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راهکارهای افزایش هوش عاطفی

ایســنا :هوش عاطفی (هوش هیجانی) یا  EQبه عنوان یک مهارت با محبوبیت روزافزون
در دنیای حرفهای شــناخته میشود .بسیاری ممکن است دلیل اهمیت هوش عاطفی میان افراد
در یک محیط کاری و تفاوتی که میان آنان ایجاد میکند را ندانند .شرکتهای بزرگ به اثبات
رساندهاند که کارمندانی با هوش عاطفی باال بهطور مستقیم بر نتیجه نهایی کار تاثیر میگذارند
و باعث افزایش عمدهای در کل فروش و بهرهوری شرکتها میشوند.
در یک محل کار با فضای رقابتی ،توســعه مهارتهای  EQبرای موفقیت حرفهای شــما
بسیار مهم است .در ادامه نکاتی برای افزایش  EQشما آورده شده است:
 )۱از شیوه قاطعانه برای برقراری ارتباط استفاده کنید
ارتباطات قاطعانهای که بیش از حد تهاجمی یا منفعالنه نباشــند ،بهترین روش برای کسب
احترام از دیگران اســت .افراد با هوش عاطفی باال میدانند چگونه میتوانند نظرات و نیازهای
خود را بهصورت مستقیم و در عین حال با احترام با دیگران در میان بگذارند.
 )۲به جای واکنش نشان دادن به درگیریها به آنها پاسخ دهید
در موارد درگیری ،طغیانهای احساســی و احســاس خشم رایج است .افراد با هوش عاطفی
باال میدانند که چگونه در مواقع اســترسزا آرام بمانند .این افراد از گرفتن تصمیمات تکانشــی
که میتوانند مشــکالت بزرگتری را در پی داشته باشد ،خودداری میکنند .آنان درک میکنند
که در مواقع درگیری ،هدف یک تصمیمگیری درســت و به دست آوردن راهحلی مناسب است
و از همیــن رو یک انتخاب آگاهانه انجام میدهند تــا بتوانند بر اطمینان از مطابقت عملکرد و
سخنانشان تمرکز کنند.
 )۳از مهارتهای گوش دادن فعال استفاده کنید
در گفتوگوها افراد با هوش عاطفی باال به جای این که فقط منتظر فرا رسیدن نوبت صحبت
خود باشند ،بهوضوح گوش میدهند .آنان مطمئن میشوند پیش از پاسخگویی هر آن چه را که
گفته شــده بهدقت درک کرده باشند .این افراد همچنین به جزئیات غیر کالمی یک مکالمه نیز
توجه میکنند .این امر مانع از ایجاد سوءتفاهمها میشود .به شنونده اجازه میدهند تا بهدرستی
پاسخ دهد و به گوینده نشان میدهد که مورد احترام قرار گرفته است.
 )۴با انگیزه باشید
افــراد با هوش عاطفی باال در خود انگیزه ایجاد میکننــد و نگرش آنان باعث ایجاد انگیزه
در دیگران میشــود .آنان بــرای خود هدف تعیین میکنند و در مقابل چالشها و مشــکالت
مقاومت دارند.
 )۵روشهای حفظ نگرش مثبت را تمرین کنید
قدرت نگرش خود را دســت کم نگیرید .در صورتی که اجازه بدهید ،قرار گرفتن در کنار یک
نگــرش منفی بهراحتی میتواند شــما را نیز مبتال کند .افراد با هــوش عاطفی باال از حاالت و
خلق و خوی اطرافیان خود آگاهی دارند و بر این اســاس از نگرش خود در برابر آنها محافظت
میکنند .آنان میدانند برای داشــتن یک روز خوب و یک چشــمانداز خوشبینانه چه کاری باید
انجام دهند .این میتواند شامل صرف یک صبحانه یا ناهار عالی ،شرکت در یک برنامه معنوی یا
آرامشبخش در طول روز یا داشتن متنهایی با نقل قولهای مثبت روی میز یا رایانه خود باشد.
