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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذك�
¸واضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

ما الذي يعنيه بالنسبة لكم «طفل سعيد»؟ • 
ما الذي Üكننا القيام به لتشجيع ازدهار أطفالنا؟• 

للتذكــ¨، إن الهدف من حصــص الرتقية ا إلجت�عية هــذه، هو النقاش 
بصفــة ج�عية حول الوســائل التي بحوزتنا لزيادة فــرص نجاح أطفالنا 
بعــون الله تعاىل. خالل هذه الحصص ســنتحدث ع� Üكننــا القيام به 
بصفتنــا أمهات/آباء بالخصوص في� يتعلــق بالنظافة والصحة والتغذية 
وحقــوق وح�يــة األطفــال وكذلــك أيضــا يف مجــال تنميــة العاطفة 

والعقل لــدى األطفال

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

حصــة الرتقيــة ا إلجت�عية هذه ســاعة ونصف.

الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عىل املســاعدة 
املاليــة لربنامــج التكافل. ســأبدأ إذن بإعــداد الئحة بأســ�ء الحضور.

نداء الحضور
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هل بإمــكان أحدكم تذكــ¨ باقي املجموعة Òــا تحدثنا عنه • 
̈ة؟ خــالل الحصة األخ

̈ة من الرتقية اإلجت�عية، تحدثنا عن أهمية:  خالل الحصة األخ

عالمــات الخطــر وم¿رســات التغذيــة الجيــدة للطفــل املريض   
وذلــك لتفــادي معاناتــه مــن ســوء التغذيــة وإلعطائــه القــوة 

الرضوريــة للشــفاء.

عــالج اإلســهال لدى األطفــال لتجنب جفــاف الجســم وانخفاض  
الوزن.

اكتســاب خــربة التنســيق واالســتقاللية ملواكبتهــم يف تعلمهــم  
الحــركات يف بيئــة مؤمنــة.

هل يود أحدكم إضافة يشء ما؟• 
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إعالن أهداف الحصة

سنتحدث اليوم عن: 

التغذيــة: من خالل مســألة الوقايــة والتعامل مع ســوء التغذية 
األطفال. لدى 

النظافة: من خالل مسألة تطعيم األطفال.
�و الطفل: من خالل مسألة رسم الحدود لألطفال.

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

̈ة حســب مناطق  اطلبــوا من املشــارك© تكوين مجموعات صغ
توافدهم.
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املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف 
الحصة املاضية

خالل هذه املرحلة، ال تنســوا تحديد املتبن© للم�رســات الذين 
ســيتم في� بعــد إجــراء مقابالت معهم (أشــخاص يســتطيعون 
التحــدث بطالقــة ولديهــم مــا يقولــون). دونــوا الحلــول التي 

توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــىل الصعوبات.

هــل بإمكانكــم أن تذكرونــا بااللتزامات التــي أخذتم •   •
̈ة؟ داخــل كل مجموعــة صغــ

انرشوا ب© األمهات يف منطقتكم ما رأيناه بشأن 
التعرف عىل عالمات الخطر واألمراض عند األطفال.

اإللتزام 1: التغذية

اتبعي م�رسات تغذية جيدة يف حالة ما إذا مرض 
طفلك.

اإللتزام 2:

املعالجة بشكل صحيح يف املنزل ألي إسهال عند 
أطفالك Òقاومة جفافهم ونقصان وزنهم.

اإللتزام 1: النظافة

أخذ طفلك املريض إىل أقرب مركز صحي، إذا ما 
الحظت عالمات تفاقم اإلسهال (الحمى والقيء والدم 

يف الرباز، الخ).

اإللتزام 2:

مواكبة ودعم أطفالكم يف جميع مبادراتهم الكتشاف 
العاó من حولهم.

اإللتزام 1: �و الطفل

ض�ن سالمة األطفال خاصة حين� يبدؤون يف الس¨ 
ألنهم ال Üيزون بعد املخاطر املرتبطة بأفعالهم.

اإللتزام 2:



10

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؟• 

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

هذه امل�رســات؟
هل وجدتــم دع� من محيطكــم؟  إن كان الجــواب نعم،  

كيف حصلتــم عليه؟

التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية:

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء • 
بااللتزامات؟

ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمك© أعضاء • 
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عىل الصعوبات 

صادفتهم؟ التي 
مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــ�د هذه • 

امل�رسات؟

التوجه من جديد إىل الجميع:

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

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية 

هــل öكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم • 
حــول مذيــاع التكافل؟

إن كان الجــواب ال، ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عىل أهمية املشــاركة 
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفك¨ ما بــ© الحصص يف النقــاش املثار من 

طرف املجموعــة خالل الحصة الســابقة.

هــل أثــار هــذا البث نقاشــا ب© 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 للرتقيــة اإلجت�عية ملشــاركتهن.

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



التــــــغـــذيــــــــة
الوقاية من سوء التغذية والتعامل معه
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املـرحلــة 4: التـــغـــذيـــة - الوقاية من سوء التغذية 
والتعامل معه 

مقدمة املوضوع 

برأيكم، ما هو سوء التغذية؟• 

برأيكــم ما هــي العنــارص التي تحــدد حالة ســوء التغذية • 
لــدى األطفال؟

يعــرف ســوء التغذية بأنــه عدم التــوازن يف توفــ¨ العنــارص املغذية 
واحتياجات الجســم (عدم كفايــة الكمية أو عىل العكــس اإلفراط فيها 

االحتياجات). مــع  مقارنة 

إن سوء التغذية هو نتيجة لعدم كفاية التغذية و / أو عدم توازنها.

