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 نوجوانان در کودکان و 19-  یدکوو اپیدمی  روانشناختی پیامدهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

  سراسر  در  بیماری   این  از  پیشگیری  برای  را  اضطراری  وضعیت  ،19- یدوکو  بیماری   گسترده  شیوع

  و  زندگی  سبک  که  است  تمهیداتی  از  خانگی  قرنطینه  و  مدارس  تعطیلی  .است کرده  اعمال  جهان

  به   طرفی از .است داده  قرار  تاثیر تحت  شدت  به  را نوجوانان  و  کودکان  روانی  و  جسمی  سالمت

 با  ارتباط  کمبود  ،بیماری به ابتال  از ترس مانند  منزل در  زا  استرس های محرک آمدن  وجود
 مالی  مشکالت  مواردی در و منزل  در  مناسب  فضای  کمبود ،معلمان و  دوستان ،ها  همکالسی

  این .  باشد داشته  نوجوانان  و  کودکان  روان  سالمت بر  ماندگار اثرات تواند می والدین  واقتصادی

  و کودکان در 19- کویید اپیدمی روانشناختی پیامدهای سیستماتیک  مرور  هدف  با پژوهش

  میالدی در2021و2020بدین صورت که یافته های پژوهشی از سال های    .گردید  انجام  نوجوانان
اطالعات خارجپایگاهای  و  داخلی   Sid ,Magiran ؛PubMed ,google schoharیی 

Springer، Science direct,  .پیامدهای روان    ،کلید واژه های: سالمت روان باجستجوی

کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت  ،  قرنظینه  ،افسردگی  ،اضطراب  ،19کووید،  شناختی

مقاله وارد پژوهش گردید  14مورد بررسی مقاله ی40که در نهایت بر اساس معیارهای ورود از بین

پیامدهای    که  داد  نشان  ،سیستماتیک   مرور این  نتایج  .خالصه و گزارش شد  ،و نتایج طبقه بندی

  ،سانحه   از  پس  استرس  ،اضطراب  قالب  در  ،نوجوانان  و کودکان  در 19-یدکوو روانشناختی
  گروه  این  که  آنجایی  از  .است  شده   نمایان  ناسازگاری و اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری   ،افسردگی

  زندگی  در آنها  وری  بهره  و  روانی  و  جسمی  سالمت   و  دارند  قرار  محیطی  خطرات  معرض  در  سنی

  طوالنی  عواقب  از  جلوگیری  جهت  فراوان  تالش  و  جدی  توجه  ،دارد  کودکی  سالهای  در  ریشه  آینده
 بر  عالوه  شود  می  پیشنهاد.  است ناپذیر  اجتناب  امری خانگی  قرنطینه و مدارس تعطیلی مدت

  آوری  تاب  های  مهارت  و  استرس  با  مقابله  راهبردهای   نیز  معلمان و  والدین  به  ،نوجوانان  و  کودکان

 .  شود  داده  آموزش  نیز

 .  روانشناختی  پیامدهای-نوجوان-کودک-19یدکوو  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

)ده اسجهان منتشر شور کش150ش از  بی نای.  (1ت  بیماری تنفسی جدید بوسیله انتقال سن  ان و ه انسان بریع انسوع از 
)ری گسترده جهانی مشخص می شهمه گی یعی وسف  روز طیب بروس موجا ویی کرونری جهانبحران هایی مانند همه گی  .(2ود 

پاس می شوا در افخ هاز  نن بیمای.  (3ر می گذارد )ا تاثیی آن هالمتی جسمی و روانه بر سد کراد  نگرانا سه تنهاری  ای ی هبب 

بلکی گی مالمت همگانس به سردد   ،ردگیافس  ،رست  ،رابط امل اضه شک  ،ودی شناختی مای روانشبیماری ه  دادی ازروز تعبب 

  انهنش مهمترین زا  .(4د )ی باشانحه مس از سترس پال اسو اخت ،وابال خاخت ،ریک پذیتحری ،یای اجتنابرفتاره ،یب زنبرچس
 انتقال  و  شیوع  قدرت به  توجه با  .میشود  بیمار  مرگ به  منجر  موارد  درصد2در که  تاس  یتنفس  حاد عالئم  ،بیماری این  های

