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چکیده
بحران ویروس کرونا بهواسطۀ شیوع گستردۀ آن در تمام جهان شناختهشده است؛ درواقع میزان خسارت جانی
و روانی این ویروس توجه جهانیان را به خود جلب کرده است .عموماً افرادی که بحران را تجربه کردهاند
بعضی از عالئم روانشناختی بهوضوح در آنان دیده میشود؛ که در صورت عدم درمان در بلندمدت این
عالئم تأثیر جبرانناپذیری بر سالمت روانی افراد و جامعه میگذارد .در این مطالعه سعی بر شناسایی ابعاد
روانشناختی تحت تأثیر بحران ویروس کرونا بوده و راهکارهای مقابله و درمان را نیز بررسی میکند.

واژگان کلیدی :ویروس کرونا ،ابعاد روانشناختی ،شیوههای آموزشی

مقدمه
آسیبهای اجتماعی در هر جامعهای تهدیدکننده نظام اجتماعی تلقی میشود .بنیان هر جامعه
به همنوایی صحیح اعضایش با ارزشها و هنجارهای آن متکی است .اگر اعضای جامعه از
هنجارهای اجتماعی تخطی نمایند ،جامعه نمیتواند بهآسانی کارکردهای خود را انجام دهد،
بنابراین دچار بیسازمانی و بینظمی میشود (صادقیه ،اعظمی ،امانی و صدیق .)2004 ،یکی
از عواملی که بهعنوان تخطی از هنجار محسوب میشود ،مسئله چگونگی پذیرش بحرانها
است .بحران به حالت و شرایطی گفته میشود که باعث نابسامانی در اهداف و روال زندگی
شود (براک )2002 ،2از این منظر بحران نمایانگر شدت و اوج استرس است درواقع تراکم
استرس در گذشت زمان خود ،بحرانزا است .در حال حاضر بحرانی که در تمامی کشورها
 .1کارشناسی ارشد سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ایران (نویسنده مسئول)
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بهوضوح مشاهده میشود ،بحران مقابله با کووید  19است .همهگیری ویروس کرونا استرس
قابل مالحظهای را به جامعه تزریق کرده است .بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطالعاتی
وردمتر 1همهگیری بیماری کووید  19همچنان در بیشتر کشورهای جهان ادامه دارد و طبق
تازهترین آمارها شیوع این ویروس در بازه زمانی  5ماهِ پنج میلیون و  500هزار و  ۶94نفر در
جهان به این بیماری مبتال شده و  34۶هزار و  ۷2۶نفر نیز جان خود را ازدستدادهاند این
دادهها به تفکیک قارهها به گزارش سازمان جهانی بهداشت در شکل  1آمده است.

شکل  .1همهگیری بیماری کووید 1۹

همچنین تاکنون حدود دو میلیون و  302هزار و  91نفر از مبتالیان به این بیماری بهبود
پیداکردهاند .کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با توجه به شکل  2شیوع این ویروس
در بازه زمانی  3ماه بیش از  131هزار نفر مبتال و  ۷300نفر در اثر ابتال به ویروس کرونا جان
خود را ازدستدادهاند .ازآنجاکه هنوز راهکار قطعی جهت مقابله با این ویروس کشف نشده
پیشبینی میشود که در چند ماه آینده شیوع کووید  19در کل جهان چند برابر شده و بالطبع
پیامدهای اجتماعی ناشی از آن نیز جدیتر خواهد شد.

1. worldometer
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شکل  .2مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 1۹

با توجه به سرایت باالی این بیماری و شیوع پیدا کردن آن در بیشتر کشورها و اعالم
وضعیت اضطراری توسط سازمان بهداشت جهانی 1وخامت و فاجعهآمیز بودن این وضعیت
برای آحاد جامعه نمایان گشته و منجر به آسیبهای جامعهشناختی و روانشناختی قابل-
مالحظهای در کل جهان شده است .اینچنین بحرانها عواقب روانشناختی آسیبزایی در
جامعه از خود بهجایی میگذارند؛ بهعبارتدیگر تمامی کسانی که در معرض بحران آسیبزا
قرار میگیرند به درجاتی از آن متأثر میشوند (پارکر .)2013 ،2تأثیرات ناشی از بحران در
برخی از افراد بهسرعت حل و فصل شده و سازگاری مجدد به دست میآورند اما بهطور
معمول حداقل یک سوم آنان دچار واکنشهای نابهنجار میشوند (فورم .)2014 ،3در
خصوص افرادی که دچار بحران شدهاند ،یعنی بسیار ملموس مرگ را مشاهده کردهاند،
مانند شرایط کنونی همهگیری ویروس کرونا که درصد باالیی از افراد جامعه ازدستدادن
جان همنوعهای خود را دیدهاند و با توجه بهسرعت سرایت ویروس حتی خود را در چند
قدمی مرگ میبینند؛ مطالعات روانشناختی نشاندادند عموماً افرادی که بحران را تجربه
کردهاند همه یا بعضی از عالئم زیر در آنها به وجود خواهد آمد .عالئم فشار روانی و
فیزیولوژیکی (ترس ،هراس ،تنش و غیره) ،کرختی روانشناختی (تجربه حالت از هم
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گسستگی و پریشانی ،احساس بیکفایتی و درماندگی) ،اضطراب ،اختالل در تفکر
(انزواطلبی ،اشتغال ذهنی ،انکار واقعیات ،اجتناب از تفکر یا تکلم درباره بحران ،حقیقت
گریزی ،بیتوجهی و بیقیدی نسبت به امورات شخصی و زندگی ،پناه بردن به رؤیا و تخیل)
و افسردگی (اختالل خواب ،اختالل خوردن ،افکار مربوط به خودکشی ،وقوع مجدد آسیب،
گریههای غیرارادی) (المس19۷5 ،1؛ پارکر2013 ،؛ فورم.)2014 ،
تاکنون فقط درصد کمی از افراد مبتالبه ویروس کرونا به خدمات مشاورهای معتبر
دسترسی پیداکردهاند .ازآنجاکه قدرت سرایت این ویروس در نوع خودش بینظیر بوده و
در مدتزمان کمی شیوع آن در بیشتر کشورها مشاهده شد ،مشاوره برای کنترل چنین
وضعیتی ضروری هست .در طول عمر ویروس کرونا ،احتماالً طیف وسیعی از نیازها و
مشکالت جسمانی ،اجتماعی و روانشناختی تجربه میشوند این مشکالت ضرورتاً ثابت
نمیماند و بهطور فزایندهای جدیتر و کنترل آنها مشکلتر میشوند .تغییر ماهیت این نیازها،
انواع فشارهای روانشناختی و هیجانی را به افراد مبتال و به اطرافیان نزدیک آنها تحمیل
میکند .مشاوره میتواند به اینگونه افراد ،خانوادهها و بهنوبه خود به جوامع کمک نماید تا
با این مشکالت مقابله کنند .همچنین حمایت موردنیاز برای تغییر در رفتار پرخطر و حفظ
تغییرات ایجادشده را فراهم میکند .اطالع و آگاهی به تنهائی برای افزایش سازگاری افراد
در برابر تغییر کافی نیست بلکه اقدامات عملی مانند مشاوره نیز الزم است .در طی فرآیند
مشاوره ،مراجع میتواند به راهکارهای جدید و احتماالً متفاوت دست یابد و به ارتباطات
اجتماعی آبرومند سالم دسترسی پیدا کرده و همچنین تغییرات رفتاری ناشی از مشاوره
میتواند مانع ابتال فرد به ویروس یا انتقال آن به دیگران شود.

