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النف�س املطمئنة

إعداد :

دينا أشرف جمال

ج: هو حركات وتصّرفات ال إرادّية 
ّ
التشن

في  تشنج  يصاحبها  الطفل  لوعي  ل 
ُّ

وتبد
عضالت الجسم، ومن املمكن أن يصاحبها 
العضالت،  لهذه  نفض  حركات  أيضًا 
يقولون  كما  الحالة  لهذه  العلمي  والتفسير 
شحناٍت  وتطلق  تنتيج  الطفل  دماغ  أن  هو 
والسبب  مفاجئ،  وبشكٍل  زائدٍة  كهربائيٍة 
وراء إطالق هذه الشحنات الكهربائية غير 

ى هذه اللحظة. 
ّ

معروٍف حت
لحاالت  األطفال:  عند  التشنج  أسباب   
أحدهما  نوعان  األطفال  عند  التشنج 
التشنج  ويسمى  الحرارة  بارتفاع  مرتبط 
بالحرارة  مرتبٍط  غير  واآلخر  الحراري، 
ة 

ّ
سببه غير معروٍف ويسّمى الصرع وله عد

أنواع  من  نوع  هو  الحراري  التشنج  أنواع. 
ما  العمر  في  األطفال  يصيب  التشنجات 
بسبب  سنواٍت  خمس  إلى  شهوٍر  ثالثة  بني 
الجسم،  حرارة  درجة  في  كبيٍر  ارتفاٍع 
لدقيقتني،  التشنج  من  النوع  هذا  ويستمّر 
خمس  عن  ازدادت  فترته  أن  حالة  وفي 
الطفل  حياة  على  خطرًا  يصبح  دقائق 
على  مستشفى  أقرب  إلى  نقله  ويجب 
من  النوع  هذا  يعتبر  االنتظار.  وعدم  الفور 
باإلمكان  ه 

ّ
إن حيث  مقلٍق  غير  التشنجات 

مساعدة الطفل ومعالجته على تخطي هذه 
جات 

ّ
الحالة في املنزل، فعند بدء هذه التشن

يجب سريعًا جعل الطفل يستلقي على جنبه 
بشكٍل  التنفس  يستطيع  كي  رأسه  ويرفع 
عدم  يجب  الحالة  هذه  مثل  وفي  طبيعٍي، 
ها تعتبر 

ّ
استخدام كمادات املياه الباردة ألن

إلى  االنتباه  يجب  أيضًا  ومؤملة،  له  مؤذية 
وجود  من  خوفًا  الطفل  فيه  املوجود  املكان 

أشياء قد تؤذيه عند تحّركه.
النوع  هذا  إلى  تؤّدي  التي  األسباب  ومن 
الفيروسّية،  االلتهابات  جات 

ّ
التشن من 

وكذلك  البكتيرّية،  املعدة  والتهابات 
والتهابات  التنفسي،  الجهاز  التهابات 
كبيٍر  بشكٍل  ر 

ّ
تؤث التي  الوسطى  األذن 

من  أيضًا  للتشنج،  الزمنية  املدة  على 
العامل  ج 

ّ
التشن لهذا  األخرى  األساب  أحد 

الطفل  إصابة  فرصة  تكون  حيث  الوراثي، 
به أكبر من غيره في حالة أن أحد الوالدين 
للكحول  األم  تناول  أيضًا  به،  مصابًا  كان 

باإلضافة  حملها،  فترة  أثناء  والتدخني 
إلى االلتهابات التي تعاني منها املرأة أثناء 
الحمل. والتشنج غير الحراري أو الصرع، 
معظم  وفي  حرارة،  دون  الطفل  به  يصاب 
باستخدام  منه  الطفل  عالج  يتم  الحاالت 
في  كذلك  للتشنجات،  املضادة  األدوية 
املصاب  الطفل  يحتاج  قد  الحاالت  بعض 
إذا  للدماغ،  كهربائي  تخطيط  عمل  إلى 
للشفاء،  قابلٍة  وغير  شديدة  الحالة  كانت 
النوع  التي تسبب هذا  العوامل املهمة  ومن 
ه 

ّ
إن حيث  الوراثي  العامل  التشنجات  من 

كذلك  به،  اإلصابة  في  رئيسيًا  دورًا  يلعب 
عدم  حالة  في  الحرارية  التشنجات 
 ٍ مرحلة  إلى  وتطورت  وتعقدت  عالجها 
متقدمة هذا يسبب الصرع، أيضًا الجهاز 
ال  أو  ما  خلٍل  به  كان  إذا  للطفل  العصبي 

يؤّدي وظائفه بالشكل الطبيعي.

