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چگونه ميتوانيم در چنين شرايطي دچار وسواس نشويم؟

مقابله با وسواسهای دوران كرونا
بهطور کلی هنگامی که ما
با شرایط سخت و ناآشنایی
یکتا فراهانی روبرو میشویم ،نداشتن
آگاهی و اطالعات کافی
درخصوص آن ،استرس و اضطراب بیشتری
در ما بهوجود میآورد .درحالحاضر و با شیوع
بیماریکروناوتغییرشکلآن،هرلحظهدرمعرض
خطر آن هستیم ،بهگونهای که حتی نمیتوانیم
پیشبینی کنیم ویروس دقیقا از چه روشهایی
منتقل میشود؛ گاهی گفته میشود بيماري از
طریق سطوح منتقل میشود و همه سطوح
را ضدعفونی کرد ...زمانی هم خالفش ثابت
میشود ،در هوای آزاد هم باید ماسک زد و...
به این ترتیب مدام دانستههای ما زیر سوال
میروند و تغییر میکنند .ضمن اینکه در شرایط
غیرقابلکنترلوتعریفنشدهمیزاناسترسبیشتر
میشود .به اندازهاي كه گاهي دچار وسواس
ميشويموفكرميكنيمنكنددرآيندهبامشكالت
بيشتري مواجه شويم!
اما چگونه ميتوانيم در چنين شرايطي دچار
وسواس نشويم؟در اين باره با لیال محمدی،
روانشناس و مشاور گفتوگو كردهايم.
 :در شرایط مبهم و غیرقابلکنترلي
مانند دوران كرونا چطور ميتوانيم از افكار
وسواسگونه رها شويم؟
درحالحاضر و با توجه به شرایط فعلی که هر
رفتاری میتواند عامل انتقال ویروس باشد ،وجود
ابهام ،قابلکنترل نبودن بیماری ،نشانهها و عالئم
متفاوت آن و همچنین اینکه حتی بارعایت موارد
پیشگیری از بیماری ،باز هم احتمال ابتال به آن
وجود دارد میزان استرس ما نیز بیشتر میشود.
هنگامی هم که استرس و اضطراب افزایش پیدا
میکند ،افراد رفتارهایی از خود نشان میدهند
به نام «رفتارهای آمادگی» یعنی رفتارهایی که ما
را کمک میکنند تا درصدد آمادگی با شرایط
موجود برآییم .درواقع رفتارهای آمادگی باعث
میشوند ما با پیشبینی اتفاقات منفی از خود

درحالحاضر وقتی بیش
از اندازه دستهایمان
را میشوییم یا بارها به
آنها الکل میزنیم و حتی
در هوای آزاد هم از چند
ماسک استفاده میکنیم
احساس آرامش بیشتری
داریم چون به نظرمان
میرسد با انجام این
کارها میتوانیم شرایط
غیرقابلکنترل را مهار
کنیم اما باید توجه داشته
باشیم احتمال اینکه
افراد وسواسی بیشتر
در معرض ابتال به بیماری
قرار بگیرند بیشتر است
چون سطح استرس آنها
باالتر است و همین
موضوع میزان ایمنی آنها
را کمتر میکند

در برابر آنها محافظت کنیم .مثال وقتی موقع
رانندگی مراقب هستیم تصادف نکنیم دقت و
احتیاط بیشتری میکنیم
اما رفتارهای آمادگی برای همه شرایط جوابگو
نیست چون هنگامی که قرار باشد ما همیشه حالت
آماده داشته باشیم و بخواهیم با پیشبینیهای
منفی ،شرایط غیرقابلکنترل و مبهم را کنترل کنیم
رفتارهای نابجای تکرارشوندهای در ما شکل
میگیرند که خیلی زود در ما نهادینه میشوند و
ترک آنها هم چندان آسان نخواهد بود.
 :رفتارهای آمادگی در دروان کرونا به
چه صورتي عمل ميكنند؟
انجام رفتارهای آمادگی در دروان کرونا باعث
میشود مدام شک کنیم و بترسیم که آیا همه موارد
پیشگیری از ابتال به بیماری را به خوبی رعایت
کردهایم یا نه .گیرافتادن در جزییات افکار باعث

میشود فکر کنیم خطر هر جایی در کمین ماست.
به این ترتیب ذهنمان درگیر جزییات میشود ،به
پیشبینیهاحساسمیشویمومداممنتظراتفاقات
بد هستیم اما گمان میکنیم میتوانیم آنها را کنترل
کنیم .پس از مدتی به این رفتارها عادت میکنیم و
عادت هم به ما احساس آرامش میدهد چون به
نظرمان میرسد با انجام چنین کارهایی میتوانیم
ویروس غیرقابلکنترل کرونا را مهار کنیم.
البته پس از مدتی این وسواسها به فرد احساس
آرامش و امنیت هم میدهند اما وقتی رفتارهای
وسواسگونه مانند شستشو ،کنترل و چک
کردنهای غیرضروری بیش از حد تکرارشوند
تبدیل به وسواس میشوند ،ترک آنها بسیار زمانبر
و گاهی نیز حتی غیرممکن خواهند بود.
 :عادتهای ذهنی و وسواس چگونه
در ما شكل ميگيرند؟

