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تقديم
انطالقــــا مــــن االهميــــة واالولويــــة التــــي توليهــــا احلكومــة الفلســــطينية للطفــل الفلســطيني وتطبيقــا لإلســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة والتدخــل يف
مرحلــــة الطفولــــة املبكــــرة ( ،)٢٠٢٢-٢٠١٧والتــــي تركــــز علــــى تطويــــر تدخــــات الدولــــة يف مجــــاالت الصحــة والتغذيــة والتعليــــم واحلمايــة  ،فقــد
مت تشــكيل فريــق وطنــي لتطويــر مجموعــة مــن املــواد املرجعيــة للمهنيــن العاملــن يف مجــال رعايــة وتنميــة الطفولــة املبكــرة ،حيــث تضــم منهــاج
لتعليــم الوالديــن ومنهــاج ملربيــات ريــاض االطفــال واحلضانــات ،اضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات الالزمــة للرعايــة املســتجيبة لالحتياجــات
التطوريــــة والتدخــــل املبكــــر لــــدى األطفــــال الذيــن يعانــون مــن تأخــر يف التطــور ،أواإلعاقــات.
وللعمــــل علــــى ضــــرورة توفيــــر بيئــــة آمنــــة ،وداعمــــة الحتياجــــات الطفــــل النمائيــــة والتطوريــــة والعمــــل علــــى تأهيــــل مقدمــي الرعايــــة لالســتجابة
لهــــذه األهــــداف وضمــــان اســــتدامتها واســــتجابة ملــــا دروســــابقا ،وبالشــــراكة مــع املؤسســات الوطنيــة والدوليــة وبدعــم مــن منظمــة األمم املتحــدة
للطفولــــة (اليونيســــف)  ،وكــــون األســــرة تعتبــــر املعلــــم األول ومصــــدر املعلومــــة للطفــــل يف ســنواته األولــى ،فقــــد مت تطويــر منهــاج تعليــم الوالديــن
وهــــو مكـــ ّون رئيســــي مــــن أدوات التدخــــل املنهجــــي املبكّــــر لتعزيــــز منــــو وتطـــ ّور الطفــل منــذ األيــام واألشــهر والســــن األولــى مــن احليــاة.
يعتبــــر هــــذا املنهــــاج احــــد املــــوارد املرجعيــــة للمهنيــــن العاملــــن يف مجــــال رعايــــة وحمايــــة وتنميــــة الطفولــــة املبكــــرة ويســــتند هــــذا املنهــــاج الــــى
مؤشــــرات النمــــو والتطــــور النموذجــــي للطفــــل مــــن عمــــر يــــوم حتــــى  ٣ســــنوات ،ويهــــدف لتوفيــــر الدعــــم الــــكايف للوالديــــن وبنــــاء قدراتهــــم مــــن
خــــال أنشــــطة متنوعــــة مــــع أطفالهــــم كل حســــب احتياجــــه ممــــا يســاهم يف توفيــر بيئــة آمنــة داعمــة الحتياجــات األطفــال اإلمنائيــة يف مجــاالت
التطور(املعــــريف ،واحلركــــي ،واالنفعالــــي ،والــــكالم ومهــــارات التواصــــل ،والتنظيــــم الذاتــــي ) ممــــا يســاعد يف تعزيــز النمــــو والتطــور بشــكل ســليم،
ويوجــــه األســــرة للتركيــــز علــــى النشــــاط املطلــــوب حســــب حاجــــة الطفــل.
يســــتخدم هــــذا املنهــــاج مــــن قبــــل املهنيــــن العاملــــن يف الصحــــة والتربيــة والتعليــم والتنميــة االجتماعيــة وأوليــاء أمــور األطفــال ومقدمــي الرعايــة
لألطفــــال يف دور احلضانــــة ومراكــــز الرعايــــة الصحيــــة األوليــــة ،حيــــث يوفــــر هــــذا املنهــــاج للمربيــــن يف مراكــــز الرعايــــة لألطفــــال والوالديــــن
اإلرشــــادات العمليــــة ،ويجيــــب علــــى معظــــم تســــاؤالت الوالديــــن واملربـيـــن والعاملــــن املهنيــــن يف مجــــال الطفولــــة املبكــــرة املتعلقــــة بنمــــو وتطــــور
األطفــــال حســــب الفئــــة العمريــــة.
وهنا ال بد أن نشكر منظمة األمم املتحدة (اليونيسف) يف دولة فلسطن على اجناز هذا املنهاج من خالل الدعم الفني الذي قدموه.
كمــا نعبــر عــن جزيــل الشــكر والتقديــر حلكومــة وشــعب اليابــان علــى الدعــم وااللتــزام الكبيــر بتعزيــز تنميــة الطفولــة املبكــرة يف دولــة فلســطن
ومتويــل تطويــر رزمــة املــواد املرجعيــة و التــي تضــم هــذا املنهــاج.
وزير التنمية االجتماعية
د.أحمد مجدالني

وزيرة الصحة
د.يم الكيلة

وزير التربي�ة والتعليم
د .مروان عورتاني
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تمهيد
احلجــــج املؤيــــدة لصالــــح تعزيــــز تنميــــة األطفــــال يف ســــن مبكــــرة واضحــــة ومقنعــــة .هــــذه احلجــــج لهــــا آثــــار كبيــــرة علــــى حيــــاة األطفــــال األكثــــر
حرمانــاً ،ومجتمعاتهــــم ،وبالتالــــي علــــى عملنــــا.
إن تعزيــــز منــــو الطفولــــة املبكــــرة وتطورهــــا هــــي واحــــدة مــــن األولويــــات الرئيســة ،وهــي مــن املجــاالت التــي يتــــم فيهــا تنفيــذ التعــاون بــن منظمة
اليونيســــف ودولــــة فلســــطن ،مــــن خــــال دعــــم املؤسســــات ذات الصلــــة لتحقيــــق الهــــدف العــــام املتمثــــل يف حتســــن الوصــــول إلــــى اخلدمــــات
األساســــية ،والبيئــــة احلاميــــة ،واالندمــــاج االجتماعــــي لألطفــــال والنســــاء الفلســــطينيات.
بنــاء علــى اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة الطفولــة املبكــرة ،والتدخــل املبكــر لدولــة فلســطن ،تدعــم منظمــة اليونيســف إنشــاء نظــام لتعزيــز منــو
فعضــا واملعرضـيـن للتأخــر يف النمــو واإلعاقــة.
وتنميــة الطفولــة املبكــرة جلميــع األطفــال الفلســطينني ،مبــن فيهــم األطفــال األكثــر
ً
ويف هــــذا الصــــدد ،ســــهلت منظمــــة اليونيســــف يف دولــــة فلســــطن ،بالتعــــاون مــــع وزارة الصحــــة ،ووزارة التعليــــم ،ووزارة التنميــــة االجتماعيــــة،
واألونــروا ،واملنظمــات املحليــة غيــر احلكوميــة ،ومبســاعدة خبــراء مــن املنظمــة الدوليــة املتخصصــة “التعليــم للجميــع” ،تطويــر املــواد التدريبيــة،
مبــــا يف ذلــــك منهــــاج تعليــــم الوالديــــن .والــــذي يعتبــــر نتــــاج عمليــــة تشــــاور فنيــــة متعــــددة القطاعــــات ،وتشــــاركية للغايــــة ،وهــــو دليــــل مهــــم جــــدا
للمهنيــن العاملــن يف القطاعــات املختلفــة ،وأداة أساســية لتوفيــر تعليــم متناســق ومنهجــي جلميــع أهالــي األطفــال مــن جميــع األعمــار ،ومراحــل
التنميــــة مــــن الــــوالدة إلــــى ثــالث ســنوات.
تكمــن القيمــة الكبيــرة لهــذا املنهــاج يف وفــرة األدلــة العلميــة واملراجــع ذات الصلــة .فهــو ميكّــن األهالــي مــن فهــم ومراقبــة مراحــل منــو الطفــل
وتطــــوره ،ومتابعــــة روتينيــــة يوميــــة شــــاملة ألنشــــطة األهالــــي التــــي تهــــدف إلــــى حتفيــــز الطفــــل يف املنــــزل ويف البيئــــة املحيطــــة ،وبالتالــــي تعزيــــز
التنميــــة يف جميــــع املجــاالت التنمويــة.
يف الوقــــت الــــذي نتطلــــع فيــــه إلــــى تنفيــــذ واســــتخدام هــــذا املنهــــاج ،نــــود أن نشــــكر أعضــــاء اللجنــــة الفنيــــة متعــــددة القطاعــــات لتنميــــة الطفولــــة
املبكــرة ،واللجنــة الوطنيــة املشــتركة بــن الــوزارات املعنيــة بتنميــة الطفولــة املبكــرة؛ لعملهــم املتفانــي ،وجهودهــم املتميــزة يف جميــع مراحــل العمليــة.
نــود أن نعــرب عــن خالــص امتناننــا وتقديرنــا حلكومــة اليابــان وشــعبها؛ علــى الدعــم املالــي الســخي ،وااللتــزام الشــديد بتعزيــز تنميــة الطفولــة
املبكــــرة لألطفال الفلســطينني.
جنيفييف بوتي�ن ،الممثلة الخاصة
اليونيسف في دولة فلسطين
9

ُّ
مؤشرات التطور النموذجي
ً
ُّ
كل طفل يتطور وفقا للقدرات الخاصة به

لذلك من الصعب تحديد مىت سيتعلم طفلكم
مهارة محددة.

هذه بعض المبادئ اإلرشادية اليت توفر
ُّ
األفكار األساسية حول تطور طفلكم مع
إكتمال السنة الخامسة من عمره.
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٤-٣

أشهر

7

أشهر

•يراقب بإهتمام ويتابع األجسام التي تتحرك.

•يستجيب ملشاعر اآلخرين (يبتسم ويبكي).

•يتع ّرف على األشخاص واألشياء ،ويبتسم عند سماع صوتكم.

•يســـتمتع باللعـــب يف ثنائـــي مـــع اآلخريـــن ،ويعثر على األشـــياء
املخفيـــة جزئياً.

•يبدأ االبتسام يف حضور أشخاص آخرين.
•يلتفت نحو مصدر األصوات.

•يستكشـــف بإســـتخدام اليديـــن والفـــم وميـــد يديـــه
وجســـمه محـــاوالً الوصول إلـــى األشـــياء البعيـــدة املنال.
•يعبر عن الفـــرح واإلحتجاج باألصـــوات ويقوم باملناغاة
والغمغمـــة على شـــكل مقاطع صوتية.
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12

سنة واحدة

شهر

2

سنة

•يحب أن يك ّرر الكالم بعد اآلخرين ،ويحاول تقليد األصوات.

•يقلّد سلوك اآلخرين ،ويبتهج بحضور أطفال آخرين.

•يستمتع باأللعاب البسيطة مثل «سأمسك بك».

•يعثـــر على األشـــياء املخبـــأة بشـــكل جيد؛ ويشـــير إلى
تســـمى أمامه.
الصـــور واألشـــياء التي
ّ

•يستكشف األشياء ويعثر عليها يف «لعبة اإلخفاء».
•يســـتجيب لكلمـــة «ال» ،ويقوم بلفتات بســـيطة لإلشـــارة
إلى األشـــياء.
•ميكنـــه بالفعل نطـــق كلمات بســـيطة («با ،بـــا»« ،ماما،
مامـــا»« ،دا ،دا»).
•يلتفت نحو الشخص الذي ينطق باسمه.
•يفهم معاني عدة كلمات.
12

•يبدأ بفرز األشـــياء حســـب الشـــكل واللـــون ،ويبدأ لعب
ألعاب التخ ّيل البســـيطة.
•يعرف أسماء األشخاص واألشياء ،ويتبع التعليمات البسيطة.
•يستخدم جمالً من كلمتني للتواصل ،مثل «بسكوتة أخرى».

