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تغییرات  اوقات  گاهی 
روحی  وضعیت  فصلی، 
اضطراب  به  مبتال  بیماران 
و سایر اختالالت روانی را 
تاثیر فقط بر  این  با این حال،  بدتر می کند. 
را  دیگران  بلکه  نیست  افرادی  چنین  روی 
هم درگیر می کند. برداشتن گام های اساسی 
برای کنترل استرس و اضطراب با تغییر فصل 

ضروری است. 
اضطراب پاییز نوعی افزایش ساالنه اضطراب 
است که برخی از افراد در ماه پاییز آن را تجربه 
می کنند. کارشناسان می گویند برخی از دالیل 
این اضطراب ممکن است به خاطر شروع یک 
سال تحصیلی جدید، فشار روانی در فصل 
تعطیالت یا نرسیدن به اهداف مطلوب و لذت 

بردن از تابستان باشد. 
تغییرات آب و هوایی و مشکالت ناشی از 
با اضطراب و  مرتبط  باعث واکنش های  آن 
می شود.  روانی  بهداشت  مزمن  اختالالت 
و  از طغیان رودخانه ها  ترس  مثال:  به طور 
سطح  افزایش  با  مدت  طوالنی  خشکسالی 
اضطراب، افسردگی و اختالالت استرس پس 
از سانحه همراه است. همزمان با کم شدن 
آفتاب تابستان و روزهای طوالنی و شروع 
فصل پاییز، برخی از افراد احساس اضطراب 
می کنند. با تغییر در رژیم غذایی، ورزش روزانه 
و قرار گرفتن بیشتر در معرض نور خورشید، 
افراد مضطرب می توانند اثر اضطراب پاییز را 

به حداقل برسانند. 
دکتر کلر موریسون، مشاور پزشکی می گوید: 
»اضطراب پاییز نوعی از احساسات است که 
دچار  پاییز  ماه های  در  مردم  می شود  باعث 
اضطراب شده و از روحیه پایین رنج ببرند. 
بیرونی  عامل  اضطراب ها،  سایر  برخالف 
حالت  این  ساالنه  و  ندارد  وجود  آشکاری 
عود می کند. بسیاری از مردم نمی دانند که 
اضطراب شایع در پاییز چیست و ممکن است 
قادر به تشخیص آن نباشند. با این حال، اگر 

هر سال این حالت در شما به وجود می آید، 
اضطراب پاییز است و می توان برای جلوگیری 

از آن اقدام کرد. 
می توان به موارد زیر به عنوان عالئم اضطراب 

پاییز اشاره کرد:
 روحیه کم و افسردگی

 اضطراب و نگرانی بیش از حد
 تحریک پذیری

 بی حالی، خواب آلودگی و خستگی
 از دست دادن عالقه به فعالیت های روزمره

نور  کاهش  پاییز  اضطراب  دالیل  از  یکی 
پایین آمدن سطح  باعث  خورشید است که 
بر  مهم  هورمون  این  می شود.  سروتونین 
خلق وخو، اشتها و الگوی خواب تاثیر می گذارد. 
فرد  مالتونین  هورمون  افزایش  با  همچنین 
احساس خواب آلودگی و افسردگی می کند. 
کمبود ویتامین D یکی دیگر از تاثیرات کمبود 

نور خورشید است. 
گیرنده های ویتامین D  در مناطقی از مغز مرتبط 
با افسردگی قرار دارند. اساسًا، عدم قرار گرفتن 

در معرض نور خورشید در ماه های پاییز و 
زمستان می تواند در عملکرد انتقال دهنده های 
عصبی مربوط به اضطراب و افسردگی در بدن 
این  بنابراین کمبود  ایجاد کند.  شما اختالل 

ویتامین با افسردگی مرتبط است. 

اضطراب پاییز چه مشکالتی را به 
وجود می آورد؟

ایجاد  باعث  می تواند  فصل  در  تغییرات 
با  تغییراتی در خلق وخو و اضطراب شود، 

این حال، اضطراب پاییز یک بیماری شناخته 
شده نیست. 

