازمند است. بعد از واکنش، دفع، یا حِل عامل استرس، بدن احساس 
کند. پس از مدتی استراحت، متابولیسم بدن )یا سوخت و ساز بدن( به حالت عادی بر  خستگی می

 گردد. می

ی هشدار و مقاومت در واکنش استرس برای بدن مفید اند، چون از یک طرف  معموالً دو مرحله
شوند تا بدن قوای خود را متمرکز کند و در آن شرایط واکنش نشان دهد، و از طرف دیگر،  باعث می

ها و دیگر عناصر در خون را  ها، توازن سویۀ هورمون با تحریک غدوات و فعال شدن هورمون
 گرداند. ره برقرار میدوبا

 گی مرحلۀ خستگی یا درمانده -۳

زا بیش از حد طوالنی شود، یا به صورت مکرر رخ دهد، یا سیستم  در صورتی که شرایط استرس
چنان متمرکز و در حالت  عصبی بدن نتواند به مرحلۀ مقاومت خاتمه دهد و بدن مدِت طوالنی هم

زا،  شوند و بدن در برابر عوامل مرض به تدریج تمام میباش باقی بماند، ذخایر تدافعی آن  آماده
 شود. پذیر می آسیب

همین دلیل است که فرد دچار مشکالت روانی مانند اضطراب، افسردگی، عصبانیت، وسواس،  به
اش در برابر امراض جسمی ازقبیل سرماخوردگی  پذیری پیری زودرس گشته و نیز آسیب

ایی، تشّوش هاضمه )معده دردی، سوءهاضمه(، سردردی، فشار اشته )ُزکام/ریزش(، آنفوالنزا، کم
 شود. تر می های قلبی، روماتیزم، میگرن، سرطان وامثال آن بیش خون باال، سکته

 اضطراب 

اضطراب عبارت از یک احساس ُمنتشر، ناخوشایند و ُمبهِم واهمه و دلواپسی )نگرانی(، با منشاء 
های  خوردگی حالت گی و برهم های درمانده و شامل حالت دهد ناشناخته است که به انسان دست می

های که قبالً برای شخص استرس برانگیز بوده اند یا طی  فیزیولوژیک بدن است. وقوع مجدد حالت
 توانند باعث اضطراب در این فرد شوند. ها به فرد آسیب رسیده است می آن

د که این یک حالت گذرا بوده و بیماری شون گی روزمره به اضطراب دچار می ها در زنده همۀ انسان
ساز است. تحقیقات نشان  شود، اما اضطراب مزمن و شدید غیرعادی بوده و مشکل پنداشته نمی

 شود. تر دیده می سال و ُمسن بیش دهند که اضطراب در طبقات با وضع اقتصادی پایین و افراد میان می

 عالئم اضطراب



خوابی، تپش قلب و تنفس  خوابی یا کم ترس و نگرانی، بیقراری،  احساس خستگی، عصبانیت و بی
نامنظم، عرق کردن، سردردی و سرچرخی، مشکل در تمرکز فکری و مشکل حافظه، رعشه در 

 عضالت و تکرر ادرار از عالیم شایع اضطراب اند.

 عوامِل ُبروز اضطراب

 سه عنصر در بروز اضطراب نقش اساسی دارند:

های موجود در خون  در افراد مضطرب، سویۀ بعضی از هورمون: عنصر زیستی )بیالوجیک( -۱
نظمی در سیستم هورمونی شود، برای  که که باعث بی باشد. واضح شده است هر عاملی غیرعادی می

کاری یا ُپرکاری غدۀ درقیه )تایرویید(، پایین  شود. بارداری )حاملگی(، کم بدن خطر محسوب می
ها قرار دارند و  در غدوات فوق کلیوی )غدواتی که باالی ُگرده بودن َشکَر خون، موجودیت تومور

 نظمی ضربان قلب از این عوامل هستند. کنند( و بی نفرین یا همان آدرنالین تولید می هورمون اپی

عوامل محیطی از قبیل تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره مانند زلزله، عوامل محیطی و اجتماعی:  -۲
ی از نزدیکان و عوامل اجتماعی از قبیل مشکالت خانوادگی، احساس انفجار، امراض، مرگ یک

