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: تنهایی و احساس تنهایی چه تفاوتی 
با هم دارند و نیاز ما به آنها به چه شکل و به 

چه میزان است؟
یکی از مشکالت مطرح در جامعه ما این است که 
کمتر به برخورداری اوقات خلوت برای تمام اعضای 
خانواده اهمیت داده می شود، در صورتی که این 
موضوع باید به عنوان یک حق برای افراد در نظر 
گرفته شود. بسیاری از والدین مدام فرزندان شان 
را مؤاخذه می کنند و دوست دارند بدانند آنها کجا 
و در حال انجام چه کاری هستند. این تنهایی به 
عنوان »تنهایی اختیاری« در نظر گرفته می شود، 
در حالی که نوعی تنهایی هم تنهایی است که 
به ما تحمیل می شود. به این شکل که از لحاظ 
اجتماعی ارتباطات ما با دیگران مختل می شود. در 
این صورت سالمت اجتماعی افراد به خطر می افتد. 
توجه داشته باشیم تنهایی حقی است که همه افراد 
باید از آن برخوردار باشند. البته نوع برداشت و 
دیدگاه افراد با توجه به شخصیتی که دارند نسبت 

به این مقوله متفاوت است. 

: همدلی داشتن و انتقال محبت تا چه 
میزان به بودن کنار همدیگر یا جمع های مختلف 

وابسته است؟
 نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از 
نیازهای اصلی است که باعث  رشد افراد می شود و 
توجه به این نیاز هم فقط به بودن در جمع و حتی 

مصاحبت با دیگران خالصه نمی شود. 
در بسیاری مواقع در جمع حتی فرصتی برای همدلی 
و جویا شدن حال همدیگر نیست؛ چیزی که بسیار 
بیشتر از هم صحبتی می تواند در سالمت روان افراد 
تاثیر گذار باشد. احساس تنهایی احساسی است که 
با طوالنی شدن و مزمن شدن تنها ماندن حاصل 
می شود و اغلب آزار دهنده هم است اما مهربانی 
کردن و تنها نگذاشتن همدیگر از راه دور یا نزدیک 
نیازی است که در همه ما وجود دارد، در حالی که 
گاهی خودمان هم به آن توجه نداریم و نمی دانیم 
ریشه بسیاری از خشم ها و عصبانیت های ما در 
احساس تنها ماندن و بی توجهی به یکدیگر به ویژه 

در این دوران است. 
البته بودن در جمع هم موردی است که همه ما به 

آن نیاز داریم بنابراین موضوع مهم دیگر در این 
خصوص آن است که با توجه به اینکه چشم انداز 
دقیقی برای پایان این بیماری و محدویت های آن 
نداریم باید توجه داشته باشیم به گونه ای خود را با 
محدودیت های این دوران مطابقت دهیم که عالوه 
بر کنار آمدن با آنها نباید به آنها »معتاد« شویم، 
به گونه ای که مثال در آینده از جمع گریزان نباشیم. 
یعنی در عین حال که با آن تنهایی کنار بیاییم بیش 

از حد هم به آن خو نگیریم و وابسته نشویم. 

: برخورداری از سالمت اجتماعی تا چه 
میزان به تنهایی مرتبط است و در حال حاضر و 
با توجه به رویارویی با شیوع کرونا تا چه میزان 

این موضوع را تحت تاثیر قرار داده است؟
نخستین سواالتی که در حوزه سالمت اجتماعی 
و اندازه گیری میزان آن از افراد می شود در مورد 
ارتباط شخص با دیگران است؛ اینکه آیا می تواند به 
راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند؟ چه احساسی به 
آنها دارد؟ و این موضوع چه جایگاهی در زندگی 

