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 سالمت روان 

 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتشعضو  –دکتر ارسیا تقوا 

 

 :خود مراقبتی در بحران

گیریم ما را ها وقتی که در مصاف آن قرار میهای زیادی در دنیا شکل گرفته است و این بحرانبحرانبحران کرونا : 

شوند، کند. ما یعنی تمام کسانی که در بحران هستیم؛ کسانی که به عنوان کمک به آنجا اعزام میدچار بحران می

عنوان ژورنالیست در آن شرایط کمک بکنند و قرار هست که اساسا نقش حمایتی داشته باشند کسانی که قرار است به 

کند که هم از بحران و عواقب روان شناختی آن مصون نیستند چون ماهیت بحران به گونه ای هست که انتخاب نمی

گسترده است که افراد زیادی را به فقط افرادی که قربانیان رده اول هستند را درگیر بکند، دامنه بحران معموال چنان 

کشد و دامنه این بحران فقط عواقب جسمانی نیست بلکه عواقب روانی هم هست برای این که این سمت خودش می

کنند، یک های روانی فقط فرد را درگیر نمیها و آسیبتجربیات خارج از تاب و تحمل هرکسی هستند. یعنی بحران

ها تجربیات خارج از عرف و قواعد کنند. چون بحرانهستند را با خودشان درگیر می جامعه و افرادی که درکنارشان

ای باشد که آنها را تحمل بکنیم اما گفتن این آسان است در عمل رود که تجربیات ما به گونهمرسوم هستند انتظار می

ل خوبی داشته باشند در این مواقع کم کنند تاب و تحمافتد و افراد به رغم این که سعی میخیلی مواقع این اتفاق نمی

دهد خبرنگارانی که بینند. تجربیات دنیا نشان میآورند به دلیل این که همه افرادی که در بحران هستند آسیب میمی

های امریکا زمان بیشتری در بحران بودند، امکان ریکاوری کمتری داشتند، بیشتر از بقیه هایی مثل طوفاندر بحران

بحران  شدند ولی این طوری نیست که فردی که زمان کمتری بوده اصال به این مشکالت دچار نشود.ن میدچار بحرا

توانند هرکسی را درگیر کنند ولی خب طبیعتا آنهایی که زمان بیشتری در بحران ها و تروماهای روانی میو آسیب

و روانی توامانی را داشتند بیشتر از بقیه آسیب بودند، آنهایی که به محل آسیب نزدیکترند، آنهایی که تبعات جسمانی 

هایی هستند که انسانیند، ساخته دست بشرند مثل هایی که ما با آن رو به رو هستیم یک سری بحرانبینند. بحرانمی

افتد مثل های طبیعی هستند برگرفته از اتفاقاتی که در طبیعت میهای جنگی،گروگانگری و یک سری بحرانبحران

 زلزله، سیل، طوفان . 
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خواهیم در واقع از یک بحرانی صحبت بکنیم که امروزه خیلی با آن رو در رو هستیم که تحت با این توصیف ما می

ای که تاکنون جستجو شده کلمه گوید طی سی سال گذشته بیشترین کلمهشناسیم. آمارها میعنوان بحران کرونا می

یل فراگیر بودن و هم به دلیل آن که خیلی ها با آن درگیرند. اطالعات علمی ما راجع به کرونا است که آن هم به دل

بحران  تواند تا حد زیادی خطرناک باشد.تواند کشنده باشد، میدانیم میکرونا و ویروسش خیلی زیاد نیست اما می

وش تحول کرده، بحران اقتصادی ها را دستخهای اجتماعی را دستخوش تحول کرده است. اقتصاد کشورکرونا زمینه

ای را که االن ایجاد کرده، مشاغلی که االن دچار های فزایندهو این که چه تبعاتی از نظر اقتصادی ایجاد کرده؛ بیکاری

هایی که االن مشکل ها، مصاحبتها، کنار هم بودنمشکل شدند، مناسبات اجتماعی به هم خورده، در واقع تماس

ای ارتباطات مان هست با آنهایی که دوست شان داریم، آنهایی که های مان در هر جامعهشیداریم. یکی از دلخو

کنیم. االن بحران کرونا کاری کرده که ارتباطات ما هم دچار مشکل شده است. کسانی کنارشان احساس آرامش می

های دست نهایی که به عنوان نیروهایی که خط اولند، مستقیما در بحرانند، چه آکنند چه آنها کار میکه در بحران

دهد. کرونا موضوعی را که با خودش ایجاد شوند، این اتفاقات همه آنها را تحت الشعاع قرار میدوم وارد بحران می

کرده بحث قرنطینه است که در اکثر جاهای دنیا با آن رو به رو هستیم. این احساس در انزوا بودن، یک گوشه نشستن 

مند بودند در دنیای آرام و ساکت خودشان به تنهایی زندگی سخت هست، حتی آنهایی که عالقهبرای خیلی از ما 

 بکنند باز قرنطینه اجباری برای شان سخت هست.

