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تأثير اللعب والحماية خالل نمو الطفل
سوف تتناول هذه الوحدة التعليمية الموجزة أهمية إقامة عالقات مرحة بين الطفل ووالديه مع القيام كذلك بتأهيل الوالدين بالمفاهيم األساسية المخصصة لحماية
صحة أطفالهم الصغار وسالمتهم.

أهداف التعلم
.1
.2
.3
.4

مناقشة أهمية اللعب في تطور الطفل
إدخال اللعب في العالقات اليومية مع األطفال
مناقشة كيفية إبقاء األطفال بمأمن من المخاطر واألخطار الشائعة
تقديم النصح حول كيفية التصرف في حالة المخاطر المتمثلة في االختناق والنزيف ورد الفعل التحسسي

الدور الذي يلعبه اللعب واألمان في تطور الطفل
ً
فضال عن المهارات االجتماعية
من المثبت أن للعب تأثيرًا إيجابيًا على تطور الطفل .يساعد اللعب على تطور مهارات الطفل العقلية والكالمية والحركية
(بابادوبولوس والي  .)2004يمكن إدراج اللعب تقريبًا في جميع المواقف اليومية التي يتفاعل فيها الطفل مع البالغين حيث يتمكن األطفال كذلك من تعلم العديد
من المهارات .ويُذكر أن استخدام اللعب كطريقة للتعلم ضروريًا لألطفال لحين الوصول لسن السابعة على األقل .إال إنه من الضروري أن يمارس األطفال
أنشطة اللعب في بيئة آمنة ،ويكون الوالدين ومقدمي الرعاية مسؤولين عن ضمان صحة وسالمة األطفال.
وعادةً
المالئمة
قد

المحيطة
فمن
مرحة
حدوث

ما تنطوي الظروف القاسية والفريدة ألسر الالجئين على نقص الموارد والبيئات
لتسهيل لعب األطفال .فاأللعاب وأدوات األعمال الفنية والحرف ليست باألشياء التي
يأخذها الالجئون معهم عادةً أثناء فراراهم من بلدانهم .وعلى نحو مماثل ،فإن
المخيمات والمالجئ ال تكون مجهزة عادةً بمالعب أو أماكن اللعب اآلمنة
والمخصصة .فعلى عكس ذلك ،غالبًا ما تكون أماكن إيواء الالجئين والمناطق
بها ذات مستويات نظافة متدنية ومليئة بالعديد من التحديات والمخاطر البيئية .لذا،
الهام تزويد الوالدين في األسر الالجئة ومقدمي الرعاية بالمهارات إلقامة عالقات
مع األطفال في مرحلة ما قبل االلتحاق بالمدرسة وكذلك بالمهارات الالزمة لمنع
المخاطر الصحية والتدخل على النحو المناسب في تلك الحاالت.

النقاط األساسية
اللعب واألنشطة اليومية
توجد أنواع مختلفة لطرق اللعب والتي تعتمد على شخصية الطفل وفئته العمرية .فما بين عمر الثانية والثالثة ،يستمتع األطفال باللعب الحسي الحركي ،والذي
يساعدهم على اكتشاف األشياء واكتشاف جسمهم وكيفية حدوث التفاعل بين االثنين .مع نموهم ،يستمتع األطفال بصورة تدريجية بألعاب التظاهر واأللعاب
االجتماعية :يحبون المشاركة في األلعاب الخيالية لوحدهم أو من خالل التفاعل مع أقرانهم( .بابادوبولوس والي .)2004
باإلضافة إلى احتياجات األطفال الخاصة باللعب ،فمن الضروري إدخال جانب التسلية والمرح في األنشطة اليومية .وال يعود تحويل المواقف اليومية إلى
تفاعالت مرحة بالنفع على التطور المعرفي لدى الطفل فحسب بل يعمل كذلك على تطوير عالقة الطفل بوالديه والرفاه ويوجد العديد من األمثلة العملية على
خلق أنشطة مرحة "من ال شيء" وهي تعتمد جميعها على مبدأ أن أنفسنا وأجسادنا والبيئة المحيطة بنا ممتلئة بالفعل بالموارد .ويعد اإلبداع الفطري لدى

