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الأهل الكرام،
�إن الدعم الذي �ستقدمه لطفلك �سيكون ا�ستثماراً للمعلومات التي تعلمها حتى "يفكر �أو ًال" ,ويتبع قواعد
الأمن وال�سالمة العامة لت�صبح �سلوك ًا يعتمده يف �أثناء اللعب مع �أقرانه يف املدر�سة� ,أو يف البيت� ,أو احلديقة
العامة� ,أو عند مزاولة �أي ن�شاط يومي.
لقد تعلم طفلكم احلفاظ على �سالمته من الإ�صابات اخلطرية ،و�أهمية "التفكري �أو ًال" ،كما تلقى درو�س ًا يف
املو�ضوعات الآتية:
�أهمية �سالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة يف املركبات ,و�سالمة امل�شاة.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة الواجب اتباعها عند ركوب الدراجة� ،أو (ال�سكوتر)� ،أو ا�ستعمال لوح التزلج� ،أو حذاء
التزلج؛ للمحافظة على �سالمته ,وجتنب �إ�صابة الدماغ والنخاع ال�شوكي.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة يف احلدائق العامة ،وريا�ضات الت�سلية
واال�ستجمام ،والريا�ضات اجلماعية املنظمة ،والريا�ضات املائية.
�أخطار الإ�صابات ,و�أهمية اتباع املمار�سات الآمنة ,واعتماد معايري
وقائية معينة.
�إيجاد حلول �إبداعية للم�شكالت ،و�إجراءات الأمن وال�سالمة العامة
الواجب اتباعها يف حال وجود �سالح �أو �أداة خطرة ،بحيث ميتلك
ناد
املقدرة على اتخاذ القرارات ال�صائبة ,وحماية النف�س باتباع اخلطوات الآتية :قف مكانك ،ال تلم�س ،اترك املكانِ ،
�شخ�ص ًا بالغ ًا.
�أهمية و�صول كمية كافية من الأك�سجني �إِىل الدماغ ،و� اّإل �سوف تتعر�ض اخلاليا للتلف؛ مما قد ي�ؤدي �إىل املوت.
تعمل حاالت التح�س�س ال�شديدة على �إعاقة التنف�س� ،أو االختناق ,وقد ت�ؤدي �إىل املوت.
كيفية �إ�سعاف ال�شخ�ص امل�صاب بالت�سمم ,و�أهمية عدم العبث باملواد الكيميائية اخلطرة والأدوية.
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كما تلقى طفلك عدداً من درو�س الإ�سعافات الأولية املحو�سبة التي تعر�ض اخلطوات ال�سليمة لعملية الإ�سعاف الأويل يف حاالت
الإ�صابة باجلروح البرتية ،و�إخراج العوائق من جمرى التنف�س ،و�إ�سعاف االختناق بالغاز ،و�إ�سعاف الغريق ،وتفقد العالمات
احليوية للم�صاب – التنف�س ،وتفقد العالمات احليوية للم�صاب – النب�ض ،والإغماء (فقدان الوعي).
يتبع كل در�س ن�شاط منزيل لتدعيم �أهداف الدر�س ،بالإ�ضافة �إىل طريقة طفلك اخلا�صة يف �رشح ما تعلمه من الدر�س ،كما يجب
توفري الوقت الكايف للتحدث مع طفلك ,وتقييم فهمه املو�ضوع با�ستعمال التقييم املرفق لكل در�س.