أسباب التشنج عند األطفال

يصل  أن  هي  األطفال  لدى  السمنة   
مؤشر كتلة الجسم عند الطفل أو املراهق 
أو  باملئة   95 لـ  والجنس  العمر  نفس  من 
يصل  أن  فهو  الزائد  الوزن  أّما  أعلى، 
باملئة  و95   85 بني  ما  الجسم  كتلة  مؤشر 
العمر  نفس  من  واملراهقني  األطفال  عند 
 مؤشر كتلة الجسم 

ّ
والجنس، ويشار إلى أن

الوزن  زيادة  لتحديد  ُيستخدم  مقياس  هو 
والبدانة في مرحلة الطفولة، ومن الجدير 
عند  يقاس  الجسم  كتلة  مؤشر   

ّ
أن بالذكر 

دون  فقط  للعمر  تبعًا  واملراهقني  األطفال 

 تكوين أجسام األطفال يختلف 
ّ

الجنس ألن
باختالف أعمارهم وليس جنسهم.

 أسباب السمنة عند األطفال:  يتعّرض 
وأخوات  إخوة  لديهم  الذين  األطفال 
اإلصابة  لخطر  السمنة  من  يعانون 
األطفال  من  أكثر  الزائد  والوزن  بالسمنة 
 العوامل الوراثّية تلعب 

ّ
اآلخرين، وذلك ألن

دورًا مهمًا في أسباب السمنة، ناهيك عن 
بالسمنة  تتسّبب  التي  األخرى  العوامل 

وزيادة الوزن، مثل:
-  قلة النشاطات البدنية، أو اتباع أنماط 

املشاكل  بعض  أو  الصحّية،  غير  األكل 
الصحية مثل املشاكل الهرمونية.

السمنة:   عن  ناجمة  صحية  مشاكل 
يتعّرض األطفال الذين يعانون من السمنة 
األمراض  بأحد  لإلصابة  الزائد  والوزن 

واملشاكل الصحية اآلتية:
-  السكري من النوع 2. 

نسبة  ارتفاع  الدم.  ضغط  ارتفاع   -
الكوليسترول في الدم. مشاكل في العظام 

واملفاصل. 
ضيق  يتطّور  وقد  التنفس،  في  ضيق   -

السمنة لدى األطفال
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بشكٍل  حياتنا  كنولوجيا 
ّ

الت اجتاحت 
صغيُرنا  بها  ق 

ّ
وتعل عنها،  االستغناء  يصعُب 

 
ُ
أ

ّ
يتجز ال  جزءًا  وأصبحت  كبيُرنا،  قبل 

من  الكثير  ل  سهِّ
ُ

ت فهي  حياتنا،  أسلوب  من 
فراغنا  أوقات  وتمأل  واألعمال  الوظائف 
كأهٍل  علينا  ولكن  سلية، 

ّ
والت رفيه 

ّ
الت بوسائل 

نسمح  أن  قبل  ة 
ّ

عد مّراٍت  أنفسنا  راجع 
ُ
ن أن 

باستخدام  أوقاتهم  معظم  بقضاء  ألطفالنا 
بها  يلعبون  نتركهم  أن  وقبل  كنولوجيا، 

ّ
الت

الّسيئات  من  لها  فهي  ا، 
ّ
من رقابٍة  دون  من 

أثيرات الّسلبّية الكثير 
ّ

والت
األطفال:  على  كنولوجيا 

ّ
الت تأثير   

الستخدام  وسلبية  إيجابية  تأثيرات  هناك 
التكنولوجيا من قبل األطفال وهي كالتالي:

تأثيرات  تنحصر  اإليجابّية  أثيرات 
ّ

الت  >
املعرفة  كسب  في  اإليجابّية  كنولوجيا 

ّ
الت

الحرص  يحب  بشروط  وتتقّيد  واملهارات، 
فوائد   

ّ
كل على  طفلك  ليحصل  عليها 

كنولوجيا، ومنها:
ّ

الت
أثناء  بالغ  شخٍص  من  مستمّرة  رقابة    -

استخدام طفلك للتكنولوجيا.
تتجاوز  ال  بحيث  معينة،  أوقاٍت  تحديد    -

الّساعتني في اليوم.
-  الحرص على ممارسة طفلك الّرياضة بعد 
على  آثارها  من   

ّ
للحد التكنولوجيا  استخدام 

 للجلوس لفتراٍت طويلة.
ً

هر والّرقبة، نتيجة
ّ

الظ
 األطفال الحلقة 

ّ
ُيعد الّسلبّية:   اثيرات 

ّ
<الت

فهم  بالتكنولوجيا،  ق 
ّ
يتعل فيما  األضعف 

كنولوجيا، 
ّ

الت دّوامة  في  الكبار  مع  عِلقوا 
أخذ  دون  من  ُيدمنوها  أن  على  رغموا 

ُ
وأ

الُحسبان،  بعني  الجانبّية  وآثارها  مخاطرها 
ص فيما يلي:

ّ
تي تتلخ

ّ
وال

هذا  وقتنا  في  األطفال  يُعد  لم  الّسمنة:    -
الخارج،  في  والّركض  واملرح  عب 

ّ
الل يهوون 

كرة  مباريات  يمارسون  األوالد  يُعد  ولم 
الّسابق،  في  عهدناهم  كما  وبطوالتها  القدم 
يضحكون  الّصغار  أصوات  نسمع  ما  ونادرًا 
والّساحات،  الحدائق  في  بعضهم  ويالحقون 
مع  عزلٍة  في  ومرحهم  لعبهم  فانحصر 
تي طغت على حياتهم، 

ّ
ألعابهم اإللكترونّية ال

حيث أصبحت أريكة غرفة الجلوس حديقتهم 
بالّساعات  يومهم  فيقضون  لعبهم،  ومكان 
إلى  يؤّدي  مّما  حركة،  دون  من  جالسني 

 مرض العصر.
ّ

تي تعد
ّ
إصابتهم بالّسمنة، ال

كنولوجيا 
ّ

الت تدفع  وّحد: 
ّ

والت العزلة    -
األطفال إلى االنعزال والوحدة، فتجد أفضل 
 

ّ
يحد مّما  لفاز، 

ّ
الت شاشة  طفلك  لدى  صديٍق 

من عالقاتهم االجتماعّية، ويعمل على إنشاء 
االجتماعّية،  قافة 

ّ
بالث ق 

ّ
يتعل بما  ّميٍّ 

ُ
أ جيٍل 

سن  دون  األطفال   
ّ

أن راسات 
ّ

الد وجدت  كما 
ذين يقضون الّساعات أمام شاشات 

ّ
انية ال

ّ
الث

د  وحُّ
ّ

لفاز أكثر عرضٍة لإلصابة بمرض الت
ّ

الت
من غيرهم.

الّساعات  بقضاء  ظر: 
ّ
الن على  أضرار    -

أمام شاشات التلفاز أو شاشات الحاسوب، 
عّرض املستمّر لألشّعة املؤذية املنبعثة 

ّ
وبالت

وأجسامهم  األطفال  أعني  تتعّرض  منها، 
ظر 

ّ
بشكٍل عاٍم إلى أذًى كبير، من ضعف الن

إلى تحّسس العني، مّما يؤّدي إلى االستعانة 
ارات الّطبّية.

ّ
ظ

ّ
بالن

-  ظهور الّسلوكّيات الّسلبّية: نظرًا لكثرة 
لفزيونّية 

ّ
الت والبرامج  العنيفة،  األلعاب 

واملصارعة،  رب 
ّ

والض العنف  ل 
ّ
تحل تي 

ّ
ال

تعلق  قد  تي 
ّ
ال الّسلوكّيات  من  وغيرها 

دون  من  بها  وتحّببهم  األطفال،  بأذهان 
 متشّبٌع من 

ٌ
رقابة أهاليهم، فقد ينشأ جيل

الّطفل  فترى  الّسلبّية،  الّسلوكّيات  هذه 
يضرب أخويه ويتمّرد على والديه، ويهمل 
ل في 

ّ
دروسه وواجباته تقّيدًا بنجمه املفض

برنامٍج ما.

تأثير التكنولوجيا على األطفال

الربو؛  إلى  الحاالت  بعض  في  التنفس 
البدنّية  بالنشاطات  القيام  صعوبة  بسبب 
الطفل  لدى  الرياضة  وممارسة  الصعبة، 

السمني.
عن  ناجمة  النوم  في  اضطرابات    -

مشاكل في التنفس.
أجسام  تنضج  الحاالت  بعض  في    -
الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين  األطفال 
أقرانهم،  من  أسرع  جنسيًا  والسمنة 
حدوث  من   

ّ
منهن الفتيات  تعاني  وقد 

في  الشهرية  الدورة  في  اضطرابات 
في  مشاكل  إلى  باإلضافة  املستقبل، 

 البلوغ. 
ّ

الخصوبة في سن
- أمراض في الكبد واملرارة.


