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إعداد : د.عمر مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

النفس المطمئنة

العوامل الوراثية هي املتهم األول 
وراء الصلع عند الرجال، باإلضافة 
بالتغذية  تتعلق  أخرى  ألسباب 
الفيتامينات، لكن علماء في  ونقص 
الصلع  بني  ربطوا  الجنوبية  كوريا 
العالقة  فما  العمل،  فترات  وطول 

بني األمرين؟
دائم  بحث  حالة  في  العلماء 
العالج  وطرق  الصلع  أسباب  عن 
معظم  رجع 

ُ
ت اآلن  وحتى  املختلفة، 

الرجال  عند  الصلع  الدراسات، 
في  باحثني  لكن  الوراثية،  للعوامل 
صلع  بني  ربطوا  الجنوبية  كوريا 

الرجال وزيادة ساعات العمل.
“تي  موقع  نشرها  التي  الدراسة 
الفترة  في  تمت  األملاني،  أونالين” 
وشملت   2017 و   2013 عامي  بني 
جرى  رجل،  ألف   13 من  أكثر 
مجموعات،  ثالث  في  تقسيمهم 

املجموعة األولى لرجال يعملون ملدة 
 52 والثانية  األسبوع  في  ساعة   40

ساعة والثالثة أكثر من 52 ساعة.
نسبة  في  زيادة  العلماء  ورصد   
عدد  زاد  كلما  للصلع،  التعرض 
ساعات العمل، وأرجعوا السبب إلى 

الجسم  يفرزها  التي  الهرمونات 
العصبي،  للضغط  التعرض  نتيجة 
الناتج عن طول ساعات العمل وقلة 

الوقت املتاح للراحة.
الدراسة  هذه  نتائج  تتناغم 
تأثير  أظهرت  ثابتة  دراسات  مع 

الضغط العصبي على جهاز املناعة 
في  واإلسراع  الشعر  دورة  وعلى 
فيها  يعاود  ال  التي  املرحلة  دخول 

الشعر النمو بعد سقوطه.
الشعر  نمو  إن  العلماء  ويقول 
تبدأ  رئيسية،  مراحل  بثالث  يمر 
الشعر  فيها  ينمو  التي  باملرحلة 
قبل  بسرعة  طوله  ويزيد  بكثافة 
التي  الثانية  للمرحلة  االنتقال 
قبل  الشعر  جذور  فيها  تنكمش 
يتراجع  التي  املرحلة  في  الدخول 
تؤدي  التي  البوصيالت  نشاط  فيها 
شعر  محله  ليحل  الشعر  لسقوط 
العصبي، وفقا  جديد. لكن الضغط 
للدراسة يؤثر على آلية هذه العملية 
الشعر  سقوط  زيادة  إلى  ويؤدي 
واإلسراع في الدخول للمرحلة التي 

ال ينمو فيها الشعر من جديد.

العمل لساعات طويلة قد 
يسرع من إصابتك بالصلع!

احذر

كيف يؤثر فريوس كورونا على حياة األطفال ومستقبلهم؟
زمننا  في  واملراهقون  األطفال  سيصف  هل 
الجيل  “أبناء  بأنهم  أنفسهم عندما يكبرون  الحالي 
الوباء  ذكرى  حياتهم  على  تخيم  الذين  الضائع” 

العاملي؟
عديدة  جوانب  على  بظالله  كورونا  وباء  ألقى  إذ 
إغالق  أبرزها  واملراهقني،  األطفال  حياة  من 
الوباء  فإن  اليونيسكو،  منظمة  وبحسب  املدارس. 
دولة   190 في  تلميذ  مليار   1.6 انقطاع  في  تسبب 
من  املئة  في   90 يمثل  وهذا  التعليم،  عن  اآلن  حتى 

أطفال العالم في سن املدارس.
إغالق  إسهام  مدى  حول  واسع  جدل  أثير  وقد 
كورونا  فيروس  أن  وبما  الوباء.  احتواء  في  املدارس 
فال  فقط،  أشهر  خمسة  منذ  إال  يظهر  لم  املستجد 
توجد أدلة قوية تثبت فعالية أي من التدابير التي تم 

اتخاذها للسيطرة عليه.
العامة  الصحة  إدارة  أرميتاج، من  ريتشارد  لكن 
هذه  إن  يقول  نوتنغهام،  بجامعة  األوبئة  وعلم 
إغالق  جدوى  حول  أثيرت  التي  العلمية  التساؤالت 
فتح  إلعادة  ذريعة  تتخذ  أن  ينبغي  ال  املدارس 
ليس دليال  األدلة  أن غياب  إذ  اآلوان،  املدارس قبل 

