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 جمعيو اضطراب ناامني آشکارساز احساس مسبب/ به مثابه عامل  کرونا ويروس
 يادداشتي از دکتر مسلم پرتو عضو هیئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 و مدير گروه پژوهشي بهداشت و تربیت بدني پژوهشکده تعلیم و تربیت

 نگرانيای از تجربه اضطراب و روند فزايندهافزايش شيوع آن، رو به  يروس به ايران و نرخو با ورود كرونا

رسد عوامل متعددی در بروز به نظر ميدر ميان بخشهای قابل توجهي از آحاد جامعه نمايان شده است. 

رسد گرفتار شدن در تفكر و نگاه به نظر ميسطح نسبتا باال و فراگيری از اضطراب در جامعه نقش دارد. 

افكار مبتني فاصله گرفتن از ، و "آنسازی اغراق و فاجعه"و  "دسازی رويداسادهانگاری و سهل"دو قطبي 

در اين . دارد شری، همچنان در تشديد نگراني و اضطراب جمعي نقواقعيتهای موجود در باره بيمابر 

، به عنوان اضطراب جمعي ايجاد شده در اثر شيوع بيماری های مدل شناختيفهمؤلای از نوشتار به بيان پاره

 .شودپرداخته ميای ، و راهكارها و اقدامات مقابلهيكي از وجوه روانشناختي اين پديده

، افكار كند كه با احساس تنشهيجاني توصيف مي"اضطراب را  ( 2020) آمريكاانجمن روانشناسي 

افراد مبتال به اختالالت  شود.تعريف مي "نگران كننده و تغييرات جسمي، مانند افزايش فشار خون

های تكرار شونده و مزاحم دارند. آنها ممكن است به خاطر نگراني از اضطرابي، معموالً افكار يا نگراني

اجتناب كنند. آنها همچنين ممكن است عالئم جسمي مانند تعريق، لرز،  خاصرخي شرايط و موقعيتهای ب

احساس دلهره بيش از حد، نگراني،  همراه با حمله اضطراب،سرگيجه يا ضربان قلب سريع داشته باشند. 

شود. با نزديک شدن به پريشاني يا ترس است. برای بسياری از افراد، حمله اضطراب به آرامي ايجاد مي

تواند تا حد زيادی متفاوت باشد و حمالت اضطراب مي زا ممكن است بدتر شود.يک رويداد استرس

دليل است كه بسياری از عالئم اضطراب برای همه اتفاق عالئم ممكن است بين افراد متفاوت باشد. به اين 

ساس ضعف يا اح عالئم شايع حمله اضطراب عبارتند از: توانند تغيير كنند.افتد و با گذشت زمان، مينمي

و  پريشاني، قراریبي، دلهره و نگراني، لرز يا گرگرفتگي ،تعريق دهان خشک، سرگيجه، تنگي نفس،

 (.2018هالند، ) بي حسي، و ترس، آشفتگي

 

 ؛ با تأکید بر شرايط شیوع کرونا ويروساضطرابيمدل شناختي در مشکالت 

 -كند كه يک خطر فيزيكي يا روانيكند و احساس ميدر اضطراب فرد دنيا را تهديدآميز تلقي مي

وجود اجتماعي تهديدكننده وجود دارد. فردی كه اضطراب دارد سه نوع خطا يا ويژگي سوء تعبير شناختي 

( پيامد خطر را نيز بيش 2كند؛ ( احتمال وقوع يک رويداد تهديدآميز را بيش از اندازه برآورد مي1دارد: 

كند. باورهای بنيادی معيوب مربوط ( توانايي خودش را در مقابله با خطر كم برآورد مي3كند؛ و برآورد مي
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دارد. زماني كه فرد درگير اضطراب  به خود و جهان نقش كليدی در برانگيختن ساختار ترس و اضطراب

 (.2019)استفان و همكراران،  شود، باورهای فرد درباره خودش و جهان تهديدآميز استفراگير و منتشر مي

آميز تلقي فاجعه ، واين باورهای تهديدآميز بيشتر ناظر بر پذيرش، كفايتمندی، مسئوليت فردی، كنترل

