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 *1احمدعلي نورباال

 
 

 دهيچك

شود و  ، وقفه جدي و ناگهاني در کارکرد جامعه که باعث خسارات سنگين محيطي، مالي یا جاني ميجهاني از دیدگاه سازمان بهداشت :زمينه و هدف

خيز است و امکان وقوو  سوي حادثوه     ایران کشوري حادثه. شود را بال گویند ها خارج مي دیده و منابع داخلي آن جبران آسيب از توانایي مردم آسيب

این پژوهش با هدف  .در اینگونه حوادث، اغلب مسائل رواني و اجتماعي مورد غفلت قرار مي گيرند .غيرمترقبه از چهل حادثه طبيعي در آن وجود دارد

 .اختي و مدیریتي در رابطه با ویروس کرونا صورت گرفته استشن هاي روان ارائه توصيه

 .هاي اخير در جامعه ایران است و بحران COVID-19گيري  مطالعه حاضر مروري و نيز بازتاب تجارب نویسنده از همه :روش

ازآن سيسوت  ایمنوي بودن را ضوعيو نمووده و       یا ویروس کرونا، اسوترس و اضوطراب ناشوي    11-گيري ویروس کووید در ارتباط با حادثه جدید همه :ها يافته

هواي گوارشوي، قلبوي، ریووي، کليووي،       تنوي شوامل بيمواري    هاي روان هاي ویروسي از جمله کرونا و همچنين بيماري پذیري فرد را براي ابتال به بيماري آسيب

ت رواني ماننود فوبيوا، وسواسوي جبوري، اضوطراب منتشور، حملوه        پذیري براي ابتال به اختالال همچنين آسيب. دهد هاي تنفسي و غيره را افزایش مي ناراحتي

هوایي   رسد باید به صورت جدي بوه جنبوه   بنابراین به نظر مي. شود پانيک، افسردگي، اختالل استرس پس از سانحه، عود و یا تشدید اختالالت رواني بيشتر مي

در اعموال و  « شناسوي مببوت   روان»حفظ آرامش و خونسردي، در نظر گورفتن  : اشندب هاي کلي شامل موارد زیر مي توصيه. شناختي موضو  پرداخته شود روان

 .آورانه است و رفتار تاب( خودمراقبتي)بينانه، نگاه اميدوارانه، نگاه خوداتکایي  هایي دارد که شامل نگاه خوش ها و مؤلفه شناسي مببت شاخصه رفتار خود، روان

، «حاکميت»هاي  ها و مسئوليت نقش»هاي مختلو در نظر گرفت که شامل  هایي را براي گروه توان نقش يهاي فوق، م با توجه به مؤلفه :گيري نتيجه

هواي   هاي حاکميتي و درگيور و سوازمان   در امر مدیریت بالیا، الزم است همه دستگاه. از بعد رواني است« آحاد مردم»ها و  رسانه»، «دستگاه متولي»

هوا در   جام دهند، مردم باید مشارکتي آگاهانه داشته باشند، نيروهاي انتظامي در تأمين امنيوت جامعوه، رسوانه   غيردولتي وظایو خود را به درستي ان

رساني درست و هماهنگ با ستاد مدیریت بحران، مؤسسات پژوهشي با رصد علمي موضو ، نهادهاي فرهنگي، مذهبي ورواني اجتماعي در کمک  اطال 

 .سرگذاشتن این بحران کمک کننددیدگان براي پشت  به سازگاري آسيب
 

 کرونا  ویروس، بحران مدیریت، 11-یدوکو شناسي، روان :ها واژه كليد

 

 مقدمه

ي و ، وقفوه جود  جهاني از دیدگاه سازمان بهداشت (:Disaster)تعريف بال 

ناگهاني در کارکرد جامعه که باعث خسارات سونگين محيطوي، موالي یوا     

انایي مردم آسيب دیده و منابع داخلوي  از تو آسيب جبران شود و ميجاني 

 .گویند ميرا بال  خارج مي شود ها آن

، (1531-1531)جنگ تحميلي عوراق عليوه ایوران     اي از در برهه :مقدمه

نزدیک شاهد  از بودم و دار یي را عهدهها اینجانب در بهداري سپاه مسئوليت

روز اثرات انتظار ب گيري عوارض رواني ناشي از حادثه و جنگ بودم و شکل

 .کشيدم ناخوشایند این عوارض را در آتي مي

راي ادامه بهمين موضو  ه  ازجمله دالیل و انگيزه حقير  بدون شک

شت زمان ذباگ. پزشکي محسوب مي شود تحصيل تخصصي در رشته روان

مركززب بادا ززا روانزز  »انوودازي  و پوودیرش مسووئوليت در زمينووه راه

ت تلخ قابل انتظار را به چش  خود به بعد، حقيق 1531در سال  «جانبازان

ي هوا  روان و خانواده فرساي جانبازان اعصاب و مشاهده و درد و رنج طاقت

 .احساس کردمآنان را از نزدیک 

پزشوکي دانشوگاه علووم     ت علمي گوروه روان ئکه به عنوان عضو هيزماني 

شناسوي   پزشکي تهران بودم، یکي از دانشجویان تحصيالت تکميلي رشته روان

مقايسزه  » نشگاه تربيت مدرس، موضو  پایوان ناموه خوودرا تحوت عنووان     دا

 هاي سزوم دبيرستانآموزان سال   ناخت  دانش عوارض روان
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران و عضو وابسته فرهنگستان  استاد روان*  .1

