
 

  

  تا شما به تعادل و آرامش برسید کمکی دارند نقش 
روانپزشک توسط  دارو بعنوان آخرین راهکارها و فقط 

تجویز می شود. چون مصرف خودسرانه آرام بخش ها 
بدون نظارت پزشکی زیان آور و یا اعتیادآور می تواند 

 باشد. 

 الگو های رفتاری  سازگار از اصل استفاده
  فعالیت های بدنی ترجیحا در منزل و دور از

 اجتماعات جهت رعایت  بهداشت 

  متناسب گوش دادن موسیقی های آرامبخش و شاد
 و بدون آلودگی صوتی  با الگوی فرهنگی قبلی خود

  توجه به معنویات نه انجام وسواس گونه مناسک 

  خواب به اندازه و کافی برخالف خواب آلودگی
 مداوم روزانه و دراز کشیدن زیاد و یا بیدار ماندن 

  تغذیه سالم  با مصرف بهداشتی میوه و سبزی در
 حد مقدورات 

  پرداختن به تفریحات سالم گذشته ، مطالعه ، طرح
 موضوعات سرگرمی با خانواده ، بازیهای خانگی 

  انجام کارهای عقب مانده درسی، تحصیلی ، نظافت
 و رسیدگی به وسایل و کتابخانه

  گلدان پرداختن به طبیعت در فضای خانه ولو با یک
  گل هم مفید است

 روانشناختی در  بحران مفید مهارت های 
کمک گرفتن یا بهتر این مهارت ها نیاز به آموزش انجام 

از فرد با تجربه یا مشاور  و مربی   دارد  که در فرصت  
فعلی میتوان  بصورت تلفنی یا مجازی از مراکز مرتبط  

نا  جهت بهتر با ستاد خدمات روانی اجتماعی بحران کرو
 کمک گرفت. ها توسط خودمان آنانجام شدن نتیجه  

 حمایتهای اجتماعی
در بحران کرونا حمایتهای اجتماعی در بر اقدام مهم مداخله 

در سطح جامعه  هداشتی اقالم ب اورده شدن نیازهای اولیه
 شعله های بحران است.. برای  خاموش کردن 

  حمایت روانی اصول 

همانطور که بعضی گیاهان شرایط بسیار  تاب آوری  اصل  

سخت جوی را  تحمل نموده وبه زندگی ادامه می دهند  ما 
انسانها هم  این ظرفیت را داریم که در مقابل سختیها دوام 
بیاوریم  بحران را از سر بگذرانیم اگرچه استعداد افراد برای 

 کهو کمک دیگران ی با تالش شماتاب اوری متفاوت است ول
 است ند قابل دست یابی شمای دلسوز

مفیدترین کسی که می تواند در بحران حاضر به   یادتان باشد
 شما کمک کند خودتان هستید. 

 اتحاد اجتماعی و تنها نبودن اصل 
یکان و خود اتحاد  با جامعه، نزدتقویت حس همدلیی در شما و

رفت  نی خودتان نیز کمک می کند. ابه آرامش روافرد مبتال 
 بستگان با توجه به احتمال آلودگی در اجتماعاتو آمد 

د اجتماعی خصوصا بستگان و اما از اتحا محدودیت دارد 
با تماس تلفنی یا  سایر  وسایل ارتباطی غافل نباید دوستان  

  شد.

 عدم نیاز عمومی به مشاوره اصل 
صورتی که       شی از این بال در  ضطراب و یاس نا در مقابله با ا
عالیم جدی  از دستتتت دادن توانایی انجام کارها یا احتمال         

خطرناک نباشتتتد و یا عالیمی مال اشتتتتها و خواب و عالیم 
نگیزه بیش از حد مختل نشتتتده باشتتتد نیاز به مشتتتاور و        ا

  هستادهای مشاوریا راد روانشناس یا روانپزشک نیست. این اف
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  روانشناختی مقابله کرونامهارت های 

 ویزه افراد جامعه  

 
 

 هموطن عزیز / همکار گرامی
 با سالم و آرزوی سالمتی  همه شما عزیزان  

این مرکز   مطالب ذیل توسط همکار روانپزشک 

برای حفظ  و ارتقاء سالمت روان شما تهیه شده  

 تا با تالش های از بحران کرونا  عبور کنیم.

عبارت از حادثه ای ناگوار و بزرگ   بحرانتعریف 

کنترل آن   مانند ابتال به ویروس  کروناست که

های بین المللی سازمان مستلزم کمک دیگران و

 صورت میگیرد بمرور زمان و

 
  



 

پاسخ مناسب گذشت وایاار است است   فرد مقابل ضعیف تر
 ودادن فرصتی برای جبران

همکار  و یا همسر انسان  ،برادر  ، دوست ،  مقابل همسطح فرد 
غیر رسمی غیر مستقیم ترجیحا با شوخی بنحوی پاسخ است  

 که  هم ما  پاسخ داده باشیم و هم وی  ناراحت نشود 

پاسخ  از شماست، رییس  یا مسئول تان است  قوی ترمقابل فرد 
مناسب تاخیر قابل مالحظه تا زمان وموقعیت مناسب است چون 

