
6 تمرین پیشنهادی برای کاهش استرس روزانه

ورزش علیه استرس 

نقش ورزش
پرسشی که پیش می آید این است که ورزش چگونه می تواند استرس و سایر فشارهای 
روانی را کاهش دهد؟ پاسخ بسیار ساده است؛ اعمال و رفتار انسان بر پایه فعل و انفعاالت 
شیمیایی است و با ورزش می توانید این فعل و انفعاالت را کنترل کنید. در کل، تغییر و 
تحوالت روانی، یک امر فیزیولوژیکی است که با تغییر میزان ترشح هورمون ها در بدن رخ 

می دهد و می تواند تحت تاثیر شیوه زندگی و محیط نیز قرار بگیرد. 
هورمون های مختلفی در بدن وجود دارند که ترشح آنها موجب شادی، استرس، خشم و... 
می شود. هورمون کورتیزول که نام دیگر آن »هورمون استرس« است به وسیله غدد آدرنال 
ترشح می شود. وظیفه این هورمون تنظیم فشارخون و سیستم ایمنی بدن در مواجهه با بحران 

است. این بحران می تواند مشکل عاطفی، وضعیت فیزیکی و... باشد اما اگر بیش از حد ترشح 
شود نیز عواقبی برای بدن خواهد داشت. در مقابل، هورمون های دیگری وجود دارند که 
موجب شادی، نشاط و آرامش می شوند که نام هایشان »دوپامین«، »سروتونین« و »اکسی توسین« 
است. این هورمون ها حس و حال شما را عوض می کنند بنابراین برای دوری از تالطم های 
عصبی بهتر است از هورمون های استرس زا دوری کنیم و به سمت هورمون های آرامش بخش 
برویم. با انجام تمرین های ورزشی می توان به این مهم دست پیدا کرد اما چه ورزشی؟ به 
گفته پژوهشگران، اگر ورزش با شدت باال انجام شود، سطح کورتیزول نیز زیاد می شود 
اما ورزش های با شدت کم و متوسط به مدت طوالنی )یعنی ورزش های هوازی( منجر به 
کاهش چشمگیر هورمون کورتیزول می شود. عالوه بر این، ورزش کردن منجر به آزاد شدن 

هورمون های شادی بخش در بدن می شود و به همین دلیل زمانی که ورزش می کنید، احساس 
خوبی دارید. هر فعالیت بدنی می تواند منجر به کاهش استرس و همچنین افزایش شادی 
و نشاط در فرد شود. به گفته پژوهشگران آلمانی، حجم ترکیبات و هورمون های تولیدشده 
در بدن حین ورزش و فعالیت های بدنی مشابه همان نقاطی از مغز است که احساسات در 
آنجا پرداخته می شود و با ورزش بیشتر تحریک می شوند. البته انجام ورزش گروهی یا حین 
ورزش موزیک گوش دادن، شدت ترشح هورمون های شادی بخش را بیشتر می کند. مدت 
پیشنهادی ورزش کردن نیز به گفته سازمان تندرستی آمریکا برای یک شخص بالغ، حداقل 
2/5 ساعت فعالیت هوازی متوسط مانند پیاده روی سریع در هفته است. البته 2 بار در هفته 

تمرین های مقاومتی نیز توصیه می شود.

تمرین اول
برای شروع، می توانید تمرین را نشسته یا ایستاده انجام دهید. 
مشابه تصویر دو دست را باال بیاورید و به سمت چپ بکشید. 
تمرین را ۱۰ ثانیه انجام دهید و برای سمت دیگر بدنتان نیز 

تکرار کنید. 

 تمرین سوم
مشابه تصویر حالت شنا به خود بگیرید، 
به طوری که دو دستتان روی زمین باشد. 
در مرحله بعد، دست راستتان را از زمین 
جدا کرده و شانه چپ تان را لمس کنید. 
دست را بر زمین بگذارید و با دست 
دیگر شانه مخالف تان را لمس کنید. توجه 
داشته باشید تمرین را بالفاصله در زمان 

تعیین شده انجام دهید. 