 علوم پزشکي
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

04 

 

  

بوا راهنموایي    «2731زده گيالن در سال  ق زلبلهي مناطها  دبيرستان

آمووزان   از نتيجه این پوژوهش متوجوه شودم کوه دانوش      .اینجانب گذراند

دبيرستاني منطقه رودبار و منجيل حتي پس از گذشت سه سال از فاجعه 

آمووزان   داري از دیگر دانش ، به صورت محسوس و معني1531زلزله سال 

 13ي بيشتري داشتند وحتي حودود  شناخت شهرستان رشت، عوارض روان

درصد از دانش آموزان به درجات خفيو تا شدید از اختالل استرس پس از 

 (1).بردند رنج مي( Post-traumatic Stress Disorder=PTSD) سانحه 

که به مدت هشتاد ماه ریاست جمعيت هوالل احمور جمهووري     زماني

از نزدیوک  . بوودم  دار را عهوده 1511لغایوت   1531از سوال   اسالمي ایران

بوه   ،معوارض رواني ناشي از بالیاي طبيعي، چون سيل وزلزله را شاهد بود

المللوي   آوري اسناد و مدارک علمي از فدراسيون بوين  همين جهت با جمع

صليب سرخ و هالل احمر در جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران، 

ز حادثه مهيب زلزله بعد ا. اندازي کردم را راه «واحد حمايا روان  باليا»

