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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
مبواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

ما هي أجمل ذكريات طفولتكم؟	 
ما الذي يعنيه لكم “الحصول عى طفولة جميلة”؟	 

للتذكــري، إن الهدف من حصــص الرقية ا إلجتامعية هــذه، هو النقاش 
بصفــة جامعية حول الوســائل التي بحوزتنا لزيادة فــرص نجاح أطفالنا 
بعــون الله تعاىل. خال هذه الحصص ســنتحدث عام ميكننــا القيام به 
بصفتنــا أمهات/آباء بالخصوص فيام يتعلــق بالنظافة والصحة والتغذية 
وحقــوق وحاميــة األطفــال وكذلــك أيضــا يف مجــال تنميــة العاطفة 

والعقل لــدى األطفال

تعــد هذه الحصص مجاال لتبادل اآلراء وتقاســم املعلومــات. ال ترددوا 
بــأن تتدخلــوا أحيانا إلبــداء آرائكــم وطرح استشــكاالتكم. وســتمتد 

حصــة الرقيــة ا إلجتامعية هذه ســاعة ونصف.

الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عى املســاعدة 
املاليــة لربنامــج التكافل. ســأبدأ إذن بإعــداد الئحة بأســامء الحضور.

نداء الحضور
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هل بإمــكان أحدكم تذكــري باقي املجموعة مبــا تحدثنا عنه 	 
خــال الحصة األخرية؟

خال الحصة األخرية من الرقية اإلجتامعية، تحدثنا عن أهمية: 

P  التغذيــة التكميليــة لألطفال من 6 إىل 24 شــهرا وذلك لتكملة لنب
األم وتلبيــة جميع احتياجاتهم.

P 
P  نظافــة الغذاء والجســد واملالبس ملكافحة الجراثيــم ووقاية جميع

أفــراد األرسة من األمــراض وخاصة األطفال الصغار، األكرث هشاشــة..

P  تحفيــز الكالم عند األطفال منــذ صغرهم، وهم مــا زالوا حينها يف
بطــن أمهم، ثم من خال االســتامع إليهم عندما يصــدرون أصواتا 

ثم الحديــث املنتظم إليهم بصوت هــادئ ولطيف..

هل يود أحدكم إضافة يشء ما؟	 
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إعالن أهداف الحصة

سنتحدث اليوم عن: 

التغذيــة: مــن خــال مســألة املامرســات الجيــدة للتغذية عند 
املرىض. األطفــال 

النظافة: من خال مسألة معالجة اإلسهال.
منــو الطفــل: مــن خــال مســألة اكتســاب مهــارة التنســيق 

واالســتقالية.

ولكــن لنعــد أوال إىل اإللتزامــات التــي قطعتم عى أنفســكم يف 
الســابقة. الحصة 

اطلبــوا من املشــاركن تكوين مجموعات صغرية حســب مناطق 
توافدهم.
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املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف 
الحصة املاضية

خال هذه املرحلة، ال تنســوا تحديد املتبنن للمامرســات الذين 
ســيتم فيام بعــد إجــراء مقابات معهم )أشــخاص يســتطيعون 
التحــدث بطاقــة ولديهــم مــا يقولــون(. دونــوا الحلــول التي 

توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــى الصعوبات.

هــل بإمكانكــم أن تذكرونــا بااللتزامات التــي أخذتم 	   	
داخــل كل مجموعــة صغــرية؟

استخدام الدقيق املنقوع واألمياز إلعداد عصيدة 
)حساء( لألطفال.

اإللتزام 1: التغذية

احرام الجودة، والكميات والوترات املوىص بها 
للتغذية التكميلية لألطفال.

اإللتزام 2:

ضامن سامة غذائية جيدة باتباع املامرسات املوىص 
بها.

اإللتزام 1: النظافة

الحفاظ عى النظافة البدنية الجيدة لألطفال ونظافة 
مابسهم وفقا ملا متت التوصية به.

اإللتزام 2:
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اطرحــوا األســئلة التاليــة لكل التــزام أحذه املســتفيدون، وذلك 
ملناقشــتها بصفــة خاصة وملموســة الواحد تلــو اآلخر.

هل من بينكم من يعترب أنه وىف بالتزاماته ولو جزئيا؟	 

P كيف ترصفتم للوفاء بالتزاماتكم؟
P  ما هــي النتائــج اإليجابية التــي الحظتم واملتعلقــة بتبني

هذه املامرســات؟
P  ،هل وجدتــم دعام من محيطكــم؟  إن كان الجــواب نعم

كيف حصلتــم عليه؟

إعطاء العناية للطفل كلام حاول الكام، والدخول 
بهدوء يف الحديث والنزول ملستواه العقيل. 

اإللتزام 1: منو الطفل

التعود عى رسد حكاية أو قصيدة لألطفال ليا قبل 
نومهم.

اإللتزام 2:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية:

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء 	 
بااللتزامات؟

ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمكن أعضاء 	 
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عى الصعوبات 

صادفتهم؟ التي 
مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــامد هذه 	 

املامرسات؟

التوجه من جديد إىل الجميع:

هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟	 
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية 

هــل متكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم 	 
حــول مذيــاع التكافل؟

إن كان الجــواب ال، ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عى أهمية املشــاركة 
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفكري ما بــن الحصص يف النقــاش املثار من 

طرف املجموعــة خال الحصة الســابقة.

هــل أثــار هــذا البث نقاشــا بن النســاء الحــارضات حول 	 
الحلقة؟ تناولتهــا  التي  املســألة 

ما هي النقاط األساسية التي تم نقاشها يف هذه املناسبة؟	 

اطلبــوا من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعية ملشــاركتهن.