 توانند باعث به وجود آمدن اضطراب شوند. جدایی و طردشدگی می

ترین عوامل اضطراب عامل ارثی یا جنتیک است، چون  یکی از مهمعوامل ارثی )جنیتیک(:  -۳
مضطرب باالتر از افراد دیگر  مطالعات نشان داده است که درصد وقوع اضطراب در فرزندان افراد

است. هرچند تقلید رفتار والدین مضطرب و یادگیری و تکرار اعمال ایشان نقش مهمی در بروز 
شده روی  کند، اما تحقیقات انجام اضطراب فرزندان دارد که منحیث عامل اجتماعی اثر می

مضطرب به دنیا آمده اند، نشان کنند ولی از والدین  گی می هایی که با هم یا جدا از هم زنده دوگانگی
دهند که عوامل جنتیکی نیز بسیار مؤثر استند. هرچند کدام ژن بخصوصی که مسوول این حالت  می

 داد شده اند! ها مسوول این پیامد قلم باشد تا به حال شناخته نشده است، اما ترکیب بعضی از ژن

 عوامل دیگر مؤثر در بروز اضطراب

بود بعضی از امینواسیدها، مگنیزیوم،  تخصصین، تغذیۀ نامتوازن و کمهای بعضی از م طبق گفته
گردان در سرعت بخشیدن به  و استفاده از مواد مخدر و ادویۀ روان ۲۱فولیک اسید، و ویتامین بی

 بروز اضطراب نقش دارند.

 هایمقابلهبااسترسواضطرابراه

کند. برای تداوی  این نوشته چند رهنمود کّلی برای کاهش استرس و اضطراب را پیشنهاد می
و روان یا مشاور روانشناس مشورت  های شدید و اضطراب پیشنهاد می کنیم با داکتر اعصاب استرس

 کنید. 

های روانی اند که بسیاری از مردم با آن مواجه اند، اما بسیاری از مشکالت  استرس و اضطراب چالش

را به درستی مدیریت کنید  گیری باشند، البته اگر بدانید چگونه ذهن تان توانند قابل پیش روانی می

 اداره کنید.را نیز  توانید استرس واضطراب تان می



مانند باغ است. اگر شما تمایل به پیرایش و آراسته کردن باغ نداشته باشید، واضح است که  ذهن شما به

را سرسبز،  کنند. و برخالف آن، توجه، رسیدگی، ومراقبت کافی از باغ آن گیاهان هرزه در آن رشد می

 کند. پُربار، شاداب، و قابل استفاده می

کننده و پُراسترس بمباران کنید ممکن است  ر ُمداوم ذهن خود را با افکار نگرانچنان اگر شما به طو هم

های روانی و جسمی  این حالت تا جایی پیش برود که از اداره )کنترل( خارج گردد و سایر بیماری

 گیر شما شود. دامن

حمالت  دانید که ترس از حمالت اضطراب )حمالتی چون پانیک( نیز عامل برانگیختن آیا شما می

توانیم از ابتال به  که چگونه باید با اضطراب به مقابله بپردازیم، می اضطراب است؟ فقط با یادگیری این

 ها وقایه شویم. بسیاری از نابسامانی

شوند،  های اساسی نامیده می روش موثر غلبه بر استرس و اضطراب را که تکنیک ۰۲در این جا 

 شوم: ُمتذکر می

یک رژیم غذایی متعادل نه تنها برای وزن و سالمت عمومی شما  خودباشید:متوجهرژیمغذایی-۱

خوب است، بلکه روش خوبی برای مدیریت استرس و اضطراب به اثبات رسیده است. شما نباید به 

رویه از غذا را تحمیل کنید. توجه کنید که همیشه صبحانه بخورید، زیرا  خودتان گرسنگی و پرهیز بی

گونه را تحریک کند. خوردن مواد  خود ممکن است عالئم اضطراب کاهش سویۀ شکر خون به نوبۀ

 کند! غذایی غنی از کلسیم، فسفر، و مگنیزیم تا حد زیادی در کاهش استرس کمک می

دار در محدودکردن عالئم اضطراب مفید  های کافئین محدود کردن نوشیدنی کاهشمصرفکافئین:-۲

برانگیز  تواند اضطراب گردد، که به طور ثانوی می می است. کافئین خود منجر به مشکالت خواب نیز

 باشد.