 از را بیماری این فرد  به فرد  انتقال ورهاکش تا نمود  یهتوص و  اعالم  طراریاض  عیتوض  ،فوریه 4در  جهانی بهداشت  سازمان ،بیماری

 را آن جهانی ترشگس و داده کاهش بیماران  درمانی و  مراقبتی  بخشهای کارکنان و مبتال افراد  وصبخص  افراد کاهشتماس  طریق
 طور به  روسیو  نیا  با  مبارزه  و  کرده  آلوده  جهان  یکشورها  ریسا  همچون  را  رانیا  روسیو  نیا  ،متاسفانه  .(5) نمایند  کنترل

 در  موجود اطالعات زانیم و  روسیو نیا  بودن  دیجد به توجه با گرچه .است انجام حال  در کشور کل  در  جانبه همه  و  یسراسر

  مقابله روش  نیمهمتر حاضر  حال در  یول  بوده  محدود یماریب  نیا درمان  و  کنترل  یروشها  نیهمچن و  روسیو ییزا  یماریب مورد

(این بیماری را به عنوان یک تهدید بزرگ  2020سازمان بهداشت جهانی)  .(3)است روسیو انتشار از یریجلوگ و یریشگیپ آن  با
بیماری کووید  .جسمانی و روانی معرفی کرده استبرای سالمت   زندگی عادی و روزانه   ،منجر شده است تا19-چرا که شیوع 

)پاندمی(  ریعالمگ  عتیوض  به توجه  اب.  (7و6)  .  خانواده ها تغییر یابدو به شکل ویزه ای بر سبک زندگی خانواده ها تاثیر گداشته است

 تحت را جهان  یکشورها یتمام ینظام یحت و یاجتماع ،یاسیس  ،یاقتصاد مهم یها جنبه یتمام بایتقر  که  19-دیکوو یماریب
 در  افراد  روان  سالمت بهداشت  یرو  بر یروسیو یماریب  نیا یروانشناخت  آثار بحث ،کرده  فلج گرید  عبارت به  و  ،داده  قرار  ریتاث

 یم تجربه  افراد که  یمنف  احساسات ،مشاغل  و  مدارس  یلیتعط   .(3)  است  برخوردار ییسزا به  تیاهم  از جامعه  مختلف  سطوح

  با  افراد  به  نسبت جوان  افراد در  خصوص  به یتوجه  قابل یروان عوارض ،سارس وعیش  نیح در مثال  بطور کرد یم شتریب را  کردند
بیماری عفونی و مسری مانند کووید   همچنین  .(8) دیگرد گزارش باالتر  سن تعطیلی مدارس و قرنطینه خانگی به دلیل شیوع 

نوجوانان تاثیر گذار است19  یروانشناخت اختالالت که یمطالعات یتمام یکل طور  به  .(9) بر سالمت جسمانی و روانی کودکان و 

 کاهش  ،استرس  ،یافسردگ ،جانیه اختالل مثل  روان بیآس  از یادیز یها  نشانه اند  داده  قرار یبررس مورد  رو  نهیقرنط   در  افراد

  .( 10) اند  کرده  گزارش  را  یعاطف  یکرخت  ،خشم ،سانحه  از بعد  استرس  اختالل  ،توجه  کاهش  ،یخوابیب ،یریپذ کیتحر  ،خلق
بیماری انتقال شیوع  پیشگیری از  برای  به عنوان روش  مهار بیماری  به قرنطینه و روشهای    .( 11کار میرود)به نقل ازهای واگیر 

اغلب تحمل قرنطینه های طوالنی مدت برای افراد مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان یک تجربه ناخوشایند و استرس زا است و 

عالوه بر قرنطینه آثار مخرب استرس ناشی از احتمال ابتال به بیماری های   .(10تغییراتی را در روند زندگی آنان ایجاد می کند)
کند بر همین اساس توجه به سالمت روان کودکان و نوجوانان  کودکان و نوجوانان را مانند گروه های سنی دیگر درگیر می همه

( گرفته است  به از دست دادن آزادی کودکان و   .(11به عنوان ضرورتی انکارناپذیر مورد توجه متخصصان قرار  قرنطینه منجر 

به عالوه عدم اطمینان   منفی چنوجوانان می شود  بیماری اثرات  بر جای می گذارد)از وضعیت  بر آن  به عالوه   .(10شمگیری 