 )۶خودآگاهی را تمرین کنید
افراد با هوش عاطفی باال خودآگاه و با بصیرت هســتند .آنان از احساسات خود آگاه هستند و
میدانند چگونه میتوانند بر افراد اطراف خود تاثیر بگذارند .این افراد همچنین احساسات و زبان
بــدن دیگران را درک و تجزیه و تحلیل و از ایــن اطالعات برای تقویت مهارتهای ارتباطی
خود استفاده میکنند.
 )۷انتقادپذیر باشید
بخش مهمی از داشــتن هوش هیجانی باال داشــتن روحیه انتقادپذیری است .افراد با هوش
هیجانی باال به جای آن که از انتقادات برنجند یا در مقابل آنها حالت تدافعی بگیرند ،چند لحظه
وقت میگذارند تا بفهمند این نقد از کجا ناشی میشود و چگونه بر عملکرد آنان یا دیگران تاثیر
میگذارد و در آخر چگونه میتوانند هر گونه مسئلهای را به طور سازنده حل کنند.
 )۸با دیگران همدلی کنید
افراد با هوش هیجانی باال میدانند چگونه به همدلی بپردازند .آنان بهخوبی درک میکنند که
همدلی صفتی است که قدرت عاطفی را نشان میدهد ،نه ضعف .مدلی است که به آنان کمک
میکند تا در سطح بنیادی انسانی با دیگران ارتباط برقرار کنند .این کار گشایشی برای احترام و
درک متقابل بین افراد با عقاید و موقعیتهای مختلف محسوب میشود.
 )۹از مهارتهای رهبری استفاده کنید
افراد با هوش هیجانی باال مهارتهای رهبری بسیار خوبی دارند .آنان استانداردهای باالیی
بــرای خود دارند و الگویی برای دیگران ایجاد میکنند تا از آن پیروی کنند .این افراد مبتکرانه
عمل میکنند و مهارتهای تصمیمگیری و حل مســئله باالیی دارند .این امر باعث میشود به
سطح باالتر و پربارتری در عملکردشان چه در زندگی و چه در محل کار دست یابند.
 )۱۰اهل معاشرت و خوش مشرب باشید
افراد با هوش هیجانی باال اهل معاشرت با دیگران هستند .آنان لبخند میزنند و حضور مثبتی
را از خود نشــان میدهند .آنان مهارتهای اجتماعی مناسبی را بر اساس رابطه خود با هر کس
در اطراف خود به کار میبرند.
این افراد مهارتهای بین فردی بســیار خوبــی دارند و میدانند چگونه ارتباطهای کالمی و
غیرکالمی را برقرار کنند .بسیاری از این مهارتها در افرادی که از اصول اولیه روانشناسی انسان
آگاهی دارند ،پدید میآید .اگر چه افرادی که بهطور طبیعی از احساس همدلی باالیی برخوردارند،
راحتتر از دیگران به مهارتهای افزایش هوش هیجانی دســت مییابند اما بهطور کلی تمامی
افراد قادر به توسعه این مهارتها در خود هستند .افرادی که همدلی کمتری دارند باید بیشتر بر
کسب خودآگاهی و آگاهی از نحوه درست تعامل با دیگران تمرکز داشته باشند .با پیروی از این
مراحل ،شما در رسیدن به سطح باالیی از هوش هیجانی بهخوبی پیش خواهید رفت.

نوجوانان ،قربانیان اصلی اختالل اضطراب
اجتماعی

باشــگاه خبرنگاران :محمدرضا خدایی روانپزشــک و عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی
درباره اختالل اضطراب اجتماعی اظهار کرد :اختالل اضطراب اجتماعی یکی از انواع اختالالت
اضطرابی اســت ،این عارضه به  ۲شــکل با ترس از بیرون رفتن یا بدون ترس از بیرون رفتن
بروز پیدا میکند.
