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 يكتا فراهاني 

مشكالت زندگي در دوران 
كرونا براي همه ما به نوعي 
نمود داشته و پس از گذشت 
نزديك دو سال از زندگي در 
چنين شرايطي، هر كدام تجربه منحصر به فرد 
خود را داريم و البته كم كم هم به نوعی با 
آن خو گرفته و ياد گرفته ايم كه چگونه بايد 

از خود در برابر آن محافظت كنيم. 
سختي تحصيل مجازي در اين دوران، تبعات 
زيادي براي كودكان و نوجوانان داشته كه 
عالوه بر افت تحصيلي، وابستگي بيشتری 
به والدين به جاي مدرسه و معلم و همچنين 
ناهنجاري هاي اجتماعي زيادي ايجاد كرده كه 
يكي از مهم ترين آنها مربوط به نداشتن روابط 
اجتماعي دانش آموزان با همسن و ساالن و 

همكالسي هايشان است.
از سوی ديگر والدين، نگراني هاي زيادي 
نسبت به سالمت فرزندان شان دارند و مسووالن 
آموزشي نيز از تبعات آينده نظام تعليم و تربيت 
در بيم و هراس هستند. اما در حال حاضر 
مواجهه درست دانش آموزان و والدين آنها 
با اين شرايط بايد چگونه باشد و در مقابل 
مشكالتی كه تاكنون برای نوجوانان به وجود 
آمده چه می توان كرد؟ در اين خصوص با دكتر 
مهشيد رابطيان، فوق تخصص روان پزشكی 

كودک و نوجوان گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر! دوران كرونا تاكنون چه 
تاثيراتی بر نوجوانان گذاشته است؟

مطالعاتی که در کشورهای مختلف از جمله 
کشور های اسکاندیناوی، کانادا و استرالیا انجام 
از  می دهد حدود یک سوم  نشان  است  شده 
نوجوانان در دوران کرونا از اضطراب رنج می برند 
و حدود 15 درصد آنها هم عالئم افسرگی دارند. 
نیمی از نوجوانان هم در حال حاضر برای انجام 
کارهایی که قبال از آنها لذت می برده اند انگیزه 
کافی ندارند. حدود 30 تا 40 درصد آنها هم 
عالقه ای به انجام کارهای روزانه و همچنین 
تکالیف خود ندارند. ضمن آنکه حدود 35 تا 
40 درصد نوجوانان دختر و پسر هم احساس 
بدبینی نسبت به آینده خود دارند و فکر می کنند 
حتی اگر بیماری کووید هم از بین برود باز 
هم نمی توانند به روزگار قبل از آن بازگردند. 
ندارد و  آماری وجود  ایران هنوز جامعه  در 
تحقیقی در این خصوص انجام نشده است. اما 
مطالعات در کشورهای دیگر نشان می دهد حدود 
73 درصد نوجوانان از این جامعه آماری نیاز به 
کمک گرفتن از یک متخصص یا مشاور دارند. 
البته تاثیر این دوران بر خانواده ها مزایایی هم داشته 
از جمله اینکه نوجوانان در این دوران فرصت 
بیشتری برای تجزیه و تحلیل خود داشته اند و 
بیشتر به صفات واقعی خود از جمله کم رویی 

یا خجالتی بودن خود پی برده اند.

: در اين ميان نوجوانانی بوده اند كه 
به ماندگاری در تحصيل به صورت مجازی 

عالقه داشته باشند؟
می توان گفت بچه هایی که دچار اختالل اضطراب 
اجتماعی هستند، شاید از ارتباط نداشتن با افراد 
دیگر به نوعی استقبال هم کرده باشند و گویا 
اضطراب بیشتر، کمکی شده تا بتوانند راحتتر 
به صحبت های معلمان توجه داشته باشند چون 
همین  دهند.  پاسخ  نیستند حضوری  مجبور 
موضوع اضطراب کمتری در آنها ایجاد کرده 
و حتی تا حدودی نیز برایشان آرامش بخش بوده 
است. البته نباید اضطراب اجتماعی را با خجالتی 
بودن بچه ها یکی دانست. چون بچه های خجالتی 
اختالل در عملکرد ندارند، حال آنکه اضطراب 
اجتماعی باعث اختالل در عملکرد افراد خواهد 
شد. یعنی دانش آموز خجالتی می تواند با وجود 
خجالتی بودن سر کالس، درس جواب دهد و 
پاسخگو باشد، ولی چنین کاری برای شخصی که 
دچار اختالل اضطرابی است امکان پذیر نیست. 
در نتیجه یا نمی تواند به خوبی از انجام وظابف 
خود بربیاید یا چنین کاری برایش بسیار سخت 