للحفاظ على �سالمة جميع �أفراد العائلة ,علينا �أن:
ن�ستعمل حزام الأمان عند الركوب يف املركبات دائم ًا.
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ن�ستعمل خوذة الر�أ�س ونرتديها على ال ّنحو ال�صحيح عند احلاجة.
نطبق العادات ال�سليمة والآمنة عند ممار�سة �أي ن�شاط داخل املنزل وخارجه.
نطبق قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند ركوب ال�سيارة �أو املركبة.
نطبق قواعد الأمن وال�سالمة عند القيام بالرحالت الرتفيهية مثل:
الرحالت البحرية بحيث نت�أكد دائم ًا من حالة الطق�س ،ولب�س �سرتة
النجاة ،وعدم اخلروج عن منطقة خط الأمان عند ال�سباحة �أو ركوب
القوارب يف البحر.
الرحالت الربية والتخييم :بحيث يتم الت�أكيد على �أهمية جتنب رفع احلجارة والبحث والعبث حتت ال�صخور فقد
نتعر�ض لل�سع احل�رشات اخلطرية �أو ع�ض الأفاعي �أو قر�ص العقارب .لذا علينا التفكري �أو ًال واتباع معايري ال�سالمة مثل
لب�س الأحذية املغلقة العالية وجتنب العبث بالأماكن التي قد تختبىء فيها هذه الكائنات ،والبقاء دائم ًا �ضمن املجموعة.
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انتبهوا ملا ي�أتي:
�أهمية ال�شواخ�ص املرورية والإ�شارات ال�ضوئية.
ممار�سة ال�سلوكات ال�سليمة لتحقيق املتعة عند القيام بالريا�ضات املائية.
اتباع قواعد اللعب واحلذر من خطورة ال�سقوط على الر�أ�س.
التزام قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند �أداء الريا�ضات ,وارتداء
معدات ال�سالمة املالئمة.
حفظ الأ�سلحة يف �أماكن مقفلة بعيداً عن متناول �أيدي الأطفال.
اتباع حلول �إبداعية حلل امل�شكالت.
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كيفية تقييم تعلم �أوالدكم:
لكل در�س من درو�س الربنامج �أداة تقييم (�سلم تقدير لفظي) ,هدفها م�ساعدتكم على التقييم.
يحدد م�ستوى الطالب لكل معيار من معايري الأداء يف عمود م�ستوى الطالب (يف اجلدول) ،حيث يكون� 4 :أو � 3أو 2
�أو  ,1وفق املحكمات املو�صوفة لكل م�ستوى.
ي�سجل تقدير الطالب على ال ّنحو الآتي:
يح�سب متو�سط م�ستويات املعايري؛ بجمع الأعداد الدالة على امل�ستويات (العمود الأخري يف اجلدول) ,ثم ق�سمة الناجت
على عددها.
ي�صنف م�ستوى التقدير الناجت ح�سب الآتي:
ممتاز� :إذا كان املتو�سط من � 3.6إىل 4
جيد� :إذا كان املتو�سط من � 3إىل 3.5
متو�سط� :إذا كان املتو�سط من � 2.5إىل 2.9
دون املتو�سط� :إذا كان املتو�سط �أقل من 2.5
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مواقف خطرة يف حياتنا