او دارد؟ همچنین در هفته چقدر برای بودن کنار 
خانواده و دوستان خود وقت می گذارد؟

کرونا باعث به وجود آمدن نوعی »تنهایی اجباری« 
شده که افراد سالمند و همچنین کودکان به عنوان 
گروه های پرخطر بیشتر در معرض خطر این گونه 
 تنها ماندن و بی توجهی قرار گرفته اند. به طور کلی 
سالمندان در جامعه ما معموال تنها هستند و اغلب 
دیگران به بهانه های مختلف توجه الزمی را که 
مناسب و نیاز این مقطع سنی است به آنها ندارند. 
در دروان کرونا هم بیشترین آسیب به قشر سالمندان 
و کودکان وارد شده چون نیازمند توجه خاص و 
صرف وقت بیشتر هستند. در حال حاضر بسیاری 
از خانواده ها به دیدار سالمندان نمی روند و توجیه 
و بهانه شان هم این است که می خواهند سالمت 
آنها را به خطر نیندازند، در حالی که قرار نیست 
کرونا روابط و نیاز ما به توجه و مهربانی کردن به 

همدیگر را هم تحت الشعاع قرار دهد. 
البته که دیدارهای ما در حال حاضر نمی تواند مانند 
قبل باشد ولی با رعایت موارد الزم و زدن ماسک، 

مدت کوتاه و فاصله زیاد باز هم می تواند عملی شود.
دیدار از سالمندان و کسانی که تنها زندگی می کنند 
در دوران کرونا موضوع بسیار مهمی است که در 

احساس »تنها ماندن« آنها بسیار موثر است. 
در واقع احساس تنها گذاشته شدن احساس »نادیده 
گرفته شدن« را به افراد منتقل می کند؛ احساس 
ناخوشایندی که می تواند سالمت روانی ما را به ویژه 

در طوالنی مدت تحت الشعاع قرار دهد. 

: با توجه به شرایط کرونا و در حال حاضر 
چطور می توانیم با تنهایی کنار بیاییم و چگونه 
می توانیم با دیگران همدلی داشته باشیم و کاری 
کنیم که آنها نیز احساس تنهایی نداشته باشند؟ 
مهربانی، دادن توجه و برقراری ارتباط با دیگران 
در واقع باعث رشد و سالمت روان خود ما هم 
خواهد شد زیرا با مهربانی به دیگران به یکی از 
مهم ترین نیازهای خود توجه کرده ایم. شاد بودن 
هم موضوع دیگری است که حتما باید به آن توجه 
شود. دقت داشته باشیم شادی امری شخصی است 

و عالوه بربودن کنار عزیزان، افراد می توانند در 
تنهایی هم احساس شادمانی داشته باشند.

البته فراموش نکنیم قبل از کرونا هم ما کنار دیگران 
و قرار گرفتن در جمع های مختلف عالوه بر اینکه 
همیشه نمی توانستیم شاد باشیم، حتی احساس 
تنهایی هم می کردیم؛ یعنی در بسیاری از جمع ها 
افراد به جای اینکه از حال همدیگر با اطالع شوند 
و به اصطالح همدیگر را تنها نگذارند؛ مدام مشغول 

بازی با گوشی شان بودند. 

: برای نداشتن احساس تنهایی در دوران 
کرونا به چه عواملی باید توجه داشت و چطور 

می توان بیشترین بهره را از آن برد؟
باید توجه داشته باشیم تنهایی را فرصتی برای 
شناخت بیشتر خود بدانیم و به جای ترس، از آن 
لذت ببریم. ضمن اینکه باید ببینیم چطور می توان 

از آن بیشترین استفاده و بهره را برد. 
یکی از مفید ترین راه ها در این زمینه آن است 
که به فکر انجام کارهای شخصی که باعث رشد 
فردی بیشتر ما می شود، باشیم. انجام کارهایی مانند 
خواندن کتاب، تماشای فیلم، نوشتن، گوش دادن 
به موسیقی و دیگر عالقه مندی هایی که شاید قبال 
کمتر برای آنها وقت داشتیم از جمله کارهایی است 

که می تواند تنهایی ما را به بهترین نحو پر کند. 