3

سنوات

4

سنوات

•يظهر املشـــاعر بصراحـــة ،ويكون قد إمتلـــك مجموعة
واســـعة من املشـــاعر مع إكتمال الســـنة الثالثة.

•يتعـــاون مـــع األطفـــال اآلخريـــن؛ يصبـــح أكثـــر إبداعا
يف ألعاب التخ ّيل.

•يعـــرف كيفيـــة إســـتخدام األلعـــاب امليكانيكيـــة .يلعـــب
«ألعـــاب التخ ّيـــل».

•يسمي بعض األلوان ويفهم مبدأ العد.

•يصنّـــف األشـــياء حســـب الشـــكل واللـــون ،ويطابق بني
األشـــياء وصورها.
•يتبـــع تعليمات مـــن  2أو  3أوامر؛ مثل« :خذ هذا وضعه
يف الغرفـــة» .ويســـتخدم عبـــارات بســـيطة يف التواصل
مع اآلخرين« :أخـــرج ،أرجوحة».

•يتحدث بجمل مكونة من  6-5كلمات.
•ميكنـــه أن يروي أمـــرا ويتحدث بوضوح ٍ
كاف لشـــخص
غير معـــروف ليفهمه.
•يتبـــع تعليمـــات مـــن ثالثـــة طلبـــات ويفهم معنـــى نفس
الشـــيء «متشـــابه» وشـــيء «مختلف».

•يســـتخدم الضمائـــر «أنـــا ،أنت ،لـــي» وبعـــض الكلمات
يف صيغة اجلمع مثل :سيارات ،أقالم ،إلخ.
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5

سنوات

•يريد أن يكون مثل أصدقائه ويحب الغناء والرقص والتمثيل.
•مي ّيز بني الواقع واخليال.
•يظهر املزيد من اإلستقالل.
•ميكنـــه عد عشـــرة أشـــياء وأكثـــر وميكنـــه كذلك التعـــرف على
أربعـــة ألوان علـــى األقل.
•
يتحـــدث بجمـــل مكونـــة من أكثر مـــن خمس كلمات ،ويســـتطيع
َّ
أن يروي قصصـــا ً أطول.

14

ُّ
ُّ
محطات التطور الرئيسية وتحفيز تطور الطفل في المنزل

٣-٠

أشهر

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يستجيب لألصوات الصاخبة :يدير رأسه باجتاه الصوت.
•يناغي ويغمغم.
•يبدأ برفع رأسه وهو مستلقي على بطنه.
•يحرك يديه نحو فمه.
•يبكـــي عندمـــا يريد شـــيئا ً (جائـــع ،أو يريـــد أن ُيحمل،
أو ُمتعب ،وغيره)..
•عند وضع إصبعك يف يده ،ميسك به ويضغطه.
•عند ســـحب الطفل من كلتا يديه لتغيير وضعه من اإلســـتلقاء
إلى اجللوس ،فإن رأســـه «ال يتدلَّى» ،ال يالمس الظهر.
ضمه بني ذراعيك.
•يهدأ عند ّ
•يســـترخي جســـمه ويتك َّيـــف مـــع حضنـــك عنـــد حمله
(يلتصـــق بك).
•يدير رأسه يف كال اإلجتاهني أثناء اإلستلقاء على الظهر.

مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( ٣-٠اشــهر)

حتدثـــوا وإلعبوا معه أثناء إطعامه والباســـه
•إحتضنـــوهّ ،
وإستحمامه.
•وفّـــروا الكثيـــر مـــن اإلتصـــال اجلســـدي والتحفيز عن
طريق املالمســـة.
•أظهـــروا ســـروركم وإبتســـموا عندما يبكـــي ،كي يعرف
أنكم قد ســـمعتموه.
•أمسكوا بلعبة فوق رأسه وأطلبوا منه الوصول إليها.
•أمســـكوا بلعبة تصدر صوتا ً أو ه ّزوا خشخيشـــة على اجلانب
األيســـر واألمين حتى يدير رأســـه نحو مصدر الصوت.
•إقتربوا من وجهه وناغوه.
•حتدثوا بإستمرار معه يف كل وقت وأحيطوه بإهتمام كبير.
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٦-٣

أشهر

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يصدر أصواتاً.
•يبدأ باإلبتسام واإلنتباه لألشخاص.
•يلتفت نحو مصدر الصوت ويستجيب لألصوات العالية.
•ينتبه لوجوه األشخاص.
•يتواصل بالعينني.
•يتابع األشياء املتحركة بعينيه.
•يرفع رأسه من تلقاء ذاته.
•يق ّرب يديه واألشياء نحو فمه.
•يق ّرب قدميه إلى فمه.
•ميد يداً واحدة بإجتاه الدمية وهو مستلقٍ على ظهره.
•يدفـــع األشـــياء أو الســـطح الصلـــب بقدميـــه عندمـــا
ٍ
بشـــكل عامـــودي.
ُيحمـــل
•يرفع كلتا يديه وقدميه وهو مستلقٍ على بطنه.
•ميسك خشخيشة بيده لوقت قصير.
•يقلب ويدور يف كال اإلجتاهني.

•يشعر باإلثارة يف وجود األشخاص املألوفني.
•يهـــدأ عنـــد ســـماع األصـــوات ،خاصة أصـــوات حديث
األشخاص.

مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( ٦-٣اشــهر)

•إحتضنـــوه ،حتدثـــوا وإلعبوا معه أثناء إطعامه وإلباســـه
وإستحمامه.
•إلعبـــوا معـــه كل يوم علـــى األرضية وضعـــوه على ظهره
ثم علـــى بطنه أثنـــاء ذلك.
•أظهروا سروركم وإبتسموا له عندما يبكي.
حتدثوا واقرأوا وغنّوا له كل يوم ،وإســـتجيبوا لتعبيراته
• ّ
الصوتية.
•قلّـــدوا يف بعـــض األحيـــان األصـــوات التـــي يصدرهـــا،
ولكـــن إســـتخدموا معـــه كالمـــا ً واضحـــا ً أيضاً.
•إلعبـــوا لعبـــة اإلخفـــاء عـــن نظـــرِه .مثـــاً« :أيـــن ذهب
(كـــذا)؟» ،ثـــم أخفـــوا الشـــيء وبعـــد ذلـــك «ها هـــو هنا».
مســـتلقي علـــى بطنـــه،
•ضعـــوا ألعابـــا ً أمامـــه وهـــو
ٌ
وأصـــدروا أصواتـــا من اللعبة وخشخشـــة جلعله يحاول
الوصـــول إلـــى اليها.
•إسمحوا له بأن يستكشف األشياء من خالل وضعها يف فمه.
•أمسكوا لعبة فوق رأسه وأطلبوا منه الوصول إليها.
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•أمســـكوا بـــه يف وضـــع الوقـــوف وقدميه علـــى األرض
أو على سطح صلب بينما تتحدثوا إليه وتغنّوا له.
سموا أشياء من احلياة اليومية ومن البيئة املحيطة له.
• ُّ
أعـــدوا برنامجا ً روتينيـــا ً يوميا ً لطفلكـــم ،بجدول زمني
• ُّ
واضـــح للوجبات ووقـــت النوم.
•أمســـكوا لعبـــة علـــى مـــرأى منـــه وأصـــدروا صوتـــا ً
وخشخشـــة أثنـــاء حتريكهـــا ببـــطء مـــن اليســـار إلـــى
اليمـــن وإلـــى اخللـــف بحيـــث ميكنـــه متابعتهـــا بعينيه
وحتريـــك رأســـه نحوهـــا.
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9-6

أشهر

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يتابع األشخاص واألشياء املتح ّركة بعينيه.
•يتواصل بالعينني.
•ميد يده بإجتاه والدته أو والده.
•يستدير نحو مصدر الصوت.
•ميد يده نحو األشياء التي يراها أو يريدها.
املتحدث.
•يستجيب لذكر إسمه ويلتفت نحو مصدر صوت
ّ
•يصدر أصواتا ً تشبه« :دا»« ،جا»« ،كا»« ،با» أو «دا-دا ،با-با».
مفضلة.
•تكون لديه لعبة
َّ
•يبدأ بتقليد األصوات واإلمياءات أو حركات اآلخرين.
السبابة.
•يبدأ باإلشارة بإصبع
َّ
•يبحث عن األشياء عند إخفائها.
•يرفع جسمه يف وضع الزحف مستنداً إلى يديه وركبتيه.
•يرفع جسمه إلى وضعية اجللوس ممسكا ً بأصابع الكبار.
•يتوازن وهو يف وضع ّية اجللوس.

•يستكشـــف األشـــياء بإســـتخدام يديـــه وفمـــه (يضـــع
األشـــياء يف فمـــه).
•يضرب األشياء على الطاولة أو غيرها من األسطح.
•يحب أن ينظر إلى صورته يف املرآة.
•يلـــ ِّوح بيـــده أو علـــى األقـــل يســـتجيب عندما ُيقـــال له
«بـــاي باي».
•يستجيب أو يتفاعل مع املوسيقى.

مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 9-6اشــهر)

•ك ّرروا األفعال واحلركات واألصوات التي تصدر عنه.
إستمروا بتطبيق الروتني اليومي الواضح.
•
ُّ
•قوموا بوصف األشياء التي يهتم بها أو يشير إليها بإصبعه.
•قلّدوا األصوات والكلمات التي ينطق بها.
•أطلبـــوا منـــه القيام باألشـــياء التـــي تريدونهـــا بدالً من
توبيخـــه .أي بـــدالً مـــن «توقَّـــف!» أو«يكفـــي!» ،ميكـــن
القـــول «حـــان الوقـــت للجلوس»« ،حـــان الوقـــت لتناول
طعـــام الغـــذاء» ،وما شـــابه.
•علّمـــوا طفلكـــم الســـبب والنتيجـــة :وذلـــك مـــن خـــال
دحرجـــة الكـــرة ،أو دفـــع الســـيارات ،أو رمـــي مكعـــب
يف الصندوق أو إخراجه منه وغيره.
شجعوا طفلكم عندما يغمغم ويلعب باألشياء.
• ّ
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•اقـــرأوا لـــه كل يـــوم ،وطالعـــوا معـــه القصـــص املص َّورة
فيمـــا تقومـــون بتســـمية األشـــياء واأللـــوان يف الصور.
•إسمحوا له بإستكشاف البيئة واألشياء املحيطة.
•ضعـــوا مـــرآة أمام وجهـــه حتى يتمكَّن مـــن رؤية صورته
وإجعلـــوا من ذلـــك عملية لعب.
•درّبـــوا طفلكم على التوازن بإســـتقاللية أثناء وجوده يف
وضع اجللوس.
•أسمعوه بعض املوسيقى.
•إلعبـــوا «لعبـــة اإلخفـــاء» عـــن نظـــره؛ مثـــاً« ،أين ذهب
(فـــان)؟» ،ثم قومـــوا بإخفائه وبعد ذلـــك جنده ونقول
«ها هـــو هنا».
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12-9

ً
شهرا

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يرفـــع نفســـه للوقـــوف مـــن تلقـــاء نفســـه مســـتعينا ً
باإلمســـاك باألشـــياء ،باألثـــاث أو ممســـكا ً بكـــم.
•ميكنه اجللوس والزحف من تلقاء نفسه.
•يقف من تلقاء نفسه ممسكا ً بشيء.
•ميكنه اجللوس من وضعية الوقوف دون أن يقع.
•يبدأ املشي ممسكا ً باألثاث يف محيطه.
•يخطو ما ال يقل عن أربع خطوات مبساعدتكم.
•يقل سيالن لعابه فيما عدا وقت التسنني.
•يأكل بنفسه مستخدما ً أصابعه.
•يشرب من الكوب مبساعدتكم عندما متسكونه له.
•يصـــدر الكثيـــر مـــن األصـــوات املختلفة (ما مـــا ما ما،
بـــا با با بـــا ،دا دا).
•ميكنـــه بالفعل نطـــق كلمات بســـيطة («با ،بـــا»« ،ماما،
مامـــا»« ،دا ،دا»).