بع�ض الأدوية التي ي�صفها لنا الطبيب ,قد ت�سبب نعا�س ًا ودوخة؛ لذا ,يجب �أخذ احليطة واحلذر عند تناولها.
كثري من �إ�صابات الدماغ والنخاع ال�شوكي �سببها حوادث تنتج عند تعري�ض �أنف�سنا ملواقف خطرة و�أغلب هذه
احلوادث ميكن تفاديها بالتفكري �أو ًال.

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:
ناق�ش طفلك يف النقاط الآتية ,وت�أكد من �إدراكه �إياها �إدراك ًا �صحيح ًا:
ركوب الدراجة ,والإم�ساك بال�سيارات يف ال�شارع من ال�سلوكات اخلط�أ التي ت�ؤدي �إىل �إ�صابات بالغة يف الدماغ
والنخاع ال�شوكي ,وقد ت�سبب الوفاة.
عند ال�سباحة �أو ركوب القارب يف البحر ,ت�أكد من حالة الطق�س ،والب�س �سرتة النجاة ،وال تبتعد عن منطقة خط الأمان.
التلوث.
متنع ال�سباحة يف الربك الزراعية ,فهي غري خم�ص�صة لل�سباحة ,كما �أنها �شديدة ّ
عند العمل يف مكان� ,أو االنتقال �إىل موقع جديد وغري م�ألوف ،فكر � َّأو ًال ,وال ترتدد يف طلب امل�ساعدة والإر�شاد من
الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني؛ تفادي ًا للحوادث والإ�صابات التي قد ت�ؤذي الدماغ ,والنخاع ال�شوكي ,والعمود الفقري.
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ا�رسد على ولدك الق�صة الآتية ثم ناق�شه فيها:
يعي�ش �سمري مع عائلته يف وادي الأردن ,وهو طالب يف ال�صف ال�سابع ,ن�شيط,
يحب الريا�ضة ,ولكن املنطقة التي يقطن فيها ينق�صها �أماكن ل ّلعب ,مثل:
ُعد
النوادي ,واحلدائق املخ�ص�صة للت�سلية .متر باملنطقة قناة امللك عبداهلل التي ت ّ
امل�صدر الرئي�س للري يف وادي الأردن .وبالرغم من حتذير الأهايل بعدم االقرتاب من القناة� ,أو ال�سباحة فيها ,جتاهل �سمري
الإ�شارات التحذيرية ,وقفز �إىل املاء من اجلهة ال�ضحلة ,فا�صطدم ر�أ�سه بقاع القناة ثم �سحبه بع�ض �أ�صدقائه ,ونقل �إىل �أحد
امل�ست�شفيات .وقد تبني �أنه �أ�صيب �إ�صابة مبا�رشة يف نخاعه ال�شوكي؛ الأمرالذي ا�ضطره ال�ستعمال كر�سي متحرك للتنقل .وهو،
الآن يتلقى تعليمه يف �أحد مراكز الت�أهيل.

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
علينا قبل ممار�سة �أية ريا�ضة جديدة التدرب عليها جيداً ،والتعرف �إىل الأجهزة املطلوبة ملمار�ستها ,ومعرفة كيفية
ا�ستخدامها قبل البدء بذلك .فمث ً
ال ,ت�سلق اجلبال ريا�ضة جميلة ,وحتتاج �إىل لياقة بدنية عالية ,وهي كذلك بحاجة �إىل
تدريب وخربة ومعدات خا�صة؛ لذا ,علينا جميع ًا � -صغاراً وكباراً � -أن نفكر �أو ًال ,وال منار�سها دون الإعداد لذلك؛
الدماغ والنخاع ال�شوكي� ,أو الوفاة.
للوقاية من �إ�صابات ِّ
يف حال بقاء الأطفال ال�صغار برعاية �إخوتهم الكبار ,ت�أكد من �سالمة املكان ,ومن توافر و�سائل ال�سالمة العامة،
واحتفظ  -دائم ًا  -ب�أرقام هواتف الأهل يف مكان بارز ,ملهاتفتهم يف حال حدوث طارئ ،وت�أكد من حفظهم رقم
الدفاع املدين .199
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اخلاليا الع�صبية

الع�صبية املحركة املوجودة يف ع�ضالت اليد ,فت�ستجيب للأوامر املطلوبة منها وتتحرك .حتدث هذه العملية يف ثانية من الزمن فقط!

ملعلوماتكم:
يولد الإن�سان مبئة مليار خلية ع�صبية يف دماغه ,وهي متثل اخلاليا التي �ست�ساعده على �أداء جميع الوظائف احليوية املقررة يف
حياته .واخلاليا الع�صبية ال متلك القدرة على االنق�سام؛ مما يعني �أن علينا املحافظة على �أكرب قدر ممكن من هذه اخلاليا للبقاء ب�أف�ضل
والتقيد بتعليمات ال�سالمة.
حال مع تقدم العمر ،ويكون ذلك باتباع العادات ال�سليمة ,واملحافظة على ال�صحة,
ّ

ن�شاط ال منهجي:
اطلب �إىل طفلك �أن ي�صنع منوذج خلية ع�صبية ,ثم يحدد عليها الأجزاء الرئي�سة من بع�ض املواد املتوافرة يف املنزل ,مثل :اخلرز� ،أو
احلبال� ،أو املعجون� ,أو قطع املعكرونة ,لتت�أكد من معرفته لرتكيب اخللية الع�صبية ,ومن ثم يقدمها كن�شاط يف ال�صف.
ناق�شه يف �أثناء ذلك ب�أجزاء اخللية الع�صبية ,ودور كل جزء منها يف تو�صيل املعلومة.

