
يف  أدياليد  جامعة  من  الباحثون  الحظ 
أسرتاليا وجود صلة بني النظام الغذائي 
لدى  الذكاء  معدالت  وتعزيز  الصحي 
األطفال الرضع. يف دراسة جديدة، تم تعقب 
عادات تغذية 7000 رضيع ترتاوح أعمارهم 
ما بني 6 أشهر، 15 شهرا وعامني. ثم أجرى 
الذكاء  اختبارات  املشاركون  األطفال 
عند بلوغهم 8 أعوام ووجد الباحثون أن 
األطفال الذين تناولوا الوجبات الغذائية 
الصحية عندما كانت أعمارهم بني 6 و24 
شهرا تفوقوا عىل األطفال الذين تناولوا 
الوجبات الغذائية ذات قيمة غذائية أقل. 
يف املتوسط، وجدت الدراسة الذين نشأوا 
عىل حمية صحية يتمتعون بدرجات معدل 
الذين  أولئك  من  أفضل  نقطة   2 الذكاء 
يأكلون الكثري من الوجبات الرسيعة خالل 

فرتة الدراسة.
وقد أفادت الباحثة الرئيسية يف الدراسة، 
يوفر  الغذائي  النظام  أن  سميرثز،  ليزا 
العنارص الغذائية الالزمة لتطوير أنسجة 
املخ يف العامني األولني من الحياة، وكان 
الهدف من هذه الدراسة أن ننظر إىل ماذا 
سيكون تأثري النظام الغذائي عىل ذكاء 

األطفال.
الذكاء  أن االختالفات يف  الرغم من  عىل 
ليست ضخمة، فهذه الدراسة توفر بعض 
من أقوى األدلة حتى اآلن عىل أن األنماط 
الغذائية من ستة إىل 24 شهرا يكون لها 

تأثري صغري ولكن مؤثر عىل معدل الذكاء 
يف األطفال عند بلوغهم ثماني سنوات من 
العمر. لذلك فمن املهم أن ننظر يف تأثري 
النظام الغذائي الصحي عىل ذكاء أطفالنا 

عىل املدى الطويل.

ما يه مواصفات الحقيبة املدرسية املثالية؟
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تحقيق/ زهور السعيدي
دائما ما يكون األطفال 

وخاصة طلبة المدارس ابرز 
ضحايا المواجهات المسلحة 

وال يتوقف االثر السلبي 
الناجم عن معايشتهم 
للصراع عند التأثيرات 

الوقتية التي يعانونها على 
المستوى النفسي والمعنوي 

بل تمتد تلك اآلثار الى 
المستقبل .

ويقول التربويون بإن 
االطفال ممن يعايشون 

أحداثا عنيفة قد يصابون 
بصدمات نفسية خطيرة قد 

تالزمهم طويال ..
ويشدد اخصائيو علم 

االجتماع على ضرورة ابعاد 
الصغار عن الصراعات 

العنيفة التي عادة ما تشب 
بين الفرقاء السياسيين.

عندما تتحول مرافق التعليم إىل متارس حربية

األطفال ومدارسهم يف صدارة قائمة املتضررين من أحداث العنف

بــرضورة  ــاء  اآلب كنابه  ديــرت  الخبري  أوىص 
االنتباه جيدا عند اختيار الحقيبة املدرسية 
ألطفالهم، مؤكدا أنه ليس كافيا عىل اإلطالق 
أن تنال الحقيبة إعجاب الطفل فحسب كي 
يقوم األب برشائها له، إنما يجب أن تتوفر فيها 

معايري معينة لألمان.
األملانية  الفنية  الهيئة  -عضو  كنابه  وأوضح 
ملراقبة الجودة- أن الحقيبة املدرسية ينبغي 
أن تكون ذات لون ساطع كالربتقايل أو األصفر. 
إذ أن تلون الحقيبة بأحد هذين اللونني من 

األعىل ويف الجانب، يعمل عىل جعل 
جيد  نحو  عىل  مرئيا  الطفل 

خالل فرتات النهار.
مرئيا  الطفل  يصبح  وكي 
وواضحا لقائدي السيارات 
خالل فرتات املساء أيضا، 
أن  أهمية  عىل  كنابه  أكد 
مزودة  الحقيبة  تكون 
بأرشطة  الحواف  عىل 
فضية عاكسة للضوء، 
إذ تعمل هذه األرشطة 
عــىل عــكــس ضــوء 

األمامية  املصابيح 
ومن  للسيارات، 
لقائد  يتسنى  ثم 
ــة  الــســيــارة رؤي

الطفل.
ــاء  اآلب الخبري  وأوىص 
ذات  الحقائب  باختيار 
األلوان الفاتحة، إذ يمكن 

لهذه األلوان أن تجعل الطفل مرئيا يف جميع 
أحوال الطقس أكرث من نظريتها الغامقة.

