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 تقديم الربنامج
ينسجم برنامج األم الدليل مع فلسفة عمل مؤسسة برامج الطفولة التي تسعى إلى االسهام في حتقيق العدالة 
املجتمعية واحلفاظ على الكرامة اإلنس���انية، من خالل برامجها املتنوعة التي تهدف إلى حتس���ن نوعية احلياة 
بالنس���بة الى الفرد واألس���رة  في املجتمع الفلسطيني، مستهدفة  الفئات األقل حظًا  في االستفادة من املوارد 

املجتمعية بخاصة األطفال. 

يعتب���ر برنام���ج األم الدلي���ل أح���د اللبن���ات األساس���ية في عم���ل املؤسس���ة.ويهدف إلى متكن األسرالس���يما  
األمهات إلعداد أطفالهم إلى مرحلة التمدرس، لكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فعالن ومس���اهمن في بناء 
أس���ر س���عيدة وفعالة اجتماعيًا. يعتم���د البرنامج على بناء القدرات احمللية ف���ي كل حي يعمل فيه البرنامج. 
وميك���ن  تس���مية برنام���ج األم الدلي���ل أيضًا برنام���ج من أم إلى أم، حي���ث يتم  تنطيم زي���ارات منزلية ألمهات 

أخريات للتعاون معهن في إعداد األطفال للمدرسة ومن ثم إلى احلياة.

وبرنام���ج األم الدلي���ل من البرامج األولى التي نفذتها املؤسس���ة في أحياء وقرى وم���دن مختلفة، منطلقا من 
القدس كنقطة إشعاع للمجتمعات الفلسطينية األخرى.ومبا أن البرنامج يتماشى مع متطلبات املجتمع احمللي 
فانه يتم تطبيقه وإدخال التعديالت عليه بش���كل مس���تمر. في بداية التجربة كان االعتماد على مختصن من 
خارج طاقم عمل املؤسس���ة، إال أن هذا الكتاب االرش���ادي  الذي أعد وحررمن قبل األخت يس���رى محمد 
مسؤولة برنامج تدريب املربيات، التي درست بإمعان جتربة طاقم األم الدليل، وقامت بالتنسيق مع األخت 
مها تعامرة مس���ؤولة البرنامج، واس���تمعت منها ال���ى احتياجات االمهات واقتراحاته���ن في تعديل محتوى 

البرنامج، حيث نطمح ان يحقق هذا اجلهد   في احملصلة  الفائدة املعرفية والتطبيقية.

وفي اخلتام جّل من ال يسهو والرجاء تزويدنا باملالحظات لكي نحسن أداءنا.  

فريد أبو غوش 
مدير عام املؤسسة 

مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجامهريي
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ملاذا هذا الدليل االرشادي

ان اله���دف م���ن اصدار ه���ذا الدليل ليس اضافة نش���رة كمية الى املكتب���ة العربية، بقدر ماهو اس���تجابة حلاجة 
ملحة، ملس���ناها من خالل تطبيق وتنفيذ برنامج األم الدليل في عدد من املناطق التي تس���تفيد من البرنامج، 
حيث وجدنا ضرورة السناد التجربة مبادة مكتوبة تأخذ بعن االعتبار مالحظات واسئلة األمهات واملرشدات 
وجتيب عن االسئلة بأسلوب سهل وسلس يراعي املستويات، بعيدا عن التعقيدات اللغوية او املصطلحات 
ذات الطابع التلقيني، حيث اعتمدنا تقدمي املادة باالعتماد  على نظريات تربوية عاملية  في اطار توطن هذه 

النظريات لكي تخدم وتستجيب للبيئة الفلسطينية.

لقد تطلب اعداد هذا الكتاب جهدا خاصًا باالصغاء للمكلفن بتنفيذ البرنامج من قبل مؤسسة برامج الطفولة 
واملرش���دات واالمهات، كذل���ك االطالع على جتارب عربية وعاملية،  بهدف حتقي���ق أكبر فائدة، من خالل 
تقدمي معطيات وحقائق ومعلومات حديثة، انطالقا من ان العلم يتقدم وان النظريات ليست جامدة، وهي 
قابلة باس���تمرار للتطوير، وهذا ما يفس���ر بروز اجلديد على هذا الصعيد من قبل التربوين وعلماء االجتماع 
والنف���س، األم���ر الذي يتطل���ب ديناميكية ف���ي املتابعة والتعلم واس���تخالص الدروس، بخاص���ة وان العالم 
حتول الى قرية صغيرة في ظل انفتاح افق الفضاء وتوافر وس���ائل االتصال احلديثة وس���هولة االس���تفادة منها 

واستثمارها. 

وأجد في هذا التقدمي فرصة لتقدمي الشكر لكل من قدم لي التشجيع والعون على اجناز “الدليل االرشادي”  
الس���يما طاقم مؤسس���ة برامج الطفولة، حيث قدم لي اجلميع العون واالس���ناد والتش���جيع، واس���تفدت من 
املالحظات واالقتراحات واآلراء التي اغنت وعمقت وارشدت، األمر الذي سيكون له انعكاسات ايجابية 
بالتأكي���د على ه���ذا العمل. وال يفوتني بالطبع تقدمي الش���كل اجلزيل إلى مدير عام مؤسس���ة برامج الطفولة 
الس���يد فريد أبو غوش واملدير اإلداري الس���يد نبيل ياسن والسيدة مها التعامرة مسؤولة برنامج االم الدليل، 
والس���يدة ش���فيقة جهش���ان مركزة برنام���ج االم الدليل في القدس، والس���يدة رش���ا القاق مرك���زة برنامج االم 
الدليل في مخيم شعفاط، والسيدة سحر عيسوي مركزة برنامج األم الدليل في اللد والرملة والسيدة تهاني 

أب���و غليون مركزة برنام���ج األم الدليل في النقب.واالمهات الدليل اللواتي قم���ن بتطبيق املادة مع االمهات 
املرش���دات خالل الزيارات البيتية االرش���ادية... كما واتوجه بشكر خاص الى االخت سميرة نيروخ على 

الوقت واجلد الذي بذلته من أجل توجيه مسار الدليل االرشادي.

انن���ا ونح���ن نضع هذا الكتاب بن ايدي املرش���دات واألمه���ات والتربوين وكل املعنين، نؤكد أن الس���نوات 
األولى في عمر الطفلة والطفل هي ش���ديدة احلساس���ية ، النها  تش���كل لبنات تأسيسة، من املفروض ان يتم 
التعام���ل معها بعل���م ودراية ودقة، بعيدا عن االرجتال والتجريب غير امل���دروس، ألننا نتحدث عن االعداد  

إلنسان، نتطلع ألن يكون في املستقبل فاعاًل وايجابيًا في مجتمعه.

لذل���ك ف���إن الكت���اب أخذ خطا حواري���ًا، ابتعد عن التلقن البنك���ي، وجعل من الصور واالرش���ادات عاماًل 
اساس���يًا مس���اعدًا، بخاصة وان االس���اليب التلقينية التي تعتمد حش���و املعلومات والتعامل مع املتلقي وكأنه 
ال يعرف ش���يئًا، قد فش���لت في احداث  جتربة تربية ذات جدوى، أما حن يغدو املس���تفيد مش���اركا محاورًا 
مقترح���ًا، ف���إن الفائ���دة املرج���وة س���تتحقق، وان العملي���ة التربوية س���تصل  ال���ى املبتغى املراد  ال���ذي محوره 

االنسان، وهل يوجد قيمة على هذا الكوكب أهم من االنسان؟!

ال ندعي ان عملنا قد أصاب الكمال واملطلب، فال مطلق في التجربة، لذلك فإن اآلراء واالقتراحات التي 
ستصلنا بعد صدوره، ستغني جتاربنا واصداراتنا القادمة على هذا الصعيد، انطالقًا من ان التجارب احمللية 

والعاملية والنظريات التربوية ستأتي باجلديد والتطويري، ما دام العقل االنساني يعمل وينتج ويبدع.

يسرى محمد
القدس 2012/10/15
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ارشادات توضيحية لـ »االم الدليل«
خالل القيام بالزيارة البيتية االرشادية

ينبغي على األم الدليل األخذ بعن االعتبار لدى قيامها بالزيارةالبيتية اجلوانب االتية: • 
هي مبثابة تسهيل لألمهات اللواتي لديهن أطفال، من امليالد  الزيارة البيتية االرشادية “من أم الى أم”  •
حتى السنتن، ويجدن صعوبة في احلضور إلى املؤسسة، لالستفادة من االرشادات التربوية والصحية 

النفسية املتعلقة بالعناية بأطفالهن. 
وجتاربهم  حياتهم  الى  تستند  كونها  واألسرة،  والطفل  لألم  أهمية  ذات  االرشادية  البيتية  الزيارة  • 
واهتماماتهم، بخاصة وأن مادة اإلرشاد املستخدمة معدة ملساندة األم في تربية طفلها، حيث حتتوي 
واحلركي”في  واللغوي  والعاطفي  واالجتماعي  الذهني  النمو  مبجاالت  متعلقة  ومواضيع  مواد  على 

اطار النظرة الشمولية ملجاالت النمو.
واألم  الدليل  االم  بن  ما  عليها  االتفاق  ويتم  محددة،  مواعيد  في  تتم  االرشادية  البيتية  الزيارة   • 

املرشدة.
النفس  تعتمد على نظريات علم  الدليل.  قبل األم  البيتية االرشادية من  الزيارة  املستخدمة في  املادة   • 
مع  املعدة،  للمادة  ميدانية  تطبيقية  بتجربة  الدليل  االمهات  من  فريق  قام  وقد  التربوية،  والنظريات 
أمهات لديهن أطفال للتاكد من مدى مالءمتها لألم في تربية طفلها، ومّت مراعاة عرض املادة بشكل 

سلس ومبسط، لتسهيل الفهم واالستيعاب ومن ثم التطبيق. 
أن  انطالقًا من  تعلمهن  املرشدات وطرق  األمهات  قدرات  االرشاد  الدليل خالل عملية  األم  تراعي  • 

الناس لديهم قدرات متنوعة ويتعلمون بطرق مختلفة.
. تتبع االم الدليل تسلسال منطقيا خالل  تنفيذ الزيارة البيتية اإلرشادية في “البداية، والوسط، والنهاية” •

اللقاء احملدد  للدخول ملوضوع  التهيئة  السابق ومضامينه  اللقاء  يبدء مبراجعة ملسار  لقاء  أن كل  حيث 
التركيز والدخول في جو  الى  لالنتقال  األم  تهيئة  يساعد في  مما  واللعب معه  بالطفل  االهتمام  حيث 
املوضوع االرشادي  ملمارسة االنشطة الذهنية، وينتهي بفعالية االنهاء والتقييم وتلخيص أهم املفاهيم 

التي متت مناقشتها والتوصل لها خالل اللقاء ومن ثم حتديد موضوع اللقاء القادم.
يجب على األم الدليل ان تعي اختالف النمو من طفل الى آخر في االسرة، وتتفهم تساؤالت وقلق  • 
األمهات حول تأخر تطور الطفل في مجال معن عن أخيه، وتقوم بتوضيح ذلك لألم املرشدة.ولكن 
اذا الحظت ان هنالك إعاقة معينة حتتاج الى رأي االخصائين واملهنين. تقوم بتوجيه األم الى اجلهة 

املتخصصة.
، بهدف قياس مستوى التقدم والتطور على  “ما قبل وخالل وما بعد” • يرافق العملية االرشادية تقيم 

معرفة ومهارات األمهات املرشدات في تربية ورعاية أطفالهن.
فيما يخص مرحلة اإلنهاء، حيث انتهاء العالقة املهنية  في  نهاية  اللقاءات االرشادية، فيتم على مراحل  • 

وبشكل  تدريجي جتنبا ملشاعر التوتر واإلحباط املرتبطة بالفراق واخلسارة لدى األم املرشدة. حيث يتم  
ذكر وسرد التجارب واخلبرات واملعارف التي مّرت بها األم مع ذكر بعض القضايا التي الزالت بحاجة 
للتطرق إليها، ما يساعد  تذويت املعرفة واخلبرات كتجربة حياتية بناءة، كون هذه املرحلة مبثابة اجلسر 

والتي تعطي فرصة لألمهات املرشدات الستعمال هذه املهارات واخلبرات  في املستقبل.
بعد االنتهاء من العمل  في اإلرشاد البيتي، ميكن لألم املرشدة االنضمام إلى مجموعات عمل أخرى  • 
تخص األم والطفل واألسرة منها برنامج مجموعات األمهات االرشادية من سنتن إلى ثالث سنوات، 
أو برنامج مجموعات األمهات التوعوية في أمور تخص تربية األبناء والتغذية السليمة املتوازنة وكيفية 
الوقاية من األمراض السارية واملعدية واحلفاظ على الصحة االجنابية، أو املشاركة في برنامج األزواج 

أو االنضمام إلى برامج املؤسسة األخرى بغية استدامة التطور.

أهداف الزيارة البيتية االرشادية

بتحديد  واملركزة  الدليل  األم  تقوم  الدليل،  األم  برنامج  إلى  معاييراالنضام  املرشدة  األم  تستوفي  أن  بعد 
موعد الزيارة األولى لألم املرشدة للتعرف على  البيئة الطبيعية واالجتماعية للطفل واألسرة من حيث:

مالءمتها  ومدى  ...الخ  ،التهوية  االزدحام  كاإلضاءة،  البيت  في  الصحية  العوامل  على  التعرف  • 
للتطور والنمو السليم للطفل. 

لالسرة  املعيشية  والظروف  االقتصادي  واملستوى  واألم  الطبيعية  الطفل  بيئة  على  قرب  عن  التعرف  • 
وتعريف األمهات على برنامج األم الدليل الذي يركز على اآلتي:

وتغذية  التربية  وطرق  السليمة  االجتماعية  التنشئة  بأساليب  تتعلق  ومهارة  معرفة  األمهات  إكساب  • 
الطفل. 

إكساب األمهات معرفة حول املراحل النمائية للطفل وخصائصها ومتطلباتها. • 
إكساب األمهات معرفة ومهارة لكيفية توفير بيئة آمنة ومحفزة لالطفال. • 

االتفاق على املواعيد املالئمة لالرشاد، وعدد الزيارات، والساعة املناسبة لكال الطرفن. • 
عقد اتفاقية ارشاد بن األم الدليل واألم املرشدة. • 

قواعد الزيارة البيتية االرشادية التي تلتزم بها االم الدليل

مصافحة األمهات ومقابلتهن بوجه بشوش.  • 
احترام األم والعائلة املرشدة والتواضع أثناء الزيارة. • 

باحلوار ومتابعة  الناجح  التواصل  لتحقيق  إلى وجه  الدليل وجها  املرشدة واألم  األم  مراعاة جلوس   • 
ردود األفعال.

حتضير املادة، موضوع اللقاء املخطط له. • 
جتهيز املواد الالزمة للزيارة. • 

عدم إطالة الزيارة أكثر من ساعة. • 
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التركيز على موضوع واحد وعدم التشعب.  • 
مراعاة عادات وتقاليد العائلة املرشدة.  • 

مراعاة املرونة والتعامل مع املوضوع الذي يهم األم املرشدة، واالستماع للحاجات واألمور امللحة أو  • 
الطارئة خالل الزيارة، مع االشارة أن موضوعًا معينًا ميكن أن ينفذ في أكثر من زيارة بيتية إرشادية.

 • يفضل أن يأخذ اللقاء اإلرشادي طابعا حواريا بعيدا عن التلقن، وفي جو يسوده التبادلية واحترام 
الرأي اآلخر، ما يضع األم املرشدة في بيئة إرشادية إيجابية توفر اإلحساس باأللفة واالحترام املتبادل 

والتقبل.
أفكار  على  التعرف  خالل  من  اللقاء،  إلغناء  وسيلة  واآلراء  النظر  وجهات  في  االختالف  إجعلي  • 
وتصويب  األم  ومعارف  جتارب  من  واإليجابي  الصحيح  تعزيز  يتم  لكي  املرشدة  األم  وتوجهات 

اخلطأ. 
يجب مراعاة أن الزيارة اإلرشادية قد تشكل عبئًا نفسيًا على األسرة  بسبب الوضع املعيشي، ومساحة  • 

البيت ومن حيث الضيافة.

دور األم الدليل للمحافظة على عالقة مهنية إيجابية مع األم املرشدة 

املخاوف  الزالة  االرشادية،  البيتية  بالزيارة  القيام  من  والهدف  لدورها،  ومستمر  دائم  توضيح  • 
والتساؤالت.

يجب أن تتحلى مبجموعة من القيم اآلتية:  • 
احترام كرامة األم اإلنسانية. • 

االلتزام واملصداقية في املواعيد وفيما تقول وتتصرف. • 
توضيح الغرض واألهداف من العالقة املهنية اإلرشادية. • 

احترام األم وتقبل ما يصدر عنها من آراء، وعدم التسرع في إصدار األحكام ما يؤدى إلى بناء الثقة،  • 
والبعد عن التوتر.

التأكيد على سرية املعلومات التي حتصل عليها أثناء الزيارة البيتية اإلرشادية.  • 
مراعاة فردية كل أم، من منطلق أن لكل أم قدرات وطاقات قابلة للتطور، والتغيير اإليجابي بهدف  • 
التوافق مع البيئة، مع إدراكها أن إخفاق األم  في القيام ببعض مسؤولياتها ال يعنى عجزها عن التطور 

والتغيير وأى تغيير في جانب من جوانب احلياة يتبعه تغيير في اجلوانب األخرى.
اإليجابية والتفاؤل في النظرة إلى األم على اعتبار أنها سوف تطور أداءها سواء في األسلوب التربوي   • 
أو إعداد البيئة البيتية املالئمة لرعاية الطفل، وأن اإلرشاد هو عملية مشتركة تهدف إلى إيجاد عالقة 

إيجابية ضمن عملية أخذ وعطاء حيث االصغاء لآلخر بوعي وصبر له فوائده ويوفر فرص التفاهم.

تعاملي مع حاالت التوتر بطول نفس كونها طبيعية وليست حالة  ضعف منك كمرشدة، واستخدمي  • 
األسر  إرشاد  في  العملية  واملمارسة  التدريب  أثناء  اكتسبتها  التي  واملعارف  واملهارات  اخلبرات 

واألمهات.
قد يفاجيء األم الدليل قدوم بعض الزائرين إلى البيت، فما عليك أمام هذا األمر الطاريء إال التوقف  • 
والتربية وعن  الطفولة  أحاديث عامة عن  للمشاركة في  مباشرة  الطفل، واالنتقال  أمور  مناقشة  عن  

برامج مؤسسة برامج الطفولة.

دور مركزة برنامج االم الدليل كمساندة ومرشدة لالمهات الدليل

للبرنامج، ما يؤهلها لالضطالع  التنظيمية واإلدارية واملهنية  الدليل هي املسؤولة  برنامج األم  مركزة  • 
بهذا الدور، أنها حاصلة على شهادة جامعية في أحد مجاالت العلوم اإلنسانية كاخلدمة اإلجتماعية 
أو علم االجتماع أو علم النفس أو التربية. كذلك تتمتع بخبرة إدارية وتنظيمية ومقدرة على التدريب 

وتقدمي اإلرشاد الفردي واجلماعي لألمهات الدليل.
تشارك في اختيار املرشحات في برنامج األم الدليل وهي مشاركة في تأهيل األمهات، وترافق األم  • 
الدليل في الزيارة األولى لألسرة، بهدف التعارف وحتديد االحتياج ومواعيد انعقاد الزيارات البيتية 

االرشادية.
تقوم املركزة بالتعاون مع األم الدليل في تنسيق برنامج اإلرشاد اخلاص باألم والطفل وفقا لالحتياج. • 

أثناء تطبيق برنامج األم الدليل تراعي املرونة وحاجة األسر إلى موضوع معن يخص األم أو الطفل،  • 
حيث تقوم املركزة بتخطيط برنامج يتجاوب مع االحتياج الفردي واجلماعي.

لضمان استمرارية التطور املعرفي واملهارات اإلرشادية لألم الدليل تقوم املركزة بتقدمي اإلرشاد الفردي  • 
مقر  في  أسبوعيا  الدليل مبعدل ساعتن  لألمهات  وإرشاد جماعي  مرتن شهريًا،  الدليل مبعدل  لألم 

مؤسسة برامج الطفولة.
تقوم املركزة بتخطيط األمور املتعلقة بتسجيل األمهات املرشدات، وتخطيط متطلبات العمل امليداني  • 

مثل عدد األمهات العامالت في البرنامج ومواصفاتهن ومهامهن.
تتابع املركزة األم الدليل أثناء تنفيذ البرنامج والتقارير الشهرية املتعلقة بساعات عمل األم الدليل. • 

جتهز املركزة االستمارات واملواد والنماذج التي حتتاجها األم الدليل في عملها. • 
تنسق املركزة وتتعاون مع املؤسسات األخرى في احلقل للوصول الى التكاملية في تنفيذ اخلدمات.  • 

تساهم املركزة مع األم الدليل في تقييم األسر املستفيدة من اإلرشاد. • 
تعقد املركزة ورشات عمل لألمهات الدليل بهدف التواصل وتبادل التجارب مع أمهات دليل أخريات،  • 

األمر الذي يعمل على تعميم املعرفة واخلبرات.
تقوم املركزة بالتوضيح لألم الدليل بأهمية املرونة في تقدمي اللقاء اإلرشادي، حيث يتم تقدميُه لألم  • 

املرشدة في أكثر من زيارة بيتية ارشادية وذلك حسب تقديرات األم الدليل واملركزة أحيانًا أخرى.
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حواس الطفل
تب���دأ رحل���ة األمومة بعد إجتيازك تس���عة أش���هر من احلمل 
نب���ارك لك مولودك اجلديد، أن���ت حتملينه اآلن بن يديك 
ما أجمله ش���كاًل وملمسًا ورائحة. إنه أجمل ما في الدنيا 
إنك تتعاملن مع أكثر إنس���ان يثق بك في هذه الدنيا سواء 
أكان نائم���ا أو يقظ���ا. لذل���ك فم���ن أجل���ك وطفل���ك نقدم 
هذه املادة املس���اعدة ف���ي التعرف على إحتياجاته وس���ماته 

وخصائصه ومتطلباته وكيفية تلبيتها، كحق من حقوقه من أجل بقائه ومنائه السوي السليم. وما ندرجه هنا  
عبارة عن خطوط عامة عريضة ترشدك إلى إمكانات وقدرات طفلك، وما سينجزه عاجاًل أم آجاًل.

عزيزت���ي األم: إن الطف���ل ال ينتق���ل م���ن مرحلة الى أخرى بش���كل تلقائي، بل ينمو بش���كل تدريجي. هناك 
مراح���ل منائي���ة مير بها معظم األطفال في فترات معينة، بيد أن هن���اك إختالفات وفروق فردية بن األطفال. 
وتأسيس���ًا عل���ى ذلك ال بد من األخذ بع���ن اإلعتبار فردانية كل طفل. وتتجلى فرداني���ة الطفل منذ والدته، 
حي���ث ان ل���كل طفل ميال للتواصل مع عامله اخلاص، ولكن بطريقته الت���ي تنبع من تفرده، وتتجلى فردانيته 
في ميله لتفضيل استخدام إحدى احلواس على غيرها، ومن واجبنا مراقبة الطفل الكتشاف احلاسة املفضلة 

لديه من أجل التواصل معه وبالتالي العمل على تنمية بقية احلواس.
 

حل���واس الطف���ل أث���ر كبير، حي���ث يعتمد الطفل عل���ى احلواس اخلمس »الس���مع، البصر، الش���م، اللمس، 
والت���ذوق« للتواصل مع العالم احمليط به. ودورنا نحن اآلباء واألمهات يتمثل في العمل ملس���اعدة الرضيع 
عل���ى تنمية وتطوير حواس���ه. الس���يما وأن كل حلظة يقظة يعيش���ها الطفل متده باملعلوم���ات اجلديدة عن بيئتة 
احمليط���ة، بينم���ا يحاول فه���م ما يجري حول���ه، ما يس���اعده على تعزيز مخزون���ه املعلوماتي بش���كل يومي. 
ويؤك���د اخلب���راء أن مبق���دور األطفال الصغار االس���تيعاب أكثر مما يعتق���د األهل. لذا فان طفل���ك بحاجة إلى 
حب���ك واهتمام���ك وحديثك  ملس���اعدته وحتفيزه على التعل���م، بخاصة وأن التعلم كما ه���و معروف يبدأ منذ 

الوالدة، فيما تشير بعض الدراسات الى  أن عملية التعلم  تبدأ قبل ذلك. 