روش
این مطالعه شامل تحقیقات انجام شده در فاصله زمانی سالهای  198۶تا  2019است .بهمنظور
یافتن مطالعات و منابع مرتبط با اختالالت روانشناختی ناشی از بحران و راهکارهای مقابله با
آن از پایگاههای اطالعاتی موجود شامل موتورهای جستجوگر مگیران ،2گوگل اسکوالر،3
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اسکوپوس ،1نورومگز ،2ساینس دایرکت ،3اس آی دی ،4ایران مداکس ،5مدالین ۶و پابمد
استفاده شد .همچنین از کلیدواژه روانشناسی بحران ،8شایعه ،9اختالل وسواس فکری-
عملی ،10اختالل ساختگی ،11اختالل سوگ ،12اختالل نشانه جسمانی ،13اختالل سازگاری،14
استرس ،15استرس حاد ،1۶اختالل اضطراب فراگیر 1۷و مشاوره در بحران 18جهت جستجوی
منابع استفاده شد .کلیدواژههای مدنظر که بهصورت مستقل یا در ترکیب باهم به کار رفتند.
استراتژی مطالعه مروری حاضر ،بر اساس بررسی مقاالت مرتبط با عنوان مطالعه است که
معیارهای ورود را نیز داشته باشند .در این مطالعه تنها از مقاالتی که به زبان انگلیسی
نوشتهشده باشند و در نشریات معتبر علمی به چاپ رسیده باشند ،استفادهشده است.
شایعه :شایعه و اطالعات ضدونقیض زیادی درباره ویروس کرونا در جامعه خصوصاً
در فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشود ،بیشتر این شایعات در مورد نحوه انتشار
ویروس ،چگونه در امان ماندن ،چگونه مبتال شدن و چگونگی درمان این ویروس است؛ که
نهتنها منجر به مهار آن نمیشود بلکه باعث مغشوش کردن ذهن آحاد جامعه شده و زمینۀِ
بروز بسیاری از اختالالت روانی را ایجاد میکند .شایعه 19در برابر دیگر آسیبهای اجتماعی
از قدرت تخریب بیشتری برخوردار است .بدبینی افراد به یکدیگر ،بیاعتمادی مردم به
مسئوالن ،رکود اقتصادی ،احساس ناامنی ،یأس و ناامیدی ،زمینهسازی برای دخالت
1. Scopus
2. noormags
3. Sciencedirect
4. SID
5. IranMedex
6. Medline
7. Pubmed
8. Crisis Psychology
9. Rumor
10. Obsessive-compulsive disorder
11. Factitious Disorders
12. Grief Disorder
13. Somatic Symptom Disorder
14. Adjustment disorder
15. stress
16. Acute stress
17. Generalized Anxiety Disorder
18. Crisis counseling
19. Rumor
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بیگانگان ،تحریم اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و غیره ،تنها بخشی از آسیبهایی است که شایعه
بر پیکر اجتماع فرود میآورد .به عبارتی شایعهپراکنی یک مسئله اجتماعی و روانی با ابعادی
گسترده است که در وضعیت بحرانی حالتی بهمراتب حادتر به خود میگیرد .درواقع در هر
برهه از زمان که اجتماع با مشکل و فشار روبرو شود گزارشهای نادرست حالتی زهرآگین
پیدا میکنند (نون و دلبریج .)1993 ،1شایعه گفتمانهایی است غیررسمی و نامعتبر که در
چند مرحله در چارچوب نظام ارتباطی ساخته میشود و در هر مرحله اطالعات دستبهدست
میشود به همین دلیل بیشتر اوقات تحریفاتی در آنها صورت میگیرد (بوکنر .)19۶5 ،2بنا
به نظر برخی از صاحبنظران (آلپورت و پستمن )194۷ ،شایعه در بین افرادی شکل میگیرد
که هیچ شواهد معتبری برای حمایت از ادعایشان ندارند ،درواقع شایعه محصول دو عامل
است )1 :عالقه جامعه به موضوع یا اهمیت داشتن آن (برای گوینده یا شنونده)  )2میزان ابهام
موضوع (احتمال وجود یک یا چند تعبیر از یک موضوع) و نقد اطالعرسانی صحیح در
جامعه (آلپورت و پستمن194۷ ،؛ ترجمه دبستانی.)13۷2 ،
زمانی که میزان قابلتوجهی از اقشار مختلف جامعه در زندگی فردی و حیات اجتماعی
خود به دالیل گوناگون ازجمله فشارهای روانی ،اجتماعی و ناامنی سیاسی  -اقتصادی همواره
بهطورجدی نگران و مضطرب باشند ،زمینۀِ شیوع و انتشار شایعات فراهم میشود (باکنر،3
 .)19۶5در حقیقت شایعه با ناامنی و اضطراب بهگونهای همراه است که هرقدر عدم امنیت
روانی و اضطراب در میان مردم فزونی یابد ،به همان میزان شایعات بیشتر منتشر میشود .لذا
وضعیت کنونی درگیری افراد جامعه با بحران ناشی از ویروس کرونا زمینه زیادی را برای
پرورش شایعهها فراهم میکند .شایعات در رابطه با حادثه یا حقیقتی نگرانکننده ساخته می-
شود ،بعضی از شایعات بهمرورزمان شکلگرفته و در اثر دستبهدست شدنها و به
موضوعات خاص تبدیل میگردند (مارک ،وادینگتن و فلچر .)2005 ،4در جریان تبادلنظر
مکرر ،افراد گروه سعی میکنند که پاسخ معما را با کنار یکدیگر قرار دادن قطعههایی از
اطالعات کشف کنند .هرچه مقدار اطالعات کمتر باشد ،نقش ذهن ناخودآگاه گروه در
تفسیر واقعه بیشتر میشود و هر چه مقدار اطالعات بیشتر میشود ،تفسیر آنان به حقیقت
1. Noon & Delbridge
2. Buckner
3. Buckner
4. Mark, Waddington. & Fletcher
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نزدیکتر میگردد (چو ،تاین و یان .)2015 ،1افرادی که خواسته یا ناخواسته در رابطه با
ویروس کرونا شایعهسازی میکنند و یا اینکه از روی عدم آگاهی شایعات را ترویج میدهند
منجر به تزریق بدبینی به جامعه ،افزایش نگرانی و اضطراب در مردم ،ایجاد فضای ناسالم
اجتماعی ،گسترش بیاعتمادی ،ناامنی و هراس میشود.
استرس :میتوان استنباط کرد که هرگونه تهدیدی برای بدن عالوه بر تأثیرات خاص
آن ،پاسخ فراگیر به استرس فعال میکند .استرس پاسخ نامشخص بدن به هرگونه فشاری
است که بر آن وارد شود .استرس در مرحله مقدماتی که هشدار نامیده میشود ،با افزایش
فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک مشخص میشود که بدن را برای فعالیت اضطراری کوتاه
مدت آماده میکند .در طول مرحله دوم ،یعنی مرحله مقاومت ،پاسخ سمپاتیک کاهش
مییابد و قشر غده فوقکلیوی کورتیزول و هورمونهای دیگری را ترشح میکند که بدن را
قادر میسازد هوشیاری طوالنی را حفظ کند و با عفونتها مبارزه نماید و زخمها را التیام
بخشد .بعد از استرس شدید و طوالنی مدت بدن وارد مرحله سوم ،فرسودگی میشود .در
این مرحله ،فرد خسته ،نافعال و آسیبپذیر است ،زیرا سیستم عصبی و سیستم ایمنی دیگر
برای تحمل کردن پاسخهای تشدید شده خودشان انرژی ندارند (ساپولسکی.)1992 ،2
استرس ،تجربه آسیبرسانی است که میتواند سبب بروز بیماریهای جسمی و روانی
شود (سابو و هنریچی .)2014 ،3بیماریهای مرتبط با استرس و مشکالت روانپزشکی در
جوامع صنعتی نوین شایع هستند که علت آنها احتماالً تغییرات در نوع استرسهایی است
که با آنها روبرو هستیم .به قول رابرت ساپولسکی ( ،)1998اجداد ما مدتها پیش با
چالشهای مرگ وزندگی زیادی روبرو بودند ،اما بحرانهای امروزی ،مانند پیشرفت کردن
در شغل ،پرداخت اقساط وام و بحرانهای ناشی از خطای انسانی طوالنیتر هستند .پاسخ بدن
به استرس میتواند در کوتاهمدت مفید است اما پاسخ به استرس در طوالنیمدت بدن را
تحلیل میبرد (کاالت201۶ ،4؛ گروئر و داویس.)200۶ ،5