براساس    .کودکان و نوجوانان از احساس تنهایی به ویژه تک فرزندان و کاهش فعالیت بدنی و محدود شدن تفریحات رنج می برند
 یو اجتماع  یجسم یانزوا ،اهش اشتهاک ،اضطراباحساس ترس و  ،یماریب نیا وعیانجام شده کودکان در زمان ش یپژوهش ها

نشان م یادیزی(  ریپذ کیو تحر یپرت حواس)  یو رفتار یجانیو مشکالت ه کنندیرا تجربه م   (12)همکاران    ژیائو  ایژ .دهندیرا 

مدت   یمجبور هستند برا  ،مدرسه  شدنو بسته    یاجبار  یل انزوایاغلب به دل  19  دیکوو یماریب  وعیش  انیکودکان در جر  معتقدند
باعث شده است  نیکه ا  ،در خانه بمانند النیطو در  یکیزیف یتهایداشته باشند و فعال شانیهای  سالک محدود با هم  ارتباطامر 

شده اکثر مطالعات منتشر  .  (7)به نقل از؛از خود نشان بدهند  یشتریب  یجانیو ه یرفتار  مشکالت  جهیو در نت  ابدیآنها کاهش   نیب

با همه گیری و یا عواقب عفونت ،یا عواقب اقدامات کنترل  در زمینه بهداشت روان و اختالالت روانپزشکی مرتبط  به   ،و  مربوط 
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بالغ است  می تجربه  را  مشابهی رشد  اما  ،است  برخوردار  کمتری  میزان  از  اگرچه  ،ادبیات ،کودکان جمعیت  برای  .جمعیت های 

 .  (13)  کند

پذیر جامعه هستند نوجوانان جز اقشار آسیب  لزوم رفع    بنایراین از آنجایی که کودکان و   مشکالت روان شناختینه تنها 
بلکه اصول علمی را نیز در اختیار محققان قرار می دهد تا مداخالت هدفمند را بر   ،پر اهمیت استدر طی این اپیدمی   آنانبرای 

مهم تدوین  عوامل تأثیرگذار   یبرا  نهیزم تواندی  م 19 دیکوو  وعیش یروانشناخت  مشکالت  یها  جنبهشناخت  لذا .کننداساس 

  افتهینظام مند   مرور نیهمچن .متخصصان و روانشناسان فراهم آورد ،ها خانواده یو درمان موثر را برا  مداخله ،آموزش ،یریشگیپ

دو چندان  یافراد جامعه ضرورت نیدر ب  باال یریگ همهبا توجه به    19  دیکوو یماریب یروانشناخت  یامدهایدر حوزه پ یعلم یها
پ  یعلم یها  افتهی ،پژوهش نیدر ا  نیبنابرا .دارد  به صورت نظام  کودکان و نوجواناندر   19  دیکوو یروانشناخت  یامدهایدر مورد 

 . است  شدهرسی بر ،مند

 

 روش

نوع مطالعه مرور به مرور   نیبا استفاده از ا .استمند   نظام  یروش پژوهش حاضر از  انجام  یعلم  یها  افتهی نظامندروش 
  افتهی  ،به منظور انجام مطالعه مرور نظاممند  .است  شدهپرداخته    بر کودکان و نوجوانان  19  دیکوو یروانشناخت ریتاث  نهیشده در زم

ش  یپژوهش  یها زمان  از  شده  پا (2020و   2019  یسالها)  19  دیکوو  وعیمنتشر  خارجی  اطالعاتی  یها گاهیدر  و   داخلی 

PupMed،  Springer،  Google Scholar، Science direct،  Sid, Magiran   یگاهها یدر پا  .گرفتندقرار  مورد بررسی  
 ،نهیقرنط  ،اضطراب ،افسردگی ،روان سالمت  ،یروانشناخت راتیتاثاز کلید واژه های    ،19  دیذکر شده جهت جستجو از کوو  اطالعاتی

مرتبط  یپژوهش ها .حذف شدند  یدانلود شده و موارد تکرار ها دواژهیکل نیبا ا مرتبط مقاالت  .استفاده شدکودکان و نوجوانان  

   .شدند  ییشناسا دهیعنوان و چک براساس

 

