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ب � � �ع� � ��د ش � � �ه� � ��ري� � ��ن م � � � ��ن ال� � �ع� � �ط� � �ل�� ��ة ...

نصائح لألهل
لعودة ناجحة ومنضبطة
لمقاعد الدراسة

د .مشهور صفا

تشكل العطلة الصيفية والعودة إلى املدرسة حدثني متناقضني  ،فالعودة إلى املدرسة تعني اخلروج من أجواء االستجمام إلى أجواء حت ّمل املسؤولية
 ،مما يعني االنتقال من احلرية " الفوضوية " بعض الشيء إلى حياة االنضباط  ،أي العودة إلى الدرس واالمتحانات وإحلاح األهل واملعلمني على
ضرورة العمل بجد للنجاح وغير ذلك  ...ومن هنا يجد الطالب نفسه ملز ًما بإعادة التأسيس لروتني يومي تخلّى عنه لفترة شهرين تقري ًبا  ،وهذا ال
ميكن القيام به بني ليلة وضحاها ...حول هذا املوضوع الهام وتداعياته وتأثيره على الطالب واألهل التقت بانوراما بالدكتور مشهور صفا من كفر
سميع ,طبيب العائلة والناشط االجتماعي في ع ّدة مجاالت ورئيس جلنة األهل في مدرسة األخ ّوة االبتدائية كفر سميع على مدار سنوات عديدة ...
| ت� � � �ق � � ��ري � � ��ر  :ع� � � � �م � � � ��اد غ� � � �ض� � � �ب � � ��ان م� � � � ��راس� � � � ��ل ص� � �ح� � �ي� � �ف � ��ة ب� � � � ��ان� � � � ��ورام� � � � ��ا |

" اختالفات بني الطالب "
بعد شهرين من اللعب واحلرية يعود الطالب الى
اجلد واالنضباط  ،حدثنا عن تأثير ذلك على الطالب؟
العودة إلى املدرسة تختلف من طالب إلى آخر  ،فهناك
طالب يذهب إلى املدرسة للمرة األولى  ،وهناك طالب
يرافق عودته الى مقاعد الدراسة االنتقال إلى مرحلة
دراسية أخرى  ،وهناك طالب الذي تكون العودة له
ضمن املرحلة الدراسية نفسها .
ّ
للصف
دعنا نتحدّث عن الطالب الذين يصعدون
األول !
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال �ط��ال��ب ال�ص�غ�ي��ر ي���درك معنى
املدرسة ،ألنه مر مبرحلة احلضانة وصف البستان،
وامل��درس��ة مبفهوم ال�ف��روض وال��واج�ب��ات املدرسية،
والتركيز في الصف وتدوين البرنامج اليومي  ،قد
تشكل له مصدر قلق .
لذلك على األه��ل الذين يذهب أبناؤهم إل��ى املدرسة
للمرة األولى مراعاة ما يلي :
 إع��ادة روت�ين النوم  :هذه خطوة ال ميكن التهاونبها ،وذلك ألن على الطالب أن يحوز على قسط وافر
م��ن ال�ن��وم وبشكل روتيني  ،فقلة ال�ن��وم ت��ؤدي إلى
صعاب مدرسية .
 حتضير الطالب نفسيا  :على األه��ل التحدث معطفلهم عن املدرسة قبل موعد العودة بأيام  ،ول َم عليه

ال��ذه��اب إل��ى امل��درس��ة  ،وم��ا احلسنات ال�ت��ي يحصل
عليها .
 طمأنة الطالب  :من الطبيعي أن يشعر الطفل بالقلق،ويقول أحيانا " ال أريد الذهاب إلى املدرسة " وهنا
على األه ��ل اع�لام��ه بأنهم يتف ّهمون قلقه  ،ألن��ه قد
يتعامل مع معلمة جديدة أو يذهب إلى صف مختلف
ال يعرف فيه أحدا  ،وأنهم أيضا عندما كانوا في سنّه
كان ينتابهم اخلوف والقلق اللذان يشعر بهما  ،لكن
اجلميل أنهم حصلوا على أصدقاء جدد  .كما عليهم
أن يؤ ّكدوا له أنهم سيكونوا حاضرين ملساعدته في
تخطي الصعاب التي ميكن أن يواجهها.
 حت �ض �ي��ر االب� ��ن ل �ي �ك��ون م�س�ت�ق�لا  :مي �ك��ن حتملاملسؤولية أن يسبب توترا للطالب  ،لذلك على األم أن
تعلمه كيف يرتدي مالبسه ويخلعها وحده .
 إخضاع االبن للفحوص الطبية  :ال ميكن التهاونفي إخضاع الطفل لفحوص السمع والنظر واألسنان
واعطائه التطعيمات الالزمة .
 اص �ط �ح��اب ال �ط��ال��ب إل ��ى امل��درس��ة  :مي�ك��ن لألهلاصطحاب طفلهم إل��ى املدرسة حتى ب��اب الصف إذا
كان يرغب في ذلك.
 حتضير حقيبة تتضمن االغراض اخلاصة  :ميكنوض��ع أش �ي��اء ف��ي احلقيبة ي�ك��ون الطفل متعل ّ ًقا بها
عاطفيًا  ،مثل دميته املفضلة إذا كان صغيرا جدا  ،فهذه
الطريقة جتعله مطمئنا عندما يأخذ معه إلى املدرسة