1. Chou, Tian & Yin
2. Sapolsky
3. Szabo & Hennerici
4. Kalat
5. Groer & Davis
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شماری از پژوهشگران کورتیزول را «هورمون استرس» مینامند و از ارزیابی سطح
کورتیزول بهعنوان شاخصی برای میزان استرس اخیر فرد استفاده میکنند (برمر 1و همکاران،
 .)2003کورتیزول به بدن کمک میکند انرژی خود را برای مقابله کردن با موقعیتهای
دشوار بسیج کند ،ولی این تأثیر به مقدار آن بستگی دارد .برای مثال ،سطح متوسط کورتیزول
توجه و تشکیل حافظه را بهبود میبخشد و سطح باالتر یا پایینتر ،آنها را مختل میکند
(هولبرت و مویس .)201۶ ،2افزایش موقتی کورتیزول ،فعالیت سیستم ایمنی را افزایش داده
و به آن کمک میکند که با بیماریها مبارزه کند ،ولی افزایش طوالنی مدت سطح
کورتیزول فعالیت ایمنی را مختل میکند .به عبارتی دیگر افزایش طوالنیمدت کورتیزول،
انرژی را به سمت باال بردن قند خون و سوختوساز هدایت میکند بنابراین انرژی الزم برای
ساختن پروتئینها ،ازجمله پروتئینهای سیستم ایمنی را کاهش میدهد (کاالت .)2015 ،با
توجه به اینکه تهدید سالمت جانی کووید  19بلندمدت است چراکه از ابتدای شیوع این
ویروس در ایران (اسفند  )1398سه ماه گذشته و هنوز راهحل قطعی جهت مهار آن کشف
نشده است؛ درنتیجه فشارهای روانی استرس ،وارد مرحله سوم یعنی فرسودگی شده است و
با توجه به اینکه تنها سالح بدن جهت مقابله با کووید  19سیستمی ایمنی آن است و اگر فرد
طوالنیمدت با استرس ناشی از این ویروس مواجه شود سیستم ایمنی بدن آسیبپذیر میشود
و احتمال از دست دادن افرادی که به این ویروس مبتال هستند چند برابر میشود.
اختالل سازگاری :یکیدیگر از اختالالت روانشناختی مرتبط با استرس ناشی از
شیوع ویروس کرونا که تخریب قابلمالحظه در کارکردهای اجتماعی ،شغلی یا سایر
4
حوزههای مهم کارکردی به بار میآورد اختالل سازگاری 3است .مرکر ،اینسل وکلنر
( )200۷برای مفهومسازی اختالل سازگاری ،سندرم پاسخ استرس را پیشنهاد دادهاند .این
اختالل زمانی روی میدهد که فرد نمیتواند با یک رویداد استرسزا یا تروماتیک یا چند
رویداد استرسزای همزمان سازگار شود (کیسی .)2009 ،5درواقع رویدادهای استرسزای

1. Bremer
2. Hulbert & Moisa
3. adjustment disorder
4. Maercker, Einsle & Köllner
5. Casey
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زندگی مانند تهدید جانی ،جراحت و استرس زیاد فیزیکی و روانی همانند وضعیت کنونی
مقابله با ویروس کرونا میتواند منجر به این اختالل بشود.
پایکل ،پروسف و اوهلن هوث )19۷1( 1عوامل استرسزایی که منجر به ظهور اختالل
سازگاری میشوند را به دودسته خوشایند  -ناخوشایند( 2مانند پیشرفت شغلی ،بیماری) و
آغاز -پایان( 3مانند ازدواج ،مرگ عزیزان) تقسیم کرد .مالک تشخیصی این اختالل ایجاد
عالئم هیجانی یا رفتاری در پاسخ به عامل (عوامل) مشخص استرس که ظرف مدت سه ماه
از بروز این عامل (عوامل) رخداده باشد (گالیزمر ،رومپل ،بررولر ،هینز و مایرکر.)2015 ،4
ویراست یازدهم طبقهبندی بینالمللی بیماریها 5مالکها فیزیکی و ذهنی همراه با اختالل
سازگاری که معموالً هنگام یا بالفاصله پس از رویداد استرسزا بروز مییابند را بیان کرده
است ،این مالکها شامل :مانند بیخوابی ،تنشعضالنی ،خستگیروانی (مثل گریه کردن)،
افکار خودکشی ،از دست دادن عزتنفس (گالیزمر ،رومپل ،بررولر ،هینز و مایرکر)2015 ،
اشتغال با محرک تنشزا شامل افکار عودکننده و تنشزا یا نشخوار درباره حادثه استرسزا
و شکست در انطباق (لوونی و گاندرسن.)19۷8 ،۶
اغلب بزرگساالن ،عالئم اختالل سازگاری را بهصورت واکنش هیجانی تجربه میکنند
درحالیکه در کودکان و نوجوانان این عالئم بهصورت واکنش فیزیکی و پرخاشگری نمود
پیدا میکنند (پایکل ،پروسف و اوهلن هوث .)19۷1 ،اگرچه شیوع یک اختالل میتواند
تحت تأثیر عملکرد گروه مطالعه و شیوه ارزیابی مورداستفاده قرار داشته باشد ،ولی طبق
تحقیقات منتشرشده در ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،۷اختالل
سازگاری با آماری نزدیک به  50درصد در مراکز مشاوره و بیمارستان روانی ،از شایعترین
تشخیصها است .درواقع اختالل سازگاری هفتمین طبقه تشخیصی رایج در مراقبتهای
روانپزشکی محسوب میشود (رید ،کوریا ،اسپارزا ،ساکسنا و ماژ.)2011 ،8

