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إغالق املدارس بسبب كورونا زاد حاالت اإلكتئاب
وغياب النشاطات الالصف ّية لم يساعد على املعالجة

ضغوط اضافية .فالهدف االسايس منها هو
مساعدة الطالب عىل االسرتخاء ،والتخلص من
التعب ومن االفكار السلبية لرؤية االمور بشكل
اوضح .االوالد عموما يشعرون بحاجة دامئة اىل
وجود تحد ما يف حياتهم ،وهذا ما فقدوه خالل
العزلة الطويلة التي تعرضوا لها .فحتى تحدي
النجاح يف نهاية العام الدرايس مل يضطروا هذه
السنة اىل مواجهته ،ما جعل معظمهم يشعرون
بغياب اي نوع من التحدي.

ادى االغالق املستمر للمدارس للعام الثاين عىل التوايل بسبب جائحة كورونا اىل فصل التالمذة والطالب عن اصدقائهم
ومجتمعهم ،ما ترك تأثريا سلبيا عىل صحتهم الجسدية والنفسية التي تخضع ايضا لضغوط اقتصادية ومعيشية ووجودية،
فاقمها انفجار املرفأ وما نجم عنه من شعور بالخوف عىل الوجود لدى اللبنانيني بكل فئاتهم واعامرهم

مع استئناف العام الدرايس من خالل تقنية
التعلم من بعد ،كان من الطبيعي ان تغيب
معظم االنشطة الالصفية التي تقوم املدرسة
بتنظيمها واالرشاف عليها ،كالرياضة واملوسيقى
واالنشطة االجتامعية والثقافية والكشفية .هذه
النشاطات التي تشكل متنفسا اساسيا للطالب،
تهدف اىل صقل مهاراتهم ومساعدتهم عىل
استكامل منوهم الفكري والجسدي واالجتامعي
بالتكامل مع تطورهم العلمي.
لكن اذا ما نظرنا اىل الرتبية كأداة لتعديل سلوك
الفرد ومنط تفكريه ليتكيف تلقائيا مع ذاته
وبيئته ،فاننا نرى ان التعليم عموما والتعليم
الصفي بصفة خاصة ،يحتاجان اىل اتباع وسائل
جديدة للمحافظة عىل نوعيته وزيادة فاعليته
ملساعدة الطالب يف هذه الظروف االستثنائية
التي تظهر فيها الحاجة اىل النشاطات الالصفية
اكرث من اي وقت مىض.
غياب هذه النشاطات زاد من العزلة االجتامعية
القرسية التي فرضتها الظروف الصحية
واالجتامعية واالمنية التي يعيشها لبنان ،ما
ادى اىل انعكاسات شديدة السلبية عىل الصحة
العقلية والنفسية لالوالد .هذا امر ،وان مل يظهر
بشكل واضح ومبارش يف الوقت الراهن ،اال ان
املستقبل سيكون كفيال باظهاره.
غياب االنشطة الالصفية حرم الطالب االستفادة
من خربات عدة تساعدهم عىل تنمية جوانب
مهمة يف شخصيتهم الرتبوية واالجتامعية
والعقلية واالنفعالية والجسدية وحتى اللغوية.
لذا من الرضوري ان نبحث عن نشاطات بديلة
يختارها الطالب بنفسه وميارسها بدافع ذايت
لتتناسب مع ميوله وحاجاته البدنية والعقلية
والنفسية واالجتامعية ،وتساعده ايجابا يف
تحصيله.
"االمن العام" التقت االختصاصية يف علم النفس

