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چكيده
بيماري نوپديد کوويد  19بر ابعاد مختلف زندگي افراد جامعه تاثير گذاشته است .اثرات روانشناختي اين بيماري خصوصاً در
کودکان و نوجوانان طيف وسيعي از اختالالت مانند اضطراب ،افسردگي ،بيماري تنش پس از سانحه ،احتمال بروز خشونتهاي
خانگي ،اعتياد و مصرف مواد ،وابستگي به فضاهاي مجازي و عوارض مرتبط با آن ،تغيير در الگوها و سبک زندگي روزمره مانند
اختالالت الگوي خواب و فعاليت و تحرک جسمي را در بر ميگيرد .داليل اين اختالالت نيز جنبههاي مختلفي را شامل ميشوند
که از آن جمله ميتوان به داليل اقتصادي ،بسته شدن مدارس ،دور ماندن از دوستان ،نداشتن حريم خصوصي در خانه و عدم
دسترسي به منابع حمايتي اشاره نمود .با توجه به اهميت اين اختالالت در کودکان و نوجوانان ،اقدامات و پيشنهاداتي در اين زمينه
ارايه شدهاند که برخي از آنها ،اقدامات و درمانهاي روانشناختي و برخي ديگر مربوط به مدارس و معلمان و مشاوران ميباشند.
واژههاي کليدي :کوويد  ،19سالمت روانشناختي ،کودکان ،نوجوانان

قرنطينه و بسته شدن مدارس ميتوانند باعث شوند که نوجوانان،
دورهي جديدي از ناامني را تجربه کنند که از آن جمله ميتوان
به موارد ذيل اشاره کرد :نگراني از بابت سالمتي و شغل افراد
خانواده ،نگرانيهايي در رابطه با مرگ اطرافيان ،جدايي ناگهاني
از دوستان و تعطيلي مدرسه ،نداشتن يک فضاي شخصي در
خانه ،کمبود وسايل حفاظتي ،افزايش آمار مبتاليان و مرگ و
مير خصوصاً در افراد خانواده و دوستان ،و دريافت اطالعات
غلط در مورد بيماري [.]2
در همهگيري بيماري آنفلونزاي  ،H1N1ميزان بروز
اختالالت پس از سانحه در کودکان Post-traumatic stress
) %30 ،disease (PTSDگزارش شد که  ،PTSDاضطراب و
افسردگي ،تاثير منفي بر تکامل مغزي کودکان و سالمت
روانشناختي نوجوانان خصوصاً دختران دارند [ .]5-3در
مطالعات مربوط به واگيري کوويد  ،19در چين عاليم افسردگي
در  ،%43اضطراب در  %37و ترکيب افسردگي و اضطراب در
 %31نوجوانان ديده شده بود .در يک مطالعهي ديگر نيز مشاهده
شد کودکان و نوجوانان دچار افزايش ميزان اضطراب در ابعاد
اضطراب جدايي ،ترس از صدمه جسمي ،وحشت از اجتماع،
اختالالت هراسي ) (Panic disorderو اضطراب عمومي هستند.
همچنين ميزان افسردگي در کودکان و نوجوانان %22/28
گزارش شد که در مقايسه با جامعه چين ( )%13/2و غرب (-2

مقدمه
يکي از چالشهايي که جهان در حال حاضر در حال دست
و پنجه نرم کردن با آن است ،بيماري نوپديد کوويد  19است که
در پايان سال  2019در کشور چين شيوع يافته و به ديگر
کشورهاي جهان نيز منتشر شد [ .]1پس از دو ماه اوليهي
همهگيري بيماري ،مطالعات متعددي در جهان منتشر شدند.
اگرچه درمانهاي جاري در سراسر جهان بر کنترل عفونت،
واکسن و درمانهاي دارويي موثر تمرکز يافتهاند ،بعد
روانشناختي آن خصوصاً در کودکان و نوجوانان به صورت
کامل و جامع مد نظر قرار نگرفته است .لذا در اين نوشتار تالش
ميشود به اين مشکالت ،داليل ايجاد آنها ،راهکارها و
پيشنهادات مرتبط اشاره شود.
