


Preface

The Norwegian Afghanistan Committee (NAC) has been working in support of 

the Afghan people for over 40 years. Protecting the rights of children during the 

multiple crises that have affected Afghanistan since the Soviet invasion in 1979 
has been at the heart of our work. 

The UN Convention on the Rights of the Child (1989) clearly states that all 
children have the same rights, no matter who they are, where they live, what 

language they speak, what their religion is, what they think, what they look like, 

if they are a boy or girl, if they have a disability or not, if they are rich or poor, 

and no matter who their parents or families are or what their parents or families 

believe or do. No child should be treated unfairly for any reason. 

These should be the guiding principles of all our development and humanitarian 

work in education, health, food security and natural resource management, 

disaster risk reduction, gender, and governance. 

All of us must do what is best for children. An important part of this is that when 

we, as adults, make decisions, we must think about how our decisions will affect 
children. And governments should ensure that children are protected and looked 

after by their parents and families, or by other people, when this is needed. Both 

the government of Afghanistan, and we as their development partners, should 

make sure that people responsible for looking after children are doing a good job, 

and that the places children are cared for provide a suitable environment.

With this informational and training booklet, we hope to give you both new 

information, and practical advice for your work as facilitators, but also as 

caretakers and parents, helping you to provide the next generations of Afghans 

with the chance of growing up in peace, without fear and among people who love 

and care for them. 

I would like to thank Miriam Skjørten, and the NAC education team for their 
efforts and hard work in developing this booklet, and many warm thanks to you 
as playgroup facilitators for your valuable contribution to our work, and to the 

development of Afghanistan.

Kabul, July 2020 

Terje Magnussønn Watterdal
Country Director
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Foreword

A child is not like a flower which only needs physical care to grow. To develop 
fully, a child needs love, emotional support and understand in parallel with 

physical care. It can be said that child care and development is an artistic 

science. 

Adults should know that although they can guide a child’s learning, they cannot 

control the process; they need to help that child find their own individual way 
towards the future. And so, child care and development should be considered as 

a cooperation between an adult and a child.

In Afghanistan, children are mostly considered as dough which should be 

shaped by parents and other adults. Child care methods are heavily based on 

superstitions, unquestioned traditions and emotional reactions to children’s 

behavior. It is common to use violence against children, a practice that is 

sometimes even referred to as “compassionate violence”, however there is 

nothing compassionate about any forms of violence. 

Raising awareness about child care and development is the key to opening new 

doors for child development. 

NAC’s booklet on child development with emphasis on child development is 

an interesting and informative guide which not only helps facilitators to raise 

awareness and cooperation on child development issues and practices, but also 

to motivate advocacy on child care and development issues. 

I congratulate NAC for this innovative project and hope to cooperate with them 

in developing further innovative education activities based on the contents of this 

booklet!

Dr. Samay Hamed

Senior Advisor to HE the President of Afghanistan and volunteer to NAC
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1. Introduction

1.1. Who is this guide for?

This guide aims at facilitators of playgroups, kindergarten teachers and parents.

This guide includes information that can help promote understanding of:

• the processes of development from very early life 

• how the different areas of development interact with and influence each 
other throughout life. The main areas of development are:

 − physical

 − social

 − emotional

 − cognitive.

      However, the social, cultural and physical environments will influence every 
child’s development (see illustration 1 p. 6).

      We understand development as a process – a lifelong process. We refer 

to this understanding as a holistic approach to and understanding of 

development.

It is also important to know that there are some steps and skills that need to 

be mastered in order to master the next step. The age of achievement is less 

important.

It is also important to know and accept that, for different reasons, some children 
may develop slower and some faster.

Parents and playgroup facilitators must:

• appreciate and respect the children and their opinions, no matter their age, 

abilities, function or cultural background

• understand that development also depends on positive interaction and 

communication that must be adjusted to possibilities and needs (see p. 2)

1.2. Why is it important to know about development 

Every step of development is a preparation for the next step(s). Pushing or even 
forcing children to learn and do things they are not ready for can bring more 

harm than benefits. When children are forced to learn something before they 
are ready for it they will struggle or even fail. This will also influence children’s 
emotional state and self-esteem (see p.13).

It is common that children are ‘pushed’ to walk and learn to read and write 

before they are ready: 

• parents may ‘push’ their child to start walking before she or he is ready. 

The child may walk but may also develop weaknesses in the back and legs 

because she or he for example did not crawl enough, or may not have 

crawled at all

• a facilitator or kindergarten teacher may want to teach all children, even 

the youngest, to learn to read and write long before they are ready 

• Children’s motor skills, eye-hand coordination (see p. 19) and cognitive 
development is not ready. This may often lead to frustration. These children 

may at times also develop reading and writing difficulties in school and/or 
may not enjoy reading.

Knowing and understanding the processes of holistic development will help 

facilitators and kindergarten teachers in their work, for example:

• choosing activities

• understanding why a child (or a group of children) does not like an activity

• knowing what to expect from a child or children

• understanding why a child may have different needs than the other 
children

• helping parents by sharing their knowledge and experience

Illustration 1 (on page 6) presents the interaction of the areas of development. 
The illustration is followed by explanations.

1.3. The importance of interaction and communication 

Interaction:

• mutual attention that two (or more) persons have towards each other, or 

that they have towards the same object, or the same other person(s)

Communication:

• when communicating, we use codes and symbols such as specific 
movements, sounds or words. We share and exchange information, 

feelings, thoughts or opinions

It is always important to adjust communication to children’s language and 

functions and use a variety of communication means including: facial expression, 

sounds, body movement, signs, pointing, pictures, words or Sign language.
(see p. 9).
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2. Development before birth, highlights:

During pregnancy biological and chemical processes are initiated, body parts 

evolve, and the brain structure and functions are developing.

2.1. Movement

The baby starts moving in mother’s womb around the 7th or 8th week. However, 
the mother may not feel the baby’s kicking before the 13th, 16th or 25th week. 

Some babies are less active, some are more active. The movements are governed 
by reflexes. Reflexes are movements that are just happening without planning.
During about the 20th week of pregnancy the baby is making more coordinated 

movements, such as sucking on the thumb or toe and drinking from the water in 

the womb. These activities are good training for the future. 

Motor skills have now started to develop. Every movement the baby makes is 
registered in the brain and is part of the total motor skills development.

    Photo 1: Images of movement in the womb 1

2.2. Hearing

Ability to hear develops in womb between the 15th and 20th week. It starts with 

hearing mother’s heartbeat, the sound of her blood stream, the rumble of her 

intestines and her voice. All these sounds are from within mother’s body. (www.

libero.no)

Soon the baby will hear when people around the mother are making sounds such 
as sneezing and coughing. By approximately the 24th week the baby will also hear 

the voices of other family members and other sounds such as music (www.libero.

no).

All these sounds are memorized to be recognized and used after birth. 

This will be different or will not apply to children born deaf or hard of hearing.

2.3. Vision Figure 2:

At the 26th week the baby can distinguish between light and dark, can open and 

close the eyes and move them from side to side. (www.libero.no)

This will be different or will not apply to children born blind or with low vision.
       

Photo 2: Images of movement in the womb 2

3. After birth

Birth is a traumatic experience for the baby. To initiate the breathing system, 

the baby must take a deep breath of air. This is very painful and the baby starts 

crying. 

The baby is also handled and cleaned which, to begin with, may be unpleasant 

for the baby. Finally, the baby is swaddled which soothes the baby. Swaddling 
was and still is often used with good intention but it does not always benefit the 
baby.

Swaddling

Swaddling has some good and many not so good aspects. 
Swaddling can have a soothing effect when the baby is in a new and challenging 
environment. 

Swaddling is often done because of tradition without realizing that it can have 
negative consequences. When swaddled, babies need less attention. This has 

often assisted mothers when: 

• mothers and fathers are too young and immature

• no proper family planning is done and babies are born too close to each 

other

• there are too many children in the family

• mothers are having too much working load

• father is not engaged with the children and does not participate in 

household matters to relief the mother

Negative effects of swaddling:
• swaddling is often too tight, preventing movement. The baby has moved 

feely in the womb and after birth is suddenly restricted from moving. This is 

frustrating for the baby

• swaddling is used over too long time during the day and over too many 

weeks and months

• the baby moves too little. Muscles must be used to grow, become strong 

and flexible
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• the baby tends to sleep more than is needed and becomes passive

• the baby has fewer opportunities to take initiatives and only has her or his 

voice available to use

• the baby has too little opportunity to discover her or his hands, arms, legs, 

feet, put a hand, fingers and feet in her or his mouth. Being able to do this 
is important for:

 − preparation for feeding

 − ‘investigating’ objects with the mouth and hands, finding out about texture, 
temperature, hard and soft objects

 − developing flexibility and coordination (see p. 16)
• the baby does not have any possibility to turn from lying on the back to 

lying on the stomach and back again. This activity strengthens the back, 

develops rotation of the back, and is a preparation for crawling and 

walking

When swaddling is used, it should:

• not be tight 

• be used only for short periods of time. 

• be gradually stopped by the age of about 2 months 

(www.healthychildren.org)

4. Holistic understanding of development

It is important to realize that individual children of the same age often develop 

differently in some, or all areas of development. This may include differences in 
the time they take before trying a new skill, and also, at times, the order in which 

they develop skills:

• some children develop more quickly, some more slowly

• some children develop in a different way and order than other children
• some children may not be able to develop certain skills

• children with any kind of disability may develop differently depending on 
the barriers caused by their disability and the severity of the disability

• as other children, children with the same disability will often develop 

differently

Lifelong processes of interdependency of areas of development and the 

environment

• all areas of development – physical, social, emotional and cognitive 

function – are interdependent and continuously influence each other
• the environment influences development and plays a role when, for 

example, the baby: 

Illustration 1: Model of development 
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 − interacts with a caregiver through touching, caressing, washing, feeding, 

talking/listening, etc. – all of which provide development in all areas
 − sees and reaches out to interesting objects, grasps, holds, puts items into 

the mouth (toys, spoon, colored cloth), hears sounds, etc. – all of which help 

the child get to know the environment (learning and developing)

Explanation of the model of development

Circle 1 – physical development

Physical development includes:

• growth and maintenance of bones, ligaments, nerves, muscles, hormones, 

internal organs (including blood circulation), brain

• all senses becoming more alert and seeking stimulation: touch, hearing, 

seeing, smelling, tasting, sense of balance and space (vestibular) and the 

sense of movement (Kinesthetic sense) (see p. 3)
• movement and motor skills help to develop healthy muscles. When moving, 

muscles will receive the blood they need

• Plenty of opportunities for movement experiences and variation in 

movement experiences will help in achieving the points above.

• In addition, proper nutrition and being active socially, emotionally and 

cognitively also play important roles for physical development.

After the traumatic experience of being born, the baby is exhausted and falls 

asleep.

However, after some time the baby starts crying. Why? The baby is hungry. When 
we are hungry, it does not feel good; it can even hurt. The baby is uncomfortable 

and has physical needs. These needs trigger a physical reaction: crying.

This crying is the baby’s active reaction to needs of the body. Even if 
unintentional, this can be seen as the baby’s first initiative, asking for help for 

survival!

When mother, father or another caregiver hears the crying, circle 2 is activated.

Circle 2 – social development

Mother, father or another caregiver hears the crying, starts talking to the baby, 

walks to the baby, smiles and picks up the baby, holding and touching her or him. 

The baby experiences social interaction.

While this is happening, the baby hears the steps and the talking. Gradually 

the baby will remember these sounds, associate them with and anticipate that 

something good is going to happen. Now expectation, which is a cognitive 

function, starts developing (circle 4 below). 

Circles 1 and 2 – physical and social development

As result of the baby’s physical needs, she or he achieves social contact through:

• being lifted, held close and touched

• looking at each other: baby and mother, father or another caregiver 

• baby hears the voice of the adult

• baby and mother, father or another caregiver smelling each other

Now the feeding starts! The baby is:

• sucking and swallowing, which involves motor skills and sensory 

stimulation. Sucking and swallowing also serves as preparation for talking
• tasting the milk – sensory stimulation

• feeling touch and pressure (on body and face) – sensory stimulation

• smelling the mother/father/caregiver – sensory stimulation
• seeing mother’s, father’s or caregiver’s face – sensory stimulation

• hearing the sounds of sucking and swallowing – sensory stimulation

• hearing mother’s, father’s or caregiver’s voice and maybe other sounds in 

the surroundings

Movement and senses such as touch, taste, smell, hearing and vision are all 

activated. In addition, social interaction occurs. There is physical (circle 1) and 
social (circle 2) development.