للمعرفة:
�إن اجلهاز الع�صبي  -الدماغ ,واحلبل ال�شوكي -م�س�ؤول عن معاجلة املعلومات يف ج�سم الإن�سان ،وعن توجيه �أعمال
�أع�ضاء اجل�سم و�أن�شطتة كافة .ويتم ذلك عن طريق تبادل ر�سائل ع�صبية من نوع خا�ص بني الدماغ والأع�ضاء.
اخلاليا الع�صبية  -التي يفوق عددها مئة مليار خلية  -هي خاليا متخ�ص�صة ,تتبادل املعلومات عن طريق ا�ستالمها ,ومن
ثم �إي�صالها �إىل اخللية التالية ،ولها �أ�شكال و�أحجام خمتلفة � ،اّإل �أن لها �شك ً
ال عام ًا واحداً ,وهو ج�سم اخللية ,ويحوي
النواة ,وحوله فروع ت�سمى الت�شعبات الع�صبية ،ثم املحور الع�صبي الذي ي�شكل فروع ًا خارجية تنتهي بالنهايات الطرفية.
لكل خلية ع�صبية مئات الروابط مع اخلاليا الع�صبية الأخرى ,يف النخاع ال�شوكي والأع�صاب ,يف �أجزاء اجل�سم كافة,
بحيز ي�سمى ال�شق الت�شابكي ،وهو �أ�صغر 500
وال تلم�س اخلاليا الع�صبية بع�ضها بع�ض ًا �أبداً؛ فهي منف�صلة عن بع�ضها ّ
مرة من �أ�صغر �شعرة!

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ميكن تو�ضيح �آلية انتقال الر�سالة الع�صبية بو�ضع اليد على لوح �ساخن ،حيث تدخل املعلومة عن �سخونة ال�سطح على �شكل �إ�شارة
من الت�شعبات الع�صبية املوجودة يف اخلاليا احل�سية للجلد ,وتنتقل نحو ج�سم اخللية احل�سية ،ثم تنتقل الإ�شارة من ج�سم اخللية
الع�صبية احل�سية ,عرب املحور الع�صبي حتى �أق�صى طرفه عند النهايات الطرفية،
وهناك يتم �إطالق مواد كيماوية ,ت�سمى الناقل الع�صبي ,الذي يحمل الر�سالة �أو
الإ�شارة من منطقة ال�شق الت�شابكي ،و�صو ًال �إىل الت�شعبات الع�صبية يف اخللية التالية.
وهكذا ي�ستمر االنتقال من النهايات الطرفية �إىل الت�شعبات الع�صبية يف اخللية
التالية ،حتى ت�صل �إىل الدماغ الذي ي�صدر الأوامر املنا�سبة لع�ضالت اليد لتحريكها
مبتعدة عن ال�سطح ال�ساخن ,وتنتقل هذه الأوامر بالطريقة نف�سها لت�صل �إىل اخلاليا
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الدماغ والنخاع ال�شوكي

