
COVID-19 مسئولیت اجتماعی در برابر  بحران

مسائل  بر  عالوه  مى گردد،  پاندمیک  بیمارى  یک  زمانى که 
سالمتى، یک چالش همه جانبه در تمام ابعاد زندگى فردى و 
اجتماعى افراد پدیدار مى گردد. در حال حاضر بیمارى کووید-
ایجاد  را  سخت  بحران  و  است  کرده  پیدا  وضعیتى  19چنین 
ویروسى،  بیمارى هاى  سایر  همانند  بیمارى  این  است.  نموده 
درمان قطعى ندارد و بهترین راه مقابله با این بحران، پیشگیرى 
بروز  از  قبل  بدن  دفاعى  سیستم  توان  و  مقاومت  افزایش  و 
بیمارى و یا در زمان ابتالى به بیمارى است. لذا بهترین راهبرد 

پیشگیرى و مقابله، خودمراقبتى است.
شبیه  یا  سرماخوردگى  شبیه  19بیشتر  کووید-  بیمارى  عالئم 
بیمارى هاى شدید تنفسى است. شایع ترین عالئم این بیمارى 
از  و  اندام ها  خستگى  تنگى نفس،  تب،  از سرفه،  و  اندام ها  خستگى  تنگى نفس،  تب،  سرفه،  از:  عبارتند 
دست دادن ناگهانى حس بویایى و چشایى.دست دادن ناگهانى حس بویایى و چشایى. علیرغم تالش هاى 
براى  واکسنى  یا  درمان  تاکنون  دانشمندان،  و  محققان  زیاد 
بنابراین  است.  نشده  تولید  و  شناخته  کووید-19  بیمارى 
کووید-  بیمارى  مى باشد.  افراد  محافظت  راه  تنها  پیشگیرى 
برخى  اما  ندارد.  عالج کننده اى  و  مؤثر  دارویى  19درمان 
داروهاى کمکى وجود دارند که پزشکان بسته به شرایط بیمار، 
باید  که  مى کنند  تجویز  زمینه اى  بیمارى  و  بیمارى  شدت 
مطابق دستور مصرف شوند، اما عوارض بیمارى به مدت یک تا 
دو هفته و یا بیشتر بیمار را گرفتار و ناراحت کرده و زندگى را 

براى وى سخت مى نماید. 
مبتنى  که  است  زندگى  سبک  و  رفتار  در  تغییر  خودمراقبتى 
بر کرامت و خرد انسانى است و براین پیش فرض استوار است 

حق  و  خدادادى  اراده  داراى  خردمند،  عاقل،  فردى  انسان  که 
انتخاب و همچنین مسئولیت پذیر نسبت به سالمت و سعادت 
رفتار  تغییر  منظور  به  است  بدیهى  مى باشد.  جامعه اش  و  خود 
اجتماعى  یا  خانوادگى  فردى،  روزمره  زندگى  سبک  تغییر  و 
و  درست  نگرش  انگیزه،  آگاهى،  داشتن  آن،  کردن  نهادینه  و 
کافى  اما  است  ضرورى  و  الزم  زندگى  مهارت هاى  یادگیرى 
یک  مستلزم  زندگى  در  خودمراقبتى  نهادینه سازى  نیست. 

سرى شرایط و متغیرهاى اجتماعى ضرورى است. 

بیماري  بحران  در  روان  سالمت  تامین  بیماري روش هاي  بحران  در  روان  سالمت  تامین  روش هاي 
کروناکرونا

شدن  ارتباطات اجتماعی، دورهمی ها و بسته  شدن  محدود  با 
مدارس و دانشگاه ها ، بسیاري نشاط خود را از دست داده اند و 
بازدهی الزم در فعالیت هاي خود ندارند. عالوه بر این، احساس 
اشخاص  زندگی  در  منفی  تاثیرات  ناامیدي  و  انزوا  اضطراب، 
روان  سالمت  تامین  روش هاي  به  بخش  این  در  است.  داشته 

جامعه در شرایط بحرانی پرداخته می شود.
باید پذیرفت که اضطراب کامال طبیعی است  •

و  است  درك  قابل  کامال  بیماري  این  درمورد  اضطراب  داشتن 
طبق توصیه هاي متخصصین علوم رفتاري الزم است اطالعات 

خود را از منابع معتبر کسب کنیم.
ذهن را متوجه موضوعات دیگر کنیم.  •

می گیریم،  قرار  سخت  شرایط  در  طوالنی  مدت  به  وقتی 
بهترین کار این است که مشکالت را به دو دسته تقسیم کنیم: 
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بحرانی  شرایط  در  کنترل.  غیرقابل  موارد  و  کنترل  قابل  موارد 
انجام  می توان  که  کاري  تنها  و  هستند  دوم  دسته  از  مشکالت 

داد کنار آمدن با شرایط و دور کردن افکار منفی است. 
بر روي خود تمرکز کنیم.  •

را  آنها  به  پرداختن  فرصت  قبل تر  که  داریم  عالیقی  ما  همه ي 
به  و  کرد  استفاده  فرصت  از  می توان  شرایط  این  در  نداشتیم. 