 انتخاب مقاالت یارهایمع

یا  و  کودکان در  19  دیکوو وعیش ریتاث به مایمستق و  شامل  را جستجو مورد یها  دواژهیکل  شدند پژوهش  وارد  که یمطالعات
 معتبر  اتینشر در ایتالیایی و فارسی  ،فرانسوی  ،یسیانگل  زبان  به  2020  و  2019  یسالها درالت مقا  نیا  .بودند پرداخته  نوجوانان

 کودکان در  19 دیکوو یروانشناخت یامدهایپ  به  و  نبود  فراهم آنها کامل متن به یدسترس امکان که  یتاالمق  .بودند شده منتشر

 پژوهشگران یابیارز مورد مولفه چند  براساس شده  استخراج مقاالت یمحتوا  .شدند  خارج پژوهش از بودند  نپرداخته یا نوجوانان
  .گرفت قرار حاضردر پژوهش 

 

 التمقا تیفیک سنجش

 با  که  مقاالتی  .شد  جستجو  ،شده  نییتع  یزمان  محدوده  براساس  نظر  مورد  اطالعاتی  یگاههایپا  در  ها  دواژهیکل  ابتدا 

 ی داخلیها  پژوهش  که  داد  نشان  اطالعاتی  یگاههایپا  در  جستجو البته .شدند انتخاب  داشت  یهماهنگ  پژوهش  یدواژهایکل

  4پژوهش ها ) شامل  مورد از   14که در نهایت   گرفت  قرار  یبررس  مورد مقاله  40ابتدا در .است شده انجام نهیزم نیا در ،یاندک
   .انتخاب گردیدپزوهش خارجی( 10پزوهش داخلی و 

 

 یافته ها
،  نویسنده ) خالصه مطالب مقاالت  .یافته های پژوهش هایی که مالک های ورود را داشتند به دقت مورد بررسی قرار گرفتند

نتیجه گیری( در جدول شماره  ،  سال پژوهش پژوهش های انجام   2و1موضوع و  بر اساس  از شده در ایران و خارج  به تفکیک 

 .  رد بررسی قرار گرفتشده به طور تفصیلی مو  ه گردید و در ادامه مولفه های استخراجکشور ارائ
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 داخل کشور پژوهش های انجام شده در .1جدول 

 های انجام شده در خارج از کشورپژوهش  .2جدول شماره 

 نویسنده ردیف
سال  

 پژوهش
 نتیجه گیری موضوع

1 
  ابوالمعالی

 الحسینی
1399 

 روانشناختی  پیامدهای

 بیماری آموزشی و

 آموزان  دانش در  کرونا
با    مقابله  راهکارهای و

 آنها

  بعد در ،قرنطینه و  کرونا بیماری  نتیجه در آموزان دانش
  ،افسردگی  ،اضطراب  مانند روانشناختی  مشکالت فردی

 ،فردی  بین  بعد  در و  تنهایی  احساس ،خشم  ،ترس،  ناکامی

 با ارتباطی  محدودیت ،خانواده  اعضاء  با  ارتباط در مشکل
  ضعف  ،مانند  مشکالتی آموزشی  بعد در  ،ومعلمان دوستان

 ارزشیابی  از  نگرانی و  ،زمان  مدیریت در  مشکالتی ،انگیزه

 .  شناسایی شد

2 
  ایمانی

 جاجرمی
1399 

 و اجتماعی  پیامدهای

 در  کرونا ویروس شیوع

 ایران  جامعه

  کار  روابط آموزش و  خانواده چون هایی حوزه در  بحران این

  صاحبان کودکان  زنان  مانند اجتماعی گروههای برخی و

 . است داشته را  پیامد  بیشترین  مهاجران و خرد  مشاغل

3 

شهابی 

کاسب و 

 همکاران

1399 

همه گیری بیماری 
: بررسی    19  -کووید

کیفی تجارب زیسته  

دانش آموزان سال 

دوازدهم در قرنطینه 
 خانگی

نه مضمون اصلی  ،پژوهش این فته هایبر اساس تحلیل یا

هوش   ،مهارت های زندگی ،مهارت های اجتماعی  :شامل
اضطراب از وضعیت اقتصادی  ،اضطراب تحصیلی ،معنوی

