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اهمية الحالة الصحية عىل منو الطفل

أ.د/هيام نظيف
عميد كلية الدراسات العليا للطفولة

واستاذ طب االطفال بالكلية

مير كل طفل مبراحل طبيعية متتالية ىف عمليه النمو ويعترب اى انحراف عن النمط 
الطبيعى للنمو مؤرش مبكر عن اضطراب ىف الحالة الصحيه ، سواء الحالة الجسامنيه او 

النفسيه وقد يكون هو العالمة الوحيدة لوجود مرض مثل نقص هرمون النمو.

كام يوجد ايضاً منط منو خاص لكل طفل ميكن التنبوء به ويعتمد عىل الخصائص 
املتوارثه من االب واالم والحالة الصحيه للطفل.

وتعترب العوامل الوراثيه واملعدل الطبيعى للهرمونات بجانب التغذيه السليمة والحالة 
الصحيه العامة الجيدة للطفل من اهم العوامل التى تؤثر عىل النمو.

واملقصود بالتغذيه السليمة هو الغذاء املتوازن الذى يحتوى عىل العنارص االساسيه من 
الربوتينات والنشويات والدهون كذلك الفيتامينات واملعادن واالمالح.

والبد من االشارة اىل ان العطف والحنان والشعور باألمان جزء اساىس من الحياه 
الصحيه التى البد ان يتمتع بها الطفل لضامن حصوله عىل اقىص قدر من التهيئة النفسية 

الالزمة الستكامل عمليه النمو.
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ضيق التنفس ىف االطفال حديثى الوالدة

د. هويدا الجباىل
أستاذ طب االطفال 

وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة

إن ضيق التنفس مرض شائع ومدمر من أمراض الجهاز التنفيس الحادة وهو يعد 
أحد أهم األسباب الرئيسية املسببة ملرض الجهاز التنفيس يف األطفال أقل من سنة واحدة و 

بالرغم التحسن يف معدل اإلصابة لألطفال حديثي الوالدة.5%-52%من األطفال حديثي 
الوالدةاملصابني مبتالزمة ضيق التنقس سيعانون من أمراض الجهاز التنفيس املزمنة. إن نقص 

الرسفاكتانت التنفيس يعد من األسباب الرئيسية ملتالزمة ضبق التنقس.  يعد الرسفاكتانت 
الربوتيني ب من أهم مكونات الرسفاكتانت. الرسفاكتانت بروتني ب معروف أنه  متعدد 

األليل ولهذا فهومتورط يف متالزمة ضيق التنفس. 

إن دراسة التنوعات الجينية للرسفاكتانت الربوتيني ب تستطيع أن تساعد يف فهم 
التنوعات الفردية للقابلية لإلصابة بأمراض الجهاز التنفيس ومن املمكن اإلستفادة منها 

كعالمات قيمة يف رسم خريطة لكثري من األمراض وتحديدا متالزمة ضيق التنفس و املرتبطة 
بتلوث البيئة

.
كان الهدف من هذه الدراسة هو توضيح دور التعدد األلييل لرسفاكتانت بروتني ب 

واإلصابة مبتالزمة ضيق التنفس مع الرتكيز بصفة خاصة عيل تأثريه عيل الحالة اإلكلينيكية 
وشدة املرض ومصري املريض وهذا قد يكون عالمات هامة ومؤثرة للدراسات عيل أساس عائيل. 
وقد متت هذه الدراسة مبستشفيات املطريةالتعليمي والجالء التعليمي داخل وحدات الرعاية 

املركزة لألطفال املبترسين و حديثي الوالدة. من هذه الدراسة نستخلص أن التعدد األلييل 
للرسفاكتانت بروتني ب من املمكن أن يلعب دورا هاما وحيويا يف االستعداد لإلصابة باملرض 

أو الحامية من املرض.
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علم النفس بني الطفل والبيئة

د. محمد البحريي
أستاذ علم النفس

اهتم علم النفس البيئي من بني ما اهتم بدراسة العالقات املتبادلة بني الطفل 
والبيئة املحيطة به باختالف أنواعها، من حيث تأثري سلوكه عىل البيئة وتأثره بها يف كافة 

جوانب حياته، والهدف من هذا العلم تحقيق الراحة النفسية للطفل وتحسني البيئات القامئة 
حوله، ويؤرخ لهذا العلم مع ظهور نظرية الجشطلت يف األربعينيات من القرن العرشين، 

وتركز اهتاممه بدراسة املشكالت البيئية وتأثريها يف سلوك االنسان خاصة األطفال، وأهمية 
وكيفية تعديل سلوكه من أجل تحسني البيئة؛ خاصة وأن البيئة تؤدي دوًرا رئيًسا يف تحديد 

سلوكه وسامته وميوله واتجاهاته واستعداداته وقدراته.