أشياء من محيطه االجتماعي الذي اعتاد عليه.
وم��اذا عن وجبة الطالب التي يأخذها للمدرسة
"الزوادة" ؟
ّ
يجب التشديد أن ي�ك��ون ال�ط�ع��ام صحيا  ،فالطعام
يزود جسم اإلنسان بالطاقة حتّى يستطيع أن يكمل
يوم ُه بشكل جيد  ،ويعتبر الطعام الصحي واجليد
الصحة اجليدة  ،كما أ ّك��دت أبحاث طبيّة
هو أس��اس
ّ
حديثة أن الطعام هو من أكبر األسباب التي ت��ؤ ّدي
الى مشاكل صحيّة عديدة  ،فاجلسم يحتاج الى طعام
جيّد حتى يكون الطالب في صحة جيدة  .كما أنصح
بتناول أنواعا متنوعة من الفاكهة واخلضروات مع
الوجبة .

" مرحلة جديدة "
ب �ع��ض األه � ��ل ُي� �ل ��زم ��ون أب� �ن ��اءه ��م ب� �ـ " ال� ��درس
االستباقي "  ،ظ ًنا منهن أنهم يجعلونهم مستعدين
أكثر للمدرسة .فهل هذا تصرف صحيح ؟
صحيح هناك أهل يحاولون استغالل العطلة الصيفيّة
ويعملون على ت��دري��س أبنائهم ال ��دروس الالحقة ،
ظنًا منهم أنهم يسبقون املنهج املدرسي  ،وهذا خطأ
خصوصا أنه يعرف
ألن التلميذ سيشعر بالضغط ،
ً
أنه ليس مطلوبا منه القيام بها  ،وبالتالي سينفر من
الدرس واملدرسة .

ماذا عن احلاسوب املوجود في غرفة الطالب ؟
رغم أن االخصاء يؤكدون ض��رورة أن ميتلك الطفل
�اص��ا ب��ه ف��ي امل �ن��زل  ،فإنهم ي �ش � ّددون على
رك �نً��ا خ� ً
ض��رورة ع��دم وض��ع احل��اس��وب في غرفته  ،وكذلك
عدم تركه وحي ًدا أمام احلاسوب ملدة طويلة بعي ًدا من
رقابة األهل  .كذلك ال بد من حتديد الوقت الذي يسمح
له باجللوس أمامه  ،والذي ال ينبغي أن يتعدى الساعة
في اليوم  ،على أن يكون هذا األمر مبثابة مكافأة له
بعد إنهائه واجباته املدرسية.
هل برأيك يجب اج��راء تغيير على ترتيب غرفة
الطالب مثال لتتناسب مع العودة للمدرسة ؟
تغيير دي �ك��ور غ��رف��ة ال�ط��ال��ب قبل ال �ع��ودة املدرسية
مينحه شعو ًرا بأهمية املرحلة اجلديدة  ،ويب ّدد في ال
وعيه ذكرى الفوضى والكسل اللذين عاشهما خالل
عطلة صيفية طويلة .

نصائح أخيرة ..
أع���ود وأك� ��رر ع�ل��ى أه �م �يّ��ة امل�ت��اب�ع��ة ال�ط�ب�ي��ة للطالب
وخاصة اجراء الفحوصات والتطعيم الالزم  ،وكذلك
يجب توعية األطفال على أهمية التعامل احلسن مع
زمالئهم وع��دم التعامل بالعنف وح�تّ��ى ع��ن طريق
امل��زاح وتقبّل اآلخ��ر  ،وال�ت�ع��رف على أص��دق��اء جدد
واحترام املعلّمني واالستماع لهم .