بیماری و   ،ترس از مرگ خود و عزیزان ،خانواده ترس از 

عملی    ،آلوده شدن احساس دلتنگی و وسواس های فکری 

نشان داد که  پژوهش این  نتایج همچنین  .بدست آمد
آثار   19  -بیماری کووید شیوع  لقرنطینه خانگی به دلی

 مثبت و منفی روانی و اجتماعی بر دانش آموزان داشته است

4 
چوبداری و 

 همکاران
1399 

پیامدهای  

شناختی کرونا  روان

ویروس جدید )کووید  
 در کودکان  (19

 

  ،خودتنظیمیمشکالت مربوط به   ،افزایش مشکالت رفتاری

مشکالت مربوط به سازگاری و راهبردهای   ،اضطراب و ترس

افزایش شدت  ،تجربه بدرفتاری و آزار هیجانی ،ایمقابله
های روانی و افسردگی و استرس پس از آسیب از اختالل

بیماری کووید پیامدهای روان برای   19شناختی شیوع 

 رودکودکان بشمار می

 نتیجه گیری موضوع سال پژوهش نویسنده ردیف

 2020 مدا و همکاران 1
مشکالت بهداشت روان 

حین و  ،قبلش آموزان دان

 قرنطینه در ایتالیابعد از 

به طور متوسط عالئم افسردگی را  دانش اموزان 
ما قبل از انزوا در حین قرنطینه گزارش  6بدتر از

 .  کردند

2 
 سروان و

 همکاران
2021 

پیامدهای قرنطینه کووید  

خواب و   ،در اضطراب  19

عملکردهای اجرایی کودکان  

 او نوجوانان در اسپانی

نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر سن 

بیشتر در گروه سنی    12تا   9مشکالت اضطراب 

بیشتر در زمینه  تا   13سال و اختالالت خواب 

 . مشاهده شدسال    18
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روانشناختی حاصل از کوید   19پیامدهای 
باشد  ،19شیوع کووید   بررسی پژوهش های منتشر شده در .  میتواند با پیامدها و مشکالت روان شناختی در کودکان همراه 

 . این زمینه نشان دهنده برخی از این پیامدهاست که در ادامه ذکر می شود

 

 اعتیاد به اینترنت

با خویشاوندانگذاری اجتماعی  تعطیلی مدارس و فاصله نوجوانان  نحوه تعامل کودکان و  گروه همساالن و ،  تغییراتی در 

با گروه همسال در محیط  .کندمعلمان ایجاد می های حمایت اجتماعی را در کودکان و شبکه  ،های اجتماعیمحدودیت رابطه 
با استفاده از فضاهای مجازی بیشتر کرده است   به اعتیاد آنان به  نوجوانان محدود کرده و تمایل آنان را  این مسئله ممکن است 

3 
وانگ و و 

 همکاران
2020 

کاهش مشکالت ناشی از در 

خانه ماندن برای کودکان در 
 19دوران شیوع کووید 

کودکانی که در خانه می مانندبا مشکالتی مانند  

افزایش وزن به علت کم تحرکی و مشکالت 
 .  شوند خواب مواجهه می

4 
 ید

و  درویگوئیف

 همکاران

2021 
بر    19کوید  تاثیر همه گیری  

سالمت روان کودکان و 

 نوجوانان

خشونت شاهد   کودکان و نوجوانانبرخی از 

 می  وارد  آنها  به که استرسی  .خانگی بوده اند
  رژیم در تغییر  ،اضطراب  افزایش  دلیل  به شود

 بر مستقیماً  ترس  ،مدرسه  پویایی و  غذایی های

 .  روان آنها تأثیر می گذارد سالمت

 2020 گریچینا 5

 در  روان سالمت مشکالت

 یلیتعط   زمان  در  کودکان
  دیکوو وعیش  علت  به مدارس

19 

  یتها یفعال کمبود که داد نشان پژوهش  نیا  جینتا

 روان سالمت تواند یم یاجتماع  حضور و  یبدن
 . دهد قرار ریتاث تحت  یمنف  شکل  به  را  کودکان

 2020 بهن 6
 تعطیلی  ،19  کوید بیماری

 روانی بهداشت و مدارس

 کودکان

 مدارس نتایج این پژوهش نشان داد که تعطیلی
  با اما  و  مثبت رابطه بیماری سرایت کاهش در

