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 یکتا فراهانی 

كرونا  همه گير  بيماري 
كودك  هزاران  زندگي 
در  را  خانواده هايشان  و 
سراسر دنيا تحت تاثير قرار 
داده است. با شيوع اين بيماري، اطالعات 
و  كرد  پيدا  گسترش  آن  درباره  نادرستي 
اغلب  نيز  نادرست  اطالعات  اين  گردش 
مشكالت زيادي به همراه داشت. در اين 
ميان، ناآگاهي در مورد مشكالت مربوط به 
كودكان باعث بروز ترس هايي ميان خانواده ها 
يا  مستقيم  به طور  كودكان،  واقع  در  شد. 
غيرمستقيم تحت تاثير ويروس كرونا قرار 
گرفته اند و حتي خلق وخوي آنها هم همراه 
با تغيير در شيوه زندگي خانواده دستخوش 
تغييراتي شده است. چگونه بايد با اين تغييرات 
روبرو شويم و تاثيرات چنين تغييراتي در 
خلق وخو و رفتار فرزندان مان تا كي باقي 
خواهد ماند؟ در اين زمينه با دكتر جعفر 
فيلي، فوق تخصص روان پزشكي كودك و 

نوجوان گفت وگو كرده ايم.
 

: آقای دكتر! طی دوران همه گيری 
كوويد-19، مواجهه كودكان با اين مشكل 

به چه شكل بوده است؟
کودکان در دوران همه گیری کووید-19 در دو 
دسته قرار مي گیرند؛ بعضي ها به طور مستقیم 
تحت تاثیر این بیماري قرار گرفته اند، یعني به 
بیماري کرونا مبتال شده اند و عده اي هم که 
خودشان بیمار نشده اند، تحت تاثیر بیماري دیگر 
اعضاي خانواده یا مشكالت ناشي از آن قرار 
گرفته اند. با توجه به اینكه بیماري کووید-19 
هنوز به طور کامل شناخته نشده، معلوم نیست 
تاثیرات رواني آن که بر اثر ابتال به بیماري در مغز 
کودکان ایجاد خواهد شد تا چه زمان مي تواند 
ماندگار باشد چون عوامل التهابي ویروس کرونا 
مي تواند قسمت هاي مختلف بدن را تحت تاثیر 
این  ماندگاري  میزان  نمي توان  اما  دهد  قرار 

تاثیرات را به طور دقیق مشخص کرد. 
ضمن اینكه خود ویروس هم بر مغز بیماران 
این  دارد  امكان  بنابراین  مي گذارد  تاثیراتي 
تاثیرات طوالني مدت باشند. البته ممكن است 
به دنبال این تغییرات، شكل رفتاري کودکان 
هم عوض شود. بسیاري از والدین شكایت 
دارند که خلق وخوي فرزندان شان بعد از ابتال 
به کرونا تغییر کرده؛ یعني بهانه گیر و بدقلق 
شده اند و پیشرفت آنها در بسیاري از زمینه ها 

نیز متوقف شده است.
نگراني پدر و مادرها اغلب این است که نكند 
باقي  همان گونه  هم،  بیماري  بهبود  از  پس 
بمانند. البته معموال مدت ها طول مي کشد که 

در بسیاري موارد خلق وخوي کودکان تغییر 
کند. در واقع استرس و اضطراب هایي که در 
دوران کرونا به شكل هاي مختلف وجود دارد، 
خواه ناخواه کودکان را به سوي بدرفتاري، 
بدقلقي و بي حوصلگي و لجبازي پیش مي برد 
بنابراین براي مقابله با چنین رفتارهایي باید 
محیط کودك را تا حد امكان آرام و تنش ها 

را از او دور کرد. 
 

: تاثيرات غيرمستقيم ويروس كرونا 
بر كودك اغلب به چه داليلي است؟

بستري شدن خود کودك، والدین یا اطرافیان 
بیمارستان،  در  طریقي  به  او  گرفتن  قرار  و 
به خصوص وقتي خودشان یا اطرافیان بدحال 
باشند، مي تواند با توجه به شدت بیماري، بر کودك 
تاثیرات مخرب تر و ماندگارتري بگذارد. خبر 
مرگ ومیر اطرافیان هم از موارد بسیار تاثیرگذاري 
است که با توجه به میزان تحت تاثیر قرار گرفتن 
پدر و مادرها، کودکان را هم متاثر خواهد کرد. 
همه این موارد باعث مي شود توانایي هاي مغز 
کودکان کمتر شود و توانایي تطابق خود را با 
شرایط محیطي که با آن در ارتباط است نداشته 
باشند. این مساله همچنین باعث به هم ریختن 
ساختارهاي روان شناختي کودك هم خواهد شد. 