1. Paykel, Prusoff & Uhlenhuth
2. pleasant-unpleasant
3. onset-end
4. Glaesmer, Romppel, Brähler, Hinz & Maercker
5. international classification of diseases-11
6. Looney & Gunderson
7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
8. Reed, Correia, Esparza, Saxena & Maj
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اختالل استرس حاد :استرس حاد درنتیجۀ یک رویداد تروماتیک به وجود میآید
که در آن فرد بهعنوان قربانی یا شاهد ترس ،استرس یا درد بسیار شدیدِ ناراحت کننده یا
غیره منتظرهای را تجربه میکند (دیل و گولدبرگ .)2004 ،1امروزه بهواسطۀ اینکه  ۷100نفر
در ایران به دلیل ابتال به کووید  19جان خود را ازدستداده و  131هزار نفر به این ویروس
مبتال شدهاند؛ بیشتر افراد جامعه شاهد مرگ و فاجعه ناشی از این ویروس بودهاند .درواقع
میتوان گفت زمینۀ ابتال به اختالل استرس حاد فراهمشده است .این اختالل شامل عالئمی
چون یادآوری مکرر رویدادهای ناراحتکنندۀ مربوط به سانحه ،اجتناب مداوم از یادآوری
سانحه و فرد بهطور خودبهخود با دیدن یا شنیدن محرکهای مختلف به یاد خاطراتی از
رویداد تروماتیک میافتد (استوارت و الریا .)2005 ،2عالئم استرس حاد ظرف یک ماه
بهبود مییابند و اگر بیشتر از این مدت به طول بینجامد ،اختالل جدیدی به نام استرس پس
از سانحه (استرس پس از آسیب) تظاهر میکند .این اختالل ازنظر عالئم مشابه استرس حاد
است .تفاوت این دو اختالل ،در زمان بروز است بهطوریکه استرسحاد از استرس پس از
سانحه زودتر شروع میشود (رویز2000 ،3؛ میرزایی ،خدایی و محمد.)200۷ ،4
شروع واکنش استرس حاد با عملیات فیزیولوژیک خاصی در سیستم عصبی سمپاتیک
همراه است که شروع آنها در آدرنالین و نور آدرنالین دو هورمون غدههای آدرنال باعث
میشود این دو هورمون با سرعت بخشیدن به تپش قلب و تنفس و با تنگ کردن رگها
باعث تسهیل واکنشهای فیزیکی میشوند .فراوانی این هورمونها باعث تسهیل رفتارهای
خودجوش و ناخودآگاهانه میشود که فرد را به جنگ یا گریز وادار میسازد (یاریبیگی،
پناهی ،صحرائی ،جانستون و صاحبکار .)201۷ ،5چنانچه تداوم استرس بیش از توان فرد باشد
و فرصت ریکاوری و بازگشت به شرایط آرامش وجود نداشته باشد ،این تغییرات به سمت
افزایش بروز خطرات قلبی-عروقی و متابولیکی ،اختالل در حافظه ،قدرت تحلیل و کاهش
توجه پیش میرود (لوپین ،ماهو ،فیکو و شرامک.)200۷ ،۶

1. Diehl & Goldberg
2. Stuart & Laraia
3. Ruiz
4. Mirzaei, Khodaei & Mohammad
5. Yaribeygi, Panahi, Sahraei, Johnston & Sahebkar
6. Lupien, Maheu, Tu, Fiocco & Schramek
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اختالل وسواس فکری-عملی :رفتارهای تکراری (دست شستن ،وارسی کردن،
منظم کردن) و اعمال ذهنی مثل دعا خواندن ،شمارش و عبارتهای تکراری الگویِ رفتاری
شایعی است که امروزه بهواسطۀ کووید  19در میان آحاد افراد جامعه دیده میشود اینگونه
رفتارها بهظاهر آسیبرسان نبوده چرا که جهت پیشگیری از ابتال به کووید  19انجام میشود،
اما اگر الگوی رفتاری یا الگوی تفکری فرد بایستی طبق مقرراتی از قبل تعیینشده و با
قاطعیت اجرا شوند و فرد وادار به انجام شدن آن باشد جنبه مرضی پیداکرده و فرد به اختالل
وسواس فکری-عملی تشخیص داده میشود .برحسب راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی ،برای تشخیص اختالل وسواس فکری  -عملی ،فرد باید افکار و یا اعمال
وسواسی داشته باشد .برای اینکه فکر ،تصویر ذهنی یا تکانهای بهعنوان فکر وسواسی توصیف
شود ،میبایست مقاوم ،مزاحم ،نامناسب و ناراحتکننده باشد؛ این افکار مجزا از نگرانیهای
مربوط به مسائل روزمره باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،هدف وسواسعملی
پنهان یا آشکار ،تسکین پریشانی است که به ظاهر از وقوع برخی پیامدهای ترسناک
پیشبینیشده جلوگیری میکند .بهطورکلی افکار وسواسی باعث اضطراب میشوند،
درحالیکه عمل وسواسی مربوط به آن ،برای کاهش اضطراب انجام میشود؛ الزم به ذکر
است که عمل وسواسی برای کسب لذت انجام نمیشود و همیشه منجر به کاهش اضطراب
نمیشود (پیاسنتینی و النگلی2004 ،1؛ انعامی علمداری.)1390 ،
شایعترین و شناختهشدهترین شکل بالینی اعمال مربوط به اختالل وسواس فکری-عملی،
وسواس آلودگی است .با توجه به وضعیت کنونی و تشویق مداوم ارگانهای بهداشتی در
کل جهان نسبت به رعایت بهداشت و شستشوی مکرر جهت جلوگیری از ابتال به کووید 19
زمینه را برای ابتال افراد به وسواس آلودگی فراهم میآورد .منبع آلودگی در این نوع وسواس
غالباً چیزی است که اجتناب از آن غیرممکن است .بیماران مبتالبه وسواس آلودگی معموالً
معتقدند که آلودگی با یک تماس جزئی از یک شیء به شیء دیگر و از فردی به فردی
دیگر منتقل میشود (پنزل .)2000 ،2ازاینرو این افراد جهت مقابله به کووید  19زندگی
اجتماعی بسیار منزوی را انتخاب کرده و در اثر شستشوی بیشازحد بدن با شویندهها دچار
بیماریهای پوستی و حتی در اثر سم مواد ضدعفونی کنند دچار مسمومیت تنفسی میشوند.
1. Piacentini & Langley
2. Penzel
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دومین گروه عمده اختالل وسواس فکری-عملی را عالئم وارسی تشکیل میدهند .این
بیماران گرفتار مراسم و تشریفات وسواس وارسی هستند و نگرانیهای مداومی دربارۀ وقوع
یک حادثه ناخوشایند دارند؛ که به دلیل غفلت یا کوتاهی این افراد در وارسی کامل امور
رخ میدهد (پاوت و دینر .)2009 ،1الگوی شایع افراد وسواسی ،افکار مزاحم بدون اعمال
وسواسی است .وسواسهای فکری افکار ،تکانهها ،تصاویر ذهنی و یا آمیزهای از آنهاست
که ناخواسته و مزاحم تلقی شده و در مقابل آنها مقاومت میشود (دهقانی .)1394 ،یکی از
مهمترین ویژگیهای افکار وسواسی ،ماهیت مزاحم 2آنهاست (پارکینسون و را چمن،3
 .)1981به این معنا که افکار ،تصورات ،یا تکانههای مداوم به شیوهای ناخواسته وارد
هوشیاری میشوند و برخالف میل فرد رخ میدهند .وقوع افکار وسواسی ،با تسخیر منابع
4

توجه ،مانع از فعالیتهای جاری فرد میشود (پارکینسون و راچمن .)1981 ،مقاومت ذهنی
یکی دیگر از نشانههای افکار وسواسی است .فرد احساس میکند مجبور است با فکر
وسواسی مقابله کند تا از طریق راهبردهای مختلف کنترل مانند اطمینان طلبی ،اجتناب،

دلیلتراشی ،حواس ۔ پرتی ،آیینهای وسواسی و خنثیسازی ،جلوی تسلط هشیارانه آن را
بگیرد (کالرک .)2004 ،لذا با توجه به واگیر بودن کووید  19و انتقال این ویروس از یک
فرد ناقل به خانواده که نهایتا میتواند منجر به از دست دادن یکی از اعضا شود؛ به همین دلیل
فرد نگران است که مبادا بهواسطۀ غفلت وی به نزدیکان آسیب وارد شود این فکر وسواسی
بهصورت مزاحم و ناخواسته ذهن افراد را درگیر میکند.