 . دارد  منفی رابطه روان سالمت

7 

 فیلیپ توسین

 و  اویتونجی

 همکاران

2020 

 و اضطراب  ،خطر درک

  مرتبط محافظتی رفتارهای

 19  باکوید

  رعایت بر هم و  اضطراب  بر  هم خطر درک

 . دارد  تأثیر محافظتی رفتارهای

8 
  ژانگ بو  شیائو

 . همکاران و
2020 

 و  جسمی نیازهای  به  پاسخ

  طول در کودکان روحی

 19کوید شیوع

 از کودکان  مناسب انالین ها اموزش از  استفاده

 .  رشد خواهد داشت روانی  و نظرجسمی

9 
 و هان خوچن

 همکاران
2021 

  عوامل و  اضطراب  ،افسردگی

 میان در  آن با مرتبط
 چینی  نوجوانان

  کوید طول نتایج این پژوهش نشان داد که: در

 پس  نوجوانان در  اضطراب و  افسردگی شیوع  ،19
 .  یافت افزایش  توجهی  قابل  طور به شیوع از

10 
  جان شیجو

 جوزف
2020 

 نگرانی و مدارستعطیالت 
 برای روان بهداشت های

  درطول  بزرگساالن  و  کودکان

 19  کوید  پاندمی

  بهداشت  های  مراقبت  متخصصان  رسمی اموزش
 بردن  باال در  فرزندان  با  والدین  مطلوب  تعامل و

 . است مناسب روانی سالمت
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شود یا مشکالت   .اینترنت منجر  بین والدین و  یکدیگر نزاع  کنار  خانواده در  افراد  شرایط قرنطینه حضور مستمر  به عالوه در 

اق موفقیت شود بدون تردید انطبنوجوانان با والدین منجر به ناسازگاری های رفتاری و احساسات منفی نسبت به افراد خانواده می

نوظهور ناشی از این ویروس  با تغییرات روانی اجتماعی  فرصتمی ،آمیز  برای تجربه رشد در ابعاد مختلف  تواند  های جدید ی 
 .  (11زندگی فردی اجتماعی ایجاد کند)

 

 مشکالت رفتاری

که این . ت اجتماعی در کودکان می شودبسته شدن مدارس و قرنطینه شدن در خانه منجر به کاهش فعالیت بدنی و تعامال

پژوهش   .(7امر می تواند به افزایش مشکالت رفتاری منجر شود) عوامل استرس زا در   (15)و همکاران  درویگوئیف  یدبر اساس 

 .  میتواند باعث التهاب عصبی و اختالالت رفتاری شود19بیماری همه گیر کووید
 

 اضطراب و ترس

فورا یا دراز مدت با مشکالت   ،گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد کودکان و نوجوانان در شرایط استرس طوالنی مدت

باالیی از استرس   .روانی رو به رو شوند قرنطینه یا بستری شدن کودک یا اعضای خاواده آنها از شرایطی است که می تواند سطح 

انه محدود شوند و فعالیت خارج از منزل نداشته باشند از طرفی و به وجود آمدن محرک زمانی که بچه ها در خ.  (14ایجاد کند)
 ،کمبود ارتباط با همساالن  ،افکار ناخوشایند و کسالت  ،در منزل مانند: ترس طوالنی مدت از مبتال شدن به بیماری  های استرس زا

ت مالی واقتصادی والدین می تواند اثرات ماندگار بر سالمت کمبود فضای مناسب در خانه و در مواردی مشکال  ،دوستان و معلمان

 .  (10روان کودکان و نوجوانان داشته باشد)  

 

 اختالل خواب

نشان داد  16اولیویرو وهمکاران)  .و در شرایط قرنطینه اختالل خواب در کودکان دیده شد  19با ورود کوید  پژوهشی  ( در 
یابد که اضطراب هنگام   ،در نوجوانان شیوع افزایش مشکل در خواب.  در زمان قرنطینه در اکثر گروهها میزان خواب افزایش می 

 COVID-19این مطالعه نشان داد که  .کابوس و وحشت خواب افزایش داشته است  ،بیدار شدن از خواب در هنگام شب  ،خواب
بیداری کودکان در همه گروه های سنی می شود و همچنین افزایش اختالالت باع و قرنطینه برنامه خواب و  ث تغییر زیادی در 