ممكن است در شرایط پرتنش، کودك دچار 
مشكالتي مربوط به استراحت، خواب و تغییر 
افسردگی  و  اضطراب  و همچنین  خلق وخو 
شود و مدام استرس و ترس داشته باشد. البته 
نگراني هاي والدین در دوران کرونا با توجه 
به سن و سال کودکان مي تواند آنها را بسیار 
تحت تاثیر قرار دهد. فراموش نكنیم کودکان اگر 
کامال هم متوجه مشكالت موجود نشوند، در 
این مدت با شیوع بیماري کرونا احساس خطر 
کرده و متوجه غیرعادي بودن شرایط زندگي 
شده اند. عالوه بر کودکان اخبار مربوط به کرونا 
از طریق اطرافیان و فضاهاي مجازي، کانال هاي 
مختلف یا تلویزیون و... هم به نوجوانان مي رسد 
و آنها را هم دچار نگراني از ابتالي خودشان یا 

اطرافیانشان مي کند.
 

: تاثيرات كرونا بر كودكان و مشكالت 
روان شناختي آنها تا چه مدت مي تواند ادامه 

داشته باشد؟
درحال حاضر این بیماري به اندازه کافي شناخته 
شده نیست و نمي توان در مورد مشكالت و 
عوارض مربوط به آن هم چیزي گفت. بررسي ها 
و مطالعات در آینده مي تواند بیشتر تاثیرات کرونا 
بر انسان ها و به خصوص کودکان و نوجوانان را 

مشخص کند اما انتظار نمي رود خطر خاصي در 
آینده براي کودکان در این زمینه وجود داشته 
باشد. ضمن آنكه تاثیرات نداشتن رفت و آمد 
یا امكان معاشرت با دیگران، به خصوص حضور 
کنار همكالسي ها، دوستان و آشنایان، چیزي 
نیست که بتوان جایگزیني براي آن یافت بنابراین 
قطعا خالء موجود در این باره براي همیشه با 
کودکان باقي خواهد ماند. البته میزان سازگاري 
کودك با محیط و آمادگي ها و توانایي هاي خود و 
والدینش هم دراین زمینه بسیار موثر واقع مي شود. 

 
: آيا كودكان ونوجوانان هم مي توانند 

دچار مشكالت روان شناختي شوند؟
مشكالت روان شناختي ممكن است در هر سني 
براي افراد اتفاق بیفتد اما به طور کلي مي توان گفت 
براي اینكه فردي دچار چنین عالئمي ناشي از 
مشكالت مربوط به سالمت روان شود، عوامل 
زیادي باید دست به دست هم بدهند. یكي از 
آنها داشتن استعداد و زمینه ابتالي فرد به چنین 
بیماري هایي است؛ یعني تاثیرات ژنتیكي و وراثتي 
و خانوادگي در این خصوص نقش مهمي دارد.
موضوع مهم دیگر، عوامل محیطي است که 
در دوران همه گیری جهانی کرونا، امكان اتفاق 
افتادن آن بسیار زیاد است؛ یعني محیط پرتنشي 

که ما در حال حاضر در آن به سر مي بریم 
باعث ایجاد استرس و اضطراب بیشتري در 
همه ما از جمله کودکان شده است. تغییرات 
محیط مي تواند هم مربوط به تغییرات در خانه 
و تغییر رفت و آمدها و دید و باردیدها باشد 
و هم مربوط به خود کودك که در این دوران 
نمي تواند مانند قبل به مهدکودك یا مدرسه 
برود و با همسن و سال هایش بازی کند. توجه 
داشته باشیم همه اینها مي توانند در روحیه کودك 
بسیار تاثیرگذار باشند و او را بي حوصله، خسته، 

پرخاشگر و ناراضي کنند. 
 

