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  رينامه به سردب

  19 ديدر کودکان و نوجوانان در بحران کوو يشناختمالحظات روان

 

 (Ph.D) يآزيتا جابر
 رانیا راز،یش راز،یش یروان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشک یهامراقبت قاتیمرکز تحق

 ده يچك
در  خصوصاً يماريب نيا يشناختگذاشته است. اثرات روان ريافراد جامعه تاث يبر ابعاد مختلف زندگ 19 ديکوو دينوپد يماريب

 يهاتنش پس از سانحه، احتمال بروز خشونت يماريب ،ياز اختالالت مانند اضطراب، افسردگ يعيوس فيکودکان و نوجوانان ط
روزمره مانند  يدر الگوها و سبک زندگ رييو عوارض مرتبط با آن، تغ يمجاز يفضاها هب يو مصرف مواد، وابستگ ادياعت ،يخانگ

 شونديرا شامل م يمختلف يهاجنبه زياختالالت ن نيا لي. دالرديگيم را در بر يو تحرک جسم تيخواب و فعال ياختالالت الگو
در خانه و عدم  يخصوص ميدوستان، نداشتن حر ازبسته شدن مدارس، دور ماندن  ،ياقتصاد ليبه دال توانيکه از آن جمله م

 نهيزم نيدر ا يشنهاداتياختالالت در کودکان و نوجوانان، اقدامات و پ نيا تياشاره نمود. با توجه به اهم يتيبه منابع حما يدسترس
 .باشنديو مشاوران م معلمانمربوط به مدارس و  گريد يو برخ يشناختروان يهاها، اقدامات و درماناز آن ياند که برخشده هيارا

  
 کودکان، نوجوانان ،يشناخت، سالمت روان19 ديکووهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
که جهان در حال حاضر در حال دست  ييهااز چالش يکي

است که  19 ديکوو دينوپد يماريو پنجه نرم کردن با آن است، ب
 گريو به د افتهي وعيش نيدر کشور چ 2019سال  انيدر پا

 يهي. پس از دو ماه اول[1]شد منتشر  زيجهان ن يکشورها
. نددر جهان منتشر شد يمطالعات متعدد ،يماريب يريگهمه

در سراسر جهان بر کنترل عفونت،  يجار يهااگرچه درمان
بعد  اند،افتهيموثر تمرکز  ييدارو يهاواکسن و درمان

در کودکان و نوجوانان به صورت  آن خصوصاً يشناختروان
نوشتار تالش  نيکامل و جامع مد نظر قرار نگرفته است. لذا در ا

و  کارهااهها، رآن جاديا ليمشکالت، دال نيبه ا شوديم
 .مرتبط اشاره شود شنهاداتيپ

که  دهنديمطالعات مختلف در جهان نشان م جينتا
اثرات  تواننديم ريواگ يهايماريب يريگمانند همه ييهابحران
که تنش بگذارند. با وجود آن يشناختروان تيبر وضع يمتعدد

خانواده رخ داده  ستميدر خارج از س ديکوو يريگاز همه يناش
 و نامشخص بودن (Novelty) نوظهور بودن لياست، به دل

(Uncertainty) کيبه عنوان  توانديمربوط به آن، م ليسام 
 نيا ليشود. دال يو کودکان تلق نيوالد يمهم برا يزاتنش

 ،يريگاست. همه يقابل بررس يمختلف يهاموضوع از جنبه

باعث شوند که نوجوانان،  تواننديو بسته شدن مدارس م نهيقرنط
 توانيرا تجربه کنند که از آن جمله م ياز ناامن يديجد يدوره

و شغل افراد  ياز بابت سالمت ياشاره کرد: نگران ليبه موارد ذ
 يناگهان ييجدا ان،يدر رابطه با مرگ اطراف ييهايخانواده، نگران

در  يشخص يفضا کيمدرسه، نداشتن  يلياز دوستان و تعط
و مرگ و  انيآمار مبتال شيافزا ،يحفاظت ليخانه، کمبود وسا

اطالعات  افتيو در دوستان،در افراد خانواده و  خصوصاً ريم
 [.2] يماريغلط در مورد ب

بروز  زاني، مH1N1 يآنفلونزا يماريب يريگهمه در
 Post-traumatic stress در کودکان اختالالت پس از سانحه

disease (PTSD) ،30% گزارش شد که PTSD اضطراب و ،
کودکان و سالمت  يبر تکامل مغز يمنف ريتاث ،يافسردگ

