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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

اللبنانيون يعانون منهما بسبب األوضاع المعيش ّية

تخفف التوتر
طرق بسيطة ّ
ٌ
و ُتبعد شبح القلق

تعاين غالبية اللبنانيني يف هذه الفرتة الصعبة من التوتر والقلق بسبب االوضاع االقتصادية واملعيشية الراهنة ،لذا فان
هناك العديد من الطرق البسيطة والوسائل املفيدة للتخفيف من التوتر والقلق ،وخصوصا من ناحية النظام الغذايئ
واالسلوب الريايض اللذين ميكن اعتامدهام

 - 1التامرين

تشكل التامرين اليومية احد اهم العوامل
التي ميكن القيام بها ملكافحة التوتر .قد يبدو
االمر متناقضا ،لكن مامرسة الضغط الجسدي
عىل الجسم من خالل التمرين ميكن ان
تخفف الضغط النفيس ،علام ان الفوائد
تكون انفع عند مامرسة الرياضة بانتظام .ال
شك يف ان االشخاص الذين ميارسون الرياضة
باستمرار ،هم اقل عرضة لالصابة بالقلق من
اولئك الذين ال ميارسون الرياضة بتاتا .مثة
اسباب عدة وراء ذلك:
 هرمونات التوتر :تقلل التامرين منهرمونات التوتر يف الجسم  -مثل الكورتيزول
 عىل املدى الطويل .كام انها تساعد يفافراز االندورفني ،وهي مواد كيميائية تعمل
عىل تحسني املزاج وتقوم بدور املسكنات
الطبيعية لتخفيف االمل.
 النوم :ميكن ان تحسن التامرين املنتظمةايضا من جودة النوم ،الذي ميكن ان يتأثر
سلبا بالتوتر والقلق.
 الثقة :عند مامرسة الرياضة بانتظام قدتشعر مبزيد من االمتنان والثقة بالنفس
وبجسمك .هذا االمر يعزز بدوره الصحة
العقلية .حاول ان تجد متسعا من الوقت
ملامرسة التامرين الرياضية او اي نشاط
تستمتع به ،مثل امليش او الرقص او تسلق
الصخور او اليوغا ،او اي يشء آخر تفضل
القيام به.
اخريا ،ميكن ان تساهم االنشطة  -مثل
امليش ،الركض ،الهرولة  -التي تتضمن حركات

متكررة ملجموعات العضالت الكبرية ،يف ان
تخفف التوتر بشكل خاص.

 -2املكمالت الغذائية

يعمل العديد من املكمالت الغذائية عىل
خفض التوتر والقلق .يف ما ييل ملحة عن
االكرثها شيوعا:
 بلسم الليمون :يعترب فردا من افراد عائلةالنعناع التي تم درسه بعناية بسبب تأثرياته
املفيدة جدا يف تقليص عوامل التوتر والقلق.
 احامض اوميغا  3الدهنية :اظهرتاحدى الدراسات ان طالب الطب يف احدى
الجامعات الذين تلقوا مكمالت اوميغا ،3
شهدوا انخفاضا بنسبة  %20يف اعراض القلق.
 اشواغاندا ( :)Ashwagandhaهي نوع مناالعشاب التي تستخدم لعالج التوتر والقلق.
تشري العديد من الدراسات اىل انها فعالة يف
مكافحة كل انواع القلق.
 الشاي االخرض :مادة قادرة عىل توفرياالسرتخاء النها تحتوي عىل العديد من
مضادات االكسدة من مادة البوليفينول
التي توفر فوائد صحية .قد يقلل ايضا من
التوتر والقلق من خالل زيادة مستويات
السريوتونني.
 جذر فالرييان يعترب من الوسائل الشائعةلتوفري نوم مريح بسبب تأثريه املهدئ .يحتوي
يغي مستقبالت
عىل حمض الفالريينك الذي ّ
حمض غاما امينوبوترييك لخفض التوتر.
ميكن ان تتفاعل بعض املكمالت مع االدوية
او تكون لها آثار جانبية ،لذا من الرضوري يف

احيان كثرية استشارة الطبيب ،خصوصا اذا
كان الشخص يعاين من حالة طبية معينة.

