
ــت  اقرتب ــا  م كل  ــن  األمري ــي  نعان
ــد  ــتهل محم ــذا اس ــات  هك االمتحان
ــي حديثه  ــف حكوم ــي موظ الجرمان
ــة  ــة وكيفي ــات الوزاري ــن االمتحان ع
ــاف : ال اعرف كيف  تعامله معها وأض
اخفف من حدة القلق والخوف  الذي 
ــة الفتيات  ــه أبنائي  وخاص ــاب ب يص
وكل محوالتي تذهب مع الريح ولكني 
ــاعدتهم  ــعي ملس ــا بوس ــذل كل م اب
ــهم وتوفري الجو  ــتذكار دروس عىل اس

املناسب لهم .
ــن ربة منزل  ــم تختلف معه ام أيم ل
ــىل ان الخوف يقلل من  حيث أكدت ع
ــبة فهم أبنائها للدروس بالتزامن  نس
ــتعدادها  مع االمتحانات برغم من اس
ــن القلق  ــذا اليوم ولك ــل ه ــبق ملث املس
ــا أيضا كما أكدت  عند أبنائها وعنده
انه ال ينتهي إال بانتهاء فرتة االمتحان 

.
ــل رئييس يف  ــدة عام ــة الجي الصح
ــليمة التي تقلل من حدة  املذاكرة الس
ــر لدى الطالب أثناء فرتة  القلق والتوت
االمتحانات, أخصائي الطب البرشي 
ــي)  الذبحان ــه  عبدالل ــور(  الدكت
يوضح أن الطالب يف أيام االمتحانات 
ــق والخوف الذي  يعرتيه نوع من القل
ــات الحيوية داخل  ــىل العملي يؤثر ع
ــن القلق هو  ــا يكون البعد ع املخ ,وهن
ــتمرون يف  ــالب الذين يس ــل والط الح
ــة عليهم أن  ــرتة طويل ــتذكار ولف االس

ــخ قدرة  ــز يف امل ــوا أن للرتكي يدرك
ــز  ــل الرتكي ــا يق ــة بعده معين

والفهم والتذكر .
ــب  الطبي ــح  وينص

ــف  بالتوق ــي  الذبحان
ــق  دقائ ــرش  ع ــدة  مل

أو  ــاعة  س كل 
ــف  ونص ــاعة  س

ء  خا ــرت س لال
إىل  ــروج  والخ
مفتوح  مكان 
ــدث  يتح ال 

خاللها الطالب أو يتفرج عىل التلفاز 
ــاطها,  ــتعيد مراكز املخ نش حتى تس
ــه عصبيا أو  ــد الطالب نفس وإذا وج
ــر يف هذه  ــال يذاك ــا ف ــا أو جائع خائف
ــن االمتحانات  ــوف م ــاء فالخ األثن
ــي قد  ــور الذبحان ــول الدكت ــا يق كم
يجعل الطالب يصدر أصواتا نتيجة 
ــع بعضها وهذا  ــنان م احتكاك األس
ــخص بلغ درجة عالية  يعني أن الش
من التوتر والقلق كما أن خاليا املخ ال 
تنشط, فتنتج صعوبة يف االسرتجاع 
ــض  ــول وبع ــداع وخم ــة وص لإلجاب
ــعور  ــات االنفعالية كالش االضطراب
ــة  ورسع ــب  القل ــان  خفق ــارع  بتس
ــع جفاف الحلق وارتعاش  التنفس م

اليدين وعدم الرتكيز وبرودة األطراف 
الحالة النفسيةوالغثيان.