All these experiences stimulate emotions (circle 3) and are gradually registered in 
the memory (circle 4)

Circles 3 and 1 and 2 – emotional, physical and social development

Now the baby is no longer hungry (circle 1, physical). The baby experienced care 
and love (circle 2, social) and therefore feels good and appreciated (circle 3, 
emotional development).

Circle 4 – cognitive development

Experiences presented in circles 1, 2 and 3 become part of the baby’s memory 
– circle 4. The baby also experiences and remembers that when she or he cries, 

someone: 

• will come

• will reach out with an arm or two to touch the baby, and the baby and 

adult will touch each other

• will lift her or him up

Cognitive development includes many processes such as: memory, thinking, 

association, learning, applying new knowledge to different relevant situation. 
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There are many other details the baby will notice and remember. For instance, 

she or he may notice that the mother, father or caregiver differ in their behavior, 
sound differently when they sing, make sounds or speak.
The order of events is also registered in the baby’s memory. She or he remembers 
and starts to anticipate what will happen next time: ‘when I hear footsteps, I will 

be picked up’. We know this because we can see the baby’s facial expressions, 

tension and body movements and hear her or his sounds of excitement.

Circle 5

Circle 5 shows that the four circles – 1, 2, 3 and 4 – overlap in a holistic process 
of development and understanding.

Circle 6 – the environment of the child – social and physical 

environment

The environment includes the physical and social environment.

Social environment:
• the role and attitude of different family members to raising children and 

play. Later also attitudes of facilitator or teacher

• cultural traditions

• laws and regulations

Physical environment:

• nutrition

• safety

• the home environment; opportunities to play indoors and outdoors around 

the house

• playground and opportunities to be in nature

• the way to playgroup or kindergarten

• facilities avail in the playgroup or kindergarten

Many people think that adults are the ones influencing children, forgetting that 
babies and children of all ages also influence adults. For example:

• the straightforward manner of babies and children can be inspiring and 

refreshing, even if not always culturally correct

• children give love and bring joy to adults

• when children ask questions, this may inspire adult to think about things in 

a different or new way or they may be inspired to look for new information

However:
• pregnancy and giving birth have both positive and negative physical, 

social and psychological impacts on both women and men. Pregnancy and 

delivery influence women physically and psychologically for short periods, 
or at times for longer periods

• babies may need feeding in the middle of the night, interrupting mother’s 

and father’s sleep

• when the child is older, the family may have to adjust their schedule and 

activities to meet the needs of the child and at times miss out on social 

activities with their family or friends

• children will ask many questions and ask for explanations of different 
situations again and again. This can at times be a challenge for adults, who 

may often just answer: ‘because I say so’. This is frustrating for the child

• adults must find explanations and words that the child can understand. 
This can be challenging but also rewarding for both adults and children 

socially, emotionally and cognitively. This can improve the self-esteem of 

both children and adults 

Many people underestimate the capacity of babies and young children to 

understand and reason. However, even the youngest children can:
• reflect (think carefully even without words, about what they see and 

experience 

• know intuitively (without first thinking, just knowing and feeling) what they 

want and need – even if they may not be able to express the needs with 

words 

• take initiative, if permitted

• select what and how much they prefer to eat, which toy to play with, or 

which activity to do

We can see this from the changes in their facial expression, muscle tension, 

movements, stillness, or sounds they are making.

Many adults think the sounds and movements young babies make are just 

random sounds and movements. However:
• research showed that when very young babies hear someone talking, they 

often move their arms, legs and body. They move in the same rhythm as 

the speech they hear (Trevarthen, 2017)
• the sounds they are making are preparation for speaking

• the more we talk with babies, the more sounds they make

• when talking with a baby, it is important to make pauses to give the baby a 

chance to react or ‘answer’
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• when an adult imitates the baby’s sound, the baby will soon imitate the 

sounds of the adult

All these activities are the start of communication and language development. 

Remember: it is the child’s right that the adult makes an effort to understand 
and interpret the child’s behavior and intention to communicate.

Circles 7, 8, 9 and 10

These are kind of ‘satellites’. Circles 7, 8, and 9 have direct and indirect influence 
on child development. However, the child usually has very little, if any influence 
on them. These four circles or ‘satellites’ are:

Circle 7 politics and economy, local and global: these include international 

policies and conventions and influence the country and thereby the individual 
family and the individual person;

Circle 8 local, traditional and global culture: 

• local cultural traditions may be related to: 

 − ways of raising children

 − social habits

 − esthetics

 − religion and activities related to religion

• local traditional and modern stories, poetry, music and sounds that are 

shared in the house, school and community. Traditional local music may 

often be closely related to the sounds and rhythm of local languages

• international traditional and modern stories, poetry, music and sounds 

shared from other countries through radio and television, visiting artists 

and trips to other regions or countries

Circle 9  nature and climate: these are strongly connected and therefore 

presented together. Nature and climate influence:
• how we move – we move differently when, for example, moving in steep 

mountains or on flat land
• what we wear

• how we build our houses

• the natural resources for food, therefore what we eat

• the arts and crafts we produce

Circle 10  Spiritual: The spiritual development is comprehensive and 

personal. It can be related to issues regarding:

• religion, the way we pray, and the way we celebrate holy days and other 

events

• morals, respect for each other, and experiences of life that are difficult to 
express with words

• esthetical experiences and inspiration when surrounded by nature

• esthetical experiences and inspiration by thinking and human creations 

such as poetry and literature, music, creations of form and color, etc. 

5. General special aspects of development 

All experiences are registered, organized in the brain and made available for 

future use.

The brain also converts physical experiences into thoughts and language.

5.1. The importance of touch and skin contact for babies and children 

and personal space

Touch

We often do not pay enough attention to touch. Touch is the baby’s first 
experience with the surrounding, starting in the womb. Touch is essential for 

growth both before and after birth. Experience and research have shown that 
after the baby is born, touch including skin-to-skin touch helps to:

• strengthen the immune system

• lower heart rate

• lower blood pressure

• increase circulation

• reduce pain

• reduce stress, anxiety and fatigue (Martin, C. A., 2019)
 Touch is essential for good development; however, touch needs to be

appropriate and non-sexual.

 It also is essential to take into considerations personal

space!

Personal Space

The personal space is like an invisible bubble around 

every person when she or he is reaching out with arms 

and legs. This space is a personal safety space. If you 

enter this personal space without permission, you are 

invading this child (or adult).

• We must therefore ‘ask permission’ to enter this 

space. This is how we do it:

• before touching, we communicate in a friendly 

way, non-verbal or verbal Illustration 2: personal space
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• we use time so that the child understands that we will touch or pick up the 

child

• we must be sensitive to the child’s signals

This way we can secure that the child does not feel invaded.

Other reasons why touch is essential:

• gives nourishment and stimulates the nervous system

• helps the development of awareness and understanding of our self and our 

body

• helps babies and children (also adults)to learn about the social the physical 

environment:

 − touching mother’s face feels very different from touching father’s face
 − being touched by one person feels different from being touched by 

another person

 − this helps babies and children to differentiate between different persons
 − an apple not only tastes and smells different from a banana but feels 

different when touched with the mouth and hand
• expresses love and appreciation

• leads to bonding and attachment, which is essential for development of:

 − good self-esteem and confidence 
 − ability to establish relations with other persons 

 − ability to understand other persons and develop empathy for other 

persons 

The need for touch differs from person to person
The need for touch may be different from child to child and from adult to adult. 
Because of some strange signals from their nerves, some babies and children 

may not like to be touched or are hypersensitive to touch.

It is important that both mothers and fathers have physical contact with their 

babies and children.

Sometimes when a baby may be over-sensitive to touch, this will slowly decrease 
through touch in situations such as washing and dressing the child. 

Do not tickle! Many adults think that tickling can be a way to get contact with 

a child. When you tickle a very young child, the child will laugh so you think 

the child is having fun. However, the child may not be able to ask you to stop 
and tickling can be over stimulating and therefore very unpleasant and even 

frightening for the child.

5.2 All areas of development will be stimulated through:

• playing – indoors and outdoors, solitary and group play, free play and 

organized play

• engaging in social interaction

• telling about events children experienced

• listening and telling stories, poems, listening to music, looking at pictures 

and picture books and art

• engaging in arts and crafts

• observing what the adults are doing in the house hold, field, market
• engaging in role play

• experiencing nature

6. Physical development: Movement, motor-skills and 

sensory development

As mentioned above, movement (motor skills) and sensory development start to 

develop in mother’s womb. 

However, there is a difference between moving in mother’s womb and moving 
after birth:

• in mother’s womb, the fetal fluid makes movement easier than after birth
• after birth, gravity makes movement more difficult because gravity 

provides resistance to movement

6.1. Highlights of basic motor skills development

Within the process of basic motor skills development, there is a hierarchy (what 

comes first and what comes next). In addition, different skills will influence each 
other.

General progression of motor skills development

Children of the same age may not use the same time when developing skills. 

At times, the order may not be the same. 

To begin with, the whole body moves as one uncontrolled unit, but soon the 

baby starts to move arms, legs and head separately – both involuntarily and 

voluntarily. 

Movement is necessary to maintain healthy muscles, nerves and bones. 

Movement also occurs as an involuntary reaction to stimulation of the senses. 

Gradually movement becomes more voluntary, purposeful, planned, controlled 

and coordinated (the ability to move different parts of the body at the same time 
and in a good way).
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Many of the movements babies and young children are engaged in are also 

a preparation for future more complex movements and coordination of 

movements. For example: sucking, swallowing and later chewing and swallowing 

solid food are preparations for speech development.

Movement is also necessary for the development of:

• finding the center of the body and being able to cross the center when 

crawling, walking, doing activities of daily living, such as brushing teeth, 

etc. 

 − crossing the center back and forth with the eyes is particularly important 

when learning to read and write

• weight bearing – joints, muscles and ligaments must be able to bear the 

weight of the body or of body parts when sitting, standing, moving about 

or carrying something

• balance – not losing balance when changing the position of the body, when 

moving fast or slow, moving on uneven ground, climbing, etc.

• coordination – being able to move different parts of the body at the same 
time in an efficient and easy manner

• posture control – the nervous system and muscles must develop the control 

necessary to hold the position of the body or body parts. This starts when 

the baby lifts her or his head and keeps it up for a few seconds

Gross and fine motor skills
Movement or motor skills will include gross motor skills and fine motor skills.

Gross motor skills include large movements of the whole body, arms and legs 

when, for example, rolling or moving the arms or legs, and later when walking, 

throwing a ball, etc.

Fine motor skills include: 

• picking up and holding a stick, a raisin, a pencil, drawing or writing and 

more. Often eye-hand coordination will also be necessary

• movements of the eyes when looking at a moving object, looking at a 

picture, and later reading and writing

Eye-hand coordination is when the hand(s) and vision work quickly 

together in a coordinated way, as needed when writing, catching a ball, 

etc.

Fine motor skills will develop better when gross motor skills are functioning well.

As mentioned above, some babies and children may not exactly follow the 

natural order of the development process. This may give them a disadvantage 

in their future development. However, if given the opportunity, they will usually 
compensate and fill in the gap(s) through different free-play activities. Caregivers, 
facilitators and kindergarten teachers can also facilitate activities that help to 

compensate a gap.

For example, if a child starts walking before she or he has crawled enough, or if 

the child did not crawl at all before walking, we can motivate the child to crawl 

by putting toys such as cars or balls on the floor, or by role-playing four-legged 
animals moving around on the floor. 

From lying, crawling to walking

Photo 3: From lying, crawling to walking
The order of events is: 

• lifting and turning the head while lying on the stomach and on the back

• rotating the trunk and rolling from lying on the back to lying on the 

stomach and back

• when lying on the stomach, stretching out and bending legs and arms in 

short movements – a preparation for crawling

• bending the knees, supporting with the arms, getting into crawling position, 

standing on all fours:

 − rocking back and forth and from side to the side, starting to find:
o the center-line of the body

o balance

• crawling:

 − often using first an arm and leg of the same side
 − later moving opposite arm and leg – preparation for walking

 − crawling also helps to strengthen the back muscles and develop 

rotation and flexibility
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• from crawling to sitting

• from sitting to squatting

• from squatting to standing

• finally, to walking, running and jumping on two feet, then jumping on one 
foot

It is the best for babies to learn to walk when they are ready for it. Some 
parents are too eager to see their baby walk as early as possible. Pushing 

your baby to walk may actually delay the baby’s ability to walk. It can also be 

harmful for the baby’s bones and muscles development. 
Some babies may not learn to walk because they may have been born with a 
dislocated hip that was not treated or may have some other challenges.

