معاونت دانشجویـی
مرکز مشاوره دانشگاه

مدیریت تـرس و اضطراب
در مواجهـه با کرونا ویروس

coronavirus

coronavirus
مدیریت ترس و اضطراب در مواجهه با کرونا ویروس
کروناویـروس باالخـره بـه ایـران هـم رسـید .البتـه قابـل پیشبینی هـم بـود و کامالً
طبیعـی اسـت کـه از ایـن بحران سـالمتی در حال گسـترش ،احسـاس نگرانـی کنیم.

شـکی نیسـت که در مورد شـیوع فعلی کروناویروس عدم اطمینان و اخبار ضدونقیض

فراوانـی در سـطح کشـور و حتی جهـان وجـود دارد ،بهویژه با توجه به اینکه شـایعات

بیـش از خـود ویـروس در حال افزایش اسـت .بنابرایـن این موضوع قابلدرک اسـت
کـه ایـن مسـئله باعث نگرانـی و اضطـراب زیادی بـرای مـردم ،بهویژه در مـورد نحوه
صحیـح پیشـگیری و مقابله با آن و سـالم ماندن بشـود.

بـا توجـه بـه توصیههـای اخیـر مسـئولین وزارت بهداشـت در مـورد کاهـش روابـط

اجتماعـی و دور مانـدن از فضاهـای احتمالـی کـه باعـث تسـری و انتقـال ویـروس

میشـود و حتـی در صـورت افزایـش شـیوع ،توصیـه بـه اینکه افـراد بیشـتر در خانه
بماننـد (بهعنـوان روشـی بـرای کاهـش خطر قـرار گرفتـن در معـرض ویـروس) ،این

احتمـال وجـود دارد کـه احسـاس تنهائـی و انـزوا بـرای برخـی افـراد ایجاد شـود.

شـیوع بیماریهـای عفونـی ماننـد کرونـا ویروس جدیـد ،میتواند ترسـناک باشـد و

سـالمت روان مـا را تحـت تأثیـر قـرار دهـد .بنابراین مهم اسـت که نهتنهـا در چنین
مواقـع چالشبرانگیـزی ،برای سـالمتی جسـمی خـود برنامههایـی را در نظـر بگیریم

بلکـه بایـد بهسـالمت روانی خود نیـز توجه کنیم .طبیعی اسـت که هنـگام مواجهه با

شـرایط مبهم و نامشـخص ،احسـاس نگرانی ،اسـترس و اضطراب بیشـتری را تجربه
کنیـم  ،امـا هـر چـه سـریعتر باید یـاد بگیریم کـه از سـالمت روان خـود نیـز مراقبت

کنیـم و بـرای کنـار آمـدن بـا وضعیـت موجـود مجهزتـر باشـیم .درحالیکـه آگاهـی

داشـتن مهـم اسـت  ،کارهای بسـیاری وجـود دارد کـه میتوانیـم برای بهبود شـرایط

جسـمی-روانی خـود انجـام دهیـم .هنگامیکـه در معـرض اطالعـات در مـورد کرونا
ویـروس قـرار میگیریـد  ،احتمـاال ً طیف گسـتردهای از افـکار ،احساسـات و واکنشها
در خـود مشـاهده میکنیـد .در زیـر برخـی از اطالعـات و منابـع مفید بـرای کمک به

ٔ
درزمینه آگاه بودن از شـرایط و حفظ خونسـردی آورده شـده اسـت.
شـما
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واکنشهای متداول

افـراد مختلـف هنـگام شـنیدن اخبـار در مـورد کروناویـروس ،طیـف گسـتردهای از

عکسالعملهـا را بـروز میدهنـد کـه ممکـن اسـت طـی روزهـا یـا هفتههـای بعدی
ایـن واکنشهـا تغییـر کنـد .شـایعترین واکنشهـا شـامل مـوارد زیـر هسـت:
Qاضطراب ،نگرانی