در ای ممكن است سياسي، و رسانه -رهای فرهنگي، اجتماعيبرخي متغي .كردن عالئم اضطراب هستند

توان به موارد تقويت نمايند. از مهمترين آنها مي كرونا ويروسدر مواجهه با تر اين باورها را سطح عمومي

 زير اشاره كرد:

پنهانكاری و در اثر و د، نندارشناخت كافي نسبت به شرايط موجود يک جامعه افراد وقتي كه 

احساس كنند. و تقويت زدگي و درماندگي ميرها شدگي و بهتاحساس  بيماری،در باره گويي تناقض

  ؛شانعدم پذيرش اهميت و ارزشمنديو برداشت عمومي نسبت به 

عدم برنامه بويژه در اثر و كارآمدی مسئوالن ذيربط؛  مندیكفايت ترديد درهنجار ذهني عمومي ناظر بر 

 ،رک وسايل و لوازم اوليه برای پيشگيری، ناهماهنگي بين بخشيريزی و مديريت حداقلي در تدا

شهرها، سردرگمي مسئوالن در اتخاذ تصميمات مناسب در مقايسه با نمونه های خارجي مانند قرنطينه 

 .و مدارسدولتي و تعطيلي مراكز 

 

  کرونا ويروسمداخله در بحران و مديريت ترس و اضطراب پیرامون 

( با هدف بررسي تأثير مداخله در بحران فردی 2006استاپلتون و همكاران )تحليل  -مطالعه فرا

بيماران پزشكي، نشان داد كه مداخله در بحران فردی، بيشترين تأثير را بر عالئم استرس پس از سانحه، و 

عالئم اضطراب گذاشته است. پاسخ به بحران ممكن است شامل تجربة دوباره عالئم، تهييج و برانگيختگي 

دسته  3دهند. اين فرط، و اجتناب باشد كه سه دسته عالئم اصلي استرس پس از سانحه را تشكيل ميم

اند )انجمن روانپزشكي عوامل، توسط دفترچه راهنمای تشخيصي و آماری اختالالت رواني مشخص شده

يک بيماری و عالوه بر اين، يک فرد ممكن است در يک بحران روانشناختي در مواجهه با  (.2015امريكا، 

تشخيص پزشكي، واكنشهای عاطفي و هيجاني از قبيل سطوح باالی اضطراب، اندوه و سوگ، شوک 

 (.2001هيجاني، ترس و وحشت، خشم و بي حسي را تجربه كند )رسيک، 

( الگوی جديدی از مداخله در بحران را برای اجرا در رويداد اخير شيوع 2019ژانگ و همكاران )

بكار بردند. اين الگوی جديد، كه در بيمارستان چين غربي طراحي شد، پزشكان، ، 19 -كرونا ويروس

هدف اساسي  اينترنتي تلفيق و يكپارچه نمودند.فرم روانپزشكان، روانشناسان، و مددكاران را در يک پلت

بايد پويا، و سازگار و متناسب با مراحل مختلف  اين گروه آن است كه مداخله در بحران روانشناختي
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در ، در بحران روانشناختيعنوان مثال، حين شيوع و پس از آن. بر اساس الگوی مداخله گيری باشد؛ بههمه

زمان تعريف شده است: الف( مداخله معطوف به ترس از بيماری، كه توسط مرحله شيوع دو فعاليت هم

شود؛ ب( مداخله برای كاهش دشواريها و مشكالت پزشک و با كمک و همكاری روانشناس اجرا مي

افرادی كه از شود. سازگاری و انطباق با بيماری و شرايط جديد، كه توسط روانشناسان اجتماعي اجرا مي

توسط  برند )مانند خشونت، اقدام به خودكشي، و ...( بايدمشكالت جدی و اساسي رواني رنج مي

روانپزشک اقدامات درماني الزم صورت گيرد. در دوره شيوع بيماری، يكپارچگي و هماهنگي سريع دولت 

تواند مديريت مؤثر بحرانهای روانشناختي را ارتقاء داده و آن را و اركان حاكميت و نيروهای اجتماعي مي

اد بخش مهم و اساسي مداخله شناسايي سريع مشكالت هيجاني و استرس افر به بيشترين ميزان برساند.