أن  ــرف  تع أن  ــألرسة  ل ــم  امله ــن  م
ــلبا  ــية لألبناء تؤثر س ــة النفس الحال
ــتعداداهم  اس ــة  درج يف  ــا  إيجاب أو 

لالمتحانات ودرجة استيعابهم أيضا، 
ــون الطالب قد  يف فرتة االمتحانات يك
ــة  ــة التعليمي ــن املؤسس ــوا ع انقطع
ــايل تتحمل األرسة العبء األكرب  وبالت
ــبة  ــروف املناس ــة والظ ــة البيئ لتهيئ

ملذاكرتهم واستعدادهم لالمتحانات.
عىل األرسة أن تتفهم نفسية أبنائها 
وقدراتهم جيدا، وهذه مشكلة خطرية 
يف فرتة االمتحانات حيث أن الكثري من 
ــبه  ــرف أن هناك ابنا يناس األرس ال تع
ــاعات ربما أكرث أو  ــدد معني من الس ع
ــن االبن اآلخر وهذا يتوقف عىل  أقل م

الحالة النفسية لهذا االبن أو ذاك.
ــن  ــة كل اب ــت األرسة حال إذا تفهم
ــاعدته عىل  ــهل مس أصبح من الس
ــات بصورة  ــرتة االمتحان تجاوز ف
ــاركة  ــدة، وعليها أيضا مش جي

ــدول درايس يراعي  األبناء يف عمل ج
ــة  ودرج ــاء  لألبن ــة  الفردي ــروق  الف
ــة، فهناك  ــتيعابهم للمادة العلمي اس
من يريد ساعات أكرث ألن ملكة الحفظ 
عنده ضعيفة وهناك من يناسبه وقت 
ــرة أقوى، وهناك  أقل ألنه يتمتع بذاك
من يتفوق يف الرياضيات بينما يعاني 
ضعفا يف التاريخ. كما يجب أن يغرس 
اآلباء يف األبناء ملكة تحديد األهداف 
ــدرج عند املذاكرة من  واألولويات والت

البعد عن العنفاألسهل إىل األصعب.
ــدم اللجوء  ــاء بع ــح اآلب ــا ينص كم
ــاء عىل املذاكرة  ــف لحث األبن إىل العن
ــوي ومرفوض  ــري ترب ــلوب غ ــو أس وه
ــلبي للغاية عىل األبناء،  وله مردود س
ــل االبن يوحي لألب  فالعنف قد يجع
ــك يف املذاكرة بينما  ــه منهم أو األم بأن

ــك خوفا  ــر بذل ــه يتظاه ــة أن الحقيق
ــتت وبدال من  من العقاب، فذهنه مش
ــغل  ــرة يش ــز يف املذاك ــري والرتكي التفك
ــيتلقاه  ــره بنوعية العقاب الذي س فك

يف حالة الفشل.
ــف الحنان  ــن العن ــوب بدال م املطل
ــاد عىل النفس  ــرس الثقة واالعتم وغ
ــل، بل أنصح  ــدم الخوف من الفش وع
اآلباء باستخدام أسلوب املكافأة وهو 

أسلوب تربوي يؤتي ثماره.
ــأة مجزية إذا  ــاء بمكاف ــد األبن فوع
ــة يف االمتحانات  حققوا درجات عالي
ــرس  ويغ ــي  إيجاب ــردود  بم ــي  يأت

رسالة الدعاةاملنافسة الرشيفة بينهم.
ــة محمد  ــرى الداعي ــه ي ــن جانب م
ــات  ــن االمتحان ــوف م ــح أن الخ صال
ــائع بني الناس، ولكن  أمر طبيعي وش
ــأنه أن  ــز وجل من ش ــاء لله ع الدع
يخفف ذلك الخوف والهلع خاصة 
إذا ما آمن الطالب بأن الله عز وجل 
ــأل قلبه  ــه ويم ــتجيب لدعائ سيس

باليقني بذلك.
ــح  للطلبة بالنصح  ويتوجه صال
بأن يكرثوا من الدعاء وقراءة األذكار 
ــل بأن الله  ــالة واإليمان الكام والص

بيده مفتاح النجاح والتفوق.
ويختم برسالة ألولياء األمور بأن 
يهتموا بأبنائهم وأن يخففوا عليهم 
ــيس الذي قد يصابون  الضغط النف
ــدرة الله  ــالل تذكريهم بق ــن خ به م
ــم  ــبة له ــات املناس ــار الكلم واختي
ــجيعية وتعطيهم  بحيث تكون تش
ــاعدهم  ــة معنوية إيجابية تس دفع
ــا لديهم بعون  ــم أفضل م عىل تقدي

من الله عز وجل.

