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 گیری کروناابهام در همه

 شگاه علوم پزشکی ایرانهیئت علمی دانعضای ا؛ ر نوشین خادم الرضاتدک ودکتر مریم رسولیان تالیف و گردآوری: 

 

 هایی هستند کهموقعیتیا در آغوش گرفتن یک دوست نزدیک  ،م در رستوراناکرد که خوردن شتصور نمی کسچند ماه قبل هیچ

در این  .به همراه دارد ی افرادهمههایی را برای تنش ان کروناییورروزمره در د زندگی گسترده تتغییرا .شد خواهندازما گرفته 

از  ییک ،فردیشان متفاوت است، منابع حمایت اجتماعی و روابط بین های شخصیتی و انطباقیواکنش افراد بر اساس ویژگی، شرایط 

و  ترس منشأ و ترین تجربیات بشراز سختابهام است.  آتی هاینامهبرزندگی و در  یتطعو عدم ق ابهام این روزها در منابع استرس

دا زمینه بروز پینیز  خرافات و شایعاتی که در جهت رفع ابهام و حرکت به سوی قطعیت باشند، در این شرایط  است.او در  اضطراب

اگر حل و فصل نشود، درد روانی به صورت که  ،استاحساس امنیت ، تهدیدی بالقوه برای خوب بودن و و اضطرابترس  کنند.می

 .کندایجاد می جسمی هاییا درداضطراب و افسردگی و 

رابهام پاسخ و پسعی در رفع ابهام از طریق یافتن پاسخ برای سواالت بیو وقتی ابهام درزندگی جاری است ،آدم ها بیمناک می شوند 

ردد؟ گمیزندگی به حالت قبل بردهد؟ چه موقع چگونه شغل و زندگی ما را تحت تاثیر قرار می؟ کندویروس با بدن ما چه می ند:دار

د، در کنندهی میو قطعیت سازمان کنترل ی خود را در جهتکه نیرو و ارادههای شخصیتی وسواسی با ویژگی این شرایط برای افراد

عی در ئیات سریزی دقیق و توجه به جزافراد وسواسی با برنامه .میکندتر برای این گروه از افراد سخت را  تضاد آشکار است و زندگی

 د وسواسیافراهای نگرانی، در شرایط مبهم و نامشخص و تحمل ابهام در آنها کمتراست  ر دارنداموجانبه ی  یتبیین و کنترل همه

 دارند.د و ایجاد کنترل بر شرایط موجو برای سواالت فراوان خودبه یافتن پاسخ بیشتری نیاز ،افزایش یافته و برای دستیابی به آرامش

 تواند درابهام ، میپایین تحمل  .کندمی خطرتا چه اندازه احساس تهدید و  شرایط جدیدمنظور از تحمل ابهام این است که فرد در 

 که دارای تحملهای وسواسی و پارانویید مانند شخصیتافرادی  .را ایجاد کند دشواری هاییزا استرسو شرایط فرد با منابع  مواجهه

ارزیابیشان  و دهنداز خود نشان میانعطاف پذیری کمتری ، ندترپایبند خودو همیشگی های قبلی به ایده هستندبرای ابهام تری پایین

ی ابهام باالکه تحمل یدر حال،شوندمیبیشتری درگیری ذهنی و  دچار اضطراب. این گروه است تهدیدکنندهبیشتر موقعیت مبهم از 

  ارتباط دارد.و ابتکار  خالقیت  ،پذیریبا افزایش انعطاف
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 اضطراب است ،بیان روانی ابهام

متی به ، قدجهاندربات ثو ایجاد  نیاز بشر برای کنترلاما  ،ددارگه آن را ثابت ن تواندبشر نمی است و حال تغییرمدام در دنیا اگر چه 

، ت درک در جه تغییراتنظم و ترتیب دادن به  بینی جهان،پیشات غیرقابل تغییر در مواجهه با انسانها . تالشداردبشر اندازه تاریخ 

ابل و ق طبیعت و کنترل بردانشمندان برای تسلط آمیز موفقیتها تالش . سالکسب مجدد کنترل است توجیه منطقی و ،فهم 

بت به زلزله نسبعضی وقایع طبیعی مانند کسوف یا خسوف  .دچار تزلزل شده است ویروس کرونا گیریبینی بودن وقایع، با همهپیش

هستند  بینیاهمیت این رخدادها جدا از این که به چه میزان قابل پیشاما  .هستند بینیپیشقابل  بیشتر ،هاگیری بیماریو یا همه

