
ــن الصداع النصفي  ــريون من يعانون م كث
ولكن القليل منهم فقط يعرف كيفية عالجه 
بطرق سهلة يف املنزل ودون الحاجة للدواء، 

ومن أهم تلك الطرق ما ييل:
ــي: واحدة من  ــك الغذائ ــل نظام . تعدي
ــدة للغاية للحد  ــات املنزلية املفي العالج
ــي  ــداع النصف ــداع وآالم الص ــن الص م
ينطوي عىل إدخال تغيريات عىل النظام 

الغذائي الخاص بك.
ــك  ــل ذل ــك أن تفع ــك: يمكن . التدلي
ــرب  ــرأس يعت ــروة ال ــك ف ــك. تدلي بنفس
ــف آالم الصداع  ــا لتخفي عالجا ناجح
ــن  م ــري  بالكث ــعرك  وسيش ــي  النصف
التحسن. أظهر الباحثون يف الربازيل 
ــك منطقة الجزء الخلفي من  أن تدلي
الرأس –أسفل الجمجمة- يقلل من 
ــاج أو  ــي. املس ــداع النصف آالم الص
التدليك بشكل عام ملنطقة الرقبة 
ــكل يومي  ــرأس واألكتاف بش وال
ــف  ــدا لتخفي ــا جي ــرب عالج يعت

األلم.
ــاش حول  ــة قم ــط قطع . إرب
ــة  ــذه الطريق ــوة: ه ــك بق رأس
ــد  ــدم وللتأك الق ــذ  ــة من متبع

ــدك أو جدتك  ــأل ج ــن ذلك يمكنك أن تس م
ــاهدها لدى  ــذا إن لم تش ــك عليها ه ليطلع
ــة  ــخاص ممن حولك أو عىل شاش أحد األش
ــن  م ــة  الحقيق يف  ــي!  تلفزيون ــل  مسلس

يستخدمونها يجزمون بفاعليتها.
ــاول الزنجبيل  ــاول الزنجبيل: قم بتن . تن
ــه دور جيد يف تقليل  ــراص الزنجبيل فل أو أق

أعراض الدوار والصداع.
ــع  ــة وض ــم بتجرب ــاردة: ق ــادات الب . الكم
ــعر بأن  ــوف تش ــج عىل منطقة األلم، س الثل
ــذه الطريقة  ــداع النصفي قد قل. ه ألم الص
ــخص استخدامها حتى  آمنة ويمكن ألي ش

للمرأة الحامل.
ــق التي  ــط الطري ــن أبس ــرتخاء:  م . االس
ــن يعانون من  ــا إن كنت مم ــن أن تتبعه يمك
ــم عن ضغط العمل  الصداع النصفي الناج
ــكل عام االسرتخاء وأخذ قسط  أو التوتر بش
ــن الراحة حتى ولو لفرتات قصرية قم بفتح  م
النافذة أو تغيري مكانك كلما شعرت بالتعب 
أو حتى إن كنت تستطيع أخذ إجازة قصرية 
ــتجمام بنهاية األسبوع  كفرتة نقاهة أو االس

فذلك أفضل وسيلة لالسرتخاء.

وسائل فعالة للتخلص من ألم الشقيقة نصائح طبية 

إرشادات تربوية

ــل يف أول يوٍم  ــل مع الّطف التعام
ــدوء  ــم باله ــب ان يتس درايس يج
ــن الترصف من قبل االمهات  وحس
ــتعجال يف  ــدم االس ــة ع يف البداي
ــة: ال  ــن املدرس ــوٍم م ــاِح أوِل ي صب
ــِه بالعجلِة  ــد يرغب يف بدء يوم أح
ــًة  ــاك، وخاَصّ ــا وُهن ــض ُهن والرك
ــك  ــة، ولذل ــن املدرس ــوٍم م يف أول ي
ــع يف  الجمي ــتيقظ  أن يس ــب  يج
ــاح،  الصب ــن  م ــٍة  معقول ــاعٍة  س
ــل بالراحِة،  ــعر الّطف وبذلك سيش
ــِه  ــيبدأ يوم ــرث، وس ــكينِة أك والس
أن  دون  ــن  وم ــّي،  طبيع ــكٍل  بش
ــراً إىل  ــوِل ُمتأخ ــَر إىل الوص ُيضط