دهند و هیچکسی هایی از خودشان نشان میها یک سری واکنشافراد نسبت به بحرانها: های افراد در بحرانواکنش

هایی که توانند حتی طبیعی باشند و یک سری واکنشها مینیست یعنی این واکنشها مصون نسبت به این واکنش

ها ما داریم این تواند غیر طبیعی باشد و در قالب یک بیماری قلمداد بشود؛ یکی از آن چیزهایی که نسبت به بحرانمی

ها از خودمان توانایی مقابله حرانبه ب است که ما طی بحران، چه اندازه ظرفیت روانی مقابله داریم، چه اندازه نسبت

هایش یادگرفتنی است، مهارت هست، یک توانایی است که ما باید کسبش کنیم و ها خیلینشان بدهیم. این ظرفیت

های آید. تحت تاثیر عوامل مختلفی، عواملی که حاال فردی است، یاد بهم دادند در دورهبه سادگی هم به دست نمی

کند، کسانی که چه به سری اش هم برگرفته از این هست که اجتماع به من کمک می آموزشی من بوده ولی یک

ای، چه به صورت افرادی که دوستمان هستند، کنارمان هستند همراه و همکارمان هستند، با درک این صورت حرفه
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ال ما در فراز قبلی کنند منتها واقعیت این است که هرچقدر شدت تروما/بحران بیشتر باشد مثشرایط به ما کمک می

ها توسط ها و بحراندهد هرچه تروماها هستند که ساخته دست انسانند، تجربیات نشان میگفتیم یک سری بحران

کند بیشتر است تا شاری که به فرد وارد می انسان بیشتر به وجود آمده باشد میزان شدت ناراحتی و میزان شدت ف

آیند مثل سیل و زلزله و آتشفشان، شاید به خاطر ما کال طبیعی پیش می هایی که طبیعی هستند و به صورتبحران

ها خشم و خشونت کمتری ببینیم. انگار ها باشد توقع داشته باشیم از انسانها اگر کار انسانعادت کردیم که در بحران

انه باشد به مراتب غیر قابل هایی که خیلی وحشیها ببینیم. حاال خشونتخشونت برای ما امر ناپسندی است که از انسان

 تر هم خواهد بود. تحمل

-عاطفی مثل واکنش-های هیجانیگیرد مثل واکنشها در ما شکل میآید یک سری واکنشوقتی یک بحران پیش می

شوند اال این ها الزاما بیماری قلمداد نمیآید و این واکنشهایی که در فکر و ذهن ما پیش میهای رفتاری، واکنش

ها اتفاقی بیفتد که سیر قهقرایی برای ما ایجاد کند، اختالل جدی ایجاد کند و ما را به سمتی ببرد در این واکنشکه 

هایی که ما در بحران با آن های مان را از دست دادیم. اولین دسته از واکنشکنیم تواناییکه کم کم ما احساس می

هیجانی است مثل ترس، خیلی طبیعی هست که ما در بحرانی های های عاطفی است، واکنشرو به رو هستیم واکنش

رود، توقعات و انتظارات ما به و دیگر خشم یعنی عصبانی بشویم چون شرایط از کنترل ما بیرون می دچار ترس بشویم

گیرد. دسته دوم شود؛ خشم در این شرایط بیشتر از حد معمول شکل میهای ما دچار مشکل میریزد، برنامههم می

های شناختی است یعنی در قدرت عالیه مغز ما هم دهیم واکنشهایی که در بحران ها ما از خودمان نشان میواکنش

روز هنوز گیجند، اصال  5، 4، 3فهمم چه شده، حتی افراد بعد از شود مثل این که من گیجم، نمیتغییراتی ایجاد می

 .توانند بگویند چه شد، چه اتفاقی افتادد چه اتفاقی افتاده اما نمیداننتوانند شرایط را برای خودشان هضم کنند. مینمی

های فیزیکی است؛ خیلی طبیعی است که ما در های دیگری هم هست که واکنشها یکسری واکنشعالوه بر این