تؤخــذ 3 عنــارص بعــ© االعتبار لتحديــد حالة ســوء التغذيــة: العمر، 
الــوزن وقامة الطفــل. إن قياس هذه العوامل Üكــن من تحديد حاالت 

التغذية. سوء 

إذا كان وزن الطفــل منخفضــا للغاية قياســا مــع العمر، نقول • 
حينهــا إنه يعــاÿ "من نقــص الوزن".

إذا كانــت قامــة الطفــل صغــ�ة جدا قياســا مع عمــره، نقول • 
إنــه يعاÿ من "ســوء التغذية املزمــن"، أو "تأخــر يف النمو". إن 
ســوء التغذية املزمن هــو نتيجة ملعاناة مــن الحرمان عىل مدى 

فرتات طويلة (أشــهرا أو ســنوات).
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األهداف املتعلقة بالتغذية 

مــا هــي األســباب املحتملــة لتطــور ســوء التغذيــة لدى • 
األطفــال؟

إذا كان وزن الطفــل منخفضا لدرجة أن حياته يف خطر، نتحدث • 
عندئــذ عن "ســوء التغذيــة الحــاد". ويرتبط هذا الشــكل من 
ســوء التغذيــة مع الصدمــات العرضية، مثل املجاعــة أو املرض، 
وهو يحدث عندما يبدأ الجســم يف اســتهالك األنســجة الخاصة 
بــه للحصول عىل الطاقــة والعنارص الغذائية الالزمــة لبقائه. إن 
ســوء التغذيــة الحاد Üثــل حالة طبيــة طارئة تتطلــب معالجة 

فورية.

إن ســوء التغذية ال يزال لألســف منترشا عىل نطاق واســع يف موريتانيا 
: حيث

أن طفــال واحــدا دون ســن 5 ســنوات من بــ© كل 4 يعاÿ من • 
نقــص الوزن.

أن طفال من ب© كل 3 تقريبا يعاÿ من تأخر يف النمو.• 
̈ا، أن طفال من ب© كل 7 يعاÿ من سوء التغذية الحاد.•  وأخ

وعليــه، فــإن اآلبــاء / األمهــات يجــب أن يتحلــوا باليقظة إزاء ســوء 
أطفالهم. لــدى  التغذيــة 

يف نهايــة هذه الحصة ســتتمكون من معرفــة كيفية الوقاية من ســوء 
األطفال. لــدى  ومواجهته  التغذية 

الرسائل
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هل واجهت بعضكن حاالت سوء تغذية لدى أطفالهن؟• 
ما هي اآلثار الواضحة لسوء التغذية لدى الطفل؟• 

إن أشكال سوء التغذية األك� شيوعا هي:

الهزال • 
نقص الربوت©• 
نقص فيتامينات «أ»، الحديد أو اليود• 

وتظهر آثــار الهزال أو نقــص الربوت¤ يف معظم األحيــان خالل العام© 
األولــ©، حينــ� يتم فطــام الطفل يف وقــت مبكــر، دون أن تعطى له 
األغذيــة التكميليــة املناســبة أو أن يكون غذاؤه جــد خفيف أو بكمية 
قليلــة جــدا. إن العالمات الرئيســية املرتبطة بهذه األشــكال من ســوء 

هي: التغذية 

هناك 3 عوامل رئيسية لتطور سوء التغذية لدى األطفال:

وجبــات غذائيــة غ¨ كافية مرتبطة خصوصا بامل�رســة الســيئة • 
للرضاعــة الطبيعيــة، فطــام غ¨ ســليم، أو بنظام غــذا^ ناقص 

كــ� و / أو كيفا.
أمــراض أو إصابــات öنع االمتصاص الســليم للعنــارص املغذية.  • 

عــىل ســبيل املثــال: اإلســهال، والحمــى، األمــراض التنفســية، 
وبشــكل أعم ســوء ظــروف بيئــة الحياة.

انعــدام العاطفــة الذي قــد يكون مرتبطــا بالنزاعــات العائلية، • 
وفــاة أحــد الوالديــن، التعليم الصــارم للغاية، ومــا إىل ذلك....، 

مــ� يــؤدي إىل رفض تنــاول الطعام بشــكل صحيح.
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أضلع بارزة• 
نحول عام لألعضاء مع بطن منتفخة• 
يظهر الطفل و كأنه شيخ مع التجاعيد • 
تنتفــخ القدمــان والســاقان وتظهــر عليهــ� وذمــات أو أودÜا • 

(عندمــا تضغــط عليه� تتكــون نقــرة يف الجلد يســتغرق وقتا 
الضغط) إرخــاء  بعــد  لتختفي 

يصبح الشعر أصهبا ومتكرسا• 
يصبح الجلد جافا، متشققا ومتقرشا• 

إن فيتامــ¤ "أ" والحديد واليود تســمى املغذيــات الدقيقة، Òعنى أنها 
̈ة يف األطعمة ولكنهــا رضورية للصحة.  عنــارص موجودة بكميات صغــ

وبالتــايل فإن نقص املغذيات الدقيقة يشــكل حاالت ســوء تغذية.