Finding the center of the body and crossing the center-line of the 

body

During the processes mentioned above the child will find the center of the body 

and learn to cross the center with movements of the head, eyes, arms, legs and 

the body as whole.

Finding the center and crossing the center is important for: 

• balance and well-coordinated locomotion (crawling, walking, running, 

jumping, etc.)

• daily care – washing our self, brushing teeth, buttoning a shirt (crossing the 

center)

• reading and writing – when reading and writing the eyes must constantly 

cross the center back and forth

• being able to cross the center helps to promote eye-hand coordination

All the activities mentioned above are an essential preparation for 

well-coordinated motor skills.

Remember: it is best to facilitate situations that will naturally motivate the child 

to develop these skills rather than to teach these skills.

When supporting children with disability, you may have to take considerations 

to challenges caused by the disability. You must adjust activities to individual 

possibilities and needs in order to promote the development of good motor skills. 

The development of motor skills is supported by our senses. Hearing and vision 
play an important role in addition to touch, the sense of balance and the sense of 

movement.

6.3. The development of hearing and vision

Within the process of developing hearing and vision, there is a chain of event. 

This processes will be different when a baby is born with a hearing or visual 
problem. When a baby is born deaf or blind, there will be no hearing or seeing 

processes.

Hearing

The typical sequence is:

• recognizing mother’s voice

• recognizing other members of the family

• recognizing from which direction a sound comes

• imitating sounds – preparation for talking

Vision

Photo 4: A few hour old baby holding a short gaze

The typical sequence is:

• holding a very short gaze – already preset shortly after birth

• following a moving object – first only to the center of the body, later 
crossing the center

• seeing and ‘studying’ mother’s face when breastfeeding

• vision improves gradually as:

 − the eyes become better coordinated

 − the child can keep focus over longer time

 − when looking at a picture, the eyes will cross the center back and forth – 

preparation for reading

 − the eyes are ready to help the child to differentiate colors
 − the eyes are ready to help the child to see from a greater distance

 − visual experiences will help the child to see details and differences
Both hearing and vision are important support for the development of motor 

skills and for social, emotional and cognitive development. 
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Eye-hand coordination

Good eye-hand coordination depends on being able to control and coordinate 

the movements of the eyes, arm, hand and fingers when:
• reaching

• grasping and

• manipulating things for 

example when:

 − playing with and 

manipulating a toy

 − picking up food

 − modelling with clay

 − drawing 

 − writing

 − sewing, knitting and making things from wood 

6.4. Physical activity

Unless a child is facing some special challenges, children often know intuitively 

which activities they must do to release tension and improve their motor skills. 

Many parents, facilitators and teachers are not aware of how important 

movement is for developing and maintaining a healthy body and good emotional 

and cognitive development and condition. 

Unfortunately, many children, students and adults move too little during the day. 

Physical activity is as important for children and adults. Daily physical activity 

helps to:

• release tension, both physical and emotional

• increase blood circulation, refreshing the brain and resulting in better 

concentration, learning and cognitive development

• improve social relations, when children and adults are active with friends

Variation in movement experiences is also important and can be achieved 

through:

• free and organized play indoors

• free and organized play outdoors if the situation is safe. The outdoor 

environment provides opportunities for:

 − moving on uneven grounds which helps balance and coordination

 − climbing trees, which improves balance, coordination, flexibility and 
strength

 − enjoying the fresh air

 − enjoying the sun, being in the sun provides vitamin D - important for the 

bones

 − enjoying rain and snow

 − investigating the environment

 − having fun

• walking to playgroup, kindergarten or school

Recent research has shown that children who have been active for several hours 

a day outdoors in the years before they start school:

• are able to concentrate better in class

• find reading, writing, and mathematics easier (Smaadal, 2018)
For practical reasons, schools in Afghanistan may cancel intermissions, not 

realizing how important physically active intermissions are for learning.

Very recent research in Norway with students from grades 8, 9 and 10 has shown 
that two extra hours of physical education during the week improved their grades 

in language and mathematics (NIH, 2019). 

The challenge of sitting still for too long

The brain and nervous system are not fully developed and matured 

before about the age of 20 years. This means that children do not have 

full control of their bodies and behavior. For example, sitting still for a 

long time, as often is required in some kindergartens and school, may be 

a great challenge. Children may either not sit still and be reprimanded 

for it, or they may use all their energy to control their body rather than 

concentrating on their work.

In playgroups and kindergarten, it is very important that children do not sit 

and listen to a story over too long time without for example having a role play 

running and jumping to release tensions and refresh the nervous system. 
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7. Social, emotional and cognitive development

Social, emotional and cognitive development are closely interlinked. Social 
experiences cause emotional reactions that are processed and remembered 

cognitively.

Memory can trigger emotional reactions that may be expressed socially or 

through arts and crafts, writing poetry or stories, etc.

7.1. Social development 

Humans are born social beings, needing other persons to relate to and interact 
with. Interaction with others influences self-esteem for better or for worse, 
depending upon how others (parents, extended family members, facilitators, and 

teachers) relate to the child:

• do they include and listen to the child

• do they share experiences with the child

• do they show respect for the child

• do they answer the child’s questions

• do they guide the child in a positive and constructive way

7.2. Emotional development 

Emotional development will depend on physical wellbeing and social relationships 
and feelings. We may have good and bad feelings about:

• our self

• others

• situations and experiences

• things

Sometimes we will express feelings, and other times keep these feelings to 
our self. When and how to express feelings and when to control feeling is 

learned from experience, by speaking with other persons and listening to their 

experiences and ideas, and through processes of reasoning – cognition.

7.3. Cognitive processes or cognition

Cognitive processes develop constantly when playing, eating, washing, taking 

a walk and when interacting with others. Many cognitive processes include 

reflection. 

Cognitive processes include:

• interacting, communicating and imitating 

• keeping attention and concentration

• thinking, reflecting and critical thinking

• remembering – storing experiences and retrieving what we remember

• anticipating

• becoming aware of what we experience and why

• understanding that a particular behavior will have certain consequences

• acquiring knowledge

• understanding

• applying and integrating old and new understanding in different new 
situations

• comparing, adjusting and implementing past experiences to new situations

• solving problems

• evaluating

• making decisions

• understanding responsibility

• developing ability for abstract understanding and thinking for instance, 

understanding that:

 − a picture represents a particular object

 − a letter represents a sound and a combination of letters represent a 

word - a meaning

 − learning a language, reading, writing, numbers and mathematics

Remember: 

• different individuals learn in different ways. Some learn slowly, others learn 
quickly. This calls for different ways of facilitating and guiding

• being able to repeat something by heart does not mean that a person 

understands the meaning

7.4. Behavior, social rules and positive discipline

Parents, facilitators, teachers and society are usually concerned with children’s 

discipline. It is important that expectations for discipline are adequate and 

relevant to children’s age and past experiences. 

It is also important to explain to children why we should or should not do or say 

certain things. If the child asks ‘why do I have to be quiet?’, we should explain 

why, not just say ‘because I say so’.

The best way to achieve discipline is to use a positive discipline and not a 

negative discipline approach. The aim is that discipline should come from within, 

meaning that a person wants to behave well and not just follows rules because of 

fear for punishment. 
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8. Children and adults with disabilities

8.1. Introduction

A child (or adult) who has a disability may face challenges that differ from other 
children. Such challenges may depend on:

• the disability and its severity

• when and how the disability occurred:

 − was the person born with the disability

 − did it occur as a result of an accident or illness

 − is such information unknown

• communication:

 − the person’s own ability and form of communication

 − the ability of parents, facilitators and teachers to adapt their 

communication to the person’s possibilities and needs

 − the community’s attitudes including all community members towards 

those who are different
• the knowledge, experience or ability of facilitators and teachers to adjust 

to the potentials and needs of a child with disability

• opportunities in the community to provide relevant guidance for 

facilitators, teachers and parents

Children with disabilities may feel insecure because of poor attitudes and 

treatment by their family and society. They might have been excluded from many 

experiences and therefore been under-stimulated. 

In the past, we often had the understanding that all children with the same 

disability have the same needs and should be treated and educated the same 

way. Today we know that this is far from true. The potentials and needs of 

children with disabilities are as diverse and individual as those without a 

disability.

Regarding any disability, it is essential for facilitators and teachers to know:

• if the child was born with the disability, or

• when the disability was acquired

• what was the cause of the disability – accident, illness, etc.

This information can help to understand the possibilities and need a child may 

have and plan activities accordingly.

A disability may directly and indirectly cause physical, social, emotional, 

behavioral and/or cognitive challenges. It is important to: 
• treat children with disabilities with respect

• adjust communication according to possibilities and needs

• give the support necessary for the development in general and 

development of independence in particular

• cooperate with the child’s family

9. Final thoughts

The intention of this document is to show how complex development is, and to 

highlight all the elements that make up the development process. 

A holistic understanding of development can help parents, playgroup facilitators 

and kindergarten teachers to understand the whole person. 
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• با کودک دارای معلولیت با احترام رفتار شود؛	

• برقراری ارتباط با وی مطابق با توانایی ها و نیازهایش باشد؛	

• حمایت الزم برای رشد او به طور عمومی و رشد استقالل وی به طور خاص؛	
• همکاری با خانوادۀ کودک.	

۹- حرف آخر
هدف این رهنمود  نامه، نشان دادن پیچیدگی روند انکشاف و برجسته کردن همۀ عناصر تشکیل دهندۀ روند انکشاف است.

درک جامع از روند انکشاف می تواند به والدین، تسهیل کنندگان گروه های بازی و معلمان کودکستان ها کمک کند تا یک شخص را 
به طور کامل درک کنند.
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• به خاطر سپردن یعنی ذخیره کردن تجربیات و بازیابی آن چه به یاد می آوریم؛          	

• پیش بینی؛         	

• آگاه شدن از آن چه تجربه می کنیم و علت آن؛ 	

• درک این که یک رفتار خاص عواقب خاصی خواهد داشت؛          	

• کسب دانش؛          	

• درک؛          	

• به کارگیری و ادغام درک قبلی و جدید در وضعیت های مختلف و جدید؛          	

• مقایسه، تنظیم و اجرای تجربیات گذشته با وضعیت های جدید؛          	

• حل مشکالت؛          	

• ارزیابی؛          	

• تصمیم گیری؛          	

• درک مسئولیت؛          	

• انکشاف توانایی برای درک و تفکر انتزاعی. به طور مثال، درک این که:	

• یک تصویر نمایانگر یک شی خاص است؛         −

• یک حرف نمایانگر یک صدا است و ترکیبی از حروف یک کلمه و در واقع یک معنی را نشان می دهد؛ −

• یادگیری یک زبان، خواندن، نوشتن، اعداد و ریاضیات.         −

به یاد داشته باشید که:
• افراد مختلف به طور مختلف یاد می گیرند. برخی آهسته یاد می گیرند، برخی دیگر به سرعت یاد می گیرند. این 	

امر، روش های مختلف تسهیل و رهنمایی را می طلبد.

• توانایی تکرار یک چیز حفظ شده به این معنی نیست که آن شخص معنی اش را درک کرده باشد.          	

۷.۴ رفتار، قواعد اجتماعی و نظم مثبت
والدین، تسهیل کنندگان، معلمان و جامعه معموال نگران نظم و انضباط کودکان هستند. این مهم است که انتظارات از نظم و انضباط 

کودکان باید به قدر نیاز و مرتبط با سن و تجربیات گذشتۀ آنان باشد. 
همچنین مهم است که برای کودکان توضیح دهیم چرا باید یا نباید کارهای خاصی را انجام دهیم یا حرف های خاصی را بزنیم یا 

نزنیم. اگر کودک می پرسد »چرا باید خاموش باشم؟« باید علتش را توضیح دهیم و نه این که فقط بگوییم »به خاطر این که من این 
را می گویم«.

بهترین راه برای رسیدن به نظم، استفاده از شیوۀ نظم مثبت است و نه منفی. هدف از نظم مثبت این است که این نظم باید از 
درون باشد. به این معنی که یک فرد خودش بخواهد رفتار خوبی داشته باشد و قوانین را تنها به خاطر ترس از مجازات رعایت نکند. 