: عوامل تاثيرگذار بر تنش هاي دوران 
كرونا براي كودكان چيست؟

تغییر عوامل محیطي بر همه افراد به یك اندازه 
نیست و هر فرد واکنش متفاوتي در برابر آن دارد 
چون افراد ذخایر روان شناختي و حمایت هاي 
متفاوتي هم در مقایسه با یكدیگر دارند و به این 
ترتیب واکنش هاي متفاوتي هم خواهند داشت. 
در دوران کرونا بسیاري از عوامل محیطي در 
خانه تغییر کرده، والدین مدت بیشتري در خانه 
هستند و بیشتر با هم مشاجره مي کنند و رنگ و 
بوي معاشرت ها نیز کامال تغییر پیدا کرده است. 
همچنین عوامل حمایتي دوستان هم در دوران 

کرونا بسیار کمرنگ شده و اگر هم کودکان بتوانند 
با همدیگر در ارتباط باشند بیشتر محدود به فضاي 
مجازي است که به هیچ وجه نمي تواند جاي 
خالي دیدارهاي حضوري را بگیرد بنابراین دایره 
حمایتي بچه ها در دوران کرونا بسیار محدودتر 
شده است. همه این عوامل و قرار گرفتن در 
چنین شرایطي، بزرگساالن را هم ناراحت و 
ناامید مي کند؛ چه برسد به کودکان که مغز آنها 
هنوز تكامل نیافته و تحمل شان کمتر است. به 
همین دلیل هم کودکان و نوجوانان احتمال آسیب 

بیشتري نسبت به بزرگساالن دارند. 
 

: وظيفه و نقش والدين در چنين 
شرايطي چيست؟

با توجه به اینكه در دوران کرونا در محیط خانه 
و فضاي جامعه، تنش هاي زیادي وجود دارد، 
کودکان نیز مدام با هجوم این تنش ها مواجه 
هستند، مهم ترین کاري که والدین مي توانند 
انجام دهند حفظ آرامش در خانه است. پدر و 
مادرها براي مقابله با مشكالت اقتصادي و حتي 
سوگ و اندوه ناشي از دوران کرونا باید دنبال 
یافتن راهي براي قدرتمندتر شدن خود براي 
رویارویي با چنین شرایطي باشند و در این میان، 
هر شخص مي تواند روش منحصر به فرد خود 
را داشته باشد. در واقع ما باید همیشه خودمان 
را براي مواجهه با حوادث غیرمترقبه اي مانند 
کرونا آماده کنیم. در غیراین صورت نمي توانیم 
از کودکان انتظار داشته باشیم بتوانند خود را 
با شرایط وفق دهند. اگر والدین از قبل چنین 
باید  حاضر  درحال  نداشته اند  آمادگي هایي 
بكوشند تا حد امكان آن را جبران کنند. مثال 
خودشان را از انواع تنش و اخبار منفي مرتبط 

با این دوران دور کنند. 
 در برابر سواالت کودکان هم باید با توجه به 
سن و سال شان، توضیحات درست و منطقي 
به آنها داده شود. ضمن آنكه هیچ گاه حتي در 
سخت ترین شرایط نباید به آنها دروغ گفت. 
نیز موضوع بسیار مهمي  با کودکان  همدلي 
است که مي تواند کمك زیادي به آنها بكند؛ 
یعني ضمن آنكه بچه ها باید در جریان واقعیات 
زندگي حتي مرگ قرار بگیرند، نباید حمایت 
و اعتماد به والدین خود را از دست بدهند. 

توجه داشته باشیم در اختیار داشتن وقت بیشتر 
والدین در دوران کرونا، فرصتي در اختیار آنها 
قرار خواهد داد تا بتوانند بیشتر با فررندان شان 
کار  ظاهر  به  شاید  کار  این  بگذرانند.  وقت 
ساده ای باشد، ولي تاثیرات آن بسیار مهم است 
چون باعث مي شود کودکان احساس عشق و 
امنیت بیشتري داشته باشند و خود را تنها و 

درمانده در برابر مشكالت ندانند.

