
3سالمت روان شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه

همه گیر  بیماری  زمان 
در  زیادی  تغییرات  کرونا، 
و  کودکان  روزمره  زندگی 
نوجوانان ایجاد شده و برخی 
و  یادگیری  با  دیگران  از  بهتر  دانش آموزان 

آموزش مجازی سازگار شده اند. 
با پایان سال تحصیلی گذشته، ممکن است 
والدین این سوال را داشته باشند که آیا برخی 
از موارد و حاالتی که در فرزند خود دیده اند، 

می تواند نگران کننده باشد یا نه؟
ارشد  روان شناسی  دکترای  جاکوبی،  دیوید 
»به طور کلی  این موضوع می گوید:  درباره 
داشتن سطحی از اضطراب در مورد مدرسه 
برای کودکان امری طبیعی و حتی سودمند است. 
به عنوان مثال، وقتی دانش آموزان تا حدودی 
برای شرکت در آزمون ها احساس نگرانی و 
اضطراب دارند، در امتحانات عملکرد بهتری 
خواهند داشت. آنها به دروس توجه بیشتری 
می کنند و بهتر می توانند اطالعات را از حافظه 

بازیابی کنند.«
با این وجود که برخی اضطراب های مربوط 
اضطراب  باشند،  مثبت  می توانند  مدرسه  به 
بیش از حد و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل بهداشت روان است. 
آنچه که معموال به عنوان اضطراب مدرسه 
یا امتناع از رفتن به مدرسه دیده می شود، در 
متفاوت  کمی  مجازی  یادگیری  فضای  یک 

به نظر می رسد.

10 عالمت مشترک بین دانش آموزانی که 
از یک نوع اختالل اضطراب رنج می برند:
1. بیش از حد کارهای مدرسه را بررسی می کنند.
پاک  می دهند،  انجام  دوباره  را  تکالیف   .2

می کنند، دوباره می نویسند.
3. تکالیف را کامل انجام نمی دهند یا وقت 

زیادی را برای انجام تکالیف می گذرانند.
4. از معلمان یا والدین اطمینان بیش از حد 

می خواهند.
5. در تمرکز مشکل دارند.

6. از خود انتقاد می کنند وجمالتی مانند »من 
احمقم« می گویند.

همه  می شود،  تمام  آنالین  مدرسه  وقتی   .7
چیز را ایزوله می کنند.

8. خواب کافی ندارند یا زیاد می خوابند.
یا درد معده را تجربه  9. سردردهای مکرر 

می کنند.
10. سعی می کنند در کالس های مجازی حضور 

نداشته باشند.

در صورت بروز چنین مشکالتی والدین چه 
کارهایی می توانند انجام بدهند؟

نگرانی های خود را با معلم در میان بگذارید
اگر والدین متوجه اضطراب مربوط به مدرسه 
فرزندانشان  معلم های  با  باید  می شوند، 

صحبت کنند. 
حتی اگر مدرسه به طور مجازی برگزار می شود، 
معلمان هنوز برای کمک به شما و دانش آموزان 
در دسترس هستند. درباره روند کار مدرسه 
گفت وگو کنید و اگر شرایط مدرسه مطلوب 
وقت  تکالیف  انجام  برای  می رسد،  نظر  به 

بیشتری بخواهید. 

با کودک خود همراهی کنید
به والدین توصیه نمی شود کارهای مدرسه را 
برای بچه هایشان انجام بدهند اما اگر فرزندتان 
در انجام تکالیف یا مطالعه برای یک آزمون 
او  با  می توانید  می کند،  برخورد  مشکلی  به 
همراه شوید و وی را تشویق و حمایت کنید.

