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آنچه والدين بايد از تغيير رفتارهاي فرزندانشان بدانند

كودكان در تيررس ويروس كرونا
بيماري همهگير كرونا
زندگي هزاران كودك
یکتا فراهانی و خانوادههايشان را در
سراسر دنيا تحت تاثیر قرار
داده است .با شيوع اين بيماري ،اطالعات
نادرستي درباره آن گسترش پيدا كرد و
گردش اين اطالعات نادرست نيز اغلب
مشكالت زيادي به همراه داشت .در اين
ميان ،ناآگاهي در مورد مشكالت مربوط به
كودكانباعثبروزترسهاييميانخانوادهها
شد .در واقع كودكان ،بهطور مستقيم يا
غيرمستقيم تحت تاثير ويروس كرونا قرار
گرفتهاند و حتي خلقوخوي آنها هم همراه
با تغيير در شیوه زندگي خانواده دستخوش
تغييراتيشدهاست.چگونهبايدبااينتغييرات
روبرو شويم و تاثيرات چنين تغييراتي در
خلقوخو و رفتار فرزندانمان تا كي باقي
خواهد ماند؟ در اين زمینه با دكتر جعفر
فيلي ،فوقتخصص روانپزشكي كودك و
نوجوان گفتوگو كردهايم.
 :آقای دکتر! طی دوران همهگیری
کووید ،19-مواجهه كودكان با این مشکل
به چه شكل بوده است؟
كودكان در دوران همهگیری کووید 19-در دو
دسته قرار ميگيرند؛ بعضيها بهطور مستقيم
تحت تاثير اين بيماري قرار گرفتهاند ،يعني به
بيماري كرونا مبتال شدهاند و عدهاي هم كه
خودشانبيمارنشدهاند،تحتتاثيربيماريديگر
اعضاي خانواده يا مشكالت ناشي از آن قرار
گرفتهاند .با توجه به اينكه بيماري کووید19-
هنوز بهطور كامل شناخته نشده ،معلوم نيست
تاثيرات رواني آن كه بر اثر ابتال به بيماري در مغز
كودكان ایجاد خواهد شد تا چه زمان ميتواند
ماندگار باشد چون عوامل التهابي ويروس كرونا
ميتواند قسمتهاي مختلف بدن را تحت تاثير
قرار دهد اما نميتوان ميزان ماندگاري اين
تاثيرات را بهطور دقيق مشخص كرد.
ضمن اينكه خود ويروس هم بر مغز بيماران
تاثيراتي ميگذارد بنابراين امكان دارد اين
تاثيرات طوالنيمدت باشند .البته ممكن است
به دنبال اين تغييرات ،شكل رفتاري كودكان
هم عوض شود .بسياري از والدين شكايت
دارند كه خلقوخوي فرزندانشان بعد از ابتال
به كرونا تغيير كرده؛ يعني بهانهگير و بدقلق
شدهاند و پيشرفت آنها در بسياري از زمينهها
نيز متوقف شده است.
نگراني پدر و مادرها اغلب اين است كه نكند
پس از بهبود بيماري هم ،همانگونه باقي
بمانند .البته معموال مدتها طول ميكشد كه

كرونابسياركمرنگشدهواگرهمكودكانبتوانند
باهمديگردرارتباطباشندبيشترمحدودبهفضاي
مجازي است كه به هيچ وجه نميتواند جاي
خالي ديدارهاي حضوري را بگيرد بنابراين دايره
حمايتي بچهها در دوران كرونا بسيار محدودتر
شده است .همه اين عوامل و قرار گرفتن در
چنين شرايطي ،بزرگساالن را هم ناراحت و
نااميد ميكند؛ چه برسد به كودكان كه مغز آنها
هنوز تكامل نيافته و تحملشان كمتر است .به
هميندليلهمکودکانونوجواناناحتمالآسيب
بيشتري نسبت به بزرگساالن دارند.