های خاصي تدارک شده است. های روانشناختي است. برای انجام اين كار و غربالگری افراد، پرسشنامه

گيری شيوع بيماری، حمايت روانشناختي اساسا بر بيماران قرنطينه شده و گروه پزشكان و كادر پس از همه

از خطر و  ريزی، و پيشگيریبيني، برنامهمدل پيش .(2019، ژانگ و همكارانشود )درماني متمركز مي

 است. آوری، يک الگوی كارآمد و مؤثر برای شناخت و مديريت آثار روانشناختي كادر درمانيافزايش تاب

   آوری در پاسخ به استرس مربوط به اين خطر خاص و بزرگ است.تاب بويژه مديريت خطر و

ای از افكار، احساسات شود، افراد ممكن است گسترهآشكار مي سكرونا ويرو از آنجا كه اطالعات در مورد

زدگي، احساس هراس يا وحشت، نگراني ،ضطراباترين آنها عبارتند از: را تجربه كنند. رايج و واكنشها

گيری اجتماعي، مشكل در تمركز و خوابيدن، خشم، هوشياری بيش از حد و درماندگي، بازداری يا كناره

كرونا  اگرچه(. 2020)دانشگاه خدمات سالمت تانگ، گوش به زنگ بودن نسبت به سالمتي و بدن 

شت عمومي در سراسر جهان بسيار يک موضوع بهداشتي است كه توسط دانشگاه و مسئوالن بهدا ويروس

ای د. راههاجازه ندهيد نگراني شما در مورد اين ويروس زندگي شما را كنترل كن، شودجدی گرفته مي

بسياری از آنها عناصر اساسي برای يک . ساده و مؤثر بسياری برای مديريت ترس و اضطراب وجود دارد

 . بهزيستي عاطفي و جسمي شما كمک كندتواند به بهبود پذيرش آنها مي. زندگي سالم هستند

 

 و اضطراب جمعيناامني احساس برای کاهش  مداخله ها و راهکارهای پیشنهادی

و روشهای ها لهه مداختوان بكه ب ندكمي نيست ددرص ،گروه هدف ترس و اضطراب كرونا ويروس

نگوييم عموم جامعه، از اين معه، اگر ازماني كه بخش قابل توجهي از جصرف بسنده نمود. روانشناختي 

روشها و اقدامات مقابله كارآمد با  ناگزيرتجربه مي كند،  ازا متاثر شده و اضطراب بااليي رشرايط آسيب

ای روانشناختي مانند وقتي با پديده. مستلزم اتخاذ رويكرد چندسطحي و چندوجهي است ،اين پديده
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يا تشديدكننده آن اساسا در سطحي فراتر از عوامل فردی  ،يا مسبب ،اضطراب جمعي، كه عوامل زمينه ساز

است، مواجه هستيم، مقابله با آن وضعيت و پديده با اتكاء صرف به عوامل فردی و روانشناختي توفيق 

 .قابل قبولي در پي نخواهد داشت

 اقدامات و راهكارهای پيشنهادی در سطح كالن

و نگرشهای مسئوالن ذيربط در سطح كالن  ادر ديدگاهه قابل توجه به نظر مي رسد نياز به تغييرات .1

رود اقدام از دولت انتظار مي. سياسي مشهود است -جامعه و مديريت فرهنگي، رسانه ای، و اجتماعي

رسد به نظر مي .ب و هراس جمعي در باره كروناويروس انجام دهدراعملي و اساسي برای كاهش اضط

 :دست كم دو كار اساسي انجام شدنيست

پايان دادن به محافظه كاری و بيان شفاف و صادقانه واقعيتهای موجود در زمينه ميزان شيوع و آمار الف( 

، كه شايد بخشي از اعتماد از دست رفته يا تضعيف مربوطه مبتاليان توسط نهاد و مسئول فني و تخصصي

 .و بازگرددشده عمومي به اخبار و آمارهای رسمي نهادهای مسئول ، دوباره ترميم شده 

پيشگيرانه در كنار اقدامات  تاكيد بر طراحي و اجرای سياستها و تدابير و برنامه های حفاظت كننده و ب(