Qاحساس درماندگی
Qانزوای اجتماعی

Qمشکل در تمرکز و خوابیدن

Qخشم

Qهوشیاری بیشازحد و وسواس گونه بهسالمتی و بدن

راههای مدیریت ترسها و اضطرابها
اگرچـه کرونـا ویـروس یـک موضـوع بهداشـتی اسـت که توسـط دانشـگاه و مسـئوالن

بهداشـت عمومـی در سراسـر جهان بسـیار جـدی گرفته میشـود ،اجازه ندهیـد نگرانی

شـما در مـورد ایـن ویـروس ،زندگـی شـمارا کنتـرل کنـد .راههای سـاده و مؤثر بسـیاری

بـرای مدیریـت تـرس و اضطـراب در این شـرایط وجود دارد کـه بسـیاری از آنها عناصر
اساسـی بـرای یـک زندگـی سـالم هسـتند .عمل بـه آنهـا میتواند بـه ارتقا بهزیسـتی
روانـی و جسـمی شـما کمـک کند .ایـن توصیههـا تهدید مربوط بـه شـیوع کروناویروس

را از بیـن نمیبـرد ،امـا ممکن اسـت به ما کمک کند تا در این شـرایط دشـوار ،بهزیسـتی

روانـی خـود را مدیریـت کنیم .اگرچه ممکن اسـت باعث نشـود اضطراب بهطـور کامل از
بیـن بـرود  ،امـا ممکن اسـت راهی باشـد تا احساسـات بهتـری را تجربـه کنیم.

 .1خطر و تهدید کرونا ویروس را جدی بگیرید ،اما از بزرگنمایی آن خودداری کنید.
چراکه آنفلوانزا بهمراتب از کرونا ویروس شایعتر و بسیار خطرناکتر و کشندهتر است

اما بهراحتی در پاییز امسال در کشور کنترل شد و عوارض سنگینی تحمیل نکرد.

 .2اقدامـات احتیاطی مناسـب را رعایـت کنید .هم آنفلوانزا و هـم کروناویروس از طریق
تماسهـای روزمـره ،از طریـق لمس ،سـرفه یا عطسـه منتشـر میشـوند .اگر مریض
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هسـتید ،در خانـه بمانیـد و بـه سـرکار یـا بیـرون نروید .اگـر مریض نیسـتید ،از

تمـاس نزدیـک بـا دیگـران خـودداری کنیـد و پاکیزگی و عادات سـالم رفتـاری را

گسـترش دهیـد .ایـن در درجه اول به معنای شسـتن دسـتها بهطـور مرتب و

کامـل بـا آب گـرم و صابـون اسـت .سـادهترین کاری کـه میتوانید انجـام دهید
ً
مخصوصـا وقتـی بـه خانـه
شسـتن دسـتها اسـت .بنابرایـن در هـر فرصتـی

بازمیگردیـد ،دسـتهای خـود را بهطـور صحیـح بشـویید .از دسـت دادن و

روبوسـی بـا یکدیگر نیـز خـودداری کنید.

 .3خـوب بخوابیـد ،از یـک رژیـم غذایـی سـالم و ورزش منظـم بهرهمند شـوید .در
اصـل ،بایـد به دنبال تقویت سیسـتم ایمنی بدن خود باشـید که سیسـتم ایمنی

قـوی بهتریـن محافـظ بدن در برابـر آنفوالنـزای فصلی و کروناویروس اسـت.

 .4سـعی کنیـد اضطـراب و اسـترس خـود را بـا اسـتفاده از روشهـای مدیریـت
اسـترس ماننـد تنفـس عمیـق ،آرامسـازی عضالنی ،تمرینـات ذهن آگاهـی ،یوگا

و  ...کنتـرل کنیـد (برای کسـب اطالعـات بیشـتر بهضمیمه مدیریت اسـترس در

شـرایط اضطـراری مراجعـه نمایید).

 .5بهجـای اجتناب از احساسـات نامطلوب مانند خشـم ،عصبانیت ،تـرس و نگرانی
و  ،...آنهـا را در خـود شناسـایی کـرده و سـعی کنیـد بـا ایـن احساسـات کنـار

بیاییـد و آنهـا را بپذیریـد .همچنیـن باید از افزایـش عادتهایی مضـر ،مانند

سـیگار کشـیدن ،آگاه باشـیم و از آنها خـودداری کنیم.