که کشتار و خرابي وسيعي به بار آورد و به عنوان  1511ب  در پنج  دیماه 

در جهوان و یکصود سوال     1005سال ترین حادثه طبيعي  مخرب و مهلک

 بوا گذشوت زموان   اینجانب براین باور بوودم کوه   . اخير ایران به ثبت رسيد

 در همين راستا،. ستي رو ه هانگيز روب عوارض رواني ناشي از این سانحه غ 

بررسز   » نامه خود را با عنوان پایان، پزشکي رشته روان اندستياریکي از 

ماه پس از زلبله بز،، در دو   21پب ك ،  اي اختالالت روان مقايسه

 .با راهنمایي اینجانب به انجام رسواند  «2711 ار ب، وكرمان در سال 

ه اخووتالالت مووا 11نتيجووه ایوون پووژوهش حوواکي از آن بووود کووه پووس از 

نسوبت بوه شوهر     داري طور معني به ب شهر  در PTSDروانپزشکي ازجمله، 

شيو  در هردو شهر از ميانگين کشوري، بوه   داد و کرمان افزایش نشان مي

شوهرب    ر، دPTSDاي که بوروز اخوتالل    گونه به .صورت محسوس باالتربود

یون  ي اهوا  شوانه ندرصد جمعيوت کرموان از    1/31 ن وادرصد ساکن 1/31

 (1).اختالل شکایت داشتند

شناختي ناشي از زلزلوه بو     عوارض روان دربارهدرجدیدترین پژوهش 

 21 ناخت  افراد ساكن ب، پس از  ارزياب  حاالت روان»تحت عنوان 

، یعني دوازده سال پوس از زلزلوه   1511که در اوایل سال  «سال از زلبله

آسويب دیوده از    درصود از افوراد   31دهد که  صورت گرفته است نشان مي

 .ي بيمارگونوه هسوتند  تشوناخ  ي روانهوا  سال دچار نشانه 11زلزله پس از 

، کول اسوتان   1515که در پژوهش کشوري با همين ابزار در سال  درحالي

شناختي بودند که حتي  درصد دچار مشکالت روان 1/11کرمان، به ميزان 

افراد  ددرص 1/11، که به ميزان 1531با پژوهش کشوري سال  مقایسهدر 

دهنوده   شناختي گزارش شده بود کمتر است و این نشان دچار عالی  روان

، افراد آسيب دیده سواکن بو    سال 11طوالني طول دوره ن است که در ای

 ( 1و5.)کماکان از جمعيت عمومي دیگر نواحي استان مشکل بيشتري دارند

برگزاري دوره دکتوراي سوالمت بالیوا در دانشوکده      با گذشت زمان و

دوره دانشوجویي   نفر از دوسوتان  ران، دوتههداشت دانشگاه علوم پزشکي ب

PhD  ،دنود کوه در دپارتموان    کربه اینجانب مراجعوه واظهوار   مدیریت بالیا

در « سالما روان  اجتماع  باليا»سالمت بالیا، دو واحد اختياري براي 

دند که با توجوه تجربوه و   کراز اینجانب درخواست  نظر گرفته شده است و

حقير . دار شوم سابقه و عالقه من در این حيطه، تدریس این واحد را عهده

ویژه براي کشوور   ه  با وجود گرفتاري زیاد، ولي نظر به اهميت موضو  به

آوري و تهيه مدارک  این دعوت شدم و پس از جمع ايخيز ما، پذیر حادثه

 ر چنود اع  از داخل و خارج، یک تورم ایون درس را دادم و د   از قبل و بعد

دم و سوپس حسوب توصويه و    کور دوره بعدي، نيز ایون درس را تودریس   

، مجموعوه مطالوب فووق تحوت عنووان      1513سفارش دوستان در سوال  
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 شناختي و مديريتي در مواجهه با ويروس كرونا هاي روان توصيه

04 

همکاري دوستان، به صوورت   با( 3) «حمايا روان  اجتماع  در باليا»

