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النف�س املطمئنة

في  واملراهقون  الصباح،  من  متأخر  وقت  إنه 
طويلة  فترة  بعد  النوم  في  غارقني  مازالوا  املنزل 
الطابق  إلى  تسرع  أن  ينبغي  فهل  استيقاظك.  من 
العلوي لتجرهم من أقدامهم من الفراش؟ قد يكون 
ذلك مغريًا، لكن الجواب على األغلب هو ال. فاألدلة 
تتزايد على أن النوم في مرحلة املراهقة مهم للصحة 

.
ً
العقلية حاضرًا ومستقبال

ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نقص النوم الخطير 
األعراض  أحد  هو  خطير  بشكل  املضطرب  النوم  أو 
كل  برغم  املراهقني.  بني  لالكتئاب  شيوعًا  األكثر 
به،  تشعر  الذي  النعاس  درجة  كانت  مهما  ذلك، 
الشكوك  تؤرقك  كانت  إذا  تنام  أن  الصعب  من  فإنه 
حيث  ا، 

ً
أيض البالغني  على  ينطبق  هذا  املخاوف.  أو 

يشكو 92 في املائة من األشخاص الذين يعانون من 
االكتئاب من صعوبات النوم.

مع  املشاكل  بعض  أن  هو  توقعًا  األقل  يكون  وربما 
خطر  من  يزيد  مما  االكتئاب،  قبل  تبدأ  قد  النوم 
هذا  يعني  هل  املستقبل.  في  العقلية  الصحة  مشاكل 
بجدية  إليه  ينظر  أن  ينبغي  املراهقني  لدى  النوم  أن 
أكبر؟ وهل يمكن أن يقلل من خطر االكتئاب في وقت 

الحق؟
فيث  درست   ،2020 عام  في  شرت 

ُ
ن دراسة  في 

أورتشارد، وهي عاملة نفس في، البيانات الواردة من 
متابعتهم  تمت  الذين  املراهقني  من  كبيرة  مجموعة 
من سن 15 إلى 24 عاًما. فتبني أن أولئك الذين أبلغوا 
عن النوم بشكل سيئ في سن 15، ولكن لم يعانوا من 
االكتئاب أو القلق في ذلك الوقت، كانوا أكثر عرضة 
عندما  االكتئاب  أو  القلق  من  للمعاناة  أقرانهم  من 

بلغوا 17 أو 21 أو 24 سنة من العمر.
أيضا  البالغني  مع  النوم  مشاكل  تكون  أن  ويمكن 
مؤشرًا على اإلصابة باالكتئاب في املستقبل. وتوصل 
دراسة،   34 لـ  املتغيرة  البيانات  على  يقوم  تحليل 
شملت فيما بينها متابعة نحو 150 ألف شخص على 
مدى فترة تتراوح بني ثالثة أشهر و34 عاًما، أنه إذا 
كان الناس يعانون من مشاكل في النوم، فإن الخطر 
من  الحق  وقت  في  االكتئاب  من  بمعاناتهم  املتعلق 

حياتهم قد تضاعف.
بالطبع، ال يعني ذلك أن كل شخص مصاب باألرق 
سيصاب باالكتئاب في وقت الحق. فمعظم الناس ال 
املصابون  يحتاجه  شيء  آخر  إن  ذلك.  معهم  يحدث 
باألرق بالطبع، هو القلق بشأن ما قد يحدث لهم في 

املستقبل.
الحاالت  بعض  في  ملاذا  ترى  أن  يمكنك  ولكن 
فنقص  العقلية.  الصحة  سوء  في  النوم  سوء  يساهم 

إلى  امليل  تشمل  علينا،  راسخة  سلبية  آثار  له  النوم 
الدافع  وغياب  والعائلة،  األصدقاء  عن  االبتعاد 
جودة  على  تؤثر  أن  يمكن  وكلها  الزائد،  واالنفعال 
تعرضه  خطورة  من  يزيد  مما  الشخص،  عالقات 
بيولوجية  عوامل  هناك  ذلك  على  عالوة  لالكتئاب. 
يجدر أخذها بعني االعتبار. فقلة النوم يمكن أن تؤدي 
في  دخل  له  الذي  الجسم،  في  االلتهاب  زيادة  إلى 

أمراض الصحة العقلية.
بني  العالقة  بدراسة  اآلن  الباحثون  ويقوم 
اضطرابات النوم وغيرها من حاالت الصحة العقلية.
جامعة  في  البارز  األعصاب  عالم  وجد  وقد 
أكسفورد راسل فوستر أن هذا الرابط ال يحدث فقط 
دورة  اليومية-  اإليقاعات  فاضطراب  االكتئاب.  في 
النوم واالستيقاظ الطبيعية - ليس شيئا غير مألوف 
باالضطراب  يعرف  مما  يعانون  الذين  الناس  بني 
ثنائي القطب أو الفصام. وفي بعض الحاالت، يمكن 
عن  جدًا  بعيدة  البيولوجية  الجسم  ساعة  تصبح  أن 
االنتظام حتى أن الناس يجدون أنفسهم مستيقظني 