یک  های فیزیکی بشویم مثال سردرد زیاد بگیریم، احساس خستگی بکنیم. کار یک روزنامه نگار،بحران دچار واکنش

خورد. ها بیدار بماند و شب و روزش عمال به هم میشود که ساعتژورنالیست در بحران به مراتب بیشتر است، الزم می

ها و اندام های بدنی احساس تنش بکند، طبیعی است که این احساس خستگی و ضعف بیشتر هم بشود. در تمام ماهیچه

حتی اگر زمانی پیدا بکند که بخوابد خواب عمیق و دلچسبی انگار حس بکند همه بدنش خسته است، فرسوده است، 
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های از جا پریدن، خیلی در ها داریم از نظر جسمی مثل واکنشهای دیگری هم ما در بحراننداشته باشد یک واکنش

گذارد و ظاهرا هم به محل امن رسیده تا شود که وقتی یک اتفاق مهیبی را فرد پشت سر میاین شرایط دیده می

در این حالت  ؛شودپرد، صداهای خیلی ظاهرا بی ربط هم برای فرد مهم میها بعد با کوچکترین صدایی از جا میتمد

ها تواند اشتها خیلی کم شود و برعکس فرد بی رویه در بحران شروع کند به خوردن غذاهاشود؛ میاشتها باال، پایین می

کند که برای کند و تمایل پیدا میافراد حالت آرامش بخشی ایجاد میپناه ببرد. شنیدید که غذاهای شیرین در بعضی 

های بدنی شود گفت از نظر جسمانی در بحران همه دستگاهآرام کردن خودش در بحران به آنها پناه ببرد. در واقع می

بحران یک سری  شوند به این ها اضافه کنید که من یک وظایفی هم دارم یعنی قرار است درما دچار یک اختاللی می

شود یعنی من آدم صبوری هایی هست که در روابط ما پیدا میچهارمین دسته واکنشهایی را هم انجام بدهم. کار

دانم شناختند، نمیای بودم، خیلی گوش شنوایی داشتم، دوستانم من را به عنوان آدم صبور میبودم، من آدم با حوصله

دهم. گذارم. شکننده و عصبی و تند واکنش نشان میابل را ناتمام میچه شده جدیدا حساس شدم، جمالت طرف مق

حس  یعنی دهندها از دست میبینیم که افراد انگار اعتمادشان را به خیلی چیزها میها خیلی وقتحتی در بحران

هستند این  کنند دیگران زیاد اهمیت موضوع را درک نکردند. خیلی از کسانی که در بحران هستند و وسط میدانمی

مان داریم یک عالمت دیگری که خیلی پیدا هایی که ما در روابطگیرد در این واکنشاحساس در آنها شکل می

کنم کم کم از صحبت کردن شود این هست که من که در روابط اجتماعی ام خیلی آدم با نشاطی بودم سعی میمی

تناب کنم. یک حالت دیگری که معموال اتفاق و گپ زدن، وارد معاشرت شدن دوری کنم، از صحبت کردن اج

هایی از خودمان شود، خیلی زود ما واکنشافتد این است که انگار کاسه صبر ما در این شرایط خیلی زود لبریز میمی

خواهم نتیجه دهیم که انگار دیگر من لبریزم، گوشی برای شنیدن و طاقتی برای تحمل ندارم و خیلی زود مینشان می

شود که من نتوانم کیفیت مناسب عملکرد خودم را داشته و جواب بدهم و اقدام کنم و این عصبانیت باعث میبگیرم 

افتد در روابط باشم، نتوانم آن ظرافت هایی که در کارم الزم بوده را از خودم نشان بدهم. واکنش دیگری که اتفاق می

 .شود ما خیلی زود راجع به دیگران نظری بدهیممی بین فردی، قضاوت کردن است. قضاوت آن حالتی است که باعث

کنیم ای نیست چون وقتی ما دیگران را قضاوت میشناختی قضاوت کردن امر پسندیدهدانید از منظر رواناصوال می

های روانی نسبت به بحران هم در این واکنشزنیم و این برچسب زدن اشکال دارد. عمال انگار به افراد برچسب می

های های پزشکی، تیماست که مستقیما در میدان هستند و دوم کسانی که در میدان هستند به عنوان کمک کسانی
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خواهند آرامش را به آن محل برگردانند و خواهند بهداشت را تامین کنند، کسانی که میسالمت، کسانی که می