با توجه به اينكه در
دوران كرونا در محيط
خانه و فضاي جامعه،
تنشهاي زيادي وجود
دارد ،كودكان نيز مدام
با هجوم اين تنشها
مواجه هستند بنابراين
مهمترين كاري كه
والدين ميتوانند انجام
دهند حفظ آرامش
در خانه است .پدر
و مادرها براي مقابله
با مشكالت اقتصادي
و حتي سوگ و اندوه
ناشي از دوران كرونا
بايد دنبال يافتن راهي
براي قدرتمندتر شدن
خود براي رويارويي با
چنين شرايطي باشند

در بسياري موارد خلقوخوي كودكان تغيير
كند .در واقع استرس و اضطرابهايي كه در
دوران كرونا به شكلهاي مختلف وجود دارد،
خواه ناخواه كودكان را به سوي بدرفتاري،
بدقلقي و بيحوصلگي و لجبازي پیش ميبرد
بنابراين براي مقابله با چنين رفتارهايي بايد
محيط كودك را تا حد امكان آرام و تنشها
را از او دور كرد.
 :تاثيرات غيرمستقيم ويروس كرونا
بر كودك اغلب به چه داليلي است؟
بستري شدن خود كودك ،والدين يا اطرافيان
و قرار گرفتن او به طريقي در بيمارستان،
بهخصوص وقتي خودشان يا اطرافيان بدحال
باشند،ميتواندباتوجهبهشدتبيماري،بركودك
تاثيرات مخربتر و ماندگارتري بگذارد .خبر
مرگوميراطرافيانهمازمواردبسيارتاثيرگذاري
است كه با توجه به ميزان تحت تاثير قرار گرفتن
پدر و مادرها ،كودكان را هم متاثر خواهد کرد.
همه اين موارد باعث ميشود تواناييهاي مغز
كودكان كمتر شود و توانايي تطابق خود را با
شرايط محيطي كه با آن در ارتباط است نداشته
باشند .این مساله همچنین باعث بههم ريختن
ساختارهايروانشناختيکودکهمخواهدشد.

ممكن است در شرايط پرتنش ،كودك دچار
مشكالتي مربوط به استراحت ،خواب و تغيير
خلقوخو و همچنين اضطراب و افسردگی
شود و مدام استرس و ترس داشته باشد .البته
نگرانيهاي والدين در دوران كرونا با توجه
به سن و سال كودكان ميتواند آنها را بسيار
تحت تاثير قرار دهد .فراموش نكنيم كودكان اگر
كامال هم متوجه مشكالت موجود نشوند ،در
اين مدت با شيوع بيماري كرونا احساس خطر
کرده و متوجه غيرعادي بودن شرايط زندگي
شدهاند .عالوه بر کودکان اخبار مربوط به كرونا
از طريق اطرافيان و فضاهاي مجازي ،كانالهاي
مختلف يا تلويزيون و ...هم به نوجوانان ميرسد
و آنها را هم دچار نگراني از ابتالي خودشان يا
اطرافيانشان ميكند.
:تاثيراتكرونابركودكانومشكالت
روانشناختي آنها تا چه مدت ميتواند ادامه
داشته باشد؟
درحال حاضر اين بيماري به اندازه كافي شناخته
شده نيست و نميتوان در مورد مشكالت و
عوارض مربوط به آن هم چيزي گفت .بررسيها
و مطالعات در آينده ميتواند بيشتر تاثیرات کرونا
بر انسانها و بهخصوص کودکان و نوجوانان را

مشخص كند اما انتظار نميرود خطر خاصي در
آينده براي كودكان در اين زمينه وجود داشته
باشد .ضمن آنكه تاثيرات نداشتن رفت و آمد
يا امكان معاشرت با ديگران ،بهخصوص حضور
كنار همكالسيها ،دوستان و آشنايان ،چيزي
نيست كه بتوان جايگزيني براي آن يافت بنابراين
قطعا خالء موجود در اين باره براي هميشه با
كودكان باقي خواهد ماند .البته ميزان سازگاري
كودك با محيط و آمادگيها و تواناييهاي خود و
والدينشهمدراينزمينهبسيارموثرواقعميشود.
 :آيا كودكان ونوجوانان هم ميتوانند
دچار مشكالت روانشناختي شوند؟
مشكالت روانشناختي ممكن است در هر سني
برايافراداتفاقبيفتدامابهطوركليميتوانگفت
براي اينكه فردي دچار چنين عالئمي ناشي از
مشكالت مربوط به سالمت روان شود ،عوامل
زيادي بايد دست به دست هم بدهند .يكي از
آنها داشتن استعداد و زمينه ابتالي فرد به چنين
بيماريهايياست؛يعنيتاثيراتژنتيكيووراثتي
و خانوادگي در اين خصوص نقش مهمي دارد.
موضوع مهم ديگر ،عوامل محيطي است كه
در دوران همهگیری جهانی كرونا ،امكان اتفاق
افتادن آن بسيار زياد است؛ يعني محيط پرتنشي

