سنجش نگرانی
میزان مطابقت جمالت زیر را با خودتان با اعداد بله یا خیر نشان دهید.
گویه ها
1

نگرانی هایم مرا کامال احاطه میکند

2

موقعیت های بسیری وجود دارد که مرا نگران می کند

3

هنگامی که تحت فشار هستم بیشتر نگران میشوم

4

همیشه در مورد چیزی نگرانم

5

به محض اینکه کاری را به پایان ببرم نگرانی ام در مورد چیزهای
دیگری که باید انجام دهم آغاز میشود

6

من در تمام زندگی فردی نگران بوده ام

7

کنار گذاشتن افکار نگران کننده برایم راحت نیست

8
9
10

زمانی که نگران می شوم نمی توانم آنرا متوقف کنم
تا به انجام رسیدن کارها ی در دست اقدام در موردشان نگرانم
همیشه موضوعی برای نگرانی من وجود داشته است

بله

خیر

سنجش نگرانی

نمره دهی:
به ازای هر پاسخ بله یک نمره خواهید گرفت ،نمره کل شما برابر است با مجموع پاسخ های بله شما .

تحلیل آزمون:
 -1نمره  0تا  :3میزان نگرانی شما پایین است. ،
 -2نمره  4تا  : 6میزان نگرانی شما متوسط است ،برای بهبود وضعیت خود بهتراست تحلیل تست را مطالعه
نمایید.
 -3نمره  7تا  :10میزان نگرانی شما بسیار باالست می باشد .شما در وضعیت مناسبی قرار ندارید .عالوه بر
مطالعه تفسیر تست ،برای بررسی بیشتر به روانشناس مراجعه نمایید

تالش کنید از راه های ارائه شده در این مقاله برای کاهش نگرانی،
داشتن زندگی عاری از اضطراب و افزایش خوشبختی تان استفاده
کنید.
نگرانی برای رسیدن به اهداف در زندگی ،می تواند تعادل سیستم عصبی ما را مختل کند و برای سالمتی
زیان آور است.
روانشناسان ،هفت راهکار را برای دورکردن نگرانی مطرح کردهاند که شامل موارد زیر است
فراموش کردن مواردی که نمی توانید تغییر دهید
اتفاقاتی که در گذشته باعث نگرانی شما شده است را فراموش کنید .یادآوری خاطرات بد گذشته برای

سالمتی بسیار زیانبار است.
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نوشتن یک لیست از نگرانی ها
تمام مواردی که شما را نگران می کنند در یک لیست بنویسید .سپس آن ها را از یک تا  10اولویت
بندی کنید .بعد از آن شما می توانید مواردی را که باعث نگرانی شما می شوند ،از بین ببرید .اینک
احساس آرامش را بعد از خط زدن مورد نگران کننده تجربه می کنید که راهی مطمئن برای
افزایش شادی

و رفع نگرانی ها است.

افکار خود را نظم دهید
تمام موارد منفی را از ذهن خود پاک کنید و موارد مثبت را جایگزین آنها نمایید .تبدیل منفی ها به مثبت

ها یک راه بسیار سازنده برای برخورد با نگرانی ها است.

خود را غرق مسائل کوچک نکنید و به مسائل مهم تر بیندیشید .همیشه این احتمال وجود دارد که بسیاری
از مردم مشکلی بدتر از ما دارند
منحرف کردن ذهن با تمرکز اعصاب
هنگامی که نگران هستیم ،مغز ما معموال در جستجوی پیداکردن یک راه حل منطقی برای رفع مشکالت
است .در این موارد از طریق بینی و دهان ،نفس خود را بیرون دهید .پس از چند دقیقه آرامش را به
دست می آورید و نگرانی از بدن خارج می شود .در این حالت شما موقعیت بهتری برای مقابله با مشکل
دارید.
بحث با دوستان و خانواده
یک مشکل وقتی با دیگران مطرح شود ،نصف مشکل حل شده است .با خانواده ،دوستان و یا یک کارشناس
که شما با او رابطه خوبی دارید صحبت کنید .گاهی اوقات مشکالت خود را با صدای بلند گفتن هم
میتواند کارگشا باشد .با کسانی که به شما نزدیک اند ،هر اندازه که دوست دارید بخندید و گریه کنید.
این یک راه سالم برای از بین

