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تقديم
انطالقــا مــن االهميــة واالولويــة التــي توليهــا احلكومــة الفلســطينية للطفــل الفلســطيني وتطبيقــا لإلســتراتيجية
الوطنيــة للتنميــة والتدخــل يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ( ،)٢٠٢٢-٢٠١٧والتــي تركــز علــى تطويــر تدخــات
الدولــة يف مجــاالت الصحــة والتغذيــة والتعليــم واحلمايــة ،فقــد مت تشــكيل فريــق وطنــي لتطويــر مجموعــة مــن
املــواد املرجعيــة للمهنيــن العاملــن يف مجــال رعايــة وتنميــة الطفولــة املبكــرة ،حيــث تضــم منهــاج لتعليــم الوالدين
ومنهــاج ملربيــات ريــاض االطفــال واحلضانــات ،اضافــة الــى مجموعــة من النشــاطات الالزمة للرعاية املســتجيبة
لالحتياجــات التطوريــة والتدخــل املبكــر لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخــر يف التطــور ،أواإلعاقــات.
وللعمــل علــى ضــرورة توفيــر بيئــة آمنــة ،وداعمــة الحتياجــات الطفــل النمائيــة والتطوريــة والعمــل علــى تأهيــل
مقدمــي الرعايــة لالســتجابة لهــذه األهــداف وضمــان اســتدامتها واســتجابة ملــا ورد ســابقا ،وبالشــراكة مــع
املؤسســات الوطنيــة والدوليــة وبدعــم مــن منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة (اليونيســف) ،وكــون األســرة تعتبــر املعلــم
األول ومصــدر املعلومــة للطفــل يف ســنواته األولــى ،فقــد مت تطويــر منهــاج تعليــم الوالديــن وهــو مك ـ ّون رئيســي
مــن أدوات التدخــل املنهجــي املبكّــر لتعزيــز منــو وتطـ ّور الطفــل منــذ األيــام واألشــهر والســنني األولــى مــن احليــاة.
يعتبــر هــذا املنهــاج احــد املــوارد املرجعيــة للمهنيــن العاملــن يف مجــال رعايــة وحمايــة وتنميــة الطفولــة
املبكــرة ويســتند هــذا املنهــاج الــى مؤشــرات النمــو والتطــور النموذجــي للطفــل مــن عمــر يــوم حتــى ٣
ســنوات،ويهدف لتوفيــر الدعــم الــكايف للوالديــن وبنــاء قدراتهــم مــن خــال أنشــطة متنوعــة مــع أطفالهــم كل
حســب احتياجــه ممــا يســاهم يف توفيــر بيئــة آمنــة داعمــة الحتياجــات األطفــال اإلمنائيــة يف مجــاالت التطــور
(املعــريف ،واحلركــي ،واالنفعالــي ،والــكالم و مهــارات التواصــل ،والتنظيــم الذاتــي) ممــا يســاعد يف تعزيــز النمــو
والتطــور بشــكل ســليم ،ويوجــه األســرة للتركيــز علــى النشــاط املطلــوب حســب حاجــة الطفــل.
يســتخدم هــذا املنهــاج مــن قبــل املهنيــن العاملــن يف الصحــة والتربيــة والتعليــم والتنميــة االجتماعيــة وأوليــاء
أمــور األطفــال و مقدمــي الرعايــة لألطفــال يف دور احلضانــة ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،حيــث
يوفــر هــذا املنهــاج للمربــن يف مراكــز الرعايــة لألطفــال والوالديــن اإلرشــادات العمليــة ،ويجيــب علــى معظــم
تســاؤالت الوالديــن واملربــن والعاملــن املهنيــن يف مجــال الطفولــة املبكــرة املتعلقــة بنمــو وتطــور األطفــال
حســب الفئــة العمريــة.
وهنــا ال بــد أن نشــكر منظمــة األمم املتحــدة (اليونيســف) يف دولــة فلســطني علــى اجنــاز هــذا املنهــاج مــن خــال
الدعــم الفنــي الــذي قدموه.
كمــا نعبــر عــن جزيــل الشــكر والتقديــر حلكومــة وشــعب اليابــان علــى الدعــم وااللتــزام الكبيــر بتعزيــز تنميــة
الطفولــة املبكــرة يف دولــة فلســطني 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
احلجــج املؤيــدة لصالــح تعزيــز تنميــة األطفــال يف ســن مبكــرة واضحــة ومقنعــة .هــذه احلجــج لهــا آثــار كبيــرة
علــى حيــاة األطفــال األكثــر حرما ًنــا ،ومجتمعاتهــم ،وبالتالــي علــى عملنــا.
إن تعزيــز منــو الطفولــة املبكــرة وتطورهــا هــي واحــدة مــن األولويــات الرئيســة ،وهــي مــن املجــاالت التــي يتــم
فيهــا تنفيــذ التعــاون بــن منظمــة اليونيســف ودولــة فلســطني ،مــن خــال دعــم املؤسســات ذات الصلــة لتحقيــق
الهــدف العــام املتمثــل يف حتســن الوصــول إلــى اخلدمــات األساســية ،والبيئــة احلاميــة ،واالندمــاج االجتماعــي
لألطفــال والنســاء الفلســطينيات.
بنــاء علــى اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة الطفولــة املبكــرة ،والتدخــل املبكــر لدولــة فلســطني ،تدعــم منظمــة
اليونيســف إنشــاء نظــام لتعزيــز منــو وتنميــة الطفولــة املبكــرة جلميــع األطفــال الفلســطينيني ،مبــن فيهــم
األطفــال األكثــر ضع ًفــا واملعرضــن للتأخــر يف التطــور وذوي اإلعاقــة.
ويف هــذا الصــدد ،ســهلت منظمــة اليونيســف يف دولــة فلســطني ،بالتعــاون مــع وزارة الصحــة،
ووزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة التنميــة االجتماعيــة ،واألونــروا ،واملنظمــات املحلية غير احلكومية ،ومبســاعدة
خبــراء مــن املنظمــة الدوليــة املتخصصــة “التعليــم للجميــع” ،تطويــر املــواد التدريبيــة ،مبــا يف ذلــك منهــاج تعليــم
الوالديــن .والــذي يعتبــر نتــاج عمليــة تشــاور فنيــة متعــددة القطاعــات ،وتشــاركية للغايــة ،وهــو دليــل مهــم جــدا
للمهنيــن العاملــن يف القطاعــات املختلفــة ،وأداة أساســية لتوفيــر تعليــم متناســق ومنهجــي جلميــع أهالــي
األطفــال مــن جميــع األعمــار ،ومراحــل التنميــة مــن الــوالدة إلــى ثــاث ســنوات.
تكمــن القيمــة الكبيــرة لهــذا املنهــاج يف وفــرة األدلــة العلميــة واملراجــع ذات الصلــة .فهــو ميكّــن األهالــي مــن
فهــم ومراقبــة مراحــل منــو الطفــل وتطــوره ،ومتابعــة روتينيــة يوميــة شــاملة ألنشــطة األهالــي التــي تهــدف إلــى
حتفيــز الطفــل يف املنــزل ويف البيئــة املحيطــة ،وبالتالــي تعزيــز التنميــة يف جميــع املجــاالت التنمويــة.
يف الوقــت الــذي نتطلــع فيــه إلــى تنفيــذ واســتخدام هــذا املنهــاج ،نــود أن نشــكر أعضــاء اللجنــة الفنيــة متعــددة
القطاعــات لتنميــة الطفولــة املبكــرة ،واللجنــة الوطنيــة املشــتركة بــن الــوزارات املعنيــة بتنميــة الطفولــة املبكــرة؛
لعملهــم املتفانــي ،وجهودهــم املتميــزة يف جميــع مراحــل البرنامــج.
نــود أن نعــرب عــن خالــص امتناننــا وتقديرنــا حلكومــة اليابــان وشــعبها؛ علــى الدعــم املالــي الســخي ،وااللتــزام
الشــديد بتعزيــز تنميــة الطفولــة املبكــرة لألطفــال الفلســطينيني.

جنيفييف بوتي�ن ،الممثلة الخاصة
منظمة اليونيسف في دولة فلسطين
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منهاج تعليم الوالدين
الجزء األول
مخصص آلباء وأمهات األطفال منذ الوالدة وحىت السنة الثالثة من العمر.
يهدف هذا المنهاج إلى تدريب أمهات وآباء /أولياء أمور األطفال الرضع منذ

الوالدة وحىت سن الثالثة .هذه هي النسخة الثاني�ة والمنقحة من «منهاج

تعليم الوالدين لألطفال منذ الوالدة وحىت سن دخول المدرسة» «( -منهاج
تعليم الوالدين لألطفال منذ الوالدة وحىت سن المدرسة» بيشتوليفيتش

ن ،.بوتوروفيتش ل ،.يين�ا ز .و إيدوس ،)2015 ،الذي تم إعداده بالتعاون بي�ن
اليونيسف ومؤسسة «التعليم للجميع» (إيدوس) بهدف تحقيق فعالية

أكبر في عمل المهنيي�ن العاملين على رفع كفاءة الوالدين.

ً
ونجد ضمن هذا المنهاج دليال للتدريب النظري والعملي كجزء ال يتجزأ منه.
َّ
في الجزء النظري يتعرف اآلباء واألمهات /أولياء األمور على مجاالت
ُّ
التطور ومسارها منذ الوالدة و«العالمات التحذيرية» اليت قد تظهر أثن�اء
ُّ
عملية النمو والتطور .أما الجزء العملي يتضمن مجموعة كبيرة من التدريب�ات
والنشاطات (حلقات عمل ،أنشطة عملية وأشغال يدوية).

تم تصميم المنهاج التدريبي بحيث يتمكن الوالدان  /أولياء األمور من الحصول

على جميع المعلومات النظرية والعملية التفصيلية لتطوير قدراتهم
ُّ
ومهاراتهم الالزمة لتحفيز تطور أطفالهم في المراحل العمرية المختلفة من
خالل اللعب ،واألشغال اليدوية لصناعة األلعاب وغيرها.
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المقدمة

ِّ
أعزاؤنا المعلمون والمثقفون؛
مت إعداد وتطوير هذا املنهاج من خالل التعاون بني منظمة اليونيسف ومؤسسة التعليم للجميع «أيدوس» بهدف تعزيز
والتطور ألطفال دولة فلسطني يف مرحلة الطفولة املبكّرة .ومت تخصيصه لكم حتى تتمكنوا من تقدمي الدعم
النمو
ُّ
املناسب لعائالت بأكملها .ويتم هذا الدعم من خالل تدريب اآلباء واألطفال وذلك من خالل حلقات عمل مع إعطاء
التوجيهات وحتديد النشاطات التي يجب تنفيذها يف املنزل.

والتطور السليم لألطفال من خالل تعزيز
هذه الطريقة يف العمل مع األسر تهدف إلى املساهمة يف تعزيز النمو
ُّ
أسهل وأكثر كفاءة ملهارات وقدرات األبوة واألمومة .جتدون أمامكم إثنا عشر فصالً ،األحد عشر األوائل منها هي
موضوعات عامة بإمكانكم إستخدامها للتثقيف على مدار عام واحد أو خالل فترة زمنية أقصر وذلك من خالل
تدريبات مكثّفة.
إعتمادا على إحتياجات الوالدين واألطفال ،يقع على عاتقكم إختيار املواضيع وحتديد كثافة التدريبات .على سبيل
املثال ،بإمكانكم معاجلة موضوع واحد من خالل املواضيع الفرعية يف جلسة تعليمية واحدة أو من خالل عدد من
اللقاءات خالل الشهر الواحد.
يحتوي كل موضوع عام على العديد من املواضيع الفرعية .لذا ،فإن املنهاج مناسب جداً للتك ّيف مع إحتياجات مختلف
املدرّبني واملثقِّفني وأولياء أمور األطفال من مختلف املراحل العمرية والتنموية ،وكذلك األفراد.
هذا املنهاج التعليمي عملي ومرن جداً ،وميكنكم إستخدامه وفقا ً إلحتياجات مجتمعكم املحلي.
الفصل الثاني عشر هو عبارة عن منهاج عملي يتم من خالله عرض حلقات العمل (أي حلقات التطبيق العملي)
التي تتبع املحاضرات النظرية ،وبهذا تتشكل دورة كاملة للعمل مع جميع املشاركني (خاصة الوالدين أو أولياء األمور)
والتطور املبكر لألطفال.
بهدف زيادة كفاءاتهم الضرورية لدعم وتعزيز النمو
ُّ
ص ِّممــت الــدورات ضمــن املنهــاج بحيــث يتــم تطبيــق اجلــزء النظــري فقــط مــع الوالديــن أو أوليــاء األمــور ،وأفــراد
ُ
األســرة واألشــخاص اآلخريــن مــن محيــط الطفــل يف مــدة أقصاهــا  ٦٠دقيقــة ( ٤٥دقيقــة للمحاضــرة و ١٥
دقيقــة للنقــاش وطــرح األســئلة) وهــذا يتــم بإســتخدام محتــوى املوضوعــات العامــة يف الفصــول األحــد عشــر مــن
املنهــاج؛ ومــن ثــم تأتــي التطبيقــات العمليــة التــي ميكــن تنظيمهــا فقــط للوالديــن (أو ألوليــاء األمــور) ،أو للوالديــن
(أو أوليــاء األمــور) واألطفــال معـاً ،أو ألفــراد األســرة اآلخريــن (أو أشــخاص آخريــن ممــن يعتنــون باألطفــال) واألطفــال
معـاً ،كل هــذا حتــت اإلشــراف الدائــم مــن قبــل املهنيــن املختصــن.
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ً
جدول  .1مثال لتدريب�ات عن بعض المواضيع العامة وفقا

للفصل  - 12التدريب العملي:
اليوم

1

الموضوع

التطور وحتفيز الطفل
مؤشرات
ُّ
يف املنزل

نوع التدريب

محاضرة نظرية

هيكل المشاركين
والدين  /أولياء أمور األطفال من

 60دقيقة

املرحلة العمرية  1-0سنة

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

والدين  /أولياء أمور األطفال من

 60دقيقة

املرحلة العمرية  2-1سنتني

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

والدين  /أولياء أمور األطفال من

 60دقيقة

املرحلة العمرية  ٣-٢-١سنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

معا الوالدين /أولياء األمور واألطفال
من املرحلة العمرية  1-0سنة
2

تطور الطفل يف املنزل
حتفيز ُّ

حلقة عمل

معا الوالدين /أولياء األمور واألطفال
من املرحلة العمرية  2-1سنتني
معا الوالدان/أولياء األمور واألطفال
من املرحلة العمرية  3-2سنوات

3

العالمات التحذيرية يف مجاالت
التطور
ُّ

محاضرة نظرية

4

اللعب ،األلعاب واإلهتمامات

محاضرة نظرية

5

اللعب

حلقة عمل

6

اللعب بألعاب من صنعنا

حلقة عمل

 60دقيقة

 60دقيقة

 60دقيقة

جميع آباء/أولياء أمور األطفال من

 60دقيقة

 3-0سنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

جميع آباء/أولياء أمور األطفال من

 60دقيقة

 3-0سنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

والديــن /أوليــاء أمــور األطفــال مــن
املرحلــة العمريــة  1-0ســنة
والــدي /أوليــاء أمــور األطفــال مــن
املرحلــة العمريــة  2-1ســنتني
والديــن /أوليــاء أمــور األطفــال مــن
املرحلــة العمريــة  ٣-٢ســنوات
معــا الوالدان/أوليــاء األمــور واألطفــال
مــن املرحلــة العمريــة  1-0ســنة
معــا الوالدان/أوليــاء األمــور واألطفــال
مــن املرحلــة العمريــة  2-1ســنتني
معــا الوالدان/أوليــاء األمــور واألطفــال
مــن املرحلــة العمريــة  3-2ســنوات
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المدة الزمني�ة

 60دقيقة

 60دقيقة

 60دقيقة

 60دقيقة

 60دقيقة

 60دقيقة

7

إستقاللية الطفل

محاضرة نظرية

8

دور األب ،األخ ،األخت ،الصديق

محاضرة نظرية

9

دور األب ،األخ ،األخت ،الصديق

حلقة عمل

10

وضع احلدود للطفل

محاضرة نظرية

11

التغذية

محاضرة نظرية

12

الصحة

محاضرة نظرية

13

السالمة

محاضرة نظرية

14

مواجهة األزمات العاطفية

محاضرة نظرية

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60دقيقة
 3-0ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60دقيقة
 3-0ســنوات
معــا أفــراد األســرة واألطفــال مــن
املرحلــة العمريــة  1-0ســنة
معــا أفــراد األســرة واألطفــال مــن
املرحلــة العمريــة  2-1ســنتني
معــا أفــراد األســرة واألطفــال مــن
املرحلــة العمريــة  3-2ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)
 60دقيقة

 60دقيقة

 60دقيقة

جميــع آباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60دقيقة
املرحلــة العمريــة  3-0ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60دقيقة
 3-0ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60دقيقة
 3-0ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60دقيقة
 3-0ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60دقيقة
 3-0ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)
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إليكم بعض التوجيهات الالزمة لتحضيركم لإلجتماع األول

مع اآلباء (أولياء األمور) حيث ستعرضون عليهم المنهاج:

شجعوا اآلباء على طرح األسئلة
ّ
والبحث عن املواد الدراسية
اإلضافية من املراجع.

أطلبوا منهم إستخدام املواد
الدراس ّية وجتربة األنشطة
املطروحة عليهم مع أطفالهم.

تقدمهم ،إدعموهم ،قدموا
تابعوا ّ
لهم املشورة ،ووجهوهم إلى
الطريق املؤ ّدي إلى حتفيز النمو
والتطور السليم عند أطفالهم.
ُّ

18

األمهات ،اآلباء ،أولياء األمور األعزاء؛
حتديا ً وإثار ًة ،حيث ستكونون خالل السنوات الثالث
هدفنا هو أن ننجح يف إرشادكم يف رحلتكم األجمل واألكثر ّ
القادمة املرشدين الرئيس ّيني ألهم وأجمل املسافرين معكم ،أال وهم أطفالكم.
ما الذي يحدث يف رحلة الثالث سنوات؟
بالسبابة،
الكثير من املشاهد اجلميلة واملثيرة :اإلبتسامة األولى ،امللعقة األولى ووجبة العصيدة األولى ،اإلشارة األولى
ّ
التقليد ،الكلمة األولى ،اإللتفاتة ،اجللوس ،الزحف ،اخلطوات األولى ،اللعبة األولى ،واحلوار األول ،إلخ...
النجاح يف هذه املسيرة احلياتية الهامة واجلميلة يعتمد عليكم وعلى مجهودكم إلى حد كبير
التطور حتى تتع ّرفوا على ما ينبغي على
أوالً ،وقبل كل شيء سنقوم بتقدمي اإلرشادات لكم من خالل خارطة مسار
ُّ
طفلكم تعلّمه وفعله يف عمر معني ،ويف الوقت نفسه سوف نقدم لكم الكثير من األنشطة التي ميكنكم من خاللها
تطورهم يف املنزل.
حتفيز ُّ
التطور اإلجتماعي  -العاطفي،
تطور أساسية:
من األهمية مبكان التأكيد على أن الطفل
ُّ
يتطور يف خمسة مجاالت ُّ
ُّ
تطور املهارات احلركية الكبرى والدقيقة ،والتنظيم الذاتي والرعاية
تطور الكالم ومهارات التواصل،
التطور املعريفُّ ،
ُّ
ُّ
بد من التأكيد على ضرورة حتفيزها وتطويرها جميعها وبشكل شامل ومتكامل.
الذاتية .وال ّ
إنه ألمر جميل ويدعو للفخر عندما يتعلم أطفالنا القراءة مبكراً ،ولكن من املهم أيضا ً وبنفس القدر أن يتعلّموا إرتداء
املالبس واللعب مع األطفال اآلخرين ،وتناول الطعام بدون مساعدة الغير ،وما إلى ذلك.
تطور الطفل ال يسير
ويكون األمر جميالً جداً إن سارت األمور بحسب آمالنا وتوقعاتنا .ولكن يحدث أحيانا أ ّن ُّ
بالطريقة النمطية ،ويف هذه احلاالت من املهم جداً التصرف فوراً والبحث عن الدعم واملساعدة املتخصصة.
سنعرفكم بـــ «األعالم احلمراء» « -العالمات التحذيرية» التي ال يجب التغاضي عنها أبداً أو اإلنتظار حتى يعاجلها
التطور ،حتى تتمكّنوا من التع ّرف على اإلنحرافات يف
الزمن .كذلك سنعرفكم بالعالمات التحذيرية يف مجاالت
ُّ
التطور والقيام بطلب املشورة واملساعدة وتقدمي الدعم الالزم للطفل .كلما كان الكشف والتدخل املناسب مبكّراً،
كلما كانت النتائج املتوقعة أفضل.
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ّ
ُّ
يمكـــن تجنـــب العديد مـــن المشـــاكل في تطـــور الطفـــل من خـــال التحفيز

المناســـب ،والتغذيـــة الســـليمة ،اإلهتمـــام والرعاية والحـــب واللعب...

التخطيــط لــوالدة طفــل أو قــدوم طفــل جديــد إلــى املنــزل يشــمل إعــادة تنظيــم املنــزل بصــورة أو بأخــرى،
وتوجيــه التفكيــر نحــو هــدف هــام« :الســامة يف كل وقــت ويف كلّ مــكان» .التغذيــة والصحــة هــي املواضيــع األكثــر
شــيوعا ً التــي نتحــدث عنهــا ونفكــر فيهــا ونقــوم بالبحــث املســتمر عــن معلومــات إضافيــة بشــأنها منــذ اليــوم األول مــن
عمــر الطفــل .ســنم ّر معكــم عبــر جميــع األســئلة الهامــة اخلاصــة بالرضاعــة والتغذيــة التكميليــة والغــذاء الصحــي
وكيفيــة التغلّــب علــى بعــض املشــاكل التغذويــة ،والتطعيــم.
بينمــا ينمــو طفلكــم تتغيــر اإلحتياجــات التــي يتوجــب عليكــم اإلســتجابة إليهــا بشــكل مناســب؛ نهتــم بشــكل خــاص
بكيفيــة حتفيــز إســتقاللية الطفــل ،كيفيــة وضــع احلــدود وإحتــرام قواعــد األبــوة الســليمة ،وكيفيــة تنميــة املهــارات
املعرفيــة اإلدراكيــة عنــده.
يف كثيــر مــن األحيــان يتســاءل األهــل فيمــا إذا كان عليهــم إســتخدام العقوبــة أم املكافــأة يف التربيــة ،وخاصــة فيمــا إذا
كان يجــب أو يجــوز إســتخدام العقوبــة اجلســدية أحيان ـا ً (الضربــة ،العصــا ،الصفعــة) .تتمثــل مهمتكــم الرئيســية يف
مالحظــة ومراقبــة وتعزيــز األفعــال اجليــدة واإليجابيــة التــي يقــوم بهــا أو يحــاول القيــام بهــا طفلكــم ،ووضــع القواعــد
واحلــدود الواضحــة ،والتأكــد مــن أن تكــون طلباتكــم جتــاه طفلكــم متناســقة ومنطقيــة والتعلّــم كيــف تغ ّيــرون ســلوكه
باالجتــاه االيجابــي وبالشــكل األكثــر فعاليــة.
إن العقــاب والعنــف اجلســدي ليســوا باحلــل األمثــل عندمــا ال يتصــرف طفلكــم بالشــكل الصحيــح وال يؤديــان إلــى
التعلّــم ال بــل إلــى متاعــب ومشــاكل جديــدة.
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نعم سيدتي!
أمامــك حتــدي ومهمــة ضخمــة ومــن املتوقــع أن ينتابــك يف بعــض األحيــان الشــعور باإلجهــاد والعجــز وأن ال شــيء
يســير علــى مــا يــرام وبأنــك تفقديــن الســيطرة .مــن هنــا ،ال بـ ّـد مــن اإلســتعانة باآلخريــن وإشــراكهم ،ويف املقــام األول
إشــراك زوجــك ،والــد طفلــك.
مــن الناحيــة األخــرى ،أنــت وطفلــك لســتما وحيــدان ،لذلــك ســنتناول يف هــذا املنهــاج أدوار األب ،األخ ،األخــت
واألصدقــاء باإلضافــة إلــى دور العائلــة املمتــدة وإشــراكها وتلقِّــي الدعــم منهــا.
يعتبــر التنظيــم اجل ّيــد لألنشــطة بدايــة جيــدة لرحلــة ســعيدة وهانئــة مــع طفلكــم .يف هــذا املجــال ،نؤ ّكــد علــى ضــرورة
تــرك مســاحة كافيــة مــن الوقــت يف برنامجكــم اليومــي تقضونــه مــع أطفالكــم يف اللعــب والنشــاط ،ألن ذلــك يشــكل
وتطورهــم.
األداة األهــم واألقــوى يف تنشــئتهم
ُّ

ّ
نحن سنرشـــدكم إلى عالم األلعاب والدىم ،ســـنتعلم كيف؟ ومـــن ماذا تصنع
األلعاب؟ وما هي األنشـــطة المناســـبة لكل مرحلة عمرية؟

ستتضمن هذه الرحلة نظريات وتطبيقات عملية ،سنتعلم معاً ،ونناقش ،ونبحث عن إجابات ،وسنقوم بالعمل التطبيقي
معاً ،أنتم وأطفالكم ونحن .سنتذ ّكر معا ً األلعاب واألغاني والتمارين التي قد نكون نسيناها وكيفية القيام بها بالطريقة
الصحيحة ،سنقوم بتكرارها وسنتعلّم اجلديد منها .واألهم هو أننا سنعمل معا ً يف جو مريح وممتع.

إلعب وإستمتع مع طفلك في سنواته الثالث األولى،
سنوات جميلة ،مثيرة وحاسمة تبقى محفورة بالذاكرة....
ً
ً
حظا سعيدا !!!
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الفصل األول
األيـــام األولـــى فـــي المنـــزل ،أنت
ً
ومولـــودك معـــا
ماذا يحـــدث بعـــد إحضـــار المولود

الجديـــد إلـــى المنزل؟

أو حمالــة للمولــود للخــروج بــدون ســيارة ،ومــن الضــروري
اإلســتعانة بشــخص قريــب .وبعــد اخلــروج مــن املستشــفى
يدخــل املولــود اجلديــد إلــى املنــزل.

● ●املشـــاعر األولـــى التي تنتابـــك عند دخـــول املنزل
واملولـــود اجلديـــد بـــن ذراعيـــك هـــي الســـعادة
واإلثـــارة واخلـــوف والشـــعور بالقلـــق.
● ●وصـــول املولـــود اجلديـــد إلـــى املنـــزل يغيـــر منط
احلياة بشـــكل شـــبه كامل مبا فيها طريقة تص ّرف
الـــزوج والعائلة ككل.

كيــف ســتمضي األيــام األولــى مــن احليــاة املشــتركة مــع
الطفــل يف البيئــة املنزليــة يتوقــف علــى عوامــل كثيــرة
مختلفــة ،ولكــن هنــاك بعــض اإلرشــادات التــي جتعــل
األيــام األولــى أكثــر جمــاال وتقلّــل مــن مصــادر التوتُّــر
التــي تنشــأ يف الوضــع اجلديــد.

● ●مع قـــدوم املولود اجلديـــد إلى املنزل تبـــرز الكثير
مـــن القضايا املختلفـــة والتي ميكن تقســـيمها إلى
عـــدة مواضيـــع أساســـية :تغذيـــة ورعايـــة الطفل
واإلعتنـــاء بـــه ،واإلهتمـــام بالذات وأفراد األســـرة
اآلخريـــن ،والتعـــ ّرف على احلاالت التي تســـتدعي
طلب املســـاعدة مـــن الطبيب.

اجلميــع علــى طريقتهــم اخلاصــة ،وفقــا ً ألســلوب احليــاة
احلالــي ،يســتعد لقــدوم املولــود اجلديــد إلــى املنــزل.

رعايـة الطفـل واإلعتنـاء به

ســنقوم يف هــذا الفصــل مبناقشــة األســئلة األكثــر
إنتشــاراً؛ علــى ســبيل املثــال ،مــا الــذي ينتظــر األســرة
التــي يدخلهــا فــرد جديــد ،مــع احلفــاظ علــى تقــدمي
القــدر املتســاوي مــن العنايــة لإلحتياجــات البدنيــة
والعاطفيــة لألســرة بأكملهــا ،واألخــذ يف اإلعتبــار مــا إذا
كانــت العائلــة مكتملــة ومــا إذا كان املولــود اجلديــد هــو
األول أو عنــد العائلــة أطفــال أخريــن.
مــن الضــروري اإلشــارة يف البدايــة بــأن األيــام األولــى مــن
احليــاة املشــتركة مــع املولــود اجلديــد تختلــف يف معظــم
احلــاالت عــن الواقــع املألــوف حيــث أن الوالديــن أو العائلة
ليســوا مه ّيئــن بشــكل كامــل جلميــع األوضــاع الناشــئة.
احلمــل والــوالدة قــد إنتهيــا ،ويتهيــأ أفــراد األســرة
للتعامــل مــع كل جديــد.
قبــل اخلــروج مــن املستشــفى مــن الضــروري حتضيــر
األشــياء األساســية :مالبــس وأحذيــة مريحــة لــأم،
حفاضــات للمولــود ،مالبــس داخليــة للمولــود ،فانيــا
أو شــاي ،مالبــس وقبعــة وجــوارب للمولــود ،غطــاء
(حســب األحــوال اجلويــة) ،كرســي ســيارة مناســب للمولــود

•البكاء  -طريقة التواصل األساسية
للبــكاء عــدة فوائــد تخدم طفلك .يحتاج املولود يف مســتهل
حياتــه إلــى والديــه يف جميــع نشــاطاته .يف هــذه املرحلــة
احلياتيــة يواصــل األطفــال بالبــكاء يف أغلــب األحيــان
وهــذا للتعبيــر عــن إحتياجاتهــم .بــكاء الطفــل الرضيــع
يختلــف بحســب إحتياجاتــه وســرعان مــا يتعلــم الوالــدان
(وخاصــة األم) معنــى كل نــوع مــن البــكاء (األكادمييــة
األمريكيــة لطــب األطفــال :بــكاء األطفــال.)2009 ،
البــكاء طريقــة للتواصــل ويجــب اإلســتجابة لــه .التفاعــل
مــع الطفــل يجــب أن يكــون متكـ ّرراً قــدر اإلمــكان ومليئـا ً
باحلــب والصبــر ويشــمل حمــل الطفــل بــن ذراعيــك،
مداعبتــه ،التحــدث إليــه ،الغنــاء لــه واللعــب معــه.
ان طريقــة رد فعــل الوالديــن جتــاه الطفــل الرضيــع يف
أيامــه األولــى تؤثــر بنســبة كبيــرة يف طريقــة تواصله فيما
بعــد وتكوينــه لصورتــه عــن نفســه ،لذلــك مــن الضــروري
أن يعيــش يف بيئــة يكــون فيهــا مرغوبـا ً ومحبوبـا ً وآمنـاً.
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عندما يبكي الطفل يكون من الضروري
ّ
التحقق من عدة أشياء
● ●احلفاضـــات ،حيـــث مـــن املعلـــوم أن األطفـــال ال
يحبـــون احلفاضـــات املبلّلـــة.
● ●إذا كان الطفـــل الرضيـــع جائعاً؛ عادة ما ُيخ َّيل إلى
األمهـــات يف أيـــام الرضاعـــة األولى بـــأن حياتهن
كلها تتمحور حـــول تغذيته.
● ●التأكـــد مـــن مالبـــس الطفـــل الرضيـــع؛ إذا كان
كل شـــيء يف محلّـــه ،قـــص امللصقـــات مـــن علـــى
املالبـــس ،والتحقّـــق مـــن أن املالبس تتناســـب مع
درجـــة احلـــرارة يف املنـــزل.
التنبه للضجيج أو النشاط الزائد يف املكان.
● ● ّ
● ●التحقّـــق مـــن إحتمـــال وجـــود ألم يف بطـــن الطفل
ويف هـــذه احلالة يلـــزم تدليك بطـــن الطفل بلطف
بإجتـــاه دائري.
● ●إذا كان الطفـــل الرضيـــع يشـــعر بالنعـــاس يجـــب
محاولـــة تنوميـــه.
● ●التحقـــق مـــا إذا كان الطفل قد قضـــى وقتا ً طويالً
يف نفـــس الوضـــع أو إذا تُرك وحيـــداً لفترة طويلة،
ويف هـــذه احلالـــة ســـيحتاج إلـــى تغييـــر وضعـــه
واللعـــب معه.
عنــد التفاعــل مــع بــكاء الطفــل حــاول أن تســتجيب أوالً
لألشــياء التــي تزعجــه بالقــدر األكبــر.

يف حال كان طفلك جائع ًا ،يشعر بالبرودة أو قد إمتألت
حفاضته ،قم بتدفئته أوالً ،غ ّير احل ّفاضة ثم أطعمه.
عندما يشعر بالدفء ،وتكون حفاضته ناشفة وال
يشعر باجلوع ولكنه ما زال ال يتوقف عن البكاء ،حاول
تطبق الوسائل املوصى بها وتختار األفضل واألكثر
أن ّ
تأثير ًا من بينها:
1.1إمساك الطفل بني ذراعيك.
2.2مداعبة الطفل وأرجحته بشكل خفيف.
3.3الغناء له أو التحدث إليه.
4.4املوسيقى الهادئة.
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5.5اخلروج بالطفل إلى اخلارج (جولة بعربة األطفال
أو رحلة بالسيارة مع ضرورة تأمينه بالشكل
املناسب داخل كرسي األطفال يف السيارة).
6.6األصوات والنبرات اإليقاعية.
7.7احلمام الدافئ (يحبه معظم األطفال الرضع ولكن
ليس جميعهم) األكادميية األمريكية لطب األطفال
بكاء األطفال.٢٠٠٩ ،
يف وقــت معــن مــن النهــار ،وقــت املغيــب ُيثــار األطفــال
الرضــع ويبكــون كثيــراً .يف هــذه احلالــة ،املهــم أن
يحافــظ الوالــدان علــى هدوئهــم ويحاولــوا تهدئــة
الطفــل بعبــارة «شششــش ،»..أو بإطــاق أصــوات معينــة
تذكرهــم باأليــام التــي قضوهــا يف رحــم األم  -صــوت
مجفــف الشــعر ،صــوت امليــاه املتدفقــة ،صــوت املكنســة
الكهربائيــة والغســالة ،موســيقى لألطفــال .إن أفضــل
طريقــة لتهدئــة طفلــك هــو بقــاءك يف حالــة الهــدوء
وضبــط النفــس.
ان ســماع بــكاء الطفــل الــذي ال ميكــن تهدئتــه ميكــن
أن يكــون مثيــراً لإلحبــاط والقلــق واإلنفعــال ،لكــن
اإلستســام لذلــك يــؤدي فقــط إلــى املزيــد مــن البــكاء.
إن ذلــك ال يعنــي بتات ـا ً أنكــم األم أو األب ســيئون او أن
طفلكــم ال يحبكــم.
بغــض النظــر عــن مســتوى الغضــب والعصبيــة التــي
تشــعرون بهــا ،ال ته ـ ّزوا طفلــك بتات ـا ً أبــداً .فه ـ ّز الطفــل
الرضيــع ميكــن أن يــؤدي إلــى إرجتــاج الدمــاغ ممــا قــد
يــؤدي إلــى تلــف الدمــاغ والعمــى وصــوالً إلــى املــوت .إذا
بشــدة وال يهــدأ بالرغــم مــن كل مــا
كان طفلــك يبكــي
ّ
تفعلــه ،فمــن املمكــن أن يكــون مريضــاً.
•ميكنــك قــراءة املزيــد عــن هــذا املوضــوع يف الفصــل
الســابع حتــت عنــوان وضــع احلــدود للطفــل.
يعانــي بعــض األطفــال مــن املغــص ( -التقلّصــات)؛ إال
يتطــور
أ َّن هــذا ال يشــكل خطراًعلــى صحتهــم ،وهــو
ُّ

كغيــره مــن األطفــال .ومــن املمكــن أن يســتمر بكاؤهــم
دون توقــف وبصــوت عالــي وغاضــب جــداً لعــدة ســاعات.
عــادة مــا يبــدأ املغــص بعــد األســبوع الثانــي مــن حيــاة
الطفــل ويشــكل مصــدراً كبيــراً للتوتــر ويبــدو لكــم بأنه لن
يتوقــف أبــداً ،ولكــن ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه عــادة مــا
يتوقــف بعــد الشــهر الثالــث مــن عمــر الطفــل الرضيــع.
ال يوجد عالج من شأنه أن يحل هذه املشكلة نهائيا ً
ولكن من أجل التخفيف من األعراض ينصح بإستخدام
نظام غذائي معني من قبل األم إذا كانت ترضع الطفل
(ويتضمن جتنب األطعمة التي تتسبب بالغازات،
املشروبات الغازية ،القهوة وإستهالك منتجات التبغ) أو
إستخدام احلليب اإلصطناعي املناسب لألطفال الذين
ال يرضعون رضاعة طبيعية.
عمــا يجــب القيــام بــه
يفضــل ســؤال طبيــب األطفــال ّ
ومتــى ،لكــي نخفــف مــن مصاعــب املغــص .يف كثيــر مــن
األحيــان وبعــد البــكاء الــذي إســتمر لســاعات عديــدة
جتــد األم نفســها متو ّتــرة ومنهكــة فيكــون مــن الضــروري
أن يقــوم شــخص آخــر مبســاعدتها بأخــذ الطفــل بــن
ذراعيــه حتــى تنــال قســطا ً مــن الراحــة.
•ميكنــك قــراءة املزيــد عــن هــذا املوضــوع يف الفصــل
العاشــر حتــت عنــوان صحــة الطفــل.
كل األطفــال يبكــون ،غالبــا ً بــدون ســبب «حقيقــي».
جميــع األطفــال حديثــي الــوالدة ،يبكــون ملــدة تتــراوح مــا
بــن ســاعة واحــدة إلــى أربــع ســاعات يف اليــوم .وبالتالــي
عليكــم أن تعرفــوا أنكــم لســتم قادريــن علــى الــرد علــى
كل بــكاء للطفــل.
النوم
يحتــاج الطفــل يف األيــام األولــى مــن حياتــه إلــى الكثيــر
مــن ســاعات النــوم ،ويكــون يف املتوســط مســتيقظا ً ملــدة
 5-4ســاعات يف اليــوم .هــذا ال يعنــي أن الطفــل ينــام
بشــكل متواصــل ودون إنقطــاع وهــذا ألن لديــه حاجــة
ماســة للغــذاء ،فغالبـا ً مــا يســتيقظ كل ســاعة أو ســاعتني

لتنــاول الغــذاء ،واألطفــال الذيــن يرضعــون رضاعــة
طبيعيــة ،يرضعــون بــن فتــرات زمنيــة أقصــر .جنــد
فروقــات عنــد األطفــال يف اإلحتيــاج إلــى النــوم ،بعضهــم
يحتــاج إلــى فتــرات نــوم أطــول وأكثــر تكــراراً وبعضهــم
اآلخــر يحتــاج لفتــرات أقصــر وأقــل تكــراراً.
ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه يجــب عــدم إيقــاظ الطفــل
إذا كان ينــام لفتــرة أطــول مــن التــي يتوقعهــا الوالــدان.
مــن الهــام جــدا يف هــذه الفتــرة اإلنتبــاه إلــى النصائــح
اخلاصــة بالنــوم اآلمــنُ .ينصــح بــأن يتقيــد الوالــدان
وكل مــن يتولــى رعايــة الطفــل بالنصائــح التــي حتــد مــن
مخاطــر املــوت املفاجــيء يف الســرير:
● ●أن ينام الطفل يف سرير لألطفال الرضع.
● ●أن ينـــام علـــى ظهـــره (ال تضـــع طفلـــك ينـــام على
بطنـــه لتجنّـــب اإلختناق).
● ●عدم وضع األلعاب والوســـائد داخل الســـرير ،وأي
نوع من أنواع احلمايات حول ســـياج الســـرير.
● ●بالنســـبة لألطفـــال الذيـــن يتناولـــون احلليـــب
اإلصطناعـــي يجـــب مراعـــاة عـــدم تـــرك قنّينـــة
احلليـــب داخـــل الســـرير مـــع الطفـــل.
● ●عدم تعليق أي شـــيء على ســـرير الطفل بواســـطة
األربطة والسالسل.
● ●النـــوم مع الطفـــل يف نفس الغرفـــة وليس يف نفس
الســـرير ،على األقل يف فترة األشـــهر الستة األولى
وحتى العام األول.
● ●عـــدم التدخـــن بالقرب مـــن الطفـــل( .األكادميية
األمريكيـــة لطب األطفـــال.)٢٠١٦ ،
ُيستحســن التقليــل مــن حـ ّـدة النشــاط قبــل النــوم حتــى
يهــدأ الطفــل وميكــن اإلســتعانة بغنــاء أغنيــة مع ّينــة حتــى
يكتســب الطفــل الروتــن ويعلــم أ َّن موعــد النــوم قــد حان.
للحفاظ على صحة مثالية يحتاج األطفال إلى النوم املنتظم:
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يف هــذا اخلصــوص تقتــرح األكادمييــة األمريكيــة لطــب
األطفــال املعاييــر التاليــة لعــدد ســاعات النــوم:

عنــد احلاجــة ،مــن املمكــن اإلســتعانة باملمرضــة الزائــرة
لتعليــم الوالديــن طريقــة حتميــم الطفــل الرضيــع.

● ●يحتـــاج األطفال الرضع من عمر  ٤إلى  ١٢شـــهراً
إلـــى النـــوم املنتظم من  ١٢إلى  ١٦ســـاعة يف اليوم
(مبـــا فيها القيلولة).

● ●ال ُينصـــح بإســـتحمام الطفـــل يف احلـــوض قبـــل
ســـقوط الســـ ّرة أو متاثل اجلرح الناجت عن الطهور
(اخلتـــان) للشـــفاء .ولكـــن يف هذه احلـــاالت ،مهم
جـــداً تنظيـــف أجزاء اجلســـم التي تتّســـخ بشـــكل
متك ّرر مثل الوجه ،الرقبـــة ،األيدي واملؤخّرة وذلك
باألســـفنجة أو الشـــاش أو قطعـــة مـــن القطن .ال
ينصـــح بإســـتخدام املناديل املبلّلـــة (.)wet wipes
مبـــا أن قبضـــة الطفل عـــادة تكـــون مضمومة ،من
كمية
املهم فتحهـــا بلطف وتنظيفها (حيـــث تتجمع ّ
كبيـــرة من األوســـاخ يف هـــذه املنطقـــة) .يف الفترة
الســـ ّرة ،األنف
الالحقـــة يجـــب اإلهتمـــام بتنظيف ُ
واملنطقـــة خلـــف األذنني (ميكن أن تقـــوم املمرضة
الزائـــرة بتوضيـــح طريقة فعـــل هذا).

● ●يحتـــاج األطفـــال مـــن عمر ســـنة إلى ســـنتني إلى
النـــوم املنتظـــم مـــن  ١٢إلـــى  ١٦ســـاعة يف اليـــوم
(مبا فيها القيلولة).
● ●يحتـــاج األطفـــال مـــن عمـــر  ٣إلى  ٥ســـنوات إلى
النـــوم املنتظـــم مـــن  ١٠إلـــى  ١٣ســـاعة يف اليـــوم
(مبـــا فيها القيلولـــة) (األكادمييـــة األمريكية لطب
األطفـــال.)٢٠١٦ ،
•ميكنــك قــراءة املزيــد عــن هــذا املوضــوع يف الفصــل
اخلامــس حتــت عنــوان :اإلســتقاللية والفصــل
العاشــر حتــت عنــوان :الســامة.
اإلستحمام والنظافة
كل شــئ حــول الطفــل يجــب أن يكــون نظيفــا ً وأي
شــخص يتّصــل بــه ينبغــي أن يحافــظ علــى درجــة عاليــة
مــن النظافــة وذلــك لتجنّــب اإلصابــة مبختلــف أنــواع
األمــراض املعديــة .نظافــة املــكان ،والفــراش ،ومالبــس
الطفــل ،واأليــدي التــي ُيط َعــم أو ُيدا َعــب بهــا الطفــل أمــر
ضــروري يف هــذه الفتــرة ،وال بـ ّـد من توخّي احلذر خاصة
لألمهــات اللواتــي ولــدن أطفالهــن والدة قيصريــة .يجــب
إيــاء إهتمــام خــاص لنظافــة أيــدي األخــوة واألخــوات
األكبــر سـ ّنا ً (وخاصــة إذا كان األطفــال األكبــر سـ ّنا ً هــم
يف املرحلــة العمريــة مــا قبــل املدرســة).
ال ُيشــترط أن يســتح ّم الطفــل يف هــذه املرحلــة العمريــة
يحبــون
يوميـاً ،وخاصــة أل ّن حديثــي الــوالدة يف البدايــة ال ّ
اإلســتحمام وال يحبــون الشــعور بالبــرد ،والوالــدان أو
األشــخاص الذيــن ينبغــي عليهــم حتميــم الطفــل يشــيرون
إلــى أن هــذا األمــر مرهــق يف املــرات األولــىُ .ينصــح
بإســتخدام األســفنجة لتحميــم الطفــل كوســيلة لتجــاوز
خــوف الطفــل مــن اإلســتحمام.
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عند البدء باإلستحمام يف احلوض من الضروري
إتخاد جميع تدابير السالمة واإللتزام بنصائح معينة:
● ●حتضير جميع املستلزمات قبل البدء باإلستحمام،
تدفئـــة الغرفـــة ،إغالق األبـــواب والنوافـــذ لتفادي
ت ّيار الهواء.
● ●عـــدم تـــرك الطفل يف حـــوض اإلســـتحمام لوحده
ولو لثانيـــة واحدة.
● ●بالنســـبة لإلنـــاث يتـــم غســـل اجلـــزء األســـفل من
اجلســـم من األمام إلى اخللف وبالنســـبة لألطفال
طهـــروا يجـــب عـــدم ســـحب
الذكـــور الذيـــن لـــم ُي َّ
اجللـــد إلـــى اخللف ألن هـــذا يســـبب األلم.
● ●يجب أن تكون املواد املســـتخدمة يف حتميم الطفل
مالئمـــة لـــه وكافية إلســـتخدامها مرتـــن أو ثالث
مرات أسبوعياً.
● ●يف حالـــة عـــدم وجود مـــواد اإلســـتحمام يف البيت
حتسســـي
أو يف حالـــة وجـــود شـــك مـــن ر ّد فعـــل ّ
جللـــد الطفـــل من مـــواد اإلســـتحمام ،يجب تقدمي
املشـــورة إلـــى الوالديـــن عـــن البدائـــل املتوفّـــرة
(.)Eisenberg, Murkoff, Hathaway, 1996

● ●جميـــع أوقـــات اليـــوم مناســـبة لإلســـتحمام،
ولكـــن ينصح بتحميـــم األطفال الرضـــع يف أوقات
مســـاء قبـــل النـــوم ،وميكـــن إســـتخدام
متقاربـــة
ً
اإلســـتحمام كوســـيلة لتهدئـــة الطفـــل الـــذي يبكي
لفتـــرات طويلة.

تغذية الطفل
يف الشــهور الســتة األولــى ينبغــي أن يقتصــر غــذاء الطفل
علــى الرضاعــة الطبيعيــة اخلالصــة .يف هــذه املرحلــة
العمريــة ينبغــي أن يرضــع الطفــل كل ســاعتني إلــى ثــاث
ســاعات ،أو عنــد احلاجــة.
توصــي منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســف بالرضاعــة
الطبيعيــة اخلالصــة ملــا لهــا مــن فوائــد كثيــرة ،منهــا يف
صحــة كل مــن األم والطفــل.
املقــام األول حمايــة ّ
مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أنــه خــال األيــام األولــى بعد
الــوالدة يفقــد جميــع املواليــد نســبة معينــة مــن أوزانهــم،
ال ينبغــي أن يثيــر هــذا قلــق الوالديــن ،حيــث يعــود وزن
الطفــل إلــى ســابقه عنــد الــوالدة خــال أســبوعني تقريبا،
ومــن ثــم يبــدأ باإلزديــاد.
•بإمكانــك احلصــول علــى املعلومــات الوافيــة عــن
الرضاعــة وتغذيــة الطفــل باحلليــب املعدل يف الفصل
الثامــن حتــت عنــوان تغذيــة الطفــل.
التنظيم الذاتي
يف األيــام األولــى مــن حيــاة الطفــل ،تكــون حيــاة األم
موجهــة يف الغالــب نحــو تلبيــة جميــع إحتياجــات الطفــل،
وهــذا ينطبــق علــى جميــع األمهــات .إال أن هــذا ال يعنــي
أن تتو ّقــف األم عــن اإلهتمــام بصحتهــا ،بــل علــى العكــس
مــن ذلــك ،فمــن الضــروري يف هــذه الفتــرة أن تعتنــي األم
بنفســها بالرغــم مــن الشــعور بالتعــب ،وإنعــدام النظــام،
وأحيانــا احلــزن بعــد الــوالدة بســبب ثقــل اإللتزامــات
واألعبــاء جتــاه املولــود اجلديــد والتــي ال ميكــن جتنّبهــا.
ومــن الضــروري التأكيــد بإســتمرار بــأن رعايــة الطفــل
املولــود مــا هــي إال البدايــة وهــو ســيحتاج إلــى رعايــة
والدتــه لســنني طويلــة قادمــة .تنصــح جميــع األمهــات
بضــرورة إيجــاد مــن يســاعدهن وخاصــة يف األيــام األولى
علــى األقــل ،يف القيــام باألعمــال املنزليــة وكذلــك إيجــاد
مــن يســاعدهن يف احلصــول علــى الدعــم والنصائــح يف
تغذيــة ورعايــة الطفــل.

يجــب إيــاء إهتمــام خــاص للســيدات مــن حيــث تقــدمي
املشــورة بشــأن العنايــة بالثــدي إذا مــا كانــت األم مرضعــة
أم ال ،باإلضافــة إلــى العنايــة باجلــروح والغــرز (جــروح
الــوالدة الطبيعيــة أو القيصريــة).
ينبغــي تشــجيع األمهــات علــى تنــاول قســط مــن الراحــة
والنــوم كلمــا كان ذلــك متاحـاً ،وتنــاول الطعــام الصحــي،
والتحــدث إلــى شــخص قريــب عــن مواضيــع متنوعــة
ّ
والتــي ال ترتبــط فقــط بالطفــل.
● ●يف كثيـــر مـــن األحيان تشـــعر املـــرأة باحلـــزن بعد
أشـــد إذا كانـــت هنـــاك أعراض
الـــوالدة ،ويكـــون
ّ
مشـــابهة قبـــل وأثنـــاء احلمـــل .أحيانـــا تغضـــب
األمهـــات حتـــى مـــن أطفالهـــن الرضـــع وتراودهن
أفـــكار مختلفـــة غيـــر مناســـبة .من املهـــم أن من ّيز
بـــن احلـــزن بعـــد الـــوالدة (ما يعـــرف بــــ «البيبي
بلـــوز» “ )baby bluesوإكتئـــاب مـــا بعـــد الـــوالدة.
احلــزن طبيعــي وعــادة مــا يظهــر يف األســبوع األول
مــن الــوالدة ،بينمــا اإلكتئــاب بعــد الــوالدة هــو مشــكلة
تظهــر فيمــا بعــد وحتتــاج بالضــرورة إلــى عنايــة طبيــة.
يف كلتــا احلالتــن يجــب أن نقـ ّر مبــا يحــدث ونبحــث عــن
املســاعدة .يف بعــض املجتمعــات ســابقا ً كانــت الســيدات
تبقــى يف املستشــفى ملــدة أســبوع بعــد الــوالدة وتبـ ّـن أنهـ ّن
يف هــذه الفتــرة عــاد ًة مــا ك ـ ّن يظهــرن احلــزن ويتعاملــن
معــه بشــكل جماعــي ،ومــن الناحيــة األخــرى كانــت هــذه
فتــرة كافيــة لترتــاح فيهــا الســيدة مــن الــوالدة وتبــدأ
بالرضاعــة الطبيعيــة وتتعلّــم تقنيتهــا.
•إقــرأ املزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا املوضــوع
يف الفصل احلادي عشر حتت عنوان:
مواجهة األزمات العاطفية
يجــب التوجــه إلــى الطبيــب ،القابلــة القانونيــة أو
املمرضــة الزائــرة يف احلــاالت التاليــة:
● ●شعور األم بحرقان عند التبول.
● ●وجود نزيف مهبلي زائد مشابه لنزيف احليض.
● ●وجود إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة.
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● ●الشعور بالضعف والدوخة.
● ●يف حال ظهور تورُّم ،ألم أو إحمرار يف الثدي.
● ●إذا كانـــت األم تعانـــي مـــن
احلمـــى أو اإلرجتـــاف
َّ
(اإلرتعـــاش).
اإلهتمام بب�اقي أفراد األسرة
بقــدوم الطفــل حديــث الــوالدة إلــى املنــزل يتغ ّيــر منــط
حيــاة األســرة إلــى حــد كبيــر .إذا كان املولــود هــو
حــد
الطفــل األول تتغ َّيــر العالقــات بــن الزوجــن إلــى ٍّ
كبيــر .فلــم يعــد الــزوج هــو الشــخص الرئيســي يف حيــاة
زوجتــه وعليــه أن يتعلّــم كيف ّيــة تقاســم وتشــارك مشــاعر
وإهتمامــات زوجتــه.
والتحديــات يعتمــد إلــى حـ ّـد كبيــر
جتــاوز هــذه التغيــرات
ّ
علــى العالقــة بــن الزوجــن مــا قبــل احلمــل والــوالدة.
التحديــات التــي تواجــه الزوجــن تتمثــل يف
ومــن أهــم
ّ
العالقــة اجلديــدة الناشــئة بينهمــا والتــي تتّســم بالغيــرة
مــن عالقــة األم واملولــود ،فنجــده يتهـ ّرب مــن اإلقامــة يف
البيــت بســبب بــكاء املولــود أو موقــف زوجتــه كأم ،تختفــي
احلميميــة ،إضافــة إلــى النمــط والتوجــه املجتمعــي الــذي
ينظــر إلــى أن املولــود هــو شــأن األم حصــراً ،ممــا يو ّلــد
حتمــل بعضهمــا
نوعــا ً مــن الغيــرة أو العــداء وعــدم ّ
البعــض ،ومــا شــابه.
ملواجهــة هــذا التحــدي ُينصــح الزوجــان بــأن يجــدا مــا
أمكــن مــن الوقــت ولــو فتــرات وجيــزة ،يقضونــه معــا ً
مبفردهــم أو القيــام مع ـا ً بنشــاطات إعتــادوا أن يقومــوا
بهــا قبــل قــدوم املولــود اجلديــد ممــا ميكنهــم مــن
الراحــة واإلســترخاء والتحـ ّـدث بإنفتــاح ومــن دون تبــادل
وتقبــل التشــارك باإلعتنــاء بطفلهــم املشــترك
اإلتهامــاتّ ،
وتفهــم إحتياجاتهــم املشــتركة.
ّ
يف حال وجود أطفال آخرين يف األسرة يجب اإلستعداد
جديــة إلســتقبال الطفــل القــادم اجلديــد،
بشــكل أكثــر ّ
ألن األطفــال األكبــر س ـ ّنا ً يف كثيــر مــن األحيــان يبــدون
موقفــا ســلب ّيا ً جتــاه املولــود اجلديــد .وهــذا األمــر ميكــن
أن يكــون مفهوم ـا ً بســبب حقيقــة أن البالغــن يتفاعلــون
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مــع املولــود الصغيــر بطريقــة ونبــرة مختلفــة وعندمــا
يتح ـ ّول الطفــل الصغيــر فجــأة إلــى «طفــل كبيــر!» عليــه
ويتقبــل الطفــل اجلديــد ،ويصبــح وقــت
أن يكــون ناضجـا ً
ّ
األم وصبرهــا أقــل بكثيــر جتــاه الطفــل األكبــر ،عندهــا
يرغــب الطفــل األكبــر بالرضاعــة ويبــدأ بالتصــرف كطفــل
صغيــر ،وقــد يــؤذي املولــود اجلديــد ومــا شــابه.
مــن املهــم للغايــة اإلهتمــام بالطفــل األكبــر ســ ّنا ً مــن
خــال قضــاء بعــض الوقــت علــى إنفــراد معــه ،ومواصلــة
ممارســة نشــاط أو نشــاطني مشــتركني كان يتمتَّــع
بهمــا قبــل قــدوم املولــود اجلديــد ،وكذلــك إشــعاره بأنــه
محبــوب عنــد والديــه مــع إبــداء اللطــف والصبــر جتاهــه.
ومن املمكن السماح للطفل األكبر س ّنا ً بأن يساعد يف
اإلعتناء باملولود اجلديد ،يغنّي أو يروي له القصص بينما
ترتسم اإلبتسامة على وجه األم وتنظر له بفخر وإعتزاز.
ينصــح بــأن يقــوم األب أو شــخص آخــر مــن األســرة
باإلهتمــام باملولــود يف الفتــرة مــا بــن وجبــات الرضاعــة
حتى تتمكن األم من تكريس اإلهتمام ألطفالها اآلخرين،
وكلمــا أمكــن ،أن يقــوم الوالــدان بقضــاء الوقت مع طفلهم
أو أطفالهــم اآلخريــن خــال فتــرات نــوم املولــود اجلديد.
()Eisenberg, Murkoff, Hathaway,1996

* ميكنــك قــراءة املزيــد عــن هــذا املوضــوع يف الفصــل
الســادس حتــت عنــوان :دور أفــراد األســرة األب  -األخ
 -األخــت  -األصدقــاء.

َّ
الحاالت اليت نت ِصل فيها بالطبيب؟
يتم التو ُّجه إلى الطبيب بدون تأخير يف احلاالت التالية:
● ●إصفرار لون بشرة الطفل.
● ●لون بشرة الطفل شاحب أو أزرق ،أو إزرقاق لون الوجه خالل تناول الطعام.
● ●إرتفاع درجة حرارة الطفل فوق الـ  ºC 38درجة مئوية.
● ●ظهور إحمرار أو قيح يف منطقة الس ّرة؛
● ●تورّم ،إحمرار وقيح يف منطقة الثدي.
● ●تع ّرق الطفل حتى يف األجواء غير احلارة أو كلما تناول طعامه.
● ●الطفل يف حالة خمول ،شاحب وهادئ ،غير مستيقظ وال ينظر حوله.
● ●إحمرار أو جفاف وتورّم يف العينني ،أو إذا كان هناك إفرازات يف العينني.
● ●ظهور رائحة كريهة للغاية يف منطقة األذن.
● ●ظهور طفح جلدي شديد يف وجه وجسم الطفل.
● ●يف حال وجود إسهال.
● ●الطفل ال يبلّل  6حفاضات يف الـ  24ساعة.
* ميكنــك قــراءة املزيــد عــن هــذا املوضــوع يف الفصــل الســادس حتــت عنــوان :دور أفــراد األســرة األب  -األخ  -األخــت -
األصدقــاء.
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الفصل الثاني
ُّ
خارطـــة التطـــور من الـــوالدة وحىت

ســـن الثالث سنوات

ّ
ُّ
مؤشرات التطور النموذجي
ُّ
•نمو وتطور الطفل في مجاالت
ُّ
التطور الخمسة
بتتبــع تطـ ُّـور
خارطــة التطـ ُّـور هــي مخطــط مســار يســمح ُّ
الطفــل .يشــير املســار إلــى مــا ينبغــي أن يتمكّــن الطفــل
مــن القيــام بــه شــهراً تلــو اآلخــر وســنة تلــو األخــرى.
تذكــروا أن كل طفــل مختلــف عــن غيــره ويأتــى مــن بيئــة
عائليــة مختلفــة ،ويحمــل عوامــل وراثيــة مختلفــة .لــذا،
مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك فروقــات فرديــة بــن طفــل
وآخــر يف نفــس العائلــة.
مــن الصعــب التحديــد بدقــة متــى ســيتعلم الطفــل مهــارة
معينــة ،ولكــن مــن األهميــة مبــكان تتبــع املؤشــرات
األساســية لتطـ ُّـوره .بصفتــك أحــد الوالديــن ،تقــع علــى
عاتقــك املســؤولية واإلِلتــزام بتنشــئة طفلــك يف بيئــة
آمنــة ومح ّفــزة محاطـا ً باحلــب ،مــن أجــل تهيئــة الظــروف
والتطــور.
ألفضــل بدايــة للنمــو
ُّ
أول شــيء يجــب علــى كل والــد أن يفهمــه ويحترمــه هــو
أن الطفــل كيــان مســتقل قائــم بذاتــه يتطـ ُّـور يف خمســة
مجــاالت تطـ ُّـور أساســية وأنــه مــن الضــروري حتفيزهــا
جميعهــا وبشــكل شــامل ومتكامــل.
مجــاالت التطـ ُّـور اخلمســة التــي مــن خاللهــا تتــم متابعــة
التطــور اإلجتماعــي العاطفــي،
تطــور الطفــل هــي:
ُّ
ُّ
التطــور
التطــور املعــريف اإلدراكــي،
الكالم/التواصــل،
ُّ
ُّ
احلركــي (املهــارات احلركيــة الكبــرى والدقيقــة)،
التنظيــم الذاتــي والرعايــة الذاتيــة.
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ُّ
•التطور الحركي
والتطــور
ينطــوي علــى إتقــان احلركــة والتــوازن
ُّ
التدريجــي للقــدرة علــى إســتخدام العضــات الكبيــرة يف
اجلســم (الالزمــة للركــض ،والقفــز وصعــود الســالم) أي
تطـ ُّـور املهــارات احلركيــة الكبــرى وهــذا باإلضافــة إلــى
العضــات الصغيــرة (الالزمــة لرفــع األجســام الصغيــرة،
وحتريــك األلعــاب ،أو اإلمســاك بأقــام الرصــاص) أي
تطـ ُّـور مهــارات احلركــة الدقيقــة.
ُّ
•التطور اإلجتماعي العاطفي

ويتضمــن القــدرة علــى إقامــة العالقــات مــع اآلخريــن
واحلفــاظ عليهــا وفهــم العواطــف.
يبــدأ األطفــال بالتعــاون مــع أقرانهــم ويتعلّمــون كيفيــة
إكتســاب األصدقــاء ،املشــاركة يف األلعــاب اجلماعيــة،
إظهــار التعاطــف جتــاه اآلخريــن ،التعــاون وفهــم معنــى
إنتظــار دوره أو مــا هــو مقبــول مجتمعي ـا ً ومــا هــو غيــر
مقبــول .يقــوم األطفــال بتطويــر الثقــة يف النفــس ،إحترام
الــذات والســيطرة العاطفيــة.
ُّ
•التطور المعرفي
ميثــل القــدرة املتزايــدة علــى التعلّــم والتفكيــر املتصاعــد
مــن البســيط إلــى األكثــر تعقيــداً يف مختلــف املواقــف
احلياتيــة .يف الســنني املبكّــرة األولــى يطــ ّور األطفــال
فضولهــم وحــب اإلســتطالع ويتعلمــون األســئلة مثــل:
«ملــاذا؟»« ،متــى؟» و«كيــف؟».
خــال الطفولــة املبكّــرة يتعلّــم األطفــال تصنيــف األشــياء
وتطــوروا تــزداد
حســب احلجــم واللــون وكلّمــا كبــروا
ُّ
الفتــرة الزمنيــة إلنتباههــم ،ويتعلّمــوا التركيــز علــى املهــام
واحللــول (حــل املشــكالت) ،ويتعرفــوا علــى األلــوان
واألرقــام وقــراءة احلــروف.

•الكالم والتواصل
تطــور القــدرة علــى فهــم احلديــث والــكالم
ويتضمــن
ُّ
بغــرض التعبيــر عــن اإلحتياجــات ،األفــكار واملشــاعر.
ميــ ّر األطفــال مبراحــل ،مــن مرحلــة «مغاغــاة» حتــى
النطــق بكلمــة واحــدة أو كلمتــن وصــوالً إلــى التعبيــر
بجمــل كاملــة .يتعلّــم الطفــل كيــف يصــف األحــداث،
يتحـ ّـدث عــن املاضــي ،احلاضــر واملســتقبل ،ويشــارك يف
األحاديــث ،ويطـ ّور كذلــك حــب اإلســتماع إلــى القصــص
ويســتمتع بــأن تقــرأ لــه الكتــب.
ُّ
•مهارات التكيف  -التنظيم الذاتي/
الرعاية الذاتي�ة
تتضمــن تطويــر مهــارات تك ّيــف الطفــل مــع املحيــط
َّ
والتك ّيــف مــع الروتــن اليومــي .القــدرة علــى إرتــداء
املالبــس ،وتنــاول الطعام ،واإلســتحمام ،وغســل األســنان،
وروتــن إســتخدام املرحــاض بــدون مســاعدة .يتعلَّــم
األطفــال كذلــك تنــاول الطعــام بــدون مســاعدة الغيــر،
املســاعدة يف ترتيــب ألعابهــم وكتبهــم ،وإتبــاع إجــراءات
روتينيــة بســيطة ،مثــل موعــد الذهــاب إلــى الفــراش
واللعــب وتنــاول الوجبــات.

قم بقضاء أوقات ذات فائدة مع طفلك وحفِّز من َّوه
وتطوره من خالل اللعب .إقرأ عن مراحل التنشئة التي
ُّ
وتتطور فيها مهارات معينة .تعلّم كيف
يجب أن تظهر
ُّ
ميكنك أنت «كمعلم» طفلك األول واملرافق له مدى احلياة
وتطوره األمثل.
أن تدعم بشكل أفضل منوه
ُّ
علِّمــه اإلســتقالل وكيفيــة إرتــداء مالبســه مبفــرده ،وكيف
يتنــاول طعامــه ،ويحافــظ علــى نظافتــه وترتيبــه .عندمــا
تقــوم بالطبــخ أو إصــاح بعــض األشــياء يف املنــزل إمنحــه
املخصصــة لإلســتعمال
الفرصــة لكــي يلعــب باألشــياء
َّ
اليومــي ويقــوم بتقليــدك.
إلعبــوا لعبــة األســاتذة أو األطبــاء أو املــدرس أو م ِّثــل أنــك
مــن شــخصيات الكتــب املصــورة والكتــب التــي تقرأهــا
لــه قبــل النــوم .إحملــه ليشــعر باألمــان والــدفء بــن
ذراعيــك .إلعــب معــه لعبــة «الرافعــات» وإجعلــه وأنــت
متســك بقدميــه يتعلَّــم ج ـ ّر ألعابــه بطريقــة مســل ّية.