ترين اقدام در اين زمينه، تامين اقالم و لوازم مورد نياز حداقلي برای پيشگيری از افزايش بديهي .درماني

 گيری بيماری و محافظت از شهروندان است. همهو نرخ شيوع 

پديدايي و بروز اضطراب و ترس غيرمنطقي و تشديد كننده  ساز و تسهيل كننده جهل و ناآگاهي زمينه. 2

اين وضعيت دشوار و بحراني، افزايش آگاهي نسبت مواجهه مؤثر با آن است. يكي از مهمترين مولفه های 

، و روند درمان آن است. هرگونه ین، و راههای محافظت و پيشگيرثر در شيوع آؤبه بيماری و عوامل م

و شعاری و فريبكارانه با اين پديده، هزينه های هنگفت و غيرقابل  یخطای فكری و مواجهه پارانوئيد

 .جبران در پي خواهد داشت

 

 فردو ده او راهکارهای پیشنهادی در سطح خانوای مداخلهاقدامات 

ها به اتخاذ رويكرد سودمند در پيگيری گزارش های آوری واقعيتجمع. آوريدواقعيت ها را بدست . 1

خواهيد يک منبع معتبری را پيدا كنيد كه به كند. برای اين منظور، شما ميخبری درباره ويروس كمک مي

و گزارشات و اخبار  "ستاد ملي مديريت بيماری كرونا"آن اعتماد كنيد. صفحه وب اختصاص داده شده به 

ها و توانيد از آژانسرا دارد. همچنين، مي كرونا ويروسسمي آن اطالعات مستند و فني مربوط به شيوع ر

 پايگاههای بهداشت عمومي محلي يا استاني، يا حتي پزشک خانواده خود اطالعات مفيدی بدست آوريد

 (. 2020)انجمن روانشناسي امريكا،
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تواند باعث ايجاد يک حس عادی ها، ميط با اين شبكه. به شبكه های اجتماعي وصل شويد. حفظ ارتبا2

های ارزشمندی را برای به اشتراک گذاشتن احساسات و تسكين و كاهش بودن شرايط بشود و رسانه

ايد، با دوستان و خانواده استرس فراهم كند. آزادانه اطالعات مفيدی را كه در وب سايتهای دولتي پيدا كرده

كند تا با اضطراب خود بطور مؤثر و كارآمد كنار اين امر به آنها كمک مي خود به اشتراک بگذاريد.

 (.2020بيايند)انجمن روانشناسي امريكا،

و يا به ، قراری و اضطراب را با كم كردن مدت زماني كه برای تماشا يا گوش دادن به اخبارنگراني و بي. 3 

يادتان باشد كه از  ،اگرچه مي خواهيد آگاه باشيد .كنترل و كم كنيد را هابررسي رسانهتأخير انداختن 

تماشای اخبار فاصله بگيريد و به چيزهايي توجه كنيد كه در زندگي شما مثبت است و چيزهايي كه شما بر 

  آنها كنترل داريد.

 ،كسي كه مبتال به سرفه يا تب است. خود در مورد ديگران توجه داشته باشيدو قضاوتهای به فرضيات . 4

ديگران در جامعه ما حائز اهميت  به برچسب زدنودآگاهي در عدم . ارتقاء خنداردكرونا ويروس  مالزو

 .است

. نفس عميق بكشيد و به خود يادآوری كنيد كه تعداد موارد مبتال به ويروس تاييد شده در ايران  بسيار 5

 به معنای اين نيست كه اين امر كم است. با وجود اينكه اخبار زيادی در اين زمينه وجود دارد، اما لزوماً

 (.2020تهديدی برای شما يا خانواده شما ايجاد مي كند )انجمن روانشناسي امريكا،

، با اطالعات صادقانه و كرونا ويروسبا فرزندان خود ارتباط برقرار كنيد. در مورد اخبار مربوط به . 6

توانند با متمركز ساختن فرزندان بر متناسب با سن كودكان بحث و گفتگو كنيد. همچنين والدين مي