مــا ذا تناولــت الحلقــة 6 من السلســلة اإلذاعيــة التكافل 	 
والتــي اســتمعتم إليها منــذ الحصــة املاضية؟



التــــــغـــذيــــــــة
مامرسات التغذية الجيدة للطفل املريرض
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املـرحلــة 4: التـــغـــذيـــة مامرسات التغذية للطفل 
املريض

مقدمة املوضوع 

ماهي األمراض األكرث شيوعا التي تصيب األطفال؟	 
عندمــا يكون أطفالك مــرىض، هل يتغذون بنفــس الطريقة 	 

التــي كانوا يتغــذون بها عندمــا يكونون صحاحا؟ 

إن املرض، مهام كان، ينهك الجســم. فالجســم يستهلك الطاقة والعنارص 
املغذيــة ألنــه بحاجــة للدفاع عن نفســه ضد املــرض، غــري أن الطفل 
املريض يفتقر إىل الشــهية، ومعدته تعمل بشــكل أقــل )خصوصا خال 
فــرات اإلســهال( فيعاين جســمه مــن الجفــاف بســهولة. إن األطفال، 
غالبــا مــا يصابون بالنحول خال املــرض. فإذا مل تكــن تغذيته كافية أو 
مامئــة، فمن جهة، لــن يكون مبقدور الطفل تعويض الخســائر الناجمة 
عــن املــرض ولن يتمكن مــن املقاومــة الفعالة ضد املــرض، ومن جهة 

أخــرى، فإن خطــر معاناته من ســوء التغذيــة يصبح كبريا.

إن جميــع األطفال يســتعيدون بشــكل أرسع ويفقــدون وزن أقل إذا 
متت مســاعدتهم عى األكل. لهذا، فإننا ســنتحدث اليوم عن املامرسات 

الجيــدة لتغذيــة الرضيع أو الطفــل الصغري عندما يكــون مريضا.
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الرسائل

األهداف املتعلقة بالتغذية 

يف نهايــة هــذه الحصــة ســتعرفون كيــف توفــر تغذيــة مامئة 
املريض. للطفــل 

ما هي العامات التي قد تدل عى أن الطفل مريض؟	 
برأيكــن، ما الذي يجــب القيام به، عندمــا تاحظن عامات 	 

املرض عــى الطفل؟ 

يف املرحلــة األوىل، يجــب أوال التمكــن مــن تحديد مــا إذا كان الطفل 
مريضا. فكلام تم اكتشــاف عامات املرض بشــكل مبكر، كلام اســتطعنا 

برعة. الترصف 

هنــاك العديــد من عامــات املرض، بعض هــذه العامــات مقلق أكرث 
مــن البعض اآلخر. عى ســبيل املثــال، إذا كان رضيعــك أو طفلك:

يعاين من حمى شديدة.  	 
غري قادر عى الرضاعة من الثدي	 
يتقيأ كلام يأكل	 
يرتعش 	 

فهــذا يعنــي أنه قد يكون مريضــا للغاية.  ويف هــذه الحالة يجب نقله 
إىل املركــز الصحي األقرب الستشــارة وكيــل صحة. إن إبقــاء الطفل يف 
املنــزل يف هذه الوضعية، من شــأنه أن يســاهم بقــوة يف تدهور حالته 

لصحية. ا
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عندمــا يكــون الطفل مريضا، يجــب أن نتحى بالصــرب وأن نطبق بدقة 
النصائــح املقدمة من طــرف وكيل الصحة. 

زيادة عن ذلك، وملســاعدة الطفــل عى امتاك القــوة ملكافحة املرض، 
يجب أن تتم تغذيته بشــكل صحيح. 

مــا هو األكل الــذي يجب أن يعطى لطفــل صغري يعاين من 	 
املرض؟
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إن الطفل املريض قليل الشــهية، وال ميكنه أن يبتلع ســوى كمية صغرية 
مــن الطعــام يف كل وجبة. لذا، تجب تغذيته بشــكل أكرث، كل ســاعتن 
أو ثــاث ســاعات، بــل وأكرث إذا قبــل ذلك. وينصــح بإعطائــه أوال ما 
يرغــب هو فيه، عــى أال يكون حارا جدا أو شــديد امللوحة، وأن يعطى 
لــه مــا ميكنه أكلــه بســهولة، أي أغذية يف شــكل ســوائل )عصيدة مع 
حليب وســكر، أو حســاء، هريســة بطاطا وخــروات، فواكه مطحونة 

أو أيضــا بعض الخبــز املنقوع يف الحليــب أو يف املرق(.

إذا كان الطفــل مريضــا منذ عــدة أيام، يجــب أيضا التأكــد من تنويع 
الغــذاء بإدخــال فواكه مطحونــة أو خــروات )جزر، يقطــن، أوراق 
خــراء داكنــة(، وذلك لتوفــري الفيتامينــات الروريــة للطفل خاصة 

وأنــه مريض. 

مــا هو األكل الــذي يجب ان يعطى لطفــل صغري مريض ما 	 
زال يف مرحلة الرضاعة؟

رأينا أن الرضيع دون ســتة أشــهر يجب أن يتغذى حرصيا عى لنب األم، 
ذلــك أنه الغــذاء املناســب والقادر عــى أن يوفر له العنــارص املغذية 
التــي يحتاجهــا، واألمــر كذلــك عندمــا يكون مريضــا. وعليــه، تجب 
متابعــة هــذه الرضاعــة الطبيعية الحرصيــة والتحيل بالصــرب واملثابرة 

مع زيــادة وتــرية الرضعــات إذا امتنع الطفل عــن الرضاعة.