 -3ق ّلل من تناول الكافيني

الكافيني منبه موجود يف القهوة والشاي
والشوكوالته ومرشوبات الطاقة ،لذلك قد
تزيد الجرعات العالية منها من التوتر والقلق،
وصوال اىل ارتفاع رضبات القلب .لدى الناس
عتبات مختلفة ملقدار الكافيني الذي ميكنهم
تحمله .فاذا الحظت ان الكافيني يجعلك
متوترا او قلقا ،عليك ان تخفض الكميات
التي كنت تستعملها يف السابق.
عىل الرغم من ان العديد من الدراسات اظهر
ان القهوة ميكن ان تكون صحية باعتدال ،ال
ميكن وصفها للجميع باملقدار نفسه .بشكل
عام ،ميكن رشب كمية معتدلة يف اليوم ال
تتعدى اربعة او خمسة فناجني.

إقض وقتا مع االصدقاء والعائلة
ِ -4

الدعم االجتامعي من افراد العائلة واالصدقاء
ميكن ان يساعد يف تجاوز االوقات العصيبة
ومراحل التوتر الشديد .سيمنحنا هذا الدعم
من شبكة االهل واالصدقاء احساسا باالنتامء
وتقدير الذات ،مام قد يساعدنا يف االوقات
الصعبة.
وجدت احدى الدراسات انه بالنسبة اىل
النساء عىل وجه الخصوص ،فان قضاء
الوقت مع االصدقاء واالطفال يساعد يف
اطالق االوكسيتوسني الذي يعترب مسكنا
طبيعيا للتوتر .يطلق عىل هذا التأثري اسم

االهتامم والصداقة .ضع يف اعتبارك ان
الرجال والنساء عىل السواء يستفيدون
من الصداقة .كام وجدت دراسة اخرى ان
الرجال والنساء الذين لديهم عدد اقل من
الروابط االجتامعية ،كانوا اكرث عرضة لالصابة
باالكتئاب والقلق.

القلب اللذين يشريان اىل االعراض الجسدية
للتوتر.
من املثري لالهتامم ان البرش ليسوا الكائنات
الحية الوحيدة التي تعانق بعضها البعض
لتخفيف القلق ،اذ يلجأ الشمبانزي مثال اىل
احتضان اصدقائه الذين يعانون من التوتر.

 -5االحتضان واملعانقة

 -6االستامع اىل موسيقى هادئة

قد يعتقد البعض ان االحتضان والتقبيل
واملعانقة ال فائدة منها يف مراحل القلق
والتوتر واالنفعال ،اال ان الدراسات االخرية
اشارت اىل ان هذه االمور قد تساعد
بطريقة مبارشة يف تخفيف التوتر .فاالتصال
الجسدي االيجايب ميكن ان يساهم يف اطالق
االوكسيتوكسني وخفض الكورتيزول الذي
يسبب التوتر والقلق .كذلك ميكن ان يساعد
ذلك يف خفض ضغط الدم ومعدل رضبات

ميكن ان يحظى االستامع اىل املوسيقى بتأثري
مريح للغاية عىل العقل والجسم معا .فقد
تحفز موسيقى االالت البطيئة استجابة
االسرتخاء من خالل املساعدة يف خفض ضغط
الدم ومعدل رضبات القلب ،باالضافة اىل
هرمونات التوتر .ميكن ان تكون بعض انواع
املوسيقى الكالسيكية مهدئة بشكل خاص،
لكن االستامع اىل املوسيقى التي تستمتع بها
فعال يكون فعاال ايضا.

هنا ال بد من االشارة اىل ان اصوات الطبيعة قد
تكون ايضا مهدئة جدا .هذا هو السبب الذي
يدعو القلقني اىل االستامع للموسيقى الهادئة
يف اجواء الطبيعة التي توفر لهم االسرتخاء
والتأمل .عىل الرغم من ان التوتر والقلق قد
يصيبانك من جراء العمل املتواصل ،ويتعززان
يف مكان عملك ومن خالل املراحل التي
تجتازها يف حياتك الشخصية ،اال ان هناك
العديد من الطرق البسيطة لتقليل الضغط
الذي تشعر به .غالبا ما تتضمن هذه النصائح
ابعاد عقلك عن مصدر التوتر.
يف املحصلة ،ميكن ان تؤدي التامرين
اليومية والرياضة عىل انواعها واملوسيقى
واالسرتخاء يف احضان الطبيعة والحميمية
الجسدية اىل تخفيف القلق من جهة،
وستعمل عىل تحسني التوازن العام بني
العمل والحياة من جهة اخرى.
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