 .6روال عـادی زندگی سـالم خود را حفظ کرده و از سـالمت جسـمی خـود مراقبت
کنیـد (بهانـدازه کافـی بخوابید ،بهطـور منظم وعدههـای غذایی مغـذی بخورید،

سـعی کنیـد فعالیتهـای فیزیکی و ورزشـی داشـته باشـید) .این امـر بهویژه اگر

مجبـور شـوید در خانـه بمانیـد یا به مدرسـه و دانشـگاه و سـرکار نروید  ،بسـیار

ضروری اسـت.

 .7روابـط خـود بـا دیگـران را حفـظ کنید :باکسـی کـه بـه او اعتماد داریـد صحبت

کنید و با دوسـتان یا افرادی که باعث خوشـحالی شـما میشـود در ارتباط باشید،
امـا از صحبـت کردن فقـط در مورد کروناویروس و شـرایط فعلی خـودداری کنید.

 .8سـعی کنید احسـاس عـدم اطمینان و نگاه منفـی و بدبینانه یا ناامیدانه نسـبت
به شـرایط یا آینـده را مدیریت کنید.
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 .9سـعی کنیـد آنچـه را کـه در اختیار شماسـت و آنچه خـارج از کنترل شماسـت را
از هـم تفکیـک کنید.

 .10برخـی از تمرینـات تنفـس و ذهن آگاهی را امتحان کنید تا به شـما در احسـاس
آرامـش کمک کند.

 .11تـا میتوانیـد فعـال و پرتحرک باشـید .سـعی کنید هـرروز در خانـه ورزش کنید

و فعالیـت فیزیکـی منظـم داشـته باشـید .ورزش بـه افزایـش روحیـه و کاهـش
اسـترس کمـک میکنـد .اگـر ازنظـر جسـمی سـالمتر و قویتر باشـید بهتـر قادر

خواهیـد بـود با ویـروس مقابلـه کنید.

 .12حتیاالمـکان از شـنیدن مـداوم اخبار از رسـانههای مختلف و بهویژه شـبکههای
اجتماعـی و فضاهـای مجـازی دوریکنیـد .از بررسـی بیشازحـد رسـانههای

اجتماعـی و اخبـار خـودداری کنیـد .سـعی کنید برخـی گروههـا و کانالهـا را که

هـر خبـری را بـدون بررسـی صحتوسـقم آن منتشـر میکنند از دسـترس خارج

کنیـد .بهتـر اسـت در طـول روز برای مدتی گوشـی همراه خـود را خاموشکنید یا

از خـود دور کنیـد و در عـوض درگیـر یک فعالیـت جایگزین و لذتبخش شـوید.
خالصـه آنکـه در اسـتفاده از رسـانهها و فضاهـای مجازی زیـادهروی نکنید.

 .13مراقـب گمانهزنیهایتـان در مـورد سـایرین باشـید .کسـی کـه سـرفه میکنـد
ً
لزومـا مبتالبـه کرونـا ویـروس نیسـت .سـعی کنیـد در مـورد مردم
یـا تـب دارد
قضـاوت نکنیـد و تحـت تأثیر شـایعات و نتیجهگیریها در مورد اینکه چه کسـی
مسـئول شـیوع بیماری اسـت ،قرار نگیریـد .کروناویـروس میتواند بـدون توجه

بـه جنسـیت  ،قومیـت و نژاد بـر همه افـراد تأثیـر بگذارد.

با توجه به وضعیت فعلی پیرامون شیوع کرونا ویروس  ،طبیعی است که

احساس استرس یا اضطراب داشته باشید .اضطراب همان چیزی است که هنگام

نگرانی ،تنش یا ترس احساس میکنیم بهخصوص در مورد اتفاقاتی که قرار است رخ
دهد یا فکر میکنیم ممکن است در آینده اتفاق بیفتد.