الحقيبة يفضل أن يرتاوح وزنها وهي فارغة 
(غيتي  فقط  كيلوغرام  و1.3  ــد  واح بني 

إيميجز)

خفيفة الوزن

وإىل جانب أهمية أن تتيح الحقيبة إمكانية 
شدد  السيارات،  لقائدي  الطفل  ــة  رؤي

تتمتع  أن  رضورة  عىل  كنابه 

الحقيبة بوزن خفيف أيضا، إذ يفضل أن 
يرتاوح وزنها دون أية محتويات بني واحد 

و1.3 كيلوغرام فقط.
وحذر الخبري من أن تكون الحقيبة أخف من 
هذا الوزن، معلال ذلك بأنها قد تفتقر حينئذ 
أن  رضورة  عىل  ومشددا  الالزمة.  املتانة  إىل 
وال  والصالبة  باملتانة  الحقيبة  خامة  تتمتع 
يف  تتسبب  ال  كي  الظهر،  منطقة  يف  سيما 

التحميل عىل ظهر الطفل دون داع.
الحقيبة  اختيار  رضورة  عىل  كنابه  وشدد 
التي يمكن للطفل حملها وإنزالها بنفسه 
اآلخرين،  مساعدة  دون 
عىل  ينبغي  أنه  مؤكداً 
أيضا  االنتباه  ــاء  اآلب
يمكن  كــان  إذا  ما  إىل 
للطفل تعديل وضعية 
الخاص  الكتف  حزام 

بالحقيبة أم ال.
وبشكل عام أوىص 
الــخــبــري اآلبـــاء 
ــاب  ــح ــط ــأص ب
عند  أطفالهم 
الحقيبة  رشاء 
إذ  املــدرســيــة، 
بذلك  يمكنهم 
معاينة ما إذا كانت 
ستستقر  الحقيبة 
عىل كتف الطفل عىل 

نحو جيد أم ال.

هلع 

االحداث العنيفة التي اندلعت مؤخرا يف منطقة 
ذهبان غربي العاصمة صنعاء كانت يف شوارع 
وازقة املنطقة وعىل مقربة من املدارس واملرافق 
التعليمية ويروي شهود عيان مشهد من الفزع 
طلبة  انتاب  الذي  املحدد  غري  والهلع  الكبري 
املدارس وخاصة الطالبات الصغار الالتي وجدن 
وطلقات  املواجهات  معمعة  وسط  انفسهن 
اطراف  قبل  من  تلعلع  كانت  التي  الرصاص 

النزاع.
معلمة  وهي  الربطي  ميمونة  االستاذة  وتقول 
من  الطلبة  بأن  باملنطقة  اساسية  مدرسة  يف 
لحظات  عاشوا  املسائية  الفرتة  يف  الدارسني 
مفاجئة  وبــصــورة  اندلعت  عندما  عصيبة 
مواجهات مسلحة بجوار مدارسهم عندما كانوا 

خارجني منها باتجاه منازلهم .
يرصخن  كن  الصغار  الطالبات  ان  اىل  وتشري 
بأعىل اصواتهن طلباً للنجدة غري ان املتحاربني 

لم يعريوا لذلك أي اهمية.

مرافق تعليمية ومتارس حربية 

يقدم  التي  السلبية  املمارسات  اخطر  من 
عليها فرقاء الرصاع السيايس واالجتماعي هو 
اقتحامهم للمدارس وتحويلها اىل متارس حربية 
االمر الذي يعطل العملية التعليمية والرتبوية يف 
هذه املدارس ناهيك عن حالة الرعب والهلع التي 

تنتاب طالبها .
ويقول مسئولو وزارة الرتبية والتعليم بأن املعارك 
الضارية التي شهدتها محافظة الجوف مؤخرا 
بالتزامن مع بدء العام الدرايس الجديد اصابت 
ويضيف   .. التام  بالشلل  التعليمية  العملية 
الرتبية  وزير  نائب  الحامدي  عبدالله  الدكتور 
والتعليم بأن املواجهات بني اطراف النزاع ادت 
اىل توقف العملية التعليمية يف %75 من املدارس 

عىل مستوى املحافظة.
ويشري الحامدي اىل انه وبالرغم من الحرب دارت 
يف خمس مديريات فقط اال ان التعليم تأثر بشكل 
كبري يف جميع مديريات املحافظة وذلك بسبب 
تخوف اولياء االمور ومنع اطفالهم من التوجه 

اىل املدارس بسبب الظروف االمنية واملخاوف من 
حدوث اية طوارئ.