بإمكانك فعل ما هو أكثر من ذلك بكثير...
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المرحلة العمرية:

3-0

● ●إلعبوا مع طفلكم بعد تلبية جميع إحتياجاته
األساسية األخرى ،أي عندما يكون قد نال قسطا ً
كافيا ً من النوم ،تناول وجبته ومت التغيير له.

أشهر

ماذا يحدث عندما يكـــون الطفل في
المرحلة العمرية من  0إلى  3أشـــهر

ُّ
ما هي مؤشرات التطور النموذجي
لهذه المرحلة

يف هذه املرحلة العمرية يبدأ الطفل باإلستجابة
لألصوات الصاخبة ،يدير رأسه باجتاه الصوت ،يناغي،
يبدأ برفع رأسه عندما ينام على بطنه ،يكشف عن يديه
ويحركها نحو فمه .يبدأ بالتعبير عن إحتياجاته بالبكاء
كأول شكل من أشكال التواصل (اجلوع ،العطش ،التعب،
واحلاجة إلى اإلتصال اجلسدي).
عندما تضع إصبعك يف يد الطفل يضغط عليه وميسك
به؛ عند سحبه من كلتا يديه لتغيير وضعه من اإلستلقاء
إلى اجللوس فإن رأسه «ال يتدلَّى» وال يالمس ظهره؛
ضمه بني ذراعيك؛ يتك َّيف
إذا كان مضطربا ً يهدأ عند ِّ
مع حضنك عند حمله  -يلتصق بك؛ يدير رأسه يف كال
اإلجتاهني أثناء اإلستلقاء على الظهر.
ما الـــذي يمكنـــك القيام بـــه لتحفيز
ُّ
تطـــور طفلك؟

توجيهات عامة:
● ●األنشطة متثل نوعا ً من األلعاب وهي أفضل الطرق
املؤ ّدية إلى النجاح.
● ●يقضي الطفل حديث الوالدة معظم أوقاته يف النوم
والغذاء ،ولكنه يحب وينبغي أن يتم حتفيزه ليتع َّرف على
البشر ،اجلماد ،الظواهر واألحداث يف الوسط املحيط.
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حتدثوا إليه وإلعبـــوا معه أثناء حتضير
● ●إحتضنـــوهّ ،
الطعام وإطعامه وإلباســـه وحتميمه.
● ●وفّـــروا الكثيـــر مـــن اإلتصـــال اجلســـدي للطفـــل
والتحفيـــز عـــن طريـــق اللمـــس.
● ●أظهروا ســـروركم وابتســـموا عندمـــا يصدر الطفل
أصواتـــاً ،قومـــوا باإلســـتجابة لـــه كي يعـــرف أنكم
قد ســـمعتموه.
● ●إقتربوا من وجه الطفل وناغوه .حتدثوا بإســـتمرار
مـــع طفلكم يف كل وقت وأحيطوه بإهتمام كبير.
● ●إســـتفيدوا مـــن اللحظـــات التي يكـــون الطفل فيها
مســـروراً ويكـــون بإمكانكم املحافظة علـــى إنتباهه.
● ●قومـــوا بتهيئـــة بيئـــة آمنة ومحفَّـــزة لطفلكـــم منذ
اليـــوم األول.
النشـــاطات المقترحـــة لألطفال من

الـــوالدة إلى ثالثة أشـــهر

مترين «تامي تامي»  -متارين على البطن
مــن املهــم أن يوضــع الطفــل علــى بطنــه منــذ اليــوم األول.
هــذا يح ّفــز املهــارات احلرك ّيــة الدقيقــة والكبــرى ،ويعلّــم
الطفــل عالقــة «الســبب والنتيجــة» ،يســاهم هــذا يف
التطــور الســليم للعمــود الفقــري وإعتــدال اجلســم يف
ُّ
املســتقبل .كــم مــن الوقــت يقضــي الطفــل مســتلقيا ً علــى
بطنــه يعتمــد عليكــم وعلــى شــعوره بالراحــة أو عدمهــا.
حاولــوا أن تقومــوا بهــذا التمريــن يوميــا ،ابــدأوا بثوانــي
معــدودة وألكثــر مــن مــرة خــال اليــوم وإرفعــوا املــدة
بالتدريــج مــن بضــع ثوانــي إلــى عشــرة دقائــق يف النهــار
حتــى يتعــ ّود الطفــل علــى هــذه الوضعيــة .بإمكانكــم
كذلــك ،وبعــد اإلســتحمام تدليكــه يف هــذه الوضعيــة
ووضعــه يف حضنــك بحيــث يكــون بطنــه إلــى األســفل.

يف البدايــة بإمكانــك وضــع الطفــل علــى صــدرك بحيــث
يســتلقي عليــك ببطنــه .ســوف تســتمتعوا معـاً.
هــذا ،وإلــى جانــب التطـ ُّـور احلركــي يتــم كذلــك حتفيــز
التطـ ُّـور العاطفــي للطفــل .ينبغــي أن تكــون أيــدي الطفــل
أمــام باقــي جســمه و ُيفتــرض أن يبــدأ بالتدريــج برفــع
رأســه .خالل هذا التمرين يجب مراعاة شــروط ســامة
الطفــل ،يجــب أن ال يكــون املســطح الــذي تســتلقون عليــه
قاســيا ً جــداً وال ل ّين ـا ً جــداً ،حتــى يســهل اإلتــكاء عليــه،
بإمكانــك إســتخدام الســرير أو غطــاءه .شــجع الطفــل أن
يقــوم بالتقلّــب مــن بطنــه إلــى ظهــره وبالعكــس.
ضــع الطفــل علــى الســرير بحيــث يســتلقي علــى بطنــه،
وإجلــس علــى األرض .إلعبــوا لعبــة «اإلختبــاء» أو
«الغميضــة» إذا أردت أن يرفــع الطفــل رأســه ويلتفــت
إليــك أو يدفــع جســمه إلــى األمــام .ال تقــف عاليــا ً
بالنســبة لــه حتــى ال يضطــر للبحــث عنــك وبــذل املزيــد
مــن املجهــود العضلــي كــي ال يستســلم ويتخلّــى عــن
شــجعه بالصــوت واحلركــة.
اللعبــة،
ّ
بهــذه الطريقــة ،وباإلضافــة إلــى حتفيــز التطـ ُّـور احلركــي
يتــم حتفيــز التطـ ُّـور املعــريف عنــد الطفــل.
عنــد التــد ّرب علــى حركــة األيــدي يف وضعيــة اإلنبطــاح،
أو محاولــة الوصــول إلــى األشــياء ،يفضــل اإلســتعانة
بلعبــة ألوانهــا زاهيــة جذابــة .إذا كان لــدى الطفــل لعبتــه
املفضلــة أو «الرخرخيشــة ،اخلشخيشــة» ،إســتخدمها
لتح ّفــزه علــى احلركــة.
الهــدف مــن هــذه التماريــن هــو تشــجيع الطفــل علــى
محاولــة الوصــول إلــى اللعبــة .لتكــن اللعبــة علــى مقربــة
منــه ،ال تتو ّقــع الكثيــر .إبــدأ شــيئا ً فشــيئا ً وبالتدريــج.
لكــي تــد ّرب الطفــل أن يتفاعــل ويرفــع نفســه إلــى
مســتوى أعلــى ،ميكنــك وضــع منشــفة صغيــرة مطويــة
أو وســادة صغيــرة حتــت صــدره بحيــث تكــون يديــه حـ ّرة
غيــر منشــغلة.
عندمــا يلعــب الوالــدان أو أي مــن أفــراد األســرة مــع
الطفــل مــن األفضــل إتخــاذ نفــس الوضعيــة ووجهـا ً لوجــه
نحــو الطفــل ألن ذلــك يثيــر إهتمامــه ويحفّزه علــى اللعب.

يجــب القيــام بتماريــن اإلســتلقاء علــى البطــن يوميــا ً
عندمــا يكــون الطفــل مبتهجــا ً ومســروراً ،بإمكانكــم
عــدة مــرات يف اليــوم حســب رغبتــه وقابليتــه.
مترينــه ّ
ٍ
ثــوان إلــى
إبــدأوا بوضــع الطفــل علــى بطنــه مــن عــدة
دقيقــة واحــدة أثنــاء تغييــر مالبســه مــع مراعــاة أن يكــون
بإمكانــه التنفــس دون مشــاكل.
تقــدم الطفــل بالعمــر ،قــم بزيــادة الفتــرة التــي
كلمــا ّ
يقضيهــا علــى بطنــه .عندمــا تضعــه علــى بطنــه
راعــي أن تكــون ذراعيــه ممدوتــن إلــى األمــام .عــاد ًة
يحــب األطفــال هــذه التماريــن بعــد النــوم كونهــم
مــا
ُّ
يشــعرون بالراحــة وقتهــا .ال تتــرك أبــداً الطفــل يف
هــذا الوضــع بــدون مراقبــة .النــوم علــى البطــن مفيــد
لألطفــال يف حــال كانــوا يعانــون مــن تقلّصــات البطــن

(.)Anne H. Zachry, 2015

أنشــطة بســيطة للعمــل مــع الطفــل

فــي المنــزل

املواد الالزمة:
● ●خشخيشة ،ألعاب زاهية األلوان ،ألعاب مصنوعة
من مواد تصدر أصوات “خشخشة” ،وسادة طرية،
غطاء ،مرآة)Doran 2006( .
● ●يف هذه املرحلة يفترض أن يتمكّن الطفل من أن
خده.
يدير رأسه إلى أحد اجلانبني عند مالمسة ّ
بإمكانك جتربة وممارسة هذا التمرين مبالمسة
خد الطفل بلطف بالقرب من شفتيه.
ّ

● ●ينبغي أن يتمكّن الطفل من إدارة رأسه متابعا ً
ومراقبا ً لعبة متحركة أمامه .أمسك بلعبة ذات
ألوان زاهية وضعها أمام عيني الطفل وحركها
ببطء ميينا ً ويساراً.
● ●إلعبوا معا به ّز «اخلشخيشة» بالقرب من األذن
اليمنى واألذن اليسرى.
● ●ميكنك حتفيز الطفل على غلق وفتح قبضة يديه
والشد عليه بيده عند مالمسة
واإلمساك بإصبعك
ّ
كفّه بلطف سيقوم بفتح قبضة يده.
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حتدث إلى طفلك بالرغم من أنه ال يزال صغيراً
● ● ّ
جداً وأمسك به بلطف وحذر مع إبتسامة.

● ●غنّي لطفلك وعلّمه التصفيق .إفعلوا هذا معا ً
«يداً بيد» ثم دعه يحاول مبفرده.

● ●حتدث إليه أثناء إطعامه ،حتميمه ،إلباسه والتغيير
له .من املتوقع أن يحدق بك ويغ ّير تعابير وجهه
حتدثه.
ويبدأ باملناغاه بينما ّ

● ●إقرأ لطفلك ،بغض النظر أنه ما يزال صغيراً جداً،
يحبون ذلك .لتكن القصص والصور
فاألطفال
ّ
بسيطة وزاهية.

● ●ضع الطفل على األرض وأمسك بيديه وأرفعها أمام
أعينه ،يفترض أن ينظر الطفل إلى يديه وأصابعه.

● ●إلعب لعبة «اإلخفاء» .ضع الطفل على بطنه وضع
أمامه ويف متناول يده لعبة قمت بتغطيتها جزئيا ً
وأره ذلك .من املفترض أن يقوم الطفل مبحاولة
الوصول إلى اللعبة.

● ●حتدث إلى الطفل وأنظر إلى عينيه .بإمكانك
إسناده مبساعدة وسادة طر ّية ،خذ لعبة ألوانها
زاهية أو تصدر أصوات خشخشة وح ّركها أمام
وجهه ،أبعدها ثم ق ّربها ،ح ّركها ميينا ً ويساراً.
يفترض أن يقوم الطفل مبتابعة حركة اللعبة بعينيه.
● ●يف هذه الفترة ميكنك ممارسة متارين الدفع مع
الطفل بحيث تقوم بدفع قدميه بلطف بينما يرقد
على ظهره وميكن تكرار هذه التمرينات والطفل
مستلقي على بطنه.
● ●قم مبمارسة التمارين على البطن بحيث تضع
الطفل على بطنه وإحدى أو كلتا يديه يف األسفل
بحيث يتمكَّن من اإلستناد إليها ،ضع أمامه
«خشخيشة» .من املفترض أن يقوم بتحريك عينيه
وبرفع رأسه ليرى اخلشخيشة.
● ●قم مبالمسة يد الطفل بالقارورة ،قطعة من اللباس
أو بلعبة ما .بهذه الطريقة حتفّزه على محاولة
الوصول إلى األلعاب.
شجع الطفل على أن يضع يده بيده األخرى
● ● ِّ
ويالمس أصابع يده بيده األخرى بحيث تقوم بفتح
قبضته والتفريق بني أصابعه.
● ●إلعب مع الطفل لعبة «تغطية الوجه» .إفعل هذا
بتغطية وجهك بغطاء تغطي به وجهك ثم تكشف
عنه بسرعة وتقول «بو» .صوتك ال يجب أن يكون
عاليا ً حتى ال تخيف الطفل .من املفترض أن يرد
الطفل بإبتسامة أو أن «يتفاجأ» برؤيتك مرة أخرى.
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● ●هناك نشاط آخر ممتع ميكن ممارسته والطفل
مستلقيا ً على بطنه ،وهو أن تقوم بتحريك
«اخلشخيشة» ،وبهذا حتفّزه أن يرفع رأسه بإجتاه
«اخلشخيشة» .يجب وضع يدي الطفل بطريقة
متكّنه أن يستند إليها.
● ●إلعب «باخلشخيشة» والطفل مستلقي على بطنه
حتدث إليه ،وقم به ّزها وحتريكها
ويف نفس الوقت ّ
أمام عينيه.
● ●يف التمرين التالي عليك أن تكون حذراً وال تفعل
ذلك بالقوة أبداً .بينما يكون الطفل مستلقيا ً
على ظهره ،ضع أصابعك يف يديه وأرفعه ببطء،
ولكن بحذر وللحظة فقط.
● ●إلعب مع الطفل أمام املرآة ،حتدث إليه وشجعه
على ملسها.
● ●حفّز الطفل على أن يحاول الوصول إلى األلعاب
وأخذها أو حاول أنت وضع األلعاب يف يديه.

المرحلة العمرية:

6-3

● ●يظهر سروراً عندما يشاهد األشخاص املألوفني.

أشهر

ماذا يحدث عندما يكون الطفل يف املرحلة العمرية من
 3إلى  6أشهر
ُّ
ما هي مؤشرات التطور النموذجي
لهذه المرحلة

● ●يصدر أصواتا يناغي.

● ●يهدأ عند سماع األصوات ،خاصة أصوات صادرة
عن أشخاص.
ُّ
ما الذي يمكنك القيام به لتحفيز تطور

طفلك؟

● ●إســـتمتعوا معا ً مبداعبة الطفل ،وســـرد احلكايات
والغنـــاء أثنـــاء نشـــاطات الرعايـــة اليوميـــة
(التغذية والتغيير واإلستحمام).
شـــجع الطفـــل بســـرورك وإبتســـامتك يف كل مـــرة
● ● ّ
يقـــوم فيهـــا بإصـــدار صـــوت «يناغي».

● ●يتفاعل مع األشـــخاص اآلخرين وبخاصة الوالدين
أو ولي األمر ويبدأ باإلبتســـام.

املفضـــل للعـــب
● ●إســـتخدم األرض لتكـــون املـــكان
ّ
والنشـــاطات اليوميـــة ،وأنزل الطفـــل على بطنه أو
ضعـــه يســـتلقي علـــى ظهره.

● ●ينتبه لوجوه األشخاص.

● ●عندمـــا يكـــون الطفـــل مســـتيقظا ً ومســـتلقيا ً على
بطنـــه ،أمســـك بلعبـــة تصـــدر صوتا ً أو خشخشـــة
ميد يـــده محـــاوالً اإلمســـاك بها.
أمامـــه حتـــى ّ

● ●يستجيب لألصوات العالية بإدارة رأسه نحوها.
● ●يتواصل بالعينني.
● ●يتابع األشياء املتح ّركة بعينيه.

● ●عندمـــا يكـــون الطفـــل مســـتيقظا ً ومســـتلقيا ً على
ظهـــره ،أمســـك بلعبة أو شـــيء آخر يثيـــر إهتمامه
مطالبـــا ً إ ّياه أن ميســـك به.

● ●يقرب يديه وقدميه واألشياء نحو فمه.

● ●س ِّم كل ما يحيط بالطفل أثناء اللعب أو النشاطات
اليومية :األشياء ،احليوانات ،األشخاص.

● ●يرفع رأسه من تلقاء ذاته.
● ●ميـــد يداً واحـــدة باجتاه الدميـــة امل ُ َعلَّقة أعاله وهو
مســـتلق على الظهر.
● ●يدفع األشـــياء أو الســـطح الصلـــب بقدميه عندما
حتملونه بشـــكل عمودي.
● ●يرفع كلتا يديه وقدميه وهو مستلقٍ على بطنه.
● ●إذا أعطيته اخلشخيشة ميسكها بيده لوقت قصير.
● ●عندما يســـتلقي علـــى ظهره ينقلب ويـــدور يف كال
اإلجتاهني.

● ●خـــذ لعبة وأصـــدر بها أصـــوات «خشخشـــة» أمام
الطفـــل بهزها ميينا ً  -يســـاراً.
● ●يف هـــذه املرحلـــة ينبغـــي أن يكون قـــد تبنى روتني
الغـــذاء والنوم.
* ملجموعة التمارين اخلاصة بالفئة العمرية من 3
إلى  6أشهر راجع الفصل  - 12املنهج العملي.
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المرحلة العمرية:

9-6

● ●يرفـــع جســـمه إلـــى وضعيـــة اجللـــوس ممســـكا ً
ـــدت لـــه.
بأصابـــع البالغـــن إذا ُم َّ

أشهر

مــاذا يحــدث عندمــا يكــون الطفــل يف املرحلــة العمريــة
مــن  ٦إلــى  9أشــهر

● ●يتوازن الطفل يف وضعية اجللوس.
● ●يستكشـــف محيطـــه بإســـتخدام يديـــه وفمـــه
(يضع األشياء يف فمه).
● ●يضرب األشياء ببعضها أو بغيرها من باألسطح.
● ●إذا أمسك بورقة يكرمشها أو ميزقها( ..يلعب به).
● ●يف وضعيـــة اجللوس بإمكانه أن ميســـك باألشـــياء
بكلتـــا يديه.

ُّ
ما هي مؤشـــرات التطور النموذجي

● ●يحب أن ينظر إلى صورته يف املرآة.

● ●يتابع األشخاص واألشياء املتحر ّكة بعينيه.

● ●يلـــ ّوح بيـــده أو علـــى األقل يســـتجيب عندمـــا يقال
له «بـــاي باي».

لهذه المرحلة

● ●يتواصل بالعينني.
● ●ميـــد يديه لكي يتم رفعه واإلمســـاك بـــه إلخراجه
من سريره.
● ●يستدير نحو مصدر الصوت.
● ●ميد يده نحو األشياء التي يراها أو يريدها.
● ●يوجـــه عنايته جتاه الصـــور ويتفقدها ،مثال الصور
يف القصص املصورة.
● ●يســـتجيب لألصـــوات ،عنـــد ذكـــر إســـمه ينظـــر
ويلتفـــت نحـــو مصـــادر األصـــوات.
● ●يصـــدر أصواتـــا تشـــبه« :دا»« ،جـــا»« ،كا»« ،بـــا»
(أو دا  -دا ،با  -با).
● ●يتفاعل مع األلعاب ويظهر إهتماما بها.
● ●تكون لديه لعبة مفضلة.
● ●يبـــدأ بتقليـــد األصوات أو احلـــركات التـــي يراها
أو يسمعها.
● ●يبدأ باإلشارة (باألصبع).
● ●يبحث عن األشياء عند إخفائها جزئيا.
● ●عنـــد إســـتلقائه على بطنه يرفع جســـمه إلى وضع
الزحف (علـــى يديه وركبتيه).
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● ●يســـتجيب أو يتفاعـــل مـــع املوســـيقى بإصـــدار
األصـــوات أو «الرقـــص».
● ●يعترض عند إبعاده عن والديه أو ولي أمره.
ما الـــذي يمكنـــك القيام بـــه لتحفيز
ُّ
تطـــور طفلك؟

طفلــك يكبــر ويتعلّــم وفضولــه يجعلــه يرغــب مبعرفــة
األشــياءاجلديدة عــن البشــر واحليــاة .فالغايــة مــن
وجــودك بجانبــه هــي أن تصبــح أفضــل مــد ِّرس يعلّــم
طفلــه األشــياء مــن خــال اللعــب والتســلية .خــذه إلــى
ــف مــا تــراهِ ،
ســمي ِ
ــف أيضــا
ص ْ
وص ْ
أماكــن جديــدةّ ،
الــذي تفعلــه «أقــوم بإلبــاس القبعــة ،بقــي أن منســح أنفــك
 هــذا منديــل وسنمســح بــه أنفــك ،نحــن جاهــزون اآلن،ســنذهب «باي-بــاي» أو إلــى اخلــارج أو إلــى احلديقــة.
عندمــا ال تتوفــر الظــروف للذهــاب إلــى اخلــارج بإمكانك
القيــام بهــذا كلــه يف املنــزل ،يف ممــ ّر املبنــى أو علــى
التــراس -الشــرفة .راعــي أن تقــوم بالتمرينــات وبأخــذ
الطفــل للتمشّ ــي عندمــا ال يكــون جائعــا ،وغيــر مبلّــل،
قــد أخــذ قســطا ً مــن الراحــة ،ألنــه فقــط بهــذه الطريقــة
سيســتمتع كالكمــا .عليــك أنــت أيضــا أن ال تكــون جائعـا ً
وتلبــس مالبس ـا ً وأحذيــة مريحــة.

ال تنىس أن تضع الســـامة في المقام

● ●إفســـحوا املجـــال لطفلكـــم بإستكشـــاف البيئـــة
املحيطـــة واألشـــياء مـــن حولـــه.

● ●عندما يلعب الطفل باألشياء ،يقلد أو يبدأ باملناغاة
بضمه وبإبداء السرور والثناء.
شجعه
ِّ

● ●ضعـــوا مرآة أمامـــه حتى يتمكن من رؤية نفســـه -
ضعـــوا على احلائط مرآة كبيرة بشـــكل كايف وغير
قابلة للكســـر حتـــى يتمكن الطفل من رؤية نفســـه
وإجعلـــوا من ذلـــك عملية لعب.

األول

● ●إجعل الروتني اليومي واضحا ً وبدون أية تغييرات
أساسية.
ضـــح للطفل ماذا تريد منـــه بدون أن تو ّبخه .بدالً
● ●و ّ
مـــن كلمة «توقف» قل لـــه« :حان وقت الطعام».
● ●ك ِّررُوا األفعال واحلركات واألصوات من بعده.
● ●عندمـــا يظهـــر الطفـــل إهتمامـــا بشـــيء إعتبرها
فرصـــة للقيـــام بوصفه ،مثـــال :أن يشـــير بأصبعه
إلـــى ســـيارة صغيـــرة وتقـــول أنـــت ،هذه ســـيارة،
الســـيارة لونهـــا أزرق ،بهـــا عجـــات ،باإلمـــكان
قيادتهـــا بســـرعة.
● ●قلّد طفلك عندما يناغي أو مجرد يصدر أصواتا.
ّ
علمـــوا طفلكم العالقة بي�ن الســـبب

والنتيجة ،وذلـــك من خالل

● ●درّب الطفل على ممارســـة التوازن بشـــكل مستقل
يف وضع اجللوس.
● ●إلعبوا لعبة اإلخفاء عن عيني الطفل :غطي وجهك
بيديك وقولي على سبيل املثال« :أين ماما؟».
أبعدي يديك عن وجهك وقولي بسرور« :ها هي
ماما!» .ضعي يدي الطفل على الوجه وقولي« :أين
(إسم الطفل)؟» بإمكانك اإلختباء أيضا ،مثالً
عند السرير ،قومي فقط بالقرفصاء وقولي« :أين
ماما؟» قومي وقولي بسرور «ها أنا ذا!» ،أو بينما
جتلسني قومي باإلنحناء أو اإلختباء قليالً خلف
مسند اليد أو الظهر وتابعي اللعب بنفس الطريقة،
أو غطي وجهك مبنديل أو بشكير.
كوني خالقة ومبتسمة

● ●دحرجة الكرة :بينما جتلســـون على األرض إدفعوا
بالكـــرة لتتدحـــرج ،ثم قومـــوا بدحرجتها معـــا ً يداً
بيد ،ثم شـــجع الطفـــل على القيام بهـــذا لوحده،

● ● أسمع الطفل بعض املوسيقى ،سواء يف وقت اإلستراحة
أو خالل اللعب أو النشاطات اليومية األخرى.

● ●دفـــع الســـيارات :ضـــع الطفـــل يف حضنـــك بينما
جتلســـون على الطاولة وأره كيف تتحرك الســـيارة
مييناً -يســـاراً،

* تابــع مجموعــة التماريــن لتحفيــز التطـ ُّـور يف املنــزل
اخلاصــة بالفئــة العمريــة مــن  6إلــى  9أشــهر راجــع
الفصــل  -12املنهــج العملــي.

● ● رمي مك ّعب أو كرة يف صندوق وإخراجها منه.
اقـــرأوا لطفلكـــم كل يـــوم ،وطالعوا
ّ
القصـــص المصـــورة معه

هــذا نشــاط مثالــي يجعلكــم جتلســون يف اســتراحة بعــد
يــوم منهــك ،وتقومــون مع ـا ً بتســمية ووصــف األشــياء يف
الصــور .إســتمتعوا بالتصفــح واملشــاهدة والوصــف .هــذه
طريقــة ممتــازة لتعليــم طفلــك ولترتــاح قليالً مــن أعمالك
اليوميــة يف نفــس الوقــت وستكتشــف كــم يجعلــك هــذا
النشــاط تســتريح أنــت وطفلــك.
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المرحلة العمرية:

12-9

ً
شهرا

مــاذا يحــدث عندمــا يكــون طفلــك يف املرحلــة العمريــة
مــن  9إلــى  12شــهراً
ُّ
ما هي مؤشـــرات التطور النموذجي

لهذه الفئـــة العمرية؟

● ●ينتقـــل الطفـــل إلـــى وضعيـــة الوقـــوف مســـتعينا ً
باألشـــياء مـــن حولـــه (علـــى ســـبيل املثال ميســـك
باألثـــاث أو ميســـك بكـــم).
● ●ميكنه الزحف واجللوس من تلقاء نفسه.
● ●بإمكانه الوقوف عند اإلمساك به.
● ●ميكنه اجللوس من وضعية الوقوف دون أن يقع.
● ●يبدأ املشي ممسكا ً باألشياء من محيطه.
● ●يخطو ما ال يقل عن  4خطوات أثناء اإلمساك به.
● ●يقل سيالن اللعاب (عدا وقت التسنني).
● ●يأكل بنفسه مستخدما ً األصابع.
● ●يشرب من الكوب عندما متسكونه له.
● ●يثرثـــر ويصـــدر الكثيـــر مـــن األصـــوات املختلفـــة
(ما ما ما ما ،با با با با ،دا دا د).
● ●ينطق بكلمات بسيطة («بابا»« ،ماما»« ،أو،أو»).
● ●يفهم معنى «ال».
● ●يشير بيده «باي باي».
● ●يطـــ ّور شـــكالً من أشـــكال اللعـــب املتبـــادل :مترير
األشـــياء «أنـــت  /أنـــا» ،مناولـــة وتبـــادل الدمى أو
تكـــرار الفعـــل «أنا-أنت-أنا-أنـــت» ،ومـــا إلـــى ذلك.
● ●يســـتخدم أصابعـــه اإلبهـــام والســـبابة إللتقـــاط
األشـــياء الصغيـــرة مقلّـــداً امللقـــط.
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● ●يـــدق شـــيئني ببعضهمـــا (الكـــوب علـــى الطاولـــة،
دميـــة بأخـــرى ،ومـــا إلـــى ذلك).
● ●يبـــدأ بتقليـــد التصرفـــات املتكـــررة للكبـــار التـــي
يشـــاهدها يوميـــا ً وإســـتخدام األشـــياء بشـــكل
مناســـب؛ مثل :الشـــرب من الكوب ،وضع ســـماعة
الهاتـــف علـــى أذنـــه ،ومـــا إلـــى ذلك.
● ●يســـتمتع باأللعـــاب اإلجتماعيـــة البســـيطة مثـــل
«سأمســـك بـــك اآلن !».
● ●الطفل لديه لعبته املفضلة.
● ●يحاول اخلربشة على الورق.
ما الـــذي يمكنـــك القيام بـــه لتحفيز
ُّ
تطـــور طفلك؟
أصبــح طفلــك يقــف علــى قدميــه االن ويــرى العالــم مــن
منظــور آخــر متامــا .يف هــذه املرحلــة العمريــة يلعــب
األلعــاب التفاعليــة ويســتمتع باأللعــاب اإلجتماعيــة
البســيطة («سأمســك بــك األن!») .إقــرأ لــه يوميــا ً
وشــجعه علــى تســمية األشــياء واأللــوان.
أغمر طفلك برعايتك ،وبالتحفيز الشفهي واإلستحسان
مقابــل جميع التصرفات اجلديدة املرغوبة.
إســتمتعوا بغنــاء األغانــي واإلســتماع إلــى املوســيقى معـاً،
شــجعه لكــي يقــوم بتقليــد األصــوات التــي تصدرهــا.
حــاول أن جتعــل األجــواء التــي تســود كل عمليــة تَعلُّــم
جديــدة أجــواء مــرح وســرور ،ألن اإلســتمتاع حينهــا
ســيكون حقيقيــا ً لكمــا معــاً.
● ● إلعـــب مع طفلك بشـــكل يومي ألعابـــا ذات قواعد
وأحـــكام معينة ،على غـــرار «دوري-دورك».
● ●إقرأ لطفلك كل يوم ،أطلب منه أن يشارك بنشاط،
بأن يقوم بتسمية ووصف الذي يراه.
● ●إلعبـــوا ألعابا تفاعلية مختلفة مثل «سأمســـك بك»
أو «أين ذهبـــت----؟  /ها هي هنا».
● ●إســـمح لطفلـــك أن يكـــون مســـتقالً قـــدر اإلمكان
يف ممارســـة التماريـــن املختلفـــة مثـــال الوقـــوف،
واجللـــوس ،القفـــز..

● ●إســـتغل كل وجبـــة لتمنح الطفل فرصة إســـتخدام يديه إلستكشـــاف أنـــواع مختلفة من املـــواد الغذائية وقوامها
وإســـمح له بتناول طعامه بشـــكل مستقل.
وشـــجعه على تقليـــد األصوات
● ●مـــن خـــال األلعاب والنشـــاطات املختلفة قلّـــد األصوات التـــي يصدرها طفلك
ّ
التـــي تصدرها.
● ●إستخدم عبارات قصيرة وبسيطة للتوجيهات التي تقدمها لطفلك.
● ●إســـتغل كل حلظـــة مشـــتركة للتحـــدث مـــع طفلـــك أثنـــاء تناولـــه الطعـــام او اإلســـتحمام أو تغييـــر املالبـــس،
وما شابه...
● ●إذا كان الطفـــل يتصـــ ّرف بشـــكل غير الئـــق ،قل له بوضـــوح «ال» ،ولكن بـــدون ضربه ،وبدون رفـــع نبرة صوتك،
وبـــدون الدخول يف تفســـيرات مط ّولة.
● ●إذا كنـــت بحاجـــة إلـــى إعـــادة توجيـــه الطفل إلـــى الســـلوكيات اإليجابيـــة ،فيمكن أن تســـتمر املهلـــة أو العقوبة
من  30ثانية إلى دقيقة واحدة فقط! وبدون مفاوضات أو تفسيرات.
● ●إشملوا طفلكم باإلهتمام ،والتعزيز اللفظي  /اإلستحسان ،والتشجيع ،والقبالت واإلحتضان جلميع السلوكيات
اإليجابية واملطلوبة والتي ترغب أن يقوم بتكرارها وجعلها جزءاً من سلوكه.
● ●إسمحوا لطفلكم أن يدق باألشياء على الطاولة أو يضرب بعضها ببعض.
● ●إخفوا األلعاب واألشياء الصغيرة وشجعوا طفلكم على البحث عنها.
● ●قوموا بالغناء وعزف املوسيقى وترديد أغاني األطفال لطفلكم.
* ملجموعــة التماريــن لتحفيــز التطـ ُّـور يف املنــزل اخلاصــة بالفئــة العمريــة مــن  9إلــى  12شــهر ًا راجــع الفصــل  12املنهــج
العملــي.
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المرحلة العمرية:

18-12

●

ً
شهرا

●
●
●
●

مــاذا يحــدث عندمــا يكــون الطفــل يف املرحلــة العمريــة
مــن  12إلــى  18شــهراً

●

ُّ
ما هي مؤشـــرات التطور النموذجي

●
●

● ●الطفل يقف ويستطيع املشي ممسكا ً باألثاث.

●

لهذه الفئـــة العمرية؟

● ●يبدأ بخطو بضع خطوات مبفرده.
● ●ميشي بجانبك وأنت ممسك به بيد واحدة.
● ●يتســـلّق مبهـــارة األشـــياء يف محيطـــه ،على ســـبيل
املثـــال األثاث.
● ●يبـــدأ بتقليد أفعـــال البالغني اليومية مثل إمســـاك
ســـماعة الهاتف ،والشـــرب من الكوب وما شـــابه.
● ●ينطـــق كلمة واحـــدة على األقل بشـــكل واضح ولها
معنـــى (لديه قامـــوس من  ٥-١كلمـــات :أنا ،ماما،
بابا ،بـــاي باي).
● ●يحاول تقليد الكلمات التي تقولها.
● ●يظهر اإلهتمام يف إستكشاف بيئته املحيطة.
● ●يظهر اخلوف من األوضاع
املســـتجدة واألشخاص
ّ
الغير مألوفني.
●يفهم األوامر اللفظية البسيطة أو الطلبات املصحوبة
بحركات (مثال« :هات»  +مد يد مفتوحة).
●يســـتخدم حركات بسيطة لكلمة «ال»  -ه ّز الرأس،
و«باي بـــاي»  -التلويح باليد ،الخ.
●يكون قد ط ّور قدرات التواصل باإلشـــارة  -يشـــير
السبابة.
إلى األشـــياء والصور بإســـتخدام إصبع ّ
●ينظـــر إلى الصورة الصحيحة أو الشـــيء الصحيح
عند ســـماع إسم الشيء.

●
●
●
●
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●يضع األشـــياء ويخرجهـــا من األوعيـــة ،مثال يضع
املكعبـــات يف العلب.
●إذا أعطيناه كرة يرميها يف إجتاه الهدف.
●ميزج الطعام مبلعقة  /شوكة يف وعاء صغير.
●يهتـــم بالكتب املصـــ ّورة ويفتح الكتـــب ذات الغالف
املقـــ َّوى مبفرده.
●يستطيع أن يشير إلى ثالثة أجزاء من اجلسم على
األقل :األنف ،البطن ،اليد ،الرجل ،الرأس ،العني.
●يأكل مبلعقة ويشـــرب من الكأس من تلقاء نفســـه،
مـــع أنّه قد يدلق الطعام أو الشـــراب.
مد ذراعه وساقه.
●يساعد يف إرتداء مالبسه ،مثل ّ
●يخلـــع مبفـــرده حذاءه املفتـــوح وجواربـــه وقفازاته،
يســـاعد يف خلـــع املالبس.
●يأخـــذ قيلولـــة مـــرة واحـــدة يف اليـــوم ملـــدة ٣-١
ســـاعات.

ما الـــذي يمكنـــك القيام بـــه لتحفيز
ُّ
تطـــور طفلك؟
يصبــح طفلــك أكثــر إســتقاللية ،يســاعد يف إرتــداء وخلــع
مالبســه ،ميشــي بإســتقاللية أو ممســكا ً بيــد واحــدة،
يــزداد فضولــه إلستكشــاف املحيــط .يســتمتع بتقليــد
تصرفــات البالغــن مثــل التحــدث بالهاتــف وتقليــد
الكلمــات التــي مت النطــق بهــا أمامه .زادت بشــكل ملحوظ
فتــرة تركيــزه علــى النشــاط الــذي عليــه القيــام بــه ويلعــب
ألعاب ـا ً أكثــر تعقيــداً تتطلــب تفاع ـاً أكثــر مــع اآلخريــن.
● ●إذا كان الطفـــل يتصـــ ّرف بشـــكل غيـــر الئـــق،
قـــل لـــه بوضـــوح «ال» ،و ال تضربـــه أبـــداً ،ال ترفع
نبـــرة صوتـــك ،وال تدخـــل يف تفســـيرات مط ّولة.
● ●إذا كنـــت بحاجـــة إلـــى إعـــادة توجيـــه الطفـــل إلى
الســـلوكيات اإليجابية ،فيمكن أن تســـتمر املهلة أو
العقوبـــة مـــن  30ثانية إلى دقيقـــة واحدة فقط! -
بـــدون مفاوضات أو تفســـيرات.
● ●إمنحـــوا طفلكـــم اإلهتمـــام ،والتعزيـــز اللفظـــي
واإلستحســـان ،والتشـــجيع ،والقبـــات والتدليـــل
مقابـــل جميـــع الســـلوكيات اإليجابيـــة املناســـبة
واملطلوبـــة والتي ترغب أن يقـــوم بتكرارها وجعلها
جـــزءا من ســـلوكه.

تبـــن له ما هي الســـلوك ّيات
● ●عندمـــا يتصـــ ّرف بشـــكل جيد أظهر لـــه تأييـــدك وإعجابك؛ هذه هـــي الطريقة التي ّ
املرغـــوب فيهـــا وما هـــو املُتوقَّع منه.
● ●يجـــب أن تقضـــي وقتـــا ً يف تعزيز الســـلوك ّيات املرغوبة ومحـــاوالت القيام بهـــا ،أطول بأربع أضعـــاف من الوقت
الـــذي تقضيـــه يف معاقبـــة الطفل أو صرفه عن الســـلوك ّيات غيـــر املرغوبة.
● ●إستخدم عبارات قصيرة وبسيطة عند التحدث إلى طفلك وتقدمي التوجيهات له.
● ●إطرح أسئلة قصيرة ،واضحة وبسيطة.
● ●من املهم شـــرح األفعال أثناء القيام بها مع األطفال وتســـمية األشـــياء املوجودة؛ على ســـبيل املثال «ماما تغســـل
يديك اآلن باملاء والصابون ،ثم ســـ ُن َجفِّفها باملنشفة.»...
● ●إقـــرأ لطفلـــك كل يـــوم وأطلب منه املشـــاركة الف ّعالة عن طريق القيـــام بتقليب صفحات كتـــب القصص املص ّورة
أو اإلشـــارة يف الصور إلى األشـــياء أو احليوانات التي متت تســـميتها.
● ●قومـــوا معـــا ً بتوســـيع قامـــوس الكلمـــات عنـــده بـــأن تكملـــوا الكلمـــة التي يحـــاول النطق بهـــا مع اإلســـتفاضة.
مثالً ،إذا كان يقول «س» أو «سيارة» ،ويشير إلى «سيارة» قولوا« :أحسنت! نعم ،إنها سيارة حمراء»!!
● ●إلعبـــوا باملكعبات ،وألعاب تصنيف األشـــكال ،واألحاجـــي وغيرها من األلعاب التي حتفّز الطفل على إســـتخدام
كلتا اليدين.
● ●إلعبـــوا باألقـــام املل ّونـــة وإســـمحوا لطفلكـــم بالتلوين واشـــرحوا له كيف يرســـم اخلطوط من أعلى إلى أســـفل
ومن اليســـار واليمـــن .عـــ ّززوا كل محاولة لتقليد هـــذه األفعال!
● ●علّم طفلك أن يشير إلى أجزاء جسمه.
● ●أطلب منه أن يقلّد احلركات التي تعرضها بينما تغنّون معا ً أغاني األطفال.
● ●أعط طفلك ألعابا ً لها وظيفة ،مثل الدفع والسحب واأللعاب التفاعلية.
● ●إلعب لعبة الطبخ ،أدمجه معك يف العمليات البسيطة خالل حتضير الوجبات مثل اخللط واخلفق.
● ●شجع إستقاللية طفلك بأن تكون صبوراً معه ،وإسمح له بأن يقوم مبحاولة إطعام نفسه وإرتداء ثيابه وخلعها.
* ملجموعــة التماريــن لتحفيــز التطـ ُّـور يف املنــزل اخلاصــة بالفئــة العمريــة مــن  12إلــى  18شــهر ًا راجــع الفصــل - 12
املنهــج العملــي.
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المرحلة العمرية:

24-18

● ●يركض ،ويقفز ،ويركل الكرة مبفرده.

ً
شهرا

● ●يشرب من الكوب ويأكل مبلعقة بدون مساعدة.
● ●يتوقَّف عن إستخدام القنينة.
● ●يعـــرف األدوات املســـتعملة يف احليـــاة اليوميـــة،
ويعـــرف الغـــرض منهـــا وكيفيـــة إســـتخدامها.
● ●يقلّد اآلخرين (األفعال ،الكالم.)..

مــاذا يحــدث عندمــا يكــون الطفــل يف املرحلــة العمريــة
مــن  18إلــى  24شــهراً

● ●يستخدم املهارات التي تعلَّمها وأتقنها سابقا ً وال
ينساها.

ُّ
ما هي مؤشـــرات التطور النموذجي

● ●يشـــير إلـــى مـــا ال يقـــلّ عـــن خمســـة أجـــزاء مـــن
جســـمه :العـــن ،األذن ،الـــرأس ،الفـــم ،األســـنان،
الســـاق ،اليـــد ،البطـــن ،ومـــا إلـــى ذلك.

● ●يســـتجيب لتعليمات بســـيطة أو جمـــل قصيرة من
كلمتني« :أحضر وســـادة»« ،أعـــد احلذاء»« ،إرم يف
ســـلة املهمالت»« ،تعال»« ،إجلـــس» ،الخ.)..

● ●يالحـــظ ويتفاعـــل يف حـــال مغـــادرة أو قـــدوم
الشـــخص الـــذي يرعـــاه (األم أو األب).

لهذه الفئـــة العمرية؟

● ●يعـــرف كيفيـــة اللعـــب بالدمـــى املعروفـــة لـــه،
ويســـتخدمها بشـــكل هـــادف.
● ●يســـتخدم أطراف أصابعه جلمع وإلتقاط األشـــياء
الصغيرة (علـــى غرار امللقط).
● ●يتّســـع قاموس املفردات لديه ،يســـتخدم ما ال يقل
عن  10كلمات بشـــكل واضح وصحيح.
● ●يبـــدأ بإســـتخدام كلمتـــن يف عبـــارات للتواصـــل:
«بســـكوتة أخـــرى»« ،مامـــا تعالي»« ،القـــط ذهب»
ومـــا إلـــى ذلـــك ،أي يبـــدأ بربـــط الكلمات.
يتحدث عن نفســـه بصيغـــة الغائب« :لولـــو تريد»،
● ● َّ
«عصام يأخـــذ»« ،فراس غاضـــب اآلن» ،الخ.)..
● ●يقـــدم الدمـــى لآلخريـــن إلشـــراكهم يف اللعـــب
وللتواصـــل معهـــم.
● ●يلعب ألعـــاب «التظاهر» بعمل أمر ما؛ على ســـبيل
املثال ،يتظاهـــر بأنه يطعم الطفل.
● ●يخاف من األشخاص غير املألوفني لديه.
● ●عنـــد إعطائه القلم أو األلوان يشـــخبط على الورق
من تلقاء نفسه.
● ●يستطيع صعود الدرج.
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● ●يف مختلـــف املواقف يظهر بشـــكل الئق العديد من
املشـــاعر املختلفة :اخلوف ،والغضـــب ،والتعاطف،
والشـــعور بالذنب ،والفرح.
● ●يغضب بسهولة ،تبدأ مرحلة نوبات الغضب.
ما الـــذي يمكنـــك القيام بـــه لتحفيز
ُّ
تطـــور طفلك؟

يف هــذه املرحلــة العمريــة يتمتــع طفلكــم بالقــدرة علــى
ويتشــجع لل َِّعــب يف الهــواء
اإلستكشــاف الذاتــي لبيئتــه
ّ
الطلــق ألعــاب «التظاهــر» «التمثيــل» .كلمــا تواصلتــم
مــع طفلكــم ووصفتــم لــه املشــاعر واألحــداث واألشــياء
كلمــا توســع قامــوس املفــردات لديــه .وبالتالــي يحتــاج
الطفــل إلــى بيئــة آمنــة مألوفــة ،وإلــى روتــن حيــاة يومــي
واضــح كــي يشــعر باألمــان ويواصــل عمليــة االستكشــاف
والتطـ ُّـور بحريــة.
● ●قم دائما ً ويوميا ً بتسليط الضوء والثناء على جميع
السلوك ّيات اإليجابية املرجوة منه وع ّززها.

● ●إجعل القـــراءة جزءاً من روتينكـــم اليومي .اقرأ له
كل يـــوم ودعـــه يقوم بتقليـــب الصفحـــات ،وتناوب
معـــه يف تســـمية األشـــياء يف القصـــة املصـــ ّورة
(دوري -دورك ،دوري -دورك).

● ●قم بتوسيع قاموس املفردات لطفلك ،من خالل
إكمال الكلمات التي نطق أو حاول النطق بها مع
اإلستفاضة ووصف الشيء الذي قام بتسميته؛
مثالً :إذا قال الطفل «فراولة» مشيراً إلى صحن
الفاكهة ،قل له« :أحسنت! نعم ،إنها فراولة حمراء!»؛
إذا قال «س» أو «سيارة» ،ويشير إلى «سيارة»
قل له« :أحسنت! نعم ،إنها سيارة حمراء!».
● ●مارسوا مع طفلكم النطق بصبر يومياً.
● ●مـــن خـــال اللعـــب أطلـــب مـــن طفلـــك أن يصف
يحـــس بهـــا؛ على ســـبيل
ويجســـد املشـــاعر التـــي
ّ
ّ
املثـــال« :تكـــون ســـعيدا يف احلديقـــة!»« ،كـــم أنت
العمة!» ،الـــخ.)..
مســـرور لقـــدوم َّ
شجع طفلك على ألعاب «التظاهر».
● ● ّ
شـــجع طفلك علـــى التعاطـــف مع اآلخريـــن ،على
● ● ّ
ســـبيل املثـــال :عندمـــا يبكـــي طفـــل آخر ،شـــجعه
علـــى إحتضانه.
التحدث
● ●إســـتخدم عبارات قصيرة وبســـيطة عنـــد
ُّ
إلى طفلك.
● ●أطرح أسئلة بسيطة تستوجب أجوبة بسيطة.
● ●إلعبوا يوميا ألعابا ً تتضمن ركل الكرة ودحرجتها
ورميها.
● ●أعط طفلك ألعابا ً تتضمن الدفع أو السحب
واأللعاب التفاعلية ،ومنها ما ميكن أن تصنعوه معا.
● ●شـــجعه على إســـتخدام الـــكأس للشـــرب وامللعقة
لتنـــاول الطعـــام بنفســـه ،مهمـــا كانـــت الفوضـــى
الناجمـــة عـــن ذلك.

● ●أنفـــخ الفقاعـــات (البالونـــات الرغويـــة) لطفلـــك
ليمســـك بهـــا ويفرقعهـــا بإصبـــع الســـبابة.
● ●إلعـــب ألعـــاب الدمـــى الهادفة مع طفلـــك ،إن ذلك
يتطور لديـــه اخليال.
ُّ
ضـــح لطفلـــك كيفية رســـم اخلطـــوط بإجتاهات
● ●و ّ
أعلى -أســـفل و يسار -ميني وكيفية رسم الدوائر.
شـــجع كل محاولة منه لتقليد هـــذه األعمال.
ّ
● ●حتدث معه حول مفهوم إستخدام املرحاض بشكل
مستقل ودربه من خالل لعبة اجللوس على مرحاض
مبقعد يناسب حجمه أو على النونية.
شجع طفلك على معرفة معنى أن يكون مبلّالً ووقت
● ● ّ
وشجعه يف كل
احلاجة لتغيير احلفاضة وأثني عليه
ّ
م ّرة عندما يعلمكم بذلك مبفرده.
● ●غنّي أغاني األطفال مع طفلك.
● ●إلعبـــوا لعبـــة تقليـــد أصـــوات احليوانـــات معـــاً.
إجعـــل الطفـــل يحـــزر «كيف تقـــول أو مـــاذا تقول
البقـــرة؟« ،مـــن يقول مـــوووووو؟».
● ●إلعـــب لعبـــة املطابقة بـــن األشـــياء ومحاولة طرق
مختلفـــة للمطابقة ،بينها أشـــياء متطابقة ،أشـــياء
مختلفـــة تســـتخدم يف الغـــرض ذاتـــه ،أشـــياء مـــع
صور لهـــا ،الخ).
* ملجموعــة التماريــن لتحفيــز التطـ ُّـور يف املنــزل
اخلاصــة بالفئــة العمريــة مــن  18إلــى  24شــهرا راجــع
الفصــل  - 12املنهــج العملــي.
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المرحلة العمرية:

36-24

● ●يأكل بامللعقة بنفسه ،ويبدأ بإستخدام الشوكة أيضا.

ً
شهرا

مــاذا يحــدث عندمــا يكــون الطفــل يف املرحلــة العمريــة
مــن  24إلــى  36شــهراً

● ●يغسل يديه بنفسه.
● ●يســـتخدم املرحـــاض مبســـاعدة شـــخص بالـــغ
ويتحكـــم يف حاجتـــه إلســـتعمال املرحـــاض أثنـــاء
النهـــار (مـــع وقـــوع حـــوادث عرضيـــة).
● ●يحب املساعدة يف األعمال املنزلية البسيطة.
● ●يغني مقاطع من األغاني املعروفة له.
● ●يضـــع حلقـــات متدرجـــة األحجـــام علـــى عمـــود،
حســـب احلجـــم بشـــكل صحيـــح.

ُّ
ما هي مؤشـــرات التطور النموذجي

● ●يعرف أصوات احليوانات.

● ●يجمع ما بني  ٣-٢كلمات ويك ّون جمالً قصيرة.

● ●يســـتطيع أن يرتـــب األلـــوان املتطابقـــة (يســـتطيع
اإلشـــارة إلـــى األشـــياء مـــن نفـــس اللون).

لهذه الفئـــة العمرية؟

● ●يجيب عن األسئلة البسيطة مبفرده.
● ●لديه حصيلة مفردات وظيفية من  50كلمة.
● ●يســـمي األشـــياء أو احليوانـــات التـــي تعـــ َّود علـــى
رؤيتهـــا يوميـــا ً مـــن الصـــور :كلـــب ،قـــط ،دبدوب،
ســـيارة ،عصيـــر ،منـــزل ،عشـــب ،زهور ،شـــجرة،
ورقـــة ،ملعقـــة ،كتـــاب ،إلخ...
● ●يحـــب أن يلعـــب لعبـــة تقليـــد الكبـــار :األفعـــال
واأللعـــاب والكلمـــات.
● ●يظهر اإلهتمام بالكتب املصورة ،ويقلّب صفحاتها
بنفسه.
● ●يط ّور ألعابا معقدة ويشرك اآلخرين يف ذلك.
● ●يظهر القلق والتعاطف عندما يبكي زميله.
● ●يستجيب لطلبات شفه ّية تتكون من خطوتني؛ على
حذاءك وضعه يف اخلزانة».
سبيل املثال« :إحمل
َ
● ●يســـتطيع صعود ونزول الدرج مع اإلمســـاك بسياج
الدرج (الدرابزين).
● ●نسخ (شف) اخلطوط والدوائر.
● ●يرمي الكرة ويديه فوق رأسه.
● ●يبدأ اللعب من تلقاء ذاته ،ولكنه بحاجة لإلشراف
واملساعدة.
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ما الـــذي يمكنـــك القيام بـــه لتحفيز
ُّ
تطـــور طفلك؟
يف هذه املرحلة تكون ألعاب الطفل أكثر تعقيدا ،وكذلك
طلباته والطلبات املوجهة إليه .يستمتع الطفل بألعاب
اإلخفاء ،كما واللعب بالعجينة ،األحجية والكتب املصورة.
أطلب منه أن يقوم بتسمية رغباته واألشياء التي يرغب
فيها ،شجع قيامه بتوسيع جمله كما و كامل قاموس
مفرداته .يرغب األطفال يف هذه املرحلة اإلشتراك يف
األعمال املنزلية البسيطة واألعمال حول املنزل ،من الهام
أن حتفّز هذه السلوكيات املرغوبة وتقوم بها برفقة طفلك.
● ●إلعبوا لعبة اإلخفاء.
● ●ســـاعد طفلـــك علـــى اللعـــب باألحاجي البســـيطة
وســـمي كل
ذات األشـــكال واأللـــوان واحليوانـــات،
ّ
أحجيـــة عندمـــا يختارهـــا الطفـــل أو يضعهـــا يف
املـــكان الصحيح.
● ●أطلب من طفلك أن يساعدك على فتح أو إغالق
األبواب واألدراج وتقليب صفحات اجلرائد واملجالت.
● ●عندمـــا يكـــون الطفل قـــادراً علـــى املشـــي بثبات،
أطلب منه مســـاعدتك يف حمل األشـــياء الصغيرة
وترتيـــب ألعابه.

● ●إصطحب طفلك إلى احلديقة أو إلى الطبيعة حتى يتسلّق ويركض وميشي ،الخ.
● ●إلعب معه التقاط الكرة وركلها.
● ●إلعب معه باملكعبات وبناء األبراج وهدمها.
● ●إســـتخدم األقالم امللونة وأقالم الفلوماســـتر واألصباغ والورق يف رســـم صور وأشـــياء مع طفلك ،وعلق رسوماته
يف كل أنحاء املنـــزل إلظهار مدى فخرك بأعماله.
● ●ساعد طفلك على اإلنخراط يف ألعاب معقدة تستخدم اخليال :عمل خيمة أو قلعة حتت البطانية أو الطاولة،
أو لعبة الطبيب واملريض ،إلخ..
● ●عـــ ّزز تصـــرف طفلـــك كلمـــا جنـــح يف إبالغـــك عـــن حاجتـــه وجنـــح يف قضـــاء احلاجـــة بإســـتخدام املرحاض.
إن وقوع احلوادث العرضية هو جزء من التدريب ،فال تؤنّب الطفل على حدوثها.
● ●أشـــرك طفلك يف األعمال املنزلية البســـيطة ملساعدتك يف الترتيب ومســـح الغبار وإستخدام املكنسة الكهربائية
والتكنيس وما شابه.
● ●علّم طفلك أن يغنّي أغاني األطفال.
ب األشياء واأللعاب حسب احلجم لتوضيح مفهوم األحجام الصغيرة والكبيرة لطفلك.
● ●ر ّت ْ
● ●إلعـــب لعبـــة األلـــوان واألشـــكال املتطابقة مع طفلك .عندمـــا تعرض عليه شـــيئا ً أحمراً ،يقوم هو باإلشـــارة اليه
أو بإيجاد أو جلب شـــيء مـــن نفس اللون.
● ●أدخـــل تفريـــش األســـنان يف الروتـــن اليومـــي للطفـــل ،بحيـــث تقـــوم أنـــت ببيـــان كيفيـــة فعـــل ذلك ثـــم تطلب
من الطفل تكراره.
التحـــدث ،أضف الصفات لها :ســـيارة زرقاء ،دائرة خضـــراء ،زهرة زهرية،
● ●عندمـــا تقوم بتســـمية األشـــياء أثناء
ّ
قطة صغيرة ،شـــاحنة كبيرة.
مأخوذ جزئيا عن Pištoljević, 2015 :و .Doran (Ed), 2006
* ملجموعــة التماريــن لتحفيــز التطـ ُّـور يف املنــزل اخلاصــة بالفئــة العمريــة مــن  24إلــى  36شــهر ًا
راجع الفصل  – 12املنهاج العملي.
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الفصل الثالث
عالمـــات تحذيريـــة خالل المســـارات
ُّ
فـــي مجـــاالت التطور
تطــور الطفــل هــي عمليــة إكتســاب املهــارات واملعرفــة
ُّ
التــي مي ـ ّر بهــا كل طفــل خــال الفتــرات املحــددة التــي
التطــور.
تســمى مراحــل
ُّ
ّ
مــن الواضــح أن هنــاك إختــاف يف وتيرتهــا مــن طفــل
إلــى آخــر .وعلــى الرغــم مــن أن التطـ ُّـور بحــد ذاتــه يعتمــد
التطــور
علــى الفــرد ،اال أنــه يتــم التــدرُّج يف مراحــل
ُّ
بتسلســل محــدد ،ممــا يعنــي أنــه ال ميكــن إكتســاب بعــض
املهــارات قبــل إكتســاب مهــارات أخــرى ســابقة لهــا والتــي
تشــكل أساس ـا ً لتعلــم مهــارات الحقــة أكثــر تعقيــدا.
تطـ ُّـور الطفــل هــي عمليــة ديناميكيــة تتشـكَّل وتتجـ َّـدد مــن
خــال تفاعــل العوامــل البيولوجيــة والبيئيــة منــذ احلمــل.
ومــن املهــم التأكيــد علــى أن األطفــال ال يتطـ ُّـورون بنفــس
الديناميكيــة ،كمــا وال يكتســبون القــدرات واملهــارات
بالديناميكيــة ذاتهــا.
التطــور فقــط
ميكــن احلديــث عــن وجــود تأخّــر يف
ُّ
عندمــا ال يتمكــن الطفــل مــن إتقــان مهــارة معينــة يف
اإلطــار الزمنــي املتوقــع لظهــور تلــك املهــارة .علــى ســبيل
املثــال ،إذا كان املعــدل الطبيعــي لتعلــم املشــي بــن  9إلــى
 18شــهراً وال يتمكَّــن الطفــل مــن املشــي بعــد بلوغــه 20
خــر يف التطـ ُّـور .كذلــك إذا
شــهراً فيمكــن القــول بأنــه يتأ َّ
لــم ُيط ـ ِّور الطفــل مهــارة التواصــل اللغــوي عنــد بلوغــه
عمــر الســنتني ميكــن اعتبــار هــذا تأخــراً يف التطـ ُّـور.

علــى الرغــم مــن وجــود إختالفــات بــن األطفــال يف
إكتســاب مهــارات محـ َّـددة ،إال أن تسلســل إكتســابها هــو
نفســه بالنســبة ملعظــم األطفــال .وهكــذا ،علــى الرغــم
مــن وجــود إختالفــات يف الوقــت عندمــا يبــدأ الطفــل يف
الزحــف ،فــإن معظــم األطفــال يبــدأون يف الزحــف قبــل
البــدء يف املشــي بشــكل مســتقل .ويتــم إتقــان املهــارات
عمومـا ً بنفــس الترتيــب ،مــن األساســية إلــى املعقــدة تبعـا ً
لعمــر الطفــل ،إال أنــه هنــاك فروقــا ً فرديــة يف الوقــت
الــذي ســوف يتقــن الطفــل فيــه مهــارة معينــة.
علــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون هنــاك إختــاف يف الوقــت
الــذي يبــدأ فيــه الطفــل يف الزحــف ،ولكــن معظــم
األطفــال يبــدأون يف الزحــف قبــل املشــي مبفردهــم.
ُّ
ُّ
التأخر في التطور /صعوبات في التطور
إضطــراب التطـ ُّـور هــو أي تأخــر تتــم مالحظتــه ورصــده
تطــور غيــر منوذجــي
تطــور الطفــل يشــير إلــى
يف
ُّ
ُّ
(غيــر منطــي) وإنحــراف عــن معايير ومســار
التطور مقارنة
ُّ
يتطورون بشــكل منطي منوذجي.
مــع األقــران الذيــن
ُّ
ُّ
تنقســـم إضطرابات التطور حســـب

مســـبب�اتها إلى

تطور غير منوذجي (غير منطي) بدون سبب محدد.
● ● ُّ
تطـــور غيـــر منوذجي بســـبب وجود حالـــة صحية
● ● ُّ
مرض ّية مشـــخّصة.
التطـــور بســـبب
● ●عندمـــا يحـــدث إضطـــراب يف
ُّ
وجـــود حالة مرض َّيـــة مت تشـــخيصها ،يتم حتديده
مـــن خـــال إجـــراء مجموعـــة مـــن اإلختبـــارات
والفحوصـــات الطبيـــة.