اللقاء األول

1. خصائص النمو من امليالد – 6 اشهر

1
.1

13

1
.1

أثبتت الدراسات أن املواليد اجلدد الذين حتملهم أمهاتهم مدة ساعتن يوميًا أو أكثر تكون شهيتهم للرضاعة 
أفض���ل، ويبك���ون أقل من األطف���ال اآلخرين. وبالعودة الى م���ا توصلت اليه األبح���اث بخصوص حواس 
الطفل والتي تعتبر أن الطفل يولد متمتعًا بحواس خمس، بينما هو يفضل حاس���ة على أخرى. لذا عزيزتي 
األم مبا أن األبحاث أكدت أهمية احلواس لإلكتش���اف والنمو والبقاء. إعملي على اكتشاف احلاسة املفضلة 

لطفلك والنمط احلسي اخلاص به. 

اللمس وسيلة مهمة للتواصل مع طفلك سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

راقبي طفلك لتكتشفي أيه حاسة من احلواس هي نافذته للتعرف على محيطه، سجلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

ويح���ب األطف���ال أن يتم ضمه���م وتدليلهم وحتريكه���م وحملهم. بالتال���ي يكون اللمس وس���يلة مهمة جدًا  
لتعلمهم والتواصل معهم. 
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بعد أن قمت مبراقبة طفلك للتعرف على احلاسة التي يستخدمها ليطل منها على العالم 
احمليط، واكتشفت النمط احلسي اخلاص به؟ سجلي ما قمت بعمله لتنمية احلواس االخرى 

ثم ناقشي مع األم الدليل...

غني وهللي لطفلك وراقبي ردود أفعاله وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

لق���د مّتت اإلش���ارة إل���ى الفروق الفردي���ة بن األطفال ف���ي كيفية تواصلهم واكتش���افهم للعال���م احمليط بهم. 
فبعضهم يفضل حاس���ة على أخرى مثل حاس���ة الس���مع حيث يتنبه إلى ما حوله من أصوات وجتذبه االغاني 
واألناش���يد وس���ماع املوس���يقى واحملادثة.  مع مالحظة أن بعض األطفال يختلفون في نوع احلاس���ة والنمط 
احلس���ي، وال جتذبه األش���ياء املذكورة. لذا عزيزي األب عزيزتي األم من الضروري مراعاة النمط احلس���ي 
املفضل للطفل والتفاعل معه اس���تنادًا الى ذلك، ما يس���اعد في إس���تجابته وتفهمه وتفاعله معكم. عزيزتي 

األم تواصلي مع طفلك من خالل احلاسة التي يستخدمها ويتواصل بها. 

لتنمية حاسة السمع لدى طفلك غّني وهللي واسمعي طفلك أغاٍن وأناشيد متنوعة..

1
.1

1
.1

15 14

طعام ونوم الطفل
يعتب���ر الطع���ام  م���ن أهم ما في حياة طفلك الرضي���ع، ويأتي النوم بعده في املرتبة الثاني���ة، فيما يرضع معظم 
املواليد اجلدد كل ساعتن أو ثالث، ويكون النوم على فترات متقطعة أيضًا، إذ يغفو معظم حديثي الوالدة 

16 أو 17 ساعة من أصل 24 ساعة، مقّسمة إلى ثماني مرات تقريبا.

راقبي طفلك وسجلي عدد املرات التي ينام فيها، ثم ناقشي مع األم الدليل...

هل ميكنك تعويد طفلك على نظام رضعات معينة؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم 
الدليل...

رضعات الطفل
وم���ن امله���م أن تعرف���ي عزيزت���ي األم، أن حاس���ة ال���ذوق إحدى ح���واس اإلنس���ان وهي مس���ؤولة عن متييز 
خصائص األطعمة بواس���طة اللس���ان. وحاس���ة التذوق وحاسة الش���م تؤثران على بعضهما وتساعدان على 

التمييز بن األطعمة  واملشروبات.
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نعم، لقد أشارت الدراسات أن مبقدورنا البدء بتعويد الطفل في املرحلة العمرية ما بن ستة إلى ثمانية أسابيع، 
وذلك باتباع منط ثابت، وأن الطفل س���رعان ما يحب الثبات وس���هولة توقع األحداث اآلتية، بخاصة وأن طفل 
اإلنس���ان خلق بالفطرة ميااًل إلى حب النظام والترتيب. ويرجع لك اخليار فيما يخص خطوات الروتن اليومي 
لنوم���ه. وكم���ا هومع���روف لكثير من الن���اس، فإن الطفل بع���د احلمام حينم���ا نحتضنه بدفء ونغن���ي له ونالعبه 

بهدوء، فانه بذلك يتهيأ للنوم.احرصي على توفير جو يساعد صغيرك على الهدوء واالسترخاء لينام براحة.

الرؤية
أم���ا بخص���وص الرؤية فإن الطفل يهدأ عندما يرى وجهك، رغم أن نظره يكون مشوش���ًا، ونطاق رؤيته ال 

يتجاوز الثالثن سنتمترًا، مبعنى أن طفلك يستطيع أن يرى وجهك بوضوح عندما حتملينه

 قربي وجهك منه وافتحي عينيك وحتدثي معه عن قرب وراقبي ردود أفعاله وسجليها، 
ثّم ناقشي مع األم الدليل...

كما يستطيع الطفل رؤية األشياء ذات األلوان املتناقضة »أبيض - أسود«، وكذلك األلعاب املتحركة ومتناقضة 
األلوان، مبا في ذلك الكتب املصورة ذات اخلطوط الواضحة باللونن األبيض واألسود لتجذب اهتمامه. 

وفري لطفلك األلعاب باللونني األسود واألبيض لتجذب اهتمامه وراقبيه وسجلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع االم الدليل...

1
.1

1
.1
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إنه يحب األصوات اإلنسانية 
أشارت الدراسات أن األطفال يستمعون الى أصوات آبائهم وأمهاتهم وهم أجّنة داخل الرحم، »فيسمع الطفل 
األص���وات الداخلي���ة مثل صوت دقات قلب األم«، وحن يولد يش���رع في اإلنص���ات إلى األصوات احمليطة به 

مثل كلمات وتراكيب اجلمل ويتابع  ما تقولن. 

         هل تالحظني بأن طفلك ينصت الى األصوات احمليطة؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

إنه يحب الوجوه اإلنسانية
أرسمي وجوها إنسانية باللونن األبيض واألسود واعرضيها على الطفل 

لتطوير حاسة الرؤية لديه.

وجت���در اإلش���ارة الى أن حاس���ة الرؤية أو البصر، هي ق���درة الدماغ والعن على تفس���ير الصور املرئية، 
فتق���وم الع���ن برؤية األلوان واألش���كال. حيث أن عدس���ة العن تعكس الص���ور املرئية على الش���بكية، التي 
بدوره���ا تنق���ل الص���ورة للدماغ وث���م إدراكه���ا، واملقدرة على البصر تش���كل املعي���ار بن القدرة عل���ى الرؤية 

والعمى.
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إنه ميسك به فورًا ويحكم قبضته عليه. فهو غير مدرك ملا يفعله، وحركته هذه  فطرية، وهذا اإلختبار يجدر 
القيام به من قبل األب واألم للتأكد من سالمة أعصاب طفلهم.

اللقاء الثاني

طفلك يف شهره األول

ضعي إصبعك وسط كف الطفل، ماذا يفعل؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل ...

هيا نرى ما ميكننا عمله  لتنمية وحتفيز قدرات الطفل، إستنادا الى ما يستطيع القيام به في الشهر األول من عمره
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و يؤكد اخلبراء أيضًا، أن الطفل يفضل األصوات اإلنس���انية، وبخاصة األصوات األنثوية عن غيرها، هل 

تعتقدين أن السبب يعود لبقائه تسعة أشهر في رحم ُأمه، أم أن لديك تفسيرًا أخر؟ 

وكما هو معروف، فحاس���ة الس���مع، من احلواس اخلمس. وتبدأ عملية الس���مع بالتقاط الصوت بواس���طة 
األذن، وينتهي تفسيره مبركز السمع في الدماغ، فيما أن عدم القدرة على السمع هو ما يسمى بالصمم.

طفل���ك يفه���م مش���اعرك ويس���تطيع األطف���ال الرض���ع التواف���ق م���ع مش���اعر األش���خاص احمليطن به���م ومع 
تصرفاتهم. ويفهم الطفل مشاعرك كأم  من خالل نبرة صوتك وحركة شفتيك، وسرعة تنفسك، وملمس 

بشرتك وملعان عينيك. 

 راقبي طفلك للتأكد من انه قادر على فهم تصرفاتك وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم 
الدليل...

هل يفضل طفلك صوتك على األصوات األخرى؟ حتدثي معه وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع 
األم الدليل...
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إلعبي مع طفلك
إعملي على  تنمية سمع طفلك من عمر ُأسبوع. 
إقترب���ي من إحدى أذنيه واهمس���ي ل���ه بكلمات 
ما. يستحسن أن يكون أول شيء تقولينه له “ما 
أجملك”. ثم إهمسي في أذنه األخرى وقولي 
ل���ه “أن���ا احب���ك” أو أي���ة كلم���ة محبب���ة ُأخرى. 
سيدهش صغيرك مجرد إكتشافه أنه يستطيع أن 

يسمع في كل أذن على حدة. 

اقتربي من أذن طفلك واهمسي في أذنه وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

مدى رؤية الطفل: إن مدى رؤية الطفل تنحصر في املسافة  بن وجه الرضيع وبن وجه أمه أثناء الرضاعة. 
تعرفي على مهارات طفلك البصرية التي تنمو وتتطور من خالل لعبة بسيطة تستخدمن فيها دمى األصابع 

التي ميكنك أن تصنيعها بنفسك.

دمى األصابع
بقل���م  ارس���مي  لطفل���ك  البصري���ة  الق���وة  لتنمي���ة 
)الفلوماس���تر( وجوه���ًا مختلف���ة مبالم���ح واضحة. 
قدم���ي كل دمي���ة للطفل عل���ى حدة وأن���ت تتحدثن 
إليه ببطء وهدوء، م���ع مراعاة ان يكون ذلك ضمن 
حدود رؤي���ة الطفل، بخاص���ة وأن األطفال الرّضع 
يتفاعلون بشكل مباشر مع الوجوه اإلنسانية البسيطة 

املرسومة.

عزيزت���ي األم: إن الطف���ل مفط���ور على التركي���ز في الوجوه من حلظ���ة الوالدة، وأكثر ش���يء يجذب إنتباهه 
تفاصيل الوجه مثل العينن واألنف أو الفم  أثناء احلديث. وأظهرت الدراسات أن األطفال الرضع يتعرفون 

على الوجوه ويتذكرونها بشكل أفضل من البالغن.

حتفي���ز وتنمي���ة حاس���ة اللم���س بواس���طة 
التدليك: 

إس���تخدمي زيتا للتدليك “مثل زيت الزيتون، 
أو أي زي���ت نباتي”. دلكي رجليه ويديه وكل 
إصبع م���ن أصابع قدميه. إس���تخدمي أطراف 
أصابع يديك للتدليك من الداخل إلى اخلارج 
عل���ى ش���كل دوائ���ر صغي���رة، وتوقف���ي مجرد 
أن يب���دي ع���دم الراحة. من املؤك���د أنك قمت 

بتدليك طفلك الصغير.

دلكي طفلك،  وصفي ردود أفعاله خالل عملية التدليك وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

ميكنك أيضا تنمية حاسة اللمس من خالل 
إس���تخدام أصن���اف مختلف���ة م���ن القماش 
الطري، مثل دبدوب مصنوع من املخمل 

أو الساتان أو الفرو.   
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حفزي يد طفلك على اللمس هل مد يده لإلمساك به؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم 
الدليل...

قلدي ما 
يفعله طفلك 

قلدي صوت طفلك وحتدثي معه وجهاً الى وجه وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم 
الدليل...

إذا كنت مشغولة عن طفلك، اسمعيه صوتك حتى وأنت ال تقفن أمامه مباشرة. 

حتدثي مع طفك وأنت تقومني باألعمال املنزلية، راقبي ردود أفعاله وسجلي مالحظاتك 
ثم ناقشي مع األم الدليل...

تكلم���ي م���ع طفلك  فه���و يخرج 
أصواتا ليعبرعن مشاعره، قلدي 
بطريقت���ه  مع���ه  وحتدث���ي  صوت���ه 
وجه���ًا ال���ى وجه. إنه ق���ادر اآلن 
عل���ى تثبيت نظره فترات أطول، 
مع مالحظ���ة أن بع���ض األطفال 
قد يبدأون بالضحك والتفاعل. 

غني مع طفلك
لتنمي���ة حاس���ة الس���مع »َأس���معي طفلك 
ص���وت  َأس���معيه   . مختلف���ة«  أصوات���ا 

خشخيشة أو دقات الساعة أحيانا. 
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إقتربي كثيراً من وجه طفلك وهزي رأسك مييناً ويسارا.

تتبع األشياء
إن عينيه تتبعان األشياء. إنه قادر على التركيز بعينيه اإلثنتن، وميكنه اآلن متابعة شيء متحرك.

غّني لطفلك أو أسمعيه املوسيقى وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

حركي )خشخيشة( أمام عينيه وببطء وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

عندمل تقتربني من طفلك، هل يثبت نظره عليك؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

راقبي طفلك وسجلي مهارات أتقنها في الشهر األول، فأنت أمه خير من يراقبه.

مهارات مّت إتقانهاعمر الطفل الرضيع

في األسبوع األول 

في األسبوع الثاني 

في األسبوع الثالث

في األسبوع الرابع
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إبتسامة الطفل
عزيزتي األم  سوف جتدين جدوى لتعبك وسهرك وإنتظارك، حيث ستكونن قادرة على بعث السرور في 

داخل طفلك. وتستطيعن قراءة ذلك من اإلبتسامة والتعابير املريحة للوجه. 

طفلك 
يف شهره الثاني

إستمري في العمل لتحفيز 
حواس طفلك وميكنك تكرار 

األنشطة التي  قمت باستخدامها 
مع طفلك في الشهر األول 

اللقاء الثالث

هل الحظت إبتسامة طفلك خالل تبديلك حفاظته أو لدى إطعامه؟  سجلي مالحظاتك  ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

1
.3

27



2829

لقد أصبح مييل نحو األلوان واألش���كال 
األكثر تعددا. بعد أن كان يفضل األشياء 
ذات اللونن س���ابقًا. دع���ي طفلك ينظر 
إل���ى مجموع���ة أكبر م���ن األش���ياء  امللونة 
ويلمس���ها، مث���ل األلع���اب البالس���تيكية 
اإلمس���اك  يس���تطيع  إن���ه  والطاب���ات. 
باألش���ياء عم���دا، وس���يتعلم ف���ك قبضته 
الحق���ًا، بع���د أن كان ذلك فع���ال غريزيًا 

وال إراديا، قدمي له أشياء ليمسكها. 

األلوان واألشكال

هل يظهر طفلك تناسقاً حركياً اكثر تطوراً من الشهر االول خالل مسك األشياء؟ سجلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

هيا أحضري لطفلك طابة طرية وملونة... 

راقبي طفلك وسجلي مهارات وقدرات أتقنها في الشهر الثاني من عمره. أنت أمه خير من يراقبه. 

مهارات مّت إتقانهاعمر الطفل الرضيع

في األسبوع األول 

في األسبوع الثاني 

في األسبوع الثالث

في األسبوع الرابع

العبي مع طفلك بالطابة، راقبي ردود أفعاله وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...
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اللقاء الرابع

طفلك يف 
شهره الثالث 

ضعي طفلك مستلقيًا على بطنه فترة 
بسيطة مع وجودك بجانبه، ستجدين 
أنه يرفع رأس���ه وص���دره وبطنه وكأنه 
يق���وم بعمل نص���ف متري���ن رياضي، 
لذا ش���جعيه واجلس���ي أمامه ولوحي 

له بلعبة. 

اجلسي أمام طفلك ولوحي له بلعبة، كيف هي إستجابته وإنفعاالته؟ سجلي مالحظاتك 
ثم ناقشي مع األم الدليل...
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يألف طفلك وجهك ويوزع اإلبتسامات على الغرباء أيضًا، بخاصة إذا اهتموا به مباشرة وحتدثوا إليه، لكنه 
يبدأ في تصنيف األشخاص وال شك أنه يفضل البعض أكثر من غيرهم. ويرجع ذلك الى تطور في قدرات 
الدماغ، التي تتحكم في انس���جام وظائف العضالت لديه، ما يس���اعده في التعرف على األش���ياء. إنه ينمو 
بسرعة اآلن. كما أن اجلزء الذي يساعد في السمع والكالم والشم، قد أصبح أكثر نشاطًا على اإلستقبال، 

لذا عندما يسمع طفلك صوتك اآلن، قد ينظر إليك مباشرة ويبدأ بالقرقرة أو يحاول الرد عليك.

أجلسيه يف حضنك 
مع مساعدة

أجلس����يه  ف����ي حضن����ك م����ع قلي����ل م����ن 
املس����اعدة، قد يتمكن من تثبيت رأسه 

ورفعه. 

بن���اء عل���ى املرحلة الس���ابقة من منو وتط���ور الطفل حركيا، يتوج���ب علينا إتاحة الفرصة له لكي ينمو بش���كل 
طبيعي وينتقل إلى املرحلة التي تليها. والسؤال كيف وبأي ُأسلوب نتيح له الفرصة؟ ميكننا القول إن وضع 
الطف���ل ب���ن احلن واآلخرعلى بطنه وذلك أثناء صحوه يس���اعده على رفع رأس���ه وص���دره وبطنه وهو متكئ 
على ذراعيه. هذه هي اخلطوةاألولى على طريق التعلم، والتي تدعم حاجة الطفل ورغبة األم في أن يكبر 

إبنها بسرعة ويتعلم.

هل يقدر طفلك على تثبيت رأسه، في حال مساعدته على اجللوس؟ سجلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

علقي لعبة متحركة 
فوق سريره

إن���ه يس���تخدم قبضت���ه ليض���رب األغ���راض 
املتدلية. )ال ش���ك أن ضرب لعبة ما أو أي 
ش���يء آخر هو تقدم في حد ذاته( س���اعديه 

في اإلمساك بلعبة أمامه.

طفلك يألف وجهك

هل بدأ طفلك في  النظر اليك مباشرة والتفاعل معك؟  سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع 
األم الدليل...
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لتشجيع طفلك على التواصل معك، بادري بقراءة قصة له بصوت واضح، ألن ذلك يساعده في التعرف 
على اإليقاع اللغوي للكلمات. وجلذب إنتباهه إعمدي الى تغيير في طبقة صوتك، ولكن من املفروض 
أن ال تنسي حلظة واحدة، أن فترة تركيزه قليلة، وإذا الحظت أن طفلك لم يعد ينتبه لك استبدلي النشاط 

بأية لعبة تعرفينها.

اقرأي قصة لطفلك، سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

قراءة قصة للطفل

غني وهّللي
أفرحي طفلك. غني له أغان شعبية وهّللي، إنه ال يفهم  الكلمات التي يسمعها، لكنه سيفرح بكل تأكيد 

بسماع اجلرس املوسيقي في هذا الكالم »كما أنك ستستمتعن بذلك أيضا«.

غّني وهلّلي لطفلك أغاٍن شعبية، سجلي مالحظاتك على ردود أفعاله ثم ناقشي مع األم 
الدليل...

طفل���ك كائ���ن إجتماع���ي، وقد أخ���ذ يتفاعل معك، وميكن���ه أن يتعرف عل���ى  وجهه في املرآة، فيبتس���م »ان 
األطفال  يحبون النظر إلى أنفسهم«.  

إجعليه ينظر إلى نفسه في املرآة وأنت حتملينه، سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم 
الدليل ...
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إن تفاعل طفلك معك يجعله يتوقف عن الرضاعة من ثديك.  ليصغي إلى صوتك. اذا حصل موقف كهذا 
مع طفلك أعطه اإلهتمام وصفي له حتى أكثر األعمال املنزلية رتابة، فأنت ال تتواصلن معه فحس���ب، بل 

تشجعينه على التعبير عن نفسه.

خصصي وقتا حملادثه طفلك،سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

جتربة إلكتشاف ملمس مواد مختلفة
إن فترات نوم طفلك قد قلت، لذا إعملي على تنمية وحتفيز حواسه في فترات صحوه ولتنمية حاسة 

اللمس لديه إستخدمي موادًا كالفرو أو القماش أو اللباد، واجعليه يلمسها ويتحسسها. 

جربي مع طفلك جتربة ملس مواد مختلفة. كيف كانت إستجابته؟ سجلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

إجعل���ي طفلك يلم���س املواد املتنوعة التي اس���تعملت في صناعة الكتاب خ���الل قراءتك لُه، 
سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

كتاب للطفل 
ميكن���ك أن تصنع���ي لطفل���ك كتابًا من 
م���واد مختلف���ة امللم���س ومنوعة »مثل 
اللباد، احلرير، الف���رو، الصوف.. 
إل���خ«. إن جتربة اللم���س تضيف إلى 
جترب���ة القراءة الفرص���ة لتنمية أكثر من 

حاسة في الوقت ذاته.
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طفلك يتفاعل مع اآلخرين
قد يبدأ طفلك بالترحيب باآلخرين، فيبتسم لهم ويقرقر مالعبًا ومهتمًا مبن حوله. إنه وقت ممتع له، لذا 

أبقه إلى جانبك حن تكونن برفقة صديقاتك ليتمكن من اإلستماع .
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إن حضن األم فردوس الطفل، إملس���ي 
طفل���ك وإحملي���ه ودللي���ه، ولك���ن ال 
تقذفيه ف���ي الهواء، فقد تبن واس���تنادا 
الى دراس���ات طبي���ة أن مالعب���ة الطفل 
بقذفه في الهواء كنوع من أنواع التدليل 
يش���كل خطرًا، حيث من شأن ذلك أن 
يؤدي إلى اإلصابة بأورام في األغش���ية 
الدماغية بس���بب اإلهت���زازات القوية، 
وينص���ح بتجنب هذه األلع���اب العنيفة 
مع���ه كونه يبق���ى حساس���ًا  لإلنخفاض 
الس���ريع ف���ي الضغ���ط حتى نهاي���ة عامه 

األول.

النمو اللغوي املبكر 
يعتبرالطف���ل ف���ي هذا الس���ن مهيئا لفهم اللغ���ة احملكية، وهي مرحلة النم���و اللغوي املبك���ر وتعتبرهذه الفترة 
في منتهى احلساس���ية، فالتحفيز مهم جدا لطفلك. اس���تثمري كل حلظة وتكلمي معه مستعينة مبجموعة من 
الكلمات واألصوات، إذ ربطت أحدث الدراسات نسبة الذكاء العالية بعدد الكلمات التي يتعلمها طفلك 

خالل سنته األولى. وهذا هو الوقت املناسب لتكوين مخزون من الكلمات لدى الطفل.

حتدثي مع طفلك مستعينة بكلمات وأصوات متنوعة »أعيدي األصوات التي يخرجها 
طفلك« وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

 هيا نناقش املواقف اآلتية:
 إن وضع الطفل مس���تلقيًا على بطنه 
وهو ال ي���زال في الش���هور األولى، 
رأي���ك؟  م���ا  للغاي���ة.  مهم���ًا  مطلب���ًا 
تعال���وا نس���تمع إل���ى أم محم���د ماذا 
تق���ول إلبنته���ا بع���د أن صح���ت من 
وغن���ت  وهلل���ت  دخل���ت  نومه���ا. 
إلبنتها ثم قالت: » تعالي ماما نامي 
عل���ى بطن���ك خلي���ك تش���وفي الدنيا 

حواليك وتشوفينا.