شــیوع اخالل اضطراب اجتماعی :او بیان کرد :به طور تقریبــی یک درصد از افراد
جامعه به اختالل اضطراب اجتماعی دچار هســتند ،ولی این آمار چندان دقیق نیست ،شیوع این
اختالل در بین زنان و مردان برابر اســت ،ولی گاهی اوقات زنان بیشتر از مردان به این عارضه
مبتال میشــوند ،اختالل اضطراب اجتماعی در سنین نوجوانی بیشتر دیده میشود ،ولی میتواند
در کودکی یا بزرگسالی هم بروز پیدا کند.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه توانبخشــی افزود :مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی
هنگامی که وارد اجتماع افراد غریبه میشــوند عالئمی مانند دلهره ،دلشــوره ،بی قراری ،تپش
قلب ،احساس تنگی نفس و مشکالت گوارشی در آنها بروز پیدا میکند ،بنابراین این افراد تمایل
دارند که از اجتماع دوری کنند ،گاهی اوقات اختالل اضطراب اجتماعی با گذر هراسی (ترس از
بیرون رفتن) همراه میشود ،به مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی در جامعه به اشتباه افراد
خجالتی گفته میشود در حالی که این عارضه با خجالت کشیدن متفاوت است.
اختالل اضطراب عملکردی :خدایی تأکید کرد :مبتالیان به اختالل اضطراب عملکردی
از حضور در اجتماع ترسی ندارند ،ولی هنگامی که قصد دارند فعالیتهایی مانند ارائه کنفرانس
شــفاهی ،خواندن انشاء سر کالس یا شرکت در مصاحبه شــغلی یا تحصیلی را انجام دهند ،در
ابتــدای انجام این فعالیتها به عالئمی مانند ترس شــدید ،تپش قلب ،لکنت زبان ،احســاس
گرگرفتگی ،تعریق و یا حتی اختالل در تمرکز دچار میشــوند ،ولی پس از گذشت چهار تا پنج
دقیقه عالئم آنها برطرف شده و میتواند ادامه فعالیت را بدون هیچ مشکل انجام دهند.
او درباره چگونگی تشــخیص اختالل اضطراب اجتماعی تصریح کرد :هنگامی تشــخیص
اختالل اضطراب اجتماعی قطعی میشود که اطمینان حاصل کنیم ،فرد به اختالالت تیروئیدی
یا کمخونی ناشی از فقر آهن دچار نیست.
انواع روشهای درمان اختالل اضطراب اجتماعی :این عضو هیأت علمی دانشگاه
توانبخشــی گفت :افرادی که بــه اختالل اضطراب اجتماعی مبتال هســتند باید توانمندیها و
ظرفیتهایشــان را به دیگران نشان بدهند ،این اشخاص نباید از ترس اضطراب موقعیتها را از
دســت بدهند و از حضور در اجتماع فرار کنند .خدایی اظهار کرد :برای درمان اختالل اضطراب
اجتماعــی در مورادی نیاز به مداخله دارویی وجود دارد ،مبتالیان به این عارضه در برخی موارد
به اشــتباه اقدام به استعمال ســیگار یا مصرف برخی مواد روانگردان میکنند ،بنابراین نه تنها
مشکل آنها رفع نمیشود بلکه اختالل آنها هم شدت پیدا میکند.

تبیان :گرفتگی عضالنــی ،انقباض غیرارادی
فیبرهایی اســت که عضله را تشــکیل میدهند.
اعصــاب ،فیبرهای عضالنــی را کنترل میکنند.
وقتــی چیزی عصب را تحریک میکند و یا به آن
آسیب میزند ،باعث میشــود فیبرهای عضالنی
منقبض شوند و در نتیجه دچار گرفتگی شوند .فرد
غالب ًا میتواند این گرفتگیها را در زیر پوســتش
مشاهده و یا احساس کند.
در این مطلب ،تعدادی از علل گرفتگی عضالت
را بررسی میکنیم .اغلب آنها بیضرر هستند؛ اما
تعدادی هم جدیترند .مــا همچنین نکاتی را در
مورد چگونگــی درمان و پیشــگیری از گرفتگی
عضالت مطرح میکنیم.
علل رایج گرفتگی عضالنی
گرفتگــی عضالنــی که گاهــی پیچخوردگی
عضالت هم نامیده میشود دالیل زیادی دارد که
در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
فعالیت بیش از حد
وقتی فرد با شــدت زیاد و یا به مدت طوالنی
ورزش میکنــد ،ممکن اســت دچــار گرفتگی
عضالت شــود .تحقیقات نشــان میدهد که این
گرفتگی عضالنی بعد از ورزش ممکن اســت به
دو دلیل اتفاق بیفتد:
 او ًال ورزش میتوانــد منجــر به خســتگیعضالنی شود و خستگی عضالنی نیز باعث ایجاد
پیچش و گرفتگی در فیبرهای عضالت پرکار شود.
