
19 النفس املطمئنة

الدراسي  العام  موعد  دخــول  ومع 
يصبح على اآلباء القيام بعدة خطوات 
أطفالهم  وإرشـــاد  أعبائها  ملواجهة 
منذ  دروسهم  في  االندماج   أجل  من 
اللحظة األولى، فعلى اآلباء القيام بما 

يلي: 
وإبالغه  مادة،  كل  معلم  مقابلة   >
بقدرات الطفل، ونقاط قوته وضعفه، 
هو  ما  الطفل  من  املعلم  يتوقع  ال  حتى 

فوق طاقته فال يضغط عليه نفسيًا.
ــاإلدارة  ــ ب املــســئــولــن  مــقــابــلــة   >
الزى  أن  من  للتأكد  وذلــك  املدرسية 
العام  في  شكله  يتغير  لم  املــدرســي 
أن  مــراعــاة  مــع  الجديد،  الــدراســي 
حالة  في  الجديد  الزى  الطفل  ب  يجرِّ

تغييره.
الرياضي  الزى  شكل  من  التأكد   >
طلبات  ومعرفة  مقدمًا،  وتجهيزه 
الرسم  مثل  الفنية  ــواد  املـ أســاتــذة 

واألشغال اليدوية. 
لدى  يــكــون  أن  على  ــرص  ــح ال  >
والهندسية  الكتابية  أدواتــه  الطفل 

الخاصة به. 
إذا كان الطفل يعانى من ضعف   >
قصر  أو  الــســمــع  ضــعــف  أو  الــنــظــر 
القامة، فالبد من مقابلة رائد الفصل 
الصفوف  أحــد  في  مقعدًا  له  ليهيئ 

األمامية املناسبة لحالة الطفل. 
وتجهيز  الكتب  اســتــالم  يفضل 
الدراسي،  العام  بدء  قبل  الكراسات 
وكتابة  تجليدها  في  الطفل  ومساعدة 

اسمه عليها، واسم الفرقة والفصل. 
فن .. إيقاظ الطفل:

تواجه  التي  املشكالت  أهــم  من     
الدراسي  العام  بداية  في  األمــهــات 
صعوبة إيقاظ األطفال بعد أن تعّودوا 
في  متأخرًا  واالستيقاظ  السهر  على 
يرفض  كما  اإلجـــازة،  ــام  أي غالبية 
الدراسي  العام  طوال  األطفال  بعض 
استيقظوا  وإذا  مبكرًا،  االستيقاظ 
وال  ببطء  مالبسهم  يرتدون  فإنهم 

الوقت املخصص  إفطارهم في  ينهون 
له حتى يلحقوا بموعد املدرسة، ويصل 
التظاهر  حــد  ــى  إل ببعضهم  األمـــر 
أن  األم  على  يجب  وهــنــا  ــرض،  ــامل ب
يتطلب  الذي  طفلها  إيقاظ  فن  تتعلم 
على  ساعة  بربع  موعده  قبل  إيقاظه 
املنبه  على  باالعتماد  وليكن  ــل  األق
 
ً
قليال تدليله  فرصة  لــه  تتاح  حتى 

التي  األحــالم  روايــة  على  تشجعه  ثم 
وهو  ذلك  بعد  وتتابعه  منامه  في  رآها 
يرتدى مالبسه بنفسه لتنمى لديه روح 
االستقاللية مما يكون له أثر كبير في 

بناء شخصيته.
الوجبة املدرسية: 

منها  تعاني  هامة  مشكلة  هناك     
عــزوف  وهــي  ــات  ــه األم مــن  الكثير 
األم  تعده  الذي  الطعام  عن  األطفال 
ــال على  ــف ــال األط ــب ــزل، وإق ــن فــي امل
الكانتن  من  والحلوى  األطعمة  شراء 