ما رأيك بتصرف األم التي تغني وتهلل البنتها بعد الصحو من النوم؟  غّني لطفلك،  وسجلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع  األم الدليل...
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راقبي منو طفلك وسجلي بعض املهارات التي أتقنها في الشهر الثالث. أنت أُمه خير من يراقبه.

مهارات مّت إتقانها عمر الطفل الرضيع

في األسبوع األول 

في األسبوع الثاني 

في األسبوع الثالث

في األسبوع الرابع

لكن إحدى األمهات كانت تسترق النظر إلى إبنتها من بعيد فتجدها صامتة تنظر إلى السقف فتهرب 
قائلة: »يال، بدي أحلق أعمل كمان شغله والبنت ساكتة الله يهديها!«  

أكتبي رأيك في تصرف األم حني تنظر الى ابنتها من بعيد وتتركها لفترات طويلة لتكمل 
أعمالها؟  ثم ناقشي مع األم الدليل...
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طفلك يف شهره الرابع 

اللقاء الخامس

ه���ل يراق���ب طفلك ما يجري حوله عند وضعه مس���تلقيا على بطنه؟ س���جلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

إس���تمري في وضع الطفل مس���تلقيا على بطنه وراقبي قدراته النامية في رفع رأس���ه وكتفيه عاليًا وهو متكئ 
على ذراعيه. 
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ضعي طلفك على بطنه، راقبيه وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

إن  وض���ع الطف���ل عل���ى بطنه يس���اعده على تقوي���ة عضالته ورؤية م���ا يجري حوله بش���كل أفضل، 
ويسهل عليه إكتشاف البيئة احمليطة. 

أثيري إهتمام الطفل وحفزيه عند وضعه 
مستلقيا على بطنه، ليكون قادرًا على 

الدحرجة؟ أجل إنها فرصة مناسبة للعب 
معه.

إبتسمي له، لكي يطمئن، ألنه يخاف 
من األمور اجلديدة التي يفعلها.

ضعي لعبة إلى جانب الطفل األمين، ثم  إلى جانبه األيسر، وراقبي ردود أفعاله، سجلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل... 

يلتقط األشياء وميسك بها
اآلن يس���تطيع طفلك إلتقاط األشياء، 

واإلمساك بها ووضعها في فمه. 

راقبي طفلك وهو ميسك األشياء، ماذا يفعل بها؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

من املؤكد أنه قام بعد تفحص األش���ياء، 
بوضعه���ا ف���ي فمه، لذا يج���ب توفير بيئة 
بيتية آمن���ة للطفل: والبيئ���ة اآلمنة هي 

اخلالية من املخاطر.

 ومب���ا أن���ه ق���ادر على اإلمس���اك باألش���ياء 
وتفحصها،  فهذه فرصة جيدة لتشجيعه 
عل���ى االستكش���اف واللعب م���ن خالل 
توفي���ر ألعاب وأغ���راض منوع���ة، أعطه 
خشخيش���ة صغي���رة وراقب���ي فرحته حن 
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وفري أغراضاً أو أشياء من البيت إلسماع الطفل صوتها. سجلي مالحظاتك ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

يحركها ويس���مع صوتها. فقد بدأ طفلك باكتش���اف أسباب ونتائج حتريك األدوات وسماع  األصوات مثل 
رنن اجلرس.

يلعب وحده ليتسلى
يستطيع طفلك اللعب بيديه ورجليه بضع دقائق، حيث يبدو مبتهجا. إنه يسلي نفسه بنفسه ولكن يجب أن 

تتفقديه فهو ال يزال يحتاج رعايتك وإنتباهك . 

قلدي األصوات  التي يصدرها طفلك فهو اآلن قادر على التقليد.
قل���دي تعابي���ر وجهه واألصوات التي يصدرها. جربي أن تقولي له كلمات ليقوم بتقليدها مثل »ما«  »با« أو 

»مو« هل جنح في تقليدها؟ 
 

هل يحاول طفلك تقليد األصوات؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

أن  األبح���اث  أظه���رت 
األصوات  يفه���م  الطف���ل 
تش���كل  الت���ي  األساس���ية 
لغته األم، بحلول ش���هره 
الراب���ع. وب���ن الش���هرين 
اخلامس والسادس تتطور 
قدرته على إصدار بعض 
األص���وات مث���ل »م���ا.. 
دون  دا«  »دا..  أو  م���ا« 
أن  يربطه���ا مبناداة أي من 
والدي���ه. م���ن املؤكد أنك 
أدرك���ت أن ه���ذه طريق���ة  

فعال���ة للتواص���ل مع طفلك ميكن���ك تعزيز قدرات التواصل لديه إذا تفاعلِت مع���ه عندما يصدر األصوات أو 
يحاول قول ش���يء ما، وس���يفهم طفلك أهمية اللغة وسينتبه بالتالي  إلى أهمية ما يقوله، إذن فاجئيه بلوحة 

من صنعك.
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هي���ا نصن���ع لوح���ة م���ن الص���ور امللونة في 
املجالت قد تكون صورا ألطعمة، قصي 
الص���ور والصقيه���ا عل���ى قطعة كبي���رة من 
الكرت���ون املق���وى، علقيه���ا عل���ى إح���دى 
جوانب الس���رير حن يكون الطفل نائما، 
لينظ���ر إليه���ا عندم���ا يس���تيقظ. ميكن���ك أن 
تقترح���ي صورا أخرى لك���ي تصنعي منها 
لوح���ة للطف���ل أو ألب���وم ص���ور خ���اص أو 

كتابًا خاصًا به. 

راقبي وسجلي  ردود أفعال طفلك عندما يرى اللوحة معلقة على جانب سريره؟ 
ثم ناقشي مع األم الدليل...

رؤية كاملة لأللوان
واإلدراكي���ة  البصري���ة  قدرات���ه  وتس���تمر 
عل���ى  ق���ادرا  ويصب���ح   النم���و،  ف���ي 
متييزاالل���وان، كما األحمر والبرتقالي، 
وهو قادر على  متييز الفروق بن األلوان 
ويراه���ا أكث���ر وضوحًا ويفض���ل األلوان 
األساس���ية والبراقة. وأفضل ما يجذب 

إنتباهه األلعاب املتحركة وامللونة.

أكتبي أمثلة حول بعض األلعاب املناسبة لطفلك التي ميكنك توفيرها له ثم ناقشي مع األم الدليل...

إصنعي لطفلك 
طابة ملونة 

شغلي لطفلك أغاٍن أو أناشيد مع صوت اخلشخيشة، وراقبي ردود أفعاله؟ سجلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

اإليق���اع  م���ع  األطف���ال  يتناغ���م 
املوس���يقي، فاألطف���ال ف���ي هذا 
يطرب���ون لإليق���اع. وأن  الس���ن 
توفي���ر خشخيش���ة ش���فافة تتي���ح 
للطف���ل أن ي���رى م���ا بداخله���ا، 
ويس���اعده في التع���رف على من 

يصدر الصوت احملبب.

طريقة صنع الطابة مرفق في نهاية الكتاب.
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إقرأي له كتابًا 
ليس����مع  ل����ه  إق����رأي  ف����ي حضن����ك  ح����ن حتملين����ه 
الكلم����ات بنطق واضح. كذلك حتدثي مع الطفل 
عن األعمال التي تقومن بها أثناء وجوده بجانبك 
وأثن���اء تلبي���ة إحتياجات���ه فق���د ح���ان الوق���ت لكي 

يستوعب  دور اللغة في اإلتصال والتواصل.

يتوقف الطفل عن االبتسام ألي شخص يراه، وال يشعر باإلرتياح فور تواجده في مجموعات كبيرة من 
الناس أو بن أشخاص ال يعرفهم أو من الغرباء .

أسمعي طفلك صوت اخلشخيشة لوحدها وراقبي ردود أفعاله، سجلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

كيف ميكنك مساعدة طفلك عندما ال يشعر باالرتياح من رؤية أشخاص غرباء ال 
يعرفهم؟ سجلي ما بإمكانك فعله ثم ناقشي مع األم الدليل...

من املؤكد أن طفلك الصغير حن يكون بن ذراعيك، س���يكون مهتمًا بالتفاعل مع األطفال األكبر منه س���نًا 
أو إخوته الذين يثيرون الفوضى والضجيج حوله ويشدون انتباهه ملا يفعلون، فإن احلركة تتناغم مع قدراته 

وطاقاته املتسارعة في النمو.

راقبي منو طفلك وسجلي بعض املهارات التي أتقنها في الشهر الرابع. أنت أُمه خير من يراقبه.

مهارات مّت إتقانهاعمر الطفل الرضيع

في األسبوع األول 

في األسبوع الثاني 

في األسبوع الثالث

في األسبوع الرابع
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 طفلك يف شهره الخامس 

اللقاء السادس

أجلسي طفلك في أماكن مختلفة من البيت، راقبي ردود أفعاله، وسجلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

يس���تطيع الطفل في عمر اخلمس���ة أش���هر التحكم وتثبيت رأس���ه. ويصبح مبقدوره أن يحني رأسه إلى االمام 
وه���ذه مرحل���ه مهمة. وبعد ذلك ينتقل للجل���وس ومن ثم التقلب من جهة إلى أخرى لكي يتس���نى له احلبو 

الحقا وهذا مهم جدا إلبتالع األطعمة الصلبة وإكتشاف البيئة احمليطة.
يواصل طفلك تشرب كل ما يجري في البيئة احمليطة به. وتغدو هوايته املفضلة مراقبة ما يحدث حوله. 

من أجل تنمية قدرات الطفل، أجلسيه  في أماكن مختلفة من البيت ليراقب أماكن جديدة. 
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يحبه���ا  لعب���ة  طفل���ك  م���ع  إلعب���ي 
وضعي يديك حتت ذراعيه واتركيه 
يؤرجح رجلي���ه على حضنك. إنه 
يفع���ل ذلك صع���ودًا ون���زواَل دون 
كل���ل أو مل���ل. إن���ه يح���ب تك���رار 
الفعل نفس���ه حيث يختب���ر مهاراته 
اجلديدة ويعم���ل على تنمية قدراته 

احلركية.

يستطيع اجللوس ولفترة 
قصيرة  دون مساعدة أحد، 

إبقي بقربه ملساعدته، أحيطيه 
بالوسائد لتسندي ظهره. هل 

إستطاع طفلك اجللوس؟ 

ش���جعيه على اللع���ب، وفري 
ل���ه ألعاب���ا والعب���ي مع���ه وه���و 
رأس���ه  يرف���ع  إن���ه  جال���س، 
أو  األلع���اب  لي���رى  وص���دره 
مه���م  وه���ذا  وجه���ك،  ي���رى 

هل هناك شيء جديد الحظته بعد أن إستطاع طفلك اجللوس؟ سجلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

 هل أصبح طفلك قادرا على حمل جسمه على قدميه؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع 
األم الدليل...

من األلعاب املفضلة لألطفال في هذا اجليل لعبة »الغماية«، إلعبي مع طفلك هذه لعبة، إنه قادر على 
مالحقة األشياء املتحركة، ويستطيع حاليا التعرف على الشيء بعد رؤية جزء منه. 

هل يتفاعل طفلك معك عندما تالعبينه لعبة »الغماية«؟  سجلي مالحظاتك ثم ناقشي 
مع األم الدليل...
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ويساعد على تقوية عضالت عنقه ما ميكنه من التحكم في الرأس كأساس للجلوس. 
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  هل يستطيع طفلك متييز األلعاب ذات األلوان الفاحتة؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

تمييز األلوان الفاتحة
في الشهور السابقة إستطاع طفلك التمييز بن األلوان الصارخة واملتشابهة. إنه اآلن مييز األلوان الفاحتة 

أضيفي إلى ألعابه شيئًا فاحت اللون وراقبيه. هل الحظ هذا اللون او أمسك به؟  

تركيز على األصوات 
يع���ي طفلك اآلن مصدر األصوات، ويس���تدير 
يراق���ب  إذا س���مع صوت���ًا جدي���دا. إن طفل���ك 
فم���ك ع���ن قص���د عندم���ا تتكلمن، ث���م يحاول 
تقليد طبقات صوت���ك فيلفظ أصوات األحرف 
الساكنة مثل »م« و»ب« قد يتمكن الطفل البالغ 

خمسة شهور أن يتعرف على اسمه. 

نادي على طفلك باسمه وسجلي ردود أفعاله ثم ناقشي مع األم الدليل...

إذا كن���ت غي���ر واثقة متاما بأن طفلك ف���ي وضع آمن، خذيه معك دائما عند ذهاب���ك لفتح باب املنزل أو الرد 
على الهاتف.

ان أهم وس���يلة للحماية هي مراقبته. مهما كان منزلك مس���توفيا لش���روط األمن والسالمة، كوني متيقظة له 
لتجنب أية مخاطر. 

إلعبي مع طفلك لعبة التقليد، فلو قلت »بو« سيحاول قولها أيضًا، وبالتالي ميكنك تعزيز قدرات التواصل 
ل���دى طفلك بتقليد تعابير وجه���ه واألصوات التي يصدرها. إذا تفاعلِت عندما يصدر األصوات أو يحاول 
قول شيء ما، سيفهم أهمية اللغة ويبدأ بإستيعاب األسباب واملفاعيل. وسوف يتنبه إلى أهمية ما يقوله. 

قلدي أصواتا يصدرها طفلك وسجلي ردود أفعاله ثم ناقشي مع األم الدليل...
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تعزيز وتشجيع 
الطفل

إن تعزي���ز وتش���جيع الطفل يقوي 
عالقت���ك به م���ن ناحية ويس���اعده 
على تعّلم السلوك اجليد. سجلي 
عدد م���رات التش���جيع والتعزيز. 
سجلي عدد مرات السلوك الذي 
احتاج إلى التعزيز وحصل عليه. 
س���جلي ع���دد م���رات التعليم���ات 
القي���ام  دون  للح���ؤول  واألوام���ر 

بسلوك خاطئ.

سجلي عدد محاوالت الطفل لتكرار العمل اجليد، ما هي النتيجة؟ ناقشي مع األم الدليل...

أحضني طفلك وحتدثي اليه وتواصلي معه بالعينني وسجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع 
األم الدليل...

يك���رر الطف���ل احلرك���ة إذا حصل عل���ى املديح، إنه يفرح ويس���تمتع بعمله ويلج���أ إليه مره أخ���رى ويكرره أو 
يحاول تكراره بغية تكرار احلصول على املديح. وعلى األم وأفراد األس���رة ادراك هذه احلاجة. وال تنس���ي 

التبّسم في وجه طفلك ألن وجهك بالنسبة إليه كل شيء في عامله.

إن حض���ن اأُلم ه���و املكان احملبب للطفل، فاجلل���وس لفترات قصيرة أثناء صحوه، مس���تندا على ذراعيها، 
والتح���دث مع���ه ورؤي���ة حركة اآلخرين يس���اعده في تدري���ب ورعاية حركات���ه الثانية وتطويره���ا، إن احلمل 
ومالمسة الطفل بحنان يرسل رسائل شعور بالراحة إلى الدماغ كتعبيرعن احلب، وبالتالي فإن الطفل يدرك 

أن مالمسته نوع من التواصل. 
إذن املالمس���ة واحلم���ل والتواصل بالعينن والتح���دث، تعتبر جوانب إيجابية إلس���تجابة الطفل الصغير. ما 

رأيك؟ 

إن احملادثة وإش���راك الطفل في بعض أنش���طتك اليومية، من العوامل املس���اعدة لتحفيزعقله، هل ميكنك أن 
تشرحي له ما يلفت إنتباهه؟

حتدثي مع طفلك عن أنشطة تقومني بها، سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...
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تهيئة الطفل لالنتقال من الجلوس اىل الحبو )الزحف(

سجلي ما الذي أثار اهتمام طفلك أثناء حبوه ثم ناقشي مع األم الدليل...

عادة في عمر 5 إلى 6 شهور يبدأ الطفل باحلبو “ الزحف”. وخالل ذلك تظهر أهمية البيئة البيتية اآلمنة له، 
لينمو منوًا سليما، بخاصة وأن توفير السالمة واألمان من املتطلبات األساسية لنموه. وأصبح مبقدوره أيضًا 

اإلمساك باألشياء واكتشافها حتى لو كانت متناهية الصغر، إنه بحاجة الى حبك ومتابعتك له.

لم تغفل األم أن إبنها  يس���تطيع أن يصل الى األش���ياء، لذا وفرت البيئة اآلمنة له داخل البيت، فقامت بتهيئة 
البيت وترتيب األثاث بش���كل ال يتعارض مع حركته بحرية. هل توافقني على إعادة تغيير ترتيب بيتك 

ليتناسب مع إحتياج طفلك؟ 

الطف���ل  يص���ل  لك���ي 
ال���ى مرحل���ة اجللوس 
إلى  يحت���اج  مبف���رده، 
مساعدة األب واألم. 
وه���ذه املس���اعدة تاتي 
متهي���دا وتهيئة إلنتقاله 
الحق���ًا م���ن اجلل���وس 
الى احلبو وصواًل الى 

املشي. 

راقبي منو طفلك وسجلي بعض املهارات التي أتقنها في الشهر اخلامس. أنت أُمه خير من يراقبه.

مهارات مّت إتقانها عمر الطفل الرضيع

في األسبوع األول 

في األسبوع الثاني 

في األسبوع الثالث

في األسبوع الرابع
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اللقاء السابع
تحليل ملادة النمو من امليالد- ستة اشهر حسب التوجه الشمولي

خصائص النمو وسلوك الطفل مجاالت النمو والتطور 

معه النمو والتطورالذهني املعرفي  التحدث  ألن  الطريقة،  بنفس  عليه  ردي  الطفل،  يكاغي  عندما   -
ألنك  التحاور  عملية  في  يساعده  وهذا  الحقا،  الكالمية  قدراته  يحسن 

تستجيبن له عندما يحاول التواصل معك.ما رأيك؟ 

ثم  تتكلمن،  يراقب فمك عن قصد عندما  أشهر  البالغ خمسة  - طفلك 
»م«  مثل  الساكنة  األحرف  أصوات  فيلفظ  صوتك  طبقات  تقليد  يحاول 

و»ب«. راقبي ما يعمله طفلك؟ 
نريه أشياء جديدة ونعّرضه  الطفل أن  - من األمور املساعدة في منو دماغ 

لروائح جديدة. ما رأيك؟ 

ما  دماغه  منو  على  املساعدة  األمور  من  الطفل  ومحادثة  مالمسة  إن   -
رأيك؟ 

يديه  على  يزحف  أشهر   6 العمر  من  البالغ  إبنها  أن  اعتدال  الحظت   -
على  وشجعه  انتباهه  أثار  ما  أمامه،  ملونه  طابه  بوضع  فقامت  ورجليه، 
أمامه. جربي ذلك  بها تدحرجت  بها، بخاصة وأنه كلما أمسك  اللحاق 

مع طفلك...

- الطفل في شهره السادس، يبحث عن القطع الصغيرة واأللعاب امللونة 
وقد يحمل بيديه لعبة أو دمية تثير إهتمامه، هل يفعل طفلك ذلك؟ 

أثبتت األبحاث أن إشارات التواصل اإليجابي والعالقة احلميمة تخفف من 
التوتر لدى الطفل وتؤدي إلى منو سليم له من الناحيتن اجلسمية والعقلية، 

ما رأيك؟ 

1
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- إلعبي مع طفلك لعبة التعرف على أعضاء اجلسم إسأليه »وين عينك، النمو والتطور اللغوي
وين شعرك«. ما دور ذلك في تنمية منوه الذهني واللغوي؟ 

- إن توفير املثيرات لطفلك يساعد عقله على النمو، شجعيه على تكرار 
جتاربه، وحتدثي معه ألن املثيرات وحدها ال تعمل على منو مهارات الطفل 

فهو بحاجة إلى إهتمامك بإستمرار وبحاجة إلى التعلم. ما رأيك؟ 

 - يفهم الطفل اللغة قبل القدرة على إستخدامها. هل تالحظن أن طفلك 
يفهمك عندما تتحدثن إليه؟ 

عندما  طفلك،  لتحفيز  فرصة  تشكل  قد  املتاجر  إلى  بسيطة  نزهة  إن   -
تتجولن في املكان، أشيري إلى األغراض وسمها باسمائها. بالتأكيد أن 
طفلك الرضيع غير قادر على ترديد تلك الكلمات في هذه املرحلة العمرية، 

لكنه يخزن كل املعلومات في ذاكرته التي تتطور بسرعة. ما رأيك ؟ 

النمووالتطوراإلنفعالي  )العاطفي(

 

- يهتم طفلك بردود أفعالك العاطفية جتاهه وجتاه إجنازاته، هل تصفيقك 
له يعتبر تشجيعا؟ 

- إن تلبية اإلحتياجات األساسية كاجلوع، الدفء، األمان، يطور لدى 
الطفل الشعور باألمان على إعتبار أنه محبوب ومرغوب فيه، ما يعزز 

إحساسه بالثقة في عامله احمليط.. ما رأيك؟ 

- يتعلم األهل  أثناء معايشتهم لطفلهم عن إحساسه بذاته كفرد أو وعيه 
بجسده، ويتعلمون كذلك عن إنفعاالته وكيف يعبر عنها. ما رأيك؟ 

- طفلك يحب سماع األصوات فيقوم بهز اخلشخيشة  ليحدث صوتًا، ما 
رأيك؟ 

أو  إما لتطرب األم نفسها،  - عادة ما تهلل وتغني األمهات مع أطفالهن 
لتطرب رضعيها. راقبي طفلك وأنت تهللن وتغنن...

بالسعادة  تهدئته، ويشعره  أمر مهم، ويساعد على  تدليلك لطفلك  إن   -
ويحسن من عادات النوم لديه، وينمي الصلة العاطفية بينكما. ما رأيك؟ 

وجمل النمو والتطور اإلجتماعي كلمات  باستخدام  معه  الكالمي  والتواصل  الطفل  مع  احملادثة   -
بالثقة  يشعره  وتشجيعه  وجه  الى  وجهًا  إليه  النظر  مراعاة  مع  واضحة 

واإلطمئنان. ما رأيك؟ 
العمر  هذا  في  الطفل  وأن  السيما  باسمها،  األم طفلها  تنادي  أن  ميكن   -

يستجيب عند مناداته باسمه؟ 
الحقًا.  الطفل  دماغ  تطور  على  أثر  له  اإليجابي  والتواصل  التفاعل   -
وقادرة  النمو  مكتملة  ُتخلق  كافة  اعضاءه  أن  تؤكد  األبحاث  وأن  بخاصة 
الدماغ  ماعدا  مثال،  كالقلب  اإلنسان  حياة  نهاية  حتى  الدور  أداء  على 

فيخلق مع خاليا قابلة للبناء والنمو والتطور...

- األطفال قادرون على التواصل قبل أن يستطيعوا احلديث، إنهم يبكون، 
يشمون، ينظرون، وهي طرق لتواصلهم. مارأيك؟ 

- يعتبر اللعب من أفضل طرق التواصل واإلتصال مع األطفال. إنه يحفز 
منو الدماغ  ومن خالله تتطور رابطه قوية ومتينة مع الطفل. ما رايك؟ 

-عند امليالد تكون قدرة الطفل على اإلمساك باألشياء قوية، وسبب ذلك النمو والتطور احلركي
هو رد فعل ال شعوري. ما رأيك؟ 

- إنه قادر على اجللوس في الشهر الرابع، أجلسيه في حضنك مع مساعدته 
حتى ال يسقط رأسه، بخاصة وأن رأسه ثقيل ويساوي ثلث وزن جسمه. 