بر سالمندان، کودکان هم  عالوه   :
نیاز به توجه و همراهی خاص خودشان را 
دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر امکان 
رفتن به مهدکودک، مدرسه و بازی با همسن 
و ساالنشان خیلی کمتر از قبل شده، چطور 
می توان این کمبودها را جبران و کاری کرد 

که احساس تنهایی نکنند؟
در ایام کرونا سالمت روان کودکان خصوصا 
آن گروه از بچه ها که امکانات رفاهی خوبی 
ندارند در معرض خطر قرار دارد، به حدی که 
چندی پیش هم به دلیل نداشتن امکاناتی مانند 
گوشی همراه برای استفاده از آموزش که حق هر 
کودک است شاهد خودکشی یک کودک بودیم. 
این روزها حوادث ناگواری از این قبیل زیاد اتفاق 
می افتد و دلیل اصلی آن هم نداشتن احساس 
امنیت، همراهی و همدلی از طرف خانواده ها و 
به طور کلی جامعه است. کودک باید احساس 
کند کسانی هستند که او را دوست دارند و به او 
توجه می کنند. در واقع بدترین نوع تنهایی آن است 
که فرد احساس کند برای دیگران مهم نیست. 
متاسفانه والدین این روزها به دلیل دست وپنجه 
نرم کردن با مشکالت اقتصادی و همچنین بیماری 
خود یا اطرافیانشان، گاهی از احوال فرزندان شان 
غافل می شوند، آنها را تنها می گذارند و نمی توانند 
همراهی را که خاص این مقطع سنی است با آنها 
داشته باشند. بعضی اوقات پدر و مادرها خود را 
ناتوان تر از آن می دانند که بتوانند مشکالت موجود 
را برای کودکان توضیح دهند و ناچار از آنها فاصله 
می گیرند، در صورتی که این غفلت و بی توجهی 
به هر دلیلی که باشد تاثیرات غیرقابل جبرانی را در 

آینده برای آنها به دنبال خواهد داشت. 
با  کرونا  شرایط  در  هم  میانساالن  و  جوانان 
سختی های خاص خود مواجه هستند. دغدغه 
تامین معاش و نداشتن امنیت شغلی یا بیکاری 
از مشکالتی است که گاهی آنها را با احساس 
تنهایی آزار دهنده ای مواجه می کند. داشتن امنیت 
که  است  موضوعی  هم  نسبی  رفاه  و  شغلی 
زمان  هر  از  بیش  باید  ایام  این  در  دولت ها 

دیگری به فکر آن باشند.
*مولوی

تنهایی و احساس تنهایی در دوران کرونا

همدلی از همزبانی خوش تر است*
تنهایی واژه ای است که هر فرد نه تنها در طول 
زندگی بارها آن را تجربه کرده، بلکه تعریف و 
احساس خاص خود را نیز نسبت به آن دارد. 
در این میان عوامل بسیار زیادی باعث می شوند 
نوع احساس و شیوه برخورد هر فرد با تنهایی بسیار متفاوت باشد. 
البته خود »تنهایی« با »احساس تنهایی« مقوله های کامال متفاوتی 

از یکدیگر هستند. این روزها و با توجه به شیوع بیماری کرونا 
با نوع دیگری از تنهایی مواجه هستیم؛ تنهایی ای که اگر بتوانیم 
از آن به عنوان فرصتی برای نزدیک تر شدن به خود و شناخت 
بیشتر خودمان استفاده کنیم می تواند در طوالنی مدت بسیار کارآمد 

و موثر واقع شود. 
تحقیقات یک نشریه بریتانیایی به نام »پییل« نیز نشان می دهد 

بعضی افراد بعد از تنش هایی مانند جدایی، بیماری، تصادف 
و... با نشانگانی به نام »نشانگان قلب شکسته« مواجه می شوند 
که با درد قفسه سینه و تنگی نفس همراه است ولی علت بروزآن، 

بیماری قلبی نیست. 
در حال حاضر و با شیوع بیماری کرونا میزان ابتال به این بیماری 
نیز بسیار بیشتر شده است. احساس تنهایی و ترس از تنها ماندن 

بر اثر ابتال به بیماری نیز عامل بسیار مهمی در بروز نشانگان قلب 
شکسته محسوب می  شود.

اما تداوم تنهایی یا احساس تنهایی در دوران کرونا چه تاثیراتی بر 
زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت؟ در این زمینه با دکتر 
امیرمحمود حریرچی، متخصص سالمت عمومی و آسیب شناس 

اجتماعی گفت وگو کرده ایم. 