بالنســبة لألطفــال املــرىض فــوق ســتة أشــهر، يجــب كذلــك متابعة 
الرضاعــة وإعطائهــم األكل والــرشاب بصورة أكرث من املعتــاد، بكميات 

قليلة مــن األغذيــة املفضلة لديهــم لتحفيز شــهيتهم.
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ماهي عامات الخطر السبع التي شاهدنا يف هذا الفيديو؟	 
هــل ســبق وأن واجهــت بعضكــن هــذه العامــات لدى 	 

؟ ل طفا أ

استعامل جهاز العرض

أنشطة تطبيقية

النشاط 1

عــرض فيلم عن مامرســة التغذية للحصتــن 7 و8 -كيف نتعرف 
عــى عالمات الخطر لــدى الطفل املريض؟

إيقاف جهاز العرض

الرسائل التكميلية   

مــن املستحســن التحيل بالصــرب وعدم إرغــام الطفل عــى األكل، وإال 
فإنــه قــد يتقيأ، لــذا يجب تشــجيع الطفــل بلطف عــى األكل وأخذ 

الوقــت الــروري ليك يــأكل ما فيــه الكفاية. 

إن تنظيــف الطفل ووضعه بشــكل مريــح، واللعب معــه لجعل وجبة 
الغــذاء ممتعــة أو الريث حتى تنخفــض الحمى إلعطائــه األكل، أمور 

املريض. الطفل  تغذية  تســهل 

وأخــريا، عندما يصبــح الطفل يف وضع أفضل، يجب إعطــاؤه من الغذاء 
أكــرث مام هــو معتاد، ليك يتمكــن من إعادة ما فقــده خال املرض.
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خـــالصـــــــــــة:

إن الطفــل املريــض عموما قليل الشــهية، غري أنــه بحاجة لألكل 
يك يقــاوم اإلصابــة. وملســاعدته عــى األكل، يجــب أن تقدم له 
األغذيــة التــي يحب، عــى أن تكــون متنوعــة وغنيــة بالطاقة. 

ويجــب التحــيل بالصرب وتشــجيعه بلطف عــى األكل.

وإذا كان الطفــل يرضع، فمن املهم حينهــا متابعة الرضاعة عندما 
مريضا. يكون 
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واجبات منزلية

للحصــة القادمــة، نــود أن تأخــذ كل واحــدة منكــن الوقــت 
لتحديد الوجبــات واألغذية املفضلة عند أطفالهــا. ولهذا الغرض، 
ســتحاولن تنويــع وجباتكن، يك تحصلن من بن كل ما تســتطعن 

طبخه، عــى ما يفضلــه أطفالكن.
وســنأخذ الوقــت يف الحصــة القادمــة لنتناقش فيــام بيننا حول 

هــذا املوضــوع يك نتمكــن من معرفــة أطفالنا بشــكل أفضل.



النـــــظـــــــــافــــــــة:
مـعـالـجــة اإلسهـال
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املـرحـلة 5: النــظــافـــة - مـعـالـجــة اإلسهـال

مقدمة املوضوع   

اإلســهال من أكــرث األمراض شــيوعا لــدى الرضــع واألطفال 	 
الصغــار. هل تعرفــن ملاذا يعــاين األطفال غالبا من اإلســهال 

الكبار؟ مــن  أكرث 

برأيكن، ما السبب يف إصابة األطفال الصغار باإلسهال ؟	 

بعــد الــوالدة، يجــب أن يتكيــف األطفــال حديثــي الــوالدة مع منط 
مختلــف من التغذيــة والتنفــس. إنهم غري مســلحن بعــد للمكافحة 
ضــد اإلصابــات والجراثيم. وهكــذا، فإنهــم يلتقطون بســهولة أمراضا 

منهــا اإلســهال الذي يعتــرب واحدا مــن أكرثها انتشــارا.

إن األسباب املحتملة لإلسهال متعددة. فعى سبيل املثال: 

اإلدخال املبكر جدا ألغذية أخرى، غري لنب األم، يف تغذية الرضع.	 
استهاك مياه غري معالجة وبالتايل غري صالحة للرشب.	 
سوء نظافة الغذاء، الجسم او املسكن.	 
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ملاذا قد يكون اإلسهال خطريا عى حديثي الوالدة ؟ 	 

األهداف املتعلقة بالنظافة

الهــدف من هــذه الحصة هــو أن تتعلمن كيفية العــاج الفعال 
إلســهال األطفــال يف املنــزل وأن تكن قادرات عــى معرفة الوقت 
الذي يصبــح فيه من الــروري نقلهم إىل املركــز الصحي األقرب 

األسوأ. لتنجب 

إن اإلســهاالن مســؤولة عن كثري من الوفيات لــدى األطفال من 0 إىل 5 
ســنوات، ألنهــا عى الخصوص تجفف أجســامهم )فمع اإلســهال، يفقد 
األطفــال الكثــري من املــاء(، وألنها تســتهلك مخزوناتهــم التغذوية )يف 
الواقــع، ملكافحة املرض فــإن األطفال بحاجة إىل كثري مــن الطاقة، فهم 

يســتنفدون برعــة الطاقة التــي تحصلوا عليها من خــال تغذيتهم(.