كه ما در حال حاضر در آن به سر ميبريم
باعث ايجاد استرس و اضطراب بيشتري در
همه ما از جمله كودكان شده است .تغييرات
محيط ميتواند هم مربوط به تغييرات در خانه
و تغيير رفت و آمدها و ديد و بارديدها باشد
و هم مربوط به خود كودك كه در اين دوران
نميتواند مانند قبل به مهدكودك يا مدرسه
برود و با همسن و سالهايش بازی کند .توجه
داشته باشيم همه اينها ميتوانند در روحيه كودك
بسيار تاثيرگذار باشند و او را بيحوصله ،خسته،
پرخاشگر و ناراضي كنند.
 :عوامل تاثيرگذار بر تنشهاي دوران
كرونا براي كودكان چيست؟
تغيير عوامل محيطي بر همه افراد به يك اندازه
نيست و هر فرد واكنش متفاوتي در برابر آن دارد
چون افراد ذخاير روانشناختي و حمايتهاي
متفاوتي هم در مقايسه با يكديگر دارند و به اين
ترتيب واكنشهاي متفاوتي هم خواهند داشت.
در دوران كرونا بسياري از عوامل محيطي در
خانه تغيير كرده ،والدين مدت بيشتري در خانه
هستند و بيشتر با هم مشاجره ميكنند و رنگ و
بوي معاشرتها نيز كامال تغيير پيدا كرده است.
همچنين عوامل حمايتي دوستان هم در دوران

پیامدهای همهگیری کووید 19-بر سالمت روانی کودکان
مشکالت اقتصادی کشورها ،که تا حدی به
ترجمه:
کووید19-مرتبطاست،آنهاراازاجرایسیاستهای
عفت
بلندپروازانه برای کودکان و نوجوانان ،بازمیدارد
عباسیان
اما تمام روان پزشکان و روان شناسان متفقالقول،
خواهان یک برنامه عملی مشخص در این خصوص هستند .هدف
این برنامه ،چیزی جز مبارزه با رنج روانی که بیشتر از هر زمان دیگری
در میان کودکان و نوجوانان رایج شده ،نیست.
تقویت روابط خانوادگی ،توسعه مهارتهای والدین و همچنین
حساسسازی معلمان ،میتواند از ناراحتی کودکان جلوگیری کرده و
هنگام بحران از آنها حمایت کند .این یک واقعیت مسلم است که ویروس
به ظاهر نامرئی کرونا باعث تغییرات بیسابقهای در زندگی روزمره
تمام جهانیان شدهاست .ناگهان تمام کشورها با افزایش سریع شیوع
ویروس مواجه شدند و هر یک به نوبه خود ،اقدامات مهارکنندهای را
اعمال کردند که برای برخی تا هفتهها و برای برخی دیگر تا ماهها طول
کشید و چه بسا که این وضعیت درآینده تا مدتها ادامه داشته باشد.
درنهایت اینکه ویروس کرونا میلیونها نفر را در انزوا فرو بردهاست.
عالوه براین ،افزایش بیکاریها ،اخراجهای شغلی و همچنین افزایش
ترس و نگرانی در مورد ابتال به ویروس افزایش یافته است .وقتی که
شرایط به جا مانده از این همهگیری ،تا این حد بزرگساالن را به لحاظ
روانی درگیر کردهاست ،باید از خود بپرسیم که پیامدهای این همهگیری
برای سالمت روانی کودکان جهان چگونه بوده و خواهد بود .کودکانی
که قطعا روانی حساس و آسیبپذیر دارند.
افزایش دو برابری موارد اورژانس روان پزشکیکودکان