تجربه اضطراب و استرس در شرایط تهدید و یا در معرض خطر بودن ،یک واکنش

طبیعی است که در سطح افکار  ،احساسات و تغییرات فیزیکی قابل تجربه است.
اضطرابی که بسیاری از ما در مورد کروناویروس داریم  ،یک احساس کامالً طبیعی است.
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مدیریت استرس در شرایط اضطراری

تجربههـای هیجانـی و احساسـات فیزیکی مـا کامالً با افـکار ما (چگونگـی فکر کردن

در مـورد چیزهـا) مرتبـط و به هم وابسـته اسـت .اگر ذهن مـا پر از افـکار «فاجعهبار”
و اضطـرابآور باشـد (بهعنوانمثـال «مـن نمیتوانـم خـودم و خانـوادهام را در برابـر
ایـن شـیوع ایمن نگـهدارم») ،احتماال ً این امر باعث میشـود تا احسـاس پریشـانی و
اضطرابـی داشـته باشـیم و بهنوبـه خود ،ممکن اسـت ازنظر جسـمی هم مـا را تحت
تأثیـر قـرار دهـد؛ بهعنوانمثـال مشـکالت خـواب ،کاهـش اشـتها ،مشـکل در تمرکز،
خسـتگی و کمبـود انرژی در پی داشـته باشـد .تغییر در بهزیسـتی ذهنی مـا میتواند

سـالمت جسـمی و روانـی مـا را به خطر انـدازد ،که این امر ممکن اسـت ما را نسـبت
بـه بیماریهـای جسـمی آسـیبپذیرتر کنـد؛ بهعبارتدیگـر مـا را مسـتعد ابتـال بـه
عالئـم آنفوالنـزای فصلی کند.

اغلـب مـا انسـانها در رویارویـی با برخی شـرایط خاص احسـاس اضطـراب میکنیم

و بسـیار عـادی اسـت که هنـگام کنار آمـدن با حـوادث اسـترسزا و موقعیتهایی که

کنتـرل چندانـی بـر آنها نداریـم ،اضطـراب را تجربه کنیم .بنابراین بسـیار مهم اسـت

کـه از احساسـات خودآگاه شـویم و یـاد بگیریم آنهـا را مدیریت کـرده و اثرات منفی
آن را بـر جسـم و روان خـود کاهش دهیم.

عالئم و نشانههایی از اضطراب که ممکن است نگرانکننده باشد و باید
جدی گرفته شود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توجه بیشازحد به اثر وقایع استرسزا ،مانند نگرانی زیاد در مورد تأثیر
کروناویروس بر زندگی
حساسیت و توجه بیشازحد به اخبار یا اطالعات مربوط به اوضاع
مشکل تمرکز در فعالیتهای روزانه
احساس بیقراری و بیتابی
اختالل در خواب
تنفس سطحی  ،ضربان قلب سریع
پیگیری زیاد برای کسب اطالعات از رسانههای اجتماعی یا منابع خبری
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نقش رسانههای اجتماعی

متأسـفانه از زمـان ظهـور کروناویروس جدید ،حدس و گمان و ترس زیادی در رسـانههای

اجتماعـی و مطبوعات منتشـر میشـود کـه این امر عالئم هیسـتریک و وحشـت در بین

عمـوم مـردم را افزایش میدهد.

انتشـار «اخبـار جعلـی» و مطالعـات تائیـد نشـده در مـورد ایـن ویـروس باعـث ایجـاد

اسـترس و نگرانـی غیرضـروری بـرای بسـیاری از افـراد میشـود و ایـن امـر نتیجه منفی
بـر سـالمت روانـی مـردم بجـا میگـذارد .تا جایـی ایـن قضیه جدی اسـت کـه میتوان
گفـت شـایعات از کروناویـروس خطرناکتـر اسـت و در مـردم بیشـتر تـرس و وحشـت
ایجـاد میکنـد .ازآنجاکـه سـالمتروان مـا میتوانـد بهشـدت بـر سـالمت جسـمی مـا

تأثیـر بگـذارد ،هرچه با خواندن چنین خبرهایی بیشـتر دچار اضطراب و اسـترس شـویم،
بهاحتمالزیـاد در برابـر بیمـاری آسـیبپذیرتر خواهیـم بـود.