شويق بچه ها و نوجوانان به درگير تهايشان، به كاهش اضطراب آنها كمک كنند. كارهای روزمره و برنامه

 ديگردرسي يا برنامه های متناسب و سودمند شدن با تكاليف درسي به طوری كه وقت شان با برنامهای 

كنند و روش مواجهه به ياد داشته باشيد كه كودكان رفتارها و هيجانات شما را با دقت مشاهده مي .پرشود

اختصاص  پذيرد.با رويدادها و مديريت احساسات و هيجاناتشان، بشدت از اين مشاهداتشان تأثير مي

كروناويروس و تاكيد بر قابل پيشگيری و درمان پذير بودن آن و  زمانهای مشخص برای گفتگو در باره

روشهای پيشگيری درمان آن، بويژه در مواردی كه برخي اعضای از خانواده سطح بااليي از ترس و 

 (.2020)انجمن روانشناسي امريكا، كننداب را تجربه ميراضط

ترس و اضطراب بااليي دارند، به صحبت تشويق عضو مضطرب خانواده، بويژه كودكان و نوجواناني كه . 7

تالش برای عادی سازی ميزان قابل توجهي از اضطراب در . كردن در باره افكار و بيان احساساتشان

 دنكنمنفي نشود كه  ردرگير اين افكامواجهه با شرايط اين چنيني؛ به طوری كه عضو مضطرب خانواده 
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مي دارد. يعني فرد مضطرب عالئم اضطراب و ترس را اتفاق عجيب و غريبي برايش افتاده و اوضاع وخي

 .تهديد كننده و فاجعه تلقي نكند

و درصورت امكان بر  -كافيزمان  اختصاصپرهيز از سرزنش يا تمسخر و تخفيف فرد مضطرب، و . 8

برای گفتگو در باره تجربه ترس يا اضطراب، پذيرش و حس كردن  -اساس يک جدول زماني مشخص

بازگو كردن آن، پذيرش افكار و تصاوير ذهني مرتبط با اضطراب، گفتگو در باره آنها،  اضطراب و ترس و

شناسايي افكار اغراق آميز و ارزيابيهای فاجعه آميز فرد مضطرب در . و بيان آنها به صورت جزئي و مفصل

بر اساس باره شدت ويرانگری و تهديد كروناويروس، و به چالش كشيدن آنها، يا به بحث گذاشتن آنها 

 .واقعيتهای مرتبط با ويروس

كه با استفاده ابزاری از احساسات  ،گراو خرافه جريانات علم گريز و خردستيز . اجتناب از افتادن در دام9

نتيجه قهری  ؛ كهپراكنند و سعي در خاموش كردن چراغ روشنگر عقل دارندشبه ديني خرافه بنياد، جهل مي

علم و نخواهد بود. بنا بر اين، با اتكاء به های سرد و فسرده و مضطرب اين جهل و تاريكي، چيزی جز جان

توان مقابله مؤثر با شرايط ميتفكر منطقي و مبتني بر واقعيت، و باورهای اصيل ديني و معنوی و آگاهي، 

 كنوني داشت. 

بيش از حد كنند ميافرادی كه احساس . بخواهيد، جستجو كنيد و كمک اضافي در صورت نياز به  .10

يا ساير واكنشهای هستند، طوالني سنگين و غم و اندوه  عصبي هستند، يا درگير اضطراب و تشويش و

بايد با يک ، گذاردطوالني مدت دارند كه بر عملكرد شغلي يا روابط بين فردی آنها تأثير منفي ميعاطفي 

، برای دريافت خدمات و در صورت نياز متخصص بهداشت رواني آموزش ديده و مجرب مشورت كنند

خدمات  روانشناسان و ساير ارائه دهندگان تر بهداشت رواني به مراكز درماني مراجعه نمايند.تخصصي

اين متخصصان با افراد  .توانند به افراد در مقابله با استرس شديد كمک كنندمي ،بهداشت روان مناسب

 نمايندكمک و بحران ی مديريت ناسازگاری كنند تا به آنها در يافتن راههای سازنده براهمكاری مي

 (. 2020)انجمن روانشناسي امريكا،

 