ويؤكد نائب وزير الرتبية والتعليم يف حديثه ل 
"االرسة " بأن االحداث التي شهدتها محافظة 
السكان  مــن  هائلة  بــأعــداد  دفعت  الــجــوف 
املحليني اىل النزوح عن منازلهم وهو ما ادى اىل 
اغالق املدارس وتعرث العملية التعليمية يف معظم 
الواقعة يف قلب الرصاع ناهيك عن  املرافق  تلك 

استخدام املقاتلني للمدارس كمتارس حربية.

آثار سلبية 

ويؤكد اخصائيو علم النفس الرتبوي بأن الصغار 
ممن يعيشون احداثا عنيفة يف بيئتهم عادة ما 
يصابون بأعراض وصدمات نفسية طويلة املدى 

وقد تؤثر عىل مستقبلهم التعليمي والصحي . 
ويشريون اىل  أن من اخطر آثار الحروب هو ما 
يظهر بشكل ملموس  يف جيل كامل من األطفال 
سيكرب من ينجو منهم وهو يعاني من مشاكل 
استيعاب  بقدر  خطورتها  ترتاوح  قد  نفسية 

ووعي األهل لكيفية مساعدة الطفل عىل 
ويؤكد  بها  مروا  التي  املشاهد  تجاوز 

االخصائيون اىل انه من املمكن 
ــادي هــذه  ــف ت

الـــحـــاالت 
فـــــقـــــط 
تــذكــر  إذا 

ــم  ــده أح
نب  لجا ا
لنفيس  ا

للطفل 
هــذه  يف 

األوقــــــات 
لها  يتعرض  التي  الصدمات  وان  العصيبة 
يتعرض  قد  مما  أقىس  اإلنسان  بفعل  الطفل 
رسوخاً  وأكرث  الطبيعية  الكوارث  جراء  من  له 
بالذاكرة ويزداد األمر صعوبة إذا تكررت هذه 
ومن  متقاربة...  فرتات  يف  لترتاكم  الصدمات 
معوقات الكشف عن هذه الحاالت لدى األطفال 

هو أنه يصعب عليهم التعبري عن الشعور أو 
الحالة النفسية التي يمرون بها بينما يختزلها 
العقل وتؤدي إىل مشاكل نفسية عميقة خاصة 
إذا لم يتمكن األهل أو البيئة املحيطة بهم من 
عىل  الطفل  ومساعدة  الحاالت  هذه  احتواء 

تجاوزها.
علم  اخصائي  عبدالله  محمد  الدكتور  ويقول 
االطفال  يخضع  ان  يجب  بأنه  الرتبوي  النفس 
من ضحايا الحروب لربامج تأهيلية لتجاوز اآلثار 
الناجمة عن معايشتهم ملشاهد العنف والرصاع 
اثر  من  للحد  النفسية  بالرعاية  واالهتمام 
الصدمة لدى االطفال وغالباً ما تظهر املشاعر 
الرسم  أو  اللعب  أثناء  الطفل  يختزنها  التي 
فنالحظ أنه يرسم مشاهد من الحرب كأشخاص 
يتقاتلون أو يتعرضون للموت واإلصابات وأدوات 
عنيفة أو طائرات مقاتلة وقنابل ومنازل تحرتق 
باملسدسات  اللعب  إىل  ويميلون  مخيمات   أو 
وتمتلئ  الحربية  والطائرات  السيارات  واقتناء 
أو  والشك  والكراهية  بالعنف  الطفل  مشاعر 
اليأس و القلق املستمر وال بد من مساعدة الطفل 
للخروج من ازمته النفسية والتي قد تسبب له 
القلق  كحاالت  املستقبلية  املشاكل  من  الكثري 
نفسية  حاالت  يف  والدخول  واالكتئاب  الدائم 

مرضية شديدة.

إنني خائفة من الحرب!!