•يفهم معنى «ال».
•يشير بيده «باي باي».
•يطـــ ّور شـــكالً مـــن أشـــكال اللعـــب املتبـــادل :متريـــر
األشـــياء« :أنت  -أنـــا»؛ مناولة وتبـــادل الدمى أو تكرار
الفعـــل «أنا-أنت-أنا-أنـــت» ،ومـــا إلـــى ذلك.
•يســـتخدم أصابعـــه (اإلبهـــام والســـبابة) إللتقـــاط
األشـــياء الصغيـــرة.
•يـــدق شـــيئني ببعضهمـــا (الكوب علـــى الطاولـــة ،دمية
بأخـــرى ،ومـــا إلـــى ذلك).
•يبـــدأ بتقليـــد التصرفـــات املتكـــ ّررة للكبـــار التي يشـــاهدها
يوميا ً وإســـتخدام األشـــياء بشكل مناســـب؛ مثل :الشرب من
ضـــع ســـماعة الهاتف علـــى أذنه ،ومـــا إلى ذلك.
الكـــوب ،و ْ
•يســـتمتع باأللعاب اإلجتماعية البســـيطة مثل «سأمسك
بك اآلن!»
•لديه لعبة مفضلة.
•يحاول اخلربشة على الورق.
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مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 12-9أشــهر)

•إلعبـــوا معـــه ألعابـــا على غـــرار «دوري-دورك»« ،أنـــا أوالً،
ثـــم أنت».
•إقـــرأوا لـــه كل يوم ،وطالعـــوا معه القصص املصـــ َّورة فيما
تقومون بتســـمية األشـــياء واأللوان يف الصور.
•إلعبـــوا ألعابـــا مثل «سأمســـك بك» أو «أيـــن ذهبت ()....؟
«ها هـــي هنا».
•إســـمحوا لـــه بالوقوف مبفـــرده ،الوقوع ،اجللـــوس ،التعلّق
باألشـــياء ،القفز والن ّ
ط.
•إسمحوا له بإســـتخدام يديه إلستكشـــاف األنواع املختلفة
من املواد الغذائية وتناولها بشـــكل مســـتقل.
•قلّـــدوا األصـــوات التـــي ُيصدرهـــا وشـــ ّجعوه علـــى تقليـــد
األصـــوات التـــي تُصدرونهـــا.
•إستخدموا عبارات قصيرة وبسيطة عند التحدث إليه.
حتدثـــوا معـــه أثنـــاء تناولـــه الطعـــام او اإلســـتحمام
• ّ
أو تغيير املالبس.
•إذا تصـــ َّرف بشـــكل غيـــر الئـــق ،قولـــوا لـــه بوضـــوح
«ال!» ،ولكـــن بـــدون ضربـــه ،وبـــدون رفـــع نبـــرة صوتكـــم،
وبدون الدخول يف تفسيرات مط َّولة.
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•إذا كنتـــم بحاجـــة إلـــى إعـــادة توجيـــه الطفـــل إلـــى
الســـلوك َّيات اإليجابيـــة ،فيمكـــن أن تســـتمر املهلـــة
أو العقوبـــة مـــن  30ثانيـــة إلـــى دقيقـــة واحـــدة فقط!
وبـــدون مفاوضـــات أو تفســـيرات.
•إشـــملوا طفلكـــم باإلهتمـــام والتعزيـــز اللفظي/املوافقـــة،
التشـــجيع ،القبـــات واإلحتضـــان جلميـــع الســـلوك َّيات
والتص ّرفـــات املناســـبة واملرغـــوب بهـــا.
•إســـمحوا لـــه أن يضـــرب باألشـــياء علـــى الطاولـــة
أو بعضها ببعض.
وشـــجعوه علـــى
•أخفـــوا األلعـــاب واألشـــياء الصغيـــرة
ّ
البحـــث عنهـــا.
•قومـــوا بالغنـــاء وعـــزف املوســـيقى وترديـــد أغانـــي
األطفـــال معـــاً.

18-12

ً
شهرا

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يقف ويستطيع املشي ممسكا ً باألثاث.
•يبدأ باملشي بضع خطوات مبفرده.
•ميشي وأنتم ممسكون به بيد واحدة.
•يتسلَّق األثاث واألشياء الكبيرة.
ســـماعة
•يبدأ بتقليد الكبار يف أفعال بســـيطة :إمســـاك َّ
الهاتف ،والشـــرب من الكوب.
•ينطـــق كلمـــة واحـــدة علـــى األقل بشـــكل واضـــح وذات
معنـــى؛ لديـــه قامـــوس مفـــردات مـــن  1-5كلمـــات
باإلضافـــة إلـــى كلمـــات «مامـــا ،بابـــا ،بـــاي بـــاي».
•يحاول تقليد الكلمات التي تقولونها.
• ُيظهر اإلهتمام يف إستكشاف بيئته املحيطة.
• ُيظهـــر اخلـــوف مـــن األوضاع املســـتجدة واألشـــخاص
غيـــر املألوفني.
•يفهـــم األوامر اللفظية البســـيطة ،الطلبـــات املصحوبة
مد اليـــد مفتوحة.
بحـــركات ،مثـــل« :هات»  -مـــع ّ

•يســـتخدم حركات بســـيطة لكلمة «ال» :مع هـــ ّز الرأس،
و «بـــاي بـــاي» :مع التلويـــح باليد ،الخ.
السبابة.
•يشير إلى األشياء والصور بإستخدام إصبع
ّ
•ينظـــر إلـــى الصـــورة الصحيحـــة أو الشـــيء الصحيـــح
عندما يســـمع إســـمه.
•يعثر على األشياء املخبأة بسهولة.
•يضع األشياء ويخرجها من األوعية.
•يرمي الكرة يف إجتاه الهدف.
•ميزج الطعام مبلعقة  /مغرفة يف وعاء صغير.
•يفتح الكتب املص َّورة ذات الغالف املق َّوى.
•يســـتطيع أن يشـــير إلى ثالثـــة أجزاء من اجلســـم على
األقـــل :األنف ،البطـــن ،اليد ،الـــرأس ،العني ،إلخ.
•يـــأكل مبلعقة ويشـــرب من الـــكأس من تلقاء نفســـه مع
أنَّه قـــد يدلق الطعام أو الشـــراب.
مد ذراعه وساقه.
•يساعد يف إرتداء مالبسه مثل ّ
حـــذاءه وجواربـــه وقفازاتـــه ،يســـاعد يف إرتداء
•يخلـــع
َ
وخلـــع املالبس.
•يأخذ قيلولة مرة واحدة يف اليوم ملدة  3-1ساعات.
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مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 18-12شــهر)

•إذا تصـــ َّرف طفلكم بشـــكل غير الئـــق ،قولوا له بوضوح
«ال!» ،ولكـــن بـــدون ضربه أو رفع نبـــرة صوتكم ،وبدون
الدخول يف تفســـيرات مط ّولة.
•إذا كنتـــم بحاجـــة إلـــى إعـــادة توجيهه إلى الســـلوك َّيات
والتصرفـــات اإليجابيـــة ،فيمكـــن أن تســـتمر املهلـــة
أو العقوبـــة مـــن  30ثانيـــة إلـــى دقيقـــة واحـــدة فقط!
وبـــدون مفاوضـــات أو تفســـيرات.
•إشـــملوا طفلكم باإلهتمام ،والتعزيز اللفظي  /املوافقة،
والتشـــجيع ،والقبـــات واإلحتضان جلميع الســـلوك َّيات
املناســـبة واملرغوب بها.
ٍ
بشـــكل
•قولـــوا لـــه «شـــاطر!» عندمـــا يتصـــ َّرف فعل ّيـــا ً
ُبـــن للطفـــل ما هي
ج ّيـــد .هـــذه هـــي الطريقـــة التي ت ّ
الســـلوك َّيات املرغـــوب فيهـــا ومـــا هـــو املُتوقَّـــع منه.
•يجـــب أن تقضـــوا يف تعزيـــز الســـلوك َّيات املرغوبـــة
ومحاوالتهـــا وقتـــا ً أطـــول بأربع مرات مـــن الوقت الذي
تقضونـــه يف معاقبـــة الطفل أو صرفه عن الســـلوك َّيات
غيـــر املرغوبة.
•إســـتخدموا عبـــارات قصيـــرة وبســـيطة عنـــد التحدث
إلـــى طفلكم.
•إطرحوا أسئلة بسيطة.
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وســـموا
•إشـــرحوا األفعـــال أثناء القيـــام بها مع طفلكم
ُّ
األشـــياء املوجـــودة .علـــى ســـبيل املثـــال« :ماما تغســـل
يديـــك اآلن باملاء والصابون ،ثم ســـنجفِّفها باملنشـــفة.»...
•إقـــرأوا لطفلكـــم كل يـــوم مـــع الســـماح لـــه بتقليـــب
صفحـــات كتب القصص املصـــ َّورة ذات الغالف املق َّوى
وتناوبـــوا معـــه يف التع ّرف على األشـــياء وتســـميتها يف
القصـــة« :دوري -دورك ،دوري -دورك».
•أكملـــوا الكلمـــة التـــي يحـــاول الطفـــل النطـــق بهـــا مـــع
اإلســـتفاضة .مثالً :إذا كان يقول «س» أو «سيارة» ،ويشير
إلـــى «ســـيارة» قولوا« :أحســـنت! نعـــم ،إنها ســـيارة حمراء».
•إلعبـــوا باملكعبـــات ،وألعـــاب تصنيـــف األشـــكال ،واألحاجي
وغيرهـــا مـــن األلعاب التـــي ُتفّزه على إســـتخدام كلتـــا يديه.
•إســـمحوا لـــه بالتلويـــن وإشـــرحوا لـــه كيـــف يرســـم
اخلطـــوط مـــن أعلى إلى أســـفل ومن اليســـار واليمني.
عـــ ّززوا كل محاولـــة لتقليـــد هـــذه األفعـــال!
•علّموا طفلكم أن يشير إلى أجزاء جسمه.
•غنّـــوا معـــه أغانـــي األطفـــال املصحوبـــة بإميـــاءات
وحـــركات بعـــد الكلمـــات ،وأ ّدوا احلـــركات معـــاً.
•أعطوا طفلكـــم ألعابا لها وظيفة ،مثل الدفع والســـحب
واأللعاب التفاعلية.
•إلعبوا معه لعبة الطبخ.
•كونـــوا صبوريـــن معـــه ،وإســـمحوا لـــه أن يقـــوم بإطعام
نفســـه وإرتـــداء ثيابـــه وخلعها.
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شهر