 یکتا فراهانی 

با توجه به اینکه 
چشم انداز دقیقی 

برای پایان این بیماری 
و محدویت های آن 
نداریم باید توجه داشته باشیم 

به گونه ای خود را با محدودیت های 
این دوران مطابقت دهیم که عالوه 

بر کنار آمدن با آنها نباید به آنها 
»معتاد« شویم، به گونه ای که مثال 
در آینده از جمع گریزان نباشیم؛ 
یعنی در عین حال که با آن تنهایی 

کنار بیاییم بیش از حد هم به آن خو 
نگیریم و وابسته نشویم

چه خوب و چه بد، افراد ثروتمند یا 
معروف بر نوع دید نوجوانان و توقع 
آنها از خود و همچنین چگونگی نگرش 
به دنیای پیرامونشان تاثیر می گذارند. 
این موضوع که تا چه اندازه افراد مشهور بر طرز تفکر 
و رفتار نوجوانان تاثیر می گذارند کامال قابل درک است.

افراد مشهور مانند خوانندگان معروف، بازیگران و دیگر 
افراد می توانند تاثیر مثبتی بر نوجوانان داشته باشند. در 
واقع، آنها می توانند برای نوجوانان به عنوان الگو نقش ایفا 
کنند اما از طرف دیگر، بعضی افراد مشهور می توانند به 
همان اندازه الگوهای ناسالمی را به نوجوانان ارائه بدهند، 
به ویژه، تاثیر مشهور بودن روی تصور نوجوانان از اندام 
خود و استفاده از دخانیات که معموال برای سالمت روان 
نوجوانان مضر است بنابراین، نوجوانان در مورد چگونگی 
تاثیر مشاهیر روی روان و تفکرشان به راهنمایی و مشاوره 
نیاز دارند. زمانی که نوجوانان از رسانه های اجتماعی استفاده 
می کنند، والدین می توانند همپای فرزندانشان باشند. آنها 
قادر خواهند بود از چگونگی تصور نوجوانانشان در 
مورد آنچه که می بینند و می شنوند مطلع شوند و از آنها 
پشتیبانی کنند. عالوه بر این، والدین و معلمان می توانند 
از داستان افراد مشهور به عنوان موضوعی برای ایجاد 
بحث های مهم در مورد سالمت و انتخاب های شخصی 

نوجوانان استفاده کنند.
تاثیر رسانه بر نوع تصور نوجوانان از اندام خود: نتایج 
تحقیقات نشان می دهد تصور نوجوانان از آناتومی بدنشان 
توسط عوامل زیادی شکل می گیرد که شامل دوستان و 
خانواده، محیط و محل زندگی نوجوانان و پیشینه فرهنگی 
آنهاست. با این حال، تصاویر افراد مشهور تاثیر عمیقی بر 

توقع یک نوجوان از شکل بدن او دارد.
در بررسی تصویر بدن »ایده آل تا واقعیت« این طور مشخص 
شد که 80 درصد دختران نوجوان خود را با تصاویری که 
از افراد مشهور می بینند مقایسه می کنند. عالوه بر این، بین 