على انعدام الجدوى.
ومن املعروف أن مخاطر انتقال العدوى تزيد في 
األماكن املزدحمة واملغلقة، لكن رغم أن األطفال أقل 
عرضة لإلصابة باملرض الفتاك مقارنة باملدرسني 
في الفصول، يبدو أن الفيروس قد استحث استجابة 

مفرطة لدى عدد قليل من األطفال.
الفئات  بني  العدوى  نشر  في  األطفال  يسهم  وقد 
األكثر ضعفا في املجتمع، مثل أجدادهم، خاصة وأن 

األطفال قد ال يحرصون على النظافة الشخصية.
ولهذا، فأغلب الظن أن حياة معظم األطفال لن 
تعود لطبيعتها في األشهر القليلة املقبلة. وإضافة إلى 
النفسية  الضغوط  ستؤدي  الدراسة،  عن  االنقطاع 
إلى  الصحي،  الحجر  ظل  في  العزلة  تفرضها  التي 
والعاطفي  املعرفي  النمو  تأخر  مثل  جسيمة،  تبعات 
مرحلة  في  الضغوط  هذه  تزيد  وقد  واالجتماعي. 

املراهقة من مخاطر اإلصابة باألمراض النفسية.
ومن املتوقع أن يعمق الحجر الصحي أوجه انعدام 

وقد  العالم،  حول  واألغنياء  الفقراء  بني  املساواة 
تستمر تداعياته لسنوات. ويقول أرميتاج إن األطفال 
األقل حظا سيكونون األكثر تضررا من الوباء، ألنهم 
سيتأخرون دراسيا عن أقرانهم، ولن تمكنهم املوارد 
القليلة املتاحة لهم من مواكبة أقرانهم دراسيا بعد 

انحسار الوباء.
النكر،  فان  ويم  مثل  الخبراء،  بعض  ويصف 
بلجيكا،  في  لوفان  بجامعة  االجتماعي  األخصائي 

هذا الوضع بأنه “أزمة اجتماعية وشيكة”.

ديفيد روبسون
صحفي - بي بي سي
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تنشئة  على  يساعد  املنزل  في  كلب  وجود 
ويجعلهم  اجتماعية..  وأكثر   

ً
عدائية أقل  أطفال 

يتعاملون بصورة أفضل مع ضغوط الحياة.
الصغار  األطفال  أن  حديثة  دراسة  ذكرت 
كالًبا  تمتلك  أسر  كنف  في  يعيشون  الذين 
يتمتعون برفاهية اجتماعية وعاطفية أفضل من 

األطفال الذين ال تمتلك أسرهم كلًبا.
»أبحاث  دورية  نشرتها  التي  الدراسة  ووفق 
فإن   ،)Pediatric Research( األطفال«  طب 
األطفال الذين لديهم كلب يكونون قادرين بشكل 
أفضل على التعامل مع ضغوط الحياة الطبيعية 
 ،

ً
مستقبال املجتمع  في  أفضل  بشكل  واإلسهام 

للتعامل بصورة  ع بمشاعر أفضل تؤهلهم 
ُّ

والتمت
 مع املقربني.

ً
أكثر حميمية

بجامعة  الباحثني  من  فريق  واستخدم 
تضم  أسرة  لـ1646  بيانات  أستراليا«  »ويسترن 
وخمسة  عامني  بني  أعمارهم  تتراوح   

ً
أطفاال
أعوام.

السن  فروق  مراعاة  بعد   - الباحثون  ووجد 
ووقت  النوم  وعادات  البيولوجي  والجنس 
م 

ُّ
تعل ومستويات  الذكية  األجهزة  استخدام 

أسرهم  تمتلك  الذين  األطفال  أن   - الوالدين 
من  للمعاناة   ٪23 بنسبة   

ً
عرضة أقل  كالًبا 

مشكالت تتعلق بالعواطف، كما أنهم أفضل في 
ال  الذين  األطفال  من  االجتماعية  تفاعالتهم 

يمتلكون كلًبا.
 لالنخراط 

ً
كما كان هؤالء األطفال أقل عرضة

في سلوكيات معادية للمجتمع بنسبة 30٪، وأقل 
اآلخرين  األطفال  مع  التفاعل  ملشكالت  ا 