متتد فرتات طويلة ,بحيث ت�شمل فقدان الوعي� ,أو الغيبوبة� ,أو فقدان الذاكرة.
واملثري يف املو�ضوع �أن �أثر بع�ض ال�رضبات ال يظهر مبا�رشة؛ فقد تظهر �أعرا�ض الإ�صابة بعد فرتة من الزمن؛ لذا ,ال يجب
اال�ستخفاف ب�رضبات الر�أ�س ,بل يجب مراقبة الطفل جيداً ,خا�صة يف حاالت ارجتاج املخ.
وقد �أو�ضحت بع�ض الدرا�سات �أن هذه الإ�صابات تُعزى �إىل �أ�سباب خمتلفة ,ميكن �إجمالها على النحو الآتي:
 %28ب�سبب ال�سقوط.
 %20ب�سبب حوادث �سيارات.
 %19ب�سبب ا�صطدام الر�أ�س �أو ارتداده من ا�صطدام.
 %11ب�سبب اعتداءات الآخرين بال�رضب ,خا�صة على الر�أ�س.
 %3ب�سبب حوادث الدراجات الهوائية.
 %2ب�سبب حوادث (ال�سكوتر) �أو لوح التزلج� ,أو حذاء التزلج.
 %17لأ�سباب �أخرى غري معروفة.
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للمعرفة:
يجب �أن ت�شارك طفلك يف معرفة ت�رشيح الدماغ ,و�أجزائه ,و�أهم وظائف كل جزء منها .كما يجب �أن تناق�ش طفلك يف ما ي�أتي:
يتكون الدماغ من ثالثة �أجزاء �أ�سا�سية ,هي :املخ ,املخيخ ,جذع الدماغ.
تنق�سم الطبقة اخلارجية للمخ �إىل �أربعة مناطق ,هي:
الف�ص اجلبهي ,وهو م�س�ؤول عن احلركة الال�إرادية.
الف�ص ال�صدغي ,وهو م�س�ؤول عن ال�سمع.
الف�ص اجلداري ,وهو م�س�ؤول عن حت�س�س الأ�شياء امللمو�سة ,والإدراك املكاين.
الف�ص اخللفي ,وهو م�س�ؤول عن الإب�صار.
يتكون كل جزء من الدماغ من ثالث طبقات ,هي:
الطبقة الداخلية ,وهي جتمع من الأع�صاب ي�سمى العقدة الع�صبية.
الطبقة املتو�سطة ,وتتكون من جمموعة �أخرى من الأع�صاب ت�سمى املادة البي�ضاء.
الطبقة اخلارجية التي يبلغ �سمكها � 1سم ,وهي تتكون من جمموعة من الأع�صاب ت�سمى املادة الرمادية �أو ق�رشة املخ.
يتكون جذع الدماغ من ثالثة �أجزاء :النخاع امل�ستطيل ,اجل�رس ,الدماغ املتو�سط.

ن�شاط ال منهجي:
�ساعد طفلك على عمل خمطط مفاهيمي ,يبني فيه مدى معرفته ب�أجزاء الدماغ ،و�أهمية كل جزء ,ووظيفته.

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
هل تعلم �أن �إ�صابة الدماغ بالر�ضو�ض تنتج من ال�رضبات �أو االرجتاجات التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص ,وت�ؤثر ت�أثرياً مبا�رشاً يف
فاعلية الدماغ �أو �أي جزء من �أجزاءه وتتفاوت �شدة الت�أثري ومداها ح�سب قوة ال�رضبة .فقد تكون طفيفة لفرتة ق�صرية� ,أو �شديدة
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لذا ,يجب التزام الهدوء و�ضبط النف�س عند بكاء الطفل ,وال�سيطرة على الأع�صاب خا�صة الآباء.
فا�ض ِه،
يجب على الأهل يف مثل هذه احلالة التوترية التي ت�صيب الأطفال ,الت�أكد �أو ًال من عدم حاجة الطفل الر�ضيع �إىل تغيري ِح ِ
�إ�ضافة �إىل عدم وجود ما ي�ؤمله� ،أو يزعجه ،ثم حماول تهدئته بطرائق �آمنة ,مثل امل�شي به� ,أو ح�ضنه بهدوء.
م�سوغ حقيقي ,فيمكن تركه يف مكان �آمن ,ومغادرة هذا املكان لتهدئة النف�س،
�أما �إذا ا�ستمر يف البكاء ملجرد البكاء دون وجود ّ
قبل الو�صول �إىل مرحلة التوتر ,وهز الطفل بعنف لإ�سكاته؛ فهذا العمل قد ي�سبب قتل الطفل �أو �إ�صابته بعاهة م�ستدمية .كما
يجب توعية حا�ضنات الأطفال مبخاطر هز الر�ضيع ,وعواقب هذا الت�رصف ،ف� ً
ضال عن منع �أي فرد من �أفراد العائلة القيام بذلك.