مــن الضــروري أن نؤكــد أنــه كلمــا تع َّرفنــا علــى التأخــر
التطــور مبكّــراً كلمــا كان بإمكاننــا حتفيــز وتعزيــز
يف
ُّ
التطــور بشــكل مبكّــر ومكثّــف أكثــر.
ُّ
التحفيــز الهــادف وجتــاوب األهــل يف الوقــت املناســب،
وتوفيــر محفــزات التطـ ُّـور املالئمــة يف الوقــت املناســب توفــر
دائمــا ً فرصــا ً أكبــر للنجــاح والقضــاء علــى التأخــر وتــؤدي
التطور النموذجي.
يف الغالب إلى اللحاق باألقران يف مسار
ُّ
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ً
ُّ
إضطرابات التطور اليت نواجهها كثيرا
ُ ْ
واليت يم ِكنن�ا تشخيصها هي

● ●إضطـــراب مـــن الطيـــف التوحـــدي /
(( Autism spectrum disorder (ASDيســـمى
حـــد) هو ليس مرضاً ،بـــل هو إضطراب
عـــادة التو ّ
التطـــور العصبـــي الـــذي يظهـــر علـــى شـــكل
يف
ُّ
املحـــددة وليـــس هناك
مجموعـــة مـــن األعـــراض
ّ
فحص طبي ميكِّننا من الكشـــف عنه بشـــكل دقيق
مئـــة يف املئـــة  %100ليـــس جينـــا واحـــداً فقـــط أو
منطقـــة واحدة يف الدمـــاغ مســـؤولة لوحدها وهو
ليـــس بحالـــة مرضية .يتـــم وضع التشـــخيص من
خـــال سلســـلة مـــن النتائج التـــي غالبا ً مـــا تكون
مبنيـــة علـــى املالحظـــة املباشـــرة باإلضافـــة إلـــى
التطور والســـلوك
التقييـــم مبجموعة من مقاييس
ُّ
(.)Developmental Behavioral Scales

حدي ،فهناك
إذا قلنا أن الطفل مشمول بالطيف ال َت َو ُّ
ثالثة مجموعات من األعراض تكون موجودة وتظهر
شدة مختلفة:
يف درجات ّ
التطور اإلجتماعي :العجز يف حتقيق
● ●إضطراب يف
ُّ
اإلتصـــاالت اإلجتماعية والتفاعـــات الثابتة وهذا
التطور.
ليـــس ناجتا ً عن تأخّر عـــام يف
ُّ
● ●إضطـــراب التواصـــل اللغـــوي (اللفظـــي) وغيـــر
اللفظـــي :غالبـــا ً مـــا يكـــون اإلفتقـــار إلـــى الكالم
الوظيفـــي وكذلـــك إلـــى حتقيـــق التواصـــل غيـــر
اللفظـــي املناســـب مـــن خـــال اإلميـــاءات.
● ●نـــوع مـــن أنـــواع إضطـــراب الســـلوك اآللـــي
النمطـــي التكـــراري /احلركـــي التكـــراري:
الـــذي يظهـــر علـــى شـــكل ســـلوك ،إهتمامـــات
أو نشـــاطات مق ّيدة ومتك ّررة .الهدف من الســـلوك
اآللـــي التكـــراري التلقائـــي هـــو كســـب الدعـــم
واحلصـــول علـــى احلوافـــز اإليجابيـــة مـــن خالل
احلـــواس اخلمـــس مـــن دون احلاجـــة لإلتصـــال
أو التواصل مع الناس ،وهذا ســـلوك غير منوذجي
وغير مناســـب يف حد ذاته.
هــذه الســلوكيات مريحــة فقــط للطفــل الــذي يقــوم
بهــا وليــس لهــا دور إجتماعــي مرغــوب وعــادة
مــا تكــون غيــر مفهومــة للوســط املحيــط .وبهــذه
الســلوكيات والتص ّرفــات ينغلــق هــؤالء األطفــال
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يف عاملهــم اخلــاص أكثــر فأكثــر ،وينفصلــون عــن
املحيــط واملجتمــع ألنهــم مــن خــال هــذه األنــواع مــن
التطــور النموذجيــة:
املحفــزات ال يعــ ّززون مهــارات
ُّ
تطــور الــكالم ،األلعــاب املناســبة ،اإلندمــاج
ُّ
اإلجتماعــي ،إلــخ.).
السلوكيات اآللية التلقائية التكرارية أو السلوك النمطي
التكراري يظهر بأشكال مختلفة لتنظيم األشياء وتصنيفها
وجتميعها وجمعها وفرزها ،ومراقبة /تفحص /ملس
محدد
األشياء بطريقة معينة ،واإلصرار على روتني
َّ
سلفاً ،واإلستبداد التلقائي ،والتكرار الصوتي للكلمات،
والعبارات ،واجلمل ،واإلعالنات الكاملة ومقاطع من
لف اخليط،
األفالم ،أو الدوالب يف دائرة ،أو التأرجح ،أو ّ
أو أربطة األحذية ،وما إلى ذلك.
صعوبــات يف التعلُّــم  -الطفــل ال يحقّــق نفــس النتائــج
الدراســية مقارنــة بأقرانــه ،يتهــ َّرب مــن التعامــل مــع
األطفال اآلخرين ،ينغلق يف»عامله اخلاص» ،ال يســتوعب
التوجيهــات التــي نقدمهــا لــه ،وغالبـا ً مــا يصبــح عدوانيـا ً
جتــاه اآلخريــن وجتــاه الــذات.
ضعــف الســمع  -ال يتفاعــل الطفــل مــع أي نــوع مــن
تخصــه
األصــوات ســواء التــي تتعلــق مبحيطــه أو التــي
ّ
هــو شــخصيا ً (ال يســتجيب عنــد ســماع إســمه) ،وال يتبــع
الطلبــات اللفظيــة ،وال يط ـ ّور اإلتصــال اللفظــي أو غيــر
اللفظــي ،وال يطـ ّور العالقــات اإلجتماعيــة ،ألنــه ال يســمع
جيــداً وال ميكنــه تقليــد كالم اآلخريــن.
إضطرابــات اللغــة والنطــق  -بســبب عــدم التمكُّــن مــن
تطويــر التواصــل اللفظــي يتأخــر تطـ ُّـور جميــع املهــارات
األخــرى ،ال يتبــع الطفــل أقرانــه ويتأخــر يف حتقيــق
جميــع أنــواع املهــارات.
● ●إضطـــراب فـــرط احلركـــة ونقـــص اإلنتبـــاه
)ADHD) Attention deficit hyperactivity disorder

يتمثـــل يف احلركـــة الزائدة ونقص االنتبـــاه :يتمثل
يف اإلنتبـــاه اإلنتقائـــي ويعطـــي األطفـــال اإلنطباع
بأنهـــم لم يفهمـــوا التعليمـــات ،وهـــم مندفعون وال
يســـتطيعون احلفـــاظ علـــى اإلنتبـــاه لفتـــرة طويلة
خالل الدرس أو خالل نشـــاط معـــن فيظهر أنهم
التطور.
متأخـــرون يف
ُّ

● ●ضعف القدرات املعرفية (اإلعاقة العقلية) -
)Reduced cognitive abilities (mental retardation

خــر واضــح يف جميــع مجــاالت التطـ ُّـور للطفــل.
تأ ُّ
ونتيجــة لذلــك تظهــر الســلوكيات التــي تثيــر
التحفيــز الذاتــي والســلوك النمطــي التكــراري.
●

●متالزمة كروموزوم  Xالهش Fragile X syndrome
– إضطراب جيني وراثي .األطفال املولودون بهذه

املتالزمة يعانون من مشاكل يف اإلندماج اإلجتماعي،
وتطور اللغة والكالم وكذلك من مشاكل يف
يف التعلُّم
ُّ
السلوك الالئق .وهو أكثر مرض جيني وراثي يؤدي
إلى إضطرابات وتخلُّف قدرات اإلدراك املعريف
التطور.
(اإلعاقات العقلية) وإضطرابات
ُّ

ريت
● ●متالزمة
يط ّور الطفل السلوك ّيات النمطية التكرار ّية،
خر يف
تطور اللغة والكالم وتأ ُّ
يعاني من تأ ُّ
خر يف ُّ
التطور اإلجتماعي ،ال يتفاعل إجتماعيا ،ويظهر
ُّ
عنده تراجع واضح وتناقص مستمر يف القدرات
احلركية الدقيقة ومن ثم الكبرى ،بخالف احلال
عند الذين يعانون من إضطرابات طيف التوحد -
syndrome

Rett

(.Autism Spectrum Disorders (ASD

● ●متالزمة النداو  -كليفنر

(Landau Kleffner Syndrome (LKS

إضطــراب نــادر يف مرحلــة الطفولــة يتميــز بفقــدان
فهــم اللغــة ،الســمع والتعبيــر اللفظــي وفقــدان
القــدرة علــى الــكالم مشــابه ملتالزمــة هيلــر ،حيــث
بالتطــور النموذجــي ثــم يف الفتــرة
يبــدأ الطفــل
ُّ
بــن س ـ ّن الثالثــة والســابعة يبــدأ بفقــدان قــدرات
التواصــل التعبيريــة واإلســتقبالية (القــدرة علــى
فهــم وإســتخدام اللغــة) ،وتبــدأ بالظهــور نوبــات
الصــرع عنــد أغلــب املرضــى.
التفاعلـــي
اإلرتبـــاط
● ●إضطـــراب
 Reactive Attachment Disorderغالبـــا ً مـــا
حــد ألن األطفــال
يتــم الظ ـ ّن خط ـأً أنــه مــرض التو ّ
يظهـــرون ســـلوكا ً مشـــابها ً مثـــل فقـــدان الـــكالم
وقصــور يف التواصــل اإلجتماعــي غيــر النموذجــي.
فيم ــا يخ ــص ه ــذه احلال ــة ،م ــن املمك ــن أن يطــ ِّور
األطفـــال الســـلوكيات املناســـبة إذا مـــا توفَّـــرت
خـــات املناســـبة.
التد ُّ

● ●اإلضطراب اإلنتكاس الطفولي أو متالزمة هيلر:
Heller

syndrome
Childhood
 Disintegrative Disorderيتم َّيز هذا املرض

بفقدان اللغة واملهارات اإلجتماعية املكتسبة سابقا ً
خر دائم يف هذه املجاالت .وكذلك
ويؤدي إلى تأ ُّ
التطور اإلجتماعي والعاطفي ،مما يؤ ّدي
يتراجع
ُّ
إلى ضعف القدرة على التواصل مع اآلخرين.
يتطور األطفال املصابني بشكل منوذجي حتى سن
ُّ
الــ  3سنوات من العمر ،ومن ثم يحدث تراجع
حاد وفقدان جميع املهارات اإلدراكية ومهارات
التواصل ،وظهور السلوكيات النمطية التكرارية.
يفقد الطفل جميع أشكال مهارات التواصل
اإلستقبالي والتعبيري واإلميائي.
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ُّ
ُّ
عالمات تدل على إحتمال وجود تأخر في التطور
عندما نتحدث عن العالمات التحذيرية نقصد بها عدة إحتماالت مختلفة:
تتطـــور عنده مهارة مع َّينة،
تعدى الفترة التي يجب أن
● ●إذا إســـتمر الطفـــل ملدة  6أشـــهر بعد مالحظة التأخّـــر أو ّ
ُّ
وإســـتم َّر بإظهـــار بعض الســـلوك ّيات النموذجية ملن هم أصغر ســـ ّنا ً ( مثـــال :اإليكوالليا (تكـــرار الكالم النمطي)
بعـــد عامـــه الثالـــث ،إرتداء احلفاظات بعـــد العام الثالث ،يأكل بعـــد عامه الثاني فقط الطعـــام الذي مت جتهيزه
يف اخلالط أي الطعام الســـائل).
● ●عدم املقدرة على تطوير مهارات معينة؛ مثل :الطفل عشـــرة أشـــهر ولكنه ال «يثرثر» ،عمره ســـنتان وال ميشـــي،
وبلغ الثالث أشـــهر وال يرفع رأسه.
● ●يظهر تصرفات غير مقبولة إجتماعياً :يضرب رأسه باألرض أو احلائط ،يعض يده.
متطورة يف القراءة بينما هناك تأخّر يف الكالم واللغة.
التطوري؛ مثل :قدرات
● ●إضطراب يف التسلسل
ُّ
ُّ
● ●عدم التناسق  /اإلتزان احلركي :مثالً ،عند املشي أو عند إستخدام األيدي.
التطـــور  -فقـــدان بعـــض القـــدرات أو املهـــارات؛ مثـــل التوقـــف عـــن الـــكالم،
● ●إنتـــكاس /تراجـــع يف مســـتوى
ُّ
فقدان اإلهتمام باللعب وباألطفال اآلخرين
مــن املهــم متابعــة تطـ ُّـور الطفــل يف عامــه األول ،بســبب تطـ ُّـور الدمــاغ الســريع وحــدوث خطــوات التطـ ُّـور األهــم يف هــذه
املرحلــة العمرية.

المزيـــد مـــن التفاصيل حول هـــذا الموضـــوع يمكن قراءتهـــا في الفصـــل الثاني من
ُّ
خريطـــة التطور منذ الـــوالدة وحىت ســـن الثالثـــة .المعلومات مأخـــوذة جزئي�ا عن:

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/index.html

ُّ
الجـــدول  :٣عالمات تدل علـــى إحتمال وجود تأخر في التطور ،حســـب مجاالت
ُّ
التطور من الوالدة وحىت الثالث ســـنوات
من  0إلى 1
المظهر
الخارجي

من  1إلى 2

من  2إلى 3

●●عندمـــا يكون ســـطح القـــدم يف وضع قائـــم ،ينعطف
إبهـــام القدم إلـــى األعلى بقـــوة (عالمة بابينســـكي) إرتخــاء العضــات أو تقلّصــات (تشــنّجات مــا بــن ســن  2و  5ســنوات غالبيــة
مفا جئــة ) .
األطفــال يــزداد وزنهــم ســنويا ً مــا بــن 1.4
( 6شهور).
و 2.3كغــم ويــزداد طولهــم مبقــدار مــا
●●يبـــدو متصلبـــاً ،يوجد تشـــنّج عضلي .يبـــدو مرتخيا
يقــارب الـ7,6ســم.
بقـــدر زائـــد  -مثل الدميـــة املرتخية 6( .شـــهور).
●●ال يظهـــر إهتمامـــا باألشـــخاص مـــن حوله (18
شهر اً ).
●●ال يقلّد البالغني ( 18شهراً).

ُّ
تطور الكالم

● ●ال يناغـــي وال يصدر أصواتا ( 4شـــهور) ،ال ينطق
بكلمـــات ذات مقطعني ،ما-ما؛ با-با ( 6أشـــهر).

●●ال يتعلم كلمات جديدة 18( .شهراً).
●●ال يتكلم ست كلمات على األقل ( 18شهراً).

كالمــه غيــر واضــح أو ال يتكلــم ،ال يتحــدث
● ●ال ينطـــق بكلمـــات بســـيطة مثل “مامـــا” أو “بابا” ●●ال يســـتخدم عبـــارات بســـيطة مكونـــة مـــن يف اجلمــل ،ال يفهــم التعليمــات البســيطة.
َّ
مقطعـــن ،على ســـبيل املثال“ :شـــرب احلليب”.
( 12شهراً).
(ســـنتان).
●●غيـــر قـــادر علـــى تقليـــد األفعـــال والكلمـــات.
(ســـنتان).
●●ال يتبع األوامر الصوتية البسيطة( .سنتان).

المهارات
اإلدراكية
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●●ال يتفاعـــل مـــع األصـــوات ( 6-2أشـــهر) .يواجـــه
●●يبـــدو وكأنـــه “أصـــم” ال يلتفـــت إلـــى أصـــوات يواجــه صعوبــة يف إلتقــاط األشــياء
صعوبـــات يف النظـــر :كل عني تنظر بإجتـــاه مختلف
ســـنة).
(2-1
اآلخريـــن
يتحــدث بنبــرة
الصغيــرة مــن األرضيــة،
َّ
عـــن األخـــرى ،ال ينظـــر يف اإلجتـــاه الـــذي يشـــار له
إ ّمــا عاليــة جــداً أو منخفضــة جــداً.
●● ال ير ّد عند مناداته بأسمه.
( 9أشـــهر).

●●ال يســـتطيع رفـــع رأســـه عند اإلســـتلقاء علـــى بطنه
(شهران).
●●ال يرفع رأسه منتصبا ( 4أشهر).
●●ال يدفـــع بقدميه الســـطح الصلب الـــذي يحمل عليه
( 4أشهر).

المهارات
َّ
الحركية
الكبرى

●●يواجه صعوبة يف التقلّب.
●●يواجه صعوبة يف اإلســـتدارة مـــن الظهر إلى اجلانب
ميينا ً ويســـاراً ويف التقلب ( 6أشهر).

●●ال ميشي ( 18شهراً إلى عامني).

●● ال يرتكز بقدميه على السطح الصلب ( 9أشهر).

ال يحافــظ علــى توازنــه ويواجــه صعوبــات
يف صعــود الــدرج ،دائــم اإلنشــغال بنشــاط
واحــد فقــط.

●●ال يلعب وال يقوم بالتشقلب إلى األمام أو نحو اخللف
(  9شهور).
●●ال يزحف ( 12شهراً).
●●ال يســـتطيع الوقوف حتـــى لو متت مســـاعدته12( .
شهر اً ).

المهارات
الحركية
الدقيقة

●●ال يتفحص يديه بإستخدام فمه ( 4-2أشهر).
●● يواجه صعوبات يف وضع يديه يف فمه
( 6أشهر).
●●ال ينقل األلعاب من يد إلى أخرى ( 9أشهر).

ال يســتطيع اللعــب باأللعــاب البســيطة
(األحجيــة ،األلعــاب ذات الزمبــرك ومــا
●●لـــم يطـــ ّور القـــدرة علـــى اإلمســـاك بطريقـــة شــابه).
“الكماشـــة” أي اإلمســـاك باألشـــياء الصغيـــرة
بالســـبابة واإلبهـــام (ســـنتان).
يخفــق يف اإلمســاك باألشــياء ،يديــه
تر جتفــا ن .

●● ال يبتســـم (شـــهران) /،ال يظهـــر العواطـــف ●●ال يفهـــم الغـــرض مـــن األشـــياء املألوفـــة (18
شـــهراً).
جتـــاه األشـــخاص الذين يقومـــون برعايته ( 6أشـــهر).

ُّ
التطور
اإلجتماعي
العاطفي

●●ال يرد عند مناداته بأسمه ( 9أشهر)،
●●ال يتع َّرف على األشخاص املألوفني ( 9أشهر)،
●●يبكي بال سبب.
●●ال يظهر إهتماما باألشخاص وال وجوههم
●●ال يحافـــظ علـــى اإلتصـــال البصـــري (ال ينظـــر إلى
الوجه).

●●لم يط ّور القدرة على التقليد ( 18شهراً).

ال يريــد اللعــب مــع األطفــال اآلخريــن وال
●●ال يتأثـــر باإلنفصـــال عن والديـــه أو عند لقائهم
باأللعــاب ،ال يقــوم باإلتصــال البصــري،
( 18شهراً).
نوبــات غضــب ،صــراخ أو ضحــك بــا
●●نوبـــات الغضـــب والضحـــك بـــا ســـبب واضح ،ســبب واضــح،
فتـــرات غيبوبـــة ،إحتمـــال اإلكتئـــاب بســـبب
اإلنفصـــال عـــن املقربـــن إليـــه (عامـــان).
●●ال ينظر إلى وجوه األشخاص

●●ال يتابع بعينيه األشياء املتحركة(شهران).

القدرات
العقلية

●●ال يحـــاول الوصـــول إلى األشـــياء بيديه واالمســـاك
بها ( 6أشـــهر)،
●●يفقـــد املهارات التـــي كان قد أتقنها يف الســـابق
( 18شـــهرا  -سنتان)،
●●ال يســـتطيع أن يجـــد الشـــيء الـــذي مت إخفائه أمام

ال يســتطيع أن يلعــب األلعــاب ،أن يلــوح
عينيه ( 12شـــهراً)،
●●ال يعـــرف مـــاذا يفعـــل باألشـــياء املألوفـــة لديه،
وال أن ميثــل االدوار ،يفقــد املهــارات التــي
مثل فرشـــاة الشـــعر ،امللعقـــة ،الهاتف( ..ســـنتان)،
●●ال يســـتطيع أن يقلّـــد اإلميـــاءات مثـــل “التلويـــح” أو
كانــت لديــه.
“اإلميـــاء بالـــرأس” ( 12شـــهرا)
يتفحـــص األشـــياء بـــل يضعهـــا يف فمـــه
●●ال
َّ
(ســـنتان).
●●ال يستطيع اإلشارة إلى األشياء ( 12شهراً).
●●يفقـــد املهـــارات التـــي كان قـــد أتقنهـــا ســـابقا (12
شهر اً ) .
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•عند إكتمال السنة الثالثة من العمر

عالمــات تــد ّل علــى وجــود إحتمــال أ َّن «أمــراً مــا ليــس
علــى مــا يــرام»

يف الســنة الثالثــة مــن العمــر يبقــى الســبب املثيــر للقلــق
هــو عــدم إهتمــام الطفــل باألطفــال اآلخريــن واملحيــط،
التركيــز لفتــرات زمنيــة قصيــرة جــداً ،عــدم القــدرة علــى
اللعــب باأللعــاب بشــكل الئــق ،تنظيــم األشــياء أو األلعــاب
«هوســي».
بشــكل َ

تطور الطفل ويف حال مالحظتك
من الضروري متابعة ُّ
ألي من العالمات التحذيرية يجب التوجه على الفور
إلى طبيب األطفال اخلاص بك:
•عند إكتمال السنة األولى من العمر
الطفل ال «يثرثر» وال يصدر أية مقاطع صوتية (بابابا،
تاتاتا ،مامامام) ،ال يقوم بالتواصل بالعني (عند النظر
اليه) ويتجنب النظر إلى وجوه األشخاص .إذا لم يقم
الطفل حتى عمر العام بالرد عند منادات بإسمه،
ال يستجيب ملصدر الصوت وال يدير رأسه بإجتاه األصوات،
وال يقف مستقالً وال مستنداً إلى األثاث .وما يسبب القلق
أيضا ً هو أن يكون الطفل وصل إلى الشهر الـ  16من عمره
وال ينطق بأي من الكلمات ،وال يشير بإصبعه إلى الشيء
الذي يريده عند عمر الــ  18شهراً.
•عند إكتمال السنة الثاني�ة من العمر
إذا كان الطفــل يفتقــد أو ال تتطـ ُّـور لديــه مهــارة الــكالم
واملهــارات اإلجتماعيــة أي ال يتفاعــل إجتماعيــا ً وال
يبــدي اإلهتمــام إلستكشــاف بيئتــه املحيطــة ،فتكــون هــذه
األســباب كافيــة بــأن يتوجــه الوالــدان طلب ـا ً للمســاعدة،
ألنهــا توضــح أن تطـ ُّـور الطفــل ال يســير بإجتــاه إعتيــادي.
تظهــر املشــكلة أيض ـا ً عندمــا يبــدو لكــم بــأن الطفــل ال
يســمعكم جيــداً ،ال يســتجيب إلــى الطلبــات الشــفهية
البســيطة؛ علــى ســبيل املثــال« :تعال»« ،هــات»« ،أحضر»،
«اخــرج»« ،افتــح» ،إلــخ .وكذلــك ،ال يعــرف الغــرض مــن
إســتعمال األشــياء اليوميــة ،مثــل :املشــط  -متشــيط،
الهاتــف  -يقربــه إلــى أذنــه ،الكــوب  -يتظاهــر بأنــه
يشــرب ..،وإلــخ.).
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باإلضافــة إلــى مــا ذكــر ،فمــن األمــور املثيــرة للقلــق نذكــر
أيض ـاً :وجــود منــط تكــراري غريــب لتصرفــات معينــة،
إســتخدام اجلســد بشــكل غيــر إعتيــادي (الرفرفــة
باليديــن ،الســير علــى األصابــع ،التدقيــق يف األيــدي
واألصابــع ،اللعــب باألصابــع ،تغطيــة األذنــن ،إدخــال
األصابــع إلــى األذنــن ،اإلهتــزاز املســتمر والــدوران يف
دوائــر ،عــض األيــدي واألصابــع ..إلــخ ).كمــا والهــوس
بأفعــال أو أشــياء معينــة (الهــوس باملــاء ،األضــواء،
املــراوح ،األشــياء الالمعــة ،القيــام بــدوران أشــياء
(مثل أغطية العلب) ،،فتح أو إقفال األدراج ،إلخ.).
مأخوذ جزئيا ً عن( :بيشتوليفيتش)2015 ،

الفصل الرابع
ألعاب األطفال ،اللعب واإلهتمامات
اإلرشادات العامة
● ●مـــن الضـــروري إختيار األلعـــاب املناســـبة لعمر الطفل
(راجـــع اإلرشـــادات املكتوبـــة علـــى غـــاف العبـــوة
ُصصـــت لهـــا).
بخصـــوص الفئـــة العمريـــة التـــي خ ّ
● ●يجـــب أن تكون األلعاب مصنوعـــة من املواد اآلمنة
وأن تكـــون نظيفـــة وكاملـــة األجـــزاء (تخلَّـــص من
األلعـــاب التـــي ينقـــص منهـــا ولـــو جزء بســـيط)،
األلعـــاب املصنوعـــة مـــن القماش ينبغي أن تغســـل
بشكل دوري.
● ●عنـــد شـــراء األلعـــاب يجب اإلنتبـــاه إلـــى املهارات
تنميهـــا ،وبخاصـــة عندمـــا تكـــون األلعـــاب
التـــي ّ
مخصصـــة لألطفـــال حتـــى عمـــر  24شـــهراً،
ُنمي مهارتني على األقل.
إختار األلعاب التي ت ِّ
● ●جتنـــب شـــراء عـــدداً كبيـــرأ مـــن األلعـــاب ،اللعبة
ليســـت بديالً عن اللعـــب وقضاء األوقـــات املفيدة
مـــع الوالديـــن (أو ولـــي األمر).
● ●كـــن ّ
خلقـــا ً وإصنـــع ألعابـــا بنفســـك ،حـــاول أن
تشـــرك الطفـــل يف هـــذا النشـــاط.
● ●إســـمح للطفـــل أن يلعـــب باألشـــياء املوجـــودة مـــن
حولـــه مـــع األخـــذ يف اإلعتبـــار عامل الســـامة.
● ●جتنـــب إعطـــاء الطفـــل ألعابـــا مخصصـــةً لألطفـــال
يتطور بشـــكل
األكبـــر ســـ ّناً ،حتى تؤكد على أن طفلك
ُّ
أســـرع ،كون الطفل ال يتقن املهـــارات الالزمة للتحكم
بها ،يتولّـــد لديه شـــعوراً باإلحباط.
● ●عند إختيـــارك لأللعاب ،من الضـــروري أن تراعي
ب شـــراء نـــوع واحد من
إهتمامـــات الطفـــل وجتنَّـــ ْ
األلعـــاب بهدف توســـيع إهتماماته.
نصـــح أن تقـــوم بقـــراءة القصـــص والكتـــب
● ● ُي َ
املصـــ ّورة لطفلـــك ،وأن تلعب معه ألعـــاب التظاهر
بإســـتخدام الدمى أو ألعـــاب القماش أو األغراض
األخـــرى ،وإســـتمر على هـــذا النحو حتـــى دخوله
إلى املدرســـة.

ُصصت األلعاب لألطفال عموما ً لكال اجلنســـن
● ●خ ّ
وليســـت
مخصصـــة حصـــراً لـــأوالد أو للبنـــات،
َّ
ال متنـــع اللعب بالدمى أو الســـيارات ،ألن األطفال
خـــال منوهـــم ســـيظهرون إهتمامـــا ً أكبـــر جتـــاه
ُصصـــت جلنـــس معـــن ،ولكـــن
األلعـــاب التـــي خ ّ
أحيانـــا تظهـــر عندهم الرغبة للعـــب بتلك األلعاب
«األخـــرى» كذلك.
● ●قـــم بتدويـــر أو تبديـــل لأللعـــاب يف البيـــت ،ففـــي
كل شـــهر أخـــرج «صندوقا جديـــداً» ،وأزح األلعاب
التي يتم إســـتخدامها حالياً .بهذا ســـتحافظ على
إهتمـــام الطفـــل وحتفّـــزه علـــى اللعـــب مـــن خالل
التنـــوع ودون شـــراء ألعـــاب جديدة.
● ● ِ
أكثر من اللعب مع طفلك!
اللعب
اللعــب هــو أهــم وأكثر«عمــل» طبيعــي خــال مرحلــة
الطفولــة املبكــرة .اللعــب هــو عبــارة عــن نشــاط حــ ّر
تلقائــي وهــو بحــد ذاتــه هــدف .الســبب الــذي يجعــل
الطفــل يلعــب هــو املتعــة التــي يشــعر بهــا .دوافــع اللعــب
طبيعيــة ألنهــا متأصلــة يف كل طفــل ،أينمــا ُولــد وترعــرع.
اللعــب يأتــي بالفضــول والتفاعــل اإلجتماعــي والقبــول
ومــن خاللــه يستكشــف الطفــل ،يطــ ّور اخليــال ويبنــي
العالقــات ويتعلَّــم.
أهمية وقيمة اللعب تنعكس يف التحكُّم باألشياء
أو األلعاب ،والكشف عن العالقات السبب َّية
وغيرها ،وإستكمال املالحظة وتصحيح املفاهيم
اخلاطئة ،وتطوير القدرة على إستيعاب وفهم ما
هو مهم وثابت ،وفهم العالقة بني الوسائل والهدف.
املحصلة ،يساهم اللعب يف تشكيل املفاهيم ومعرفة
ويف
ّ
العالم والعالقات اإلجتماعية.
تقدم ،يساهم اللعب يف تطوير الوظائف
باإلضافة إلى ما ّ
النفسية واجلسدية للطفل ،والقدرات واكتساب املعرفة
واخلبرات اجلديدة ،مما يخلق الظروف لتشكيل
شخص َّية مستق َّرة عاطفياً ،إجتماعية ومبدعة .عاد ًة ما
لتطوره
يكون سلوك الطفل يف اللعب هو املؤشر األساسي
ُّ
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العاطفي والذهني ،ومن هنا غالبا ً ما يتم إستخدام اللعب
ألغراض التشخيص والعالج النفسي.
يحدد املدة التي سيقضيها يف اللعب واملدة التي
عمر الطفل ّ
ميكنه فيها املحافظة على التركيز ،وماذا؟ ومباذا سيلعب؟
يف عامه األول يلعب الطفل يف الغالب مع والدته ،وكثيراً
ما يلعب لوحده ،هذا اللعب يتّسم بالوحدة ومتأله
األنشطة الوظيفية.
عندما يكون اللعب عبارة عن مشاهدة ،يعرف هذا
النوع باللعب «اإلستقبالي» .النوع اآلخر من اللعب
هو اللعب بطريقة «املقارنة» ويظهر عادة بني السنتني
الثانية والثالثة ،حيث يكون الطفل بجوار الطفل اآلخر،
لكنهم ال يلتفتون إلى بعضهم البعض ويلعبون بشكل
مستقل .تظهر الحقا ً املواقف التناقضية (العدائية) جتاه
األطفال اآلخرين ،مما ُيلي طريقة املشاركة يف اللعبة.
يف سن اخلامسة يظهر اللعب «اإلرتباطي» (التشاركي).
وينعكس ذلك يف لعب األطفال من خالل مجموعة ال
تتّضح فيها أدوارهم بشكل ٍ
كاف وال تتواءم وتوجه إلى
هدف مشترك .ينشئ األطفال يف املجموعة عالقات
مختلفة من الهيمنة والتبعية والتوافق.
يتطور النوع التالي من اللعب وهو
مع التقدم يف السن
ُّ
«اللعب اجلماعي التعاوني»  -مع التقدم يف السن يقلّ
تنوع األلعاب ولعب األطفال التي يلعبون بها وتصبح
متخصصة .يتوقع األطفال األكبر س ّنا ً مستوى
األلعاب
ّ
تقدم العمر
أعلى من التحفيز من األلعاب واللعب .مع ّ
يزداد الوقت الذي يقضيه الطفل يف اللعبة الواحدة.
يحتاج األطفال إلى بيئة آمنة ومحفزة مليئة باحلب
والتطور األمثل .الطريقة التي تدعم
واأللعاب لتحقيق النمو
ُّ
تطور الطفل لها تأثير أكبر على مسار ونتائج
بها األسرة ُّ
التطور من الوضع اإلجتماعي  -اإلقتصادي لألسرة.
ُّ
تطور
التفاعل أساسي ويعني الكثير بالنسبة ملسار
ُّ
األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة .حتى عندما ال يزال
الطفل الصغير ال يتكلَّم ،فهو قادر على التفاعل ونقل
املعلومات عن إحتياجاته وأفضلياته وإهتماماته ورغبته
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للتطور أن تكون
يف احلياة اإلجتماعية .ومن املهم جدا
ُّ
هذه التفاعالت متبادلة وأن تتجاوز الفعل ،أي أن يقوم
شخص بالغ «باإلستشعار» والر ّد العاطفي على إشارات
ومبادرات الطفل لدعم التواصل.
أظهر للطفل املشاعر اإليجابية واحلب من خالل اللعب
والتفاعل معه ،أضبط نفسك خالل التص ّرف معه ،ساعده
سهل عليه فهم عامله
يف تركيز إنتباهه وشاركه جتاربكّ .
وقم بالثناء عليه وتقدير ما تعلَّم القيام به ،دعه يزيد
من خبراته من خالل اللعب وساعده على تعلُّم القواعد
واحلدود والقيم عن طريق اللعب.
اللعب مع األطفال ميثل أحد الوسائل التي متكّن الوالدين
من التفاعل معهم بشكل أكثر إيجابية .اللعب ممتع لكل
من األطفال واآلباء ويساهم يف التنمية الشاملة للطفل.
من املعروف أن األطفال الذين يلعب آباؤهم وأمهاتهم
معهم يحقّقون نتائج أفضل يف املدرسة.
تذكَّروا أن اللعب مع األطفال وتشجيعهم عليه ال يتطلَّب
لعبا ً باهظة الثمن.
الحكايات وقراءتها
ينبغــي إحاطــة األطفــال باملحادثــة ،ممــا يعطيهــم الفرصة
لإلســتماع ،واملشــاهدة واحلصــول علــى اإلســتجابة
علــى محاوالتهــم للتواصــل الكالمــي وغيــر الكالمــي.
بالرغــم مــن أن األطفــال مــن مختلــف العائــات يقومــون
بتنميــة املهــارات اللغويــة يف أعمــار متقاربــة إال أن معــدل
توســيع قامــوس املفــردات يقــوم علــى مــدى حديــث اآلبــاء
واألمهــات وأوليــاء األمــور مــع أوالدهــم.
حتدث مع الطفل الصغير عن كل ما هو موجود يف
َّ
محيطه اليومي  -عن األشياء ،األشخاص ،املشاعر -
ودائما أعطه فرصة أن يكون شريكا ً نشطا ً يف املحادثة.
فيما يخص ألعاب الفيديو وشبكة اإلنترنت ،ينبغي
مراقبة ما الذي يقوم به طفلك ،وكم يناسبه ويفيد تعليمه
املحتوى الذي يشاهده أو يلعب به .إذا قمت بإستخدام
الـ»تابلت» أو الهواتف الذكية ألغراض التعليم ،إستفد
من الفرصة للحديث مع الطفل .س ِّم األفعال ،األلوان،
الشخصيات ،األحداث ،أطرح أسئلة عن املحتوى.

إســتعمل وســائل التواصــل للتحفيــز ،مثــال :قــراءة
وتصفــح الكتــب مــع الطفــل.

إمكانيــة احلصــول علــى جتــارب وخبــرات مختلفــة وتلعب
دوراً هام ـا ً يف تنشــئته مــن خاللهــا.

يجــب أن يفهــم الوالــدان بأنــه ومــن أجــل تطـ ُّـور طفلهــم،
عليهــم احلديــث واإلســتماع إليــه وتشــجيعه علــى
احلديــث .احلديــث واإلصغــاء والتفاعــل املتبــادل يجــب
أن يكــون موجــوداً منــذ البدايــة وقبــل أن يبــدأ الطفــل
بالــكالم مــن خــال تبــادل اللمســات وتعابيــر الوجــه
وإصــدار األصــوات.

يف البدايــة يحتــاج األطفــال إلــى ألعــاب الســبب -
والنتيجــة (إضغــط  -يضــيء  -إســحب  -يقفــز شــيء مــا
 لــف  -يســمع صــوت) وهــذا يشــجعهم علــى إستكشــافوتفحــص اللعبــة .مــع تطـ ُّـور اخليــال عنــد الطفــل ،يقــوم
بإختــراع الوظائــف ويســتخدم اللعبــة باإلعتمــاد علــى
اللعبــة التــي يلعبهــا.

ال تنســى قــراءة الكتــب املصــ َّورة .إقــرأ بصــوت عالــي
للطفــل الرضيــع لعــدة دقائــق ،وإفعــل هــذا بإنتظــام.
ال تهتــم إذا لــم تقــم بإنهــاء الكتــاب  -ر ّكــز علــى الصفحات
املمتعــة لــك ولطفلــك .القــراءة لألطفــال الرضــع والصغار
تطورهم الشــامل.
تســاهم يف ُّ

القيمة الوظيفية للعبة تكمن يف تشجيع الطفل على
القيام بنشاط معني ،أي أن يكون بإمكانه القيام بشيء ما
بإستخدام اللعبة (مثال :إنتاج األصوات أو إضاءة النور
خالل التحكم بها) .تدفع اللعبة الطفل إلى خلق مواقف
جديدة ،تقليد األشخاص وبالتالي إلى تشكيل عامله
اخلاص .تساعد الطفل على إقامة عالقاته العاطفية
وخلق التفاعالت مع البالغني ومع األطفال اآلخرين.

ينبغــي أن يكــون هــذا النشــاط ممتعــا ً إضافــة لكونــه
وقتــا ً يشــعر فيــه الطفــل باحلــب واحلنــان .الكتــب التــي
ُصصــت لألطفــال الصغــار يجــب أن حتتــوي علــى صــور
خ ِّ
زاهيــة األلــوان وكلمــا كبــروا كلمــا ازدادت رغبتهــم يف
مالمســة الكتــب؛ لذلــك يتوجــب إختيــار الكتــب املصنوعــة
مــن القمــاش أو الــورق املقــ ّوى أو الكتــب املضــادة للمــاء
(إلســتخدامها يف حــوض اإلســتحمام) .إذا لــم تتوفــر
لديــك الكتــب املصــورة يف البيــت بإمكانــك صنعهــا لوحــدك
لتتناســب وعمــر طفلــك.
● ●التوجيهـــات املفصلـــة عـــن طريقـــة صنـــع الكتـــب
املصـــورة مبـــا يتناســـب مـــع عمـــر الطفـــل جتدونها
يف الفصل  12من املنهاج التطبيقي.
ألعاب األطفال
متثــل اللعبــة بالنســبة للطفــل أكثــر مــن مجــرد شــىء مــا،
فهــي أســاس اللعــب .والطفــل يعطــي اللعبــة احليــاة والــروح
مــن خــال اللعــب .فهــي أحيانــا ً رفيــق ومحــ ّرك اللعــب
والتواصــل اإلجتماعــي مــع األطفــال اآلخريــن .إن األلعــاب
هــي أهــم «أدوات» اللعــب.
إن مــا يعطــي اللعبــة قيمتهــا التربويــة والعالجيــة هــو
تأثيرهــا علــى الطفــل تعليميــا ً وتربويــا ً حيــث توفّــر لــه

إن إختيار لعبة جيدة مهم جداً .واإلجابة على السؤال
حول ما هي اللعبة اجليدة ،سهل ومنطقي للغاية ،ولكنه
يف الواقع قل َّما يتم طرحه.
يجب أن يكون املعيار األول واألساسي إلختيار األلعاب
هو متتعها باألمان والسالمة وتوافقها مع مقاييس
اجلودة األساسية وبعد ذلك تأتي جميع املعايير األخرى.
تنمي اللعبة املهارات البدنية والفكرية
يجب أن ّ
واإلجتماعية والعاطفية .أما بالنسبة للطفل ،من
األهمية مبكان أن تكون اللعبة مثيرة لإلهتمام ومتك ّيفة
مع إهتماماته وعمره وقدراته.
حبــذ أن تتيــح اللعبــة إمكانيــة اللعــب بعــدة طــرق
ُي ّ
مختلفــة ،وأن يكــون تصميمهــا جميــاً ،وتكــون عاليــة
وتشــجع علــى التفكيــر املســتقل والعواطــف
اجلــودة،
ّ
اإليجابيــة عنــد اللعــب ،فمنــذ األيــام األولــى ،يتعلــم
األطفــال بالشــكل األمثــل مــن خــال اللعــب مــع الوالديــن
وأوليــاء األمــور وأفــراد العائلــة واألقــران .يشــجع اللعــب
تطـ ُّـور الطفــل يف جميــع املجــاالت وال يعنــي هــذا شــراء
الكثيــر مــن األلعــاب ،ولكــن الســامة والنظافــة واأللعــاب
املناســبة ضروريــة للعــب.
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● ●للحصـــول علـــى إقتراحـــات حـــول لعـــب األطفـــال
وااللعـــاب املناســـبة ملختلـــف األعمار ميكـــن زيارة
الرابـــط التالي:

https://www.issa.nl/sites/default/files/pdf/
Publications/cross20%sectoral/Resource20%
Modules20%for20%Home20%Visitors20%
Module206%.web_.pdf

ً
كـــن مبدعـــا وإصنـــع بنفســـك لعبة
لطفلـــك

األطفــال يحبــون مشــاهدة الكبــار وهــم يقومــون بصنــع
لعبــة لهــم كمــا ويســتمتعون باللعــب بهــا.
● ●للحصـــول علـــى شـــرح مفصـــل عـــن كيفيـــة صنع
األلعـــاب واللعـــب بهـــا ،وف ًقـــا لعمـــر الطفـــل،
انظـــر الفصـــل  12مـــن املنهـــج التطبيقـــي).
للمزيد من املطالعة تصفح:
346/https://www.issa.nl/node
https://www.aap.org/en-us/about-theaap/aap-press-room/pages/americanacademy-of-pediatrics-announces-newrecommendations-for-childrens-mediause.aspx

اإلختيار املناسب لأللعاب وأغراض الطفل (الزجاجات،
املالعق ،األطباق)...،
تأكــد مــن وجــود عالمــة  CEعلــى اللعبــة ،فهــذه العالمــة
تشــير إلــى أن هــذه اللعبــة تلبــي املعايير األوروبية للســامة.
القاعــدة األولــى تنــص علــى البحــث عن عالمــة  CEوهذا
تلبــي
يعنــي أن الشــركة املصنِّعــة تضمــن أن هــذه اللعبــة ِّ
معاييــر الســامة املشــتركة لإلحتــاد األوروبــي ومعيــار
األلعــاب .SS EN 71

62

يجــب كذلــك ،أن يكــون ظاهــراً اإلســم والعالمــة التجاريــة
للشــركة املنتجــة واملســتورد علــى اللعبــة.
األلعــاب املجهولــة املصــدر متامـا ً ميكــن أن تكــون خطــرة.
ال تشتري ألعاب األطفال التي ال حتمل عالمة  CEألنها
قــد تكــون مــن نوعيــة رديئــة (حتتــوي علــى مــواد ســامة)
واللعــب بهــا خطــر علــى األطفــال الصغــار .لألســف ،ال
ميكــن الوثــوق متامــا ً يف أن بعــض لعــب األطفــال التــي
حتمــل عالمــة  CEهــي لعــب آمنــة .يف بعــض األحيــان قد
يحــدث يف األمــر غــش .فلــن يتــم اختبــار جميــع األلعــاب
التــي حتمــل عالمــات  CEقبــل عرضهــا يف املتاجــر.
لذا كن حذراً!
جميــع املــواد التــي تدخــل يف صناعــة البالســتيك ميكــن
العثــور عليهــا يف األطعمــة ،بغــض النظــر عمــا إذا
كنــا نســتخدم البالســتيك يف تســخني الطعــام أم ال.
املــادة األكثــر خطــورة هــو ثنائــي الفينــول ،BISFENOL
والــذي يســتخدم يف صناعــة البوليكربونــات التــي منهــا
يتــم إنتــاج البالســتيك.
ت اآلثــار الضــارة لثنائــي الفينــول علــى صحــة
وقــد ث ُب َتــ ْ
اإلنســان ،وترتبــط بالســمنة ،واإلضطرابــات العصبيــة،
وإضطرابــات يف عمــل الدمــاغ والغــدد ،وحــدوث بعــض أنواع
الســرطان باالضافــة إلــى إضطرابــات الوظيفــة اجلنســية.
ظهــرت يف الســنوات األخيــرة ،محــاوالت حلظــر
اســتخدامها .األطفــال الصغــار هــم األكثــر عرضــة
تطورهــم ويعمــل علــى
للخطــر ،ألن ثنائــي الفينــول يعرقــل ُّ
اإلضــرار بحمضهــم النــووي.

يف اإلحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة وكنــدا مت حظــر
بيــع املــواد الغذائيــة وتعبئتهــا يف أغلفــة صنعــت مــن هــذه
املــواد ،ألن الطعــام املغلــف بهــا يكــون علــى إتصــال دائــم
بالبالســتيك .وقــد ثبــت أن معظــم النــاس توجــد يف
أجســامهم مــادة ثنائــي الفينــول التــي دخلــت اجلســم عــن
طريــق تناولهــم املــواد الغذائيــة املعبــأة يف البالســتيك.
باإلضافــة إلــى ثنائــي الفينــول ،يحتــوي البالســتيك علــى
مــواد أخــرى والتــي هــي أيضــا تكــون ســامة للجســم .إذا
كانــت أغذيــة معينــة حتتــوي علــى مــواد ســامة للجســم
وتســبب األضــرار الصحيــة يجــب جتنبهــا يف كل حــال
ّ
مــن األحــوال.
جميــع املنتجــات املصنوعــة مــن البالســتيك ينبغــي أن
حتمــل عالمــة مميــزة ،رمــز مثلــث الشــكل يكتــب بداخلهــا
رقــم معــن .هــذا يســتخدم للداللة على نوعية البالســتيك
التــي صنعــت منــه وعــدد مــرات إعــادة تدويــره.
الئحة الرموز /األرقام للداللة على نوعية البالستيك
املستخدم:
● ●الرقـــم (« - )1قابـــل لنمـــو البكتيريا» ،وتســـتخدم
هـــذه املـــادة يف تصنيـــع زجاجـــات املشـــروبات.
تســـتخدممـــرةواحـــدةفقـــط،ال ُيعـــادتعبئتهـــاأبـــداً.
● ●الرقـــم (« - )2البالســـتيك اآلمـــن» ويســـتخدم
يف صناعـــة األلعـــاب وزجاجات الصابون الســـائل.
ميكن إســـتخدامها بصـــورة متك ِّررة.
● ●الرقم (« - )3ممنوع التســـخني» ال ينبغي تســـخني
األطعمـــة يف هـــذا النـــوع مـــن البالســـتيك لتجنب
إنتقـــال املـــواد الســـامة إلـــى األطعمـــة خـــال
التســـخني.

● ●الرقـــم (« - )4البالســـتيك اآلمـــن» يســـتخدم
يف صناعـــة الزجاجـــات البالســـتيكية ،األكيـــاس
واملفروشـــات .قابلـــة إلعـــادة التدويـــر.
● ●الرقـــم (« - )5البالســـتيك اآلمـــن» يســـتخدم يف
صناعـــة احلفاضات ،األكـــواب وأغلفـــة األطعمة.
تعتبـــر آمنـــة إلى حـــد ما.
● ●الرقـــم (« - )6غيـــر قابلـــة للتســـخني» ،تســـتخدم
حصريـــا ً حلفـــظ األطعمة.
● ●الرقـــم (« - )7البيســـفنول اخلطـــر» ،جميـــع
املنتجـــات املصنعـــة مـــن هـــذا البالســـتيك حتتوي
مـــادة البيســـفنول .جتنَّبهـــا بأكبـــر قـــدر ممكـــن.
● ●بالرغـــم من أن البالســـتيك مادة عمليـــة إال أن لها
أضـــرار أيضا .األغلفة البالســـتيكية تطلق العديد
من الســـموم إلى املاء.
نقـــدم لكـــم قائمـــة رمـــوز المـــواد
البالســـتيكية ،حىت تتمكنوا من التعرف

علـــى الضـــارة وغيـــر الضـــارة منها:
●

●LDPE - Low-density polyethylene
) (LDPEهـــذا النـــوع مـــن البالســـتيك ال يســـ ّرب

●

●PET - Antimony leaching from
يف)polyethylene terephthalate (PET

املـــواد الكيميائيـــة إلـــى امليـــاه ،يســـتخدم لصنـــع
األكيـــاس للمـــواد الغذائيـــة.

أغلـــب األحيان تصنع منه الزجاجات التي تســـرب
أحد املعـــادن الثقيلة «األنتمون» واملـــادة الكيميائية
ثنائـــي الفينول التي تؤثر علـــى الهرمونات وميكنها
التســـبب يف مـــرض الســـرطان.
ُّ
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● ●) HDP- High-density polyethylene (HDPEأحـــد أنواع البالســـتيك اجليد النادرة وهي أقل األنواع
ضـــرراً لك وللطبيعة.
● ● PVC- Polyvinyl chlorideيســـرب مادتـــن كيماويتـــن ســـامتني وكالهمـــا تعرقـــل تأثيـــر الهرمونـــات
يف اجلسم البشري.
● ● PP - Polypropyleneنـــوع آخـــر مـــن أنـــواع البالســـتيك اجليـــد ،وعاد ًة ما يكـــون لونه أبيـــض ،وتصنع منه
كبايـــات تســـتخدم لتعبئة اللنب.
● ● PS - Polystyreneيســـ ّرب إلـــى امليـــاه مـــادة «الســـترين» املصرطنـــة .عـــادة مـــا تصنـــع منه أكـــواب القهوة
املســـتخدمة ملـــرة واحـــدة أو عبـــوات تغليـــف الوجبات الســـريعة.
● ● PC- Polycarbonateهـــذا أكثـــر أنـــواع البالســـتيك املســـتخدمة للمـــواد الغذائيـــة رداءة ،ألنـــه يطلق مادة
ثنائـــي الفينول .يســـتخدم لألســـف يف صناعة زجاجـــات األطفال ،الزجاجات املســـتخدمة من قبـــل الرياضيني
وحاويـــات الطعام.
● ●مت توضيـــح كيفيـــة عمـــل ورش النشـــاطات املتعلقـــة مبوضـــوع «اللعـــب واأللعـــاب» بالتفصيـــل يف الفصـــل  12مـــن
«املنهج العملي» ،وحسب املرحلة العمر ّية للطفل.
لقراءة المزيد توجه إلى:
EU Toy Safety FAQs 080212.indd - UL.com
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الفصل الخامس
َّ
إستقاللية الطفل
يف الطبيعــة يرغــب الطفــل يف أن يكــون مســتقالً.
وأفضــل طريقــة لتعلُّــم اإلســتقاللية تتــم عــن طريــق تعلُّــم
املهــارات وذلــك بالتلقــن املباشــر واملشــاركة الف ّعالــة
للطفــل ،بالتكــرار والتمريــن واملمارســة .الوالــدان والكبــار
اآلخريــن يف األســرة الذيــن يعتنــون بالطفــل ،يض ّرونــه
عــن غيــر قصــد مــن خــال تقــدمي املســاعدة املســتم ّرة
وإســتعجاله يف تنفيــذ نشــاطاته اليوميــة.
يحتــاج الطفــل إلــى الوقــت والتدريــب الــكايف إلكتســاب
املهــارات الالزمــة وممارســتها .ويعتبــر التعـ ّود على العمل
وتطــور الشــخصية،
حاســما ً لتحقيــق املزيــد مــن بنــاء
ُّ
والتــي مــن األفضــل أن يتـ ّم تدعيمــه يف مرحلــة مــا قبــل
املدرســة.
مــن الضــروري تقديــر الدافــع احلالــي للعمــل وســرعة
ووتيــرة تعلّــم كل طفــل علــى حــدا .الدافــع الذاتــي هــو املفتاح
واملدخــل يف هــذه احلالــة ،ومــن األفضــل تأخيــر إكتســاب
مهــارات معينــة بــدالً مــن إرغــام الطفــل علــى تعلّمهــا.
يجــب تقســيم النشــاط إلــى مهــام صغيــرة وإعطــاء
الطفــل فرصــة لتحقيــق النجــاح والشــعور بــه منــذ البداية
يف كســب كل مهــارة ،إرتــداء األحذيــة ،تنــاول الطعــام،
غســل اليديــن ،وخلــع املالبــس ،إلــخ.
أعــط املجــال لطفلــك أن يقــوم مبفــرده باألعمــال بأكبــر
قــدر ممكــن قبــل أن تســاعده.
بعــد عــرض وتوضيــح مهــارات معينــة يجــب إعطــاء
الطفــل الوقــت والفرصــة الكافيــة لتجربتهــا بنفســه،
والتــي ستســمح بِ ـــ «أمتتــة» لعمليــات معينــة (مثــل :وضــع
اليــد علــى الفــم عنــد العطــس ،غســل اليديــن عنــد
الدخــول إلــى املنــزل أو مــا شــابه.)..

املفتــاح واملدخــل يكمــن يف حتفيــز الطفــل وتشــجيعه علــى
ليتمــم كل عمليــة يقوم فيها بإســتقاللية.
املحاولــة مبفــرده ّ
من الضروري إيقاف إستخدام زجاجات األطفال واللهايات
وتطور الكالم.
التطور الصحي لألسنان
من أجل
ُّ
ُّ
النشـــاطات اليت يمكنـــك القيام بها

مـــع الطفـــل ومســـاعدته علـــى أن
يكتســـب مهارة اإلســـتقاللية:
•تن�اول الغذاء

عندمــا يتعلّــم الطفــل تنــاول الغــذاء بنفســه ،مــن املتو ّقــع
أن يحــدث فوضــى ويخلــف البقــع مــن حولــه ،ال تصــ ّر
علــى الترتيــب ،أعطــه أدوات الطعــام التــي ال يصعــب
عليــه إســتخدامها وأ ّمــن لــه املســاحة الكافيــة .كــن ّ
خلقا ً
عنــد تقــدمي الطعــام ،درّبــه أوالً علــى إســتخدام الشــوكة
مبفــرده ،بحيــث تقــوم أنــت بوضــع الطعــام علــى الشــوكة
وعلــى الطفــل يف البدايــة فقــط وضــع الطعــام يف فمــه.
•إرتداء المالبس

قــم بتعليــم الطفــل علــى القيــام بهــذه املهمــة تدريجي ـاً،
خطــوة بخطــوة مــن خــال اللعــب .يف البدايــة ميكنــك
ببســاطة مســاعدة الطفــل علــى إرتــداء أو خلــع قطعــة
مــن املالبــس أو حــذاء .إذا حــاول مث ـاً إدخــال قدميــه
اإلثنتــن يف ســاق واحــدة مــن البنطــال أو خلــع حــذاءه مــن
ضــح لــه أن هــذه مشــكلة عليــه حلَّهــا
دون فــك الربــاط ،و ّ
وقــم بتوجيهــه بــأن يفكِّــر يف إيجــاد احلــل والوصــول
إليــه .مــن املمكــن أن تعلمــه هــذه املهــارة مــن خــال
إســتخدام الدمــى .ميكــن جعــل هــذا النشــاط مســلّيا ً
ومثيــراً لإلهتمــام .إبــدأوا بنــزع الطاقيــة أو اجلورب أوالً،
ـجع
ثــم باقــي أجــزاء اللبــاس .تد َّربــوا معـا ً كثيراً ،حفّز وشـ ّ
الطفــل خــال قيامــه بــكل خطوة.
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•روتي�ن إستخدام المرحاض
اإلســتغناء عــن احلفاضــات أحــد املهــارات الهامــة التــي
يجــب أن يكتســبها كل طفــل .املرحلــة العمريــة التــي يكون
الطفــل فيهــا مســتعداً إلكتســاب هــذه املهــارة تختلــف مــن
طفــل إلــى آخــر ،ولكــن غالبيــة األطفــال ُيتقنــون هــذه
املهــارة مــا بــن سـ ّن الثانيــة والثالثــة مــن العمــر.
يجــوز البــدء بالتدريــب عنــد إســتعداد الطفــل جســديا ً
املحــددة لذلــك.
لهــذا وحــن تتهيــأ بعــض الظــروف
ّ
إذا كان يصحــو يف الصبــاح وحفاضاتــه غيــر مبلّلــة ،هــذا
يعنــي بأنــه مســتعد مــن الناحيــة الفيزيولوجية لإلســتغناء
عنهــا .إذا متكّــن الطفــل مــن البقــاء جافــا ً ملــدة ثــاث
ســاعات متواصلــة ،بإمكانــك البــدء بالتدريــب.
كمــا هــو األمــر مــع الزحــف واملشــي والــكالم ،فــإن
التطور
اإلســتغناء عــن احلفاضــات هــو جزء أساســي مــن
ُّ
الــذي ينبغــي علــى كل طفــل إتقانــه بوتيرتــه اخلاصــة.
الوقــت الــذي يقضيــه يف ذلــك ال يعتمــد علــى ذكائــه أو
جناحــه يف باقــي مجــاالت التطـ ُّـور .فالطفــل الــذي تعلّــم
املشــي أو تكلّــم مبكــراً ال يتعلّــم بالضــرورة إســتخدام
النونيــة مبكــراً ،والطفــل الــذي تب َّنــى هــذه املهــارة مبكــراً
ال يعنــي بالضــرورة أنــه ســيتعلّم القــراءة مبكــراً.
حتدث إلى الطفل عن إستخدام النونية/املرحاض
واإلستغناء عن احلفاضة .فال ينبغي بأي حال من
شجع كل محاولة أو
األحوال أن تكون هذه جتربة سلبيةّ .
شجع الطفل أن يجلس على
مبادرة إلستخدام املرحاضّ .
النونية أو املرحاض أو ليقوم باملحاولة فقط .ال تعاقبه
لعدم جناحه ،ولكن ر ّكز على دعم كل محاولة وكل جناح.

•إلى جانب اإلستعدادات المختلفة
أهم يشء هو
● ●قـــم بإزالـــة حفَّاضـــات الطفـــل ،واذا لـــم يرغـــب
بذلـــك ،فـــا تص ّر على إلباســـه اللبـــاس الداخلي،
ولكـــن ألبســـه حفاضـــة قطنيـــة حتـــى يتمكَّـــن من
الشـــعور بالبلـــل بشـــكل أفضـــل .إختـــر النونية أو
مقعـــدة األطفـــال القابلـــة للضبط مبـــا يتالئم مع
جســـمه ،وحســـب راحتـــه وخياره الشـــخصي.
● ●إخلع مالبس الطفل متاما ً من حني آلخر ،وضع
النونية على مقربة منه حتى يتمكن من اإلستجابة
على الفور لإلشارة .إذا لم تقم بخلع مالبسه ،ألبسه
بطريقة بحيث يتمكّن من خلع مالبسه مبفرده.
● ●إنتبه للتوقيت ،أن معظم األطفال كما والبالغني
يقضون حوائجهم يف نفس الوقت .األطفال بالضرورة
يتب ّولون عند اإلستيقاظ يف الصباح أو بعد قيلولة
الظهر أو عند شرب كميات كبيرة من السوائل.
سجل الوقت الذي يقوم فيه الطفل بقضاء حاجته
● ● ّ
وحدد الوقت األكثر تكراراً.
ملدة أسبوع ِّ
ضح له
● ●رافق طفلك عدة مرات إلى التواليت وو ّ
إستخدامات األشياء املتواجدة هناك .حتلّى
بالصبر وأبقى معه وهو جالس على املرحاض ألجل
األمان والدعم (على سبيل املثال :غنّي األغنيات
بينما أنتم»جالسون» لبضع دقائق ،حتى يسترخي).
عندمــا تلحــظ بــأن الطفــل قــد يكــون قــادراً علــى
قضــاء حاجتــه ،إعــرض عليــه أن يجلــس علــى
مهمتــه بنجــاح كافئــه
النونيــة ،وإذا وافــق وأجنــز ّ
وأخبــره عــن مــدى فخــرك بــه)Parks, 2005( .
يف البدايــة ،ال تطالــب الطفــل بــأن يقــوم باجللــوس
علــى النونيــة ملــدة أطــول مــن دقيقــة أو دقيقتــن.
● ●ينزعج بعض األطفال أو يخافون من إنزال مياه
السيفون يف املرحاض .إنتظر حتى ينزل الطفل من
على مقعدة املرحاض وإسحبوا السيفون معاً ،ولكن إذا
كان هذا يزعج الطفل فأفعل ذلك فيما بعد لوحدك.
● ●إذا كان الطفـــل قد بلّل لباســـه الداخلي ،ال توبخه،
فقـــط قـــل له بهـــدوء بأن عليـــه اآلن تغيير لباســـه
وبأنـــه ينبغـــي عليـــه يف املـــرة القادمـــة إســـتخدام
مقعـــدة املرحـــاض أو النونية.
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● ●ال تربك طفلك بالقيام باإلستغناء عن حفاضته
وأحيانا ً تقوم و«حتسبا للظروف» أو «عندما يناسبك
األمر» ،بالسماح له بقضاء حاجته باحلفاضة.
● ●عندمـــا تبـــدأ بالتدريب علـــى إســـتعمال املرحاض،
عليـــك اإللتزام بهـــذا وتتعامل على أن هـــذه قاعدة
جديـــدة للســـلوك يف البيت.
•تهيئ�ة الوالدين
● ●حتلّـــى بالهـــدوء والصبـــر ألن النجـــاح ال يأتي بني
عشـــية وضحاها.
جهز الكثير من اللباس اإلحتياطي.
● ● ّ
● ●عنـــد مغـــادرة املنـــزل خذ معـــك النونيـــة أو مقعدة
املرحـــاض املجهـــزة لألطفال.
● ●عندمـــا تبـــدأ «بالعمليـــة» ال تتوقـــف  -فتغييـــر
يتســـبببإربـــاكالطفـــل.
الروتـــنأوعـــدماإلتســـاق
ّ
● ●يف بداية التدرب على التخلي عن احلفاضة خذ
النونية معك حتى عند قيامك بزيارات خارج البيت.
● ●ميكنـــك احلصـــول علـــى كتـــب مصـــورة عـــن
اإلســـتغناءعن احلفاضـــات وقراءتهـــا مـــع طفلـــك.
شــجع أو كايفء طفلــك مقابــل كل جنــاح« :ألنــه بقــي
ّ
ناشــفا ملــدة طويلــة» و”ألنــه يســتخدم املرحــاض بنجــاح»
وعندمــا ي ّعبــر عــن حاجتــه أو رغبتــه يف إســتخدام
املرحــاض (.)Eisenberg,2011
•النوم
الذهــاب إلــى النــوم هــو جتربــة ســارة لبعــض األطفــال
وغيــر ســارة للبعــض اآلخــر .أحــد أفضــل الطــرق لتدريب
الطفــل علــى كيفيــة اخللــود إلــى النــوم هــو وضــع روتــن
يتألــف مــن نشــاطات روتينيــة مهدئــة ومريحــة .ميكــن أن
تتضمــن اإلســتحمام ،التغييــر ولبــس البيجامة ،اللمســات
اللطيفــة والتدليــك ،اإلســتماع إلــى (التهويــدات) أغانــي
هادئــة ،لطيفــة (تغنــى للطفــل قبــل النــوم).
وعندمــا يتعلّــق األمــر بطفــل أكبــر عــادة مــا يكــون الروتــن
بغســل الفــم األســنان ،قــراءة أو ســرد حكايــات «مــا قبــل
النــوم» ومــا إلــى ذلــك.

مــن املهــم أن نعلــم أن كل طفــل يختلــف عــن اآلخــر وهــو عالــم
خــاص بحــد بذاتــه ،وعلــى الوالديــن أن يجــدوا مــع طفلهــم
أنســب طريقــة للخلــود إلــى النــوم .يف هــذا املجــال ُينصــح
بوضــع الطفــل يف الســرير يف نفــس التوقيــت علــى الــدوام،
وتذكــروا أن نــوم الطفــل مــع والديــه ليــس أمــراً جيــداً.
مــن املمكــن دائم ـا ً ويف أي وقــت وضــع النظــام والروتــن،
ويجــب اإلصــرار علــى النظــام وتكــرار نفــس األعمــال ليليـا ً
ودون توقــف .مــن املعلــوم أن األطفــال حديثــوا الــوالدة
ينامــون حتــى  18ســاعة .وبعــد الشــهر الســادس ليســت
هنــاك ضــرورة للتغذيــة الليليــة ،حيــث يقضــي غالبيــة
األطفــال طــوال الليــل بالنــوم .أمــا األطفــال يف املرحلــة
العمريــة مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات يحتاجــون إلــى النــوم
مــن  12إلــى  16ســاعة ،عــدا النــوم الليلــي ،ويحتاجــون
إلــى ســاعة واحــدة علــى األقــل مــن القيلولــة النهاريــة.
األطفــال حــول ســن اخلامســة ال توجــد لديهــم الرغبــة
يف النــوم نهــاراً .ويظهــر عنــد بعضهــم اخلــوف مــن
الظــام أو حتــى كوابيــس الليــل وذلــك بســبب تطـ ُّـور كبيــر
يف اخليــال لديهــم يف هــذه املرحلــة.
ينبغــي اإلســتمرار يف احلفــاظ علــى روتــن النــوم الــذي
مــن شــأنه يعــ ّزز شــعور الطفــل باألمــان والطمأنينــة.
يف هــذا املجــال ،ينصــح بعــدم وضــع التلفــاز أو جهــاز
الكمبيوتــر يف غــرف نــوم األطفــال.
•نصائح وتوصيات لمدة نوم األطفال
حسب المرحلة العمرية
● ●األطفال من  4إلى  12شهراً يحتاجون من  12إلى
 16ساعة من النوم املنتظم خالل الـ  24ساعة
(مبا فيها القيلولة).
● ●األطفال من  1إلى  2سنة يحتاجون من  12إلى
 16ساعة من النوم املنتظم خالل الـ  24ساعة
(مبا فيها القيلولة).
● ●األطفال من  3إلى  5سنوات يحتاجون من  10إلى
 13ساعة من النوم املنتظم خالل الـ  24ساعة
(مبا فيها القيلولة).
()American Academy of Pediatrics,2016

67

ّ
•علم طفلك بأن يقوم بترتيب سريره
في كل صباح من خالل اللعب
يف البدايــة بإمكانكــم لعــب لعبــة «أمــواج البحــر» مــن
خــال اإلمســاك أنــت وطفلــك بأطــراف الغطــاء ،وعمــل
أمــواج ،ومــن ثــم وضــع الغطــاء وترتيــب الســرير معــا.
شــجع اإلجنــازات الصغيــرة ،راقــب وح ّفــز الطفــل بينمــا
يتعلّــم القيــام لوحــده بجميــع اخلطــوات بالتدريــج وحتــى
يقــوم يف النهايــة بترتيــب ســريره مبفــرده وبشــكل كامــل.
إجعــل مــن هــذا جــزءاً مــن الروتــن املنزلــي الصباحــي.
وهكــذا يكــون طفلكــم قــد تعلــم مهــارة ترتيــب ســريره
يومي ـا ً وكجــزء مــن روتينــه اليومــي.
وتشــجع طفلــك وتكافئــه علــى كل
ال تنســى أن حتفّــز
ّ
إجنــاز صغيــر وكبيــر يقــوم بــه.
•اإلستقاللية في اللعب
اإلستقاللية يف اللعب عند األطفال يتم إكتسابها
وتعلّمها:
علّــم الطفــل عــن األلعــاب وعــن طريقــة إســتخدامها،
تابــع إهتماماتــه اخلاصــة ،وال تأخــذ يف اإلعتبــار فقــط
مــا تــراه أنــت مناســبا ً إلثــارة إهتمامــه ،أعطــه الفرصــة
للتدبــر مبفــرده يف األوضــاع الناشــئة ،إمنحــه الثقــة وال
تســاعده بإســتمرار ،بــل إفعــل ذلــك عندمــا يطلــب منــك
املســاعدة وبهــذا ميكــن مســاعدته واعطائــه الفرصــة
ينمــي إبداعــه
تدريجيــا ً ومــع تقدمــه يف العمــر بــأن ّ
بالتأثيــر الذاتــي وبشــكل مســتقلّ  .وهكــذا ســيتعلّم اللعــب
باســتقاللية مــن غيــر تواجــد شــخص بالــغ برفقتــه
بإســتمرار.
يف هــذه الطريقــة ،جتــري تقويــة وتنميــة الثقــة يف النفــس
واإلســتقاللية عنــد األطفال.
يجــب مراعــاة مبــاديء وشــروط ســامة اللعــب واأللعــاب
يف كل حلظــة!

68

•التنظيم الذاتي
اإلهتمام بالنظافة الشخصية بشكل مستقل:
يتعلّــم األطفــال العــادات الصح ّيــة الســليمة مثــل غســل
اليديــن وتفريــش األســنان واإلســتحمام مــن خــال
التعليــم بالتكــرار والصبــر مع املراقبة املســتم ّرة إلكتســاب
املهــارات حتــى أن تصبــح روتينـا ً يوميـا ً يف مرحلــة النمــو
والتطـ ُّـور يف الطفولــة املبكــرة.
تعلُّــم كلّ مهــارة مــن هــذه املهــارات يشــكل فرصــة ممتــازة
تطور الــكالم ،واحلركة الدقيقة (.)Parks,2005
لتحفيــز ُّ
•تنظيم المالبس
إبتــداء مــن الســنة الثانيــة مــن العمــر ،ميكــن تعليــم
األطفــال وضــع مالبســهم يف أماكــن محــددة بطريقــة
التعلّــم مــن خــال اللعــب .مــن خــال ألعــاب الفــرز
واملطابقــة ،قــم مــع الطفــل وبإســتخدام الصــور ووضــع
عالمــات وحتديــد األدراج والرفــوف واخلزائــن التــي
ميكــن لــه وضــع املالبــس املطابقــة فيهــا مبفــرده.
أريــه كيــف يقــوم بترتيــب املالبــس ،بــدءاً باملالبــس
البســيطة (األوشــحة ،واملناشــف ،مناديــل) .بإمكانكــم
إمــا القيــام بنشــر الغســيل معــا أو فــرزه حســب األلــوان
قبــل الغســل .كذلــك ميكــن تعليــم الطفــل فــرز املالبــس
اجلافــة ،مثــل :اجلــوارب مــع اجلــوارب ،واملناشــف مــع
املناشــف وهكــذا.
•ترتيب األلعاب
ـص علــى أن الطفــل عليــه دائمــا ترتيــب
ضــع قاعــدة تنـ ّ
ألعابــه بعــد اإلنتهــاء مــن اللعــب بهــا .إجعــل مــن
العلــب الكرتونيــة املختلفــة األحجــام علبــا ً لأللعــاب،
التــي بإمكانكــم جتميلهــا معا بالصور وامللصقات املختلفة
املحببــة لــه .علّمــه أن يقــوم يف البدايــة مبســاعدتك ومــن
ّ
ثــم مبفــرده ،بفــرز األلعــاب داخلهــا (مثــال :الســيارات
مــع الســيارات أو وســائل النقــل ،املكعبــات مــع املكعبــات،
الدمــى مــع الدمــى وهكــذا.)..

•تنظيف البيت
ِ
أعــط الطفــل ممســحة
عندمــا تقــوم بتنظيــف البيــت
أو مقشــة صغيــرة وأطلــب منــه املســاعدة .ال س ـ ّيما إذا
كان البيــت قــد إتســخ خــال قيامكــم بنشــاط مشــترك.
إمســك مــع الطفــل قماشــة ملســح الغبــار وعلّمــه كيــف
يســتخدمها مبفــرده .قــم بإزاحــة األغــراض مــن مكانهــا
ثــم بإرجاعهــا .بهــذه الطريقــة يتعلــم طفلــك عــن القواعــد
الســائدة يف البيــت واألشــياء املتوقعــة منــه وبهــذا تنشــيء
نظام ـا ً لتنظيــف البيــت.
•إستخدام األجهزة المنزلية

علّــم طفلــك كيف ّيــة إســتخدام التلفــاز وجهــاز القــرص
املدمــج (الــــ  )DVDوالكمبيوتــر أو أي جهــاز آخــر.
أطلــب منــه أن يســاعدك يف إخــراج األوانــي مــن غســالة
األوانــي .ميكنــك إدمــاج الطفــل يف لعبــة تكنيــس البيــت
باملكنســة الكهربائيــة ،حتــى لــو اقتصــر هــذا علــى أن يقوم
طفلــك بتشــغيل أو إيقــاف املكنســة بنــاءاً علــى طلبــك.