د کوه  شو کتاب به رشته تحریر در آمد و توسط انتشارات تيمورزاده چوا   

 .به آن رجو  کنند توانند ندان ميعالقم

با توجه به شرایط جدید شيو  ویروس کرونا، همکواران فرهنگسوتان   

 اي در این بواب تنظوي  و   ند که مقالهکردعلوم پزشکي از حقير درخواست 

. دمکور اینجانب ه  در حد وسع مطالب را به شرح زیر تودوین  . ي کنارائه 

 .اميدوارم که مقبول افتد

بيش از چهل  امکان وقو و  است خيز درهرحال، ایران کشوري حادثه

حوادث و سوانح متعددي داریو ، چوه   . حادثه طبيعي در کشور وجود دارد

ساز بشر مبل  حوادث و بالیاي طبيعي مبل سيل و زلزله، چه حوادث دست

هاي گسترده، چه حوادث بيولوویي مبول    ر و تخریبفجاها و ان سوزي آتش

در اینگونوه  . سوریع هسوت   و دشان زیوا  هایي که سرایت گيري بيماري همه

حوادث اصوال ما معتقدی  که بعد رواني این حوادث که متاسفانه با اینکوه  

قرار دارد قابل توجه هست و به تعبيري قسمت اعظ  این کوه یخي زیر آب 

 .تواند مسائل رواني و اجتماعي حوادث باشد، مورد غفلت است مي که

بيمواري  یوا   11-کوویود  گيري ویوروس  در ارتباط با حادثه جدید همه

 موويآن چيوز ک بنووده در حوال حاضوور  نظور  ه ویووروس کرونوا، بوو از ناشوي  

نگراني زایدالوصفي است که در آحاد جامعه و حتي  عبارت ازکننده  ناراحت

وجود آمده است، این نگراني بيش از اینکه بتوانود از طریو     هن بامتخصص

کوه   شوود  موي اسوترس و اضوطراب    منجر بوه  ویروس آسيب برساند خود

و وقتي سيست  ایمني فرد ضوعيو   کند ميضعيو تسيست  ایمني بدن را 

هاي ویروسي از جملوه   پذیري فرد نه تنها براي ابتال به بيماري شد، آسيب

تنوي   هواي روان  کند بلکه همه افرادي که بوراي بيمواري   کرونا را بيشتر مي

وي، هواي گوارشوي، قلبوي، ریووي، کليو      پذیري دارند شامل بيماريآسيب

، هوا  ازجملوه ایون نگرانوي   . کنود ي تنفسي و غيره را بيشتر موي ها ناراحتي

اختالل فوبيا، اختالل وسواسي جبري، اختالل : پذیري براي ابتال به آسيب

اضطراب منتشر، اختالل حمله پانيک، اختالل افسردگي، اختالل اسوترس  

 .است پس از سانحه، عود ویا تشدید اختالالت رواني

کني  در بحث بعد رواني ایون حادثوه بایود بوه صوورت       فکر ميبنابراین ما 

بيوان  شناختي موضو  بپردازی  که ابتدا اصول کلوي را   هاي روان جدي به جنبه

 .کن  نظر اشاره مي دورهایي م توصيهبه سطح مختلو  3در  سپسو  کن  مي

شوود افوراد بایود     اول اینکه در اینگونه حوادث گفته مي: ي كل ها توصيه

خونسردي خودشان را حفظ کنند و هر اندازه که بيشوتر حفوظ    و آرامش

اندرکاران حادثوه را   برند بلکه تمرکز دستبکنند نه تنها خودشان بهره مي

 .برند ها را بر مدیریت حادثه نيز باال مي کنند و تسلط آن بيشتر مي

شناسي  روان»ه دیگر این است که در اینگونه موارد باید هممه  نکته 

شناسوي   روان. را در اعمال و رفتار خود مورد نظور قورار دهنود    «راگ مببت

 بينانوه  نگاه خووش ها  یي دارد که یکي از آنها لفهؤو م ها شاخصه گرا مببت

رساني این ویروس از بسوياري از   شود که درجه آسيب مي بيانوقتي . ستا

درصود   10 وخيلي کمتور اسوت    SARSو  MERSهاي مشابه مبل ویروس

ي همچنين درصد قابل توجهي از افرادکنند و  ال بهبودي پيدا ميافراد مبت

بينانوه بوه    باید نگاه خوشبنابراین  .شوند که نياز به بستري دارند خوب مي

 . سرایت و ابتالي این بيماري داشته باشي 

اميدواري هست . داشته باشي نگاه اميدوارانه شاخصه دیگر اینکه باید 

اقوداماتي کوه    هایي که مي گيرد بوا مجموعوه  به اینکه هر کسي از بيماري

 هاشود و خوشبختانه در کشور ما ه  قابل انجام هست اکبر افراد مبتال مي

 .کنند و اميدواري هست که خوب بشوندبهبودي پيدا مي

خوداتکوایي  . لفه سوم این هست که باید نگاه خوداتکایي داشوته باشوي   ؤم

مراقبووت و از خودشووان اد کووه افوور. شووود مووي خززودمراتبت  در ایوون مووورد

االمکان آلوده نشوند و اگر ه   حتي. هاي پيشگيري را رعایت کننددستورالعمل

 . شود مي آلوده شدند سبب آلودگي دیگران نشوند که این خوداتکایي

ما باید بتواني  در برابور حووادث   . ستاآورانه  لفه تابؤلفه، مؤچهارمين م

سازگاري داشته باشي  و  و ، مواجهه مقاومت کني وزندگي خودمان را آماده 

 .به نحوي مقابله بکني  و مواجهه سازنده داشته باشي 

ن و حاکميوت قائول   ي کلي نقشي که باید براي مسوئوال ها با این نگاه

. هوا  نقشي براي رسانه. نقشي براي متولي مربوطه باید داشته باشي . باشي 

ان و کوادر پزشوکي   اندرکاران حاضر در صحنه که پزشکنقشي براي دست

شود که به صورت اختصوار  شوند و نقشي ه  مربوط به آحاد مردم ميمي

 .کن براي هرکدام مواردي را اشاره مي

ئوليت تورین مسو   مهو   :حاكميا از بعزد روانز   مسئوليا  و نقش .2

 برخوردحادثه را در اولویت قرار بدهند و از  در ابتداین است که حاکميت ا

گوویي    البته این بدین مفهوم نيست کوه وقتوي موي    .سياسي آن بپرهيزند

اولویت داشته باشد بيایي  بخش اعظ  اخبار را به این موضوو  اختصوا    

مين اعتبوارات و سوایر   أگيوري، تو   تصمي  نظرمه  این است که از . بدهي 

جهات در اولویت باشد و هيچ چيز دیگري این اولویت را از پوشش خوارج  

خودش شود رساني  اگر قرار باشد زیاد ه  اطال  بلکه من معتقدم که. نکند

 .تواند اضطراب ایجاد کند مي

اندرکاران نظوام بایود از    دومين مطلب این است که حاکميت، و دست

تبعيت کنند باید از نظرات کارشناساني که  با تجربهنگاه و نظر کارشناسان 

 گيرشناسوي هسوتند،   ن عفووني و هموه  اله متخصصو ئدر این مورد این مس

 . دتبعيت کنن

اي کوه بوراي مسوئولين و حاکميوت هسوت       سومين انتظار و توصويه 

حمایت کافي و وافي و مناسب از مالي و اجتماعي بدون تبعيض ه  بوراي  

 . دیدگان داشته باشند اندرکاران ه  حادثه دست

موقوع باشود نوه     هجا و بو  هرساني شفاف و صریح و ب نکته چهارم اطال 

بيش از حد  شود و سپس انجام ميرساني ضعيو   اینکه ما در مقطعي اطال

و نکته پنج  اینکه از صداقت و درستکاري عدول نکني ،  شودرساني  اطال 

استانداردهاي دوگانه اعمال نکني  و اگر بخواه  یک نکته کوافي و اصولي   
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