طوال الليل ومستغرقني في النوم خالل النهار.
السريري  النفس  عالم  زميله،  فوستر  دعا  وقد 
أولوية  النوم  مشاكل  إعطاء  إلى  فريمان،  دانيال 
أعلى في مجال الرعاية الصحية العقلية. ونظًرا ألن 
ال  مختلفة،  تشخيصات  عبر  شائعة  النوم  مشاكل 
 محوريًا في حالة بعينها. 

ً
يوجد ميل العتبارها عامال

مشاكل  إهمال  يتم  األحيان  بعض  في  أنه  يشعر  وهو 
النوم في الوقت الذي يمكن فيه التصدي لها.

وحتى عندما تسبق مشاكل الصحة العقلية مرحلة 
تفاقم  إلى  تؤدي  قد  النوم  قلة  فإن  النوم،  اضطراب 

الصعوبات التي يواجهها الشخص. في نهاية املطاف، 
تأثير  لها  النوم  من  الحرمان  من  فقط  واحدة  ليلة 

سلبي راسخ على املزاج والتفكير.
وتتعزز العالقة املعقدة بني النوم والصحة العقلية 
قمت  إذا  أنه  إلى  التوصل  خالل  من  ذلك  من  أكثر 
كليًا.  تختفي  ال  النوم  مشاكل  فإن  االكتئاب،  بعالج 
إن من السهل أن نرى كيف يمكن للعالجات النفسية 
األفكار  اجترار  من  الحد  على  الناس  تساعد  التي 

ا إلى نومهم بسهولة أكبر.
ً

السلبية، أن تؤدي أيض
رينولدز،  شيرلي  جربت   ،2020 عام  في  ولكن 
ريدينج،  جامعة  في  السريري  النفس  علم  أخصائية 
لالكتئاب.  مختلفة  نفسية  عالجات  ثالثة  وفريقها 
من  الحد  في  متساٍو  بشكل  جيدًا  تأثيرها  كان  وقد 
لنصف  النوم  مشاكل  عالجت  ولكنها  االكتئاب، 
فقد  اآلخر،  للنصف  بالنسبة  أما  فقط.  املشاركني 
عن  مستقل  أنه  إلى  يشير  الذي  األمر  األرق،  استمر 
معالجة  إلى  ويحتاج  منه  يعانون  الذي  االكتئاب 

بصورة منفصلة.
مع ذلك، يمكن أن تنشأ مشاكل النوم وصعوبات 
الصحة العقلية من نفس األسباب، كاألحداث املؤملة 
التأمل  في  اإلفراط  أو  املثال.  سبيل  على  السلبية  أو 
واجترار الذكريات أو العوامل الوراثية املختلفة. وقد 
ثبت أن الجينات املشاركة في مسارات السيروتونني 
من  كٍل  في  تتسبب  عوامل  تمثل  الدوبامني  وأداء 
التي  الجينات  مثل  مثلها  واالكتئاب،  النوم  ضعف 
الليل  )نظام  البيولوجية  اإلنسان  ساعة  على  تؤثر 

والنهار(.
وقضايا  األرق  أن  املرجح  من  بالفعل،  رأينا  وكما 

لماذا يعدُّ النوم مهما للصحة 
النفسية للمراهقين؟

كلوديا هاموند
بي بي سي

لكن  الصباح،  في  االستيقاظ  في  صعوبة  ا 
ً
أحيان املراهقون  يجد  أن  يمكن 

ضمان حصولهم على قسط كاٍف من النوم قد يكون أمًرا حيوًيا لصحتهم في 
وقت الحق من الحياة.
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الصحة العقلية تؤدي إلى تفاقم بعضها البعض، بما 
مهموم  أنت  قبل.  ذي  من  أسوأ  املشكلتني  كلتا  يجعل 
لذلك  النوم  يمكنك  وال  النوم،  تستطيع  ال  لذلك 
أنت أكثر همًا وشعورًا باألسى، وهلم جرا، في دورة 

متصاعدة.
عن  عبارة  هي  النوم  قلة  أن  ا 

ً
أيض الوارد  ومن 

لالكتئاب  سبًبا  كونها  من  أكثر  مبكر  إنذار  إشارة 
أن  يمكن  النوم  من  يمنعك  الذي  القلق  إن  الالحق. 
أول عرض ألمراض صحة  الحاالت  يكون في بعض 