خواهد بود. 
یک  بودن  خجالتی  گفت  می توان  واقع  در 
صفت است، در حالی که اضطراب اجتماعی 
نوعی اختالل است و دوران کرونا بر چگونکی 

تاثیرگذار  بسیار  نوجوان  اجتماعی  رفتارهای 
گذاشته است. 

در نظر داشته باشیم برای نوجوانان اختالل طیف 
اوتیسم، مدرسه جایی است که زودتر و بهتر 
می تواند مشکالت آنها را تشخیص دهد و دور 
شدن از محیط آموزشی چنین فرصت و شانسی 
را از آنها سلب می کند. در نتیجه نوجوانان طیف 
اوتیسم در تعامالت اجتماعی بسیار ضعیف 
هستند. چنین اختالالتی در مدرسه و محیط های 
اجتماعی بهتر و زودتر نمایان می شوند. در حالی 
که تحصیل در فضای مجازی مانع از تشخیص 

زودهنگام چنین مشکلی شده است. 
در  اوتیسم  نوجوانان  درسی  پیشرفت  البته 
کالس های مجازی بهتر است. چون آنها قدرت 
برقراری ارتباط با دیگران را ندارند و بودن در 
خانه باعث شده راحتتر متوجه درس ها شوند 
و با محتوای دروس ارتباط برقرار کنند. اما در 
کالس های مجازی پیشرفت آنها در عملکرد 

اجتماعی، با وقفه مواجه خواهد شد. 

دور بودن از فضای آموزشی و   :
مدرسه تا چه حد می تواند نظم نوجوانان را 

با اختالل مواجه كند؟
وقتی بچه ها به مدرسه نمی روند، اغلب ساعت 
خواب، خوراک و استراحت آنها به هم می ریزد 

و زندگی آنها از ریتم منظم خود خارج شده 
است. دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن تاثیر زیادی 
بر میزان اضطراب و استرس دارد، بنابراین در 
دوران کرونا چنین مشکالتی هم شدت پیدا 
کرده است. به همین دلیل به خانواده ها توصیه 
می شود به فرزندان شان اجازه ندهند نظم خود 
را در بیدار شدن و خواب و استراحت از دست 
بدهند. در صورتی که میزان خورد و خوراک 
و استراحت آنها هم باید به اندازه کافی باشد. 

: در حال حاضر كه هنوز در شرايط 
آموزش مجازی قرار داريم، با چه مزايا و 

مضراتی مواجه هستيم؟
با توجه به اینکه در دوران قرنطینه، تنها راه 
ارتباطی بچه ها با دنیای بیرون، فضای مجازی 
بود؛ کالس های مجازی جایگزینی برای آموزش 
به تاخیر افتاده در این مدت شد. بنابراین آموزش 
مجازی مزیتی برای پر کرن خالء دوران کرونا 
به شمار می آید. ضمن آنکه در آینده هم می توان 
از این فضا به عنوان وسیله کمک آموزشی بهره مند 
شد که مکمل خوبی برای کالس های درسی 

حضوری خواهد بود.
یعنی انجام کارهای گروهی و مطالعاتی از طریق 

سوشیال مدیا برای نوجوانان در 
آینده می تواند کمک 

خوبی به آنها باشد و در واقع یکی از مزایای 
خو گرفتن به آموزش از طریق فضای مجازی 
باشد، حال آنکه توجه داشته باشیم اینترنت هم 
مانند هر وسیله دیگری عالوه بر اینکه می تواند 
باشد، در  پیشرفت  یادگیری و  برای  فرصتی 
صورتی که استفاده درستی از آن نشود می تواند 

زیان آور هم باشد.

