
  در مقابله با ویروس کرونا تاب آوری
 دکتر اکرم دوستی مشاور دانشگاه گرمسار

 
بعضی افراد در مقابله با عوامل استرس زا منعطف ترند آیا تا بحال به ذهنتان رسیده که چرا 

 ولی برخی دیگر برای مقابله با استرس مشکل دارند؟

روانی بتوانند آن شرایط را به خوبی کنترل تاب آوری یعنی اینکه افراد در برخورد با فشارهای 

 کرده و کمترین آسیب و تنش را تجربه کنند.

 



 

ی آسیب های روانبه گفته ی کارشناسان انزوای افراد و دلهره و استرس در شرایط کنونی سبب 

و برهم زدن سالمت روان افراد جامعه می شود که بسیار خطرناک است. در شرایط همه گیری 

فراد باید یاد بگیرند که تاب آوری خود را افزایش داده و با کرونا و قرنطینه خانگی، اویروس 

 مشکالت بهتر مقابله کنند و در برابر آنها مقاومت کنند.

سرسختی و تاب آوری آموختنی است و با تمرین و آموزش میتوانیم تاب آوری خود را باال 

 ببریم.

 ویژگیهای افراد تاب آور

 ر کمتر بیمار شده و طول عمر بیشتری دارند.*افراد تاب آو

*افراد تاب آور می دانند که استرس و مشکالت امری طبیعی در زندگی است و نمی توان از 

 آنها اجتناب کرد بلکه می توان آنها را به نحوه ی درستی مدیریت کرد.

ارامد منفی و ناک *افراد تاب آور در برخورد با مشکالت، تفکر مثبت و سازگار را جایگزین تفکر

 می کنند.

 



 عوامل باال بردن تاب آوری

 *داشتن عزت نفس باال و باور داشتن توانمندی های خود در مقابله با مسائل، بسیار موثر است.

 *داشتن معنا و هدف در زندگی 

 *توسعه دادن ارتباطات و داشتن روابط عاطفی و اجتماعی محکم

 زندگی*انعطاف پذیری نسبت به تغییرات 

 *مراقبت از تغذیه و سالمتی خود

 *خوشبینی

 *ایجاد دلبستگی های مثبت، مشارکت در فعالیتهای سرگرم کننده سالم

 *تقویت معنویت 

 *امیدوار باقی ماندن

*آموختن از تجارب گذشته)اینکه چگونه در گذشته بر سختی ها غلبه کردید و شناسایی 

، و یادداشت آنها و استفاده از آنها به عنوان راهنماالگوهای رفتاری کارآمد و ناکارامد قبلی 

 بسیار موثر است(.

 *پویایی و فعال بودن)برنامه ریزی و حرکت برای انجام آنها(.

 



 