 ثانی ًا ،ورزش ممکن اســت بــه دلیل تعریق،باعث عدم تعادل الکترولیتها شــود و همانطور
که میدانیــم الکترولیتهــا در انقباض عضالت
نقــش دارند .فقــدان الکترولیتهــا در فیبرهای
عضالنی میتواند موجب انقباض عضالنی شود.
انقبــاض عضالنی در بازوها و پاها از رایجترین
گرفتگیهایی اســت که به دلیــل ورزش بیش از
حد به وجود میآید .ماهیچههای پرکار در فعالیت
بدنی به احتمال زیاد دچار خســتگی میشوند که
بسته به نوع تمرین ،میتواند شامل ماهیچه ساق
پا ،ران یا ماهیچهی دوسر بازو باشد.
نداشتن خواب کافی
مواد شــیمیایی مغز یا همان انتقالدهندههای
عصبــی در انتقــال اطالعات از مغــز به اعصاب
کنترلکننده انقباض عضالت نقش دارند.
کمبــود خــواب میتوانــد بر نحــوه عملکرد
گیرندههای انتقالدهنده عصبی تأثیر بگذارد .بدین
ترتیب که توانایی مغز در ارســال این سیگنالها
کاهــش مییابد و این عارضــه میتواند منجر به
ارسال ســیگنالهای اضافی به فیبرهای عضالنی
و در نتیجه موجب انقباض عضالنی شود.
گرفتگی عضالت ناشــی از خستگی بیشتر در
پلکها دیده میشود.
دریافت زیاد کافئین
نوشــیدن زیاد قهــوه ،چای یا نوشــیدنیهای
انرژیزا که حاوی کافئین هســتند ممکن اســت
باعــث گرفتگی یا پیچخوردگی عضالت شــوند.
کافئین بــه عنــوان یــک ادرارآور خفیف عمل
میکند ،بنابراین اگر زیاد بنوشید ،بیشتر در معرض
دهیدراته شــدن بدن قــرار میگیرید و همانطور
کــه در ادامه توضیح داده میشــود ،کم آبی بدن
میتواند به گرفتگی عضالنی منجر شود.
کافئین همچنین میتواند مانع جذب برخی مواد
مغذی و الکترولیتها شــود ،به این ترتیب امالح
منیزیم ،پتاســیم و ویتامین  Dکه برای جلوگیری
از گرفتگی عضالت الزم هستند ،به درستی جذب
نمیشوند.
کافئین یک ماده محرک اســت و هنگامی که
یک فرد بیش از حد از آن اســتفاده کند ،میتواند
باعث گرفتگی عضالت در هر قسمتی از بدن شود.
کمبود کلسیم
بدن برای پشتیبانی از عملکرد مناسب عضالت

همه ما زمان هایی را به یاد می آوریم که کودک
بودیم و از خواب متنفر بودیم ،در حالی که امروزه ما
آن را دوســت داریم و نمی توانیم به اندازه کافی از
آن استفاده کنیم .با این حال ،به دلیل مواردی مانند
اســترس و بزرگسالی ،همه ما نمی توانیم به اندازه
کافــی بخوابیم .خبر خوب این اســت که می توان
این را ثابت کرد! مطالعه دانشگاه کلرادو نشان داد
افرادی که شــب را در چادر مــی گذرانند به طور
متوسط 10ساعت می خوابند و  2ساعت زودتر از
آنچه در خانه بودند ،به رختخواب می رفتند.
در این مطلب به شــما دالیلی برای اینکه چرا
باید در بیرون از منزل بخوابید را برای شــما بیان
می کنیم:
 .1شما در معرض نور طبیعی هستید
طبق مطالعه ای در دانشگاه کلرادو ،قرار گرفتن
در معرض نور طبیعی باعث تنظیم مجدد و تنظیم
ســاعت بدن شــما خواهد شــد .اگر می خواهید
شب های بی خوابی شــما به پایان برسد ،در خارج
از منزل و دور از تکنولوژی بخوابید.