إن نقص فيتامــ© (أ) Üكن أن يؤدي • 
إىل العمــى يف أســوأ الحــاالت، وإىل 
(الحصبــة،  أخــرى  أمــراض  ظهــور 
التنفســية)،  واألمــراض  اإلســهال، 
وإىل إعاقــة النمــو الســليم للطفل. 
إن فيتامــ© (أ) هــو أحــد املغذيات 
الدقيقــة التي توجد عــىل الخصوص 
يف املنتجــات الحيوانيــة والخرضوات 

زجة. لطا ا
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إن نقــص اليــود لــدى األطفال Üكن • 
أن يســبب أمراضــا عقليــة (الق�ءة 
(، تضخــم الغــدة الدرقيــة، الصمم 
أو تأخــر النمــو. إن اليــود هو أحد 
املغذيات الدقيقة التي توجد أساســا 
يف األســ�ك وامللــح املعالــج باليود.

إن نقــص الحديــد يــؤدي إىل مزيد • 
باألمــراض  لإلصابــة  الضعــف  مــن 
خاصة لدى األطفــال، إن الحديد هو 
أحد املغذيات الدقيقــة املوجودة يف 
املنتجــات الحيوانيــة (البيض، اللحم، 
الحبــوب  أو  والبقوليــات،  والكبــد) 

. ملة لكا ا

استع�ل جهاز العرض

أنشطة تطبيقية

النشاط 1

عــرض فيلم عن م�رســة التغذية للحصتــ© 9 و10 :ككيف �نع 
ونواجه ســوء التغذية؟

إيقاف جهاز العرض
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كيف نتفادى سوء التغذية لدى األطفال؟• 
ما هي عالمات اإلنذار الرئيسية يف حاالت سوء التغذية؟• 
ما الــذي يجب القيام به يف حالة االشــتباه يف ســوء التغذية • 

األطفال؟ لدى 

حســب ما رأينا ما هــي برأيكــن امل�رســات الغذائية التي • 
يتوجــب القيــام بها لتفادي ســوء التغذية لــدى األطفال؟

الرسائل التكميلية   

إذا كنــت تشــك© يف وجود حالة من ســوء التغذية لــدى طفل فيجب 
نقلــه برسعة إىل أحــد منهيي الصحة.

إن امل�رســات الغذائيــة الجيدة التي من 
شــأنها منع ســوء التغذية عنــد األطفال 

: هي

ض�ن نظام غذا^ متوازن للنســاء • 
واملرضعات الحوامل 

إعطــاء اللبــأ (الكلســرتوم) عنــد • 
الطفــل والدة 

م�رســة الرضاعة الطبيعية حرصيا • 
حتى بلوغ 6  أشــهر

ابتــداء مــن 6 أشــهر يتــم إدخال • 
األطعمــة الصلبــة تدريجيــا مــع 
مواصلــة الرضاعــة الطبيعية حتى 

شــهرا  24 بلوغ 
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بعــد الفطام التدريجــي، يتم توف¨ غــذاء متنوع • 
من وجبــة إىل أخرى وبكميــات كافية.

ضــ�ن الغذاء بوتــرات جيدة وبكميات مناســبة • 
لعمــر الطفل.

الحرص عىل الحفاظ عىل نظام غذا^ صحي.• 
التأكــد عــىل أن للطفل صحنه الخــاص به لتناول • 

الطعام.
حضــور وجبات الطعــام والتأكد مــن أن الفتيات • 

تــأكل بقدر األوالد.
متابعة التغذية املناســبة لألطفــال عندما يكونوا • 

مرىض.
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واجبات منزلية

للحصــة القادمــة، نــود أن تقــوم كل واحدة منكــن بأخذ قياس 
وزن وقامــة أطفالهــا األقــل مــن ســنت© لــدى مركــز للصحة، 
وخــالل الحصة القادمة Üكننــا حينها الحديث عــن النمو الجيد 

لكن. ألطفا

خـــالصـــــــــــة:

تظهــر حــاالت ســوء التغذية األخطر عــادة ما ب© 6 و81 شــهرا.  
إن ســوء التغذية لدى األطفال Üكن أن تكــون له عواقب وخيمة 
يف املــدى القصــ¨، عىل صحتهــم وتعليمهــم ويف املــدى البعيد، 
عــىل قدراتهم العقليــة واإلنتاجية.  لذا يجــب أن يعطى األطفال 
اهت�مــا خاصــا. فالطفل الذي ال يكرب أو ال ينمو بشــكل جيد رÒا 

ألنــه ال يتغذى بكفايــة أو أنه مريض.

ولتفــادي ســوء التغذية يجب، يف املقــام األول، اتباع امل�رســات 
الغذائيــة الجيــدة.  ولكــن من املهم أيضــا متابعة النمو الســليم 
للطفــل عــن طريــق القيــاس املنتظم لقامتــه ووزنــه من طرف 
أحــد مهنيــي الصحة (ومــن املثايل أن يتــم ذلك مــرة واحدة يف 

الشــهر حتــى يبلغ الطفل 3 ســنوات).