  .نتیجه ندهد  است ممکنفاصله  پاسخ بال

برای باال بردن آستانه  جایگزین استفاده از روش های

مطرح  وتغییر فضای تنش، نشستن ،خشم و پرخاشگری با ورزش 
شنیدن  آرام صحبت فرد مقابل ،کردن محترمانه و شنیدن 
برای مهر خشم  خوردن آب هم  ،موسیقی آرام  و ریالکسشن 

 کمک کننده است 

 و امیدبخش تکرار جمالت  سازگارهارت م
  :بگوییدتوی دلتان ناامیدی بامقابله در 
و مردم   همدلیو من تنها نیستم ولی   افتاده است که یاتفاق 

همه به نوعی تالش می کنند بگویید.بهبود اوضاع را تصور کنید 

 نکنیم و از طرفیفاجعه آمیزتر کرونا را   .پس آینده  روشن است

و احتمال را پائین منا امیدی  ایمنی .کنیمنکوچک فرض آنرا
  باال می بردابتالء را 

 
دفتر مشاوره سالمت روان  بیمارستان  رازی  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 

 مرحله سوم

، ن فرزند، مراسم شاد  دیگرتصور خاطرات زیبا مال تولد اولی
یا   رفتن به مسافرت به یاد ماندنی، برگشتن از زیارت والدین

درختان میوه  هوایی پاک  تصور حضور در جایی  زیبا  با
 ،نها را می بینید راشنیده  وآپرندگان  که آوازمالیم ونسیم 

روی چمن نرم که لمسش می کنید تکیه به درختی تناور 
را از درخت بر میگیرید  داده اید  نهر آبی نیز جاریست سیبی

طعم بیاد ماندنی اش را فراموش نخواهید کرد   در همه این 
 چشمتان بسته است ،ر زیبای ذهنی تصاویتصور  حاالت 

 چشمتان را باز کنید.از تصور  دقیقه  3-2بعد  و

آرامبخشی تان را بهم  طبعی دیگران با شوخدقت کنید 
 نزنند !

 مهارت مقابله با  اثرات خشم 
یجانی طبیعی انسان است  که برای حفظ بقا  خشم ه 

 ابراز میکند. اع از ارزشهای شخصی اش ودف

و اینکه مبنای معقولی دارد نیز مهم  کردن نحوه ابراز
است ممکن است دلیل قانع کننده داشته باشد ولی بصورت 

ابراز اعتماد به نفس پرخاش ابراز شودویا آنرا از روی ضعف 
 نکند  

افراد یا بیماری نیز نقش دارد اکار پاسخ ها  شخصیت قبلی
 به خشم  عصبی و یا نا پخته و تنشها را افزایش میدهد 

در پاسخ به محرک   تاخیر  فوری در حد چند ثانیه
ناخوشایند  ماال  در محل کار یا در جامعه ارتباط با 

جهت تحلیل موقعیت  عملکرد اشتباه یا ضعیف یک مسئول
 ونحوه پاسخ مناسب

متناسب با شخص وارد کننده   دفاعی مناسب رفتار
 استرس منجر به خشم

 

مهارت گفتگوی روانشناختی جهت تخلیه 

 هیجانی  
  با بیان احساسات و مشغولیت  های ذهنی مرتبط با کرونا با

 داخل خانواده   در تماس های  تلفنی  و مجازی یکدیگر  
  اصرار  اجبار و بدون هم بدهید حتی اجازه صحبت به کودک 

  صحبتبه آنان 
    احساس اگر هیجانات فرد بر انگیخته شد  با حس همدلی

 تنها نبودن  و  با تامل و درنگ با او همراهی کنید . 

  طبیعی بودن افکار واحساساتش را به او گوشزد کنید 

 مهارت آرامسازی  عضالنی تنفسی و ذهنی

مهارتی قابل انجام بصورت  فردی یا گروهی آرامسازی 
فردی انجام  ی،است  که با توجه به مسایل بهداشت

ومراحل دوم  دقیقه ای دارد  3-2میشود سه مرحله    
 مرحله  قبل افزوده میشوند وسوم به

 مرحله اول 
شامل شل کردن عضالت  کل بدن بصورت  مرحله به 

ثانیه شل  5کف پا تا مچ مرحله از پایین بدن تا به باال  
 5ثانیه بعدی زانوی تا  ران  5شود سپس  مچ پا تا زانو 

ثانیه سپس عضالت  ناحیه لگن وپشت و شکم شل شود  
عضالت  و آرام شود سپسقفسه سینه شل  بعدی ناحیه

بازوها وساعد و انگشتان دست  و عضالت گردن و 
عضالت چانه وصورت وسر  در مرحله بعد کامال شل 

  دقیقه طول میکشد 3-2میشود که جمعا 

 مرحله دوم 
با تنفس های آرام ، آهسته وعمیق بطوریکه عبور  

 وا از مجاری تنفسی بینی دهان وقفسه سینهجریان ه
شدن دقیقه  همراه شل 3تا  2له هم احساس شود این مرح

 .عضالت تداوم یابد
 



 


