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الكندية في أم القيوين نفسه قد
زار  60دولة.
ويقول :السفر بالنسبة لي هو
كسب ثقافات وال��ت��ع��رف على
ال��ب��ل��دان م��ن جميع اجل��وان��ب
أج��وب في أراضيها وأنهل من
سياحتها فثقافة ال��ب��ل��دان في
نظري متنوعة ومتعددة تثري
املعارف وتعزز لدي حب التطلع
وه��ي ثقافة جميلة وقليل من
ي��درك ذل��ك أو يحاول أن يثري
رصيده املعرفي والسياحي بتلك
الثقافات املتعدّدة جلميع البلدان
هذه الثقافة التي حتدثت عنها
هي ثقافتي في السفر وهي زادي
ف��ي ت��رح��ال��ي وليست الثقافة
بالنسبة لي ارتياد أفخر املطاعم
واجل��ل��وس على املقاهي فهذه
حاجة ثانوية ال أعيرها اهتماما ً
وإمنا باكتساب الثقافات املتنوعة
واكتشاف أجمل البلدان.
ويضيف« :تعايشت مع ثقافات
مختلفة للكثير من ال��دول مثل
بلغاريا وإسكندنافيا وروسيا
وأفغانستان حتى استطعت
ح��ض��ور م���ب���اراة ال��س��وب��ر في
النرويج فسفراتي ال تقتصر على
السياحة فقط إمنا من باب نقل
احل��دث الرياضي ال��ذي يتابعه
اجلميع أي��ض�ا ً فمن خ�لال تلك
الزيارة نقلت لكل متابعي مباراة
السوبر بالصوت والصورة مما
متابعي عبر سناب
أسعد ذلك كل
َّ
شات.
وأي��ض�ا ً من ال��دول التي زرتها

كوريا حيث يعتقد أنها ليست
سوى دولة ثقافية واقتصادية
وسياسية لكن من ي��زر مدينة
س��ي��ؤول فسيجد أن��ه��ا تضم
الكثير م��ن األم��اك��ن السياحية
اجل��م��ي��ل��ة م��ث��ل ب���رج س��ي��ؤول
ال��ذي يبلغ ارتفاعه  237مترا ً
على جبل نامسان ميثل البرج
ه�����دوءا ً ل��ل��س��ائ��ح�ين احملليني
واألجانب باإلضافة إلى «قصر
جيوجنبوكجوجن» ال��ذي يضم
تاريخ وثقافة كوريا اجلنوبية.
أما لوت ورل��د فهو املكان الذي
حتبه العائالت وهو أكبر مدينة
ماله مغلقة في العالم .إلى جانب
ذلك أصبحت كوريا اليوم مكانا ً
مناسبا ً لشهر العسل للعرسان.
وي��ت��اب��ع :خ�لال س��ف��ري كثيرا ً
ما أسلط الضوء على األماكن
السياحية وكلمات الترحيب لكل
دولة باإلضافة إلى وسائل التنقل
كما ال أغفل اجلانب التسوقي
وأهم احملالت التجارية بجانب
«الكافيهات» املشهورة موضحا ً
بالشرح املفصل لكل ما يحتاجه
املسافر أو من ينوي السفر لهذه
ال����دول م��ع ت��وض��ي��ح األس��ع��ار
واألكالت واألماكن التي تناسب
العائالت أو الشباب.
العشق األول