 املشروبات الغازية أضرار 
بالجملة  

ــات الغازّية يف العام  ــرتاع ما ُيعرف باملرشوب  تّم اخ
ــون  ــمه ج ــّي اس ــديل أمريك ــطة صي 1886م، بواس
ــّرض وصفة مكوّنة من  ــون، وكان ذلك عندما ح بامربت
ــذا املرشوب يف  ــدأ يرّوج له ــازي، ومن ثّم ب مرشوب غ
ــرشوب األّول ليس يف أمريكا  ــكا، حتى أصبح امل أمري
ــب بل يف العالم بأكمله، وعىل الرّغم من أّن أكرث  فحس
من يدمن عىل تناول هذه املرشوبات هم األكرث معرفًة 
ــنعرض  ــتمّرون يف ذلك؛ وس بمخاطرها، إال أنهم يس
ــىل اإلكثار من  ــة التي ترتتب ع ــم األرضار الصحّي لك
رشب هذه املرشوبات مما يؤدي إىل التسبب بالعديد 

من األمراض منها
ــمنة وزيادة الوزن: تؤّدي املرشوبات الغازّية  - الس
إىل ارتفاع ملحوظ يف الوزن؛ ألّنها تحتوي عىل نسبة 

كبرية من السكريات.
ــة بأمراض  ــبة اإلصاب ــد نس ــد: تزي ــف يف الكب -  تل
الكبد املختلفة عندما تزداد كمّية املرشوبات الغازية 
ــت العديد من  ــّمع الكبد فأثبت ــة، وأبرزها تش املتناول
الدراسات أّن الرضر الذي تحدثه املرشوبات الغازية 

يفوق الذي تحدثه الكحول.
ــّبب املرشوبات الغازّية  ــنان: فتس ــّوس األس - تس
ــنان، وأبرزها تسّوس  ــاكل الفم واألس العديد من مش
األسنان؛ ألّنها تذيب طبقة املينا الخارجية لألسنان، 
وذلك ألّن فيها مجموعة من األحماض والسكرّيات.

ــات  ــبة املرشوب ــا زادت نس ــكىل: فكّلم ــراض ال أم
الغازية املتناولة كانت فرصة اإلصابة بأمراض الكىل 
ــىص ألّنها تحتوي عىل  ــة أكرب، وتحديداً الح املختلف
ــذي يغّري من  ــفور، ال ــة من حمض الفس ــبة عالي نس

تركيبة البول.
-  مرض السكري: بما أّنها سبب رئيّيس يف اإلصابة 
ــمنة، فإنها تؤدي إىل اإلصابة بمرض السكري،  بالس
ألّنها تصّعب عمل البنكرياس يف إفراز كمّية أنسولني 

تكفي لحرق جميع السكر الداخل للجسم.
ــارة عن تخريش قوي  ــاع املريئي: وهو عب - االرتج
ــارة املعدّية منها  ــة خروج العص ــب املعدة نتيج يصي
وانتقالها للمريء، فعندما يتناول اإلنسان مرشوبات 
غازية إضافّية يتسّبب ذلك يف زيادة نسبة الحموضة 

يف املعدة، وبالتايل تقّلصات وتخرشات أكرب.
ــبة  ــة العظام: فمن املعروف أّن زيادة نس - هشاش
ــيوم فيه؛  ــبة الكالس ــّدم تقلل من نس ــفور يف ال الفس
ــات الغازّية  ــّم رشب أو تناول املرشوب لذلك عندما يت
فإن ذلك يقلل من نسبة الكالسيوم يف الجسم ويزيد 
ــان أكرث  ــفور، فبالتايل يصبح اإلنس ــبة الفس من نس
عرضة لإلصابة بمشاكل العظام كالهشاشة والرتقق 