النـــــظـــــــــافــــــــة:
تطـعيـم (تلقيح) األطـفـال
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املـرحـلة 5: النــظــافـــة - تطـعيـم (تلقيح) 
األطـفـال

مقدمة املوضوع   

ما هي فائدة تطعيم األطفال بحسب رأيكن؟• 

مــا هــي يف نظركــن أهــم األمــراض التــي Üكــن أن öنعها • 
األطفال؟ عــن  اللقاحــات 

إن تطعيــم األطفال يســاعدهم عىل تجنب اإلصابة بعــدد من األمراض 
̈ة، وبالتــايل يحمــي صحتهــم بشــكل مســتدام.  إن اللقاحات  الخطــ

املقدمــة لألطفــال يف موريتانيــا Üكــن أن öنع العديد مــن الوفيات.

فضــال عن ذلــك، فإذا كان طفلــك ال Üكنه التقاط هــذه األمراض، فإنه 
ال Üكنــه نقلهــا.  لــذا فإنه بتطعيــم أطفالكــن، Üكنكن، ليــس فقط، 
ح�يتهــم، وإÕــا أيضا ح�يــة بقية املجتمــع ضد هذه األمــراض. وإذا 
كان الجميــع ملقحــا بشــكل صحيح فإن املرض ســيختفي مــن البالد، 

وبذلــك يتم القضــاء عليه. 

لهــذا فــإن التطعيم حــق ولكنه أيضــا واجب اآلبــاء واألمهــات اتجاه 
جميــع أطفــال موريتانيا.
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إن اللقاحــات املتاحــة öكن من ح�ية األطفال ضــد كث¨ من األمراض، 
الخصوص: وعىل 

شلل األطفال،• 
الحصبة،• 
السعال الدي;،• 
السل،• 
الدفت¨يا،• 
الكزاز،• 
التهاب الكبد (ب)،• 
االلتهاب الرئوي (القصور التنفيس الحاد).• 
وبعض أمراض اإلسهال (التهاب املعدة واألمعاء الف¨ويس).• 

وهنــاك أمراض أخرى، لألســف، ليس لديها اللقاحــات. وهذا هو الحال 
بالنســبة للمالريا (التهاب امللتحمة، (الرمد) والتهاب الشــعب الهوائية، 
والدمــل، والجدري أو اإليدز). غ¨ أن الباحثــ© واألطباء يف جميع أنحاء 
العــاó يعملون بجــد لتطوير لقاحــات ضد هذه األمراض يف الســنوات 

املقبلة، والســ�ح بالقضاء عليها مستقبال.

األهداف املتعلقة بالنظافة

إن الهــدف مــن هــذه الحصــة هــو أن تفهمــن كيفيــة ض�ن 
التطعيــم الجيــد ألطفالكــن.

أين Üكن تطعيم طفلك؟• 

رسائل
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Üكــن تطعيم / تلقيح األطفــال يف املرافق الصحيــة، وبخاصة يف املراكز 
الصحية. والنقاط 

رÒــا قد توجد بعض الصعوبات يف توفــر اللقاحات يف أوقات معينة ويف 
بعــض النقاط الصحيــة. إن الدولة املوريتانية تدرك جيدا ذلك وتســعى 
باســتمرار لتحســ© إمدادات اللقاح يف املرافق الصحيــة. وتقوم الدولة 
كذلك بتنظيــم األيام الوطنيــة للتلقيح، فضال عن تســي¨ فرق التطعيم 
املتنقلــة م� يتيــح بأك� قدر ممكــن، الوصول إىل الســكان األك� بعدا 

عن النقــاط الصحية.

يف أي سن يتم أول لقاح؟• 
يف أي سن يجب أن يكون الطفل محصنا بشكل كامل؟• 

Üكــن أن يتــم أول لقاح عند الــوالدة، ويفرتض أن يتــم تحص© الطفل 
بشــكل كامل قبل بلوغ ســنته األوىل.

وللتمكــ© مــن هــذا التطعيم الشــامل، هنــاك 5 "مواعيــد للتطعيم" 
مقــررة يف جدول التحصــ© املثايل.  إن "مواعيــد التطعيم " هذه مقررة 

ييل:  ك� 
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مــن منكــن لديها دفــرت تطعيــم ألطفالها؟ كيــف تحصلت • 
عليــه؟ ما هــي فائدة دفــرت تطعيــم األطفال؟

وهــذا األمــر يقتيض أخــذ الطفل إىل أقــرب نقطة صحيــة يف كل واحد 
مــن هذه املواعيــد. مع ذلك، فــإن هــذه اللقاحات Üكــن أن تتم  يف 
وقــت الحــق إذا ó يتم القيــام بها يف بعــض املواعيد املقــررة. و öكن 
األيــام الوطنيــة للتطعيم عــىل الخصوص من تــدارك هــذه اللقاحات 

وخاصة بالنســبة لشــلل األطفال والحصبة.
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هنــؤوا كل املشــاركات اللــوا- رصحن بأن لديهــن دفاتر تطعيم 
ألوالدهن. والطلــب من املجموعــة التصفيق لهن.

إن دفرت التطعيم الذي يســلم عند أول تطعيم للطفل، يســمح Òالحظة 
ومتابعــة جــدول التطعيــم، أي مجموع جرعــات التلقيح التــي تلقاها 

الطفــل يف مختلف الفرتات.

إن بعــض اللقاحــات، لتكــون فعالــة öامــا، تتطلب عدة حقــن.  ك� 
هي الحال بالنســبة لشــلل األطفال والســعال الدي; عىل سبيل املثال، 
اللذيــن يتطلــب التطعيــم ضدهــ� 3 حقن يف أعــ�ر مختلفــة.  فإذا 
انعدمــت واحدة أو أك� مــن الحقن الثالث يكون اللقــاح حينها عديم 

الفعالية وÜكــن للطفل أن يصــاب باملرض. 

