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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
 مبواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

للتذكــري، إن الهــدف من حصص الرقيــة اإلجتامعية 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 أحيانــا إلبــداء آرائكم وطرح استشــكاالتكم.  وســتمتد 

حصــة الرقيــة اإلجتامعية هذه ســاعة ونصف.

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

ما هي أجمل ذكرياتك مع أحد أطفالك؟	 
ما الذي شعرت به يف تلك اللحظة؟	 
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نداء الحضور

خال الحصة املاضية من الرقية اإلجتامعية، تحدثنا عن أهمية:
 

إتبـــاع مامرســـات التغذية الجيـــدة للطفل املريـــض، ذلك أنه،   P	
حتـــى وإن كان عـــى العموم قليل الشـــهية، فهـــو بحاجة ألن 

يتغذى بشـــكل جيـــد ملكافحـــة املرض بصـــورة أفضل.

P   ،معرفة كيفيـــة املعالجة الســـليمة يف املنزل إلســـهال األطفال
لتفـــادي املضاعفات والقـــدرة عى التعرف عـــى عامات تفاقم 

اإلسهال.

P  مســـار اكتســـاب القدرة عـــى التنســـيق واالســـتقاللية لدى
األطفـــال، وما الـــذي ميكـــن لآلباء القيـــام به ملســـايرتهم.

هل يود أحدكم إضافة يشء ما	 

هــل بإمكان أحدكم تذكــري باقي املجموعة مبــا تحدثنا عنه 	 
خــال الحصة األخرية؟
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إعالن أهداف الحصة

أهداف حصة الرقية االجتامعية اليوم هي:

مراجعة ما تطرقنا إليه خال الحصة األخرية. 	 
التحقــق مــن االلتزامات التــي تعهدتن بها خــال الحصة 	 

األخرية.
مناقشــة النشــاطات التــي قمــن بها منــذ املــرة األخرية 	 

بدعــم، عى وجــه الخصوص، مــن أعضاء اللجنــة املحلية 
االجتامعية.  للرقيــة 

واســتكامل املعلومات بشــأن املوضوعات التي تم التطرق 	 
إليها يف هذا الفصل الســدايس.

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 بإمكانكم أن تذكرونــا بااللتزامات التــي أخذتم داخل 	 
كل مجموعــة صغرية؟

للتذكــري فقــد اقرحنا عليكم، إمــا أن تحــددوا بأنفســكم التزامكم الخــاص، وإما أن 
تختــاروا من بــن االلتزامــات التالية:

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:
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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  مــا هي النتائــج اإليجابية التــي الحظتــم واملتعلقة بتبني

هذه املامرســات؟
P  ،هــل وجدتم دعام مــن محيطكــم؟  إن كان الجواب نعم

كيــف حصلتم عليه؟

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:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية اإلجتامعية:

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؟

هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟	 

التوجه من جديد إىل الجميع:
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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؟	 

مــا ذا تناولــت الحلقــة 7 من السلســلة اإلذاعيــة التكافل 	 
والتــي اســتمعتم إليها منــذ الحصــة املاضية؟

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



التــــــغـــذيــــــــة
مامرسات التغذية الجيدة 

للطفل املريض
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تذكري

من منكــن ميكنها تذكــري املجموعة مبــا تحدثنا عنه بشــأن 	 
املامرســات الجيدة لتغذية األطفــال املرىض؟

ملــا ذا يتوجب عى األمهــات / اآلباء االهتامم بشــكل خاص 	 
بتغذيــة األطفال املرىض؟

ما الذي ميكن تقدميه من األكل لطفل مريض ؟	 

املـرحلــة 4: التــغــذيــة – مامرسات التغذية الجيدة 
للطفل املريض

إن التغذية رضورية لتمكن الجســم من الحصــول عى الطاقة واملصادر 
املرض.  ملقاومة  الرضورية 

غــري أن األطفــال حــن ميرضــون، يصبحــوا يف الغالــب قلييل الشــهية 
وميتنعــون عــن األكل. لهذا يتوجب عــى اآلباء القيام مبــا هو رضوري 

ملســاعدة األطفــال عــى األكل مبــا فيه الكفايــة حن يكونــوا مرىض.

ألن الطفــل املريض قليل الشــهية، فهو ال يأكل يف الغالــب إال بكميات 
قليلــة. لــذا، تجب تغذيته بشــكل أكرث، كل ســاعتن أو ثاث ســاعات 
عــى األقل. وينصــح بإعطائه أوال، اليشء الذي يجــب، عى ان ال يكون 
شــديد الحــرارة ال مالحــا جــدا، أن يعطى مــا ميكن أكله بســهولة، يف 

شــكل ســائل وأن تنوع تغذيته قــدر اإلمكان.