: چطور می توان جلوی اتفاقات منفی 
فضای مجازی و آموزش از راه دور در دوران 
كرونا را گرفت و آيا می توان شكاف ايجاد 

شده توسط شرايط كرونا را پر كرد؟
نوجوانان به مرور می توانند ارتباطات اجتماعی 
خود را گسترش دهند و در جامعه نقش منحصر 
به فرد خود را داشته باشند. ارتباط با همسن و 
ساالن، چیزی است که می تواند باعث احساس 
استقالل بیشتر در نوجوانان شود. مدرسه یکی 
امن ترین مکان هایی است که  از مهم ترین و 
می تواند چنین امکانی را در اختیار نوجوانان 
قرار دهد و به آنها احساس تعلق به گروه و 
همچنین استقالل بدهد تا بتوانند از والدین خود 
جدا شوند، احساسی که نوجوانان برای ورود به 
زندگی اجتماعی به آن نیاز دارند که در دروان 

کرونا از آنان گرفته شد. 
در واقع می توان گفت نوجوانی 

زندگی  به  ورود  برای  افراد  که  است  زمانی 
اما  می کنند.  سرمایه گذاری  آن  در  اجتماعی 
نوجوان در این مدت ناچار بوده اغلب اوقات 
خود را در کنار خانواده اش بگذراند، بنابراین 
این شرایط قطعا تاثیر منفی خود را بر جای 
خواهد گذاشت. به این ترتیب شاید سال ها 
زمان ببرد تا چنین روزهایی را بتوان از یاد برد 
و نوجوانان هم بتوانند دوباره به زندگی عادی 
بازگردند. چون دوران کرونا هم بی شباهت به 
دوران جنگ نیست که سال ها طول کشید تا 

تاثیرات آن کمرنگ شود. 
نوجوانان هم در آینده از این دوران همراه با 
اضطراب و افسردگی یاد خواهند کرد. ولی 
اینکه این احساس اضطراب و افسردگی که به 
آن مبتال شده اند ماندگار خواهد بود یا خیر باید 
گفت به شرایط زیادی از جمله نوع مواجهه 
خودشان، خانواده و شرایط بیرونی از جمله 
کمک و حمایت جامعه از آنها بستگی دارد. 
آگاهی رسانی توسط رسانه ها و مطبوعات و 
همچنین کمک های تخصصی و کارشناسانه 
متخصصان هم در این میان بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود. 

: چطور می توان آثار منفی دوران 
كرونا را برای نوجوانان جبران كرد ؟

و  پرورش  و  آموزش  نقش  نکنیم  فراموش 
فضاهای آموزشی مختلف برای رویارویی بهتر 
نوجوانان با دوران کرونا بسیار مهم است. حتی 
اگر امسال مدارس از میانه های سال تحصیلی 
بازگشایی شوند حتما دوران گذشته باید جبران 
شود. یعنی حتما ساعاتی باید به اموری غیر از 
درس اختصاص پیدا کند تا دانش آموزان بیشتر 
بتوانند جبران فرصت های برقراری ارتباطات 
اجتماعی را داشته باشند. شرکت در کارهای 
گروهی، ورزشی و هنری می تواند گزینه های 

خوبی برای جبران این دوران باشد. 
تنها زمانی نوجوانان می توانند این مشکالت را 
جبران کنند که بتوانند احساسات خود را بیان کنند. 
البته بیان احساسات و تجربه های دانش آموزان 
در این دوران باید به صورت یک کار گروهی 
مواجهه با اضطراب و استرس دوران کرونا باشد. 
یعنی دانش آموزان ساعاتی را به موضوع تبادل 
تجربیات خود اختصاص دهند تا با شناسایی 
احساسات خود بتوانند مواجهه بهتری با آنها 
داشته باشند. اگر نتوانیم رویارویی درست و 
به موقعی با خالء به وجود آمده ارتباطاتی در 
دوران کرونا داشته باشیم در آینده جبران آن 