•أعمال المطبخ
قــم بإشــراك الطفــل بنشــاط يف إعــداد أطبــاق بســيطة.
ميكــن أن يكــون الطهــي نشــاطا ً ممتــازاً لتعلــم الرياضيات
وحســاب الكميــات مــن خــال إســتخدام امليــزان ،وكذلــك
ممارســة املهــارات احلركيــة الدقيقــة .وميكــن للطفــل
أيضـا ً أن يســاعد بنجــاح يف غســل الفواكــه واخلضــروات
وخلــط املكونــات وإلــخ.
إضافــة لذلــك ،علّمــه كيفيــة شــطف األطبــاق ،وجتفيفهــا
وجتهيــز مائــدة الطعــام.
إذا قمــت بخلــط العجــن ،مــن الضــروري أشــراك الطفل،
فــإن كل نــوع مــن أنــواع اللعــب بالبالســتيلني أو العجــن
يعــزز تطويــر املهــارات احلركيــة الدقيقة ومهــارات الفترة
مــا قبــل دخــول املدرســة.
كل هــذه الوظائــف تربويــة للغاية ،وتعلّم األطفال اإلســتقالل،
كمــا ومتنحهــم أيضــا درجــة عاليــة من الثقــة بالنفس.

•إستخدام الهاتف
علّــم طفلــك إســتخدام الهاتــف بشــكل صحيــح مــن خــال
لعبــة األدوار .تد ّربــوا علــى الــرد علــى الهاتــف بــأدب
وإســتقبال الرســائل .علّمــه ،واعتمــاداً علــى عمــره ،رقــم
هاتفــك ورقــم هاتــف شــخص بالــغ آخــر علــى األقــل.
مــن خــال اللعــب بالهاتــف بإمكانــك أن تعلّمــه األرقــام
تطــور الــكالم واإلندمــاج اإلجتماعــي
بســهولة ،وحتفّــز
ُّ
وتطــور املهــارات اإلدراكيــة املعرفيــة.
ُّ
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الفصل السادس
دور األب  -األخ  -األخت  -الصديق
دور األب
أن تصبــح أبـاً ،هــو أن تكــون الوالــد واملعلّــم األول ألوالدك
واملرافــق لهــم طــوال العمــر؛ وأن تكون الشــريك الرئيســي
واملتــكايفء لشــريكة حياتــك وليــس فقــط مجــرد مســاعد
يف تقــدمي الرعايــة واإلهتمــام بالطفــل .األب هــو شــخص
بالــغ األهميــة يف حيــاة كل طفــل .ومــن أجــل أن يكــون
الرجــل أبـا ً صاحلـا ً فإ ّنــه ال يحتــاج إلــى إعــداد متخصص
أو خبــرة خاصــة ،بــل يحتــاج فقــط إلــى الرغبــة يف أن
يكــون قائـ ًـدا نشــطا ً يف تنشــئة طفلــه.
تغ ّيــر دور األب مــع مــرور الزمــن يف جميــع املجتمعــات.
كيــف وإلــى أي مــدى يكــون الرجــل مشــاركا ً يف الشــؤون
والتدابيــر املنزليــة ورعايــة الطفــل يرتبــط بالنمــوذج
قدمــه والــده خــال تنشــئته ونضجــه .يجــب أن
الــذي ّ
نتذكــر دائمــا ً أن األطفــال الرضــع واألطفــال الصغــار
يبــدأون التعلــم الذاتــي بإتبــاع النمــاذج ،وأ ّول وأهــم هــذه
النمــاذج يف احليــاة همــا الوالــدان.
تقليديــا ً توضــع األم يف املركــز األول يف رعايــة الطفــل
واإلهتمــام مبصاحلــه .الوالــدان« :األم واألب» لهمــا
وتطــور الطفــل ،ولكــن
تأثيــر حاســم جــدا يف منــو
ُّ
مــن الضــروري اإلشــارة ،إلــى أن اآلبــاء واألمهــات
يؤثــرون بجهودهــم اخلاصــة واملشــتركة وأنَّــه إســتجابة
لهــذه الضــرورة مت تطويــر برنامــج لدعــم اآلبــاء.
()Panter‐Brick, Burgess, Egg,2014

ال يجــب أن تكــون األم وحدهــا فقــط مــن يقــوم باإلهتمــام
ورعايــة الطفــل املولــود .ينصــح بــأن يتفاهــم الزوجــان
املقبــان علــى الوالديــة يف املســتقبل ويتفقــا علــى مباديء
وطــرق التربيــة لطفلهــم القــادم ،وأن يناقشــا بصراحــة
توقّعاتهمــا لــدور كل شــريك منهمــا يف تربيــة األبنــاء.
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االجتــاه العــام يف العالــم هــو خلــق الظــروف املالئمــة
لزيــادة مشــاركة اآلبــاء منــذ اليــوم األول مــن حيــاة الطفل.
متعــددة علــى
زيــادة مشــاركة الرجــل لــه آثــار إيجابيــة
ّ
الشــريكة  /األم والطفــل ولكــن أيضــا علــى األب نفســه.
اآلبــاء الذيــن يصرحــون أنهــم علــى عالقــة وثيقــة
بأبنائهــم يعيشــون لفتــرات أطــول ،يواجهــون مشــاكل
صحيــة نفســية وجســدية أقــل ،و ُيقبلــون علــى تعاطــي
املخــدرات والكحــول بنســب أقــل ،وهــم منتجــون بشــكل
أفضــل يف وظائفهــم ويظهــرون بأنهــم ســعداء بقــدر أكبــر
يف حياتهــم مقارنــة مــع اآلبــاء الذيــن ال تربطهــم العالقــة
الوطيــدة بأبنائهــم.
األطفــال الذيــن يشــارك آباؤهــم بشــكل ف ّعــال يف حياتهــم
يتطــورون بوتيــرة أســرع ،ويحققــون
منــذ اليــوم األول
ُّ
عالقــات اجتماعيــة أفضــل يف وقــت الحــق مــن احليــاة،
فهــم أقــل ميــاً إلــى تعاطــي املخــدرات والكحــول،
ويطــ ّورون مهــارة التنظيــم الذاتــي بشــكل أفضــل،
ـادرا مــا تتخلــل
ويحققــون نتائــج أفضــل يف املدرســة ،ونـ ً
الســلوكيات غيــر الالئقــة فتــرة نشــأتهم .إن األمهــات
اللواتــي ينخــرط أزواجهــن بشــكل أكبــر يف رعايــة الطفــل
يتغلّــن علــى فتــرات مــا بعــد الــوالدة بشــكل أســهل ،وهـ ّن
أكثــر ســعاد ًة وأمانــا ً وأكثــر جناحــا ً يف أدائهــم.
األطفــال الذيــن ينشــأون يف عائــات حيــث يشــترك كال
الزوجــن يف التدبيــر املنزلــي ورعايــة األطفــال تتشــكل
أمامهــم نقطــة إنطــاق جيــدة ملســتقبل أفضــل ألنهــم
ميلكــون أمامهــم منوذجــا ً جيــداً لتعلــم كيفيــة تطويــر
أســرة ناجحــة وســعيدة.
اآلبــاء الذيــن يظهــرون درجــة عاليــة مــن املســؤولية
والرغبــة يف املشــاركة النشــطة يف تنشــئة أطفالهــم،
يواجهــون حتديــات مماثلــة علــى الرغــم مــن إختــاف
ثقافاتهــم .بعــض هــذه التحديــات هــي :تغييــر منــط
التغذيــة يف فتــرة حمــل الزوجــة وخــال فتــرة الرضاعــة
الطبيعيــة ،والتوقّعــات بخصــوص املشــاعر جتــاه الطفــل
وصعوبــات التقـ ّرب منــه ،ثــم كيفيــة التغلّــب علــى فتــرات
احلــزن واالكتئــاب لــدى األم بعــد الــوالدة ،التعامــل مــع
إكتئابــه الشــخصي ،إعــادة إقامــة العالقــات احلميمــة،

الغيــرة مــن العالقــة بــن األم والطفــل ،الشــعور بعــدم
اجلــدوى يف بعــض األحيــان ،عــدم كفايــة الوقــت للطفــل،
اخلــوف مــن أن يتعــرض الطفــل لإلصابــة ،وعــدم الرغبــة
يف البقــاء يف منــزل ميــأه بــكاء الطفــل ،وضغــط الزوجــة
مــن أجــل املزيــد مــن املشــاركة.
مــن الضــروري تطويــر سياســة إجتماعيــة تشــجع بالفعــل
اآلبــاء علــى اإلعتنــاء بأبوتهــم ومســاعدتهم علــى التغلّــب
علــى بعــض التو ّجهــات القائمــة حــول أدوار األم واألب يف
رعايــة الطفــل ،ألن الرجــل بإمكانــه تغييــر ســلوكه بنجــاح
وبســرعة مثــل املــرأة؛ بإمكانــه القيــام بأكثــر مــن مهمــة يف
آن واحــد .يجــب التأكيــد أن تأثيــر األب علــى الطفــل ال
يقــلّ عــن تأثيــر األم.
كيفية إشراك األب وتمكين�ه في أبوته
1.1يف املرتبة األولى يجب التوضيح لألب بأنه شخص
مهم جدا يف حياة طفله وبأن مشاركته الفعالة
يف رعايته وتنشئته لها فوائد عديدة  -األطفال
الذين يقضي أباؤهم أوقاتا أكثر برفقتهم لديهم
قدر أكبر من الثقة يف النفس ،يحققون نتائج
بالتسبب بالكثير من
مدرسية أفضل ،ال يقومون
ّ
«املشاكل» خالل فترة املراهقة ويكبرون وثقتهم
يف أنفسهم أقوى وهم أكثر جناحا.
2.2يبدأ هذا منذ اليوم األول من والدة الطفل ،عندما
يعتني اآلباء باألطفال ،يلعبون معهم ،يقرأون لهم
ويخرجون معهم إلى اخلارج.
3.3يجب التوضيح لآلباء بأن املولود ليس مح ّ
ط
إهتمام األم لوحدها ،يجب تشجيعهم على التعبير
عن شعورهم :هل يشعرون بأن وجودهم ليس
له ضرورة؟ هل يخافون من إيذاء املولود؟ هل
تنتابهم تساؤالت حول كيفية التعامل مع طفل
بهذا الصغر؟ هل يتساءلون عن كيفية مشاركتهم؟
يتبدل دور الرجل إذا ما
وهل ينتابهم القلق من أن ّ
شارك يف اإلهتمام والرعاية باألطفال أو ماشابه؟

4.4تعريف اآلباء بالنشاطات املناسبة:
● ●كيفية حمل الطفل  -إنتهز كل فرصة حلمل طفلك.
● ●ســـرد احلكايـــات والقـــراءة ،والغنـــاء والرقـــص:
حـــدث طفلـــك عـــن كل مـــا تراه
منـــذ اليـــوم األول ّ
مهـــم ،قـــم بوصـــف مـــا تفعلـــه؛ مـــا الـــذي يتواجد
مـــن حولكـــم؛ إقتـــرب مـــن وجهـــه وأنظـــر إليـــه
ثـــم قـــم بعمـــل مختلـــف التعبيـــرات علـــى وجهك،
أره الكتـــاب /الكتـــاب املصـــور وأســـرد لـــه قصـــة،
قـــم بالغنـــاء وأرقصـــوا ،فجميـــع هـــذه األلعـــاب
ُنمـــي عقـــل الطفـــل.
والترابـــط منـــذ اليـــوم األول ت ّ
تبي األبحاث بأنه عندما يواظب اآلباء على القراءة
● ● ّ
ألطفالهم الرضع والصغار ،تكون مهارات القراءة
والكتابة أفضل عندهم يف مرحلة الطفولة املبكرة؛
يحبوا مطالعة
مثالً يكون قاموس مفرداتهم أغنى؛ ّ
الكتب بشكل أكبر؛ تكون لديهم القدرة على التركيز
بشكل أفضل يف الروضة وكذلك يظهرون قدرات
أكبر يف احلساب وإيجاد احللول.
● ●إصطحبوا طفلكم إلى اخلارج حتى عندما يكون
صغيراً جداً وال يتحدث أو ميشي بعد ،قم بالتحدث
ضح له ما يحيط بكم ،وعندما يحني الوقت
إليه وو ّ
قم بتعليمه كيفية املشي ،ركل أو رمي الكرة.
● ●قم بعرض صور على الطفل :تكلَّم معه عن من
وماذا يوجد فيها ،ثم أطلب منه أن يشير إليهم،
وأن يقلّد األصوات وفيما بعد أن يقوم بتسمية األشياء.
حدثه مما
● ●إصنعوا األلعاب :ليراقبك الطفلّ ،
وكيف تصنع األلعاب ومن ثم إلعبوا معاً.
أشركه يف صناعة األلعاب بحيث يساعد يف إحضار
قطعة ما ،ميسك بشيء ،يضغط بالسبابة أو فقط
أن يقوم بالتصفيق لك ويقولك لك «أحسنت» بينما
تقوم أنت بصناعتها.
إلعــب مــع طفلــك /أطفالــك ،ألن اللعــب هــو الشــغل
الرئيســي لألطفال!
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مت شــرح األنشــطة حســب أعمار األطفال يف حلقات العمل
بالتفصيــل يف الفصــل  – 12منهــاج التدريب العملي.
للمزيد من املطالعة راجع الرابط التالي:
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دور األخوة واألخوات
األخوة واألخوات أشخاص لهم دور مهم يف حياتنا،
تطور الشخص ّية الشامل،
حيث يؤثرون بشكل كبير يف ُّ
وخاصة خالل مرحلة الطفولة .اخلصال املرتبطة
التفهم والتسامح،
بطبيعة الشخص مثل :القدرة على
ّ
العدوانية والغيرة الدائمة ،العناد ،العجز والته ّرب من
املسؤولية ،جميعها يتم اكتسابها من األسرة ،وترتبط
إرتباطا وثيقا بالعالقة بني اإلخوة واألخوات ،فتالزم
الشخص حتى عندما يصبح بالغا ً وتؤثر على قدرته على
التك ّيف والنجاح يف احلياة اإلجتماعية واخلاصة .ومن
املثير لإلهتمام أن هذه اخلصائص غالبا ً ما تنتقل من
جيل إلى جيل.
سيسببها
ليس بإمكانك حماية الطفل من التغيرات التي
ّ
إنضمام فرد جديد إلى األسرة .األطفال الذين تتراوح
أعمارهم ما بني الثانية والرابعة ،هم األكثر تأثّرا بقدوم
تطورت بقوة وبقدر أكبر
املولود اجلديد .فشخص ّيتهم قد ُّ
التفهم أن
من األطفال األصغر سناً ،ولكن ليس بإمكانهم
ّ
يهدد مكانتهم يف العائلة .وعلى
قدوم املولود اجلديد ال ّ
األطفال يف هذه املرحلة العمرية بالذات التعلم بأنه ال
ميكنهم أن يبقوا مركز اإلهتمام وبأنه عليهم مشاركة
حب الوالدين مع األخ األصغر أو األخت الصغرى.
من اخلطأ أن نفرض الطفل الرضيع كصديق للعب
واحلقيقة هي أن الطفل األكبر من حيث املبدأ ال
يستطيع اللعب مع الطفل الرضيع الذي يتطلّب إهتمام
الوالدين ووقتهم بالكامل.
بكاء الطفل الرضيع ميكن أن يزعج األخ أو األخت
الكبرى ،لذلك ال يجب اإلستغراب إذا طرح الطفل سؤاال
مثل« :هل ميكننا إرجاع املولود؟» .الغيرة هي احلاجة

نحبه (مثال ،األم) .كثيراً
للحيازة احلصرية على من ّ
ما يشتكي الوالدان من السلوك العدواني جتاه األخوة.
إن عدوانية األطفال تكون يف الواقع موجهة أكثر جتاه
الوالدين ،ولكن الطفل ال يظهر ذلك جتاههم بقدر ما
يظهره جتاه األخ أو األخت ،خوفا ً من أن يفقد حب
تقبل
والديه .إختالف معاملة الوالدين لألطفال جتعل ّ
الطفل اجلديد يف العائلة أصعب ،فالتغيير املفاجيء يف
اإلهتمام والوقت الذي يتم قضاؤه معا ً يكون صعبا ً على
الطفل وخاصة األطفال يف املرحلة العمرية قبل املدرسة
فه ْم يتأثرون بهذا التغيير بشكل خاص.
ُ
تشير البحوث أن األمهات يتص ّرفن بشكل مماثل مع
يخص
األطفال من نفس الفئة العمرية ،ولكن عندما
ّ
األمر األطفال األكبر س ّناً ،يتوقّعن نضجا ً أكثر ،فترى
حينها أن الطفل حتى وإن كان صغيراً قد أصبح كبيراً.
ويف أغلب األحيان يتوقّعن أن يقوم الطفل «األكبر واألكثر
ذكاءاً» بالتنازالت ويتص ّرف بشكل «ناضج» ،دون غضب
أو خيبة أمل بسبب مكانته اجلديدة!
إن مثل هذه التوقعات كبيرة ،والطفل يف معظم األحيان ال
يستطيع أن يحقّقها دون عواقب ،وغالبا ً ما يكون الوالدان
استعدادا لقبول املعاناة التي
غير واعون لهذا وه ْم أقل
ً
يعاني منها الطفل األكبر س ّنا ً يف هذه احلالة .على سبيل
املثال ،الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام الذي يكبر
يف بيئة صحية وعاطفية مع شقيق يبلغ من العمر عامني،
سئل ما هي أكثر األوقات صعوبة عليك ،أجاب
عندما ُ
بصوت حزين« :أصعب شيء هو عندما ُت َق ِّبلُ أمي أخي
الصغير وتدلِّ بقولها« :شمسي الصغير».
سيكون الوضع مثاليا ً إذا أمكن عدم إجراء الكثير
من التغييرات يف النشاط والروتني اليومي للطفل
األكبر .لكن سوف تنشأ مشاكل إضافية إذا أُدخل
الطفل يف هذا الوقت إلى الروضة أو حصل على
غرفته اخلاصة ،أو أُرسل «بني عشية وضحاها»
جديه ،ولفترة أطول من الوقت .ميكن أن
إلى منزل ّ
يظهر لديه شعور بأنه مت التخلي عنه بحيث يبقى
املزيد من الوقت واملساحة لرعاية الطفل اجلديد.
()Eisenberg ,2011
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بعض ردود الفعل المتوقعة من
األطفال بعد والدة أخ أو أخت

● ●اخلالفـــات املتكـــ َّررة مـــع الوالديـــن :الطفل يصبح
كثيـــر املطالب ،ســـريع اإلنفعـــال ،عصبي.
● ●احلاجة املبالغ بها للتواجد بقرب الوالدين.
● ●القلق أو اخلوف من اإلنفصال عن الوالدين.
● ●القلق.
● ●ال مباالة.
● ●اإلكتئاب املسبب لإلنطواء.
● ●محاولـــة جـــذب العناية إلـــى الذات ،الرجـــوع إلى
ســـلوكيات ســـابقة (العودة إلى املناغاة ،العودة إلى
التبـــ ّول) ،ممـــا يعكس حاجـــة الطفل إلـــى أن يهت ّم
يهتمون باملولـــود اجلديد؛
بـــه والديه كمـــا ّ
● ●اإلستيقاظ الليلي والذهاب للنوم مع الوالدين.
● ●السلوك العدواني جتاه املولود يجب منعه بحزم
وبوضوح وعدم ترك الطفل مبفرده مع الطفل
األصغر سناً.
● ●معظم الصعوبات العاطفية املذكورة أعاله تكون
عابرة وغالبا ً ما تقلّ خالل بضعة أشهر وتختفي
متاما ً يف غضون عام.
النشاطات اليت يمكن أن تساعد في
َّ
أن يتغلب الطفل األكبر على الغيرة
حتبـــه .هـــذا التأكيد مهم
● ●أظهـــر لطفلك كـــم أنت ّ
وخاصـــة يف البدايـــة .أحضـــر ألبومـــا ً يحتوي على
صـــوره وأخبـــره عـــن الوقت الـــذي كان فيـــه طفالً
رضيعـــاً .ســـيكون لدى الطفل الكثير من األســـئلة:
«مـــاذا كنـــت آكل؟ هل كنـــت أبكي كثيـــرا؟ هل كان
أيضـــا؟ «مـــع كل قصة
عليـــك أن حتملينـــي
كثيـــرا ً
ً
ترويهـــا لـــه ،ســـيتوضح لـــه أنـــه كانـــت تولـــى لـــه
العنايـــة بالقدر املســـاوي من احلب الـــذي يولى به
اإلهتمـــام اآلن ألختـــه أو ألخيـــه الصغير.
● ●يف البدايـــة وبعـــد والدة الطفـــل ،ميكـــن لـــأب أن
يولـــي الطفـــل األكبـــر املزيد مـــن العنايـــة ،فبينما
تقـــوم األم بإرضاع املولود أو تتولّـــى رعايته ،ميكن
لـــأب أن يعـــ ّوض الطفل األكبر عـــن نقص إهتمام

األم ،وذلك بـــأن يكثّف إهتمامه جتاهه وبأن يجعل
مـــن بعض األفعـــال عادة مثـــل إرتـــداء املالبس أو
ذهاب الطفـــل إلى النوم ،وأن يقـــم باللعب الهادف
معه بشـــكل خاص.
● ●قم بإشـــراك الطفل األكبر يف اإلعتناء باملولود اجلديد
 وهـــذا يف حـــال أن أظهـــر إهتمامـــا ً بذلـــك ،بإمكانهاملســـاعدة يف اإلســـتحمام ،التغيـــر وإطعام الطفل.
تقبل تراجعاته السلوكية املؤقتة والعرضية :مثالً،
● ● ّ
الرغبة يف أن يشرب من القنينة مع أنه كان قد
توقف عن هذا ،يريد أن يتذ ّوق حليب األم ،الرغبة
يف أن يلبس احلفّاضات ،يلعب «باخلشخيشة»
وألعاب أخرى غير مناسبة له وما شابه.
● ●إستفد من الفرص املتاحة ،عندما ينام املولود اجلديد
مثال ،لتكريس إهتمامك كليا ً للطفل األكبر فقط.
جهز بعـــض الهدايا الصغيرة لتفيـــدك يف املواقف
● ● ّ
(الغيـــر مريحـــة) عندما يأتي أصدقـــاؤك لزيارتك
وقـــد أحضـــروا هديـــة للطفـــل املولـــود وهـــم غير
منتبهـــن بأنه لديـــك طفالً كبيـــراً أيضا.
● ●عندما حتتاج إلى الوقـــت للعناية بالطفل األصغر،
قـــم بإشـــغال الطفل األكبـــر يف هـــذا الوقت بأحد
املحببـــة لديـــه لكـــي تو ّجـــه عنايتـــه
النشـــاطات
ّ
بعيـــداً عنك وعـــن املولود اجلديد (مثال :الرســـوم
املتحركـــة املحببـــة لديه ،األلعاب التي يســـتمتع بها
وال يحتـــاج عنايتك للعـــب بها).
● ●هكـــذا بعـــد النجـــاح يف تخطـــي الســـنني األولـــى،
وكثيـــراً ما نظـــ ّن بأننا قـــد متكنّا مـــن التغلّب على
مشـــكلة الغيـــرة ،ولكـــن هـــذا أبعـــد ما يكـــون عن
الواقع .فـــاآلن ال نواجه فقط غيـــرة الطفل األكبر
جتـــاه األصغـــر ،بـــل أيضا غيـــرة الطفـــل األصغر
جتـــاه األكبر.
● ●عندمـــا يصبح األطفال أكبر قليـــا ،بإمكان الطفل
األكبـــر قراءة القصص املصـــ ّورة للطفل األصغر أو
تعليمـــه بعـــض املهارات البســـيطة (حتت إشـــراف
الوالديـــن) ،مـــا ميكـــن أن يؤثـــر إيجابيـــا لتفاعـــل
الطفلـــن معاً.
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أ .الوعي بوجود اآلخر :دور األصدقاء
عند بلوغه العامني يبدأ الطفل بإظهار رغباته الفردية.
ويف هذه الفترة يتم تكوين الوعي عن الذات ،ويتنامى
تطور شخصيته اخلاصة.
تأثير البيئة التي ينمو فيها على ُّ
عندمــا يصبــح الطفــل مــدركا ً لذاتــهُ ،يكَــ ّون تدريج ّيــا ً
الوعــي عــن األشــخاص اآلخريــن الذيــن يحيطــون بــه.
عندمــا نكــ ّون لــدى الطفــل صــورة حســنة عــن أنفســنا
نزيــد مــن دافعيتــه وجناحــه ،والعكــس صحيــح .العالقــات
والتجــارب اإلجتماعيــة التــي ميـ ّر بهــا الطفــل مــع األطفــال
تطــوره
اآلخريــن ،تؤثــر بشــكل مباشــر علــى مواصلــة
ُّ
يف التفكير وتعلّم إيجاد احللول امللموسة للمشاكل.
ينبغــي أخــذ االطفــال إلــى احلديقــة أو إلــى أماكــن أخــرى
كل يــوم لــو كان ذلــك ممكنـاً ،حيــث يكــون بإمكانهــم اللعــب
مــع األطفــال اآلخريــن .ســيكون صعبـا ً عليهــم تعلّــم بعــض
املهــارات األساســية التــي تلزمهــم للعيــش يف املجتمــع إذا
لــم تكــن الفرصــة متاحــة أمامهــم لقضــاء الوقــت برفقــة
األطفــال اآلخريــن .مثــال :مهــارة مشــاركة اآلخريــن،
إنتظــار الــدور ،أو رد الفعــل املناســب يف املواقــف احلرجة،
اإلســتيالء علــى األلعــاب ،التدافــع.
بالتجربة املباشرة من خالل اللعب سيتعلّم الطفل عن
طريق مراقبة اآلخرين ومن خالل تكرار املحاوالت
واألخطاء كيفية التص ّرف يف مختلف املواقف .بواسطة
اللعب سيدرك الطفل بأ ّن هناك أطفال آخرين يبحثون
عن اإلنتباه نحوهم ويريدون اللعب بنفس اللعبة مثله
كتجربة مباشرة ،وسوف يكون ممتعا ً أن يتم تقاسم اخلبرة
أو اللعب بنفس اللعبة وحتى اجلدال بني األطفال يعتبر
للتطور الحقاً.
مهمة
ُّ
أحد أشكال التعلّم وهذه املهارة ّ
مــن املعلــوم أنــه ال تســنح الفرصــة جلميــع األطفــال
اإللتحــاق يف البرامــج التعليميــة مــا قبــل املدرســة .لــذا،
ويف حــال لــم تتو ّفــر للطفــل إمكانية اللعب مع األقران من
بيئتــه ،فمــن الضــروري أن نن ِّ
ظــم لــه لقــاءات للمصادقــة
واللعــب مــع األطفــال اآلخريــن .بإمــكان الوالديــن حتديــد
موعــد مــع طفــل أو طفلــن ميكــن للطفــل اللعــب معهــم و
يجــب أال تســتم ّر اللعبــة ألكثــر مــن ســاعة إلــى ســاعتني.
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مبا أن األطفال يف هذا العمر ال ميلكون القدرة على
تتضمن العديد
لعب األلعاب التفاعلية احلقيقية التي
ّ
من القواعد ،لذلك يجب أن تكون األلعاب بسيطة وقابلة
للتكيف ودون قواعد صارمة وبدون فائزين وخاسرين يف
اللعبة وبأقل قدر ممكن من التدخل من الكبار.
ب .تنمية مشاعر التعاطف
تذكر!! إنك متثل منوذجا ح ّيا ً لطفلك ومثاالً ُيحتذي به
منذ نعومة أظفاره ،حيث تقوم من خالل تصرفاتك بإعطاء
أمثلة سلوكية ووضع املعايير واملفاهيم عن العالم لطفلك.
تطوير التعاطف يتطلب التدريب والتعلّم ويجب التحدث
عنه دائما ً إلى األطفال .أطلب منهم أن يصفوا شعورهم
يف مختلف املواقف .عندما يتعلق األمر بالعواطف مثل
الغضب أو احلزن ،إمنحهم الدعم وساعدهم على
التعامل مع هذه املشاعر بسهولة أكبر.
يتطــور التعاطــف حــول الســنة الثالثــة ويؤثــر بشــكل
ُّ
مباشــر علــى خلــق شــخص دافــئ عاطف ّي ـاً ،قــادر علــى
التحمــل والتســامح ومينــع خلــق الصــورة النمطيــة
لديــه يف املســتقبل .يتعلّــم األطفــال التعاطــف يف ســ ّن
مــا قبــل املدرســة لكــن ال تتوقّــع منهــم الكثيــر يف هــذا
املجــال .هنــاك واحــدة مــن أكثــر النصائــح شــيوعا ً هــي
تعليــم الطفــل كيــف ومــاذا يعنــي الشــعور مبشــاعر
اآلخريــن عــن طريــق مثلــك الشــخصي اخلــاص .مــن
للتفهــم والشــعور
خــال الدعــم اإليجابــي جلهــد الطفــل
ّ
مبشــاعر اآلخريــن ،فإنــك تؤثــر بشــكل إيجابــي مباشــر
علــى إكتســاب هــذه املهــارة الهامــة جــداً لتطويــر روابــط
عاطفيــة جيــدة مــع اآلخريــن يف املســتقبل.
ُّ
ج .التطور العاطفي اإلجتماعي
كيف نشجعه؟

ً
من  12-0شهرا
● ●بالنسبة للطفل الرضيع ،يعد حمله وإحتضانه
وتدليله أمراً ضروريا ً لنموه العاطفي نظراً ألن
الشعور باللمس والرائحة والسمع قد تط َّور عنده

منذ الوالدة ويشعر بالدفء والرائحة ونبض قلب
الشخص الذي ُيسك به وهذا يهدئه.
● ●التواصل بالعني من أهم أنواع التفاعل اإلجتماعي
وأكثرها أهمية ،ميكنك تطويره عندما حتمل
طفلك ،وتبقي وجهك على مسافة  30سم من
وجهه ،وهي أفضل مسافة لتركيز الطفل يف الشهر
حتدث إليه ،ح ّرك رأسك وابتسم يف وجهه.
الثانيّ .
إتصال العني املباشر يكون ممتعا ً بوجه عام لبضع
ٍ
ثوان فقط ،لذلك دع الطفل يرتاح من وقت آلخر.
● ●إذا كان يصعب جذب إنتباه الطفل ،ميكن تشجيع
إقامة اإلتصال بالعينني من خالل تثبيته يف وضع
مستقيم أو وضعه يف حضنك بحيث يكون مصدر
الضوء خلف ظهره.
● ●تظهر أولى اإلبتسامات اإلجتماعية ما بني الشهر
الثاني والثالث من عمر الطفل والتي ميكن إثارتها
خالل فترة اإلستحمام أو التغيير عن طريق التو ّجه
بنبرات رقيقة للطفل ،بالدغدغة الرقيقة أو من
خالل لعبة «مترير» األصابع بخفة على بطنه.
● ●منذ الشهر الثالث يقوم الطفل بإظهار املشاعر التي
يحس بها من خالل إطالق األصوات والتعبيرات
املختلفة للوجه واجلسم .من الضروري محاولة
فهم ما يرغب إخبارنا به والقيام بتهدئته .علينا
مساعدته عندما يكون منزعجا أو مشاركته رضاه
وسعادته .حتدث إليه ،فهو ال يفهم الكلمات ولكنه
يفهم املشاعر اإليجابية.
● ●ما بني الشهر الثالث والسادس يصبح الطفل
واعيا ً للمواقف غير املألوفة وعندها يجب إعطائه
الفرصة إلكتساب التجارب اجلديدة وهذا بأخذه
إلى أماكن مختلفة ،إحتضانه عندما يخاف
من املواقف اجلديدة مما يعزز شعوره بالثقة.
يف هذه املرحلة يجد الطفل اللعب باملرآة مسلياً،
حيث سيفهم مع مرور بعض الوقت ،ومع اخلبرة
والنضج ،بأ ّن ما يراه يف املرآة هو إنعكاس لصورته.
● ●من الشهر السادس يبدأ األطفال بالشعور باخلوف
من اإلنفصال ،لذلك ال تترك الطفل وحيداً ملدة
سيتحمل فترة اإلنفصال بشكل أفضل إن
طويلة.
ّ
بقي مع شخص آخر يف البيت.

● ●يعتبر هذا اخلوف عالمة تد ّل على
التطور العاطفي
ُّ
لدى الطفل ،إذا ظهرت أنواع أخرى من اخلوف
(من الظالم ،األجهزة الكهربائية ،احليوانات)،
أحضنه وحاول تهدئته .حتى إذا كان ذلك يثير
تطور
أحيانا قلق الوالدين فما هي إال عالمة على ُّ
الطفل املعريف والعاطفي اإلجتماعي الطبيعي.
● ●بعد الشهر التاسع يبدأ الطفل بإبداء الرغبة يف اللعب
والتشارك مع اآلخرين .يفعل ذلك عن طريق عرض
اللعب ألشخاص آخرين .يتوجب إظهار االهتمام
بهذا التفاعل واالستفادة من اللعب باأللعاب معه
كمحفّز للتواصل اإلجتماعي واملصادقة.
● ●بعض األطفال يف هذه الفترة ُيظهرون مقاومة
جتاه وضعهم للنوم وعندها ميكن اإلستعانة
ببعض الطقوس البسيطة مثل أن يقوم الطفل
بتوديع أو تقبيل باقي أفراد العائلة ،أو اإلستماع
إلى املوسيقى ،أو قراءة قصة ،أو غناء تهويدة
(أغاني لألطفال قبل النوم) إضاءة النور اخلاص
الذي ينام عليه الطفل.
من سنة إلى سنتي�ن
● ●بعـــد العـــام األول تأتـــي مرحلـــة «ال أريـــد» عندما
نظـــ ّن أن الطفـــل يرفـــض جميـــع مقترحاتنا ،حتى
املحببـــة لديـــه .هـــذه
تلـــك املتعلقـــة بالنشـــاطات
ّ
مرحلـــة هامـــة جـــداً لتطويـــر اإلســـتقاللية والثقة
بالـــذات .عندمـــا يقـــول الطفـــل «ال» فهـــو يتعلـــم
كيفيـــة إتخـــاذ قراراته بنفســـه ،ولكنـــه بحاجة إلى
أن يقـــوم والديـــه بوضـــع القواعد والقيـــود .أعطه
فرصـــة أن يقـــوم بالرفض عندما تقومـــون بإختيار
املالبس واأللعاب وأظهـــر له بأنك حتترم قراراته.
ال جتادلـــه وال تفاوضـــه .قـــم بالثنـــاء عليـــه كلمـــا
أطاعـــك ،ألنـــه إذا لقي حينها املزيـــد من اإلهتمام
ســـيرى أن الطاعـــة أفضـــل مـــن الرفـــض .أعطه
إمكانيـــة اإلختيار وحاول ان تقلّـــل من املحظورات
وقم دائمـــا بتقـــدمي البدائل.
● ●عنـــد بلوغهـــم الســـنة والنصـــف ســـيتمكّن بعـــض
األطفـــال مـــن تبنّي بعـــض القواعد الســـهلة وفهم
املحظـــورات ،ولكنهـــم علـــى األرجـــح لـــن يقومـــوا
بإحترامهـــا ،ألنهـــم ال يتمتعـــون بقـــدرة التحكـــم
الداخلـــي .إذا قمنـــا بوضـــع القواعـــد فيجـــب
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أن تكـــون بســـيطة ،واضحـــة ،إيجابيـــة ومناســـبة
التطـــور« :جنلس حـــن نتناول
لهـــذه املرحلـــة مـــن
ُّ
الطعـــام»« ،علينـــا أن نكـــون لطفاء مـــع اآلخرين»،
«نحافـــظ علـــى أشـــيائنا».
● ●كلمـــة «ال» ليســـت كافيـــة وال تعنـــي شـــيئاً ،فعلينا
توضيحهـــا« :اللعب إلى جانـــب املدفأة خطر ،ألنها
ســـخنة وبإمكانها أن حترقك» ويجب بعدها القيام
بإبعـــاد الطفل عـــن املدفـــأة وعرض نشـــاط بديل
عليـــه ،أي شـــىء يفعلـــه بـــدالً مـــن اللعـــب بجانب
املدفـــأة ،مثـــاً «إلعـــب باملكعبـــات املتواجـــدة على
الـــرف» .إذا قام الطفل بإحترام القواعد ال تنســـى
أن تثنـــي عليه.
● ●تظهر خالل هذه الفترة لدى األطفال الرغبة يف
اإلستقالل .يريد الطفل أن يفرض السيطرة على
محيطه ويحتاج إلى هذا ليشعر بإحترامه لذاته
وبقيمته الذاتية .دع الطفل يلبس مالبسه مبفرده،
يأكل ،يغسل يديه وأظهر له بأنك موافق على ذلك.
ال تفاوضه إذا كنت ال تسمح له أن يفعل بعض
األشياء بنفسه وقم بتجاهل إعتراضاته.
● ●يف هـــذه املرحلـــة قـــد يقـــوم األطفـــال بإظهـــار
الغضب .يغضبون فجأة ،يقومون بضرب أنفســـهم
واآلخريـــن ،يوقفـــون التنفـــس ويلقـــون بأنفســـهم
علـــى األرض .نوبـــات الغضـــب حتـــدث عندمـــا ال
يســـتطيع الطفل التعبير عن مشـــاعره .السبب يف
ذلـــك كثيـــرا ما تكـــون رغبته يف أن يقوم بشـــيء لم
ينضـــج جســـمه بعد بشـــكل كايف حتـــى يتمكن من
القيـــام به ،يعتقد أن جميع رغباتـــه يجب أن ت َُّلبى،
ال يعرف كيف يعرب عن مشـــاعره ،مثال :الشـــعور
باخلـــوف أو الغضـــب أوعـــدم اإلرتياح.
● ●الســـبب ميكـــن أن يكـــون كامنا ً يف رغبتـــه أن يكون
مســـتقال ولكنـــه يعلـــم بأنه لـــن يتمكن مـــن النجاح
مبفـــرده أو بســـبب أنـــه ال يفهـــم معنـــى اإلنتظـــار
حتى يتحقـــق مراده .فهو ال ميلـــك اخلبرة الكافية
مبثل هذه املشـــاعر وعندها حتـــدث نوبة الغضب.
أســـباب حـــدوث نوبـــة الغضـــب مختلفـــة وبالتالي
تختلـــف طـــرق تفاديهـــا .علـــى الوالديـــن محاولـــة
إســـتباق هـــذه النوبـــات وذلـــك مـــن خـــال متابعة
األشـــياء واألحـــداث التـــي تتســـبب بهـــا وبالتالـــي
محاولـــة إشـــغال الطفل بأشـــياء أخرى.

76

مــن املفيــد وضــع برنامــج يومــي يحتــوي علــى وقــت
كايف للراحــة ،النشــاطات املهدئــة وعــدم تع ـ ّرض الطفــل
للتحفيــز املبالــغ بــه .يف بعــض األحيــان يكــون ســبب
هــذه النوبــات هــو نقــص اإلهتمــام والــدالل الــذي يجــب
أن يحصــل عليهــم الطفــل حــن يكــون هادئ ـا ً حتــى يتــم
تفــادي هــذه النوبــات .قــم بوضــع القواعــد وتهيئــة بيئــة
مالئمــة .قــم بالنشــاطات التــي جتعلــك تســترخي مثــل
الرقــص ،اإلســتحمام ،الرســم ،اللعــب بالعجينــة.
إذا حدثــت نوبــة الغضــب ال تســمح أبــداً بــأن يقــوم
الطفــل بتحقيــق غايتــه مــن خاللهــا ،ألنــك بهــذه الطريقــة
تشــجعه وبالتالــي ســتتك ّرر نوبــات الغضــب .ال تفــاوض
أبــدا وال تتنــازل مهمــا كان الطفــل غاضبــا .إبقــى
معــه حتــى تنتهــي النوبــة ،بإمكانــك إمســاكه أو تهدئتــه
بكلمــات ،قــل لــه بأنــك معــه وأنــك ســتتركه يذهــب عندمــا
يهــدأ .إذا ســنحت لــك الفرصــة قــم بأخــذه إلــى الغرفــة
األخــرى وأره بهــذا أن نوبــات الغضــب ليســت تصرفــا ً
مقبــوالً إجتماعيــاً .يف بعــض األحيــان تكــون نوبــات
الغضــب أقــوى وأكثــر تكــراراً يف األماكــن العامــة ،ولكــن
حتــى عندهــا يجــب عــدم التراخــي بــل يجــب التصــرف
كمــا ولــو كنــت يف البيــت.
مــن ســن الســنة ونصــف إلــى الســنتني ،يتعلّــم الطفــل
كيفيــة إظهــار مشــاعر املحبــة جتــاه األشــخاص اآلخريــن
املحدديــن .فهــو يتعلَّــم ذلــك مــن خبراتــه اخلاصــة،
ّ
ويتصــ َّرف علــى غــرار مــا يفعلــه اآلخــرون إلظهــار
مشــاعرهم جتاهــه ،ويكــون هــذا يف العــادة اإلحتضــان
والقبــات التــي تو ّجــه إلــى األشــخاص املقربــن ،ال
يتو َّجــب دفــع الطفــل علــى إظهــار عالمــات املحبــة
(اإلحتضــان والقبــات) لــكل مــن يتعــرف بهــم ،فأحيانــا
تكفــي اإلبتســامة أو التلويــح باليــد.
● ●تظهـــر أهميـــة األلعـــاب الرمزيـــة يف هـــذه الفترة
العمريـــة والتـــي تفيـــد تنميـــة املهـــارات املعرفيـــة
واإلجتماعيـــة ،وتتضمـــن أن تقليـــد األوضـــاع التي
يقـــوم بهـــا البالغـــون .إســـمح للطفـــل بـــأن يلعـــب
شـــجعه أن يقوم
باألشـــياء أو األلعاب مـــن الواقع،
ّ
بتقليـــد أفعال الكبـــار .بإمكانك إشـــراكه يف بعض
األعمـــال املنزلية أو الســـماح له بإســـتخدام بعض
األجهـــزة املنزلية البســـيطة.

● ●بعد الشهر الثامن عشر مي ّر الطفل مبختلف
العواطف واملشاعر :اخلوف ،التعاطف ،الغضب،
الذنب ،التواضع ،احلياء ،عدم اإلرتياح ،الفرح،
وشجع كل هذه املشاعر اجلديدة.
اإلنفعال .إحترم
ّ
يتعلّم الطفل من اآلخرين كيفية إظهار املشاعر.
عندما تسنح لك الفرصة أره كيف يفعل ذلك؛
مثال« :أكون حزينا إذا أذيت نفسي» .ساعده أن
قدم له نوعا ً
يصف شعوره بكلماته وأحتضنه و ّ
آخراً من التهدئة إذا إحتاج إلى ذلك .إدعم الطفل
تنبهه لبعض احلاالت التي قد تتسبب له بعدم
بأن ّ
اإلرتياح؛ مثال :يخاف من زيارة الطبيب ،أفهمه
أن هذا الشيء أحيانا ً يخيف اآلخرين كذلك ،وأنه
ليس لوحده وأنك أنت إلى جانبه.
● ●يف حال إنتابه شـــعور بالذنب ،قـــم بتهدئته وأفهمه
أن بعـــض األشـــياء قـــد حتـــدث أحيانـــا وبأنـــك
ستســـاعده يف إصالحهـــا.
● ●إقـــرأ للطفـــل القصـــص املصـــ ّورة التـــي تتضمـــن
يعبـــرون عن مشـــاعرهم
صـــوراً لألطفـــال الذيـــن ّ
املختلفـــة وحتدثـــوا عنهـــا.
● ●يحـــاول األطفـــال يف هـــذه املرحلـــة فهـــم مـــا هي
األشـــياء التـــي يســـيطرون عليهـــا .يريـــدون إتخاذ
دور «القائـــد» .دعـــه يق ّرر أحيانـــا ً ( أن يحدد ماذا
ســـيلبس ،أو أي مـــن الكتـــب ســـتقوم بقراءتها له)،
ســـيمنحه هـــذا شـــعوراً باإلســـتقاللية وبـــأن لديه
درجـــة معينـــة مـــن الســـيطرة .ســـاعد الطفـــل أن
وقدم
يوقـــف التصرفات العدوانية إذا مـــا ظهرتّ ،
لـــه احللول واألجوبـــة« :إذا كنت غاضبـــا ً فأضرب
املخـــدة ،العـــض مؤلـــم لذلـــك ال تعـــض الغيـــر».
قـــدم لـــه ألعابـــا مثـــل الدمـــى وأشـــكال لألبطـــال
ّ
اخلارقني .أســـمح له بـــأن يقوم بإتخـــاذ القرارات
البســـيطة« :أترغـــب باملـــوزة أم التفاحـــة؟».
● ●كثيرا ما يفقد األطفال يف هذه املرحلة العمرية
السيطرة على مشاعرهم بسبب عدم مقدرتهم
على التغلّب على الشعور باإلحباط ،فهم ال
يطيقون اإلنتظار أو تكون قد ُو ِ
ت لهم عقبات
ضع ْ
من قبل الوالدين .ترتبك مشاعر الطفل حيث ليس
بإستطاعته التعبير عنها بالكالم .انه يريد القيام
بأمور كثيرة أكثر من إستطاعته ولديه الرغبة يف
اإلستقالل ،ولكنه ما زال معتمداً على غيره وال
يفهم أسباب تواجد بعض القواعد والعقبات.

الوالديــن أو أوليــاء األمــور بإمكانهــم املســاعدة إذا كانــوا
يفهمــون ســبب اإلحبــاط .يف هــذه املرحلــة قــد يكــون
الســبب يف أن النشــاطات واأللعــاب ال تتماشــى مــع
املرحلــة العمريــة للطفــل والتــي يجــب التعــ ّرف عليهــا
يف الوقــت املناســب كــي يتــم إســتبدالها .اضافــة لذلــك،
ممكــن أن يكــون الســبب يف القواعــد الصارمــة التــي
يضعهــا الوالديــن والتــي يفتــرض أن تتناســب مــع املرحلــة
العمريــة مــن تطـ ُّـور الطفــل.
فيمــا يتعلــق بتعلّــم اإلنتظــار ،فعليــك أن توضــح لــه بــأن
عليــه أن يصبــر قلي ـاً ،ولكــن يف هــذه املرحلــة ال يجــب
أن يتعـ ّـدى ذلــك بضــع دقائــق .أظهــر للطفــل كيــف تقــوم
أنــت بالتعامــل مــع اإلحباطــات التــي تواجهــك وبــأن هــذا
يحــدث للجميــع ويف هــذه احلــال ميكــن طلــب املســاعدة
وأن األمــور ميكــن حلّهــا.
علّمــه كيفيــة إصــاح األخطــاء التــي لــم يفعلهــا عــن قصــد.
مثــاً :إذا أوقــع الطفــل علبــة مــن العصيــر وقــد تلوثــت
األرضيــة بســبب ذلــك ،أره كيــف ميكــن إصــاح ذلــك عــن
طريــق مســح األرضيــة .ال تقــم أبــداً بالســخرية مــن الطفــل
عندمــا يخطــيء ألن ذلــك ســيحبطه ويجــرح مشــاعره.
يف الفتــرة التــي تســبق الســنة الثانيــة يبــدأ الطفــل
باللعــب مــع األطفــال اآلخريــن ويلزمــه قــدر كبيــر مــن
اخلبــرة يف اللعــب معهــم حتــى يحصــل علــى املهــارات
املطلوبــة .ينبغــي مســاعدة األطفــال يف هــذه املرحلــة مــن
التطـ ُّـور عنــد اللعــب ،بحيــث يقــوم الكبــار بطــرح األفــكار
أو األمثلــة عليهــم عــن كيفيــة اللعــب معـاً .إذا وقــع خــاف
بــن األطفــال فيجــب وضعهــم حتــت اإلشــراف حتــى ال
يقومــوا بإيــذاء بعضهــم ،ولكــن ال ينبغــي اإلكثــار مــن
تدخــل الكبــار بــل عليهــم تــرك األطفــال ليقومــوا بحــل
اخلالفــات بأنفســهم وهكــذا مــن خــال إكتســاب اخلبــرة
يقومــوا بتقويــة املهــارات اإلجتماعيــة.
● ●ينبغـــي منـــح األطفال فرصـــة اللعـــب يف احلديقة
مـــع األطفـــال اآلخريـــن أو اللعب يف األلعـــاب التي
تتضمـــن الكثيـــر مـــن احلركـــة ،األرجحـــة وصرف
الطاقـــة الزائـــدة من خـــال احلركة يف الســـاحة.
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بعد اللعـــب املكثف ينبغي تهدئتهم بنشـــاط هاديء
مثـــل التلويـــن ،قـــراءة القصـــص املصـــ ّورة أو حـــلّ
أحجيـــة الصـــورة املقطعـــة أو لعبة تركيـــب القطع.

بإمكانك اللعب بألعاب بالدمى مع األطفال حيث
ميكن التوضيح من خالل اللعب بعض احلاالت
التي تتطلب املواساة والتعاطف.

● ●يف هذه الفترة تأتي املرحلة التي يرغب فيها األطفال
بأخذ جميع اللعب ألنفسهم ويتوقّعون من اآلخرين
أن يتص ّرفوا وفق رغبتهم فقط .ان هذه مرحلة
التطور إلى حتقيق اإلستقالل.
هامة على طريق
ُّ

● ●يف هذا املرحلة العمرية ،يتعلّم األطفال كيفية
بد أن
مشاركة أشياءهم وممتلكاتهم اخلاصة .وال ّ
تطور الطفل
نقوم بتعليمهم يف هذه املرحلة من
ُّ
كيفية التشارك يف أشياءه .أثني عليه كلما فعل
ذلك .حينها يتعلم الطفل معنى كلمة «خاصتي»
والشيء الذي ينتمي له.

● ●ينبغـــي أن جتعـــل الطفل يعلم بأنـــك حتبه وتدعمه
وأن تعطيـــه اإلحســـاس بأنـــه ذات قيمـــة ومهـــم،
وعليـــك أن تكـــون مثـــاالً لـــه يعلّمه املشـــاركة التي
محببة لـــه يف هـــذه املرحلة.
قـــد ال تكـــون ّ
● ●اإلســـتيالء علـــى األلعـــاب يعتبـــر تصـــ ّرف طبيعي
يف هـــذه املرحلـــة ويجب إيقافه فقـــط إذا الحظت
بأنـــه قد يـــؤذي نفســـه أو غيره.
● ●قـــم بتشـــجيع الطفل كلما تقاســـم شـــيئا ً مع غيره،
فهو بذلك ســـيتعلّم أ ّن هذا تص ّرف جيد ،وســـيقوم
بتكـــراره ،ولكـــن ال ترغمه على هـــذا التصرف ألنه
بهذا الشـــكل لن يتعلّم املشـــاركة.

● ●ال تطلب من الطفل أن يشارك اآلخرين جميع
أشيائه ،بل إسمح له أن يختار ما الذي ميكنه
مشاركته معهم .ساعده يف احلفاظ على ممتلكاته،
ولكن أن ال يتوقّع أيضا أن على اآلخرين اعطاءه
أشيائهم فقط ألنها أعجبته أو ألنه صغير .إذا أخذ
الطفل ممتلكات الغير دون إذن ال جتادله بل خذ
األشياء وأعيدها إلى صاحبها .ينبغي التوضيح
للطفل بأنه ليس بإمكانه أخذ أشياء اآلخرين،
والشرح له ما الذي ميكن أن يأخذه ،ما الذي
بإمكانه مشاركته وما هو له.

● ●لكي يتعلّم الطفل بأن شيئا ً ليس ملكه ،عليك أن تع ّوده
أن تكون لديه أشياءه اخلاصة؛ بإمكانك مثالً كتابة
أسمه على ملصقات املالبس ،بعض األلعاب أو باب
غرفته ،سيولّد هذا لديه الشعور باألهمية والقيمة.

● ●يتط َّور يف هذه املرحلة لدى األطفال الشعور باخلجل
لدى اإلتصال باألشخاص غير املألوفني لهم ويف
األوضاع غير املعتادة .ال تدفع أبداً الطفل للتواصل
مع شخص ما ،إذا لم يشعر بالراحة جتاهه .اشرح
له أنه يف بعض األحيان قد تخيفه مواقف أو
أشخاص جدد ،وبأنك ستكون إلى جانبه.

● ●خالل هذه املرحلة العمرية تبدأ يف
التطور مشاعر
ُّ
التعاطف عند األطفال .أوضح للطفل أنه من
الطبيعي إظهار مشاعره ،فهو يبدأ تعلّم كيفية
مواساة اآلخرين أو مساعدتهم يف املحن .مبواساته
يتفهم
والتعاطف مع مشاعره الطفول ّية يتعلّم كيف ّ
هو بدوره اآلخرين.

حضر طفلك ملقابلة األشخاص اجلدد وملواجهة
● ● ّ
مواقف جديدة ،واشرح له إلى أين أنتم ذاهبون
ومبن ستلتقون .امنحه الوقت الكايف ،وامسك بيده،
ميكن أن يعطيه هذا إحساسا باألمان يف املواقف
املستجدة.

من سنتي�ن إلى ثالث سنوات

● ●بكاء األطفال اآلخرين قد يزعجه ،أوضح له حينها
أنه ال بأس يف أن يكون املرء حزينا ً ويظهر مشاعره.
ضح له كيف ميكن أن يشعر أطفال آخرون بحزن
و ّ
أو أذى؛ مثال« :قد وقعت الطفلة وهي تتألم ولذلك
هي حزينة».
بي للطفل كيف ميكنه مواساة اآلخرين :اإلحتضان،
● ● ّ
التربيت على الكتف ،واإلعراب عن أسفه لو
تسبب بحزن أو بعدم إرتياح اآلخرين.
كان من ّ
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● ●من الطبيعي أن يشعر الطفل يف هذه املرحلة
العمرية بالغيرة ،أن يبكي ويكثر من طلباته .يف
بعض األحيان يريد أن يكون مستقالً ولكن يف نفس
الوقت ال يريد أن ينفصل عن والديه ولو للحظة.
السبب يف مثل هذا التص ّرف ميكن أن يكون قلّة
اإلهتمام املو َّجه إليه أو عدم قدرته على مشاركة
قدم له نشاطا ً بديالً إذا
إهتمام والديه مع اآلخرينّ .
لم يكن بإستطاعتك توجيه اإلهتمام نحوه .إذا وجد
هناك أطفال آخرون يف العائلة أو مولود جديد،
حاول أن تضعه يف مركز اإلهتمام وأظهر له بأنك
وتتفهم مشاعره.
حتبه وبأنك تقف معه
ما زلت ّ
ّ

● ●يظهر بعض األطفال يف هذه املرحلة العمرية
السلوك العدواني للدفاع عن أنفسهم أو للحصول
على مبتغاهم .السبب يف هذا هو أن الطفل ال
يعرف طريقة أخرى يتعامل بها مع هذه املشاكل
والتي ال يعرف كيف يحلّها .ميكنك مساعدة طفلك
إذا حاولت معرفة السبب وراء مثل هذا السلوك.
● ●إذا كان السبب على سبيل املثال ألعابا ً ال يريد
مشاركتها ،فال تسمح بإستخدام هذه األلعاب
عندما يكون برفقة أطفال آخرين .علّمه كيف يحلّ
هذه املشكالت بطريقة أخرى .مثال بإمكانه القول:
«ال» .إشرح له أ ّن بإمكانه لفت إنتباه اآلخرين إليه
بدون إستخدام الضرب.
● ●يجب عدم التدخّل كثيراً يف حل اخلالفات بني
األطفال ،لكن إذا كان الطفل يهاجم أحداً جسدياً،
يقرص أو يعض ،يجب إيقاف ذلك ،وال يجب
مجادلته أو التفاوض معه ،بل من الضروري وضع
احلدود الواضحة له وشرح ما هو مسموح وما هو
ليس مسموح به.
● ●الطفل يتعلّم من والديه أو ولي أمره ،لذا ال ترد
على العدوان مبثله ألنك تعلِّمه بهذه الطريقة أ ّن
هذا سلوك مقبول.
● ●لتعلُّم التعبير عن املشاعر مثل الغضب ،الغيرة وما
شابه من املمكن اللعب بالتمثيل بإستخدام ألعاب
الدمى أو األشكال األخرى التي تعجب الطفل.
بإمكانكم لعب ألعاب التظاهر التي يكون على
األبطال فيها حلّ بعض املشكالت وإظهار املشاعر.
من املمكن أن يكون مفيدا اللعب مع أطفال آخرين
وبإستخدام األشياء التي تتطلب إشراك طفل آخر.
● ●يعتبر التعب من أكثر األسباب شيوعا ً للبكاء،
والته ّيج والعدوانية ونوبات الغضب .وهنا قد يكون
من املفيد تنظيم األنشطة اليومية لألطفال بحيث
يتناوبون وتتاح الفرصة أمامهم لإلستراحة كونه
ليس بإمكانه أن يأخذ إستراحة لوحده.
● ●بني السنة الثانية والثالثة تظهر لدى األطفال مخاوف
جديدة لم تكن موجودة من قبل ،بعضها مب ّرر والبعض
اآلخر غير مب ّرر وكالهما حقيقي وواقعي.

والتفهم من قبل الوالدين جميعها ضرورية
املساعدة والدعم
ّ
للطفل حتى يتمكَّن من التغلُّب على اخلوف والشعور باألمان.
بعض أنواع اخلوف أو قدر مقبول من احلذر تعتبر جيدة
بالنسبة للطفل ألنها قد تقيه من املواقف اخلطرة .اال أنه
شدة اخلوف عالية فهذا ليس جيدا .ويف هذه
عندما تكون ّ
احلالة ،يجب التحدث معه عن مخاوفه ومساعدته على
التعبير عن مشاعره بالكلمات.
إذا كان لدى الطفل مخاوف وهمية (الوحوش،
السحرة )..ال ينبغي جتاهلها ،بل يتوجب الشرح
له بأن هذه املخاوف ليست واقعية .أما إذا كان
يخاف من األطباء مثال ،فهذا ليس خوف وهمي.
ويف هذه احلالة يتوجب تهدئته والشرح له بأن هناك فعال
أساس للتخوف ولكن كل شيء سيكون على ما يرام وبأنك
ستكون بجانبه.
إلعب لعبة «الطبيب» مع الطفل وأعطه الفرصة لكي يلعب
باألجهزة واألدوات خالل اللعب.
وشدد
قم مبراقبة ما يشاهده الطفل على التلفزيون بدقّة ّ
على ذلك لكل من يقوم برعايته .فمن املمكن لألطفال أن
يشاهدوا مشاهد مأساوية ومر ِّوعة وغير مناسبة لهم يف
البرامج التلفزيونية ،وبعض الرسوم املتحركة.
إنتبه بأن ال يتم احلديث أمام الطفل عن أشياء ال يفهمها
والتي ميكن أن تخيفه .بعض املخاوف ميكن التقليل منها
أو التخلّص منها كليا ً إذا جعلتم الطفل يتأكد بتجربته
اخلاصة بأن هذه املخاوف ال أساس لها (مثال :اخلوف
من احليوانات) .إذا كان يخشى الظالم فإسمح له أن يبقى
الضوء الليلي الصغير أو ضوء املمر مضاءاً وإذا كان يعاني
من الكوابيس أفهمه أن األحالم ليست حقيقية.
● ●يف املرحلة العمرية حتى السنة الثالثة يط ّور الطفل
شعور اإلفتخار بإجنازاته وإستقالليته .وميكن دعم
هذا الشعور بتقدمي العون له فقط يف املواقف التي
يحتاج فيها بالفعل .ينبغي دائما تشجيعه كالميا على
اإلستقالل .ويجب اإللتفات دوما إلى النجاحات
وليس إلى األخطاء .إذا كان الطفل قد إرتدى قميصه
باملقلوب فأثني عليه ألنه فعل ذلك مبفرده ،ووجهه
إلى الطريقة الصحيحة الرتداء القميص.
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تع ّرف على جميع اجلهود التي يبذلها الطفل ليكون
مستقال وشجعه على االستمرار .بهذا الشكل
تنمي عنده الثقة يف النفس والشعور بالفخر لديه
ّ
(.)Parks, 2005

التعرض للعنف ،اإلهمال ،العقوبة اجلسدية والعاطفية،
النشأة يف بيئة فقيرة أو مع آباء يعانون من اإلكتئاب
أو اإلدمان أو أشخاص يعانون من األمراض النفسية،
جميعها تع ّرض الطفل ملخاطر التوتُّر السام .إهمال
األطفال الصغار وقلة التحفيز تؤ ّدي إلى مشاكل
مستدامة طوال احلياة.

هناك ثالثة أنواع من التوتُّر التي ميكن أن يتعرض لها األطفال:

تستجيب أجسامنا للتوتر بردود فعل فسيولوجية (وظيفية)
متعددة ،مثل زيادة عدد ضربات القلب وافراز بعض
ّ
الهرمونات مثل األدرينالني والكورتيزول .ردود األفعال
هذه ليست بالضرورة أن تكون ضارة وخاصة إذا عمل
وشدتها وتكرارها.
احلد من استمرار ّيتها
الوالدان على
ّ
ّ
ً
مقبول ويؤ ّدي إلى تنمية
إيجابيا أو
ميكن أن يكون التوتُّر
ً
صحية يف حال وجود دعم نفسي اجتماعي قوي.

ُّ
د .التوتر السام
ُّ
1.1التوتر اإليجابي

محــدود وقصيــر ،يزيــد مــن عــدد د ّقــات القلــب ويسـ ّـبب
إرتفاع ـا ً بســيطا ً يف مســتوى هرمــون التو ُّتــر.
الصحــي الســليم ويســاهم
التو ُّتــر اإليجابــي مهــم للتطـ ُّـور
ّ
يف بنــاء املهــارات الضروريــة للعيــش يف املجتمــع.

ُّ
2.2التوتر «المحتمل»  -توتر مقبول
ويمكن إحتماله

يعتبر توتّراً شديداً لكنه مؤقّت .ميكن أن يكون نتيجة مرض
أو وفاة شخص قريب وحبيب ،بسبب إصابات بالغة ،طالق
الوالدين ،املرور بكارثة طبيعية .التوتُّر املحتمل ال يدوم
طويال وميكن التعايف من آثاره بدعم من اآلخرين.
ُّ
3.3التوتر السام

توتر طويل األمد ناجت عن التنشيط املط ّول لنظم
اإلستجابة للتوتر يف غياب عالقات الدعم واحلماية.
ويحدث عند التعرض لإلساءة اجلسدية أو العاطفية،
اإلهمال ،اإلعتداء أو العيش مع أشخاص يعانون من
اإلكتئاب املزمن واملدمنني.
وتطور الدماغ
التوتُّر السام يؤثر إلى حد كبير على منو
ُّ
ويحرفه عن مساره الطبيعي ويسبب مشاكل صحية،
جسدية ،عقلية ،سلوكية دائمة وكذلك يؤثر على القدرة
على التحصيل التعليمي يف املستقبل.
التعرض ملستوى عالي من التوتُّر ميكن أن يس ّبب لدى
األطفال مشاكل يف التفكير والسيطرة على العواطف.
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يف حال انعدام الدعم ،أو إذا كانت التوتُّرات شديدة
ومتك ّررة ومزمنة (توتّر سام ناجت عن اإلساءة واإلهمال)،
فإن مستوى الهرمون سيظل مرتفعا ً مما يؤثّر على بناء
صحية عقلية
وتطور الدماغ .وميكن أن يؤ ّدي إلى مشاكل ّ
ُّ
وجسدية خطيرة يف مرحلة البلوغ.
كيـــف نســـاعد األطفـــال المعرضين
ُّ
للتوتر الســـام؟
ميكــن للكبــار املســاعدة يف تهدئــة األطفــال املضطربــن
ومســاعدة نظــام اإلســتجابة للتو ّتــر ليعــود إلــى طبيعتــه.
هنــا يكــون لالتصــال اجلســدي ،واحلنــان واحلديــث
مــع الطفــل دور مهــم جــدا .مــن الضــروري قضــاء وقــت
ممتــع مــع األطفــال كلمــا أمكــن ذلــك .ينبغــي االنخــراط
يف األنشــطة التــي مــن شــأنها تعزيــز الثقــة واحلميميــة
والشــعور بالدعــم املتبــادل كلمــا تو ّفــرت الفرصــة لذلــك.
«التطــور
أنظــر مــرة أخــرى املوضــوع الفرعــي :ج
ُّ
اإلجتماعــي -العاطفــي كيفيــة دعمــه؟» الــوارد ضمــن
هــذا الفصــل ،حيــث يتــم وصــف األنشــطة والنصائــح مبــا
يتالئــم مــع املراحــل العمريــة للطفــل.