إذا كان الطفــل يف طــور الرضاعة، تجب متابعــة الرضاعة وإظهار الصرب 
واملثابــرة، بزيادة وتــرية الرضاعات إذا امتنــع الطفل عن الرضاعة.
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مــا الذي ميكــن لآلباء / األمهــات القيام به لتشــجيع الطفل 	 
املريض عــى التغذية؟

ينصــح بالتحيل بالصــرب وبعدم إرغــام الطفل عــى األكل، وإال فإنه قد 
يتقيــأ. لــذا يجب تشــجيع الطفــل عــى األكل بلطف، وأخــذ الوقت 

الــرضوري ليك يــأكل مبا فيــه الكفاية. 

إن تنظيــف الطفل ووضعه بشــكل مريح، واللعب معــه لجعل وجبة 
الطعــام ممتعة، او االنتظــار حتى تنخفض الحمــى إلعطائه األكل هي 

أمور تســهل تغذيــة الطفل املريض. 

مبجــرد ان يشــفى الطفل، تجــب مواصلــة إعطائه الغــذاء بصورة أكرث 
مــن املعتــاد والحرص عــى ان تكــون تغذيته متنوعة لــيك يتمكن من 

إعــادة تكويــن ما فقده خــال املرض. 

إرجاع الواجبات املنزلية

لقــد طلبنا منكــم يف الحصة املاضية تحديد الوجبــات واألغذية املفضلة 
أطفالكن. لدى 

إذن ما هي الوجبات التي يفضلها أطفالكن بشكل أكرث؟	 

أنعشــوا تبادال مع املشــاركات ملعرفــة الوجبات املفضلــة لدى مختلف 
االجتامعية. الرقيــة  أطفال فضاء 
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هل تتغري أذواق أطفالكن وفقا ألعامرهم؟ 	 
يف هــذه الحالــة، ما هــي برأيكــن، الوجبــات املفضلة لدى 	 

ألعامرهم؟  وفقــا  األطفال 

اختمــوا بأن مــن الواضــح اآلن أن الــكل يف املجموعة يجــب عليه أن 
يعــرف أي أنواع الوجبات مــن املفضل تقدميها لألطفــال املرىض للتأكد 
مــن أنهم ســيأكلونها حتــى عندما يكونــوا قلييل الشــهية. وأكدوا عى 

أن كل طفــل مختلــف وبالتايل فلــه ذوق مختلف.

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حول املتبنن ملامرســة التغذية للحصــص 7 و8: ما 
هي فوائــد التغذية الجيــدة للطفل املريض؟ 

رسائل تكميلية
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ملــا ذا يشــكل االمتنــاع عــن األكل والــرشب عامــة خطر 	 
جســيمة لــدى الطفــل املريض؟

برأيكــن، ما الذي ينبغــي عى األهل القيام بــه إذا كان أحد 	 
أطفالهم يخــر وزنه بانتظام؟

إن الطفــل الــذي ميتنــع عن التغذيــة يعرض نفســه لجفاف الجســم 
والحتــامل ســوء تغذيــة حــادة، قد تكــون لــه عواقب خطــرية جدا. 
وبنفــس الصورة، فإن الــذي يتقيأ كل ما يأكل ال يتوفــر عى احتياطات 
تغذويــة تســمح له بالتطــور وتأمن منــوه. وعليه، فإنــه يواجه الخطر 

ويجــب أن يعالج. 

يف كل األحــوال إذا كان طفــل صغري يفقد وزنه بانتظــام، فهو يف خطر، 
لــذا، فــإن مــن املهــم نقله عــى وجــه الرعــة للمعاينــة يف النقطة 

الصحيــة األقرب.

إذا كنتــم تتوفــرون عــى مركز صحــي أو نقطة صحية غــري بعيدة من 
منطقتكــم، وألنــه ليــس من الســهل دامئا معرفــة مــا إذا كان الرضيع 
يزيــد أو يخــر يف الــوزن، فإن مــن املهم جلبــه لاستشــارة املنتظمة 
خــال األســابيع األوىل ملعرفــة وزنــه. إذا متت ماحظة حالة من ســوء 
التغذيــة، فــإن وكاء الصحة ســيكون بإمكانهــم أن يشــريوا عليكم مبا 

يجــب القيام بــه لتحســن الحالة الصحيــة لصغريكم.
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أنشطة عملية

النشاط 1

 لعب األدوار

يطلــب املنعش من اثنتن من املشــاركات التطــوع للعب الدور 
معــه. طلب تصفيق باقي املجموعــة للمتطوعتن. 

يجســد املنعش عندئــذ دور ام أرسة يف القرية لديها طفل مريض 
بعمر 9 أشــهر. إنــه يعاين من الحمى منذ يومــن ومل يعد يتغذى 
بشــكل ســليم. الطفل ال يشــكوا من الجــوع وفقا ألمــه )الدور 
الــذي يقــوم به املنعــش(. ومنــذ يومن، فــإن األم )التــي يقوم 
املنعــش بدورهــا( ال تعطــي الطفل ســوى املاء لتفــادي جفاف 

جســمه غري أن الطفــل ال يبدوا يف حالة تحســن. 