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:
ناق�ش طفلك يف حقيقة �أن هناك طرائق عدة قد ت�ؤدي �إىل تلف الدماغ �إذا مل نفكر � َّأو ًال ,منها :اخلنق �أو االختناق
الذي مينع الأك�سجني من الو�صول �إىل الدماغ ,وال�سقوط يف �أثناء اللعب دون ارتداء خوذة ,وتناول الأدوية �أو بع�ض
الكيماويات التي قد تتلف �أدمغتنا �إتالف ًا تام ًا؛ لأن خاليا الدماغ ال تتجدد.
�أكد على خطورة الأبخرة ,وروائح بع�ض املواد؛ كالبنزين ,والغراء ,والدهان ،والدخان ،والكحول ،و�أدوية احلمية
ُعد جميعها �سموم ًا ت�ؤدي �إىل موت اخلاليا الع�صبية ,وعدم قدرة الدماغ على
وبناء الأج�سام ،ومواد التنظيف ,حيث ت ّ
العمل ب�صورة طبيعيةّ .نبه طفلك وجميع �أفراد عائلتك خلطورة هذه املواد ,واطلب �إليهم االبتعاد عنها.
�أغلق النوافذ وال ت�ستن�شق رائحة البنزين لدى وقوفك عند حمطات تعبئة الوقود؛ فهي ت�سبب تلف ًا يف الدماغ ي�ؤدي �إىل
�إعاقات دائمة؛ كفقدان الب�رص .كما �أن ا�ستن�شاق مواد التنظيف ي�ؤثر يف اجلهاز التنف�سي ,ويثبط عمل اجلهاز الع�صبي.
ت�أكد من معرفة طفلك الإ�شارات التحذيرية من املواد امل�ؤذية ,التي تو�ضع على الأوعية لتو�ضيح خماطر بع�ض املواد
مل�ستعمليها ،ويعتمد معنى هذه الإ�شارات على كل من �شكل الإطار املو�ضوعة فيه ,الذي يحدد درجة خطورتها ,والرمز
الدال عليها.

اطلب �إىل طفلك التجول يف البيت مبرافقتك ,وحتديد �أنواع العبوات الكيميائية التي قد ت�ستخدم يف كل مرفق من
مرافق البيت ,وحتديد الآلية املتبعة يف حفظها .بعد ذلك ,اقرتح عليه تنظيم جدول يت�ضمن املعلومات الآتية:
ا�سم املادة ،والغر�ض من اال�ستخدام ،وو�صف الإ�شارة التحذيرية املرافقة ،ومعناها.
عود طفلك على حمل ال�صغار على نحو �صحيح ب�إ�رشافك ,يف حال وجود طفل يف العائلة ،وجتنب هزه حلماية دماغه.
ّ