األطفال هو مصدر إضافي لدعم الوالدين .نقدم لكم هنا مثالين ،ويمكنك العثور على المزيد من األفكار واألنشطة على Vroom
( )https://www.vroom.org/على سبيل المثال ،والذي هو عبارة عن مجموعة من األدوات والموارد المستندة على األدلة (متوفرة في صورة
موقع إلكتروني أو تطبيق أو عبر الرسائل النصية) والتي يجري اختبارها واستخدامها بصورة
متزايدة بين السكان بال مأوى.
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المثال  . 1غسل األطباق .اجعل طفلك يشارك في هذا العمل المنزلي .عندما يكونون بعمر الثانية يمكنك إعطائهم أدوات مائدة بالستيكية للعب بها ،أو ليقوموا
بالتعليق على ألوانها ،أو الشعور ببرودة أو دفء المياه ،أو اللعب باإلسفنجة والفقاقيع ،ربما في منطقة مخصصة لذلك بجوارك .عندما يصبحون أكبر ً
قليال،
يمكن أن يبدؤوا في استخدام اإلسفنجة لدعك الصحون وشطفها كذلك .يمكنك التعليق بصورة أكبر على المواد المصنوعة منها أدوات المائدة واألطباق وقاطعات
التفريز ،وتوضيح خطورة السكاكين على سبيل المثال .عندما يصبحون بعمر خمس أو ست سنوات ،فيمكنهم محاولة غسل الصحون بأنفسهم تحت إشرافك.
يمكنك البدء في التعليق على التفاعل الكيميائي بين الصابون والمياه ،وما الذي يتسبب في دفء المياه (إذا كان متاحًا) ،وإلى أي مدى تعد المياه مهمة للبيئة.
المثال  . 2خالل االنتظار في الطابور .سواء كنت بانتظار استالم مخزون الغذاء أو إمدادات المالبس أو في انتظار وصول الحافلة أو في عيادة الطبيب أو في
انتظار استالم بعض المستندات ،فبإمكانك تحويل فترة االنتظار إلى نشاط ممتع مع طفلك .عندما يكون طفلك بعمر الثانية أو الثالثة فحسب ،فبإمكانك اللعب
بالبحث عن األلوان واألغراض المحيطة بكم وتسميتها والعثور على المتناقضات .يمكنك كذلك اللعب بتأليف أغا ٍن جديدة تقتبسها مما تراه حولك وتستخدم فيها
ألحانًا معروفة .يمكنك أيضًا تأليف قصصًا خيالية حول أشخاص آخرين منتظرين في الطابور ،أو ممارسة لعبة "خبطة وتكرار" (اصنع إيقاعًا من خالل
التصفيق بيديك أو خبط األرض بقدميك ،واطلب من طفلك أن يكرر من بعدك) .عندما يصبح طفلك أكبر سنًا ،يمكنك ممارسة نفس األنشطة ولكن اجعلها أكثر
وأغان أكثر صعوبة.
صعوبةً ،كأن تحول اللعبة إلى سباق بينكما أو بإدخال أرقام وقصص
ٍ
تقييم الخطر :الخطر والمخاطر الشائعة
يجب أن يكون اآلباء قادرين على إجراء تقييمات مخاطر لألماكن التي يلعب بها األطفال ،وأن يجعلوا تلك األماكن آمنة قدر اإلمكان .يجب كذلك تقديم تعليمات
إلى األطفال األكبر سنًا حول المخاطر .فيما يلي بعض األخطار والمخاطر الشائعة التي يجب تفقدها ومنعها:
-

