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 91کنار آمدن با زندگی در دوران خانه ماندن و محدودیت مرتبط با همه گیری کووید

 گردآوری: دکتر اکرم دوستی مشاور دانشگاه گرمسار

  

        

  

، قرنطینه سازی را آغاز کرده اند. تاکید 91بسیاری از کشورها برای کاهش سرعت انتشار کووید

میگذارد بر جدا سازی و محدودیت های اجتماعی انجام شده اثرات بی شماری بر سالمت روان 

از جمله اختالالت هیجانی، افسردگی، استرس، مشکالت خواب، خلق پایین، اضطراب، خشم ، 

 و.... تحریک پذیری

این انزوای اجتماعی سبب بروز مشکالت سالمت روان برای افراد زیادی در جوامع خواهد شد از 

اینرو برای توانمندسازی افراد به منظور کنار آمدن با زندگی و مقابله با نیازهای روانشناختی 

 فرد شناسایی کرد.باید راهبردهای موثری متناسب با موقعیت و روحیه 

بهداشت جهانی دکتر تدروس ادهانوم و مشاوران یونیسف توصیه هایی برای دبیرکل سازمان 

حفظ سالمت جسم و روان خود و دیگران در شرایط سخت کم وبیش مشابه کنونی، ارائه داده 

 اند:

 مصرف غذاهای سالم و مغذی جهت حفظ سالمت و باال بردن سیستم ایمنی بدن 



 پرهیز از مصرف دخانیات و الکل 

 حداقل دقیقه03ت بدنی بصورت برنامه ریزی شده و روزانه بمدت ورزش و فعالی 

  متر با دیگران در صورت بیرون رفتن 0.3رعایت فاصله 

  سالم نگه داشتن ذهن در موقعیت بحران با حفظ ارتباط بصورت تلفنی یا مجازی 

 حمایت از همدیگر تا حد امکان و همدلی با دیگران 

  ،و...بازی کردن، آشپزی خواندن کتاب، گوش دادن به موسیقی 

 ....ایجاد سرگرمیهای تازه متناسب با امکانات مانند درست کردن پازل، آواز خواندن و 

 یادگیری مهارتهای جدید 

 آموزش آنالین 

  ،عدم دنبال کردن مدام اخبار و پیگیری اخبار مربوط به بیماری فقط از سایتهای رسمی

 بار 2یا  9روزی 

 نامه کارهای روزانهنظم دهی به ساعات خواب و بر 

  مدیتیشن و مراقبه 

 درست کردن دفتر شکرگزاری و ثبت روزانه حداقل سه مورد در آن 

  درست کردن لیست نگرانیها و یادداشت روزانه نگرانیها و فکر کردن به آنها در زمان

 خاصی از روز

 

 سازگاری

اینکه ما در این شرایط احساسات منفی زیادی از قبیل استرس، سردرگمی، ترس، خشم، 

اضطراب، افسردگی و... را تجربه کنیم بسیار طبیعی است. معموال چندین روز طول میکشد تا 

افراد با موقعیت جدید سازگار شوند و دانستن این امر بخودی خود مفید است و این اجازه را به 

بدانیم بتدریج وضعیت عادی تر میشود بنابراین ایجاد یک ساختارثابت روزانه به ما میدهد تا 

 کمک میکند.احساس کنترل و کاهش بالتکلیفی 

 تمرکز بر آنچه در کنترل شماست    



تی میتواند بر روی ما اثر بگذارد. همه ما به نوعی با خطرات به شیوه های متفاو بحران کرونا

ضررهای اجتماعی، اقتصادی و مشکالتی که در جنبه های مختلف واقعی این بیماری جدی که 

زندگی اجتماعی ما بوجود می آورد روبرو خواهیم شد. هنگام مواجهه با بحران به ناچار ترس و 

غرق شدن در نگرانی و نشخوارهای ذهنی درباره اضطراب را تجربه خواهیم کرد. در این شرایط 

ولی واقعیت این است تمرکز بر چیزهایی که خارج از آنچه در اختیار ما نیست، آسان است 

کنترل ماست فقط کارایی ما را کم میکند بنابراین الزم است فقط بر روی کارهایی که میتوانیم 

انجام میدهید. اصل کار همین است و  "اینجا و اکنون"انجام دهیم تمرکز کنیم یعنی آنچه 

که با شما زندگی میکنند ایجاد میکند. این این مساله تغییر بزرگی در وضعیت شما وکسانی 

اقدام شامل کنار آمدن با دنیای درونی)افکار و احساسات دشوارمان( و کنار آمدن با دنیای 

ر چشمگیری بر جامعه اطراف بیرونی )مشکالتی که هم اکنون با آن مواجهیم( میشود و تاثی

 شما میگذارد.

 شاید بپرسید چگونه این کار را انجام دهیم؟

*با تصدیق افکار و احساساتتان: به آرامی و مهربانی به افکار و حس هایی که دارید توجه کنید  

 و به آنها اجازه ی عبور بدهید و آنها را بپذیرید.

* به بدنتان توجه کنید: به آهستگی پاهایتان را روی زمین فشار دهید. کمر وستون فقرات 

آرامی باال ببرید. کششی به عضالت بازو و گردن خود شانه هایتان را به خود را صاف کنید. 

 بدهید. به آرامی نفس بکشید و به عبور هوا از ششهایتان دقت کنید.

*به آنچه انجام میدهید تمرکز داشته باشید و آگاه باشید کجایید و روی چه فعالیتی متمرکز 

 هستید.

 اقدام کردن متعهدانه

ر برابر کرونا میشود: دست شستن مکرر، ضدعفونی این اقدامات شامل رفتارهای محافظتی د

 وسایل و خریدها و سطوح، استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و...

 شما چه شیوه های ساده ای برای مراقبت از خود و دیگران انجام میدهید؟ 

 چه شیوه های حمایت گرانه و مهربانانه با دیگران دارید؟



 کاری یاری میدهید؟ آیا کسی رادرانجام تکالیف یا

 آیا تسکین دهنده برای افراد بیمار هستید؟

پرستاری و کمکهای پزشکی در دسترس را میتوانید برای فردی فراهم آیا در موارد جدی تر 

 کنید؟

از منابع حمایت پزشکی  یا روانشناختی، اورژانس، متخصصین سالمت برای کمک به دیگران 

 اطالع دارید؟

فکر کنید و بر روی آنها تمرکز کنید. ارزشهای خود را تعیین کنید مانند به پاسخ این سواالت 

شجاعت، ایثار، مهربانی و مراقبت گری. برای همیاری و ارتقای نیک زیستی چه کارهایی از 

جنس مراقبت گری و مهربانی انجام داده اید؟ کارهایی که بعد از عبور بحران وقتی به این 

 افتخار کنید. ودسالها مینگرید بتوانید به خ

 منابع:

(، کنار آمدن با زندگی در دوران انزوا 9011اسمیت، ناتان، برت، اما،ترجمه محمدصادق، عاطفه)

 .91و محدودیت مرتبط با همه گیری کووید

(، شفقت به خود 9011گرمر، کریستوفر، نف، کریستین، ترجمه اثباتی، مهرنوش، فیضی، علی)

 در مواجهه با ویروس کرونا.

(، مواجهه با ویروس کرونا، چگونه به 9011هریس، راس، ترجمه، اثباتی، مهرنوش، فیضی، علی)

 طور موثری به ویروس کرونا پاسخ دهیم؟.
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