امکان پذیر نخواهد بود. 
در بسیاری موارد نیز نوجوانان نیاز به درمان 
تخصصی و مراجعه به متخصص دارند که حتما 
باید انجام شود. در غیر این صورت درمان ریشه ای 
انجام نمی شود و نوجوان در آینده با مشکالت 

زیادی مواجه خواهد شد.
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افسردگی و بی انگیزه شدن نیمی از نوجوانان در دوران کرونا
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یکی از همین روزها به خودتان می آیید و متوجه 
می شوید پسرک دلبندتان بزرگ شده و تغییرات اساسی 
در ظاهرش به وجود آمده است. پسرها خیلی زود رشد 
می کنند و مستقل و بالغ می شوند. والدین با مشاهده 
این تغییرات در مورد نحوه حمایت از آنها دچار تردید می شوند اما بهتر 
است نحوه اصالح صورت را به پسر نوجوانتان آموزش دهید. نخستین 
اصالح صورت همانند هر تجربه جدید دیگری برای پسرها خاص 
و مهم است. بنابراین الزم است که با این تجربه خاص به عنوان یک 

موضوع دم دستی برخورد نکنید و به آن اهمیت بدهید. 
آموزش اصالح ریش به یک پسر نوجوان به معنای کمک به داشتن 
عادت های بهداشتی خوب است. این کار همچنین باعث نزدیکی 
بیشتر شما به او خواهد شد. البته باید به او اجازه دهید که خودش 
به تنهایی این کار را انجام دهد و هر چند بار که الزم باشد خطا کند. 
اما بدانید که کمک های شما باعث می شود این نخستین تجربه همانند 
اولین عشق یا اولین روز مدرسه برای همیشه در ذهن پسرتان بماند.

پسران نوجوان و اصالح ریش
تغییرات فیزیکی دوران بلوغ بسیار زیاد است. در این دوره جوش های 
صورت پیدا می شوند و اولین نشانه های رویش ریش و سبیل دیده 
می شود. این تغییرات در برخی موارد باعث می شوند که پسران نوجوان 
از ظاهرشان ناراحت و ناراضی باشند. در اکثر موارد محیط اجتماعی، 
آنها را وادار می کند که هر چه زودتر دست به اصالح صورت خود 
بزنند. بنابراین بهتر است خودتان به عنوان والدیِن همراه، نحوه اصالح 
درست را به پسرتان یاد بدهید. این مستلزم این است که خودتان به 

خوبی این کار را بلد باشید.

ریش تراش مناسبی انتخاب کنید
انتخاب ریش تراش مناسب مهم ترین مرحله اصالح صورت است. 

می توانید از ریش تراش برقی یا تیغ استفاده کنید اما در هر صورت 
انوع باکیفیت این ابزار را انتخاب کنید. به ویژه اگر پسرتان جوش 
صورت داشته باشد. چون تراشیدن ریش با داشتن صورتی پر از 
جوش بسیار سخت بوده و نیاز به ریش تراشی مناسب دارد. عالوه بر 
این پوست جوانان بسیار لطیف و نازک است. بنابراین باید به دنبال 
ریش تراشی مناسب باشید که روی پوست به راحتی حرکت کند.

زمان مناسبی را برای آموزش اصالح انتخاب کنید
اینکه چه زمانی را برای آموزش نخستین اصالح صورت انتخاب 
می کنید نیز مهم است. چون هر کاری نیاز به زمان مناسبی دارد. 
به  باید  دارد،  را  خود  زمان  کمکی  غذای  شروع  که  همانطور 
دنبال فرصت مناسب برای آموزش اصالح صورت باشید. برای 
این کار زمانی را انتخاب کنید که پسرتان آرام و مهربان است و 
به اصالح صورت تمایل نشان می دهد. در این صورت ترس یا 
زمان  بهترین  عصرها  معموال  داشت.  خواهد  کمتری  اضطراب 
پایانی  نوجوانان است. چون در ساعات  برای اصالح صورت 

روز بافت ها نرم شده اند و کار اصالح بدون ایجاد خراش های 
احتمالی آسان تر می شود.

