
 اهمیت کنترل استرس در مبتالیان به فشارخون

ما هر روزه با منابع فشار روانی زیادی مواجه می شویم و امکان اینکه 

این منابع را به طور کامل قطع و یا حذف کنیم در عمل وجود ندارد. 

آنچه در این میان مهم است این است که بتوانیم شیوه مقابله با 

خشیم که اثر منابع استرس بر ما به استرس را به گونه ای ارتقاء ب

 حداقل برسد

استرس موجب بروز واکنش هایی در بدن می شود که این واکنش 

ها در محیط های زندگی غیرشهری در شرایط عادی در محیط 

طبیعت می تواند قابل درک باشد. به عنوان مثال اگر ما با یک منبع 

هایی ایجاد و اضطراب آوری مواجه شویم در سیستم بدن ما واکنش 

هورمون هایی ترشح می شود که ما را آماده جنگ و ستیز و یا گریز 

می کند اما در زندگی شهری امکان جنگ به مفهوم اینکه در زندگی 

 طبیعی بوده وجود ندارد همچنین امکان گریز عمال وجود ندارد

به عنوان مثال در یک زندگی شهری، وقتی در اداره با همکار یا 

شکلی پیدا می کنیم این مسئله به عنوان یک منبع رییس خود م

استرس زا تلقی می شود اما واکنش های بدنی ما دقیقا همان واکنش 

هایی است که ما در مواجه با یک موجود در طبیعت از خودمان بروز 

 .می دهیم

از آنجایی که همان هورمون هایی ترشح می شوند که در شرایطی 

تفاق می افتد این هورمون ها در بدن مثل زلزله یا موارد مشابه ا

مشکالتی ایجاد می کند و به دلیل اینکه ما امکان تغییر اوضاع را 

نداریم این آثار به طرق مختلف خودش را در بدن ما نشان می دهد 

یکی از این آثار ممکن است تغییری در رگ های ما ایجاد کند و 

ن است آرام موجب تصلب شرایین شود و مواردی از این قبیل ممک

 آرام ما را به سمت ابتال به فشار خون باال سوق دهد.

طبیعتا از آنجایی که نمی توان منابع استرس را حذف کرد همچنین 

نمی توان شیوه بدن در مواجه با استرس را حذف کرد، می توانیم 

 سعی کنیم با مداخله هایی احتمال تاثیر استرس را به حداقل برسانیم

 ناختي کنار آمدن با استرسراهكارهاي روانش

یکی از موارد مداخله برای به حداقل رساندن تاثیر استرس نوع نگاه 

ما به مسایل است لذا تغییراتی در نوع نگاه، گاهی می تواند آثار منبع 

استرس آور را به حداقل برساند. به عنوان مثال از جمله موارد در این 

خواهیم بی عیب و نقص رابطه سطح انتظاراتی است که داریم و می 

باشیم و همه کارها را به طور کامل انجام دهیم. شواهدی نشان می 

دهد افرادی که چنین ویژگی هایی دارند به آنها افراد کمال گرایی 

گفته می شود که معتقدند همه چیز باید بی عیب و نقص انجام شود. 

اما از چنین ویژگی سطح انتظاراتی باالیی را از فرد ایجاد می کند 

آنجایی که در عمل امکان این وجود ندارد که ما کامال بی عیب و 

 .کندد استرس زیادی را در ما ایجاد مینقص باشیم نقیصه های موجو

گاهی ما موفقیت هایمان را کمتر و مشکالتمان را بزرگ تر می بینیم 

که می تواند استرس ما را بیشتر کند اما مسئله تنها افکار نیست گاهی 

فاصله بعد از برداشت از یک موقعیت، واکنش هایی نشان می بال

دهیم که در آن لحظه ممکن است وضعیت فیزیولوژیکی ما را به 

 .گونه ای فعال کند که مستعد ابتال به فشار خون می شویم

اگر زمانی که با یک منبع استرس آور مواجه می شویم بتوانیم فاصله 

واهیم داشت که مشکلمان را از ای با آن ایجاد کنیم این فرصت را خ

زاویه های دیگری بررسی کنیم که ممکن است راه حل هایی را 

برای حل مشکالت به ذهن ما برساند که قبال درباره آن اصال فکر 

نکرده بودیم. همین راه حل ها به ما قدرت مقابله می دهد و توان ما 

 را در برخورد با مشکالت افزایش می دهد

انشناختی مهم در مورد استرس این است که که یکی از موارد رو

افراد فایل هایی در ذهن خود از قبل دارند که حل نشده باقی مانده و 

یا اتفاقاتی برای آنها رخ داده که حرف های ناگفته ای در مورد آن 

دارند لذا ذهنشان درگیر این مسایل می شود که به صورت فرساینده 

ث می شود فرد توان کمی برای ای انرژی فرد را می گیرد و باع

مقابله با استرس داشته باشد. لذا افراد با تمرکز بر این مسایل ببینند آیا 

با  ترتیب دادن دیدارمی توانند این مسئله را مدیریت کنند شاید با 

فردی که با وی مشکل پیدا کرده اند مشکل وی حل شود و گاهی 

 .بخشش یکی از راه های حل مسئله است

 روش هاي فیزیكي کنار آمدن با استرس:

 تغذیه و کنترل وزن:

افراد به شیوه های متفاوتی به استرس پاسخ می دهند. برخی سیگار 

می کشند، برخی الکل مصرف می کنند و برخی مصرف غذاهایشان 

را کاهش یا افزایش می دهند. همه این رفتارها بخشی از یک حلقه 

     ود، استرس بیشتری بوجودمعیوب پاسخ غیر منطقی است که خ

آورد. برای مثال اثر پرخوری افزایش وزن است که خود استرسی  می

افزوده می باشد. عالوه بر آن خود پنداره فرد چاق ممکن است پایین 

 باشد که خود سبب کاهش اطمینان و استرس دیگری می گردد.