ولهذا الســبب فــإن من الرضوري معرفــة وضعية الطفــل إزاء مختلف 
لقاحاتــه. وهــذا ما Üكــن منه دفرت التطعيــم الذي Üثل بالتــايل وثيقة 

̈ة. هامــة للغاية تجــب املحافظة عليهــا بعناية كب

أنشطة تطبيقية

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

النشاط 1

عــرض الفيلم حول م�رســة النظافة / الصحــة للحصت© 9 و10: 
األطفال؟ تطعيــم  كيف نضمن 
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رسائل تكميلية

عنــد تطعيــم األطفــال يف النقطــة الصحية، قد تقــدم لهم • 
عالجــات أخري، مــا هي هــذه العالجــات برأيكن؟

كــ� رأينا يف حالة ســوء التغذيــة، Üكن أيضــا أن تكون زيــارة النقطة 
الصحيــة للتطعيــم فرصــة كذلــك لــوزن األطفــال للتأكد مــن Õوهم 

. لسليم ا
إن التطعيــ�ت و(خاصــة األيــام الوطنيــة للتطعيم) öثــل دا,ا فرصة 
للحصــول لدى منهيــي الصحة عىل مكمل من فيتامــ© (أ) لألطفال. إن 
هــذا املكمل الذي يســاعد عىل محاربة أشــكال ســوء التغذية املتعلقة 
بنقــص فيتامــ© (أ)، يجــب أن يطلــب كل 6 أشــهر لألطفــال وحتــى 

بلوغهم 5 ســنوات.

̈ا، فإن تقديم اللقاحــات يف النقطة الصحية Üكــن أيضا أن يكون  وأخــ
مصحوبــا بتخليــص الطفل مــن الطفيليــات (الديدان) وهــو ما ينصح 

بالقيــام به كذلك كل 6 أشــهر وحتى بلوغ الطفل الســن الخامســة.

خـــالصـــــــــــة:

إن التطعيــم Üكــن أطفالنــا من تفــادي اإلصابــة بالعديد من 
األمــراض الخطــ�ة. يتم إجــراء أول لقاح عند الــوالدة، ويجب 
أن يتوفــر الطفــل عــىل تطعيــم كامــل يف ســنته األوىل. إذا ما 
تم احــرتام مواعيد التطعيم الخمســة املقررة يف الســنة األوىل. 
إن الهــدف مــن دفــرت التطعيم هو مســاعدتكن عــىل متابعة 

التطعيــم الجيــد ألطفالكن.
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واجبات منزلية

يف الحصــة القادمــة، نود من جميــع األمهات اللــوا- قلن إنهن 
Üتلكن دفاتــر تطعيم ألطفالهن، أن يجلبنهــا لنطلع عليها بصورة 

ج�عية.



نـمـو الطـفـل:
رسم الحدود للطفل
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املرحــلـة 6: نـــمــو الــطـفل - رسم الحدود للطفل

مقدمة املوضوع

ماذا نعني ح© نتكلم عن «حدود» أو «قواعد» للطفل؟• 

هل هناك أيضا قواعد سلوك لدى الكبار؟• 

إن الحــدود (التي ال ينبغــي تجاوزها) والقواعد (التــي يجب احرتامها) 
تــم وضعها مــن قبل الوالدين ملســاعدة أطفالهم عــىل إدارة عواطفهم 
والترصف بشــكل الئق ضمن أرسهــم ويف املجتمع. Üَُِّكــن وضع قواعد 
واضحــة وبســيطة وعادلــة من تشــجيع ســلوك جيــد لــدى األطفال. 
وعندمــا نرشح ملــا ذا تعترب هــذه القواعد مهمة، فإننا نســاعد األطفال 
عىل احرتامهــا. إن القواعد تهــدف لح�يتهم وتعليمهــم كيف يصبحوا 

مســؤول© وملعرفة القيم األساســية للعيــش يف املجتمع.
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رسائل

األهداف املتعلقة بنمو الطفل

إن الحــدود التي وضعهــا البالغون يجب أن تكــون دا,ا واضحة 
وعادلــة، وإن وضــع حــدود يتطلب جهــدا من التواصــل. فح© 
نــرشح لألطفال ملــاذا هذه القواعــد مهمة، فإننا نســاعدهم عىل 

احرتامها وعىل تبني ســلوك حســن.

نعــم بالتأكيــد.  وأول من يتوجب عليــه تطبيق قواعد الســلوك الجيد 
هــم الكبــار. إن اآلباء واألمهــات Üثلون بالفعل قــدوة ألطفالهم. وهذا 
يقتــيض مــن اآلباء أنفســهم احرتام القواعــد التي وضعوهــا ألطفالهم.  
عــىل ســبيل املثــال، إذا طلــب البالــغ من طفــل عــدم رضب أخيه أو 
الــرصاخ يف وجهــه، فهذا يعنــي أن البالغ ال ينبغــي أن يفعل ذلك أيضا.  
إن رضب شــخص أو الــرصاخ يف وجهــه هو عمل عنيــف لألطفال ولكن 

للبالغ©. بالنســبة  أيضا 

كيف نضع قواعد واضحة وعادلة؟• 
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التحكــم يف اإلنفعــاالت: عندمــا يكــون اآلبــاء يف حالة 
غضــب، غالبــا ما تكــون عقوباتهم أك� شــدة. ولتجنب 
رد فعــل عنيــف والبقاء يف النهــج الرتبــوي إزاء الطفل، 
فمــن األفضــل أن نأخذ بضــع دقائق للهــدوء قبل رشح 
الوضــع لــه. إن ردود الفعل العنيفة ليســت أبــدا بناءة 

وال تســهل اعت�د الســلوك الحســن لدى األطفال. 