لــذا يتوجــب اإلرساع مبعالجــة األطفــال الذيــن يعانون من اإلســهال 
والتمكــن مــن معرفــة متــى تتفاقــم الوضعيــة ويصبــح بالتــايل من 

الــروري نقلهــم إىل املركــز الصحــي األقرب.
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متى ميكننا القول بأن طفا يعاين من اإلسهال ؟	 

مــا الذي يجــب أن نقــوم بــه كآباء/أمهات للمســاعدة يف 	 
شــفاء طفل يعــاين من اإلســهال؟

أثنــاء النقل والتخزيــن، يجب وضــع األغذية يف أواين نظيفــة ومغلقة، 
ليك تبقــى مبنأى عن الغبــار والحــرشات وامليكروبات.

الخــروات والفواكه وجميع املواد الغذائية بشــكل عام يجب غســلها 
قبل الطهي. لغســلها يستحســن اســتخدام ماء الرشب مع بضع قطرات 

من الجافــل، الصابون أو عصري الليمون، ثم تشــطف جيدا.

رسائل
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مــا الذي ميكننــا القيام به ملكافحة فقدان الــوزن لدى الطفل 	 
الذي يعاين من اإلســهال ؟

ما الذي ميكننا القيام ملكافحة جفاف الطفل ؟ 	 

للتعامــل مع إســهال األطفال، فإن األســايس بالنســبة لآلباء/األمهات يف 
املقــام األول هو: 

تفادي جفاف الجسم بإعطاء مزيد من السوائل.	 
تفادي فقدان الوزن بإعطاء مزيد من التغذية للطفل.	 

يــؤدي اإلســهال إىل خســائر يتوجب تعويضهــا بزيادة تغذيــة األطفال 
املرىض.

إذا كان طفلك دون 6 أشــهر، يتوجب إذن اإلســتمرار يف إرضاعه 	 
بصــورة أكرث من املعتــاد وبكميات صغرية.

إذا كان طفلك فوق 6 أشــهر، يجب اإلســتمرار يف تغذيته كام يف 	 
الســابق، ولكن بشــكل أكرث انتظاما )إضافة وجبــة أو اثنتن يف 
اليوم عى ســبيل املثال(، مع إتباع كل النصائح التي شــاهدناها 

للتو حول تغذيــة األطفال املرىض.
 

إن غــذاء الطفــل املصاب باإلســهال يجــب أن تتم زيادتــه خال وبعد 
فــرة اإلســهال ملــدة أســبوع عــى األقــل، وذلــك لتعويض الخســائر 

باإلســهال. املرتبطة 
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إذا كان طفلــك مصابــا باإلســهال فيجــب مســاعدته عــى اإلنتعــاش 
بإعطائــه محلــول معالجــة الجفاف عن طريــق الفمــوي )عن طريق 
الفــم(، باإلضافــة إىل لــنب األم إذا كان عمره أقل من 6 أشــهر، واملاء إذا 
كان يبلــغ أكرث من 6 أشــهر وبصــورة أكرث من املعتاد مــع الحرص عى 

أن يكــون صالحــا للرشب )أي مصفــى ومعقم(.

كيف ميكننا إعداد محلول معالجة الجفاف الفموي ؟	 

ميكــن الحصــول عى محلول فمــوي فعــال ملعالجة الجفاف بواســطة 
تحضــري محلــول ُمَحىَّ وُمَملَــْح وفق الوصفــة التالية: 

1 لر ماء صالح للرشب	 
½ ملعقة صغرية من امللح	 
8 ماعق كاملة من السكر 	 

وال يتبقى بعد ذلك سوى املزج الجيد للكل.
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أنشطة تطبيقية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

النشاط 1

النشاط 2

عــرض الفيلم حول مامرســة النظافــة / الصحــة للحصتن 7 و8: 
اإلســهال؟ نعالج  كيف 

اطلبــوا متطوعة من بــن املجموعــة. اطلبــوا التصفيق لها 	 
من بقيــة املجموعة. قدمــوا لها بعض املاء مــع التأكيد بأنه 

صالح للرشب، الســكر، امللــح وملعقة.
اطلبــوا منها تحضري محلــول معالجة الجفــاف الفموي وفقا 	 

للوصفــة التي قمتــم برشحها للتــو. هنئــوا املتطوعة عندما 
تعد هــذا املحلول. 

متــى يجب إعطــاء محلــول معالجة الجفــاف الفموي هذا 	 
للطفــل الذي يعاين من اإلســهال؟ 

اطرحــوا الســؤال التايل عى املتطوعــة ثم عى باقــي املجموعة إذا لزم 
األمر:
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رسائل تكميلية

مــا هــي برأيكــن، العامات التــي تشــري إىل تفاقــم حالة 	 
الطفل؟ لــدى  اإلســهال 

إن محلــول معالجة الجفاف الفموي يجــب أن يعطى للطفل لرشبه يف 
كأس او بواســطة ملعقة بعد كل براز وحســب الرغبة. 

مــن الناحية املثاليــة يجب الفصل بن الرضاعــات أو الوجبات بجرعات 
مــن محلول معالجــة الجفاف الفمــوي. ومبجرد تحضري هــذا املحلول، 
يجــب التقيد الصارم بإجراءات الســامة الغذائية وذلــك بحفظه مبنأى 

عــن الذباب والغبار واألوســاخ، عى ان ال يتجاوز أبدا 42 ســاعة.

لننتبــه، إذا تقيــأ الطفــل مــرة أو مرتــن بعد ابتــاع محلــول معالجة 
الجفــاف الفموي، فهذا ليس ســببا للتوقــف عن إعطائــه املحلول، بل 

عــى العكس.

اشــكروا واطلبــوا التصفيــق للمتطوعة مــع دعوتها للجلــوس مع باقي 
أعضــاء املجموعة. 