کند. اکثر  گرفتن ویتامین )بی( اضافی در نبرد با اضطراب و استرس شما را کمک میویتامینبی:-۳

کنند، زیرا واضح شده  داکتران توصیه به افزایش مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین )بی( می

 بخش نیز دارند! ص آرامشها خوا است که این ویتامین

های اساسی برای کنترل استرس و اضطراب و برطرف کردن  تمرینات فزیکی از روش ورزش:-۴

شود و این در تقویت آرامش شما را کمک  هاست. در جریان ورزش، اندورفین آزاد می عالئم آن

بازی اگر میسر  یا آبرانی،  روی، بایسکل دقیقه ورزش ُسبُک در روز مانند پیاده ۰۲کند. حداقل  می

 ها مفید است. شود برای کنترل عالیم این حالت

کند. اگر به شما در وقت کار استرس  ماساژ در کاهش سویۀ استرس و اضطراب کمک می ماساژ:-۵

ها استفاده کرده و رفع استرس  توانید با روش سادۀ خودماساژدادن بر گردن و دست دهد، می دست می

 بکنید.

برید، باید  اگر شما از ترس رنج می ها:هاومواجهشدنباآنلیلمشکالتوترستجزیهوتح-۶

خود را به تدریج به منبع ترس تان مقابل کنید و نگذارید هر بار مانند مار بیِن آستین شما را نیش بزند. 

 یی کمک بخواهید. گر حرفه های شدید از درمان در ترس

مند در  گزین افکار منفی بسازید. این یک روش قدرت را جایهای مثبت  اندیشه مثبتفکرکنید:-۷

تکنیک مدیریت استرس و اضطراب است. وقتی افکار منفی و نگرانی بیش از حد شما را اذیت 



بینید  بخش متمرکز بسازید، می توانید نیروی فکری تان را در مورد چیزی خوشایند و لذت کند، می می

 هتر و آرامترخواهید کرد.که بالفاصله شما شروع به احساس ب

توانید تصمیم بگیرید تا افکار منفی خود را دور و افکار  قدرت ذهن خود را دست کم نگیرید. شما می

تان را ببندید و تصور کنید  ها کنید. یک روش ساده این است که چشمان گزین آن خوشایند و شاد را جای

سپارید. این شما را  امواج اقیانوس گوش میکه شما در یک مکان بهتر مثالً دریک ساحل نشسته به 

 کند سطح استرس تان کاهش یابد. آرامش داده و به شما کمک می

اگر شما مبتال به تشوش اضطرابی )اضطراب بیمارگونه و  شدتاضطرابخودرادرنظربگیرید:-۸

 شدید(، استید، بهتر است به یک متخصص روانی یا روانشناس کلینیکی مراجعه کنید.

برخی افراد در مورد حوادثی که به مراتب دورتر از زمان حال است  ”:نگرانی“مدیریتزماِن-۹

توانید  کنید؟ شما می نگران اند. وقتی در زمان به مراتب دورتر نگران باشید، پس چرا حاال نگرانی می

راب شما را های عملی برای حل مشکل آینده بردارید، چون نگرانی بیش از حد اضط بجای تشویش گام

 دهد! افزایش می

را بهتر شناسایی کنید  های تان توانید نگرانی با این عمل شما مینگرانیوترسخودرابنویسید:-۱۱

قدر جزیی  ها آن ها اقدام کنید. اکثراً دیده شده با این روش برخی از نگرانی طور معقول در رفع آن و به

 اند!بوده اند که ارزش فکر کردن را هم نداشته 

این روش برای  کنندنگراننباشید:گویندیافکرمیچهدیگراندرموردشمامیدربارۀآن-۱۱

برند بسیار مفید است. شما برای داشتن زندگی مجلل  افرادی که از تشوش اضطراب اجتماعی رنج می

تر  ساده شوید، کمنیازی به تایید یا عدم تایید دیگران ندارید و هر چه زودتر شما متوجه این حقیقت 

 دهد! احساس اضطراب به شما دست می

های  رابطۀ دوستانه مورد پسند جامعه و فرهنگ وازدواج یکی دیگر از راه خواه:داشتنزوجدل-۱۲

موثر بر استرس و اضطراب است. مقدار زیادی اندورفین در جریان رابطۀ صمیمی و هنگام 

شود. تشکیل  ساس خوشایند و کاهش استرس میشود که سبب بروز اح همبستری در بدن رها می

 خانواده بنابر میکانیزم فوق در افراد مضطرب از اهمیت شایانی برخورداراست.