اختالل اضطراب فراگیر :بر اساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی (انجمن روانشناسی آمریکا .)2013 ،5اختالل اضطراب فراگیر ۶بهواسطۀ نگرانی و
اضطراب بیشازحد فرد دربارۀ رویدادهای آینده و دشواری در کنترل نگرانی و همچنین
شکایتهای روانشناختی و جسمانی مختلف ازجمله تنش عضالنی ،بیقراری خستگی،
مشکالت تمرکز ،تحریکپذیری و مشکالت خواب مشخص میشود .نگرانی این افراد تا
زمانی ادامه مییابد که تشخیص دهند قادر به مقابلۀ مؤثر با خطر پیشبینیشده هستند (ولز و
1. Pavot & Diener
2. Intrusive quality
3. Parkinson & Rachman
4. Subjective resistance
5. American Psychiatric Association
6. Generalized Anxiety Disorder
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همکاران2012 ،؛ ولز و کاتر .)1999 ،1مدل فراشناختی اختالل اضطراب فراگیر بر این اصل
استوار است که باورهای فراشناختی ،ارزیابیهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر جزو
عوامل اصلی ایجاد و تداوم این اختالل هستند (ولز و کاتر .)1999 ،اختالل اضطراب فراگیر
بهنگام فعال شدن باورهای منفی در مورد نگرانی ایجاد میشود .باورهای منفی شامل این
باورها هستند که نگرانی کنترل-ناپذیر است و برای جسم ،روان یا کارکردهای روانی
اجتماعی آسیبزا یا خطرناکاند .بهعبارتدیگر ،افراد میترسند که نگرانی به از دست دادن
کنترل ذهن ،دیوانه شدن یا آسیب به بدن آنها منجر شود (ولز و همکاران2012 ،؛ ولز و
کاتر.)1999 ،
شیوع یکسالۀ آن در جمعیت  5۶-18سال ایران  5/2درصد گزارششده است (شریفی
و همکاران .)2015 ،عوامل خطرساز متعددی در ایجاد اختالل اضطراب فراگیر دخیلاند.
عاملهای  )1زیستشناختی )2 ،شناختی )3 ،رفتاری )4 ،هیجانی )5 ،بین فردی  )۶عصب-
زیستشناختی در ایجاد این اختالل دخیلاند .این عوامل نمودهای متعددی دارند مانند
بازداری رفتاری ،عاطفۀ منفی ،اجتناب از آسیب ،رویدادهای منفی زندگی ،شرایط پراسترس
مثل فقر ،اسکان نامناسب ،پیشداوری ،تبعیض ،سابقۀ مشکالت روانی والدین ،بدرفتاری،
فقدان یا جدایی طی دوران کودکی ،رضایت کم از زندگی ،الگوبرداری و مهارتهای بین
فردی ضعیف ،ازجمله عوامل خطرساز این اختالل محسوب میشوند که در ابتال به اختالل
اضطراب فراگیر سهم داشته باشد (انجمن روانشناسی آمریکا2013 ،2؛ بهار ،دی مارکو،
هکلر ،مالمان و استیپلز .)2009 ،3اختالل اضطراب فراگیر سیر طبیعی آن مزمن و نوسان دار
است (نیومن ،لرا ،اریکسون ،پرزورسکی و کاستونگوی)2013 ،4؛ و در صورت درمان نشدن
احتمال ابتال به اختاللهای ثانویۀ بعدی ازجمله اختالل افسردگی عمده باال است (ون
درههایدن ،موریس و وان در مولن .)2012 ،5در اختالل اضطراب فراگیر سطح اضطراب و
رنج باال میرود و قدرت تفکر پایین میآید ،آنگاه فرد کوچکترین مشکل را به شدیدترین

1. Wells & Carter
2. American Psychiatric Association
3. Behar, DiMarco, Hekler, Mohlman & Staples
4. Newman, Llera, Erickson, Przeworski & Castonguay
5. Van der Heiden, Muris & van der Molen
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حالتی ممکن است روی دهد تفسیر میکند و آن را فاجعهآمیز میپندارد (انجمن روانشناسی
آمریکا.)2013 ،
همانگونه که مالحظه شد در شکلگیری اختالل اضطراب فراگیر باورهای منفی نقش
کلیدی در ایجاد و تداوم اختالل اضطراب فراگیر بازی میکنند (ولز200۷ ،1؛ ولز و
همکاران .)2012 ،با توجه به غیرقابل مهار بودن ویروس کرونا اثر آن بر افراد را میتوان باور
منفی دانست که در نهایت به ابتالی فرد به اختالل اضطراب فراگیر ختم میشود ،در واقع
جامعه جهانی و علمی دشواری مهار ویروس کرونا و تبعات جبرانناپذیر آن بر سالمتی را
پذیرفتهاند و انتشار نامناسب این یافته علمی گاه تأثیر فاجعهآمیزی بر پیکر جامعه به بار می-
آورد درواقع زمینۀ ابتال افراد به اختالل اضطراب فراگیر را فراهم میآورد؛ چراکه این افراد
کوچکترین مشکل را به شدیدترین حالتی که ممکن است روی دهد ،تفسیر میکند
حالآنکه رسانهها و جامعۀ علمی شیوع ویروس کرونا را فاجعه میدانند تأثیر اشاعۀ این
یافتهها بر افراد جامعه بسیار واضح است و گاهاً منجر به خوددرمانی و یا اینکه هجوم این
افراد به مراکز بهداشت که عالوه بر مختل کردن فرایند درمان ،احتمال ابتال به ویروس در
این مراکز نیز بسیار باالست.
اختالل نشانۀ جسمانی :امروزه دلیل بخش عمدهِ مراجعات به مراکز درمانی شکایت
از نشانههای جسمانی کووید  19است که پایه و اساس فیزیک ندارد و به نظر میرسد برخی
از این مشکالت فیزیکی ،ریشه در استرسها و فشارهای روزمرهِ زندگی افراد دارد .دردهای
جسمانی این افراد عارضه پزشکی ندارند و مربوط به یک اختالل روانی به نام اختالل نشانۀ
جسمانی 2است .این افراد بعضی سمپتومهای جسمی را گزارش میدهند که نشاندهندۀ
بیماریهای فیزیکی یا نورولوژیک هستند ،اما معاینات کامل و آزمایشهای مختلف هیچ
نوع بیماری فیزیکی کشف نمیکنند (مارگالیت،هار ،برل و وین .)2014 ،3خصوصیات اصلی
اختالالت نشانۀ جسمانی حضور سپتومهای است که ظاهراً حاکی از وجود جراحت یا بیماری
است اما هیچ عارضه پزشکی باعث به وجود آمدن آن نیست (گریتس 4و همکاران.)2015 ،