۸. کودکان و بزرگساالن دارای معلولیت
۸.۱ مقدمه

کودک )یا بزرگسال( که دارای معلولیت است ممکن است با چالش هایی روبرو شود که با سایر کودکان متفاوت است. این چالش ها به 
موارد ذیل بستگی دارد:
• معلولیت و شدت آن؛          	

• چه زمانی و چگونه معلولیت رخ داده است: 	

• آیا شخص با معلولیت متولد شده است؟−

• آیا این معلولیت در اثر تصادف یا بیماری رخ داده است؟         −

• آیا علت آن ناشناخته است؟−

• ارتباطات:	

• توانایی خود شخص و شیوۀ ارتباط؛    −

• توانایی والدین، تسهیل کنندگان و معلمان در زمینۀ برابر کردن ارتباط خود متناسب با قابلیت ها و نیازهای −
شخص مقابل؛ 

• نگرش جامعه از جمله تمامی اعضای آن نسبت به افرادی که با دیگران فرق دارند.−

• دانش، تجربه یا توانایی تسهیل کنندگان و معلمان برای عیار ساختن خود با توانایی ها و نیازهای کودک دارای 	
معلولیت؛          

• فرصت های موجود در جامعه برای ارائه راهنمایی های مناسب به تسهیل کنندگان، معلمان و والدین.    	

کودکان دارای معلولیت به دلیل نگرش منفی و رفتار خانواده ها و جامعه، ممکن است احساس نا   امنی کنند. آنان ممکن است از 
بسیاری از تجربیات محروم شده باشند و به همین دلیل به اندازۀ کافی انگیزه نگرفته اند و تشویق نشده اند. 

در گذشته اغلب این برداشت وجود داشت که همۀ کودکانی که معلولیت یکسانی دارند، دارای نیازهای یکسانی هم بوده 
و باید به یک شیوه تحت درمان و آموزش قرار بگیرند. اما امروز می دانیم که این برداشت، دور از واقعیت است. توانایی ها و 

نیازهای کودکان دارای معلولیت به اندازۀ دیگر کودکان، متنوع و فردی است.
در ارتباط با هر گونه معلولیت، دانستن نکات ذیل برای تسهیل کنندگان و معلمان ضروری است:

• که آیا کودک با معلولیت به دنیا آمده است یا؛    	

• چه وقت معلولیت به وجود آمده؛          	

• علت معلولیت چیست؟ تصادف، بیماری و غیره.          	

این معلومات می تواند به درک توانایی ها و نیازهای کودک کمک کند و بر اساس آن می توان فعالیت ها را برنامه ریزی کرد.
معلولیت ممکن است به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز مشکالت فیزیکی، اجتماعی، عاطفی، رفتاری و/یا شناختی شود. 

بنابراین مهم است که:
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• حرکت در زمین های ناهموار که به تعادل و هماهنگی کمک می کند؛         −

• باال رفتن از درختان که باعث تقویت تعادل، هماهنگی، انعطاف پذیری و قدرت می شود؛         −

• لذت بردن از هوای تازه؛         −

• لذت بردن از خورشید، به دلیل این که خورشید ویتامین D را فراهم می کند که برای استخوان ها مهم −
است؛

• لذت بردن از باران و برف؛         −

• بررسی محیط اطراف؛−

• تفریح؛−

• قدم زدن تا گروه بازی، کودکستان یا مکتب.           	

پژوهش های اخیر نشان داده است کودکانی که سال های پیش از شروع مکتب چندین ساعت در روز در خارج از 
خانه فعالیت می کنند:

• قادر به تمرکز بهتر در صنف هستند؛          	

• خواندن، نوشتن و ریاضیات برایشان آسان تر است؛ )سمادل، ۲0۱8(          	

بنابر دالیلی، در مکاتب افغانستان ممکن است ساعت تفریح لغو شود، بدون این که متوجه شوند فعالیت فیزیکی چقدر برای یادگیری 
مهم است.

پژوهش کامال نوینی که در ناروی بر روی دانش آموزان صنف های 8، 9 و ۱0 انجام شده، نشان داده است که دو ساعت آموزش اضافی 
)۲0۱9 ،NIH( .در بخش تربیت بدنی و ورزش در طول هفته، سبب شد شاگردان در مضامین زبان و ریاضیات نمرات بهتری بگیرند

مشکل نشستن به طور بی حرکت برای مدت طوالنی 
حدودا تا قبل از ۲0 سالگی، مغز و سیستم عصبی به انکشاف و بلوغ کامل نمی رسد. این بدان معناست که کودکان کنترول کامل بر 
بدن و رفتار خود ندارند. به طور مثال، نشستن برای مدت طوالنی که اغلب در برخی کودکستان ها و مکاتب رایج است، می تواند یک 

مشکل بزرگ برای کودک باشد. ممکن است کودکان به صورت طوالنی ننشینند و به این خاطر مجازات شوند و یا هم ممکن است به 
جای تمرکز بر کار و درس، تمام انرژی خود را برای کنترل بدن شان مصرف کنند.

در گروه های بازی و کودکستان بسیار مهم است که کودکان نباید برای مدت زیادی فقط بنشینند و به یک قصه گوش 
دهند. به طور مثال باید در یک نمایش نقش اجرا کنند، حرکت کنند و خیز بزنند تا فشارهای بدنی شان از بین برود و 

دستگاه عصبی  بدن شان تازه شود. 

۷.  انکشاف اجتماعی، عاطفی و شناختی
انکشاف اجتماعی، عاطفی و شناختی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارد. تجربیات اجتماعی باعث ایجاد واکنش های عاطفی شده که به 

صورت شناختی، پردازش و به خاطر سپرده می شود.
حافظه می تواند باعث برانگیختن واکنش های عاطفی شود که ممکن است به گونۀ اجتماعی یا از طریق هنر و صنایع دستی، نوشتن 

شعر یا داستان و غیره بیان شود.
 ۷.۱ انکشاف اجتماعی

انسان ها به عنوان موجودات اجتماعی به دنیا می آیند و به افراد دیگر برای ارتباط و تعامل نیاز دارند. تعامل با دیگران بر عزت نفس 
تاثیر مثبت یا منفی می گذارد )صفحۀ ۱7 را ببینید( و این امر به نحوۀ ارتباط دیگران )والدین، اعضای خانواده، تسهیل کنندگان، 

معلمان( با کودک بستگی دارد:
• آیا آنان کودک را در فعالیت شامل می سازند و به او گوش می دهند؟      	

• آیا آنان تجربیات خود را با کودک شریک می سازند؟          	

• آیا آنان برای کودک احترام قایل می شوند؟          	

• آیا آنان سواالت کودک را پاسخ می دهند؟           	

• آیا آنان کودک را به گونۀ مثبت و سازنده هدایت می کنند؟          	

۷.۲ انکشاف عاطفی
انکشاف عاطفی به بهزیستی فیزیکی و روابط و احساسات اجتماعی بستگی دارد. ممکن است ما نسبت به موارد ذیل احساس خوب و 

یا بد داشته باشیم:
• نسبت به خودمان؛	

• نسبت به دیگران؛          	

• نسبت به موقعیت ها و تجربیات؛	

• نسبت به اشیا.	

بعضی اوقات احساسات را ابراز خواهیم کرد ولی بعضی اوقات این احساسات را نزد خودمان نگه  می داریم. زمان و چگونگی ابراز 
احساسات و زمان کنترل احساسات از طریق تجربه آموخته می شود، یعنی از طریق صحبت کردن با دیگر افراد و گوش دادن به 

تجربیات و مفکوره های آنان و هم چنین از طریق فرایند استدالل - معرفت و شناخت. 
۷.۳ فرایندهای معرفتی یا شناخت

فرایندهای شناختی به طور پیوسته در هنگام بازی، غذا خوردن، شستن، راه رفتن و هنگام تعامل با دیگران انکشاف می یابد. بسیاری 
از فرایندهای شناختی شامل تفکر عمیق است.

فرایندهای شناختی عبارتند از:
• تعامل، برقراری ارتباط و تقلید؛	

• حفظ توجه و تمرکز؛          	

• فکر کردن، اندیشۀ عمیق و تفکر انتقادی؛          	
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حس شنوایی
سلسله معمولی انکشاف این حس به  شرح ذیل است:

• تشخیص صدای مادر؛          	

• شناختن دیگر اعضای خانواده؛          	

• تشخیص این که صدا از کدام جهت می آید؛          	

• تقلید صداها – آماده سازی برای صحبت کردن؛  	

حس بینایی     

سلسله معمولی انکشاف آن به گونۀ ذیل است:
• نگاه خیلی کوتاه - مدت کوتاهی بعد از تولد 	

نگاه می کند؛  

• دنبال کردن یک جسم متحرک - ابتدا فقط به 	
مرکز بدن و بعدا از مرکز عبور می کند؛           

• دیدن  و» بررسی« چهرۀ  مادر هنگام شیر دادن؛          	

• حس بینایی به مرور زمان بهبود می یابد:  	

• چشم ها هماهنگ تر می شود؛        −

• کودک می تواند تمرکز را در مدت زمان طوالنی تری حفظ کند؛         −

• هنگام مشاهدۀ یک تصویر، چشم ها از مرکز به صورت رفت و برگشت عبور می کند که یک آمادگی است −
برای خواندن؛         

• چشم ها آماده است تا به کودک در تمیز دادن رنگ ها یاری کند؛         −

• چشم ها آماده است تا به کودک کمک کند تا از فاصلۀ بیشتری ببیند؛         −

• تجربیات بینایی به کودک کمک می کند تا جزییات و تفاوت ها را ببیند.         −

حس شنوایی و بینایی برای انکشاف مهارت های حرکتی، رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی مهم است.

هماهنگی چشم و دست
هماهنگی خوب چشم و دست بستگی به توانایی کنترل و هماهنگی حرکات چشم، بازو، دست و انگشتان در موارد ذیل دارد:

• رسیدن؛	

• گرفتن و          	

• دستکاری چیزی؛ به عنوان مثال در هنگام: 	

• بازی کردن  و دستکاری یک اسباب −
بازی؛         

• گرفتن غذا؛         −

• ساختن چیز ها با خاک و گل؛−

• رسامی؛−

• نوشتن؛         −

• خیاطی، بافندگی و ساختن چیزهایی از چوب.−

۶.۳ فعالیت فیزیکی
تمام کودکان اغلب به طور شهودی می دانند که کدام فعالیت ها را باید برای آزاد سازی فشار و بهبود مهارت های حرکتی خود انجام 

دهند؛ مگر این  که کودک با کدام مشکل خاصی مواجه باشد. )صفحۀ 7 را ببینید(
بسیاری از والدین، تسهیل کنندگان و معلمان از اهمیت واالی حرکت در انکشاف و حفظ یک بدن سالم و انکشاف و 

پیشرفت احساسی و شناختی یک کودک آگاه نیستند. 
متاسفانه، بسیاری از کودکان، دانش آموزان و بزرگساالن در طول روز خیلی کم حرکت می کنند.

فعالیت فیزیکی برای کودکان و بزرگساالن به یک اندازه اهمیت دارد. فعالیت بدنی روزانه کمک می کند تا:
• فشار فیزیکی و عاطفی از بین برود.       	

• گردش خون را افزایش می دهد که موجب طراوت مغز و در نتیجه باعث تمرکز، یادگیری و پیشرفت شناختی 	
بهتر می شود.    

• زمانی که کودکان و بزرگساالن با دوستان خود فعال هستند، روابط اجتماعی را تقویت می کند.	

تنوع در تجربیات حرکتی نیز مهم است و می تواند از شیوه های ذیل به دست آید:
• بازی آزاد و سازمان یافته در داخل خانه؛          	

• بازی آزاد و سازمان یافته در خارج از خانه در صورتی که وضعیت مصئون باشد. محیط بیرون فرصت های ذیل را 	
فراهم می کند: 

•

  

  

  

  

تصویر 4: نوزاد چند ساعت بعد از تولد نگاه کوتاه دارد
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از دراز کشیدن و چارگاوک تا راه رفتن

ترتیب رویدادها قرار ذیل است: 
• بلند کردن و چرخاندن سر در حالت خوابیده به روی شکم و یا به پشت؛          	

• چرخش بدن و غلط خوردن از پشت به روی شکم و برعکس؛   	

• کشیدن و خم کردن پاها و دست ها با حرکات کوتاه در هنگام خوابیدن به روی شکم که در واقع آمادگی است 	
برای چارگاوک؛         

• خم کردن زانوها، کمک گرفتن از دستان، قرار گرفتن در حالت چارگاوک و ایستادن به حالت چهارپا:          	

• حرکت به جلو و عقب و از یک طرف به طرف دیگر، شروع به پیدا کردِن:         −

o•خط مرکزی بدن؛

o•.تعادل

• چارگاوک:          	

• کودک اغلب ابتدا از بازو و پای یک طرف خود استفاده می کند؛       −

• سپس بازو و پای طرف مخالف را حرکت می  دهد که در واقع آمادگی است برای قدم زدن؛         −

• چارگاوک به تقویت عضالت پشت و بهبود چرخش و انعطاف پذیری نیز کمک می کند. −

• از چارگاوک تا نشستن؛          	

• از نشستن تا نیمه ایستادن؛          	

• از نیمه ایستادن تا ایستادن کامل؛      	

• در نهایت، راه رفتن، دویدن و خیز زدن به وسیلۀ دو پا، پس از آن خیز زدن با یک پا؛          	

برای کودکان بهترین زمان برای یادگیری راه رفتن هنگامی است که آنان آماده باشند. برخی والدین خیلی مشتاق هستند که 
کودک شان هر چه زودتر راه برود. با وادار کردن کودک برای راه رفتن، در واقع ممکن است توانایی کودک را برای انجام این کار به 

تاخیر بیندازید. این کار هم چنین می تواند برای رشد استخوان ها و عضالت کودک مضر باشد.  
بعضی از کودکان شاید راه رفتن را یاد نگیرند زیرا ممکن است با لگن خاصرۀ بیجا شده از محل اصلی اش، تولد شده باشند که تحت 

درمان قرار نگرفته اند یا ممکن است مشکالت دیگری داشته باشند.
پیدا کردن مرکز بدن و عبور از خط وسط بدن

در طی روندهایی که در باال ذکر شد، کودک مرکز بدنش را پیدا می کند و یاد می گیرد چگونه از مرکز بدن با حرکات سر، چشم ، 
دست، پا و تمام بدن عبور کند.