نتايج مطالعات مختلف در جهان نشان ميدهند که
بحرانهايي مانند همهگيري بيماريهاي واگير ميتوانند اثرات
متعددي بر وضعيت روانشناختي بگذارند .با وجود آنکه تنش
ناشي از همهگيري کوويد در خارج از سيستم خانواده رخ داده
است ،به دليل نوظهور بودن ) (Noveltyو نامشخص بودن
) (Uncertaintyمسايل مربوط به آن ،ميتواند به عنوان يک
تنشزاي مهم براي والدين و کودکان تلقي شود .داليل اين
موضوع از جنبههاي مختلفي قابل بررسي است .همهگيري،
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کومش
 )%6باالتر بود [ .]2ترس از بيماريهاي عفوني که داراي سرعت
شيوع و مرگ و مير باال هستند با چالشهاي روانشناختي مانند
انگ زدن ،تبعيض و فقدان نيز همراه است [.]6
يکي ديگر از عوارض تنشهاي ناشي از همهگيري کوويد
 ،19افزايش احتمالي اعتياد در نوجوانان ميباشد ،زيرا يکي از
مکانيسمهاي سازگاري در برابر بحرانها در نوجوانان ،روي
آوردن به مواد مخدر است .مرگ يکي از اعضاي خانواده مانند
والدين در اثر اين بيماري نيز ممکن است تاثير نامطلوبي بر روي
نوجوان بگذارد ،خصوصاً اگر کودک و نوجوان نتواند به مالقات
آنان در بيمارستان برود يا مراسم ترحيم براي آنان برگزار نشود
[ .]7به دليل حبس خانگي ،اين احتمال نيز وجود دارد که
کودکان و نوجوانان (خصوصاً دختران) در معرض خشونتهاي
خانگي ،سوءاستفاده يا اهمال ) (neglectقرار بگيرند [.]8
همچنين در مطالعاتي که بر روي افراد بزرگسال صورت گرفته،
بين بحرانها با بروز خودکشي ارتباط معناداري ديده شده است.
اگرچه در نوجوانان مطالعهاي در اين زمينه وجود ندارد ،اما پس
از بروز طوفانهاي سهمگين ،ديده شده که نوجوانان در صورتي
که از حمايت خانوادگي برخوردار نبوده و قبل از طوفان داراي
افکار خودکشي باشند ،پس از طوفان ممکن است مستعد
خودکشي باشند [.]7
از سويي ديگر محبوس ماندن در خانه باعث کاهش فعاليت
جسمي ،تغيير در الگوي خواب و غذا خوردن و گذراندن اوقات
بيشتري در فضاي مجازي خواهد شد .نتايج برخي مطالعات
نيز حاکي از آن است که کودکان ،رفتارهاي پسرفتي
) (regressiveو برونگرايانه بروز ميدهند ،در حاليکه در
نوجوانان ،آسيبهاي روانشناختي ،بيشتر به صورت اختالالت
خواب ،مشکالتي با همگروهها ،تنهايي و افسردگي و
خودسرزنشي نمود پيدا ميکنند [.]9
به دنبال قرنطينه خانگي ،دسترسي خانواده به منابع حمايتي،
آموزشي و اقتصادي کم ميشود .اين مسايل به همراه تماس
نزديک و مداوم افراد خانواده با يکديگر در قرنطينهي کوويد،
به عنوان عوامل خطرآفرين در بروز خشونت و رفتارهاي
پرخاشگرانه است [ .]10از دست دادن شغل والدين يکي از
علل سوءرفتار والدين و موثر بر ميزان رفاه کودکان معرفي شده
است به گونهاي که کودکان والديني که شغل خود را از دست
داده بودند  5برابر بيشتر در معرض سوءرفتارهاي رواني مانند
تهديدهاي کالمي و سوءرفتار جسمي مانند کتک زدن با دست
يا پا ،سيلي زدن و کتک زدن با يک وسيله قرار ميگيرند [.]11
نکته حايز اهميت ديگر آن است که طي همهگيري کوويد
 ،19تعداد زيادي از نوجوانان ،اخبار را پيگيري و رصد ميکنند.
دسترسي به اينترنت و فضاي مجازي ،فرصت مناسبي براي
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نوجوانان فراهم ميکند تا به اطالعات مناسب دست پيدا کنند و
بتوانند با دوستان خود تماس داشته باشند .اگرچه ،حضور در
فضاهاي مجازي ميتواند منجر به اضطراب ،افسردگي و
اختالالت خواب شود [ .]12،13به دنبال اعتياد اجباري و
اجتنابناپذير به گوشيهاي هوشمند و اينترنت در پي استفاده
از آموزشهاي آنالين در مدارس ،مشکالت جسمي و رواني
بيشتري بر کودکان و نوجوانان تحميل ميشود که از آنجمله
ميتوان به اختالالت بينايي ،مشکالت ذهني و رفتاري ،کاهش
عملکرد تحصيلي ،کاهش تعامالت اجتماعي زندگي واقعي،
اختالالت عملکرد خلقي ،اضطراب ،اختالالت خواب و
اختالالت ارتباط اشاره کرد.
عليرغم اثرات منفي همهگيري و قرنطينه ،بسياري از
نوجوانان قادرند خود را با اين وضعيتها سازگار نمايند .به
عنوان مثال ،مسووليت بيشتري را در مورد خودشان بر عهده
بگيرند ،در فرايندهاي بهبود فردي و خانوادگي مشارکت نمايند
و رفتارهاي اجتماعي بيشتري را انجام دهند .به همين دليل،
ظرفيت بهبودي و تابآوري آنها افزايش خواهد يافت [.]14
با وجود اين اختالالت فراگير و چشمگير ،گروهها و افراد
مختلفي ميتوانند در جهت رفع يا کم کردن آنها تالش نمايند.