 .2سطح مالتونین شما تغییر می کند
این مطالعه نشــان می دهد که نور مصنوعی از
تلفن هوشمند یا رایانه شما می تواند سطح مالتونین
شما را کاهش دهد ،که این امر بر کیفیت خواب شما
تأثیر می گذارد .به همین دلیل باید ســعی کنیم تا
آنجا که ممکن است بیرون از منزل بخوابیم.
 .3ســطح ایمنی بدن شــما افزایش
می یابد
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علل ایجاد انقباض عضالنی و نحوه
تسکین آنها

به کلسیم نیاز دارد .کمبود کلسیم میتواند موجب
گرفتگی عضالت شــود .کمبود کلسیم به عنوان
هیپوکلســمی شــناخته میشــود .افراد میتوانند
کلســیم را از محصوالت لبنی ،لوبیای سویا ،توفو،
آجیل و سبزیجات برگدار دریافت کنند.
کمبود منیزیم
منیزیــم نیز در ســالم نگه داشــتن اعصاب و
ماهیچهها نقش مهمــی دارد .این مادهی معدنی
با انتقال کلسیم در غشاهای سلولی به پشتیبانی از
عملکرد اعصاب و عضالت کمک میکند.
کمبود منیزیم میتواند موجب گرفتگی عضالت
در هر نقطه از بدن ،از جمله صورت شــود .کمبود
منیزیم به عنوان هیپومنیزیمی شناخته میشود.
علل کمبود منیزیم عبارتاند از:
 رژیم غذایی ضعیف نوشیدن زیاد الکل اسهالاگــر افراد به کمبود منیزیم توجه نکنند ،ممکن
است این مشــکل خطر ابتال به بیماریهای قلبی
عروقی را افزایش دهد.
کمبود ویتامین D
اعصــاب برای انتقال پیــام از عضالت به مغز
و از مغز بــه عضالت به ویتامیــن  Dنیاز دارند.
کمبود ویتامین  Dمیتواند باعث ضعف و گرفتگی
عضالت شــود .دالیل کمبود ویتامین  Dشــامل
عدم قرار گرفتن در معرض نور مســتقیم آفتاب و
رژیم غذایی ضعیف است.
کم آبی بدن
 75درصد حجم ماهیچه را آب تشکیل میدهد.
آب همچنین به انتقال مواد مغذی و مواد معدنی به
عضالت به منظور حمایت از عملکرد آنها کمک
میکنــد .بنابراین هنگامی که یــک فرد به اندازه
کافی آب نمینوشد ،ممکن است بدنش دچار کم
آبی شود و این دهیدراته بودن نیز میتواند باعث
گرفتگی عضالت شود.
استرس و اضطراب
تجربه اســترس روانی یا اضطراب زیاد ممکن
اســت باعث افزایش فشار به عضالت شود و این
عارضه میتواند به گرفتگی عضالنی منجر شود.
هنگامی که سیســتم استرس ما فعال میشود،
بــدن برای مقابلــه با خطــر قریبالوقوعی آماده
میشــود .در پاسخ به این خطر (خواه این استرس
برای رویارویی با یک خرس باشــد و یا اســترس

ناشــی از کار) سیســتم عصبی مــا بینظم رفتار
میکنــد .از آنجا که تکانههــای عصبی ما وظیفه
کنتــرل عضالت را بر عهده دارنــد ،جای تعجب
نیســت کــه اســترس میتواند باعــث گرفتگی
عضالت شود.
انقباضات عضالنی ناشی از استرس میتواند در
هر نقطه از بدن رخ دهد.
مصرف برخی داروهای خاص
مصرف برخی از داروهای خاص میتواند منجر
به گرفتگی عضالنی غیرارادی شــود .این واکنش
ممکن است یک عارضه جانبی یا به دلیل تداخل
با داروهای دیگر باشد.