إدمــاج العائلــة الكبــرى (إذا توفــرت) يف رعايــة الطفــل والعنايــة بــه يلعــب دوراً عظيم ـاً .إذا لــم يتو ّفــر دعــم املجتمــع،
فالعائــات بإمكانهــا تقــدمي املســاعدة مــن خــال مختلــف أنــواع الدعــم .أفــراد العائلــة بإمكانهــم تأمــن الدعــم النفســي
القــوي لألطفــال وللوالديــن أو ألوليــاء األمــور عنــد احلاجــة .التجمعــات العائليــة واألنشــطة املشــتركة مــع األقربــاء
يف األوقــات الصعبــة تو ّجــه لألطفــال ولآلبــاء أو ألوليــاء األمــور رســالة مضمونهــا بأنهــم ليســوا وحدهــم وبــأن هنــاك
يحبهــم ويهت ـ ّم بهــم.
مــن ّ
ـببات التو ُّتــر.
علــى أيــة حــال فاألهــم مــن أي شــيء آخــر هــو منــع وقــوع التو ُّتــر الســام .لهــذا يجــب إيقــاف وإزالــة مسـ ّ
يتــم التركيــز هنــا علــى التدخــل /تقــدمي الدعــم لآلبــاء أو أوليــاء األمــور .ميكــن للتدخــل أن يأتــي علــى شــكل دعــم
إجتماعــي نفســي لألســر التــي تعيــش ظرو ًفــا إجتماعيــة صعبــة أو معاجلــة اإلدمــان أو مغــادرة البيئــة التــي يوجــد بهــا
ســوء املعاملــة أو أي نــوع مــن العنــف.
بــدون دعــم املجتمــع للعائلــة بأكملهــا والتــي بدورهــا تؤمــن البيئــة الصحيــة احلاضنــة للنمــو والتطـ ُّـور ،ال بــد مــن االشــارة
إلــى أن الطفــل ال ميكنــه أن مينــع التو ُّتــر الســام.
ُّ
باإلمكان مشاهدة تسجيل عن التوتر السام بواسطة الرابط التالي:

http://www.albertafamilywellness.org/resources/video/toxic-stress

لقراءة المزيد عن هذا الموضوع يرجى مراجعة:

http://www.albertafamilywellness.org/what-we-know/stress
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الفصل السابع
كيفية وضع الحدود لألطفال
أ .بعض القواعد األساسية للوالدية
ّ
الجيدة
● ●يحتـــاج كل طفـــل إلـــى اإلهتمـــام والتشـــجيع وإلى
أن تخبـــره بأنـــك توافـــق علـــى مـــا يفعلـــه ،وقـــم
بتقبيلـــه وتدليلـــه كلّما قـــام بتص ّرف الئـــق .فكثيراً
مـــا يتفاعـــل الوالـــدان فقـــط عندما يقـــوم طفلهم
محبب من قبلهـــم وعندما
بفعـــل غيـــر الئق وغيـــر ّ
غالبا مـــا يعتبر عاديـــا ً وال يتم
يحســـن التصـــ ّرفً ،
اإللتفـــات إليـــه .ولكن من أجل حتفيز الســـلوكيات
والتصرفـــات اجليـــدة واملناســـبة ،يجـــب أن يكـــون
هنـــاك رد فعـــل كلمـــا قـــام الطفـــل بهـــا .إمتدحه
بصـــوت عالـــي وإذا كانت هناك فرصـــة إفعل ذلك
أمام اآلخرين ،ولكن ينبغي أن يســـمع الطفل الثناء
فـــوراً بعـــد تص ّرفه بالســـلوك اإليجابـــي املطلوب.
● ●يحتـــاج الطفـــل إلـــى اإلنتبـــاه واإلهتمـــام اإليجابي
الدائـــم بســـلوكه اجليـــد وإبداء املالحظـــات حوله:
الثنـــاء علـــى الســـلوك الالئـــق ويف نفـــس الوقـــت
تصحيح وتعديل الســـلوك غير املناســـب .إذا أخطأ
الطفـــل فينبغـــي علـــى الفـــور توجيهـــه أو إعطائـــه
منـــوذج الســـلوك املناســـب واملتوقـــع منـــه .مـــن
الضـــروري اإلنتباه أن هذا تعديل أو تصحيح وليس
بـــأي حال من األحوال عقـــاب ،فال يجب أن نعاقب
األطفـــال أو نحرمهـــم عنايتنا بســـبب األخطاء ،بل
التصـــرف الصحيح.
ضـــح لهم كيفيـــة
نو ّ
ُّ
● ● من خالل تعديل وتصحيح السلوك ،يتعلّم األطفال
ما هو املتوقَّع منهم وما هو الصحيح ،وماذا ُيتوقَّع
منهم عندما يجدون أنفسهم يف مثل هذا املوقف.
● ●لكي يشـــعر الطفل باألمان ويكســـر حاجز اخلوف
مـــن املجهول ،ولكـــي يستكشـــف العالم مـــن حوله
يحتـــاج إلـــى املســـاعدة عن طريـــق تنظيـــم واضح
ومتناســـق للبرنامج والروتني اليومـــي .فإن إدخال
الروتني يســـاعده ويجعله قـــادراً على توقّع أحداث
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اليوم والقيام بالنشـــاطات واملهمات اليومية بشكل
أفضل .ويشـــمل هذا روتـــن تناول الطعـــام والنوم
وإرتـــداء املالبـــس والنظافـــة والوفـــاء باإللتزامات
املحـــددة .عندمـــا يعرف الطفل ما الـــذي بإنتظاره
ســـيكون أقل قلقـــا ً وخوفاً.
وأهمهـــا والتـــي يجـــب أن
● ●أحـــد أصعـــب املهـــارات
ّ
تتوفـــر عند الوالدين أو أولياء األمور هو اإلتســـاق
(التناســـق) .من خالل إتســـاقك فهم يتعلّمون كيف
ينبغي أن يكون ســـلوكهم ومـــاذا ينتظرهم باملقابل.
إذا كنـــت قـــد وضعـــت شـــروطا ً أمـــام الطفل فمن
املهـــم جـــدا أن تكـــون ملتزما بها حتـــى النهاية.
● ●لـــذا ،ال تضـــع إشـــتراطات .إذا كنت غيـــر متأكداً من
مقدرتـــك علـــى اإللتـــزام بهـــا؛ مثـــال« :إذا لـــم تلبـــس
حـــذاءك مبفـــردك فلـــن نذهـــب إلـــى الســـينما» .فإذا
لـــم يقـــم الطفـــل بإرتـــداء احلـــذاء لوحـــده ،فعليـــك
اإللتـــزام ،حتـــى لـــو كنـــت قـــد إبتعـــت التذاكر ســـلفاً،
أو من البداية ال تقم بإشتراطات سوف ال تلتزم بها.
● ●يحتـــاج الطفل دائما إلـــى اإلهتمام يف كل ما يفعله.
فهو يبحث عن رد فعلك على ســـلوكه .فكل ســـلوك
مت حتفيـــزه وتعزيـــزه واملوافقـــة عليه ســـيتك ّرر فهو
ســـيتص ّرف بنفس الطريقـــة أو ما يشـــابهها إذا ما
متـــت موافقتـــه ،وســـيقوم بالتوقـــف عن الســـلوك
تدريجيـــاً ،أو ســـيقلّل منـــه إذا مـــا واجـــه عواقـــب
أو ر ّدة فعـــل .إذا كان الطفـــل يبحـــث عـــن اإلهتمام
وحصل عليه ،فإنه ســـيك ّرر ســـلو َكه هذا ســـواء كان
إيجابيا ً أو ســـلبياً.
● ●مثالً ،إذا كان الطفل يتسلّق الطاولة وقمت بالرد عليه
بالضحك أو بتوبيخه ،فأنت قد قمت بالرد ،وبهذا
قمت بإبداء اإلهتمام واملوافقة على هذا الفعل،
وبالتالي أنت قمت بتعزيز هذا التص ّرف/السلوك
وسيك ّرره يف املستقبل لكي يحصل على إنتباهك.
● ●قيمـــة رد الفعـــل اإليجابـــي تكمـــن يف حقيقـــة أن
أفضـــل التفاعـــات لـــدى األطفـــال أو اإلنســـان
عمومـــا ً تأتـــي ر ّداً على العواقب اإليجابية .أســـرع
طريقـــة للتعلم هـــي من خالل اإلنتبـــاه الذي يتلقاه
مـــن والديه أو األشـــخاص املق ّربني الذين يكبر إلى
جانبهـــم .يتلقّى مـــن املقربـــن إليه بهذه الوســـيلة
التأكيـــد علـــى أن تصرفّـــه كان مقبـــوالً أو مرغوبا ً
وبأنـــه ميكنـــه وينبغي عليـــه تكراره.

● ●ما زال العقاب يســـتخدم كوســـيلة تربوية يف تنشئة
األطفـــال .إال أنـــه ال ميكـــن للطفـــل أن يتعلَّـــم من
العقاب شـــيئا ً ســـوى أن يصبح عنيفا أو أن يتفادى
املواقـــف التـــي مت عقابـــه بســـببها وهـــذا يعني أن
الســـلوك لن يتغيـــر لألفضل.
● ●ان تعزيز الســـلوك اإليجابـــي املقبول يتم من خالل
الثناء واملديح والشـــرح للطفـــل وتعليمه متى وكيف
يتصـــ َّرف ويفعـــل الصـــواب و ُيعلّمـــه بأن يســـتبدل
الســـلوك غير املقبـــول بالســـلوك اإليجابي البديل.
● ●ال تفـــوت الفرصـــة :قـــم بقضـــاء وقتـــا ً ممتعـــا ً مع
طفلـــك .فان نوعية وكيفية قضـــاء الوقت معه أهم
بكثيـــر من املـــدة الزمنية التي تقضيهـــا .ان قضاء
حتـــى ولـــو  20دقيقـــة يف اللعـــب ومداعبـــة طفلك
كلما يســـمح لك وقتك بذلـــك ،تعتبر فرصة ذهبية
حتبـــه وأنك مهتم
للتقـــرب منه وبأن تشـــعره بأنك ّ
بقضـــاء الوقـــت معـــه .بإمكانك بعد ذلـــك أن تقوم
جدية.
بنشـــاطات أخرى أكثـــر ّ
● ●يف وقتنـــا املعاصـــر ،يكبر األطفال وهـــم معرضون
ألنـــواع مختلفة من وســـائل اإلعـــام (امليديا) التي
تطـــور الطفـــل.
لهـــا آثـــار إيجابيـــة وســـلبية علـــى
ُّ
غالبـــا مـــا تواجـــه العائـــات مشـــكلة يف حتقيـــق
التـــوازن بـــن احليـــاة الواقعيـــة و»الرقميـــة» منـــذ
الـــوالدة وحتـــى ســـن البلـــوغ .يحتاج األطفـــال إلى
محفـــزات تفاعليـــة للتواصل اإلجتماعـــي وتطوير
الـــكالم ،لذلـــك يجـــب أن يتـــم إســـتخدام وســـائل
اإلعـــام بحذر.
● ●توصي اجلمعية األمريكية ألطباء األطفال بأنك إذا
كنت تسمح لألطفال الصغار (ثمانية عشر شهراً)
مبشاهدة التلفزيون أو إستخدام أجهزة  /الهواتف
الذكية فذلك يجب أن يكون ألغراض تعليمية ،وأن يتم
ذلك بالتواجد مع الطفل وملدة ال تزيد عن الساعة.
● ●عليـــك أن تقـــوم بتســـمية األفعـــال ،واأللـــوان،
واألحـــرف ،واألحـــداث .يجـــب إســـتخدام وســـائل
اإلعـــام اجلديـــدة للتحفيـــز مثـــل قـــراءة وتصفح
الكتـــاب مـــع الطفل.
● ●ال ينبغـــي أبـــداً تـــرك طفـــل صغيـــر لوحـــده مـــع
اجلهـــاز ألن ذلـــك ال يوفـــر التحفيـــز حتـــى لو كان
البرنامـــج «تثقيفـــي».

● ●لقراءة املزيد من املعلومات عن تأثير وسائل
اإلعالم على األطفال ،قم بزيارة الرابط التالي:

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/
aap-press-room/pages/american academy-ofpediatrics-announces-new-recommendationsfor-childrens-media-use.aspx

نخلــص ممــا تقــدم ،أنــه مــن أجــل تنشــئة جيــدة لألطفال،
يحتــاج اآلبــاء واألمهــات لقضــاء املزيــد مــن الوقــت يف
حتفيــز الســلوك والتصرفــات االيجابيــة واملرغــوب بهــا
بــدالً مــن معاقبتهــم وإعــادة توجيههــم وتصحيحهــم حتــى
يتعلّمــوا الســلوك املناســب.
املحفــزات تختلــف مــن طفــل إلــى آخــر .وميكــن أن تشــمل
قبلــة ،إبتســامة ،مــدح شــفهي (أحســنت ،عظيــم ،برافــو)،
اإلنتبــاه ،اللعــب أو لعبــة مفضلــة (مأخــوذ جزئيــا ً عــن:
.(Pištoljević، 2015
ب .العقاب البدني لألطفال
كثيــراً مــا يتــم التســاؤل عمــا إذا كان اآلبــاء يســتخدمون
العقــاب أو املكافــأة يف تربيتهــم أطفالهــم ،وخاصــة إذا
كانــوا يســتخدمون العقــاب البدنــي (الصفــع ،والعصــاة،
والضــرب) .نعــم ،يف بعــض األوســاط مــا زالــوا ُيعاقبــون
األطفــال جســديا ً كأســلوب يف التربيــة ،ممــا يــؤ ّدي إلــى
عواقــب ســيئة عديــدة .األطفــال الذيــن يعاقَبــون بهــذه
الطريقــة ســيمتنعون عــن الســلوك غيــر املرغــوب ويكونــوا
مطيعــن فقــط ملــدة إســتمرار خطــر التعــرض للضــرب
ويصعــب عليهــم فهــم الفــرق بــن اخليــر والشــر.
بالضــرب يتعلّمــون العنــف ويعتمــدوه كأفضــل طريقــة
حلــل املشــاكل .وهــم أنفســهم يبــدأون بالتصــرف بالعنــف
هكــذا ،وعلــى األرجــح ســيبدأون يف إســتخدام القــوة ضــد
أقرانهــم ،وعندمــا يكبــرون ضــد أبنائهــم.
حتــى أن مــا يبــدو غيــر ضــار ،مثــل الهــ ّز ،ميكــن أن
يســبب ضــرراً جســيما ً للطفــل الرضيــع ،وإســتخدام
العصــا ،احلــزام أو غيرهــا مــن األدوات أمــر خطيــر
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للغايــة .إذا شــعر أحــد الوالديــن يف أي وقــت بأنــه ال
يســتطيع الســيطرة علــى نفســه وبأنــه ســيضرب الطفــل،
عليــه طلــب املســاعدة ،ســواء مــن الــزوج/ة أو الصديــق/ة
أو جار (.)Eisenberg, 2011
مهمتــك الرئيســية هــي أن تقــوم باإلنتبــاه وتوجيــه
إهتمامــك نحــو الســلوك والتصــ ّرف االيجابــي احلســن
الــذي يقــوم بــه طفلــك أو يحــاول القيــام بــه ،عليــك أن
ـجعه ،وأن تقــوم بوضــع القواعــد واحلــدود الواضحــة
تشـ ّ
وأن تكــون طلباتــك جتاهــه منطقيــة وأن تتعلــم كيــف
تقــوم بتصحيــح ســلوكه علــى نحــو فعــال وال تقــم أبــدا
بضبــط ســلوكه بإســتخدام العقــاب البدنــي.
يف الكثيــر مــن املجتمعــات ،مــا زال العقــاب البدنــي
مقبــوالً كوســيلة لضبــط ســلوك الطفــل .حتــى أن بعــض
اخلبــراء الذيــن يقومــون بالعمــل مــع األطفــال يدعمــون
أشــكاالً مــن العقــاب القاســي (مثــل الضــرب والصفــع
واإليــذاء النفســي وغيرهــا مــن أشــكال التأديــب يف
البيــت واملدرســة ويف بيئــات أخــرى وبغــض النظــر عــن
األد ّلــة العلميــة املتزايــدة علــى أن عقــاب األطفــال يؤثــر
وتطورهــم.
ســلبا ً علــى من ّوهــم
ُّ
مــع توعيــة الــرأي العــام ورفــع الوعــي املجتمعــي واتخــاذ
التدابيــر القانونيــة ،ميكــن تغييــر مواقــف وتوجهــات
وســلوك األفــراد واملجتمعــات وحتــى اخلبــراء يف موضــوع
العقــاب البدنــي لألطفــال.
ما هي (إصابة الرأس المعنف) الـــ
)ABUSIVE HEAD TRAUMA) AHT
تتســـبب إصابـــة الـــرأس الناجمـــة عـــن هـــ ّز الطفـــل
ّ
(األرجحـــة العنيفـــة) بنحـــو ثلـــث الوفيـــات الناجمة عن
العنف ضد األطفال .من األســـباب األكثر شـــيوعا ً التي
تؤدي للحوادث التي تتســـبب بإصابـــة الرأس املعنفة هو
بـــكاء الطفـــل دون توقف ،حيث يشـــعر اآلبـــاء باإلحباط
ألنهـــم غيـــر قـــادرون علـــى مســـاعدة الطفـــل فيجدون
أنفســـهم يف حالـــة يقومون بهـــ ّزه بق ّوة.
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مــن املعلــوم أن األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســنة
واحــدة هــم األكثــر عرضــة لهــذا النــوع مــن اإلصابــات.
إصابــة الــرأس املعنــف تنجــم عــن إهتــزاز عنيــف و /أو
تســبب نزيفــا حــول الدمــاغ أو
ضربــة حــادة ميكــن أن
ّ
يف الطبقــة الداخليــة اخللفيــة للعــن ،ممــا يــؤدي إلــى
حــدوث ضــرر خطيــر يف الدمــاغ وصــوالً إلــى الوفــاة.
تقريبـا ً جميــع ضحايــا إصابــة الــرأس املعنفــة يعانــون مــن
آثــار مرضيــة مزمنــة مثــل مشــاكل يف النظــر ،التأخــر يف
التطـ ُّـور ،إضطرابــات جســدية وفقــدان حاســة الســمع.
ضــع الذيــن
علــى األقــل واحــد مــن كل أربــع أطفــال رُ َّ
يصابــون بإصابــة الــرأس املعنفــة يتوفّــون بســبب هــذا
النــوع مــن العنــف ضــد األطفــال (.)Barr,2012
حتــدث إصابــة الــرأس املعنفــة عندمــا يغضــب أحــد
الوالديــن أو ولــي األمــر ويصــاب باإلحبــاط بســبب بــكاء
بــكاءه .علينــا
الطفــل ،فيقــوم بهــ ِّزه محــاوالً أن يوقــف
َ
أن نعــرف أن البــكاء تص ـ ّرف طبيعــي لألطفــال الرضــع
وبالتالــي ،القيــام بهـ ّز أو إلقــاء أو ضــرب أو إيــذاء الطفــل
ليــس بالــرد الفعــل الصحيــح علــى بـ ِ
ـكاءه بتات ـاً.
مــن املفهــوم أن يجــد الوالــدان أنفســهم يف حالــة مــن
اإلحبــاط بســبب اإلرهــاق وعــدم النــوم ،وبالتالــي فهــم
يحتاجــون إلــى مــن يســاعدهم ليتمكَّنــوا مــن اخلــروج
لبعــض الوقــت وتنــاول قســطا ً مــن اإلســترخاء والراحــة.
كيــف ميكنــك تفــادي وقــوع احلــوادث التــي تــؤدي إلــى
إصابــة الــرأس املعنفــة؟
تتفهــم بــأن بــكاء الطفــل يكــون متك ِّرراً يف األشــهر
يجــب أن َّ
تقدمــه يف العمــر.
األولــى مــن حياتــه ،ولك َّنــه ســيقلّ مــع ّ
حــاول تهدئــة الطفــل الــذي يبكــي بالهـ ّز اللطيــف ،بالغنــاء
أو احلديــث الهــادئ ،اخلــروج يف نزهــة بعربــة األطفــال
أو بالســيارة .يف حــال لــم يتوقــف الطفــل عــن البــكاء،
حت ّقــق مــن عــدم وجــود أعــراض َمرض ّيــة وإتصــل بطبيبــك
ـك يف أن الطفــل يعانــي مــن مــرض.
إذا كنــت تشـ ّ

العنايــة بالطفــل الــذي يبكــي قــد تكــون محبطــة للغايــة،
ٍ
ضغــط
وخصوصــا ً اذا كان الوالديــن مت َعبــان أو حتــت

نفســي ،ولكــن يجــب التأكيــد أن بــكاء الطفــل أمــر طبيعــي
شــجع اآلبــاء وأوليــاء األمــور علــى إيجــاد طــرق
عابــر.
ّ
لتهدئــة أنفســهم .فــإذا كان الطفــل يف مأمــن يف الســرير
وتعلَــم أنــه ليــس جائعــا ً أو مبلّــاً ،فــا بــد مــن إيجــاد
وســائل للراحــة واإلســترخاء.

تفهمـا ً وحــاول مســاعدة اآلبــاء يف مثل هــذه املواقف
أظهــر ّ
بــكل الطــرق .عندمــا يحــاول اآلبــاء تهدئــة الطفــل الــذي
يبكــي ينبغــي تفــادي إلقــاء املحاضــرات واملبالغــة يف تقــدمي
النصائــح أو املطالبــة بتهدئــة الطفــل.
مشـــاكل األطفـــال الذيـــن أصيبـــوا
بإصابـــة الـــرأس المعنـــف

البــكاء هــو الطريقــة األولــى والوحيــدة للتواصــل عنــد
حديثــي الــوالدة ،وهــو أيضـا ً جــزء أساســي وطبيعــي مــن
حياتهــم .تــزداد نوبــات البــكاء يف الفتــرة منــذ الــوالدة
إلــى الشــهر األول ،وتصــل ذروتهــا يف الشــهر الثانــي،
وبعــد ذلــك تنخفــض وتيرتهــا.
()2006 Barr ;2000 Barr ;1990 Barr

توصــي األكادمييــة األمريكيــة لطــب األطفــال يف أن
يقــوم أطبــاء األطفــال لــدى التشــخيص ويف التواصــل
الطبــي بإســتخدام مصطلــح «إصابــة الــرأس املعنفــة»
ّ
„ “)ABUSIVE HEAD TRAUMA)AHTألنــه مصطلــح
يصــف بشــكل أفضــل آليــة اإلصابــة ،بــدال مــن عبــارة
«متالزمــة الطفــل املهــزوز».
مــن الضــروري حتديــد مجموعــات األطفــال األكثــر
عرضــة خلطــر اإلصابــة بهــدف إجــراء التدخــل الهــادف
ممــا يســاعدهم ويزيــد مــن فــرص إســتفادتهم.

نصائــح للوالدين
● ●ميكـــن أن يبكـــي األطفال كثيرا يف األشـــهر األولى
مـــن احلياة وقد يكـــون هذا محبطاً ،ولكنه ســـيقلّ
مع الوقت.
● ●عليك أن تعلم أنك لســـت والداً أو مر ّبيا ً ســـيئا ً إذا
مـــا إســـتمر الطفـــل يف البـــكاء بعد أن قمـــت بفعل
كل شـــئ لتهدئته.
بإمكانك محاولة تهدئة الطفل:
● ●بتدليك ظهره.
● ●األرجحة الهادئة.
● ●بتقدمي اللهاية.
● ●الغناء واحلديث.
● ●الذهاب يف جولة بعربة األطفال.
● ●الذهـــاب مـــع الطفـــل يف جولة بالســـيارة مع وضع
الطفـــل يف كرســـي مخصـــص لألطفـــال ومؤمـــن
بشـــكل صحيح.
ـف
	●إذا قم ــت مبختل ــف مح ــاوالت التهدئ ــة ول ــم يك ـ ّ
الطف ــل ع ــن الب ــكاء ،إفع ــل م ــا يل ــي:
● ●تفحـــص إذا كانـــت تظهـــر علـــى الطفـــل عالمات
املـــرض او عـــدم اإلرتياح بســـبب الســـماط (طفح
احلفاضـــات) مثالً أو بســـبب التســـنني أو املالبس
ا لضيقة .
● ●إتصـــل بالطبيب إذا كنت تشـــك أن الطفل مصاب
بجـــرح أو مرض ما.
● ●تأ ّكـــد إذا كان الطفـــل جائعا ً أو بحاجـــة إلى تغيير
احلفاضات.
● ●إذا وجـــدت أن صبـــرك بـــدأ ينفـــذ بســـبب بـــكاء
الطفـــل عليـــك التركيـــز على تهدئة نفســـك ،ضعه
يف ســـريره مســـتلقيا ً علـــى ظهـــره ،تأ ّكـــد بأنـــه يف
أمـــان ،متشّ ـــى وخذ نفســـا ً عميقا ً وقم بإســـتدعاء
صديـــق ،قريـــب ،أحـــد اجليـــران أو أحـــد والديك.
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● ●تفقَّد الطفل كل خمسة دقائق.
● ●قـــد ال تتمكـــن مـــن تهدئـــة الطفـــل ويف هـــذه احلالـــة ال تضع اللـــوم على نفســـك أو علـــى طفلك .إن هـــذا أمر
طبيعـــي ،فاألطفـــال الطبيعيـــون واألصحـــاء يبكـــون يف األشـــهر األربعـــة األولى مـــن عمرهم.
● ● ّنبه كل من يقوم برعاية الطفل مبخاطر ه ّز الطفل وما ينبغي عليهم فعله يف حال وقوع ذلك.
● ●إنتبـــه لعالمـــات اإلحبـــاط والغضـــب التـــي تظهـــر على اآلخريـــن الذيـــن يقومون برعايـــة طفلـــك .أخبرهم بأن
ستتحســـن.
البكاء شـــيئ طبيعـــي وأن األمور
ّ
● ●إذا كنـــت صديقـــا ً أو فـــرداً مـــن أفـــراد العائلـــة أو كنت تقـــوم برعاية طفـــل أحدهم ،إنتبـــه اذا مـــا كان الوالدين
مـــد لهم يد العـــون وقم باحلديـــث معهم كصديـــق يف املواقـــف الصعبة.
بحاجـــة إلـــى املســـاعدة والدعـــمّ ،
● ●علـــى الوالديـــن معرفـــة أن البكاء قد يكـــون محبطا ً جـــداً ،وبخاصة عندما يشـــعرون باإلرهاق ولكنه ســـيتوقف
يف النهاية.
وقدم لهم الدعم يف احلاالت التي يحاوالن تهدئة بكاء الطفل.
● ● َت َف َّهم الوالدين ّ

● ●فكّر يف السياسات واخلدمات التي ممكن أن تشكل مصادر مساعدة وداعمة لآلباء اجلدد (مثل الدورات
التعليمية وغيرها) لتحضيرهم لألبوة.
للحصول على المزيد من المعلومات قم بزيارة:
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SBSMediaGuide.pdf
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الفصل الثامن
تغذية الطفل
أ .الرضاعة الطبيعية
حليب األم  -أفضل غذاء طبيعي للطفل
توصــي منظمــة الصحــة العامليــة بالرضاعــة الطبيعيــة
اخلالصــة يف الشــهور الســتّة األولــى دون إضافــة أي
ســوائل أو أطعمــة صلبــة أخــرى .حليــب األم يتالئــم
متامــا مــع احتياجــات األطفــال الرضــع .باإلضافــة
ً
إلــى العناصــر الغذائيــة والســوائل ،يحتــوي حليــب األم
علــى األجســام املضــادة التــي حتمــي مــن العــدوى .تعـ ّزز
الرضاعــة الطبيعيــة العالقــة العاطفيــة بــن األم والطفل،
ومتنــع حــدوث احلساســ ّية عنــد األطفــال.
تتطلــب الرضاعــة الطبيعيــة الناجحــة معرفــة املبــادئ
األساســية مبكٍّــراً وان أمكــن قبــل الــوالدة؛ وكذلــك مــن
الضــروري معرفــة كيفيــة معاجلــة بعــض املشــكالت
املحتملــة يف الرضاعــة الطبيعيــة.
حليب األم  -المكونات والقيمة الغذائي�ة
خــال فتــرة احلمــل حتــدث يف جســم املــرأة تغييــرات
تــؤ ّدي إلــى زيــادة حجــم الثديــن وبعــد الــوالدة مباشــرة
يتكــون حليــب األم.
اللبــأ هــو أول حليــب يتكــون يف الثــدي أثنــاء احلمــل ،ثــم
يف األيــام األولــى مــن الرضاعــة الطبيعيــة .لونــه يتــراوح
مــن األصفــر إلــى البرتقالــي ،ســميك ولــزج .يحتــوي علــى
كميــات أقــل مــن الدهــون وأكثــر مــن الكربوهيــدرات
والبروتينــات واألجســام املضــادة باملقارنــة مــع احلليــب
االنتقالــي واحلليــب الناضــج .يتحــول اللبــأ تدريجيــا ً
خــال أول أســبوعني بعــد الــوالدة إلى احلليــب اإلنتقالي،
وبعد مرور األســبوعني يتشـكّل حليب األم الناضج ولونه
مييــل إلــى اللــون األزرق .ولهــذا الســبب ،غالبـا ً مــا ُيعتقــد

خط ـ ًأ أنــه «ضعيــف» أو «ال يوجــد فيــه ســعرات حراريــة
كافيــة» ،إال أنــه يجــب التأكيــد أنــه يتماشــى بشــكل كامــل
مــع إحتياجــات الطفــل يف هــذا الســن .خــال هــذه
املرحلــة االنتقاليــة ،يقــلّ تركيــز األجســام املضــادة يف
احلليــب ،وتــزداد الكميــة اليوميــة مــن احلليــب املنتجــة.
الرضاعة الطبيعية :الرغبة والهدف

مفتاح النجاح!

الرضاعــة عمليــة طبيعيــة ولكــن يجــب تعلّمهــا .الثقــة يف
النفــس هــي بدايــة النجــاح .الرضاعــة الناجحــة تبــدأ
بــإدراك األم ،تو ّجههــا ورغبتهــا وتصميمهــا« :أريــد أن
أرضــع طفلــي».
لذلــك ،فإنــه يتوجــب علــى جميــع مقدمــي الرعايــة
والتثقيــف الصحــي لألمومــة والطفولــة تعليــم الســيدات
احلوامــل واملرضعــات وتشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة مــن
خــال اخلطــوات العشــر التاليــة:
1.1تعميم السياسة الرسمية لدعم الرضاعة
الطبيعية كتابيا ً (الئحة) بشكل منتظم على جميع
العاملني يف الرعاية الصحية.
2.2تدريب جميع العاملني يف مجال الصحة على
تطبيق سياسة الرضاعة الطبيعية.
3.3تثقيف جميع النساء احلوامل عن فوائد وتقنيات
الرضاعة الطبيعية.
4.4تشجيع الرضاعة الطبيعية الفورية خالل نصف
ساعة بعد الوالدة ومساعدة األم على ذلك.
5.5تعليم األمهات تقنيات الرضاعة الناجحة
ومساعدته ّن على إدرار احلليب حتى يف احلاالت
التي يتم فصله ّن عن أطفاله ّن بعد الوالدة.
6.6عدم إعطاء األطفال حديثي الوالدة أي غذاء أو
سوائل أخرى إال يف حاالت الضرورة الطبية.
7.7تأمني اإلقامة املشتركة بحيث تكون األمهات
واألطفال الرضع معا  24ساعة يف اليوم.
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8.8تشجيع الرضاعة الطبيعية حسب حاجة الطفل،
عند الطلب وبدون فواصل زمنية.
9.9جتنّب إستخدام اللهاية أو املصاصة  -ان تهدئة
الطفل بواسطة اللهاية أو املصاصة يؤدي إلى
تقليل عدد الرضعات.
1010املساعدة يف إنشاء وتعزيز التعاون مع مجموعات
دعم الرضاعة الطبيعية وإرشاد األمهات لإلتصال
بهم عند مغادرة املستشفى.
وينبغــي التأكيــد مــرة أخــرى علــى أن الرضاعــة الطبيعيــة
هــي آليــة طبيعيــة يحتــاج اجلســم إلــى إنشــائها ،وهــي
نظــام «للعــرض والطلــب» ،ويســتغرق األمــر عــدة أيــام
كــي يثبــت اجلســم إنتــاج احلليــب الــازم وفقـا ً ملتطلبــات
متامــا حتتــاج إلــى املثابــرة
الطفــل .إنهــا عمليــة طبيعيــة
ً
والصبــر .ال يحتــاج الطفــل الرضيــع إلــى كميــة كبيــرة مــن
حليــب األم يف البدايــة وهــو ينتظــر بحــال الطبيعــة أن
يتــم إنشــاء نظــام الرضاعــة الطبيعيــة.
الرضاعة الطبيعية الناجحة – كيف؟
عندما نقول عبارة «التقنية الصحيحة للرضاعة
الطبيعية» نقصد بها أمرين:
كيف حتمل األم طفلها وكيف يتم وضع فم الطفل على الثدي.
كيف يرضع الطفل؟
يف جميع األوضاع من املهم أن تكون األم مسترخية وأن
يكون لها مسند جيد للظهر ،واليدين ،إلخ .عالوة على
قريبا بدرجة كافية من
ذلك ،من املهم أن يكون الطفل
ً
الثدي ،وميكن إسناده بإستخدام الوسائد إذا لزم األمر.
ال يسمح بشد رأس الطفل فقط نحو الثدي ،بل الطفل
بأكمله ،على أن يوجه الرأس والصدر والبطن نحو األم.
ينصح بتغيير األوضاع ،خاصة يف األشهر األولى ،ألن
كل وضع يسبب ضغطا ً مختلفا ً على احللمة ،فيتم تغيير
كثافة استخراج احلليب من قنوات احلليب املعينة مما
يقلّل من خطر اإلنسداد .وفقا للبيانات الواردة يف
املراجع هناك حوالي خمسني وضعا لإلرضاع.
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خــال الرضاعــة الطبيعيــة مــن الضــروري ضمــان تد ّفــق
احلليــب .عنــد بعــض النســاء ،ميكــن للحليــب أن يتد ّفــق
يف نفــس اللحظــة التــي يتــم تقريــب الطفــل إلــى الثــدي
للرضاعــة ،ويف بعــض احلــاالت قــد يحــدث هــذا عندمــا
يســحب الطفــل بقــوة حليــب الثــدي .الرضاعــة الطبيعيــة
حتتــاج لتوفيــر الوقــت والهــدوء ،يف وضــع مريــح.
مبــا أن إدخــال جــدول زمنــي صــارم للرضاعــة يقلّــل
مــن إنتــاج احلليــب ،فمــن املفضــل أن تكــون الرضاعــة
الطبيعيــة ح ـ ّرة وغيــر مقيــدة ،أي إرضــاع الطفــل عنــد
لتلبــي
طلبــه ،وهــذا يســمح بانتــاج الكميــات الكافيــة ّ
حاجــة الطفــل .يف كل مــ ّرة يتــم فيهــا إرضــاع الطفــل،
يتــم إفــراز هرمــون البروالكتــن الــذي يؤثــر علــى
إنتــاج احلليــب ،ولهــذا ينبغــي إرضــاع الطفــل كلمــا قــام
بإميــاءات تشــير إلــى رغبتــه يف الرضاعــة (مثــل وضــع
اليــد يف الفــم ،حتريــك الشــفتني علــى شــكل إمتصــاص،
البــكاء) وليــس وفــق جــدول زمنــي محــدد.
يحتاج األطفال إلى رضعات متك ّررة ألن حليب األم سهل
الهضم ،كما أن الرضعات املتك ّررة حتفّز إدرار احلليب
بشكل أفضل .هذا يعني أنه ميكن أن يطلب الرضاعة
كل  15دقيقة أو قد يجعل فواصل زمنية من ساعتني
إلى ثالثة ساعات ،ومبا انه هناك فروقات فردية بني
محدد.
األطفال فإنه ينصح بعدم االلتزام والتقيد بوقت ّ
كمــا وينطبــق هــذا أيضــا ً علــى مــدة الرضعــة حيــث ال
توجــد قاعــدة لذلــك ،فيمكــن أن تســتمر ملــدة خمــس
دقائــق أو أكثــر مــن ذلــك بكثيــر ،ولكــن يف جميــع
احلــاالت يجــب أن تُعطــى األم تدريبــا ً علــى الرضاعــة
الطبيعيــة النشــطة .بعــض األطفــال يرضعــون لفتــرة
أطــول وبعضهــم لفتــرة أقصــر .املهــم أن يتــرك الطفــل
ألطــول فتــرة ممكنــة علــى ثــدي واحــد ،ومــن ثــم وحســب
احلاجــة ميكــن تقــدمي الثــدي اآلخــر.
جتــدر اإلشــارة أن الثــدي ال ميكــن إفراغــه كامــا،
ألن احلليــب يســتمر بالتكــ ّون ،حتــى عندمــا ال ميكنــك
إعتصــار املزيــد ،فبإمــكان الطفــل أن يســحب املزيــد
مــن احلليــب .خــال أول شــهرين يتــدرب الطفــل علــى
الرضاعــة ولــذا يكــون يف غايــة األهميــة اإلرضــاع بحريــة

وحســب الطلــب حتــى وان كان يبــدو بــأن هــذا عــبء كبيــر
بالنســبة لــأم وبأنهــا ال تقــوم بفعــل شــيء أخــر ســوى
ذلــك .ولكــن ،مــع مــرور الوقــت ســيقوم الطفــل بنفســه
بتقليــل عــدد الرضعــات.
بالرضاعــة احلــرة يتــم تأمــن الكميــة الكافيــة مــن
احلليــب الالزمــة لنمــو الطفــل .يتــم إنتــاج احلليــب وفقــا
ملبــدأ «العــرض والطلــب» أي حســب إمتصــاص الطفــل!
إنخفــاض الــوزن ألكثــر مــن  ٪7باملقارنــة مــع الــوزن عنــد
الــوالدة يف خــال اخلمســة أيــام األولــى مــن احلياة يشــير
إلــى عــدم كفايــة التغذيــة.
تغذية الطفل بالحليب الذي تم

إعتصاره

هنــاك حــاالت عندمــا ال تســتطيع األم املرضعــة أن ترضع
أو ال تســتطيع اإلســتمرار يف الرضاعة الطبيعية .يف مثل
هــذه احلــاالت ،يف أغلــب األحيــان يكــون لــدى األمهــات
املعلومــات عــن إمكانيــة إرضــاع األطفــال باحلليــب
املعــدل ،ولكــن هنــاك إمكانيــة أخــرى لتغذيــة الطفــل،
وهــي باعطــاءه حليــب األم الــذي مت إعتصــاره (شــفطه).
اإلعتصــار اليــدوي هــو الطريقــة األقــدم واألكثــر حفاظــا
علــى البيئــة وأقلهــا تكلفــة وأكثرهــا عمليــة .باإلضافــة
إلــى اإلعتصــار اليــدوي تســتخدم مختلــف الشــفاطات
اليدويــة والكهربائيــة .عنــد إســتخدام هــذه الشــفاطات،
مــن املهــم أن تعتنــي بنظافتهــا .قبــل إســتخدامها ألول
مــرة مــن املفضــل تعقيمهــا ويف كل مــرة بعــد اســتعمالها
يجــب غســلها جيــداً بالصابــون واملــاء الســاخن وشــطفها
بكم ّيــة وفيــرة مــن املــاء الســاخن .بعــد ذلــك ،مــن األفضــل
وضعهــا علــى منشــفة ورقيــة لتجفيفهــا.

يمكن تخزين حليب األم على درجات

الحرارة التالية

أ .اللبــأ « -احلليــب األول» ،الــذي يتكــون يف ثــدي
األم ،لونــه أصفــر ويكــون أكثــر كثافــة مــن حليــب األم
املعتــاد ،يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن األجســام املضــادة
الضروريــة للطفــل.
● ●ميكـــن تخزينـــه على درجة حـــرارة ºC 32-ºC 27
مئوية  12 /ســـاعة
ب« .احلليــب الناضــج» :يظهــر عــادة يف نهايــة الشــهر
األول للرضاعــة ،لونــه أبيــض مائــل إلــى األزرقــاق ،غنــي
بالدهــون خالفــا للحليــب األول الــذي يحتــوي علــى
املزيــد مــن املــاء.

يف درجة حرارة الغرفة:

● ●حتى  ºC 15درجة مئوية  24 /ساعة
● ● ºC 22- ºC 19درجة مئوية  10 /ساعات
● ● ºC 25درجة  6-4 /ساعات
	●يف الثالجة:
● ● ºC 4- ºC 0درجة مئوية /حتى  8أيام
	●يف حجرة التجميد (الفريزر):
● ●يف حجرة التجميد داخـــل الثالجة (درجة احلرارة
غير ثابتة بســـبب الفتـــح املتكرر لبـــاب الثالجة) ؛
إلى حد أســـبوعني.
● ●يف حجـــرة التجميـــد التـــي هـــي جزء مـــن الثالجة
ذات اجلزئـــن (للفريـــزر بـــاب خاص)؛  ٤-٣أشـــهر.
● ●الفريـــزر بخاصيـــة التجميـــد العميـــق املســـتمر
عند  19-درجة مئوية ملدة  6أشهر أو أكثر.
يفضل من أجل التخزين إستخدام حاويات تخزين
مصنوعة من البالستيك الصلب أو الزجاج ،مع غطاء
صلب ،أو أكياس مصممة خصيصا ً لتخزين حليب األم.
احلاويات البالستيكية أفضل من الزجاج ألن كريات
الدم البيضاء يف احلليب تلتصق باجلدران الزجاجية
وتفقد فعاليتها .إنتبه إلى البالستيك الذي تستخدمه.
ملزيــد مــن املعلومــات ،انظــر الفصــل الرابــع يف القســم
«اختيــار ذكــي لأللعــاب وأغــراض األطفــال» (زجاجــات،
عضاضــات ،معالــق ،أطبــاق).
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كذلك يجب أن تدرك أن كل شيء تدخله إلى جسمك
(طعام ،كحول ،أدوية) يفرز يف احلليب وبهذا تعطيه لطفلك.
منــط احليــاة الصحــي والغــذاء الصحــي املتنــوع ركائــز
أساســية يف الصحــة واحليــاة.
● ●للحصـــول علـــى معلومـــات إضافيـــة عـــن تقنيـــات
الرضاعـــة توجهـــي إلـــى املمرضـــة املســـؤولة،
القابلة القانونية أو إلى طبيبك.
الطفل الذي ال يرضع من حليب األم
األ ّمهــات الغيــر قــادرات علــى الرضاعــة أو اللواتــي
طبيــة (بســبب مــرض أو تنــاول
يوجــد لديهــن موانــع ّ
أدويــة معينــة) ،أو الســيدات العامــات وبســبب اخلــروج
للعمــل قبــل إمتــام الســتة أشــهر بعــد الــوالدة وليــس
بإمكانهــن القيــام بالرضاعــة الطبيعيــة فهــم يضطــرون
كمكمــل حلليــب األم خــال
إلســتخدام احلليــب املعـ َّـدل
ِّ
فتــرة إبتعادهــ ّن عــن أطفالهــن.
● ●تعرف على املزيد من الرابط التالي:

h t t p s : / / w w w. u n i ce f. o rg / p u b l i c a t i o n s /
2 0 h t l m %1 0 2 8 2 4 _i n d e x

ب .إدراج أغذية متنوعة على قائمة الطعام :الغذاء التكميلي
بعــد ســتة أشــهر تكــون قيمــة الطاقــة يف العناصــر
الغذائيــة حلليــب األم أو احلليــب املعــدل غيــر كافيــة
لتغطيــة جميــع إحتياجــات الطفــل الرضيــع للنمــو
والتطـ ُّـور .مــن الضــروري إكمــال تغذيــة الرضيــع بإدخــال
األغذيــة التكميل ّيــة.
األغذيــة التكميل ّيــة متثــل إضافــة أغذيــة أخــرى باإلضافة
إلــى حليــب األم أو مــع احلليــب املعــدل.
ينبغــي البــدء بالتغذيــة اإلضافيــة بعــد الشــهر الســادس
إعتمــاداً علــى قابليــة الطفــل وإعتمــادا علــى مســتوى
نضــج اجلهــاز الهضمــي وجهوزيتــه لتقبــل الغــذاء
التكميلــي .ال يــزال حليــب األم أو احلليــب املعــدل هــو
املصــدر األساســي واألهــم للتغذيــة يف الســنة االولــى.
نبدأ تدريجيا ً يف إدخال األغذية التكميلية املجهزة يف
اخلالط باإلضافة إلى حليب األم .إبدأ بنوع واحد من
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األغذية وإمنح الطفل بضع أيام حتى تتأكد أنه ال يوجد
حتسسي ،ثم قم بتقدمي نوع آخر من األغذية،
أي رد فعل ّ
مع املالحظة أن يتم تقدمي كل نوع غذاء على حدا.
ال يوجــد غــذاء معــن يعتبــر مثاليـا ً ليكــون وجبــة الطفــل
األولــى بــل قــم بإختيــار مــا يعجبــك مثــل اخلــوخ أو املــوز.
ثــم قــم بإضافــة نــوع طعــام جديــد دون إســتعجال .ثــم
فكــر يف تقــدمي شــيء جديــد آخــر يف اليــوم التالــي .مــع
مــرور الوقــت ،ســوف يــأكل الطفــل معظــم مــا تقدمــه لــه.
بالنســبة ملعظــم األطفــال ،ليــس مــن املهــم أي طعــام يتــم
إدخالــه يف األول؛ وال توجــد أدلــة علميــة قويــة تشــير
إلــى وجــود فائــدة تعــود علــى الطفــل مــن إتخــاذ ترتيــب
أو تسلســل معــن إلضافــة األغذيــة التكميليــة إلــى قائمــة
طعامــه .لكــن ،علــى ســبيل املثــال ،مــن املعــروف أنــه ال
يجــب إعطــاء العســل ملــن هــم دون اإلثنــى عشــر شــهراً
بســبب إحتمــال وجــود أبــواغ بداخلــه تســبب اإلصابــة
بتسـ ُّـمم غذائــي خطيــر.
يوصــي أطبــاء األطفــال بإدخــال اخلضــار قبــل الفاكهــة
األطفــال الصغــار يف العــادة يفضلــون أكثــر املــذاق احللــو،
ولكــن هــذا يجــب ان ال يؤثــر على ترتيــب إدخال األغذية.
حتتــوي اخلضــروات واللحــوم علــى مــواد غذائيــة أكثــر
مــن الفاكهــة واحلبــوب .إذا كنــت تعتقــد أن الطفــل يعانــي
مــن أعــراض احلساســية جتــاه الطعــام ،مثــل اإلســهال أو
الطفــح اجللــدي أو القــيء ،حتـ ّـدث إلــى طبيــب األطفــال
حــول أفضــل اخليــارات الغذائيــة.
كثيــرا مــا يتســاءل اآلبــاء :هــل يجــوز تقــدمي العصائــر
للطفــل؟ األطفــال ال يحتاجــون إلــى العصيــر .األطفــال
الذيــن هــم دون اإلثنــى عشــر شــهراً ال ينبغــي أن يشــربوا
العصيــر .بعــد الشــهر الثانــي عشــر (وحتــى بلــوغ العــام
الثالــث مــن العمــر) ،ينصــح بتقــدمي فقــط العصائــر التــي
يكــون محتواهــا مــن الفاكهــة  ٪١٠٠ومبقــدار ال يزيــد عــن
 100ملــم يومي ـاً .قــم بتقــدمي العصيــر للطفــل يف كأس
وليــس يف قنّينــة.

مــن املعلــوم أن العصيــر يقلّــل مــن الشــه ّية جتــاه األطعمــة
املغذّ يــة األخــرى مبــا فيهــا حليــب األم واحلليــب املعـ ّـدل
يتســبب بطفــح
وغيــره والكثيــر منــه ميكــن أيضــا ً أن
َّ
احلفاضــات ،اإلســهال أو زيــادة الــوزن.
فيمــا يخــص املــاء ،فاألطفــال األصحــاء ال يحتاجــون
إلــى تنــاول كميــة إضافيــة منــه ،فحليــب األم أو احلليــب
املعــدل كالهمــا يغطيــان اإلحتياجــات مــن الســوائل.
ولكــن مــع إدخــال األغذيــة الصلبــة ميكــن إضافــة املــاء
إلــى غــذاء الطفــل .قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى كميــة
صغيــرة مــن املــاء يف أيــام إرتفــاع درجــة حــرارة اجلــو .إذا
كنــت تســكن يف منطقــة حتتــوي فيهــا ميــاه الشــرب علــى
الفلورايــد فميــاه الشــرب ســتحول دون تســوس األســنان.
ميكنــك اإلطــاع علــى دراســتني تُظهــران أهميــة تضمــن
املــواد املثيــرة للحساســية مــن خــال زيــارة الرابطــن التاليني:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NE JM oa1414850#t=abstrac t
https://www.jacionline.org/article/S00916749(16)00135-4/abstract

ميكنــك البــدء بالغــذاء التكميلــي تدريجي ـا ً بعــد الشــهر
الســادس ،ومــع نضــوج الطفــل ميكــن البــدء باطعامــه
بامللعقــة ،فهــو يبــدأ باجللــوس ،وتنســيق احلركــة ،وقــد
تكــون بــدأت أســنانه بالظهــور ،ويهتــم بالبيئــة املحيطــة
بــه وكل مــا ميكــن أن يصــل إليــه بيديــه .بعــض األطفــال
يحتاجــون إلــى الكثيــر مــن الوقــت للتعـ ّود يف حــن يقبــل
البعــض اآلخــر باألغذيــة الطريــة اجلديــدة مبنتهــى
احلمــاس والرضــى.
والتفهــم،
علــى الوالديــن أن يتحلّــوا بالصبــر ،والهــدوء،
ّ
ألن هــذه جتربــة جديــدة بالنســبة لهــم ولطفلهــم .قــد
يحــدث أن يرفــض الطفــل الطعــام يف املحاولــة األولــى،
ولكــن ال ينبغــي اإلستســام ،فبعــد يــوم أو يومــن ســيتقبل
هــذا الطعــام نفســه.

املكملــة هــي وقــت التعلّــم
فتــرة البــدء بإدخــال األغذيــة ّ
لــكل مــن الوالديــن والطفــل .يجــب أن يعطــى الطفــل
الوقــت للتعـ ّود علــى النكهــات اجلديــدة ،وطريقــة جديــدة
للتغذيــة ،وغالبـا ً مــا يقـ ّـدم الطفــل بعــض اإلشــارات حــول
الغــذاء األفضــل الــذي يناســبه ويتماشــى معــه يف كل
مرحلــة مع ّينــة مــن التطـ ُّـور.
املكملــة ينبغــي مراعــاة بعــض
عنــد إدخــال األغذيــة
ّ
اإلرشــادات وإتبــاع بعــض القواعــد:
● ●اإللتـــزام بغســـل اليديـــن قبـــل حتضيـــر الطعـــام
وكذلـــك قبـــل إطعـــام الطفـــل.
● ●أدوات الطعام الالزمة تتكون من ملعقة بالســـتيكية،
صن ّية تقدمي بالســـتيكية طبق وكأس من البالستيك
لألطفـــال .ال يلـــزم تعقيم هذه األطبـــاق ،ولكن يجب
غسلها جيداً وجتفيفها.
● ●عنـــد إطعـــام الطفـــل ،يجـــب وضعـــه يف كرســـي
مخصـــص لألطفـــال وأنظـــر إليـــه وجهـــا لوجه أو
ّ
ضعـــه بـــن ذراعيـــك يف وضـــع عمـــودي .يجب أن
يكـــون اجلو العام مريحـــا ً وينبغي التحلِّـــي بالهدوء
والصبـــر والتكيـــف مـــع قـــدرات الطفـــل علـــى بلع
محتـــوى كل ملعقـــة .ميكن ألفـــراد العائلة اآلخرين
تنـــاول الطعـــام يف نفـــس الوقت.
● ●ال جتبـــر طفلـــك علـــى تنـــاول كميـــة الطعـــام التي
تعتقـــد أنـــه يجـــب عليـــه تناولها.
● ●قـــم بإضافـــة أنـــواع األغذيـــة املختلفة واحـــداً تلو
اآلخـــر ،يف البدايـــة على شـــكل العصائد والهريس
ولكـــن يجـــب أن ال تكـــون كثيفـــة ،بكميـــات قليلـــة
(مـــن  ٣-٢مالعـــق يف الوجبـــة) ومـــن ثـــم زيـــادة
الكميـــة إلـــى  125ملـــم ومـــن ثـــم إلـــى  250ملـــم.
● ●يتم إدخـــال أنواع جديدة مـــن األغذية على فترات
متباعـــدة مـــن  5إلـــى  7أيام حتـــى يتبـــن إذا كان
الطفـــل يتحملّها بشـــكل جيد.
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● ●ال تقم بإدخال نوعني أو أكثر من األطعمة ألول مرة معا ً ألنه من املمكن أن ال يحتملّها الطفل وممكن ظهور
حساسية ،طفح جلدي ،إسهال وتقيؤ.
● ●ال ينبغـــي وضـــع الكثيـــر مـــن الطعـــام يف فم الطفـــل ألنه عليـــه تعلّم البلـــع ،عند وضـــع امللعقة يف فمه ســـيقوم
مبحاولـــة اإلمتصاص.
املجمدة.
● ●ال تستخدم األطعمة
ّ
● ●يتم إعداد الطعام دون إضافة امللح ،السكر أو البهارات.
● ●ال تقم بإطعام الطفل يف وضعية اإلستلقاء.
املعدل.
● ●ال تتوقفوا أبدا عن الرضاعة أو تقدمي احلليب ّ
● ●أدخل املاء بعد الشهر السادس.
● ●قـــم بإدخـــال األغذيـــة بعـــد  6أشـــهر من العمر علـــى أن يكون ذلـــك بالتدريج؛ ويف كل شـــهر قم بزيادة خشـــونة
ّ
باخلـــاط ،ثم قلّل اخللط ،ثم قـــم بتمرير الطعام من خـــال منخل ،ومن ثم قـــم بالتقطيع حتى
الهريـــس :إبـــدأ
تتطـــور عند الطفل القـــدرة على املضغ.
ُّ
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ّ
مشاكل محددة في تغذية األطفال وطرق حلها

القاعــدة الواجــب إتباعهــا هــي التركيــز علــى منــح الطفــل اإلســتقالل يف تنــاول الغــذاء وكذلــك إدخــال الوجبــات التــي
حتتــوي كل مجموعــات الغــذاء.
يجب وضع قواعد واضحة حول الوقت ،املكان والسلوك املتوقَّع على املائدة ويجب مراقبة هذه التوقعات دائماً.
ّ
ّ
ّ
الجدول  :4المشاكل المحددة في تغذية األطفال وكيفية حلها
ّ
طريقــة حلهـــا

المشكلــة

● ●قدمه دافئا .حاول إعطاء احلليب البارد وإذا رفض أعطه الساخن.
يرفض الحليب

املصاصة أو من وعاء صغير.
● ●أعط الطفل بأن يشربه بواسطة ّ
● ●إضافة احلبوب إلى احلليب.
● ●تقدمي منتجات حليب أخرى.

يشرب الكثير من الحليب

● ●تقدمي احلليب فقط بعد تناول الطعام.
● ●تقدمي املاء بني الوجبات.
● ●تقدمي اللّحوم مق ّ
طعة إلى قطع أو مهروسة.

يرفض اللحوم

● ●تقيم حلم الدجاج الطري ،ديك رومي أو سمك.
● ●قم بتقدمي البيض والزبدة كبدائل.
● ●ميكن طبخ اللحوم وهرسها مع أنواع من األغذية التي يحبها األطفال.
● ●تقدمي البطاطا املهروسة باحلليب  /باللنب.

يرفض الفاكهة والخضروات

يرفض الخبز والحبوب

● ●قدم الفاكهة أو اخلضراوات املقطعة إلى قطع صغيرة (طازجة أو مطبوخة).
● ●قم بإضافة الفاكهة أو اخلضروات الطازجة أو املطبوخة إلى الزبادي ،البوظة أو البودينج.

● ●تقدمي احلبوب املطبوخة دافئة (ليس ساخنة).
● ●إضافة الفاكهة الطازجة أو املطبوخة إلى احلبوب.
● ●عدم شراءها واإلحتفاظ بها يف البيت.

يأكل الكثير من الحلويات

● ●قدم احللويات والفاكهة “الطبيعية”.
● ●ال تستخدم احللويات كمكافأة مقابل السلوك احلسن.

93

ّ
ّ
ِّ
التغذية الســـليمة هـــي واحد من أهـــم المتطلبـــات والمقومات األساســـية
َّ
لصحة وحياة اإلنســـان
يلبــي احتياجــات
إن أي تنــاول غذائــي غيــر متحكــم فيــه أو مفــرط أو غيــر كايف للجســم ،كمــا وتنــاول الطعــام الــذي ال ّ
الفــرد بســبب مكوناتــه الغذائيــة ،يعــرض صحتــه للخطــر بشــكل كبيــر .مــن املعــروف أن اإلفــراط يف تنــاول الطعــام
يسـ ّـبب فــرط التغذيــة أو الســمنة وهــي الســبب األساســي لظهــور مجموعــة مــن األمــراض يف س ـ ّن متأخــرة.
يف محاولــة للحصــول علــى نظــام غذائــي متــوازن وصحــي ،يجــب تقســيم تنــاول األطعمــة مــن املجموعــات املذكــورة إلــى
ثــاث وجبــات رئيســية ووجبتــن خفيفتــن .اإلفطــار والغــذاء والعشــاء هــي الوجبــات الرئيســية .باإلضافــة إلــى ذلــك
يجــب تنــاول وجبتــن خفيفتــن خــال اليــوم :واحــدة بــن اإلفطــار والغــذاء واألخــرى بــن الغــذاء والعشــاء .إذا تخ ّ
طيــت
إحــدى هــذه الوجبــات ،خاصـةً تلــك الوجبــات الرئيســية ،هــذا يعنــي أنــك تخــلّ بنظــام التغذيــة.
وجبــة مشــتركة مــع العائلــة واألصدقــاء هــي أفضــل طريقــة لالســتمتاع بالطعــام ،وإنشــاء الروتــن اليومــي،
وتعزيز العالقات األسرية.
مجموعــة الدهــون والزيــوت واحللويــات:
يجــب التقليــل منهــا

مجموعــة احلليــب واللــن واجلــن3-2 :
وحــدات تبادليــة

مجموعــة اللحــوم والدواجــن واألســماك والقطانــي
والبيــض واجلــوز 3-2 :وحــدات تبادليــة

مجموعة الفواكة 4-2 :وحدات تبادلية

مجموعة اخلضار 4-3 :وحدات تبادلية

مجموعــة اخلبــز واحلبــوب واألرز
واملعجنــات  11-6 :وحــدات تبادليــة

هناك خمسة مجموعات من األغذية ،قسمت بحسب المواد الغذائي�ة فيها
وتت�ألف من:

المجموعة األولى  -الخبز والحبوب
المجموعة الثاني�ة  -الخضار والفواكة
المجموع الثالثة  -اللحوم والبيض والبقوليات
المجموعة الرابعة  -الحليب ومنتجاته
المجموعة الخامسة  -الحلويات والدهون
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الفصل التاسع
َّ
صحة الطفل
أ.التطعيم

التطعيم األول لطفلك
التطعيمــات ف ّعالــة ومتنــع ظهــور املــرض فقــط إذا كان
طفلــك يتلقّــى بإنتظــام جميــع اجلرعــات املقــ ّررة وفقــا ً
للبرنامــج الوطنــي للتطعيــم املقــ َّرر مــن وزارة الصحــة.
فوائد التطعيم:
ً
ً
ُ
لماذا يعتبر التطعيم أمرا هاما؟
اللقاحــات التــي تُعطــى يف األشــهر الســتَّة األولــى مــن
احليــاة حتمــي طفلــك مــن ســبعة أمــراض معديــة خطيــرة
تسـ ّـببها البكتيريــا والفيروســات .كانــت هــذه األمــراض
لســنوات عديــدة تصيــب وتقتــل عــددا كبيــرا مــن األطفال
والبالغــن .قبــل إكتشــاف اللقــاح كان يتوفــى حوالــي
 1700شــخص ســنويا ً بســبب آثــار شــلل األطفــال ،ويبقــى
حوالــي  37000مشــلوالً.
كانــت األنفلونــزا البكتيريــة مــن النــوع (ب) هــي الســبب
األكثــر شــيوعا ً إللتهــاب الســحايا اجلرثومــي عنــد
األطفــال دون ســن اخلامســة .قبــل اكتشــاف اللقــاح
ضــد مــرض الديفتيريــا (اخلنــاق) كانــت الوفيــات بســبب
هــذا املــرض تصــل إلــى  15000شــخص ســنوياً .لــم يتــم
القضــاء علــى أي مــن هــذه األمــراض نهائي ـاً ،ويف حــال
توقفنــا عــن التطعيــم قــد تظهــر هــذه األمــراض مــن
جديــد .هــذا مــا يحــدث بالفعــل يف بعــض أنحــاء العالــم.
والتنبه للعالمات املذكورة بعد تلقِّي
ينبغي مراقبة الطفل
ُّ

َّ
اآلثار الجانبي�ة للتطعيم
كمــا هــو احلــال مــع أي دواء ،فهنــاك خطــر مــن اآلثــار
اجلانبيــة للتطعيمــات أيضــا .إجمــاال هــذه ردود فعــل
موضعية بســيطة مثل :التو ّرم واإلحمرار واأللم يف مكان
إعطــاء املطعــوم ،وإرتفــاع طفيــف يف درجــة احلــرارة.
حتــدث ردود الفعــل الســلبية عنــد طفــل واحــد مــن كل
أربعــة أطفــال يتــم تطعيمهــم .تظهــر اآلثــار بســرعة بعــد
التطعيــم وتســتمر ملــدة يــوم أو يومــن.
نــادراً مــا حتــدث آثــار جانبيــة شــديدة مثــل التفاعــل
حتسســي واحــد
التحسســي ملكــ ِّون اللقــاح ( رد فعــل
ّ
ّ
التحسســي عــادة
لــكل مليــون تطعيــم) .يحــدث رد الفعــل
ّ
بســرعة بعــد التطعيــم .مت تدريــب العاملــن الصحيــن
علــى االســتجابة بالشــكل املناســب يف مثــل هــذه احلــاالت.
إحتمــال اخلطــورة مــن أن يتسـ َّـبب اللقــاح بأضــرار بالغــة
أو بالوفــاة ضئيــل جــداً .واإلصابــة باملــرض بذاتــه ميكــن
أن يتسـ ّـبب يف ضــرر أكبــر بكثيــر للطفــل مــن اللقاح نفســه.
تأثيرات وردود فعل أخرى
يف بعــض احلــاالت ميكــن حــدوث الته ّيــج والتعــب وفقدان
الشــهية والقــيء والبــكاء بــا توقــف (ملــدة  3ســاعات أو
أكثــر) وارتفــاع درجــة حــرارة اجلســم إلــى  ºC 40درجــة
مئويــة يف بعــض األحيــان ممكــن «ربطها» باللقــاح .عندما
نقــول «ربطهــا» نقصــد أن هــذه احلــاالت قــد تظهــر لــدى
األطفــال بعــد التطعيــم بفتــرة وجيــزة ،لذلــك غالب ـا ً مــا
يشــار إليهــا بــردود الفعــل «املتوقعــة» أو اآلثــار اجلانبيــة.
مــن املهــم معرفــة أن اللقاحــات ضــد شــلل األطفــال،
أو اللقاحــات ضــد «إلتهــاب الكبــد الفيروســي -ب»
أو ضــد اإلنفلونــزا الدائمــة ال يتــم «ربطهــا» مــع أي مــن
التفاعــات اخلفيفــة ،املعتدلــة أو الشــديدة ،بإســتثناء
التفاعــات املوضعيــة يف موقــع التطعيــم.

التطعيم.
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اإلحتي�اطات

● ●اخلناق ،الكزاز والسعال الديكي.

إذا مــرض الطفــل يف موعــد إعطــاء التطعيــم ،مــن
املر َّجــح أن يؤخِّــر الطبيــب إعطــاء التطعيــم حتــى يتــم
تعافيــه .ميكــن تطعيــم الطفــل اذا كان مصابــا ً برشــح
خفيــف أو بإرتفــاع طفيــف يف درجــة حــرارة اجلســم يف
نفــس اليــوم ،ولكــن إذا كان مصابـا ً مبــرض شــديد ،فمــن
األفضــل اإلنتظــار.
يف حــال ســبق وحــدث عنــد طفلــك ر ّد فعــل قــوى علــى
التحدث
اجلرعــة الســابقة مــن اللقــاح ،فعليك بالضــرورة
ّ
عــن هــذا مــع طبيبــك .إستشــر الطبيــب إذا كان طفلــك
عرضــة للحساســ ّية ،بالرغــم مــن أننــا نعلــم أن ردود
التحسســية ضــد اللقاحــات (الطفــح ،صعوبــة يف
الفعــل
ّ
التنفــس والضعــف) هــي حــاالت نــادرة.
إستشــر طبيبــك يف حالــة وجــود أي تأثيــرات جانبيــة بعــد
التطعيــم ويجــب تســجيل هــذا احلــدث يف الســجالت
ـص إذا كان طفلــك
الطبيــة .قــم بإستشــارة الطبيــب املختـ ّ
يعانــي مــن ضعــف املناعــة ،أو يعانــي مــن حالــة مرضيــة
مزمنــة ،أو مشــاكل مســتم ّرة يف اجلهــاز الهضمــي ،أو إذا
كان قــد تل َّقــى ســابقا ً عمليــات نقــل الدم أو بعــض منتجاته.

● ●شلل األطفال.

كيف يعمل التطعيم؟
املســببة
تصنــع اللقاحــات مــن البكتيريــا أو الفيروســات
ّ
لألمــراض املذكــورة الضعيفــة أو امل ّيتــة .جهــاز املناعــة
عنــد الطفــل يقــوم بــرد الفعــل علــى اللقــاح مــن خــال
تكويــن أجســام مضــا ّدة (مثلمــا يحــدث حينمــا يقــوم
ممــا يعني
جســم الطفــل باملقاومــة والتغلّــب علــى املــرض) ّ
أن جســم الطفــل يقــوم بتطويــر احلصانــة (املناعــة) ضــد
املــرض الــذي يط ّعــم ضــده دون أن يكــون قــد أصيــب
باملــرض ســابقاً.
يتلقــى طفلــك تســعة لقاحــات منــذ الــوالدة وحتــى نهايــة
الشــهر الســادس مــن العمــر ،تقــوم هــذه التطعيمــات
بحمايتــه مــن ســبعة أمــراض خطيــرة:
● ●السلّ .
● ●إلتهاب الكبد الفيروسي « -ب»
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● ●األمراض الناجمة عن اإلنفلوانزا املستدمية – «ب»
● ●اإلسهال الشـــديد الناجت عن اإلصابة بـ «الفيروس
العجلي» (فيروس روتا).
جميــع هــذه التطعيمــات ميكــن إعطائهــا خــال زيــارة
واحــدة للمركــز الصحــي .تل ِّقــي عــدة تطعيمــات يف وقــت
واحــد ليــس ضــاراً لطفلــك.
بالتطعيــم اإللزامــي لألطفــال منــذ الــوالدة وحتــى بلــوغ
الشــهر الســادس مــن العمــر مننــع اإلصابــة باألمــراض
املذكــورة أعــاه.
وحتــى نضمــن احلمايــة الكاملــة ينبغــي اإلســتمرار
بتطعيــم األطفــال بعــد الشــهر الســادس مــن العمــر
وفــق البرنامــج الوطنــي للتطعيــم (أنظــر صــورة جــدول
التطعيمــات أدنــاه).
● ●التطعيم ضد إلتهاب الكبد «ب» ُ -يعطَى على
ثالث جرعات :اجلرعة األولى بعد الوالدة مباشر ًة،
اجلرعة الثانية خالل الشهر الثاني واجلرعة الثالثة
يف الشهر السادس من العمر.
● ●التطعيـــم ضـــد ا ُ
خل َنـــاق (أو الديفتيريا) ،الســـعال
الديكـــي والكـــزاز ( - )DPTتعطـــى علـــى ثـــاث
جرعـــات :يف الشـــهر الثانـــي والرابـــع والســـادس؛
وتطعيـــم شـــلل األطفـــال (ُ )IPVيعطـــى يف الشـــهر
األول والثانـــي و ( )OPVيف الشـــهر الثانـــي والرابع
والســـادس مـــن العمر.
● ●التطعيـــم ضـــد الســـلّ ( - )BCGتعطـــى يف جرعة
واحـــدة بعد الـــوالدة .إذا لم يتم تطعيـــم الطفل يف
مستشـــفى الـــوالدة ،فينبغـــي تطعيمه حتـــى بلوغه
العام األول.
●

●تطعيـــم ضد اإلنفلونزا املســـتدمية نوع «ب» ()Hib

 تعطـــى علـــى ثالث جرعـــات :يف الشـــهر الثانيوالرابع والســـادس مـــن العمر.