ارشحــوا للمشــاركتن املتطوعتــن أنهام قدمتا لزيــارة صديقتهام 
وأنهــام الحظتــا أن الطفــل مريــض. فعليهــام طرح أســئلة عى 
صديقتهــام لفهــم الوضعية والتمكــن من تقديــم نصائح مفيدة 

 . لها

من بن األسئلة املفيدة التي ميكن للمشاركتن طرحها: 

هــل هنــاك عامات خطــر أمكــن التعــرف عليهــا عند 	 
؟  لطفل ا

كم يبلغ من العمر؟	 
هل ما زال الطفل يرضع؟ 	 
ما الذي يحبه الطفل من األكل عادة؟ 	 
يف أي أوقــات تقــرح األم األكل عــى الطفــل؟ مــا الذي 	 

تقرحــه عليه كنــوع مــن التغذية؟ 
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هل املاء الذي تقدمه األم للطفل صالح للرشب؟ 	 
هــل تأخــذ األم الوقــت الــكايف ملســاعدة الطفــل عــى 	 

التغذيــة بشــكل ســليم؟ 
الخ.	 

أرشكــوا باقــي أعضاء املجموعة يف تحديد أســئلة ميكــن توجيهها 
ونصائــح ميكــن تقدميها عندمــا ال تســتطيع املتطوعتــان القيام 

. بذلك
حينــام تقــوم املتطوعتان بطــرح هذه األســئلة، فــإن عليهام أن 
تاحظــا أن األم )التــي يلعــب املنعــش دورها( مل تحاول، ســوى 
مــرة واحدة يف اليــوم، أن تقــدم األكل أو تعطي الثــدي للطفل. 
إنهــا ال ترص كثريا عــى الطفل الذي ميتنع عــن األكل ومل تفكر يف 

أن تعــد له حســاء مــن اللوبيا التي يحــب كثريا...

إذا كانــت النصائــح املقدمــة مــن املتطوعتــن وباقــي أعضــاء 
املجموعــة جيدة، نظموا زيارة ثانية بعــد يومن، تقوم خالها األم 
)التــي يلعب املنعــش دورها( بتقديم الشــكر الحــار لصديقاتها 
اللــوايت نصحنها بشــكل جيــد، ألن طفلهــا اليــوم يف حالة أفضل 
بكثري. لقد اســتعاد شــهيته وزاد وزنه وبدا أنــه يتعاىف من مرضه.  
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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 

إذا فقــد الطفل الصغــري وزنه بانتظــام، فهذا يعنــي أنه يف خطر 
ويجــب نقله عــى وجه الرعــة للمعاينــة يف النقطــة الصحية 
األقرب. لهذا الســبب، فــإن من املهم املراقبة الدامئــة لوزنه، وهو 

ما يتــم إجراؤه يف النقــاط الصحية. 



النـــــظـــــــــافــــــــة:
مـعـالـجــة اإلسهـال
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هل مــن بينكن من لديهــا طفل عاىن من اإلســهال منذ املرة 	 
األخرية؟

إذا كان الجواب نعم، اســألوها عام قامت به ملســاعدة طفلها 	 
العاج؟  عى 

ملا قد يكون اإلسهال، وخصوصا عند األطفال، خطريا؟ 	 

تذكري

املـرحـلة 5: النــظــافـــة - مـعـالـجــة اإلسهـال

ميكن لإلســهال أن يؤدي إىل خســارة كبرية يف الوزن وكذا جفاف شــديد 
من شــأنهام أن يؤديا إىل حالة من ســوء التغذيــة لدى الطفل. 

إن االســهاالت مســؤولة، لألســف، عن عديد الوفيات لدى األطفال من 
0 إىل 5 ســنوات. لــذا، فــإن عــى اآلباء / األمهــات إعطــاء عناية كبرية 

لظواهــر اإلســهال ومعالجتها برعة.

مــا الذي يجب أن نقــوم به كآباء / أمهات ملعالجة اإلســهال 	 
املنزل؟ يف 

ملواجهــة إســهال األطفال، فإن األســايس بالنســبة لآلبــاء، اوال وقبل كل 
يشء: 

تفــادي جفــاف الطفــل، بإعطائــه محلــول معالجــة الجفاف 	 
الفمــوي، وكذا لــن األم إذا كان يبلغ أقل من 6 أشــهر، واملاء إذا 
كان يبلــغ أكرث من 6 أشــهر وذلــك بصورة أكرث مــن املعتاد، مع 

الحــرص عــى أن يكون صالحــا للرشب )مصفــى ومعقم(.
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مــا هــي برأيكــن، العامات التــي تشــري إىل تفاقــم حالة 	 
الطفل؟ لــدى  اإلســهال 

مكافحة خســارة الــوزن عند الطفــل بزيادة تغذيتــه: مواصلة 	 
إرضــاع الطفــل الذي يبلــغ أقل من 6 أشــهر والــذي يعاين من 
اإلســهال بزيادة وترية رضاعاته أو زيادة وتــرية وجبات أطفالكن 
الذيــن يبلغون أكــرث من 6 أشــهر والذين يعانون من اإلســهال، 
والتأكــد مــن أن هذه الوجبــات متنوعــة. إن األطفــال املرىض 
قليلو الشــهية ويأكلــون القليــل يف كل مرة، لذا فــإن من املهم 

مضاعفــة وترية الرضاعــات والوجبات.