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
�إن �إ�صابة ال�صغري مبتالزمة هز الطفل ُيعزى �إىل هز الأطفال بعنف ,حتت �ضغط توتر الوالدين؛ ب�سبب بكائهم امل�ستمر وقد تبني� ،أن
الأطفال دون �سن اخلام�سة هم �أكرث ت�أثراً بهذه املتالزمة؛ لأن �أدمغة الأطفال ح�سا�سة ,وع�ضالت العنق لديهم �ضعيفة .فعندما نهز
الطفل ذي الرقبة ال�ضعيفة ,ف�إن الر�أ�س يت�أرجح �أكرث ,ويهتز الدماغ من جهة �إىل �أخرى؛ ،مما قد ي�ؤدي �إىل تلف يف دماغ الطفل.
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الأقران عليه ،ثم ي�صبح لهم الت�أثري اجلاذب الذي ي�صعب مقاومته .وتظهر اخلطورة �إذا كان اجلذب نحو �سلوك خط�أ
ي�رض بالطفل �أو ًال وباملجتمع ثاني ًا.
احلذر من الت�أثري ال�سلبي للأ�صدقاء� ,أو من ت�أثري ال�ضغط واال�ستقواء على َم ْن هم �أ�ضعف ،خا�صة َم ْن يعانون �ضعف الثقة
عود طفلك على الثقة بالنف�س ،ومقاومة ال�سلوك ال�سلبي ,مثل� :ضغط الأقران ورف�ضه ،واملبادرة بقول "ال"
بالنف�سّ .
لكل �سلوك خط�أ ي�صدر عن �أ�صدقائه.

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:
من الطبيعي �أن نتعر�ض �إىل �ضغوط يف حياتنا؛ � ّإما ب�سبب االختالف مع الأهل �أو الأخوة ,و� ّإما ب�سبب التعر�ض ل�ضغط
الأ�صدقاء .ويكمن ال�رس يف املحافظة على هدوء �أع�صابنا وال�سيطرة على غ�ضبنا بالتفكري � َّأو ًال ,وا�ستعمال مهارات حل
امل�شكالت.
هناك جزء من الدماغ يدعى منطقة ما حتت املهاد ( الهيبوثالمو�س) ،يتحكم يف التوتر .وعندما نبد�أ ال�شعور بالغ�ضب،
ير�سل �إ�شارات جتعل قلوبنا تخفق ب�شدة وب�رسعة ،ويبد�أ �ضغط الدم باالرتفاع ,ونبد أ� ب�أخذ النف�س املتقطع ,وهو �أحد
�أعرا�ض ال�شعور بالغ�ضب.
للتخفيف من غ�ضبنا ,وتهدئة �أنف�سنا ,وقبل اتخاذ �أي قرار ,ميكننا اتباع بع�ض الطرائق ,مثل� :أخذ نف�س عميق متكرر،
والعد بطريقة فيها �صعوبة ,مث ً
ال العد قفزات تنازلية ثالثية من مئة ( ،)...94-97-100واالبتعاد عن م�سبب التوتر،
وممار�سة ن�شاط ج�سدي ،واجللو�س مغم�ض العينني والتفكري ب�أمر �أو ذكرى �سارة ومريحة.
قد تكون اال�ستجابة للغ�ضب واحداً من االحتماالت الثالثة الآتية :ال�سلبية� ,أو العنف� ,أو احلزم والتحاور .والأ�سلوب
الأخري غالب ًا ما يكون هو احلل ال�صائب.
لتدريب طفلك على ّ
حل م�شاكله ,ا�ستعمل التقنية الآتية كمهارة حلل امل�شكالت:حدد امل�شكلة� ,ضع فر�ضيات حلل
وقيم الفر�ضيات ,ومن ثم اخرت �أف�ضل احللول.
امل�شكلةّ ,

�أطلع طفلك على �صفات ال�صديق اجليد؛ الذي يدل على عمل اخلري,
وي�ساعد عند احلاجة ,وال يقبل �أن ي�سبب ال�رضر لنف�سه� ,أو ل�صديقه� ,أو
للبيئة حوله.
عود طفلك على اتباع الأ�سلوب ال�صحيح عند مواجهة موقف فيه م�شكلة تتطلب ح ً
ال.
ّ
طبق االختبار الآتي على طفلك للت�أكد من عدم تعر�ضه لال�ستقواء� ,أو ال�ضغط� ,أو الأذى من قبل بع�ض الأفراد يف
ّ
املدر�سة� ,أو �ساحة اللعب يف البيت� ,أو يف احلديقة .اطرح الأ�سئلة الآتية عليه ,ثم ناق�شه يف الإجابات:
هل ي�ؤذيك �أحد ب�إ�شارات� ,أو حركات� ,أو �إمياءات� ,أو ببث �شائعات حولك يف �أي مو�ضوع كان؟
هل ُطلب �إليك القيام ب�أية �أعمال خطرة وم�ؤذية لتظهر قوتك حتى تكون �ضمن ال�شلة؟
هل دفعك �أحد� ,أو �رضبك� ,أو �أجربك على عمل �شيء ما و�ضغط عليك ب�أ ّال تخرب �أحداً عن �إيذائه لك؟