یافتن مرکز و عبور از آن در موارد ذیل اهمیت دارد: 
• تعادل و تحرکی که به خوبی هماهنگ شده باشد؛ ) چارگاوک، راه رفتن، دویدن، پریدن و غیره(          	

• مراقبت های روزانه یعنی شستن بدن، برس زدن دندان ها، بستن دکمۀ پیراهن؛ )عبور از مرکز(          	

• خواندن و نوشتن - هنگام خواندن و نوشتن چشم باید به طور پیوسته و به صورت رفت و برگشت از مرکز 	
بگذرد؛

• توانایی عبور از مرکز، به هماهنگی چشم و دست کمک می کند.  	

تمام فعالیت های ذکر شده در واقع آماده سازی اساسی برای مهارت های حرکتی هماهنگ شده است.
به یاد داشته باشید: بهتر است به جای آموزش این مهارت ها، موقعیت هایی را تسهیل کنید که به طور طبیعی کودک را به سمت 

تقویت این مهارت ها ترغیب کند.
هنگام حمایت از کودکان دارای معلولیت، شما باید مشکالت ناشی از معلولیت را مد نظر داشته باشید. شما باید فعالیت ها را مطابق 

به توانایی  ها و نیازهای فردی وی عیار کنید تا مهارت های حرکتی به شکل مناسب رشد کند.

انکشاف مهارت های حرکتی به وسیلۀ حواس ما پشتیبانی می شود. عالوه بر حس المسه، حس تعادل و حس حرکت، حس شنوایی و 
بینایی نیز نقش مهمی را ایفا می کند.

۶.۲  انکشاف حس شنوایی و بینایی
در روند رشد شنوایی و بینایی، زنجیره ای از رویدادها وجود دارد. این روندها هنگامی که نوزاد با مشکل شنوایی یا 

بینایی به دنیا می آید، متفاوت خواهد بود. هنگامی که یک نوزاد ناشنوا یا نابینا متولد می شود، پروسه های شنوایی و 
بینایی وجود نخواهد داشت.  

تصویر 3: از دراز کشیدن و چارگاوک تا راه رفتن
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• گوش دادن و شعر خواندن و قصه گفتن، گوش دادن به موسیقی، نگاه کردن به تصاویر و کتاب های تصویری و 	
هنری؛ 

• سهیم شدن در هنر و صنایع دستی؛          	

• دیدن آن چه که بزرگساالن در خانه، ساحه یا بازار انجام می دهند؛  	

• سهیم شدن در ایفای نقش؛ 	

• تجربۀ بودن در طبیعت.	

۶. انکشاف فیزیکی:   حرکت، مهارت های حرکتی و رشد حواس
همان طور که گفته شد، حرکت )مهارت های حرکتی( و رشد حواس در رحم مادر شروع می شود.

اما بین حرکت در رحم مادر و حرکت بعد از تولد تفاوت وجود دارد:
• در رحم مادر، مایع جنین حرکت را آسان تر از حرکت بعد از تولد می کند.	

• پس از تولد، قوۀ جاذبۀ زمین حرکت را دشوارتر می کند؛ زیرا این قوه، مقاومت در برابر حرکت ایجاد می کند.	

۶.۱ نکات برجسته در انکشاف مهارت های حرکتی اساسی
در پروسۀ انکشاف مهارت های حرکتی اساسی، سلسله مراتب ) آن چه در مرحله اول و پس از آن می آید( وجود دارد. عالوه بر این، 

مهارت های مختلف بر یکدیگر تاثیر می گذارند.
پیشرفت عمومی انکشاف مهارت های حرکتی

کودکان هم سن برای انکشاف مهارت ها ممکن است زمان یکسانی را استفاده نکنند. یعنی زمان برای انکشاف مهارت های حرکتی از 
شخصی به شخص دیگر متفاوت است و گاهی اوقات ترتیب آن نیز یکسان نیست.

برای شروع، بدن به عنوان یک واحد کنترل نشده حرکت می کند، اما دیری نمی گذرد که کودک شروع می کند به حرکت دادن 
بازوها، پاها و سر به طور جداگانه و این کار هم به صورت ارادی و هم غیر ارادی انجام می شود.

حرکت برای حفظ سالمت عضالت، اعصاب و استخوان ها الزم است. حرکت همچنین به عنوان یک واکنش غیر ارادی نسبت به 
تحریک حواس اتفاق می افتد. به مرور زمان حرکت ارادی تر، هدفمندتر، با برنامه ریزی، کنترل و هماهنگی بیشتر انجام می پذیرد. 

)توانایی به حرکت در آوردن هم زمان قسمت های مختلف بدن به شکل مناسب( 
بسیاری از حرکاتی که کودکان و نوزادان انجام می دهند، آمادگی برای حرکت های پیچیده تر و هماهنگی بیشتر حرکات در آینده 

است. به طور مثال: مکیدن، بلعیدن و بعدا جویدن مواد غذایی جامد در واقع آمادگی برای حرف زدن است.
حرکت همچنین برای انکشاف موارد ذیل ضروری است:

• پیدا کردن مرکز بدن و توانایی عبور از مرکز بدن هنگام چارگاوک، راه رفتن، انجام فعالیت های روزمره مانند 	
برس زدن دندان ها و غیره.         

• عبور از مرکز به گونۀ رفت و برگشت با چشم در هنگام یادگیری خواندن و نوشتن بسیار مهم است.−
• تحمل وزن -  مفاصل، عضالت و نسوج باید قادر به تحمل وزن بدن و یا قسمت هایی از آن باشد که در هنگام 	

نشستن، ایستادن، حرکت کردن و یا حمل چیزی مورد استفاده قرار می گیرد.

•

• تعادل -  از دست ندادن تعادل در هنگام تغییر موقعیت بدن، در هنگام حرکت سریع یا آهسته، در زمان حرکت 	
در زمین ناهموار، در هنگام باال رفتن و غیره.

• هماهنگی -  توانایی جابجایی قسمت های مختلف بدن در عین زمان به صورت موثر و آسان.	
• کنترل حالت بدن - سیستم عصبی و عضالت باید کنترل الزم برای حفظ موقعیت بدن و یا قسمت هایی از آن 	

را به وجود آورد. این کار هنگامی شروع می شود که کودک سر خود را بلند می کند و چند ثانیه آن را به همین 
حالت نگه  می دارد.

مهارت های حرکتی کلی و جزیی
مهارت های حرکتی یا حرکت شامل مهارت های حرکتی کلی و جزیی است.

مهارت های حرکتی کلی شامل حرکات بزرگ کل بدن، دست ها و پاهاست به طور مثال هنگام غلطیدن یا حرکت دادن دست ها یا 
پاها و سپس راه رفتن، پرتاب توپ و غیره.

مهارت های حرکتی جزیی شامل موارد ذیل است:
• برداشتن و نگه داشتن چوبک، کشمش، پنسل، نقاشی کردن یا نوشتن و دیگر موارد. در این حرکات هماهنگی 	

چشم و دست نیز اغلب ضروری است.

• حرکات چشم هنگام نگاه کردن به یک جسم در حال حرکت، نگاه کردن به یک تصویر و سپس خواندن و 	
نوشتن.          

هماهنگی چشم و دست زمانی است که دست )یا دست ها( و حس بینایی به سرعت در یک حالت هماهنگ با هم کار می کند؛ 
طوری که در هنگام نوشتن، گرفتن توپ و غیره الزم است. 

هنگامی که مهارت های حرکتی کلی خوب کار کند، مهارت های حرکتی جزیی نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
همان طور که در باال گفته شد، ممکن است برخی نوزادان و کودکان به طور دقیق نظم طبیعی روند انکشاف را طی نکنند. این امر 
ممکن است به یک زیان در انکشاف آن ها در آینده منجر شود. با این حال، اگر فرصتی فراهم شود، آنان معموال این خال )یا خال ها( 
را از طریق فعالیت های مختلف مثل بازی های آزاد جبران و پر می کنند. مراقبت کنندگان، تسهیل کنندگان و معلمان نیز می توانند 

فعالیت هایی را تسهیل کنند که سبب جبران این خالها شود. 
به طور مثال، اگر کودک پیش از این که به اندازۀ کافی چارگاوک کرده باشد شروع به راه رفتن کند، یا اگر کودک پیش از راه رفتن 

اصال چارگاوک نکرده باشد، می توانیم با قرار دادن اسباب بازی هایی از قبیل موترک یا توپ روی زمین، یا از طریق تمثیل نقش 
حیوانات چهار پا، کودک را به چارگاوک تشویق کنیم. 
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۵. جنبه های خاص و عمومی انکشاف
همۀ تجربه ها در ذهن ثبت و سازمان دهی شده و برای استفاده های بعدی در دسترس قرار می گیرد.

همچنین مغز تجربیات فیزیکی را به افکار و زبان تبدیل می کند.
۵.۱ اهمیت لمس کردن و تماس جلدی برای نوزادان و کودکان و فضای شخصی

لمس کردن
ما اغلب توجه کافی به لمس کردن نمی کنیم. لمس کردن اولین تجربۀ کودک با محیط اطراف است که از رحم مادر شروع 

می شود. لمس کردن برای انکشاف قبل و بعد از تولد ضروری است. تجربه و تحقیق نشان داده است که پس از به دنیا آمدن نوازد، 
لمس کردن از جمله تماس جلد با جلد در موارد ذیل موثر است:

• تقویت سیستم ایمنی بدن؛ 	

• ضربان قلب کمتر؛	

• فشار خون پایین تر؛	

• افزایش گردش خون؛	

• کاهش درد؛	

• کاهش استرس، اضطراب و خستگی. )مارتین، کالیفرنیا، ۲0۱9(     	

لمس کردن برای یک انکشاف خوب، ضروری است. با این حال، لمس کردن باید مناسب و غیر جنسی باشد.
توجه به فضای شخصی نیز ضروری است! 

فضای شخصی 
فضای شخصی مانند یک حباب نامرئی در اطراف هر شخصی است که او 

در آن فضا دست ها و بازوهای خود را حرکت می دهد. این فضا یک فضای 
ایمنی شخصی است. اگر بدون اجازه وارد این فضای شخصی شوید، در واقع به این 

کودک )یا بزرگسال( حمله می کنید. 
بنابراین برای ورود به این فضا، باید »اجازه« بخواهیم. ما این کار  را این گونه انجام 

می دهیم:
• قبل از دست زدن با یک شیوۀ دوستانه ارتباط برقرار می کنیم؛ 	

ارتباط می تواند کالمی و یا غیر کالمی باشد.

• وقت می گذاریم تا کودک بداند که ما می خواهیم او را لمس و یا 	
بلند  کنیم. 

• ما باید نسبت به حرکات کودک حساس باشیم. از این طریق 	
می توانیم اطمینان حاصل کنیم که کودک احساس حمله شدن 

نمی کند.

 سایر دالیل ضروری بودن لمس 
• سیستم عصبی کودک را تغذیه و تحریک می کند.         	

• به تقویت آگاهی و درک از خود و بدن خود کمک می کند. 	