نعترب أن اإلسهال قد ازداد تفاقام: 

إذا ازداد عدد مرات الرباز السائل اليومية؛	 
إذا تكرر القيء بصورة متواترة؛	 
إذا عاىن الطفل من الحمى؛ 	 
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إرجاع الواجبات املنزلية

طلبنــا منكــن يف املــرة األخــرية أن تتمــرنَّ يف منازلكن عى 	 
إعــداد محلول معالجــة الجفاف الفمــوي. أي منكن أخذت 

بذلك؟ للقيــام  الوقت 

إذا ظهر الدم يف الرباز؛	 
إذا رفض الطفل متاما األكل والرشب؛	 
إذا مل تتحســن وضعيــة الطفــل الصحيــة خال 42 ســاعة عى 	 

الرغــم مــن اللجــوء إىل محلول معالجــة الجفــاف الفموي.

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

اطلبــوا مــن إحــدى اللــوايت قمــن بذلك املثــول إلعــداد واحــد أمام 
الجميــع. تأكدوا من أنها تتقيــد فعا مبقادير الوصفــة التي رشحتم لها 
خــال الحصة املاضيــة. إذا مل تتمكن من ذلك بشــكل جيد، شــجعوها 

بإعطائهــا الوصفة.
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ما هــي العامات التي متكــن من معرفة مــا إذا كان رضيع 	 
أو طفــل صغري يعاين بشــدة من جفاف الجســم؟ 

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حــول املتبنن ملامرســة النظافة/الصحة للحصص 7 
و 8: مــا هي فوائد معرفــة كيفية معالجة اإلســهال يف املنزل؟

إذا كان لرضيعكم أو طفلكم: 

عيونا غائرة؛ 	 
ثنيــة جلدية تختفي ببطء شــديد )عندما مقــرص الجلد بلطف 	 

مــا بن الســبابة واإلبهــام، يعود فــورا إىل حالته الســابقة دون 
االحتفــاظ بــأي أثــر. وعــى العكــس، فــإذا ابقــى الجلد عى 
»الثنيــة«، أي مبعنى أنه ظل متجعدا وأمــى بضع ثوان للعودة 
إىل حالتــه الســابقة، فذلك يعنــي أن الجلد يعاين مــن الجفاف( ؛

أكــدوا عــى أهمية أن تتمرنَّ يف منازلهنَّ يك تتمكنَّ من الترصف بشــكل 
صحيح حينام يعاين أحد أطفالهنَّ من اإلســهال وجفاف الجســم.
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برأيكــن، مــا هــي مامرســات التــي ســتمكن مــن جعــل 	 
أطفالكــن يف مأمــن مــن أمــراض اإلســهال؟

إن ذلــك يشــري إىل أن طفلــك يعــاين من حالــة جفاف شــديدة وهي 
حالــة تتطلــب نقلــه برعــة إىل مركز الصحــة األقرب.

لقد أصبحــن تعرفن كلكن كيفية املعالجة الفعالة إلســهال أطفالكن يف 
املنــزل، ولكن يبقــى من األفضل طبعــا ان ال يصابوا بــه. ولهذا الغرض 

، فهنــاك عدد من االحتياطــات يتوجب أخذها. 

لتجنيــب أطفالكــن التعرض لإلســهاالت، هناك العديد من املامرســات 
الجيــدة التي يــوىص بها. ويتعلــق األمر خصوصــا مبا ييل: 

اختيــار تغذيــة صحيــة، متنوعــة، مختلفة ومالمئــة ألطفالكن.	 
)الرضاعــة الطبيعيــة الحرصيــة ملدة األشــهر الســتة األوىل، ثم 
القيام بفطام ســليم مــع اإلدخــال التدريجي لتغذيــة مكملة(. 

إن تغذيــة جيدة تســمح دامئــا مبقاومة أفضــل لألمراض.
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أنشطة تطبيقية

النشاط 1

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض الفيلم بعنوان: “حكاية عن الكولريا”

للختــام، نقرح عليكــن إعادة مشــاهدة الفيديو حــول الكولريا 
التــي عرضنا خــال الحصة 6.  

تحســن نظافة البيئة خاصــة مبكافحة التغــوط يف الهواء الطلق 	 
النظيفة.  وبتشجيع اســتخدام املراحيض 

التقيد الصارم بقواعد السامة الغذائية. 	 
التقيد بقواعد معالجة وتخزين املاء الصالح للرشب. 	 
التقيــد بقواعــد النظافــة الجســدية وبخاصة الغســل املنتظم 	 

لليديــن بالصابــون خــال األوقــات الرضورية.