ما رأيك؟ 

- بعض األمهات يفضلن وضع أطفالهن في الدراجة بعد تعلم مهارة احلبو 
ويعتقدن أن ذلك هو تشجيع له الكتساب مهارات املشي. هل تعتقدين أن 

ما يقمن به مناسبًا للنمو احلركي للطفل؟ 

النوم مستلقيًا على ظهره. مع عدم وضع  الطفل،  لنوم  - أفضل وضعية 
مخدة أو ألعاب في سرير الطفل حتت سن السنتن. مارأيك؟ 

إجباره  الطفل احلركي عدم  مراعاتها في رعاية منو  الواجب  األمور  - من 
على القيام بحركة ما، وعدم دفعه ليتعلم احلركة بسرعة أكثر. وإمنا يترك 

الطفل ينمو حسب درجات ومستوى منوه وتطوره الطبيعي. ما رأيك؟ 

احلال  وكذلك  احلركية،  الطفل  قدرات  بالطفل   اخلاص  الكرسي  يحّجم 
بالنسبة للدراجة. ما رأيك؟
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اذكري طرقا يس���تخدمها طفلك إلكتش���اف احمليط؟ س���جلي مالحظاتك ثم ناقش���ي مع األُم 
الدليل...

اللقاء األول

مواد اللعب واملتعة واإلكتشاف
هيا نعمل على وضع قائمة ميكن توفيرها من البيت للطفل كمثيرات للعب واملتعة واالكتشاف، تسمح بأن 

يختبر نفسه ويجرب استخدامها ويكتشفها من خالل احلواس، ومن ثم نسجلها:

ردود أفعال احمليطني بالطفل أول مرة/ وعند 
تكرار تفاعله معها

ردود أفعال الطفل عند 
التعامل معها

مواد ميكن توفيرها

أسس الذكاء »1«
إن مراحل منو وتطور الذكاء عند الطفل متصلة ببعضها بعضًا، وتعتبر كل مرحلة استمرارا وامتدادا للمرحلة 

السابقة، حيث يتطور التصرف أو السلوك الذي يقوم به ليصبح سلوكا قصديا ويجري جتاربه. 

التحليل: لقد مت التركيز في الرسم التوضيحي على اجلوانب التالية: إن النمو يحدث في مراحل متسلسلة 
ومتصلة، ويتخلل ذلك فترات منائية حيث يكون الطفل قادرًا على التعلم وينتج عنها تغيرات نحُن كأمهات 
نلحظها. مثال على ذلك: )كان يخبط يده باللعبة، ورمبا أحدثت اخلبطة صوتا، إن اخلبط بيده كان هدفا 
بحد ذاته، ولكنه اآلن يخبط ليحدث صوتا، ألنه اكتشف أن خبطة يده تسبب هذا الصوت، فأصبحت 

خبطة يده وسيلة لكي يسمع الصوت(. 
إن الطفل يختبر نفسه ويكتشف محيطه بالصدفة أوال، ويكرر ذلك إلشباع رغباته في االكتشاف، وفي 
الى معارف من خالل جتاربه  التي تتحول  بتعميم هذه اخلبرات  يقوم  املنتظمة، ومن ثم  سماع األصوات 
منها  طرق  بعدة  األشياء  ويكتشف  األشياء  بن  العالقة  يدرك  املرحلة  هذه  في  الطفل  إن  الحقا.  الهادفة 
الضرب والهز واخلبط(. إن معرفة الطفل مبنية على خبراته السابقة، إنه يدرك السبب والنتيجة. هنا نتذكر 

أهمية البيئة اآلمنة والغنية باملواد املتنوعة لتحفيز الطفل على االكتشاف. 

ه���ل وج���دت عالق���ة ب���ني البيئ���ة الغني���ة بامل���واد واأللعاب الت���ي حتف���ز الطفل وتس���مح له 
بالتجريب واإلكتشاف؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األُم الدليل...

يوجد عالقة بن البيئة الغنية باملواد واأللعاب احملفزة للطفل، وتنمية قدراته على التجربة واالكتشاف
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ما هي ردود أفعال طفلك على سماع الغناء، ناقشي مع األم الدليل...

بع���د التج���ول مع طفلك ف���ي البيت والط���رق على املواد كي���ف كانت ردود أفعاله؟  س���جلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

تعرفينها اللقاء الثاني شعبية  أغان  الطفل  مع  غني 
حمامة  أغنية  مثال:  ولهوه،  لعبه  أثناء 
بتصلي  وحدة  حمامات  ثالث  حمامة 
الله  بتسبح  ووحدة  بتصوم  وحدة 

القيوم.  أسس الذكاء »2«
من املهم توفير بيئة غنية باملواد لتحفيز الطفل على التعلم

مالحظات

اصنع����ي لطفل����ك لعب����ة م����ن امل����واد البالي����ة املتواف����رة ف����ي البي����ت عمل خشخيش����ة من خ����ردوات 
بالستيكية. اسمحي لطفلك باللعب بها، سجلي مالحظاتك  ثم ناقشي مع األم الدليل...

إلى  املوجودات  لتحويل  طرية  أو  صلبة  كانت  سواء  املواد،  بعض  طرق  مع  البيت  في  طفلك  مع  جتولي 
مثيرات. 
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تخصيص  وإمنا  لوحدها،  وتلعب  تلهو  وتركها  املواد لطفلتها  توفير  على  يقتصر  لم  األم   دور  أن  نلحظ 
مشكلة  حلل  مفتوحة  سؤال بصيغة  واضحة، ومساندتها ومساعدتها بتقدمي  وبكلمات  وقت حملادثتها 
العالم  ذلك  على  أطلق  وقد  التعلم،  عملية  أثناء  تطورًا   أكثر  مستوى  إلى  احلاصل للوصول  املوقف  في 
)فايجوتسكي( »منطقة النمو احملتمل«. وهي املدى بن ما  ميكن أن يحققه الطفل لوحده في حل املواقف 
التي تواجهه واملستوى احملتمل الذي ميكن أن ينجزه ويفوق قدرته الواقعية  حتت توجيه الكبار أو التعاون 

مع الرفاق.

السنة  سن  وفي  الزمني،  عمرهما  من  والنصف  السنة  في سن  طفلن  أن  لنفترض  مثال: 
والنصف من عمرهما العقلي، واجنازهما متساٍو، ونسبة ذكائهما متساوية، ولكن إذا متت 
مساعدة واحد منهما، من خالل احملادثة والتساؤل، وبعض التوجيه بتقدمي بعض األسئلة 
يختلف  الطفل  أداء  فإن  األم،  احلل مبشاركة  الطفل  بدأ  ثم  ما، ومن  املساعدة  حلل موقف 
مقارنة  لديه  العقلية  القدرات  ويحسن  املستمرة  املرافقة  خالل  تطورا، من  أكثر  ويصبح 

بزميله.

بناًء على ما ورد في  املوقف بن األم واالبنة كمثال، فإن مساعدة األم لطفلتها بتوجيه السؤال لها قد تتيح 
لها فرص التعلم في مجاالت متنوعة ومتعددة منها: بناء العمليات العقلية الرياضية وبناء املفاهيم، حيث 
جتربة إغالق القنينة يهيئ لنمو مفاهيم تتعلق بالعالقات املكانية )الغطاء على القنينة(، والعالقات الوظيفية 
»غطاء  األحجام  مقارنة  ومنها  واالختالف  والتشابه  املقارنة  مهارة  تنمية  القنينة«،  تسكير  الغطاء  »وظيفة 
األغطية  أن  تكون  وقنينة طويلة«، وميكن  وقنينة صغيرة«،»قنينة قصيرة  كبيرة  قنينة  كبير،  صغير وغطاء 
والقناني بألوان متعددة كاللون األحمر أو األخضر أو األصفر...الخ، فيمكن تعلم مفهوم اللون. إضافة 
العدد  املراحل األولية في مفهوم  إلى واحد، كأحد  الى أن هذا يتضمن فرصة  تعلم مفهوم عالقة واحد 

واملعدود )كل قنينة لها غطاء(.

وفيما يخص منو العضالت الصغيرة )الدقيقة(، الطفلة متسك بأطراف األصابع، وتضع الغطاء في مكانه 
الصحيح، ما يساعد على تنمية مهارة التنسيق ما بن العن واليد، األمر الذي يهيئ للكتابة الحقا. 
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أكد العلماء أن أناشيد وأغاني األطفال 
لها قدرة عالية على تشكيل بيئة داعمة 
تهدئة  في  وتساعد  للطفل،  وآمنة 
نفسيته، كما أنها حتتوي على إيقاعات 
مع  وتتناغم  حياته،  إيقاع  مع  تتناغم 
كل عضو في جسمه. إن كل عضو في 
إيقاعية،  بطريقة  يؤدي وظيفته  اجلسم 
منذ  الطفل  لدى  وهذه اخلبرة موجودة 
سمع  فقد  أمه،  رحم  في  جنينا  كان 
إيقاع دقات القلب، الشهيق والزفير، 

تقلصات رحم األم.

هيا بنا نخطو خطوة أخرى داعمة ومساندة لقدرات طفلك بعد توفير املواد، ومراقبة الطفل أثناء جتريبها، من 
أجل تأكيد أهمية دورك كأم في رعاية وتوجيه الطفل.حيث الطفل يلعب، يلهو، يتعلم، ونحن نوفر لطفلنا 
وحل  والذاكرة  والنتيجة(  )السبب  والسببية  مجاالته  الذكاء،  الذي  العقلي  التعلم  والتطور  فرص  الصغير 

املشكالت  واكتساب اللغة.
»هذا  وقولها:  الطفلة  مع  األم  وجود  إن   
تاني  واحد  جنرب  رأيك  شو  كبير،  الغطاء 
من  يحمله  وما  املوقف  هذا  جديد؟«  
ملا  تأملية  وقفة  يستحق  ومعاني  عالمات 
تفعله األم و/ أو تقوله لطفلتها.ويستدعي 

إثارة التساؤالت اآلتية:

إلى •  يستند  األم  توجه  أن  تعتقدين  هل 

حق الطفل باللعب في هذا السن؟

التي إختارتها •  السؤال  ما رأيك بطريقة 

األم لتشجيع وحتفيز قدرات طفلتها؟

لتشجع •  األم  تقول  أن  ميكن  ماذا 

طفلتها؟

هل تعتقدين أن توجه األم فيه مراعاة ملشاعر الطفلة؟ • 

هل تعتقدين أن األم  تدرك مدى أهمية ما تقوله لطفلتها؟ •
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اللقاء الثالث
أسس الذكاء »3«

الحظي جدول مظاهر ودالالت النمو، وتطور حركة اليدين من ستة أشهر إلى 15 شهرا كجانب توضيحي 
للنمو احلركي.

ميكنه أن ميسك بقبضته األشياء الصغيرة وحده الشهر السابع تقريبا 

ميد يده إلى كل شيء قريب منه، وال ميد يده لشيء يبعد عنه حوالي متر ونصف. ما بني 5-8 أشهر 

- يستطيع أن ميسك الشيء بواسطة اإلبهام وبقية أصابعه معا .ما بني 8-10 أشهر 
- يلمس األشياء ويحركها وهي مكانها 

- ميسك الكوب ليشرب ويرسم خطوطا عشوائية بالقلم أو يدهن بيديه دهانا. ما بني 11-12 شهرا 
- يستطيع أن ميسك الشيء بواسطة اإلبهام والسبابة فقط 

- ميشي لوحده ما بني 12-18 شهرا

نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك في حتليل هذا املوقف ومساعدة األم لطفلتها. هل ترين أن األم تبني 
النمو احملتمل، حيث تنمو  إليها طفلتها بنفسها لتساعدها للوصول إلى منطقة  التي وصلت  على املعرفة 

القدرات وتتطور إذا القت فرصا وتشجيعا من األهل لتشكل دعائم ألسس الذكاء.

ألجل تواصل ناجح مع طفلك حتدثي معه وجها الى وجه، س���جلي مالحظاتك ثم ناقش���ي 
مع األم الدليل...

هل حاول أن يقبض على الش���يء الصغير بني أطراف أصابعه؟، بينما حافظ على الش���يء 
الكبير بني يديه؟« ناقشي مع األم الدليل...

إن حديث األم وتواصلها بالكلمات الواضحة واحلوار مع طفلتها بهدوء وجها الى وجه، يؤدي إلى حدوث 
الفهم ملا تقوله األم ومن ثم االستجابة، وهذا تواصل في االجتاه الصحيح. أتعتقدين ذلك؟ 

ردود  صفي  صغيرا،  شيئا  أعطه  وجيزة  فترة  وبعد  كبيرا  شيئا  أعطه  األشياء،  أحجام  يعرف  طفلك  إن 
أفعاله؟  

ه���ل النم���و احلركي لطفل���ك يتوافق مع م���ا هو موجود ف���ي اجلدول، س���جلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...
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تحليل ملادة أسس الذكاء
حسب التوجه الشمولي

خصائص النمو وسلوك الطفل  مجاالت النمو والتطور 
النمو والتطور الذهني 

املعرفي 
- طفلك يحدق باألشياء، يضع كل شيء في فمه، ويقلبه ويحدق به ويرميه، 

هل هذا سلوك استكشافي؟  

- حاولي توفير املثيرات لطفلك لتساعدي عقله على النمو، شجعيه ليكرر 
جتاربه. ال تعمل املثيرات وحدها على منو مهارات الطفل فهو بحاجة إلى 

اهتمامك باستمرار وبحاجة إلى التعلم.  

- العبي مع طفلك لعبة التعرف على أعضاء اجلسم “أين عينك وأين شعرك”. 
ما دور ذلك في تنمية منوه الذهني؟ 

- شاركيه جتاربه خالل لعبه لتصبح شيقة وممتعة، ناقشي مع األم الدليل دورك في دعم 
ومساعدة طفلك للوصول إلى التعلم. إستنادَا إلى مفهوم منطقة النمو احملتمل... 

- الطفل كمكتشف يضرب الكأس الذي شرب منه باألرض فيحدث صوتا 
ويكرر هذه احلركات، ويستمر بتكرار احلركات. صفي حركات أخرى يقوم بها 

ليشبع رغباته.

- يفهم الطفل اللغة قبل القدرة على إستخدامها.النمو والتطور اللغوي 

- هل الغناء مع طفلك أثناء لعبه باألدوات املوسيقية يساعد في تنمية لغته؟ 
- هل األم تساعد في تنمية لغة طفلتها وعدد مفرداتها عندما قالت لها شو رأيك 

جتربي واحد ثاني؟ 

النمو والتطور اإلنفعالي 
)العاطفي(

- يهتم طفلك بردود فعلك العاطفية جتاهه وجتاه إجنازاته، بإعتقادك، هل يعتبر 
تصفيقك له تشجيعا ؟ 

- يحب طفلك سماع األصوات املنتظمة فيقوم بالضرب على الدف ليحدث 
صوتا. 

- الطفل بحاجة إلى سماع الصوت وهكذا يستطيع أن يشبع رغبته وحاجاته 
بنفسه.  

- هل تعتقدين أن طفلك يعتبر نفسه مؤلفا لقطعة موسيقية عند الضرب على 
الدف؟ هل يطربك هذا العزف؟ 

- هل ميكنك الغناء مع الطفل أغاني شعبية تعرفينها؟  

النمو والتطور 
اإلجتماعي

- احملادثة مع الطفل والتواصل الكالمي باللغة واستخدام كلمات وجمل 
واضحة والنظر إليه وجهًا الى وجه وتشجيعه. ذلك يشعره بالثقة واإلطمئنان 

- الطفلة ترتب الكؤوس.
- هل تلعب إبنتك كما تلعب الطفلة؟ 

- ماذا تقولن لها لتشجيعها وتعزيزها؟ 
-  هل ميكنك توجيه األم  لتنادي طفلتها باسمها، بخاصة وأن الطفل في هذا 

العمر يستجيب عند مناداته بإسمه. 

- يرافق حب لإلستطالع رغبة قوية في السيطرة على اجلسم، وتطور بعض النمو والتطور احلركي
القدرات احلركية، طفلك يعرف أحجام األشياء. 

- صفي ردة فعل طفلك عندما تقدمن له شيئًا كبيرًا وبعد فترة وجيزة شيئًا 
صغيرًا هل:

- ميسك األشياء بواسطة اإلبهام والسبابة؟ 
- يستطيع الطفل أن يرسم خطوطا عشوائية؟

- يكرر الطفل احلركة حتى يتمكن منها، هل تعتقدين أن لذلك أهمية بالنسبة 
للطفل؟ 

- أعطي طفلك ألعابا مختلفة األحجام مثل الكؤوس متدرجة احلجم
 هل حاول إدخال الكؤوس في بعضها البعض؟ 

هل فك الكؤوس من بعضها؟ انه مترين أخر وتدريب لقدراته احلركية والعقلية. 

2
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إن اختف���اء األم وم���ن ثم ظهوره���ا يعني له أنها س���تعود، واللعبة تدربه على ذلك، وه���ذا االنفصال القصير 
يؤدي إلى جتديد العالقة واالرتباط معها. إن هذه االنفعاالت والتصرفات حتدث كدافع من الطفل للحفاظ 
على بقائه. وال تعتبر مشكلة في هذه املرحلة. ومن املهم التركيز على نوعية الوقت الذي منضيه مع الطفل 

أكثر من الوقت الكمي )عدد الساعات( لتوفير اتصال آمن مع الطفل في بيئة آمنة. 

العبي مع طفلك لعبة الغمية. وس���جلي انفعاالته وتصرفاته خالل اللعب، ثم ناقش���ي مع 
األم الدليل...

 يعتق����د الطف����ل أن غي����اب أمه م����ن أمامه يعن����ي اختفاءها إلى األب����د. ويعتبر ذل����ك مرحلة من 
مراح����ل تط����ور العمليات العقلي����ة. هل تالحظني ازدياد تعلق طفلك بك؟ س����جلي مالحظاتك 

ثم  ناقشي مع األم الدليل...

إن كيفي���ة تفاع���ل وعالقة األم والطفل تؤثر على توجه���ه وانفعاالته وعالقاته وأفكاره في 
املستقبل، وكذلك عالقاته االجتماعية، ناقشي مع األم الدليل...

التطور العاطفي االجتماعي

لنتذكر أن الطفل في الشهر الثامن من العمر قد تطور لديه ثبات الشيء، أي إدراك أن الشيء موجود ويبقى 
حت���ى ول���و أننا ال نراه أو نس���معه أو نلمس���ه، وهذا يس���اعد الطفل على فه���م أن الناس ما زال���وا موجودين، 

وكذلك احلال بالنسبة لالشياء حتى ولو كانت بعيدة عن النظر أو السمع.
بش���كل أول���ي وكمرحلة تط���ور عقلي ومعرفي لها عالق���ة بالتذكر، هي بداية الذاكرة القصي���رة ونعني انه إذا 
أزيلت األغراض من بن يديه ينس���اها، ومن املنطقي أن تكون احد األلعاب املناس���بة له، لعبة الغمية أو لعبة 

أخفاء الشي أي إخفاء األلعاب أو األشياء ثم إبرازها ثانية بهدف تنشيط الذاكرة. 

إن العالق���ة احلميم���ة تش���كل رباط���اً عاطفياً ب���ني الطفل وم���ن يقوم برعايت���ه وبخاص���ة األم، وهذه 
العالق���ة تنب���ع من حاجة الطفل إلى األم���ن واألمان واحلماية، غايتها البق���اء واحلفاظ على احلياة. 
حي���ث تتطور العالقة خالل فترة زمني���ة تراكمية ومتصلة، وتؤثر على بنية نظام التفكير والذاكرة والتوقعات 

واملشاعر والتصرفات جتاه النفس واآلخرين احمليطن.

تظه���ر س���لوكيات وتصرف���ات التعل���ق ف���ي النص���ف الثاني من الس���نة األول���ى من حي���اة الطفل ومنذ الش���هر 
الس���ادس،يكاغي ويبك���ي للوصول إل���ى اهتمام وانتباه  ام���ه او من يعتني به. ومع اس���تمرار منوه تزداد حدة 
تعلق الطفل بأمه وبالتحديد من 8 إلى 10 أش���هر، اذ يواجه ما يس���ميه العلماء ب� )قلق االنفصال ( ويس���تمر 

حتى 18 شهرا، وهو خوف الطفل من االنفصال عن أمه أو عن أشخاص حميمين آخرين. 

العالقة احلميمة:
تعتب���ر العالق���ة احلميمة ب���ني الطفل وأمه قاع���دة أمان للطفل. ويحت���اج الطفل إلى تطوي���ر هذه العالقة 
لضم���ان تط���ور س���ليم م���ن الناحية العاطفي���ة واالجتماعي���ة. وبدونها س���وف يواجه مش���كالت ف���ي التوافق 
النفس���ي واالجتماعي. وتتقوى العالقة في الس���نة االولى من عمر الطفل مع من يعتني به. وما أن تبدأ االم 
باالستجابة للطفل حتى يأخذ في التعبير عن التعلق بها، )والتعلق عالقة عاطفية عميقة ودائمة يكونها 

الطفل نحو من يعتنون به(.
يتعرف الطفل على املقربن له، خصوصا األم منذ الوالدة من خالل البصر والصوت والرائحة.

2
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إن العالق���ة القريبة بني الطفل وأمه أثناء إطعامه، تس���اعد على بناء عالقة ثقة بينها وبني 
طفلها الصغير. ما رأيك؟ سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

م���ن امله���م أن يجلس الطفل مع العائلة حول مائدة الطعام، على كرس���ي صغير خاص باألطفال حتى يرتفع 
إلى مستوى املائدة، ويسهل عليه اكتساب العادات السليمة.

يش���كل الطعام بالنس���بة الى الطفل الصغير فرص���ة مهمة جدا للصلة القريبة مع البال���غ وللتفاعل معه بخاصًة 
)األم(، وبواسطته يكتسب الطفل ثقة أساسية، وخالل عملية منوه تتحول فترة وجبة الطعام الى أداة يتعلم 

من خاللها كثيرًا عن نفسه وعن املقربن منه وعن العالم حوله.

هذا  في  الطفل  أن  إلى  الدراسات  أشارت 
وهذا  والقلق،  للخوف  عرضة  يكون  اجليل 
يعرف  أصبح  الطفل  أن  ويعني  طبيعي،  أمر 
أهله، ومن يرعاه، ومييزهم عن غيرهم من 
الغرباء، واألشخاص غير املألوفن له. إنها 
مرحلة من مراحل التطور املعرفي أو العقلي 
للطفل. ويجب احترام رغبته وعدم إجباره 
يخاف  الذين  اآلخرين  مع  التعامل  على 
أو  األهل  كانوا  ولو  حتى  منهم  االقتراب 
يتغلب  الحقا  ألنه  املقربن،  األصدقاء 
مخاوفه  على  وطبيعي  تدريجي  بشكل 
األهل  من  إجباره  مت  وإذا  اآلخرين.  ويقبل 
نفاجأ  فإننا  اآلخرين،  تقبل  تعليمة  بدافع 
بنتائج عكسية، حيث تزداد مخاوفه ورفضه 

للغرباء. 

هيا نساعد األم بتوجيه النقاش واألسئلة في حتليل هذا املوقف الذي واجهته أثناء مالحظاتها لطفلتها البالغة 
من العمر ثمانية أشهر خالل لعبها باملكعبات في ارض الغرفة، حيث جتلس األم بقربها، وتقرأ في كتاب، 
تفتح صديقة األم الباب وتقترب من الطفلة، محاولة مالعبتها، تنظر الطفلة إليها وتتوقف عن اللعب فجأة 

ثم تنتابها موجة من البكاء. تخبر األم صديقتها بأنه قبل أسابيع قليلة لم يحدث شيء كهذا. 

أسئلة مقترحة للمساعدة خالل النقاش مع األم:
هل ما حدث يدل على وجود مشكلة ما لدى الطفلة؟ • 

ملاذا خافت الطفلة من صديقة أمها رغم أنها رأتها من قبل؟ • 
كيف ميكنك تفسير ما حدث مع الطفلة المها؟ • 

هل ميكن توفير فرص للطفلة للتعامل مع أشخاص غير مألوفن و من خارج عائلة الطفلة؟  • 
هل يساعد توجيه األم الصطحاب الطفلة خالل النهار في نزهة خارجية؟  • 

هل توجهن األم لتشجع طفلتها على قبول الصديقة؟  • 

•هيا بنا نعمل لعبة محببة للطفل، مثل دب صغير أو كبير، أو أية لعبة محشوة. 	
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ه���ل يظهر طفل���ك توافقاً بني حركة اليد والعني عندما تناولينه غرضاً،  س���جلي مالحظاتك 
ثم ناقشي مع األم الدليل...