يعترب أن اإلسهال قد تفاقم: 

إذا ازداد عدد مرات الرباز السائل اليومية ؛ 	 
إذا تكرر القيء بصورة متواترة ؛ 	 
إذا عاىن الطفل من الحمى ؛ 	 
إذا ظهر الدم يف الرباز ؛  	 
إذا رفض الطفل متاما األكل والرشب ؛ 	 
إذا مل تتحســن وضعيــة الطفــل الصحيــة خال 42 ســاعة عى 	 

الرغم مــن اللجــوء إىل محلــول معالجة الجفــاف الفموي.

يف كل هــذه الحاالت، وإذا تواصل اإلســهال ألكرث من ثاثــة أيام، حينها 
يجب حتام نقــل طفلك إىل املركــز الصحي األقرب.
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خـــالصـــــــــــة:

يف حال اإلسهال يراعي القيام مبا ييل:

مكافحــة جفــاف األطفــال بإعــداد محلــول معالجــة 	 
الجفــاف الفمــوي والــذي يتكون مــن 1 لرت مــن املاء 
الصالــح للــرشب و1/2 ملعقة من امللــح و8 مالعق من 

الســكر وإعطائــه للطفل. 
مكافحــة نقــص الــوزن عــن طريــق متابعــة التغذية 	 

االعتياديــة للطفــل ولكــن بزيــادة وتــرية الوجبات إىل 
غايــة أســبوع بعــد توقف اإلســهال.

إذا تواصــل اإلســهال ألكــر مــن 3 أيــام، مع ترافقــه بقيء 
متكــرر وحمــى أو إذا وجــد دم يف الرباز، حينهــا يصبح من 
الــرضوري نقــل الطفــل برسعــة للمعاينــة يف أقــرب نقطة 

. صحية

واجبات منزلية

لــيك ال تنســن، نطلــب منكــن التمــرن يف بيوتكن عــى إعداد 
محلول معالــج الجفاف الفموي عى أســاس الوصفة التي رشحنا 
لكن، وســرى يف الحصــة القادمة، ما إذا كننت قد اســتوعبنت هذه 

الوصفة بصــورة جيدة.  



نـمـو الطـفـل:
اكتساب خربة التنسيق واإلستقاللية
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املرحــلـة 6: نـــمــو الــطـفل - اكتساب خربة 
التنسيق واإلستقاللية

مقدمة املوضوع

ما ذا يعني أن يكون الشخص “معتمدا عى نفسه”؟	 

اإلعتامد عى النفس يعني القدرة عى أن يكون الشخص مستقا.

مــا هي برأيكــن بوادر اإلعتــامد عى النفس لــدى األطفال 	 
؟ الصغار 

يكتســب األطفال، شــيئا فشــيئا املهارات التي ســتمكنهم من الترصف 
وحدهم. 

إن أول عامــات االســتقالية لدى األطفــال الصغار تتمثــل يف التحكم 
يف الحــركات: يتعلــم األطفال مســك األشــياء، امليش أو وضــع اللباس. 
باإلضافــة إىل هذه املهــارات الحركيــة )أي أنها “مرتبطــة بالحركات”(، 
فإنهــم يطورون العديــد من املهارات األخرى: فيبــدؤون عى الخصوص 
يف الــكام، وحل بعض املشــكات الصغرية ويف التحكــم يف عواطفهم يف 

بعــض الظروف. 

وملســاعدتهم عــى تطويــر هذه القــدرات بــكل أمان، فإنهــم بحاجة 
إىل رعايــة وتشــجيع الكبــار. وللتذكــري، فكــام رأينا يف حصتــي الرقية 
االجتامعيــة 3 و 4، فــإن األطفــال حــن يشــعرون بأنهــم محبوبــون 
ومحميــون من ذويهم، فإن ذلك يســمح بتنمية عاقــة ارتباط عاطفي 

قويــة ومريحــة للطفل متكنه مــن الثقة يف نفســه.  
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رسائل

ملا ذا من املهم تشجيع اإلعتامد عى النفس ؟	 

األهداف املتعلقة بنمو الطفل

ي نهاية هذه الحصة، ســتدركون أن من األســايس أن يقوم اآلباء/
األمهات مبســاعدة ومســايرة أطفالهم الصغار يك يشــعروا بالثقة 

وليك يتمكنوا من تعزيز اســتقاليتهم الشــخصية.

تعلــم األطفــال، وهــم صغار، أشــياء قــد تبدو لنــا با معنــى. غري أن 
األمــر عكس ذلــك متاما! 

إن هــذه املهــارات الجديــدة أساســية، فبواســطتها يكتســبون كل ما 
يحتاجونــه ليصبحوا راشــدين مســؤولن.

أن يصبح مســتقل الشــخصية، هــو اتخــاذ الخطوات األوىل نحو ســن 
الرشــد. حينام يكونوا مستقيل الشــخصية، فإن األطفال الصغار يبدؤون 
يف اتخــاذ القــرارات ألنفســهم والتــرصف لتســوية بعــض املشــكات 
الصغــرية وإثبــات الوجود أمــام اآلخرين ويف فهم قواعد ســري املجتمع.

كيف نرافق طفا ملساعدته عى تعزيز استقاليته ؟ 	 



34 املرحلة 6 | منو الطفل

ملســاعدته يف تنمية اســتقاليته الشــخصية، فإن الطفل بحاجة إىل ثقة 
ودعــم والديه وذلك، عى ســبيل املثــال من خال: 

تركــه يقوم ببعــض املهــام الصغرية مبفــرده. فــإذا كان الطفل 	 
قــادرا عى فعل يشء ما، فــا يجب أن يقام به بــدال عنه، حتى 
وإن كان هــذا يســتغرق بعض الوقت. إن قيامه باألشــياء ميكنه 

مــن الفهم بأنه قادر ومســتقل. 
تقديم املســاعدة له فقــط عندما يطلبها. إذا كان النشــاط جد 	 

معقد بالنســبة لــه، ميكنكــم أن تقرحوا تقديم املســاعدة فإذا 
وافــق بينوا له كيفية الترصف لتســوية مشــاكله.