1. Wells
2. Somatic Symptom Disorder
3. Margalit, Har, Brill & Vatine
4. Gerrits
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اکثر افراد مبتال به اختالل نشانۀ جسمانی باور دارند که مشکالتشان واقعاً جسمی است و
وقتی به آنها گفته میشود که هیچ نشانهای دال بر وجود مشکل پزشکی وجود ندارد ،باور
نمیکنند عالوه بر آن ،کسانی که سمپتومهایی شبیه سمپتومهای اختالالت نورولوژیک ،مثل
ال درد را احساس نمیکنند) ،واقعاً فکر
نابینایی جزئی یا کلی ،یا فقدان حسی دارند (مث ً
میکنند که بهنوعی معلولیت دچار شدهاند ،هرچند با دارو یا هیپنوتیزم میتوان به آنها نشان
داد که اشتباه میکنند (آلفون ،استبرگ و هجرن .)2008 ،1افراد مبتالبه اختالل نشانه جسمانی
معموالً نشانههای جسمانی متعددی دارند که با ناراحتی قابلمالحظهای در زندگی روزانه
همراه میشوند ،هرچند گاهی فقط یک نشانه شدید ،عمدتاً درد ،وجود دارد .نشانه ممکن
است مشخص (مثل درد موضعی) یا نسبتاً نامشخص باشند (مثل خستگی) (انجمن
روانپزشکی آمریکا )2013،در فرایند شکلگیری این اختالل فرض بر این است که اختاللت
جسمی تحت تأثیر عوامل زیستی ،روانشناختی ـ رفتاری و اجتماعی قرار دارد (لوینسون،2
.)200۷
افراد مبتالبه اختالل نشانۀ جسمانی معموالً درباره سالمت خود بهشدت نگران هستند،
میگویند که از سمپتومهای سوماتیک رنج میبرند و معموالً باور دارند که به یک بیماری
مبتال شد ولی پزشکان عمداً نمیخواهند آنها را مبتالبه این بیماری اعالم کنند .بسیاری از
این افراد بیدلیل مورد عمل جراحی قرار میگیرند با بدون هیچگونه ضرورتی در مراحل
معاینات مختلف را طی میکنند (آلفون ،استبرگ و هجرن2008 ،؛ مککال 3و همکاران،
 .)2014در اختالل نشانۀ جسمانی با اسپسیفایر درد غالب ،فرد میگوید که درد شدیدی
احساس میکند ،اما این درد چند ویژگی دارد )1 :به نظر میرسد که اساس فیزیولوژیک یا
نورولوژیک ندارد؛  )2به نظر میرسد بسیار شدیدتر از دردی است که از یک عارضه فیزیکی
خاص انتظار میرود؛ و  )3مدتها بعد از برطرف شدن یک آسیب فیزیکی ادامه مییابد.
مثل اختالل تبدیلی افراد از عوارض فیزیکی مختلف و متعدد شکایت دارند ،به پزشکان
مختلف مراجعه میکنند و ممکن است به سؤمصرف مواد یا داروها روی بیاورند (انجمن
روانپزشکی آمریکا.)2013 ،

1. Alfven, Östberg & Hjern
2. Levenson
3. McCall-Hosenfeld
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اختالل سوگ :سوگ پدیدهای طبیعی است و صرفاً درزمانی که در قالبی مناسب طی
نشود و فرایند سوگواری با اختالل مواجه شود ،زمینه بروز نشانههای نابهنجار را فراهم کرده
و نیاز به درمان پیدا میکند (الکسو و پانوئن  -ایلمونم .)2002 ،1سوگ احساس و واکنشی
است و زمانی اتفاق میافتد که نوعی تعارض ماهیتی و کارکردی بین انتظارات فرد و
واقعیتهای وقوع یافته وجود داشته باشد ،تفاوتی که منجر به تجربه فقدان در فرد شده و
سالمتی و نشاط روانشناختی وی را مختل میکند (سیدوای و مادرل .)2010 ،2واکنشهای
احساسی سوگ شامل غم ،ناامیدی و درماندگی به انواع فقدان است که عملکرد فرد را در
ابعاد مختلف زندگی تا حدی مختل میکند (مادرل201۶ ،3؛ آیتکن.)2015 ،4
جنبهی نگرانکنندهی سوگ تأثیری است که بر بازماندگان بهویژه خانواده فرد متوفی
دارد ،تأثیرات مخربی که بر تمامی ابعاد رفتاری ،احساسی ،شناختی ،تحصیلی ،شغلی و
ارتباطی بازماندگان گذاشته و عملکرد طبیعی این ابعاد را متناسب با شدت تخریبی که داشته
مختل میکند (شریفی ،فاتحی زاده و احمدی .)1392 ،بسیاری از بازماندگان فرد متوفی
فقدان مذکور برایشان قابلتحمل نیست و به دلیل وابستگی عاطفی که به فرد متوفی داشتهاند
با نشانههای نابهنجاری نظیر افسردگی ،اضطراب ،نگرانی و استرس ،مختل شدن کارکرد
جسمانی ،ناامیدی و مختل شدن عملکرد سیستم ایمنی مواجه میشوند و حتی گرایششان به
خودکشی تا حد زیادی افزایش مییابد (تومیتا و کیتامورا ،)2002 ،5پیشینههای تجربی در
این زمینه بهخوبی نشان دادهاند که خانوادههای افراد متوفی بهویژه خانوادههایی که
راهبردهای مقابلهای منطقی و واقعبینانهای ندارند و درکشان از فرایند سوگ نامناسب است
معموالً پس از تجربه سوگ به اختالالت و نشانههای ناهنجاری نظیر ناامیدی و پوچ تلقی
کردن فرایند زندگی ،واکنشهای وحشتزدگی ،سرزنش خویشتن ،خشم و پرخاشگری
افراطی ،آشفتگی ذهنی و درهمریختگی ،انزوا و گوشهگیری و کنارهگیری از فعالیتهای
اجتماعی و مختل شدن فرایند رشد شخصی دچار میگردند (هوگان ،وردن و اسکمیت،۶
.)2004
1. Laakso & Paunonen-Ilmonen
2. Sidaway & Maddrell
3. Maddrell
4. Aitken
5. Tomita & Kitamura
6. Hogan, Worden & Schmidt