04 

بگوی  اینکه اگر مردم به نظام و حاکميت اعتماد داشته باشند همه چيز را 

افزایش پيودا کنود   سرمایه اجتماعي را  شودند و باید تالش گير از آنجا مي

اعتماد از دسوته رفتوه را دوبواره جبوران بکنوي  کوه        شودتالش  همچنين

 .واند این اعتماد از دست رفته باشدت ترین آسيب مي بزرگ

دستگاه متوولي در   :نقش و مسئوليا دستگاه متول  از بعد روان . 1

وزارت بهداشت . ستا و آموزش پزشکي، درمان این مقطع وزارت بهداشت

داده و که خيلي تالش مفيود و مووثري انجوام     يدر عين حالبنده به نظر 

دهد و جاي تشکر دارد، باید در وهله اول اخبار و اطالعات علموي را از   مي

دوم . کسوب کنود  المللي و جهاني  افراد متخصص و منابع موث  ملي و بين

مبارزه و مواجهه با آن را به صورت شفاف و  ،راهکارها ،این اخبار و اطالعات

ومين انتظاري کوه از دسوتگاه   س. بي شائبه به مقامات مسئول انتقال دهد

دیودگان را  و حادثه کادر پزشکيست اینکه لوازم و اقالم مورد نياز متولي ا

انودرکاران االن کوادر    دست. اي و تبعيضي تهيه کندبدون هرگونه مالحظه

هوا و   کادر پرستاري و کوادر خودماتي بيمارسوتان   ، يدر بهداشتکا پزشکي

یعني آن . هستند دیدگان حادثهالبته ربط و  ن ذيامتخصص و مراکز درماني

باید توا آنجوایي کوه ممکون     . مبتال شدند یا نگران ابتال هستنداي که  عده

چهارمين انتظوار  . کنندهست اقالم مورد نياز اینها را از طرق مختلو تهيه 

هويچ  . رساني دقي  پيشگيرانه و مددجویانه انجام شوود  اطال ست که این ا

یا نشان  لزومي ندارد ما امکانات دقي  درماني را به مردم یادآوري بکني  و

هاي آنچناني را در معرض دید مردم قرار بدی  کوه تورس و    لباس و. دهي 

پيشوگيري را در  مه  این است که راهکارهاي . شان را بيشتر بکند وحشت

ممکن  نظر رواني از بيان این کارها ها مواقعبعضي  .دهي ر مردم قرار اختيا

رساني دقي  پيشوگيرانه و مددجویانوه از    اطال . تر بگذارد ثير منفيأاست ت

مراقوب باشوند و   مددجویانه یعني اینکه در هر حال . آحاد مردم الزم است

 .از خانه بيرون نياید اگر کسي مبتال شد

از سووت ایوون اگاه متووولي از بعوود روانووي  پنجمووين انتظووار از دسووت 

یعني گروه پزشکي، پيراپزشکي، پرستاري اندرکاران حاضر در صحنه  دست

هوا   که ایون براي رفع خستگي و فرسودگي مراقبت جدي کنند  و خدماتي

اگر ایبارگرایانه و بيش از حد خسته و فرسوده و خداي نکرده مبتال شووند  

 . بر مردم و آحاد جامعه بگذارد اثير مخرب منفي مضاعفي رأتواند تمي

ي هوا  چه رسانه ملي چه رسوانه ها،  رسانه :ها نقش و مسئوليا رسانه. 7

اول اینکوه یادموان   . ي مجوازي ها ي استاني چه رسانهها گروهي چه رسانه

بينانه، نگزاه   نگاه خوشلفه ؤاین چهار م شود يباشد اگر اطال  رساني م

را آورانزه   نگاه خوداتكاي  يا خودمراتبت  و نگزاه تزا    اميدوارانه،

ه نمایي بنمایي نقاط ضعو و سياه دوم اینکه از هرگونه بزرگ. انتقال دهي 

اي و  نااميدي با هور انگيوزه   ایجاد روحيه یاس و. شودصورت جدي پرهيز 

ده کرتواند سيست  ایمني را تضعيو  استمرار روحيه تشویش و اضطراب مي

مهو  اسوت کوه هموه      بسويار . ذیري براي ابتال افراد را باال ببورد پو آسيب

ها در این زمينه حساس باشند و این نکات را رعایت کنند و سومين  رسانه

 ها در سطح خانواده چه انتظار این هست که هرکسي در هر سطحي هست