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
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رفاق ال�سوء من �أهم املو�ضوعات التي يناق�شها املخت�صون يف �سلوك الأطفال اليوم .وعلى الأهل ,احلذر ,ومراقبة �سلوك
�أطفالهم واالنتباه لأي تغيري .يبد�أ الأمر بان�ضمام الطفل �أو اجنذابه "لل�شلة" اخلط أ� التي تبد�أ مبمار�سة ما يدعى ب�ضغط
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التفكري �أو ًال قبل البدء ب�شواء اللحم ،و�إ�شعال الفحم �أو احلطب لل�شواء يف الهواء الطلق ,بعيداً عن �أماكن وجود النا�س,
خا�صة الأطفال؛ حلمايتهم من ا�ستن�شاق الدخان الذي قد ي�سبب االختناق ،والت�أكد من �إطفاء النار بعد االنتهاء على
نحو �صحيح لتفادي احلرائق.
قد ي�صادف �أطفالك بع�ض الأوالد امل�شاك�سني� ,أو املدخنني� ,أو ذوي �سلوكات غري �سليمة يف �أثناء وجودهم يف
املخيمات� .أكد عليهم �رضورة جتنبهم ,وعدم اخلجل من ردعهم� ،أو رف�ض امل�شاركة يف �سلوكاتهم.

ن�شاط ال منهجي:
ناق�ش طفلك يف املعادلة الآتية :االختيار اجليد = خطورة �أقل.
�شجع طفلك على امل�شاركة يف عمل البحث املدر�سي اخلتامي مل�رشوع فكر �أو ًال.

تقييم مدى التعلم:
للمعرفة:

اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن معظم الإ�صابات الناجمة عن الألعاب النارية حتدث يف منطقة الر�أ�س واليدين ،و�أن غالبية
امل�صابني هم من الذكور من عمر (� )14-10سنة .نبه طفلك لأهمية التفكري � َّأو ًال ,وجتنب العبث مبثل هذه الألعاب
ليحمي نف�سه.
التعر�ض لل�شم�س ملدة طويلة ,وخا�صة وقت الظهر يعر�ضك للإ�صابة بال�رضبة ال�شم�سية التي قد ت�ؤدي �إىل الوفاة .فكر
� َّأو ًال ,وارتد قبعة حلماية ر�أ�سك ,وا�رشب الكثري من املاء.

ملعلوماتكم:
ُعد املخيمات الرتفيهية والرحالت �أحد الأن�شطة التي ميار�سها �أغلب النا�س يف
ت ّ
ف�صل ال�صيف .ومبا �أننا ن�سعى �إىل �إنهاء الأن�شطة بطريقة �سعيدة و�آمنة ,فال بد من
تذكري �أطفالك وجميع �أفراد العائلة ب�أهمية الأخذ باملالحظات الآتية:
جتنب رفع احلجارة والبحث �أو العبث حتت ال�صخور ,خا�صة يف
الأماكن ال�صحراوية؛ فقد يتعر�ضون لل�سع احل�رشات اخلطرة والعقارب,
�أو لدغ الأفاعي.
يجب اتباع معايري الأمن وال�سالمة العامة عند الإقامة يف �أماكن تكرث
فيها العقارب والأفاعي واحل�رشات ،مثل لب�س الأحذية املغلقة العالية ,وجتنب العبث بالأماكن التي قد تختبئ فيها مثل
هذه الكائنات ،والبقاء �ضمن املجموعة دائم ًا.
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