بردن استرس

است.
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مقابله با مشکالت
برخی از نگرانی ها را نمی توان از طریق صحبت کردن با دیگران از بین برد و باید با آن مشکل برخورد کرد.
گاهی اوقات ،چیزهای زیادی در ذهن ما است که نمی دانیم چطور با آن ها برخورد کنیم .تصمیم گیری برای
آن مشکل و پیدا کردن راهی برای از بین بردن آن ،بهترین راه حل است.
قرار دادن مسائل در چشم انداز
خود را غرق مسائل کوچک نکنید و به مسائل مهم تر بیندیشید .همیشه این احتمال وجود دارد که بسیاری
از مردم مشکلی بدتر از ما دارند .آیا شما هنوز هم برای یک مورد هفته ها یا ماه ها نگران هستید؟ اگر پاسخ
منفی باشد ،پس آن مورد واقعا ارزش نگرانی را ندارد.
برای کاهش اضطراب خود ،پوست پرتقال را بکنید و آن را مقابل بینی خود بگیرید و عطر آن را استشمام
کنید
راه های خانگی برای کاهش اضطراب
اگر اضطراب طوالنی شود ،میتواند مشکل و ناراحتیهای جدی ایجاد کند .اضطراب باعث میشود که ضربان
قلب تندتر شود و فشار خون افزایش پیدا کند.

کارشناسان بهداشت روانی تاکید دارند که با چهار روش زیر ،حتی اگر اضطراب شما به طور کامل درمان
نشود ،اما عالئم آن تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
راه اول این است که پوست پرتقال را به عنوان بخشی از رژیم ضداضطراب خود در نظر داشته باشید .بر اساس
دو مطالعه معلوم شد که پخش بوی پوست پرتقال در هوا میتواند اعصاب بیماران مضطرب را آرام کند .برای
بهره مند شدن از این تاثیر ،کافی است پوست پرتقال را بکنید و آن را مقابل بینی خود بگیرید و عطر آن را
استشمام کنید .این اقدام موجب میشود که فشار خونتان کاهش پیدا کند.
راه دوم این است که هر وقت عالئم اضطراب را در خود حس کردید ،مثال دچار افزایش سرعت ضربان قلب
شدید ،یک قاشق چایخوری عسل را به همراه یک نوک انگشت جوزا داخل یک فنجان آب پرتقال ریخته و
پس از هم زدن آن را بنوشید تا این معجون شما را سرحال بیاورد.

سنجش نگرانی
راه سوم گیاه رزماری است .این گیاه تاثیر آرامش بخشی روی اعصاب دارد .برای بهرهمندی از تاثیر آرامبخش
رزماری ،از دم کرده آن استفاده کنید .به این ترتیب که یک تا دو قاشق چایخوری رزماری خشک را داخل
یک فنجان آب جوش بریزید 10 .دقیقه آن را کنار بگذارید تا دم بکشد .سپس آن را بنوشید .بوکردن رزماری
هم میتواند به شما آرامش دهد و میتوانید از عطر این گیاه برای کاهش اضطراب استفاده کنید.
راه چهارم این است که یک سوم فنجان جوش شیرین و یک چهارم فنجان زنجبیل تازه رنده شده را داخل
وان آبگرم بریزید و مدت  15دقیقه داخل وان دراز بکشید .این کار تنش و اضطراب شما را کاهش میدهد.
عالوه بر این ها تمرین تنفس عمیق و یوگا نیز میتوانند به شما آرامش بدهند.
برای کاهش اضطراب ،آب و عسل و آب لیموترش را با هم مخلوط کنید و بنوشید