صورفا   تور،   هاي بزرگ، چه در سطح رسانهها که رسانه مجازي دارند و گروه

هرگونوه شوایعات یوا    . انتشوار بدهنود  را از منابع موثو   دریافتي ت اطالعا

ثيرات مخورب آن بور   أبراي اینکه تو . موث  را نباید انتشار دادغير خبرهاي 

 .تر است روي آحاد مردم در این مرحله خطرناک

: اندركاران خز  اول حارزر درصز نه    نقش و مسئوليا دسا. 1

و کادر خودماتي موجوود در    پزشکان و متخصصان، پرستاران، پيراپزشکان

ها که در خط اول صحنه حضور دارند همگان از  مراکز درماني و بيمارستان

مطمئن باشند خدماتي که  ها باید و آن باید تشکر کني ها  این ایبارگري آن

دهنود هو  رضوایت بيمواران و خوانواده بيمواران،        در این مرحله انجام مي

ممکن است اینکه . داردبرالهي را  رضایتطور حت   بهرضایت آحاد مردم و 

دوسوتي،   ها ک  مهري کنند نباید سبب شود که ما حس نو  به آندیگران 

اي ای  را در این مرحله خداي نکرده خدشههمکاري و سوگندي که خورده

دوم اینکه بعضي همکاران ممکن اسوت تورس و نگرانوي    . کني به آن وارد 

رحوال  ه را بوه  هوا  ، آنهوا  نوادهداشته باشند حتي بعضوي از دوسوتان و خوا   

. مبوتال شووید  بترسانند که شما در تماس با بيماران ممکن است خودتوان  

باید ما با رعایت حداکبر نکات ایمني بر ایون تورس و اضوطرابي کوه      واقعا 

وجود آمده باشه غلبوه کنوي  و سوومين     هممکن است در جامعه پزشکي ب

کي ایون اسوت کوه بایود از     مطلب مورد انتظار در ارتباط بوا جامعوه پزشو   

بعضي . جدا  اجتناب کنند هاي نابخردانهايثارگريخستگي، فرسودگي و 

هاي مدید بدون استراحت، بودون برخوورداري از تغذیوه    از عزیزان ساعت

. و خودشوان موریض شووند    رسيدگي کننود کافي ممکن است به بيماران 

جامعه  برست عوارض منفي بدي اها ضمن اینکه مصيبت  مریض شدن آن

 توجوه نيوز  همانطور که اشاره شد وزارت بهداشت باید به این گوروه  . دارد

کند خود این عزیزان ه  باید به ایون موضوو  توجوه بيشوتري      مخصو 

شوان  در حدي کوه طاقوت   شان هست وداشته باشند و در حدي که وسع

توداوم  ي بعودي بتواننود کموک را    ها هست کار کنند و دیگران در شيفت

بته پرواضح است که حضور در صحنه را نباید فرامووش کنوي  و   ال .بخشند

ست، بعضي از اخبار ریز دقي  ایک نکته دیگر که براي جامعه پزشکي مه  

 روشبوا چوه    که بيمواران  انتشار یابدتخصصي را لزومي ندارد در جامعه  و

نشوان   ي مخصوو  را هوا  شوند، چه داروهایي هست، یوا لبواس   درمان مي

کني  و موواردي از ایون    یو چه کار ميسيآيبخش   ما در دهي ، یا بگویي

بعضوي اوقوات اضوطراب را هو  افوزایش      . نظر لزومي ندارد  هها ب این قبيل،

ما بسنده بکني  و اینکه بيماري در حدي قابل عالج هسوت و موا   . دهد مي

رسد ه   البته به نظر مي. ه  با تمام توان در خدمت هستي  و حضور داری 

بينانه  زیاده از حد خوشبيان مطالب شکي ه  وزارت بهداشت از جامعه پز

ها را  نه آن. باید با مردم در تماس باشي  ها با واقعيت. ه  باید اجتناب کنند

 .خيال بکني  ها را بي بترساني  نه بيش از حد آن

اولين مطلب ، در برخورد با این حادثه  :مسئوليا و نقش آحاد مردم. 5
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 شناختي و مديريتي در مواجهه با ويروس كرونا هاي روان توصيه