• به نوزادان و کودکان )و هم چنین بزرگساالن( کمک می کند تا در مورد محیط اجتماعی و فیزیکی بیاموزند:	

• لمس کردن چهرۀ مادر با لمس کردن چهرۀ پدر، بسیار متفاوت است. −

• لمس شدن به وسیلۀ یک نفر با لمس شدن به وسیلۀ یک شخص دیگر، احساس متفاوت دارد.          −

• این امر به نوزادان و کودکان کمک می کند تا بین افراد مختلف تمایز قایل شوند.−

• یک سیب نه تنها از کیله طعم و بوی متفاوتی دارد، بلکه هنگام لمس شدن با دهان و دست، احساس −
متفاوتی را ایجاد می کند.       

• لمس، ابراز محبت و قدردانی است.	

• منجر به پیوند و ارتباط می شود که برای انکشاف موارد ذیل ضروری است:	

• رشد اعتماد به نفس و عزت نفس به گونۀ مناسب؛−

• توانایی برقراری ارتباط با دیگر افراد؛ −

• توانایی درک افراد دیگر و ایجاد همدلی با دیگران؛−

نیاز به لمس شدن، از یک شخص به شخص دیگر متفاوت است
نیاز به لمس شدن می تواند از کودک به کودک و از بزرگسال تا بزرگسال دیگر متفاوت باشد. به علت سیگنال های عجیبی که از 

سیستم عصبی آن ها صادر می شود، برخی از کودکان و نوزادان ممکن است دوست نداشته باشند که لمس شوند و در مقابل لمس 
شدن حساسیت بیش از حد نشان دهند. 

اما به طور کلی، این مهم است که مادران و پدران با کودکان و فرزندان خود تماس فیزیکی داشته باشند.
گاهی اوقات یک نوزاد ممکن است بیش از حد در مقابل لمس شدن حساس باشد که می توان به تدریج از طریق شستن و یا لباس 

پوشاندن به آن ها این حساسیت را کاهش داد. 
بدن کودک را قتقتک ندهید! بسیاری از بزرگساالن فکر می کنند که قتقتک می تواند یک راه برای تماس با کودک باشد. وقتی 

کودِک خیلی کم سن و سال دارید، با قتقتک کودک می خندد و شما فکر می کنید کودک در حال لذت بردن است. در حالی که 
ممکن است کودک نتواند از شما بخواهد که این عمل را توقف دهید و این قتقتک می تواند بیش از حد تحریک کننده بوده و برای 

کودک بسیار ناخوشایند و حتی ترسناک واقع شود.

۵.۲ تمامی ابعاد انکشاف از طریق موارد ذیل تحریک می شود: 
• بازی کردن -  در داخل خانه و خارج از خانه؛ بازی انفرادی و گروهی، بازی های آزاد و بازی های سازمان یافته؛          	

• سهیم شدن در تعامالت اجتماعی؛          	

• صحبت در مورد اتفاقاتی که کودکان تجربه کرده اند؛ 	

شکل۲: فضای شخصی
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تمام این فعالیت ها، آغاز برقراری ارتباط و انکشاف زبان است. 
به یاد داشته باشیم که: این حق کودک است که بزرگساالن رفتار و قصد او را برای برقراری ارتباط درک کرده و آن را تفسیر 

کنند. 
دایره های ۷، ۸، ۹ و ۱0

این دایره ها به شکل یک ماهواره عمل می کند. دایره های 7، 8 و 9 به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر انکشاف کودک تاثیر دارد. 
با این حال، معموال کودکان تاثیری بر این موارد نمی گذارند یا تاثیرگذاری بسیار اندکی بر آن دارند. این چهار دایره یا »ماهواره« 

عبارت اند از:  

دایرۀ ۷: سیاست و اقتصاد در سطح داخلی و جهانی: این ها شامل پالیسی ها و میثاق های بین المللی بوده 
که بر یک کشور و به موجب آن بر خانواده ها و افراد تاثیر می گذارد.

دایرۀ ۸: فرهنگ محلی، سنتی و جهانی
• فرهنگ محلی و سنتی می تواند شامل موارد ذیل باشد: 	

• شیوه های تربیت کودکان؛−

• عادت های اجتماعی؛−

• زیبایی شناسی؛−

• دین و فعالیت های دینی؛−

• آهنگ ها، اشعار و قصه های قدیمی و جدید محلی که در خانه، مکتب و جامعه شریک می شوند. 	
موسیقی سنتی - محلی اغلب با صدا و ریتم زبان های محلی ارتباط نزدیکی دارد. 

• آهنگ ها، اشعار و قصه های قدیمی و جدید بین المللی که از کشورهای دیگر از طریق رادیو و تلویزیون نشر 	
می شود یا از طریق سفر هنرمندان خارجی به داخل کشور یا سفر به دیگر کشورها یا مناطق جهان گسترش 

می یابد.

دایرۀ ۹: طبیعت و آب و هوا: این ها ارتباط مستحکمی با هم دارند و از این رو با یکدیگر ارائه می شوند.
طبیعت و آب و هوا باالی موارد ذیل تاثیر می گذارد: 

• این که چگونه حرکت می کنیم – به طور مثال ما در کوه های شیب دار و زمین های هموار به طور متفاوت 	
حرکت می کنیم؛ 

• نحوۀ پوشش ما؛	

• نحوۀ ساخت خانه های ما؛	

• منابع طبیعی غذا و آن چه را که می خوریم؛	

• هنر و صنایع تولیدی ما.	

دایرۀ ۱0 – انکشاف معنوی: انکشاف معنوی جامع بوده و امری شخصی است. این بخش می تواند مربوط به 
موضوعات ذیل شود:

• مذهب، شیوۀ دعا و عبادت ما و شیوۀ تجلیل ما از روزهای مقدس و سایر رویدادها؛	

• اخالقیات، احترام به یکدیگر و تجربیات زند گی که بیان آن با کلمات مشکل است؛	

• تجربیات زیبایی شناختی و انگیزه هایی که در هنگام بودن در طبیعت تجربه می کنیم؛ 	

• تجربیات زیبایی شناختی و انگیزه های برخاسته از تفکر و ساخته های بشر همچون شعر و ادبیات، موسیقی، 	
خلقت اشکال و رنگ ها و غیره. 
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انکشاف شناختی شامل فرایندهای زیادی می شود از جمله حافظه، فکر کردن، ربط دادن، یادگیری و به کارگیری دانش جدید در 
وضعیت های مختلف مربوطه. 

جزییات بسیار دیگری نیز هستند که نوزاد آن را متوجه شده و به خاطر می سپارد. به گونۀ مثال، او ممکن است متوجه رفتار متفاوت 
مادر، پدر یا پرستار شود و زمانی که آنان آواز می خوانند یا صحبت می کنند، متوجه شود که صدایشان با هم فرق دارد.

ترتیب رویدادها نیز در حافظۀ نوزاد ثبت می شود. او آن ها را به یاد می آورد و کم کم پیش بینی می کند که بعدا چه واقع خواهد شد. 
مثال وقتی صدای پای کسی را می شنود، می داند که کسی او را خواهد گرفت و بلند خواهد کرد. ما این  را از حالت های چهره، قوۀ 

کشش و حرکات بدن نوزاد و صدای هیجان وی متوجه می شویم.
دایرۀ ۵:

دایرۀ 5 نشان می دهد که دایره های ۱، ۲، 3 و 4 در یک پروسۀ جامع انکشاف و فهم، با یکدیگر همپوشانی دارند. 
دایرۀ ۶ – محیط اجتماعی و فیزیکی کودک

محیط شامل محیط اجتماعی و فیزیکی می شود.
محیط اجتماعی:

• نقش و نگرش اعضای مختلف خانواده نسبت به پرورش کودکان و بازی آن ها. و بعدا نگرش تسهیل کننده و یا 	
معلم؛

• رسوم فرهنگی؛	

• قوانین و مقررات.	

محیط فیزیکی:
• تغذیه؛	

• مصونیت؛	

• محیط خانه: فرصت های بازی در داخل و خارج از خانه؛	

• میدان بازی و فرصت های بازی در طبیعت؛	

• مسیر میدان بازی یا کودکستان؛	

• امکانات موجود در میدان بازی یا کودکستان؛ 	

بسیاری ها فکر می کنند که این تنها بزرگساالن اند که بر کودکان تاثیر می گذارند، در حالی که فراموش کرده اند که نوزادان و کودکان 
در همۀ سنین نیز باالی بزرگساالن تاثیر گذارند. به گونۀ مثال: 

• رفتار رک و بی پردۀ کودکان می تواند الهام بخش و نیرو دهنده باشد، حتی اگر از نظر فرهنگی همواره درست 	
نباشد؛

• کودکان محبت می کنند و برای بزرگساالن خوشی می آورند؛ 	

• هنگامی  که کودکان سواالتی را می پرسند، این به بزرگساالن انگیزه می دهد تا دربارۀ امور به گونه ای جدید یا 	
متفاوت فکر کنند و یا ممکن است که انگیزه پیدا کنند تا به دنبال معلومات جدید بگردند. 

با این حال:
• بارداری و به دنیا آوردن کودک تاثیرات مثبت و منفی فیزیکی، اجتماعی و روانی باالی مرد و زن دارد. بارداری 	

و والدت برای مدت کوتاه و یا حتی گاهی اوقات در درازمدت زنان را از نگاه فیزیکی و روانی تحت تاثیر قرار 
می دهد. 

• نوزاد ممکن است در نیمه شب شیر بخواهد، که این می تواند در روند خواب پدر و مادر اختالل ایجاد کند.  	

• وقتی که کودک بزرگتر شد، اعضای خانواده اش ممکن است تقسیم اوقات و فعالیت های خود را نظر به 	
نیازمندی های کودک تنظیم کنند و شاید گاهی اوقات از فعالیت های اجتماعی با خانواده و دوستان خود باز 

مانند. 

• کودکان سواالت بسیاری خواهند پرسید و بار ها و بار ها دربارۀ شرایط گوناگون پرسش مطرح خواهند کرد. این 	
امر می تواند گاهی اوقات برای بزرگساالن یک مشکل باشد، و بزرگساالن شاید اغلب این گونه پاسخ دهند: »به 

خاطر این که من می گم«. این گونه پاسخ ها برای کودک آزاردهنده است.

• بزرگساالن بایستی توضیحات و کلماتی را بیابند که مناسب با فهم کودک باشد. این کار می تواند مشکل باشد اما 	
در عین حال هم برای بزرگساالن و هم کودکان، این امر می تواند از نگاه اجتماعی، عاطفی و شناختی ارزشمند 

به حساب آید. این کار باعث افزایش عزت نفس در کودکان و بزرگساالن می شود. 

بسیاری از اشخاص ظرفیت نوزادان و کودکان ُخردسال را برای درک و دلیل آوردن دست کم می گیرند در حالی که حتی 
کوچک ترین کودکان می توانند: 

• دربارۀ چیزهایی که می بینند و تجربه می کنند، تفکر عمیق کنند. )حتی بدون کلمات به طور دقیق فکر کنند( 	

• به طور شهودی بدانند )بدون فکر اولیه، فقط با دانستن و احساس کردن( که چه می خواهند و به چه ضرورت 	
دارند، حتی اگر نتوانند نیازمندی های خود را با کلمات بیان کنند. 

• اگر به آنان اجازه داده شود می توانند ابتکار عمل داشته باشند.	

• می توانند انتخاب کنند که چه چیزی بخورند و چه مقدار از آن بخورند، با کدام بازیچه بازی کنند و یا کدام 	
فعالیت را انجام دهند.

ما می توانیم این موارد را از تغییراتی که در حالت چهره، کشش عضالت، حرکات، آرامش یا صدای آن ها به وجود می آید، مشاهده 
کنیم. 

بسیاری از بزرگساالن فکر می کنند که صدا و حرکاتی که کودکان خردسال انجام می دهند تصادفی و بی برنامه است؛ در حالی که: 
• تحقیقات نشان می دهد که وقتی کودکان خردسال صدای صحبت یک شخص را می شنوند، اغلب دستان، پاها و 	

بدن خود را حرکت می دهند. حرکت آنان هماهنگ با صدایی است که می شنوند. )تریوارتن، ۲0۱7( 

• صداهایی که ایجاد می کنند نشانگر آماده شدن آنان برای صحبت کردن است. 	

• هر قدر بیشتر با کودکان صحبت کنیم، آنان نیز صدای بیشتری ایجاد می کنند.	

• هرگاه با کودک صحبت می کنیم، مهم است که در بین صحبت های خود وقفه بگذاریم و به کودک فرصت 	
واکنش یا »پاسخ گویی« را بدهیم.