ماذا بقــي معكن كعنارص أساســية من الفيديــو الذي قمنا 	 
للتو؟   مبشاهدته 
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خـــالصـــــــــــة:

إن التقيــد الصــارم مبجمــل قواعد النظافــة التي شــاهدنا خال 
الحصــص الســابقة، يســمح بالحد كثريا مــن خطــر املعاناة من 

اإلسهال. 

يف حال اإلسهال يراعى القيام مبا ييل:

مكافحة جفــاف األطفال بإعداد محلــول معالجة الجفاف 	 
الفمــوي والــذي يتكون من 1 لر من املــاء الصالح للرشب 
و1/2 ملعقــة مــن امللــح و8 ماعق من الســكر وإعطائه 

 . للطفل
مكافحــة نقــص الــوزن عــن طريــق متابعــة التغذيــة 	 

االعتياديــة للطفل ولكــن بزيادة وترية الوجبــات إىل غاية 
أســبوع بعــد توقف اإلســهال. 

يف حــال تفاقــم املــرض، ال تتأخروا يف نقــل طفلكــم إىل النقطة 
األقرب. الصحيــة 



نـمـو الطـفـل:
اكتساب خربة التنسيق واإلستقاللية
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مــن الذي ميكنــه تذكرينــا مبــا تعنيــه »االســتقالية« عند 	 
الصغار؟ األطفــال 

كيف نعرف ما الذي يستطيع الطفل القيام به؟	 

تذكري

املرحــلـة 6: نـــمــو الــطـفل - اكتساب خربة 
التنسيق واإلستقاللية

تحدثنــا يف املــرة األخرية عن أهمية اكتســاب االســتقالية لدى األطفال 
والوســائل املتاحة لآلباء/األمهات لتحفيزها.

إن الطفــل الواثق من نفســه ســوف يأخذ مبادرات تتــامىش مع عمره. 
فــإذا كان هنــاك طفل عى اســتعداد للقيام بيشء جديــد، فإنه عموما، 
يظهر بأنه متحمس ومســتعد لذلك. لذا تجب اليقظــة واإلصغاء الجيد 
لــه وإعداد الظروف للســامح له بالتــرصف بحرية. إن املبــادرات التي 
يأخذهــا الطفل يجب أن تشــجع لنظهر لــه بأنه فعا قــادر عى فعل 

األشياء. 
وبإمــكان اآلباء/األمهــات كذلــك، اقراح بعض األنشــطة تتناســب مع 

عمر الطفــل لتحفيزه عــى التطويــر التدريجي الســتقاليته.

استقالية الشخصية هي القدرة عى أن يكون الشخص معتمدا عى نفسه.  
يكتسب األطفال، شيئا فشيئا املهارات التي ستمكنهم من الترصف بأنفسهم. 

إن أول عامات االســتقالية لدى األطفال تتمثل يف التحكم يف الحركات: 
حينــام يتعلمون مســك األشــياء، امليش أو وضــع اللبــاس. باإلضافة إىل 
هــذه املهــارات الحركية الــرصف، فإنهم يطــورون كذلــك العديد من 
املهــارات األخــرى: فيبدؤون يف الــكام، وحل بعض املشــكات الصغرية 

ويف بعض التحكــم يف عواطفهم. 
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كيــف ميكــن للكبــار تشــجيع اكتســاب األطفــال الصغار 	 
أمان؟ بــكل  لاســتقالية 

عندما يبدأ األطفال يف كسب استقالية يف تحركاتهم، يف امليش أو الح
بــو عــى أربعة عى ســبيل املثــال، فإن ذلك هــو الوقت الــذي يجب 
أن متنــح لهــم العناية أكــرث مام مــى. إن الحوادث املنزليــة هي أحد 
األســباب األوىل للوفيــات لــدى األطفــال. وإذا كان مــن املطلوب دامئا 
تشــجيع فضول ومبــادرات األطفال، فإنــه مع ذلك يجــب التأكد دوما 

تأمن ســامتهم.  من 

وفيام ييل بعض النصائح لتفادي الحوادث املنزلية:   

ال تركــوا طفا صغــريا أبدا دون مراقبة وركــزوا عناية أكرث عندما 	 
يكون األطفــال خارج املنزل.

فتشــوا بانتظــام منزلكــم للتأكد من عــدم وجود أشــياء حادة، 	 
قاطعــة أو شــديدة الصغــر ملقــاة، وكــذا بعض املواد الســامة 
)منتجــات منزليــة، مواد نظافــة، أدويــة... الــخ(. إن كل هذه 

األغــراض ميكــن أن تشــكل خطرا عــى األطفال. 
خــال وجبة الطعام، شــجعوا الطفــل عى األكل بهــدوء، وقبل 	 

بلــوغ أربــع ســنوات ال تعطــوه أغذية صلبــة أو صغــرية جدا 
لتفــادي أن يختنــق بها.