09 

. استدر جامعه و خونسردي  د حفظ آرامششاشاره  يشدر پهمانطور که 

شوان  بداننود کوه حفوظ آراموش    . شوان را حفوظ کننود   افراد باید آراموش 

همچنووين تمرکووز . کنوود هووا را بووراي ابووتال کمتوور مووي پووذیري آن آسوويب

ها بر مدیریت اوضا  را بيشوتر   اندرکاران حاضر در صحنه و تسلط آن دست

بينانه، اميدوارانه، خودمراتبت  و  نگاه خوشمه  هست  بسيار. کندمي

بندي برسي  که اگر مبوتال شودی     داشته باشي  و به این جمع آورانه تا 

ني  خوودمراقبتي  اتوو  درصدي که بهبود مي یابند نباشي  یا نموي  10جزو 

این نکاتي اسوت  . تواني  در برابر حوادث مقاومت کني  داشته باشي  یا نمي

نکته دیگوري کوه   . به آن توجه داشته باشند که باید دوستان و آحاد مردم

هو  کانوال    رود آحاد مردم رعایت کنند اینکه از یک کانال و آن انتظار مي

از پخش  .ربط که وزارت بهداشت هست تبعيت کنند تخصصي مقامات ذي

چرا که امروز . آید، بپرهيزی  ي متعدد ميها و توجه به اخباري که از کانال

چيزهاي مختلو نظور  ، دهد از داخل و خارج يهرکسي به خودش اجازه م

ربط که در  فقط به منبع تخصصي ذي. اعتنا شودها  بدهد که ما نباید به آن

ن اهوا از متخصصو   چوون آن  شوود این مقطع وزارت بهداشت هست توجه 

خوود   المللي دارند کمک مي گيرند و عرض کوردم بوي   ربط ملي و بين ذي

 .نباید انتشار داد اخبار و مطالب مشکوک و غيرموث  را

نباید از ترس مرگ خودکشوي کنوي  بلکوه بایود     این که آخرین نکته 

و توسل بوه   و به خدا توکل کني  و حمایت او را طلب کني اشي  اميدوار ب

خيلي مه  هست که به درس خداشناسوي در ایون   . پيشوایان دیني کني 

را اینگونه  تواند دنيا اینکه چگونه یک ویروس کوچک مي. شودمرحله توجه 

حوت   طور  به همان خدایي که آفریننده همه چيز هست آري. دریزه  به ب

کوه مخلوقوات او    هوا  دهنده همه آحاد بشري و همه انسوان  تواند نجات مي

توکول  اسوت  که ماه بزرگ خداوند  رجب خصو  در ماه هستند باشد و به

انه بعود  به بخشي از فراز دعاي روز .کرد و از او کمک و حمایت طلب نمود

اعطن  به مسئلت  اياک جميز   : ...کنوي  از هر نماز در ماه رجب دقت 

االخره واصرف عن  به مسئلت  اياک جمي  جمي  خيرخير الدنيا و 

خدوندا عطا كزن بزه مزن بزه بزه خزاطر       ....االخره ر رالدنيا و 

درخواست  كه از توكردم، همه خوب  دنيا و همه خير آخزرت را و  

همزه  : طر همان درخواست  كزه از تزو كزردم   بگردان از من به خا

 (6...) ردنيا و  ر آخرت را

کيود شوده اسوت    أي دینوي بوه آن ت  هوا  از جمله مواردي که در آموزه

 حوادث ناخوشایند است که در راستاي آمادگي آدمي و برايموضو  انتظار 

از جملوه  . توان نام برد بالتبع تقویت مکانيس  دفاعي انطباقي سازگارانه مي

اوَلَا يَرَوْنَ أَنَّاُ،ْ يُفْتَنُونَ فِ  كُل ِّ : فرماید سوره توبه که چنين مي 113 آیه

بينند كزه   آيا نم " .عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن  ثُ،َّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُ،ْ يَذَّكَّرُونَ

 وند، ول  نزه   آزمايش م ( ها انسان)در هر سال يک بار يا دو بار 

 (3.)"گيرند ه پند م ن كنند و توبه م 

کوه در آیوات   ( به عنوان امتحان الهوي )یا نگاه دیني نسبت به حوادث

وَلَنَبْلُوَنَّكُ، ب شَ ْءٍ مِِّنَ : نماید سوره بقره به زیبایي ترسي  مي 133تا  133

  اتِ الْخَوْفِ وَالْجُوع  وَنَقْصٍ مِِّزنَ الْزمَمْوَال  وَالْزمَنفُس  وَالثَّمَزرَ    
 
  وَبَشِِّزر   ۗ

 إ لَيْزهِ  وَإ نَّزا  لِلَّزهِ إ نَّا تَالُوا مُّصِيبَةٌ أَصَابَتْاُ، إ ذَا الَّذِينَ﴾255﴿ ينَ اب ر الصَّ

  حْمَزةٌ  وَرَ ب ِّا ز،ْ  رَّ مِِّزن  صَزلَوَات   عَلَزيْا ،ْ  ئِکَۗ  أُولَز﴾256﴿ اج عُونَ رَ
 
ۗ 

مسلِّماً  ما را به چيبي از تزر،،   ﴾253﴿ الْمُاْتَدُونَ هُ،ُ ئِکَۗ  وَأُولَز

ثمرات زندگيتان، ، يبو ن ها گرسنگ ، كاهش بخش  از اموال و جان

تا مشخص گردد چه كس  در برابر هجوم بالهاي آزمايش  در مدار 

تو ] ود، و  ب م دين م  ماند، و چه كس  طاتا نياورده، دين گري

همان كسزان  كزه    «255» صبركنندگان را بشارت ده![ اي پيامبر

ما مملوک خدايي، و : گويند به آنان رسد م [ سخا]چون مصيبت  

آنان هستند كه درودهزا و   «256» ،گردي  ک به سوي او بازم  ب 

[ ثابزا و تطعز   ]از سوي پروردگار ان براي آنان [ ويژه]رحمت  

 اند[به صراط مستقي،]اسا، و ه، آنان راه يافتگان 

 آموزه قرآني، خداوند تمامي حوادث ناخوشایند را به پنجاین براساس 

 : گروه اصلي

 وکمبود  -5 ناکامي، و فقر گرسنگي و -1 ونگراني واضطراب،ترس  -1

ویوا از دسوت دادن   کمبوود   -1دارایوي،   ثوروت و  یا از دست دادن موال و 

 محصوول توالش و   ویا از دست دادن ميووه و کاهش  -3نفرات،  سالمتي و

وعات را به عنوان مفواد موضو   ها ده و مواجهه با آنکرعمر وزندگي، تقسي  

 ها شدگان در این آزمون قبول و امتحان آدميان بر شمرده است، آزمایش و

ده، کرحصاء کنندگان در برابر این نامالیمات ا پایداري را مختص مقاومين و

طزراز   هز، )هدايا يافتگ   را درود ورحما الا  و ها پاداش آن و

مه گيري ه قت در این حادثه همهيدرحق. ده اساكربيان  (پيامبر الا 

از  نگيرد و اميدواری  که قبوول شودگا   مفاد امتحاني مورد ارزیابي قرار مي

 .این آزمون ه  زیاد باشند

 