. در [5-3]دختران دارند  نوجوانان خصوصاً يشناختروان
 يافسردگ ميعال ني، در چ19 ديکوو يريمطالعات مربوط به واگ

و اضطراب در  يافسردگ بيو ترک %37، اضطراب در %43در 
مشاهده  زين گريد يمطالعه کيشده بود. در  دهينوجوانان د 31%

اضطراب در ابعاد  زانيم شيشد کودکان و نوجوانان دچار افزا
وحشت از اجتماع،  ،يترس از صدمه جسم ،يياضطراب جدا

هستند.  يو اضطراب عموم (Panic disorder) ياختالالت هراس
 %28/22در کودکان و نوجوانان  يافسردگ زانيم نيچنهم

-2( و غرب )%2/13) نيبا جامعه چ سهيگزارش شد که در مقا

 7/10/1399 تاريخ پذيرش: 16/2/1399تاريخ دريافت:        yahoo.com635azita@     6474255-0713 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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سرعت  يکه دارا يعفون يهايماري. ترس از ب[2]( باالتر بود 6%
مانند  يشناختروان يهاباال هستند با چالش ريو مرگ و م وعيش

 [.6]همراه است  زيو فقدان ن ضيانگ زدن، تبع
 ديکوو يريگاز همه يناش يهااز عوارض تنش گريد يکي
از  يکي رايز باشد،يدر نوجوانان م ادياعت ياحتمال شي، افزا19

 يها در نوجوانان، رودر برابر بحران يسازگار يهاسميمکان
خانواده مانند  ياز اعضا يکيآوردن به مواد مخدر است. مرگ 

 يبر رو ينامطلوب ريتاثممکن است  زين يماريب نيدر اثر ا نيوالد
اگر کودک و نوجوان نتواند به مالقات  نوجوان بگذارد، خصوصاً 

آنان برگزار نشود  يبرا ميمراسم ترح ايبرود  مارستانيآنان در ب
وجود دارد که  زياحتمال ن نيا ،يحبس خانگ لي. به دل[7]

 يهادختران( در معرض خشونت کودکان و نوجوانان )خصوصاً
. [8] رنديقرار بگ (neglect) اهمال اي دهسوءاستفا ،يخانگ

که بر روي افراد بزرگسال صورت گرفته،  يدر مطالعات نيچنهم
ه است. ديده شد يها با بروز خودکشي ارتباط معناداربحران نيب

وجود ندارد، اما پس  نهيزم نياي در ااگرچه در نوجوانان مطالعه
 يهاي سهمگين، ديده شده که نوجوانان در صورتاز بروز طوفان

 يبرخوردار نبوده و قبل از طوفان دارا يخانوادگ تيکه از حما
باشند، پس از طوفان ممکن است مستعد  يافکار خودکش

 [.7]باشند  يخودکش
 تيمحبوس ماندن در خانه باعث کاهش فعال گريد ييسو از
خواب و غذا خوردن و گذراندن اوقات  يدر الگو رييتغ ،يجسم

مطالعات  يبرخ جيخواهد شد. نتا يمجاز يدر فضا يترشيب
 يپسرفت ياز آن است که کودکان، رفتارها يحاک زين

(regressive) در  کهيدر حال دهند،يبروز م انهيگراو برون
به صورت اختالالت  ترشيب ،يشناختروان يهابينوجوانان، آس

و  يو افسردگ ييها، تنهاگروهبا هم يخواب، مشکالت
 [.9] کننديم داينمود پ يخودسرزنش

 ،يتيخانواده به منابع حما يدسترس ،يخانگ نهيدنبال قرنط به
به همراه تماس  ليمسا ني. اشوديکم م يو اقتصاد يآموزش

 د،يکوو ينهيدر قرنط گريدکيو مداوم افراد خانواده با  کينزد
 يدر بروز خشونت و رفتارها نيبه عنوان عوامل خطرآفر

از  يکي نيد. از دست دادن شغل وال[10]گرانه است پرخاش
شده  يرفاه کودکان معرف زانيو موثر بر م نيعلل سوءرفتار والد