والضعف.
ــدم: ألّن املرشوبات الغازية تزيد  -  ارتفاع ضغط ال
ــايل تضعف مناعة  ــن لزوجة وحموضة الدم، فبالت م

الجسم وتصبح إصابته باألمراض املختلفة أكرب.
ــّبب املرشوبات  ــراض القلب: بحيث تس -  أم
ــراض القلب،  ــراض أم ــور أع ــة ظه الغازي
ــبة  من ضغط كبري، ونس
سكر عالية، ونسبة 
ل  و ــرت ليس كو
ــًة  إضاف ــرية،  كب
ــادة الوزن،  إىل زي
ــؤّدي  ت ــي  والت
إىل  ــا  جميعه
ــراض  بأم ــة  اإلصاب

القلب.

نصائح طبية 
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ابني األصغر يعاني من انعدام الثقة يف نفسه ويف أفعاله برغم 
ــن  أنها يف غالب األحيان تكون صحيحة كيف يمكن أن أتخلص  م
ــذه األفكار  ــىل  التخلص من مثل ه ــعاده ع ــكلة وإس من هذه املش
ــه حتى أتمكن من أعادة  الثقة يف نفسه كباقي  الذي تدور يف رأس

ــاء محمد إخوته .. ؟ ــوي / هن ــال الرتب ــة يف املج تجيب باآلتي:-الباحث
ــاة و  ــة يف حي ــة والحيوي ــل املهم ــن العوام ــس م ــة بالنف الثق
ــة يف النفس منذ  ــان و يجب أن يبدأ غرس الثق ــخصية أي إنس ش
ــاناً ناجحاً يف  ــون إنس ــوياً و يك ــى يخرج الطفل س ــة حت الطفول
ــل النجاح يف الحياة  ــرب الثقة بالنفس من عوام ــه حيث تعت حيات
ــوس األطفال من  ــدأ زرع الثقة يف نف ــذا وجب أن يب ــكل عام , ل بش
ــا الطفل هي املنزل ,  ــة أن أول بيئة يتعامل معه ــة و بخاص البداي
ــرب األمان للطفل و  ــل حيث أن املنزل يعت ــث األب و األم و األه حي

ــعر الطفل بالخوف يف هذه البيئة اآلمنة و  بالطبع ال يمكن أن يش
ــب تصحيحه لذا يجب اتباع بعض  ــيئاً خطأ وج إال فإن هناك ش

القواعد أو األساسيات حتى نزرع يف أطفالنا الثقة بالنفس .
1 - األمان 

ــي املنزل  ــا الطفل ه ــل معه ــي يتعام ــات الت ــم و أول البيئ أه
ــرب قدر من  ــذا يجب توفري أك ــاس للطفل ل ــد أقرب الن ــث يوج حي
ــا يمحو أو يقلل من وجود  ــاس باألمان يف نفس الطفل مم اإلحس
الخوف يف نفسه , حيث أن الخوف و األمان ال يجتمعان و بالتايل 
ــا التفرقة  ــة بالنفس , يجب هن ــوف حلت الثق ــا أختفى الخ طامل
ــعور  ــي فمن الطبيعي الش ــي و غري الطبيع ــني الخوف الطبيع ب
ــان  ــة التعرض ملواقف تثري الخوف لدى أي إنس ــوف يف حال بالخ
ــعر الطفل بالخوف من أبويه يف األوضاع  لكن ليس طبيعيا أن يش
الطبيعية فيجب أن تسعى إىل إيجاد االحرتام لك يف نفس طفلك 

ال الخوف .