• هنگامی که یک بزرگسال صدای کودک را تقلید کند، کودک نیز به زودی صدای بزرگسال را تقلید خواهد کرد.  	
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• وقتی کودک با مراقبت کننده اش از طریق تماس، نوازش، شستن، تغذیه، حرف زدن/گوش دادن و غیره −
تعامل می کند که همه این ها در تمامی ابعاد سبب انکشاف می  شود؛ 

• وقتی کودک اشیای دلچسپ را می بیند و به آن مراجعه می کند، اشیا را می گیرد، در دست نگه می دارد یا −
آن ها را در دهانش می گذارد )سامان بازی، قاشق، پارچه های رنگه(، به صداها گوش می دهد و سایر موارد 

که تمامی این ها به کودک در شناخت محیط اطرافش کمک می کند. )یادگیری و انکشاف( 

توضیح مدل انکشاف 
دایرۀ ۱ – انکشاف فیزیکی 

انکشاف فیزیکی شامل بخش های ذیل می شود:
• رشد و نگهداشت استخوان ها، مفاصل، حجرات عصبی، عضالت، هورمون ها، اندام های داخلی )به شمول سیستم 	

جریان خون( و مغز؛ 

• تمامی حواس پنج گانه تقویت می شود و به دنبال تحریک است، از قبیل حس المسه، شنوایی، بینایی، بویایی، 	
چشایی، حس توازن و مکان )سیستم دهلیزی( و حس حرکتی؛ )صفحۀ 3 را ببینید( 

• حرکت و مهارت های حرکتی به انکشاف عضالت سالم کمک می کند. در هنگام حرکت، خونی را که عضالت نیاز 	
دارند، دریافت می کنند. 

فرصت های فراوان برای تجربۀ حرکت های مختلف و گوناگونی این حرکات در کسب موارد باال کمک می کند. 
عالوه بر این، تغذیۀ سالم و فعال بودن از لحاظ اجتماعی، عاطفی و شناختی نیز نقش مهمی را در زمینۀ انکشاف فیزیکی بازی 

می کند. 
پس از تجربۀ دردناک تولد، نوزاد شدیدا خسته است و به خواب می رود.

با این حال، پس از مدتی، کودک شروع به گریه می کند. اما چرا؟ چون کودک گرسنه است. وقتی گرسنه هستیم، احساس خوبی 
نداریم؛ گرسنگی حتی می تواند آسیب برساند. کودک ناراحت است و نیازهای فیزیکی دارد. این نیازها یک واکنش فیزیکی را با 

خود به همراه دارد به نام گریه کردن.
این گریه کردن واکنش فعال نوزاد به خاطر برآورده شدن نیازهای فیزیکی اوست. حتی اگر غیرعمدی باشد، این عمل می تواند به 

مثابه نخستین ابتکار نوزاد باشد که به وسیلۀ آن برای زنده ماندن خود درخواست کمک می کند. 
هنگامی که مادر، پدر و یا کدام پرستار دیگر صدای گریه را می شنود، دایرۀ ۲ فعال می گردد. 

دایرۀ ۲ – انکشاف اجتماعی
مادر، پدر و یا کدام پرستار دیگر وقتی صدای گریۀ نوزاد را می شنود، با وی شروع به حرف زدن می کند. به  طرف نوزاد گام برمی دارد، 
لبخند می زند و نوزاد را بلند می کند و او را در آغوش می گیرد و لمس می کند. در این حالت، نوزاد تعامل اجتماعی را تجربه می کند. 

در این جریان، نوزاد صدای قدم ها و حرف زدن را می شنود و به تدریج این صداها را به خاطر می سپارد و آن ها را به هم ربط 
می دهد و پیش بینی می کند که یک چیز خوب اتفاق می افتد. حاال حس انتظار، که یک عملکرد شناختی است، شروع به انکشاف 

می کند. )دایرۀ 4 را مشاهده کنید(

دایرۀ ۱ و ۲ – انکشاف فیزیکی و اجتماعی
در نتیجه نیاز های بدنی، نوزاد تماس اجتماعی را از طریق موارد ذیل بدست می آورد: 

• بلند شدن، در آغوش گرفته شدن و لمس شدن به وسیلۀ شخص دیگر؛	

• نگاه کردن به یکدیگر؛ نگاه نوزاد به مادر، پدر و یا کدام پرستار دیگر؛	

• نوزاد صدای شخص بزرگسال را می شنود؛	

• کودک و مادر یا پدر یا پرستار دیگر یکدیگر را می بویند.	

حاال تغذیه شروع می شود؛ نوزاد شروع به کارهای ذیل می کند:
• مکیدن و بلعیدن که شامل مهارت های حرکتی و تحریک حواس می شود. همچنین مکیدن و بلعیدن زمینه ساز 	

حرف زدن است؛  

• چشیدن مزۀ شیر یعنی تحریک حسی؛	
• احساس لمس شدن و فشار )روی بدن و چهره( – تحریک حسی؛	
• بوییدن مادر/پدر/پرستار – تحریک حسی؛	
• دیدن روی مادر/پدر/پرستار – تحریک حسی؛	
• شنیدن صدای مکیدن و بلعیدن – تحریک حسی؛	
• شنیدن صدای مادر، پدر و یا پرستار و یا ممکن شنیدن دیگر صداها از اطراف.	

حرکات و حواس از قبیل لمس کردن، چشیدن، بوییدن، شنیدن و دیدن همگی فعال می شود. عالوه بر  این، تعامل اجتماعی به وقوع 
می پیوندد. در دایرۀ ۱ انکشاف فیزیکی و در دایرۀ ۲ انکشاف اجتماعی را مشاهده می کنید. 

تمامی این تجربیات باعث تحریک عواطف شده )دایرۀ 3( و به تدریج در حافظه )دایرۀ 4( ثبت می شود. 
دایرۀ ۳، ۱ و ۲ - انکشاف عاطفی، فیزیکی و اجتماعی

حاال نوزاد دیگر گرسنه نیست )دایرۀ ۱، انکشاف فیزیکی(. نوزاد محبت و توجه را تجربه کرد )دایرۀ ۲، انکشاف اجتماعی( و از این  رو 
حس خوشایندی دارد و احساس قدردانی می کند. )دایرۀ 3، انکشاف عاطفی( 

دایرۀ ۴ – انکشاف شناختی 
تجربیاتی که در دایرۀ ۱، ۲ و 3 نشان داده شد، بخشی از حافظۀ نوزاد )دایرۀ 4( می شود. 

نوزاد همچنین گریه کردن خود را تجربه می کند و به خاطر می سپارد که وقتی او گریه کند:
• کسی می آید؛	
• کسی می آید و او را در بغل می گیرد و نوزاد و بزرگسال یکدیگر را لمس می کنند؛	
• کسی او را بلند می کند.	
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جنبه های منفی قنداق کردن
• اکثرا نوزاد بسیار محکم قنداق می گردد و این مانع حرکت وی می شود. قبل از تولد، جنین در رحم مادر آزادانه 	

حرکت می کرد و حاال با این کار )قنداق کردن( حرکت کردن آن ها را محدود کرده ایم. این امر برای کودک آزار 
دهنده است؛ 

• قنداق کردن به صورت بسیار طوالنی در جریان روز و در طول هفته ها و ماه های زیادی انجام می شود؛ 	

• در این صورت، نوزاد بسیار کم حرکت می کند؛ در حالی که عضالت برای رشد، قوی و انعطاف پذیر شدن، باید 	
استفاده شوند؛ 

• در این حالت، نوزاد بیشتر از آن چه که نیاز دارد استراحت می کند و این باعث منفعل شدن وی می گردد؛ 	

• نوزاد فرصت های کمتری برای ابتکارات دارد و تنها می تواند از صدای خود استفاده کند؛ 	

• نوزاد فرصت محدودی برای شناسایی دست ها، آرنج ها، ران ها و پاهای خود دارد و یا این که نمی تواند دست، 	
انگشت و یا پایش را در دهن خود کند. انجام کارهای یادشده برای نوزاد در موارد ذیل بسیار مهم است: 

• آمادگی برای تغذیه؛−

• تحقیق دربارۀ اشیا با دست و دهن، دانستن در مورد ساخت، دما، سخت بودن و یا نرم بودن اشیا؛ −

• رشد انعطاف پذیری و هماهنگی؛ )صفحۀ ۱7 را ببینید( −

• نوزاد فرصت این را نخواهد داشت تا به پشت و یا به روی شکم بخوابد و یا بچرخد. این فعالیت ها قسمت های 	
پشت نوزاد را تقویت می کند و دور خوردن کمر او را قوی می سازد که در نتیجه وی را برای چارگاوک و راه 

رفتن آماده می سازد.  

در قنداق کردن باید موارد ذیل در نظر گرفته شود: 
• نباید بسیار محکم باشد؛	

• تنها برای یک مدت زمان کوتاه استفاده شود؛ 	

• 	(www.healthychildren.org) .به تدریج در سن دو ماهگی توقف داده شود

۴. درک همه جانبه انکشاف
درک این نکته حائز اهمیت است که اغلب کودکان در عین سن در بعضی یا هم در همۀ ابعاد، به صورت متفاوت انکشاف می کنند. 

این می تواند شامل تفاوت زمانی در تالش برای یادگیری یک مهارت جدید باشد و همچنین گاهی اوقات این تفاوت در ترتیب 
یادگیری مهارت ها نیز ممکن است رخ دهد: 

• بعضی کودکان سریع تر انکشاف می کنند و بعضی کودکان آهسته تر؛ 	

• بعضی کودکان به صورت متفاوت نسبت به سایر کودکان انکشاف می کنند؛ 	

• بعضی کودکان ممکن است نتوانند بعضی از مهارت های خاص را یاد بگیرند؛ 	

• کودکان دارای معلولیت، نظر به موانع ایجادشدۀ ناشی از معلولیت و شدت آن، ممکن است به طور متفاوت 	
انکشاف کنند؛   

• مانند سایر کودکان، کودکان دارای عین معلولیت نیز اغلب به طور متفاوت انکشاف می کنند. 	

فرآیندهای مادام العمر وابستگی متقابل ابعاد انکشاف و نقش محیط 

شکل ۱: مدل انکشاف جامع کودک
• تمام ساحات انکشاف یعنی کارکردهای فیزیکی، اجتماعی، عاطفی و شناختی وابسته به یکدیگرند و به طور 	

مداوم باالی یکدیگر تاثیر می گذارند؛ 

• محیط، باالی انکشاف تاثیرگذار است و به گونۀ مثال در حاالت ذیل نقش ایفا می کند: 	
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۲. انکشاف قبل از تولد؛ نکات مهم: 
در دوران بارداری، فرایندهای بیولوژیکی و کیمیاوی انکشاف جنین آغاز می گردد؛ اجزای بدن شروع به نمو می کند و ساختار و 

عملکرد مغز انکشاف می یابد.
۲.۱  حرکت 

جنین در هفته های هفتم و هشتم شروع به حرکت در رحم مادر می کند. با این حال، مادر ممکن است لگد زدن جنین را پیش از 
هفتۀ ۱۳، ۱۶ و یا حتی پیش از هفتۀ ۲۵ احساس نکند.   

به یاد داشته باشیم که در این مرحله برخی از جنین ها کمتر فعال اند و برخی بیشتر. حرکات در این دوره بیشتر توسط اعمال غیر 
ارادی آن ها تنظیم می گردد. اعمال غیر ارادی به حرکاتی گفته می شود که بدون هیچ گونه برنامه ریزی، رخ می دهد. 

تقریبا در جریان هفتۀ بیستم بارداری، جنین حرکات هماهنگ شدۀ بیشتری را انجام می دهد، از قبیل چوشیدن انگشت دست و 
انگشت پا و نوشیدن آب از رحم. این فعالیت ها برای آیندۀ او به عنوان آموزش های خوب به حساب می آید. 

مهارت های حرکتی حاال شروع به انکشاف می کند. هر حرکتی که جنین انجام می دهد، در مغز ثبت شده و بخشی از انکشاف 
مهارت های حرکتی پنداشته می شود. 

      

    تصویر ۱: تصاویر از حرکات جنین در رحم مادر

۲.۲ شنیدن
توانایی شنیدن در رحم بین هفته های ۱۵ و ۲0 انکشاف می یابد. این توانایی با شنیدن صدای ضربان قلب مادر، صدای جریان خون 

  (www.libero.no) .مادر، صدای روده ها و صدای خود مادر آغاز می شود. تمام این صداها از بدن مادر می باشد
پس از آن به زودی جنین صدای اطرافیان مادر خود را که مثال عطسه و یا سرفه می کنند، خواهد شنید. تقریبا تا هفتۀ ۲۴ جنین 

(www.libero.no) .می تواند صدای دیگر اعضای خانوادۀ خود و یا سایر صداها از قبیل موسیقی را بشنود
تمام این صداها به خاطر سپرده می شود تا پس از تولد، شناسایی شده و مورد استفاده قرار بگیرد.  