التواصــل: ل; يتــم تطبيق قاعــدة ما، فمــن الرضوري 
أن يــرشح لألطفال ملاذا مــن املهم أن نحرتمهــا. وعندما 
يفهــم األطفال أن االمتثال لهــذه القاعدة أو تلك Üكنهم 
̈ة عىل أنفســهم وعىل اآلخرين،  مــن تجنب مواقف خط
فإنهــم يصبحون أكــ� ميــال إىل الطاعة. وÒــرور الزمن، 
يطــور األطفــال بهذا قيــ� داخلية للســلوك، فيصدرون 
أحكامهــم الخاصة ويصبحون حساســ© تجــاه أفعالهم.

الصياغة الجيدة للقواعد: إن القواعد ونتائجها يجب أن تكون:

بسيطة -استخدام جمل وكل�ت بسيطة.• 
عادلة -يجب أن يكون لكل قاعدة سبب وجيه للوجود.• 
ثابتــة -يجب تطبيــق القاعدة يف أي وقت، من دون اســتثناء، وعــىل كل افراد • 

األرسة.
واضحة -رشح ملاذا من املهم احرتامها.• 

مالäــة الحــدود مع عمــر األطفــال: إن الســلوك املتوقع يجــب أن يكيــف مع عمر 
األطفــال لتجنــب أن تطلــب منهم أشــياء ó يصبحوا بعــد عىل اســتعداد لها.
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القواعــد  لتعليــم  املقاربــة  هــذه  إن 
األســاليب  öثــل  لألطفــال  والحــدود 
اإليجابيــة وغــ¨ العنيفــة، والتــي تعترب 
أكــ� فعاليــة يف اعتــ�د الطفــل، عــىل 
املــدى الطويــل، لســلوك حســن يالئم 

املجتمــع.  يف  الحيــاة 

نشاطات تطبيقية

النشاط 1

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض 

عرض فيلم م�رســة Õــو الطفل للحصتــ© 7 و 8 : ما هي قواعد 
القدم؟  كرة 

ما هي القواعد الواجب اتباعها خالل مباراة كرة القدم؟• 
الالعب الذي ال يتبع هذه القواعد، هل Üكنه اللعب؟• 
ملاذا من املهم أن تتبع هذه القواعد؟• 
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كــ� أن العب كــرة القدم يحتــاج إىل معرفة حدود امللعــب % يلعب، 
وقواعــد اللعبــة ملعرفة كيفيــة اللعب، فــإن الطفل يحتــاج إىل معرفة 
حدود الســلوك للشــعور باألمان والقواعــد التي يجــب اتباعها للعيش 
يف املجتمــع. إن طفــال بال حدود أوبال قواعد ســيكون مشوشــا ومكتئبا 

كحــال العب كرة قــدم بال أرض، بــال أقفاص أو بــدون فريق.

النشاط 2

دعــوة املشــارك© للتفك¨ حــول الحــدود والقواعــد الرضورية 
األطفال.  لرتبيــة 

توجيه التفك¨ بدعوتهم إىل الرتكيز عىل القواعد املهمة:

املنــزل: (مثــل النــوم يف وقت مــا، املســاعدة يف النظافة، 1. 
إعــداد الطعــام، القيــام بالواجبات، ومــا إىل ذلك).

الديــن: (عىل ســبيل املثــال: أداء الصالة، احــرتام األماكن 2. 
املقدســة، ومــا إىل ذلك).

توجيه املناقشة بواسطة األسئلة التالية:

ملاذا تعترب القواعد مهمة؟• 
ماذا Üكن أن يحدث إذا ó يتم اتباع هذه القواعد؟• 
ما الذي يجب القيام به لتعليم هذه القواعد ألطفالنا؟• 
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النشاط 3

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض 

عــرض فيلم م�رســة Õو الطفــل للحصت© 9 و 10: كيف نرســم 
للطفل؟   الحدود 

رسائل تكميلية

مــا العمــل إذا كانت األســاليب اإليجابية غــ¨ كافية لفرض • 
احرتام األطفــال للقواعد؟

هل يجب رضب األطفال؟ • 

أحيانا يكون من الطبيعــي أن يرفض الطفل الحدود وان يعيص القواعد. 
حينهــا، فإن تطبيق أســاليب تأديبيــة يصبح رضوريا لتصحيح الســلوك 
غــ¨ املقبــول. يجب أن يفهــم األطفال الفــرق ب© ما هو مســموح به 

وما هو محظــور. وذلك ملصلحتهم الخاصة ولســالمتهم. 