وتُحدد البيئة يف كل ما يحيط بالطفل من بيئة طبيعية قد تكون مادية أو فيزيقية 
أو جغرافية، أو بيئة اجتامعية تشمل النظم والقواعد والتقاليد واملعايري واألعراف أو العالقات 
االجتامعية، وجميع عوامل البيئة مرتابطة مع بعضها البعض، ويتأثر الطفل بصفة عامة وذي 
القدرات الخاصة بصفة خاصة بالضغوط البيئية املستمرة أو الجديدة ويصاب بالقلق ويشعر 

بعدم األمان من البيئة التي يعيش فيها؛ مام قد يجعله يعاين من االضطرابات النفسية 
والسلوكية املختلفة وهذا تأثري البيئة من الجانب السلبي، إال أن هناك جانب آخر إيجايب 

للبيئة عىل سلوكه حني يلجأ للبيئة ليقيض وقتًا يشعر فيه بالراحة والهدوء واالسرتخاء يف بيئة 
هادئة هربًا من كل ضغوط ومنغصات الحياة؛ أي أن البيئة قد تسبب إما السعادة أو 

التعاسة، وإما التعب أو الراحة، وإما الصحة أو املرض، وإما املوت أو الحياة.

وألهمية البيئة يف حياة االنسان يوجد العالج النفيس االجتامعي البيئي القائم عىل   
تعديل وتحسني البيئة األرسية للطفل أو بيئة العمل للوالدين، وبالتايل يؤدي ذلك إىل تخفيف 

الضغط عىل الطفل؛ خاصة وأن العالج البيئي األرسي يشمل تعديل سلوك واتجاهات أفراد 
األرسة وال يقترص عىل الطفل – خاصة إذا كان من ذوي القدرات الخاصة - وحده ألنه يجعله 

خاضًعا للضغوط التي ميارسها عليه بقية أعضاء األرسة.
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وتعد الرتبية النفسية البيئية من املجاالت الحديثة لعلم النفس البيئي التي اهتمت   
بها املؤسسات األكادميية والرتبوية والتنموية بهدف توعية األطفال قبل الكبار باملشكالت 

البيئية املختلفة والسلوكيات االيجابية التي تخفف من هذه املشكالت وتعدل سلوكهم 
لحامية البيئة وتحسينها وكف السلوك السلبي املضاد للبيئة كتلويثها وتخريبها.
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هل يرى أبنائك األُفق؟

أ.د/ حنان عبدالله الجمل
 أستاذ طب األطفال

 الخرضة 	 حيث  الذهاب  الصحراء,  إىل  الذهاب  الشواطئ,  إىل  الذهاب 
الشاسعة هو فرصه داعمة مهمة لصحة أبنائك ومنوهم.

 زيارة األماكن الجديدة واملختلفة, والتغيري عن املعتاد, مينح خربات جديدة 	
كلها تزيد من ذكاء الطفل.

 البعد عن امللوثات البيئية من عادم السيارات وجميع أنواع ملوثات الهواء 	
, تساعد عىل تقليل الحساسية وأمراض الجهاز التنفيس ووصول األكسجني 

إىل جميع أعضاء الجسم.
 البعد عن الضوضاء لفرتات يساعد عىل التوازن النفيس الذي يساعد عىل 	

النمو العقيل.
 منه 	 األهم  لكن  جداً  مهم  للطفل  والنفسية  الجسدية  بالصحة  االهتامم 

اهتاممك بصحتك , ليك تكون بصحة جيدة لتهتم بأبنائك.