تمرین پنجم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکمتان نزدیک کنید و به حالت اول برگردانید و بالفاصله زانوی 
بعدی را باال بیاورید. این تمرین باید به صورت متوالی و با سرعت نسبتا باال انجام شود. توجه داشته باشید دست ها 

و تنه تان ثابت باشند.

 تمرین دوم
این تمرین را نیز می توانید به صورت نشسته یا ایستاده انجام 
دهید. مشابه تصویر دو دستتان را به یک سمت بدن ببرید و 
باالتنه را بچرخانید. وضعیت را به مدت ۱۰ ثانیه حفظ کنید. 

تمرین را برای سمت دیگر بدنتان نیز انجام دهید.

تمرین چهارم
مشابه تصویر بایستید. دقت کنید زاویه 
بدنتان ۴5 درجه باشد. سپس بنشینید 
و توجه داشته باشید این تمرین، همان 
تمرین اسکوات است؛ با این تفاوت که 
زاویه بدن در ۴5 درجه قرار می گیرد. در 
مرحله بعدی، بلند شوید و روی پنجه 
پایتان قرار بگیرید. پاشنه پا را روی 
زمین بگذارید و دوباره تمرین را در 

زمان تعیین شده انجام دهید.

تمرین ششم
با  متوسط  سرعت  با  و  بایستید 
به سمت  راست  و  دست چپ 

مقابل تان مشت بزنید.

دراز  و  نشستن  نه  آفریده شده،  داشتن  و تحرک  برای حرکت کردن  انسان 
کشیدن. به گفته بقراط،  حرکت کردن زندگی است زیرا به انسان زندگی و 
جان می دهد. اگر دقت کنید آبی که ساکن باشد، می گندد. اگر انسان ساکن 
باشد و تحرکی نداشته باشد، روانش نیز افسرده می شود. حال آبی را در نظر 
بگیرید که در آن سنگی انداخته شده و تالطمی در آن شکل می گیرد. زمانی 
که فشار روانی به انسان وارد شود، مانند همان سنگ تالطمی در او ایجاد خواهد شد و ورزش می تواند تالطم ها را 
اندام« این شماره تمرین های ورزشی را  نیز در صفحه »تناسب  بنابراین، بهترین محافظ ورزش است. ما  کنترل کند 

آموزش داده ایم که کاهنده استرس هستند.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت

یادتان باشد که...

 برای ورزش کردن با هدف کنترل استرس قبل از هر کاری در صورت داشتن 

مشکل جسمانی با پزشک تان مشورت کنید.

ورزشی را که دوست دارید، انجام بدهید.

برنامه ریزی کنید. برای اینکه اثر ورزش بر بدنتان ماندگار باشد باید به صورت 

مداوم به آن بپردازید که با برنامه ریزی می توانید به آن دست پیدا کنید. برای مثال، 

روزانه به مدت 30 دقیقه از ساعت 6 تا 6:30 صبح در مکانی مشخص بدوید.

گروهی ورزش کنید. برای رهایی از استرس بهتر است با جمع به ورزش بپردازید؛ 

به این معنا که با خانواده و دوستان به پارک یا باشگاه بروید و ورزش کنید. 

برنامه تمرینی که در ادامه معرفی شده را به صورت دایره ای انجام دهید. از تمرین 

سوم به بعد هر تمرین را به مدت 15 ثانیه با شدت متوسط روبه باال انجام دهید و 

بالفاصله به تمرین بعدی بروید تا زمانی که به تمرین ششم برسید. سپس 2 دقیقه 

استراحت کنید و دوباره تمرین ها را انجام دهید. این چرخه )از تمرین سوم تا ششم( 

را5 مرتبه اجرا کنید. 