ال!  إن اســتخدام العنــف يدفع األطفــال إىل االعتقاد بــأن الرضب هو 
الســبيل الوحيــد لحــل النزاعــات، وبالتايل إعــادة إنتاج هذا الســلوك 
العنيــف. بأنفســهم إذا الكبار عنيفــ© فألنهم ó يتمكنــوا من التحكم 
يف ردود أفعالهــم، وهــذا املوقف يحــط من قيمتهم يف عيــون األطفال 
̈ا، فــإن العنف  الذيــن يفقــدون حينهــا كل االحرتام لهــؤالء الكبار. أخ
مهــ© لألطفــال. فالطفل الذي يرضب يشــعر بأنه مكروه، وهو شــعور 

Üنع بنــاء احرتام جيــد للذات.
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مــا هــي األســاليب التأديبيــة غــ¨ العنيفــة التــي Üكــن • 
تطبيقهــا. 

هــل تســتخدمن أســاليب إيجابيــة أخــرى (غــ¨ عنيفة) • 
لتوضيــح مــا هــو الســلوك الحســن لألطفال؟ 

تحميــل الطفل املســؤولية إزاء ســلوكه: اطلبوا مــن الطفل أن • 
يقــوم بنفســه بتصحيح ترصفــه األحمق مثال: ترتيــب البيت إذا 
كان قــد قــام فيه بترصفــات خاطئــة، أو أخل بــه: إصالح يشء 
مــا قــد يكــون كــرسه أو تنظيــف قطعة أثــاث قد يكــون قام 

. سيخها بتو
̈ة، اطلبوا •  منحــه الوقت للتفك� يف ســلوكه الســيئ: لفرتة قصــ

منــه أن يبقــى معزوال يف مــكان حيث Üكنه أن يهــدأ ويفكر يف 
ســلوكه. بعد العقوبــة، من املهــم أن يرشح له مــا حدث حتى 

القواعد. فهــم  من  يتمكن 
الطــرق •  وحدهــا  ليســت  العقوبــات  إن   :èاإليجــا التعزيــز 

التصحيحيــة فقــط.  فلمســاعدة الطفــل عــىل التعــرف عــىل 
الســلوك الجيد الــذي ينبغــي اتباعه، قولــوا له أشــياء إيجابية 
لتأكيــد وتثمــ© ما قام بــه من أمور جيــدة. عىل ســبيل املثال: 

التهــاÿ، املزيــد مــن الوقــت للعــب، أو يشء آخــر يحبه.

جمعوا مقرتحات املســتفيدين الســتك�ل قا,تكم من األســاليب 
اإليجابيــة والتمكــن من مشــاركة فضــاءات الرتقيــة االجت�عية 

األخــرى امل�رســات الجيدة للمجتمعــات املجاورة. 
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واجبات منزلية

خـــالصـــــــــــة:

إن وضــع حــدود واضحة وبســيطة وعادلة يحفز ويشــجع • 
األطفال عىل اعت�د الســلوك الحســن.

حــ© نــرشح لألطفــال ملــاذا هــذه القواعــد مهمــة، فإننا • 
نســاعدهم عــىل احرتامهــا.

öييــز وتهنئــة أطفالنــا عندما يكون لديهم ســلوك حســن، • 
يســاعدهم عــىل النمو مــن خالل تطويــر الثقة بأنفســهم.

عندمــا يعــرف األطفــال القواعــد الواجــب احرتامهــا، تكــون لديهــم 
املعلومــات الالزمــة ملعرفة كيفية التــرصف، م� يســاعدهم عىل النمو 
مــع الثقــة.  وملســاعدتهم عىل تبنــي الســلوك الجيــد، ال يكفي فقط 
تحديــد مــا هو خاطــئ، ولكن يجــب أيضا اإلعــرتاف باألشــياء الجيدة 

التــي يقومــون بها حتــى تلــك املتناهية الصغــر منها.

إن الحديــث مــع األطفال بكلــ¿ت إيجابيــة يعني منحهــم الرغبة يف 
تكرار تلــك الوضعيــة اإليجابيــة واملثمنة لهم: 

"شكرا لك عىل ....... "• 
"أنا سعيدة ألنك öكنت من..."• 
"أنت تجعلني سعيدة عندما ......"• 
"أنا فخورة جدا بك ألنك ... "• 
"أنا حقا أقدر لك .... "• 
وال تَْنَيسْ أن تقويل له "أنا أحبك" و "أنا هنا من أجلك."• 
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مــن هنــا وحتــى الحصــة القادمة قومــوا باســتخدام هــذه الكل�ت 
اإليجابيــة يف املنزل مع أطفالكم عندما يقومون بأشــياء جيدة وادرســوا 

أفعالهم.  ردود 

ويف حصتنــا املقبلة، فإننا ســوف نأخذ الوقت ملناقشــة كل ردود الفعل 
التي الحظتنها لــدى أطفالكن.
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

هــل Üكن ألحدكــم أن يلخص لنا الرســائل األساســية التي • 
شــاهدنا خالل حصــة اليوم؟

لقــد تحدثنا عن كيفيــة الح¿ية من ســوء التغذيــة و التعامل 
معــه، وتابعنا بصفــة خاصة أنه::

أن م�رســات التغذيــة الجيدة öكن من منع ســوء التغذية • 
لــدى األطفــال، ومــن ب© هــذه امل�رســات الجيــدة هناك 
الرضاعة الطبيعية الحرصية حتى بلوغ ســتة أشــهر. والفطام 
التدريجــي مــع مواصلــة الرضاعة حتــى بلــوغ العام© مع 

إدخــال تغذية تكميليــة، مال,ة، غنيــة ومتنوعة.
أن مراقبــة Õــو الطفل من خــالل إجراء القياســات الدورية • 

لوزنــه وقامته مــن قبل مهنيي الصحة أمر رضوري للكشــف 
املبكــر عن مخاطر ســوء التغذية.