سلطان الكندي ..يعتبر السفر
عشقه األول حيث استطاع برفقة
صديقه «مهند بن جمعوه» زيارة
 20دول��ة حتى اآلن تنوعت ما
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بني الدول األوروبية ذات السحر
اخلالب في مناظرها الطبيعية
وال��ت��ي مت��ت��از باملناخ اجلميل
واألم��اك��ن الترفيهية واملناطق
اجلذابة للعائالت والشباب.
ويقول «من الدول اجلميلة التي
زرتها آيسلندا فاحلديث يتوقف
هنا فهي تعرف بأرض املغامرات
لطبيعتها اخلالبة ومشاهدها
ال��ت��ي ال ت��ص��دق وال��ت��ي جذبت
م�لاي�ين ال��س��ائ��ح�ين ل��ه��ا حيث
تناسب األسر ليعيشوا سيالً من
االستمتاع والترفيه بداية من
غروب الشمس وحتى مشاهدة
احليتان.
وأض���اف« :م��ن ال���دول التي ما
زالت راسخة في ذهني روسيا
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ع��وام��ل ج��ذب
طبيعية خ�لاب��ة مب��ا ف��ي ذل��ك
البحيرات الساحرة واجلبال
الشاهقة واحملميات الطبيعية
واملنتجعات السياحية البيئية
وت��ك��ف��ي ت��ل��ك ال���زي���ارة لتجعل
السياح يقضون فيها أسابيع
الكتشاف جمال روسيا وما بها
من كنوز سياحية دفينة تناسب
الكثير من عشاق السفر.
ويتابع :توثيقي لتلك املغامرات
والسفرات عبر سناب شات مع
إض��اف��ة الكثير م��ن املعلومات
ع��ن ه��ذه ال���دول دف��ع املتابعني
للتواصل معي على اخل��اص
ل�لاس��ت��ف��س��ار ع��ن ح��ال��ة اجل��و
وطريقة التنقل وأه��م الفنادق
واألماكن السياحية.

يعانيه نحو  % 5من األطفال

«التشتت» ..اضطراب
يتالشى بالتقدم في العمر
التشتت أو ضعف االنتباه من أكثر االضطرابات
النفسية والسلوكية انتشارا ً بني األطفال ويرتبط هذا
االضطراب غالبا ً بفرط أو زيادة احلركة .ويبلغ عدد
املصابني به عامليا ً حوالي  % 5وهذه احلالة تسبب
إزعاجا ً وقلقا ً كبيرين لدى اآلب��اء واألمهات الذين
يعوزهم إدراك السبب .هذا النموذج من تصرفات
األبناء يجعل الطفل غير قادر على االستجابة ملا يطلب
منه أو على السيطرة على تصرفاته كما يجد صعوبة
بالغة في االنتباه ملا يدور حوله فهو في حالة إلهاء
دائم باألشياء الصغيرة التي تبدو غير ذات أهمية.
واألطفال املصابون بهذه احلالة يواجهون صعوبة
في االندماج في العملية التعليمية في مدارسهم وال
يتقيدون بقوانني الفصل وال بتعليمات املعلم فضالً
عما تسببه سلوكياتهم من إزعاج وتوتر وتؤدي في
النهاية إلى تدهور األداء املدرسي بسبب عدم قدرتهم
على التركيز؛ لذلك يعتقد األغلبية أنهم مشاغبون
بطبيعتهم وهذا غير صحيح ومن ثم تتأتى أهمية
فهم اآلباء واملربني لطبيعة هذا االضطراب وكيفية
التعامل معه.
توصيف