 د.ندهییا نیستند، در این است که نظم و سبک حاکم بر زندگی روزمره را کامال تحت تأثیر خود قرار م

فشارهای  یدالیل بسیاری برای تجربهها گیری همه در. هستند بینی مشکالتغیرقابل پیشنیز از انواع  ها()پاندمی های جهانیبحران

، محسوسنا است ، نادیدنی یی کهزاعامل بیماری خطر و زیانِ تغییر در درک بشر از ترس و عدم قطعیت، دارد مانند: روانی وجود

ی راایجاد مجداسازی و قرنطینه  نیاز بهو  ستا درتشخیص همراه با تاخیر ،ندارد  عالیم اختصاصی، است غریب و رازآلود ،  قدرتمند

 رس،ت با بیماری یاههمر ،بیماری سریع انتشار ،مؤثر و قطعی درماننبود  ،پیشگیری  یهای محدود کنندهتوصیه ، .همچنین کند

 گیرند.و کادر درمان تحت فشار شدیدی قرار  همه و همه سبب شده تا مردم ،خدمات پزشکیبه  موج غیرعادی نیازو خشم و انگ 

 

 چگونه می توان این دنیای وارونه را بهتر مدیریت کرد؟

رایط این شبرای کاهش بار منفی ناشی از  ،گیری جهانی کروناابهام از عالیم اساسی تجربه بالیاست، بخصوص در همه موقعیت ادراک

بسیار ،احساس کنترل بر شرایط نیزم و دحفظ سالمت روان مردر انسجام اجتماعی و  ،همگانی مردمی که درگیر هستند مقابلهجهانی 

 وجود،در کنار این مشارکت دهد. بودن را افزایش می تاب آوری، حس امنیت و موثر،این مشارکت همگانی  کمک کننده است.

قش نناامنی و درد روانی در غلبه بر این  مناسب بین فردی تعلق اجتماعی و ارتباط احساسو و منابع اجتماعی، دلبستگی  هاحمایت

آوری و کنند، تاببینند و همه با هم بعنوان یک واحد در برابر آن قد علم میبه سزایی دارد. وقتی مردم مشکلی را همگانی می

ه صورت با استرس ب کند و رفع مشکل و نیز توانایی مقابلهمی تری پیداموفقهای یابد، حل مسئله شیوهسرسختی آنان افزایش می

،  کندبودن ایجاد میمؤثر  خوشایندو پیروزی بیشتری به همراه دارد. مقابله جمعی با بالیا احساس  جمعی احساس توانمندی باالتر

اشی از ن و رنج روانشناختی افزایش داده  راابهام  تحملتواندهمه گیری می کنترل درکت عمومی رمشاآفریند. زیرا اعتماد بیشتر می

 .کاهش دهدرا آن 
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 ای سالم راهبردهای مقابله

 ود:ش، بیان میگیریهمهای سالم برای مدیریت استرس و اضطراب ناشی از ابهام در طول تعدادی از راهبردهای مقابلهدر ادامه 

افرادی مضطرب وجود دارند  هنگامی که دور و بر شماتر از خود مراقبتی نیست. هیچ چیز مهم از خودتان شروع کنید، -1

به نیازهای جسمی خود، پیشگیری و مراقبت است.  از روشهایبهترین راه سالم ماندن و کمک به خودتان و آنها استفاده 

د همواره بیاد آوری .کمک بگیرید ه شما را آرام می کنداز هرآنچ مثل خواب، خوراک و فعالیت فیزیکی توجه داشته باشید و

 گیری هستیم.باهم درگیر این همه ی ماهمهکه 

معمول این روزها خودتان را به  در وضعیت غیر به خودتان آسان بگیرید، اضطراب های خود و اطرافیانتان را قضاوت نکنید، -2

فکر کنید. همه کارها به تایید کنید و در مورد مدیریت آنها  حس هایتان را خاطر اضطراب و غمگینی تان سرزنش نکنید،

ر های شما بسیار شدیدتناامیدی شود و اگر کسی را نیز از دست داده باشید این حس تواند سببتعویق افتاده است و می

ن ای کره خاکی در تحمل : همه مردم اینبین باشید و بدانیدخوش ،و از آنها نترسید بپذیریدهای خود را حساما  است،

 هستند. درد و رنج سهیم

 فاصله فیزیکی همراه پیام اصلی فاصله گذاری اجتماعی این است: ،از طریق فضای مجازی متصل و مرتبط بمانید -3