است می یک رژیم سالم کامالً متعادل که در بردارنده تغذیه متناسبی 

تواند برای کمک به مقابله با استرس مورد استفاده قرار گیرد. اصول 

تغذیه سالم عبارتند از : کاهش مصرف چربی ها، قند ،نمک و 

محدود کردن مصرف کافئین افزایش مصرف فیبر کربوهیدرات ها و 
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مصرف متناسبی از میوه ها و سبزی ها است. عالوه بر آن تنوع مواد 

 تأکید دارد.غذایی مصرف شده 

 خواب: 

خواب نامطلوب می تواند در فرد حس درماندگی، تحرک پذیری و 

عدم توانایی برای کنار آمدن به وجود آورد. بنابر این به عنوان یک 

ابزار مهم مدیریت بر استرس تلقی می شود. برای همه ما داشتن 

خوابی خوب و عمیق مهم است. خواب با عملکرد نیرو بخشی در 

یندهای جسمی را کاهش داده و نیاز به استراحت ناشی از بدن، فرا

استرس روزانه را تأمین می کند. الگو و طبیعت دقیق خواب از فردی 

 به فرد دیگری متفاوت است.

 ورزش : 

استرس، بدن را برای جنگ یا گریز آماده می کند، مقدار خون قلب 

یل را را افزایش می دهد. عضالت را منقبض و کارهایی از این قب

انجام می دهد. ورزش کردن، روش مناسبی برای از بین بردن فشار و 

ت. در واقع ، ورزش نسخه طبیعی استرس ستأثیرات منفی استرس ا

بهترین تمرین، تمرین های  ،نامیده می شود. در بحث سالمت جسمی

و طناب زدن، از  هوازی است. شنا، پیاده روی،دو ، دوچرخه سواری

ازی است و هر فعالیتی که جذب اکسیژن را جمله تمرین های هو

 افزایش دهد، سبب تقویت سیستم قلبی، عروقی می گردد.

  تكنیك هاي تن آرامي، تمرین و تكرار آن :

به طور مکرر ثابت شده است که استفاده منظم از تمرین های آرامش 

بخشی و نیزنفس عمیق، منظم و کنترل شده به خویشتن داری ، 

ش های روانی کمک می کند. باعث تجدید قوا کاهش استرس و تن

در بیشتر افراد می شود. باید یاد بگیریم که مطابق با توانایی های خود 

مسئولیت بپذیریم. این کار از استرس های بعدی به میزان زیادی می 

کاهد. باید قبول کنیم که تسلط بر تمام امور و رویداد های زندگی از 

ه حکم انسان بودن محدودیت های توان ما خارج است. انسان ب

محیطی و معنوی خاصی دارد، پذیرفتن بسیاری از واقعیت های 

 زندگی عوامل استرس زای متعددی را حذف خواهد کرد.

در هر صورت اگر افراد از این روش ها استفاده کنند از توان بیشتری 

برای مقابله با استرس برخوردار خواهند بود و احتمال بروز مشکالتی 

 .از جمله فشارخون را به حداقل می رسانند

اطالعات کافی وجود دارد که این دسته از افراد در صورتی که در 

مواجهه با استرس کفایت و قدرت کافی نداشته باشند ممکن است 

نوسانات فشارخون در این افراد گاهی حتی مشکالت جدی را ایجاد 

بود لذا به این کند که متاسفانه مشکالتی غیرقابل برگشت خواهد 

افراد پیشنهاد می شود که بر روی این مسئله تمرکز کنند که آیا من 

 ؟می توانم به خوبی از منابع مقابله با استرس استفاده کنم یا خیر

یکی از راه هایی که به افراد در معرض خطر توصیه می شود، 

گرایی  رهاسازی نقش است. هرکدام از ما در مواقعی به دلیل کمال

داریم نقش های بیشتری را به عهده بگیریم. زمانی که نقش  دوست

های بیشتری را برعهده داریم و می خواهیم در تمام این نقش ها به 

خوبی عمل کنیم ممکن است کارها به خوبی انجام شود ولی 

وضعیت زیستی ما به خطر خواهد افتاد لذا رهاسازی نقش می تواند 

 در کنترل استرس ها موثر باشد

 بع:منا
 ،ترجمه نصرت اهلل پور افکاری.سادوک-خالصه روانپزشکی،کاپالن

 همکاران.زمینه روان شناسی هیلگارد،ترجمه محمد تقی براهنی و

 فانيگ پاتريك/مارتاديويس /كي مك ماتيو، تانساحسا و افكار كنترل

 .عطايي تانتشارا ، بهزاد منيژه :ترجمه
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