ً
ض تعرُّ

في  لالنخراط   
ً

عرضة أكثر  وكانوا   ،٪40 بنسبة 
بنسبة  أسرهم  مع  واملشاركة  التعاون  سلوكيات 

.٪34
في  نوعها  من  األولى  هي  الدراسة  تلك  عد 

ُ
وت

واملشاعر  الكالب  ملكية  بني  العالقة  في  النظر 
االجتماعية والعاطفية لدى األطفال في سن ما 
»هايلي  الدراسة  مؤلفة  قول  وفق  الدراسة،  قبل 

كريستيان«.
بعض  توفر  الكالب  تربية  أن  الباحثون  توقع 
الفوائد النفسية لألطفال الصغار، غير أن تلك 
الدراسة كشفت عن مفاجأة؛ إذ إن مجرد وجود 
واملشاعر  السلوكيات  من  ز 

ِّ
ُيعز العائلة  في  كلب 

اإليجابية لدى األطفال.
وتقول الدراسة إن انضمام الطفل إلى أسرته 
 على األقل في األسبوع في أثناء نزهة 

ً
 واحدة

ً
مرة

لتطوير   ٪36 بنسبة  ا 
ً

ض تعرُّ أقل  تجعلهم  الكلب 
 بأولئك 

ً
مشاعر عاطفية أو سلوكية سيئة، مقارنة

أقل  الكالب  نزهة  في  يشاركون  الذين  األطفال 
من مرة واحدة في األسبوع.

يلعبون  الذين  أن األطفال  إلى  النتائج  وتشير 
مع كلب العائلة ثالث مرات أو أكثر في األسبوع 
 بنسبة 74٪ لالنخراط في سلوكيات 

ً
أكثر عرضة

الذين  باألطفال   
ً

مقارنة األسرة،  مع  تعاونية 
ا. يلعبون مع الكالب أقل من ثالث مرات أسبوعّيً

الباحثون  إليها  توصل  التي  النتائج  وتشير 
األطفال  نمو  في  تفيد  قد  الكالب  ملكية  أن  إلى 
ذلك  أن  الدراسة  و 

ُّ
معد ويعتقد  ورفاهيتهم. 

األمر يرجع إلى االرتباط العاطفي بني األطفال 
والكالب.

بني  القوية  االرتباطات  »كريستيان«:  تقول 
الذي  والوقت  األليفة،  وحيواناتهم  األطفال 
الكلب،  مع  واملشي  اللعب  في  الطفل  يقضيه 
والعاطفية  االجتماعية  التنمية  ز 

ِّ
تعز أموٌر  كلها 

للصغار.
تحليل  على  الدراسة  في  الباحثون  عمل 
البيانات التي تم جمعها بني عامي 2015 و2018 
اللعب  ألماكن  مخصصة  دراسة  من  كجزء 

اآلباء  وأكمل  لألطفال،  البدني  النشاط  وبيئات 
وخمس  سنتني  بني  أبنائهم  عمر  يتراوح  الذين 
ألطفالهم  البدني  للنشاط  تقييًما  سنوات 
ونموهم االجتماعي والعاطفي، ومن بني 1646 
أسرة شملتها الدراسة، امتلكت 686 أسرة كلًبا.

اآللية  تحديد  من  الباحثون  يتمكن  ولم 
الكالب  ملكية  بها  تفيد  أن  ُيمكن  التي  الدقيقة 
في تطوير املهارات االجتماعية والعاطفية لدى 

األطفال.
النمو االجتماعي  أن  إلى  »كريستيان«  وتشير 
والعاطفي لألطفال »جزء ال يتجزأ من نمائهم 
ثلث  وحوالي  املستقبل،  في  ورفاهم  الشامل 
يستوفون  املدرسة  قبل  ما  سن  في  األطفال 
النشاط  من  بها  املوصى  الثالث  الساعات 
ا. وترتبط تربية الكالب بمستويات  البدني يومّيً

أعلى من النشاط البدني عند األطفال«.
ط 

ِّ
تسل إليها  توصلنا  التي  »النتائج  وتتابع: 

ا 
ً

وتحديد الكالب،  امتالك  فرصة  على  الضوء 
العائلة  امتالك  يسهله  الذي  البدني  النشاط 
االجتماعية  للتنمية  داعم  أمر  وهو  كلًبا، 
عبر  أفضل  بشكل  الصغار  لألطفال  والعاطفية 
التي  »الدراسة  أن   

ً
موضحة الطفولة«،  مرحلة 

استغرق العمل عليها نحو 3 سنوات تشجع األسر 
 صغاًرا على اقتناء الكالب«.