عقلية أكثر خطورة ستصيبك في املستقبل.
تعد  بيولوجي،  منظور  من  بأنه  فوستر  ويقتنع 
هي  والسببية  االرتباط  شبكة  لفك  طريقة  أفضل 
الساعة  إيقاعات  اضطراب  تأثير  دراسة  خالل  من 

البيولوجية على الدماغ.
التفاعالت  إلى  النظر  إلى  بحاجة  إننا  ويقول 
الدماغ  ومناطق  املتعددة  الجينات  بني  املعقدة 

والناقالت العصبية لفهم ما يحدث.
النوم  مع  املستديمة  املشاكل  تحتاج  ربما  لذلك 
املراهقني  لدى  أكثر  الجد  محمل  على  تؤخذ  أن  إلى 
إعطاء  )أي  النوم  في  التدخالت  إن  والبالغني. 
طريقة  هي  النوم(  على  يساعده  عالجًا  املريض 
الحاالت  بعض  وفي  املعالم،  وواضحة  مباشرة 
شامل  تحليل  من  بالفعل،  واضح  هو  ما  ناجحة. 
سوء  معالجة  أن  هو  دراسة،   49 مجموعه  ملا  ومتنوع 
والذين  األرق،  من  يعانون  الذين  أولئك  لدى  النوم 
فقط  ليس  االكتئاب،  أعراض  من  بالفعل  يعانون 
يساعدهم على النوم بشكل أفضل ولكن أيضا يقلل 

من االكتئاب.
ولقد وجدت تجربة )الواحة الكبيرة( التي قادها 
دانيال فريمان في 26 جامعة في اململكة املتحدة أن 
املصابني  للطالب  الرقمي  املعرفي  السلوكي  العالج 
باألرق، لم يساعدهم فقط على النوم، ولكن قلل من 
أعراض  هي  التي  العظمة،  وجنون  الهلوسة  حدوث 

لالضطراب العقلي.
معالجة  كانت  إذا  ما  هو  دوالر  املليون  سؤال  إن 
متعلقة  مشاكل  وقوع  تمنع  أن  حتى  يمكن  النوم  قلة 
على  لإلجابة  األمر.  نهاية  في  العقلية  بالصحة 
هذا، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تجارب واسعة 

النطاق وطويلة األجل.
والجيدة  املبكرة  العالجات  مزايا  إحدى  وتكمن 
ملنع سوء النوم ــ سواء بالنسبة ملشكلة النوم في حد 
األوسع  العقلية  الصحة  مشاكل  من  للحد  أو  ذاتها 
أو وصمة  نطاقًا، في أن هناك قدرًا أقل من الحرج 
األسهل  من  يكون  فقد  لذا  باألرق،  املحيطة  العار 

إقناع الناس بتقدمهم للعالج.
لديه مشكلة  في غضون ذلك، يمكن ألي شخص 
أكثر  أنها  ظهر  التي  التقنيات  يجرب  أن  النوم  في 
الضوء  من  يكفي  ما  على  حصولك  ضمان  فاعلية: 
الناس(؛  بالنسبة ملعظم  النهار )في الصباح  خالل 
تناول  عدم  دقيقة؛   20 من  ألكثر  القيلولة  عدم 
الطعام أو الرياضة أو شرب الكافيني في وقت متأخر 
من املساء، تجنب قراءة رسائل البريد اإللكتروني أو 
الحفاظ  الفراش؛  في  املجهدة  املواضيع  مناقشة 
ومحاولة  ومظلمة،  وهادئة  باردة  النوم  غرفة  على 

االستيقاظ والنوم في نفس الوقت من كل يوم.
إن الحصول على نوم أفضل لن يحل بمفرده أزمة 
أن  يمكن  هل  ولكن  الحال.  بطبيعة  العقلية،  الصحة 
يكن  لم  لو  حتى  الطويل؟  املدى  على  فرقا  يحدث 
ّعس، ال يوجد شيء 

ُ
الن كذلك، كما يعرف املراهقون 

النوم  كان  لو  حتى  الليل،  في  جيدة  نومة  من  أفضل 
من أجل النوم فقط.