مع متنياتنا للجميع بصحة جيدة
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بيئة االعالم الجديدة

أ.د. اعتامد خلف
استاذ االعالم وثقافة الطفل

                إن التطورات التى حدثت ىف مجال اإلتصال خالل السنوات األوىل للقرن الواحد 
والعرشين وما قبلها تستدعى من الباحثني والدراسني ىف كل من مجال البيئة واالعالم أن 

يركزوا جهودهم ليس فقط عىل التغريات التكونولوجيه با ايضاً التغريات والظواهر االجتامعية 
والسياسية واالقتصادية التى صاحبت بيئة االعالم الجديد وىف مقدمته وسائل التواصل 

االجتامعى .

وعىل الرغم من التقدم الهائل ىف وسائل االعالم التقليدية من صحافة وإذاعة وتليفزيون إال ان 
التأثري املتنامى لوسائل االتصال الجديدة من انرتنت ووسائل اتصال اجتامعى يدعونا لدراسة 

هذه التأثريات عىل جمهور املستخدمني وخاصة االطفال واملراهقني، حيث اتاحت مجموعات 
الدردشة واملناقشات والتعليقات والصور بيئة جديدة للتواصل بني البرش، ومتثل هذه البيئة 

الجديدة فرصة ملناقشة القضايا العامة بصورة بديله عن السيطرة االعالمية التى كانت تشكل 
ما يشبه االحتكار لالفكار املتداولة لدى النخبه  السياسية واالجتامعية واالقتصادية وتتحدى 

هذه البيئة االعالمية الجديدة هذه املجموعات من النخب من خالل توفري وسائل اتصال 
جامهريى ، تقدم للمواطنني العاديني فرصاً للحصول عىل املعلومات وتداولها متجاوزة بذلك 

االحتكار الذى كانت متثله بيئة االعالم التقليدى، ولقد ادى انتشار الهواتف املحمولة عىل 
سبيل املثال اىل ان ميكن الى فرد ان ينرش اى رسالة اعالمية يختارها ويبثها للجمهور.

كام ميثل موقع اليوتيوب برملاناً شعبياً يعرض فيه جميع فئات املعلومات من املوسيقى اىل 
الخطاب السياىس، وهذه البيئة االعالمية الجديدة عززت من قدره االفراد وخاصة الشباب 

عىل تحدى سطوة االنظمة املتعارف عليها . ومن هنا فإن التغريات التى حدثت ىف بيئة االعالم 
الجديد سوف يكون لها تأثريات يجب عىل الباحثني دراستها بصورة متعمقة وربطها بالتغريات 

االجتامعيه والسياسية واالقتصادية ىف املجتمع.
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صحة الجو والتنقية الذاتية 

د. صالح مصطفى
أستاذ الطب الوقاىئ واملعلوماتية الطبية 

ومنسق النرشة البيئة

تعود للظهور مرة اخرى النرشة البيئية، حيث ظهرت اول مرة عام 1102 عىل يد   
ا.د.هيام نظيف وكيل معهد الطفولة لخدمة املجتمع ىف ذلك الوقت وصدر منها عددين 

لتعكس اهتامم املعهد ]الذي تغري اسمة اىل كلية الطفولة للدراسات العليا[، ثم صدر منها 
عدة اعداد جديدة باسامء مشابها ]نساءم الطفولة[ عىل يد ا.د. ايهاب عيد استاذ الطب 

الوقاىئ والصحة العامة والطب السلوىك لنفس الغرض لرعاية صحة البيئة ألثارها الخطرية عىل 
صحة االنسان ان مل يكن عاجال فعىل املدى الغري بعيد.

نعود لعنوان املقالة وهوصحة الجو والتنقية الذاتية. يعترب الجو اكرب مصدر لتلقى   
جميع امللوثات املرئية وغري املرئية من االنسان والحيوان وعوادم السيارات و املركبات االخرى 
كالطائرات والسفن واملصانع واملزارع. كل هذا يلقى مخلفاته اىل الجو. ماذا الجويستطيع ان 

يفعل بهذه الكميات الهائلة التى يتلقفها يوميا طوال 24 وعىل مدار 7 ايام اسبوعيا. لطف 
الله بعبادة خلق ىف هذا الجو اسلوب التنقية الذاتية من خالل عدة آليات ذاتية العمل 