● ●التطعيـــم ( )Rotavacللحمايـــة مـــن خطر اإلصابة
بالفيـــروس العجلـــي «فيـــروس روتـــا»؛ ُيعطى على
ثـــاث جرعات :األولى يف الشـــهر الثانـــي ،الثانية
يف الشـــهر الرابع والثالثة يف الشـــهر الســـادس.

جدول التطعيمات
َّ
الجدول  .5البرنامج الوطين الموسع للتطعيم في فلسطين ()2018
الشهر
IPV1

عند الوالدة

األول

Hep.B

الشهر

الثاني

)Penta Vaccine (DPT, Hib+HepB
PCV2-OPV2-Rotavac 1

الشهر

الرابع

)Penta Vaccine (DPT, Hib+HepB
PCV2-OPV2-Rotavac 1

يحمي من التهاب الكبد
البالي.
اإلعطاء :يعطى يف
عضلة الفخد ويعطى
عند الوالدة.

يحمي من السل
الدماغي ويخفص
من اإلصابة من السل
الرئوي وغير الرئوي.
اإلعطاء :بالزرق
األعلى يف جلد
الذراع األيسر.

يقي من مرض شلل
االطفال
عدد اجلرعة)2( :
جرعة.
اإلعطاء :يعطى
يف عضلة الذراع
(الدالية).

يقي من مرض شلل
االطفال
عدد اجلرعة)5( :
جرعة.
اإلعطاء :نقطتني عن
طريق الفم.

يقي من حاالت
اإلسهال
عدد اجلرعة)3( :
جرعة
اإلعطاء 0.5 :مل
نقط عن طريق الفم.

طعم املكورات الرئوية
العنقودية يحمي من
التهاب الرئة والتهاب
السحايا والتهاب األذن
واجليوب األنفية وتسمم
الدم.
اإلعطاء :يعطى عن طريق
عضلة الفخد.

Hep.B

BCG

IPV1

OPV

Rotavac

PCV

البرنامج الوطين الموسع للتطعيم في فلسطين
Penta
Vaccine

Hib

MMR

DPT

DT

هو عبارة عن أكثر من
طعم (طعم التهاب
الكبد البائي ،الدفتيريا،
الكزاز السعال الديكي،
اإلنفلونزا املستدمية).
اإلعطاء :يف عضلة
الفخد.

يحمي من االنفلونزا
املستدمية.
اإلعطاء :يعطى يف
عضلة الفخد ضمن
طعم Penta

يقي من مرض احلصبة
واحلصبة االملانية
والنكاف.
اجلرعة :جرعتني.
اإلعطاء :يعطى
يف عضلة الذراع
(الدالية).

الطعم الثالثي
يقي من الدفتيريا والكزاز
والسعال الديكي.
اجلرعة :جرعة واحدة
مقوية.
اإلعطاء :يعطى يف عضلة
الفخد.

يقي من الدفتيريا
والتينالوس ،يعطى
لطالب الصف االول.
اإلعطاء :يعطى يف
عضلة الفخد.

الشهر السادس

)Penta Vaccine (DPT, Hib+HepB
PCV2-OPV2-Rotavac3

 12شهر

MMR1 - PCV3

 18شهر

MMR2 - DPT - OPV4

 6سنوات

OPV5- DT

Td

يقي من الدفتيريا
والتينالوس ،يعطى
لطالب الصف التاسع.
اإلعطاء :يعطى يف عضلة
الذراع (الدالية).

 15سنة

TD
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ً
ج .أكثر المشكالت الصحية شيوعا عند
األطفال الرضع

مىت نستدعي الطبيب؟
● ●لون جلد الطفل مييل إلى اإلصفرار ،ما يسمى
بالصفراء.
● ●يف حال وجود جلد شاحب أو أزرق ،أو إذا يف حال
إزرقاق الوجه خالل تناول الطعام.
● ●إرتفاع درجة حرارة اجلسم فوق الـ  ºC 38درجة مئوية.
● ●إذا ظهر قيح أو إحمرار يف منطقة الس َّرة.
● ●يف حال يتع َّرق الطفل حتى عندما ال يكون اجلو
حاراً أو يف كل مرة يتناول طعامه.
● ●الطفل خامل (يف سبات عميق) ،شاحب وهاديء،
ال يستيقظ وال ينظر من حوله.
● ●لديه إحمرار أو تو ّرم يف العينني ،أو يف حال ظهور
إفرازات يف العينني.
● ●يف حال وجود طفح جلدي على الوجه واجلسم.
● ●يف حال وجود اإلسهال.
● ●ال يبلّل  6حفاضات يف الـ  24ساعة
إرتفاع درجة الحرارة
من املهم معرفة إذا كان طفلك يعاني من إرتفاع يف درجة
احلرارة .هل لديك ميزان حرارة؟
● ●ميكنك شرائه يف أي صيدلية بسعر مقبول.
جداً وال ميكن القيام بقياس درجة
● ●املولود صغير ّ
حرارته عن طريق الفم ،لذا ميكن قياس درجة
احلرارة حتت اإلبط أو عن طريق الشرج.
● ●يف السنوات األخيرة ،مت التخلّي عن إستخدام ميزان
الزئبق بسبب اخلطر املحتمل من الزئبق على البيئة.
ُينصح بإستخدام موازين احلرارة الرقمية التي
حتتاج لوقت أقصر لقياس درجة حرارة اجلسم.
● ●ال ُينصـــح بإســـتخدام موازيـــن احلـــرارة بـــاألذن
لألطفـــال الرضـــع الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 6
أشـــهر بســـبب عـــدم الدقّـــة يف القيـــاس.
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● ●حتديـــد درجـــة احلـــرارة فقـــط عـــن طريـــق ملس
الطفـــل غيـــر موثـــوق ،علـــى ســـبيل املثـــال ،هناك
أطفـــال يعانـــون من درجات حـــرارة عاليـــة وتكون
جبهتهـــم بـــاردة بســـبب تعطُّـــل مركـــز التحكـــم يف
درجة احلـــرارة.
اإلرتفــاع يف درجــة حــرارة اجلســم عالمــة علــى املــرض
تســتدعي احلــذر والبحــث عــن األســباب.
قــد تــؤدي درجــات احلــرارة العاليــة إلــى عواقــب غيــر
مرغــوب فيهــا مثــل اجلفــاف.
مــن عالمــات اجلفــاف املعروفــة جفــاف الفــم وبيــاض
اللســان .مــن الضــروري أن نقــوم بقيــاس درجــة احلــرارة
وإتخــاذ القــرار بشــأن اإلجــراءات اإلضافيــة ،والتــي
تتضمــن زيــادة الســوائل املقدمــة ،إعطــاء األدويــة ،التوجــه
للخدمــات الطبيــة.
● ●يكـــون دماغ الطفل حتى العام اخلامس والســـادس
وتطور متســـارعة ويكون
مـــن العمر يف مرحلة بناء
ُّ
حساســـا ً وســـريع التأثر بدرجات احلـــرارة العالية
ّ
تتســـبب بتشـــنجات
قد
اجلفاف
وجود
مـــع
والتـــي
ّ
حمو ّية «( »febrile convulsionsوتظهر غالبا ً يف
املرحلـــة العمرية ما بني  6أشـــهر إلى  5ســـنوات)؛
وهـــي نوبات تشـــنج حيث ال يتنفـــس الطفل ويزرق
ويفقـــد وعيـــه وميكـــن أن تســـتغرق من عـــدة ثوان
إلى عدة ســـاعات .ويف حال النوبـــات الطويلة ،قد
حتدث أعـــراض تلف يف الدماغ بدرجـــات متفاوتة.
هنــاك عوامــل خطــورة تزيــد مــن إمكانيــة اإلصابــة بنوبــات
التشــنجات احلموية وتشــمل صعوبات يف الوالدة ،والتأخّر
يف منــو اجلهــاز العصبــي يف املراحــل املبكــرة ووقــوع نوبــات
حمويــة عنــد الوالديــن أو األخــوة أو األخــوات.
يتبــن مــن الســيرة املرضيــة أن
يف كثيــر مــن األحيــان
َّ
اآلبــاء أفــادوا بأنهــم لــم يالحظــوا وجــود إرتفــاع درجــة
احلــرارة عنــد طفلهــم ،أو يفيــدون أنــه يصعــب كثيــرا
خفــض احلــرارة عنــد طفلهــم بإعطــاء األدويــة اخلافضــة
للحــرارة ،باإلســتحمام أو إغطــاس الطفــل يف مــاء دايفء،
أو بإســتخدام الكمــادات.

مىت وكيف نخفض درجة الحرارة؟
إرتفــاع درجــة احلــرارة هــي أحــد الطــرق الطبيعيــة التــي
يدافــع بهــا اجلســم عــن نفســه ضــد مسـ ّـببات العــدوى.
لهــذا الســبب يوصــى بتخفيــض حــرارة األطفــال الذيــن
هــم أكبــر مــن ثالثــة أشــهر فقــط عندمــا تصــل إلــى
 ºC 38.5درجــة مئويــة حتــت اإلبــط أو  ºC 39.9درجــة
مئويــة إذا مت قياســها عــن طريــق الشــرج.
إعطاء الطفل أدوية خافضة للحرارة ليس له تأثير على
مدة إستمرار أو مجرى العدوى نفسها .إعطاء األدوية
املخفضة للحرارة يف وقت مبكر ال يقلل من إحتماالت
تكرار النوبات احلموية (التشنّجات احلرارية) .ميكن
تخفيض احلرارة بإستخدام األدوية أو بالتبريد.
إذا لوحظ أن حرارة جسم الطفل مرتفعة ،ينبغي فوراً
تخفيف لباسه وإعطائه دواء خافض للحرارة.
مــن الضــروري اإللتــزام باجلرعــة التــي مت وصفهــا وعــدم
جتــاوز الكميــة املســموح بهــا لليــوم الواحــد .وتثبــت
التجــارب بــأن الكميــة الزائــدة مــن األدويــة اخلافضــة
للحــرارة تتسـ ّـبب بضــرر أكبــر بكثيــر مــن احلرارة نفســها.
بعــد إعطــاء الطفــل الــدواء اخلافــض للحــرارة ينصــح
باإلنتظــار ملــدة عشــرين دقيقــة قبــل البــدء بتبريــد الطفــل
بالــدوش أو بتحميمــه يف حــوض إســتحمام األطفــال .يف
هــذه الفتــرة يبــدأ تأثيــر الــدواء ،يفضــل مــلء حــوض
إســتحمام األطفــال مبــاء درجــة حرارتــه حوالــي ºC 37
درجــة مئويــة و ُيتــرك الطفــل ليلعــب فيــه حوالــي عشــرين
دقيقــة حيــث يبــرد بالتدريــج .اإلســتحمام يف املــاء البــارد
متامــا ليــس محبــذا أبــداً .بعــد االســتحمام ،مــن املفيــد
لــف الطفــل يف منشــفة مبلّلــة مبــاء بدرجــة حــرارة الغرفة
وتغييرهــا مــن حــن إلــى آخــر.

ينبغــي تكــرار إجــراء تخفيــض احلــرارة طاملــا هنــاك
ضــرورة لذلــك .تذ ّكــر أنــه عنــد إرتفــاع درجــة حــرارة
الطفــل فانــه يحتــاج إلــى املزيــد مــن الســوائل ويلزمــه
الكثيــر مــن الشــاي ،العصيــر أو املــاء يف درجــة حــرارة
الغرفــة .يجــب عــدم إدخــال الســوائل إلــى اجلســم
بســرعة بــل بتأنــي رشــفة برشــفة ،ملعقــة ملعقــة وإســقاء
الطفــل بهــذه الطريقــة.
إن ارتفــاع درجــة احلــرارة للمواليــد اجلــدد أو األطفــال
الرضــع الذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن ثالثــة أشــهر تتطلــب
رعايــة خاصــة .يف هــذه احلــاالت يجــب التخفيــف مــن
دواء خافضــا للحــرارة باإلضافــة
لبــاس الطفــل وإعطــاؤه ً
إلــى الرضاعــة الطبيعيــة .بعــد حوالــي عشــرين دقيقــة
مــن تنــاول الــدواء باالمــكان حتميــم الطفــل يف مــاء
دافــىء بدرجــة حــرارة  ºC 37مئويــة .بعــد ذلــك ،ينبغــي
طلــب املســاعدة مــن طبيــب األطفــال.
مــن املمكــن أن تكــون درجــة احلــرارة املرتفعــة عنــد
األطفــال الصغــار عالمــة عــدوى حــادةُ .ينصــح بزيــارة
الطبيــب بــدون تأخيــر ،ألن العالمــات األخــرى التــي
تشــير إلــى اإلصابــة بأنــواع العــدوى اخلطيــرة واملهـ ّـددة
للحيــاة يف هــذه املرحلــة العمريــة عــادة مــا تكــون مب ّ
طنــة
وغيــر واضحــة ،ومــن املمكــن أن يتطـ ُّـور املــرض بســرعة
وعلــى مــدى عــدة ســاعات.
للمزيد من المطالعة قم بزيارة موقع:
https://www.uptodate.com/
contents/fever-in-childrenbeyond-the-basics
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المغص (التقلصات عند األطفال الرضع)
مت إســتخدام مصطلــح «مغــص» بشــكل شــائع منــذ
ســنوات لوصــف حالــة طفــل يبكــي دون توقــف علــى
مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة .الكثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات
يتســاءلون عمــا إذا كان أطفالهــم يعانــون مــن املغص ،وإذا
كان هنــاك أي شــيء ميكنهــم فعلــه ملســاعدتهم .عــادة مــا
تســتمر نوبــات املغــص طويـاً وتبــدأ مــن األســبوع الثانــي
مــن احليــاة وتنتهــي عــادة يف الشــهر الثالــث.
قبــل  40عامــاً ،عمــل طبيــب األطفــال موريــس فيســيل
 Moris Vesselدراســة حــول املوضــوع ،إال أن تعريفــه
علميــا .وهــو يعــرف املغــص علــى أنــه
للمغــص لــم يعتبــر
ً
بــكاء الطفــل اليومــي الــذي يــدوم أكثــر مــن ثــاث ســاعات
ألكثــر مــن ثالثــة أيــام يف األســبوع .غالبــا ً مــا يشــار
إلــى هــذا بإســم «القاعــدة  »3وأصبحــت هــذه القواعــد
معروفــة مبعاييــر فيســيل ،والتــي تُســتخدم اآلن يف أحــدث
الدراســات عــن األطفــال الذيــن يعانــون مــن املغــص.
يعتقــد بعــض اخلبــراء أن املغــص يظهــر عنــد جميــع
األطفــال ولكــن يعتمــد تشــخيصه مــن عدمــه علــى مــدة
بــكاء الطفــل .الهــواء ال يســبب املغــص ولكــن األطفــال
الذيــن يبكــون بشــكل كبيــر يبلعــون الكثيــر مــن الهــواء عنــد
الرضاعــة .غالبـا ً مــا يصبــح البــكاء أشــد يف املســاء .يبكــي
الطفــل بشــدة ويتص ـ ّرف كمــا لــو كان يعانــي مــن ألــم .يف
 ٪50مــن احلــاالت تتوقّــف نوبــات املغــص عنــد الشــهر
الثالــث تقريبــا ،وميكــن أن تســتمر عنــد بعــض األطفــال
حتــى عمــر التســعة أشــهر .الطفــل الرضيــع الــذي يعانــي
مــن املغــص ليــس بطفــل مريــض .األطفــال يف هــذه احلالــة
بحاجــة إلــى الدعــم والراحــة واإلتصــال اجلســدي.
ال يوجــد لــدى األطبــاء والباحثــن أي تفســير واضــح
لســبب بــكاء الطفــل الطويــل .مــا ميكــن أن يزيــد مــن
فــرص اإلصابــة باملغــص هــو حاجــة الطفــل للمزيــد
حتســس جتــاه
مــن اإلهتمــام ،األطفــال الرضــع لديهــم
ّ
حتمــل
التحفيــز ،التغذيــة الغيــر صح ّيــة لــأم ،عــدم ّ
احلليــب املعــدل ،يف حــال كان الطفــل ال يرضــع مــن
حليــب األم ،أطفــال األمهــات املدخنــات أثنــاء احلمــل
والوضعيــة اخلاطئــة للطفــل أثنــاء الرضاعــة الطبيعيــة.
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طريقة معالجة المغص
ال يوجد عالج مثبت علميا مينع اإلصابة باملغص النه ال
محدد واضح .العالجات املستعملة تهدف
مسبب
يوجد
ّ
ّ
واحلد من العوامل التي ميكن أن
شدته
ّ
إلى التقليل من ّ
تؤدي إلى تفاقم احلالة .من املمكن املساعدة بإستخدام
أساليب لتهدئة الطفل ،مثل األرجحة اخلفيفة بدون ه ّز
قوي ألن اله ّز بقوة ميكن أن يكون خطيراً ،حمل الطفل
يف وضع عمودي ،التحفيز بتدليك البطن باجتاه عقارب
الساعة .وضع زجاجة أو قربة من املاء الدافىء (وليس
الساخن) أو منشفة دافئة على بطن الطفل .إبقاء الطفل
يف وضع عمودي قدر اإلمكان .ضع طفلك فوق ركبتيك وقم
بتحريك ساقيك بلطف بحيث تدلّك بهذا منطقة البطن.
يفضل القيام بهذه األشياء يف بيئة هادئة ومن دون توتر.
ارتفــاع احلــرارة ،وجــود ُمخــاط أو دم يف البــراز ،والقــيء،
وإنخفــاض الشــه َّية وشــحوب البشــرة ليســت أعراضــا ً
للمغــص ويف حــال ظهــور أي مــن هــذه األعــراض يجــب
التو ّجــه إلــى طبيــب األطفــال بــدون تأخيــر.
اآلبــاء واألمهــات الذيــن يعانــي أطفالهــم مــن املغــص
يحتاجــون إلــى الكثيــر مــن الدعــم والتشــجيع .املغــص
ليــس مرض ـا ً وال يتــرك أي تبعــات ضــارة ،وعلــى الرغــم
طــا كبيـ ًـرا عليهم بســب تكراره
مــن ذلــك ،فهــي تشــكل ضغ ً
واســتمراريته وعــدم وجــود وســائل ف ّعالــة لعالجــه.
ُيعــرف املغــص علــى أنــه أحــد العوامــل التــي تزيــد مــن
قلــق األم ،ويســهم يف االكتئــاب بعــد الــوالدة ،يؤثــر علــى
احليــاة األســرية وغالب ـا ً ولســوء احلــظ ممكــن أن يــؤدي
إلــى وقــف الرضاعــة الطبيعيــة.
ال توصــي جمعيــات طــب األطفــال األوروبيــة أو
األمريكيــة بعــاج املغــص باألدويــة .أظهــرت الدراســات
الكبيــرة التــي بحثــت مــدى فعاليــة املحــاوالت العالجيــة
املختلفــة أنــه ال يوجــد تأثيــر لألدويــة .يف هــذه احلالــة،
ال ينبغي أن يعطى الطفل الشــاي أو ان يتم تغيير نظامه
الغذائــي ،فهــذا ميكــن أن يــؤدي فقــط إلى تفاقــم الوضع.

الشــيء الوحيــد الــذي ثبــت أنــه مفيــد هــو إســتخدام
البروبيوتيــك ( probioticsالبكتيريــا احلميــدة) مــن نــوع
 Lactobacillus reuteriإال أنــه لــم يتــم تضمينهــا يف
التوصيــات الرســمية يف الوقــت احلالــي.
إســتخدام القطــرة أو الشــراب مــن املنشــأ «النباتــي» ،أو
« ،»homeopathicأو مضــاد لإللتهــاب «»antibiotic
يف الواقــع يعطــي الوالديــن شــعوراً بأنهــم يقومــون بعمــل
شــيء مــا ،يف حــن أنــه مــن حيــث املبــدأ ال يهــدأ املغــص
وال داع إلســتخدامها.
تعرف على المزيد بزيارة الرابط التالي:
http://americanpregnancy.org/first/year-of-life/colic
https://medlineplus.gov

فحص الدم األول للطفل الرضيع
يتــم فحــص الــدم بهــدف الكشــف عــن العيــوب اخللقيــة
املختلفــة التــي ال ميكــن رؤيتهــا ،لكنهــا تسـ ّـبب أضــراراً
يف األعضــاء الداخليــة .إذا مت اكتشــاف هــذه املشــاكل
يف وقــت مبكــر ،ميكــن إعطــاء الطفــل عالجــا ً فوريــا ً
خاص ـا ً ويتــم جتنــب األضــرار واحلفــاظ علــى صحتــه.
يتــم إجــراء فحــص الــدم هــذا مرتــن :قبــل أن يغــادر
الطفــل املستشــفى وإذا لــزم األمــر مــرة أخــرى  -يف عمــر
حوالــي أســبوعني .هــذا فحــص مهــم للغايــة وميكــن أن
ينقــذ حيــاة الطفــل.
يتــم فحــص الــدم للكشــف عــن عمــل الغــدة الدرقيــة،
وعــن مــرض نــادر يف التمثيــل الغذائــي يســمى فينيــل
كيتونوريــا (.)Stone, 2014
فقر الدم  -األنيميا
قــد جنــد أيضــا ً حــاالت يكــون فيهــا األطفــال الرضــع
مصابــن بفقــر الــدم ،ويكــون هــؤالء مــن:
● ●األطفـــال الذين ولدوا والدة مبكـــرة فهم ال ميلكون
مخزونـــا كافيـــا ً مـــن احلديـــد يف اجلســـم (كـــون
معظـــم احلديـــد يتراكـــم يف جســـم اجلنـــن خالل
الثلـــث األخيـــر مـــن احلمل).

● ●األطفال املولودين قليلي الوزن ممكن أن يكون
لديهم مخزون احلديد منخفض وكذلك مستوى
احلديد يف الدم.
● ●األطفال املولودين من األمهات املصابات مبرض
السكري الغير مسيطر عليه.
● ●األطفال املولودين من األمهات اللواتي ك ّن مصابات
بفقر دم شديد أثناء احلمل.
● ●األطفال الذين متت تغذيتهم بحليب البقر خالل
السنة األولى من العمر.
متعدد األجنة  -التوائم.
● ●أطفال احلمل
ّ
هــؤالء األطفــال ينبغــي وضعهــم حتــت إشــراف طبيــب
األطفــال ويجــب إعطاؤهــم مكمــات احلديــد .و
حتفيــز األمهــات إلتبــاع نظــام غذائــي متــوازن .األمهــات
املرضعــات اللواتــي ال يتناولــن اللحــوم واألســماك
والدواجــن والبيــض ومنتجــات األلبــان يتعرضــون
ملخاطــر نقــص الكالســيوم ،احلديــد والفيتامــن «ب »12
ممــا ميكــن أن يتســبب يف مشــاكل صحيــة عنــد األطفــال.
ينبغــي وضــع هــؤالء األطفــال حتــت مراقبــة منتظمــة مــن
قبــل طبيــب األطفــال وإعطاؤهــم فيتامــن «ب ،»12
ومكمــات احلديــد والكالســيوم حســب احلاجــة.
د .صحة الفم
•األطفال الصغار
● ●جتنب إعطاؤهم اللهاية التي مت وضعها يف السكر وال
تضع الطفل يف السرير للنوم ومعه قنينة الرضاعة.
● ●إبدأوا بتنظيف األسنان فور ظهور السن األول.
● ●نظافة الفم.
يتــم تنظيــف فــم األطفــال حتــى قبــل ظهــور األســنان.
يجــب علــى اآلبــاء أن يهتمــوا بنظافــة الفــم واألســنان.
يكفــي يف البدايــة أن ميســك أحــد الوالديــن قطعــة مــن
الشــاش املبللــة باملــاء الفاتــر ويلفّهــا حــول أصبــع السـ ّـبابة
ومــن ثــم يقــوم مبســح ســقف الفــم واللثــة بعنايــة ولطــف.
ينصــح بهــذا بعــد وجبــة املســاء.
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•نمو األسنان
حــول الشــهر الســادس تبــدأ أســنان احلليــب األولــى
بالظهــور عنــد الطفــل .بعــض األطفــال تظهــر أســنانهم
يف وقــت الحــق حتــى الســنة األولــى مــن العمــر.
يعانــي بعــض األطفــال مــن املشــاكل خــال التســنني.
وتظهــر علــى شــكل عــدم الراحــة ،زيــادة إفــراز اللعــاب،
انتفــاخ وإحمــرار اللثــة .خــال هــذه الفتــرة ،قــد يواجــه
األطفــال مشــاكل يف النــوم وقــد يرفضــون الطعــام
ويصابــون بالطفــح اجللــدي علــى الوجــه واإلســهال
والقــيء ،وترتفــع درجــة حــرارة اجلســم.
ينصــح أطبــاء األســنان باســتعمال أنــواع مختلفــة مــن
اجلــل لتســهيل التســنني وتدليــك األســنان بإســتخدام
«العضاضــات» املختلفــة أو بأصبــع ملفــوف بقطعــة مــن
الشــاش النظيــف مت غمــره يف املــاء البــارد أو يف بعــض
املســتحضرات حســب إرشــادات طبيــب األســنان.
َ َ ُّ
•التسوس
ال َت َس ـ ُّوس هــو أحــد األمــراض األكثــر انتشــاراً يف عالــم
اليــوم .وينتقــل أيضــا مــن األم إلــى الطفــل ،لذلــك مــن
املهــم أن يهتــم الوالــدان باألســنان الســليمة .الســبب
الرئيســي ال َت َســ ُّوس هــو «ســتريبتوكوكوس موتانــا»
 Streptococcus mutansوهــي بكتيريــا موجــودة علــى
ســطح األســنان.
َ َ ُّ
َ َ ُّ
•تسوس قنين�ة الرضاعة (التسوس
الدائري)
ال َت َس ُّوس الدائري سببه تنومي الطفل مع «قنينة الرضاعة»،
الوجبات الليل ّية ،العصائر ومشروبات سكر ّية أخرى
ّ
اللهاية يف
واللهاية
املحلة بالسكر (فبعض اآلباء يضع ّ
العسل ،السكر أو العصير ويعطونها للطفل لتهدئته).
من الضروري غسل األسنان قبل النوم.
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َ َ ُّ
•تأثير التغذية على حدوث التسوس
علــى الوالديــن مراعــاة أن يحتــوي غــذاء الطفــل علــى
أقــل قــدر مــن الســكريات التــي حتتــوي عليهــا احللويــات
واملشــروبات املحــاة ألن تنــاول هــذه األغذيــة يــؤدي
ــوس.
إلــى تراكــم البكتيريــا الضــارة التــي
ّ
تســبب ال َت َس ُّ
تنــاول األطعمــة واملشــروبات احلمضيــة واملرطبــات
الغازيــة مضــ ّر جــدا لألســنان ويؤثــر ســلبا ً علــى مينــا
األســنان مما يزيد من إحتمال تس ّوســها .من املستحســن
تنــاول وجبــات صحيــة بانتظــام وجتنــب التســالي وشــرب
املشــروبات املحــاة بــن الوجبــات.
•كيفية المحافظة على نظافة الفم
كما ذكرنا سابقا يجب تنظيف التجويف الفموي حتى
قبل التسنني بإستخدام قطعة من الشاش وضعت حول
األصبع .بعد أن تظهر أسنان الطفل وألجل تبني العادات
الصحية منذ البداية يتوجب إستخدام فرشاة األسنان
املالئمة لعمر الطفل .يف البداية نستخدم مجرد املاء
وفرشاة طرية ،وفيما بعد نستخدم الفرشاة ومعجون
األسنان ،ولكن كمية بسيطة فقط (بحجم حبة البازالء).
حتى ال يقاوم الطفل عملية غسل األسنان ،قم بتعريفه
بهذه العملية من خالل اللعب .ينبغي عليك أن تنظف
أسنان الطفل حتى دخوله املدرسة ،ولكن إسمح له أن
يقوم هو أيضا بذلك لوحده حتى يتع ّود ويتعلّم بشكل
أفضل .حاول أن تفعل كل ذلك من خالل اللعب والقصص
والقصائد املمتعة .من الضروري غسل األسنان مرتني
يف اليوم ،بحركات دائرية خفيفة ،يف الصباح واملساء من
دقيقتني إلى ثالث دقائق.

•زيارة طبيب األسنان
غالبــا ً مــا يخــاف األطفــال مــن طبيــب األســنان ألنهــم يزورونــه يف الغالــب عندمــا يعانــون مــن ألــم يف األســنان.
لهــذا مــن املهــم أن يكتســب الطفــل خبــرة مــن خــال زيــارة طبيــب األســنان بــدون ألــم ،فالزيــارات الوقائيــة مهمــة كونهــا
تعــزز تعاونـا ً جيــداً بــن الطفــل وطبيــب األســنان .خــال الفحــص األول ،يف العــادة يتعـ ّرف الطفــل بالعيــادة علــى طبيــب
األســنان ويتلقــى الوالــدان تعليمــات حــول التنظيــف الصحيــح لألســنان والتغذيــة الصحيــة .ينبغــي أخــذ الطفــل إلــى
الفحــص الــدوري كل ســتة أشــهر إلــى ســنة ملالحظــة أي تغييــرات يف األســنان يف الوقــت املناســب.
•أهمية أسنان الحليب
مهمــة ألنهــا ستســقط وســتتبدل بأســنان دائمــة .بالطبــع هــذا ليــس
يعتقــد بعــض اآلبــاء بــأن أســنان احلليــب ليســت ّ
صحيحـا ً ألنــه بجانــب دورهــا الهــام يف النمــو والتطـ ُّـور فإنهــا حتافــظ علــى مــكان لألســنان الدائمــة وتؤثــر علــى من ّوهــا
وهــي هامــة يف التغذيــة.
والتطور النفسي للطفل.
وتطور الفك ،كما
تطور الكالم
ُّ
ُّ
أسنان احلليب لها دور بارز يف ُّ
لمزيد من المطالعة قم بزيارة الرابط التالي:
https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/babies
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الفصل العاشر

● ●يحظـــر أن تكـــون األشـــياء احلـــادة (الســـكاكني،
املقـــص ،واألدوات ..إلخ ).على مرأى أو يف متناول
أيـــدي األطفال.
● ●األسلحة واأللعاب النارية ليس لها مكان يف املنزل!

السالمة :داخل المنزل وخارجه

● ●السالمة داخل املنزل.

ســامة األطفــال تشــكل أحــد أكبــر همــوم الوالديــن.
يســتمتع الطفــل خــال منــوه أكثــر فأكثــر يف احلركــة
واإلثــارة ويتحــ ّول إلــى مستكشــف صغيــر .لذلــك مــن
الضــروري اإلســتعداد لهــذه املرحلــة وجتهيــز املنــزل وفــق
إحتياجــات الطفــل وحمايتــه حتــى يتــم تفــادي أي حــوادث
محتملــة ،فاألطفــال يســتحقّون أن يعيشــوا يف بيئــة آمنــة
وواجــب اآلبــاء وأوليــاء األمــور هــو توفيــر هــذه البيئــة
واحلــد مــن األســباب املحتملــة لوقــوع اإلصابــات وتوفيــر
ســبل الوقايــة مــن اإلصابــة بهــا.

المطبخ

اإلصابــة هــي التعــرض احلــاد للتأثيــر املــادي علــى
جســم األطفــال مثــل الطاقــة امليكانيكيــة ،احلــرارة،
التيــار الكهربائــي ،املــواد الكيماويــة واإلشــعاعات املؤينــة
يف حــال جتاوزهــا املســتوى فــوق قــدرة احتمــال جســم
االنســان .ويف بعــض األحيــان يكــون ســبب اإلصابــات
نقــص العناصــر احليويــة األساســية مثــل األوكســجني أو
احلــرارة (.)Haddon,1963
معاهــدة األمم املتحــدة عــن حقــوق الطفــل تؤكــد علــى
حقــوق اإلنســان األساســية ،ومــن بينهــا« :حــق الطفــل يف
بيئــة آمنــة حيــث ال يتعــرض فيهــا لإلصابــات أو للعنــف».
أكثــر اإلصابــات حتــدث عندمــا يكــون الوالدان منشــغالن
باملشــاكل أو عندمــا يكــون لديهمــا الكثيــر مــن العمــل
ويكــون الطفــل متعبـاً ،جائعـا ً أو مريضـاً ،لذا فان الشــرط
األساســي لتفــادي احلــوادث واإلصابــات هــو:
● ●عدم ترك الطفل الصغير يف البيت مبفرده أبداً.
● ●ال تتـــرك الطفل دون رقابـــة برفقة طفل يقل عمره
عن خمسة سنوات.
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املطبخ مكان مثير وجذاب لألطفال من أجل اإلستكشاف
وهو أحد أخطر األماكن يف املنزل .معظم االصابات
التسمم .ويف
باحلروق حتدث يف املطبخ وكذلك حوادث
ّ
نفس الوقت ميكن أن يكون املطبخ مكانا ً رائعا ً لألنشطة
املشتركة بني األطفال وآبائهم .توجد يف املطبخ جميع
األشياء الرائعة ،السوائل ،اخلزائن ،احلاويات .كل هذه
األشياء مثيرة إلهتمام الطفل وجاذبة له.
يجــب إبعــاد الطفــل عــن مــكان الطهــي دائما .عنــد الطبخ
دائمــا و ّجهــوا يــد احللــة أو املقــاة بإجتــاه احلائــط .وإذا
أمكــن إســتخدموا دائمــا شــعالت الطبــاخ اخللفيــة وليــس
األماميــة حتــى متنعــوا إحتمــال بــأن يلمــس الطفــل شــعلة
املوقــد ويتسـ ّـبب لنفســه بحــروق.
ضعوا الطعام والشــراب الســاخن يف وســط املائدة بعيدا
عــن أيــدي الطفــل .إنتبهــوا لغطاء (شرشــف) املائدة ،ألنه
مــن املحتمــل أن يقــوم الطفــل بشـ ّـده والتسـ ّـبب بحــادث.
إلزمــوا احليطــة واحلــذر أيضــا فيمــا يخــص خزائــن
املطبــخ وفكّــروا جيــداً كيــف تضعــوا األشــياء بداخلهــا.
ّ
وســات القمامــة يف
عــادة مــا توضــع مــواد التنظيــف
اخلزائــن الســفلى يف املطبــخ .إذا كان األمــر كذلــك يف
منزلكــم أيضــا ،قــم بتأمــن اخلزائــن بحيــث ال يتمكــن
الطفــل مــن فتحهــا وتأكــد بــأن احلقائــب البالســتكية
واألغلفــة  -الفويــل بعيــدة عــن متنــاول األطفــال كذلــك.
هــذا ينطبــق أيضــا علــى الــدرج الــذي يحتــوي علــى
األشــياء احلــادة.

غرفة النوم
● ●ال تســـتخدم الوســـادة ،طفلـــك ال يحتاجهـــا حتـــى
عامـــه الثانـــي علـــى األقـــل ،فهـــي ليســـت جيـــدة
تتســـبب باإلختنـــاق.
للعمـــود الفقـــري وميكـــن أن
ّ
● ●يجب أن يتناسب حجم الفرشة مع حجم السرير وال
ينبغي أن تزيد املسافة بني الفرشة وإطار السرير
عن مقدار أصبعني .املسافة بني العوارض التي
حتمل الفرشة يجب أن ال تزيد عن  6سنتمترات،
بحيث ال تسمح لرأس الطفل أن يعلق بينها .ينبغي
أن تكون للسرير جوانب حتمي الطفل من السقوط
بإرتفاع ال يقل عن عشرة سنتمترات فوق الفرشة،
لكن عندما ُيترك الطفل لوحده يجب أن ال يقل
طولها عن  60سنتمتر.
● ●بعـــض اآلبـــاء يضعون غالفا ً مطاطيا ً داخل ســـرير
األطفـــال لتغطيـــة الفرشـــة وهـــذا ميكـــن أن يكون
يتســـبب باإلختناق).
خطيـــراً جداً (ممكـــن أن
ّ
● ●ســـرير الطفـــل ليـــس مكانـــا ً مناســـبا ً لدمـــى
(تســـبب
األطفـــال املصنوعة مـــن القماش املخمل
ّ
احلساس َّية) وميكن أن يســـتخدمها الطفل كوسيلة
«للتســـلّل» من الســـرير.
● ●قبـــل أن يتعلـــم الطفـــل النهـــوض يجـــب خفـــض
الفرشـــة إلى أدنى مســـتوى لها إذا كان الســـرير له
مســـتويات متحركة.
● ●تأكد من أن النوافذ ال ميكن فتحها بالكامل.
● ●يجب أن يكون األثاث مثبت جيدا وبدون حواف حادة.
● ●يجب أن تبقى ألعاب األطفال على الرفوف
املنخفضة حتى يتمكن األطفال من الوصول إليها.
الحمام
● ●ال تتـــرك طفلك أبـــداً يف حوض اإلســـتحمام حتى
ســـن الثالثة مـــن العمر.
● ●ضع سخان املاء على درجة حرارة أقل من
 ºC 50درجة مئوية ،وال تسخِّنه إلى أقصى درجة.
● ●أبقـــي األدويـــة ومـــواد التنظيـــف بعيدة عـــن نظر
ومتنـــاول أيـــدي األطفال.

● ●ال تقـــل لطفلـــك أبداً أن الدواء «حبـــة من احللوى»
حتـــى جتعله يشـــربه ،ولكن عليـــك التأكيـــد دائما ً
علـــى أن الدواء يتم إســـتخدامه فقط عندما نكون
مرضـــى وبأنـــه يؤخذ فقط عندما يتـــم إعطاؤه لنا
من قبل شـــخص بالغ.
● ●يجب أن تكون مســـتحضرات التجميل والشـــفرات
بعيدة عن متنـــاول األطفال.
● ●ضع املكوى ومجفّف الشعر بعيداً عن متناول األطفال.
● ●ضع أجهزة التدفئة عاليا ً ويجب تخصيص مفتاح
منفصل لها .إذا كان لديك بطاريات تدفئة يف احلمام
وإذا لم جتد حماية أخرى قم بحمايتها باملناشف.
● ●يجب إســـتخدام األكواب واحلاويات البالســـتيكية
يف احلمام بســـبب خطورة كســـر الزجاج.
غرفة المعيشة
أ ّمن املكان من األباريز والكابالتّ ،ثبت األثاث الثقيل
لكي ال ينقلب ،قم بتثبيه بالبراغي أو احلوامل مباشرة
باحلائط .يجب أن يكون جهاز التلفاز بعيداً عن متناول
األطفال .ال تترك أبداً أدوات اخلياطة ،إبر ودبابيس أو
دبابيس شعر أو عمالت أو أعواد الكبريت أو مشروبات
الطاقة أو الكحول أو السجائر يف غرفة املعيشة .إذا كان
لديك أسطح زجاجية كبيرة لتكن من الزجاج الصلب،
وميكنك لصق ملصقات عليها حتى يتمكن الطفل
فضل جت ُّنب
من مالحظة مكان الزجاج ،وإن أمكنُ ،ي َّ
الطاوالت الزجاجية .ال يجب أن تكون النباتات واألشياء
الثمينة القابلة للكسر يف متناول األطفال.
ّ
الممرات والدرج
● ●ضع باب (حاجز) أمان يف أعلى وأسفل الدرج.
● ●إذا كان الـــدرج يحتوي على ســـياج ،فتأكد أن تكون
املســـافات املوجودة على الســـياج ضيقة وســـميكة
مبـــا فيه الكفاية ملنع ســـقوط الطفل مـــن خاللها.
● ●إهتـــم باإلضـــاءة .إذا كان لديك أرضيات ملســـاء،
انتبه مـــن أن ينزلـــق الطفل.
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النوافذ
● ●ميكـــن أن تكـــون حلقات وحبـــال الســـتائر خطرة،
ولهـــذا قـــم بإزالتهـــا أو حمايتهـــا .قـــم بتركيـــب
حمايـــات علـــى النوافـــذ ملنـــع الســـقوط.
● ●ال تضع سرير األطفال بجوار النافذة.
مخاطر إندالع الحريق واإلصابة
بالحروق

تنبه للمدفئة أو غيرها من أجهزة التدفئة املنزلية
ّ
غير املحم َّية .ال حتمل أو تشرب املشروبات الساخنة
بالقرب من الطفل .عند الطهي ،قم بإشعال شعالت
املوقد اخللفية أو البعيدة ،وضع أوعية الطعام الساخن
أو املشروبات الساخنة على بعد كايف .راعي أن
تكون الدفايات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء صاحلة
لإلستعمال وال ميكن لألطفال الوصول إليها.
يف أغلب األحيان يلعب األطفال يف أعواد الثقاب،
الوالعات ،الشموع ،األلعاب النارية أو بإدخال األشياء إلى
األباريز الكهربائية .ال تدعوا أعواد الثقاب والوالعات
يف متناول أيدي األطفال ومن الضروري تأمني الكابالت
الكهربائية وغيرها من املعدات الكهربائية اخلطرة
بطريقة مناسبة بعيدا عن متناول األطفال.
● ●من الضروري تأمني وجود طفاية حريق صاحلة
لإلستعمال.
● ●يجب وضع أرقام هواتف الطوارئ يف مكان بارز
بالقرب من الهاتف.
سالمة األلعاب والمعدات
مــن الضــروري توفيــر ألعــاب مناســبة لعمــر األطفــال مــع
ضــرورة إيــاء اهتمــام خــاص لفصــل ألعــاب األطفــال
الكبــار عــن ألعــاب الصغــار .التحقّــق بإســتمرار مــن
أمــان وســامة األلعــاب ويجــب إزالــة األجــزاء الصغيــرة
واملكســورة منهــا .أخــرج األلعــاب الناريــة مــن املنــزل.
ال يجــب أن تكــون األكيــاس البالســتيكية بالقــرب مــن
األطفــال فهــي ليســت للعــب.
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ً
راقب دائما بماذا يلعب طفلك!
يجب أال حتتوي األلعاب على عجالت أو قطع صغيرة
ميكن أن تسقط .احلد األدنى لقطر اللعبة وأجزائها
القابلة لإلنفصال يجب أن ال يقل عن  5سم .على سبيل
املثال ،إذا كان حجم اللعبة أو جزء منها ميكن وضعه يف
اللفة الكرتونية اخلاصة بورق التواليت ،فيوجد هناك
خطر إختناق الطفل بها.
إقرأ النشرات عن األلعاب فهي عادة يكتب عليها ما
إذا كانت آمنة لطفل من عمر معني .السيلوفان والورق
والبالونات والرقائق مثيرة إلهتمام األطفال ،لكنها
خطيرة للغاية ،وميكن بسهولة أن يتم إستنشاقها
فتتسبب باالختناق .إذا أعطينا هذه املواد للطفل ،يجب
علينا مراقبته جيداً.
● ●البالونات حتى إذا لم يتم نفخها ،فإنها قد تكون
لعبة خطرة.
مخاطر الماء
يحب األطفال اللعب باملاء .ال تترك أبداً الطفل دون
إشراف عند حوض اإلستحمام أو حمام السباحة،
وال حتى بالقرب من وعاء كبير فيه ماء (مثل :الدلو
أو التشط أو البرميل) ،ألنه ميكن أن يختنق بسهولة.
عندما يتعلق األمر باألطفال الصغار من الضروري
متابعتهم أثناء الذهاب إلى احلمام أو املرحاض .ممنوع
اللعب بالقرب من حمام السباحة أو النهر أو البحيرة
دون إشراف الكبار .ميكن أن يغرق الطفل يف املنزل يف
أي حلظة وبشكل مفاجىء!
الخطورة من مالمسة النفايات
يجــب منــع أي نــوع مــن اإلتصــال بــن األطفــال والنفايــات
مكبــات النفايــات املفتوحــة.
املنزليــة أو ّ

السالمة في السيارة وغيرها

من وسائل النقل

إصطحــاب طفــل دون الســنة مــن العمــر علــى دراجــة
هوائيــة ليــس آمنــا .بالنســبة لألطفــال األكبــر ســ ّناً،
إســتخدم مقعــداً آمنــا ً يف منتصــف الدراجــة واخلــوذة
الواقيــة .إســتخدم دائمــا مقعــداً خاص ـا ً وآمن ـا ً لطفلــك
يف الســيارة (مقعــد مخصــص لألطفــال مك ّيــف
لعمــر الطفــل ،مثبــت بشــكل صحيــح يف الســيارة).
مــن الضــروري املعرفــة واإللتــزام بأنظمــة الســامة
املروريــة اخلاصــة بنقــل األطفــال الصغــار يف الســيارة.
ال تتــرك الطفــل وحــده يف الســيارة أبــداً ،وال تســمح لــه
بالوقــوف بــن مقعــد الســائق واملرافــق.
يجــب أن يكــون الطفــل مهمــا كان عمــره علــى املقعــد
اخللفــي ومربــوط باحلــزام.
السالمة العامة في المنزل
غســل اليديــن بإنتظــام قبــل إعــداد الطعــام ،بعــد تغييــر
احلفاضــات أو بعــد العــودة مــن اخلــارج إلــى املنــزل مــن
أهــم األشــياء .ال تضــع مجوهــرات علــى عنــق الطفــل
أو أي شــيء أخــر قــد يعلــق باألثــاث ويســبب اإلختنــاق.
ال تتــرك الطفــل لوحــده علــى طاولــة التغييــر خوفــا مــن
أن يتدحــرج وينقلــب .ميكــن لبعــض األطعمــة وبخاصــة
الزبيــب ،الفســتق ،البنــدق ،احللــوى الصلبــة أن تــؤدي
إلــى اإلختنــاق .جتنــب إطعــام الطفــل أثنــاء اإلســتلقاء
مصاصــة ألن ذلــك ليــس آمنــاً.
أو الركــض ويف فمــه ّ
يجــب تأمــن النوافــذ ،الطــاوالت ،األثــاث ذو احلــواف
احلــادة والشــرفات ،كمــا والــدرج يف بدايتــه ويف نهايتــه
ممــا يلــزم ملنــع احلــوادث.
ال ينصح بإستخدام عربة املشي مبختلف أنواعها.
األمان في الساحات الخارجية
يجــب دائمــا إبقــاء الطفــل حتــت نظرنــا ومراقبتــه.
إذا نــام يف الفنــاء اخلارجــي ،إســتخدم شــبكة احلمايــة
مــن احلشــرات.

بســبب مخاطــر اإلختنــاق ،وألن األطفــال بإمكانهــم
الغــرق يف مــاء ال يتعــدى عمقــه بضعــة ســنتمترات،
يجــب تأمــن جميــع بــرك الســباحة بالشــبكة أو الســياج.
إذا كان بإمــكان الطفــل الوصــول إلــى مــكان للعــب فيــه
رمــال ،فمــن الضــروري أن تكــون كميتهــا قليلــة ،حتــى
ال يتمكــن الطفــل مــن أن يدفــن نفســه فيهــا .بعــد
اإلنتهــاء مــن اللعــب يف الرمــل يجــب تغطيتــه للحفــاظ
علــى ســامته ونظافتــه .يجــب أن تكــون أدوات اللعــب
يف الهــواء الطلــق علــى الرمــل أو العشــب ،وليــس علــى
الســطوح الصلبــة .ال تســمح لألطفــال باللعــب يف املناطق
التــي تســتخدم فيهــا املبيــدات احلشــرية أو األســمدة
الكيماويــة.)Fenvik,2001( .
الوقاية من لدغة األفعى
اذا كنتم يف رحلة خارجية يف الريف أو يف مناطق طبيعة
من الضروري ارتداء املالبس واألحذية املناسبة على
سبيل املثال السراويل الطويلة واألحذية العالية ،من
أجل حماية قدميك من اللدغات املحتملة .كذلك ،يجب
اإلنتباه إلى املكان الذي نطأه ،وقبل اإلستراحة واجللوس
يف مكان يجب التحقّق منه وعدم ملس األماكن أو األشياء
الغير مرئية بوضوح بيديك.
يف حالة وجود أفعى (ثعبان) ال يجب أن ينتابك الذعر.
لن تتوجه احلية نحوك إال إذا شعرت بالتهديد .ال حتاول
اإلمساك بها .لذا ينبغي جتاوزها بتأنّي وهدوء وتخويفها
بضرب األرض (بالقدم) وإتركها تختفي من تلقاء
نفسها .ال متلك احلية أي أجهزة سمعية خارجية ،لذلك
ال ميكنها سماع األصوات املحمولة يف الهواء ،ولكنها
جيدا باهتزازات
من خالل عظام الفك السفلي تشعر ً
األرض وبالتالي الضرب على األرض يخيفها.
الوقاية من اللدغ
● ●ذا الحظـــت الثعبـــان ،ال تقتـــرب منـــه وال تلمســـه،
حتـــى إذا مات؛
● ●يجب إرتداء األحذية املناسبة؛
● ●أسلك املسارات املوجودة واملرئية؛
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كــن حــذراً بشــكل خــاص عنــد املشــي علــى الصخــور
واألماكــن التــي تكثــر فيهــا احلجــارة.
يف موقــع اللدغــة عــادة مــا يكــون هنــاك جرحــان أو
خدشــان صغيــران مــن أســنان الثعبــان ،البعــد بينهمــا
مــن  ٨-٦مم ،إال أنــه يف بعــض األحيــان قــد يكــون هنــاك
جــرح أو خــدش واحــد فقــط .يف غضــون بضــع دقائــق،
ويف بعــض احلــاالت ،بعــد مــرور ســاعتني يظهــر تــورم أو
انتفــاخ يف موقــع اللدغــة ،إضافــة إلــى ألــم حــاد ،نزيــف
حتــت اجللــد أو ظهــور فقاعــات ممتلئــة بالــدم.
مباشــرة بعــد اللدغــة ،تظهــر األعــراض التاليــة :الصداع،
الدوخــة ،اإلغمــاء ،الغثيــان والقــيء ،وبعــد فتــرة مــن
خــم الغــدد الليمفاويــة .يف حــاالت
الوقــت يظهــر تض ُّ
الصدمــة ( )shockوالتــي عــادة مــا تكــون الســبب
الرئيســي للوفــاة ،ينخفــض ضغــط الــدم ويتســارع معــدل
ضربــات القلــب ،ينتفــخ اجللــد ويصبــح بــارداً وشــاحباً،
وميكــن أن يحــدث قصــور يف التنفــس.
بغــض النظــر عمــا إذا كانــت لدغــة ح ّيــة ســامة أو غيــر
ســامة ،فمــن الضــروري التو ّجــه للمســاعدة الطبيــة.
إذا كنــت متأكــداً مــن أن الثعبــان ليــس ســاماً ،أشــطف
مــكان اللدغــة باملــاء ،وضــع شاشــا ً وضمــاداً معقّمــاً،
وإتصــل بالطبيــب ليقــوم بالفحــص وإجــراء التطعيــم
ضــد الكــزاز .إذا كانــت اللدغــة مــن أفعــى ســامة،
يجــب تثبيــت مــكان اإلصابــة وتغطيــة اجلــرح بشــاش
معقَّــم وربــط الطــرف املصــاب فــوق مــكان اللدغــة
( ١٠-٥ســم) ويفضــل أن يتــم ذلــك بإســتخدام ضمــادة
مطاطيــة ضاغطــة بحيــث متنــع تدفــق الــدم الوريــدي
والســائل اللمفــاوي (وليــس الــدم الشــرياني) وذلــك ملنــع
إنتشــار الســم يف اجلســم .ال ينصــح بشــطف الســم أو
وضــع الثلــج أو العشــب أو الشــحوم أو خــدش اجلــروح أو
ك َّيهــا ومــا شــابه ذلــك.
طبــي يف أقــرب وقــت
يجــب نقــل املصــاب إلــى
مجمــع ّ
ّ
ممكــن حيــث يتــم إعطــاء أجســام مضــادة للس ـ ّم حتــت
طبيــة.
إشــراف ورعايــة ّ
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َّ
كيف تمنع عضة الكلب؟
ينبغــي عــدم تــرك األطفــال يلعبــون مــع الــكالب بــا رقابــة.
ـض الطفــل .بالنســبة لبعــض الــكالب،
كل كلــب ميكــن أن يعـ ّ
قــد يكــون الســبب إزعاجــه أثنــاء النــوم أو األكل .الــكالب
الصغيــرة والكبيــرة علــى حــد ســواء ميكــن أن تشــكل
خطــورة علــى األطفــال .لــذا ،مــن املهــم جــداً تعليــم الطفــل
كيفيــة التص ـ ّرف مــع الــكالب:
● ●عـــدم اإلقتراب من كلـــب غير معـــروف ،حتى وإذا
كان الكلـــب علـــى اجلانب اآلخر من الســـياج؛
● ●علّـــم الطفـــل أال يقتـــرب مـــن الكلـــب أثنـــاء تناوله
الطعـــام وعدم أخـــذ لعبة الكلب أو أي شـــيء آخر
مـــن فمه؛
● ●ال جتعـــل الطفل يخـــاف من الكالب ،ولكن إشـــرح
لـــه أن الكلب ميكن أن يكـــون خطيراً؛
● ●حـــذر الطفـــل بـــأن ال يقـــوم أبـــداً بســـحب ذيـــل
الكلـــب أو يضـــع رأســـه بالقـــرب منـــه ،ويجـــب أال
يطـــارده أو يحضنـــه أو يقبلـــه ،فالـــكالب ميكن أن
تكـــون متســـامحة للغايـــة ،ولكن هذا ليـــس الوضع
الطبيعـــي للـــكالب.
● ●اســـأل دائمـــا صاحب الكلـــب للحصـــول على إذن
لالقتـــراب منه.
ّ
التصرف في حالة اإلختن�اق بجسم
غريب

حتــدث حالــة اإلختنــاق بجســم غريــب عندمــا تدخــل
قطعــة مــن الطعــام أو شــيء مــا يف القصبــة الهوائيــة
مســببا ً نوبــة مــن الســعال .اإلختنــاق بجســم غريــب
ّ
يحبــون وضــع
أمــر شــائع عنــد األطفــال الصغــار الذيــن ّ
األشــياء يف أفواههــم .أيضــاً ،يجــب جتنّــب األطعمــة
اجلافــة املفتتــة والتــي ميكــن أن تسـ ّـبب االختنــاق .الطفــل
الــذي يختنــق مــن الطعــام أو مــن جســم غريــب والــذي
يكــون قــادراً علــى التنفــس والســعال بقـ ّوة والبــكاء ينبغــي
عــدم إزعاجــه ،ولكــن إن لــم يتمكّــن مــن التخلــص مــن
اجلســم الغريــب عــن طريــق الســعال حتــى بعــد مــرور
دقيقتــن ،فأتصــل بســيارة اإلســعاف والطــواريء .خــال
قــدم اإلســعافات األوليــة.
هــذا الوقــت ّ

إسعاف الطفل
1.1أدر رأس الطفل إلى األسفل على طول ذراعك وضع
يدك األخرى على رأسه وكتفيه .أضرب بقوة خمس
مرات يف اجلزء العلوي من الظهر.
2.2إقلب الطفل على طول ذراعك األخرى .أنظر
يف فمه وقم بإزالة أي أجسام غريبة مرئية بإصبع
تتفحص حلق الطفل.
واحد ،ال
ّ
3.3إذا كانت الضربات على الظهر ال تساعد ،ضع
إصبعني يف النصف السفلي من عظمة القفص
الصدري ،وقم بالضغط احلاد خمس مرات
بشكل حاد كل ثالث ٍ
ثوان .هذا اإلجراء ينبغي
أن يسبب السعال االصطناعي .حتقق من الفم
مرة أخرى.
إذا لــم تتــم إزالــة اجلســم الغريــب ،ك ـ ّرر اخلطــوات مــن
 3-1ثــاث مــرات .إتصــل بســيارة اإلســعاف وخــذ الطفل
إلــى أقــرب مركــز طــوارىء.
إسعاف الطفل الكبير
1.1قد يتمكّن الطفل أن يتخلّص من اجلسم الغريب
أو قطعة الطعام العالقة بالسعال .أضربه خمس
مرات بني ريش الكتف.
2.2حتقّق من فم الطفل .ضع إصبعك على لسانه لرؤية
وضوحا .أخرج اجلسم الذي ميكنك رؤيته.
أكثر
ً
3.3إذا لم تساعد الضربات على الظهر ،اضغط على
املعدة .ضع قبضة يدك يف منتصف اجلزء العلوي
من البطن أسفل األضالع وضع اليد األخرى
فوقها .إدفع نحو األعلى خمس مرات ،باليد
العلوية .حتقق من الفم.
إذا لــم يســاعد دفــع املعــدة ،قــم بتكــرار اخلطــوات 4-1
مــرات ،قــم بإســتدعاء ســيارة إســعاف مــع االســتمرار يف
تكــرار هــذه اخلطــوات.

متالزمة موت األطفال الرضع الفجائي

SIDS (Sudden Infant Death
)Syndrome

يســمى أيضــا «املــوت يف الســرير» ( )cot deathألنــه
يحــدث يف كثيــر مــن األحيــان أثنــاء النــوم .يحــدث ذلــك
عنــد األطفــال األصحــاء الذيــن ال يظهــرون أي عالمــات
ألي نــوع مــن األمــراض .نــوم األطفــال علــى البطــن يعتبــر
واحــداً مــن عوامــل اخلطــر.
ملنــع وقــوع هــذه املتالزمــة ،مــن الضــروري أن ينصــح
اآلبــاء  /أوليــاء األمــور باتخــاذ تدابيــر وقائيــة.
توصــي األكادمييــة األمريكيــة لطــب األطفــال :النــوم علــى
الظهــر ،علــى ســطح قاســي ،التأكــد مــن أن ج ـ ّو الغرفــة
ليــس حــاراً أو بــارداً جــداً ،عــدم التعــ ّرض للتدخــن
الســلبي ،والرضاعــة الطبيعيــة ،والنــوم يف الســرير حيــث
يكــون فيــه الطفــل وغطــاؤه فقــط.
األمر صعب جداً على اآلباء الذين فقدوا طفالً .ال أحد
مستعد لهذه املأساة .عندما حتدث متالزمة موت الطفل
الرضيع الفجائي ال ميكن معرفة سبب الوفاة.
يف حــال حــدوث هــذه املأســاة فــان اآلبــاء أو أوليــاء األمور
وغيرهــم مــن أفــراد األســرة يكونــون بحاجــة إلــى دعــم
متخصــص علــى مــدى طويــل يف فتــرة احلــداد.
نفســي
ّ
كمــا ميكــن ألعضــاء األســرة املمتــدة تقــدمي دعــم كبيــر
لآلبــاء واألمهــات ،ولكــن هــذا ال يكفــي يف مثــل هــذه
احلــاالت .متالزمــة مــوت األطفــال الرضــع الفجائــي
( )SIDSتُعــرف كأحــد أســباب الوفــاة عنــد األطفــال
الصغــار جــدا.
لقــراءة المزيــد قــم بزيــارة الروابــط
التاليــة:

https://sids.org/what-is-sidssuid/
https://www.cdc.gov/SIDS/
https://www.issa.nl/node/349
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الفصل الحادي عشر
مواجهة األزمات العاطفية
أ .طفل لديه صعوبات ومشاكل

التغييــرات احلياتيــة ،األزمــات العاطفيــة ومواجهــة
احلقيقــة ،وضــع تشــخيص مــرض دائــم للطفــل حــدث
مؤلــم لــكل أب وأم .وفقــا ً لــــ Kubler -Ross,E, 2005
يواجــه اإلنســان الــذي يعانــي مــن تغ ّيــرات صعبــة
ومفاجئــة يف احليــاة خمــس مراحــل مختلفــة مــن احلــزن
وهــي:
1.1اإلنكار  :الصدمة ورفض قبول احلقيقة،
2.2الغضب :الغضب والسعي إليجاد املسؤول عن
التغييرات األخيرة يف الذات أو يف اآلخر،
3.3التفاوض :صفقة مع احلياة،
4.4اإلكتئاب،
5.5القبول :بدء الكفاح من أجل طفلهم وإستمرار احلياة.
مــن الضــروري يف عمليــة احلــزن املــرور مــن خــال جميــع
املراحــل اخلمــس ،ولكنهــا ليســت حركــة مــن خمــس
خطــوات متتاليــة .فــكل والــد أو والــدة مي ـ ّر يف املراحــل
بطريقتــه اخلاصــة ويف أوقــات مختلفــة .يحــدث أن بعض
اآلبــاء واألمهــات يتخ ّ
طــى بعــض املراحــل ،ولكــن ميكنه أن
يعــود إلــى املرحلــة الســابقة بعــد حــن .ال تــدوم املراحــل
لفتــرات زمنيــة محــدودة .مــن املمكــن أن يكــون الشــخص
«عالقــاً» يف مرحلــة معينــة ويبقــى فيهــا لفتــرة طويلــة.
لألســف ،يفشــل البعــض أن يصــل إلــى مرحلــة القبــول
والتــي هــي أفضــل املراحــل بالنســبة للوالديــن وللطفــل
(.)Pištoljević, 2015
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ّ
ما الـــذي ينبغي فعله حىت يتحســـن

الحـــال بالنســـبة لطفلك وبالنســـبة

لك كأب أو أم؟

كثيــراً مــا يشــعر اآلبــاء واألمهــات بأنهــم هــم املســؤولون
عــن حالــة طفلهــم .ان الشــعور باملســؤولية والذنــب لــن
يســاعدك ولــن يســاعد طفلــك ،ال بــل ميكــن أن يتسـ َّـبب
بضــرر جســيم للجميــع .فبــدالً مــن إســتهالك الطاقــة
العاطفيــة علــى معاقبــة الــذات ،ينبغــي التركيــز علــى
اخلطــوات اإليجابيــة التــي ميكنــك إتخاذهــا مــن أجــل
تأمــن مســتقبل أفضــل قــدر اإلمــكان لــك ولطفلــك.
1.1التشخيص
كثيــرا مــا يتهـ ّرب الوالــدان مــن الوصــول إلــى التشــخيص
األهميــة والضــرورة أن يتــم
بســبب خوفهــم .إال أنــه مــن
ّ
الوصــول إلــى التشــخيص يف الوقــت املناســب وبــدون
تأخيــر .إ ّن التشــخيص الصحيــح ال يغ ّيــر مــن حــال
يســهل حياتــه وحيــاة
الطفــل ،بل»يوضــح» حالتــه ممــا
ّ
والديــه ،ألن ذلــك يــؤدي إلــى تدخــل أكثــر ســرعة ،وتقــدمي
العــاج واخلدمــات الالزمــة التــي تفيــد الطفــل علــى
أفضــل حــال.
ِّ
ُّ
2.2التدخل المبكر

إن العمــل املك ّثــف واملبنــي علــى العلــم مــع األطفــال بــن
ســن الثانيــة والرابعــة لــه تأثيــر إيجابــي علــى منــو الطفــل
خــل املبكِّــر ممكــن يف حــال مت إكتشــاف
وتطــوره .والتد ُّ
ُّ
خــر يف التطـ ُّـور يف الوقــت املناســب.
صعوبــات أو تأ ُّ
خــل املبكِّــر املبنــي علــى أســاس علمــي يعطــي نتائــج
التد ُّ
أفضــل يف العديــد مــن صعوبــات ومشــاكل النمــو.
يف بعــض األحيــان يســتغرق الوصــول إلــى التشــخيص
وقت ـا ً طويـ ًـا ،يف الوقــت أن الســنوات األولــى مــن حيــاة
الطفــل تعتبــر مفصليــة وحاســمة للتعلّــم .لذلــك ،مــن
أجــل كســب الوقــت ،يجــب البــدء بالتدخــل مباشــرة بعــد
الكشــف عــن املشــكلة بإنتظــار أن يتــم وضــع التشــخيص.

3.3إدماج األطفال الذين يعانون من
صعوبات وأولياء أمورهم في
الجمعيات المختلفة لتوفير الدعم
لهم
إبحــث عــن اآلبــاء واألمهــات الذيــن واجهــوا أو يواجهــون
وضعــا ً مشــابها ً لوضعــك وســوف جتــد منهــم الدعــم
وحتصــل علــى املعلومــات العمليــة ملســاعدتك.
4.4دعم األهل واألصدقاء
أطلــب الدعــم مــن األهــل واألصدقــاء .فهــم ميكنهــم
مســاعدتك ليــس فقــط يف إيجــاد احلــل يف املواقــف
العمليــة (رعايــة الطفــل أثنــاء غيابــك ومــا شــابه)
وميكنهــم أيضــا ً اإلســتماع إليــك وتقــدمي الدعــم وهــم
يتقبلــون وضعــك ويســاعدونك يف البحــث عــن احللــول
ّ
األفضــل .تفــادى األشــخاص املتشــائمني وذوي النظــرة
الســوداوية لألمــور ،فمعهــم ســيكون مــن الصعــب أن
يتحســن شــعورك مهمــا كانــت نواياهــم حســنة.
ّ
ٌ
ُ َ
ّ
مشاعر قد تحس بها إذا و ِلد لك طفل
يعاني من مشاكل وصعوبات

الغضب
تقبــل غضبــك كــرد فعــل طبيعــي ،ولكــن عليــك أن
عليــك ّ
تــدرك أن الغضــب مثــل الشــعور بالذنــب ،ليــس شــعوراً
مفيــداً أبــداً .يســتهلك الغضــب الكثيــر مــن الطاقــة
التــي يجــب عليــك باألســاس توجيههــا لطفلــك ولتلبيــة
إحتياجاتــه .ال ميكنــك تغييــر املاضــي ،ولكنــك قــادر علــى
التأثيــر يف مســتقبل طفلــك .كلمــا بــدأت بالعمــل معــه
مبكــراً ،كلمــا أمكنــك حتقيــق نتائــج أفضــل.