ما معموالً در مورد اس ای دی یا همان اختالل 
عاطفی فصلی صحبت می کنیم. روزها کوتاه تر، 
شب ها طوالنی تر، هوا سردتر می شود. ممکن 
مدرسه  به  بازگشت  از  اضطراب  این  است 
موفقیت  و  تحصیلی  موفقیت  برای  فشار  و 
اجتماعی ناشی شود. اضطراب پاییز می تواند 

عامل ابتال به اس ای دی باشد. 
در  تغییر  نوع  یا هر  با جابجایی  که  افرادی 

می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  زندگی  شرایط 
مدرسه،  به  بازگشت  برنامه  در  تغییر  مانند 
ممکن است دچار اضطراب بشوند زیرا اکنون 
مجبور هستند زودتر از گذشته از خواب بیدار 
خواهند  کمتری  خواب  نتیجه  در  و  بشوند 
اضطراب  باعث  می تواند  کم خوابی  داشت. 
شود. با این حال، بسیاری از مبتالیان به اختالل 
وسواس فکری و اختالالت اضطرابی، هنگام 
بازگشت به مدرسه یا کار، احساس بهتری را 

تجربه می کنند. 
)وسواس  اواس دی  اختالل  دلیل  همین  به 
فکری( و اضطراب در پاییز خودشان را بیشتر 
نشان می دهند. اگر کسی در طول تابستان بیکار 
باشد، مشتاق بازگشت به مدرسه است زیرا 
حاال برای تمرکز دلیلی دارد و این دالیل به او 
کمک می کند تا افکار، نگرانی ها و پرخوریهای 

عصبی خود را کاهش دهد. 
توضیح دیگر برای احساسات منفی در طول 
پاییز »واکنش ساالنه« است. به عنوان مثال، 
ورود به ماه های خنک تر و دریافت کمتر نور 
یادآوری می کند که زمستان  ما  به  خورشید 
سخت خواهد گذشت. این پدیدهای است 
که معموالً با نزدیک شدن به سالگرد وقایع 
یا  از عزیزان  خاصی مانند زمان فوت یکی 
اما گاهی  یا دعوا رخ می دهد،  حمله کردن 
در  که  است  احساسی  یادآور  فقط  اوقات 
زمان سالگرد در ما به وجود می آید. گاها ما 
از دلیل این احساس اضطراب یا افسردگی 

بی اطالع هستیم. 
ممکن است با پایان یافتن تابستان به خاطر 
نشده اید،  آنها  انجام  به  موفق  که  کارهایی 
تابستان  اگر  کنید. همچنین  تاسف  احساس 
بسیار خوبی را گذرانده اید، ممکن است به 
خاطر تمام شدن این خوشگذرانی ها باز هم 
افسوس بخورید. اتمام قریب الوقوع تعطیالت 

اغلب منبع استرس هستند.
/https://www. healthline. com :منابع
www. backwoodsmama. com

شروع فصل سرد سال و اضطراب و نگرانی

آیاهوابرسالمتروانتاثیرمیگذارد؟
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

  راهکارهایی برای  کاهش اضطراب
1. بیشتر جلوی نور آفتاب باشید

وقت بیشتری را در فضای باز سپری کنید تا از نور خورشید نهایت 
استفاده را برده باشید. پیشنهاد می شود برای گرفتن آفتاب صبح زود 
بیدار شوید. در صورت لزوم، زودتر به رختخواب بروید تا با خستگی و 
خواب آلودگی در روز مقابله کنید. نوردرمانی یکی از بهترین و موثرترین 
روش های درمانی برای افراد مبتال به اس ای دی بوده و همچنین برای 
بسیاری از ما نیز مفید است. به منظور نوردرمانی باید 30 تا 45 دقیقه را 
درمقابل نور مستقیم خورشید، آفتاب بگیرید اما اگر 30 دقیقه نشستن در 
برابر نور بیش از حد وقت گیر باشد، می توانید از نوردرمانی مصنوعی که 

در حقیقت شبیه سازی نور خورشید می باشد هم استفاده کنید. 