لتفــادي الحروق، تجنبوا أن يقرب من النار واألطعمة الســاخنة، 	 
منها.  السائلة  خاصة 

لتفــادي الغــرق، تجنبــوا أن يقرب مــن مصادر املــاء كاآلبار أو 	 
الــربك خال فــرة الخريف. 
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من منكــم باســتطاعته أن يذكرنــا بالنشــاطات التي ميكن 	 
لآلباء/األمهــات القيام بهــا لتعزيز االســتقالية لدى األطفال 

الصغار؟ 

أي نشــاطات أخــرى قمتــم بها مــع أطفــال األرسة الصغار 	 
اســتقاليتهم؟  لتحفيز 

هــل الحظتــم حينها تقدما او ما إىل ذلــك لدى األطفال عى 	 
مســتوى اســتقاليتهم؟ إذا كان الجــواب نعم، مــا هو ذلك 

ملموس؟ بشكل 

إرجاع الواجبات املنزلية

لقــد طلبنــا منكم خــال الحصــة املاضيــة اتبــاع نصائحنا لتشــجيع 
الصغار. األطفــال  لــدى  االســتقالية 

الســامح لهم بالقيام مبهام بســيطة يف املنزل، عى ســبيل املثال، 	 
ترتيب بعض األشــياء أو غسل اليدين.  

االعــراف بإنجازاتهــم بالقول لهم: »مــربوك«، »كنت أعرف أنك 	 
قادر عــى ذلــك!«، »يف املرة القادمة ســيكون ذلــك أفضل« أو 

»هيا، مــرة أخرى!«.
مســاعدتهم عى حل مشــاكلهم الخاصة. عى ســبيل املثال، إذا 	 

كانــوا يف حالــة غضب ألنهم مل يجــدوا لعبتهم، بينــوا لهم كيف 
يبحثــون عنها بــدل أن تقوموا بذلــك نيابة عنهم.

بينــوا األخطار دامئــا، املخاطر وطريقة تجنب الحــوادث بصورة واضحة 
ومامئــة لعمر الطفل لــيك يفهم جيدا ويتمكــن من االنتباه.
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رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلــم حــول املتبنــن األوائــل ملامرســة منــو الطفــل 
للحصتن 7 و8: ما هي فوائد تشــجيع اكتســاب قدرة التنســيق 

األطفال؟   لــدى  واالســتقاللية 

ملا ذا من املهم تطوير القدرات الحركية لدى األطفال؟	 

ما هي الحركات التي متكن ماحظتها لدى األطفال؟	 

إن تعلــم األطفــال الصغار يقوم أساســا عــى املاحظة واالستكشــاف. 
منــذ والدتهــم وحتــى بلوغهم 5 ســنوات، يكتســب األطفــال معظم 
القــدرات الحركيــة التــي يســتخدمون يف حياتهم. إنهــم يتعلمون أوال 
تثبيت رؤوســهم مســتقيمة، ثم امليش والجري والكتابــة أيضا فيام بعد.

يتم التمييز بن نوعن من الحركات:

الحــركات غري املتقنــة: وتظهر مبكــرا يف حياة األطفــال الصغار 	 
وهــي مرتبطــة بحركات الجســد وقدرته عــى الثبــات بتوازن، 

عــى ســبيل املثال حينــام يبدأ األطفــال يف امليش.
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الحــركات املتقنــة: وتتمثل يف الحــركات التي يقــوم بها األطفال 	 
للتحكــم يف أغــراض وتحريكهــا بأيديهــم. إن األطفــال، وهــم 
يضبطــون وميســكون أغراضــا صغــرية، فإنهم بذلك يكتشــفون 

ويتعلمــون خصائصهــم )بنية وشــكا(. وطريقــة عملها. 

وبواســطة تطويــر الحركات غــري املتقنة والحــركات املتقنة، يكتســب 
األطفــال كل القــدرات الحركية الرضورية لســن الرشــد. 
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كيف نشجع تطور الحركية لدى األطفال؟	 

تشــجيع اللعــب، اتركــوا لــه الوقت ليتســى ويتعلــم يف نفس 	 
لوقت.  ا

ابذلــوا مجهــودا قليــا لتوفروا لــه أقامــا ودفرا يك يســتطيع 	 
الرســم. إن مامرســة الرســم )أو الخربشــة!( تســمح بالتطوير 
الريــع لقدرة تنســيق حركات اليد التي تعتــرب يف غاية األهمية 

بالنســبة لنشــاطات كل األيام.
لتطويــر قدراته اإلبداعية، شــجعوه عى قولبــة " متاثيل صغرية" 	 

مــن الطــن. إن االشــتغال يف الطن ميكــن من تطويــر القدرات 
املكانيــة والخيــال والحركية املتقنــة. بعد ذلك، أحفظــوا ابتكار 

كتذكار!  وابتكاراتكم  أطفالكــم 
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 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

لنفكــر معــا يف مختلــف النشــاطات التــي يقــوم بهــا األطفال 
بـــأنفسهم أو بشــكل مســتقل وفقــا ألعامرهم: 

مــا الذي ميكن لطفل بعمر 3 ســنوات القيــام به؟ )امليش، 	 
أن يلبس، األكل، الخ...(.