آنچه والدين بايد از تغيير رفتارهاي فرزندان شان بدانند 

كودكان در تيررس ويروس كرونا
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به  حدی  تا  که  کشورها،  اقتصادی  مشكالت 
کووید-19 مرتبط است، آنها را از اجرای سیاست های 
بلندپروازانه برای کودکان و نوجوانان، بازمی دارد 
اما تمام روان پزشكان و روان شناسان متفق القول، 
خواهان یك 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.
همچنین  و  والدین  مهارت های  توسعه  خانوادگی،  روابط  تقویت 
حساس سازی معلمان، می تواند از ناراحتی کودکان جلوگیری کرده و 
هنگام بحران از آنها حمایت کند. این یك واقعیت مسلم است که ویروس 
به ظاهر نامرئی کرونا باعث تغییرات بی سابقه ای در زندگی روزمره 
تمام جهانیان شده  است. ناگهان تمام کشورها با افزایش سریع شیوع 
ویروس مواجه شدند و هر یك به نوبه خود، اقدامات مهارکننده ای را 
اعمال کردند که برای برخی تا هفته ها و برای برخی دیگر تا ماه ها طول 
کشید و چه بسا که این وضعیت درآینده تا مدت ها ادامه داشته باشد. 
درنهایت این  که ویروس کرونا میلیون ها نفر را در انزوا فرو برده  است.
عالوه بر این، افزایش بیكاری ها، اخراج های شغلی و همچنین افزایش 
ترس و نگرانی در مورد ابتال به ویروس افزایش یافته است. وقتی که 
شرایط به جا مانده از این همه گیری ، تا این حد بزرگساالن را به لحاظ 
روانی درگیر کرده  است، باید از خود بپرسیم که پیامدهای این همه گیری 
برای سالمت روانی کودکان جهان چگونه بوده و خواهد بود. کودکانی 

که قطعا روانی حساس و آسیب پذیر دارند.
 

افزایش دو برابری موارد اورژانس روان پزشکی کودکان
اگر وضعیت همه گیری را از سپتامبر 2۰2۰ با 1۰سال 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 مراقبت های 
روان پزشكی داشته اند. این بیمارستان از شروع کرونا،  2 تا ۳ برابر بیشتر 
از قبل بیماران حدود 16 ساله ای داشته است که هر یك به نحوی سعی 

در خاتمه دادن به زندگی خویش داشته اند.

کودکان و نوجوانانی که کارشان به بیمارستان می کشد، همگی افسرده، 
مضطرب، الغر، بی خواب و پریشان احوال هستند. درحقیقت وضعیت 
همه گیری، بیماری های روانی نهفته آنها را به حالت بالفعل درآورده  است.

 
پیامدهای همه گیری بر سالمت روانی کودکان چه بوده است؟

1. سيستم آموزشی در بن بست: آموزش و پرورش، یكی از مهم ترین 
مراحل زندگی کودك، به طور قابل توجهی تحت تاثیر شیوه نامه های 
سختگیرانه برای مهار شیوع ویروس قرار گرفته است. طبق گزارش 
یونسكو، تعطیلی کامل مدارس در ۳1 کشور و کاهش ساعات مدرسه 

به صورت پاره وقت در 48 کشور دیگر مشاهده شده  است.
تعطیلی مدارس، یكی از پیامدهای سنگین این همه گیری است که 
72 میلیون کودك را در سراسر جهان و در سنین دبستان، در فقر 
یادگیری قرار داده  است، به این معنی که شاید بسیاری از آنها تا 
1۰ سالگی قادر به خواندن و درك یك متن ساده نخواهند بود. در 
نتیجه، به دلیل تعطیلی مدارس، زنان و دختران بیشترین آسیب را 
متحمل شده اند چون در بسیاری از جوامع به دلیل تعطیلی مدارس، 
آنها به سمت ازدواج های اجباری سوق داده می شوند. طبق گزارشات 
یونیسف، به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و نیز تكنولوژی های الزم 
برای آموزش از راه دور، 46۳ میلیون کودك نمی توانند از برنامه های 
آموزش از راه دور بهره مند شوند و متاسفانه این وضعیت، بحران های 

روانی را در کودکان دامن می زند.
2. كالس های مجازی و بی انگيزگی كودكان: به گزارش یونیسف 
»زیر سایه بیماری کووید، زندگی میلیون ها کودك به طور موقت به 
خانه ها و صفحات نمایش خالصه شده  است.« به گفته روان شناسان 
کودك، امروزه کودکان بی انگیزه تر از هر زمان دیگری هستند به طوری 
 که عالئم بیش فعالی و اختالالت حسی در آنها به وفور دیده می شود 

و علت آن هم چیزی جز کالس های درس مجازی نیست!
روان شناسان بالینی متخصص در رشد کودك و نوجوان، وضعیت 
کودکان و نوجوانان را در برخی از کشورها مانند اندونزی، بسیار بد 
گزارش و توصیف می کنند چون در این کشورها به علت فقر فرهنگی 

زیاد، معموال کودکان در مورد احساسات خود با والدین صحبت نمی کنند 
و این کار، در این نوع کشورها به هیچ عنوان رایج نیست.