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يســـتجيب لتعليمات وطلبات بســـيطة« :أحضر وسادة»،
«أعـــد احلـــذاء إلـــى مكانـــه»« ،إرم يف ســـلة املهمالت»،
«تعـــال هنا« ،إجلـــس» ،الخ.
•يعرف كيفية اللعب بالدمى ،ويستخدمها بشكل هادف.
•يســـتخدم أطـــراف أصابعـــه جلمـــع وإلتقـــاط األشـــياء
الصغيـــرة (علـــى غـــرار امللقط).
•يتّســـع قاموس املفـــردات لديه ،يســـتخدم ما ال يقل عن
عشـــر ( )10كلمات بشـــكل واضح وصحيح.
•يبـــدأ بإســـتخدام كلمتـــن يف عبـــارات للتواصـــل،
مثل« :بســـكوتة أخـــرى»« ،ماما تعالـــي»« ،القط ذهب»،
أي يبدأ بربـــط الكلمات.
يتحـــدث عـــن نفســـه بصيغـــة الغائـــب «لولـــو تريـــد»،
•
َّ
«عصـــام يأخـــذ»« ،فـــراس غاضـــب اآلن» ،ومـــا شـــابه.
يقدم الدمى لآلخرين إلشراكهم يف اللعب.
• ِّ
•يلعـــب ألعـــاب «التظاهـــر» بعمـــل أمـــر ما .على ســـبيل
املثـــال ،يتظاهـــر بأنـــه ُيطعـــم الطفل.
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•يخاف من األشخاص غير املألوفني له.
•يشخبط على الورق من تلقاء نفسه.
•يستطيع صعود الدرج.
•يركض ،ويقفز ،ويركل الكرة.
•يشرب من الكوب ويأكل مبلعقة من تلقاء نفسه.
•يتوقَّف عن إستخدام القنّينة.
•يعرف أدوات اإلســـتعمال اليومـــي ،ويعرف الغرض منها
وكيفية إستخدامها.
•يقلّد اآلخرين.
سبق وتعلَّمها وأتقنها.
•ال ينسى املهارات التي َ
•يشـــير إلـــى مـــا ال يقل عن خمســـة أجزاء من جســـمه:
العـــن ،األذن ،الـــرأس ،الفـــم ،األســـنان ،الســـاق ،اليد،
البطـــن ،إلخ.
•يالحـــظ ويتفاعـــل يف حال مغـــادرة أو قدوم الشـــخص
الذي يقـــوم برعايتـــه (األم أو األب).
•يظهـــر العديـــد مـــن املشـــاعر املختلفـــة :اخلـــوف،
والغضـــب ،والتعاطـــف ،والشـــعور بالذنـــب ،والفـــرح.
•يغضب بسهولة ،تبدأ مرحلة «نوبات الغضب».
•يريـــد الســـيطرة علـــى اآلخريـــن ،يجـــادل ،يقـــاوم،
ويصبـــح متســـلطاً.
•يدافع عن أغراضه.
•يشـــارك يف اللعـــب املـــوازي  -أي يلعـــب مبفـــرده إلـــى
جانـــب أطفال آخرين ،ال ينضم اليهـــم بالضرورة ولكنه
ال ُيف ِ
ُعبهم.
ْســـد ل َ

•يصبح واعيا ً إلمتالء احلفاضة و ُيبدي عدم راحته لذلك.
•يجلـــس علـــى النونيـــة أو مقعـــد مرحـــاض خـــاص
لألطفـــال ،ويســـتخدم املرحـــاض إذا إنتبـــه لـــه الكبـــار
يف الوقت املناسب.
•يستمتع بأغاني األطفال ويحاول حفظها وغنائها.
•يربط بني احليوانات وأصواتها أو يقوم بتقليدها.
•يطابق أشـــياء بســـيطة مـــع بعضها مثل :اجلـــوارب مع
اجلـــوارب ،احليوانات مع احليوانـــات ،صور الطعام مع
بعضهـــا ،األلعاب مـــع األلعاب ،إلخ.

مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 24-18أشــهر)

يحت ــاج الطف ــل إل ــى بيئ ــة آمن ــة مألوفة وإل ــى روت ــن ونظام
حي ــاة واض ــح مينحه الش ــعور باألم ــان حتى يواص ــل عملية
اإلستكش ــاف والتط ـ ُّـور بحرية.
•أثنـــوا علـــى جميـــع الســـلوك َّيات املرجـــ َّوة مـــن الطفـــل
وشـــجعوها ،فاألطفـــال بحاجـــة إلـــى الكثير مـــن الثناء
ّ
والتشـــجيع!
•إقـــرأوا لـــه كل يـــوم ،دعـــوه يقـــوم بتقليـــب الصفحات،
وتناوبـــوا معـــه األدوار يف تســـمية األشـــياء يف القصـــة
املصـــ َّورة« :دوري ،دورك ،دوري ،دورك».

•أكملوا الكلمة التي يحاول أن ينطق بها مع اإلســـتفاضة.
مثالً :إذا كان الطفل يقول «س» أو «ســـيارة» ،ويشـــير إلى
«ســـيارة» قولـــوا« :أحســـنت! نعـــم ،إنها ســـيارة حمراء».
مارســـوا النطق بصبر مـــع طفلكم يومياً.
•قومـــوا بوصـــف املشـــاعر التـــي ُيظهرها؛ مثـــاً« :تكون
ســـعيداً يف احلديقـــة!»« ،كـــم أنـــت مســـرور لقـــدوم
العمة!»،الـــخ.
•ش ّجعوه على ألعاب «التمثيل» أو «التظاهر» بعمل أمر ما.
شـــجعوه علـــى التعاطـــف مـــع اآلخريـــن .علـــى ســـبيل
• ّ
شـــجعوه على التعاطف
آخر،
طفل
يبكي
عندما
املثـــال:
ّ
معـــه وإحتضانه.
•إستخدموا عبارات قصيرة وبسيطة عند التحدث إليه.
•إطرحوا أسئلة بسيطة.
•إلعبوا ركل الكرة ودحرجتها ورميها.
•أعطوا طفلكم ألعاب الدفع أو السحب واأللعاب التفاعلية.
شـــجعوه على إستخدام الكأس للشـــرب وامللعقة لتناول
• ّ
الطعـــام بنفســـه ،مـــع صـــرف النظـــر عـــن الفوضـــى
الناجمـــة عـــن ذلك.
السبابة.
•انفخوا الفقاعات ُليمسك بها ويفرقعها بإصبع َّ
•إلعبوا ألعاب الدمى الهادفة معه لتطوير اخليال عنده.
•ب ّينـــوا لـــه كيـــف يرســـم اخلطـــوط مـــن أعلـــى إلـــى
أســـفل ومـــن اليســـار واليمـــن وكيـــف يرســـم الدوائر.
ع ّززوا كل محاولة منه لتقليد هذه األعمال.
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ٍ
بشـــكل
حتدثـــوا معه حـــول مفهوم إســـتخدام املرحاض
• ّ
مســـتقلّ ومـــن خـــال التدريـــب باللعـــب للجلـــوس على
املرحـــاض مبقعد يناســـب حجمـــه أو علـــى النونية.
شـــجعوه علـــى معرفة وقـــت احلاجة لتغييـــر احلفاضة
• ّ
وأثنـــوا عليـــه يف كل مـــرة عندما ُيعلمكـــم بذلك.
•غ ُّنوا أغاني األطفال مع طفلكم.
•إلعبـــوا لعبـــة تقليـــد أصـــوات احليوانـــات معـــا ً  -د ُعوه
يحـــزر «مـــاذا تقـــول البقرة؟« ،مـــن يقـــول ميو؟».
•إلعبـــوا معـــه لعبـــة «املطابقـــة بـــن األشـــياء» بإتبـــاع
طـــرق مختلفة؛ مثل :أشـــياء متشـــابهة ،أشـــياء مختلفة
تســـتخدم يف الغـــرض ذاتـــه ،أشـــياء مع صـــور لهـــا ،إلخ.
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3-2

سنوات

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يجمع ما بني  3-2كلمات ويك ّون جمالً.
•يجيب عن األسئلة البسيطة.
•لديه قاموس كلمات وظيفية من  50كلمة.
•يســـمي األشـــياء أو احليوانـــات الشـــائعة مـــن الصور:
كلـــب ،قط ،دب ،ســـيارة ،عصير ،منزل ،عشـــب ،زهور،
شـــجرة ،ورقـــة ،ملعقة ،كتـــاب ،وغيره.
•يحب أن يلعب لعبة تقليد الكبار :األفعال واأللعاب والكلمات.
• ُيبـــدي اإلهتمـــام بالكتـــب املصـــ َّورة ،ويقلّـــب صفحـــات
الكتـــب ذات الغـــاف املقـــ َّوى بنفســـه.
•يتط ّور عنده اللعب املعقّد و ُيشرك اآلخرين يف ذلك.
• ُيبدي اإلهتمام والتعاطف عندما يبكي رفيقه.
•يســـتجيب ألوامـــر شـــفهية تتكـــ ّون من خطوتـــن ،على
ســـبيل املثـــال« :إحمـــل حـــذاءك وضعـــه يف اخلزانة».
•يستطيع صعود ونزول الدرج مع اإلمساك بيده.

•يرسم وينسخ اخلطوط والدوائر.
•يرمي الكرة بيديه من فوق رأسه.
•يبـــدأ اللعـــب مـــن تلقـــاء ذاته ،مـــع احلاجة لإلشـــراف
واملســـاعدة الالزمـــة.
•يأكل بامللعقة بنفسه ،ويبدأ بإستخدام الشوكة أيضاً.
•يغسل يديه بنفسه.
•يســـتخدم املرحـــاض مبســـاعدة ويتحكَّـــم يف حاجتـــه
إلســـتعماله أثنـــاء النهـــار (مـــع إحتمـــال وقـــوع أخطاء
عرضيـــة).
•يحب املساعدة يف األعمال املنزلية البسيطة.
•يغنّي مقاطع من األغاني.
•يضـــع حلقات متدرّجـــة األحجام علـــى عمودها بترتيب
صحيح حســـب احلجم.
•يعرف كيف تبدو أصوات احليوانات.
•يســـتطيع أن يرتب األلوان املتطابقة ،يســـتطيع اإلشارة
إلى األشـــياء من نفـــس اللون.
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مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 3-2ســنوات)