ه���ل تالحظ���ني أن فترة الطعام فرص���ة للتقارب ما بينك وبني طفلك، س���جلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

راقبي طفلك أثناء مشاركته مع العائلة من خالل وجبة طعام، سجلي تصرفاته، وردود افعالك جتاه هذه 
التصرفات.

ردود افعال احمليطني بالطفل أول مرة/ 
وعند تكرار هذه احلركات

ردود افعال الطفل سلوك الطفل

ومعرفيا عند التس���مية يعرف أس���ماء الغذاء، حيث ميهد ذلك الحقا العتماده على نفس���ه في اختيار وطلب 
الطع���ام ال���ذي يرغب به. لنتخيل طفال في عمر الس���نة والنصف يقول أُلمه »بدي بندورة حمرا، بدي كمان 
بس���كوته«. إنها اللغة والرياضيات واملفاهيم متداخلة في جملة واحدة. إن إطعام الطفل مبثابة فرصة مهمة 

جدا للتعلم ويستمد من خاللها األمن والثقة والدفء واحملبة واالستقرار النفسي واالجتماعي

وهن���اك قدرات أخرى يتعلمها وه���ي املفاهيم املختلفة حول األطعمة تتعلق مبذاقها وش���كلها ولونها، فهي 
تقول له “بدي أعطيك ماما قطعة خيار. وتقول لُه هذه قطعة خيار ملا بتاكلها بعطيك قطعة ثانية”. إن ذلك 
يتعل���ق مبفاهي���م رياضي���ة ومصطلحات مختلفة، حيث ان هناك عالقة مش���تركة بن اكتس���اب الطفل للغة 
والرياضيات، فكالهما مفاهيم مجردة ويعتبر العلماء أن الرياضيات لغة األرقام. وما يس���اعد الطفل على 
الفهم في هذا املوقف أن املصطلحات محسوس���ة بالنس���بة إليه، فاألم تتحدث عن أش���ياء يراها وميس���كها 

ويتذوقها. 

أن  ومعل���وم  لدي���ه،  اللغوي���ة  الث���روة 
الطفل في هذه املرحلة يستخدم يده، 
ويس���تطيع  الت���درب عل���ى إس���تخدام 
امللعق���ة ووضعه���ا ف���ي الف���م، وه���ذا 
ينّم���ي لدي���ه توافق حرك���ة اليد والعن 
وهي من أهم الق���درات احلركية التي 

يتعلمها الطفل في سنواته األولى.

في الرسم التوضيحي ال تقوم  األم بإطعام الطفل فقط وإمنا باحلديث اليه بكلمات واضحة وجمل متكاملة 
ومفهوم���ة، مدرك���ة أهمية اللغة في االتصال الناجح واملبني على الوضوح مع الطفل، ما يس���اعد في إغناء 

يعتب���ر وقت الطعام م���ن األوقات املهمة لتعزيز التعلق اآلمن، ومن الضروري أن ترافق األم ابنها بش���كل 
ثابت أثناء إطعامه، ما يساعدها على معرفة عادات طفلها وحاجاته ومعرفة ما يحب من أطعمة.
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خذ مّيا اخليار 
زاكي..

 امسكها بايدك
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خصائص النمو وسلوك الطفلمجاالت النمو والتطور

النمو والتطور الذهني 
املعرفي 

- من خالل عالقة الطفل مين يقوم برعايته يتعلم آالف األشياء. هيا نسمي 
بعض ما يتعلمه من األم أو األب أو من يقوم برعايته مع األم الدليل...  

- ينزعج الطفل من الغرباء في هذه املرحلة ) بالتحديد 8 - 10 أشهر( هل ميكن 
ربط ذلك مع منو الذاكرة لديه؟  

- يؤثر التعلق السليم على طريقة لعب الطفل حيث  يساعده في اكتشاف البيئة 
احمليطة به، ما يؤثر على تعلمه وعلى تطور الذكاء لديه.

-ينزعج الطفل إذا انفصل عن أمه ولو كان لبضع دقائق في مكان غير مألوف 
ويعلل ذلك من خالل احلاجة إلى اهتمامك بشكل مستمر والى احلب واحلنان 
الذي يساعده على اإلحساس بالثقة واألمان، ما يساعد في تطوره العقلي في 

جوانب متعددة.

-طفلك يحدق بك وباألشخاص احمليطن به ) يحدق مبن يعتني به ويعطيه 
اهتماما زائدا وبشكل مستمر( ناقشي بالربط مع سلوك التحديق باألشياء 

واالكتشاف في بيئة آمنة.

- إلعبي مع طفلك لعبة إخفاء الشيء أو إخفاء لعبته واتركيه يبحث عنها، راقبي 
ردود أفعاله.

- في نهاية الشهر الثاني عشر يقل تخوف الطفل من الغرباء ويكتفي بالترحيب 
والتفاعل من بعيد  مع من يعتني به هل الحظت هذا...

هل يحاول طفلك تطبيق ما تعلّمه مع أفراد العائلة أو األطفال اآلخرين؟  سجلي مالحظاتك 
ثم ناقشي مع األم الدليل...

ه���ل طفل���ك يحدق في األش���ياء وفيم���ن يعتنون به؟ س���جلي مالحظاتك ثم  ناقش���ي مع األم 
الدليل...

ال يس���تطيع الطفل العيش دون عالقة مع ش���خص ناضج وقادر يساعده على البقاء ويعتني به جسديا، حيث 
ال يس���تطيع الطفل البقاء جس���ديًا بدون مس���اعدته ويتوجه إليه أكثر من اآلخرين، ويش���عر باألمان والثقة بوجوده، 

وميكن أن يكون األم أو األب أو أي شخص آخر يقوم برعاية الطفل.

 وبعد شهره الثامن سيكون عادة قربه، يراقب أعماله بضع ساعات يوميًا يعتمد عليه في مساعدته وحمايته 
وبخاصة بعد الشهر العاشر، فهو يتعلم ان األب واألم يعتنيان به. وكأنه يتبلور إتفاق ضمني بينه وبن األم 
أو م���ن يق���وم برعايته حول طريقة التصرف، وما يتعلمه هنا س���يحاول أن يطبقه مع أف���راد العائلة أو األطفال 

اآلخرين. 

إن األطف���ال يقض���ون 20 % من وقتهم في التحديق في األش���ياء ومن يحيطون به���م )يحدقون أكثر مبن يعتنون 
ويعطون اهتماما زائدًا لهم(.
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تحليل ملادة التطور العاطفي االجتماعي 
حسب التوجه الشمولي

اللقاء السابع
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النمو والتطور 
االجتماعي

 احملبة املتبادلة بن الطفل واألم تعتبر أساسا لنمو اجتماعي سليم للطفل. 
- منذ الشهر السادس يبدأ الطفل باإلبتسام عند ظهور األم، والبكاء لغيابها، 

هل يعني ذلك بداية العالقة احلميمة؟ 
- تبدأ عمليات التكّيف اإلجتماعي منذ الوالدة وتنضج حوالي السنة الثانية، 

بخاصة عندما ميشي الطفل ويكتشف، وتلعب عالقته بوالديه وإخوته دورا 
مهمًا. أتعتقدين أن هذا نتيجة لشعوره بالثقة واالطمئنان لوجودهم؟

- يبدأ تطوير العالقة احلميمة كرباط عاطفي وعالقة عاطفية عميقة ودائمة 
يكونها الطفل نحو من يقومون برعايته ويهتم بتركيزه على جتاربه، مما يجعله 

يبدو وكأنه غير اجتماعي إذ ال يهتم بالغرباء، ما رأيك بسلوكه في هذه املرحلة ؟ 
هل يعبر عن مشكلة ؟

- بعد سن 12 شهرًا يرغب الطفل باللعب مع إخوته األكبر سنًا منه)2-3 
سنوات( هل من املفيد تشجيع اإلخوة األكبر على مشاركة الصغير اللعب؟

-يؤكد العلماء بأن النقص العاطفي يؤثر على النمو اجلسدي للطفل ويؤثر على النمو والتطور احلركي
إنتاج الهرمونات املسؤولة عن كبر حجم اجلسم وحاالت اإلهمال تؤدي إلى أن 

يبقى األطفال في حالة تقزم أتعتقدين أن ذلك صحيحا؟ 
- احلب واحلنان في فترة الرضاعة والطفولة مهمة للصحة النفسية مثل أهمية 

الفيتامينات والبروتينات للصحة اجلسمانية، ما رأيك كُأم؟
- يصبح الطفل في الشهر السابع من عمره أكثر تعلقًا، ويبدأ بالزحف نحو أمه 
وأبيه حيث ميسك بأطراف ثيابهما عندما يكون تعبا أو خائفا أو متأملا هل حصل 

هذا مع طفلك؟
- يرافق منو وتطور الطفل بعض القدرات احلركية مما يولد لديه رغبة قوية في 

االمساك بالطعام بيده وإطعام نفسه، أتسمحن له بتناول الطعام لوحده؟
- هل تعتقدين أن ذلك يساعد في تنمية استقالليته ومن ثم تقديره لذاته؟

- للطفل لغة واحتياجات خاصة به، هل تعتبر ابتسامته لك لغة خاصة بينك النمو والتطور اللغوي 
وبينه؟ 

- ابنك يحدق في فمك عندما تتكلمن هل تعتقدين أنه يحاول تقليدك؟ 
- حقيقة مؤكدة أن الطفل يفهم اللغة قبل القدرة على استخدامها .فاحلديث مع 

الطفل أو سرد قصة له،ومن ثم إتاحة الفرصة للنظر إلى الصور املوجودة في 
الكتب أمور مهمة لتطور لغته أتعتقدين ذلك؟  

-معظم األمهات يتحدثن مع أبنائهن أثناء القيام بأعمال املنزل، إن لذلك عالقة بنمو 
وتطور اللغة لديهم.

-ضعي البوم صور للعائلة بن يدي الطفل ليتصفحه وحتدثي معه.
-تصفحي كتابا يحتوي صورا مألوفة لطفلك، ثم اقرأيه له، لزيادة قدرته على 

التركيز وليتعرف على أصوات الكلمات.
- في نهاية الشهر الثاني عشر هل ميكننا إشراك الطفل في حتضير مائدة الطعام 

مثل وضع الصحون واملالعق مع ذكر اسم أدوات الطعام؟
- في نهاية الشهر الثاني عشر يحكي الطفل ويعيد كلمات واضحة ضمن معناها 

الصحيح، هل الحظت ذلك مع طفلك؟
-  في نهاية الشهر اخلامس عشر يستخدم الطفل كلمات اجتماعية مثل قول 

صباح اخلير، شكرا...هل يستخدمها طفلك؟

النمو والتطور اإلنفعالي 
)العاطفي(

- وجد العلماء أن إهمال الطفل يؤثر في تطوره النفسي، ويجعله أكثر خوفا أو 
المباالة، هل تتفقن معهم؟

- يهتم طفلك بردود أفعالك العاطفية جتاهه وجتاه اجنازاته، هل تصفيقك له 
يعتبر تشجيعا ؟

- احملي طفلك في كل مرة يبكي فيها، ففي هذا اجليل ال تستطيعن إال تدليله.
- هل التعلق مرتبط باألم فقط؟ أو انه ميكن أن يحصل مع األب والطفل أيضا.

- هل ميكننا الغناء مع الطفل أغان شعبية أثناء تناوله طعامه؟
-  في نهاية الشهر الثاني عشر يعبر عن مشاعره سلوكًا ونطقًا، ومساعدته 

على التعبير عن مشاعره من األمور املهمة حتى ال يصبح خجواًل أو منسحبًا أو 
حلوحًا.
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هل يوجد لطفلك إشارات خاصة به يستخدمها تتعلق باألكل، أو بأعضاء اجلسم، أو للتعبير 
عن عدم راحة مثل ألم في جزء من جسمه، سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

راقبي طفلك وسجلي اشارات يستخدمها بهدف التعبير والتواصل معك 

سلوك الطفل
»إشارة يستخدمها«

احلاجة التي 
يريدها

ردود أفعالك 
كأم

ردود أفعال احمليطني بالطفل أول 
مره/ عند تكرار هذه اإلشارات

  
أكد الباحثون أن األطفال الذين يس���تخدمون لغة اإلش���ارة في جيل مبكرة وطوروا لغة إش���ارة خاصة للتعبير 
ع���ن احتياجاته���م، يصبحون أكثر قدرة على الكالم، ويتفوق���ون لغويا على األطفال الذين هم في جيلهم، 
ومع النمو يتنازل األطفال بسرعة عن إشاراتهم اخلاصة ويطورون بدال منها لغة تواصل كالمية. وان األهل 
الذين يخافون من أن يصبح أطفالهم معتمدين على اإلشارة بدل الكالم للتواصل، يكتشفون تطورا واضحا 

لدى أطفالهم في استخدام الكلمات احملكية )املنطوقة(.

بع���ض األطف���ال لديهم اش���اراتهم اخلاصة للتواصل، مثل أن يؤش���ر على »احلفاظ« ليق���ول انه مبلل، وعادة 
يفهم األهل ما يقصد أطفالهم. 

يوجد اس���تعداد فطري لدى طفل اإلنس���ان الكتساب اللغة وتعلمها واس���تعمالها، يولد الطفل مهيئا ومزودا 
بأدوات اكتس���اب اللغة، مما يس���اعده على فهم ما يس���معه ومن ثم اش���تقاق املعاني وتكوين جمله اخلاصة. 

ضمن بيئته االجتماعية التي ينمو ويتطور وينشأ فيها.
تتطلع كل أم إلى معرفة متى يس���تطيع طفلها نطق كلمة ماما ومتى يبدأ املش���ي، مما يدفعها الى مراقبة طفلها 
وحتى مقارنته مبن هم في مثل جيله  أحيانا، وكما هو معروف ال ينمو جميع األطفال بنفس املعدل، فمنهم 
من ينمو أسرع، ومنهم من ينمو بشكل أبطأ من اآلخر، اال أن هناك باحثن يقرون بوجود فروق بن البنات 

واألوالد الذكور، حيث تتقدم البنات على الذكور في نطق الكلمات.

وأش���ارت الدراسات الى اهمية لغة االشارة التي يستخدمها الطفل للتعبير عن اشياء ال يستطيع التعبير عنها 
بالكالم. حيث يس���تطيع الطفل تعلمها في جيل 6-9 أش���هر. وتعتبر لغة اإلش���ارة وسيلة الطفل األولى في 
التعبي���ر واالتص���ال، وكلغ���ة أولى يس���تخدمها قبل الكالم، مث���ل أن يضحك أو يبكي أو يتمتم، ويس���تخدم 

الطفل هذه التعابير كإشارات اتصال تنم عن حاجة خاصة به. 

النمو اللغوي »1«

اللقاء الثامن
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يخرج الطفل أصواتاً ويكررها على صورة أنغام بطريقة يبدو وكأنه يتلذذ بها؟  س���جلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

سجلي أصواتاً أخرى يصدرها طفلك؟ ثم ناقشي مع األم الدليل...

 م���ا ه���و دورك كأم ف���ي تنمي���ة وتطوير ق���درات طفلك اللغوية؟ س���جلي ما ميكن���ك فعله ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

هل يوجد مقاطع لغوية أخرى يصدرها طفلك؟ سجلي مالحظاتك، وناقشي مع األم الدليل...

يغني طفلك بصوته ليطرب نفسه. انه ميرن صوته 
استعدادًا للكالم، غني وهللي مع طفلك حسب 
الس���لوك ال���ذي تقوم���ن به، ث���م اعي���دي كلمات 
االغني���ة بب���طء حت���ى يتس���نى ل���ه س���ماع كل كلمة 
بوض���وح، ثم ش���جعيه بقول���ك له يال نغن���ي. انه 

يخرج اصواتا، انه فرح ويشعر بالسعادة.

ت���دل املقاط���ع ه���ذه على أن الطفل يعرف الكالم، ولكنها ال زالت دون معن���ى للطفل، اي انه ال ينادي على 
امه او ابوه باستخدامه هذه املقاطع اللغوية، ولكنه يدرك صوت امه، ومن ثم يربط بن الصوت وشخصية 
امه أتعتقدين ذلك؟ يقلد طفلك األصوات التي يسمعها، ثم يربط الحقًا بن الصوت وشخصية األم، ومبا 

أن طفلك أصبح يعرفك وينادي عليك.

أما في الشهر السادس فيبدأ الطفل بإخراج أكثر من صوت واحد، وتسمى االصوات باملقاطع اللغوية  مثل 
)بابا، دادا، ماما...(.  

عزيزتي األم انه ميرن أجهزة الكالم لديه ويتدرب على التوفيق بن السمع والصوت مهيئًا بذلك نفسه ملرحلة 
قادمة أكثر تطورًا. لذا هناك أهمية ملراقبة األم لسمع الطفل بخاصة وان األطفال الصم أيضا يخرجون هذه 

األصوات املختلفة ولكنها تتوقف فيما بعد

لنبدأ بالتدرج زمنيًا وتطوريًا من الشهر اخلامس حيث 
تتط���ور لديه القدرة على التواصل مع من حوله و يبدأ 
بإخ���راج اص���وات، واس���تبدال االصوات العش���وائية 
التي كان يصدرها س���ابقا،  واستخدام االصوات مثل 

– وا– ما...”.  “با 

إلي���ك كلم���ات ه���ذه األغني���ة اجلميل���ة م���ن تراثن���ا 
الش���عبي الفلس���طيني غنته���ا جداتن���ا وأمهاتن���ا لن���ا 
ونحن س���نغنيها ألوالدنا وأحفادنا. )نام يا حبيبي 
ن���ام، الدبحل���ك طي���ر احلم���ام، روح ي���ا حم���ام ما 

تصدق منضحك على نبيل لينام(.
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بالعودة إلى جدول مراقبة لغة اإلشارة لدى طفلك في “اللقاء األول” وبعد أن أجريت نقاشا مع األم الدليل 
حول االش���ارات التي اس���تخدمها طفل���ك للتواصل معك  من املؤكد انك بذل���ت جهدا ألجل ذلك ...كم 
أن���ت صب���ورة لقد قم���ت بتلبية احتياجات طفل���ك بعد التواصل معه باس���تخدام لغة اإلش���ارات. دورك كأم 
الحقًا هو العمل لتنمية لغة طفلك الكالمية، أليس كذلك؟ يعتبر الرسم التوضيحي معبرًا عن كيفية تدعيم 

األم لطفلها كالميًا.

تعلي���ق: الطفل���ة تقول: »مبو ..مبو..« إنها لغة طفولية ش���ائعة، ولكن األم تس���تخدم لغة واضحة الثراء 
لغة ابنتها بقولها )بدك تشربي مي؟( جملة مكونة من ثالث كلمات تعطي املعنى للموقف، وترتبط بالفعل 
الذي يقوم به الطفل. انها تعبر عن رغبة الطفلة حيث استخدمت األم الكلمات مصاحبة لإلشارة، لتوضيح 

املوقف. 

حاول���ي أن تكون���ي عيونًا مفتوحة وآذانًا صاغية لكل صوت وحركة يق���وم بها طفلك أثناء صحوه. إن لهذه 
األص���وات واحلركات معان ودالالت. إن الغناء مع الطفل بصوت هادئ وبوضوح، يعطيه فرصة لس���ماع 
الكلم���ات واضح���ة مع املتعة واالطمئنان لصوت���ك الدافئ احلنون. أما نحن فيج���ب أن نحرص على إعطاء 

الطفل وقتا كافيا ليتعلم ويدرب نفسه وليستفيد من الكلمات التي تكررت على مسمعه.

مالحظة: يوجد تهاليل جميلة مالئمة لطفلك في كتيب التهاليل واألغاني الشعبية. 

 س���جلي املواق���ف  الت���ي تتحدث���ني به���ا م���ع طفل���ك لتنمي���ة قدرات���ه الكالمي���ة؟  ثم ناقش���ي م���ع األم 
الدليل...

هيا نغني للطفل أغنية شعبية، سجلي ردود أفعاله، ثم ناقشي مع األم الدليل...

إن لهذه األصوات واحلركات معان ودالالت، وملعرفة املعاني احلقيقية لهذه األصوات واأللفاظ واحلركات. 
نقوم مبراقبتها ومالحظتها للمساعدة في تنمية قدرات الطفل الكالمية، وكلما زادت الكلمات التي يسمعها 

الطفل يتعلم أكثر. 
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سجلي بعض الكلمات التي يلفظها طفلك. ثم ناقشي مع األم الدليل...

فس���ري بالكلم���ات مب���ا يق���وم به طفل���ك ، هل تالحظ���ني أنه أصبح يع���رف مع���ان ودالالت لهذه 
الكلمات،  سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

سجلي بعض املواقف التي تستخدمني بها كلمات واضحة الثراء لغة طفلك، ثم ناقشي مع 
األم الدليل...

إذا كنت توافقيننا الرأي... فان األبحاث والدراسات تدعمك وتوافقك أيضا، حيث أشارت الدراسات 
إل���ى ان���ه في حال اس���تخدام طفلك لغة اإلش���ارة للتواصل معك، ومن اجل فهم املعن���ى اللغوي لطلبه. فان 
دورك كأم إضافة إلى تلبية احتياجاته باستخدام اإلشارة مع مصاحبتها للكلمة لتدعيم اللغة الكالمية لديه. 
إن األطف���ال الذين يس���معون من األم وأفراد األس���رة كلمات، ثابتة وواضحة تفس���يرًا مل���ا يقومون به يعرفون 

معاني ودالالت هذه الكلمات قبل نطقها، في عامهم األول

ينبغي علينا أن نس���تجيب الحتياجات الطفل، اننا نقوم بالتعبير عن رغبتة ونس���قه املاء، وثم نقول له “بدك 
تشرب مي”؟ مع استعمال الكلمات إذا صاح أو أشار بيده أو تناول كاس املاء، طاملا انه لم يبدأ باحلديث. 
إنن���ا نعلم���ه كلمات جديدة ونس���تعمل جملة مكونة م���ن »3 كلمات« واضحة، وذلك ف���ي كل احلاالت كما 

فعلت األم. 

إش���ارت الدراس���ات إل���ى أن األطفال الذين يعيش���ون ظروفًا بيئي���ة داعمة ومحفزة لغويًا، في ظل اس���تخدام 
الكلمات واجلمل الواضحة واملوضحة للعمل او الفعل الذي يقومون به أثناء احملادثة، فان ذلك يساعدهم 
الحقًا لكي يكونوا أكثر معرفة لغويًا. وتتكون لديهم مهارات لغوية على مستوى أكثر تطورًا وأكثر نضوجًا 

من األطفال في مثل جيلهم الذين يعيشون ظروفًا غير داعمة وغير محفزة للغة. 

ان مرحل���ة الكالم – تبدأ مبا يس���مى “ الكلمة الواحدة اجلملة” وه���ي ان يلفظ الطفل كلمة واحدة  لتعبر 
ع���ن جمل���ة. إن الطفل يبدأ في حوالي الس���نة ينطق كلمات مف���ردة يلفظهاعلى فت���رات كأن يقول كلمة 
م���ي ف���ي محل جملة كاملة وهي “بدي اش���رب مي” وتكون قدرته عل���ى أداء اللفظ ضعيفة، واألخطاء 

واضحة في مخارج احلروف، وفي طريقة لفظه للكلمات. 
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سجلي الكلمات التي أصبح طفلك يستخدمها للتعبير عن نفسه والكلمات التي استخدمتها 
لتشجيعه وتعزيزه، ثم ناقشي مع األم الدليل...

كثيرا ما يتكرر املوقف كما في الرسم التوضيحي مع الطفل عندما تلبسه أمه مالبسه، هل 
يحدث ذلك مع طفلك أيضا؟ سجلي موقفاً ثم ناقشي مع األم الدليل...