ــِة  املدرس إىل  ــول  فالوص ــدرس  امل
باكراً يمكن الّطفل من االستقرار يف 
ّف قبل وصول الجميع، وبدء  الَصّ
الدرس بشكٍل فعّيل، وكما سيتمكن 
ــتاذه  ــرُّف إىل أس ــن التع ــل م الّطف
بشكٍل أفضل ليعتاد عليه، واَلّذي 
قد يكون صعباً يف حاِل كان جميع 
ــن متواجدين لذا  ــال اآلخري األطف
ــياء  فمن املهم إعطاء الّطفل األش
ــاعدُه عىل االسرتخاء من  اَلّتي ُتس

خالل اآلتي :
ــن أن ترتك األّم طفلها يأخذ   ُيمك
ــة، أو أّي يشٍء آخر  ل ــُه املَُفَضّ ُلعبت
ــال كانت  ــة يف ح ــه إىل املدرس ُيحّب

ــك  ــك، فبذل ــمح بذل ــة تس املدرس
ــعور  ــي الش ــن تخط ــيتمكن م س
ــىل  ع ــاعده  وسُيس ــوف،  بالخ
ــكٍل أفضل،  ــِة بش ــعور بالراح الش
ــل عىل أجواء  وعندما يعتاد الّطف
ــكٍل تدريجّي  ــيبدأ بش ــّف س الَصّ

برتك ُلعبته.
ــامة: كما   ُمبادرة الّطفل باالبتس
ــعر الّطفل بالقلق من أول يوٍم  يش
من املدرسة، يشعر الوالدين بذلك 
أيضاً، ولكن ال ُبَدّ من عدم إظهارِهم 
ــعر  ــك أمام الّطفل، فهو قد يش لذل
ــدوى القلق، والتوتر من والديه،  بع
ث مع الّطفل  ولذلك ال ُبَدّ من التحُدّ

ــامٍة عريضة،  ــدوء، وبابتس بُكِلّ ه
ــي يقيض  ــه لك ــة تحميس وُمحاول
يوماً جّيداً يف املدرسة من دون قلٍق 

أو خوف.
ــع،  ــكٍل رسي ــل بش ــع الّطف تودي
ــة:  ــل ذهابِه إىل املدرس ــف قب ولطي
ــن املُهّم جّداً أن ال يذرف الوالدان  م
ــاب طفلهما إىل  ــد ذه ــوع عن الّدم
ــعره بالرهبِة  ــة فذلك سُيش املدرس
والخوف، وِعوضاً عن ذلك عليهما 
أن يعطيانه عناقاً رسيعاً، والتأكيد 
ــيعودان الصطحابِه  ــا س ــه أَنّهم ل

فور انتهاء دوامه املدرّيس.

؟ الــثــاين  ــي  ــدراس ال الفصل  بــدايــة  يف  طفلك  مــع  تتعاملني  ؟كيف  الــثــاين  ــي  ــدراس ال الفصل  بــدايــة  يف  طفلك  مــع  تتعاملني  كيف 