این که بتوانند نزدیکترین ارتباط را با  ها حضور دارند برایکسانی که به عنوان خبرنگار، ژورنالیست در آن محل

آید و درصد زیادی هم ها پیش میها برای خیلیکسانی که دچار بحران شدند، داشته باشند اولین اتفاقی که در بحران

های استرسی حاد می گوییم مثل ترس،نگرانی، ساکت شدن، شوند حالتی هست که ما به آن واکنشبا آن رو به رو می

ردن، گاهی تند شدن، دوری گزینی و قضاوت کردن دیگران یا احساس عصبی شدن، بد خوابی، عالیم بهت پیدا ک

های استرسی است و نیاز به درمان ندارد و نیاز به این دارد که با واکنش ها،جسمی و روانی مختلف. اولین واکنش

افتد مهم است یعنی یک چیزی هست که رفتن به فضای امن خودمان را آرام کنیم اما این مورد بعدی که اتفاق می

تواند مزمن و کهنه و آزار دهنده دهد و نیاز به توجه بیشتری دارد، چون اگر درمان نشود میدیگر بوی اختالل می

را با خودش درگیر بکند. این عالیم این است که دیگر ترس، ترس معمولی نیست در بحران فرد بشود و مدت مدیدی 

های من دیگر بیمارگونه است. واکنشو گذارد تری است. بر تمام افکار و زندگی من تاثیر میشدید، ترس فزاینده 

کند واضحا دیگر خواب من مختل ای تغییر میاصال انگار شرایط، زمان، مکان و موقعیت برای من به شکل آزار دهنده

شود های طبیعی تلقی نمیدیگران واکنشهایی نشان بدهم که از نظر شود، ممکنه رفتارشود، عملکرد من مختل میمی

هایی از خودم نشان بدهم که دیگران اساسا انگار با یا این که مثال ممکن است غذا برای مدتی نخورم، یا این که رفتار

ها که حاال چندتایش را فرد داشته باشد، واکنش اختالل استرسی حاد شوند. به این مجموعه واکنشمن بیگانه می

شود که عنوان یک سری اختالالتی هست که تحت عنوان اختالل استرس پس از سانحه شناخته می وگویند می

است. این اختاللی است که معموال یک ماه پس از آسیب تا سالیان بعد افراد را با خودش درگیر   ptstانگلیسی اش 

شود از نظر ذهنی، ازه دچار مشکالتی میکند. یعنی چند سال از ان واقعه گذشته، دو سال از آن واقعه گذشته فرد تمی

شود. هایش، در کنترل خشم خودش دچار تغییراتی میهایش، در استرسهیجانی، آرامش، کنترل هیجاناتش، باور

تواند بحران ان را تواند ناشی از بحران باشد، هم میخواهیم راجع به اختالالت دیگری صحبت کنیم که هم میمی

گیرش کرده باشد کما این که ما تواند از قبل باشد و این بحران دامنافسردگی هم می ،یتشدید کند مثل افسردگ

بینیم که یک افسردگی قدیمی داشتند و تحت کنترل بوده، با درمان خیلی حالت مناسبی داشتند خیلی ها را داریم می

برابر افزایش پیدا  5الی  4فسردگی تا ها میزان اشود که در بحرانولی بیماری افسردگی عود کرده. به کرات دیده می

تواند آن را تشدید کند مثال کمردرد، درسته دیسک کند. یک سری اختالالت جسمی داریم که عوامل روانی میمی
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من مسئله دارد ولی تحت تاثیر استرس به شدت کمردرد من بیشتر شده، سردرد من تشدید شده، درد معده یا زخم 

ها باید به آن توجه بکنیم یکی از آن اختالالتی که در بحران. ت گوارشی جدی پیدا کردممعده من بدتر شده، مشکال

تواند کند با کمک آن میبرد که فکر میدوا و موادی پناه می این است که آدم برای آرام کردن خودش به قرص،

مشکالت بعدی بشود یعنی  تواند عامل یک سریافتد و خودش میبحران را طی بکند که خب البته این اتفاق نمی

 استفاده از آن مواد مسائل روانی من را بیشتر کند، مسائل روانی من سوء مصرف را بیشتر کند.