اصول اساسی را به خاطر بسپارید
والدین باید اصول مهم خواب کافی، رژیم 
برنامه ریزی  روند  و  ورزش  سالم،  غذایی 
شده را به خاطر بسپارند. وعده های غذایی 
خانوادگی زمان خوبی برای دور هم جمع 
بررسی  کلی  طور  به  و  کردن  سوال  شدن، 

وضعیت کار همه افراد خانواده است. 
ماه های تابستان اغلب اوقات مناسبی برای 
تمرکز خانواده ها روی درمان سالمت روان 

کودکان است. 
استرس  نداشتن  وجود  و  نگرانی  رفع  با 
پاییز،  در  می توانند  دانش آموزان  مدرسه، 
مدرسه  به  بازگشت  برای  بیشتری  آمادگی 
داشته باشند، چه کالس ها در مدرسه برگزار 

شود و چه به صورت آنالین باشند.

تاثیرات اجتماعی شدن کودکان و 
نوجوانان مهم است 

از آنجا که دستورالعمل های مربوط به فاصله 
اجتماعی تقریبا در هر جنبه از زندگی ما در 
انزوای  ادامه  حال اجرا هستند، می دانیم که 
جسمی می تواند بر سالمت روان بزرگساالن 

و کودکان تاثیر بگذارد. 
معاشرت برای سالمت و رفاه همه افراد ضروری 
است اما برای فرزندان مهم است که چالش های 

غیرمعمول تعامل اجتماعی را بیاموزند.
اجتماعی بودن در نوع جدید سال تحصیلی 
تا  بچه ها هستند  برای  عالی  مدارس مکانی 
ارتباط، دوست یابی، ساخت  برقراری  نحوه 
روابط سالم و کنار آمدن با افرادی را بیاموزند 

که با آنها متفاوت هستند. 
این حال، برخی دانش آموزان در سراسر  با 
کشور در پاییز امسال به صورت حضوری به 
مدرسه برگشته اند، کالس ها مانند سال های 

گذشته نیستند، دانش آموزان به کالس هایی 
وارد می شوند که باید در آن از ماسک 
صورت استفاده کنند، هنگام صرف ناهار 
تنها بنشینند، وسایل خود را با دیگران به 
اشتراک نگذارند و جاهای خالی پر از ابهام. 
این به معنای کاهش میزان معاشرت از 

حد معمول آن است.
ارشد  مدیر  جری  هالورسون،  دکتر 
می دهد:  توضیح  راجرز،  پزشکی 

مدرسه  در  حضور  از  بچه ها  از  »بسیاری 
ناامید  در طول روز و دیدن دوستان خود 
از  بسیاری  سکه،  روی  آن  در  و  شده اند 
ارتباط منحصرا  از ماه ها  دانش آموزان پس 
و حضور  دوباره  ارتباط  ایجاد  با  مجازی، 
فیزیکی با مشکل روبرو هستند. بسیاری از 
دانش آموزان نیز وجود دارند که عمال بدون 
هیچ برخورد رودررو به مدرسه برمی گردند، 

از  که  درحالی 

و  می گیرند  فاصله  سایر همکالسی هایشان 
در  با  می دهند.  ادامه  را  قرنطینه  نوعی  به 
نظر گرفتن همه این سناریوها، برای والدین 
انجام  با  به شرایط،  با توجه  مهم است که 
بازی های قدیمی یا قرار مالقات های خارج 
از منزل با رعایت فاصله مناسب یا صحبت 
کردن با دوستان از طریق پیامک و تماس 
داشتن  به  را  فرزندان  گروهی،  ویدئویی 

کنند.« تشویق  اجتماعی  روابط 
زمان بیماری همه گیر، حفظ روابط برای 
می تواند  بلندمدت  در  دانش آموزان 
دستورالعمل  و  ایجاد ساختار  با 
بسیار غیرطبیعی دشوار باشد.

آیا فرزند شما از کمبود 
روابط اجتماعی

 رنج می برد؟
رایج  عالئم  برخی 
والدین  که  دارد  وجود 
باید مراقب آن باشند و 
می توانند  مواردی  چنین 
واقعیت  این  نشان دهنده 
برای  دانش آموز  که  باشند 
در  خود  احساسات  مدیریت 

ارتباط با انتظارات مختلف روابط اجتماعی، 
زمان دشواری را پشت سر می گذارد.