االسرةالثــــورة ٠٧

الضرب والتأنيب ..الضرب والتأنيب ..   وسائل تربوية خاطئة   وسائل تربوية خاطئة

تقول االتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تعترب 
ــة عليها بأن األهل يلعبون  اليمن من البلدان املوقع
ــئة األطفال فاألهل هم املعلمون  الدور األهم يف تنش
ــدون األهم بالنسبة ألطفالهم غري  والقدوات واملرش
ــادئ حقوق  ــة لألهل فمب ــوا ملكي ــال ليس أن األطف
ــخص أن يكون  ــان تضمن انه ال يجوز ألي ش اإلنس
ملكا لشخص آخر وتضمن االتفاقية لألطفال الحق 
ــاء عىل قيد الحياة والنمو الكامل إلمكاناتهم  يف البق
ــة والرتبية  ــكن واملياه النظيف ــام املالئم واملس والطع
ــطة  ــلية والرتفيه واألنش ــة الصحية والتس والرعاي
ــن حقوقهم والكرامة والحق  الثقافية واملعلومات ع
ــق يف  ــتغالل والح ــف واالس ــن العن ــة م يف الحماي
ــث التعبري عن  ــاذ القرارات من حي ــاركة يف اتخ املش
ــائل املتعلقة  آرائهم واحرتامها وإبداء رأيهم يف املس
ــط بحرية مع  ــم والرتاب ــة املعلومات له ــم وإتاح به

اآلخرين.
التحدي الكبري

ــرون  ــل يم ــة إىل أن األه ــو الرتبي ــري أخصائي يش
ــن أن يتخطوه ففي  ــات فيها  التحدي اكرب م بلحظ
بعض األحيان يجهل األهل ببساطة ما يجب القيام 
ــدو وكان كل ما يفعلونه غري  ــه ويف أحيان أخرى يب ب
صحيح وأحيانا تسيطر عليهم جميع الضغوطات 
ــاء  ــم اآلب ــة أن معظ ــم والحقيق ــرى يف حياته األخ
ــذا الدور  ــم به ــالل قيامه ــة من خ ــون الرتبي يتعلم
ــل قليلة فإنهم  ــا أن معلوماتهم حول نمو الطف فبم
يعتمدون عىل غرائزهم أو عىل تجاربهم الشخصية 
ــون غرائزهم  ــري أن كثريا ما تك ــة الطفولة غ يف مرحل
ــة  ــرد ردود فعل عاطفية وغري مدروس ــع مج يف الواق
ــخصية  ــون تجاربهم الش ــد وأحيانا تك ــكل جي بش

ــى عنيفة ونتيجة  ــلبية أو حت يف مرحلة الطفولة س
ــب يقوم عىل  ــن األهل أن التأدي ــك يعتقد كثري م لذل
مجرد التأنيب والرضب ويستاء آخرون من أنفسهم 
ــعر  ــهم فيما يش ــيطرة عىل أحاسيس إذا فقدوا الس

البعض اآلخر بالعجز.
ويؤكد املختصون بأنه توجد طريقة  للتأديب غري 
الرضب والتأنيب وهي يف الواقع "التعليم " والتعليم 
ــوم عىل تحديد غايات التعلم والتخطيط ملقاربة  يق

فعالة وإيجاد حلول ناجحة  .
مزاج األهل

ــول اختصاصية علم النفس لألطفال د جون  وتق
إ. دورانت من كندا أن  مزاجنا عامل مهم بالنسبة إىل 
سلوك طفلنا واستجابتنا له فإذا كنا نشعر بالتعب 
ــب من أمرما  ــق أو الغض ــيس أو القل ــط النف أو الضغ
ــن طفلنا  ــعور بالغضب م ــرث فأكرث إىل الش ــل أك نمي
وأحيانا يلقي األهل باإلحباط عىل أطفالهم وحينها 
ــعر الطفل بعدم األمان وعندما يتجاهل سلوكا  يش
ما يف أحد األيام ويغضبون من السلوك نفسه يف يوم 
آخر يشعر األطفال بالضياع وعندما يغضب األهل 
ــان أمور أخرى يشعر  من األطفال ألنهم قلقون بش
ــة غري عادلة  ــتياء ملعاملتهم بطريق األطفال باالس
ــب أو يتعكر مزاجهم  ــاب األهل بالغض وعندما يص
ــوف فمزاج  ــال بالتهديد والخ ــعر األطف ــا يش غالب
ــك من املهم أن  ــلوك األطفال لذل األهل يؤثر عىل س
ــم فيجب أن يتجنبوا تفجري  يتنبه األهل إىل مزاجه
ــم أن يحصل  ــىل أطفالهم كذلك من امله ــم ع مزاجه
ــط كاف من النوم وأن يتناولوا الكثري  األهل عىل قس
ــة لكي يتزودوا بالطاقة من أجل  من األطعمة املغذي
ــإذا وجدنا أننا  ــة جميع ضغوطات الحياة ف مواجه