که شغل خود را از دست  ينيکه کودکان والد يااست به گونه
مانند  يروان يرفتارهادر معرض سوء ترشيبرابر ب 5داده بودند 

مانند کتک زدن با دست  يو سوءرفتار جسم يکالم يدهايتهد
 [.11] رنديگيقرار م لهيوس کيبا  دنزدن و کتک ز يليپا، س اي

 ديکوو يريگهمه يآن است که ط گريد تياهم زيحا نکته
کنند. يو رصد م يريگياز نوجوانان، اخبار را پ يادي، تعداد ز19

 يبرا يفرصت مناسب ،يمجاز يو فضا نترنتيبه ا يدسترس

کنند و  دايتا به اطالعات مناسب دست پ کندينوجوانان فراهم م
حضور در  اگرچه،بتوانند با دوستان خود تماس داشته باشند. 

و  يمنجر به اضطراب، افسردگ توانديم يمجاز يفضاها
و  ياجبار ادي. به دنبال اعت[12،13]اختالالت خواب شود 

استفاده  يدر پ نترنتيهوشمند و ا يهايبه گوش ريناپذاجتناب
 يو روان يدر مدارس، مشکالت جسم نيآنال يهااز آموزش

جمله که از آن شوديم ليبر کودکان و نوجوانان تحم يترشيب
کاهش  ،يو رفتار يمشکالت ذهن ،يينايبه اختالالت ب توانيم

 ،يواقع يزندگ يکاهش تعامالت اجتماع ،يليعملکرد تحص
اضطراب، اختالالت خواب و  ،ياختالالت عملکرد خلق

 .اختالالت ارتباط اشاره کرد
از  ياريبس نه،يو قرنط يريگهمه ياثرات منف رغميعل

. به نديسازگار نما هاتيوضع نينوجوانان قادرند خود را با ا
را در مورد خودشان بر عهده  يترشيب تيعنوان مثال، مسوول

 نديشارکت نمام يو خانوادگ يبهبود فرد يندهايدر فرا رند،يبگ
 ل،يدل نيرا انجام دهند. به هم يترشيب ياجتماع يو رفتارها

 [.14] افتيخواهد  شيها افزاآن يآورو تاب يبهبود تيظرف
ها و افراد گروه ر،يو چشمگ رياختالالت فراگ نيوجود ا با
. نديها تالش نماکم کردن آن ايدر جهت رفع  تواننديم يمختلف

ضوع مو نياز ا يستيبا (NGO) يردولتيو غ يدولت يهاسازمان
مورد انجام دهند. به  نيرا در ا ياآگاه بوده و اقدامات عاجالنه
خالقانه جهت کودکان  يهادوره يعنوان مثال، عالوه بر طراح

سالم  يسبک زندگ تواننديم ييدئويو يهالميو نوجوانان، ف
خواب منظم و  يمتعادل، الگو ييغذا ميرژ ت،يمانند فعال

ها آموزش دهند. متخصصان مناسب را به آن يبهداشت شخص
برخط،  يهامشاوره قياز طر تواننديم يشناسروان

از تعارضات  يناش يالمتس ليمقابله با مسا يبرا ييهاآموزش
از  يو اضطراب ناش ن،يفرزندان و والد انيم يهاتنش ،يخانگ

 [.15]دهند  هيرا ارا يماريابتال به ب
آموزان، اطالعات به دانش هيدر ارا ياتينقش ح زين مدارس

 فايا يشناختروان يهامشاوره هيارا يتعامل با معلمان و حت
به انجام  قيتشو ،يمانند بهداشت شخص ي. مواردکننديم

و خواب مناسب، و  ييغذا ميداشتن رژ ،يجسمان يهاتيفعال
مناسب  يهاتيلاز جمله فعا ،يموارد در برنامه آموزش نيادغام ا

با کودکان در  کيارتباط باز و نزد يمدارس است. برقرار
و  يمشکالت جسم افتني ديراه دور، کل يهاآموزش

 ينهيقرنط يهاها در دورهآنان و آرام کردن آن يشناختروان
متعدد در مورد  ياست. کودکان، در معرض خبرها يطوالن

ارتباط و  تنداش نيهستند. بنابرا يماريب يريگسترش و واگ
اضطراب  توانديموضوع م نيها در مورد ابا آن ميمحاوره مستق