•إلعبوا لعبة اإلخفاء.
•ســـاعدوا طفلكم علـــى اللعب باألحاجي البســـيطة ذات
وســـموا كل أحجيـــة
األشـــكال واأللـــوان واحليوانـــات،
ّ
عندمـــا يختارهـــا أو يضعهـــا يف املـــكان الصحيح.
•أطلبـــوا منه أن يســـاعدكم على فتح أو إغـــاق األبواب
واألدراج وتقليـــب صفحـــات اجلرائد واملجالت.
•عندمـــا يكون الطفل قادرا على املشـــي بثبـــات ،أطلبوا منه
مساعدتكم يف حمل األشـــياء الصغيرة وترتيب ألعابه.
•إصطحبـــوا طفلكـــم إلـــى احلديقـــة أو إلـــى األماكـــن
الطبيعـــة حتـــى يتســـلَّق ويركـــض وميشـــي ،الـــخ.
•إلعبوا معه إلتقاط الكرة وركلها.
•إلعبوا معه باملكعبات وبناء األبراج وهدمها.
•إســـتخدموا األقالم املل َّونة وأقالم الفلوماستر واألصباغ
والورق يف رســـم صور وأشـــياء ،وعلّقوا رسوماته يف كل
أنحاء املنزل إلظهار مـــدى فخركم بأعماله.
•ســـاعدوه علـــى اإلنخـــراط يف ألعـــاب معقّدة تســـتخدم
اخليـــال (عمـــل خيمـــة أو قلعـــة حتـــت البطانيـــة
أو الطاولة ،أو لعبة الطبيب واملريض ،الخ).
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•عـــ ّززوا ســـلوكه كلما جنح يف قضاء احلاجة بإســـتخدام
املرحـــاض .إن وقـــوع اخطـــاء عرضيـــة هـــو جـــزء مـــن
التدريـــب ،فـــا تؤ ُّنبـــوا الطفل علـــى حدوثها.
•أشـــركوه يف األعمال املنزلية البسيطة ملساعدتكم يف الترتيب
ومســـح الغبار والتكنيس وإستخدام املكنسة الكهربائية.
•علّموا طفلكم أن يغني أغاني األطفال.
•رتّبوا األشـــياء حســـب احلجم لتوضيح مفهوم األحجام
الصغيـــرة والكبيرة له.
•إلعبـــوا معـــه لعبة األلوان واألشـــكال املتطابقـــة .عندما
تعرضـــون عليـــه شـــيئا ً أحمـــراً ،يقـــوم بإيجـــاد أو جلب
شـــيء من نفـــس اللون.
•أدخلوا تفريش األسنان يف الروتني اليومي للطفل.
•عندمـــا تقومـــون بتســـمية األشـــياء أثنـــاء احلديـــث،
أضيفـــوا الصفات املرتبطة بها« :ســـيارة زرقاء»« ،دائرة
خضـــراء»« ،زهـــرة قرنفـــل»« ،قطـــة صغيرة»« ،شـــاحنة
كبيـــرة» ،وغيره.
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4-3

سنوات

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يقلّد الكبار واألطفال.
•يتكلّم بجمل مفيدة.
•يستطيع إرتداء مالبسه وخلعها.
•يدرك مفاهيم «لي»« ،لك»« ،لها»« ،له».
•ينفصل عن الوالدين أو من يقوم برعايته بسهولة.
•يســـتجيب للطلبات الشـــفهية املعقـــدة 3-2 :طلبات يف
وقـــت واحد.
•ميكنه تسمية معظم أشياء اإلستعمال اليومي.
•ميكنه ذكر إسمه األول وإسم العائلة وعمره وجنسه.
•يفهم الكلمات على غرار «فوق»« ،حتت»« ،يف».
•يعرف إسم واحد من زمالئه على األقل.
يتحدث بوضوح.
• َّ
•يستطيع املشاركة يف محادثة قصيرة ( 3-2تبادالت صوتية).
•يلعب ألعابا ً تخ ّيلية للمواقف بالدمى واأللعاب.
لف الغطاء لفتح أو إغالق علبة أو زجاجة.
•يستطيع ّ
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•يستطيع فتح وإغالق الباب بنفسه.
•يســـتطيع التعـــ ّرف على مـــا ال يقل عن لونـــن (وميكنه
أيضا ً تســـمية لـــون واحد علـــى األقل).
•يدرك مفهوم «اثنان».
•يصعد وينزل الدرج بقدم واحدة على كل درجة.
•يستطيع ركوب دراجة بثالث عجالت.
•يريد اللعب مع األطفال اآلخرين.
•ميكنه لضم اخلرز باخليط.
قص الورق على اخلط.
•يستطيع ّ
•يص ّر على عمل األشياء بشكل مستقلّ .
•يستطيع إقفال األزرار الكبيرة.
•يستخدم امللعقة والشوكة واملنديل خالل وجبة الطعام.
•ممكـــن أن يتوقّـــف عـــن أخـــذ قيلولـــة خـــال النهـــار،
حيـــث أن الدمـــاغ ال يحتاج إلى قيلولـــة يومية بعد عمر
الثالث ســـنوات.
•يغسل يديه و ُينشِّ فهما لوحده.
يعبـــر بالكلمـــات عـــن حاجتـــه للذهـــاب إلـــى املرحاض
• ّ
(مـــع إمكانيـــة وقـــوع بعـــض األخطـــاء العرضية).
•يحفظ أغاني األطفال ويعرف العديد منها.
•يعـــرف األضداد عندما ُيســـأل -ما هو عكـــس (كذا)؟:
«ســـاخن – بـــارد»« ،يحـــب -ال يحب»« ،صغيـــر -كبير»،
«نهـــار -ليل»« ،مبلول – جـــاف» ،الخ).

مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 4-3ســنوات)

•إصطحبـــوا طفلكـــم كي يلعب يف مجموعـــة مع األطفال
اآلخرين.
حتدثوا معه عن العواطف واملشاعر.
• ّ
شـــجعوا طفلكـــم علـــى تســـمية العواطـــف أو التعـــ ّرف
• ّ
عليهـــا يف الكتـــب املصـــ َّورة واملواقـــف احلقيقيـــة.
وطب ُقوهـــا
•ضعـــوا قواعـــد وحـــدود واضحـــة لطفلكـــم ّ
بشـــكل مســـتمر.
•إذا خالـــف طفلكـــم القواعد ،ميكنكم إعطـــاؤه مهلة بأن
يجلـــس على كرســـي ملـــدة  30ثانية إلى دقيقـــة واحدة!
إال أنـــه مـــن املهـــم أيضـــا تعزيـــز إتبـــاع القواعـــد لديه
والتأكيـــد علـــى موضوع الطاعـــة أيضا!
•ميكنكـــم إعطـــاء طفلكـــم بعـــض التعليمـــات الشـــفهية
األكثر تعقيـــدا لتنفيذها من أجل حتفيـــز الذاكرة لديه.
مثـــل« :اذهب إلـــى غرفتك وأحضـــر طاقيتـــك ولفاحك!».
وســـموا األشـــياء املوجـــودة يف
•اقـــرأوا معـــه كل يـــوم
ّ
الصـــور ،مـــع طرح األســـئلة البســـيطة عليه وتشـــجيعه
علـــى تكـــرار اجلمـــل يف حديثكـــم.
•أرســـموا اخلطوط واألشـــكال مع طفلكم (رســـم بسيط
لشكل إنسان).
•إلعبـــوا «ألعاب املطابقة» ،مثل :إيجاد زوجني من شـــيء
مـــا متطابقني  ،باإلضافة إلـــى ألعاب الذاكرة.

العد يف كل شيء ويف كل مناسبة.
•مارسوا ّ
•أشـــركوا طفلكم يف أنشـــطة مـــن إختيـــاره وبحرية تامة
(حتـــى  5دقائق)  -مثل األحاجي البســـيطة ،واملكعبات،
واللعـــب بامللتـــن ،والتلويـــن ،والدمـــى ،ثـــم دعـــوه يرتب
األغراض بنفســـه.
•ال داعـــي ألخذ قيلولـــة إذا لم يكن بحاجة إليها ،فالدماغ
ال يحتاج إلى قيلولة يومية بعد عمر ثالث ســـنوات.
•ش ّجعوه على غسل وجتفيف يديه وتفريش أسنانه بنفسه.
•إحفظوا وغ ُّنوا أغاني األطفال مع طفلكم.
وشـــجعوه على املشـــاركة من خالل
•إحكوا القصص له،
ّ
إعـــادة رواية القصة وتخمـــن النتائج واألحداث.
•إلعبـــوا «لعبـــة األضـــداد» مـــع طفلكـــم ،مثـــل« :الطفـــل
صغيـــر وأنـــت...؟» ،أو «الفيـــل كبير والفراشـــة ....؟»،
أو «مـــا هـــو عكـــس النهـــار؟»« ،مـــا هو عكـــس احللو /
املالـــح  /احلامـــض  /املـــر؟» ،الخ.
•أطلبوا منه أن يصف األشياء واألفعال يف بيئته ومحيطه.
•ع ّرفـــوا طفلكم علـــى مفهوم الزمن :اليـــوم ،أمس ،غداً،
يف الصباح ،يف املســـاء ،الخ.
•علّموا طفلكم أن يرتّب ألعابه وزاويته وغرفته.
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5-4

سنوات

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يتحـــدث بإســـتخدام قواعـــد لغويـــة صحيحـــة وتعابير
مســـتخدما ً  4إلـــى  5كلمـــات يف جملـــة.
•يتحدث بصيغة املستقبل.
•يســـتطيع متابعـــة ثالثة طلبـــات شـــفهية ال عالقة بينها
وبـــدون إميـــاءات .علـــى ســـبيل املثـــال« :أعطنـــي قلـــم
الرصاص وإفتح الباب وإر ِم الورقة يف ســـلة املهمالت»،
أو «صفـــق وقـــف واقفز»( ،بـــدون أن نريه كيفيـــة ذلك).
•يفهم معنى كلمات «حتت ،بني ،يف الوسط».
•ميكنـــه تســـمية مـــا ال يقـــل عـــن  5ألـــوان .على ســـبيل
املثـــال« :مـــا هـــو لون هـــذه الكـــرة  /القلـــم  /القميص؟».
العد من  1إلى « 10عن ظهر قلب».
•ميكنه ّ
•يستطيع تسمية األرقام .١،٢،٣
•يسمي أسماء زمالئه وزميالته.
•يســـتطيع اإلجابـــة علـــى بعـــض أســـئلة عـــن املعلومات
الشـــخصية :اإلســـم األول ،إســـم العائلة ،العمر ،املدينة
أو القريـــة التـــي يعيـــش فيها ،رقـــم الهاتـــف ،واجلنس.