2 - حافظ عىل كرامة طفلك 
ــان  ــة طفلك فعامله عىل إنه إنس ــب أن تحافظ عىل كرام يج
ــاعد عىل  ــدا أو ناقصا لألهلية مما يس ــة و ليس فاق ــل األهلي كام
ــز بناء  ــاعد أو يحف ــل و بالتايل يس ــة الطف ــىل كرام ــة ع املحافظ
ــال ال تبالغ كثريا يف نقد الطفل  ــة يف النفس لدى الطفل , فمث الثق
ــاول دائما أن ال توجه له  ــدر األمور و قدر النقد له , ح ــب أن تق يج
ــاب أو التوبيخ أمام اآلخرين و بخاصة من هم خارج  اللوم أو العت
ــاق األرسة , عند توجيه اللوم أو النقد أو التوبيخ ال تكتف فقط  نط
ــتحق هذا  ــه أن ما قام به يس ــب أن تذكر ل ــد يج ــخ أو النق بالتوبي
ــخ أي دائًما علل ترصفاتك أمام طفلك وإىل جانب التوبيخ  التوبي
حاول ذكر بعض محاسن الطفل لتشجيعه عىل تجنب األخطاء 

.
3 - املدح 

ــاحر الذي يدفع الطفل إىل أقيص الحدود  يعترب املدح كما الس
ــر الذي قام به  ــدح حتى و إن كان األم ــا وجه لطفلك امل ــذا دائم , ل
ــامة من  ــة جميلة أو ابتس ــن أن يكون يف كلم ــدح يمك ــيًطا , امل بس
ــكل مكافأة  األبوين و يف حالة األعمال الكبرية يمكن أن يكون يف ش

مادية سواء نقود أو هدية من أي نوع .

4 - املمارسة 
ــل الطرق عىل  تعترب أفض

ــم  التعلي يف  ــا  تقريب ــالق  اإلط
ــزرع  ــذا إذا أردت أن ت ــة ل املمارس

ــه بعض  ــس طفلك أعط ــة يف نف الثق
ــؤوليات املنزلية للقيام بها فيمكن  املس

ــاعدة يف تنظيف  ــوم باملس ــه يق أن تجعل
مكان معني من املنزل و يصبح مسؤوال عنه 
ــل بأهميته و  ــاس للطف مما يعطي اإلحس
ــه جزءاً فعاًال يف املنزل و العائلة , مما  بكون
ــعور بأهميته و بالتايل يساعد  يدفعه للش
ــم  ــل و تعل ــس الطف ــة يف نف ــىل زرع الثق ع
تحمل املسؤولية و عندما يكرب قليال يمكن 

ــياء  ــؤوليات الرشاء لألش إعطاؤه بعض مس
ــا من  ــة وغريه ــن القريب ــن األماك ــيطة م البس

األعمال التي تناسب عمره و قدراته .
5 - عدم اإلرساف 

هنا الرساف سواء يف السيئ أو الجيد أي يجب االعتدال يف كل 
ــاك إرساف يف لومه و ال إرساف  ــالت مع الطفل فال يكون هن التعام
ــه أيضا , حتى يف توجيه النصح ال يجب اإلرساف فيه  يف مدح
ــة يف البداية  ــكل مبارش و بخاص ــل عدم توجيهه بش و يفض
ــل يف النهاية إىل النصح أو  ــل التدرج يف تقديمه حتى نص ب
ــكل مبارش واالبتعاد بقدر املستطاع عن العقاب  اللوم بش
ــيئا  ــالت التي ترتك أثرًا س ــوأ املعام ــرضب فهو من أس بال
ــدة يف محاولة  ــا أنها ترضب أول قاع ــس الطفل كم يف نف
ــي زرع االحرتام لألبوين ال  ــة بنفس الطفل وه زرع الثق

الخوف يف نفس الطفل .
ــم  ــة بأطفاله ــرث دراي ــم األك ــا كل اب و أم ه داًئم
ــا يمكن  ــرف عىل أفضل م للتع
ــد  القواع ــك  تل ــن  م ــاذه  اتخ
ــاء أو إخراج  ــاعدة يف بن للمس
ــة يف  ــع بالثق ــوي يتمت ــل س طف

النفس .