عالیقمان بپردازیم.
احساسات را بشناسیم و بپذیریم.  •

راه هاي جدید براي ارتباط با جامعه بیابیم.  •

استفاده از رسانه هاي اجتماعی می تواند جایگزین خوبی براي 
پابرجا  همچنان  جامعه  افراد  با  تعامل  تا  باشد  اجتماعی  روابط 

باشد. 
مسئله مهم دیگر این است که برنامه ریزان بهتر است به جاي 
استفاده از واژه هایی همچون فاصله اجتماعی از اصطالح فاصله 
اجتماعی  فاصله  مفهوم  در  که  چرا  کنند.  استفاده  فیزیکی 
جامعه  افرا  چه  اگر  و  می شوند  کم ارزش  روانشناختی  نیازهاي 
باید از لحاظ فیزیکی از هم فاصله بگیرند اما از لحاظ اجتماعی 
نیاز  اجتماعی  عالقه  و  همراهی  به  دیگري  زمان  هر  از  بیش 

دارند.

نگنگرش هاي منفي و رفتارهاي تبعیض آمیزرش هاي منفي و رفتارهاي تبعیض آمیز
ایجاد  در  را  نگراش منفی  میزان  این  می تواند  ویروس  این  چرا 
کند؟ چون ناشناخته است و ما از ناشناخته ها می ترسیم. گاهی 
نسبت  دیگران  به  را  بودن  مسري  از  ترس  که  است  راحت تر 
یکپارچگی  رفتن  بین  از  باعث  منفی  نگرش هاي  این  دهیم. 
جامعه و منزوي شدن گروهی از افرا می شود. و عده اي ممکن 
است بیماري خود را پنهان کنند و دیرتر براي بیماري مراجعه 
کنند. باعث می شود افراد مبتال عالوه بر رنج و نگرانی بیماري، 
به  نسبت  جامعه  افراد  گیرند.  قرار  فشار  تحت  روانی  نظر  از 
همدیگر مسئولیت دارند و در این شرایط نحوه برخوردشان با 
که  کلماتی  به  باید  بنابراین  می کند.  پیدا  بیشتري  اهمیت  هم 
استفاده می کنیم توجه کنیم. مراقب افراد سالمند و مبتالیان 
نگوییم  آنان  حضور  در  و  باشیم  زمینه اي  بیماري هاي  به 
در  زمینه اي  بیماري  داراي  یا  سالمند  افراد  فقط  خوشبختانه 
آنها  و  کنیم  رفتار  دلجویانه  مبتال  افراد  با  هستند.  مرگ  خطر 
را از سایر افراد متمایز نکنیم. همینطور درباره ابتالي آشنایان 
به  نبایدهاي  و  بایدها  این  نزنیم.  دامن  شایعات  به  اطرافیان  و 

ظاهر ساده نقش مهمی در روحیات افراد جامعه دارد.

آگاه سازي  در  اجتماعي  شبكه هاي  دوگانه  آگاه سازي نقش  در  اجتماعي  شبكه هاي  دوگانه  نقش 
همگاني درباره کوويد-همگاني درباره کوويد-١٩١٩

استفاده ي خردمندانه از رسانه هاي اجتماعی هم بستر را براي 
هم  و  می کند  فراهم  درمان  و  بهداشت  مسئول  سازمان هاي 
مردم را در مواجهه با اخبار غلط مصون می سازد. پویش هاي زیر 
طریق همین  از  بهداشتی -درمانی نیز  سازمان هاي معتبر  نظر 
سکوهاي شبکه هاي اجتماعی می توانند پرش هاي چشمگیر و 

بلندي در آموزش و اطالع رسانی صحیح داشته باشند.
در  دریافت شده  پیام هاي  تأثیر  از  رفتار  روانشناختی  تحلیل 