شفقت کمک کننده است دراین دوران بیش از  های مجازی برای ایجاد ارتباط،همدلی ومالقات .با اتصال اجتماعی

با هم باشیم مهم است که از طریق رسانه های اجتماعی و تماس  محیطی هرزمانی به یکدیگر نیازداریم و اگر نمیتوانیم در

 تکنولوژی راه خوبی برای برقراری اتصال است. هم مرتبط بمانیم. های صوتی و تصویری با

نار بیایید. کردید کراحتی کنترل می سعی کنید با عدم توانایی در کنترل چیزهایی که تا به حال به ،ن کنیدپذیرش را تمری -4

ما ا ساختار ذهنی تان را با این تغییرات و بی کنترلی تطابق دهید، ترین چیز در جهان تغییر است و سخت است کهثابت 

رزش و تماس با یک دوست، با تفکر مثبت آغاز کنید و مثال با امور قابل کنترل بگذارید، توانید تمرکزتان را برشما می

 ان کنترل را به دست بگیرید.پختن غذا یا ضدعفونی کردن محیط زندگی ت روزانه،

کار ای از افتوجه نکنید وگرنه دردایره به شایعات ،منابع خبری مورد اطمینان را مرور کنیدفقط  بر حقایق تمرکز کنید، -5

 خواهید شد. گرفتارفاجعه آمیز 

ید منبع اطالعاتی معتبر پیدا کن چند ،نخوانید از گرفتن اطالعات بیش از حد اجتناب کنید:آگاه بمانید اما در تمام روز اخبار -6

 کنیدو به تصمیم خود پایبند بمانید. مطالعهو تصمیم بگیرید که در چه ساعت هایی از روز آنها را 
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برای خندیدن و لذت بردن  هایی در روزتوانید از زماناما می ددر موقعیت سختی قرارداریهرچند لذت ببرید، از زندگی  -7

خنده دار  فیلم های. با عزیزانتان در تماس باشید بیشتر های کوچک را پیدا کنید،خوشی بیشتر از زندگی استفاده کنید.

 .دنیاز داری ما به این لحظات گرم و لذت بخششببینید؛ همه 

 از دوستان و بیان کنید، درمورد چیز هایی که دارید فکر کنید و سپاسگزاری خود را برای آنچه دارید شکرگزار باشید، -8

 حال شما را خوب می کند. دردانی کنید و قدردانی آنها را هم بپذیرید. همه این هاخانواده خود ق

از زندگی روزمره  قسمت ، بر آنباشید و خوش بین و امیدوار گه داریدکنید ن مهارکنترل خود را بر آنچه که می توانید   -9

ن به شما ای .اساس شرایط فعلی درست کنیدبر  توانید مانند قبل نگاه دارید تمرکز کنید یا یک روتین جدیدخود که می

. چیزهایی را که روزی آرزو داشتید د و در راه اهداف خود پیش برویدنشوی کمک می کند که در طول روز دچار سردرگمی

مثال یک رمان بخوانید یا کمدهایتان را مرتب کنید و از  .آنها پیدا کنید هم اکنون انجام دهید وقت بیشتری برای انجام

 و ذخیره سازی" یا "نگرانی "بجای "آماده و مجهز باشید"کلمات و مفاهیم  . ازت ببریدکه در اختیار شماست لذ وقتی

زمان همواره به کمک بشر می زیرا  شودمی که موقعیت سخت کنونی تمامیادآوری کنید  به خود، استفاده کنید "احتکار

 و افزایش مهربانی و سخاوت باشید بدنبال یافتن معنا، بود، خواهندو سالم  عده زیادی از مردم خوب نیز بدانید کهآید و 

 .نده او قوی تر شد هوجودداشته و مردم باآن مواجه شد ین هم اپیدمی هاییا: قبل ازد بدانی

شک و ابهام قابل ، اطمینان عدم ،بیماری ایجاد کنندروان افراد  در جسم و هم هم در  توانندمی ها،گیریالزم به ذکر است که همه

 ف پذیریاانعط اما هرچه تحمل ابهام بیشتر باشد خالقیت، ،شوددر همه افراد جامعه میناخوشی  وترس ایجاد سرایت است و سبب 

 .بشر است زیرا تنها امر قطعی دنیا عدم قطعیت است عدم قطعیت امری الزم برای تحمل. یابدزایش میافو ابتکار 

 

 طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت  - ات ازطلب قرار توستجمله بی قراری

 )مولوی(                                                                                                                    

 