2. هر روز ورزش کنید 
عامل دیگری که بر افسردگی در فصل های سرد اثر می گذارد، تغییرات 
رفتاری است، زیرا با سردتر شدن هوا، زمان کمتری را در فضای باز 
می گذرانیم و کمتر ورزش می کنیم. مطالعات نشان می دهند که پس از 
انجام ورزش خلق وخو بهبود می یابد. حداقل 30 دقیقه در روز ورزش 
کنید. ورزش را به روش های مختلف )تفریح در فضای باز، ورزش 
در محیط داخلی، ورزش های انفرادی، ورزش های گروهی( در هفته 
انجام بدهید. اگر بیرون رفتن امکان پذیر نیست، در خانه ورزش کنید. 
هوای گرم تابستان فروکش می کند، پاییز زمان خوبی برای لذت بردن 
از فضای باز است، بنابراین با پیاده روی طوالنی یا دوچرخه سواری از 
آن نهایت استفاده را ببرید. همچنین می توانید یک ورزش جدید را 
شروع کنید و به سالن بدنسازی بروید. در کل ورزش برای کاهش 
اختالالت بهداشت روان مهم است. ورزش منظم برای زندگی سالم 
واجب است، اگر با بیماری اس ای دی)اختالل عاطفی فصلی( دست 
و پنجه نرم می کنید، باید حتی بیشتر ورزش کنید زیرا نه تنها به کاهش 
استرس و عصبانیت کمک می کند بلکه می تواند به برخی از عالئم 

ناخوشایند اس ای دی مانند افزایش وزن و انزوا کمک کند. 

3. رژیم خود را تغییر دهید
پاییز زمان بسیار خوبی است تا در مورد رژیم غذاییتان بیشتر فکر کنید. 
این فصل زمان مناسبی برای تهیه سوپ های فصلی و غذاهای گرم مورد 

عالقه شماست که در طول تابستان کمتر میل می کنید. 

4. کار جدیدی را شروع کنید
از آنجا که پاییز زمان شروع تازه، اصطالحات جدید و فصل جدیدی 
است، آن را به عنوان زمان تفریح، مرتب کردن خانه، سر وسامان دادن 
به باغچه و سازماندهی مجدد در نظر بگیرید. برای این موضوع، یک 
طرح نو، سرگرمی یا کالس جدیدی را که همیشه به شرکت در آن 

عالقه مند بوده اید، در نظر بگیرد. 

5. چشم انداز خود را تغییر بدهید 
به جای اینکه پاییز را با تجارب منفی گره بزنید، سعی کنید با تغییر 
دید خود، مجددا به آن نگاه کنید. انسان ها بیشتر بر روی از دست دادن 
تمرکز می کنند مانند کمبود نور خورشید و اینکه نمی توانند وقت 
بیشتری را بیرون از منزل سپری کنند، بنابراین به این موضوع فکر کنید 
که در داخل منزل چه کارهایی را می توانید انجام بدهید. به جای فکر 
کردن به موضوعاتی مانند اینکه هوا سرد است و من درمنزل زندانی 
می شوم، سعی کنید داخل منزل را به عنوان مکانی دنج درنظر بگیرید. 
یکی از راه های انجام این کار تغییر محیط خانه با استفاده از یک پتو 
راحت وگرم یا بالش های رنگی است که از رنگ های پاییزی الهام گرفته 
باشند. بنابراین شما طرز فکر و محیطی را که باعث دلتنگیتان می شود، 

به روشی خاص تغییر می دهید. 

6. از متخصص کمک بگیرید
اگر بیش از حد احساس خستگی می کنید، باید به پزشک مراجعه کنید. 
نباید آنقدر تعلل کنید تا اوضاع روحی شما بدتر بشود. اگر احساس 
اضطراب و افسردگی می کنید، سریعاً برای بهبود روحیه خود دست 

به کار شوید. 