بات معروفا أن الطفل يتعلم اللغة من األس���رة وبحس���ب الطريقة التي نتحدث فيها اليه، فإذا حتدثنا حديث 
األطفال الصغار فسيتعلم أن هذه هي لغته، وإذا لم نستعمل جمال كاملة فان الطفل لن يستعملها. وإذا أردنا 
أن يتعل���م لغ���ة الكبار يجب أن نعوده قدر األمكان على هذه اللغة الت���ي ترتبط بأحداث ومواقف ومتطلبات 

حياتية تخصه. في الرسم التوضيحي تقول االم »شو بتحب تلبس البلوزة....الخ«
•ما رأيك فيما تقوله األم لطفلها ؟ 	

•هل يدعم ذلك منو لغة الطفل؟ 	
•هل تشاركن طفلك اختيار مالبسه؟   	

بعد انتهاء التجربة اللغوية النشطة بينك وبن طفلك، أنت وطفلك لعبتما لعبة لغوية نتائجها )رابح –رابح( ، 
هكذا نشجع عقل الطفل النامي والذي ميتاز بوجود طرق جديدة لفهم معظم الفروق الدقيقة بن الكلمات، 

ونحن نعمل لتهيئته للتعلم، وسيكون ذلك من أحسن الطرق إلعادة الطاقة للمخ. وتنمية الذكاء..

أن���ت أم���ه و قادرة على مس���اعدته ....كيف؟  اإلجابة س���هلة، الفظ���ي الكلمة ببطء، ع���دة مرات أمامه، 
متوجه���ة إلي���ه بأن يقلدك في لفظ الكلمة، لكي تعلميه مفردات لغوية جديدة وأنت تتحدثن معه، وجتعلينه 
ينظ���ر إل���ى وجهك وش���فتيك أثناء محادثته ليتعلم منك ويصبح ش���ريكا ومس���تقبال نش���طا، ويس���تطيع تقليد 
احل���ركات ويس���تخدم كلم���ات جديدة، وتذك���ري عزيزتي األم انك تقوم���ن بتنمية الذكاء ل���دى طفلك ألنه 
يوجد عالقة وثيقة بن اللغة والذكاء وقد عرف فيرش���تاين الذكاء ببس���اطة وقال بانه املقدرة على التكيف مع 
البيئ���ة. فاس���تخدام الطفل للغة يس���اعده في التعبير عن نفس���ه، ومتطلباته واحتياجات���ه ورغباته ويخفف من 

توتره وعصبيتة، كنتيجة  عدم قدرته على التواصل السليم. 
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 سجلي رأيك في سلوك الطفل وهو يلعب بالزراعة،  ثم ناقشي مع األم الدليل...

 تستخدم  األم احملادثة مع الطفل وجتلس على مستوى نظره. وتتواصل معه بالكالم واإلشارة باليد وتعابير 
الوج���ه، حيث تس���تخدم كلمات وجم���ال واضحة وقصيرة لغوي���ا  »ان الطفل في هذا اجليل يفهم باإلش���ارة 

والكالم« اليس كذلك؟
تعتمد األم التكرار لتعليم الطفل اس���تخدام اللغة الكالمية للتعبير عن املوقف. كان محمد يحاول مرة ثانية 
وثالثة وينظر إلى أمه في كل مرة لعلها تبتسم وترضى عن سلوكه، ولكنها كانت تقول له بحزم مكررة كلمة 
»أل«. يب���دو أن الطف���ل حركيا أصبح قادرا على املش���ي واحلركة والتنقل في املكان بحرية وملس األش���ياء فهو 

الباحث الصغير. 
هيا بنا نراقب الطفل بعد أن أصبح قادرًا على املشي واحلركة بحرية ونسجل: األشياء التي ميسكها ليكتشفها 

من خالل حواسه اخلمس: 

معرفيا يفهم الطفل كلمة »أل« ويطيع تعليمات بس���يطة مثل ال متس���ك، ما يساعده على تعلم السلوك املقبول 
وغير املقبول. برأيك، هل قبول أم محمد ملا يفعله طفلها مبني على معرفتها بانه في مرحلة اكتش���اف للبيئة 

احمليطة؟ هل تعتقد ام محمد أن ابنها يجرب سلوكا معينا ليحصل على موافقة من أمه على ما يفعل؟ 

م���ن املع���روف أن التربي���ة تتطلب الصبر وعدم اليأس ويالحظ أن األم تس���تند إلى احل���وار مع الطفل، ويظهر 
لن���ا أن األم غي���ر عصبي���ة مع الطفل وموقفها قد يكون نابعا من وعيها ب���ان التوجه العصبي بالكالم مع الطفل 
يبط���يء عملي���ة التعلم والتغير الس���لوكي لديه. فهي تري���د أن تعلمه أن الزراعة ليس���ت للعب، وتقول: )أل 
ي���ا مام���ا الزراعة احلل���وة ال تلعب فيها( وت���درك أيضا ان معاملة الطفل بأس���لوب األمر والنه���ي يفرض عليه 

الصمت، ويحرمه من الكالم ما يصعب عليه اكتساب اللغة.

ماذا تفعلني إذا حصل معك موقف كهذا  أو يشبهه؟ سجلي ذلك ثم ناقشي مع األم الدليل...
حاسة اللمس

حاسةالتذوق

حاسةالبصر

حاسة السمع

حاسة الشم

ما هي الكلمات التي توجهينها اليه؟
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أن���ت كأم ف���ي موقف كه���ذا تفعلني ذلك؟  س���جلي موقفاً قم���ت فيه باس���تعمال كلمة ال وأنت 
تعنني ذلك متاماً ثم ناقشي مع األم الدليل...

عندم���ا تكلم���ني طفل���ك هل تالحظ���ني انه يس���معك و ينتبه إلي���ك ويفهمك دون أن يس���تطيع 
مبادلتك احلديث؟ سجلي موقفاً ثم ناقشي مع األم الدليل...

يتف���ق التربوي���ون عل���ى أن الطفل يتعل���م عن األش���ياء، وبطريقة أفضل عندما يك���ون في وضع يش���عر فيه عاطفيا 
بالراح���ة واألم���ان وانه ال يتعل���م باإلكراه، الن اإلكراه يفقده الس���عادة. وتذكري عزيزت���ي األم أنك أنت مصدر 
الس���عادة واألم���ن واحلنان لطفلك، وان العصبي���ة تهز صورتك أمام طفلك، لذا ف���ان األم بصبر وهدوء و للمرة 
الثاني���ة تق���ول)ال يا ماما الزراعة حل���وة وال تلعب فيها( وتبعده عنه���ا. ويحاول ثانية وثالثة وينظ���ر إلى أمه لعلها 
تبتسم وترضى عن سلوكه، ولكنها تقول وتكرر له بحزم )أنا قلت لك ال تلعب بالزراعة تعال خذ الطابة العب 

فيها( انه قادر على فهم معنى كلمة »ال« في املرحلة العمرية ما بن)7-12 (شهرا ويطيع تعليمات بسيطة.  

هيا بنا نخطو خطوة إلى األمام ونراقب ردود أفعالنا وسلوكنا جتاه سلوك طفلنا املكتشف للبيئة احمليطة به، 
أثناء تنقله في املكان، في عمر 12 ش���هرا فما فوق ونس���جل، هل قمنا باس���تخدام كلمة ال ؟ ما العمل الذي 
ق���ام ب���ه؟  كي���ف كانت ردود أفعالنا؟ ما هو رد فعل الطفل على قولنا له ال تعمل كذا، أو ال تلمس كذا ؟ هل 

استجاب لك.

راقب���ي عم���ل قام به طفلك و صفي ردود أفعالك على م���ا قام به وثم ردود أفعاله على تصرفك ومدى 
استجابته لكلمة ال، ثم سجلي في اجلدول.

ردود أفعالك عمل  قام به الطفل
كأم 

ردود أفعال الطفل على كلمة 
ال تعمل

ردود أفعال احمليطني بالطفل 
عند تكرار السلوك

هي���ا بن���ا نطور نش���اطا م���ع الطفل للتأكيد له عل���ى موقف األم »إن الكرة للعب« ولتس���هيل تعلم اللغة بش���كل 
نش���ط، خالل اللعب بالكرة، ومن املمكن أن تش���ير األم إلى الكرة التي تلعب بها مع الطفل، وتقول: هذه 

كرة ثم هذه الكرة كبيرة وميكن الحقا بناء جملة ملساعدته على االنطالق في الكالم.

يختب���ر الطف���ل أحيانا تصميمك على بعض احلدود والقوانن ويك���رر التصرف، وأفضل طريقة للتعامل هي 
أن تقول���ي ال وأن���ت تعن���ن ذلك متاما، كما فعلت األم،  لقد كررت األم التفس���ير للطف���ل بكلمات واضحة 

وتقول ال للطفل بشكل واضح. 

أكدت الدراس���ات أن الطفل أثناء اس���تقبال اللغة يس���تطيع س���ماعها وفهمها قبل نطقها. فان تعبيرات الوجه 
أثن���اء احلدي���ث هي لغ���ة، وللحواس لغة أيضا: مثل لغ���ة العيون، لغة االذان، لغة احلركة، لغة الش���م، لغة 

االنفعاالت. أتتفقن مع ذلك؟ 
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س���جلي مالحظاتك حول املواقف الس���ابقة التي هدفها رعاية النم���و اللغوي لدى الطفل ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

كّون���ي جملة ملس���اعدته على االنطالق ف���ي الكالم، قومي بكتابة هذه اجلملة ثم ناقش���ي مع 
األم الدليل...

أنشطة تساعد على التعلم: 

	 يحب طفلك اللعب واللهو ما يش���عره بالس���عادة. امضي وقتا مس���ليا مع طفلك قربي منديال ورقيا من 
فمه، واطلبي منه لفظ احلرف ب أو ف حينها سيش���عر بالفرح والس���عادة عند لفظ احلرف بش���كل جيد 

الن املنديل سيتطاير أمام وجهه.

	 لنقرأ قصة للطفل مع مراعاة أهمية النطق بوضوح والقيام بامياءات وحركات. حيث بإمكان األم تعليمه 
اللفظ الصحيح لكلمة جديدة في أكثر من مرة.

هيا بنا نعمل كتابا للطفل. مع مراعاة أن تكون به أغراض من بيئة الطفل  عددها من 6-8	  صور فقط، 
مث���ل طاب���ة، قنينة، كأس، صح���ن، ملعقة، وع���دم اإلكثار من الصور ف���ي الكت���اب. وتلوينها بألوان 

طبيعية. هيا بنا نقترح عمل كتاب حليوانات يعرفها الطفل ومن بيئته. 

إن طفل���ك ف���ي مرحل���ة تعلم ال���كالم، يحتاج إلى فه���م كيف يس���تخدم الكلمات، اذ ي���درك ان الكلمة ترمز  
ألش���ياء أو أفعال أو أعمال يقوم بها. فمحادثة األم للطفل أثناء األلعاب واألنش���طة التي يقوم بها تس���اعده 
عل���ى إدراك اللغ���ة، إضافة إلى حتس���ن قدرته على اإلصغاء وتطبيق ما يطلب من���ه، وهذه مهارات يحتاجها 

فيما بعد في الروضة واملدرسة.

االنتباه له1
اإلصغاء لكلماته2
تعابير ومالمح وجهك3
 احلركات املستخدمة4
مزاجك5
الكلمات املستخدمة6

إن الطفل يكرر الكلمات التي يس���معها عادة من أبويه واحمليطن به، انه يكرر الكلمات بكل احلاالت التي 
يفه���م معناه���ا والت���ي ال يفهمه���ا أصال، ولكن م���ع التعزيز والتفاعل م���ع الطفل يصبح قادرا على اس���تخدام 
الكلمات التي يفهم معناها، ودور الوالدين إغناء ورعاية هذا النمو باستمرار، وتتطور لغته بشكل واضح، 
ولك���ن نظرا لعدم النضج الكامل الذي نلمس���ه في لغة طفلنا، فإنن���ا أحيانا نعامله على أنه غير ناضج لغويا، 
وهناك مواقف وتصرفات تدل على ذلك، ودون أن ندري نعرقل تطور اللغة بدل تس���هيلها، وقد نقلل من 

استخدام أطفالنا للغة خالل تعاملهم معنا ومع احمليطن بهم. 

إليك هذه املواقف التي قد تكون مساعدة للفت االنتباه إلى أهمية اغناء ورعاية النمو اللغوي لدى الطفل: 
•توجه طفل ألمه وهي مشغولة عنه بشيء آخر، هي ال تستجيب وال تستمع له، ما رأيك؟ 	

•توجه طفل ألمه باحلديث إال إن استجابتها تتمثل بردود افعال عامة مثل طيب، معلش، آه ما رأيك؟ 	
•توجه طفل ألمه باحلديث إال أنها ال تتفاعل معه أي )ال تأخذ وال تعط(، ما رأيك؟ 	

•توجه طفل ألمه باحلديث إال أنها استخدمت اإلشارات بدل األلفاظ، إنها تهز رأسها، أو حترك إصبعها  	
لتشير إلى الرفض أو التهديد. ما رأيك؟

 لقد أصبح طفلك اآلن يس���تخدم بعض الكلمات، وخالل لعبه توجه إليك باحلديث، راقبي ردود أفعالك 
وسجلي موقفك بناًء على األمور التالية؟
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سجلي الكلمات التي يقولها طفلك خالل يوم واحد في جيل )12 إلى 15شهرا ( ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

سجلي الكلمات التي يقولها طفلك خالل يوم واحد في جيل )15 الى 18 شهرا ( ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

البال���غ 16  تؤك���د االحصائي���ات أن الطف���ل 
شهرا يستخدم 10 كلمات.

مبعناه���ا  واضح���ة  كلم���ات   6-2 ويحك���ي 
الصحيح مع انه يظهر فهما ألكثر من ذلك.

سجلي حديثك مع طفلك خالل 10 دقائق مع مراعاة االتي:
•استخدام الكلمات املعبرة الواضحة.  	

•تشجيعه على التوجه والتعبير من أجل تكرار ذلك.   	
•االبتعاد عن تقليد وترديد ألفاظه وكلماته الطفولية . 	

•االبتعاد عن إعطاء األوامر والتعليمات للطفل أثناء احلديث مثل اعمل كذا وكذا. 	

2
.1

0

الذهني املعرفي
اللغوي

االنفعالي العاطفي
االجتماعي

احلركي

س 
في الشهر الساد

في الشهر السابع 

في الشهر الثامن 

في الشهر التاسع 

في الشهر العاشر 

في الشهر احلادي عشر 

102

منو وتطور طفلك وفق مجاالت النمو والتطور ) الذهني املعرفي، اللغوي، االنفعالي العاطفي، االجتماعي، 
راقبي 

س حتى بداية  الشهر الثامن عشر.
سجلي مهارات وقدرات اتقنها من الشهر الساد

حلركي(  و
ا
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تحليل ملادة النمو اللغوي 
حسب التوجه الشمولي

 
خصائص النمو وسلوك الطفلمجاالت النمو والتطور

النمو والتطور الذهني 
املعرفي 

هل تتوقعن أن محاولتك تعليم الطفل مفردات لغوية جديدة من خالل التحدث 
معه تساعده في منو الذكاء لديه، ألن هناك عالقة وثيقة وإيجابية بن اللغة والذكاء؟ 

-اجعلي طفلك ينظر إليك وإلى وجهك أثناء احملادثة، ليتعلم منك حتى يستطيع 
البدء بتقليد حركاتك والكلمات اجلديدة.أتالحظن ذلك على طفلك؟

-  ينمو طفلك ومييز بن الكلمة ومدلولها في فترة “10 - 12” شهرا، أي يقول: 
ماما ويعني بها أمه ويقول بابا ويعني بها أبيه، هل ميكن ربط ذلك مع منو الذاكرة 

لديه؟ 
طفلك محب لالستكشاف، ومن املهم توفير الدعم االيجابي واملساعدة املالئمة 
ملعرفة صفات او شكل أو ملمس بعض األشياء ليتعرف على عبارات جديدة من 

خالل استخدام كلمات الطفل واإلضافة عليها.

النمو والتطور 
االنفعالي )العاطفي(

- طفلك في مرحلة 6-12 شهرا يغني ويخرج أصواتًا طويلة ومتنوعة ويلعب 
باألصوات ويخرج 12 صوتًا مختلفًا، انه يجرب صوته، هل الحظت أن طفلك 

يغني بصوته؟
- أسمعي طفلك أغنية مسجلة مع مراعاة ان يكون الصوت هادئا ليتاح له سماع 

الكلمات بوضوح...بإمكانك الغناء مبصاحبته...
- يتعلم الطفل اللغة من األسرة وبحسب الطريقة التي نتحدث بها معه، ما رأيك ؟ 

- في مرحلة تطوير الطفل لقدراته في لفظ املقاطع اللغوية والربط بن صوت األم 
وشخصيتها، هل من املمكن أن يكون لذلك عالقة بتطويره للعالقة احلميمة مع 

األم؟ 
احتضانك لطفلك عند قراءة قصة له يشعره براحة نفسية ويشعره أيضا بقيمة نفسه، 

ويكسبه إحساس بوجوده في هذا العالم. ما رأيك؟
- يرسل اهتمامك بطفلك رسائل تواصل ايجابية  أثناء عنايتك به، بخاصة وانه 

يطور رؤية للعالم احمليط به.
- هل ميكن أثناء حمام الطفل إضافة مجسمات أللعاب بالستيكية وأسفنجية 

وتسميتها معه مثل )بطة، سمكة، فيل، زرافة...( وهل ميكن إضافة مجسمات 
أخرى؟ 
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اللقاء الحادي عشر
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في الشهر الثاني عشر 
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في الشهر الثال

في الشهر الرابع عشر 
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في الشهراخلام

س عشر 
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في الشهر السابع عشر 
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-للطفل لغة واحتياجات خاصة به، هل ابتسامته لك لغة خاصة بينك وبينه؟ النمو والتطور اللغوي 
-معظم األمهات يتحدثن مع أبنائهن أثناء القيام بأعمال املنزل، وأنت هل تتحدثن 

مع طفلك؟. 
-ابنك يحدق في فمك عندما تتكلمن، أتعتقدين انه يحاول تقليدك؟...راقبي 

الكلمات التي يرددها طفلك باستمرار.
- حقيقة مؤكدة أن الطفل يفهم اللغة قبل القدرة على استخدامها .فاحلديث مع 

الطفل أو سرد قصة له، ومن ثم إتاحة الفرصة للنظر إلى الصور املوجودة في الكتب 
أمور مهمة لتطوير لغته، أتعتقدين ذلك؟

-ضعي البوم صور للعائلة بن يدي الطفل ليتصفحه وحتدثي معه ...هل أبدى 
اهتماما وانتبه لك؟ 

-توفير كتاب للطفل يحوي صورا مألوفة لطفلك ليتصفحه، يساعد في تنمية 
التناسق بن العن واليد ومرافقة الطفل بقراءته له، تساهم هذه التجربة في زيادة 
قدرته على التركيز ويتعرف على أصوات الكلمات. هل ميكنك القيام بذلك مع 

طفلك ؟ 
هل ميكننا إشراك الطفل في حتضير مائدة الطعام مثل وضع الصحون واملالعق مع 

احملادثة؟ 
- بعد نهاية الشهر الثاني عشر يأخذ الطفل في إعادة كلمات واضحة ضمن معناها 

الصحيح، هل الحظت ذلك مع طفلك؟ 
- بعد نهاية الشهر اخلامس عشر يستخدم الطفل كلمات اجتماعية مثل صباح اخلير، 

شكرا. هل يستخدمها طفلك؟ 
- في جيل 15-18 شهرًا يضع كلمتن معا ليكون جملة وينطق 10-12 كلمة 

واضحة وبخاصة األسماء. العبي معه لعبة تسمية أعضاء جسمه، أو تسمية 
حيوانات يعرفها، او أفراد العائلة، أو األلعاب ...الخ.

النمو والتطور 
االجتماعي

 ُيعيد الطفل الكلمة كما أصبح يعرفها في بيئته، ما يؤكد أهمية دور بيئة الطفل 
االجتماعية التي يستمع فيها حلديث الكبار.

يستخدم األطفال اإلشارة للتعبير عن االهتمام باألشياء أو لطلب األشياء هل ميكنك 
اصطحابه في نزهة خارجية ومحادثته باستخدام الكلمات؟ 

- تقليب الكتب يساعد على التناسق بن العن واليد، هل ميكنك مرافقة الطفل 
والتحدث معه عن األغراض املصورة بالكتاب. 

- يكرر الطفل الكلمات التي يسمعها عادة من أبويه واحمليطن به، وتعزيزه والتفاعل 
معه يساعده على استخدام الكلمات التي يفهم معناها.

- يحرك طفلك لسانه للتغير في األصوات، انه يدرب نفسه على الكالم الحقًا. النمو والتطور احلركي
هل تالحظن أن طفلك يفعل ذلك؟ 

- هل تعتقدين أن تنقل وحركة الطفل في بيئة آمنة وداعمة له يساعد في تنمية 
استقالليته ومن ثم تقديره لذاته؟ 

 - ان الطفل يفهم أكثر مما يتحدث الن الكالم يقتضي التنسيق بن حركات عضالت 
عدة كالشفاه واللسان واحلنجرة، والتحدث معه يشجعه على جتربة التمرن على 

الكالم؟ 
- يستطيع الطفل في الشهر السابع أن يرى كما الشخص البالغ. 

هل تالحظن هذا على طفلك؟ 
أسمعي طفلك صوت جرس الباب. دعيه يضغط عليه بنفسه ويرى نتيجة فعله 

وتأثيره على األشياء. أو اسمعيه لعبة تصدر صوتا مع حركة ثم أوقفيها وجهي انتباه 
الطفل وكرري عدة مرات، هل يوجد مجاالت تشجيعية أخرى ؟ 

في جيل 15-18 شهرًا، العبي مع طفلك لعبة إخفاء الشيء أو  »إخفاء الكرة« 
فهو يدرك دالالت وأبعاد مثل فوق، حتت، بجانب. وخالل لعبك معه وجهيه 

بالكلمات مثل: يال ندور على الكرة حتت الطاولة ، فوق الطاولة، وراء الطاولة، 
واتركيه يبحث عنها بحرية وشجعيه  .

-يستطيع الطفل في عمر 14 شهرًا أن يخلع جواربه وحذاءه. هل ميكن محادثته 
أثناء ذلك؟ 

في عمر 14 شهرًا يستطيع الطفل أن يركب دراجة ذات أربع عجالت وسياقتها، 
هل ميكن دعم جهده واجنازت بالكلمات؟ 
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ش���جعيه عل���ى جتربة الطباعة بقدميه الصغيرين، س���جلي مالحظاتك ثم ناقش���ي مع األم 
الدليل...

أعطيه الفرصة للتفاعل وراقبيه، سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

قومي بتوفير أوراق وألوان لطفلك ليرسم راقبيه وسجلي مالحظاتك  ثم ناقشي مع األم الدليل...

اللقاء األول

بعد اإلنتهاء ضعي أعماله جانبا حتى جتف، وميكنك اإلحتفاظ  بأعماله في ملف خاص به ما يساعدك على 
مراقب���ة تط���وره، كما ميكن���ك تعليقها على ثالجة املطب���خ وإجراء حوار ومحادثة حوله���ا. ما أجمل أن يقدم 
طفل���ك هدي���ة من إنتاجة الى جده أو جدته أو ش���خص مقرب ومحبب إليه وبحضوره تقومن بتوقيع اس���مه 

على رسوماته وأعماله.

طريقة عمل دهان األصابع من مواد آمنة متوفرة في املطبخ
املقادير: كوب نشاء، صبغة طعام، 2 كوب ماء.    

ميكنك القيام بنشاط دهان باليد »طباعة اليد« مع الطفل من خالل مساعدته على وضع كف يده في الدهان 
وبعده ثبتي على يده برفق على الورق. 

كم���ا أن  طفل���ك  يح���ب ده���ان األصابع، إصنع���ي له الدهان م���ن مواد متوفرة ف���ي مطبخ بيتك. ثم إفرش���ي 
أوراقا كبيرة حلماية الطاولة واألرضية من األلوان. وعلى طاولة من الفرمايكا ضعي الدهان وأعطي طفلك 

الفرصة واحلرية الكافية للتفاعل. 