•يتسلَّق وينزلق على «الزحليقة» من تلقاء نفسه.
•يقـــف علـــى قـــدم واحدة ملـــدة  5ثـــوان علـــى األقل من
تلقـــاء نفســـه (أعطوا الطفل ما ال يقـــل عن فرصتني أو
ثـــاث للمحاولة).
•يقفز إلى األمام بكلتا القدمني من تلقاء نفسه.
•ينسخ األشكال ممسكا ً القلم بالشكل الصحيح.
•ميكنه رســـم شـــكل إنســـان (ولد  /بنت) مع مـــا ال يقل
عـــن أربعة أجزاء من اجلســـم.
•ينسخ اسمه املكتوب بأحرف كبيرة.
•يلضم حبات اخلرز الصغيرة بخيط.
قص الورق.
•يستخدم املقص مبهارة يف ّ
•يغســـل يديه مبفرده متاماً .يســـتخدم الصابون ويجفّف
يديه باملنشفة.
•ينظـــف أســـنانه بنفســـه (ميكنكـــم التأكـــد مـــن ذلـــك
واملســـاعدة قليـــاً).
•يستخدم املرحاض بنفسه يف جميع األحوال.
•يرتّب غرفته وسريره وألعابه ،الخ.
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مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 5-4ســنوات)

شـــجعوا طفلكـــم علـــى احلديـــث والنقـــاش املعقَّـــد
• ّ
إســـتمعوا إليـــه بصبر وأجيبوا على أســـئلته وإشـــرحوا
لـــه املفاهيم واألحـــداث التي تدور من حولـــه وإطرحوا
عليه األســـئلة.
شـــجعوه دائمـــا علـــى طرح األســـئلة مـــن خـــال إبداء
• ّ
اإلهتمـــام بهـــا واإلجابـــة عليها.
•ارســـموا رســـمة ولد أو بنت مع طفلكم وســـاعدوه على
أن يرســـم بطريقة أفضل.
•إلعبوا لعبة األعداد وعرفوه مبفهوم «أكثر» و«أقل».
•إعرضـــوا األرقـــام واحلروف عليـــه ،قومـــوا بلفظها يف
وشـــجعوه على أن
الكتـــب املصـــ َّورة وإكتبوها على ورقة
ّ
يك ّررها مـــن بعدكم.
•اكتبـــوا إســـم طفلكم على ورقـــة وأروه لـــه وع ِّرفوه على
كل حـــرف من أحرف اســـمه.
وشـــجعوه علـــى غســـل يديـــه وتفريش أســـنانه
•علّمـــوه
ّ
وإرتداء مالبســـه بنفســـه.
ضم اخلرز أو حبات املعكرونة الصغيرة باخليط.
•إلعبوا معه َل ْ
•إلعبـــوا مـــع طفلكـــم أنشـــطة فـــ ّن الكـــوالج (فـــن لصق
بقص األشـــكال ولصقها لتكوين
القصاصـــات) .قومـــوا
ّ
لوحـــات منها.
36

•إلعبـــوا لعبة إقفال األزرار وفكهـــا كتمرين على املهارات
احلركية الدقيقة لألصابع.
وشـــجعوه علـــى طـــرح األســـئلة مثـــل:
•حفّـــزوا طفلكـــم
ّ
«مـــاذا؟ أيـــن؟ متـــى؟ من؟»
•وفّـــروا لطفلكـــم وبأكبر قدر ممكـــن كل الفرص املمكنة
ليلعب مع األطفـــال اآلخرين.
•إلعبـــوا ألعـــاب الطاولـــة (اللوحيـــة) املنظمـــة لألطفـــال،
وألعاب الورق ،واأللعـــاب ذات قواعد وقوانني معينة (مثل:
«آســـف»« ،الذاكـــرة»« ،الدومينـــو لألطفـــال» ،وغيرها).
شجعوا األلعاب اإلبداعية بإستخدام املواد املختلفة.
• ّ
•قوموا بتدريب طفلكم على معرفة املعلومات الشـــخصية
بحيـــث يتمكَّـــن مـــن اإلجابـــة عـــن جميع األســـئلة حول
إســـمه وإســـم عائلته ،إســـم والده ووالدته ،رقم الهاتف
وعنوان املنـــزل ،الخ).
•أطلبوا من طفلكم أن يصف األشياء واألحداث من حوله.
•ع ّرفـــوا طفلكم علـــى مفهوم الزمن :اليـــوم ،أمس ،غدا،
يف الصباح ،يف املســـاء ،إلخ.
•علِّموا طفلكم كيف يرتِّب ألعابه ومكان اللعب وغرفته.
•أطلبـــوا منه دائمـــا ً أن يقوم بترتيب املـــكان بعد اإلنتهاء
مـــن اللعب وغيره من األنشـــطة.
•رتِّبـــوا األلعـــاب يف فئـــات وضعـــوا كل شـــيء يف مكانـــه
(الكتـــب مـــع الكتـــب ،الســـيارات مـــع الســـيارات ،إلخ.).
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6-5

سنوات

ُّ
مؤشــرات التطــور النموذجــي فــي

هــذه المرحلــة العمريــة

•يستخدم جمالً كاملة للتواصل بوضوح ( 6-4كلمات متتالية).
•ميكنه أن يروي حدثا ً بوضوح أو يعيد روايته.
•يفهم ويســـتخدم املقارنـــة يف احلديث :أقصـــر وأطول،
أثقـــل وأخف وزنـــاً ،الخ.
يتتبع اخلطوط بالقلم.
• َّ
•ميكنه رسم شكل اإلنسان.
•يكتب إسمه.
يعد حتى  15دون مساعدة.
• ّ
•ميكنه تسمية كل األلوان األساسية.
•ميكنه تســـمية ورســـم األشـــكال األساســـية :مستطيل،
قلـــب ،دائـــرة ،شـــكل بيضاوي ،مثلـــث ،الخ.
•يســـتخدم املرحـــاض دون مســـاعدة وينظـــف نفســـه
بنفســـه أيضـــاً.
•يقفز على قدم واحدة.
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•يلعب ألعابا ً إجتماعية مع األطفال.
•يعـــرف فصـــول الســـنة ويفهـــم خصائصها وكيـــف تؤثر
علينـــا .مثالً ،الصيـــف حار :يف الصيف نســـبح ،نذهب
إلى الشـــاطئ ،نرتدي الســـراويل القصيرة ،الخ؛ الشتاء
بارد :يف الشـــتاء يســـقط املطر ونشـــعر بالبـــرد ،ولذلك
نرتـــدي قبعة وقفـــازات ،الخ.
•يعقد رباط احلذاء (أو يحاول على األقل).
•يعرف مفهوم الوقت :ساعات ،صباح ،ليل ،الخ.

مــاذا يمكنكــم أن تفعلــوا لتحفيــز
ُّ
تطــور طفلكــم فــي المرحلــة العمريــة
( 6-5ســنوات)

تتمي ــز ه ــذه الفت ــرة م ــن تط ـ ُّـور الطف ــل بالتركي ــز عل ــى
التحضي ــرات للمدرس ــة وتنمي ــة مه ــارات م ــا قب ــل املدرس ــة
وزي ــادة االس ــتقاللية.
حتمـــل املزيـــد مـــن
•و ّجهـــوا طفلكـــم نحـــو
ّ
املســـؤوليات وعلّمـــوه اإلســـتقاللية ومـــا هـــو
املتوقَّـــع واملطلـــوب منـــه يف املواقـــف املختلفـــة.
اشـــتروا لطفلكم كتـــب التلوين وأوراق عمـــل مختلفة أو
جه ّزوهـــا بأنفســـكم ،وحفِّزوه علـــى اجللـــوس والتحلِّي
بالصبـــر واإلهتمام ،وإســـتخدام القلم.

شـــجعوه علـــى إجنـــاز أوراق العمل التـــي أعطيت له ،مثل :إيجـــاد منفذ للخروج مـــن املتاهة ،الوصل بـــن الصور بخطوط،
• ّ
العد ،رســـم دوائـــر وخطـــوط متقاطعة،
واألرقـــام،
واحلـــروف
األشـــكال
نســـخ
اخلطـــوط،
تتبـــع
النقـــاط،
بـــن
التوصيـــل
ّ
وضـــع خطـــوط حتـــت الكلمـــات ،حتديد كلمـــات األضـــداد ،التلويـــن ،ترتيب األحـــداث على التوالي ،الرســـم عـــن موضوع
معـــن ،الخ.
•أطلبـــوا مـــن طفلكـــم املزيـــد مـــن اإلســـتقاللية واإلعتمـــاد علـــى الـــذات يف الروتـــن اليومـــي :إســـتخدام املرحـــاض،
تنـــاول الطعـــام ،إرتداء املالبس وخلعها ،ترتيب األلعاب بعد األنشـــطة ،احلفاظ على ترتيب املكان واحلاجيات الشـــخصية
واأللعاب ،الخ.
َّ
يرجى األخذ في عين اإلعتب�ار أن ما تقدم عبارة
ُّ
عن قواعد عامة ومؤشرات مسار التطور
النموذجي لدى معظم األطفال في كل مرحلة
من المراحل العمرية .وال بد من التأكيد في هذا
كل طفل هو فرد قائم بذاته
المجال،
على أن ً
ُّ
يتطور تبعا لقواعد خاصة به.
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ُّ
نمو وتطور الطفل في المجاالت الخمسة
للتطور:
تطور الطفل من خالل خمسة مجاالت رئيسية
تتم مراقبة
ُّ
ُّ
ُّ
1.1التطور اإلجتماعي والعاطفي:

ويش ــمل الق ــدرة عل ــى التعبي ــر عن العواطف بش ــكل مالئم يف املواق ــف اإلجتماعية .يبدأ مع اإلس ــتجابة إلى األص ــوات ثم إلى
تطور الوعي بذات ــه وباآلخرين .والحق ًاُ ،يط ّور الطفل مجموعة واس ــعة م ــن التفاعالت العاطفية
وج ــود أولي ــاء أم ــره ،وكذل ــك ُّ
التي يس ــتخدمها بش ــكل مناس ــب يف األوض ــاع اإلجتماعية املختلفة إس ــتجابة إلى األحداث التي ت ــدور من حوله.

2.2الكالم ومهارات التواصل:

يب ــدأ تط ـ ُّـور اللغ ــة والتواص ــل باإلس ــتجابة إل ــى األص ــوات والتفاع ــل م ــع ال ــكالم البش ــري م ــن خالل تلبي ــة طلب ــات اآلخرين،
ويس ــتمر يف تطوي ــر الق ــدرة عل ــى تك ــرار الكلم ــات بع ــد األش ــخاص وإس ــتخدام اإلمي ــاءات للتواص ــل (اإلش ــارة باإلصب ــع)،
تطور النطق والكالم الواضح.
وصوالً إلى إستكمال ُّ

ُّ
3.3التطور اإلدراكي المعرفي:

تطور امله ــارات املعرفية من خالل املتابعة واإلس ــتجابة
وه ــو الق ــدرة عل ــى التدبي ــر والتعلّم من خ ــال املواقف احلياتية .يب ــدأ ُّ
لألح ــداث الت ــي ت ــدور م ــن ح ــول الطف ــل .ويس ــتمر م ــن خ ــال إستكش ــاف البيئ ــة والتع ُّل ــم ع ــن طري ــق التجرب ــة واخلط ــأ،
والسبب والنتيجة ،والتطوير املستمر للمعرفة العامة.

ُّ
4.4تطور المهارات الحركية (الكبيرة والدقيقة):

ويب ــدأ م ــن التق ّل ــب م ــن اجلان ــب إل ــى الظه ــر وإل ــى الزح ــف ،وركل الك ــرة ،وإلتق ــاط األلع ــاب الصغي ــرة ،ورم ــي الك ــرة،
واإلمساك بالقلم ،ورمي مكعبات النرد (زهر الطاولة) ،والتحكّم باألزرار والسحّابات ،الخ.

5.5التنظيم الذاتي  /رعاية الذات:

وتب ــدأ م ــن اإلمس ــاك بزجاج ــة ،وتن ــاول الطع ــام بش ــكل مس ــتقل ،وإس ــتخدام أدوات املائ ــدة ،واإلعتم ــاد عل ــى ال ــذات يف روت ــن
إس ــتخدام املرح ــاض ،وإرت ــداء املالب ــس وخلعه ــا وإل ــى النظاف ــة الش ــخصية العام ــة.
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اإلجتماعي
العاطفي

اللغة
والتواصل

ُّ
تأخر التطور

التنظيم
الذاتي \
الرعاية
الذاتي�ة

المعرفي
اإلدراكي

التطور
الحركي

التطـــور اخلمســـة.
التطـــور النموذجـــي يف أي مـــن مجـــاالت
التطـــور عبـــارة عـــن إنحرافـــات طفيفـــة عـــن مســـار
تأخـــر
ُّ
ُّ
ُّ
وعـــادة مـــا تختفي هذه املشـــاكل من تلقاء نفســـها ،فيســـتطيع الطفل أن يع ّوض التأخر لديه وبكل بســـاطة مـــن خالل اللعب
لتطـــوره .ويكمن املدخـــل إلى ذلـــك يف توفير البيئـــة املنزلية
يف بيئـــة محفّـــزة ،أو مـــن خـــال توفيـــر حتفيز بســـيط هـــادف
ُّ
املحفِّـــزة ،والتواصـــل بإســـتمرار مع الطفل ،والقراءة له ،والســـماح له بأن يستكشـــف البيئة التي يعيش فيهـــا ،باإلضافة إلى
تشـــجيعه علـــى اإلســـتقاللية وإتاحـــة الفرصة له بـــأن يتعلَّم عن طريـــق التجربة واخلطأ والتكرار املســـتمر.