عائشة الطوييل 

أقلقتنا الحرب وباغتتنا 
وأفزعتنا ونكلت بنا 

وشردتنا وقتلت خيرة من 
الشباب والكهول والنساء 
واألطفال وما زالت تحصد 
ضحاياها بشهيٍة ال مثيل 

لها.. 

كلما قلنا أن الضمائر النابضة بصدق االنتماء 
واألمل املرهون بضبابيٍة يف األفق القريب، آن 
يف  وتجتمع  سواء  كلمٍة  عىل  يلتقيا  أن  لهما 
التي  والتيارات  الفئات  كل  حوارهم  طاولة 
الوطن ممزقاً  ألفينا  الوطن،  تستظل بمظلة 
ال  والجنون  حارضة  والحرب  نافرة  والقلوب 

نهائي التدمري والتنكيل والرتويع!!. 
ونشاهده  نراه  وما  بنا  يحيط  ما  إىل  لننظر 
والــخــراب  االقتتال  مــن  يومياً  ونسمعه 
والتدمري يف أكرث من بلٍد عربٍي وغري عربي.. 
أال يكفي أننا تفائلنا وتطلعنا آلفاق التغيري 
ونزٍف  صخٍب  بعد  من  واملواطنة  والحرية 
الصامتة  الغالبية  أن  يكفي  أال  للدماء؟ 
عىل  والنخبة  العامة  من  الشعب  هذا  من 
السواء وصل بهم الهول والحزن والفجيعة 
وطنهم  يرون  بينما  والوجع  االنشطار  حد 

والعبث  األرواح  وقودها  هاويٍة  إىل  يميض 
يعود  أن  أو  الفرقاء  يلتقي  أن  دون  والدماء 
من يجندون الشباب ويذهبون لحصار املدن 
واالنعتاقات إىل رشدهم؟ أال يكفي الساسة أن 
يتقوا الله يف شعبهم املطحون الذي لم يعد 
رب  يدي  بني  والترضع  الدعاء  سوى  يملك 
العاملني: " أن ادفع عنا الرش وأهله واالقتتال 
والعناد ومربراته  ونزفه والحرب وطاحونتها 
واالختالف وأدواته والسالح وويالته والتكفري 
أرحم  يا  أيقظها"  ومن  والفتنة  ومنزلقاته 
الراحمني.. الحرب تلوح لنا من عىل النوافذ 
والحصارات  واملخيمات  والحشود  واملتارس 
سبق  مع  والتعمد  والــهــوس  والرتبصات 
االرصار والجنون والخيانة والعمالة! الحرب 
ونعم  حسبنا  الله  الساسة!  أيها  تباغتنا 

الوكيل!

دراسة حديثة تربط ما بني نظام التغذية ومعدالت الذكاءدراسة حديثة تربط ما بني نظام التغذية ومعدالت الذكاء األطفال يفهمون الصداقات مبكرااألطفال يفهمون الصداقات مبكرا
  وفقا لدراسة جديدة، نرشت يف عدد يناير من مجلة علم النفس 
التجريبي: يبدو أن األطفال الرضع، يستطيعون عقد الصداقات 
حتى قبل أن يتمكنوا من التحدث. يف الواقع، بعضهم تظهر 
عليهم عالمات فهم الصداقة يف وقت مبكر جداً يصل اىل 9 أشهر.
الدراسة أماندا وودوارد من علم  الباحثة املشاركة يف  تقول 
الحياة، وأستاذة يف جامعة شيكاغو: "يهتم االطفال الرضع بعمر 
تسعة أشهر اىل العالقات مع اآلخرين. فاالطفال الرضع قادرون 
عىل مشاهدة اثنني من الغرباء يتفاعالن اجتماعيا يف فيلم مثًال 
ثم القيام باالستنتاجات حول ما إذا كان هؤالء الناس اصدقاء."
نظرتهم  من  الرغم  عىل   - األطفال  أن  األبحاث  أظهرت  وقد 
الخاوية من اي معنى- قادرون عىل فهم العالم املحيط بهم يف 
مرحلة مبكرة من العمر. يف الواقع، وكما تقول الدراسة، يبدو ان 
االطفال مجهزون بخاصية العدد البدائي، ومعرفة الفيزياء 
األساسية، وحتى مفهوم ان الكائنات الحية يجب ان تكون 

شجاعة.
ولكن عندما يتعلق األمر بفهم الطفل للصداقة ، لم يعرف إال 

القليل حتى وقت قريب.
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