كثريا ما نغضب أو نحزن أو نقلق أو نشعر بالضغط 
ــيس فيجب أن نتجه إىل دعم أحد من األصدقاء  النف
ــكالتنا  ــم أن نحل مش ــه من امله ــراد األرسة ألن أو أف

بطريقة بناءة ال تؤذي أطفالنا .
الطرق السليمة

ــض الطرق التي  ــورة دورانت إىل بع ــري الدكت وتش
ــن الرتبية عىل  ــل أن يصلوا إىل غايتهم م يمكن لأله
ــتوى القريب والبعيد بتوفري الحنان واملبادئ  املس
ــو األمان العاطفي  ــة لهما معا والحنان ه التوجيهي
ــول كلمة  ــات الطفل وق ــاة احتياج ــة ومراع واملحب
ــراءة لهم  ــال والق ــم لألطف ــار محبته ــك وإظه احب
ومعانقتهم ومواساتهم عندما يجرحون أو يخافون 
ــم ورؤية  ــب معه ــم واللع ــم ومدحه ــاء إليه واإلصغ
ــة نظرهم والضحك معهم ودعمهم  املوقف من وجه
ــرتاف بجهودهم  ــا يواجهون التحديات واالع عندم
ونجاحاتهم واإلظهار بأنهم يثقون بهم وأيضا املرح 

معهم .
ــات معلنة  ــي توقع ــة فه ــادئ التوجيهي ــا املب أم
ــم  ــوح ودع ــا بوض ــرسة أيض ــباب مف ــوح وأس بوض
ــجيع للتفكري  ــاح وتش ــل عىل النج ــاعدة الطف ملس
ــه .واملبادئ  ــاوض مع ــل والتف ــتقل لدى الطف املس
ــا هو مهم  ــىل تعلم م ــاعد الطفل ع ــة تس التوجيهي
فهي تساعده عىل فهم أخطائه والقيام بما يف وسعه 
ــة للطفل  ــادئ التوجيهي ــا وتعطي املب لتصحيحه
املعلومات التي يحتاج إليها للنجاح يف املرة املقبلة 
ــكالت  ــه األدوات التي يحتاج لحل املش فهي تعطي
ــه وتظهر له  ــل متواجدين مع ــون األه ــا ال يك عندم
ــن بطريقة بناءة  ــع اآلخري ــة حل الخالفات م كيفي

وغري عنيفة .
ــروا املبادئ  ــل أن يوف ــن لأله ــي يمك ــرق الت والط
ــباب  ــن يف  : رشح األس ــم تكم ــة ألطفاله التوجيهي
ــم  ــد معه ــة القواع ــد ومناقش ــة وراء القواع الكامن
واإلصغاء إىل وجهة نظرهم ومساعدتهم عىل إيجاد 
ــاعدهم عىل  طرق لتصحيح أخطائهم بطريقة تس
ــدل واملرونة والتحكم بالغضب  التعلم والترصف بع
ورشح وجهة نظرهم واإلصغاء إىل وجهة نظر الطفل 
وتعليمهم عن أثار أفعالهم عىل اآلخرين وإعطائهم 
ــاذ القرارات  ــي يحتاجون إليها التخ املعلومات الت
ــب التهديد بالرضب أو  ــدة والتكلم معهم وتجن الجي
ــور األخرى التي يخاف  ــان من املحبة أو األم الحرم
ــد  ــرصف كقدوة ايجابية وكمرش ــا األطفال والت منه
ــكل أفضل  ــم يتعلمون بش ــال متعلمون وه فاألطف
عندما يزودون بالدعم واملعلومات وبالطبع يحتاج 
ــم واملعلومات  ــواع مختلفة من الدع ــال إىل أن األطف

باختالف أعمارهم .