أيام  في  يقضي  فالطفل  املــدرســي، 
خارج  النهار  ساعات  معظم  الدراسة 
املدرسية  الوجبة  تعد  ولذلك  املنزل، 
أثناء  الطفل  جــوع  سد  مجرد  ليست 
أن  بــل يجب  ــة،  ــدرس امل فــي  تــواجــده 
العناصر  متكاملة  الطفل  وجبة  تكون 
الغذائية كما تحتوى على الخضراوات 
والعسل،  والبيض  الطازجة  والفواكه 
القيام  ــات  ــه األم على  يجب  وهــنــا 
املغذية  األطعمة  أنواع  بعض  بتجهيز 
في  الستخدامها  بأيام..  الدراسة  قبل 
يعتمد  ال  حتى  املدرسة  سندوتشات 
السندوتشات  ــراء  ش على  األطــفــال 
أن  وينبغي  املغذية،  غير  الجاهزة 
يتم  وأن  للطفل  محببة  األطعمة  تكون 

تقديمها بطريقة جذابة ومتنوعة.
    ومع بداية العام الدراسي الجديد، 
الطريق  تمهد  أن  ــرة  أس كل  تحاول 
تجعل  حتى  الدراسي  للتفوق  ألطفالها 

من أطفالها طالبًا متفوقن تسعد بهم 
ويخدمون مجتمعهم فيما بعد.

وتقليل  للمذاكرة  التام  التفرغ   >
وتهيئة  الخارجية،  الضجيج  مؤثرات 
على  الطفل  لتشجيع  املناسب  الجو 
يكون  بحيث  والــتــركــيــز  التحصيل 
وجيد  وهادئًا  مريحًا  االستذكار  مكان 

التهوية واإلضاءة. 
فيها  مبالغ  بصورة  السهر  عدم   >
التالي،  الــيــوم  طاقة  تضيع  ال  حتى 
يكون  حتى  مبكرًا  االستيقاظ  ويفضل 
الذهن صافيًا وقدرة االستيقاظ تكون 

أقوى. 
سليم  غـــذائـــي  ــام  ــظ ن اتـــبـــاع   >
بالسعرات  الجسم  وتزويد  وصحي 
في  إســراف  دون  املناسبة  الحرارية 
عام،  بوجه  والطعام  الدهون  تناول 
حيث يؤدى ذلك إلى الشعور بالخمول 

والكسل. 
متابعة  ــن  م الــطــفــل  نــحــرم  ال   >
أثناء  املفضلة  رياضته  أو  هوايته 
نطلب  أن  البد  ولكن  الدراسة،  فترة 
التمرينات  ببعض  القيام  الطفل  من 
الرياضية مما يوفر له فرصة مقاومة 

التعب ويجدد حالته الذهنية.
< بدء العام الدراسي بعدد ساعات 
ــزداد  ت أن  على  مــحــدودة  اســتــذكــار 
تدريجيًا عند االمتحانات، فاإلسراف 
إلى  يــؤدى  املذاكرة  ساعات  عدد  في 

تشويش الذهن. 
< ينبغي أن يعرف الطفل أن الحافز 
املعنوي أهم وأغلى من الحافز املادي، 
الطفل  تشجيع  اآلبـــاء  على  وينبغي 
وتفوقًا  تقدمًا  أحــرز  كلما  ومكافأته 
على  الحرص  ينبغي  كما  دراسته،  في 
األسبوعية  بإجازته  الطفل  يتمتع  أن 
وبنشاطه ولعبه بدون ضغط من جانب 
وقت  الـــدروس  استذكار  على  ــاء  اآلب
اإلجازة األسبوعية مادام الطفل يقوم 

بأداء واجباته طوال أيام األسبوع.

أطفالنا .. والعام الدراسى الجديد

د. محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد

جامعة الباحة

سبحانه  الله  نعم  مــن  نعمة  األطــفــال   
لألمة  وقوة  لآلباء  قوة  باعتبارهم  وتعالى، 
يزرع  مزرعة  كونهم  إلــى  إضافة  جميعًا، 
يستطيعوا  لــم  التي  آمالهم  اآلبـــاء  فيها 
اجتماعية  مؤسسة  واملــدرســة  تحقيقها، 
وغاياته،  أهدافه  لتحقيق  املجتمع  أوجدها 

توفير  عن  مسئولة  تربوية  مؤسسة  وهي 
للمتعلم تساعده على تنمية  بيئة تربوية 
الجسمية  جوانبها  جميع  من  شخصيته 
بشكل  واالجتماعية  والعقلية  والنفسية 
متكامل. باإلضافة إلى مسئوليتها في توفير 

فرص اإلبداع واالبتكار للمتعلم.