أن أي اشــتباه يف ســوء التغذيــة عنــد األطفال يجــب النظر • 
إليــه باعتبــاره حالة طــوارئ طبية.

ثــم تحدثنا عن تطعيم األطفال، وشــاهدنا عــىل وجه الخصوص 
أن: ييل  ما 

أن التطعيــم Üنــع أطفالنا من اإلصابة بالعديــد من األمراض • 
الخط¨ة.

أن أول لقــاح يتــم عند الــوالدة، ويجــب أن يتوفــر الطفل • 
عــىل تطعيم كامل يف الســنة األوىل من عمــره إذا تم احرتام 

مواعيــد التطعيم الخمســة املقررة يف الســنة األوىل.
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وأخــ�ا تحدثنــا عن رســم الحدود األطفــال، وعلمنــا عىل وجه 
أن: الخصوص 

أنــه من املهم وضــع حدود واضحة وبســيطة وعادلة ومربرة • 
لتشــجيع تبني حسن الس¨ والســلوك لدى األطفال.

أن öييــز وتهنئة أطفالنا عندما يكون لديهم ســلوك حســن، • 
يســاعدهم عىل النمو مــن خالل تطوير الثقة يف أنفســهم.

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

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

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

للتمكن من رصد الحالة التغذوية للطفل  دون 
سنت©، تجب املراقبة بانتظام لوزنهم وذلك بقياسه 

كل شهر يف أحد املراكز الصحية.

اإللتزام 1: التغذية

ملنع نقص املغذيات الدقيقة للطفل، يجب أن تقدم 
له بانتظام أغذية غنية بفيتام© (أ) والحديد واليود.

اإللتزام 2:

الذهاب إىل النقطة  الصحية لتدقيق تطعيم الطفل. اإللتزام 1: النظافة

تطعيم الطفل بشكل كامل قبل بلوغ  السنة األوىل 
من العمر.

اإللتزام 2:

ارشح بوضوح وببساطة ألطفايل القواعد التي يتوجب 
اتباعها يف البيت واملجتمع، والسبب يف انها مهمة.

اإللتزام 1: �و الطفل

أهنئ أطفايل عندما يترصفون ترصفا جيدا. اإللتزام 2:

̈ة  اقرتحــوا عىل املجموعــة التزام© لكل موضوع واطلبوا مــن كل مجموعة صغ
اإلتفــاق في� بينهــا من أجل اختيــار أحد اإللتزامــ© لكل موضــوع. Üكن لكل 
̈ة اقــرتاح التزاماتها الخاصة بها (هــذه اإللتزامات يجب أن تدون  مجموعــة صغ
̈ة بالتــزام لكل موضوع. مــن طــرف املنعش). املهم أن تفــي كل مجموعة صغ

مــن أجل مســاعدتكم عــىل تطبيق هــذه النصائــح نقرتح عليكــم اليــوم أن تأخذوا 
اإللتزامات.  بعــض 
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̈ة بصفة ج�عيــة التزاماتهــا، اطلبوا مــن الجميع  عندمــا تختــار املجموعــات الصغــ
الوفــاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنية أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص الحارضين أن أيف 
باإللتزامــات التي اخرتنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجت¿عية

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

بحــرارة وبينــوا لهن مــا ييل::

ستشــكلن معا، طيلة األشــهر الثالثة القادمة، اللجنة املحلية للرتقية اإلجت¿عية. 
كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع املســتفيدات األخريــات يف مجموعتهــا 
ومســاعدتهن عــىل الوفــاء بالتزاماتهن. ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية 

ســنرتك لكن بعــض اللــوازم تتمثل يف:

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

لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلف2 بها للحصــة القادمة وكــذا التزاماتكن • 
اليوم.

مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقــة السلســلة اإلذاعيــة التكافل التــي ينبغي • 
إســ�عها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.

ســنرتك لكن التنســيق فيــ� بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خالل األشــهر 
الثالثــة القادمــة % تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرتقيــة اإلجت�عية 

قبــل الحصة القادمــة من الرتقيــة اإلجت�عية.

خالل األشــهر الثالثة ستذه3 إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن 
عىل الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن. 

ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة بامل�رسات التي تحدثنا عنها.

̈ا كل واحــدة منكــن ســتقوم بتنظيــم دورة اســت�ع يف منطقتها للرســالة  أخــ
الصوتيــة املوجــودة يف القــرص مــن خــالل مذيــاع التكافل. تســتغرق حصص 

اإلســت�ع والنقــاش الج�عــي أقل مــن 30 دقيقة.
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خــالل حصتنــا القادمة من الرتقيــة اإلجت�عية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية 
للرتقية اإلجت¿عية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبــات التــي واجهتكــن والحلــول التــي توصلــ2 لهــا لتبني • 
والتوصيــات.  امل�رســات 

الفوائد التي الحظ2 بأنفسكن بعد تلك امل�رسات.• 
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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 للرتقيــة اإلجــت عية كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لالســت 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 جزيال 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 للرتقية • 
اإلجت�عية.

ما ب¤ الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية ل:

معرفة هل اســتطعن öرير لــوازم التكافل واإلســت�ع لربامج • 
ب© 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 الرتقيــة اإلجت�عية. 
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