متأسـفانه برخـی افـراد گویـی مأموریـت دارنـد هـر خبـر درسـت یا غلـط ،موثق یـا غیر

موثـق را بالفاصلـه و بدون هرگونه بررسـی منتشـر کنند و توجهی به اثـرات چنین اخباری

در سـطح جامعـه ندارند.

نکاتی درباره استفاده درست از اخبار و رسانهها

 .1از بررسی و پیگیری بیش ازحد رسانههای اجتماعی و اخبار خودداری کنید.

 .2اگـر میخواهیـد از اخبـار روز مطلـع باشـید و بهقولمعروف بهروز باشـید،
صرفـاً از یـک منبع خبـری معتبر اسـتفاده کنید.

 .3خـود را در فعالیتهـای دیگـری مانند کار ،ارتبـاط با دوسـتان /خانواده یا
سـرگرمیهای موردعالقـه درگیر کنید.

 .4رسانههای اجتماعی و کانالهای مختلف خبری که صرفاً به دنبال انتشار
اخبار هیجانی و احساسی هستند را درگوشی خود از دسترس خارج کنید.

یـادآوری ایـن نکتـه نیـز حائـز اهمیـت اسـت کـه غالبـا انتشـار و همهگیـری اضطـراب

میتوانـد بـا سـرعت بیشـتری نسـبت بـه خود بیمـاری افزایـش یابـد .اینکه مسـئولین

وزارت بهداشـت و دیگـر مقامـات بایـد بـرای بدتریـن سـناریوها برنامهریزی کننـد ،بدان
معنـا نیسـت کـه بدترین حالـت ،محتملتریـن نتیجه ممکن باشـد .کامالً منطقی اسـت
کـه بـه بهترینهـا امیـدوار باشـیم و بـرای بدتریـن وضعیـت نیز آمادگی داشـته باشـیم.
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Qاگر به هر دلیلی قادر به بیرون رفتن نیستید و یا برای بیرون رفتن محدودیتهایی دارید،
روشهای جایگزین برقراری ارتباط با دیگران را امتحان کنید (تماس تلفنی ،پیام کوتاه،

تماس ویدیویی ،ارتباط آنالین در تاالرهای گفتگو ،شبکههای اجتماعی یا ارسال ایمیل
ً
قطعا
به دوستان و خانواده میتوانند به شما کمک کنند تا احساس بهتری پیدا کنید) و

افرادی در زندگی شما وجود دارند که میتوانید با آنها بهراحتی ارتباط برقرار کنید.

Qبیرون رفتن برای پیادهروی و یا خرید در چنین شرایطی باید محدود به مناطق خلوتتر و
یا زمانهایی باشد که تردد کمتر است .اگر در حال تجربه سطوحی از پریشانی ،وحشت و

ترس یا عالئم بحران هستید که زندگی عادی شمارا دچار اختالل کرده است ،الزام نیست
بهتنهایی با آن روبرو شوید ،و بهتر است از افراد متخصص و حرفهای کمک بگیرید.

دکتر خسرو محمدی
منا سمیعی سنجانی
(کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه تهران)

دانشگاهیان عزیز
اگر در حال تجربه سطوحی از پریشانی ،وحشت ،ترس یا عالئم بحران هستید
که زندگی عادی شمارا دچار اختالل کرده است ،می توانید برای دریافت حمایت
روانشناختی با مشاورههای تلفنی زیر تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی دانشگاه تهران ( 021-66962377هرروز از ساعت  16الی )20:30
مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی کشور ( 1480شبانهروزی)

نشانی :تهران ،خیابان  16آذر،
خیابان ادوارد براون،پالک ،15
مركز مشاوره دانشگاه
تلفن 66419504 :فكس66416130 :

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه
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وبسایت مركز مشاوره دانشگاه تهران:

http://counseling.ut.ac.ir
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