خلصت دراسة شملت أكثر من 430 ألف مراهق 
تتراوح أعمارهم ما بني 10 و 15 عاما، باستخدام 
البيانات التي ُجِمعت على مدى 28 عاما، إلى وجود 
التكنولوجيا  »عالقة محدودة جدا« بني استخدام 

واملشاكل املرتبطة بالصحة العقلية.
مشاهدي  من  عددا  الدراسة  هذه  وتناولت 
التواصل  وسائل  ومستخدمي  التلفزيون، 
مقارنتها  مع  األجهزة  ومستخدمي  االجتماعي، 
ومشكالت  االنتحار،  وميول  االكتئاب،  بمشاعر 

متعلقة بالسلوك.
ولم تجد الدراسة أي تغييرات ملموسة مع مرور 
لإلنترنت،  أكسفورد  معهد  فريق  ورصد  الوقت. 
واستخدام  العاطفية  القضايا  في  طفيفة  زيادة 
ذلك،  عن  وفضال  االجتماعي.  التواصل  وسائل 
وسائل  باستخدام  ارتباطا  أقل  االكتئاب  أصبح 
التواصل االجتماعي ومشاهدة التلفزيون، غير أن 

التغييرات كانت محدودة.
وهو  بزيبيلسكي  أندرو  البروفيسور  وقال 
من  قلة  إن  نقول  »ال  الدراسة:  في  مشارك  مؤلف 
التواصل  وسائل  يستخدمون  السعداء  األشخاص 
العالقة  إن  نقول  وإنما  متزايد،  بشكل  االجتماعي 

ال تزداد قوة«.
بني  الفرق  نحدد  أن  يمكننا  »ال  قائال:  وأضاف 
في  العقلية  والصحة  االجتماعي  التواصل  تأثير 

عام 2010 وعام 2019«.
بأنها  النتائج  بزيبيلسكي  البروفيسور  ووصف 
لقطاع  املنظمة  للجهات  تحذير  على  تنطوي 
يختارون  قد  الذين  واملشرعني،  التكنولوجيا 
بخصوص  الشائعة،  املعتقدات  على  التركيز 
الصحة  على  للتكنولوجيا  الضارة  التأثيرات 

العقلية للشباب عند تطوير سياسات جديدة.
العيوب.  بعض  الدراسة  هذه  تخللت  لكن 
عن  مشاعرهم  فيها  املشاركون  ف 

َّ
َصن إذ 

تسجيل  مع  املوضوعة  األسئلة  استخدام  طريق 
االستجابات التي رصدها مقياس متدرج.

وسائل  طبيعة  املستخدمة  البيانات  تشمل  ولم 
وإنما  األجهزة،  نشاط  أو  االجتماعي  التواصل 
فقط املدة التي استغرقتها، والتي تم أيضا اإلبالغ 

عنها.

أربع  أمضى  إنه  ما  شخص  يقول  قد  ولهذا، 
الخاص  الذكي  الهاتف  جهاز  تصفح  في  ساعات 
به، بيد أنه ليس من الواضح ما الذي كان يقوم به 

آنذاك.
أمام  متاحة  رسمية  طريقة  حاليا  هناك  وليس 
الباحثني للوصول إلى البيانات ما عدا تقديم طلب 
للحصول عليها من شركات التكنولوجيا، وهي غير 

ملزمة بتلبية الطلب، أو من املشاركني أنفسهم.
أكسفورد  بدراسة  املتعلقة  البيانات  مدت 

ُ
واست

املتحدة  الواليات  شملت  رأي  استطالعات  من 
أي   ،2019 و   1991 بني  ما  املتحدة  واململكة 
نوع  يخص  فيما  سريعا  تطورا  شهدت  التي  املدة 
التكنولوجيا التي يفضلها الشباب، ومقدار الوقت 

الذي يقضونه في التعامل معها.
بحيث  األجهزة  تطورت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
أصبحت متعددة الوظائف بشكل متزايد، في ظل 
تغير االتجاهات وتدفق التطبيقات الجديدة بشكل 
دائم، التي يتم استخدامها في هذه األجهزة حتى 

لو لم يطرأ أي تغيير عليها.
»كلينيكال  مجلة  في  البحثية  الدراسة  شرت 

ُ
ون

سيكولوجيكال ساينس )علم النفس اإلكلينيكي(«.
ويتم تقسيم النتائج التي توصلت إليها األبحاث 
دراسة  وجدت   ،2021 يناير  ففي  املجال.  هذا  في 
بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  أن 
عند  الذات  واحترام  السعادة  بقلة  مرتبط  مكثف 

املراهقني.
الصحة  على  تؤثر  أخرى  عوامل  أيضا  وثمة 
األخيرة  اآلونة  في  وتشمل  للمراهقني  العقلية 

جائحة كورونا.
عن  مؤخرا  املتحدة  اململكة  حكومة  وأعلنت 
رصد مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني لالستثمار 
أن  على  العقلية،  بالصحة  املتعلقة  الخدمات  في 
لصالح  إسترليني  جنيه  مليون   79 مبلغ  ُيخصص 

األطفال والشباب.

زو كلينمان
مراسلة التكنولوجيا

التكنولوجيا
هل هناك عالقة بينها وبني 
الصحة العقلية للمراهقني؟