ما الــذي ميكن لطفل بعمر 8 ســنوات القيام به؟ )توصيل 	 
مشــاعره، العناية بالحيوانــات، املســاعدة يف بعض املهام 

الخ(.  ... املنزلية، 

إن األطفــال املشــاركن يف الــدورة، ميكنهــم يف هــذه الحالة، أن 
يرشكــوا يف املناقشــة. ولتشــجيعهم، اطرحوا أســئلة مــن قبيل: 

كيف تساعد أرستك يف املنزل؟ 	 
منذ متى وأنت لديك هذه املسؤوليات؟	 
هل تجد هذه النشاطات سهلة؟	 
لــو كنت أصغر عمــرا، هل تعتقد أنه ســيكون من املعقد 	 

بالنســبة لك القيام بها؟ 

إن مــن املهم جدا احرام كل ما ســيقوله اآلبــاء واألطفال. يجب 
أن يشــعروا بــأن مــا يقولونه يصغى لــه ويؤخــذ يف االعتبار من 

املنعش. طرف 
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النشاط 2 )يتم القيام به إذا كان هناك أطفال حارضون يف الحصة(

خـــالصـــــــــــة:

إن التطــور التدريجــي لحركاتهــم، ميكــن األطفــال مــن القيــام 
بتجــارب جديدة ومن تعزيز اســتقاليتهم. فليك يكتشــف العامل، 
فــإن الطفــل بحاجة إىل ملــس وتحريــك األغراض املحيطــة بهم. 

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم: »ارسم يل جـَــَمـــــالَ«

بعد ذلك، اطرحوا األسئلة التالية عى املشاركن: 

هل لديكم أقام رصاص وأوراق يف املنزل؟ 	 
هــل تعتقدون أنكــم، تســتطيعون، بنقــود التكافل، بذل 	 

جهــد لرشاء دفــر وبعض أقــام الرصــاص ألطفالكم؟ 

إن الرســم هــو نشــاط يســتخدم األطفــال فيــه مجموعــة من 
القــدرات الحركية )مرتبطة خصوصا بالحــركات املتقنة، الرضورية 

ملســك أقام الرصــاص يف أيديهــم الصغرية(. 
وحــن يرســمون، فإن األطفال ســيتمكنون أيضا، مــن التعبري عن 

أذواقهم، معارفهم مشــاعرهم.
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

مــن ميكنه أن يلخص لنا الرســائل الرئيســية التي رأينا خال 	 
اليوم؟ حصة 

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

أن طفــا مريضا عى العموم، قليل الشــهية ولكنه بحاجة 	 
لألكل ليتمكن مــن مكافحة اإلصابة. 

أنــه يجــب ان تقدم لــه األغذيــة التي يجــب، وأن تكون 	 
متنوعــة وغنيــة بالطاقــة؛ وأنــه يجــب التحــيل بالصــرب 

األكل.  عــى  بلطف  وتشــجيعه 
أن الطفــل إذا كان يف ســن الرضاعــة، فتجــب مواصلــة 	 

رضاعتــه حينــام يكــون مريضا.

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

أنــه يف حالــة اإلســهال تجــب مكافحــة جفــاف األطفال 	 
بإعطائهــم محلــول معالجــة الجفــاف الفموي.

كــام تجب أيضــا مكافحة انخفــاض الوزن بزيــادة تغذية 	 
الطفــل أثناء املرض وملدة أســبوع بعد الشــفاء.
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اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو 	 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

وأخــريا تحدثنا عن تحفيز اللغــة عند األطفال الصغــار، وعلمنا 
عى وجــه الخصوص أن:

األطفــال يكتســبون تدريجيا املهــارات التــي متكنهم من 	 
الترصف بأنفســهم ومــن أن يصبحوا مســتقلن.

بإمكان اآلباء تشــجيع اســتقالية األطفال ملساعدتهم عى 	 
تطوير هذه املهــارات بكل أمان.

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

اطلبوا من املشــاركات أن تتجمعن يف مجموعات صغرية حســب 
توافدهن. أماكن 

من أجل مســاعدتكم عــى تطبيق هــذه النصائح نقــرح عليكم اليوم 
أن تأخذوا بعــض اإللتزامات. 

اقرحــوا عــى املجموعــة التزامــن لكل موضــوع واطلبــوا من 
كل مجموعــة صغــرية اإلتفاق فيام بينهــا من أجــل اختيار أحد 
اإللتزامــن لــكل موضوع. ميكــن لــكل مجموعة صغــرية اقراح 
التزاماتهــا الخاصــة بها ، التي يجب أن تــدون من طرف املنعش. 