ماذا أقول لآلخرين؟
ـتاء مــن عــدم القــدرة علــى
ال تشــعر بالذنــب إذا كنــت مسـ ً
تســهيل وضــع اآلخريــن .علــى الرغــم مــن كل جهــودك،
ســيكون هنــاك دائمــا ً أنــاس قــد يعبــرون عــن إنعــدام
اإلســتقرار واألمــان لديهــم مبالحظــات وعبــارات ف ّ
ظــة
وغيــر مفهومــة ،ويقلّلــون مــن شــأن طفلــك ألنــه مختلــف
عــن غيــره ويشــعرون بعــدم اإلرتيــاح برفقتــه .ســتكون
هنــاك حلظــات مــن املمكــن أن تتعــرض أنــت وطفلــك
حتملهــم .ومهمــا رغبــت يف تغييــر
لإليــذاء بســبب عــدم ّ
هــذا العالــم فــإن ذلــك أمــر مســتحيل .وعليــك أن تتعلَّــم
الســير قُدم ـا ً إلــى األمــام وعــدم اإلكتــراث باألشــخاص
املحدوديــن الذيــن ال ميكنــك الوصــول إليهــم.
كيفية التعامل مع جميع الصعوبات
إن تنشــئة طفــل مــن ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة واإلعاقة
ميكــن أن تكــون مرهقــة جســديا ً وعاطفيــا ً وخاصــة
بالنســبة لــأم والتــي حتمــل العــبء األكبــر مــن املســؤولية
حتــى إن لــم تكــن تعمــل خــارج املنــزل.
تواجــه جميــع األمهــات صعوبــات يف تربيــة أطفالهــن
وســتحتاجي أنــت أيض ـ ًا إلــى املزيــد لتربيــة طفلــك:
اإلستراحة
اتركــي الطفــل مــع العائلــة أو مــع مر ّبيــة موثوقــة أو مــع
صديــق وإذهبــي إلــى اخلــارج لبضــع ســاعات ،إذهبــي
للركــض ،إعتنــي مبظهــرك ألن ذلــك سيشــكّل محفــزاً
نفســيا لــك .إذهبــي إلــى صالــون تصفيــف الشــعر أو
التجميــل ،إذهبــي إلــى املكتبــة وإبحثــي عــن كتــاب جيــد
للقــراءة .إذا كان لديــك طفــل آخــر ،فحاولــي قضــاء
فتــرات إســتراحاتك معــه ،كالكمــا سيســتفيد .ال تشــعري
بالذنــب بســبب هــذا وال تهملــي زوجــك .إحمــي أســرتك
وحافظــي عليهــا مــن خــال اإلســتمرار يف قضــاء الوقــت
مــع زوجــك وأطفالــك.
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التفريغ
ال تقومــي بكبــت مخاوفــك وســخطك ،حتدثــي عنهــا مــع
زوجــك ،والدتــك ،أختــك ،أفضــل صديقــة ،طبيــب ،نســاء
أخريــات يف وضــع مماثــل .كتابــة اليوميــات طريقــة أخــرى
ـجلي الصعوبــات
للتعبيــر عــن املشــاعر وإزالــة القلــق .سـ ّ
والتقـ ّـدم الــذي أحرزتــه ومــا الــذي ينبغي فعلــه .إذا نظرت
حلياتــك مكتوبــة علــى الــورق ،فقــد تســتنتجي أنهــا ليســت
غيــر محتملــة إلــى هــذا احلــد.
الحصول على المزيد من العون

والمساعدة

ال ميكنــك القيــام بــكل شــيء مبفــردك .إذا كان ال
ميكنــك الدفــع مقابــل املســاعدة يف التدبيــر املنزلــي
ورعايــة األطفــال ،فســتحتاجني إلــى اإلعتمــاد علــى
مســاعدة األصدقــاء وأفــراد العائلــة .رمبــا تشــعرين
بالذنــب وعــدم الراحــة إلســتغاللهم واإلســتفادة مــن
مســاعدتهم ومــن املعاملــة الطيبــة مــن قبلهــم ،إال أن
أولئــك الذيــن يســاعدونك قــد يجــدون متعــة كبيــرة بذلــك.
(Eisenberg,2011).

ُ
نجبة
ب.
الصحة النفسية للسيدة الم ِ
ً
حديث�ا
•الحزن بعد الوالدة
املعــروف مبــا يطلــق عليــه «البيبــي بلــوز» “،”Baby Blues
يظهــر عــادة يف األيــام األولــى بعــد الــوالدة ويســتمر لعــدة
أيــام وحتــى بضعــة أســابيع.
وغالبا ً ما يظهر على شكل فرط احلساسية العاطفية،
وزيادة الته ّيج ،وتقلّبات مفاجئة يف املزاج ،الرغبة يف البكاء
والتعاطف املفرط .عند بعض األمهات ،تكون املشاعر
مش ّوشة إلى حد كبير ،وتغيرات شديدة يف املزاج  -الشعور
بالسعادة والفرح يتحول فجأة إلى حزن.
يشــتكى عــدد كبيــر جــداّ مــن األمهــات مــن الرغبــة يف
البــكاء والشــعور بعــدم الرضــى والقلــق ومــن التقلبــات
املزاجيــة املفاجئــة خــال األســبوع األول بعــد الــوالدة.
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يرتبــط «حــزن األم» باختــال هرمونــي ،هبــوط ســريع يف
االســتروجني والبروجســترون ،ويختفــي يف الغالــب خالل
عــدة أيــام ،ومــن املمكــن أن يســتمر حتــى ســتة أســابيع
بعــد الــوالدة عنــد بعــض النســاء .إلــى جانــب االختــال
مبســتوى الهرمونــات يؤثــر التعــب واالرهــاق اجلســدي
وقلّــة النــوم (بســبب التك ّيــف مــع املولــود اجلديــد
والرضاعــة والنــوم) تأثيــراً كبيــراً علــى حالــة حــزن أو
اكتئــاب األم .علــى الرغــم مــن ســوء وشــدة احلالــة ،إال
أنهــا ال تــدوم طويــاً ومتــر بســرعة مــن تلقــاء نفســها
بفضــل اإلكثــار مــن الراحــة وتلقــي الدعــم النفســي
والعاطفــي الــذي يقدمــه النــاس املقربــون.
•إكتئ�اب ما بعد الوالدة
بعض النساء يشعرن بالوحدة واإلكتئاب بعد الوالدة.
غالبا ً ما يواجهن مشاكل تتجلى باملزاج السيئ ،السلبية،
مشاكل وإضطرابات يف النوم (إما عدم القدرة على النوم
أو احلاجة الدائمة له) ،تدنّي إحترام الذات ،وهكذا.
يصيب اإلكتئاب بعد الوالدة نحو  25باملئة من النساء
البكر و  20باملئة من النساء اللواتي ولدن سابقاً ،ويستمر
لفترة أطول حتى ستة أسابيع بعد الوالدة وقد يستمر
لعدة شهور.
التغ ّيرات الهرمونية تشكل أحد األسباب .واذا افترضنا
أن رد الفعل للتغيرات الهرمونية يختلف من امرأة إلى
يفسر جزئيا ملاذا بعض النساء ،وعلى الرغم
أخرى ،فهذا ّ
من كل التغ ّيرات الهرمونية ال تواجهن تقلبات يف املزاج.
سبب اإلكتئاب قد تكون التغيرات الهرمونية التي حتدث
نتيجة الفشل الكلوي .ويعتقد أن عوامل أخرى كثيرة وغير
الهرمونية تسبب اإلكتئاب ما بعد الوالدة.
تطور اإلكتئاب ما
ميكن أن تؤثر العوامل التالية على
ُّ
بعد الوالدة :نهاية احلمل ،والشعور بخيبة األمل ،تغيير
محور االهتمام ،اإلقامة يف املستشفى ،العودة إلى البيت،
اإلرهاق ،قلَّة النوم ،وعدم الراحة اجلسدية أو األلم،
سف على طريقة
والشعور بالعجز ،والشعور بالذنب ،والتأ ّ
احلياة القدمية ،عدم الرضا عن املظهر وقلّة الدعم.

مــرور الزمــن هــو عــاج لإلكتئــاب بعــد الــوالدة ،ولكــن
توجــد طــرق للتخفيــف منــه .ســارعي يف احلصــول علــى
مســاعدة أصحــاب اإلختصــاص ،فاملســاعدة ضرورية يف
حــال إســتمر اإلكتئــاب ملــدة تزيــد عــن أســبوعني وإذا كان
مصحوبــا (بــاألرق) بانعــدام النــوم وقلــة الشــهية وفقــدان
ً
اإلهتمــام بالــذات وباألســرة والشــعور باليــأس والعجــز
والشــعور بإنعــدام الســيطرة علــى الــذات والرغبــة يف
اإلنتحــار والرغبــة يف إختفــاء الطفــل أو التمنــي لــو أنــه
لــم يولــد ،وأفــكار أو مخــاوف أخرى مر ّوعة ،والهلوســة أو
التهيئــات ،والبــطء يف الــكالم واحلركــة .وغالبـا ً مــا يعبــر
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلكتئــاب عــن شــعورهم
بإنعــدام قيمتهــم أو الشــعور بالذنــب بــا مب ـ ّرر واقعــي.
إذا كان هنــاك إكتئــاب أم ال فهــذا يعتمــد علــى وجــود
مؤشــرات مختلفــة .يجــب أن تظهــر األعــراض األساســية
ملــدة أســبوعني علــى األقــل .يجــب أن يكون عــاج اإلكتئاب
مالئــم لشـ ّـدته وبالتشــاور مــع أخصائــي .يف البدايــة ،مــن
الضــروري إســتبعاد أمــراض أخــرى قــد تعطــي صــورة
زائفــة عــن حالــة اإلكتئــاب .هنــاك أعــراض مشــابهة
حلالــة اإلكتئــاب ميكــن أن تظهــر بســبب فقــر الــدم ،وســوء
التغذيــة ،قصــور الغــدة الدرقيــة ،وتقلّبــات املــزاج.
•عالج إكتئ�اب ما بعد الوالدة
بعــض النــاس يجــدون صعوبــة يف التحــدث عــن مشــاكلهم.
إذا لــم حتصــل األم التــي تعانــي مــن إكتئــاب بعــد الــوالدة
علــى املســاعدة ،فقــد تســوء حالتهــا ،وتــزداد العالقــات مــع
الطفــل والــزوج وأفــراد األســرة اآلخريــن ســوءاً .يجــب أن
تؤثــر العائلــة واألشــخاص املقربــن بإجتــاه طلــب املســاعدة
الطبيــة .إذا رفضــت األم العــاج فهــذا يــؤدي إلــى عواقــب
ســيئة علــى صحتهــا إضافــة إلــى تعــرض الطفــل للخطــر
أيضــاً ،كمــا وأفــراد العائلــة اآلخريــن واألطفــال األكبــر
س ـ ّناً .أحيا ًنــا تتهــم النســاء خط ـ ًأ شــريكهن أو عائلتهــن أو
أصدقائهــن بالتس ـ ّبب بالتغيــرات التــي حتــدث لهــا.
باإلضافــة إلــى التأثيــر الســلبي علــى األم والطفــل نفســه،
ميكــن أن يــؤدي اإلكتئــاب إذا لــم يتــم عالجــه إلــى مشــاكل
يف العالقــات الزوجيــة ،وأحيا ًنــا إلــى الطــاق.

يف بعــض األحيــان ،ال تعــرف األم إلــى مــن تلجــأ لطلــب
املســاعدة .ميكــن أن تتوجــه طلبــا ً للمشــورة إلــى قابلــة
قانونيــة أو طبيبــة نســائية أو ممرضــة أو طبيــب األســرة
أو مركــز الصحــة النفســية .فأطلبــي املشــورة فهنــاك حــل
ملشــكلتك.
•عالج اإلكتئ�اب لدى األمهات الحوامل
أو المرضعات
● ●توفير التثقيف والرعاية النفسية لألم (ورعاية الطفل).
● ●احلد من التوتُّر وتعزيز الدعم اإلجتماعي.
● ●تعزيز اإلنهماك يف األنشطة العائلية اليومية.
● ●التوجه إلى أحد اإلجراءات العالجية النفسية
القصيرة إ ْن ُوجدت :العالج بني األشخاص
) ، Interpersonal Therapy (IPTوالعالج املعريف
السلوكي )Cognitive Behavioral Therapy (CBT
واإلستشارات ذات التأثر السلوكي وحل املشكالت.
● ●ال تستخدمي العالجات غير املجدية (مثل حقن
الفيتامينات).
● ●املتابعة املنتظمة من قبل املختصني.
● ●تخلّصـــي مـــن أدوية االكتئـــاب ،إن أمكـــن وخاصة
خـــال األشـــهر الثالثـــة األولى مـــن احلمل.
● ●إذا لـــم تكـــن هنـــاك إســـتجابة للعـــاج النفســـي،
ممكـــن إســـتخدام بحـــذر أقـــل جرعـــة فعالـــة من
مضـــادات اإلكتئـــاب.
● ●إذا كنـــت ترضعـــن رضاعـــة طبيعيـــة ،فتجنّبـــي
األدويـــة طويلـــة املفعـــول.
● ●اإلكتئاب مشكلة شائعة جداً وميكن أن حتدث ألي
شخص.
● ●ظهور اإلكتئاب ال يعني أن الشخص ضعيف أو كسول.
● ●ال تتأثري بالتوجهات السلبية لآلخرين« :عليك أن
تكوني أقوى!».
● ●اإلكتئاب ليس حالة مرئية أو ملموسة مثل الكسر
أو اجلرح.
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● ●من اخلطأ اإلعتقاد بأن األشخاص الذين
يعانون من اإلكتئاب ميكن أن يتحكموا بسهولة
يف أعراضهم بإرادة قوية.
● ●الناس املكتئبون لديهم آراء سلبية غير واقعية
عن أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم.
● ●ميكن أن يكون وضعهم احلالي صعبا ً للغاية.
● ●ميكن لإلكتئاب أن يسبب أفكارا غير مب ّررة
من اليأس والشعور بعدم القيمة ،ومن املر ّجح
حتسن احلالة العامة.
تتحسن هذه اآلراء بعد
أن
ّ
ّ
● ●فكرة إيذاء الذات أو اإلنتحار أمر شائع .إذا الحظت
هذه األفكار ،فلن تتمكن من التعامل معها بل حتتاج
إلى إبالغ شخص موثوق به وطلب املساعدة.
● ●احلد من التوتُّر وتعزيز الدعم اإلجتماعي.
● ●إجتمع مع الناس.
● ●حتديد األنشطة اإلجتماعية التي ميكن أن متثل الدعم
النفسي واإلجتماعي (التجمعات العائلية ،والزيارات
لألصدقاء واجليران ،واألنشطة املجتمعية).
● ●تعزيز أداء أنشطة احلياة اليومية معا ً
(نصائح للتغلب على اإلكتئاب).
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نصائح لألمهات
● ●حاولي إعادة أو متابعة األنشطة التي كانت
تريحك سابقاً.
● ●حاولي اإلنتظام يف النوم.
● ●حاولي أن تزيدي من نشاطك البدني.
● ●حاولي تناول الطعام بإنتظام على الرغم من
التغييرات يف الشهية.
● ●حاولي قضاء بعض الوقت مع العائلة واألصدقاء
املوثوق بهم.
● ●حاولي املشاركة يف األنشطة اإلجتماعية قدر اإلمكان.
مالحظــة :يجــب متابعــة الشــخص املصــاب باالكتئــاب
بعــد الــوالدة حتــى تختفــي أعــراض اإلكتئــاب متامــا.
لقـــراءة المزيد قـــم بزيـــارة الروابط
ا لتا لية :

(http://www.who.int/mental_health/
_mhgap/mhGAP_intervention
)guide_02/en/
https://www.issa.nl/node/347

الفصل الثاني عشر
منهاج التدريب العملي التطبيقي

تتكون التدريبات من اجلزء النظري واجلزء العملي  /حلقات العمل

الفئة املستهدفة :املشاركني يف اجلزء النظري /آباء ،أولياء أمور.
 45دقيقة مخصصة للمحاضرات و  15دقيقة لطرح األسئلة والنقاش.
● ●يتـــم تنظيـــم اجلـــدول الزمني للمواضيع الفرعية اخلاصة بالســـنة األولـــى من حياة الطفل بحيـــث يكون بإمكان
األم إذا رغبـــت أن حتضـــر املوضـــوع الـــذي يتعامـــل مـــع املرحلـــة التنمويـــة التاليـــة مـــع األخذ باالعتبـــار وقت
الرضاعـــة اذا كانـــت مرضعة.
● ●يتم تنفيذ األنشطة العملية حتت إشراف دائم.
يمكن تنظيم الجزء العملي /حلقات العمل للوالدين فقط
● ●فقط للوالدين /أولياء األمور،
● ●للوالديـــن /أوليـــاء األمـــور واألطفـــال ،حيث يتـــدرب الوالدان مباشـــرة مـــع أطفالهم ،حتت إشـــراف متخصص،
علـــى كيفيـــة حتفيز طفلهـــم يف البيت،
● ●ألفراد األسرة اآلخرين (عدا األم واألطفال).

115

ّ
مثال على تدريب مخصص للوالدين /أولياء األمر

اليوم

1

الموضوع

نوع
التدريب

هيكل المشاركين

والدين  /أولياء أمور األطفال من املرحلة

 60دقيقة

العمرية  1-0سنة

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

تطور
مؤشرات
التطور وحتفيز ُّ
ُّ

محاضرة

والدين  /أولياء أمور األطفال من املرحلة

 60دقيقة

الطفل يف املنزل

نظرية

العمرية  2-1سنة

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

والدين  /أولياء أمور األطفال من املرحلة

 60دقيقة

العمرية  2-1سنة

( 45دقيقة  15 +دقيقة)

تطور الطفل يف املنزل
حتفيز ُّ

حلقة عمل

العالمات التحذيرية يف مجاالت

محاضرة

التطور
ُّ

نظرية

معا الوالدين /أولياء األمور واألطفال من
املرحلة العمرية  1-0سنة
2

معا الوالدين /أولياء األمور واألطفال من
املرحلة العمرية  2-1سنتني
معا الوالدان/أولياء األمور واألطفال من املرحلة
العمرية  3-2سنوات

3

4

اللعب ،األلعاب واإلهتمامات

5

اللعب

محاضرة
نظرية

جميع آباء/أولياء أمور األطفال من  3-0سنوات
جميع آباء/أولياء أمور األطفال من  3-0سنوات
والديــن /أوليــاء أمــور األطفــال مــن املرحلــة
العمريــة  1-0ســنة

حلقة عمل

والــدي /أوليــاء أمــور األطفــال مــن املرحلــة
العمريــة  2-1ســنة
والديــن /أوليــاء أمــور األطفــال مــن املرحلــة
العمريــة  2-1ســنة

116

المدة الزمني�ة

 60دقيقة
 60دقيقة
 60دقيقة
 60دقيقة
( 45دقيقة  15 +دقيقة)
 60دقيقة
( 45دقيقة  15 +دقيقة)
 60دقيقة
 60دقيقة
 60دقيقة

معــا الوالدان/أوليــاء األمــور واألطفــال مــن املرحلــة
العمريــة  1-0ســنة
6

اللعب بألعاب من صنعنا

7

إستقاللية الطفل

8

دور األب ،األخ ،األخت ،الصديق

9

دور األب ،األخ ،األخت ،الصديق

10

وضع احلدود للطفل

11

التغذية

12

الصحة

13

السالمة

14

مواجهة األزمات العاطفية

حلقة عمل

معــا الوالدان/أوليــاء األمــور واألطفــال مــن املرحلــة
العمريــة  2-1ســنة
معــا الوالدان/أوليــاء األمــور واألطفــال مــن املرحلــة
العمريــة  3-2ســنة

محاضرة

 60دقيقة
 60دقيقة
 60دقيقة

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60 3-0دقيقة

نظرية

ســنوات

محاضرة

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60 3-0دقيقة

نظرية

ســنوات
معــا أفــراد األســرة واألطفــال مــن املرحلــة العمريــة
 1-0ســنة

حلقة عمل

معــا أفــراد األســرة واألطفــال مــن املرحلــة العمريــة
 2-1ســنة
معــا أفــراد األســرة واألطفــال مــن املرحلــة العمريــة
 3-2ســنوات

محاضرة

( 45دقيقة  15 +دقيقة)
( 45دقيقة  15 +دقيقة)
 60دقيقة
 60دقيقة
 60دقيقة

جميــع آباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن املرحلــة  60دقيقة
( 45دقيقة  15 +دقيقة)

نظرية

العمريــة  3-0ســنوات

محاضرة

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60 3-0دقيقة
( 45دقيقة  15 +دقيقة)

نظرية

ســنوات

محاضرة

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60 3-0دقيقة
( 45دقيقة  15 +دقيقة)

نظرية

ســنوات

محاضرة

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن  60 3-0دقيقة

نظرية

ســنوات

محاضرة

جميــع اآلباء/أوليــاء أمــور األطفــال مــن 3-0

نظرية

ســنوات

( 45دقيقة  15 +دقيقة)
 60دقيقة
( 45دقيقة  15 +دقيقة)

• 45دقيقة مخصصة للمحاضرة و  15دقيقة لطرح األسئلة والنقاش
مالحظــة :بعــد اإلنتهــاء مــن دورة املحاضــرات النظريــة يتــم التخطيــط لتنظيــم حلقــات للتدريــب العملــي ألوليــاء األمــور علــى كيفيــة حتفيــز تطـ ُّـور الطفــل مــن خــال إجــراء مجموعــة مــن
ـب كل فئـ ٍـة مــن الفئــات العمريــة.
األنشــطة تناسـ ُ
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الموضوع:

ُّ
مســـار التطـــور منذ الـــوالدة وحىت
ّ
ســـن الثالثة مـــن العمر
ُّ
كيفية تحفيز تطور الطفل من خالل

اللعب  -مالحظات عامة عن حلقات

العمل

الوقت 45 :دقيقة  51+دقيقة لطرح األسئلة والنقاش
(مقســمة إلــى ثــاث
الفئــة العمريــة 12-3 :شــهراً
ّ
مجموعــات مــن آبــاء ،أوليــاء أمــور األطفــال الرضــع مــن
 12-9 ،9-6 ،6-3شــهراً مــن العمــر).
عــدد املشــاركني وهيكلهــم :بحــد أقصــى عشــرة كبــار مــع
أطفــال (لــكل حلقــة عمــل).
املــواد الالزمــة جلميــع املشــاركني ومراحــل حلقــة العمــل:
حصيــرة أو ســجادة (جللــوس وإســتلقاء األطفــال)،
حاســوب محمــول /حاســوب /مشــغل األقــراص املدمجــة
إلنتــاج املوســيقى.
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مجرى حلقة العمل:
● ●جميـــع البالغني يجلســـون على األرض وميســـكون
بطفلهـــم يف حضنهـــم ،يف البدايـــة ،يتـــم عـــزف
أغانـــي األطفـــال املألوفـــة ،التـــي يغنيهـــا البالغون
ويتبعونهـــا مـــع األطفـــال بحركات بســـيطة مألوفة
(مثال»:صفقـــي صفقـــي يا صغيـــرة»).
● ●إلـــى جانـــب األماكـــن املخصصـــة للجلـــوس هناك
حقيبـــة أو صنـــدوق يحتـــوي علـــى مـــواد ســـبق
إعدادهـــا حللقـــة العمـــل.
● ●بعـــد القيام بتمارين التســـخني املشـــتركة ،يشـــرح
قائـــد حلقـــة العمل كل نشـــاط على حـــدة ،ويأخذ
الوالـــدان املـــواد الالزمة لهذا النشـــاط
● ●القيام باألنشطة مع اإلشراف املستمر.
● ●يف النهايـــة يتـــم عـــزف موســـيقى بإيقـــاع أشـــد
قليـــاً ،وعلى اآلبـــاء القيام بالرقص مـــع أطفالهم
(وضعهـــم بـــن ذراعيهـــم يف وضعيـــة الوقـــوف ،أو
أرجحتهـــم يف احلضن على اإليقـــاع أثناء اجللوس
أو اإلمســـاك بهم يف وضعيـــة الوقوف بحيث ميكن
أن يقـــوم الطفـــل من ثنـــي الركبتني).
مالحظــة خاصــة :يجــب دائمـا ً التأكيــد علــى أهم َّيــة
اإللتــزام مببــادىء وشــروط الســامة.

مجموعـــة مـــن النشـــاطات للمرحلة
العمريـــة من  6-3أشـــهر
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•يستجيب للكالم والتواصل أنطق
ألنه «قد حان دوري»
نقوم بتعليم الطفل بأن التواصل عملية ذات إجتاهني يتناوب
فيها املشاركون .هذه عملية لغوية إجتماعية رئيسية.
كيفية اللعب:
من املهم أن نلعب ألعاب التواصل مع الطفل
( )6-3مثل «التناوب»  rotationخالل األنشطة أو
األلعاب اليومية .عندما تكون هناك فترة هدوء أثناء
الرضاعة أو التغيير أو اإلستحمام أو اللعب ،إنزل
إلى مستوى وجه طفلك ،حتى يتمكن من مشاهدتك
واإلستماع إليك بعناية .الوالد أو الوالدة يقومون مبتابعة
حركات الطفل واألصوات التي يصدرها ويبدأوا بتقليد
األصوات ،إذا لم يقم الطفل بإصدار صوت ،يقوم الوالد
أو الوالدة بتقليد حركته .بعد أن يقوم أحد الوالدين
بتقليد الصوت ألول مرة ،يسمح مبرور مدة من ١٠-٥
يقدم أي نوع من
ثواني ،حتى يصدر الطفل صوتا ً أو ِّ
أنواع اإلستجابة سواء بالصوت أو باحلركة.
نقوم بتكرار التقليد عدة مرات حتى نرى أن إهتمامه به
يتراجع ،عندها نقوم بتقليد آخر أو نقوم بتغيير النشاط
متاما .الهدف هو احلفاظ على التوازن يف اللعبة ،أي
أن يتناوب الطفل مع والديه على حد سواء ،وميكن لعب
هذه اللعبة مع لعبة تصدر أصواتا ،على سبيل املثال:
تطلق اللعبة صوتا ثم ننتظر حتى يصدر الطفل صوتا ثم
تقوم األم بدورها بتقليده ،ثم نضغط على زر اللعبة مرة
أخرى ونستمر بالتقليد املتبادل.
مالحظة هامة:
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حسية لألشياء« :ألعب من خالل ه ّز األشياء
● ●دراسة ّ
والتربيت عليها ووضعها يف فمي»
● ●الهدف :تعليم الطفل طرق جديدة للعب باأللعاب.
● ●املواد :العضاضات ،اللعب التي تصدر أصوات
صفير عند الضغط عليها ،اخلشخيشة ،الدوائر أو
احللقات البالستيكية
هام :يجب أن تكون اللعب آمنة

ونظيفة

كيفية اللعب:
دع طفلك يستكشف األلعاب براحته .من املهم أن تُظهر
لطفلك ما يجب فعله مع اللعبة وف ًقا لوظائها النموذجية.
مثالً أن تقوم بهزة باخلشخيشة ،أو تضرب على اجلرس
أو تضغط على لعبة من األلعاب التي تصدر صوتا ً
مرتني أو ثالثة مرات ثم تقوم بوضعها يف يد الطفل.
إذا قام الطفل بلمس اللعبة فقط أو وضعها يف فمه،
فمن املهم أن تبني له أحيانا كيف ميكنه اللعب بطريقة
جديدة .مثال ،قم بهز يد الطفل بلطف بينما ميسك
باخلشخيشة ،ثم دع الطفل يحاول مبفرده.
تنبيه هام! إفحص شروط األمان والسالمة
ينبغي الفحص والتحقق باستمرار من حالة اللعب أو
األشياء التي يلعب بها الطفل ومراقبتها .تأكد من عدم
وجود حواف حادة والقطع التي قد تنفصل عن اللعبة
واألجزاء التي يكون حجمها أصغر من  5سم ،والتي قد
تتسبب يف اإلختناق.
.)Paks,
W.S.&Gillian
(M.D.,2006
مســـاعدة في البيت .مواد الدعم للعائالت
الـــي لديها أطفال تصـــل أعمارهم إلى ثالث
ســـنوات ،شـــركة  VORTالواليات المتحدة
ا أل مر يكية ) .

يجب أن تكون األجواء أثناء اللعب مبهجة ومرحة وكل
م ّرة يقوم بها الطفل بالتقليد يجب تقدمي حافز له.
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الرأس أعلى اجلسم  -التعليق من البطن« ،ما هو التعليق من البطن؟»
الهدف:
أن يتمكن الطفل من السيطرة على رأسه على مستوى يقارب الــ  90درجة بالنسبة للظهر بينما يبقي ظهره مستقيماً.
التعليــق البطنــي هــي عبــارة يســتخدمها املختصــن بتطـ ُّـور الطفــل أحيانــا لوصــف الوضعيــة التــي يكــون الطفــل فيهــا شــبه
معلــق يف الهــواء وبطنــه إلــى األســفل .يف هــذه الوضعيــة يتمكــن األخصائيــون مــن رؤيــة مــدى متكــن الطفــل مــن رفــع رأســه.
فكرة للعب والتمرين:
ارفــع الطفــل بحيــث تقــوم بوضــع ذراعيــك وســاعديك حتــت صــدر الطفــل وبط ِّنــه ثــم ارفعــه برفــق إلــى ذراعيــك .احملــه
بحيــث يكــون بطنــه لألســفل بينمــا تســنده جيــدا بالســاعد ويــدك جاهــزة لدعــم رأس الطفــل .شــجع الطفــل علــى رفــع
رأســه مــن خــال اإلشــارة إلــى شــيء يثيــر إهتمامــه حتــى ينظــر الطفــل قليـاً فــوق مســتوى نظــره.
( .)Paks, W.S.&Gillian M.D.,2006مســـاعدة فـــي البيـــت ...مواد الدعـــم للعائالت اليت

لديها أطفال تصل أعمارهم إلى ثالث ســـنوات ،شـــركة  VORTالواليـــات المتحدة األمريكية].
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محاولة الوصول إلى األلعاب والطفل
َْ
مستلق على البطن
خالل الفترة من  6إلى  7.5أشهر يتعلم الطفل الوصول
إلى األلعاب وهو مستلقي على بطنه وكذلك احلفاظ
على توازنه باإلرتكاز على أحدى يديه فتبقى اليد الثانية
ح ّرة للّعب ،وهذا مهم أيضا من أجل احلفاظ على
التوازن أثناء الزحف.
الشرط األساسي للقيام بهذا النشاط أن يكون الطفل قد
طور القدرة على حمل ثقله على ذراعيه أثناء االستلقاء
على السرير.
● ●ما حتتاجه :ألعاب مختلفة ،الكتاب املصور
املفضل للطفل.
● ●ما الذي يجب أن تفعله :مبا أن األطفال يقضون
الكثير من الوقت يف النوم على الظهر فمن
الضروري أن تضع طفلك على بطنه قدر اإلمكان
(فقط عندما يكون مستيقظا وحتت إشراف
مستمر من شخص بالغ) .بينما الطفل مستلقٍ على
بطنه ،ضع يف متناول يده ألعابا أو أي شيء آخر
مثير لالهتمام لتشجيعه على محاولة الوصول إليه
(مبد اليد) .إجلس أمام األرضية التي يستلقي
عليها طفلك وامسك بالكرة أمام الطفل ،ولكن
ابقها مرتفعة مبا يكفي حتى يضطر ملد يده من
أجل الوصول إليها .قم بإمساك األلعاب بهذا
الشكل من الناحيتني اليمني واليسار ملمارسة
أيضا وضع
عملية نقل الوزن على كلتا يديه .ميكنك ً
كتاب الصور املفضل لدى الطفل أمامه لكي ميد
يده وينقر على الصور .يف كل مرة ميد طفلك يده
إلى اللعبة املعروضة حفزه وشجعه على مواصلة
محاوالت اإللتقاط.
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اللعب بالورق
ً
كبيــرا ويتعلمــون
فضــول
يظهــر األطفــال يف هــذا العمــر
ً
تعقيــدا لتفحــص األشــياء ،ويحبــون بشــكل
طر ًقــا أكثــر
ً
خــاص اللعــب بالــورق :يكرمشــونه ،ميزقونــه ،يرمونــه،
يلوحــون بــه ومــا إلــى ذلــك .إســمح لطفلــك باللعــب بالــورق
يف منزلــك وعندمــا تكــون يف اخلــارج  -باألكيــاس الورقيــة،
بقطعــة مــن الكرتــون وهكــذا ميكــن للطفــل أن يتر ّفــه ويتعلّــم
● ●األشـــياء التـــي حتتاجهـــا :ورق زبـــدة،ورق أبيـــض
للتغليـــف ،قطعـــة من الكيس الورقـــي البني ،قطعة
مـــن الـــورق للكتابة.
● ●مـــا عليـــك القيـــام بـــه :إجلـــس علـــى األرض يف
مواجهـــة طفلك ،أوضح له أوالً مـــا ميكن أن يفعله
بالـــورق (قـــم بكرمشـــته ،رميـــه ،متزيقـــه ،)...،ثم
أعـــط الطفـــل ورقة وقـــم أنت بتقليـــد كل ما يفعله
الطفـــل ،وصف احلـــركات واألصوات ،على ســـبيل
املثال « :أســـمع كيف يخشخش ،أنظر كيف يطير».
ينبغـــي إيـــاء اهتمـــام خـــاص للســـامة ومراقبـــة
الطفـــل دائمـــا أثنـــاء اللعـــب وعـــدم الســـماح لـــه
باللعـــب بالســـيلوفان ،الـــرول البالســـتيك ،ورق
الصحف ،واألكيـــاس البالســـتيكية ،واحلفاضات.
(يف املنـــزل)HELP 2006 ،
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دحرجة
● ●األشياء التي حتتاجها :زجاجة أو كرة.
● ●مـــا عليـــك فعله :ضـــع الطفل علـــى األرض ،وضـــع الكـــرة أو الزجاجة علـــى األرض على جانـــب الطفل ،دحرج
الكـــرة وشـــجع الطفل على القيـــام بذلك (يف البداية قومـــوا بذلك معا يداً بيد) ،ثم اطلب مـــن الطفل أن يذهب
ويجلـــب الكـــرة ،وعندمـــا يصل إلى الكرة ،شـــجعه علـــى دحرجتها ثانية .قـــم أنت بالزحف أيضـــا ودحرج الكرة،
وإستمتعوا معا)Doran, 2001( .
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•تقليد الحركات الجديدة
ضمــن هــذا النشــاط مهمــة الطفــل هــو تقليــد اإلميــاءات
اجلديــدة التــي يراهــا ،ولكنــه ال يقــوم بإســتخدامها
ضمــن نشــاطاته اليوميــة.
األشياء اليت تحتاجها:
االثــاث املوجــود مــن حولــك (إســتخدم مــا لديــك ،مثــا:
الكرســي ،الطاولــة ،األرضيــة ،)..،وجســدك وجســد الطفــل.
•ما عليك فعله:
إلعبــوا معــا لعبــة التقليــد بإســتخدام حــركات جديــدة.
إبــدأ اللعبــة بتقليــد حركــة مألوفــة مــرة أو مرتــن ثــم
إجتــه إلــى حــركات ”جديــدة» ،مثــال :يف البدايــة قومــوا
بالتربيــت علــى الطاولــة واحــد تلــو األخــر ،ويف املــرة
الثالثــة ليقــم الوالــد بالنقــر علــى الطاولــة ويراقــب يف
البدايــة إذا كان الطفــل ســيبدأ بتقليــده لوحــده فــإذا لــم
يحــدث ذلــك علــى الوالــد القيــام بتشــجيعه علــى ان يقــوم
بذلــك .قومــوا بتكــرار احلــركات املألوفــة و»اجلديــدة»
بالتنــاوب وإفــرح كثيــرا عندمــا يتعــاون الطفــل ويقلّــدك
ويشــترك يف اللعبــة بشــكل ف ّعــال.
اقتــراح لبعــض احلــركات اجلديــدة :يقــوم أحــد
الوالديــن بلــف يديــه أمامه مقلدا عمل “الطاحونة”.
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غناء األناشيد مع تقليد الحركات
ما عليك فعله:
متامــا مــن تسلســل حــركات بعــض
إذا لــم تكــن متأكـ ًـدا
ً
األغانــي الشــهيرة ،علــى ســبيل املثــال أغنيــة “عندمــا
ســعيدا “ و أغنيــة “إملعــي ،إملعــي يــا جنمتــي
تكــون
ً
الصغيــرة” ....قــم بإختــراع احلــركات وأحفظهــا
لتتذ ّكرهــا وتقلّدهــا .بالنســبة لألطفــال طريقــة التعلّــم
هــذه ممتعــة للغايــة وســيبدأون بتقليــدك مــع ســماعهم
أول أنغــام األغنيــة الشــهيرة.إختر أغنيــة ،علــى ســبيل
املثــال« :إملعــي ،إملعــي يــا جنمتــي الصغيــرة» وإبــدأ

بحــركات «اللمعــان» بحيــث تقــوم بضــم وفتــح أصابــع
اليــد بالتنــاوب ،وحــن يأتــي جــزء األغنيــة حيــث يقــال
«عاليــة» قــم برفــع يديــك وأســتأنف «اللمعــان» رافعــا ً
يديــك يف الهــواء .احلركــة التاليــة التــي عليــك تقليدهــا
هــي شــكل «املــاس» حيــث تقــوم بضــم اإلبهــام والســبابة
بينمــا يديــك يف الهــواء ،وتنهــي األغنيــة بإنــزال يديــك إلى
الوضــع الــذي كانــت عليــه يف البدايــة متابعــا «اللمعــان».
يف البدايــة ّ
بــن للطفــل كيــف يقــوم بتقليــدك مغنيــا ً
ومتابعـا ً احلــركات بيديــه ،وبعــد مرتــن مــن التكــرار علــى
هــذا القبيــل ،إجلــس مقابــل الطفــل ،غ ّنــي ،وقــم بتبيــان
وشــجعه أن يقــوم بتقليــدك مبفــرده.
احلــركات
ّ

● ●رفـــع الذراعني فـــوق الـــرأس والفرقعـــة باألصابع
بينمـــا اليديـــن يف الهواء.
● ●التربيت على الظهر.
● ●التربيت على األكتاف.
● ●«املقـــص» أحد الوالدين يقوم بتشـــبيك يديه أمامه
مقلدا املقص.
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النشاط الثالث

التقليد بإستخدام أداة
تحتاج إلى:
قماش ،ملعقة ،مشط كتاب مصور /كتاب.
•ما يجب عليك القيام به:
ينطوي هذا اجلزء من التدريب العملي على تقليد احلركات اجلديدة التي حتدث بشكل طبيعي خالل اليوم.
وبي لـــه كيف متســـح الطاولة ،بعدهـــا أطلب منه أن يحـــاول القيام بذلك بنفســـه
● ●أعـــط الطفـــل قطعـــة قماش ّ
(إذا لـــم تكـــن موجـــودة لديـــك طاولـــة صغيرة تناســـب طـــول الطفل ،فيمكنـــك القيام بنفـــس النوع مـــن التقليد
مبســـح األرضية).
● ●إستخدم ملعقة لتقليد تناول الطعام ودع الطفل «يطعمك».
● ●أعط الطفل مشطا ً ودعه يقلّدك أثناء التمشيط.
● ●يقرأ أحد الوالدين كتابا ً ومينح الطفل كتابا ً مناسبا ً أو كتابا ً مص ّوراً لتقليده يف أنشطة القراءة وتقليب الصفحات.
● ●ك ّرر هذه احلركات عدة مرات وإذا أصبحت مألوفة للطفل قم بإدراج حركات جديدة.
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مجموعة من النشاطات للمرحلة
ً
العمرية من  18-12شهرا

1

النشاط األول

2

النشاط الثاني

أتعلم األلوان واألحجام

أتعلم األلوان واألحجام

ما تحتاجه:

ما تحتاجه:

حاويــات يتــم وضعهــا يف بعضهــا البعــض ،احللقــات
امللونــة املتدرجــة يف احلجــم (يتــم تركيبهــا يف عامــود
رأســي حســب احلجــم) ،مكعبــات مــن أحجــام مختلفــة.

غرضــن يف حجمــن مختلفــن (يجــب أن يكــون الفــرق
مرئيــا بوضــوح) مالعــق ومكعبــات
بــن الكبيــر والصغيــر
ً
وجــوارب وخــوامت.

ما يجب عليك القيام به:

ما يجب فعله:

يف هــذا العمــر ،الطفــل مــا زال ال يســتطيع تســمية
األلــوان وال األحجــام ،ولكنــه يبــدأ يف التعــ ّرف علــى
األلــوان املماثلــة والعالقــة بــن الكبيــر والصغيــر.
أظهــر للطفــل العامــود الرأســي الــذي ر ّكبــت عليــه
احللقــات وقومــوا مع ـا ً يف البدايــة بإنــزال احللقــات مــن
العامــود ومــن ثــم إعادتهــا بحيــث تأتــي الكبيــرة أوال ثــم
الصغيــرة .بداي ـةً ،قومــوا بإســتخدام حلقتــن فقــط ،مــع
التأكيــد علــى أن« :هــذه احللقــة الكبيــرة!» مســتخدمني
دائمــا ً مفهومــا ً واحــداً فقــط يف هــذه احلالــة :مفهــوم
احلجــم .ثــم دع الطفــل يحــاول مبفــرده ،عندمــا ينجــح
ألول مــرة بترتيبهــا بالشــكل الصحيــح ،أدخــل حلقــة ثالثــة
يف اللعبــة مشــيراً إلــى كيفيــة ترتيــب احللقــات اآلن.
شــجع كل محاولــة ناجحــة بكلمــة مــع «برافــو» كبيــرة
وبحضــن دافــئ وقبلــة.

علــى ســبيل املثــال ،ضــع الطفــل أمــام زوج مــن األغــراض،
مثــال :ملعقتــن ،أولهمــا ملعقــة أطفــال واألخــرى ملعقــة
حســاء كبيــرة ،أظهــر للطفــل أيهمــا الكبيــرة وأيهمــا
الصغيــرة ،دعــه يتفحصهــا مبفــرده ،ثــم أطلــب منــه أن
يقــوم بإعطائــك أو باإلشــارة إلــى« ،امللعقــة الصغيــرة»
علــى ســبيل املثــال .قــم بإســتبدال األغــراض أمــام
الطفــل ،يف البدايــة أطلــب مــن فئــة واحــدة فقــط ،علــى
ســبيل املثــال :الكبيــر ،ثــم الصغيــر ،يف النهايــة قــم بخلــط
الفئــات التــي تبحــث عنهــا .ثــم اخلــط يف النهايــة الفئــة
التــي تبحــث عنهــا.
قــم بتحفيــز لفظــي مقابــل كل إجابــة صحيحــة وتابــع
اللعــب مبــرح.
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النشاط الثالث

أتعلم األلوان واألحجام
ما تحتاجه:
صندوقني باللونني األحمر واألزرق ،غرضني من املحيط باللونني األحمر واألزرق (مكعبات ،خوامت ،جوارب.)...
ما عليك القيام به:
كبدايــة ،دع الطفــل يتفحــص األشــياء التــي أمامــك (العلــب واألشــياء باللــون األحمــر واألزرق) .بعــد أن تقومــوا بفحــص
كافــة األغــراض مع ـاً ،ضــع العلبتــن إلــى جانــب بعــض ،ثــم قومــوا بتســمية اللــون واســم الغــرض ووضعــه يف العلبــة
املناســبة ،ك ـ ّرر ذلــك مــع كافــة األغــراض املوجــودة يف العلبتــن .ثــم أفــرغ االلعــاب مــن كال الصندوقــن إلــى األرض
وأطلــب مــن الطفــل أن يقــوم بفرزهــا ،إذا قــام الطفــل يف البدايــة بخلــط الفئــات ،قــم بتصحيحــه بوضعهــا بيــده ،علــى
ســبيل املثــال ،احللقــة احلمــراء يف العلبــة احلمــراء .إســتمر يف اللعــب يف جــو مــرح داعمــا كل خطــوة صحيحــة.
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مجموعة من النشاطات للمرحلة
ً
العمرية من  24-18شهرا

1

النشاط األول

2

النشاط الثاني

أتعلم أسماء الحيوانات واألصوات

أتعلم أسماء الحيوانات واألصوات

ما تحتاجه:

ما تحتاجه:

صــور أو كتــاب مصــور بــه صــور أشــهر احليوانــات (كلــب،
قطــة ،دجاجــة ،بقرة)...

● ● صـــور أو كتـــاب صور مع احليوانات األكثر شـــهرة
(كلب ،قطـــة ،دجاجة ،بقرة)

ما يجب عليك فعله:
أوالً هو عرض الكتاب املص ّور أو الصور على طفلك
بينما تسمي احليوانات املص ّورة فيها ،قوموا معا ً باملرور
على جميع الصور من مرتني إلى ثالث مرات ،وبعدها
قم بقلب صور الكلب والقطة مثال وإسأل »:أين القطة؟»
من املفترض أن ينظر الطفل بإجتاه الصورة املطلوبة
ويشير إلى احليوان .قوموا باملرور على صور جميع
احليوانات على هذا النحو من مرتني إلى ثالث مرات.

ما عليك القيام به:
بعد أن تع ّرف الطفل على جميع احليوانات املوجودة
يف الصور ،أطلب منه اآلن أن يقوم بتقليد صوت كل
حيوان على حدا ،إذا كان الطفل ال يعرف أو يخطىء يف
تبي له الصوت عدة مرات .بعد
األصوات ،فعليك أن ّ
أن تفعل ذلك مستخدما ً الصور ،حاول مرة أخرى بدون
الصور .إذا كان الطفل يستطيع تسمية جميع احليوانات
مجيبا ً على السؤال «كيف يقول...؟» اسأل يف اإلجتاه
املعاكس «ومن يقول موووو؟»
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النشاط الثالث

أتعلم أسماء الحيوانات واألصوات:
ما الذي تحتاجه:
تســجيل أغنيــة «العجــوز مكدونالــد كانــت لديــه مزرعــة» (أو بعــض األغانــي األخــرى فيهــا أصــوات احليوانــات) أو نــص
نفــس األغنيــة التــي ســتغنيها أنــت.
ما يجب عليك فعله:
أوالً ،غنــي األغنيــة مقلــداً صــوت احليوانــات ،يف كل مــرة قبــل النطــق بالصــوت إنتظــر قليـاً لتــرى مــا إذا كان الطفــل
ســينضم إليــك .قــم بعــرض صــور بعــض احليوانــات مــن األغنيــة أثنــاء الغنــاء .عنــد تكــرار األغنيــة للمــرة الثانيــة أطلــب
منــه أن يقلّــد صــوت احليوانــات مبفــرده وقــم بتحفيــز كل أداء ناجــح بســرور.

128

مجموعة من النشاطات للمرحلة
ً
العمرية من  36-24شهرا

1

النشاط األول

2

النشاط الثاني

الرسم (محاكاة الرسم)

الرسم( -محاكاة الرسم)

ما تحتاجه:

ما تحتاجه:

دفتــر للكتابــة أو أوراق مــن حجــم  A4وأقــام فلوماســتر
ســميكة أو ألــوان شــمع (مــن التــي تتــرك عالمــة علــى
الورق بسهولة) ،ويف حال أ ْن توفر لك ،ميكنك إستخدام
لوحــة الكتابــة  /املســح مــع الفلوماســتر واملمحــاة.

دفتــر للكتابــة أو أوراق مــن حجــم  A4وأقــام فلوماســتر
ســميكة أو ألــوان شــمع (مــن التــي تتــرك عالمــة علــى
الورق بسهولة) ،ويف حال أ ْن توفر لك ،ميكنك إستخدام
لوحــة الكتابــة  /املســح مــع الفلوماســتر واملمحــاة.

•ما عليك القيام به:
بــن للطفــل مــا ســيفعله معــك مــن خــال الســماح
ّ
لــه بتفحــص املــواد لوحــده ،وإختيــار اللــون والورقــة
التــي سيرســم عليهــا .يف البدايــة ،أطلــب منــه أن
يقلــد «الشــخبطة» ،أن يأخــذ ألوا ًنــا مختلفــة ويقــوم
«بالشــخبطة» بأكثــر مــا ميكــن .وعندمــا تنتهــوا ،أتركوهــا
جانبـا ً وأعطــه ورقــة جديدة عليها رســمة لشــيء معروف،
مثـاً :ســيارة ،شــمس ...هــذه املــرة مهمــة الطفــل هــي أن
يل ـ ّون الشــكل علــى الورقــة محــاوالً أن يقــوم بأقــل قــدر
ممكــن مــن تخ ّ
طــي اخلطــوط /حــدود الرســم.

ما عليك القيام به:
يف هــذا النشــاط أيضــاً ،نســتخدم املــواد نفســها يف
العمــل ،ولكــن اآلن مهمــة الطفــل تقليــد األشــكال التــي
رســمناها علــى الــورق (اخلطــوط يف جميــع االجتاهــات
والدائــرة) .أنــت أوالً ترســم خ ّ
طــا ً أفقيــا ً وتطلــب مــن
الطفــل أن يرســم نفــس مــا قمــت بــه.
إذا قــام الطفــل برســم نفــس الشــكل (يجــب أن يكــون
الشــكل قابــاً للتمييــز بوضــوح) قــم بتحفيــز هــذا
الســلوك بحمــاس وأكمــل ،وإذا لــم يقــم بتقليــد الشــكل
املوضــح بدقــة علــى الــورق ،تقــوم أنــت ممســكا ً بيــده
بعــرض كيــف يجــب أن يبــدو ذلــك .قومــوا بتقليــد جميــع
األشــكال يف ثالثــة مــرات (إذا وجــدت أن األمــر مس ـلّي
بالنســبة للطفــل إســمح لــه بــأن يقلّــده عــدة مــرات).
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النشاط الثالث

الرسم ( -محاكاة الرسم)

ما تحتاجه:
دفتــر للكتابــة أو أوراق مــن حجــم  A4وأقــام فلوماســتر ســميكة أو ألــوان شــمع (مــن التــي تتــرك عالمــة علــى الــورق
بســهولة) ،ويف حــال تو ّفــر لــك ،ميكنــك إســتخدام لوحــة الكتابة/املســح ،مــع فلوماســتر واملمحــاة.
ما يجب فعله:
تتمثــل مهمــة الطفــل يف هــذا النشــاط يف محــاكاة عالمــة اجلمــع ونســخ النمــاذج املرســومة مســبقاً .تقليــد عالمــة
الزائــد هــو عمليــة حرك َّيــة معقَّــدة للغايــة .يف البدايــة قــم بتقليــد عالمــة الزائــد بإســتخدام اإلصبــع ،وأطلــب مــن
الطفــل أن يكــ ّرر ذلــك مــن بعــدك ،إذا فشــل ،قــم مبســاعدته عــن طريــق وضــع أصابعــه يف وضــع عالمــة زائــد.
بعــد ذلــك ،حــاول تقليــد اإلشــارة علــى الورقــة ،حتلــى بالصبــر وقــم بإعطــاء الطفــل فرصــة املحاولــة لعــدة مــرات.
املــرة األولــى التــي يتمكــن فيهــا مــن تقليــد شــكل يشــبه عالمــة زائــد ،قــم بتحفيــزه كالميــا ً وبالعنــاق والقبــات.
أخيــراً ،اعـ ِ
ـط لطفلــك ورقــة عمــل التــي قمــت أنــت بالرســم علــى أحــد جوانبهــا أشــكاالً مقلَّــدة ســابقا ً (خطــوط يف كل
االجتاهــات ،دائــرة وعالمــة زائــد) وأطلــب منــه محاولــة نســخها إذا كان ذلــك ضروريـاً ،قــم بتحضيــر العديــد مــن أوراق
العمــل هــذه حتــى يتمكَّــن الطفــل مــن مواصلــة التمريــن يف حــال أن متكَّــن مــن التغلُّــب عليهــا.

130

الموضوع :اللعب واأللعاب

واإلهتمامات

برنامج حلقة العمل:
●

حلقة عمل تحت عنوان« :نصنع
األلعاب»

مالحظــات عامــة حــول حلقــات العمــل :النشــاطات
املقترحــة مت أخذهــا وتكييفهــا عنDoran, C.B., Emily :

●

)V., Terry V.,Elaine F., Erica G.L. Amy R. (2001

«التعليــم والنمــو منــذ الــوالدة وحتــى الــــ  36شــهراً،
التطـ ُّـور مــن شــهر إلــى شــهر” ،شــركة  ،VORTالواليــات
املتحــدة األمريكيــة).
مدة احللقة 60 :دقيقة

●
●
●
●

●تعريـــف املشـــاركني علـــى برنامـــج حلقـــة العمـــل
وتوزيعهـــم إلـــى ثـــاث مجموعـــات (يفضـــل توزيع
اآلبـــاء وف ًقـــا لعمـــر طفلهـــم مـــع التأكيـــد على أن
جميـــع األعمـــال ســـ ُتعرض يف نهاية ورشـــة العمل
وأن جميـــع املشـــاركني ســـيحصلون علـــى تعليمات
حـــول صناعـــة وإســـتخدام األلعاب).
●جلـــوس املشـــاركني يف مجموعـــات إلـــى الطاوالت
التـــي مت إعـــداد املـــواد واإلرشـــادات عليها.
●قراءة التعليمات لكل مجموعة
●القيام بتحضير اللعب
●تقدمي املنتجات النهائية
●توزيع التعليمات للعمل يف املنزل.

الفئة العمرية :منذ الوالدة وحتى  3سنوات (من خالل
ثالث حلقات عمل مخصصة لألعمار من ،2-1 ،1-0
 3-2سنة)
عــدد وهيــكل املشــاركني :الوالــدان (بــدون أطفــال) بحــد
أقصــى  18شــخصاً ،يف ثــاث مجموعــات تضـ ّم الواحــدة
منهــا مــا يصــل إلــى ســتة مشــاركني.
● ●هـــدف حلقـــة العمـــل (ورشـــة العمـــل) :أن يقـــوم
كل مشـــارك بعمـــل لعبة واحـــدة لطفله مـــن املواد
املتوفّـــرة مـــن حوله.
املــواد املطلوبــة :لعمــل هــذه احللقــة ينبغــي توفيــر ثالثــة
طــاوالت حجمهــا كبيــر أو حتضيــر مســاحة عمــل كبيــرة
بإســتخدام عــدد مــن الطــاوالت الصغيــرة (يتــم إعــداد
املــواد الالزمــة للعبتــن لــكل مجموعــة) و  18كرســ ّيا ً
( 6لــكل مجموعــة)ُ .ينصــح بإعــداد طقــم أو طقمــن
إضافيــن مــن املــواد لــكل لعبــة ،لكــي يتمكــن اآلبــاء يف
نهايــة األمــر مــن عمــل لعبــة إضافيــة أو لعبــة مخصصــة
لفئــة عمريــة مختلفــة .عندمــا يبــدأ إنتــاج اللعــب ،ميكــن
تشــغيل موســيقى هادئــة حتــى يكــون العمــل ممتع ـا ً قــدر
اإلمــكان.
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صنــع األلعــاب للمرحلــة العمرية
من  1-0ســنة
1.1صنع«دوالب »carousel-يعلق
فوق سرير الطفل (ينصح لعمر
الشهرين وما فوق)

مــن أجــل صنــع دوالب يعلــق فــوق ســرير طفلــك ،حتتــاج
إلــى حتضيــر املــواد التاليــة:
● ●قاعدة قوية (سميكة) ورقية أو بالستيكية (بإمكانك
قص دائرة كبيرة من الكرتون املتوفر لديك).

● ●الشريط :خيط ،خيط صوف ،حبل غسيل ،رباط
(حسب ما لديك يف املنزل).
● ●قماش لباد ،ورق مقوى ملون.
● ●مثقاب (ميكنك اإلستعانة مبفك البراغي).
● ●قلم.
● ●مقص.
● ●مسطرة  /متر (لقياس وقص الشرائط بدقة).
•لصنع «الدوالب» تحتاج إلى إتب�اع
الخطوات التالية:
● ●أثقب  6ثقوب متساوية ،على بعد  2.5سم تقريبا
من احلافة حول محيط القاعدة.
● ●أرسم  6أشكال بسيطة على قماش اللباد أو الورق
املقوى امللون (ميكنك رسم دائرة ،مربع ،مثلث،
قلب ،زهرة ،حيوان ،شجرة ،فاكهة ،إلخ) بحيث
يكون عرض كل شكل  10سم وطوله  15سم.
باملقص.
قص كل من األشكال املرسومة
ّ
● ● ّ

● ●قص ستة شرائط أخرى بطول  60سم.
● ●أربط أحد أطراف الشريط من خالل الثقب على
القاعدة ومن ثم إجمع األطراف الستة األخرى
وأعقدها معاً.
● ●علّق الدائرة على السقف فوق املكان الذي ينام فيه
طفلك.
● ●الطفل يف هذه املرحلة العمرية بإمكانه أن يرى
بشكل أفضل ويحب أن يتفحص كثيرا بعينيه.
2.2صنع «اإلسطوانات»
(لعمر الثالثة أشهر وما فوق)
•من أجل صنع «اإلسطوانات» عليك
تحضير المواد التالية:
● ●قمـــاش زاهي األلوان (قطن أو بوليســـتر أو قماش
مشابه ال ينسل)،
● ●خيـــوط صـــوف يف عـــدة ألـــوان (يفضـــل األلـــوان
الفاحتـــة)،
● ●مقص،
● ●مسطرة  /متر(للقياس والقص بدقة)،
•لصنع «اإلسطوانة» تحتاج إلى
إتب�اع الخطوات التالية:
● ●قص خيط الصوف إلى قطع متساوية حوالي  30سم.
● ●قـــص القمـــاش املختار إلـــى مثلثـــات عرضها -20
 25ســـم وطولها حوالي  40ســـم .إذا كان القماش
ســـميكا ً فيمكن أن تكون أقصـــر وإذا كان رقيقا ً قم
بقصها بحيث تكـــون أطول).

● ●أثقب ثقبا ً يف اجلزء العلوي من كل شكل من األشكال.

● ●أبرم القماش املقصوص بشدة.

● ●قص الشريط إلى  6أجزاء (بحيث حتصل على 6
أشرطة من نفس الطول حوالي  45سم).

● ●قـــم بربـــط كل نهايـــة مـــن نهايـــات قطـــع القماش
الـــذي برمته بقطعـــة من خيط الصـــوف يف عقدة
حتـــى ال يتســـنَّى فكـــه ،وقـــص األطـــراف بحيث ال
تكـــون أطول من عشـــرة ســـنتمترات.

● ●أربط أحد أطراف الشريط من خالل الفتحة
املثقوبة على القاعدة ،والطرف اآلخر م ِّرره وأربطه
من خالل الثقب على الشكل الذي قصصته
(من أجل أن تتدلى األشكال من القاعدة).
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● ●إصنع عدة لفائف/إسطونات من هذا النوع بألوان
مختلفة .يف هذا العمر ،يحاول الطفل أن ميد يده
و يلتقط لعبة ما (يتعلم إستخدام اليدين والعينني
معاً) .بينما الطفل مستلقي ضع إسطوانة أو أكثر
بالقرب منه وإجعله ميسك بها أو عندما يكون
جالسا يف حضنك ،ضع اإلسطوانة بالقرب
طفلك
ً
من يديه وشجعه ثانية إللتقاطها.
َّ
3.3صنع كتاب مصور للطفل
(لعمر الستة أشهر وما فوق)
ّ
•من أجل صنع كتاب مصور عليك
إعداد المواد التالية:
● ●كرتـــون أو ورق مقـــوى (علـــى ســـبيل املثـــال أغلفة
دفاتـــر رســـم قدمية).
● ●غراء.
● ●مثقـــاب ورق (أو مفك أو قلـــم حبر معدني  -لثقب
الكرتون).
● ●أقالم األلوان الشمع أو الفلوماستر.
● ●ورق شـــفاف ذاتـــي اللصـــق أو الغـــاف الشـــفاف
لإلســـتعمال املنزلي أو أغلفة املســـتندات الشفافة
أو شـــريط «ســـيلوتيب» الصـــق عريـــض (إذا كان
متوفـــرا ،فهـــو ليـــس ضروريـــا ولكن جلعـــل اللعبة
تـــدوم أكثر).
● ●مقص.
● ●خيط أو خيط صوف أو خيط دبارة رفيع.
● ●مجـــات قدميـــة أو كاتالوجـــات (مخصصـــة
لألطفـــال ،وألوليـــاء األمـــور ،ديكـــور الشـــقق
واحلدائـــق ،عـــن احليوانـــات ،كتيبـــات دعائية من
املتاجـــر أو الســـوبر ماركـــت).

َّ
•لصنع كتاب مصور تحتاج إلى إتب�اع
الخطوات التالية:
● ●حتديد حجم الكرتون وعدد الصفحات املؤلف منها
الكتاب املص َّور الذي تصنعه (يف البداية قم بعمل
 6-5صفحات ،ميكنك ببساطة إضافة املزيد من
الصفحات يف وقت الحق).
● ● ِإختر القصة التي تريد عمل الكتاب املص َّور عنها
أو مجموعة الصور التي ترغب يف إستعمالها.
حدد الصور التي تنوي إستعمالها من املجلة أو
● ● ِّ
بقصها (عند إختيارها تفادى الصور
الكاتالوج وق ْم ِّ
صغيرة احلجم أو التي حتتوي على الكثير من
التفاصيل ،ويفضل إختيار صورة فاكهة مثالً بحجم
 15-10سم).
● ● ألصق الصور على الكرتون أو الورق املقوى املجهز.
● ●إذا أردت أكتب قصة قصيرة تتبع الصور أو ال
تكتب شيئا ً إذا أردت يف البداية أن حتكي القصة
فقط أو وصف املوجود يف الصور.
● ●قم بوضع الورق الشفاف ذاتي اللصق حول
الصفحات التي قمت بصنعها أو غلفها بالغالف
الشفاف أو قم بوضعها يف أغلفة شفافة أو قم
بإلصاق كل صفحة بالسيلوتيب العريض (إذا
توفرت لديك هذه املواد حلماية الكتاب املص ّور).
● ●أثقب  3-2ثقوب على احلافة اليسار من الصفحات.
● ●م ّرر اخليط أو الصوف أو الدبارة من خالل الثقوب
وثبت النهايات.

القصة املص َّورة التي صنعتها بنفسك ،بالكثير من احلب،
جاهزة اآلن لإلستخدام.

يحب الطفل يف هذه املرحلة العمرية أن يجلس يف
حضنك وأن تقرأ له وتريه الصور يف الكتب املصورة.
إستمتع مع طفلك ،أوال إجلس يف وضع مريح (إجلس
على السرير ،األرضية ،الكرسي) وضع طفلك يف حضنك
وأقرأ له .إقرأ له كل يوم فإن هذا وقتكم خاص وثمني
تقضونه معا ّ.
ُينصح أن يكون وقت القراءة يف الوقت املسائي اخلاص،
وهذا سيساعد الطفل على التهدئة قبل النوم.
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4.4نصنع لعبة القارورة المتدحرجة
للطفل (لعمر السبعة أشهر
وما فوق)
•لصنع هذه اللعبة المسلية لطفلك
ستحتاج إلى المواد التالية:
● ●قارورة بالستيكية نظيفة حجم  2لتر مع الغطاء.
● ●غراء سائل.
● ●شـــريط ذاتـــي اللصق ،عريـــض (يفضـــل أن يكون
من البالســـتيك).
● ●كوبني من املاء النظيف.
● ●مل ّون غذائي أو لون من نوع آخر أو شراب ألوان.
● ●لصنـــع هـــذه اللعبة تحتـــاج إلى
إتبـــ�اع الخطـــوات التالية:
● ●إغسل القارورة والغطاء.
● ●صـــب املـــاء (كوبـــن تقريبـــا) يف القـــارورة .أضف
بضـــع قطرات مـــن املل ّون الغذائي أو الشـــراب إلى
املاء حتـــى يتل َّون.
● ●ضع الغالف حول اجلزء الداخلي من الغطاء.
● ●أغلـــق الغطاء بإحـــكام ،إمســـح الغراء إذا تســـرب
شـــيئا ً منه ودعـــه يجف.
● ●لف الشريط حول الزجاجة بقوة.
هــذه اللعبــة التــي صنعتهــا ستشــجع طفلــك علــى أن
يزحــف ليصــل إليهــا .ضــع بطانيــة أو بعــض احلصائــر
علــى األرض وأعطــي الزجاجــة للطفــل أثنــاء اجللــوس.
ضــع الزجاجــة علــى اجلانــب الــذي ميكن للطفــل أن يقوم
بدحرجتهــا .شــجع الطفــل علــى دفع الزجاجــة لتتدحرج.
ثــم اطلــب مــن الطفــل أن يذهــب إلــى الزجاجــة .عندمــا
يصــل إلــى الزجاجــة ،أخبــره أن يدحرجهــا مــرة أخــرى.
ميكنــك اللعــب بطريقــة أخــرى مــع الزجاجــة املتدحرجــة.
اجلــس علــى األرض مبواجهــة الطفــل .دحــرج الزجاجــة
بإجتــاه الطفــل .اطلــب مــن الطفــل أن يعيدهــا إليــك.
دائمــا قــم بإعطــاء الزجاجــة للطفــل عندمــا يطلبهــا.
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ـجع طفلــك يف كل مــرة يقــوم أو
مــن املهــم أن تســتمتع وتشـ ّ
يحــاول أن يقــوم مبــا تطلبــه منــه!
5.5نصنع أول «صندوق فرز» الخاص
بالطفل (لعمر الثماني�ة أشهر
و ما فوق)
•لصنع هذا الصندوق البسيط
الذي سيساعد طفلك الفضولي
لتعلم بعض األشياء عن األحجام
واالشكال ،وعن ما هو «الداخل»
و ما هو «الخارج» ،ستحتاج إلى
المواد التالية:
● ●صندوق  /علبة كرتون مع غطائها.
مقص.
● ● ّ
● ●كـــرة مطاطية أو مكعـــب (بحجم ال يســـمح للطفل
بإبتالعها).
● ●ورق ملون أو ورق زينة ،إذا أردت تزيني الصندوق.
● ●لصنع هذا الصنـــدوق عليك فعل
األتي:
● ●قـــم بإحـــداث ثقب يف أعلـــى الغطـــاء باملقص .إذا
كنـــت ستســـتخدم الكـــرة ،قم بقص دائـــرة حجمها
يســـمح مبـــرور الكـــرة مـــن خاللهـــا .إذا كنـــت
ستســـخدم املكعـــب ،قـــص مربعـــا ً حجمـــه يســـمح
مبـــرور املكعـــب مـــن خالله.
● ●إن أردت بإمكانـــك تزيـــن العلبـــة بالـــورق امللون أو
ورق الزينة.
● ●ســـاعد الطفـــل على اللعـــب بالصندوق ،ثم اشـــرح
لـــه كيف يزيل الغطاء عن الصنـــدوق وكيف يعيده.
أعطـــه فرصـــة للتـــدرب وقـــم بتشـــجيعه يف كل
محاولـــة .ثـــم ضع الغطـــاء على الصنـــدوق وأظهر
للطفـــل كيفيـــة إدخال الكـــرة أو املكعـــب من خالل
الفتحـــة املوجودة علـــى الصندوق.