ً
ربي أطفاال

ُ
التي ت

لكن.. هل يمكن أن يؤثر نوع الكلب أو ساللته 
تقول  والعاطفي؟  االجتماعي  التطور  مدى  في 
شكل  في  تبحث  لم  الدراسة  إن  »كريستيان« 
ان  تؤكد  لكنها  ساللته..  أو  حجمه  أو  الكلب 
امتالك الكالب - أّي نوع منها - مهم لتربية طفل 

ا. ا واجتماعّيً أفضل عاطفّيً

الكالب األليفة قد تحسن النمو االجتماعى والعاطفى لدى األطفال

بقلم: محمد منصور
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النفس المطمئنة

مقدمة  بعزف  املوسيقية  الحفلة  تبدأ  إن  ما 
قد  املوسيقى  بأن  تشعر  حتى  املفضلة  أغنيتك 
اجتاحت كيانك، فتنقر بقدمك على األرض في 
بجسدك  وتتمايل  اإليقاع،  ضربات  مع  سعادة 
كذلك  حولك  َمن  كل  أن  وستجد  األلحان.  مع 
كثيًرا  فترى  نفسها،  املألوفة  باملوسيقى  يستمتع 
اإليقاع،  مع  تتراقص  واألضواء  يغني،  منهم 
ح آخرون  بينما يصفق بعضهم على األلحان، ويلوِّ
 آخر في 

ٌ
بأذرعهم فوق رؤوسهم، ويتراقص بعض

مكانه. ويبدو وكأن العازفني والجمهور أصبحوا 
بينهم  والتزامن  التوافق  وأصبح  ا، 

ً
واحد ا 

ً
كيان

ومضات  بني  والتزامن  التوافق  مثل  بالضبط 
اإلضاءة ونغمات اإليقاع.

دورية  في  شرت 
ُ
ن جديدة  دراسة  كشفت 

»نيوروإيميدج« NeuroImage عن أن هذا التوافق 
لدى  الدماغ  أنشطة  في  رصده  يمكن  الزمني 
كلما  أنه  إلى  الدراسة  والعازف، وتشير  املستمع 
استمتاع  ازداد  الزمني  التوافق  درجة  ازدادت 
الجمهور بأداء العازفني. تقدم نتائج هذا البحث 
التبادالت  طبيعة  عن  الثاقبة  األفكار  بعض 
تضرب  املوسيقية  التجربة  أن  بنيِّ 

ُ
وت املوسيقية، 

بجذور عميقة لدى البشر؛ فنحن نرقص ونشعر 
تطلق  العصبية  وخاليانا  مًعا،  نفسها  باملشاعر 

ا.
ً

إشارات بصورة متزامنة أيض
عازفي  أحد  من  ُطلب  الدراسة،  هذه  في 
مختلفة،  ألحان  عدة  من  مقاطع  عزف  الكمان 
إعادة  ثم  فيديو،  شرائط  على  تسجيلها  وتم 
الباحثون  ع  تتبَّ املستمعني.  أمام  ا 

ً
الحق تشغيلها 

عن  املوضعي  الدماغي  النشاط  في  التغيرات 
طريق قياس مستويات الدم املؤكسج )إذ يشير 
النشاط؛  ازدياد  إلى  األكسجني  مستوى  ارتفاع 
الخاليا  إمداد  استمرار  على  يعمل  الجسم  ألن 
أن  اتضح  وقد  باألكسجني(.  النشطة  العصبية 
تدفق  زيادة  إلى  تؤدي  املوسيقية  املقطوعات 
الدم املؤكسج إلى مناطق في الدماغ لها ارتباط 
بني  املتبادل  والتعبير  والنوايا  األنماط  بفهم 

األشخاص.
التي  بالعازف،  الخاصة  البيانات  قورنت  ثم 
بيانات املستمع في  أثناء العزف، مع  ُجمعت في 
أثناء إعادة إذاعة العزف. شملت الدراسة اثنتي 
عشرة مقطوعة من األعمال املوسيقية املألوفة، 
ماريا«   و»آفي   ، »إيدلوايس«  معزوفات  بينها  من 
وللودفيج  ساين«  النج  و»أولد  شوبرت،  لفرانز 
لستة  الدماغي  النشاط  وقورن  بيتهوفن.  فان 
عشر مستمًعا، بالنشاط الدماغي لعازف كمان 

واحد.
حدوث  إلى  املوسيقية  املقطوعات  جميع  أدت 
العازف  بني  الدماغي  النشاط  في  تزاُمن 
واملستمع، لكن هذا التزامن كان واضًحا بصورة 
 

ً
شهرة األكثر  املوسيقية  القطع  في  خاصة 
في  محدوًدا  األدمغة  بني  التناغم  وكان  وشعبية. 
الجزء األول من كل مقطوعة، ثم تصاعد  أثناء 