نروم آن آسیب را تکرار کنم یعنی  زند دائماگر چیزی هست که دارد به من آسیب میهای پیشگیرانه در بحران: درمان

وی اعصاب من هستند مجبور نیستم ها ربعضی اخبار، بعضی شبکهدهد به خصوص این که اخبار دارد مرا آزار می

شوم، خودم را در معرضش قرار بدهم. از آن عامل آسیب زا خودم را یک مقداری دور کنم یا ریکاوری می دائما

عات گردم یا این که اصال باید از آن عامل آسیب زا به طور کلی دوری کرد چون در این شرایط خیلی از این اطالبرمی

زنند. در این شرایط به کمک این فضای مجازی این شانس را داریم که حتی در جایی که هستند که به من آسیب می

دهند قرار بگیریم. یک چیز غلطی که وجود دارد اصرار به از هم خیلی دوریم کنار آن کسانی که به ما آرامش می

تر از حضور شما توام با ایجاد بگوید، هیچ چیزی قشنگاین هست که حرف بزن. اصال اصرار نداشته باشید که فرد 

برای بازگویی خودش  همین که کنار هم هستیم کافی است چون اصرار خیلی زیادآرامش، امنیت برای فرد نیست. 

 یم.تواند عامل آسیب باشد. دیگر این که ما باید در این شرایط صبور باشمی

از آن فضای مجازی هم هست مثل شمشیر دولبه است از یک طرف با هایی هستیم که یک بخشی ما االن در بحران

تواند ته دل آدم را که می دهندها، در واقع منابع غیر موثق خبری را گسترش میها، نگرانیها، ترسدامن زدن به شایعه

شود که من خیلی بر از هم گسیختگی ما، بر بد قضاوت کردن ما تاثیر داشته باشد، باعث ب ،ترس ما بر  خالی کند و

زود قضاوت کنم در حالی که ما به عنوان یک خبرنگار باید یک ذهنیتی داشته باشیم کامال بدون سوگیری، بدون 

یک بخش دیگرش این است که فضای مجازی یک موهبت است، یک موهبت بزرگی است که  .قضاوت قبلی

های مفید و موثر مثل آموزش، بتوانیم به افراد تواند به ما کمک کند که از بسترش استفاده کنیم برای کل کارمی

تواند از راه دور با کسی که به ردی که دچار این حالت هست میفکمک کنیم که در واقع حالشان را بهتر بیان کنند. 

دهد در تماس باشد، با خانواده اش در تماس باشد. دیگر این که یک حس امنیتی به وجود بیاورد در او آرامش می
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 ،های ذهنی ما را کمک بکند که راجع به آن خیلی راحت صحبت کنیمها را کم بکند، دغدغهایط، فاصلهاین شر

نه یی یک محیط بسته و قرنطکند یعنی من دیگر اسیر و دست و پا بستهسختی قرنطینه را برای ما در بحران گاهی کم می

توانم در هست؛ یعنی این که من خیلی راحت می نیستم. چیز خیلی جالبی که ایجاد شده شناخت درست منابع حمایتی

االن حتی مراکز کمکی گمنامی وجود دارند که توانند به من کمک کنند. فضای اینترنتی پیدا کنم که چه کسانی می

 توانند به من برای رفع مشکالت روانی کمک کنند.می

ته باشم، یک موضوعی هست که تحت من چه بکنم که خود مراقبتی درستی در بحران داشتاب آوری در بحران: 

هایی بکند که در مقابل گویند. در این حالت در واقع ما انتظار داریم که فرد بتواند یک سری کارآوری میعنوان تاب

اتفاقات تحملش بیشتر بشود، تاب و توانش بیشتر بشود. تاب آوری در سطح فردی هست یعنی خود فرد باید یک 

هایی هست مثل این هایی در خودش ایجاد بکند که طاقتش باالتر برود مثال چیز، یک نگرشها یاد بگیردسری مهارت

که من کنترل هیجان داشته باشم، خشمم را بتوانم کنترل کنم، عواطفم را بتوانم مدیریت بکنم، یک لول دیگر، کار 

آوری توانمند هستند مرحله تابکردن روی سطح اطرافیان، دوستان و خانواده و نزدیکان است، آنهایی که در این 

وری در سطح اجتماعی است یعنی در یک لول باالتر تاب آتوانند شبکه اطراف خودشان را قوی بکنند. خیلی زود می

یک محیط امنی برای من آیند. دانند من در یک بحران قرار گرفتم به کمک من میمحله من، شهر من، کسانی که می

ها این در بحران .کنندشوند آنها را هم حمایت میکه در این شرایط خانواده من اذیت می ایجاد کنند، اگر من نگرانم

 کند که از پا در نیاییم.آوری به ما کمک میتاب

 