أخيــراًِ ،إشــرح للطفــل كيفيــة إزالــة الغطــاء وأخــذ الكــرة أو
املكعــب مــن الصنــدوق ،ثــم أعــد الغطــاء (وقــد تعلمتــم هــذا
ســابقاً) وأعــد إدخــال الكــرة أو املكعــب.
يف البدايــة ،ســيحتاج إلــى مســاعدتك ،ولكنــه ســيتعلَّم
قريبــا ً كيــف يلعــب مبفــرده.
6.6صنع بطاقات صور الحيوانات
(لعمر التسعة أشهر وما فوق):

وهكــذا دواليــك ،يف كل أســبوع صــورة جديــدة باإلضافــة
إلــى الصــوت الــذي يصــدره هــذا احليــوان .يف البدايــة،
ســوف يســتمع الطفــل فقــط ،وعندمــا يتعــ َّرف علــى
األصــوات التــي يصدرهــا كل حيــوان ،قــم بترتيــب الصــور
علــى األرضيــة أو الطاولــة ،قــم أنــت بإصــدار الصــوت
وأطلــب مــن الطفــل أن يشــير إلــى صــورة احليــوان الــذي
يصــدر هــذا الصــوت.

•لصنع هذه الصور لطفلك ستحتاج
إلى المواد التالية:
● ●صـــور حيوانـــات مـــن شـــتى املصـــادر املتوفـــرة
(مجـــات ،جرائـــد ،الكتيبـــات،)....،
● ●الكرتون،
● ●مقص،
● ●مادة الصقة،
● ●الســـيلوفان الشـــفاف لإلســـتخدام املنزلي أو ورق
شـــفاف ذاتـــي اللصق.
•لصنع بطاقات الحيوانات عليك
القيام باآلتي:
● ●قم بقص صور احليوانات وإلصاقها على الكرتون.
● ●قـــص صـــور احليوانـــات امللصقـــة و تكـــون قـــد
حصلـــت علـــى بطاقـــات احليوانـــات.
● ●قـــم بتغليف كل بطاقة بالغالف أو الورق الشـــفاف
بحيـــث يكـــون الغـــاف أعرض مـــن البطاقـــات ثم
إثنـــي احلـــواف على ظهـــر كل بطاقة.
يســتمتع الطفــل باألصــوات التــي يســمعها ،وبفضــل
ـياء عــن احليوانــات
هــذه البطاقــات ،ميكنــك تعليمــه أشـ ً
واألصــوات التــي تصدرهــا ،وبالتالــي تطويــر مهــارة
الســمع لديــه .مــن املهــم البــدء ببــطء وبالتدريــج عــرض
بطاقــة واحــدة فقــط يف األســبوع األول وتقليــد صــوت
هــذا احليــوان .يف األســبوع التالــي قــم بإظهــار الصــورة
نفســها ،ولكــن أضــف صــورة أخــرى وصــوت جديــد.
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صنع األلعاب للمرحلة العمرية من

سنة إلى سنتي�ن

َ
َ
خرج» (لعمر
لعبة «أ ِ
دخل  /أ ِ
1.1صنع ً
 14شهرا)
•لصنع هذه اللعبة ستحتاج إلى
المواد التالية:
● ●قـــارورة ميـــاه او حليـــب أو عصيـــر فارغـــة نظيفة
بفوهة واســـعة.
● ●مالقـــط صنعـــت كقطعة واحدة (ميكن إســـتبدالها
مبشـــابك تقـــوم بقصهـــا بطـــول  4ســـم تقريبـــا
وعـــرض ال يزيـــد عن  2ســـم).
● ●ألوان سائلة غير سامة.
● ●فرشاة رسم أو فرشاة دهان (حسب الرغبة).
•لصنع هذه اللعبة ينبغي القيام
بالخطوات التالية:

ـــص من الغطاء
● ●قم بغســـل وجتفيف الزجاجة .تخلَّ ْ
حتى ال يضعـــه الطفل يف فمه.
جهـــز  6-5مالقـــط (حتقَّـــق مـــن أنّهـــا ســـليمة
● ● ِّ
وتخلَّـــص مـــن التالفـــة منهـــا وال تســـتخدمها لهذه
اللعبـــة) ســـيقوم الطفـــل بإدخالهـــا إلـــى الزجـــاج.
● ●ل ِّو ْن القارورة حســـب رغبتك (كـــن ّ
خلقا ً بالتلوين،
فاأللـــوان املبهجـــة جتـــذب األطفـــال) ،وج ِّففْهـــا
جيـــداً ،وبعـــد التأكد متاما مـــن أن الزجاجة جافة
وأن املشـــابك آمنـــة ميكنك البـــدء بلعبـــة اإلدخال
واإلســـتخراج مـــن القارورة.
● ●علِّـــم طفلـــك كيفيـــة اللعـــب بهـــذه اللعبـــة مـــن خالل
قيامـــك أنـــت أوالً بإدخـــال امللقـــط إلـــى القـــارورة
وإقلبهـــا رأســـا ً علـــى عقـــب (قـــم بر ِّجهـــا إلخـــراج
امللقـــط إذا إحتـــاج األمر) .إســـمح له بإدخـــال ملقط
إلـــى الزجاجة ،وشـــاهده كيـــف يخرجه إلـــى اخلارج
وحفِّـــزْه بالتصفيـــق والصـــوت مبـــرح وســـرور.
مالحظــة هامــة :إذا كان طفلــك يقــوم بوضــع األشــياء
يف فمــه ،ال تتركــه دون رقابــة مــع هــذه اللعــب أو ألعــاب
مشــابهة.
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2.2صنع لعبة «تركيب الصورة
األحجية» ()jigsaw puzzle
•لصنع هذه اللعبة ستحتاج إلى
المواد األتي�ة:
● ●صورة من مجلَّة بحجم  12x17سم تقريباً،
● ●كرتون،
مقص،
● ● ّ
● ●ورق الصـــق شـــفاف (للحفاظ على الصـــورة لفترة
أطول).
•لعمل هذه اللعبة ينبغي إتخاذ
الخطوات التالية:

● ●قم بقص الصورة من مجلة .من املهم إختيار صورة
تعجب طفلك؛ مثالً صورة مولود ،حيوان مفضل،
سيارة...
● ●ألصق الصورة على الكرتون .قم بقص الكرتون على
طول حافة الصورة.

● ●إذا أردت أن تدوم الصورة لفترة أطول غلفها بغالف
شفاف الصق ،بحيث يكون الغالف أعرض من الصورة
ثم إثني احلواف على ظهر الصورة.

● ●قم بقص الصورة إلى جزئني أو ثالثة أجزاء (أو أكثر
إذا كان طفلك قد تعلَّم تركيب األحجية بشكل جيد).

● ●أظهر لطفلك كيف ستبدو األحجية عند تركيب القطع
معاً ،ثم قم بتسمية ما يوجد يف الصورة ،على سبيل
قسم األجزاء وأخبر
املثال« :يف الصورة دبدوب!» ثم ّ
الطفل «هيا ،ر ّكب أنت الدبدوب!» .إذا كانت هناك
حاجة قم أنت أوالً بتركيب الصورة األحجية لعدة
مرات ،ثم أطلب من الطفل أن يقوم بفعل ذلك.
عندما يتمكن الطفل من حجم معني ،قم بعمل أحجية
مكونة من أجزاء أكثر ،مع اإلنتباه أن تظل القطع كبيرة
وصورة األحجية واضحة.

3.3صنع «لوحة األلوان»
•لصنع هذه اللعبة ستحتاج إلى
المواد األتي�ة:
● ●غطـــاء إنـــاء دائـــري (مرطبـــان) قطـــره حوالـــي 7.5
سم .
● ●قطعتني من الكرتون.
● ●ألوان أو أقالم ماركر غير سامة.
● ●مقص.
•حىت تتمكن من صنع هذه اللعبة
إتبع الخطوات التالية:
● ●أرسم ثالثة دوائر على الكرتون مستخدما الغطاء،
لتكن لون إحداها أحمر ،والثانية أزرق والثالثة
أصفر ،بهذه الطريقة قمتم بصنع لوحة األلوان.
● ●بإســـتخدام الغطـــاء قـــم برســـم ثـــاث دوائـــر بنفـــس
بقصها.
األلـــوان علـــى الكرتـــون اآلخـــر ،ثـــم قـــم ِّ
يف البدايــة قــم بتعريــف الطفــل باللعبــة ،قــم باإلشــارة
إلــى جميــع أجزاءهــا وتســمية األلــوان علــى الدوائــر،
ثــم ضــع اللــوح أمــام الطفــل ووضــح املــكان الــذي يجــب
وضــع الدائــرة فيــه (األحمــر علــى األحمــر مرســوم علــى
اللوحــة ،األزرق علــى األزرق واألصفــر علــى األصفــر).
إذا لــزم األمــر ،يجــب عليــك إظهــار اللعبــة عــدة مــرات
عــن طريــق حتديــد ألــوان الدوائــر ،ومــن ثــم إعطــاء
الطفــل دائــرة واحــدة ،وإرشــاد الطفــل للعمــل ،على ســبيل
املثــال« ،ضــع دائــرة حمــراء علــى دائــرة حمــراء!» ...بينما
يتغلــب الطفــل علــى هــذه األلــوان األساســية ،ميكنــك
تقــدمي جــداول بألــوان أخــرى.

4.4صنع «لوحة األشكال»
•لصنع لوحة األشكال نحتاج إلى
المواد األتي�ة:
● ●دائـــرة ،مربـــع ومثلث (أو مســـطرة و مقص لتتمكن
من رســـمهم مبفردك بدون إســـتخدام األشكال).
● ●قلم ألوان أو ماركر -بلون واحد فقط.
● ●مقص.
● ●كرتون  -قطعتني.
•حىت تتمكن من صنع هذه اللعبة
ينبغي إتب�اع الخطوات التالية:
● ●بإستخدام املسطرة أو القالب قم برسم دائرة ،مربع
و مثلث على قطعة الكرتون .ل ّون جميع األشكال
بلون واحد (حتى يقوم الطفل بتوفيق األشكال
املتشابهة وليس األلوان) و بهذا قد حصلت على
“لوحة األشكال”.
● ●بإستخدام املسطرة أو القالب قم برسم دائرة ،مربع
و مثلث على قطعة الكرتون الثانية .لونها بنفس
اللون كما يف اللوحة السابقة .من ثم قم بقصها.
بي للطفل كيف يقوم بوضع كل شكل مت قصه على
● ● ّ
الشكل املالئم له على اللوحة ،بحيث تأتي الدائرة
على الدائرة ،املربع فوق املربع ،واملثلث على املثلث.
اترك الطفل يف يحاول ،وقم بالثناء عليه ملحاولته،
ورمبا تضطر ملساعدته عدة مرات.
عندمــا يتعلــم الطفــل هــذه األشــكال بإمكانــك صنــع
لوحــة بهــا أشــكال مختلفــة.
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5.5صنع لعبة الهاتف

6.6صنع كتاب «أنظر وألمس»

•لصنع هذه اللعبة تحتاج إلى المواد
اآلتي�ة:
● ●علبة عصير أو حليب فارغة.
● ●لفافتني من ورق التواليت.
● ●خيط أو خيط من الصوف (طول  45سم تقريبا).
● ●مثقاب للورق.
● ●ورق ذاتي اللصق (إذا أردت أن تغلف به العلبة).
● ●قلم ماركر ثابت األلوان ،قلم ألوان أو فلوماستر.
● ●غراء.
● ●قطعة ورق مقوى.

•لنصنع هذه اللعبة نحتاج إلى المواد
التالية:
● ●أشـــكال احليوانات أو صـــور احليوانـــات  -أرنب.
حمل ،قـــط ،دب.
● ●ورق مقوى.
● ●أقالم ألوان أو فلوماستر.
● ●مقص.
● ●غراء.
● ●مثقاب.
● ●خيط صوف.
● ●قصاصـــات مـــن املنســـوجات التـــي ســـيتم لصقها
علـــى صور احليوانـــات (ميكنك شـــرائها يف متجر
األقمشـــة أو ميكـــن إســـتخدام األقمشـــة القدمية
مـــن املنـــزل  -فـــرو (أبيـــض أو بنـــي أو أســـود) -
لألرنـــب ،قماش املوهير (تيري) (أبيض أو أســـود)
 للحمـــل ،قمـــاش لبـــاد أو نســـيج مماثـــل (باللونالـــوردي) للقـــط ،مخمل (بنـــي أو أســـود)  -للدب.

•لصنع هذه اللعبة ينبغي عليك إتب�اع
الخطوات التالية:
● ●قم بغسل وتنشيف جوف علبة احلليب أو العصير.
● ●إذا رغبت غلف العلبة بالورق الالصق.
● ●قص دائرة يف اجلزء اجلانبي من العلبة يكفي
إلدخال لفافة ورق التوليت إليها ،مبثقاب الورق قم
بعمل ثقب على بعد  2.5سم أسفلها.
● ●قم بربط أحد أطراف اخليط بالعلبة ومرر اخليط
من خالل الثقبني األكبر واألصغر .قم بعمل عقدة.
● ●أثقب ثقبا على لفافة ورق التواليت وقم بربط
الطرف الثاني من اخليط باللفافة .قم بعمل عقدة.
اللفافة متثل سماعة الهاتف التي توضع على األذن.
● ●بقلم فلوماستر ثابت األلوان قم برسم قرص
الهاتف على اجلزء األمامي أو ميكنك صنعه على
ورق الزبدة وإلصاقه.
سيشجع هذا النوع من األلعاب طفلك على
● ●
ّ
التحدث .إذا قمت بعمل هاتفني ،يستطيع طفلك
جدا
التحدث إليك أو إلى شخص آخر .من املمتع ً
إستخدام سماعة الهاتف والتحدث من خاللها.
شجع طفلك على التحدث وممارسة التحية وطرح
ّ
األسئلة البسيطة واإلجابة عليها.

● ●لصنـــع هـــذه اللعبـــة ينبغي
إتبـــ�اع الخطـــوات التالية:
● ●قم بقص صور احليوانات.
● ●ألصق لألرنب ذيال صغيرا دائريا يشبه رقاقة الثلج.
● ●ألصـــق على احلمـــل قطعة قماش موهيـــر (تيري)
بيضاوية الشكل.
● ●ألصـــق قمـــاش اللبـــاد الـــوردي علـــى شـــكل مثلث
علـــى أذنـــي القط.
● ●حســـب الضـــرورة قـــم بتلويـــن باقي أجزاء جســـم
احليوانات.
● ●قم بإلصاق كل حيوان ورقة من الورق املقوى.
● ●خـــد ورقـــة مـــن الـــورق املقـــوى لغـــاف الكتـــاب.
علـــى الورقـــة األماميـــة أكتـــب عنوانا ،مثـــال« :كتاب
احليوانـــات اخلـــاص بـــي».
● ●أثقـــب ثقبـــن أو ثالثـــة علـــى اجلانـــب األميـــن أو
األيســـر مـــن كل صفحـــة.
● ●قم بتثبيت اجلوانب بخيط الصوف.
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هــذا الكتــاب ممتــع للغايــة ألن الطفــل ال ينظــر فقــط
إلــى الصــور بــل ميكــن أن يشــعر أنــه يلمســها .هــذا كتــاب
خــاص ألنــه باإلضافــة إلــى إمكانيــة تصفحــه وتســمية
احليوانــات والتحــدث عنــه ،ســيتمكن الطفــل مــن تفحص
املــواد املختلفــة عــن طريــق اللمــس.
صنع األلعاب للمرحلة العمرية من

سنتي�ن إلى ثالث سنوات
1.1صنع لعبة السيارة

•لصنع هذه اللعبة نحتاج إلى المواد
التالية
● ●صندوق كرتوني كبير نظيف (كبير بحيث يتمكن
الطفل من دخوله واخلروج منه دون مساعدتك).
● ●شريط الصق ،عريض (إذا كنت تريد تثبيت الزاوية).
● ●ورق مقوى (أو  3-2طبقة من الورق الرقيق).
● ●مسمار كبير لتقوم بتثبيت الدائرة الورقية
بالصندوق.
ميكنك العثور على صندوق لهذا النشاط يف أي مكان ،يف
متجر املواد الغذائية ،ولعب األطفال ،واللوازم املكتبية.
من املهم أن يكون جميالً وكبيراً ،وأ ْن ال توجد أي دبابيس
معدنية حادة لضمان سالمة األطفال عند اللعب.
•لصنع السيارة ينبغي إتب�اع الخطوات
التالية
● ●قم بإزالة جميع الدبابيس من الصندوق ،إ ْن ُوجدت.
● ●غلف زوايا الصندوق (بالفويل أو ورق آخر جلعله
يبدو جميالً).
● ●إصنع عجلة قيادة السيارة عن طريق ربط الدائرة
الورقية باملسمار إلى الصندوق .غ ّ
طي احلواف
احلادة للمسامير من الداخل بشريط سميك.

2.2صنع «موقد طبخ» لألطفال
•حىت نصنع هذا «الموقد» سنحتاج
إلى المواد التالية:

● ●صندوق كرتوني ثقيل ونظيف.

● ●ورق الصق (إذا أردت تغليف العلبة).
● ●ماركـــر لرســـم الشـــعالت وأزرار التحكـــم (أو ورق
الصـــق ،مقص وغـــراء).
● ●شريط الصق عريض (إذا احتجت إللصاق زوايا
الصندوق).
● ●مقـــص حـــاد ( إذا أردت قـــص بـــاب الفـــرن الذي
ميكـــن فتحـــه وإغالقه).
•إذا أردت صنع هذه اللعبة ينبغي
إتب�اع الخطوات التالية
● ●قـــم بإزالـــة جميـــع الدبابيس مـــن الصنـــدوق ،من
أجل الســـامة.
● ●غلـف الصنـدوق بالغلاف ذاتـي اللصـق إن أردت
جتميلـه.
● ●قـــم برســـم الشـــعالت وأزرار التحكـــم علـــى املوقد
باملاركـــر .بإمكانك رســـمها على الكرتـــون ،تلوينها،
قصهـــا و إلصاقها.
● ●أرســـم باب الفرن ،إذا أردت أن تكون هناك إمكانية
لفتحـــه ،قم بقصه مـــن ثالثة جوانـــب ،حتى يصبح
هذا ممكناً.
يحــب كلّ مــن األوالد والبنــات لعبــة الطهــي ممــا يدفعهــم
ليتعلمــوا كيفيــة تقليــد الكبــار .أري الطفــل املوقــد الــذي
صنعتــه .جــد وعــاء صغيــر وملعقــة مــن املطبــخ ،أو قــم
بشــراء طقــم الطبــخ لألطفــال .أطلــب مــن الطفــل ان يقــوم
«بطهــي» شــيء علــى املوقــد .إذا كان ممكنــا ً فتــح بــاب
الفــرن ،قــم بإحضــار صنيــة صغيــرة أو قالــب حلــوى ،بحيــث
يتمكــن مــن «شــواء» األطبــاق املختلفــة يف الفــرن أيضــا.

● ●أري الطفل السيارة التي صنعتها .أدعوه للّعب
مقلداً السواقة احلقيقية.
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سيســتمتع طفلــك بالتأكيــد باللعــب بــأدوات املطبــخ.
ميكنــك العثــور علــى صنــدوق آخــر لقلبــه رأســا ً علــى
عقــب ومــن ثــم عمــل طاولــة مطبــخ .إذا أمكــن أحصــل
علــى بعــض املــواد الغذائيــة البالســتيكية .ميكنــك العثــور
علــى هــذا يف جميــع املتاجــر التــي تبيــع األلعــاب .ميكــن
أيضــا تصنيــع منــاذج الطعــام مــن الســتايروفوم أو الطــن
ً
أو العجــن أو البالســتيلني.
ً
3.3نصنع أزواجا من الصور الكبيرة
والصغيرة

•لعمل هذه األزواج ستحتاج إلى
المواد التالية

● ●بطاقـــات كرتونيـــة فاضية (غير مســـطرة)  -حجم
 8x12ســـم أو  12x20سم.
● ●قلم ماركر أو ألوان.
● ●مسطرة.
● ●أغطية مرطبانات أو أشـــكال دائرية أخرى لرســـم
الدوائر.
● ●علبة حلفظ البطاقات.
4.4لصنعها ينبغي إتب�اع الخطوات
األتي�ة
● ●إعمـــل قائمـــة بالصور التـــي تريد رســـمها .إعمل
منوذجـــن لـــكل صـــورة ،أحدهمـــا كبيـــر واآلخـــر
صغير .
بعض األمثلة
● ●دائرة كبيرة /دائرة صغيرة.
● ●مثلث كبير /مثلث صغيرة.
● ●شجرة كبيرة /شجرة صغيرة.
● ●زهرة كبيرة /زهرة صغيرة.
● ●بيت كبير /بيت صغير .
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أرسم الصور على البطاقات الكرتوني�ة.
إعــرض الصــور علــى الطفــل .قــم بفرزهــا علــى الطاولــة
أو علــى األرضيــة بحيــث ميكنــك رؤيــة جميــع الصــور
مــرة واحــدة .إفصــل الصــور الكبيــرة علــى جانــب،
وجميــع الصــور الصغيــرة إلــى اجلانــب األخــر .يف
البدايــة خــذ صــورة واحــدة كبيــرة .صــف للطفــل مــاذا
يوجــد يف الصــورة( .علــى ســبيل املثــال« :هــذه دائــرة
كبيــرة») .قــم بالعثــور علــى الصــورة التــي تناســبها
(تشــبهها) ولكــن أن تكــون صغيــرة( .علــى ســبيل املثــال:
«هــذه دائــرة صغيــرة .)».ضــع الصــورة الكبيــرة بجــوار
الصــورة الصغيــرة .أعمــل أزواجــا مــن الصــور الكبيــرة
مــع الصغيــرة .وقــم بوصــف كل صــورة للطفــل واحــدة تلــو
األخــرى .مبســاعدة هــذه البطاقــات.
ســوف يتعلّــم الطفــل مــاذا يعنــي املصطلــح «الصغيــر» و
«الكبيــر» ،ولكــن ميكنــك توســيع اللعبــة مــن خــال عمــل
بطاقــات متثِّــل املصطلحــات األخــرى التــي ميكــن أن
يوفقهــا الطفــل وفق ـا ً ملعاييــر مختلفــة.
5.5نصنع «صندوق بريد»
•لعمل هذه األزواج ستحتاج إلى المواد
التالية
● ●صندوق أحذية من الكرتون مع غطائه.
● ●مقص.
● ●ورق الصـــق أو ورق زينـــة زاهي األلـــوان (إذا أردت
تغليـــف الصندوق).
● ●أقالم ألوان فلوماستر.
•من أجل صنع صندوق البريد نحتاج
إلى إتب�اع الخطوات التالية
● ●قـــم بتغليـــف الصنـــدوق وغطائـــه ،كل علـــى حـــدا
بحيـــث تتمكـــن مـــن نزعه.

ً
الفكرة الثاني�ة :بدال من تغليف الصندوق

قم بتزيين�ه بأقالم الفلوماستر.

● ●قـــم بقـــص فتحـــة طويـــل وضيقـــة علـــى الغطـــاء.
ينبغـــي أن يكـــون طـــول الفتحـــة  15ســـم تقريبا و
 2.5ســـم عـــرض.
● ●أكتـــب أســـم الطفـــل علـــى الصنـــدوق وعبـــارة
“صنـــدوق للبريـــد”.
تلقــي رســالة أمــر لطيــف .ميكــن أن يكــون ممتعــا جــداً
لطفلــك .بعــد عمــل صنــدوق بريــد ،ميكنــك أنــت وبقيــة
أفــراد عائلتــك ،والضيــوف الذيــن يأتــون إليكــم ،إدخــال
برقيــات ،رســائل أو صــور أو بطاقــات التهنئــة .أعــط
الصنــدوق للطفــل .قبــل ذلــك ،أكتــب رســالة قصيــرة
لطيفــة إليــه وقــم بوضعهــا يف صنــدوق البريــد .أخبــر
طفلــك بفتــح الغطــاء واخــراج الرســالة .قــم بقــراءة
الرســالة بصــوت عــال .أخبــر طفلك أن هذا هو صندوقه
اخلــاص .كل يــوم قــم بإدخــال شــيء إلى الصنــدوق .ضعه
يف املــكان الــذي ميكنــك أن تــراه فيــه أنــت وطفلــك.

ً
6.6نصنع «صورا مع رباط األحذية»
•ستحتاج إلى المواد اآلتي�ة:
● ●الكرتون.
● ●مقص.
● ●صور من املجالت.
● ●غراء.
● ●غالف ذاتي اللصق شفاف.
● ●ألوان فلوماستر.
● ●رباط لألحذية.
● ●لصنع «الصور مع األربطة» يجب
إتب�اع التعليمات التالية
● ●جد يف املجالت الصور التي تعتقد أنها ستنال
إعجاب الطفل.
● ●قم بقصها وإلصاقها على الكرتون.
● ●قم بالقص على حواف الصور.

هذه بعض األفكار

● ●قم بتغليفها بالغالف ذاتي اللصق الشفاف.

● ●قصائد

● ●إستخدم املثقاب لعمل الثقوب على حواف الصور.
املسافة بني الثقوب يجب أن تكون من  2.5إلى  5سم.

● ●رسائل قصيرة
● ●صور قمت برسمها أو قصها من املجالت
● ●بطاقات تهنة مبناسبة عيد امليالد أو مناسبات أخرى

● ●إذا كنت ال ترغب بإلصاق الصور على الكرتون
ميكنك رسمها بالفلوماستر.

● ●رسائل قصيرة ،كتب فيها“ :أحبك”“ ،أشكرك ألنك
تساعدني”“ ،لقد قمت بهذا بشكل ممتاز” و دواليك.

الفكرة الثاني�ة هي أن تقص أشكال بسيطة

أخــذ ووضــع البريــد إلــى علبــة البريد ســيلقى استحســان
طفلــك .اطلــب مــن أفــراد األســرة اآلخريــن أو األصدقــاء
وضــع الرســائل يف البريــد .ليكــن هــذا البريــد الســعيد
مصــدرا لســعادة الطفــل.

والمثلثات.

من الكرتون مثل المربعات الكبيرة ،الدوائر

● ●قم بعمل عقدة كبيرة احلجم على أحد أطراف الرباط.
ميكنــك عمــل صــور لطفلــك محاطــة بأربطــة .هــذه
الصــور لهــا ثقــوب علــى احلــواف التــي مــن خاللهــا
ميكنــك متريــر أربطــة األحذيــة .بهــذه الطريقــة املمتعــة
يطــور األطفــال احلركــة الدقيقــة وعــادة مــا يســتمتعون
خــال هــذا النشــاط.
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 7.7نماذج من العيدان
•لصنع هذه األزواج من العيدان
ستحتاجون إلى المواد التالية:
● ● 12عـــوداً بنفس احلجم والشـــكل (عيـــدان البوظة
أو املصاصة).
● ● 3أقالم ألوان (األحمر ،األصفر واالزرق).
● ●ورقتني من الورق األبيض.
•لصنع نماذج العيدان ينبغي إتب�اع
الخطوات التالية
● ●ل ِّون أربعة عيدان باللون األحمر .ل ِّون كال اجلانبني.
● ●ل ِّون أربعة عيدان باللون األصفر .ل ِّون كال اجلانبني.
● ●ل ِّون أربعة عيدان باللون األزرق .ل ِّون كال اجلانبني.
ســوف يســاعد اللعــب بالعيــدان املل َّونــة طفلــك علــى
البحــث بعنايــة عــن «األمنــاط» .هــذا جــزء مهم مــن عملية
التعلُّــم التــي تســاعده يف هــذا العمــر اآلن ،وبعــد ذلــك يف
مهمــة لتعلُّــم األلــوان والعـ ّـد.
املدرســة .هــذه املهــارة َّ
ب اللعبة علـــى األرض أو على الطاولة .قســـم
● ●إلعـــ ْ
العيـــدان إلى مجموعتني .ســـيكون لـــكل مجموعة
 2أحمـــر 2 ،أصفـــر و  2أزرق .اآلن إلعـــب اللعبـــة.
ســـوف تســـاعد هـــذه اللعبـــة الطفـــل علـــى تعلّـــم
مالحظـــة األمنـــاط وتوفيقها.
● ●بعـــد أن قســـمت العيـــدان املل ّونة إلـــى مجموعتني.
أعـــط الطفـــل مجموعـــة مـــن العيـــدان
( 2أحمـــر 2 ،أصفـــر و  2أزرق) وإحتفـــظ
أنـــت باملجموعـــة األخـــرى مـــن العيـــدان
( 2أحمـــر 2 ،أصفـــر و  2أزرق) ،أعطـــه ورقـــة
وإحتفظ أنـــت بالورقة األخرى .ضع عـــوداً واحداً
علـــى الورقـــة وأطلب منـــه وضع نفـــس العود على
الورقـــة اخلاصـــة بك.
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ميكنــك أن تقــول لــه« :ضــع العــود األزرق .هــل ميكنــك
وضــع العــود األزرق علــى الــورق؟» عندمــا يتمكــن مــن
العثــور بســهولة علــى الــزوج املطابــق ،ميكنــك تغييــر
اللعبــة وإدراج اثنــن مــن العيــدان األخــرى.
ضــع إثنــن مــن العيــدان علــى الورقــة .أطلــب مــن الطفــل
أن يفعــل نفــس الشــيء .ميكنــك أن تقــول لــه« :أضــع عوداً
أحمــراً وعــوداً أصفــراً .هــل ميكنــك وضــع عــوداً حمــراء
أيضــا عمــل مجموعــات
وصفــراء علــى الورقــة؟ «ميكنــك ً
ألــوان أخــرى مــن عوديــن يحتــاج طفلــك إلــى تكرارهــا.
عندمــا ميكنــه أن يكــ ّرر منطــا ً مــن عوديــن ،ميكنــك
اإلنتقــال إلــى جتربــة ثالثــة عيــدان.
● ●مع منو الطفل ،ميكنك عمل مجموعات
من  4و  5و  6عيدان .ال تنسى أن تطلب من
طفلك أن يقوم بعمل املجموعة التي حتتاج أنت
إلى تكرارها.

الموضــوع :اللعــب ،االلعــاب
واإلهتمامــات
حلقة عمل تحت عنوان« :اللعب

باأللعاب المصنوعة»  -مالحظات

عامة حول حلقات العمل:
● ●(النشـــاطات املقترحـــة مت أخذهـــا وتكييفهـــا عن:

Doran, C.B., Emily V., Terry V.,Elaine F., Erica
)G.L. Amy R. (2001

●
●
●
●

● «التعليـــم والنمو منذ الوالدة وحتى الــ  36شـــهراً،
التطـــور مـــن شـــهر إلـــى شـــهر» ،شـــركة ،VORT
ُّ
الواليـــات املتحـــدة األمريكية.
●مدة احللقة 60 :دقيقة
●الفئـــة العمريـــة :منـــذ الـــوالدة وحتـــى  3ســـنوات
(من خالل ثالث حلقـــات عمل مخصصة لألعمار
من  3-2 ،2-1 ،1-0سنة)
●عـــدد وهيكل املشـــاركني :الوالـــدان /أولياء األمور
مـــع األطفال ،بحـــد أقصى  8أطفـــال يف احللقة.

● ●هـــدف حلقـــة العمـــل (ورشـــة العمل) :إســـتخدام
تطـــور
األلعـــاب املعمولـــة ســـابقا ً بغـــرض حتفيـــز
ُّ
ا لطفل .
•المواد المستخدمة:
حللقــة العمــل هــذه نحتــاج إلــى حصيــرة مــن أجــل اللعــب
علــى االرض ،طــاوالت وكراســي مناســبة (حســب الفئــة
العمريــة لألطفــال).

•برنامج حلقة العمل:
● ●جميـــع البالغني يجلســـون على األرض وميســـكون
بطفلهـــم يف حضنهـــم ،يف البداية ،يتم عزف أغاني
األطفال املألوفة،
● ●التـــي يغنيهـــا البالغـــون ويتبعونهـــا مـــع األطفـــال
بحـــركات بســـيطة مألوفـــة (مثال«:صفقي صفقي
يا صغيـــرة»).
● ●إلـــى جانـــب األماكـــن املخصصـــة للجلـــوس هناك
حقيبـــة أو صنـــدوق يحتـــوي علـــى مـــواد ســـبق
إعدادهـــا حللقـــة العمـــل.
● ●بعـــد القيام بتمارين التســـخني املشـــتركة ،يشـــرح
قائـــد حلقـــة العمل كل نشـــاط على حـــدة ،ويأخذ
الوالـــدان املـــواد الالزمة لهذا النشـــاط
● ●القيام باألنشطة مع اإلشراف املستمر.
● ●يف نهايـــة يتـــم عـــزف موســـيقى إيقاعهـــا أشـــد
قليـــاً ،وعلـــى اآلبـــاء القيـــام مبهمـــة الرقـــص مع
طفلهـــم (وضعه بني ذراعيهـــم يف وضعية الوقوف،
أو أرجحتـــه على اإليقاع أثناء جلوســـه يف احلضن
أو اإلمســـاك بـــه يف وضعية الوقـــوف بحيث ميكن
أن يقـــوم الطفل بالقفـــز بالركبتني).
مالحظــة خاصــة :قــم دائم ـ ًا بالتنبيــه إلــى أهميــة إتبــاع
إجــراءات الســامة.
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نلعب باأللعاب المصنوعة للمرحلة

العمرية من  1-0سنة

1

النشاط األول

ّ
•نلعب بالقصة المصورة
(لعمر  6أشهر)
القصة املص َّورة التي قمت بصنعها مبفردك ممزوجة
بالكثير من احلب ،جاهزة لإلستخدام اآلن .يحب الطفل
يف هذه املرحلة العمرية أن يجلس يف حضنك وأن تقرأ
له وتريه الصور يف الكتب املص ّورة .إستمتع مع طفلك،
أوال إجلس يف وضع مريح (إجلس على السرير ،األرضية،
الكرسي) وضع طفلك يف حضنك وأقرأ له .إقرأ له كل
يوم فإن هذا وقتكم اخلاص معاً.
ينصح أن يكون وقت القراءة يف وقتكم املسائي اخلاص،
وهذا سيساعد الطفل على التهدئة قبل النوم.

2

النشاط الثاني

•لنلعب بالقارورة المتدحرجة (للفئة
العمرية من  7أشهر فما فوق)

ـجع طفلــك علــى أن يزحــف
هــذه اللعبــة التــي صنعتهــا ستشـ ِّ
ويصــل إليهــا .ضــع بطانيــة أو حصيــرة علــى األرض وأعـ ِ
ـط
الزجاجــة للطفــل أثنــاء اجللــوس .ضــع الزجاجــة علــى
اجلانــب الــذي ميكــن للطفــل أن يقــوم بدحرجتهــا .شــجعه
علــى دفعهــا لتتدحــرج وثــم أطلــب منــه أن يذهــب إليهــا
وعندمــا يصــل إليهــا ،أطلــب منــه أن يدحرجهــا مــرة أخــرى.
ميكنــك اللعــب بطريقــة أخــرى مــع الزجاجــة املتدحرجــة.
إجلــس علــى األرض مقابــل الطفــل .دحــرج الزجاجــة
بإجتاهــه وأطلــب منــه أن يعيدهــا إليــك .دائمــا قــم
بإعطــاء الزجاجــة للطفــل عندمــا يطلبهــا.
مــن املهــم أن تســتمتع وتشــجع طفلــك يف كل مــرة يقــوم
فيهــا أو يحــاول القيــام مبــا تطلبــه منــه.
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3

النشاط الثالث

•نلعب بصور الحيوانات (للفئة
العمرية من  9أشهر وما فوق)
يســتمتع طفلــك باألصــوات التــي يســمعها ،وبفضــل
ـياء عــن احليوانــات
هــذه البطاقــات ،ميكنــك تعليمــه أشـ ً
واألصــوات التــي تُصدرهــا ،وبالتالــي تطوير مهارة الســمع
لديــه .مــن املهــم البــدء ببــطء وعــرض بطاقــة واحــدة
فقــط يف األســبوع األول وتقليــد صــوت هــذا احليــوان.
يف األســبوع التالــي قــم بإظهــار الصــورة نفســها ،ولكــن
أضــف صــورة أخــرى وصــوت جديــد .وهكــذا دواليــك ،يف
كل أســبوع صــورة جديــدة باإلضافــة إلــى الصــوت الــذي
يصــدره هــذا احليــوان .يف البدايــة ،ســوف يســتمع الطفــل
فقــط .عندمــا يتعــ َّرف الطفــل علــى األصــوات التــي
يصدرهــا كل حيــوان ،قــم بترتيــب الصــور علــى األرضيــة
أو الطاولــة ،قــم أنــت بإصــدار الصــوت و َدعْ الطفــل يشــير
إلــى صــورة احليــوان الــذي يصــدر هــذا الصــوت.

نلعب باأللعاب المصنوعة للمرحلة

العمرية من  2-1سنة

1

النشاط األول

َ
َ
خرج»
•نلعب بلعبة «أ ِ
دخل  /أ ً ِ
(الفئة العمرية  14شهرا)
علّــم طفلــك كيفيــة اللعــب بهــذه اللعبــة مــن خــال قيامــك
أنــت أوالً بإدخــال امللقــط إلــى القــارورة وقلبهــا رأســا ً
علــى عقــب (قــم بر ّجهــا إلخــراج امللقــط إذا إحتــاج
األمــر) .إســمح للطفــل بإدخــال ملقــط إلــى الزجاجــة،
وشــاهده كيــف يخرجــه إلــى اخلــارج وحفــزه بالتصفيــق
والصــوت والــكالم مبــرح.
هــام :إذا كان طفلــك يقــوم بوضــع األشــياء يف فمــه،
ال تتركه دون رقابة مع هذه اللعب أو ألعاب مشابهة.

2

النشاط الثاني

3

النشاط الثالث

•نلعب «بلوحة األلوان»
يف البدايــة قــم بتعريــف الطفــل باللعبــة ،قــم باإلشــارة
إلــى جميــع أجزاءهــا وتســمية األلــوان علــى الدوائــر،
ثــم ضــع اللــوح أمــام الطفــل ووضــح املــكان الــذي يجــب
وضــع الدائــرة فيــه (أحمــر علــى أحمــر مرســوم علــى
اللوحــة ،أزرق علــى األزرق واألصفــر علــى األصفــر)
إذا لــزم األمــر ،يجــب عليــك متثيــل اللعبــة عــدة مرات عن
طريــق حتديــد ألــوان الدوائــر ،ومــن ثــم إعطــاء الطفــل
دائــرة واحــدة ،وإرشــاده للعمــل ،علــى ســبيل املثــال« ،ضــع
دائــرة حمــراء علــى دائــرة حمــراء!» ...بينمــا يتغلَّــب
الطفــل علــى هــذه األلــوان األساســية ،ميكنــك تقــدمي
جــداول بألــوان أخــرى.

•نلعب بلعبة «تركيب األحجية»

بَـ ّ ْ
ـن لطفلــك كيــف ســتبدو األحجيــة عنــد جتميــع القطــع
معـاً ،ثــم قــم بتســمية مــا يوجــد يف الصــورة ،علــى ســبيل
قســم األجــزاء وأخبــر
املثــال« ،يف الصــورة دبــدوب!» ثــم ِّ
الطفــل «هيــا ،ركــب أنــت الدبــدوب!» .إذا كانــت هنــاك
حاجــة قُــ ْم أنــت أوالً بتجميــع األحجيــة لعــدة مــرات،
ثــم أطلــب مــن الطفــل أن يقــوم بفعــل ذلــك .عندمــا
يتمكــن مــن حجــم معــن ،قــم بعمــل أحجيــة مكونــة مــن
أجــزاء أكثــر ،مــع اإلنتبــاه أن تظــل القطــع كبيــرة وصــورة
األحجيــة واضحــة.
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نلعب باأللعاب المصنوعة للمرحلة

العمرية من  3-2سنوات

1

النشاط األول

•نلعب بلعبة «موقد الطبخ»

2

النشاط الثاني

•نلعب لعبة األزواج « :كبير -صغير»

يحب كل من األوالد والبنات لعبة الطهي وتعلّم كيفية
عمل ذلك بتقليد الكبار .أري الطفل املوقد الذي صنعته.
جد وعاء صغير وملعقة من املطبخ ،أو قم بشراء طقم
الطبخ لألطفال معا .اطلب من الطفل ان يقوم «بطهي»
شيء على املوقد .إذا كان باب الفرن يفتح ،قم بإحضار
صن ّية صغيرة أو قالب حلوى ،بحيث يتمكن من «شواء»
األطباق املختلفة يف الفرن أيضا.

قــم بفــرز بطاقــات الصــور وعرضهــم أمــام الطفــل
علــى الطاولــة أو علــى األرضيــة بحيــث ميكنكــم رؤيتهــا
جميعهــا .ضــع الصــور الكبيــرة إلــى جانــب والصغيــرة
إلــى اجلانــب اآلخــر .إبــدأ بإختيــار صــورة كبيــرة ،وإشــرح
لــه مــاذا يوجــد يف الصــورة؛ علــى ســبيل املثــال« :هــذه
دائــرة كبيــرة» .أوجــد الصــورة الصغيــرة املشــابهة ،علــى
ســبيل املثــال« :هــذه دائــرة صغيــرة».

سيســتمتع طفلــك بالتأكيــد باللعــب بــأدوات املطبــخ.
ميكنــك العثــور علــى صنــدوق آخــر لقلبــه رأســا ً علــى
عقــب ومــن ثــم عمــل طاولــة مطبــخ .إذا أمكــن أحصــل
علــى بعــض املــواد الغذائيــة البالســتيكية وميكنــك العثــور
عليعــا يف جميــع املتاجــر التــي تبيــع األلعــاب .ميكــن
أيضــا تصنيــع منــاذج الطعــام مــن الســتايروفوم أو الطــن
ً
أو العجــن أو البالســتيلني.

ضــع أزواجــا ً متشــابهة مــن بطاقــات الصــور الكبيــرة
بجــوار بطاقــات الصــور الصغيــرة وإشــرح عــن كل صــورة
واحــدة تلــو األخــرى.
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مبســاعدة هــذه البطاقــات (الصــور) ســيتعلّم الطفــل
معنــى «الصغيــر» و «الكبيــر».
مــن املمكــن توســيع اللعبــة بعمــل بطاقــات متعـ ِّـددة تعكــس
مفاهيــم أخــرى ميكــن أن يتعلّمهــا الطفــل.

3

النشاط الثالث

•نلعب لعبة «صندوق البريد»

● ●إستالم رسالة أمر لطيف وميكن أن يكون ممتعا ً جداً لطفلك .بعد عمل صندوق البريد ،ميكنك أنت وبقية أفراد
عائلتك ،والضيوف الذين يأتون إليكم ،إدخال برقيات ،رسائل ،صور ،بطاقات تهنئة.
● ●أكتب رسالة لطيفة وقصيرة وضعها يف صندوق البريد .أعطه الصندوق وأخبره أن هذا هو صندوقه اخلاص.
● ●أطلب منه فتح غطاء الصندوق وإخراج الرسالة وقم بقراءتها بصوت عالي.
● ●ضع الصندوق يف مكان ميكنك أن تراه أنت وطفلك .قم بإدخال شيء جديد إلى الصندوق بشكل يومي.
إليكم بعض األفكار:
● ●رسائل قصيرة.
● ●قصائد.
● ●صور قمت برسمها أو قصها من املجالت.
● ●بطاقات تهنئة مبناسبة عيد امليالد أو مناسبات أخرى.
● ●رسائل قصيرة ،كتب فيها« :أحبك»« ،أشكرك ألنك تساعدني»« ،لقد قمت بهذا بشكل ممتاز» وهكذا دواليك.
سيلقى إستحسان طفلك .أطلب من أفراد األسرة اآلخرين أو األصدقاء وضع
أخذ ووضع البريد إلى علبة البريد َ
الرسائل يف صندوق البريد .ليكن هذا البريد السعيد مصدراً لسعادة الطفل.
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الموضــوع :دور اآلب  -األخ -
األخــت – الصديــق
● ●مدة احللقة 60 :دقيقة

● ●الفئة العمرية :لألعمار من  3-2 ،2-1 ،1-0سنة
● ●عدد وهيكل املشـــاركني :أفراد األســـرة واألطفال،
 6أطفـــال يف احللقـــة مـــع  3مـــن أفراد األســـرة/
األصدقـــاء لكل مرحلـــة عمرية بحـــد أقصى.
● ●هـــدف حلقـــة العمـــل (ورشـــة العمـــل) :تقويـــة
دور األب ،األخ ،األخـــت ،االصدقـــاء مـــن خـــال
النشـــاطات الدوريـــة للطفل واإلشـــارة إلـــى أهمية
دور كل منهـــم.
المواد المطلوبة:
العمر ( )1-0سنة:
حصيــرة مــن أجــل اللعــب علــى االرض ،لعبــة أو غــرض
آخــر ينتــج صوتــا ً عنــد ضربــه مبســطح مــاء .قطعــة
قمــاش /جــزء مــن األلبســة لإلختيــاء (لعبــة ترانــي -ال
ترانــي) ،أشــياء الطفــل الشــخصية (كــرة ،قــارورة ،مكعب،
غطاء ،بســكويت) مكعبات ،بســكوت (مقرمشــات صغيرة
ناشــفة لألطفــال).
العمر ( )2-1سنتي�ن:
عجينــة أو بالســتيلني ،ألــوان زيــت أو الغــذاء املهــروس
املفضــل ،عصــاة احللقــات امللونــة املصففــة حســب
احلجــم ،جــورب أطفــال ،جــورب للكبــار ،كرتــن  -صغيرة
و كبيــرة ،وعــاء كبيــر و صغيــر ،دبــدوب مــن القمــاش
أو نوع أخر من الدمى حجمه ما يقارب  20سم.
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العمر ( )3-2سنوات:
حقيبــة أو كيــس قــدمي ،كــرة مطاطيــة ،حــذاء جلــد ،قبعــة
صــوف (ممكــن إســتخدام أشــياء خاصــة بالطفــل) ،ورق
 A4أو  A5أبيــض أو ملــون ،فانيــا لألطفــال ،غطــاء
أطفــال.
برنامج حلقة العمل:
● ●تعريـــف املشـــاركني علـــى برنامـــج حلقـــة العمـــل
وتوزيعهـــم إلـــى مجموعـــات بحيـــث يتـــم عقـــد كل
حلقـــة عمـــل لـــكل فئـــة عمريـــة بشـــكل منفصـــل
ومســـتقل.
● ●توزيـــع املشـــاركني إلـــى مجموعـــات عمـــل وتوزيع
إرشـــادات العمل.
● ●قراءة التعليمات.
● ●البدء بالعمل ضمن احللقة.
● ●تقدمي نتائج العمل.
● ●توزيع التعليمات للعمل يف املنزل.

مجموعة من النشاطات للفئة
العمرية من  1-0سنة

1

النشاط األول

الطفل يقلد الحركات الشائعة –

أتعلم كيف ًأقوم بتقليدك
( 12-9شهرا)

التعلــم مــن خــال التقليــد يف هــذه املرحلــة العمريــة هــو
مصــدر أساســي هــام للتعلّــم عنــد األطفــال.
يتعلّــم الطفــل تقليــد احلــركات الشــائعة واملألوفــة
ٍ
وبشــكل متكــ ّرر
(احلــركات التــي نقــوم بهــا عــاد ًة
ويشــاهدها الطفــل عندمــا نفعلهــا).
تبــن للطفــل ،مــن خــال اللعــب ويف جــو
مــن املهــم أن ّ
مــن املــرح ،كيــف يقــوم بالتقليــد؛ مثــاً قــم بالتصفيــق
باأليــدي ،ثــم يقــوم الطفــل بتقليــدك.
إلعــب مــع الطفــل لعبــة التقليــد بالتنــاوب ،بحيــث تقــوم
بتقليــد حركــة مــن حركاتــه مثــل ضــرب املكعــب يف
االرض ،ثــم تتوقــف للحظــة لتنتظــر حتــى يبــدأ الطفــل
بالضــرب ثانيــة.
إلعبــوا معـاً ،شــجعه بالثنــاء واملداعبــة يف كل مــرة يفعلهــا
بشــكل صحيــح ،ثــم إبــدأ أنــت باللعــب ممســكا ً يف يــدك
لعبــة مماثلــة كـ«اخلشخيشــة» مثــاً وأطلــب منــه أن
يقــوم بتقليــدك بهـ ّز «اخلشخيشــة»« :هــل بإمكانــك فعــل
هــذا؟» .إذا لــم يقــم الطفــل بتقليــدك ســاعده بحيــث
تريــه «يــداً بيــد» كيــف يقــوم بتقليــد الفعــل.

2

النشاط الثاني

لعبة اإلختب�اء – أنا شايفك!

( 10-6أشهر)

ممكــن أن يشــترك يف هــذه اللعبــة واحــد أو أكثــر مــن
أفــراد األســرة .الفكــرة أن يتــم تغطيــة رأس الطفــل
قائلــن »:أيــن أحمــد»« ،إنــي أراك! أيــن أنــت؟ و ُيتوقَّــع
بــأن يقــوم الطفــل بإزاحــة الغطــاء عــن رأســه ضاحــكا ً
ومنتظــراً اإلختبــاء مــرة أخــرى بشــوق ،ويقــوم أفــراد
األســرة بالتنــاوب علــى إخفــاء الطفــل والبحــث عنــه.
إذا الحظــت بــأن الطفــل يف البدايــة ال يشــعر باإلرتيــاح
ويبــدو غيــر متعــاون ،أبقــي القمــاش كنــوع مــن الســتار
أمامــه وإبحــث عنــه بصــوت مــرح ثــم جــده بإزاحــة
الســتار.
كــن صبــوراً ،مرحــا ً وســرعان مــا ســتصبح هــذه لعبــة
مفضلــة لكــم ولطفلــك ،وممكــن تكرارهــا يف مختلــف
املواقــف اليوميــة ،مثــاً خــال التغييــر لــه ،أثنــاء
اإلســتحمام ،وقــت اللعــب علــى األرضيــة ،عنــد الســفر
يف الباص أو السيارة ،وما شابه ذلك...

هــذه اللعبــة ممكــن أن تكــون مســلّية جــداً أثنــاء
اإلســتحمام ،بحيــث يضــرب بيــده علــى املــاء أو بينمــا
تقومــون بغنــاء األناشــيد مــع احلــركات البســيطة مثــل
التصفيــق أو «اخلشخشــة».
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3

النشاط الثالث

«أتعلم معاني الكلمات»
أول جــزء مــن املهمــة هــو أن يقــوم الطفــل عنــد
النطــق بأســم أحــد أفــراد األســرة بالنظــر بإجتاهــه
أو يشــير إليــه بأصبعــه مثــال :أن تســأله« :أيــن بابــا؟»
أو «أرني أختك!»..
املهــم أن تقــوم بتعزيــز كل إجابــة صحيحــة يف جــو
مــن املــرح ،أمــا إذا لــم يقــم الطفــل باإلشــارة أو ال
يشــترك يف اللعــب ،فينبغــي أن تقومــوا باإلمســاك بيــده
والبحــث معــه ،واإلجابــة بســرور ،قائــا لــه« :أنــا بابــا!»
أو «ها هو بابا!».
بنفــس الطريقــة نلعــب باألشــياء املوجــودة أمامــه ،نضــع
ثالثــة أشــياء كحــد أقصــى مألوفــة للطفــل (قنّينــة ،كــرة،
مكعــب ،غطــاء ،بســكوت )..ونبــدأ البحــث عــن إحداهــا،
إذا نظــر الطفــل بإجتاههــا ،نقــوم بتشــجيعه بــكل ســرور،
ثــم نبــدأ فــوراً بالبحــث عــن شــيء آخــر ،املهــم أن نقــوم
بتبديــل األشــياء التــي يتــم البحــث عنهــا أمــام نظــره.
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4

النشاط الرابع

ً
إخراج األشياء من العلبة ( 11-9شهرا)
● ●املطلـــوب :علبـــة (دلو ،علبـــة بســـكوت ،قالب كيك
عميـــق )...أشـــياء صغيـــرة توضـــع يف صنـــدوق
(مكعبـــات ،بســـكوت).
إن مهمــة الطفــل هــي أن يقــوم بعــد أن يقــدم لــه والــده/
أخــوه /أختــه صندوق ـاً ،أن يقــوم بقلبــه وإخــراج كل مــا
بداخلــه أو أن يستكشــف ويقــوم بســحب األشــياء مــن
الداخــل واحــداً تلــو األخــر .إذا لــم يبــدي اإلهتمــام مبــا
هــو موجــود يف الصنــدوق ،حفــزه مــن خــال أن تقــوم
أنــت بإخــراج األشــياء وتقــوم بحمــاس بتســمية كل شــيء
منهــا .إبــدأ بإخــراج املكعبــات وإنتهــي بإخــراج البســكوت
مــن الصنــدوق.

مجموعة نشاطات للفئة العمرية

من  2-1سنة

1

النشاط األول

نشاطات« -ألعاب فوضوية»
ً
( 18-12شهرا) (activities-messy
)games

الهدف من هذا النشاط هو أن يستمتع الطفل من خالل
اللعب بالعجينة أو الطعام أو بالتلوين بأصابعه .ميكن أن
ً
مفضل لكم ،سواء كنت
طا
يكون التلوين باألصابع نشا ً
تستخدم األلوان املائية أو أي نوع آخر من املل ّونات الغير
سامة ،رغوة معجون احلالقة أو زبادي مع إضافة قليل
تبي كيفية القيام بذلك،
من املل ِّون الغذائي .من املهم أن ّ
وبعد ذلك تقوم بإشراك الطفل يف اللعبة.
بعض األطفال لديهم حساس ّية جتاه مكونات املواد
املستخدمة ،فيجب منحهم الوقت لتجربة هذا النوع من
النشاط ،ورمبا تسمح لهم بإستخدام إصبع واحد فقط.
إفســح املجــال للطفــل يف هــذه املرحلــة العمريــة أن
يتفحــص طعامــه بأصابعــه حتــى ولــو كان هــذا خــال
َّ
اللعبــة .ال تقــم بتنظيــف أيــدي الطفــل فــوراً أو القاعــدة
التــي ترســمون عليهــا ،كــي ال يظـ ّن بــأن هــذا شــيء ســيء،
ألن «الفوضــى» هــي جــزء مــن اللعبــة والتســلية وحريــة
الرســم باألصابــع.
خــال القيــام بهــذا النشــاط إســتمر بالتحــدث والتفاعــل
ســمي «األشــياء» التــي
مــع الطفــل طــوال الوقــت،
ّ
رســمتموها .مثـاً« :أنظــر كــم جميلــة وردتــك ،كم أبدعت
يف رســم يــدك اخلضــراء» .ويف النهايــة ال تنســى تعليــق
أعمالكــم يف مــكان بــارز يف البيــت حتــى يتمكــن اجلميــع
مــن إبــداء إعجابهــم بعملكــم.

2

النشاط الثاني

َّ
ً
نتعلم األلوان واألحجام ( 18-12شهرا)
مهمــة الطفــل هــي إعــادة احللقــات إلــى العصــا التــي
انزلــت منهــا وبالترتيــب الصحيــح .يف البدايــة ممكــن
أن تكــون حلقتــان فقــط وعندهــا يقــوم األب أو األخ
أو األخــت باإلشــارة إلــي احللقــة األكبــر التــي يجــب
وضعهــا أوالً؛ مثــا ،خــذ احللقــة الكبيــرة وضعهــا علــى
العصــا ،وبعــد عــدة محــاوالت أكمــل إدراج بقيــة احللقــات
يف اللعبــة (ليــس أكثــر مــن  5حلقــات).
بعــد أن يقــوم الطفــل بترتيــب احللقــات نعطيــه أشــياء
أخــرى ،ونبحــث عــن الشــيء الكبيــر والشــيء الصغيــر،
مثــاً« :أعــط بابــا اجلــورب الكبيــر!»« ،أعــط أخــاك
الكــوب الصغيــر!»..
مهــم جــدا أن نحافــظ علــى روح املــرح خــال اللعبــة وأن
نقــوم بتحفيــز الطفــل بحمــاس وســرور عنــد كل مــرة
يقــوم فيهــا بفعــل الشــيء .إذا مــا زال الطفــل ال يفهــم
معنــى احلجــم ،ســاعده بــأن تشــير لــه بوضــوح عندمــا
تصلــح لــه خطــأه ،أي مــن األشــياء كبيــرة وأيهمــا صغيــرة.
يف النهايــة ينبغــي فــرز جميــع األشــياء حســب اللــون
والطلــب مــن الطفــل بــأن يقــوم بترتيبهــا يف مجموعتــن،
مثــال :األحمــر واالزرق .هنــا ليــس مطلوب ـا ً مــن الطفــل
أن يسـ ِّـمي اللــون ،بــل عليــه أن يظهــر خــال اإلشــتراك
فه َمــه أللــوان األشــياء املشــار إليهــا .هــذا اجلــزء
باللعبــة ْ
مــن النشــاط يجــب أن يتــم القيــام بــه معـا ً ويجــب اإلبتهاج
والتشــجيع كلمــا قــام أ ّي مــن أفراد االســرة بوضع الشــيء
مــن اللــون املماثــل للشــيء اآلخــر.
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3

النشاط الثالث

ً
«أتعلم خلع الجورب» ( 18-15شهرا)

قــم بإســتعمال اجلــوارب املرنــة وكبيــرة احلجــم .يف البدايــة يقــوم األب أو األخ أو األخــت بإلبــاس الدبــدوب أو أي نــوع
آخــر مــن الدمــى اجلــوارب ،و ُيطلــب مــن الطفــل خلعهــا .إذا لــم يفهــم التعليمــات ،يعــرض األب كيــف ســيخلعها بنفســه
ومــن ثــم يطلــب مــن الطفــل تكــرار العمل ّيــة.
بعــد خلــع اجلــوارب مــن الدبــدوب ،علينــا أن نتعلّــم خلعهــا مــن أرجلنــا أيض ـاً .ألبــس الطفــل جورب ـا ً كبيــراً وبـ ّـن لــه،
خطــوة بخطــوة ،كيفيــة خلعــه ،مســتعينا ً بيــدي الطفــل طــوال الوقــت .أظهــر لــه مبــرح وحماســة كل خطــوة ،بـ ّـن لــه كيــف
يتــم ســحب اجلــورب مــن الكعــب ،وكيــف يتــم مــن األصابــع .أثنــاء القيــام بذلــك ،إجلســوا علــى األرض وأقــدام الطفــل
مضمومــة إليــه حتــى يتمكــن مــن رؤيتهــا بوضــوح ويتمكــن مــن الوصــول إليهــا بســهولة.
يف املرة األولى بإمكان الوالد أن ينزع اجلورب عن الكعب وتكون مهمة الطفل نزعه عن أصابعه ،إذا فعل هذا بسهولة،
دع الطفل يف املرة القادمة يفعل كل شيء لوحده.
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إستمارة تقييم السالمة في المنزل
تاريخ املقابلة:
إسم الطفل:
إسم الوالد/ولي األمر:
املمرضة الزائرة:

تقييم السالمة
العالمة

مخاطر من الحريق
.1

هل لديك هاتف؟

نعم/ال

.2

هل أرقام هواتف الطوارئ موجودة بشكل ظاهر بالقرب من الهاتف (أرقام هواتف الوالدين وخدمات الطوارئ)؟

نعم/ال

.3

هل أمامك طريقتني على األقل للخروج من املنزل يف حالة الطواريء واخلطر؟

نعم/ال

.4

هل حتفظ الكبريت والوالعات بعيداً عن متناول األطفال؟

نعم/ال

.5

هل هناك كابالت كهربائية أو مدافئ أو غيرها من املعدات اخلطرة يف متناول يد األطفال؟

نعم/ال

سالمة األلعاب والمعدات
.6

.7

.8

هل توجد ألعاب يف متناول يد األطفال غير مناسبة لعمرهم؟ (مثل األجزاء الصغيرة جداً أو الهشة أو القابلة لإلنفصال
وتتسبب باإلختناق).
والتي ميكن أن تشكل خطراً
َّ
املخصصة لألطفال الكبار عن ألعاب األطفال الصغار؟
هل تقوم بفصل األلعاب
َّ
تتسبب بحشر رأس الطفل
هل أدوات اللعب املوجودة لديكم آمنة لألطفال؟ (بدون فتحات أو زوايا أو حواف حادة ميكن أن
َّ
تتسبب بخدش أو جرح أو كسور.
أو أجزاء من جسمه أو
َّ

العالمة
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال

.9

إذا سقط الطفل من األرجوحة أو أي شيء آخر ،فهل يقع على األسفلت أو على سطح صلب؟

نعم/ال

.10

هل توجد يف منزلك ألعاب نارية ممكن أن تنفجر أو تطلق النار أو سهام أو أسلحة؟

نعم/ال
العالمة

مخاطر الماء
.11

هل لديك بركة سباحة مركّبة لألطفال ،أو براميل كبيرة فارغة أو دالء أو حاويات مملوءة باملياه يف ساحة املنزل؟

نعم/ال

.12

هل بركة سباحة األطفال واحلاويات (املمتلئة أو الفارغة) والدالء ُمخزَّنة يف مكان بعيد عن متناول األطفال؟

نعم/ال

.13

هل ميكن وصول أطفالك الصغار إلى احلمام و /أو املرحاض؟

نعم/ال

.14

هل يلعب أطفالك لوحدهم بالقرب من بركة السباحة أو النهر أو البحيرة؟

نعم/ال

.15

هل يستطيع األطفال الوصول إلى برك السباحة وغيرها من السطوح املائية بالقرب من منزلك من دون إشراف؟

نعم/ال
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العالمة

السالمة في السيارة
.16

هل تستخدم مقعد أمان للطفل عند قيادة السيارة ؟

نعم/ال

.17

هل مقعد األطفال مثبت بشكل صحيح يف سيارتك ؟

نعم/ال

.18

هل مقعد األطفال الذي تستخدمه يف سيارتك أقدم من خمسة سنوات ؟

نعم/ال

.19

هل تعرف القوانني املتعلقة بسالمة مقاعد األطفال ؟

نعم/ال

.20

هل ميكن ألطفالك دخول السيارة بسهولة أثناء وقوف السيارة ؟

نعم/ال

.21

هل تترك األطفال يف السيارة دون إشراف ؟

نعم/ال

السالمة العامة في المنزل
.22

هل تغسل يديك بإنتظام قبل حتضير الطعام ،بعد تغيير احلفاضات أو بعد العودة إلى املنزل ؟

العالمة
نعم/ال
العالمة

هل يوجد أحد األشياء التالية في متن�اول الطفل:
.23

السكاكني واملقصات والدبابيس واإلبر وغيرها من األشياء احلادة ؟

نعم/ال

.24

القمامة ؟

نعم/ال

.25

املروحة ؟

نعم/ال

.26

األدوية ؟

نعم/ال

.27

مواد التنظيف ؟

نعم/ال

.28

مواد رش احلشرات أو غيرها من البخاخات اخلطرة أو السموم ؟

نعم/ال

.29

األشياء الصغيرة األخرى مثل العمالت املعدنية ،واألقالم ،وما إلى ذلك ؟

نعم/ال

.30

مواقد الغاز أو األفران؟

نعم/ال

.31

األجهزة القدمية مثل الثالجات أو النشافات؟

نعم/ال

.32

هل ميكن للطفل أن ميشي أو يزحف على األرض دون أن ُيجرح أو يتع َّرض إلصابة ؟

نعم/ال

.33

هل هناك إحتمالية وقوع الطفل عن الدرج ؟

نعم/ال

.34

هل ميكن للطفل أن يخرج من املنزل إذا بقي دون إشراف ؟

نعم/ال

.35

هل تترك الطفل حتت إشراف قاصر (أقل من  18سنة) ؟

نعم/ال

.36

هل هذا الشخص ناضج مبا فيه الكفاية لإلشراف على الطفل يف حالة الطوارئ ؟

نعم/ال

.37

هل لديك نوافذ مكسورة ؟

نعم/ال

.38

هل يوجد يف بيتك حشرات (صراصير) أو قوارض (فئران) ؟

نعم/ال

.39

هل يوجد يف بيتك أسلحة ؟

نعم/ال

.40

إن وجدت هل حتتفظ بها مقفولة باملفتاح ؟

نعم/ال

.41

هل تعرف كيف تقوم بتقدمي اإلسعافات األولية ؟

نعم/ال

.42

هل يوجد لديك حقيبة (عدة) اإلسعافات األولية ؟

نعم/ال
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العالمة

ب .هل لديك التالي:
.43

ميزان حرارة.

نعم/ال

.44

"العني السحرية" على الباب.

نعم/ال

.45

وسدادات ألباريز الكهرباء.
أغطية ّ

نعم/ال

.46

أقفال  /أقفال أمان على األدراج.

نعم/ال

.47

األبواب التي تغلق تلقائياً.

نعم/ال
العالمة

ج .هل يفهم طفلك الكلمات التالية؟
.48

"ال"

نعم/ال

.49

"سخن"

نعم/ال

.50

"إنتبه" أو "إحذر"

نعم/ال
مجموع النقاط:

مجموع النقاط ــــــــ50 /
درجة األمان:
ضع عالمة صح (

)على الذي ينطبق (خيار واحد فقط)

أقل من % 75

غير آمن

أكبر من  % 75وأقل من % 100

أكثر أمانا ً

% 100

آمـــن متاما ً
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مالحظات وتوصيات

مالحظة:

ميكــن إســتخدام منــوذج تقييــم الســامة يف املنــزل وتعبئتــه خــال أو بعــد اإلنتهــاء مــن الزيــارة املنزليــة .حيــث يتــم
تســجيل اإلجابــات وإحتســاب النقــاط وحتديــد درجــة اآلمــان.
إضاف ـ ًة لذلــك ،ميكــن أن ُيســتخدم لتعليــم الوالديــن يف املركــز ،والســماح لهــم بعمــل تقييــم خــاص مبنزلهــم ،وتقــدمي
النتائــج ومناقشــتها يف التدريــب الالحــق.
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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