طريقة زرع الثقة يف نفوس األبناء  ..؟طريقة زرع الثقة يف نفوس األبناء  ..؟

الثــــورةافجرة

أبــنــائــهــا  ـــــدرات  ق جـــيـــداً  تــفــهــم  ان  ـــــرة  األس ــى  ــل ع  : ــس  ــف ن ــاء  ــم ــل ع   ¶
ــم ــه ــري ــت ــع ــــوف الـــــــذي ي ــــخ ـــى ال ـــل ــب ع ــل ــغ ــت ـــى ت ـــت ونـــفـــســـيـــاتـــهـــم ح

االمتحانات الوزارية ..االمتحانات الوزارية ..

ــد  مفر منها ويفرض االمتحانات   ــة واقع يتجدد كل عام وال يوج الوزاري
ــن قبل األرسة   ــع الطالب م ــتثنائياً م ــذا الواقع تعامال اس ه
ــدة وحالة من االنعزال أثناء  فرتة االمتحانات  ــة مع إصابة  بعض الطلبة بعصبية زائ خاص
ــاهد حاالت اإلغماء والغثيان  وقبلها  ليصل األمر إىل ما هو أبعد من ذلك خاصة عندما نش

واملغص الشديد وطنني األذن يصيب أبناءنا بسبب  الضغط النفيس .
ــياق نقرتب من املشكلة ونحاول توضيح الصورة وصوال إىل حلول تخفف من  ويف هذا الس

حدة هذه الفوبيا املستمرة التي قد تؤثر عىل أداء بعض الطلبة يف االمتحانات :
تقرير / وائل الشيباني

   أولياء أمور:

نعمل جاهدين على 

تخفيف القلق عند 

أبنائنا من االمتحانات 

لكننا نفشل غالبًا

ــّبب املرشوبات  ــراض القلب: بحيث تس -  أم
ــراض القلب،  ــراض أم ــور أع ــة ظه الغازي
ــبة  من ضغط كبري، ونس
سكر عالية، ونسبة 
ل  و ــرت ليس كو
ــًة  إضاف ــرية،  كب
لل
ــادة الوزن،  إىل زي
ــؤّدي  ت ــي  والت
إىل  ــا  جميعه
ــراض  بأم ــة  اإلصاب

القلب.

مارسة 
ــل الطرق عىل  أفض

ــم  التعلي يف  ــا  تقريب  
ــزرع  ــذا إذا أردت أن ت ة ل

م يفيف
ــه بعض  ــس طفلك أعط نف

ع
يات املنزلية للقيام بها فيمكن 

ــاعدة يف تنظيف  ــوم باملس ــه يق
م

ني من املنزل و يصبح مسؤوال عنه 
ــل بأهميته و  ــاس للطف ي اإلحس

ح
جزءا فعاال يف املنزل و العائلة , مما 
و ي ب ل س إل إلي
ــعور بأهميته و بالتايل يساعد  ش

يف
ــم  ــل و تعل ــس الطف ــة يف نف  الثق
سؤولية و عندما يكرب قليال يمكن 

ــياء  ــؤوليات الرشاء لألش عض مس
ــا من  ــة وغريه ــن القريب ــن األماك ة م

لتي تناسب عمره و قدراته .
دم اإلرساف 

هنا الرساف سواء يف السيئ أو الجيد أي
ــاك إرساف ــالت مع الطفل فال يكون هن التعام

ــه أيضا , حتى يف توجيه النصح يفيف مدح
عع

ــكل مبارش ــل عدم توجيهه بش و يفض
ــل يف ــل التدرج يف تقديمه حتى نص ب

م
ــكل مبارش واالبتعاد بقدر ا اللوم بش
ــالت ــوأ املعام ــرضب فهو من أس بال

م
ــا أنها ترضب أو ــس الطفل كم يف نف
ــي زر ــة بنفس الطفل وه زرع الثق

يف
الخوف يف نفس الطفل .

ــم األك ــا كل اب و أم ه داًئم
يفيف

ــرف  للتع
م م

ــاذه اتخ
ــاع للمس
ــو ــل س طف

النفس .
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