توجيهــه إليجــاد حلــول مــع تعلميــه عــى الثقة يف نفســه. 	 
اطرحــوا أســئلة لحثه عــى التفكري ثــم اتركوه يتــرصف وابقوا 

بجانبــه ملســاعدته عنــد الحاجة.
قبــول أن أخطاء الطفــل هي جزء من مســار التعلم. من املهم 	 

أال نغضــب عى الطفــل إذا مل يقم بيشء مــا. إن التحيل بالصرب 
والتفهم يســاعده عى التقــدم وبلوغ أهدافه. 

تشــجيعه عى القيام بأشــياء جديدة وتهنئته عــى جهوده. إن 	 
التهانئ والتشــجيعات ســتدفعه إىل مواصلة مبادراته وعى رفع 

جديدة. تحديات 

ولكن كيف ندرك ماذا بإمكان طفل ما أن يقوم به ؟	 
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إن الطفــل الواثق من نفســه ســوف يأخذ مبادرات تتــامىش مع عمره. 
إن األطفــال جميعهــم مختلفــون، غــري أنــه إذا كان هنــاك طفل عى 
اســتعداد للقيــام بــيشء مــا، فإنــه عموما يظهــر بأنه متحمــس لرفع 
تحديات جديدة )مســك أشــياء بيديــه، إلقاء كلمة، ... الــخ(. لذا تجب 
اليقظــة واإلصغــاء الجيــد له وإعــداد الظروف للســامح لــه بالترصف 
بحريــة. إن املبــادرات الجيدة لطفل ما يجب أن تشــجع لنظهر له بأنه 

فعا قــادر عى فعل األشــياء. 

وبإمــكان اآلبــاء / األمهات كذلك، اقراح بعض األنشــطة تتناســب مع 
عمــر الطفل لدفعــه عى تطوير اســتقاليته.
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كيف نعرف بأن طفا صغريا يقوم فعا بتطوير استقاليته ؟	 

من املمكــن تحديد بعض املؤرشات التي تســمح باالعتقــاد بأن الطفل 
استقاليته:  يطور 

ينفصل الطفل عن أمه ويثق يف اآلخرين. 	 
يقــوم بتســوية بعض املشــاكل التي تعرضه ويطلب املســاعدة 	 

إذا لــزم األمر.
يعرب عن أذواقه واحتياجاته دون ان يبيك.	 
يلعب مع أطفال آخرين مع احرام قواعد اللعبة. 	 

نشاطات تطبيقية

النشاط 1

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض 

عرض فيلم مامرســة منــو الطفل للحصتن 7 و 8 – كيف نشــجع 
اكتســاب مهارة التنســيق واإلعتامد عى النفــس عند األطفال؟ 



منو الطفل | املرحلة 6 37

اطرحوا األسئلة التالية عى املشاركات : 

هــل يثق والد اتروتــرو يف طفله؟( نعم، انــه يثق به ألنه 	 
يســمح له بإعداد كعكة مبفرده(. 

مــا الــذي يقــوم بــه والــد اتروتــرو ملســاعدة طفله يف 	 
إعــداد الكعكة؟ )إنه يســاعده يف اســتعامل النار، وقطع 
الــورود والتنظيف... إنه يســاعده يف األنشــطة األخطر أو 

. ) لصعبة ا
ملــا ذا تعتقــدن أن والد اتروترو يســاعد طفلــه يف القيام 	 

ببعض األشــياء ويركه يقوم بأشــياء أخرى مبفرده؟ )بعض 
األنشــطة قــد تكــون خطــرية لكنه يبقــى دامئــا بجانبه 

ملســاعدته إذا عــرب الطفل عن حاجتــه لذلك(.

إن املســاعدة والثقــة التــي يعطيهــا اآلبــاء لألطفــال متكنه من 
تحديــد اهتامماتهــم واحتياجاتهــم بأنفســهم. إن ذلك يســمح 
لألطفــال بتطويــر قدراتهــم يف أخــذ مســئوليات ويف التفكــري 

  . نفسهم بأ
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النشاط 2

اآلن، لنفكر معا حول الحوادث األكرث شيوعا عند األطفال: 
 

مــا هــي الحــوادث التي تقــع يف أغلــب األحيــان لدى 	 
األطفــال األقــل من ســنة ؟  

مــا هــي الحــوادث التي تقــع يف أغلــب األحيــان لدى 	 
األطفــال مــا بــن 3 و 5 ســنوات؟ 

ما الذي ميكننا القيام به لتجنب هذه الحوادث؟ 	 

حددوا مع املشــاركات الردود املشــركة بشــأن الحــوادث األكرث 
تكــرارا وكذا الحلــول ملنعها. 

إن مــن املهــم اإلشــارة إىل ان أغلــب الحــوادث ميكــن تفاديها 
بســهولة إذا بقي اآلباء باســتمرار قريبن من األطفال ملســايرتهم 

يف طريقهــم نحو االســتقالية. 