1. نوسانات خلقی: اگر کودک شما بیش از 
حد معمول تحریک پذیر یا عصبانی و کج خلق 
از  باشد  نشانه ای  می تواند  می رسد،  نظر  به 
اینکه او برای دسته بندی احساس خود زمان 
سختی را سپری می کند، حتی اگر این مشکل 

را درک نکند.
2. دوری از خانواده و دوستان: آیا کودک شما 
بیشتر اوقات به اتاق خواب می رود و با خود 
خلوت می کند و کمتر با شما ارتباط دارد؟ این 
می تواند قسمتی از دوره بلوغ فرزندتان باشد 
اما اگر چنین رفتاری از فرزند شما بعید بوده، 
سعی کنید درباره آنچه که احساس می کند 
از  کمکی  آیا  بپرسید  او  از  و  کنید  صحبت 

دستتان برمی آید یا نه؟
3. استفاده بیش از حد معمول از وسایل 
الکترونیکی: ارتباط با دوستان خارج از مدرسه 
با وسایل الکتریکی رابطه ای سالم است و از 
روابط اجتماعی پشتیبانی می کند. با توجه به 
اینکه بسیاری از دانش آموزان عمال به مدرسه 
برنمی گردند، انتظار می رود بسیاری از آنها در 
برای  اما  باشند  آنالین  روز  ساعات  بهترین 
والدین بسیار مهم است که در خارج از زمان 
از  فرزندانشان  استفاده  ساعات  بر  یادگیری 
باشند. اگر  اینترنت نظارت داشته و مراقب 
فرزندتان ساعات زیادی از روز آنالین بوده 
است، به او برای پیاده روی خانوادگی در هوای 
آزاد و تازه پیشنهاد بدهید یا حتی بیرون از 
منزل در جایی بنشینید و درمورد مسائل آن 

روز صحبت کنید.

با فرزندانتان گفت وگوی آزاد 
داشته باشید

هر  که  آنجایی  از  دکتر هورالسون،  گفته  به 
کودکی نسبت به موقعیت ها واکنش متفاوتی 
مشابه  موقعیتی  وقتی  حتی  می دهد،  نشان 
و  کردن  می کند، صحبت  تجربه  را  دیگران 
گفت وگوی آزاد با والدین بیش از هر زمان 

دیگری اهمیت پیدا می کند.
تاکید بر این نکته ضروری است که فرزندان 
زبان  بر  می کنند  احساس  که  را  آنچه  باید 
بیاورند و مطمئن باشند شما برای شنیدن و 
حمایت از آنها حضور دارید. انتظار می رود 
برخی دانش آموزان بیش از دیگران احساس 
اضطراب کنند اما اگر اضطراب کودک شما را 
در توانایی انجام درست تکالیف در مدرسه 
مواجه  مشکل  با  روزمره  کارهای  انجام  یا 
دریافت  دنبال  که  رسیده  آن  زمان  می کند، 

حمایت های حرفه ای باشید.
www.health.gov :منابع
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مشکالت اضطراب و افسردگی دانش آموزان در دوره کرونا

تغییرات زیاد کرونا در زندگی روزمره کودکان و نوجوانان
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

چرا باید فرزند نوجوانتان را از نظر افسردگی بررسی کنید؟ 
افسردگی می تواند مشکل جدی باشد و بسیاری از نوجوانان مبتال به افسردگی کمک 

الزم را دریافت نمی کنند.
اگر فرزندتان بین 12 تا 18 سال است، از پزشک او در مورد غربالگری افسردگی 
سوال کنید. اگر حالتی در فرزندتان باعث نگرانی شما می شود، حتما پزشک را 
در جریان بگذارید تا در صورت نیاز نوجوان به درمان، پزشک بتواند خدمات 

مناسب را به شما ارائه کند. 
افسردگی مانند اضطراب می تواند بر افکار، خلق وخو و فعالیت های روزمره فرد بیمار 

تاثیر بگذارد و باعث به وجود آمدن احساس ناراحتی یا شکست در فرد می شود. 
افسردگی نوجوانان می تواند یک بیماری بهداشت روان جدی باشد. اگر کودک شما 

افسرده است، ممکن است حاالت زیر را در او مشاهده کنید.
 بیشتر اوقات احساس ناراحتی یا تحریک پذیری دارد. )به راحتی ناراحت می شود(

 به فعالیت هایی که قبال از آنها لذت می برد، اهمیتی نمی دهد.
 بدون هیچ دلیل مشخصی ممکن است احساس درد داشته باشد.