بوده است با اختالالت  .خواب در همه گروه ها مشهود  پیچیده و دو طرف  و اختالل افسردگی رابطه  اختالالت خواب اضطراب 

ن  .خواب دارد تیجه تعادل پویا روان شناختی اجتماعی پیش از تولد آغاز می شود و خواب یک فرایند تکاملی و فعال است که در 

تجربه کردیم بر   19تعادل آن به هماهنگی بین این سه عامل بستگی دارد وضعیت بی سابقه ای که ما در اثر همه گیری کووید

می گذارد) افزایش احتمال عالیم   م دادندهمچنین در مطالعه طولی که نیکوال و همکاران انجا  .(14روان شناختی اجتماعی اثر 
در حین قرنطینه با توجه به شرایط اولیه ارزیابی شده قبل از اقدامات محدود   و همچنین اختالالت خواب  افسردگی و اضطراب

   .محرز شد ،کننده

 

 پرخاشگری

بیماری کرونا کودکان  ای از زمان خود را در منزل سپری می بخش عمدهبا توجه به اینکه در ایام قرنطینه به دلیل شیوع 
کند بنابراین به دلیل بروز خستگی و فقدان مهارت والدین جهت پر کردن اوقات فراغت کودکان اغلب کودکان به خودی خود در 

گذارد چون تواند نتایج شدیدترین برجای بگیرند که اگر این موضوع با اضطراب مادران توأم شود میمعرض پرخاشگری قرار می

باعث می والدین به خصوص مادر  باالی اضطراب  شیوهسطوح  از  به استفاده  بیشتری  تا آنها گرایش  ناپذیر شود  انعطاف    ،های 
بیشتر را منجر  سختگیرانه و تهدیدآمیز والدگری داشته باشند و این هم تاثیر منفی در رشد کودک گذاشته و رفتارهای مخرب 

رسد در دوران شیوع ویروس کرونا نیز اضطراب باالی مادران از ترس ابتال خود و فرزندانشان به  میبر این اساس به نظر .  می شود
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بیرون رفتن از منزل شده که این بیماری موجب اعمال و رفتارهای سختگیرانه ای نسبت به کودکان در زمینه رعایت بهداشت و 

 .  (17)در کودک شود تواند در پیدایش رفتار های مقابله ای و لجبازیاین امر می

 

 نتیجه گیری 
بیماری کوید نوجوانان بود  در19هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانشناختی  پژوهش های   .بین کودکان و  بررسی 

 متشکل  فاجعه  یک  زیرا  شود  گرفته نظر در  فاجعه  یک  مانند است ممکن  نوظهور گیر همه  بیماری  یک پیشین نشان می دهد که
غیرطبیعی ویژگی  از   پشتیبانی  و دولت ،جامعه تغییر  باعث  و  است آن به  پاسخگویی برای  عادی ظرفیت  از بیش که  است  های 

 ممکن امکانات  و کارگیری منابع به وجود با  شرایط این در.  (18)گذارد  می  تأثیر جامعه ثبات بر  و  شود  می وزیرساختی  فردی

 است  مشهود زمانی این مسایل  .نیاید بعمل جلوگیری  ،بیماری اپیدمی  تاثیرات از  و نشود  فراهم کافی پشتیبانی چنان هم  است
  پدیدار  جدید  اندازهای چشم  و از مشکالت برخی و رسند  می حداکثر به  نوجوانان  و  کودکان  روانی  روحی  مسائل  از بسیاری که

با شیوع بیماری کوید    گوناگون تحقیقات  .(19) شوند می   نوجوانان  و  کودکان  تقریبا ،و به دنبال ان دوران قرنطینه19نشان داد 

باالیی ،رشد  مراحل  تمام در  بررسی  .(3، 7،  15، 6)اند  داده  نشان  را  سانحه  از پس استرس عالئم و  اضطراب  ،افسردگی از  میزان 

 است ممکن ،اجتماعی  گذاری  فاصله اقدامات  شدت و  اپیدمی شروع ابتدای  از  گذشت زمان  به دنبال  که بود  این از  حاکی  مطالعات
 و  جمعی  استرس  اثرات  از  حاکی که .دهد نشان  سنی  مختلف  های  گروه  در  را متنوعی  و  متفاوت  روانشناختی اثرات پیامدهای