رسائل تكميلية

إن تعزيــز االســتقالية لدى الطفل يقتــي أن نكون يقظن 	 
بشــأن ســامة األطفال ألنهم، يف أغلب األحيــان، ال يدركون 
املخاطــر املرتبطة بأنشــطتهم. فام الذي ميكــن للكبار القيام 

به لتأمن ســامة األطفــال الصغار. 
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عندمــا يبــدا األطفــال يف كســب اســتقالية يف تحركاتهــم، يف امليش أو 
الحبــو عــى ســبيل املثال، فــإن ذلك هو الوقــت الذي يجــب أن متنح 
لهــم العنايــة أكرث مام مــى. إن الحــوادث املنزلية هي أحد األســباب 
األوىل للوفيــات لــدى األطفــال. وهكذا يجــب دامئا تشــجيع فضولهم 

ولكــن دومــا مع تأمن ســامتهم. 

وفيام ييل بعض النصائح لتفادي الحوادث املنزلية: 

ال تركــوا طفــا صغــريا أبــدا دون مراقبــة وركــزوا العناية أكرث 	 
عندمــا يكــون األطفال خــارج املنزل.

فتشــوا بانتظــام منزلكــم للتأكد من عــدم وجود أشــياء حادة، 	 
قاطعــة أو شــديدة الصغــر )فقد يجــرح الطفل نفســه بها أو 
يبتلعها( وال مواد ســامة )منتجات منزلية، مــواد نظافة، أدوية... 

الــخ(، ملقــاة، ذلك أنهــا متثل خطرا عــى األطفال. 
خــال وجبــة الطعام، شــجعوا الطفل عى األكل بهــدوء، وقبل 	 

بلــوغ أربع ســنوات ال تعطوه أغذية صلبة صغــرية جدا لتفادي 
بها.  اختناقه 

لتفــادي الحــروق، تجنبــوا أن يقــرب مــن النــار واألطعمــة 	 
الســاخنة، خاصــة الســائلة منهــا. 

لتفــادي الغرق، تجنبــوا أن يقرب مــن مصادر املــاء كاآلبار أو 	 
الــربك خال فــرة الخريف.
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واجبات منزلية

خـــالصـــــــــــة:

إن األطفــال يكتســبون تدريجيــا التي متكنهــم من الترصف 	 
بأنفســهم وبأن يصبحوا مســتقلن.

ميكن لآلباء تشــجيع اســتقالية األطفال يك يساعدوهم عى 	 
تطوير مهارتهــم بكل أمان.

لدعــم اســتقاليتهم، نقــرح عليكم أن تحاولــوا يف منزلكــم، من هنا 
وحتــى الحصــة القادمة، عددا من األنشــطة مــع أطفالكــم الصغار: 

الســامح لهــم بالقيــام مبهــام بســيطة يف املنزل، عى ســبيل 	 
املثــال، ترتيب بعــض األشــياء أو غســل اليدين.  

اإلعــرتاف بإنجازاتهم بالقول لهم: "مــربوك"، "كنت أعرف أنك 	 
قــادر عى ذلــك!"، "يف املرة القادمة ســيكون ذلــك أفضل" أو 

"هيا، مــرة أخرى!".
تشــجيعهم عــى اتخــاذ قــرارات واحرتامهــا. هــذه القرارات 	 

ميكــن أن تكــون مثا "اختيــار مابســه" أو "البقــاء مع عمته 
الظهرية". بقيــة 

وأخــريا هــل تفكرن يف أنشــطة أخــرى ميكنكــن القيام بها لتشــجيع 
األطفال؟  االســتقاللية عنــد  تطور 

احرصــن عى تطبيــق كل هــذه اإلرشــادات يف املنزل مــع أطفالكن. 
وخــال حصتنــا القادمة، ســنأخذ الوقت للحديث معا عــن تجربتكن 

حول األوقــات املفضلة مــع أطفالكن.
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

هــل ميكن ألحدكــم أن يلخص لنا الرســائل األساســية التي 	 
شــاهدنا خال حصــة اليوم؟

لقــد تحدثنــا عن التغذيــة التكميلية لألطفال ما فوق 6 أشــهر، 
وتابعنا بصفــة خاصة أنه:

أن طفــا مريضــا عى العمــوم، قليل الشــهية ولكنه بحاجة 	 
لــألكل ليتمكن من مكافحــة اإلصابة. 

أنــه يجــب ان تقدم لــه األغذيــة التــي يجــب، وأن تكون 	 
متنوعــة وغنية بالطاقة؛ وأنه يجب التحيل بالصرب وتشــجيعه 

بلطف عــى األكل. 
أن الطفل إذا كان يف ســن الرضاعة، فتجــب مواصلة رضاعته 	 

حينــام يكون مريضا.

ثــم تحدثنا عن النظافــة الغذائيــة والنظافة البدنية، وشــاهدنا 
عى وجــه الخصوص مــا ييل أن:

أنــه يف حالــة اإلســهال تجــب مكافحــة جفــاف األطفــال 	 
الفمــوي. الجفــاف  بإعطائهــم محلــول معالجــة 

كام تجــب أيضــا مكافحــة انخفاض الــوزن بزيــادة تغذية 	 
الطفــل أثنــاء املــرض وملدة أســبوع بعد الشــفاء.
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وأخــريا تحدثنا عن تحفيز اللغــة عند األطفال الصغــار، وعلمنا 
عى وجــه الخصوص أن:

األطفــال يكتســبون تدريجيــا املهــارات التــي متكنهــم من 	 
التــرصف بأنفســهم ومــن أن يصبحوا مســتقلن.

بإمــكان اآلباء تشــجيع اســتقالية األطفال ملســاعدتهم عى 	 
تطوير هــذه املهارات بــكل أمان.

اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو 	 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

اطلبوا مــن املجموعة التصفيق، ألنه ميكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه 
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة 8: التزامات املشاركات أمام العموم

اطلبــوا مــن املشــاركات أن تتجمعــن يف مجموعــات صغــرية حســب أماكن 
. فدهن. توا

عمموا عى أمهات منطقتكن ما رأيناه بشأن التعرف 
عى عامات الخطر واألمراض لدى أطفالكن. 

اإللتزام 1: التغذية

إتباع املامرسات الجيدة للتغذية يف حالة ما إذا كان 
طفلك مريضا.

اإللتزام 2:

املعالجة الصحيحة يف املنزل إلسهاالت أطفالكن 
مبكافحة جفافهم وفقدانهم الوزن.

اإللتزام 1: النظافة

جلب طفلك املريض إىل النقطة الصحية األقرب إذا 
حددت عامات تفاقم اإلسهال )حمى، قيئ، دم يف 

الرباز... الخ(.

اإللتزام 2:

مرافقة ومساندة أطفالكن يف كل مبادراتهم الكتشاف 
العامل املحيط بهم. 

اإللتزام 1: منو الطفل

تأمن سامة األطفال خصوصا عندما يبدأوا يف امليش، 
ألنهم ال يدركون بعد املخاطر املرتبطة بأنشطتهم.

اإللتزام 2:

اقرحــوا عى املجموعــة التزامن لكل موضوع واطلبوا مــن كل مجموعة صغرية 
اإلتفــاق فيام بينهــا من أجل اختيــار أحد اإللتزامــن لكل موضــوع. ميكن لكل 
مجموعــة صغرية اقــراح التزاماتها الخاصة بها )هــذه اإللتزامات يجب أن تدون 
مــن طــرف املنعش(. املهم أن تفــي كل مجموعة صغرية بالتــزام لكل موضوع.

مــن أجل مســاعدتكم عــى تطبيق هــذه النصائــح نقرح عليكــم اليــوم أن تأخذوا 
اإللتزامات.  بعــض 
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عندمــا تختــار املجموعــات الصغــرية بصفة جامعيــة التزاماتهــا، اطلبوا مــن الجميع 
الوفــاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنية أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص الحارضين أن أيف 
باإللتزامــات التي اخرنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية

مــن أجــل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة مــن كل املجموعــات الصغرية 
املشــكلة لتكــون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامــات. اشــكروا املتطوعات 

بحــرارة وبينــوا لهن مــا ييل::

ستشــكلن معا، طيلة األشــهر الثاثة القادمة، اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية. 
كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع املســتفيدات األخريــات يف مجموعتهــا 
ومســاعدتهن عــى الوفــاء بالتزاماتهن. ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية 

ســنرك لكن بعــض اللــوازم تتمثل يف:

ملــف مــع الصــور األساســية املتعلقــة باملواضيع التــي تناولنا هــذا اليوم 	 
وذلــك مــن أجل مســاعدتكن عــى مواصلــة التحســيس يف مجموعاتكن.

لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفنت بها للحصــة القادمة وكــذا التزاماتكن 	 
اليوم.

مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقــة السلســلة اإلذاعيــة التكافل التــي ينبغي 	 
إســامعها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.

ســنرك لكن التنســيق فيــام بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خال األشــهر 
الثاثــة القادمــة يك تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرقيــة اإلجتامعية 

قبــل الحصة القادمــة من الرقيــة اإلجتامعية.

خال األشــهر الثاثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن 
عى الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن. 

ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة باملامرسات التي تحدثنا عنها.

أخــريا كل واحــدة منكــن ســتقوم بتنظيــم دورة اســتامع يف منطقتها للرســالة 
الصوتيــة املوجــودة يف القــرص مــن خــال مذيــاع التكافل. تســتغرق حصص 

اإلســتامع والنقــاش الجامعــي أقل مــن 30 دقيقة.
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خــال حصتنــا القادمة من الرقيــة اإلجتامعية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية 
للرتقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبــات التــي واجهتكــن والحلــول التــي توصلــنت لهــا لتبني 	 
والتوصيــات.  املامرســات 

الفوائد التي الحظنت بأنفسكن بعد تلك املامرسات.	 
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املرحلة 10: اختتام الحصة

الرســائل التي ستســتمعن لها من هنا للحصــة القادمة موجودة 
القرص. هذا  يف 

 
خــذوا 5 دقائق بعد الحصــة لتبينوا لألعضاء املتطــوع  يف اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجــت عية كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لاســت ع للرســائل والتأكــد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الكايف للنقــاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة  رير لوازم التكافــل )تحديد برنامــج  ريرها(.

هل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حول مــا ننتظر منكن 
يف الحلقــة القادمة أو أي يشء آخر. 

شــكرا جزيا النتباهكن ومشاركاتكن وال تنس  الوفاء بالتزاماتكن! 
ألننا نقوم بهذا مــن أجل أطفالنا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:

تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل )امللــف، الصــور، 	 
الواجبــات واإللتزامــات، املذيــاع وقــرص يحــوي السلســلة 
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لها حتــى الحصــة املقبلة(. 

التأكــد/ أخــذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرقية 	 
اإلجتامعية.

ما بني الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية ل:

معرفة هل اســتطعن مترير لــوازم التكافل واإلســتامع لربامج 	 
بن الحصص بواســطة مذيــاع التكافل.

معرفة هــل ذكرن جميــع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية 	 
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.

طلب مســاعدتهن لتعبئــة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة 	 
القادمة مــن الرقيــة اإلجتامعية. 



49

مالحظات



50

مالحظات



51

مالحظات



25 05 59 53

www.tekavoul.gov.mr

8000 1960