از این بین میتوان به داروهای ضدافســردگی
و داروهایــی کــه بــرای کنتــرل فشــارخون
اســتفاده میشوند اشــاره کرد .برخی از داروهای
ضدافســردگی اثر تحریکی دارنــد و این میتواند
باعث انقباض غیرارادی فیبرهای عضالنی شــود،
در حالی که داروهای فشارخون میتوانند بر تعادل
الکترولیتها تأثیر بگذارند.
افراد بهتر اســت هنگام مصرف داروی جدید و
مشــاهدهی این مشکل در مورد عوارض جانبی و
تداخالت دارویی آن با پزشکشان صحبت کنند.
سیگار کشیدن
نیکوتین نیز میتواند یکی از عوامل ایجادکننده
گرفتگی عضالت باشــد زیرا این مــاده نیز مانند
کافئین محرک است.
دیگر دالیل ایجاد گرفتگی عضالت
اگرچه انقباض عضالنی اغلب بیضرر اســت،
اما بعضی اوقات میتواند نشــانهای از یک مشکل
جــدی برای ســامتی باشــد ،به عنــوان مثال،
کســانی که از بیماریهای کلیوی و اعصاب رنج
میبرند.
شــرایط جدیتری که میتواند باعث
پیچخوردگی عضالت شود عبارتاند از:
 مولتیپل اسکلروزیس یا همان اماس:ایــن وضعیت بر مغز و نخــاع تأثیر میگذارد و در
نتیجه ممکن اســت عالئمی در بدن ایجاد شود.
تعادل ،احســاس ،حرکت و بینایی فقط بعضی از
مناطق هستند که میتوانند تحت تأثیر قرار بگیرند.
 دیستروفی عضالنی :این مشکل طیفوسیعی از شــرایطی را در بر میگیرد که به مرور
زمان باعث ضعیف شدن عضالت میشوند.
 -سندرم ایســاک :این یک بیماری نادر

اتفاقاتی که می تواند هنگام خواب در
هوای آزاد برای بدن شما اتفاق بیفتد

یک مطالعــه در ژاپن نشــان داد که گذراندن
روزانه  2ساعت در جنگل و بیشه فواید زیادی برای
ما دارد .مزایایی از قبیل کاهش فشار خون ،غلظت
کم کورتیــزول ،ضربان نبض پاییــن و همچنین
سطح باالتر گلبول های سفید.

وقتی در جنگل ها وقت می گذاریم ،درختان از ما
محافظت می کنند .عالوه بر این ،حتی یک شــب
خواب در فضای باز می تواند فعالیت ایمنی بدن ما
را حداقل برای یک هفته تقویت کند!
 -4عملکــرد مغز و بدن شــما بهبود
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اســت که میتواند باعث پیچخوردگی ،ســفتی و
گرفتگی عضالت شود.
 عصب نخاعی تحت فشار :این وضعیتزمانی اتفاق میافتد کــه بافتهایی که عصبی را
احاطه کردهاند ،فشــار زیادی به آن وارد میکنند.
این عارضه میتواند در قســمتهای پشــت ،پا،
دســت و ســایر مناطق بدن رخ دهد و باعث درد،
سوزنسوزن شدن ،بیحسی و ضعف شود.
 اســکلروز جانبی آمیوتروفیک :اینوضعیت یک گــروه از بیماریهای عصبی و نادر
اســت که به طور عمده بر سلولهای عصبی تأثیر
میگذارد.
 لوپوس :لوپوس یک بیمــاری خودایمنیاســت که میتواند طیف وســیعی از عالئم را در
مناطقــی از جمله مفاصل ،مغز ،کلیهها و پوســت
ایجاد کند .لوپوس هنگامی رخ میدهد که سیستم
ایمنی بدن به اندامها و بافتهای خود حمله کند.
 ســندرم خوشخیم پرش عضالت:این ســندروم یک اختالل عصبی است که باعث
گرفتگی عضالت در مناطقی از بدن از جمله چشم،
دست ،انگشتان دست ،ران و ساق پا میشود.
 دیســتونی :ایــن یک اختــال حرکتیعصبی است که میتواند در صورت صحیح نبودن
سیگنالها از مغز باعث اسپاسم دردناک عضالت
شود.