41 /

ابعاد روانشناختی بحران کرونا و شیوههای آموزشی کاهش آن

ال بهنجار فقدان را تجربه کرده و فرایند سوگ را طی
در سوگ طبیعی فرد در قالبی کام ً
میکند .بدین معنی که پس آنکه مراحل انکار ،شوک ،عصبانیت و ناراحتی خویش را بروز
داد ،واقعیت فقدان را میپذیرد و خویشتن را برای سازگاری و رشد مجدد توانمند میسازد
(نیمیر .)2004 ،1در این نوع از سوگ نیز احساسات مخربی نظیر احساس گناه ،ناامیدی،
عصبانیت ،پوچی و افسردگی بروز میکند ولی بهعنوان واکنشهای طبیعی در نظر گرفته
میشوند ،البته بدین شرط که فرد پاسخی منطقی بدانها بدهد و بدون توقف ،ایستایی و انکار
با ابراز کامل آنها خویشتن وجودی خود را از آن رهایی بخشد (آلدریچ و کالیوایالیل،2
.)201۶
سوگ مرضی به سوگی گفته میشود که طی کردن فرایند و مراحل سوگواری را از
حالت طبیعی خارج کرده و ابعاد مختلف آن نظیر شدت بروز ،زمان بروز و نحوه بروز آن را
با اختالل مواجه میکند که تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر فقدان یا جدایی در دوران
کودکی ،مرگهای ناگهانی یا خشونتآمیز و از دست دادن فرزند بروز میکند (روبرتس،
توماس و مورگان201۶ ،؛ لیچتنبرگ .)201۷ ،3از دیگر خللهایی که سوگ و فقدان یکی
از عزیزان در افراد ایجاد میکند ،مختل شدن کارکرد طبیعی سیستم شناختی افراد و بروز
کژکاری در آن است (سامانیان.)1395 ،
با توجه به تعداد افرادی که در اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را ازدستدادهاند
بسیاری از خانوادهها داغدار و سوگوار هستند؛ همانگونه که مالحظه شد سوگ پدیدهای
بسیار پیچیده است که از شدت تخریب بسیار زیادی برخوردار است و تجربهی آن منجر به
بروز طیفی از واکنشهای وجودی و کارکردی زندگی میشود .پیشینههای نظری و تجربی
حاکی از این واقعیت است که سوگ صرفاً با نشانههای احساسی و یا رفتاری توأم نیست
بلکه با مجموعهای از نشانههای شناختی همراه است .ازجمله نشانههای شناختی بنابر پژوهش-
های زندکریمی ()1395؛ گلدارد (2003؛ ترجمهی حسینیان )1394 ،میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :ناباوری و انکار شناختی که طی آن فرد به این عقیده شناختی و نگرشی میرسد
که فوت فرد موردنظر دروغی بیش نیست و او هنوز در قید حیات است.