این دختران، تقریبا نیمی گفته اند که تصاویر افراد مشهور 
باعث می شود از ظاهر خودشان ناراضی باشند بنابراین، 
ظاهر به ویژه برای دختران نوجوان نگرانی اصلی آنهاست.
چگونه افراد مشهور در تغذیه نوجوانان اختالل ایجاد 
می کنند؟ عدم رضایت از شکل بدن با چالش سالمت 
روان از جمله اختالالت در خوردن و تغذیه، افسردگی 
و اعتمادبه نفس پایین ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان 
می دهد احتماال زنان جوانی که تصاویر زیادی از »اندام 
الغر« غیرواقعی در ذهن خود می پرورانند، در غذا خوردن 
بی نظمی بیشتری دارند. عالوه بر این، موسسه تحقیقات 
دختران دریافت که تقریبا نیمی از دختران در سنین 13 تا 
17 سال آرزو می کنند مانند مدل های موجود در مجالت 
مد الغر باشند. افراد معروف با ثبت رژیم های بسیار سخت 
خودشان یا استفاده از ادبیات خاص در افرادی که اختالل 
خوردن دارند چنین گرایشی را به وجود می آورند. این 
افراد با طرز بیان خاص از رژیم غذایی خود صحبت 
می کنند که باعث ایجاد اختالل در نوع تغدیه نوجوانان 
می شوند. زمانی که افراد مشهور وخامت و شدت اختالالت 
خوردن مانند بی اشتهایی یا وسواس در خوردن )بولیمیا( 
را دست کم می گیرند یا مصرف محصوالت ناسالم برای 
سرکوب اشتها را پیشنهاد می دهند، باعث اختالل در 
عملکرد سیستم تغذیه نوجوانان می شوند. عالوه بر این، 
اشخاص مشهوری که از اندام آنها برای تبلیغات الغری 
سوءاستفاده می شود، از مسوولیت خود برای دادن فرصت 
دوباره جهت ایجاد چارچوب درست در تعیین وزن سالم 
شانه خالی می کنند. از این رو، به نوجوانان گفته می شود 
الغر بودن ارزش شما را تعیین می کند. این پیام رسانی برای 
بسیاری از افراد دلهره آور است و می تواند برای کسانی 
که با اختالالت خوردن روبرو هستند، کشنده باشد. در 
این بین فقط دختران نوجوان تحت تاثیر قرار نمی گیرند. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد در نتیجه مشاهده تصاویر 
رسانه ای، مردان جوان نیز نارضایتی از اندام و افسردگی 

را تجربه می کنند و این نارضایتی می تواند منجر به انجام 
ورزش های ناسالم و بیش از حد الزم بین نوجوانان پسر 
شود. همچنین محققان دریافتند افراد معروف و مشهوری 
که نوشیدنی های شیرین را تبلیغ می کنند، مصرف قند 
را ترویج می دهند. همچنین، درصد باالیی از غذاهای 
تبلیغی از نظر مواد مغذی سالم، فقیر هستند. به عبارت 
دیگر، افراد مشهور، نوجوانان را تشویق به خوردن مواد 
غذایی ای می کنند که مانع رشد جسمی یا روانی آنها 
می شوند. به این دلیل است که تغذیه و سالمت روان 
نوجوانان با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. برخی مواد 
مغذی به طور مستقیم در سالمت روان نقش دارند و 
تحقیقات تاثیر منفی قند بر مغز و بدن را نشان می دهد.

استفاده از مواد و نفوذ افراد مشهور: افراد مشهور از 
جهات دیگری نیز بر نوجوانان تاثیر می گذارند. وقتی 
ستارگان تصاویر خود را در حال نوشیدن یا سیگار کشیدن 
در رسانه های اجتماعی منتشر می کنند، مصرف این گونه 
مواد را عادی جلوه می دهند. از آنجایی که نوجوانان 
غالبا از افراد مشهور در ذهن خودشان بت می سازند و 
تمایل دارند مانند آنها باشند، به مصرف موادی که در 
تصویر افراد مشهور می بینند، تمایل پیدا می کنند زیرا این 
تصاویر باعث می شوند افراد معروف جذاب و خاص به 
نظر برسند. محققان دانشکده پزشکی دارتموث دریافتند 
اگر نوجوانان تصاویر مجازی یک خواننده یا بازیگر 

محبوب را در حال نوشیدن یا مصرف مواد ببینند، 
ممکن است آنها نیز وسوسه شوند و به نوشیدن و 
مصرف مواد روبیاورند. عالوه بر این، شخصیت هایی 
که در فیلم سیگار می کشند، نوجوانان را تحت تاثیر 
قرار می دهند تا سیگار را امتحان کنند بنابراین، تاثیر 
رسانه ها بر نوجوانان می تواند به بروز رفتارهای 
خطرساز منجر شود. کنار تاثیرات منفی تقلید از 

افراد مشهور و معروف، این افراد می توانند تاثیرات 
مثبتی نیز بر نوجوانان داشته باشند. 