 بیماری نورون حرکتــی :این نیز یکدســته از بیماریهایی است که بر نخاع و اعصاب
مغز تأثیر میگذارد و در آن رسیدن پیامهای عصب
حرکتــی بــه ماهیچهها متوقف شــده و میتواند
عالئمی از جمله سفتی و ضعف را ایجاد کند.
چه موقــع باید در رابطــه با گرفتگی
عضالت به پزشک مراجعه کرد؟
شــما باید با پزشکتان این مســئله را در میان
بگذارید اگر:
 -1انقباض عضالتتــان بیش از  2هفته طول
کشیده است.
 -2گرفتگیهــای عضالنی در بیشــتر از یک
جای بدنتان مشاهده میشود.
 -3در منطقهی تحت تأثیر احساس ضعف هم
میکنید.
 -4فکــر میکنید ممکن اســت دارویی باعث
ایجاد این مشکل شده باشد.
درمان و پیشگیری از گرفتگی عضالنی
 به رژیم غذایی خود توجه کنید :یکرژیــم متعادل حــاوی غذاهای غنی از کلســیم،
پتاســیم و منیزیم به راحتــی میتواند از گرفتگی
عضالت جلوگیری و به درمان آن کمک کند.
 هیدراته بمانید :نوشیدن آب کافی ،به ویژههنگام ورزش که مایعات بیشتری از طریق تعریق
و تنفس از بین میرود ،بســیار مهم است .توصیه
میشــود روزانه حدود  8یا  9لیوان آب و مایعات
بنوشید .آب طعم دار از بهترین گزینههاست.
 مصرف کافئیــن را کاهش دهید :اگرکم کــردن قهوه برایتان ســخت اســت از انواع
بدون کافئین آن اســتفاده کنید .چایهای گیاهی
جایگزینهای بسیار خوبی هستند.
 بیشــتر بخوابید :ســعی کنید حداقل 8ساعت خواب شبانه داشته باشید.
 استرســتان را کنتــرل کنید :ورزش،مدیتیشــن یا تکنیکهای تنفســی از روشهای
خوب مدیریت استرس هستند.
 مالیمتــر ورزش کنید :اگــر در طولورزش دچــار گرفتگــی عضالنی میشــوید ،به
احتمال زیاد تمرینات شما بیش از حد شدید است.
بنابراین شاید الزم باشد آن را با یک فعالیت مالیم
جایگزین کنید و یــا حداقل مدت زمانی که برای
انجام یک تمرین شدید صرف میکنید را کاهش
دهید.

می یابد
مغز ما از اکســیژن زیادی اســتفاده می کند تا
فعالیــت خود را انجام دهــد و ماهیچه های ما نیز
عمل کند .هر چه اکســیژن بهتــری تنفس کنیم،
برای ما بهتر است.
بنابراین ،خوابیدن در خــارج از منزل فقط یک
تجربه آرامش بخش و عاری از فناوری نیست بلکه
برای بدن و مغز ما نیز خوب خواهد بود!
 -5سطح استرس شما را پایین می آورد
بله ،این یک چیز بزرگ اســت! با روشــی که
زندگی خودمان را می گذرانیم ،بیشــتر ما بســیار
استرس داریم .یک مطالعه نشان می دهد که حتی
دیدن یک تصویر از یک درخت  ،اســترس شما را
کاهش می دهد ،و دیــدن یک درخت واقعی برای
ســامت روان ما نیز سودمندتر خواهد بود .نه تنها
ایــن ،بلکه صــدای بیرون از منزل نیــز ما را آرام
می کند و ویژگی های آرامش بخش دارد.
اگــر گاه بــه گاه صــدای حیوانــات را نیــز
می شــنوید ،مطمئن هستیم که شــما در یکی از
آرامش بخش ترین مکان ها خوابیده اید!
 .6هوای بیشتری برای نفس کشیدن
وجود دارد
طبــق مطالعات ،اگر در مطــب کار می کنید و
یــا وقت زیادی را در مکانی بدون تهویه مناســب
ســپری می کنید ،احتما ًال میزان  CO2بدن شما
زیاد اســت ،که باعث می شــود دچار ســردرد و
مشکالت تنفسی شوید.