1. Neimeyer
2. Aldrich & Kallivayalil
3. Lichtenberg
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بحث و نتیجهگیری
شیوع گستردۀ ویروس کرونا تأثیر قابلمالحظهای بر تمام ابعاد جامعه داشته و بالخص بر
سالمت جسمی و ذهنی افراد تأثیر بسزایی داشته است .با توجه بهاحتمال سرایت کووید 19
در تماسهای اجتماعی معمولی و حتی زمانی که افراد بدون عالئم آشکار جسمی امکان
ناقل بودنشان نیز وجود دارد؛ بنابراین عاقالنه است انتظار داشته باشیم که پیامدهای اجتماعی
کووید  19مانند تشخیص بیماری قلب یا دیابت ،روشن و واضح نباشد .در واقع پیامدهای
اجتماعی مربوط به کووید  19آنقدر وسعت پیداکرده که نهتنها بر افرادی که مبتالبه
ویروس ،بلکه بر افرادی که از آنها مراقبت میکنند یا با آنها تماس دارند نیز اثر گذاشته
است .یکی از عواملی که تأثیر مخرب این ویروس را چند برابر میکند شایعهها و اخبار
کذبی هستند که در جامعه رسوخ کرده و خسارت این بحران را در ابعاد بزرگتری گسترانده
است.
راهکارهای مختلفی جهت مقابله با شایعهپراکنی وجود دارد یکی عواملی که تأثیر قابل
مالحظهای بر کنترل شایعه دارد رسانههای ملی است .رسانه ملی با عملکرد مطلوب در کاهش
و کنترل شایعات نقش بسزایی دارد .تلویزیون در ایران به علت فراگیر و همهپسند بودن،
دارای ظرفیت باالیی در اطالعرسانی مطلوب و مؤثر و درنهایت کاهش شایعات است .در
عصر ارتباطات و اطالعات و با گسترش فناوریهای نوین و رسانههای اجتماعی مجازی،
اعتماد به رسانه ملی ،فاکتور و مؤلفه بسیار مهمی در پذیرش و تمایل مخاطبان در استفاده از
تلویزیون است .سرعت انتقال اخبار و اطالعات در رسانههای اجتماعی مجازی و
پیامرسانهای موبایلی باعث شده که شایعها بسیار سریع در بطن جامعه پخش شوند .لذا
رویکردی که رسانههای ملی باید از آن تبعیت کنند بیطرفی و نداشتن سوگیری و
جهتگیری در انتقال اطالعات و اخبار است که یکی از شاخصهای مهم جهت زمینهسازی
اعتماد به رسانه ملی است و درنهایت اعتماد موردنیاز مخاطبان را جهت دریافت اخبار و
اطالعات از رسانه ملی کسب میکند .همچنین استفاده از منابع و مراجع مؤثق و قابلاعتماد
میتواند از مسموم شدن ذهنیت افراد جامعه نسبت به اخبار کذبی که بحران موجود را
وخیمتر میکند جلوگیری نماید.
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از سوی دیگر مطالعات روانشناختی در خصوص افرادی که دچار بحران شدهاند ،یعنی
شاهد قربانی شدن اطرافیان و یا اینکه خود با حادثههای فاجعهآمیزی مواجه شدهاند مانند
شرایط کنونیِ همهگیری ویروس کرونا که درصد باالیی از افراد جامعه از دست دادن جان
هم نوعهای خود را دیدهاند و با توجه بهسرعت سرایت ویروس حتی خود را در چند قدمی
مرگ میبینند .لذا افراد جامعه بحران روانشناختی بسیار گستردهای را تجربه خواهند کرد.
ازجمله عالئم روانشناختی که افراد بحرانزده به آن دچار میشوند میتوان به عالئم فشار
روانی و فیزیولوژیکی (ترس ،هراس ،تنش و غیره) ،کرختی روانشناختی (تجربه حالت از
هم گسستگی و پریشانی ،احساس بیکفایتی و درماندگی) ،اضطراب ،اختالل در تفکر
(انزواطلبی ،اشتغال ذهنی وسواس گونه ،انکار واقعیات ،اجتناب از تفکر یا تکلم درباره
بحران ،حقیقت گریزی ،بیتوجهی و بیقیدی نسبت به امورات شخصی و زندگی ،پناه بردن
به رؤیا و تخیل) و افسردگی (اختالل خواب ،اختالل خوردن ،افکار مربوط به خودکشی،
گریههای غیرارادی) اشاره کرد (المس19۷5 ،1؛ پارکر2013 ،؛ فورم.)2014 ،
بحران ناشی از ویروس کرونا انواع فشارهای روانشناختی و هیجانی را به افراد مبتال و
به اطرافیان نزدیک آنها تحمیل میکند .مشاوره میتواند به اینگونه افراد ،خانوادههایشان
و بهنوبه خود به جوامعی که در آن زندگی میکنند کمک نماید تا با این مشکالت مقابله
کنند .همچنین حمایت موردنیاز برای تغییر در رفتار پرخطر و حفظ تغییرات ایجادشده را
فراهم میکند .مشاوره به افراد مبتال کمک میکند که با مشکالتشان بهصورت فعال و منطقی
برخورد نمایند .آنان میتوانند با یادگیری فرایندهای حل مسئله و تصمیمگیری توسط
خودشان ،بر زندگی خودکنترل داشته باشند.
مشاوره در ویروس کرونا دو هدف عمده دارد  )1ارائه حمایت روانشناختی به کسانی
که زندگیشان بهوسیله این ویروس تحت تأثیر قرارگرفته است )2 .پیشگیری از سرایت
ویروس کرونا و انتقال آن به افراد دیگر .جهت دستیابی به این اهداف بایستی مراجع نسبت
به اطالعاتی در مورد ویروس کرونا نظیر ،معنی انتقال و پیشگیری آگاه شود .با مشاوره به
فرد مبتال و خانوادۀ آنها میتوان واکنشهای هیجانی مربوط به این ویروس مثل اضطراب،
خشم ،غم ،عصبانیت و ترس را کنترل کرد و در مورد فعالیتها و برنامههایی که با نیازها و
شرایط مراجع سازگار بوده گفتوگو شود .همچنین در فرایند مشاوره بایستی فرد به تغییر
1. Elms
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رفتار الزم برای کنترل و پیشگیری از انتقال ویروس تشویق شود .حمایت روانشناختی که
از طریق مشاوره ارائه میشود سبب افزایش احساس مسئولیت فردی موردنیاز برای پذیرش
اطالعات جدید و تغییر سبک زندگی میگردد .مشاوره به افراد کمک میکند تا ماهیت
مشکالتی را که با آن مواجه هستند مشخص نمایند و بهطور واقعبینانهای در مورد روشهای
کاهش فشار حاصل از این مشکالت بر خود ،دوستان و خانواده تصمیمگیری کنند.
فرد ممکن است در مورد مشاوره و آنچه شامل آن میگردد ،هیچگونه اطالعاتی نداشته
باشید .گفتگو با اشخاص بیگانه در مورد مسائل شخصی گاه ممکن است هراسانگیز،
تهدیدکننده و یا برخالف عرف و فرهنگ باشد؛ بنابراین مشاور باید با بررسی میزان
دانستههای مراجع در مورد مشاوره و انتظارات وی از آن ،کار خود را آغاز نماید .ارائه
مشاوره به افرادی که در معرض خطر ویروس کرونا هستند طبق طبقهبندی زیر پیشنهاد می-
شود.
 )1مشاورۀ قبل و بعد از آزمایش ویروس کرونا به افرادی که بهصورت داوطلبانه یا غیر
داوطلبانه در مراکز اقامتی (کمپهای نگهداری ،مراکز سمزدایی و درمانی) شرکت
داشتهاند.
 )2تدوین نظام مداخله رفتاری جهت پیشگیری از انتقال ویروس افراد شناساییشده (مشاوره
به افراد شناساییشده ،مشاوره به خانوادههای افراد شناساییشده).
 )3آمادهسازی روانشناختی افراد شناساییشده جهت افزایش کارایی درمان و پذیرفتن
فرایند درمانی (آموزش و مشاوره قبل از درمان).
 )4توانمندسازی متخصصان بهداشتروان مراکز اقامتی (ترغیب افراد شناساییشده جهت
پیگیری درمان و مشاوره ،ارجاع افراد شناساییشده به مراکز مناسب ،اطالع دادن به افراد
شناساییشده نسبت به خدمات اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی ویژه ویروس کرونا و
پیگیری وضعیت و روند مشاوره و درمان افراد شناساییشده).
 )5مشاوره به افراد شناساییشده جهت کاهش رفتارهای پرخطر ،کنترل اضطراب و
افسردگی ،کنترل بر زندگی و برخورد فعاالنه بر مشکالت.
 )۶مشاوره به خانوادههای افراد شناساییشده جهت توانمندسازی خانوادهها در مدیریت
مسئله و عدم واکنش هیجانی خانواده به افراد شناساییشده ،تشویق به تغییر رفتار افراد
شناساییشده که منجر به کنترل و پیشگیری شود.
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 )۷مشاوره به متخصصین درگیر در درمان و نگهداری از بیماران و برنامهریزی منظم جهت
حفظ سالمت روان آنها (برنامههای استراحتی ،مشاورههای پیگیرانه ،دیدار با خانواده و
غیره)
مشاوره قبل و بعد از آزمایش :هدف مشاوره در این مرحله ای است تا افراد را آماده
سازد که با استرس و یا بحران بهتر مقابله کنند ،معنای درست حل مسئله را دریابند و بر اساس
اطالعات صحیح و مناسب تصمیم بگیرند .اهداف مشاوره قبل از آزمایش عبارتاند از)1 :
اطمینان از اینکه هر تصمیم در مورد آزمایش بر اساس آگاهی کامل از مفاهیم فردی،
پزشکی ،قانونی و اجتماعی مربوط به نتیجه مثبت آزمایش )2 .ایجاد آمادگی برای کسانی
که با بحرانهای ناشی از نتیجه مثبت روبرو میشوند )3 .آماده کردن افراد ،خواه کسانی که
میخواهند آزمایش شوند ،خواه آنانی که نمیخواهند ،چه نتیجه مثبت باشد و چه منفی،
برای دریافت اطالعاتی که از سرایت این ویروس پیشگیری کند؛ بهاینترتیب آنان میتوانند
هم خطر ابتال به ویروس کرونا و هم خطر انتقال به دیگران را کاهش دهند .اهداف مشاوره
بعد از آزمایش شامل  )1ارزیابی اطالعات مراجع از نتیجه آزمایش )2 ،کمک به مقابله با
واکنشهای روانشناختی )3 ،مشخص کردن احتمال تداوم رفتار مخاطرهآمیز و نیاز به
مراقبت پیگیرانه از قبیل خدمات روانپزشکی.
مشاوره بعد از یک نتیجه منفی :در مواقعی که نتیجه منفی است ،درک مراجع از
چگونگی پیشگیری ویروس در آینده باید ارزیابی شود .گفتگوی دقیق در مورد معنای نتیجه
منفی از دید مراجع ،بسیار حائز اهمیت است که آیا این نتیجه پیشبینیشده بود یا خیر.
احتماالً ،خبر مبتال نبودن ،احساس آسودگی یا سرخوشی در مراجع ایجاد میکند؛ اما بر
نکات زیر باید تأکید شود :بعد از مواجهه احتمالی کووید  19یک دوره کمون دوهفتهای
وجود دارد .در طول این دوره ،نتیجه آزمایش منفی را نمیتوان معتبر دانست .به این معنی
که در اکثر موارد حداقل دو هفته باید از زمان مواجهه با کووید  19گذشته باشد و تنها بعد
از آن ،نتیجه منفی میتواند به این معنی باشد که ویروس وجود ندارد؛ و فقط با اجتناب
رفتارهای مخاطره انگیز میتوان از مواجهه بعدی با کووید  19جلوگیری نمود .مشاور باید
بهطور کامل و به شیوه قابلفهم روابط اجتماعی سالم را برای مراجع توضیح دهد و امکان
انتخابهای مناسب را برای او فراهم کند.
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مشاوره بعد از یک نتیجه مثبت :جهت ارائه فیدبک (پسخوراند) به فرد باید بجای
گزارش از طریق تلفن یا نامه ،بهصورت مالقات حضوری مشخص شود .کمیت و کیفیت
اطالعات غیرکالمی بهدستآمده از مصاحبه چهره به چهره مهم است .اطالعات مهم باید از
مشاهده زبان تن ،ظاهر و واکنشهای مراجع به دست آید .وقتی نتیجه آزمایش مطرح میشود
امکان بروز طیف وسیعی از واکنشهای روانشناختی وجود دارد .مشاوران باید به پاسخهای
احتمالی مراجع آگاه باشند .واکنش فوری بهصورت تعجب ،گریه و شیون و به دنبال آن،
کاهش کلی از ناراحتی روانشناختی و اضطراب ممکن است مشاهده شود .افراد ممکن است
با ابراز بیاعتقادی ،خشم ،ترس ،گناه یا اتهام به خود واکنش نشان دهند .اغلب افسردگی
بالینی در بین کسانی که آزمایش کووید  19دارند ،دیده میشود و در بعضی موارد ممکن
است افسردگی به افکار یا اقدام به خودکشی منجر شود .وقتی نتیجه مثبت باشد ،باید به
مراجع توصیههایی داده شود که چگونه از ابتال دیگران جلوگیری کند.
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