بستر فضاي مجازي بر سالمت روان
این  به  نسبت  عمومی  بهداشت  اضطراري  وضعیت  اعالم  با 
بروز  از  جلوگیري  براي  متنوع  و  گسترده  تدابیر  اتخاذ  بیماري 
بیماري و محدودکردن شیوع آن، سبک زندگی و فعالیت هاي 
است.  کرده  تغییر  چشمگیري  طرز  به  نفر  میلیون ها  روزمره 
و  استرس  با  می تواند  جدید  شرایط  با  تطابق  و  تغییر  هرگونه 
بهداشت  سازمان  راستا  همین  در  باشد.  همراه  روانی  فشار 
نظر  از  مشکل  این  مدیریت  براي  دستورالعمل هایی  جهانی 
رایج ترین  از  برخی  است   کرده  صادر  روانشناختی  و  پزشکی 
عبارتند  شده  درك  تهدید  از  ناشی  روان  دفاعی  مکانسیم هاي 

از: 
1) واکنش دفاعی انکار

2) واکنش دفاعی دلیل تراشی
3) واکنش دفاعی شوخ طبعی

4) واکنش دفاعی متقابل یا متضاد
5) واکنش درون فکنی

6) مکانیزم دفاعی کوچک انگاري 
7) مکانیزم جابه جایی

8) واکنش دفاعی واالیش

ممديريت دريافت پیام هاي درباره کوويد-ديريت دريافت پیام هاي درباره کوويد-١٩١٩
پیام هاي  می توان  چگونه  است  طرح  قابل  موضوع  این  اکنون 
بیان  راهکار  پنج  کرد.  دریافت  -19را  کویید  پیرامون  صحیح 
اخبار  تشخیص  در  زیادي  حد  تا  را  شما  می تواند  زیر  شده 

صحیح از اخبار جعلی کمک نماید.
راهکار اول: توجه به اعتبار منبع ارسال پیام  •

راهکاردوم: راستی آزمایی منبع پیام  •

راهکار سوم: توجه به جعل پیام  •

راهکار چهارم: توجه به اغراق در پیام  •

راهکار پنجم: توجه به گمنامی فرستنده پیام  •

بهترین منابع براي مراجعه به اطالعات بهداشتی درباره کویید-
وب سایت  و  رسمی  بهداشتی  وب سایت هاي  و  19کانال ها 
سازمان بهداشت جهانی هستند. منابع اولیه معموال از مقاالت 
رسانه هاي  و  رسمی  پیام هاي  که  این  با  هستند.  بهتر  خبري 
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در پایان از کادر محترم و عزیز درمان به نوبه ى خود تشکر ویژه مى نماییم که از ساعات اول تا االن خالصانه در جهت در پایان از کادر محترم و عزیز درمان به نوبه ى خود تشکر ویژه مى نماییم که از ساعات اول تا االن خالصانه در جهت 
خدمت به هم وطنان عزیزمان خدمت رسانى مى کنند.خدمت به هم وطنان عزیزمان خدمت رسانى مى کنند.

 #کرونا_را_شکست_مى دهیم #کرونا_را_شکست_مى دهیم

اصیل هم ممکن است مرتکب اشتباه شوند؛ اما از منابع غیرقابل 
اطمینان در رسانه هاي اجتماعی قابل اعتمادتر هستند.

 

نقش هر یک از ما در شکستن چرخه ي آسیب هاي اجتماعی 
بسیار مهم و حیاتی است. فرد مبتال به این ویروس می تواند اهل 
علی رغم  است  ممکن   ، باشد  داشته  سنی  هر  باشد،  مکانی  هر 
شده باشد،  مبتال  قرنطینه  و  بهداشتی  اصول  تمامی  رعایت 
حتى ممکن است هر یک از ما یا عزیزان ما باشد. افراد مبتال به 
را  کلیشه ها  نیستند.  ما  از  جدا  کرونا "دیگرانی"  جدید  ویروس 

کنار بگذاریم و همدالنه در کنار هم باشیم.
پیام آخرپیام آخر 

اجتماعی  آسیب هاي  چرخه ي  شکستن  در  ما  از  یک  هر  نقش 
می تواند  ویروس  این  به  مبتال  فرد  است.  حیاتی  و  مهم  بسیار 
تمامی  رعایت  علی رغم  است  ممکن  باشد،  شرایطى  هر  در 
اصول بهداشتی و قرنطینه مبتال شده  باشد، حتى ممکن است 
جدید  ویروس  به  مبتال  افراد  باشد.  ما  عزیزان  یا  ما  از  یک  هر 
کرونا "دیگرانی" جدا از ما نیستند. کلیشه ها را کنار بگذاریم و 

همدالنه در کنار هم باشیم.
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