الباحثون  فسر  وقد  نهايتها.  عند  الذروة  ليبلغ 
الوقت لفهم  ذلك بأن املستمع يحتاج إلى بعض 
النمط املوسيقي في البداية، ثم بعد ذلك يصبح 
ألنه  املوسيقي؛  بالعزف  االستمتاع  على  قادًرا 

صار يتفق مع توقعاته.
في  املتزامن  الدماغي  النشاط  ارتكز   <
عرف 

ُ
ت منطقة  في  الدماغ،  من  األيسر  النصف 

وهي  الجدارية”،  الصدغية  “الوصلة  باسم 
منطقة مهمة للتقمص العاطفي، أي لفهم أفكار 
ا للذاكرة العاملة 

ً
ومشاعر اآلخرين، ومهمة أيض

األفكار.  عن  التعبير  في  ستخدم 
ُ

ت التي  اللفظية 
ا في استرجاع 

ً
وربما يكون لهذه املنطقة دور أيض

التوقعات  تشكل  التي  واألنماط  األصوات 
املوسيقية.

الذي  هو  األيمن  الدماغ  نصف  أن  غير   <
يرتبط في الغالب بفهم األلحان املوسيقية، على 
الدماغ األيسر، املسؤول عن  النقيض من نصف 
الدماغ  نصف  في  التزامن  ارتكز  الكالم.  فهم 
البنى  بإدراك  املرتبطة  املناطق  في  األيمن 
واألنماط املوسيقية )القشرة الجبهية السفلية(، 
الجبهية  )القشرة  األشخاص  بني  والتفاهم 
هذه  وتشمل  املركزية(.  خلف  والقشرة  السفلية 
وهي  امِلرآوية،  العصبية  الخاليا  ا 

ً
أيض املناطق 

لألشخاص  تتيح  أنها  ُيعتقد  التي  الدماغ  خاليا 
واإلحساس  وأفعالهم،  اآلخرين  أفكار  فهم 

بمشاعرهم وكأنها نابعة من داخلهم.
تتحكم الخاليا العصبية امِلرآوية في الحركة، 
لرؤيتها،  االستجابة  عن  كذلك  املسؤولة  وهي 
وهو ما أدى إلى استنتاج أن نشاط هذه الخاليا 
تدريب  بمنزلة  هو  السلبية  املالحظة  أثناء  في 
نشطة.  حركة  في  ملشاركتها  استعداًدا  صامت 
الخاليا  هذه  أن  املعتقد  من  كان  مضى،  فيما 

أنها  واألهم  للمحاكاة،  بيولوجية  ركيزة  هي 
مصدر  هو  الذي  العاطفي،  للتقمص  ركيزة 
من  وقت  وفي  ونواياهم.  اآلخرين  ألفعال  فهمنا 
املرآوية  الخاليا  أن  يرون  العلماء  كان  األوقات 
التوحد  من  شيء،  كل  عن  ما  بشكٍل  مسؤولة 
التي  األعصاب  أن  غير  املخدرات.  تعاطي  إلى 
في  دوًرا  عام  بشكل  تؤدي  الحركة،  في  تتحكم 
هذا  وينطبق  ا. 

ً
أيض والفهم  االستيعاب  عملية 

تؤكد  التي  خاصة،  بصورة  املوسيقى  على  األمر 
اللحنية،  اإليماءات  على  البدنية  الحركات  فيها 
نشاط  أن  في  شك  وال  النغمات.  إيقاع  ع  تتبُّ أو 
مناطق  مشاركة  يستدعي  السمعية  القشرة 
يدل  مما  الحركة،  في  تتحكم  الدماغ  من  أخرى 
وفهم  الحركة  بني  فطرية  عالقة  هناك  أن  على 
من  ورفاقك  أنك  في  ا 

ً
إذ عجب  ال  املوسيقى. 

مرتادي الحفالت املوسيقية ترقصون وتتحركون 
على أنغام املوسيقى، إنها طريقتكم في استيعاب 

املوسيقى واملشاركة مع مستمعيها.
فإنها  جماعي،  عمل  املوسيقى  أن  إلى  ونظًرا 
يمكن  إطاًرا  بوصفها  ستخدم 

ُ
ت الغالب  في 

قة.  املنسَّ الدماغ  وظائف  دراسة  خالله  من 
املتزامنة  الدماغ  استجابات  قياس  جرى  لقد 
التصوير  باستخدام  املوسيقى  مستمعي  بني 
في   )fMRI( الوظيفي  املغناطيسي  بالرنني 
آخرون  باحثون  فحص  بينما  الدراسات،  بعض 
ب 