• مناظر طبيعية

توضح الدكتورة رنا الشايب اختصاصية الطب
النفسي أن انتباه الطفل ال يعني أب��دا ً تدني معدل
ذكائه غالبا ً وأن��ه فقط يتوقف بسبب التشتت إذ
ينخرط ال إرادي�ا ً بنشاط أو إحساس آخر فتركيزه
على السلوك اجلاري ميكن أن ينقطع ألتفه األسباب
وبسبب ص��وت أو مشهد آخ��ر حوله أو من خالل
شعوره الداخلي ومن ثم فإن فترة من الوقت تنقضي
في القيام بنشاط ما دون مثابرة على األشياء املهمة
حوله .وهذا النوع من األطفال ينتقل من نشاط إلى
آخر دون إكمال أي منها كما ينصرف بسهولة جدا ً
عن الهدف األصلي أو األه��م .حتى الطفل الرضيع
جند لديه قابلية للتشتت واالن��ص��راف عن صدر
األم أو زجاجة الرضاعة ومع مرور الوقت يزداد
االنتباه االنتقائي بزيادة النمو العقلي .وعادة ما
نرى أن الطفل ضعيف االنتباه سريع التشتت من
لعبة إلى أخرى ومن نشاط آلخر وفي املدرسة نراه
ينشغل بأشياء تافهة وجانبية على حساب العملية
التعليمية وجند أن نقص االنتباه يدفعه إلى نشاط
زائد ومفرط وعدمي االستجابة أحيانا ً لكل ما يطلب
منه .لكن عادة نرى أن طول مدة االنتباه تزيد كلما
تقدم في العمر لكن املشكلة األكبر تتمثل في فهم
احمليطني به لطبيعة حالته وطريقة التعامل معه.

وتكمل الشايب« :عادة ما يشكل التعامل مع األطفال
املصابني بكثرة احلركة ونقص االنتباه حتديا ً كبيرا ً
ألهاليهم وملدرسيهم في امل��درس��ة وحتى لطبيب
األطفال وللطفل نفسه أحيانا ً ومثل هذه احلالة ال
تعتبر من صعوبات التعلم ولكنها مشكلة سلوكية
عند الطفل ويكون هؤالء األطفال عادة من مفرطي
النشاط واندفاعيني وال يستطيعون التركيز على أمر
ما ألكثر من دقائق معدودة».
سمات

وتضيف الشايب« :هؤالء األطفال يجدون صعوبة
التركيز في أمر واحد وغالبا ً ما يعانون الشعور
بامللل من أداء نشاط واحد بعد بضع دقائق ما لم
يكن هذا النشاط ممتعا ً كذلك صعوبة تركيز االنتباه
على تنظيم واستكمال عمل ما أو تعلم شيء جديد
ونراهم وكأنهم ال يصغون عند التحدث إليهم وهم
كثيرو االس��ت��غ��راق ف��ي أح�لام اليقظة واالرت��ب��اك
بسهولة والتحرك ببطء ويعانون صعوبة معاجلة
املعلومات بسرعة وبدقة كاآلخرين مع صعوبة اتباع
التعليمات .وقد يصاب من ثالثة إلى خمسة باملئة من
طالب املدارس بهذه احلالة وتنتشر بني الذكور أكثر
من اإلناث وحتى الطفل املصاب يدرك أحيانا ً مشكلته
لكنه ال يستطيع السيطرة على تصرفاته ويجب على
الوالدين اكتشاف ذلك ومنح الطفل املزيد من احلب
واحلنان والدعم وكذلك التعاون مع طبيب األطفال
واملدرسني من أجل كيفية التعامل معه».
طرق الوقاية

تلفت د .رنا الشايب إلى أن النقد املستمر واستعجال
النتائج تعوق تنمية كفاءة الطفل لذا ال ينبغي لألهل
أو املربني التوقف كثيرا ً عند النقد أو األخطاء بل
عليهم جتنيب الطفل القلق واختيار مهمات سهلة
تثير انتباهه وشغفه وتشجيعه وإيجاد فرص بديلة
أمامه للنجاح دون ترسيخ مشاعر اإلحباط لديه
وهذا يتطلب صبرا وفهما كامال حلالته .ومن املمكن
أن يتم تدريب الطفل على االنتباه عن طريق األلعاب
التي تثير اهتمامه كاملكعبات أو الصور أو مجسمات
احليوانات أو من خالل املوسيقى وأفالم الكارتون
وغيرها مع التأكيد املستمر على عدم الضغط أو
التخويف أو التملل وكثرة اإلثابة والتشجيع لتعزيز
قدرة الطفل على اإلحساس بالقبول والنجاح ومن
ثم تتنامى ثقته في نفسه وت��زداد فترات انتباهه
وتشتته كلما تقدم في العمر.