الوالدية مهمة خطرية وحساسة وتحد هائل أمام األمهات واآلباء إزاء أطفالهم فأي الرتبية 
ــائل هذه الرتبية قد تؤدي إىل نتائج عكسية يدفع ثمنها  هفوة أو خطأ يف طرق ووس

األطفال يف حياتهم املستقبلية ..
ــتخدام العنف والتوبيخ يف الرتبية واالستعاضة عن ذلك  وينصح األخصائيون الرتبويون بتجنب اس
ــالم إىل سن  ــلوك األطفال والوصول بهم بس ــحر يف تقويم س بمنح الحنان الذي يكون له مفعول الس
ــد وبالتايل تجاوز مخاطر املراحل التالية من حياتهم وخاصة مرحلة املراهقة التي تعد من أهم  الرش

واخطر املراحل العمرية يف حياة الطفل ..
ــرق املثىل مع املحافظة عىل  ــئة أطفالهم بالط ــي أفضل الطرق للرتبية وكيف يمكن لألهل تنش ــا ه فم

حقوقهم اإلنسانية إىل التفاصيل :
 زهور السعيدي

التعليم والتنشئة االيجابية الطريقة الُمثلى:التعليم والتنشئة االيجابية الطريقة الُمثلى:

للطهي فنون
تـــــحـــــضـــــري الـــــــفـــــــالفـــــــل بـــــالـــــفـــــرن

الفالفل، صنف من أصناف األطعمة املنترشة 
ــات  ــد أصبح لسندويش ــن العربي وق يف الوط
ــص بتحضريها  ــل اللذيذة مطاعم تخت الفالف
ــراً لطعمها  ــري نظ ــال كب ــت بإقب ــي حظي والت
اللذيذ وسهولة تحضريها وانخفاض تكلفتها. 
ــيدتي طريقة إعداد الفالفل  وتالياً نقّدم لِك س

بطرق ووصفات متعّددة.
المقادير

ــتون  ــل املفروم. س ــوب من البص ــف ك ( نص
ــتة  ــول املصّفى. س ــاً من الحّمص املغس غرام
ــف كوب من  ــن الثوم املهروس. نص فصوص م
ــة صغرية من  ــس املفروم. نصف ملعق البقدون

ــان من  ــان صغريت ــة. ملعقت ــرة املطحون الكزب
ــرية من بيكربونات  الكمون. نصف ملعقة صغ
ــن امللح.  ــة صغرية م ــف ملعق ــوم. نص الصودي
ــان من  ــان كبريت ــان. ملعقت ــان مخفوقت بيضت
الزيت النباتي. ملعقتان كبريتان من الدقيق.)

طريقة اإلعداد
ــي (الحّمص،  ــالط الكهربائ ــع يف الخ  (نض
والثوم، والبقدونس، والكزبرة، وامللح، والكمون، 
ــات الصوديوم ). نخلط املكونات إىل  وبيكربون
ــون. نخلط يف  ــىل معج ــزج ونحصل ع أن تمت
ــم مزيج الحّمص مع البصل.  وعاء كبري الحج
ــات  ــزج املكوّن ــق ونم ــض والدقي ــف البي ُنضي
ــّكل من مزيج الفالفل ثماني  ــكل جّيد. نش بش
ــكل، ونرتكها جانباً  ــّطحة الش كرات تكون مس
ــّدة قليلة من الوقت. نحّمي الفرن عىل مئتي  مل
ــعة الزيت  ــّخن يف مقالة واس درجة مئوية. نس
ــل ونرتكها ملا  ــرات الفالف ــار ونضيف ك عىل الن
يقارب الثالث دقائق من كل جهة. ننقل حبات 
ــرن  ــا للف ــرن وندخله ــة الف ــل إىل صيني الفالف

ونحّمرها ملا يقارب العرش دقائق.)
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