 خالصه

بایود نقوش   اي و آحاد مردموي،   ، متولي، رسانهي حاکميتيها دستگاه .1

بازسوازي هور    اساسي خودرا در مراحل پيشگيري، آمادگي، بازتواني و

 .عمل نمایند خوبي شناخته و اي به فاجعه حادثه و

  ميتلفات جاني وضایعات جسمي، تما یا سانحه عالوه بر یک فاجعه و .1

 .کند ميمختل  ي وخدماتي شهر رایبنيادهاي زیربنا ارکان و

 هوا و  کمک هموه دسوتگاه   براي بازگشت به شرایط عادي، مشارکت و .5

تواند جوابگوي حل  ميي هيچ دستگاهي نیتنها است و به  مينهادها الزا

 .شي ازفاجعه باشدمشکالت نا

ي یمدیریت کالن بالیاي طبيعي باید به عهده باالترین مقام اجرا .1

  تموامي  منطقه باشد تاقودرت همواهنگي واعموال مودیریت بور     

غيردولتي  ، نهادهاي مدني و هاي اداري، نظامي، انتظامي دستگاه

 .منطقه را دارا باشد
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

00 

 توصيه و پيشنااد اجراي 
درگيور در مراحول    هواي حواکميتي و   اههموه دسوتگ   ،درامر مدیریت بالیا .1

خوب بدانند، دراولویوت   را باید وظایو خود بازسازي، پيشگيري، آمادگي و

 .کننداغماض ن ، در نظارت، کوتاهي وکنندقراردهند، دراجرا تالش وافر 

اعتمواد  ، بر مهارت وآمادگي خود بيفزایند ،ي غيردولتي بایدها سازمان .1

پاسوخگو   عملکوردي شوفاف و  ، بخشند المللي خودرا ارتقاء بين ملي و

 .داشته باشند

 . به دور از اضطراب داشته باشند مردم باید مشارکتي آگاهانه، خونسردانه و .5

 .مين امنيت را وظيفه اصلي خود بدانندأانتظامي باید ت نيروهاي نظامي و .1

رسواني بوا همواهنگي سوتاد مودیریت بحوران        عوامل اطال  و ها رسانه .3

 .کنندخبررساني 

با نگاه علموي، موضوو  را    درستي و آکادميک به سات پژوهشي وسؤم .3

 . تبيين دقي  کنند رصد و

بخشي  آرام رواني اجتماعي به سازگاري و نهادهاي فرهنگي، مذهبي و .3

 و رفع خستگي و جلوگيري از فرسودگي کادر حاضر در دیدگان آسيب

 .بپردازندصحنه 

ادثوه چوون حووادث    ن و مردم عزیز ایران، ایون ح اميد آن که مسئوال

 .دیگر را با سالمتي و موفقيت پشت سربگذرانند

 

Management of Psychological Aspects of the Coronavirus 
 
Ahmad-Ali Noorbala*1 

 
Abstract 
Background: In the view of the World Health Organization, disaster is a serious and sudden interruption in the 

function of society that causes severe environmental, financial or life endangerment; the capacity of the injured and 

their resources are not enough to compensate for the injured. In Iran, thirty unexpected catastrophes out of forty 

natural disasters were seen. In these events, psychological and social issues were often neglected.  

Methods: This Review article, assessed the literature as well as, the author’s personnel experiences in the COVID-19 

pandemic and previous disasters in Iran. 

Results: In the case of the new pandemic of the COVID-19 virus or the Corona virus, stress and anxiety was high 

and may weaken the immune system and make one vulnerable to viral or psychosomatic disease. The vulnerability 

for psychological disorders such as phobia, obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder, panic 

attack, depression, post-traumatic stress disorder, recurrence or exacerbation of psychological disorders is high. It 

seems that psychological aspects of the disease need to be considered seriously. 

Conclusion: Keeping calm, retaining a "positive psychology" in actions and behavior is important. Positive 

psychology includes having an optimistic view, high hopes , a self-care view and resiliency. Due to these issues, 

different roles can be rendered for different groups, including the role of the government and non-governmental 

organizations; in the psychological aspect, the role and responsibility of the media, the role and responsibility of the 

community are important. In disaster management, all governmental and non-governmental organizations need to do 

their duties properly, people need to get involved and participate as well. The armed forces can help control people, 

the media, research centers as well as the cultural, religious, and social institutions can help victims overcome the 

tragedy and adapt following the crisis. 
 
Keywords: Corona Viruses, COVID-19, Management, Psychology Crisis, SARS-COV-2 
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