نابرابری اجتماعی- اقتصادی نیز می تواند عاملی باشد که در هند باعث 
ناراحتی هر چه بیشتر کودکان در دوران همه گیری کرونا شده  است. 
روان شناسان کودك در تحقیقات خود دریافته اند که کودکان اغلب از 
نشان دادن خانه خود در تماس های ویدئویی کالس مدرسه، ناراحت 
می شوند زیرا از این می ترسند که توسط همساالن خود در زمینه های 

مختلف مورد قضاوت قرار گیرند. 
در این خانواده ها، قطع مكرر برق بسیار رایج است، اتفاقی که کودکان 
را به طور خودکار از کالس درس مجازی جدا می کند و نوعی احساس 
شرم، سرافكندگی و عدم هماهنگی با همساالن خود را در آنها برمی انگیزد. 
هنگامی که آنها دوباره به کالس متصل می شوند، همواره می ترسند در 
مورد چیزی که ناخواسته از دست داده اند، از سوی معلم مورد سوال قرار 
گیرند و همین استرس، شور و شوق یادگیری را در آنها خفه می کند!

آموزش آنالین، دانش آموزان را در معرض واقعیتی اجتناب ناپذیر 
قرار داده  است و آن افزایش بی سابقه زمان سپری شده ایشان پای 
صفحه های نمایش خانگی برای یادگیری و ارتباط با کودکان و 
همسن و ساالن است. در این میان، واقعیت غم انگیز این است 
تولید  منبع  کرونا  از  قبل  که  نمایش خانگی  که همان صفحات 
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، مساله ای که بحران های روانی 
و بدخلقی های افسارگسیخته ای در میان کودکان و نوجوانان به 

همراه داشته  است!
3. قرنطينه: حضور در دنیای خارج که بخشی حیاتی از دوران کودکی 
است، به دلیل شیوه نامه های سختگیرانه بهداشتی از زندگی کودکان 
در سراسر جهان حذف شده است. روان شناسان و مربیان تربیتی 
کودك معتقدند که بازی در فضای باز دارای مزایای زیادی است و 
تاثیر بسزایی در رشد کودکان دارد، مهارت های رفتاری آنها را بهبود 
می بخشد و دامنه حواسشان را گسترش می دهد. عالوه براین، گذراندن 
زمان در نور طبیعی،  نه تنها کودکان که بزرگساالن را شادتر و سیستم 

ایمنی ایشان را تقویت می کند.
در یك نظرسنجی و با حضور 114۳ والد بچه های ۳ تا 18 ساله از 
ایتالیا و اسپانیا، تاثیر احساسی قرنطینه کووید-19 مورد 
بررسی قرار گرفت. 87درصد والدین تغییرات 
رفتاری و عاطفی را در کودکان خود و 
در طول همه گیری گزارش کرده اند. 
بیشترین تغییرات مشاهده شده 
تمرکز  در  مشكل  شامل 
کسالت  )76.6درصد(، 
)52درصد(، تحریك پذیری 
بی قراری  )۳9درصد(، 
)۳8.8درصد(، عصبی بودن 
انزواطلبی  )۳8درصد(، 
ناراحتی  )۳1.۳درصد(، 
نگرانی  و  )۳۰.4درصد( 

)۳۰.1درصد( بوده  است.

پيامدهای همه گيری كوويد-19 بر سالمت روانی كودكان 

با توجه به اينكه در 
دوران كرونا در محيط 
خانه و فضاي جامعه، 
تنش هاي زيادي وجود 
دارد، كودكان نيز مدام 
با هجوم اين تنش ها 
مواجه هستند بنابراين 
مهم ترين كاري كه 
والدين مي توانند 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

حضور در دنيای خارج كه بخشی حياتی از دوران كودكی 
است، به دليل شيوه نامه های سختگيرانه 

بهداشتی از زندگی كودكان در سراسر 
جهان حذف شده است. روان شناسان 

معتقدند كه بازی در فضای باز 
دارای مزايای زيادی است و تاثير 

بسزايی در رشد كودكان دارد، 
مهارت های رفتاری آنها را بهبود 
می بخشد و دامنه حواسشان را 
گسترش می دهد. عالوه براين، 
گذراندن زمان در نور طبيعی،  
نه تنها كودكان كه بزرگساالن 

را شادتر و سيستم ايمنی 
ايشان را تقويت می كند
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