7. کمک بگیرید
اگر عالئم اختالل عاطفی فصلی )یا هر نوع بیماری روان( را تجربه 
می کنید، بدانید که هرگز تنها نیستید. بسیار مهم است که در مورد 
احساساتتان صحبت کنید و حتما به پزشک مراجعه کنید و به خاطر 
بسپارید: شما شایسته دریافت کمک هستید. از بیان مشکل روحی 
پیش آمده و صحبت کردن با خانواده و دوستان خود نه بترسید و نه 

خجالت بکشید. 

8. به دل طبیعت بروید
گذراندن وقت در طبیعت می تواند باعث افزایش فعالیت بدنی، کاهش 

اضطراب، تقویت خالقیت و بهبود رضایت از زندگی بشود. 
بیماری اس ای دی اغلب در فصل هایی فعال می شود که امکان رفتن به 

دل طبیعت کمتر است. روزها به طور قابل توجهی کوتاه تر 
و بسیار سردتر می شوند. اگر ساکن شهرهای 

صنعتی هستید، گذراندن وقت در طبیعت 
می تواند چالش برانگیزتر باشد. جالب 

توجه است که زندگی در شهر باعث 
افزایش خطر ابتال به بیماری روان 

از جمله اختالل عاطفی فصلی 
می شود، بنابراین برای افرادی 
هستند،  شهر  ساکن  که 
دل  در  وقت  گذراندن 
طبیعت از اهمیت بیشتری 

برخوردار است. 
نوعی فعالیت در فضای باز را 
انتخاب کنید تا در فصل های 

سرد از آن لذت ببرید مانند 
در  برف بازی  یا  پیاده روی 

زمستان. با فرزندانتان از منزل بیرون 
بروید و همراه هم تفریح کنید. آدم 

برفی بسازید، روی برف ها سر بخورید و... یا یک چالش خانوادگی 
در فضای باز را تدارک ببینید مانند قایم باشک. به تماشای غروب 
آفتاب بنشینید. سعی کنید آفتاب را در تمام ماه های پاییز و زمستان 
تماشا کنید. هنگام طلوع خورشید در اطراف منزل پیاده روی کنید. به 
گروه های تفریحی بپیوندید )گروه های محلی پیاده روی، باشگاه های 

طبیعت گردی و گروه های ورزش زمستانی(. 

9. درمان رفتارشناختی انجام بدهید
درمان رفتارشناختی احتماالً یکی از بهترین کارهایی است که برای 
سالمت روان خود باید انجام بدهید. سی بی تی تاثیر بسیار مثبتی در 

زندگی شما خواهد داشت. 
سی بی تی اساساً نوعی درمان است که به افراد کمک می کند طرز 
فکرشان را درباره مسائلی تغییر بدهند. چنین روشی 
برای افراد مبتال به اس ای دی می تواند به معنای 
به چالش کشیدن افکار منفی در مورد 
زمستان و تاریکی باشد. مطالعات نشان 
داده اند که این نوع درمان به همان 
اندازه نوردرمانی برای اختالل 
عاطفی فصلی کارآیی دارد. 
برای  می تواند  سی بی تی 
مبارزه با اس ای دی روش 
خیلی موثری باشد. تجربه 
جدیدی را امتحان کنید. 
یادگیری  برای  هیجان 
ورزش و مالقات با افراد 
برای  عالی  راهی  جدید 
است.  اس ای دی  با  مبارزه 
با شریک زندگی، دوستان و 
مهمتر از همه فرزندانتان به فعالیت 

و تفریح بپردازید.
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تغییراتدرفصل
میتواندباعث

ایجادتغییراتیدر
خلقوخوواضطراب
شود،بااینحال،
اضطرابپاییزیک
بیماریشناخته
شدهنیست.ما
معموالًدرمورد

اسایدییاهمان
اختاللعاطفیفصلی

صحبتمیکنیم.
روزهاکوتاهتر،

شبهاطوالنیتر،
هواسردترمیشود.

ممکناستاین
اضطرابازبازگشت
بهمدرسهوفشار

برایموفقیت
تحصیلیوموفقیت

اجتماعیناشی
شود.اضطرابپاییز
میتواندعاملابتال
بهاسایدیباشد