هنگامی که شما برخی از عالئم جسمی یا روانی اضطراب و یا حتی حملۀ  تمرینتنفسعمیق:-۱۳

حجاب حاجز( را بکار پانیک دارید، شروع به تنفس عمیق و شکمی کنید، و عضلۀ داخل شکمی )

تر شده، عضالت بدن وانهاده شده، و اضطراب  بیاندازید. با تنفس عمیق و آهسته، ضربان قلب شما آرام

 یابد. کاهش می

های طبیعی بدن ما از قبیل سروتونین و اندورفین )که به مثابه مواد مخدر  خنده ُمسّکن لبخند:-۱۴

کند، که در نتیجه آن  آورهای بدن یاد شده اند( آزاد می طبیعی بوده و بنام ضددردهای طبیعی و شادی

چنان سیستم معافیتی را تقویت  شوند. هم و دلهره از بین رفته و عضالت وانهاده )ریالکسد( می  تنش

 دهد. ای کاهش می مالحظه بخشیده و اضطراب را از بین برده یا بطور قابل

ارات مثبت در طول روز به خود کمک خواهید کرد با استفاده از اظه استفادهازاظهاراتمثبت:-۱۵

کنید که ممکن است یک حمله دیگر پانیک شما را اذیت کند،  تا با اضطراب مبارزه کنید. اگر فکر می

اگر « تواند این آرامش را از من بگیرد! من آرام و ریلکس هستم و هیچ چیزی نمی»به خود تلقین کنید: 



های مثبت شما را کمک  اما نتایج نشان داده است که این تلقینچه ممکن است عجیب به نظر برسد، 

 دهند! ها جواب مثبت می خواهد کرد که شما احساس خیلی بهتری کنید. ذهن شما در برابر تلقین

اگر از سالمتی برخوردار استید، اگر یک لقمه نان برای سیرکردن شکم  خودراقربانینکنید!-۱۶

م فاجعۀ بزرگ سر راه تان قرار ندارد، پس کوشش کنید خود را قربانی شود، و اگر کدا تان میسر می

افکار خورد و ریزه نکنید، بلکه با مجادله و تالش کوشش کنید با این مشکالت مبارزه کنید و آنان را 

 طور معقول بردارید. از سر راه تان به

جسمی و روانی و در  کار بیش از حد و نداشتن تفریح سبب خستگی درحدمتوسطکارکنید:-۱۷

تواند. با گذاشتن وقت برای استراحت و  های استرس و اضطراب شده می نتیجه باعث بروز حالت

 توانید کنترل کنید! تفریح، اضطراب و استرس خود را بهتر می

چنان  بویی هم خوابی موثر است. خوش بو در رفع کم های خوش استفاده از روغن بودرمانی:خوش-۱۸

 در کاهش استرس و اضطراب موثر واقع شود.تواند  می

داشتن حیوانات خانگی، نقاشی، و یا هر  ممکن است نگه تمرکزبرانجامکاریکهدوستدارید:-۱۹

 های اضطرابی باشد. گزینی برای حالت کند بتواند جای چیزی که ذهن شما را مشغول می

با تماشای ویدیوهای الهام بخش، باین  بخش:گوشدادن،خواندن،یاتماشایویدیوهایالهام-۲۱

های تان برای شما  روش بالفاصله طرز نگرش تان به خود و محیط تان تغییر خواهد کرد و نگرانی

بخش یا صحبت کردن با مردم است  های الهام چنین خواندن کتاب تر به نظر خواهند رسید! هم اهمیت کم

 بخش باشد. تواند به شما مفید و الهام که می

 ه آرزوی یک زندگِی عاری از استرس و اضطراب برای شما!ب
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