ُّ
تعق طريق  عن  للعازفني  املنسقة  األفعال 

األنشطة الكهربائية ألدمغتهم باستخدام جهاز 
تخطيط كهربائية الدماغ. أما الدراسة الجديدة 
 

ً
فبدال »نيوروإيميدج«،  دورية  في  شرت 

ُ
ن التي 

العازفني  مجموعات  بني  العالقة  دراسة  من 
بني  العالقة  درست  املستمعني،  مجموعات  أو 
على  الدراسة  تقتصر  ولم  والعازف.  الجمهور 

املوسيقى تحقق تناغما بني النشاط 
الدماغى للعازفني وجمهورهم
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رصد درجة التوافق في نشاط الدماغ بني هؤالء 
األفراد في أثناء العزف املوسيقي، لكنها درست 
ا كيف كان هذا التوافق مرتبًطا باالستمتاع 

ً
أيض

الدماغي  النشاط  أن  اتضح  لقد  باملوسيقى. 
على  يعزف  أنه  يتخيل  الذي  الشخص  لذلك 
جيتار في الحفل الخاص بك، أقرب مما تتصور 
إلى النشاط الدماغي لشخص يعزف على جيتار 

حقيقي.
في  ستخدم 

ُ
ت التي  املختلفة  الطرق  إن   <

وأوجه  ميزاتها  لها  العالقات  هذه  استكشاف 
البحث  استخدم  املثال،  سبيل  على  قصورها. 
الوظيفي  الطيفي  التحليل  سمى 

ُ
ت  

ً
تقنية الجديد 

الحمراء  تحت  من  القريبة  األشعة  باستخدام 
الغني  الدم  تدفق  تقيس  تقنية  وهي   ،)fNIRS(
الدماغ  اختراق  تستطيع  ال  لكنها  باألكسجني، 
ا مثلما يفعل استخدام 

ً
لفحص البنى األكثر عمق

تتمثل  الوظيفي.  املغناطيسي  بالرنني  التصوير 
الوظيفي  الطيفي  للتحليل  الرئيسية  امليزة 
الحمراء  تحت  من  القريبة  األشعة  باستخدام 
في أنها ال تحتاج إلى جهاز كبير الحجم وباهظ 
يتم  الذين  األشخاص  فإن  وبالتالي  التكلفة، 
مقيدين  غير  يكونون  للفحص  إخضاعهم 
ا؛ إذ كان من املستحيل تقريًبا على عازف  نسبّيً
بالرنني  التصوير  جهاز  داخل  يعزف  أن  الكمان 

املغناطيسي.
> جدير باملالحظة أن درجة التوافق الزمني 
التي جرى رصدها بني العازف والجمهور كانت 
أن  ويمكن  باملوسيقى.  باالستمتاع  الصلة  وثيقة 
بها  ز 

ِّ
تعز قوية  وسيلة  بمنزلة  املتعة  هذه  تكون 

اإليجابية.  االجتماعية  السلوكيات  املوسيقى 
إلى  املوسيقى  متعة  الباحثني  بعض  عزا  وقد 
التوافق الزمني لألنشطة الكهربائية في نصف 
أكبر  انتباًها  تجذب  واملوسيقى  األيمن.  الدماغ 
ُيسهم  أن  يمكن  ما  وهو  ممتعة،  تكون  عندما 
يستمع  عندما  ا 

ً
بعيد ق 

ِّ
يحل بأنه  املرء  شعور  في 

لديه.  املفضلة  املوسيقية  املقطوعات  إحدى  إلى 
في  شرت 

ُ
ن التي  الدراسة  مؤلفو  يشير  وبينما 

الجمهور  استمتاع  أن  إلى  »نيوروإيميدج«  دورية 
التي  األنماط  مع  املوسيقى  بتوافق  مرتبًطا  كان 
أن  أخرى  دراسات  أوضحت  الجمهور،  يتوقعها 
املتعة  من  أكبر  درجة  تصاحبه  املفاجأة  عنصر 
حتى  أنه  ا 

ً
أيض باملالحظة  وجدير  املوسيقية. 