طفلك متعلم نشط
إن اس���تمرارية النمو والتطور لدى الطفل يتطلب من البالغن مزيدا من اجلهد واملس���اعدة  لضمان دوام تقدم 

الطفل في بناء قدراته في اجلوانب النمائية املختلفة حسيا وحركيا وعقليا ولغويا وانفعاليا واجتماعيا.
 إن طفلك النامي في سن 18  شهرا يحب الرسم باأللوان بشكل ملحوظ، هيا لتلبية إحتياجه ورغباته.

3. خصائص النمو:  18 - 24  شهرًا
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طريقة العمل: أذيبي النش���اء باملاء البارد، 
ُأطبخ���ي اخللي���ط على ن���ار هادئ���ة وحركيه 
باس���تمرار حتى تصبح كثافته مناس���بة مثل 
املهلبي���ة، ث���م أنزليه عن الن���ار ودعيه حتى 

يبرد.

مالحظة: ألبسي طفلك مريوال أو مالبس 
قدمي���ة، حت���ى ال تتل���ف الصبغ���ة مالب���س 

طفلك اجلديدة.
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رد ود أفعل الطفل  ردود أفعالك عند تكرار 
هذه احلركات- ردود 

فعل احمليطني

عالمات ومظاهر وحركات يظهرها الطفل 
معبرة عن إستعداده للتدريب

أن يزحف الى زاوية في الغرفة واإلستناد الى 
احلائط.

أن يبدو على  وجهه عالمات تشير الى أنه يحاول 
اإلخراج  أو يقوم بعالمات مثل الشد أو جلوس 

القرفصاء.
 أن يكون لديه قدرة على املشي واجللوس، 

واحملافظة على توازنه.

أن يهرب بال مالبسه فرحا، ويحول عملية 
اإلخراج الى لعب. 

أن يحاول خلع مالبسه ويظهر حركات رقص 
مختلفة.

أن يفهم  التعليمات البسيطة وينفذها. مثال »يال ميا 
اقعد على املبولة مثل أخوك«.

أن يبدي رغبة في مراقبتك أو  مراقبة إخوته الكبار 
عند إستعمال املرحاض.

أن تدوم فترات جفاف حفاظه ما بن 3 إلى 4 
ساعات.

أن يوضح لك الطفل عالمات أنه تبرز لتغيري له حفاظه.

أن يقبل اجللوس على املبولة مبالبسه. 

أن يركض إلى احلمام عند شعوره بأنه يحتاج أن 
يبول.

أن يجلس على املبولة من دون احلفاظة.

أن يشعر بالضيق عندما يتبول أو يتبرز في احلفاظ.
أن يدرك احلركات املساعدة التي تقوم بها ُأمه بهدف 

التخلص من الفضالت ويقلدها.

استندي الى جتربتك الشخصية مع طفلك لتحددي ما هو التوقيت املناسب للبدء بتدريبه 
على املبولة، سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

اللقاء الثاني
التدريب على املبولة »1«

تتمن���ى معظ���م األمه���ات عندما يصب���ح طفلها في جيل الس���نة أو قبل هذا الس���ن، أن يتخلص من إس���تخدام 
احلفاض ألس���باب نفس���ية وإجتماعية وإقتصادية، لذا فإن دراسات متخصصة في الطفولة، كثيرا ما اهتمت 
مبوضوع نظافة الطفل والتوقيت املالئم للبدء، وبينت بأنه قبل أن يتعلم الطفل كيفية إس���تعمال املبولة يجب 
أن يك���ون قد منا لديه اإلدراك احلس���ي الذي يس���مح ل���ه بضبط البول أو البراز.  وفيم���ا يخص توقيت وموعد 

البدء بتدريب الطفل على »املبولة« أو »النونية« فإنه يوجد تفاوت واختالف بن االطفال.

إن نتائ���ج الدراس���ات املتخصصة في الطفول���ة،  تدعوك الى الصبر واإلنتظار، للب���دء بالتدريب على املبولة  
حلن أن يظهر طفلك العالمات واملظاهر اخلاصة  الدالة على  وجود اإلس���تعداد لديه. ويس���اعدك في ذلك 

مراقبته حتى تقدري إستعداده إلستخدام املبولة، ما يسهل حتضيره لهذه العملية.

 راقب����ي  طفلك ودوني العالمات واإلش����ارات الدالة على تطور اإلس����تعداد لدي����ه و احلركات الظاهرة على 
سلوكه.  

3
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	 بعد أن يتعود الطفل على اجللوس على املبولة أو النونية، ش����جعيه على اجللوس بال حفاظة، وارفقي التدريب 
على النونية بنشاط محبب، إما بالقراءة له أو مبشاهدة التلفزيون.

ألن ه���ذه املتغي���رات واملراحل اإلنتقالي���ة تؤثرعلى 
نفس���ية الطفل س���لبا ما يزيد من صعوبة التدريب، 

رمبا يؤدي ذلك إلى فشل احملاولة التدريبية

وإش���تري  طفل���ك  م���ع  الس���وق  ال���ى  إذهب���ي   	
مع���ك.  يختاره���ا  ودعي���ه  ل���ه  خاص���ة   مبول���ة 

	 قوم���ي بتعري���ف طفلك عل���ى املبول���ة أو النونية 
قبل أن يتبرز فيها .

	 علم���ي طفلك اجلل���وس على النوني���ة أو املبولة  
بشكل مريح وال جتبريه على ذلك.

م���ا رأي���ك أن تدعيه يجلس عل���ى النونية مبالبس���ه ليتع���ود عليها؟ س���جلي مالحظاتك ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

ف���ي الغال���ب  قد يتحكم الطفل في التب���رز قبل التبول. ما رأيك  في ذل���ك بناء على جتربتك، 
سجلي مالحظاتك، ثم ناقشي مع األم الدليل...

ميكنك أن تستخدمي كتابا  توضيحيا »مصورا« حول التدريب على املبولة »احلمام«.

اخلطوات اآلتية تساعد في تدريب الطفل على املبولة
 أنت األكثر معرفة  بطفلك، بعد أن قمت مبراقبته، وتعبئة جدول العالمات واملؤشرات الدالة على استعداده 

للتدريب على املبولة أو احلمام.  لذلك ننصح باتباع اخلطوات اآلتية: 

بن���اء عل���ى املعلوم���ات الس���ابقة يجب ع���دم الضغ���ط على 
الطف���ل وإجالس���ه لفت���رة طويلة عل���ى املبولة حت���ى يتبرز، 
بخاصة إذا أبدى قلقا وعدم رغبة، ملاذا؟  ألن ذلك يشعره 
أن جسده حتت سيطرة غيره وأنه غير مسيطر على جسده. 
فالطفل بحاجة إلى ش���عور خاص أن جسده حتت سيطرته 
بخاصة عند التعلم على إستخدام املبولة. وألن األعصاب 
املس���ؤولة عن التبول والتبرز يجب أن تكون ناضجة للقيام 
بالعملي���ة، فق���د يحدث هذا ف���ي النصف الثاني من الس���نة 
الثانية من العمر. وهناك فوارق  في ظهور اإلس���تعداد بن 
الذك���ور واإلناث، حيث يبدأ اإلس���تعداد ل���دى البنات في 
وقت مبكر مقارنة بالذكور، أما الذكور رمبا  يتأخر عندهم 

إستعدادهم حتى سن الثالثة أو أكثر.

3
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أوال: اختاري الوقت الذي يناس���بك وطفلك، “غالبا ما يكون في الربيع أو الصيف” ولتكن البداية عندما 
تش���عرين بجهوزية طفلك، وتنصح األكادميية األمريكية لطب األطفال أن ال يبدأ اآلباء تدريب أطفالهم إذا 
كان هنالك مولود متوقع في وقت قريب، أو في ظل ظروف عائلية إنتقالية غيرمس���تقرة، مثل اإلنتقال إلى 

منزل جديد.
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أجلسيه مرتني إلى ثالث يوميا وبعد الوجبات، أو في األوقات التي يتبرز فيها عادة جربي 
وسجلي مالحظاتك،  ثم ناقشي مع األم الدليل...

س���جلي عدد املرات التي إمتدحت فيها طفلك عندما يس���تخدم النونية وال يحقق جناحاً، ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

ارفقي التدريب على النونية بنش���اط محبب إما بالقراءة له أو مبش���اهدة التلفزيون جربي 
وسجلي مالحظاتك لردود أفعاله، ثم ناقشي مع األم الدليل...

خامس���ًا: إن اإلنتقال من احلفاظات إلى املالبس الداخلية هي النقلة األكثر حتديًا، وقد تستمرتكرارحوادث 
التب���ول أو التب���رز م���دة س���نة. تذكري أن���ه إذا بدأت باس���تعمال املالب���س الداخلي���ة،  فعليك عدم إس���تخدام 

احلفاظات مرة أخرى، ألن ذلك يؤدي إلى إرباك طفلك.

بع���ض  حصل���ت  إذا  الطف���ل  توبي���خ   ع���دم   ويج���ب 
احلوادث، وكذلك عدم تدخل أفراد األس���رة وتوبيخ 
الطفل، ألن ذلك يتعارض مع ثبات األم في معاملتها 

لطفلها.

رابع���ًا: م���ن املهم  إتب���اع روتن يومي  ف���ي عدد املرات 
والتوقيت ودون أن جتبريه. 

ثاني���ًا: كون���ي هادئة وإيجابي���ة أثناء تدريب 
طفل���ك، وأعط���ه الوق���ت الكاف���ي للتعل���م 
طفل���ك  تقارن���ي  وال  قدرات���ه،  حس���ب 
باألطفال اآلخرين، وال تقلقي إذا استغرق 
تدريب���ه وقتًا أطول من اآلخرين، حيث إن 
منو األطفال وقدراتهم اإلستيعابية تتفاوت 

وتتطور مبعدالت مختلفة .

ثالثًا: كافئي طفلك عندما يستخدم املبولة أو  النونية، أوعندما يظهر اإلهتمام بها، شجعيه وامتدحيه، وكل مرة 
يستخدم طفلك املبولة أو النونية بنجاح أو دون أن يحقق جناحًا، إمدحيه باعتدال، الن املديح سيعزز سلوكه.إذا 

حدث بعض األخطاء التعطي األمر كثيرا من االهتمام.
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ويجب تغيير احلفاضة أو الفوطة للطفل باستمرار حتى يشعر بالنظافة وبالفرق بن الفوطة املبتلة أو الوسخة 
واجلافة. رمبا يساعد هذا على تقبل إستعمال املبولة.  
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هل تعلّم طفلك اس���تخدام املبولة في النهار ماذا عن  الليل؟ س���جلي مالحظاتك، ثم ناقش���ي 
مع األم الدليل...

يرج���ع أخصائي���و التربية تعلق الطف���ل باحلفاظ لس���ببن، األول: أن الطفل يخبر األهل أن���ه غير جاهز وغير 
مستعد للتخلي عن احلفاظ وإستخدام املبولة. الثاني: خوفه من فقدان حب أمه له واستثارة غضبها منه في 

الوقت الذي يحاول ان يحوز على رضاها عنُه وتأكيدا على أهمية العالقة احلميمة.

لنتذك���ر أن الطف���ل يتح���رر من احلف���اظ ويجرب أن ين���ام بدون���ه. عندما يبلغ النض���ج الكافي للس���يطرة على 
وظائف جس���ده، كما ويجب إحترام فردانية طفلك وقدراته ومش���اعره فمن املمك���ن أن يكون الطفل خائفًا 

من إستخدام املبولة، أو خائفًا من نفاذ صبرك وغضبك منه.

املوقف األول: 
بعد أن تدرب الطفل على إستخدام »النونية« ملدة 4 أسابيع، ال زال يرفض الذهاب إلى السرير دون إرتداء 
احلفاظ. حيث يستمر تعلقه باحلفاظ. علما أن بعض األطفال ال يوافقون على ترك احلفاظ في الليل، حتى 

وإن تعودوا على إستخدام املبولة في النهار. ما رأيك؟ 

3
.2

117

راقبي طفلك بعد ان مت االنتقال من احلفاظات الى املالبس الداخلية، وس���جلي موقفاً حدث 
معك ثم ناقشي مع األم الدليل...

هيا ننتقل ملواقف تدعم وتؤكد أهمية ما ذكر من  خطوات تساعد في تدريب الطفل على املبولة لضمان جناح 
التدريب.

أكتب���ي رأيك فيما فعلته أم رش���دي ثم ناقش���ي األس���ئلة الس���ابقة املتعلق���ة باملوقف مع األم 
الدليل...

اللقاء الثالث
التدريب على املبولة »2«

املوق���ف الثاني:  هيا بنا نتعلم من ُأم رش���دي. قالت 
ُأم رش���دي لطفله���ا ال���ذي تبدو عل���ى وجهه عالمات 
دف���ع الفضالت بع���د تن���اول وجبة اإلفط���ار: »الدب 
متضايق، يال ناخذه على املبولة«  أخذت ُأم رش���دي 
الدب ووضعته على املبولة، وأخذت تقوم بحركات 
تش���به ح���ركات إبنه���ا، فيم���ا راح إبنه���ا يقلدها، ظل 
الدب جالس���ا على املبولة الى أن أخرج إبنها فضالته 

فغيرت له مالبسه وهي سعيدة بهذه احملاولة. 
مارأيك فيما فعلته ُأم رشدي؟ 1 -

هل تعتقدين أن ُأم رشدي ال تيأس وصبورة في تعليم إبنها؟ 2 -
ما هو هدف ُأم رشدي من جلوس الدب على املبولة؟ 3 -

ه���ل  توافق���ن ب���أن قيام ُأم رش���دي بتقليد حركات إبنها يس���اعد في حتضيره لعملي���ة التخلص من  4 -
الفضالت.؟

3
.3

تذكري أن اإلس���تعداد البدني يتوقف على منو عضالت املثانة واألمعاء. بن الس���نة األولى والثانية من عمر 
الطف���ل وف���ي األغلب يبدأ بالتحك���م في األمعاء قبل املثان���ة، وينصح اخلبراء في مج���ال الطفولة بأن ال يقوم 

األبوان بتدريب األطفال على املبولة قبل عمر ال�18 شهرا حتى تكون بداية ناجحة.
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الرقص بمصاحبة املوسيقى 
شغلي املوسيقى للطفل ليرقص وشاركيه فرحه ونشاطه.

وفي كل األحوال يصل األطفال كافة في وقت ما الى استعمال املبولة. 

س���جلي موقفاً ناجحاً اس���تخدمت فيه اللغة أثناء تدريب طفلك على املبولة واستجاب لك، 
ثم ناقشي مع األم الدليل...

عل���ى األم أن تك���ون ح���ذرة م���ن س���قوط طفلها عن 
املبول���ة بخاص���ة في بداي���ة تدريبه، ألن ذل���ك يخيفه 
وال يجعل���ه يجل���س م���رة أخ���رى، ويج���ب اإلنتظار 
حت���ى يظهرالطفل إس���تعدادا بدني���ًا ونفس���يًا ومعرفيًا  
كأساس للتعلم، لضمان السالمة النفسية واجلسدية 

واملعرفية له. 

املوقف الثالث:
الي���ك م���ا حدث مع بن���ت ُأم وس���ام، لقد أجلس���ت إبنتها 
البالغة تسعة أش���هرعلى املبولة، وأس���ندتها بالوسائد من 
حوله���ا. وذهبت لتغس���ل الصحون، حاول���ت الطفلة أن 

تلتقط شيئا كان أمامها فزحفت هي واملبولة والوسائد؟

س���معت األم ص���وت حركتها فجاءت ويا له���ول ما رأت 
فصاحت: “إيش هذا، جنستي الدنيا والوسائد...ليش 
قمتي” لم تعرف الطفلة سبب صياح ُأمها، فصاحت هي 

اأُلخرى وبكت.

سجلي مالحظاتك حول قيام االم بتدريب ابنتها البالغة من العمر تسعة أشهر ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

وهنالك فروق بني الجنسني
يالحظ أن الصبيان أقل مهارة من البنات فيما يتعلق بتعلم إستخدام املبولة أو النونية وذلك يرتبط بالقدرات 

واملهارات اللغوية والتواصل، وألن جزءا كبيرًا من التدريب يعتمد على فهم اللغة واإلستجابة لها. 

3
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 من خالل جتربتك مع طفلك اكتبي من هم األش���خاص أو ما هي األش���ياء التي يبدي تخوفاً 
منها ؟ ثم ناقشي مع األم الدليل...

س���جلي أم���ورا ميكن���ك تعلي���م طفل���ك ح���دود املس���موح ب���ه واملمن���وع، ث���م ناقش���ي م���ع األم 
الدليل...

تفضيل إستعمال إحدى اليدين 
قد تالحظن أن طفلك يفضل إستعمال إحدى يديه أكثر من األخرى. 

ما رأيك  فيما إذا إستعمل طفلك يده اليسرى وفضلها على يده اليمنى؟

يس���تمر النم���و والتط���ور وقد  يب���دي طفلك  اخلوف من أش���ياء حقيقية مثل الغرباء، أو يخاف من أش���ياء غير 
موجودة مثل الوحوش. س���اعدي طفلك وتعاملي مع مخاوفه بجدية وتقبليه وال تنتقدي س���لوكه واجعليه 

يدرك ويستوعب هذه املخاوف، انك بالتأكيد تساعديه بهذا لكي يصبح شجاعًا بالفعل. 

ميكن���ك تدري���ب الطفل عل���ى الس���لوك الصواب، 
فإن غس���ل يدي الطفل قبل وجبة  الطعام، وغسل 
يدي���ه وفمه، وأحيان���ا وجهه بعد إطعام���ه حتى لو 
لم يتس���خ، يس���اعده على  إكتساب عادات سليمة 

واتباعها في املستقبل.

راقبي أي من اليدين يس���تخدمها طفلك أكثر من األخرى،  س���جلي مالحظاتك ثم ناقشي مع 
األم الدليل...

3
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اللقاء الرابع
اكتساب عادات سليمة
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 تميز السلوك الصواب 
بإس���تطاعته التمييز بن اخلطأ والصواب، وإن مكافأة طفلك على الس���لوك احلس���ن، يعتبر مس���اعدة له على 
التميي���ز م���ا ب���ن الصواب واخلطأ، إضافة الى تاكيد الس���لوك الصواب لديه. وال تنس���ي أن طفلك يتعلم من 
خ���الل تقلي���دك ومحاكاتك. ولو وضعت قاعدة معينة مثل أال تس���محي لطفلك باخل���روج من البيت للعب 
في احلارة إال معك أو مع والده أو أقاربه البالغن، متس���كي بها وال تتيحي له أبدًا أن يكس���رها. س���رعان  ما 

سيعرف أن هذا غير مسموح. 
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ه���ل أصب���ح طفل���ك يبح���ث ع���ن االش���ياء املخفي���ة؟ س���جلي مالحظاتك ثم ناقش���ي م���ع األم 
الدليل...

الغناء مع الطفل
غن���ي وهلل���ي م���ع طفل���ك اغان���ي 

شعبية كما تفعل األم  مثال: 

أنا عدنان الفرحان... 
وأنا غسان الزعالن...
وأنا نعمان النعسان...
وأنا سفيان اجلوعان...

وأنا باكل ومش شبعان...

تذكري أنه في الفترة العمرية بن  18 و24 ش���هرًا، س���يظهر طفلك أنه أصبح قادرا على التفكير في أش���ياء 
غير حاضرة أو غير موجودة أمامه، وعندما تخبئن شيئًا ما بعد أن يكتشف أنه ليس في املكان الذي توقعه، 

سيستمر في البحث عنه. وهذا نتاج منو ذاكرته وخياله.

لعبة فقاعات الصابون محببة لطفلك
إصنعي فقاعات صابون والعبي مع طفلك، علميه مالحقتها وثم فرقعتها.

إن النف���خ البط���يء يعمل فقاعات كبيرة، أما النفخ الس���ريع 
فيعمل فقاعات صغيرة.

املواد املطلوبة لعمل الفقاعات:
1/2 كواب ماء، 2 ملعقة طعام صابون سائل، 1 ملعقة 

كبيرة سكر، ملعقة جليسيرين.
طريقة العمل: اخلطي جميع املكونات معًا حتى يذوب 

السكر ومن ثم يعطى الطفل قشة بالستيكية للنفخ.

لعبة إخفاء الشيء
ه���ذه لعب���ة محبب���ة للطف���ل ومت لعبه���ا مع���ه مس���بقًا. إلعبي م���ع طفلك لعب���ة إخفاء ش���يء ما، قد تك���ون لعبة 
معروف���ة ومحببة لديه مث���ل دب، إن لعبة إخفاء الدب يعرفها طفلك ومختزنة في ذاكرتة وخياله من املرحلة 

السابقة.

مالحظة: إن هذه مسألة حتددها اجلينات والوراثة، و تشير األبحاث إلى أن 5 - 10% من البشر يستخدمون 
الي���د اليس���رى. كم���ا أن  20% من األطفال يس���تعملون اليدين على حد س���واء بس���هولة وبنف���س الدرجة من 

اإلتقان وال يفضلون واحدة على األخرى.

ت���زداد  املالحظ���ة ل���دى الطفل في عم���ر ال� 19 ش���هرا، ويصبح قادرا عل���ى مالحظة وإدراك أي���ة إضافات أو 
تغيرات حتدث على األشياء.

إلعبي مع طفلك ألعابا تس���اعد ه في تنمية  مهارة املالحظة؟ س���جلي مالحظاتك ثم ناقشي 
مع األم الدليل...
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سجلي بعض اجلمل التي يحكيها طفلك، ثم ناقشي مع األم الدليل...

سجلي بعض االمور التي تسمحني بها لطفلك اإلعتماد على نفسه، ثم ناقشي مع األم الدليل...

مبا أن إحس���اس الطفل بنفس���ه وذاته كشخص مس���تقل ومميز يكبر وينمو  بوضوح في سن ال� 24 شهرًا،  فإنه 
يبادر الى التواصل مع اآلخرين باس���تخدام اللغة احملكية، وميكنه أن يرّكب جملة من كلمتن أو ثالث وهو 
يتحدث معك، سواء يتكلم عن نفسه –أو عن  ما يحبه أو يكرهه، وعما  يفعله، رمبا تفهمن معظم ما يقول 

تقريبًا.

يعبرالرس���م التوضيح���ي ف���ي هذا 
للطف���ل  اإلحت���رام  ع���ن  املوق���ف 
ويشجعه على اإلس���تقاللية أليَس 

كذلك؟ 

سجلي موقفني استخدمت فيهما عبارات مقبولة بعيداً عن النهي واألمر لطفلك، ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

اللقاء الخامس
السعي إىل االستقاللية

م����ن أج����ل توفي����ر التفاع����ل اإلجتماع����ي للطفل الذي ينش����د اإلس����تقاللية في ه����ذا اجليل، ومن أج����ل تخفيف 
الصراع����ات، إحترم����ي حاجات����ه ورغبات����ه وعاملي����ه  بإحترام. جربي أس����لوب احل����وار معه بدال من أس����لوب 
األوام����ر. مث����ال: ميكن����ك القول له »يال نرت����ب قطع الليجو ثم تذه����ب الحقًا« بدال من إس����تخدام »ال ميكنك 

الذهاب اآلن«. إستبدلي عبارات النهي واألمر بعبارات مضمونها  أكثر قبوال وتعاونا معه.

التفاع���ل اإلجتماع���ي: » إن مجموع���ات 
األمه���ات واألطف���ال الدارج���ن واللع���ب 
في من���ازل األصدقاء يتي���ح لطفلك اللعب 
إلى جانب أقران���ه، لكن ال تتوقعي منه أن 
يلعب مع األطفال من نفس س���ّنه أو يعطي 

أحدًا ألعابه«.  
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كم���ا أن مس���اهمة الطف���ل ف���ي إع���داد مائ���دة الطعام والس���ماح لُه باجلل���وس على املائ���دة يك���ون تدريب على 
اإلستقاللية، يستطيع الطفل حتضير وجبة الطعام مع ُأمه، مثل نقل الصحون الى املائدة بخاصة األشياء اجلافة 
غير الس���ائلة وغير الس���اخنة. ويجب أن نتركه يحمل األش���ياء وحده بحرية ليش���عر بالثقة الذاتية على حتمل 
املس���ؤولية. مع التش���جيع والتعزيز على أفعاله وس���لوكه.من ناحية ُأخرى يكون التدريب على اإلستقاللية 

بتعويد الطفل على إختيار ما يحب من األطعمة. وعدم إجباره على أكل نوع معن من الطعام.