العيادي واملعالجة النفسية يف مستشفى اوتيل
ديو نادين معلوف ،واطلعت منها عىل ما يعاين
منه الطالب نفسيا يف ظل العواقب املرتتبة
من جائحة كورونا واالوضاع السائدة حاليا يف
البالد ،يف ظل غياب شبه تام ألي نشاطات قد
تساعدهم عىل تجاوز هذه املرحلة الصعبة.
■ ما هو دور االهل واملنشط يف نجاح تخطي
التلميذ هذا االمر؟
□ يجب ان يتكامل دور البيت واملنشط ،اذ عىل
االهل االطالع عىل انشطة ابنائهم وتشجيعهم،
اما املنشط فمطلوب منه الوعي واالدراك
الحاسيس ونفسية كل تلميذ واعتامد وسائل
تساعده عىل التبسيط وتثري اهتاممه وتجذبه.
■ اىل اي مدى تعترب االنشطة الالصفية رضورية
يف هذه املرحلة؟
□ من املهم جدا القيام بهذه النشاطات رشط
ان يقوم الطالب باختيارها بنفسه وان تكون
موزعة بني نشاطات فردية واخرى جامعية ،كام
يستحسن اذا امكن ان يتابع الطالب ما كان
قد بدأه قبل الجائحة الن االستمرارية تعطيه
نوعا من االطمئنان واالمان .لذا ،يجب البحث
عن طرق مختلفة تؤمن هذه االستمرارية
بشكل يتناسب مع الحظر املفروض .فام خربه
الطالب من توقف قرسي لهذه النشاطات
بشكل مفاجئ يف املرحلة االوىل من تفيش
الفريوس ،اثر سلبا عىل استقرارهم النفيس.
حاليا ،يجب مساعدة اوالدنا عىل اتباع منط
حياة جديد يساعدهم عىل التأقلم مع واقعنا
الراهن ،فحتى عملية املكوث يف املنزل يجب ان
تكون منظمة وان تخضع لربنامج زمني يومي
محدد يتم التزامه .كذلك علينا ان نساعدهم
عىل ايجاد بيئة معينة ،وقد تكون يف الهواء

الطلق ليتمكنوا من مزاولة نشاطاتهم مبفردهم
او مع عدد محدد من اصدقائهم من دون ان
نرغمهم عىل القيام بذلك فيبدو االمر بالنسبة
اليهم وكأنه مجرد عقاب .ان اسلوب مقاربة
هذا املوضوع مهم جدا.
■ تشري الدراسات اىل ارتفاع مستوى االكتئاب
لدى االوالد والشباب يف ظل الجائحة؟
□ صحيح ،يف لبنان ال تقترص اسباب االكتئاب
عىل الجائحة فقط ،فهناك العديد من العوامل
الضاغطة التي ساهمت يف ارتفاع منسوب
االكتئاب لدى الشباب ،وتجلت اعراضه لدى
العديدين منهم بجنوحهم نحو االمتناع عن
الطعام ،وخاصة لدى الفئات العمرية التي
ترتاوح بني  12و 18عاما ،وقد تزامن ذلك مع
نوع من  ،Anorexie Mentaleمتثل بفقدان
الشهية وفقدان الوزن .لقد طلبنا من االهل
التنبه اىل هذا املوضوع ملا ميكن ان ترتتب عنه
من عواقب خطرية يف املستقبل .اوالدنا اليوم
يشعرون بثقل االعباء امللقاة عىل عاتق اهلهم
من جراء االزمة املعيشية ،وهم يتخوفون
من فقدانهم ملصدر رزقهم بعد ان خرسوا
مدخراتهم يف املصارف .ففي بعض االحيان،
يتحدث االهل بشكل عفوي عن كل هذه
املشاكل امام اوالدهم ،ما خلق لديهم حاال من
عدم االمان واالستقرار وفاقم رغبة عدد كبري
منهم بالهجرة ،يف حني دفعت االسباب نفسها
اىل جانب الخوف الجسدي عىل اهلهم ،بعض
الطالب اىل العدول جذريا عن فكرة استكامل
الدراسة يف الخارج .كل هذا الواقع و ّلد لديهم
شعورا حادا باالكتئاب.
■ ما هي السبل للحد من هذا االمر السيام ان
ال حل يلوح يف االفق؟

املعالجة النفسية العيادية نادين معلوف.

□ السبيل االمثل هو وضع برنامج لنشاطات
يومية متنوعة والتزام تنفيذه ،عىل ان يتوزع
ما بني الدرس ومشاهدة التلفزيون وااللعاب
االلكرتونية والقيام بنشاطات منفردة او
جامعية يف الطبيعة اذا امكن .كام ان قيام
االهل بنشاطات مشرتكة مع اوالدهم امر يف
غاية االهمية ،فالرتابط العائيل يلعب دورا
محوريا يف املحافظة عىل قوة كل فرد من افراد
العائلة ومتاسكه .من االمور التي يجب التنبه
لها ايضا هي مشاهدة التلفزيون لفرتات طويلة
االمر الذي يسفر عن اكتئاب عىل املدى البعيد،
لذا انصح االهل واالوالد اىل التنبه لهذا االمر،
وكذلك بالنسبة اىل املتابعة اليومية املستمرة

لالخبار عرب مواقع التواصل االجتامعي التي
تجعلنا يف كثري من االحيان مدمنني عليها .لذا
يجب ان احدد بنفيس كيف ومتى ساطلع عىل
االخبار ،ال ان اسمح لذلك بأن يحصل يف كل
زمان ومكان.
■ ما هي النشاطات الالصفية التي ميكن القيام
بها عرب االنرتنت؟
□ معظم النشاطات الفنية والثقافية والحرفية
وبعض العاب ومسابقات املعرفة وهي يجب
ان ال تكون خاضعة لعالمات يضعها االساتذة
بحيث يتمكن الطالب من التعاطي معها
بشكل سلس من دون ان ترتب عليه اي

النشاطات الالصفيّة
جزء من املنهج التربوي
واكبت املنهجية الجديدة يف لبنان ،التي بدأ العمل فيها عام  ،1997النظريات الرتبوية
الحديثة ،سواء يف النظرة اىل املتعلم واعتباره مركز االهتامم او يف الرتكيز عىل تنويع طرق
التعليم ،االمر الذي جعل النشاطات املدرسية عموما والنشاطات الالصفية خصوصا،
جزءا من العملية التعليمية .كذلك ميكن اعتبارها جزءا مكمال للمنهج املدريس ورضورة
من رضورات العملية الرتبوية التي تضمنت مواد تعليمية جديدة ،منها :فنون ،ثقافة،
اقتصاد ،تكنولوجيا ،رياضة ،بيئة وصحة.

■ ما هو دور االهل واملدرسة لتعويض الطالب
والتالمذة؟
□ ما قام به عدد كبري من املدارس مع بداية
العام الدرايس كان مهام جدا ،اذ طلبت من
التالمذة التحدث عام مروا به يف االشهر املاضية،
السيام انفجار املرفأ وتداعياته حيث شعر كل
واحد منهم انه واجه مع افراد عائلته موتا محتام.
كام ان الصورة السوداوية التي يتشح بها لبنان
اليوم ال تساعدهم ابدا عىل تجاوز ما يشعرون
به .كذلك عىل االهل قدر املستطاع ان ال يدعوا
القلق الذي يشعرون به يترسب اىل اوالدهم،
اكان بالنسبة اىل الوضع العام يف البالد ام بالنسبة
اىل االحتياطات الواجب اتخاذها ملواجهة كوفيد
  .19ما منر به يف هذه الفرتة الحرجة ،يدفعنااىل الخوف عىل مستقبل جيل بكامله ،وما ال نراه
اليوم سنلمسها يف املستقبل وقد بدأت عالماته
بالظهور عليهم ،اذ نرى ان معظمهم بات يشعر
بالتعاسة والحزن تتنازعهم فكرة الهجرة او البقاء،
وهذا ما يشكل ضياعا لجيل كامل.
■ كيف انعكس القلق عىل صحتهم الجسدية؟
□ القلق عىل املستقبل ظهر لدى التالمذة
والطالب يف بعض االحيان بشكل اعراض
صحية ،كاالسهال والتقيؤ وارتفاع الحرارة وقلة
النوم والقلق واالمتناع من الطعام او االكثار منه
ونوبات بكاء والعزلة واالضطرابات النفسية.
فمنذ ترشين االول املايض وهم يرزحون
تحت ضغط رهيب سنلمس نتائجه السلبية
يف املستقبل ،تبعته جائحة كورونا وانفجار
املرفأ .كل ذلك ايقظ لدى اللبنانيني كافة ردود
فعل كانوا يقومون بها ابان الحرب وظنوا انهم
تخلصوا منها ،فيام تبني لهم انها كانت نامئة يف
داخلهم عىل مدى سنوات.

89