پیامدهای همهگیری بر سالمت روانیکودکان چه بوده است؟

 .1سیستم آموزشی در بنبست :آموزش و پرورش ،یکی از مهم ترین
مراحل زندگی کودک ،بهطور قابلتوجهی تحت تاثیر شیوهنامههای
سختگیرانه برای مهار شیوع ویروس قرار گرفته است .طبق گزارش
یونسکو ،تعطیلی کامل مدارس در  31کشور و کاهش ساعات مدرسه
به صورت پاره وقت در  48کشور دیگر مشاهده شدهاست.
تعطیلی مدارس ،یکی از پیامدهای سنگین این همهگیری است که
 72میلیون کودک را در سراسر جهان و در سنین دبستان ،در فقر
یادگیری قرار دادهاست ،به این معنی که شاید بسیاری از آنها تا
 10سالگی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نخواهند بود .در
نتیجه ،به دلیل تعطیلی مدارس ،زنان و دختران بیشترین آسیب را
متحمل شدهاند چون در بسیاری از جوامع بهدلیل تعطیلی مدارس،
آنها به سمت ازدواجهای اجباری سوق داده میشوند .طبق گزارشات
یونیسف ،به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و نیز تکنولوژیهای الزم
برای آموزش از راه دور 463 ،میلیون کودک نمیتوانند از برنامههای
آموزش از راه دور بهرهمند شوند و متاسفانه این وضعیت ،بحرانهای
روانی را در کودکان دامن میزند.
 .2کالسهای مجازی و بیانگیزگی کودکان :به گزارش یونیسف
«زیر سایه بیماری کووید ،زندگی میلیونها کودک بهطور موقت به
خانهها و صفحات نمایش خالصه شدهاست ».به گفته روانشناسان
کودک ،امروزه کودکان بیانگیزهتر از هر زمان دیگری هستند بهطوری
که عالئم بیشفعالی و اختالالت حسی در آنها به وفور دیده میشود
و علت آن هم چیزی جز کالسهای درس مجازی نیست!
روان شناسان بالینی متخصص در رشد کودک و نوجوان ،وضعیت
کودکان و نوجوانان را در برخی از کشورها مانند اندونزی ،بسیار بد
گزارش و توصیف میکنند چون در این کشورها بهعلت فقر فرهنگی

حضور در دنیای خارج که بخشی حیاتی از دوران کودکی
است ،به دلیل شیوهنامههای سختگیرانه
بهداشتی از زندگی کودکان در سراسر
جهان حذف شده است .روانشناسان
معتقدند که بازی در فضای باز
دارای مزایای زیادی است و تاثیر
بسزایی در رشد کودکان دارد،
مهارتهای رفتاری آنها را بهبود
میبخشد و دامنه حواسشان را
گسترش میدهد .عالوهبراین،
گذراندن زمان در نور طبیعی،
نهتنها کودکان که بزرگساالن
را شادتر و سیستم ایمنی
ایشان را تقویت میکند

آموزش آنالین ،دانشآموزان را در معرض واقعیتی اجتنابناپذیر
قرار دادهاست و آن افزایش بیسابقه زمان سپری شده ایشان پای
صفحههای نمایش خانگی برای یادگیری و ارتباط با کودکان و
همسن و ساالن است .در این میان ،واقعیت غمانگیز این است
که همان صفحات نمایش خانگی که قبل از کرونا منبع تولید
اضطراب ،تنهایی و افسردگی در میان کودکان و نوجوانان بودند،
امروزه ،تنها مونس ایشان و راهی برای ارتباط آنها با جهان خارج
از منزل و نیز تنها راه آموزش است ،مسالهای که بحرانهای روانی
و بدخلقیهای افسارگسیختهای در میان کودکان و نوجوانان به
همراه داشتهاست!
 .3قرنطینه :حضور در دنیای خارج که بخشی حیاتی از دوران کودکی
است ،به دلیل شیوهنامههای سختگیرانه بهداشتی از زندگی کودکان
در سراسر جهان حذف شده است .روانشناسان و مربیان تربیتی
کودک معتقدند که بازی در فضای باز دارای مزایای زیادی است و
تاثیر بسزایی در رشد کودکان دارد ،مهارتهای رفتاری آنها را بهبود
میبخشد و دامنه حواسشان را گسترش میدهد .عالوهبراین ،گذراندن
زمان در نور طبیعی ،نهتنها کودکان که بزرگساالن را شادتر و سیستم
ایمنی ایشان را تقویت میکند.
در یک نظرسنجی و با حضور  1143والد بچههای  3تا  18ساله از
ایتالیا و اسپانیا ،تاثیر احساسی قرنطینه کووید 19-مورد
بررسی قرار گرفت87 .درصد والدین تغییرات
رفتاری و عاطفی را در کودکان خود و
در طول همهگیری گزارش کردهاند.
بیشترین تغییرات مشاهده شده
شامل مشکل در تمرکز
کسالت
(76.6درصد)،
(52درصد)،تحریکپذیری
(39درصد) ،بیقراری
(38.8درصد)،عصبیبودن
(38درصد) ،انزواطلبی
(31.3درصد) ،ناراحتی
(30.4درصد) و نگرانی
(30.1درصد) بودهاست.
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اگر وضعیت همهگیری را از سپتامبر  2020با ۱۰سال قبل مقایسه
کنیم ،به عنوان مثال بیمارستان روبرت دبره در شمال شرقی پاریس دو
برابر بیشتر از قبل ،پذیرای کودکانی بوده است که نیاز به مراقبتهای
روانپزشکی داشتهاند .این بیمارستان از شروع کرونا ۲ ،تا  ۳برابر بیشتر
از قبل بیماران حدود  16سالهای داشته است که هر یک به نحوی سعی
در خاتمه دادن به زندگی خویش داشتهاند.