پوست را آماده سازی کنید
قبل از اصالح صورت پسر نوجوانتان باید به فکر آماده کردن پوست 
او باشید تا احتمال آسیب و خراش های پوستی به حداقل برسد. به 
عنوان مثال به او یاد دهید که ژل یا موس اصالح بزند. البته در نظر 

داشته باشید که حتما از محصوالت بدون الکل استفاده کنید.

کار اصالح صورت را با کمترین فشار شروع کنید
باید به پسرتان یاد دهید که حین اصالح صورت نباید ریش تراش را 
زیاد به صورتش فشار دهد چون اگر به پوست فشار بیاورد ممکن 
است باعث قرمزی و تحریک آن شود. در بدترین حالت نیز این 
کار باعث ایجاد خراش و بریدگی های ناخواسته می شود. بنابراین 

به او یاد دهید به جای اینکه تالش کند با اولین حرکت 
صورت را تمیز کند بهتر است چند بار و با فشار مالیم 

ریش تراش را روی صورت حرکت دهد.

از دو دست استفاده کنید
به پسرتان یاد دهید حین اصالح از هر دو دست استفاده 
کند. به این صورت که با یک دست ریش تراش را 
بگیرد و با دست دیگر پوست صورت را. در این 
صورت پوست ناحیه ای که در حال اصالح است کشیده 
شده و ریش تراش راحت تر روی آن حرکت می کند.

کار اصالح را با افترشیو تمام کنید
بعد از اینکه کار اصالح صورت به اتمام رسید باید صورت 
را شست و افترشیو باکیفیت زد. با این کار پوست اصالح شده 
مرطوب و آرام می شود و منافذ پوستی دوباره بسته می شوند. توجه 
داشته باشید که مانند ژل یا موس اصالح به سراغ افترشیوهای بدون 

الکل بروید تا از تحریک و سوزش پوست جلوگیری شود.

در آخر کار ریش تراش را تمیز کنید
فرقی نمی کند که از ماشین ریش تراش استفاده می کنید یا تیغ اصالح! 
باید به پسرتان یاد دهید که بعد از اتمام کار ابزار اصالحش را به 
خوبی تمیز کند. آب گرم برای تمیز کردن بقایای کرم، موس، ژل 
و یا از بین بردن موهای زاید فوق العاده است. البته حواستان باشد 

ماشین را از برق کشیده باشید.

حرف آخر
به پسرتان اصالح صورت را یاد دهید و او را در جمع بزرگترها 
پذیرا باشید. با همین آموزش های ساده پسرتان یاد می گیرد که بدون 
آسیب زدن به پوستش اصالح کند. این کار باعث می شود که حین 
نگاه کردن به آینه احساس بهتری داشته باشد و به مرحله جدیدی 

از زندگی سالم کند.

آموزش اصالح صورت به پسران نوجوان
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

تغییرات فیزیکی دوران بلوغ بسیار زیاد است. در 
این دوره جوش های صورت پیدا می شوند و اولین 

نشانه های رویش ریش و سبیل دیده می شود. این 
تغییرات در برخی موارد باعث می شوند که پسران 

نوجوان از ظاهرشان ناراحت و ناراضی باشند. در اکثر 
موارد محیط اجتماعی، آنها را وادار می کند که هر چه 

زودتر دست به اصالح صورت خود بزنند. بنابراین 
بهتر است خودتان به عنوان والدیِن همراه، نحوه 

اصالح درست را به پسرتان یاد بدهید 

نقش آموزش و پرورش و 
فضاهای آموزشی مختلف برای 
رویارویی بهتر نوجوانان با دوران 
کرونا بسیار مهم است. حتی اگر 
امسال مدارس از میانه های سال 
تحصیلی بازگشایی شوند حتما 
دوران گذشته باید جبران شود. 
یعنی حتما ساعاتی باید به اموری 
غیر از درس اختصاص پیدا کند 
تا دانش آموزان بیشتر بتوانند 
جبران فرصت های برقراری 
ارتباطات اجتماعی را داشته باشند. 
شرکت در کارهای گروهی، ورزشی 
و هنری می تواند گزینه های خوبی 
برای جبران این دوران باشد
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