 در تمرکز، یادآوری مسائل یا تصمیم گیری با مشکل روبرو است.
 زیاد می خوابد یا در خوابیدن مشکل دارد.

 پرخوری می کند یا اشتهایش را از دست داده است.
 به مرگ یا خودکشی فکر می کند.

نوجوانان در سن بلوغ دچار نوسانات خلقی مشابهی می شوند و این موضوع تشخیص 
اینکه فرزند شما فقط احساس کسالت می کند یا افسرده شده را دشوار خواهد کرد. 

به همین دلیل غربالگری افسردگی برای همه نوجوانان بسیار مهم است.

چه عواملی باعث افسردگی می شود؟ 

هر کسی ممکن است به افسردگی مبتال شود. این تقصیر شما یا نوجوان 
شما نیست. برخی تجربیات و اتقاق ها ممکن است احتمال ابتال به 

افسردگی در یک نوجوان را افزایش بدهد، مانند:
 رویارویی با یک شکست بزرگ، مثل مرگ یا طالق در خانواده

 زندگی با فردی که افسرده است.
 ابتال به بیماری های بهداشت روان مانند اضطراب یا اختالل خوردن

 احساس استرس در مدرسه یا خانه
 داشتن سابقه خانوادگی ابتال به افسردگی

نکته: دختران نوجوان بیشتر از پسران نوجوان دچار افسردگی می شوند.
در زمان غربالگری افسردگی چه اقداماتی انجام می شود؟

ابتدا پزشک سواالتی در مورد احساسات و رفتارهای نوجوان از او 
می پرسد. ممکن است این پرسش به این صورت باشد که هر چند 

وقت یکبار فرد نوجوان دچار حاالت زیر می شود؟
 احساس ناامیدی و ناراحتی می کند.

 انرژی کمی دارد یا در طول روز احساس خستگی می کند.

 در توجه و تمرکز روی دروس مدرسه به مشکل برمی خورد.
 پرخوری می کند یا اشتهایش را از دست داده است.

والدین هم باید برگه ای تهیه کنند و هر مساله ای که باعث نگرانی آنها 
می شود، روی کاغذ یادداشت کنند.

همچنین اگر فکر می کنند فرزند نوجوانشان به افسردگی مبتال شده، 
رفتار و سخنان او را یادداشت کنند. همچنین اگر تغییری در رفتار 
فرزند مشاهده می شود، در مورد تغییر و زمان وقوع آن بنویسند.این 

گزارش باید شامل جزئیاتی مانند موارد ذیل باشد:
 نوجوان چه مدت به این رفتار ادامه می دهد؟

 هر چند وقت یکبار چنین رفتاری را از خود نشان می دهد؟
 والدین فکر می کنند رفتار او چقدر جدی است؟

این یادداشت ها را باید با پزشک نوجوان به اشتراک بگذارند. همچنین 
می توان از این نوشته ها برای شروع صحبت با نوجوان استفاده کرد.

غربالگری افسردگی معموال حدود 5 دقیقه طول می کشد. این 
کار می تواند به عنوان بخشی از معاینه ساالنه نوجوان شما قرار 
بگیرد. نکته حائز اهمیت این است که افسردگی با مشاوره، دارو 

یا ترکیبی از هر دو قابل درمان است.

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و ضایعه نخاعی و کودکان معلول 
ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 

300،000،000 ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به آسایشگاه 
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برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد

برخی اضطراب های مربوط 
به مدرسه می توانند مثبت 
باشند، اضطراب بیش از حد 
و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل 
بهداشت روان است. آنچه 
که معموال به عنوان اضطراب 
مدرسه یا امتناع از رفتن به 
مدرسه دیده می شود، در یک 
فضای یادگیری مجازی کمی 
متفاوت به نظر می رسد