کودکان و نوجوانانی که کارشان به بیمارستان میکشد ،همگی افسرده،
مضطرب ،الغر ،بیخواب و پریشاناحوال هستند .درحقیقت وضعیت
همهگیری،بیماریهایروانینهفتهآنهارابهحالتبالفعلدرآوردهاست.

زیاد،معموالکودکاندرمورداحساساتخودباوالدینصحبتنمیکنند
و این کار ،در این نوع کشورها به هیچ عنوان رایج نیست.
نابرابری اجتماعی -اقتصادی نیز میتواند عاملی باشد که در هند باعث
ناراحتی هر چه بیشتر کودکان در دوران همهگیری کرونا شدهاست.
روان شناسان کودک در تحقیقات خود دریافتهاند که کودکان اغلب از
نشان دادن خانه خود در تماسهای ویدئویی کالس مدرسه ،ناراحت
میشوند زیرا از این میترسند که توسط همساالن خود در زمینههای
مختلف مورد قضاوت قرار گیرند.
در این خانوادهها ،قطع مکرر برق بسیار رایج است ،اتفاقی که کودکان
را بهطور خودکار از کالس درس مجازی جدا میکند و نوعی احساس
شرم،سرافکندگیوعدمهماهنگیباهمساالنخودرادرآنهابرمیانگیزد.
هنگامی که آنها دوباره به کالس متصل میشوند ،همواره میترسند در
مورد چیزی که ناخواسته از دست دادهاند ،از سوی معلم مورد سوال قرار
گیرند و همین استرس ،شور و شوق یادگیری را در آنها خفه میکند!

 :وظيفه و نقش والدين در چنين
شرايطي چيست؟
با توجه به اينكه در دوران كرونا در محيط خانه
و فضاي جامعه ،تنشهاي زيادي وجود دارد،
كودكان نيز مدام با هجوم اين تنشها مواجه
هستند ،مهمترين كاري كه والدين ميتوانند
انجام دهند حفظ آرامش در خانه است .پدر و
مادرها براي مقابله با مشكالت اقتصادي و حتي
سوگ و اندوه ناشي از دوران كرونا بايد دنبال
يافتن راهي براي قدرتمندتر شدن خود براي
رويارويي با چنين شرايطي باشند و در اين ميان،
هر شخص ميتواند روش منحصر به فرد خود
را داشته باشد .در واقع ما بايد هميشه خودمان
را براي مواجهه با حوادث غيرمترقبهاي مانند
كرونا آماده كنيم .در غيراينصورت نميتوانيم
از كودكان انتظار داشته باشيم بتوانند خود را
با شرايط وفق دهند .اگر والدين از قبل چنين
آمادگيهايي نداشتهاند درحال حاضر بايد
بکوشند تا حد امكان آن را جبران کنند .مثال
خودشان را از انواع تنش و اخبار منفي مرتبط
با اين دوران دور كنند.
در برابر سواالت كودكان هم بايد با توجه به
سن و سالشان ،توضيحات درست و منطقي
به آنها داده شود .ضمن آنكه هيچگاه حتي در
سختترين شرايط نبايد به آنها دروغ گفت.
همدلي با كودكان نيز موضوع بسیار مهمي
است كه ميتواند كمك زيادي به آنها بكند؛
يعني ضمن آنكه بچهها بايد در جريان واقعيات
زندگي حتي مرگ قرار بگيرند ،نبايد حمايت
و اعتماد به والدين خود را از دست بدهند.
توجه داشته باشيم در اختيار داشتن وقت بيشتر
والدين در دوران كرونا ،فرصتي در اختيار آنها
قرار خواهد داد تا بتوانند بيشتر با فررندانشان
وقت بگذرانند .اين كار شايد به ظاهر كار
سادهای باشد ،ولي تاثيرات آن بسيار مهم است
چون باعث ميشود كودكان احساس عشق و
امنيت بيشتري داشته باشند و خود را تنها و
درمانده در برابر مشكالت ندانند.