 [.16]وحشت در آنان شود  جاديآنان را کم نموده و مانع ا
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 گيريبحث و نتيجه
 يريگاز همه يناش يشناختروان يهادر مقابله با چالش

از  توانيو اثرات آن بر کودکان و نوجوانان، م 19 ديکوو
 ايعوارض  نيبه حداقل رساندن ا ايحذف  يبرا ييکارهاراه

مثبت مانند  يها و فنون سازگارمشکالت بهره جست. روش
 وتافکار و تجارب بدون قضا رشيکنترل درک شده و قدرت پذ

از جمله  يخانوادگ يتيحما ستميس کي نيها و تامدر مورد آن
ها، در اکثر خانواده کهنيکارها هستند. با توجه به اراه نيا

مختلف در  يهاتيفعال يدهندهو انجام کنندهنيمادران، تام
در مورد  يتيحما ستميس نيتام باشند،يکودکان م يخانواده و برا

 دارد. يريچشمگ تيمادران خانواده اهم
موضوع،  نيکننده در برابر ااز عوامل حفاظت گريد يکي

است که  يشناخت (reframing) يبازساز يهااستفاده از روش
که  آموزنديشده و افراد م فيزا بازتعرها عوامل تنشدر آن

نشان  زيمطالعه متاآنال کي. در ندينما تيريها را مدچگونه آن
 يرفتار يشناخت يهامانند درمان يداده شد که مداخالت

Cognitive-behavioral therapy (CBT) ،يهاروش 
 eye يو پردازش مجدد حرکت چشم ييزداتيحساس

movement desensitization and reprocessing (EMDR) 
 ييگوتيروا يدرمانمواجهه يهاو روش

(narrative exposure therapy) بر کالس  يو مداخالت مبتن
 يهاکه بحران يکودکان و نوجوانان يبرا تواننديم يهمگ يدرس
و سودمند واقع  ديمف ارياند بسرا تجربه کرده يعيطب اي يانسان

به نوجوانان کمک کنند  تواننديتر خانواده مشوند. افراد بزرگ
اخبار و اطالعات موجود  ،يليتحل يهاتا با استفاده از مهارت

و  يعاطف تيقرار دهند. حما حيرا مورد مداقه و پردازش صح
اثرات نامطلوب  توانديم نيوالد ياز سو يگذاشتن وقت کاف

 بر نوجوانان را به حداقل برساند. يقتصادا يهااز بحران يناش
 ليمسا نهيمطالعات موجود در زم کهنيتوجه به ا با
 ديدر کودکان و نوجوانان در مقابله با بحران کوو يشناختروان

 باشند،يموجود نم ادياعت اي يمانند خودکش ييهانهيدر زم
مد نظر  نه،يزم نيدر ا يو طول يمطالعات مقطع شوديم شنهاديپ

 رسديرد. به نظر ميقرار گ يدرمان يبهداشت ميت يو اعضا نيمحقق
انجام  نيمانند چ گريد يکه در کشورها يبا توجه به مطالعات

 يبرا يترشياقدامات با وسعت ب نياست ا ياند، ضرورشده
برخط مانند واتساپ  يهاعموم جامعه و با استفاده از فرصت

تالش  نيچننوجوانان و جوانان انجام شود. هم يبرا خصوصاً
افراد  اريو مستند در اخت يمعل ح،يشود اطالعات به طور صح

ترس  شيافزا رايز ابد،ياضطراب آنان کاهش  زانيتا م رديقرار گ
 .دهد شيرا افزا يماريب وعيش توانديخود م يو اضطراب به نوبه
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Psychological issues in children and youth during COVID-

19 outbreak: A letter to Editor 
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Emerging COVID-19 disease has affected various aspects of people’s life. The psychological effects of this 

disease, especially in children and adolescents, include a wide range of disorders such as anxiety, depression, post-

traumatic stress disorder, the possibility of domestic violence, addiction and substance use, dependence on cyberspace 

and related complications, change in patterns and daily lifestyles such as sleep, physical activity and mobility pattern 

disorders. The reasons for these disorders also include various aspects, such as economic reasons, school closures, 

being away from friends, and lack of privacy at home and lack of access to support resources. Due to the importance 

of these disorders in children and adolescents, measures and suggestions have been presented in this field, some of 

which are psychological measures and treatments and others are related to schools, teachers and counselors. 
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