ُّ
إضطرابات التطور

إضط ــراب التط ـ ُّـور ه ــو أي تأخ ــر ملح ــوظ يف تط ـ ُّـور الطف ــل ،أي أن ــه تط ـ ُّـور «غي ــر منوذجي» وإنح ــراف ع ــن قواعد التط ـ ُّـور العامة
باملقارن ــة م ــع األق ــران ذوي التط ـ ُّـور «النموذج ــي» .وميك ــن أن يك ــون ه ــذا اإلضطراب أح ــد النوع ــن التاليني:
محدد.
تطور غير منوذجي بدون سبب
ّ
• ُّ
تطور غير منوذجي ناجم عن حالة صحية أو مرض قابل للتشخيص.
• ُّ
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«الرايات الحمراء»
ّ
عالمات تحذيرية قد تدل على أن «هناك خطأ ما»
إستشيروا طبيب األطفال يف احلاالت التالية:
1.1بعد إكتمال السنة األولى من العمر:

•ال يبدأ الطفل بالغمغمة أو “الثرثرة”“ :بابابا ،دادادا ،ماماما” على عمر  12شهراً.
•ال يحافظ على التواصل بالعني ويتجنَّب النظر للوجوه.
•ال يستجيب وال يدير رأسه نحو األصوات يف عمر  9أشهر وأكثر.
•ال ينطق كلمة واحدة على عمر  16شهراً.
•ال يشير بإصبعه إلى ما يريد على عمر  18شهراً.
2.2بعد إكتمال السنة الثاني�ة من العمر:

•ال يجمع كلمتني معا ً على عمر السنتني.
يتطور لديه ،وكذلك املهارات االجتماعية.
•يفقد الكالم أو ال
ُّ
•ال يبدي إهتماما بإستكشاف البيئة املحيطة.

•إذا بدا لكم يف بعض األحيان أن الطفل ال «يسمعكم».
•ال يعرف الغرض من أشياء اإلستعمال اليومي؛ على سبيل املثال :املشط  -متشيط الشعر ،والهاتف  -وضع
السماعة على األذن ،الكأس  -التظاهر بالشرب ،الخ.
•ال يستجيب إلى الطلبات الشفهية البسيطة؛ على سبيل املثال« :تعال»« ،هات»« ،أحضر»« ،اخرج»« ،افتح» ،الخ.
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فيرجى إستشارة طبيب االطفال:
إذا الحظتم أي ًا من األعراض أو التص ّرفات التالية بعد سن الثالثة أو ما بعدهاُ ،
3.3بعد إكتمال السنة الثالثة من العمر:

•عدم إهتمام الطفل باألطفال اآلخرين.
•ال ميكنه اإلستمرار يف التركيز على األنشطة ،واللعب ،واألحداث من حوله.
•ال يستطيع أن يلعب بالدمى.
•يحيط الطفل نفسه بالدمى واألشياء األخرى بشكل إستحواذي.
•لتكرار الغريب لبعض التص ّرفات واإلستخدام غير العادي للجسم (رفرفة اليدين ،املشي على أطراف األصابع،
التحديق يف اليدين واألصابع ،اللعب باألصابع ،تغطية األذنني ،وضع األصابع يف األذنني ،التمايل املستمر أو
عض اليدين أو األصابع ،الخ).
التح ّرك يف دائرةّ ،
•الهوس بأفعال أو أشياء بعينها :الهوس باملاء ،أو األضواء ،أو املراوح ،أو األجسام الالمعة ،أو إدارة أشياء مثل
أغطية العلب ،أو فتح وإغالق األبواب واألدراج ،الخ.

إليكم بعض النصائح اإلضافية والمالحظات المفيدة
1.1الوالدان هما املعلمان األوائل وعلى مدى احلياة ألبنائهم!
2.2إشـــملوا طفلكـــم دائمـــا ً باإلهتمـــام ،التعزيـــز اللفظـــي ،الرضى ،القبـــول ،التشـــجيع ،القبـــات واإلحتضان عنـــد قيامه
بالتصرفَّـــات اإليجابيـــة املرغوبـــة .إمتدحـــوه ،وقولوها بصوت عـــالٍ وتفاعلوا معه عندما يفعل الشـــيء املناســـب والذي
تريدونـــه وتتوقعونـــه منـــه ،وليـــس فقـــط عندما يفعل شـــيئا ً غير الئقـــا ً وغيـــر مرغوبا ً به!
3.3القواعـــد األساســـية لتربيـــة األطفـــال هـــي منحهـــم اإلهتمـــام اإليجابـــي املســـتمر ورد الفعـــل املناســـب،
مثـــل الثنـــاء أو التصحيـــح والتعديـــل للســـلوكيات غيـــر املناســـبة ،حتـــى يكونـــوا علـــى درايـــة مبـــا يفعلونـــه
التصـــرف يف املـــرات القادمـــة يف األوضـــاع املشـــابه.
بشـــكل صحيـــح ومـــا هـــو ُمتوقَّـــع منهـــم ،وكيفيـــة
ُّ
يجـــب اإلنتبـــاه إلـــى أن التصحيـــح والتعديـــل ال يعنـــي العقاب! يحتـــاج األطفـــال إلى وجود منـــوذج يقتدوا بـــه يف كيفية
التصـــرف عندما يرتكبـــون األخطاء.
ُّ
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4.4يجـــب أن يكـــون األطفـــال قادريـــن علـــى معرفـــة مـــا هـــو ُمتوقَّـــع منهـــم ومتـــى .فـــإن اإلجـــراءات الروتينيـــة الواضحة
والنظـــام الثابـــت يف الليـــل والنهـــار (الروتـــن والواجبـــات قبـــل الذهـــاب إلـــى الفـــراش ،النـــوم ،اإلســـتحمام،
وجبـــات الطعـــام ،ومـــا إلـــى ذلـــك )..تـــؤدي إلـــى تهدئتهـــم واحلـــد مـــن القلـــق واخلـــوف مـــن املجهـــول لديهـــم.
إن األطفـــال بحاجـــة إلـــى بيئـــة آمنـــة ومألوفـــة ،وروتـــن حياة يومـــي من َّ
ويســـتمروا
ظـــم وواضح كـــي يشـــعروا باألمان
ُّ
والتطور بحرية.
يف عملية اإلستكشاف
ُّ
ُ 5.5يعتبـــر اإلتســـاق والثبـــات مـــن أهم األمـــور وأصعبها علـــى اآلباء واألمهـــات .عندما تعدون الطفل بشـــيء أو تشـــترطون
عليـــه شـــيئا ً مـــا (مثالً« :إذا لم تـــأكل طعامك ،فلن نذهب إلى احلديقـــة») ،فمن املهم جداً أن تراعـــوا الثبات على الرأي
يف ذلـــك .بهـــذه الطريقة تســـتطيعون تعليم طفلكم ما الـــذي يتوقعه وكيفيـــة التص ّرف املالئم.
6.6إن ســـلوك كل طفـــل إمـــا أن يتعـــ َّزز ويجـــد الدعـــم والرضـــى وبالتالـــي ســـيتم تكـــراره بنفـــس
الشـــكل أو بشـــكل مشـــابه ،وإ ّمـــا أن يتـــ ّم إضعافـــه وبالتالـــي لـــن يتكـــ َّرر ،وســـيختفي تدريجيـــاً.
العواقب وردود الفعل التي تلي كل فعل ونشـــاط وتص ّرف للطفل والتي تعطى له بشـــكل يومي تبني عنده منطا ً واضحاً.
إذا عـــ َّززمت أي عمـــل مـــن خـــال إيـــاء اإلهتمـــام ،ســـواء كان «إيجابيـــاً» أو «ســـلبيا» ،فســـيقوم بتكـــرار ذلك الســـلوك.
مثـــاً ،إذا كـــ َّرر الطفـــل شـــتيمة ما (على الرغم مـــن أنه ال يعـــرف معناها مطلقاً) ولـــم تقوموا بأي رد فعـــل من طرفكم
(ســـواء اإلبتســـام أو توبيـــخ للطفـــل) ،فإنكـــم تكونون قد قدمتـــم الغطاء لهذا الســـلوك (الشـــتيمة) من خـــال اإلهتمام
وعززمتـــوه ،وبالتالـــي فإنـــه ســـيتك َّرر .إن كل أمـــر يقوم به الطفـــل يجب أن يحصل علـــى نوع من إهتمامكـــم ،أي رد فعل
من طرفكم.
التحدث عن هـــذه األمور
7.7جتنّبـــوا احلديـــث يف وجـــود الطفـــل عن أي شـــيء ســـلبي كان قد فعله ذلـــك اليوم  -ميكنكـــم
ّ
فقـــط عندمـــا تكونـــون متأكديـــن مـــن أن الطفـــل ال يســـتطيع ســـماعكم! إذا أبدينـــا اإلهتمام باألشـــياء الســـيئة فقط،
فإننـــا نعطـــي الطفـــل إنطباعا ً بأن الســـلوك الســـيء هو الطريق للحصـــول على إهتمـــام الكبار ،واإلهتمام الســـلبي أمر
مرغـــوب فيـــه عند األطفـــال ،ألنه هـــو أيضا ً إهتمام علـــى أي حال!
8.8يتجـــاوب األطفال ،والناس بشـــكل عام ،بأفضل شـــكل للتبعات والنتائـــج اإليجابية (النتائج اإليجابيـــة التي تلي الفعل أو
الســـلوك ،مثـــل املوافقة والرضـــى والثناء واالبتســـامة كمكافأة ،وكذلك إهتمـــام اآلباء واألمهات واألشـــخاص املقربني).
كمـــا أنهـــم يتعلّمـــون بشـــكل أفضـــل بهذه الطريقـــة ،لكونهـــم يحصلون علـــى تأكيد واضـــح أن مثل هذا الســـلوك مقبول
أو مرغوب فيه وأنه من املمكن أو من الواجب أن يتكرر.
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9.9ال يتـــرك العقـــاب آثـــاراً طويلة األجل يف تغيير الســـلوك وال ُيعلِّم الطفل مهـــارات وال ُيضيف له معرفة جديدة بإســـتثناء
العدوانيـــة .إن تعزيـــز الســـلوك البديل هو األكثـــر فعالية ،ويتمثَّل يف أن تب ِّينـــوا لطفلكم ماذا كنتم تتو َّق ُعـــون منه أن يفعل
وبأيـــة طريقـــة ومتـــى ،مما يؤدي إلى متكينه .ومن خالل تعليمه شـــيئا ً جديداً ،ســـتختفي الســـلوك َّيات غير املرغوب فيها
يف نهايـــة املطاف وإذا كنتـــم ال تولونها إهتماماً.
1010توصـــي جمعيـــة طـــب األطفال األمريكية بـــأن األطفال حتى عمر الســـنتني ال يجب أن يشـــاهدوا التلفـــاز على اإلطالق
وتطـــور الكالم .فالتلفـــاز ال يوفّر رد الفعل
للتطور وخاصـــة املهارات اإلجتماعية
ألنـــه ُيصرفهـــم عن املحفـــزات الالزمة
ُّ
ُّ
التطـــور املبكرة يحتاجون إلـــى التفاعل أكثر مـــن أي مرحلة أخرى.
وال التفاعـــل ،واألطفـــال يف مرحلـــة
ُّ