سازمانهاي دولتي و غيردولتي ) (NGOبايستي از اين موضوع
آگاه بوده و اقدامات عاجالنهاي را در اين مورد انجام دهند .به
عنوان مثال ،عالوه بر طراحي دورههاي خالقانه جهت کودکان
و نوجوانان ،فيلمهاي ويدئويي ميتوانند سبک زندگي سالم
مانند فعاليت ،رژيم غذايي متعادل ،الگوي خواب منظم و
بهداشت شخصي مناسب را به آنها آموزش دهند .متخصصان
روانشناسي ميتوانند از طريق مشاورههاي برخط،
آموزشهايي براي مقابله با مسايل سالمتي ناشي از تعارضات
خانگي ،تنشهاي ميان فرزندان و والدين ،و اضطراب ناشي از
ابتال به بيماري را ارايه دهند [.]15
مدارس نيز نقش حياتي در ارايه اطالعات به دانشآموزان،
تعامل با معلمان و حتي ارايه مشاورههاي روانشناختي ايفا
ميکنند .مواردي مانند بهداشت شخصي ،تشويق به انجام
فعاليتهاي جسماني ،داشتن رژيم غذايي و خواب مناسب ،و
ادغام اين موارد در برنامه آموزشي ،از جمله فعاليتهاي مناسب
مدارس است .برقراري ارتباط باز و نزديک با کودکان در
آموزشهاي راه دور ،کليد يافتن مشکالت جسمي و
روانشناختي آنان و آرام کردن آنها در دورههاي قرنطينهي
طوالني است .کودکان ،در معرض خبرهاي متعدد در مورد
گسترش و واگيري بيماري هستند .بنابراين داشتن ارتباط و
محاوره مستقيم با آنها در مورد اين موضوع ميتواند اضطراب
آنان را کم نموده و مانع ايجاد وحشت در آنان شود [.]16
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بحث و نتيجهگيري
در مقابله با چالشهاي روانشناختي ناشي از همهگيري
 ميتوان از، و اثرات آن بر کودکان و نوجوانان19 کوويد
راهکارهايي براي حذف يا به حداقل رساندن اين عوارض يا
 روشها و فنون سازگاري مثبت مانند.مشکالت بهره جست
کنترل درک شده و قدرت پذيرش افکار و تجارب بدون قضاوت
در مورد آنها و تامين يک سيستم حمايتي خانوادگي از جمله
، با توجه به اينکه در اکثر خانوادهها.اين راهکارها هستند
 تامينکننده و انجامدهندهي فعاليتهاي مختلف در،مادران
 تامين سيستم حمايتي در مورد،خانواده و براي کودکان ميباشند
.مادران خانواده اهميت چشمگيري دارد
،يکي ديگر از عوامل حفاظتکننده در برابر اين موضوع
( شناختي است کهreframing) استفاده از روشهاي بازسازي
در آنها عوامل تنشزا بازتعريف شده و افراد ميآموزند که
 در يک مطالعه متاآناليز نشان.چگونه آنها را مديريت نمايند
داده شد که مداخالتي مانند درمانهاي شناختي رفتاري
 روشهاي،Cognitive-behavioral therapy (CBT)
eye حساسيتزدايي و پردازش مجدد حرکت چشمي
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movement desensitization and reprocessing (EMDR)

روايتگويي
مواجههدرماني
روشهاي
و
( و مداخالت مبتني بر کالسnarrative exposure therapy)
درسي همگي ميتوانند براي کودکان و نوجواناني که بحرانهاي
انساني يا طبيعي را تجربه کردهاند بسيار مفيد و سودمند واقع
 افراد بزرگتر خانواده ميتوانند به نوجوانان کمک کنند.شوند
 اخبار و اطالعات موجود،تا با استفاده از مهارتهاي تحليلي
 حمايت عاطفي و.را مورد مداقه و پردازش صحيح قرار دهند
گذاشتن وقت کافي از سوي والدين ميتواند اثرات نامطلوب
.ناشي از بحرانهاي اقتصادي بر نوجوانان را به حداقل برساند
با توجه به اينکه مطالعات موجود در زمينه مسايل
روانشناختي در کودکان و نوجوانان در مقابله با بحران کوويد
،در زمينههايي مانند خودکشي يا اعتياد موجود نميباشند
 مد نظر،پيشنهاد ميشود مطالعات مقطعي و طولي در اين زمينه
 به نظر ميرسد.محققين و اعضاي تيم بهداشتي درماني قرار گيرد
با توجه به مطالعاتي که در کشورهاي ديگر مانند چين انجام
 ضروري است اين اقدامات با وسعت بيشتري براي،شدهاند
عموم جامعه و با استفاده از فرصتهاي برخط مانند واتساپ
 همچنين تالش.خصوصاً براي نوجوانان و جوانان انجام شود
 علمي و مستند در اختيار افراد،شود اطالعات به طور صحيح
 زيرا افزايش ترس،قرار گيرد تا ميزان اضطراب آنان کاهش يابد
.و اضطراب به نوبهي خود ميتواند شيوع بيماري را افزايش دهد
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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, posttraumatic 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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