بسياري از ما درحالحاضر وقتی بیش از اندازه
دستهایمان را میشوییم یابارها به آنها الکل
میزنیم و حتی در هوای آزاد هم از چند
ماسک استفاده میکنیم احساس آرامش بیشتری
داریم؛چون به نظرمان میرسد با انجام این کارها
میتوانیم شرایط غیرقابلکنترل را مهار کنیم .باید
توجه داشته باشیم احتمال اینکه افراد وسواسی
بیشتر در معرض ابتال به بیماری قرار بگیرند بیشتر
است چون اوال سطح استرس آنها باالتراست و
همین موضوع میزان ایمنی آنها را کمتر میکند.
همچنین این افراد به قدری بیماری را در خود
بررسی و جستجو میکنند و برای اطمینان از
مبتال نشدن به آن مدام به جاهای پرخطری مانند
بیمارستانها و مراکز درمانی مواجه میکنند که
احتمال ابتالیشان هم باالتر میرود.
به این ترتیب حتی با از بین رفتن ویروس کرونا،

احساس ناامنی کلی آن از بین نخواهد رفت و
برایبعضیهاترکعادتهایوسواسگونهبسیار
سخت خواهد شد چون درواقع دچار «اضطراب
اجتماعی» خواهند شد.
 :در دوران كرونا چطور ميتوان با
وسواسهاي ذهني مقابله كرد؟
برای مقابله با وسواس ،فرد باید به جزییات کارهای
وسواسگونه خود دقت کند و ببیند آیا لزومی به
انجام و تکرار آنها هست.
درواقعماگاهیاصالبهانجامبعضیرفتارهایخود
و لزوم تغییر آنها فکر نمیکنیم و حتی از فکر کردن
به آنها هم میترسیم چون آنها را «تنها راه ممکن»
قلمداد میکنیم اما باال بردن سطح آگاهی میتواند
کمک زیادی دراینباره باشد؛ اینکه با استفاده از
علم و آگاهی بیشتر متوجه شویم که چه میزان
دست شستن برای مقابله با ویروس کرونا الزم
است ،چه زمانهایی واقعا باید به دستمان الکل
بزنیم و ضرورت استفاده بیش از یک ماسک چه
هنگام ضروری است میتواند کمک زیادی در
ترک رفتارهای وسواسگونه ما باشد.
باورهایانعطافناپذیروتوجهنداشتنبهگزینههای
دیگر پیش رو نیز مانع از ترک عادتهای مخرب
خواهند شد .اگر به موقع با وسواسهای دوران
کرونا مقابله نکنیم در آینده به «خودبیمارانگاری»
مواجه خواهیم شدبنابراین نباید بگذاریم بررسی و
چک کردن مداوم عالئم بیماری و محیطی تبدیل به
«مدار و داینامیک امنیت» ما شود .ضمن اینکه باید
مراقب فضای امن روابط خود خصوصا با کودکان
باشیم .با توجه به اینکه به خاطر پیشگیری از ابتال به
بیماری کرونا ،امکان در آغوش کشیدن یا روبوسی
وجودنداردبایدبتوانیمجایگزینهاییبرایآنپیدا
کنیم .این موضوع به ویژه برای کودکان حساستر
است و نباید اجازه دهیم آنها در این دوران احساس
ناامنیعاطفیکنند.بههمینخاطربهتراستوالدین
بعد از رعایت تمام موارد بهداشتی ،آغوش امن
خود را از فرزندانشان دریغ نکنند.
 :چه کارهایی برای حفظ آرامش در
اين دوران ميتواند به ما كمك كند؟

نخسین راهکار برای داشتن آرامش بیشتر در دوران
کرونا بازبینی و تعریف مجددی از بیماری کرونا با
توجه به اطالعات به روز در هر زمان است؛ اینکه
بدانیم اصال ویروس چیست و چطور میتوان با آن
مقابله کرد ،نحوه انتقال آن چگونه است و چگونه
از بین میرود .آگاهی داشتن از ماهیت ویروس،
بازبینی اطالعات در مورد آن و همچنین بازنگری
متناسب با این اطالعات میتواند چارچوبهایی
در اختیار ما قرار دهد که با رعایت آنها ،آرامش
بیشتری داشته باشیم .نکته بعدی توجه به جزییات
رفتارهای وسواسگونه ما در دوران شیوع بیماری
کروناست؛یعنیاینکهببینیمآیاواقعاانجاماینهمه
تکرار الزامی و طبیعی است؟
درواقع چیزهایی که در حال حاضر به ما احساس
امنیت میدهند شاید در دوران کرونا جوابگو باشند
ولی تکرار آنها در سالهای آینده و با مهار کرونا
تبدیل به رفتارهای عادتی بیمارگونه خواهند شد
بنابراین بهتر است مرزی برای رعایت موارد
پیشگیری از بیماری برای خود تعیین کنیم؛ یعنی
با رفتارهای وسواسگونه که مدام شدت میگیرند
وهرلحظهاضطرابمانرابیشترمیکنند؛بهگونهای
که در شرایط امن هم مرتب آنها را تکرار میکنیم
مقابله و از انجامشان خودداری کنیم.
مثال زمانی که در خانه هستیم یا بعد از شستن
دست خود میخواهیم به دستمان الکل بزنیم
باید نسبت به انجام آن هوشیار شویم و با آن
مقابله کنیم .باید باور داشته باشیم هیچ لزومی به
انجام چنین کارهایی نیست.
البته شاید کمی زمان ببرد ولی باالخره موفق به
ترک آن خواهیم شد .درواقع باید بتوانیم فرق و
حد و مرز وسواسهای بیمورد ،بیجا ،بیمنطق و
بیش از حد را با رعایت اصول بهداشتی تعیین کنیم.
دوری از اخبار بد و حوادث ناگوار در سطح دنیا
همراهکارمناسبیبرایداشتنآرامشبیشتراست.
ضمن اینکه اگر ترس از ابتال به بیماری در فردی
بیش از حد احساس ناامنی ایجاد کند باید دنبال
یافتن ریشههای آن قبل از بیماری کرونا باشد و
آن را در جای دیگری شناسایی کند.