كبيرة،   
ً

متعة د 
ِّ
تول أن  يمكن  الحزينة  املوسيقى 

بطلة   - “ميمي”  مرض  يعتبر  املثال،  سبيل  فعلى 
ووفاتها   -  )La Bohème( “البوهيمي”  أوبرا 
عميقة  وحسرة  تراجيدي  بحزن  ا 

ً
مشحون ا 

ً
حدث

وضياع كل فرص استعادتها، لكن املوسيقى في 
النهاية تبعث في الجمهور شعوًرا باملتعة السامية 

املشوبة باأللم.
إليها  تستمع  كنت  سواء   - املوسيقى  تظل   <
إليها  تستمع  أو  مسجلة  أسطوانة  على  منفرًدا 
ضمن جمهور حاشد أمام فرقة موسيقية كاملة 
والعاطفة  الفكر  بني  تدمج  مشتركة   

ً
تجربة  -

في  بأصابعنا  ننقر  فنحن  الجسد.  وحركات 
مع  انسجام  في  ونتمايل  اإليقاع،  مع  تناغم 
قدراتنا  التجربة  هذه  تتحدى  كما  األلحان. 
وتغمرنا  األنماط،  على  للتعرف  اإلدراكية 
ا 

ً
أيض نستمتع  بل  تفاجئنا،  عندما  بالبهجة 

بتعبيرها عن الحزن. إن املوسيقى تجمع بني كل 
هذه األمور في داخلنا، كما تخلق شعوًرا بالوحدة 

واالنسجام بني الجمهور والعازفني.

التنمر  أن  حديثة  بريطانية  دراسة  كشفت 
بأنواع  األطفال  إصابة  فرص  يزيد  اإللكتروني 
الصدمة  بعد  ما  اضطراب  أعراض  من  مختلفة 

)PTSD(، سواٌء أكانوا ضحايا أو جناة.
التقنيات  باستخدام  يكون  اإللكتروني  والتنمر 
الرقمية، ويحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي 
املحمولة؛  والهواتف  واأللعاب  املراسلة  ومنصات 
أو  استفزازهم  أو  به  املستهدفني  إخافة  بهدف 
ما  باضطراب  يصيبهم  قد  مما  سمعتهم،  تشويه 
صحية  حالة  هو  االضطراب  وهذا  الصدمة.  بعد 
تتضمن  وقد  مخيف،   

ٌ
حدث يستثيرها  عقلية 

والقلق  والكوابيس  األحداث،  استرجاع  األعراض 
يمكن  ال  التي  األفكار  إلى  باإلضافة  الشديد، 
ب مواقف 

ُّ
السيطرة عليها بخصوص الحدث، وتجن

وأماكن معينة.
في  النفسي  الطب  بقسم  الباحثون  وأوضح 
“إمپريال كولدج لندن”، في دراسة نشرتها دورية 
التي   )Archives of Disease in Childhood(
تصدرها املجلة الطبية البريطانية، أن السؤال عن 
ا  روتينّيً جزًءا  يصبح  أن  يجب  اإللكتروني  التنمر 

من تقييم الصحة العقلية والنفسية ألي طفل.
اإللكتروني  التنمر  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 10 بني  تتراوح  بنسب  املراهقني  بني  ينتشر 
محددة  مخاطر  يطرح  وهذا  و٪40، 

يمكن  ألنه  االنتشار؛  صعيد  على 
سياقات  وفي  نهار،  ليل  فعله 

ومجهول  سريع  وبشكل  مختلفة، 
من  واسع  جمهور  وبني  الهوية، 

املراهقني.
سانشيز،  باسكوال  آنا  تقول 

الدراسة  إن  البحث:  فريق  قائد 
التنمر  ضحايا  إصابة  رصدت 

بأعراض  والتقليدي  اإللكتروني 
ل 

ّ
)التطف الصدمة  بعد  ما  اضطراب 

كانوا  َمن  لدى  األعراض  وظهرت  ب(، 
ّ
والتجن

 أكثر ممن كانوا متنمرين فقط.
ً

ضحايا وجناة
وعن أهمية نتائج الدراسة، أضافت “سانشيز” 
أن “أعراض الصحة العقلية مثل القلق واالكتئاب 
املمارسة  في  أوسع  نطاق  على  تقييمها  يتم 
ما  اضطراب  أعراض  فإن  املقابل  في  السريرية. 
املشاركني  املراهقني  لدى  املحتملة  الصدمة  بعد 
تشخيصها،  يصعب  اإلنترنت،  عبر  التسلط  في 
فإن  مبكر،  بشكل  عليها  ف  التعرُّ من  ا 

َّ
تمكن وإذا 

إدارتها  على  واألطباء  املعلمني  سيساعد  ذلك 
وعالجها.