وتتشكل من حركة الرياح الناتجة من حركة الكرة االرضية وتاثر حرارة الشمس عيل الجو 
املالصق لالرض فيتم تسخني الهواء فريتفع الهواء الساخن من سطح االرض حامال كل امللوثات 

التى يستطيع حملها اىل اعىل لىك تنتقل مع الريح وحركة االرض اىل مساحات شاسعة من 
الكره  االرضية مثل الصحارى والغابات واملحيطات حيث يتم تخفيفها بالكتل الهوائية 

الضخمة املوجودة ىف االماكن الشاسعة مثل الغابات، بجانب احالل ثاىن أوكسيد الكربون 
الصادر من الكائنات الحية اىل اكسوجني من خالل املزروعات الخرضاء املوجودة عىل سطح 

الكرة االرضية ليعيد القائها اىل نفس مصادر التلوث من خالل حركة الرياح املستمرة بال 
توقف. اذا ال داعى للقلق طاملا انة توجد ذاتية تتوىل عنا التنقية. هنا يجب ان ننتبه الن هذه 
القدرة الذاتية لها حدود ىف التنقية. واذا تعدينا هذة الحدود وقعنا ىف املخاطر والتى نحن ىف 

غنى عنها، واذكر بعض االجراءات التى اتخذت ىف مرص و ىف كثري من دول العامل للعناية 
بصحة البيئة مثل اصدار قانون البيئة رقم 4 لعام 4991 و املعدل برقم 501 لعام 5102 االهم 
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هو تفعيلة. زيادة املساحات الخرضاء ىف املدن والتى وصلت ىف بعض مدن العامل 20 اىل 30 % 
من مساحة املدينة، بجانب االجراءات الصارمة مع املصانع امللوثة للحد من مصادر التلوث 

برتكيب مرشحات عىل مداخن هذه املصانع والبدء ىف كثري من مدن العامل اىل استخدام 
السيارات الكهربائية بهدف االقالل من مصادر تلوث الجو. والله املوفق واملستعان.
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لغة الكون.. وقْوس ُقـزح 

                  

د. مؤمن جرب
مدرس االعالم وثقافة الطفل

كلنا يعرف الشتاء بلغته املندفعة ىف عادتها .. البارده تارة .. الهائجة أحياناً .. الحادة املؤملة ىف 
عصفها بوريقات الشجر القليلة .. تلك التى نجت بصعوبة من مفردات الخريف.

ومن بني قسامت الشتاء الحادة .. يأىت قٌوس قُزح  .. بألوانه املتجاورة املتباينة ، بامتداده يف 
األفق وكأنه الجرس الذي يُحثنا عيل النظر إيل األمام ، ورغم أن قٌوس قُزح غالبا ما يرتبط 

باملطر والربودة إال أن مجرد تخيله ميلؤُنا بإحساس الدفء والصفاء ، وهو اإلحساس باالمتزاج 
مع هذه األلوان املختلفة ، التي تعرب بنا من املكان والزمان ، وتنشد فينا املستقبل والطموح ، 

وتطلب منا السعي والبصرية. 

وقٌوس قُزح ما هو إال مفردة من مفردات اللغة الراقية التي جعلها الله سبحانه وتعاىل .. 
ليتواصل بها الكون مع اإلنسان ، هذه اللغة التي قد تقسو نربتها حيناً ، وهي نفسها اللغة 

التي تحنو نغامتها علينا حيناً أخر عند رؤيتنا قٌوس قُزح ، ففي كل لون من ألوانه معني .. ويف 
انحائه معني .. ويف عمره القصري معني .. وهكذا تتباين املعاين واأللوان فيه .. كام تتباين 

قدراتنا يف سامعها وفهمها أو حتي مجرد االلتفات إليها ، عيل أن النابه فينا هو من يُحسن 
اإلصغاء لها .. والتعلُم من فصاحتها سواء يف قسوتها .. أو يف هدوئها.

إذ أن كلامت الكون تُخاطبنا .. ال لتكرسنا أو تُعجزنا .. بل لتُعيد إلينا األمل يف إصالح ما تُتلفه 
أيدينا ، وتدفع كال منا إيل رؤية الشاطئ اآلخر.. الشاطئ املرشق للحياة.
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