1111علـــى الوالديـــن قضـــاء الوقـــت يف تعزيز الســـلوك َّيات واملحـــاوالت املرغوبـــة مبا يزيد بأربعـــة أضعاف عـــن الوقت الذي
يقضونـــه يف املعاقبـــة والتصويـــب وذلـــك من أجل تعليم الطفل الســـلوك َّيات املناســـبة وتنشـــئته بطريقة ســـو َّية.
1212يجـــب أن يتـــم التعزيـــز التدريجي إلســـتقالل للطفل يف تنـــاول الطعام ،إلى جانـــب تناول الوجبات الغذائيـــة التي حتتوي
علـــى مكّونـــات املجموعـــات الغذائية املتن ّوعة واملفيدة .كمـــا وينبغي وضع نظام واضح من حيث الوقت واملكان والســـلوك
املتوقّـــع على املائدة.
•التعزيـــز :اإلحتضـــان ،العنـــاق ،الثناء ،اإلبتســـامة ،القبلـــة ،الدغدغـــة ،الدمية ،احللـــوى ،العناق ،اإلهتمـــام ،اللعب،
املوافقـــة اللفظيـــة (برافو ،أحســـنت ،أضـــرب كفك ،رائـــع ،الخ).

ً
هام جدا...

ً
إهتمـــام الوالديـــن من وجهة نظر الطفـــل هو نتيجة إيجابيـــ�ة دائما حىت عندمـــا يكون على
ً
ّ
ُّ
شـــكل ذم (عقاب ،تذمر ،توبيخ ،توضيح) .وغالبا ما يفســـر األطفال ذلـــك فقط على إعتب�اره
َّ
ً
عالمة علـــى اإلهتمام بهـــم وتعزيز لهـــم أيضـــا؛ وبالتالي فهـــم يتعلمون كيفية إســـتخدام
َّ
الســـلوكيات غير الالئقة (مثل الصراخ والـــركل والهروب والضرب والشـــتائم ،الخ ).للتفاعل
َّ
مع الوالديـــن وجـــذب إنتب�اههما .لذا ،يجـــب التأكيد على ضـــرورة تجاهل الســـلوكيات غير
ً
َّ
َّ
الالئقـــة وإهمالها تماما ،الن اإلهتمام بها سيتســـبب فقـــط بتكرارها!
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ُّ
التعلم من خالل اللعب
أنت

الطفل

أنت

إلتقط الدمية!

يلتقط الطفل الدمية.

رائع! برافو!
أنت مستمع جيد!

ماذا تقول البقرة؟

"مووووووووووو"

أحضر لي كوبا!

ّ
إرم هذا في سلة المهمالت!

الطفل يحضر الكوب.

َّ
أضرب كفك!

يذهب الطفل ويلقيها.

عانقوا الطفل

تعال وإجلس إلى الطاولة!

يأتي الطفل ويجلس.

ً
أرسم منزال!

ً
يرسم الطفل منزال.

يجب أن يحصل الطفل على فرصة للعب بمفرده

إبتسامة وإيماءة إلى الطفل.

ِّ
"يمكنك اآلن مشاهدة الرسوم المتحركة!"
يأخذ الطفل الدىم ويلعب بها

ّ
كيفية التعامل مع الطفل نمط التعلم بالتصحيح
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أنت

الطفل

أنت

أحضر لي كوبأ!

ً
الطفل ال يتفاعل أو يجلب صحنا.

ِّ
كرروا الطلب مرة واحدة وأحضروا كوبا مع الطفل.

ماذا تقول البقرة؟

بووووووووو

ِّ
كرروا السؤال وانطقوا للطفل "مووووو" كنموذج
لكي يعيده من بعدكم.

تعال وإجلس إلى الطاولة

يواصل الطفل اللعب

ِّ
كرروا الطلب وإجعلوا الطفل يجلس إلى الطاولة
(دون نقاش).

ّ
ّ
كيف تحول مواقف الحياة اليومية إلى فرص للتعلم

كل موقف يف احلياة اليومية هو فرصة للتعلم! وإليكم أمثلة على حاالت ميكنكم اإلستفادة منها:
•الذهاب إلى البقالة والسوبرماركت:

للتع ــرف عل ــى األل ــوان («م ــا ل ــون ه ــذا؟»« ،أحض ــر ل ــي ش ــيئا أزرق») ،وكذلك األرق ــام ،وممارس ــة اإلس ــتجابة للطلبات الش ــفهية
(الطاع ــة) ،وتطوي ــر مهارات التقليد لدى طفلكم (دفع عربة التس ــوق ،جمع املش ــتريات ،الوقوف يف الطابور ،تعبئة املش ــتريات
يف أكي ــاس ،دفع النق ــود ،الخ).

•غسل المالبس:

للتع ـ ُّـرف عل ــى األل ــوان ،وتع ُّل ــم ف ــرز ومطابق ــة املالب ــس (حس ــب نوعه ــا ولونه ــا وحجمه ــا وأصحابه ــا ،اجل ــوارب م ــع اجل ــوارب،
والقمص ــان م ــع القمص ــان ،واألحمر م ــع األحمر ،ومالبس األب م ــع بعضها ،الخ) ،والتقليد ،واإلس ــتجابة للطلبات الش ــفهية
(«ض ــع كل اجل ــوارب يف السـ ـلَّة!»« ،إحمله ــا جميعه ــا!»« ،أعطن ــي البنط ــال!» ،إلخ).

•الطبخ:

لتطوير مهارات التقليد («أوالً أنا ،راقبني أعمل ذلك ،ثم أنت» ،التقطيع ،الغس ــل  /الش ــطف ،اخللط ،الس ــكب ،الخ ،).ولتع ُّلم
اإلهتم ــام ،وتع ُّل ــم األل ــوان ،وأس ــماء امل ــواد الغذائي ــة واألطعم ــة ومطابق ــة األغذية مع بعضه ــا («ض ــع الفراولة م ــع الفراولة!»،
«ض ــع التفاح ــة م ــع الفواك ــه!») ،وكذل ــك اإلس ــتجابة للطلب ــات الش ــفهية مث ــل («أحض ــر ل ــي احللي ــب!» « ،أرج ــع احللي ــب إل ــى
الثالج ــة!»« ،ض ــع ه ــذا يف احل ــوض!»« ،أحضر ل ــي ملعقة!»« ،أرن ــي البن ــدورة!»« ،أين ه ــو اإلبريق؟»).

•تغيير المالبس  /اإلستحمام:

لتع ُّل ــم اإلش ــارة إل ــى أج ــزاء اجلس ــم ،وتس ــمية أج ــزاء اجلس ــم واألش ــياء املس ــتخدمة يف ه ــذه األنش ــطة ،واإلس ــتجابة للطلبات
الش ــفهية خ ــال ه ــذه العمليات الروتينية ،وتقليد األصوات ،والتقليد يف إس ــتعمال األدوات ،وتقليد إس ــتخدام أجزاء اجلس ــم
عل ــى غ ــرار« :افع ــل هك ــذا» ،ثم افركوا ش ــعركم« ،اآلن دورك» (والطفل يقلّد هذا الفعل)؛ «افعل هكذا» ،ث ــم أغرقوا لعبة البطة يف
احل ــوض« ،االن دورك» (الطف ــل يفع ــل نف ــس الش ــيء)« ،افع ــل هكذا» (ضع املره ــم ،اخبط على امل ــاء ،غط عيني ــك بيديك ،الخ).
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•اللعب بالعجين:

ميك ــن للطف ــل أن يطـ ـ ّور مه ــارات حركية دقيق ــة وبطريقة مثيرة لإلهتمام م ــن خالل اللعب بالعج ــن .ميكنكم خلط الطحني
وعجن ــه وتقطيع ــه وتش ــكيله باملش ــاركة مع طفلكم .وميكن أن يكون النش ــاط مفيد ًا ،على س ــبيل املث ــال ،أن تضعوا حبة بازيالء
أو فاصولي ــاء يف العج ــن ث ــم تش ــاهدوا الطف ــل كي ــف س ــيعثر عليه ــا بإس ــتخدام أصابع ــه .يعتب ــر ه ــذه اللع ــب حتفي ــز ًا بح ــد
يحبه ــا الطفل ب ــدالً من حب ــة البازيالء
ذات ــه ،وإذا ل ــم يك ــن كذل ــك ،فيمكنك ــم وض ــع حل ــوى صغي ــرة أو قطع ــة م ــن الش ــوكوالتة ُّ
أو الفاصوليا ،وميكن أن يأكلها حاملا يجدها كمكافأة له.

ما هي أهمية التدخل المبكر؟

حــد وإضطرابــات التطـ ُّـور تكمــن يف
إن أهــم العوامــل املتعلقــة بالتنبــؤ األفضــل بخصــوص حالــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن التو ّ
خــل املبكُّــر واملناســب .وقــد ثبــت أن التدخــات التعليميــة املكثفــة يف فتــرة التطـ ّور املبكــر ( 2-4ســنوات)
الكشــف املبكُّــر والتد ُّ
ُتــدث آثــاراً إيجابيــة طويلــة األمــد علــى التطـ ُّـور العــام للطفــل الحقـاً.
أن التدخــل يف مراحــل التطـ ُّـور املبكــرة هــو أفضــل فرصــة للحــد مــن العواقــب البعيــدة املــدى والقصيــرة املــدى التــي تسـ ّـببها
إضطرابــات التطـ ُّـور واإلعاقــات علــى حيــاة الطفــل وأســرته.
خــل يف وقــت أبكــر ،حتــى لــو لــم نصــل بعــد إلــى
وكلمــا بكَّرنــا يف الكشــف عــن إضطرابــات التطـ ُّـور ،نتمكَّــن مــن بــدء التد ُّ
تشــخيص نهائــي حلالــة الطفــل ،وبالتالــي ســنحصل علــى نتائــج أفضــل يف احلــد مــن تأخــر التطـ ُّـور عنــد األطفــال املعرضــن
للخطــر باملقارنــة مــع أقرانهــم العاديــن ،وحتســن اندماجهــم يف املجتمــع!

الكشف المبكر
عن إضطرابات
ُّ
التطور
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بدء التدخل ّفي
وقت مبكر

الحد من تأخر
ُّ
التطور عند األطفال
المعرضين للخطر
مقارنة مع أقرانهم

تحسين اندماجهم
في المجتمع

تم اعداد هذا الكتاب بجهد مشترك من اللجنة الوطني�ة لتنمية الطفولة المبكرة
ومؤسسة التعليم للجميع (ايدوس) وبدعم فين من منظمة اليونيسف
بتمويل من الحكومة الياباني�ة ٢٠٢٠