لنتذكر أن معرفتنا بخصائص مرحلة النمو التي  
مير بها  الطفل، تساعدنا على فهمه، وعند قوله 
“أل،أل،بديش” يجب عدم الرد عليه بعصبية، 
أو الش���عور بالغضب من���ه  ونعتبره يتحدى، إنه 
يبن���ي اس���تقالليته، ودورن���ا هو إتاح���ة الفرص 
لتمكين���ه من ذلك، مع األخذ باحلس���بان وضع 

احلدود التي تضمن سالمته.

فرض القوانني
إن قدرة الطفل على املش���ي والتنقل بش���كل 
مس���تقل، يبع���ث ف���ي نفس���ه  الف���رح، ألن���ه 
يس���تطيع الوصول ال���ى األش���ياء، ويحاول 
اخلزائ���ن،  أب���واب  فت���ح  وتك���رارا  م���رارا 
وس���حب الشراش���ف وأغطي���ة الطاوالت، 
أو أصي���ص الزراعة، إنه ال يدرك التوقعات 
احملتملة من جراء وقوعها أو ملس���ها، إنه لن 
يش���عر باليأس ولكنها الفترة املالئمة لفرض 

القوانن وتعويده عليها.

ليس���ت املش���كلة في الطفلة التي حتب أن تفتح اخلزائن، ولكن املش���كلة األكبر في وضع الكلور في زجاجة 
العصي���ر الفارغة... حيث يحس���ب بع���ض األطفال أن الزجاجة مليئة بالعصير. ما  يس���بب أضرارًا صحية 

لهم اذا ما أقدموا على شرب بعض اجلرعات.
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القوانني التي تتحكم باألشياء
الرب���ط م���ا بن البيئ���ة الغنية باملواد واأللع���اب التي حتفز الطفل وتس���مح له بالتجريب واإلكتش���اف، وهو في 
منتهى األهمية، فحياة طفلك حافلة مبجموعة من التجارب. إنها أساليب األطفال في التعلم، ومن خالل 

التجارب الصحيحة واخلاطئة يتوصل الى إكتشافات جديدة والى القوانن التي حتكم األشياء.

مثال: إذا قذف الطفل كأس ماء، فإنه يعرف بأن املاء سوف ينسكب منه. 

إس���تعيني باجل���دول ملتابع���ة منو ونض���وج طفلك من خالل كتابة م���ا يقوم به »هل حدث ذل���ك ألول مرة أم ان 
الطفل يقوم بتكرار الفعل«. 

ردود أفعال احمليطني بالطفل أول مرة/ وعند 
تكرار هذه احلركات

سلوك يكرره الطفل سلوك يقوم به الطفل ألول مرة

إن منو وتطور اخلي���ال والذاكرة في العام 
الثاني من عمر الطفل ميكنه من الترتيب 
حس���ب الفئات وذلك بوضع األغراض 

في أماكنها.  

أُتركيه يرس���م بش���كل حر راقبي طفلك أثناء قيامه بالرس���م، س���جلي مالحظاتك ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

الرسم الحر
إن من���و وتط���ور اخلي���ال والذاكرة ف���ي العام الثاني م���ن عمر الطفل، ميكنه من رس���م صور تتش���كل  في خياله 

وذهنه.
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م���اذا ميك���ن لطفل���ك أن يتعلّم أثن���اء تناوله وجب���ة طعام مع اإلخ���وة واألب واألم، س���جلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...

حتدث���ي م���ع طفل���ك وش���جعيه على 
اإلكتشاف والتعلم .

تعل���م املفاهي���م: إن الطف���ل بحاج���ة الى 
ال���ى  إضاف���ة  التعل���م،  ل���ه  تتي���ح  ف���رص 
األلع���اب  وم���ن  والتش���جيع.  اإلهتم���ام 
املناس���بة له )ألعاب التركيب مثل الليجو 
أو املكعب���ات امللون���ة( م���ا يتي���ح ل���ه املتعة 
والتعل���م، وه���و يتعلم من خ���الل جتاربه  
ويعرف صفات األشياء، ويعرف اللون 

والشكل واحلجم. 

ه���ل ميكن���ك تس���جيل مواق���ف يومية لطفل���ك، حينما ق���ارن ومي���ز التش���ابه واإلختالف بني 
األشياء؟ ناقشي مع األم الدليل...

املقارنة بني األشياء
 يعرف التشابه واإلختالف ما بن األشياء.

يتعلم طفلك من خرباته املباشرة 

م���اذا ميك���ن  لطفلك أن يتعلم من خالل مس���اعدتك له أثن���اء مراقبته للحي���وان في القفص؟ 
سجلي مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...
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تعلق شديد 
قد يش���عر طفلك بعدم اإلستقرار 
أي  أو  أن���ت  مغادرت���ك  ل���دى 
ش���خص بال���غ مهم بالنس���بة اليه، 
ك���ون حض���ورك يوفر له الش���عور 
باألمان. أعلميه أنك س���تغادرين 
وس���وف تعودين، ما يسهل عليه  

املوقف،  قبليه واذهبي بسرعة.

ال تنس���ي أن متتدحيه وتش���جعيه، ألن ذلك يعزز ثقته بنفسه وبقدراته. كما أن هذه األلعاب تساعد في تنمية 
مهارات  التنسيق العضلي – العصبي لدى الطفل.

س���جلي موقفاً قمت خالله باس���تخدام السؤال املفتوح لإلجابة عن سؤال طفلك، ثم ناقشي 
مع األم الدليل...

العاب الجر 
من األلعاب احملببة للطفل هي ألعاب اجلر، حيث تس���اعد في تنمية خياله والوعي باملكان واملس���احة:»التي 

يتحرك فيها«.
شاركيه في صنع لعبة »من مواد بالية«، ليقوم بجرها. 

يكثر من السؤال
يس���أل الطفل عادًة »ملاذا« ألس���باب عديدة. أحيانًا  لالستفس���ار فهو يريد إجابة ما  واحلصول على ش���رح، 
وأحيان���ا ال يع���رف كلمات أخرى ليش���بع فضوله فيلجأ الى الس���ؤال. إحدى طرق اإلجابة عن س���ؤاله، هي 

اإلجابة بسؤال مفتوح »ملاذا تظن أنت أن القطة هربت؟«. قد تصلن إلى اجلواب الذي يبحث عنه. 

اللعب بالكرة
إلعبي مع طفلك بالكرة أو طابة خفيفة.

إرمي الكرة باجتاهه واطلبي منه أن يعيدها لك بيده والحظي هل سيعيدها أم ال؟ سجلي 
مالحظاتك ثم ناقشي مع األم الدليل...
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سجلي كلمات جديدة يستخدمها طفلك، ثم ناقشي مع األم الدليل...

سجلي بعض اجلمل التي يلفظها أو ينطقها طفلك ثم ناقشي مع األم الدليل...

لذا فإن ما تنطقينه أمام طفلك مهم جدًا، وأن الكلمات التي تتلفظن بها يلتقطها طفلك ويحاول إستخدامها 
بخاصة الكلمات اجلديدة.

قد يستخدم جملة من كلمتن مثل »إحمليني أنا«. وفي سن العامن رمبا يستطيع إستخدام جمل مكونة من 
ثالث كلمات ويبدأ في التحدث عن نفسه معبرًا عن رأيه ومشاعره، ماذا يحب، أو ماذا يكره. 

إن مفردات اللغة في تزايد من حيث العدد واإلس���تعمال والفهم، ويكون معظمها عبارة عن أس���ماء وليس 
أفعال. وقد أش���ارت الدراس���ات أن ما بن الشهر الثامن عشر والشهر العشرين، يتعلم األطفال مبعدل عشر 

كلمات أو أكثر يوميًا. فيما يتعلم بعض األطفال كلمات جديدة كل تسعن دقيقة.

اللقاء السادس
اكتساب سريع للغة

س���جلي بع���ض الكلم���ات التي يقولها طفلك ويس���تخدم فيها اس���مه للتعبير عن نفس���ه،  ثم 
ناقشي مع األم الدليل...

طفلك يحب اللعب باملعاجني 
إصنع���ي لطفل���ك مبش���اركتك ملتين���ة بيتي���ة »معجون���ة« من امل���واد املوجدة ف���ي مطبخ���ك وآمنة للطف���ل “غير 

خطرة”.

املقادير 
3 كاس���ات طحن - ربع كاس���ة زيت قلي - كاس���ة ملح - كاس���ة ونصف ماء -صبغة طعام على سبيل املثال 

الكركم أو االصباغ التي توضع على املخلالت أو أية صبغة للطعام .

الطريقة 

م���ن الصع���ب على الطفل إس���تخدام الضمائر كأن يقول »هو يرمي« . إنه  يعبر عن نفس���ه  باس���تخدام إس���مه 
فيقول »معتز يرمي« بدال من قول »أنا أرمي«.
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اخلطي الطحن وامللح معًا، ثم أضيفي اليهما املاء واعجني اخلليط باليد، ثم اضيفي الزيت مع االس���تمرار 
باخلل���ط والعج���ن حت���ى تصبح العجينة متماس���كة. وبع���د ذلك اذيبي الل���ون في املاء قبل اضافته واس���تمري 
بالعجن حتى تصبح العجينة لينة. قطعي العجينة الى قطع وقدمي قطعة باحلجم املناسب لطفلك ليلعب بها. 

احفظي ما تبقى في كيس نايلون، وفي كل مّرة ترغبن تقدمي امللتينة لطفلك اضيفي رشة ماء لتليينها. 
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إن طفل���ك يلع���ب ويقلّد الكبار راقبي من يقلّد طفلك وس���جلي مالحظاتك ثم ناقش���ي مع األم 
الدليل...

إلعب���ي مع طفل���ك بامللتينة  أو “املعجونة” وحتدثي معه وراقبيه وس���جلي مالحظاتك ثم  
ناقشي مع األم الدليل...

ملس���اعدة  طفلك في تنمية التحكم في املهارات احلركية واخليال، وفري مواد بالية مصنوعة من اخلش���ب 
أو البالس���تيك مث���ل »أغطي���ة قنان���ي أو مرطبان���ات مختلفة احلج���م« أو أية مواد أخرى م���ن مطبخك مثل 
قوالب الكعك أو املعمول املصنوعة من البالس���تيك أو مرق خش���بي »ش���وبك« صغيرة كمواد مس���اعدة 

لتنمية اللعب لديه.

إدراك الفوارق بني الجنسني
أصب���ح الطف���ل ف���ي عمر الس���نتن م���دركًا أكث���ر للفوارق م���ا بن اجلنس���ن. حيث تب���دأ طفلتك ف���ي تقليد 
س���لوكياتك، بينما يقلد طفلك س���لوكيات والده. وقد ال يقلد طفلك أو طفلتك دائما نفس جنسه وهذا 

أمر طبيعي.

يساعد  اللعب بامللتينة على تنمية التحكم في املهارات احلركية واخليال لدى الطفل.

3
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النمو والتطور الذهني املعرفي
النمو والتطور اللغوي

النمو والتطور االنفعالي العاطفي
النمو والتطور االجتماعي

النمو والتطور احلركي

في الشهر الثامن عشر 

في الشهر التاسع عشر 

في الشهر العشرين 

منو وتطور طفلك وفق مجاالت النمو والتطور ) الذهني املعرفي، اللغوي، االنفعالي العاطفي، االجتماعي، 
راقبي 

سجلي مهارات وقدرات اتقنها من الشهر الثامن عشر حتى الشهر الرابع والعشرين.
حلركي(  و
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حتليل ملادة النمو من جيل 18- 24 شهرا حسب التوجه الشمولي
خصائص النمو وسلوك الطفل مجاالت النمو والتطور 

- يتمتع الطفل مبيل طبيعي للترتيب وإعادة األشياء إلى مواقعها النمو والتطور الذهني املعرفي 
الصحيحة، ويعتبر ذلك تعبيرًا عن العمليات الذهنية »العقلية« 

املتطورة لديه. 
هل  يقوم طفلك  بترتيب األشياء ؟ 

 - ُأطلبي من طفلك إعادة املشط إلى مكانه بعد إستعماله. ما يساعده 
في تنمية مهارات مثل مهارة اإلصغاء، وفهم ما تقصدين، واإلستجابة 

لطلبك والترتيب. 
- التجارب الصحيحة واخلاطئة، تساعد طفلك الصغير في التعلم. 
وعن طريق جتاربه يتوصل الى إكتشافات جديدة والى القوانن التي 

تتحكم في األشياء. ما رأيك؟

يبدأ الطفل بفهم الكمية أكانت كمية قليلة أوكمية كبيرة تدريجيا.   

- يبدأ طفلك بتعلم أن هناك صفات لألشياء، لها لون وشكل 
وحجم، يتعلم هذه املفاهيم بواسطة خبراته املباشرة واحتكاكه مع 

األشياء. وكلما كان محيطه غنيا تصبح جتاربه ونتائجها أغنى. 
ُأذكري بعضا من هذه القدرات التي منت لدى طفلك؟ 

- عندما يرى طفلك عصفورًا، ويؤشر إليه، وتقولن له هذا عصفور، 
سيؤشر في اليوم الثاني على الغراب أو احلمامة ويقول لك، عصفور. 

هل يفعل طفلك ذلك ؟ 

- يهتم الطفل بالكمية، مثل “كثيرا وقليال”، ولكن قدرة التمييز 
تنمو لديه، ُأذكري بعضا من  األلعاب التي تساعد في تنمية هذه 

القدرات  لدى طفلك؟  

اللقاء السابع
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في الشهر الواحد 
والعشرين 

في الشهر الثاني 
والعشرين 

ث 
في الشهر الثال

والعشرين 

في الشهر الرابع 
والعشرين 
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-  يفهم الطفل اللغة ويستجيب دون احلاجة إلى استخدام االشارة، النمو والتطور اللغوي
وهذه تعتبرعالمة للبدء في تدريب الطفل على استخدام املبولة. ما 

العالقة بن فهمه للغة واالستعداد للتدريب على احلمام؟ 

-  لقد زادت مفردات الطفل اللغوية، وأصبح مييز امللكية )لي ولك 
ولكم(. راقبي طفلك.

- ضعي الكتب والقصص في متناول طفلك، لتغدو جزءأ من 
إهتماماته. 

- إنه قادر على  تركيب جمل قصيرة ليعبرعن األمور احمليطة به  مثل 
قول “راح ألبس” “وين أختي”. 

- أصبح طفلك يقول كلمة ال أريد قصدًا بدال من ال التلقائية. هل 
أصبح طفلك يقول ال قصدا؟ 

 - أصبح طفلك يفهم، أن اللغة هي وسيلة للتواصل مع العالم احمليط 
به ليطلب ما يريد، وليتكلم عما يشعر به أو للتواصل مع اآلخرين. إنه  
حتدثي مع طفلك والحظي هل ينتظر ويصغي إليك حتى تنهي حديثك 

ثم يستجيب لك؟. 

- إن احلديث مع الطفل بلغة صحيحة والغناء له وقراءة القصص 
يسهم في إغناء لغته وإكتسابه مفردات لغوية جديدة. اقرأي قصة له 

مع التركيز على شرح املفردات اللغوية اجلديدة منها. 

- عندما نطلب من الطفل إحضار أغراض أو العاب، من املهم أن 
نذكر اسم الشيء، مثال أحضر الدب البني أو البنطال األحمر فهذا 
يساعد الطفل على التعلم والتمييز بن االشياء وصفاتها، ومن ثم  

تعلم لغة الوصف الحقا عندما يكبر. ما رأيك؟ 

- من املهم  ان نعرف الطفل بنفسه، هل هو ولد أو بنت. كم 
عمره، ما اسم امه؟ ما اسم ابوه؟ واسماء اخوته واخواته. 

من املهم عند تعريف الطفل بأناس آخرين أن نذكر أسماء 
األشخاص. وأن ال نكتفي بقول “هذه بنت، وهذا ولد، أو هذه 

امرأة”. ما يساهم في إثراء قاموس الطفل اللغوي، ويوسع معرفته 
مبحيطه اإلجتماعي، ما رأيك؟ 

- من املهم أن نقول كلمات جديدة أثناء محادثة الطفل. ملاذا؟ 

- أصبح طفلك يقلد األشخاص احمليطن به، ولكن ليس بالضرورة النمو والتطور اإلنفعالي )العاطفي(
أن يقلد جنسه دائما، وهذا طبيعي و جزء من تطوره ومنوه في هذه 

املرحلة. هل تالحظن هذا على طفلك؟ 

- يهتم طفلك بردود أفعالك العاطفية جتاهه وجتاه إجنازاته. الحظي 
شعوره ومالمح وجهه عندما  تشجعينه بعد أن يعيد شيئا مكانه.  

- أم أمين تعرف أن طفلتها حتب إختيار مالبسها وحدها، 
وتقول:“ال تفضلن اليوم لبس البنطلون األحمر، رمبا ألن له 

حزام، طيب على خاطرك...”

هل تعتقدين أن  أم أمين تريد تعزيز املقدرة على اإلختيار لدى طفلتها؟ 

 هل حتترم أم أمين رغبة طفلتها في إختيار املالبس وتقدر ذوقها؟ 

 هل تعرف أم أمين أن ذلك  يجعل طفلتها أكثر سعادة وراحة ؟ 

هل تساعد أم أمين إبنتها على تنمية اإلستقاللية لديها؟ 

هل إحترام رغبة الطفلة يخفف من سلوك الرفض والعناد لديها؟ 

هل يزعج األم أن تختار طفلتها مالبسها؟ 

اطلبي من طفلك بلغة واضحة أن يعيد ترتيب أشياء صغيرة النمو والتطور اإلجتماعي 
إستعملها الى أماكنها، وأعطه إيحاء بأن ذلك ليس واجبا مفروضا 

عليه، وإمنا هو كشراكة في املسؤولية حاليا، فذلك ينمي لديه طابعًا 
أخالقيًا عندما يكبر. هل توافقن هذا؟ 

- “يال يا أوالد األكل جاهز، يال على املطبخ”، هكذا تنادي أم اياد 
وهي مسرورة بعد أن حضرت املائدة مبشاركة إبنها الصغير، ولكنها 

تفاجأت بقولهم:” بس نحضرهالبرنامج، فصاح الصغير: “بدي آكل 
أمام التلفزيون” اال أنها أصّرت على تناول األكل على املائدة، 

 ألنها إذا سمحت لهم ولومرة أن ياكلوا أمام التلفزيون، فإنها ال 
تستطيع أن متنع الصغير من تقليدهم مرة أخرى. ما رأيك في موقف 

أم إياد؟ 
- من املهم إشراك الطفل حسب قدراته لتلبية إحتياجاته مع التركيز 
على الشرح كالميا وفعليا. ما اجمل حديث أم أحمد مع إبنها وهو 

يرتدي مالبسه. “يال ميا دخل يدك لداخل البلوزة، هّيك لبستها، 
بتحب نزرر األزرار مع بعض، يال انت زر وأنا زر... جربي ما 

فعلته أم أحمد. 
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-  يساعد الرسم في تنمية مهارات التحكم في احلركات، النمو والتطور احلركي
واملهارات احلسية لدى طفلك.

- عملتلك اليوم لعبة،عليها زينة، شوف بنطلونها إله 
سحاب، وكمان الها حزام، وقميصها إله زرار، وهذا رباط 

احلذاء”  لم يعط الطفل الفرصة ألمه لتكمل الشرح، فأخذ 
اللعبة ليتعرف عليها لوحده، ويكشف وسائل الفك والربط 
فيها، ثم جاء ألمه يعرفها على الوسائل التي إكتشفها. لقد 

عملت أمه  اللعبة النها تعرف بأنها: 

•تنمي لديه تناسق حركات اليد والعن.. 	

•تنمي عضالته الصغيرة وبخاصة األصابع... 	

•توفر له مجااًل للعب واملتعة... 	

•إشباع حاجته إلى اإلستقاللية... 	

-  يساعد اللعب الطفل مستقباًل في حتويل الصراع الناجت أحيانا عن 
إلباسه وخلعه مالبسه الى مصدر للراحة واملتعة؟ 

-  يكتسب الطفل مهارة املشي بالتدريج، وأن مراقبته بعد أن 
يصبح مستقال في مقدرته على املشي ويتنقل بحرية تصبح 

ضرورة، ملاذا؟ 

املواقف التالية  قد توضح األسباب...

“كانت األم مشغولة في املطبخ، واعتقدت أن طفلتها البالغة 
من العمر سنة ونصف تلعب مع إخوتها، ولكن عندما بحثت 

عنها وجدتها في مركز الشرطة.” ما رأيك؟ 

- “كنت في طريقي الى السوق، فرأيت طفاًل صغيرًا لم 
يتجاوز السنة ونصف  يتناول أعقاب السجائر عن األرض 

ويضعا في فمه”. ما رأيك؟ 

- “ رأيت طفلة ما زالت باحلفاظ، تتناول أكياس الشراب 
الفارغة من النفايات ومتصها...” ما رأيك؟ 

يرافق حب االستطالع لدى الطفل رغبة قوية في السيطرة 
على اجلسم، وتطور بعض القدرات احلركية، يعرف أحجام 

األشياء. جربي أن تعطيه شيئًا كبيرًا وبعد فترة وجيزة أعطه 

شيئًا صغيرًا صفي ردة فعل طفلك؟ هل ميسك األشياء بواسطة النمو والتطور احلركي
اإلبهام والسبابة. 

- راقبي رسومات طفلك. 

- التكرار من األمور البارزة لدى األطفال، وخاصية منائية 
وتلبية حلاجة لديه، ويكرر الطفل احلركة حتى يتمكن منها. 

هل تالحظن أن طفلك يعمد التكرار؟ 

- أعطي طفلك ألعابا مختلفة األحجام مثل الكؤوس متدرجة 
احلجم،  هل حاول إدخال الكؤوس في بعضها البعض؟ وهل 

أزال الكؤوس من بعضها البعض؟ إنه مترين وتدريب لقدراته 
احلركية والعقلية. 

- لتنمية املهارات احلركية لطفلك شاركيه في عمل عقد 
أوقالدة من املعكرونة العريضة بعد القيام بتلوينها بألوان 

مختلفة ومن ثم لضمها في خيط.  

- توفير املكعبات من األلعاب املهمة لتطور الطفل، فمن 
خالل قيامه بالبناء والهدم، يتعلم التوازن وميرن عضالت 

اليدين. 
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طريقة صنع الطابة
املواد

	 قماش أو لباد 
	 مادة للحشو »اكريالن« 

طريقة التحضير 
 نرسم االشكال على ورقة كما هو موضح في الرسم، 
ث���م نق���ص 6 قطع قم���اش متس���اوية »كما ه���و مبن في 
الرس���م« وم���ن ثم نوص���ل القطع���ة الواح���دة باألخرى 
حت���ى نحصل عل���ى الطابة، نترك فتحة صغيرة حلش���و 

الطابة، ونقلب الطابة، ونحشوها باألكريالن. 

مالحظات 
	 ميك���ن حتضي���ر طابة أكب���ر أو أصغر وذل���ك بتكبير أو 
تصغي���ر الورقة ) يجب أن يكون طول القطعة الواحدة 

ثالثة أضعاف عرضها(. 
	 ميكن صنع كرات بألوان مختلفة، ومن احملبذ صنع 
الطابة بل���ون واحد، وذلك ألن الطابة متعددة األلوان 
عندما تتدحرج يتغير لونها األصلي، ما يشوش تركيز  
الطف���ل ف���ال يرى الصل���ة بن الطاب���ة التي بي���ده والطابة 
الت���ي تتدح���رج أمام���ه. و ه���ذا األم���ر مه���م للتع���رف 
على»الس���بب والنتيجة«،  لذا فمن املفضل تقدمي كرة 

ذات لون واحد في البداية.  

تخييط

يتم اخاطتها معاً

قص
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