المرتفعات .تشكل المرتفعات كالجدران واألسطح والساللم خطورة قصوى على األطفال ،ألن سقوطهم من عليها قد يؤدي إلى حدوث كسر في أحد
األطراف أو حتى في العمود الفقري أو قد يصدمون رؤوسهم ويتعرضون لحدوث إصابة بالرأس ونزيف دماغي.
األجسام الحادة .دائ ًما ما ستجد األجسام الحادة كالسكاكين واألحجار الحادة
والنظارة والمسامير والمعادن الصدئة في البيئة من حولك أو ملقاة على األرضية.
ويمكن أن تتسبب األجسام الحادة في حدوث جروح خطيرة تؤدي إلى النزيف
وحدوث عدوى وانتقال أمراض خطيرة كالكزاز واإليدز .تكون األجسام الصغيرة
ذات خطورة كبيرة على األطفال دون الثالثة ألنها يمكن ابتالعها وحدوث اختناق.
 الحيوانات والسموم األخرى .قد تعتبر الكالب المشردة والحشرات والعناكبً
فضال عن منتجات التنظيف أو المواد الكيميائية األخرى ذات خطورة.
والنباتات
ويمكن أن تكون عضات الكالب والعناكب قاتلة ،وقد تكون النباتات وفطر عيش
الغراب سا ًما .ويجب توعية األطفال باالبتعاد عن الحيوانات والنباتات بدون
إشراف شخص بالغ .أزل جميع المواد الكيميائية التي قد يبتلعها األطفال .اطلب من
أطفالك عدم قبول طعام جديد من الغرباء ،فقد يصابون برد فعل تحسسي يهدد
حياتهم.

إذا كنت
طلب
فعله إذا

تعتقد أن طفل في خطر ،فأول ما عليك القيام به هو أن تستنجد بأحد أو ترسل في
المساعدة .ال تترك الطفل أبدًا .فيما يلي بعض التوصيات المحددة بشأن ما يجب
تعرض الطفل لـ:
االختناق .في حالة األطفال الصغيرة ،اجلس وضع
طفلك على فخذيك بحيث يكون وجهه نحو األسفل ،مع
اسناد رأسه بيدك .بأسفل يد واحدة قم بالربت على ظهر
الطفل بقوة لما يصل لـ  5مرات في منتصفه بين لوحي
الكتف .عوضًا عن ذلك ،ضع الطفل على طول فخذيك
بحيث يكون وجهه ألعلى .اعثر على عظم الصدر
وضع إصبعين في المنتصف .قم بعمل  5دفعات
(ضغطات) قوية على الصدر ،بحيث تضغط الصدر
بمقدار الثلث تقريبًا .في حالة األطفال األكبر سنًا ،قم
بالوقوف أو الركوع خلف طفلك .ضع ذراعيك أسفل
ذراعي الطفل وحول أعلى البطن .أحكم قبضتك
وضعها بين السرة والضلوع .أمسك هذه اليد باليد
األخرى واسحبهم بسرعة للداخل وألعلى .كرر األمر

-

إلى  5مرات .احرص على عدم الضغط أسفل القفص الصدري ،فقد يُلحق هذا ضررًا بالمصاب.
للمزيد من المعلومات ،يمكنك الرجوع إلى:
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https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/helping-choking-baby/
-

النزيف .إذا لم يتوقف جرح طفلك عن النزيف من تلقاء نفسه ،فعليك بالتصرف سريعًا لمنع فقدان المزيد من الدماء ولمنع حدوث صدمة .وتشتمل عالمات
الصدمة على البشرة الشاحبة وانخفاض في درجة الحرارة والتعرق والتنفس السريع وفقدان الوعي .إذا أظهر الطفل أي عالمة على حدوث صدمة ،فيجب
طلب الطوارئ بأسرع وقت ممكن .ارفع الجرح بحيث يكون فوق القلب .سيقلل ذلك من كمية الدماء المتدفقة إلى المنطقة المصابة .تأكد من نظافة يديك أو
ارت ِد قفازات معدة لالستخد ام لمرة واحدة ،عند عالج جرح طفلك .إذا انغرزت أحد األغراض في جسم طفلك ،ال تقم بإزالتها .اضغط بشكل مباشر على
الجرح (قم بتغطية الجرح باستخدام قطعة قماش نظيفة ،وقم بالضغط على الجرح مباشرة بكلتا يديك) .استخدم أي قطعة قماش نظيفة (كقميص على سبيل
المثال) وقم بتغطية الجرح .إذا كان الجرح كبيرًا وعميقًا ،فحاول "حشر" قطعة القماش ألسفل عند الجرح .اضغط
باستمرار بكلتا يديك مباشرة أعلى الجرح النازف .اضغط بأقصى ما تستطيع .اضغط باستمرار إليقاف النزيف.
استمر في الضغط لحين يصل المسعفون .للمزيد من المعلومات ،يمكنك الرجوع إلى:

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1043&language=English
-

تعرض للتسمم أو يعاني من رد فعل تحسسي .تشتمل السموم التي يتم ابتلعها على المواد الكيميائية (كالمبيضات) والعقاقير والنباتات والفطريات والثمار
العنبية .إذا كنت تعتقد أن الطفل قد ابتلع مادة سامة ،فهذه هي األشياء الخمسة األساسية التي يجب أن تظهر عليه :الغثيان والتقيؤ (يكون مصحوبًا بدم في
بعض األحيان)؛ وتقلصات في المعدة؛ وإحساس بالحرقة؛ وفقدان جزئي لسرعة االستجابة؛ ونوبات .إذا كان الطفل واعيًا ،فاسأله عن المادة التي ابتلعها
وعن مقدار ما ابتلعه ومتى حدث ذلك .ابحث عن أدلة ،كالنباتات أو الثمار العنبية أو عبوات أو زجاجات فارغة .استمر في فحص تنفسه ونبضه ومستوى
االستجابة .ال تحاول أبدًا اجباره على التقيؤ ،ولكن إذا قام بالتقيؤ بصورة طبيعية ،فضع بعضًا من القيء في كيس أو حاوية وقم بإعطائه إلى سيارة
اإلسعاف .قد يساعدهم ذلك في تحديد السم.
وتتضمن مسببات الحساسية شعر الحيوانات ولسعات الحشرات وعقاقير وأطعمة معينة والسيما الفاكهة والقشريات والمكسرات .إذا كان ذلك ممكنًا ،قم
بجمع أي معلومات عما تسبب في رد الفعل التحسسي (مثل لسعة حشرة أو أطعمة معينة كالفول السوداني) .إذا كان الطفل لديه معرفة بنوع الحساسية
المصاب بها ،فقد يكون معه دواء كالحاقن الذاتي (مثل  ®Epipenأو
 ®JEXTأو ® .)Emeradeهذا هو جهاز حقن معبأ مسبقًا ،يحتوي على
األدرينالين/اإلبينيفرين والذي قد يساعد عند الحقن به في تقليل رد الفعل
التحسسي .تحقق مما إذا كان لديهم أحد تلك األجهزة ،وساعدهم إذا كان لديهم
استخدامها أو قم بذلك بنفسك متبعًا اإلرشادات .ساعدهم على الجلوس في
على
وضعية مريحة ،مع الميل لألمام ً
قليال لتسهيل عملية التنفس .للمزيد من
المعلومات ،يمكنك الرجوع إلى:

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=first-aid-for-poisonings-90-P02815

النشاط
قم
بساطة
شيئًا"...
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بتحويل تقييمك للمخاطر في منطقة اللعب أو المناطق المحيطة بهم بكل
إلى أوقات مرحة للعب والتعلم .يمكنك صياغة اللعبة في جملة مثل "أرى
وابحث عن األشياء الخطرة واذكرها .اع ِط تلميحات للطفل حول الشكل
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. "هل تتحرك؟" وما إلى ذلك،" "هل هي قريبة أم بعيدة؟،" "ما لونها؟: أو قد يسأل األطفال أسئلة مثل.واأللوان واألحرف األولى من االسم لمساعدته

التفكير في مسألة واحدة من هذه األداة ال موجزة للتعلم

التقييم الذاتي
.اذكر ثالثة إجراءات فورية يجب اتخاذها عندما ينزف الطفل
.اذكر ثالثة أسباب ألهمية اللعب في نمو الطفل

.1
.2
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)واستخدامها

ملكية الصور
 بعدسة فالنتينا بتروفا3 الصورة في الصفحة
 خاصة بلجنة اإلنقاذ الدولية4 الصورة في الصفحة
 رويترز/  بعدسة نور كلزي5 الصورة في الصفحة
 بعدسة هادي مزبان7 الصورة في الصفحة
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