تاثیر مثبت افراد مشهور: آنها می توانند آگاهی را 
از  بسیاری  افزایش و میزان فساد را کاهش دهند. 
افراد مشهور در مورد مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و 
سالمت روان بسیار شفاف صحبت می کنند. درنتیجه، 
آنها به کاهش فساد و افزایش آگاهی نوجوانان کمک 
خواهند کرد. بعضی افراد معروف با سوءمصرف مواد 
مخدر، الکل، افسردگی، اختالل دوقطبی و اختالالت 
خوردن مبارزه کرده اند. این تالش فرصتی برای پرداختن 
به موضوعات اساسی و راهکار های بهتر فراهم می کند.

چگونه با نوجوانان درباره تاثیرگذاری افراد مشهور 
صحبت کنیم؟ از آنجا که فرهنگ امروزی نقش مهمی در 
زندگی نوجوانان بازی می کند، افراد مشهور بر طرز تفکر 
نوجوانان و نحوه صحبت کردن آنها تاثیر خواهند گذاشت 
بنابراین، والدین می توانند از تجارب افراد مشهور به عنوان 
راهکارهایی برای شروع به صحبت در مورد موضوعات 
حساس استفاده کنند. به عنوان مثال، موارد بی اشتهایی افراد 
مشهور، برای صحبت با نوجوانان در مورد خطرناک بودن 
»الغری« فرصت هایی را فراهم می آورد و آنها می توانند در 

مورد راه های درست سالم ماندن و غذا خوردن و تغذیه 
مناسب صحبت کنند. عالوه بر این، ستاره هایی که در 
مورد مقابله با بیماری های روانی صحبت می کنند، نشان 
می دهند افراد با چنین مشکالتی هم می توانند با درمان 
به موقع در زندگی موفق و خوشحال باشند.  احتماال 
والدین از نوجوانان در این مورد سوال می کنند که چه 
خصوصیاتی را در افراد معروفی که طرفدارشان هستند، 
تحسین می کنند؟ آنها دوست دارند چه ویژگی هایی را 
از ستاره موردعالقه خود تقلید کنند؟ شاید خصوصیت 
مورد عالقه آنها در خالقیت، اشتیاق یا فداکاری ستاره 
مورد عالقه شان باشد. نوجوانان می توانند از زندگی افراد 
مشهور که با افسردگی، اضطراب، اختالالت خوردن یا 
استفاده از مواد مخدر دست وپنجه نرم کرده اند، مطالب 
زیادی بیاموزند. زمانی که برخی نوجوانان از مشکالت 
افراد مشهور مطلع می شوند، احساس ناراحتی می کنند 
بنابراین، والدین می توانند دیدگاه متفاوتی را ارائه داده و برای 
نوجوانان توضیح بدهند که وقتی افراد معروف تجربیات 
و داستان هایشان را با دیگران به اشتراک می گذارند، نمونه 
بارزی از شجاعت، صداقت و اصالت را نشان می دهند. 
عالوه بر این، آسیب پذیری آنها باعث می شود این افراد 
قوی تر شوند. بیشتر اوقات شخصیت های معروف پس 
از رهایی از مشکالت، از هواداران خود پشتیبانی و عشق 
فوق العاده ای دریافت می کنند. در این صورت، آنها به 
عنوان الگوی مناسب برای نوجوانان نقش ایفا می کنند. 
از طرفی، تعدادی از افراد مشهور قادر به غلبه بر شرایط 
نامساعد بهداشت روان خود نیستند بنابراین پیامی که 
این موضوع برای نوجوانان دارد این است که افرادی 
که از مشکل روان رنج می برند باید در اسرع وقت 
دنبال درمان حرفه ای باشند. در پایان، افراد مشهور 
در واقع مثل سایر مردم هستند بنابراین، آنها هم 
مشکالت واقعی را تجربه می کنند اما از آنجا که 
در معرض دید عموم قرار دارند، نوجوانان این 
فرصت را پیدا می کنند که از زندگی آنها درس 
بگیرند. والدین می توانند به فرزندان نوجوان خود 
کمک کنند تا از تجربیات ستاره های زندگی شان پیام 

درست وکاملی را به دست بیاورند.

چگونه افراد مشهور بر نوجوانان تاثیر می گذارند و دلیل اهمیت این موضوع چیست؟
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی


