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أي أسباب إلكتئابهم مع النمط الجديد للحياة؟
املقارنة اإلجتماعية تجعل األوالد ُتعساء

فرضت الحياة ما بعد انتشار وباء كورونا منطا جديدا عىل االطفال واملراهقني اخرجهم من عاملهم الخاص، وزاد من نسبة 
اكتئابهم. لتعويض ما خرسوه من متعة اللقاء املبارش برفاقهم، لجأوا اىل وسائل التواصل االجتامعي بحثا عن عامل جديد، فازداد 

اكتئابهم بوضع انفسهم يف مقارنة اجتامعية بني ما ميلكونه وما يرونه عرب االنرتنت

االستاذة املحارضة يف الجامعة اللبنانية املعالجة النفسية الدكتورة مرياي فرنسيس. 

حزين  جيل  هو  ميديا"  "السوشال  جيل 
النفس.  علم  يف  االختصاصيون  يصفه  كام 
واملراهقني  االطفال  عامل  من  بعيد  عامل 
تفوق  اشياء  من  يقدمه  مبا  جذبهم 
الطفولية  اهتامماتهم  فتبدلت  خيالهم، 
خصوصياتهم  من  الكثري  فقدانهم  بعد 
فرضه  الذي  الواقع  تلبية لرشوط  السابقة 
كاطفال  انهم  علام  كورونا.  وباء  انتشار 
وكمراهقني، باتوا عرضة لالصابة باالكتئاب 
حياتهم  يف  تحدث  التي  التحوالت  بسبب 

فجأة.
كل املسألة يف االنفتاح الواسع عىل وسائل 
حزن  من  زاد  الذي  االجتامعي  التواصل 
االطفال واملراهقني خالل بحثهم عن فرح 
العزلة  زمن  يف  لكن  الواقع.  يف  مفقود 
اصابة  االهل  يكتشف  كيف  االجتامعية، 

اوالدهم باالكتئاب؟
يف حوار مع "االمن العام"، تتوقف االستاذة 
املعالجة  اللبنانية  الجامعة  يف  املحارضة 
عند  فرنسيس  مرياي  الدكتورة  النفسية 
تفاصيل هذه املشكلة، اسبابها ومؤرشاتها، 

ومباذا تنصح االهل.

ادى  الذي  للحياة  الجديد  النمط  مع   ■
عاملهم  من  واملراهقني  االطفال  خروج  اىل 
الخاص بسبب انتشار وباء كورونا ازدادت 
نسبة اصابتهم باالكتئاب، علام انهم كجيل 
كام  حزينا  جيال  يعتربون  ميديا  السوشال 
النفس،  علم  يف  االختصاصيون  يصفهم 
اوالدهم  اصابة  االهل  يكتشف  كيف 
يرغبون  الذين  طباع  من  بعيدا  باالكتئاب 

يف االنزواء؟ 
□ حزن االطفال يف بعض االحيان ال يعترب 
اكتئابا حتى وان عرّبوا عنه بالبكاء واالنزواء 

الوقت. كذلك االنتباه اىل قدرة االنجذاب 
ما  االخر، هل هناك  مع  وتفاعلهم  لديهم 
يستمتعون به ام ال مقارنة بايام مضت؟ يف 
حال شعروا ان اوالدهم فقدوا هذه امليزة، 

هذا يعني بداية دخولهم يف االكتئاب.

اصابة  عىل  الورايث  العامل  يؤثر  هل   ■
االوالد باالكتئاب؟

عصبية  امراض  وجود  حال  يف  طبعا.   □
اكرث  الطفل  سيكون  العائلة،  يف  مزمنة 
باطفال  مقارنة  باالكتئاب  لالصابة  عرضة 
اخرين. ليس من الرضوري ان تكون الجهة 
االقارب.  احد  بل  االب،  او  االم  هذه هي 
من  املطلوب  بالذات،  املشكلة  هذه  يف 
يحصل  طارىء  ألي  بشدة  املراقبة  االهل 
الخضوع  بعد  لكن  اوالدهم.  سلوكيات  يف 
متاما  معه،  والتكيف  به  بالقبول  للعالج 
منهم،  االطفال  خصوصا  السكري  كمرىض 
بفرح  حياتهم  االوالد  هؤالء  سيواصل 
مع  املناسب  للعالج  يخضعون  داموا  ما 

بحالتهم. املتخصص  الطبيب 

الصعوبات  هي  ما  نفسيني  كمعالجني   ■
هذه  مثل  يف  االوالد  مع  تواجهونها  التي 

الحاالت؟
الصحية  للمشكلة  الخاطىء  التشخيص   □
التي يعاين منها بعض االطفال قبل وصولهم 
املعالجني  او  النفسيني  االطباء  عيادات  اىل 
به.  يف مشكلة  ما نصطدم  النفسيني هذا 
اعراضها  تتشابه  التي  الحركة  يف  االفراط 
منهم،  البعض  عند  االكتئاب  اعراض  مع 
يضيع االهل يف هذه الحالة اعتقادا منهم 
ال  الحركة  يف  افراط  من  يعاين  الطفل  بأن 
يعرض  الخاطىء  التشخيص  االكتئاب.  من 

االهل  عىل  مؤرشات  مثة  الوقت.  لبعض 
ال  وملدة شهر  اسابيع،  مدى  مراقبتها عىل 
االنسان فجأة  به  االكتئاب ال يصاب  اكرث. 
تدريجا  نحوه  يتجه  بل  كان،  عمر  اي  يف 
الحزن  يف  فيغرق  ارادي  ال  بشكل  احيانا، 
لها  ويستجيب  الداخلية  مليوله  ويستسلم 
رؤية  يف  اكتئابه،  بدايات  يف  رغبته  بعدم 
فينسحب  االصدقاء.  وال  االهل  ال  احد، 
االمتناع عن  الحياة تدريجا من خالل  من 
معتادا  كان  التي  اليومية  بوظائفه  القيام 
اهامله  منها  حياته،  ثابت يف  عليها كيشء 
ملزاولة عمله. من اهم املؤرشات التي تدل 
باالكتئاب،  واملراهقني  االطفال  اصابة  اىل 
فقدانهم الشغف بأمور كانوا يقومون بها 
بشغف يف السابق، فينكفئون عن مامرسة 
القراءة  او  الفنية  او  الرياضية  نشاطاتهم 
كيل،  بشكل  اهتامماتهم  فتتبدل  مثال، 
االخرين  مع  التواصل  مسألة  يف  خصوصا 
رفاقهم  او  االقارب  او  االهل  مع  كان  ان 
السبب  االجتامعي.  التواصل  وسائل  عرب 
يكمن يف فقدانهم الشعور مبلذات الحياة، 
وعىل  االكل  عىل  لديهم  الشهية  فترتاجع 
التلفزيون  كمشاهدة  ايضا  اخرى  مسائل 
التي كان يتمتع  مثال، او مامرسة االلعاب 
عرب  االفالم  متابعة  او  قبل  من  الطفل  بها 
وصامتا  ومنزويا  حزينا  فرناه  االنرتنت، 
فرحهم  االخرين  يشارك  ال  الوقت  طوال 
النه ال يشعر مبا يشعرون به بعد فقدانه 
به  يحوط  ما  كل  فرأى  التذوق،  متعة 
االهل  عىل  التي  املؤرشات  من  سوداويا. 
النوم  ساعات  معدل  هو  اليها  التنبه 
ارق  ناحيتني،  من  وذلك  اوالدهم  لدى 
مطوال  املراهقني  نوم  او  ليال  االطفال 
طوال  مخدرون  وكأنهم  متواصل  وبشكل 

مالئم  وغري  صحي  غري  لعالج  الطفل 
مل  كونه  فتتفاقم مشكلته  الخاص،  لوضعه 
يتلق عالجه املناسب يف الوقت املناسب. 

■ اي نصائح تقدم لالهل الستيعاب هذه 
املشكلة وعدم تفاقمها؟

التي   املؤرشات  لكل  الشديدة  املراقبة   □
ما  يف  حتى  اوالدهم  سلوكيات  تكشفها 

دامئا،  يفرس،  ال  الذي  انزوائهم  يخص 
منهم  البعض  ألن  باالكتئاب،  اصابتهم 
ملامرسة  بنفسه  االنفراد  عىل  يحرص 
هواياته او للتواصل مع رفاقه عرب وسائل 
يخلق  الذي  االمر  االجتامعي،  التواصل 
يف  خصوصا  خطأ،  وهذا  االهل  عند  توترا 
تحولت  حيث  كورونا  وباء  انتشار  زمن 
السوشال ميديا اىل باب فرج لالوالد. كلنا 
يف  اغنيات  من  البعض  قدمه  ما  شاهدنا 
فرحهم  عكس  بشكل  االجتامعية  العزلة 
باب  من  وذلك  الصعب  الواقع  رغم 
التحدي طبعا. الطفل، عادة، يجد مخارج 
لالبتعاد  احيانا  االنزواء  اىل  فليجأ  لنفسه 
عامال  كانت  ميديا  السوشال  يزعجه.  مام 
املدرسة،  رفاق  ابتعادهم من  بعد  ايجابيا 
فانفتحوا عىل رفاق جدد عرب االنرتنت مام 
خفف من شعورهم بالوحدة. هذا جانب 
عىل  اوالدهم  تشجيع  االهل  عىل  ايجايب 
متابعته. مسألة التواصل مع االخر، ايا كان 
من  واملراهق  الطفل  تحمي  االخر،  هذا 
احيانا  تؤدي  قد  التي  العزلة  نحو  االتجاه 
كثرية اىل االكتئاب يف حال طالت املدة من 
فمن  نفسيا.  يشغلهم  بديل  ايجاد  دون 
الغري  مع  التواصل  يعترب  العلمية  الناحية 
رياضة ذهنية تحفز منطقة يف العقل تكون 
املنطويني  االشخاص  لدى  بامليتة  اشبه 
فنزويال،  سجون  احد  يف  انفسهم.  عىل 
سجناء  عىل  علمية  اختبارات   اجريت 
فور  للرأس  شعاعية  صورة  اجراء  عرب 
ما  تطور  مراقبة  بهدف  السجن  دخولهم 
لجلسات  خضوعهم  بعد  لهم  يحصل  قد 
عالجية من خالل االنضامم اىل مجموعات، 
حياته  عن  سجني  كل  فيها  يتحدث 
التي اوصلته اىل  الظروف  الشخصية وعن 
االنحراف. بعد االنتهاء من املدة املحددة 
الشعاعية  الصورة  اجريت  االختبار  لهذا 
التي  العقل  يف  املنطقة  ان  فتبني  ذاتها، 
كانت اشبه بامليتة قد منت وبدأت تعمل 
الذي  التحفيز  خالل  من  جيد  بشكل 
التواصل  اسلوب  اتباع   عرب  عليها  مورس 
كان  الذي  االعتقاد  الغى  ما  االخرين،  مع 
ال  املنحرف  ان  ومفاده  قبل  من  سائدا 

يتغري وال يتطور ذهنيا.

تربية
دنيز مشنتف

من املمكن ان يصاب االوالد باالكتئاب وراثيا.

نصطدم بمشكلة 
التشخيص الخاطىء للطفل 

قبل وصوله الى عيادتنا

denise.mechantaf@gmail.com
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■ اىل اي مرجعية يلجأ االهل يف هذه 
املشكلة؟ 

□ بعد التأكد من وجود كل املؤرشات التي 
وجمعها  بدقة  وتحديدها  سابقا  ذكرتها 
مع بعضها البعض، عليهم استشارة طبيب 
االمر  وهو  االطفال،  مبعالجة  خاص  نفيس 
ما  العيادي.  عملنا  يف  عليه  نشدد  الذي 
باختصاصاتها  العامة  الصحة  عىل  ينطبق 
املتشعبة ينطبق ايضا عىل الصحة النفسية. 
االمهات  بعض  لجوء  يف  هي  هنا  املشكلة 
ملعالجة  الخاص  طبيبهن  استشارة  اىل 
دور  يكمن  مؤسف.  وهذا  اوالدهن، 
االطفال  مبعالجة  الخاص  النفيس  الطبيب 
لحالة  ودقيق  صحيح  بتشخيص  القيام  يف 
النهام  نفيس  معالج  مع  بالتعاون  الطفل، 
املسؤولية.  هذه  ويتقاسامن  معا  يعمالن 
حالة  تحديد  يستطيع  النفيس  فاملعالج 
الطفل من ناحية حاجته اىل عالج باالدوية 
النفيس  الطبيب  اىل  تحويله  ليتم  ال،  ام 
الخاص به ملتابعة وضعه. علام ان يف كثري 
املعالج  عند  املشكلة  تنتهي  االحيان  من 

النفيس.

من  ميديا"  "السوشال  جعلت  كيف   ■
يصفه  كام  حزينا  جيال  الجديد  الجيل 

االختصاصيون يف علم النفس؟

يعيشها  التي  االجتامعية  املقارنة   □
خالل  من  نفسه  مع  املراهق  او  الطفل 
عامل  عىل  منهام  واحد  كل  انفتاح 
صور  من  يقدمه  وما  ميديا"  "السوشال 
رائعة عن عوامل مذهلة مل يروها من قبل 
او عن اشخاص فرحني دوما او عن امكنة 
احساسهم  وراء  الطفويل  خيالهم  تجذب 
بالتعاسة، بسبب املقارنة بني ما ميلكونه 
تقدم  التي  الوسائل  يرونه عرب هذه  وما 
بهدف  الخيال  تفوق  اشياء  كثرية  احيانا 
جذب املتابعني لها. فهذه هي الغاية من 
انتشارها الواسع. اضافة اىل هذا الجانب 
االجتامعي  التواصل  وسائل  تقدم  مل 
ما  يف  املراهقني  حاجات  تلبي  اشياء 
يتعلق بفهم مشاعرهم كمشكلة اساسية 
العمرية.  املرحلة  هذه  يف  منها  يعانون 
لذا كان الرتكيز يف هذه الوسائل عىل كل 

االنزواء مخرج يلجأ اليه الطفل لالبتعاد عام يزعجه.

يف  ال  واملظهر  الشكل   يف  جميل  هو  ما 
الجوهر. من املمكن اال تبقى مسألة فهم 
يف  اساسية  مشكلة  مشاعرهم  املراهقني 
مكرتثا  العائيل  محيطهم  كان  لو  حياتهم 
بها. السبب هو االسلوب الرتبوي الذي ال 
االوالد  عند  املشاعر  اهمية  عند  يتوقف 
االهل:  من  محدد  بكالم  عنها  والسؤال 
مباذا تشعر؟ فيام املطروح دامئا هو مباذا 
القاموس  يف  للمشاعر  قيمة  ال  تفكر؟ 
حساب  الف  يحسب  الذي  الرتبوي 
الطفل  السائدة.  االجتامعية  للمفاهيم 
بيئة  العيش يف  اىل  املراهق يف حاجة  او 
اجواء  خلق  عىل  تحرص  لهام  متفهمة 
التحفيز  فيها  يكون  البيت  يف  مسلية 
عىل الفرح وحب الحياة. اهمية االحاطة 
املراهقة،  سن  يف  خصوصا  العاطفية، 
مواجهة  قبل  ما  الداخيل  للتحصني  هي 
واحرتام  بالنفس  الثقة  لتعزيز  املجتمع، 
املراهق.  صورة  مستوى  ورفع  الذات 
اوالدهم  نظرة  اىل  التنبه  االهل  عىل 
الصورة  هذه  كانت  السيام  ذواتهم  اىل 

مشوهة يف اعامقهم.

عىل  الطفل  تدريب  نستطيع  هل   ■
الفرح؟

ابعاده  رشط  بنفسه  فرحه  سيكتشف   □
من التخريب االجتامعي. ساقدم مثاال عىل 
ما اقول، هناك العاب كثرية من البالستيك 
باهظة  بامثان  الصيدليات  يف  تباع  لالطفال 
يحرص االهل عىل رشائها الطفالهم للتسلية 
له  وقدمنا  مع طفل  باختبار  قمنا  اذا  بها. 
لعبة من البالستيك يف مقابل تقديم اغراض 
ان  عىل  والدته  تستعملها  التي  املطبخ 
ما هو  اىل  الطفل  بينهام، سينجذب  يختار 
اليومية  حقيقي وطبيعي كجزء من حياته 
الباهظة  البالستيك  العاب  يختار  ولن 
لوحده،  يفرح  كيف  يعرف  الطفل  الثمن. 
بالخرطشة  لوحده  يرسم  لوحده،  يغني 
يصبح  ان  قبل  لكن  لوحده  يرقص  بداية، 
له  املحددة  املقاييس  وفق  اجتامعيا  فردا 
التي  والبعيدة  القريبة  وبيئته  من محيطه 
فيبتعد  لها  مطواعا  يكون  ان  عليه  تفرض 

من االصغاء اىل مشاعره.

من مؤشرات االكتئاب 
فقدان االوالد شغفهم 

بملذات الحياة