املهــم أن تفــي كل مجموعة صغــرية بالتزام لــكل موضوع.

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

اإللتزام 1: التغذية

املتابعة عن قرب لتطور وزن أطفالكن حديثي 
الوالدة، بالذهاب إن أمكن، لقياسه بشكل منتظم يف 

النقطة الصحية خال األسابيع األوىل.

اإللتزام 2:

املعالجة الصحيحة يف املنزل إلسهاالت أطفالكن 
املحتملة وذلك مبكافحة جفافهم وخسارة وزنهم.

اإللتزام 1: النظافة

التقيد بقواعد النظافة يف املنزل )نظافة الغذاء، 
الجسد، امللبس( لتفادي خطر اإلسهال لدى الطفل.

اإللتزام 2:

مرافقة ومساندة أطفالكن يف كل مبادراتهم الكتشاف 
العامل املحيط بهم مع التأمن الدائم لسامتهم. 

اإللتزام 1: منو الطفل

توفري أقام رصاص وأوراق ألطفالكن ملساعدتهم عى 
تطوير حركاتهم املتقنة وقدرتهم اإلبداعية.

اإللتزام 2:
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عندمــا تختــار املجموعــات الصغرية بصفــة جامعية التزاماتهــا، اطلبوا 
مــن الجميــع الوفاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص 
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرقية اإلجتامعية

من أجل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة من كل املجموعات 
الصغرية املشــكلة لتكون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامات. 

اشــكروا املتطوعات بحرارة وبينــوا لهن ما ييل:

ستشــكلن معــا، طيلة األشــهر الثاثــة القادمة، اللجنــة املحلية 
بتشــجيع  مكلفــة  منكــن  واحــدة  كل  اإلجتامعيــة.  للرقيــة 
املســتفيدات األخريــات يف مجموعتها ومســاعدتهن عــى الوفاء 

بالتزاماتهــن.
ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية ســنرك لكن بعض اللوازم 

يف: تتمثل 

ملف مع الصــور األساســية املتعلقة باملواضيع التــي تناولنا 	 
هــذا اليــوم وذلــك مــن أجــل مســاعدتكن عــى مواصلة 

التحســيس يف مجموعاتكــن.
لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفن بهــا للحصــة القادمة 	 

وكــذا التزاماتكــن اليوم.
مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقة السلســلة اإلذاعيــة التكافل 	 

التــي ينبغــي إســامعها للمســتفيدين مــن الربنامــج داخل 
. منطقتكم

ســنرك لكن التنســيق فيــام بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن 
خــال األشــهر الثاثة القادمــة يك تصل إىل جميع أعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة قبــل الحصــة القادمة مــن الرقية 

اإلجتامعية.
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خال األشــهر الثاثة ستذهن إىل املســتفيدات يف منطقتكن من 
أجل تشــجيعهن عى الوفاء بالتزاماتهــن وإنجاز واجباتهن. 

ســتحددون معهــن الفوائد امللموســة املرتبطة باملامرســات التي 
تحدثنــا عنها.

أخريا كل واحدة منكن ســتقوم بتنظيم دورة اســتامع يف منطقتها 
للرســالة الصوتية املوجــودة يف القرص من خــال مذياع التكافل. 
تســتغرق حصص اإلســتامع والنقاش الجامعي أقل من 30 دقيقة.

خــال حصتنا القادمة مــن الرقية اإلجتامعيــة وبصفتكن أعضاء 
اللجنــة املحلية للرقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبات التــي واجهتكــن والحلول التــي توصلن 	 
لها لتبنــي املامرســات والتوصيات. 

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

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

 
خذوا 5 دقائــق بعد الحصة لتبينوا لألعضــاء املتطوعن يف اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لاســتامع للرســائل والتأكد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الــكايف للنقاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة مترير لــوازم التكافل )تحديد برنامــج متريرها(.

هــل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حــول ما ننتظر 	 
منكــن يف الحلقة القادمة أو أي شــييئ آخر. 

الوفــاء  تنســن  وال  ومشــاركاتكن  النتباهكــن  جزيــا  شــكرا 
بالتزاماتكــن! ألننــا نقــوم بهــذا مــن أجــل أطفالنــا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:

تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل )امللــف، الصــور، 	 
الواجبــات واإللتزامــات، املذيــاع وقــرص يحوي السلســلة 
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لهــا حتى الحصــة املقبلة(. 

التأكــد/ أخذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرقية 	 
اإلجتامعية.

ما بني الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية ل:

معرفة هل اســتطعن متريــر لوازم التكافل واإلســتامع لربامج 	 
بن الحصص بواســطة مذياع التكافل.

معرفــة هل ذكــرن جميع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية 	 
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.

طلــب مســاعدتهن لتعبئة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة 	 
القادمــة من الرقيــة اإلجتامعية. 
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