 شرایط تأثیر تحت  کودکان  که  نکته  این  گرفتن نظر  در  با  مسایل  این  .باشد  می19-  کویید  اپیدمی  برابر در حساسیت فردی افزایش

و  احتمالی  تاثیرات  برسی  اهمیت ،دارند قرار  والدین روانی  های آسیب و  مالی  امور درگیری ،خانواده  در استرس  از جمله ،خانواده
طبق تحقیقات میانگین شاخص استرس پس از سانحه در کودکان قرنطینه   .(4)نماید می تر  پررنگ را مسئله این تر دقیق درک

 اپیدمی  شروع ابتدای از  زمان  گذشت  دنبال  به  که  بود این  از حاکی  مطالعات  بررسی  .(3شده چهار برابر کودکان غیر قرنطینه است)

  مختلف  های  گروه  در  را متنوعی  و  متفاوت  اثرات  روانشناختی پیامدهای  است  ممکن  ،گذاری اجتماعی فاصله  اقدامات شدت  و

  با مسایل  این  .میباشد19-  کویید  اپیدمی برابر در  فردی حساسیت افزایش  و جمعی استرس  اثرات حاکی از که .دهد  نشان سنی
 های  آسیب  و مالی  امور  درگیری  ،خانواده در  استرس جمله  از  ،خانواده  شرایط  تأثیر  تحت کودکان که این نکته  گرفتن نظر  در

همچنین ابوالمعالی    .(4)نماید  می  تر  پررنگ را  مسئله این  تر دقیق  درک و  احتمالی تاثیرات  برسی اهمیت ،دارند  والدین قرار روانی

 ،ت روانشناختی مانند اضطرابالدر بعد فردی مشک ،آموزان در نتیجه بیماری کرونا و قرنطینه دانش ( نشان داد که11الحسینی)
در بعد    .ندا احساس تنهایی و بی حوصلگی را تجربه کرده ،خشم ،ترس  ،ناکامی  ،استرس  ،استرس پس از آسیب  اللاخت  ،افسردگی

حمایتهای   ،محدودیت ارتباطی با دوستان و معلمان  ،تی مانند مشکل در ارتباط با اعضاء خانوادهالآموزان با مشک دانش ،بین فردی

مانند حضور شناختی و اجتماعی ضعیف    ،یالتدر بعد آموزشی مشک .ده انکردکاهش درآمد خانواده را تجربه   ،اجتماعی ناکافی

در فرآیند آموزش آن  دانش بار شناختی  ،نالیآموزان  در مدیریت زمانکالمش  ،ضعف انگیزه  ،افزایش  نگرانی از ارزشیابی   ،تی  و 
نشان می دهد که:کودکان به بیماری کوو. شناسایی شد پزشکی  به بزرگساالن به   ،19ید به طور کلی اگرچه تحقیقات  نسبت 

و همانطور که پژوهش .  لحاظ جسمانی حساسیت کمتری دارند اما آنها به لحاظ روانی و اجتماعی از بزرگساالن آسیب پدیر ترند

تغییر در ساعت و عادات غذایی و خواب احتماال سبک ، قرنطینه و کاهش فعالیت در فضای باز ،( نشان داد7چوبداری و همکاران)
بالقوه باعث افزایش یکنواختی. معمول کودکان و نوجوانان را تغییر می دهد زندگی به طور  ناراحتی و  ،نا شکیبایی  ،پریشانی  ،و 

 . تظاهرات عصبی و روانی گوناگون می شود

 نیازهای  به  رسیدگی  که است  ضروری  ،19-کوید گیری همه روانی  فشار  برابر در پذیری این قشر  آسیب  به توجه  با  بنا براین

بحران های سالمت و ایام .  بگیرد  قرار  توجه  مورد  پیش  از بیش  ،نوجوانان  و کودکان  روانشناختی شود که در  پیشنهاد می  لذا 
شودقرنطینه برنامه آموزش مهارت نوجوانان داده  به کودکان و  همچنین  .های حل مسئله و آموزش تاب آوری توسط مشاوران 

های ارتباطی موثر تر و راهبرد های حل تعارض برای جلوگیری زش خانواده ها در جهت به کارگیری مهارتبرنامه هایی جهت آمو

 . بین نوجوانان و والدین اتخاذ شوداز اختالف  
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