أن  من  الرغم  على  أنه  “سانشيز”  وأوضحت 
ا من التنمر التقليدي، 

ً
التنمر اإللكتروني أقل حدوث

إال أن دراستنا كشفت عن أن ثلث املتسلطني عبر 
اإلنترنت لم يكونوا متورطني في التنمر التقليدي، 
التنمر  ضحايا  من  العظمى  الغالبية  أن  حني  في 
عبر اإلنترنت كانوا متورطني في التنمر التقليدي، 
كضحايا  أو  تقليديني،  كضحايا  أساسي  بشكل 

وجناة مًعا.
وتابعت أن تلك النتيجة ربما تشير إلى أن إخفاء 

اإلنترنت  شبكة  تمنحه  أن  يمكن  الذي   - الهوية 
لحدوث  جديدة  منصة  يشكل  قد   - للمتنمرين 

ر بني املراهقني. البلطجة والتنمُّ
أنهم  إلى  أشارت  املستقبلية،  خطواتهم  وعن 
أنماط  تأثير  كيفية  لتحليل  أبحاثهم  سيواصلون 
وكذلك  اإللكتروني،  التنمر  ممارسة  في  التربية 

ارتباط سمات الشخصية بالتنمر والبلطجة.
الصحة  على  اإللكتروني  التنمر  تأثير  ولرصد 
 بالتنمر التقليدي الذي 

ً
العقلية للمراهقني، مقارنة

طالًبا   2218 الباحثون  تابع  لوجه،  وجًها  يحدث 
أعمارهم  تتراوح  لندن  في  ثانوية  مدارس   4 في 
وحوالي  إناث(،  منهم   ٪55( عاًما  و19   11 بني 
كانت  حني  في  البيضاء،  البشرة  ذوي  من   ٪34
النسبة الباقية من السود وذوي األصول اآلسيوية، 

وأقليات أخرى من أصول مختلفة.
التنمر  مع  تجاربهم  عن  املشاركون  ث 

َّ
وتحد  <

استبانة،  في  والتقليدي  اإللكتروني  بنوعيه 
أعراض  لفحص  إخضاعهم  مع  بالتزامن  وذلك 
مقياس  باستخدام  الصدمة  بعد  ما  اضطراب 
تأثير الحدث لألطفال، الذي يتضمن اإلجابة عن 
الحدث  في  تفكر  هل  مثل:  األسئلة  من  مجموعة 
أن تقصد ذلك؟ وهل  له حتى دون  الذي تعرضت 
ذاكرتك؟  من  الحدث  تلك  ذاكرة  محو  تحاول 
األماكن  عن  ا 

ً
بعيد البقاء  تحاول  هل 

تحاول  هل  بالحادثة؟  تذكرك  التي 
ب الحديث عن تلك الحادثة؟

ُّ
تجن

وأظهرت إجابات االستطالع 
أن 46٪ من عينة البحث أبلغوا 
أنواع  من  لنوع  ضهم  تعرُّ عن 
للتنمر  ض  التعرُّ لكن  ر،  التنمُّ
من   1( نسبته  كانت  التقليدي 
وكان  املراهقني(،  من   3 كل 
للتنمر  التعرض  من  شيوًعا  أكثر 

اإللكتروني )1 من كل 4(.
املراهقني  من   ٪13 أن  البيانات  وكشفت 
ضايقوا  و٪8,5  اإلنترنت،  عبر  للتسلط  تعرضوا 
من   ٪4 كان  حني  في  اإلنترنت،  عبر  اآلخرين 

املشاركني ضحايا وجناة.
وكان هناك بعض التداخل بني كال النوعني من 
اإللكتروني  التنمر  ضحايا  من   ٪52 وكان  التنمر، 
من   ٪48 وكان  ا، 

ً
أيض التقليدي  للتنمر  ضحايا 

املتسلطني عبر اإلنترنت متنمرين تقليديني.
يؤثر  اإللكتروني  التنمر  أن  الدراسة  وكشفت 
أكانوا  سواٌء  للمراهقني،  النفسية  الصحة  على 
ضحايا أو جناة، إذ ظهرت أعراض اضطراب ما 
بعد الصدمة السريرية على أكثر من ثلث الضحايا 
)35٪(، وأكثر من واحد من كل أربعة )29٪( من 
 )٪28( مماثلة  ونسبة  اإلنترنت،  عبر  املتسلطني 
الوقت  في  وجناة  ضحايا  كانوا  )َمن  كليهما  من 

نفسه(.
اإللكتروني  التنمر  ضحايا  أن  إلى  وأشارت   <
ظهرت عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 
أفكاًرا  إذ شهدوا  الجناة،  أكثر من  بشكل ملحوظ 

ب.
ُّ
 وسلوكيات تجن

ً
أكثر تطفال

التنمر اإللكرتوني يؤثر على 
الصحة النفسية للضحايا والجناة