این موضوعات برای جنینی که ناشنوا و یا همراه با مشکالت شنوایی تولد می شود، متفاوت بوده یا قابل تطبیق نیست. 
۲.۳ دیدن )تصویر ۲(

در هفتۀ ۲۶ جنین می تواند تاریکی و روشنی را تفکیک کند، چشمان خود را باز و بسته کند و چشم خود را از یک طرف به طرف 
(www.libero.no) .دیگر حرکت دهد

این موضوع برای جنینی که نابینا و یا همراه با مشکالت بینایی تولد می شود، متفاوت بوده و یا قابل تطبیق نیست. 
   

    

تصویر ۲: تصاویر حرکت جنین در رحم مادر

۳. پس از تولد
تولد تجربه ای آسیب زا برای نوزاد است. برای این که نوزاد استفاده از سیستم تنفسی را آغاز کند، ابتدا باید نفس عمیق هوا بگیرد 

که این عمل برایش بسیار دردناک است و از همین رو نوزاد شروع به گریه کردن می کند.  
همچنین آن گاه که نوزاد در دست گرفته می شود و یا پاک می شود، ممکن است احساس ناخوشایندی به او دست دهد. در آخر 

نوزاد در قنداق پیچانده می شود که به او احساس آرامش می دهد. هرچند قنداق کردن از گذشته ها تاکنون اغلب با نیت خوب 
استفاده شده است، اما باید به یاد داشته باشیم که این کار همیشه برای نوزاد مفید نیست. 

قنداق کردن
قنداق کردن دارای برخی جنبه های خوب و شمار زیادی از جنبه های نه چندان خوب است. 

زمانی که نوزاد در یک محیط جدید و چالش زا قرار می گیرد، قنداق کردن می تواند تاثیر آرام کنند ه ای داشته باشد. 
قنداق کردن اغلب به خاطر رسم و رواج انجام می شود بدون درک این نکته که این کار می تواند پیامدهای منفی به همراه داشته 

باشد. وقتی نوزاد قنداق می شود، به توجه کمتر نیاز دارد که این امر اغلب به مادران در حاالت ذیل، یاری رسانده است:
• مادران و پدران بسیار جوان هستند و تجربه ندارند؛ 	

• برنامه  ریزی مناسب خانواد گی صورت نگرفته و کودکان یکی پی دیگری در فواصل کوتاه تولد می شوند؛ 	

• در خانواده کودکان بسیار زیادی وجود دارد؛	

• مادران فشار کاری زیادی دارند؛ 	

• پدران با کودکان درگیر نیستند و در کارهای خانه سهم نمی گیرند تا مادر اندکی آسوده شود. 	
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۱. مقدمه
۱.۱  این رهنمود نامه برای کیست؟

این یک رهنمود برای تسهیل کنندگان گروه های بازی کودکان،  معلمان کودکستان ها و والدین می باشد. 
این رهنمود شامل معلوماتی است که در فهم موارد ذیل کمک می کند: 

• روندهای رشد از مراحل ابتدایی حیات کودک	

• چگونه ابعاد مختلف انکشاف در جریان زند گی با  هم تعامل می کنند و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. ابعاد 	
عمدۀ انکشاف قرار ذیل اند:

• فیزیکی؛−

• اجتماعی؛−

• عاطفی؛−

• شناختی.−

البته محیط های اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی نیز در انکشاف و رشد هر کودک تاثیر می گذارد. 
)شکل ۱، صفحۀ 6 را مشاهده کنید.( 

ما انکشاف را به عنوان یک فرایند طوالنی مدت در طول زند گی می شناسیم و از این درک به مثابه رویکردی جامع در انکشاف 
کودک و درک آن یاد می کنیم. 

این مهم است بدانیم که به منظور تسلط بر مراحل بعدی انکشاف، بعضی مراحل و مهارت هایی وجود دارند که نیاز داریم با آن ها به 
خوبی آشنا شویم. 

همچنین مهم است بدانیم و بپذیریم که بنابر دالیل مختلف، بعضی کودکان آهسته تر انکشاف و رشد می کنند و برخی سریع تر.
والدین و تسهیل کنندگان گروه های بازی باید موارد آتی را در نظر داشته باشند:

• قدردانی و احترام به کودکان و نظرات آنان بدون در نظرداشت سن، توانایی ها، وظایف و یا پیشینۀ فرهنگی آنان؛ 	

• فهم این نکته که انکشاف، به تعامل مثبت و برقراری ارتباط نیز بستگی دارد که باید مطابق به امکانات و 	
نیازمندی ها تنظیم گردد. )صفحۀ ۲ را مشاهده کنید.( 

۱.۲ چرا مهم است دربارۀ انکشاف بدانیم 
هر مرحلۀ انکشاف آمادگی برای مراحل بعدی است. وادار نمودن اجباری کودکان برای یادگیری و انجام چیز هایی که آن ها آماده 

نیستند، نه تنها برای شان مفید نیست، بلکه بیشتر به آنان ضرر می رساند. هرگاه کودکان قبل از این که آماده شوند، به طور اجباری 
وادار گردند تا چیزی را یاد بگیرند، آن ها ممکن است با دشواری هایی مواجه شوند و یا حتی ناکام بمانند. این امر همچنین حالت 

عاطفی کودکان و عزت نفس آنان را متاثر می سازد. )صفحۀ ۱5 را ببینید( 
متاسفانه، این معمول است که کودکان قبل از این  که آماده شوند، وادار به راه رفتن و یادگیری خواندن و نوشتن می شوند. مثال:

• والدین ممکن است که کودکان خود را قبل از این که آن ها آماده باشند، وادار به راه رفتن کنند. کودک ممکن  	
است که قدم بزند اما در قسمت پاها و یا کمر خود ضعیفی خواهد داشت؛ زیرا شاید به اندازه کافی در مرحله 

قبلی چارگاوک نکرده  باشد یا هیچ گاه این کار را انجام نداده باشد. 

• یک تسهیل کننده و یا معلم کودکستان ممکن است همه کودکان حتی کوچکتر ها را نیز درس بدهد و آن ها را 	
قبل از این که آماده شوند، وادار به خواندن و نوشتن کند. 

مهارت های حرکتی کودکان، هماهنگی بین دست و چشم  )صفحۀ ۲0 را ببینید( و انکشاف شناختی کودکان در این 
مرحله به آمادگی نرسیده است. این می تواند اغلب منجر به ناامیدی گردد. این گونه کودکان برخی اوقات ممکن است با 

مشکالت خواندن و نوشتن در مکاتب روبرو شوند و از خواندن لذت نبرند.
دانستن و درک فرایند انکشاف جامع، تسهیل کنندگان و معلمان کودکستان ها را در کار های شان کمک خواهد کرد. به گونۀ مثال: 

• انتخاب فعالیت ها؛	

• درک این که چرا کودک )و یا گروهی از کودکان( یک فعالیت مشخص را دوست ندارد؛	

• دانستن این که از کودک و یا کودکان چه توقعی داشته باشیم؛ 	

• درک این که چرا یک کودک ممکن است نسبت به سایر کودکان نیازمندی های متفاوتی داشته باشد؛ 	

• یاری رساندن به والدین به وسیلۀ شریک سازی دانش و تجربه از سوی تسهیل  کنندگان یا معلمان کودکستان ها.	

شکل ۱ )در صفحۀ 6( تعامل ابعاد انکشاف را نشان می دهد. این شکل با توضیحاتی ارائه شده است.
۱.۳ اهمیت تعامل و برقراری ارتباط

تعامل: 
• توجه متقابل که دو شخص )یا بیش از آن( نسبت به یکدیگر و یا نسبت به یک شی و شخص )یا اشخاص( 	

خاصی دارند. 

برقراری ارتباط:
• هنگام برقراری ارتباط، از کدها و نمادهایی مانند حرکات، صداها یا کلمات خاصی استفاده می کنیم. در برقراری 	

ارتباط ما اطالعات، احساسات، افکار یا عقاید را به اشتراک می گذاریم و یا تبادله می کنیم.

همیشه مهم است که برقراری ارتباط خود را مطابق با زبان و توانایی های کودکان تنظیم کنیم و از شیوه های مختلف ارتباطی مانند: 
حالت چهره، صدا، حرکات بدن، عالیم، اشارات، تصاویر، کلمات و یا زبان اشاره استفاده کنیم. )صفحۀ ۱0 را ببینید(

۲ ۱
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پیشگفتار
کودک گل نیست که فقط به پرورش فزیکی نیازمند باشد. برای رشد کامل، در کنار مراقبت فزیکی،  به محبت، حمایت های عاطفی 

و درک شدن نیاز دارد. می توان گفت که مراقبت از کودک و فرایند همکاری برای رشد کودکان، آمیزه یی از دانش و هنر است.

بزرگساالن باید بفهمند که هرچند آن ها می توانند کودک را در زمینهء یادگیری راهنمایی کنند؛ اما نباید فرایند انکشاف آن ها را 
محدود بسازند. آن ها باید همیاری کنند که کودک، خود راه خویش را به سمت آینده بیابد. روند مراقبت و انکشاف کودک، باید 

چونان »همکاری بین بزرگسال و کودک« در نظر گرفته شود.

در افغانستان، کودکان بیشتر خمیرگونه هایی پنداشته می شوند که باید به دست پدر و مادر و دیگر بزرگساالن شکل داده شوند. 
روش های مراقبت از کودکان، بیشترینه مبتنی بر خرافات، سنت های غیرقابل اعتماد و فراواکنش های عاطفی نسبت به رفتار کودکان 

است. کاربرد خشونت در برابر کودکان همچون روشی به اصطالح »مثبت«، برای تربیت فرزند معمول است و حتی برخی ها آن را 
»خشونت دلسوزانه« می انگارند. این درحالی است که هیچ گونه یی از خشونت نمی تواند دلسوزانه باشد.

بلند بردن آگاهی در مورد مسائل مربوط به مراقبت از کودک و انکشاف، کلید اصلی برای گشایش در های نوین در راستای رشد 
کودک است. 

 رهنمود  نامهء کمیته ناروی برای افغانستان )NAC( در زمینهء انکشاف کودک، یک راهنمای دلچسب و آموزنده است. این کتاب در 
کنار کمک به تسیهل کنندگان گروه های بازی در راستای افزایش آگاهی و همکاری در گسترهء مسائل و شیوه های انکشاف کودک، 

در انگیزه بخشی برای دادخواهی در زمینهء مراقبت از کودک و موضوعات وابسته به انکشاف سودمند است.

این کارنامهء نوآوارانه را به کمیته ناروی برای افغانستان تبریک می گویم و امیدوارم با آن ها در راستای گسترش فعالیت های  
نوآورانهء بیشتر  بر پایهء محتویات این جزوه همکار باشم!

داکتر سمیع حامد

مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان و رضا کار با کمیته ناروی برای افغانستان
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کمیته ناروی برای افغانستان
نوایی وات، سرک نمبر ۳، خانه نمبر ۲۹۴، شهرنو

کابل، افغانستان

c

سرآغاز
کمیته ناروی برای افغانستان (NAC) بیش از 40 سال است که در حمایت از مردم افغانستان فعالیت می کند. حمایت از حقوق 

کودکان در طول بحران های متعدد در افغانستان از زمان حملۀ شوروی در سال ۱979 تا امروز، محراق اصلی کار ما بوده است.
کنوانسیون حقوق کودک )۱989( به وضوح بیان می دارد که تمام کودکان بدون در نظر داشت این که آن ها چه کسانی اند، در کجا 

زندگی می کنند، به کدام زبان صحبت می کنند، آیین آن ها چیست، چه تفکری دارند، چگونه به نظر می رسند، دختر اند یا پسر، 
دارای معلولیت  اند یا خیر، ثروتمند اند یا فقیر، خانواده و والدین آن ها کیستند و یا خانواده و والدین آن ها چه اعتقادی دارند، دارای 

حقوق یکسان اند. به هیچ دلیلی نباید با کودک رفتار ناعادالنه صورت گیرد.
این ها باید اصول اساسی تمام کارهای انکشافی و بشردوستانۀ ما در بخش های تعلیم و تربیه، صحت، امنیت غذایی و مدیریت منابع 

طبیعی، کاهش خطرات طبیعی، جندر و حکومت داری باشد.
همه ما باید آن چه را که برای کودکان خوب است انجام دهیم. بخش مهمی از این امر این است که وقتی ما به عنوان بزرگساالن 

تصمیم می گیریم، باید همواره در این مورد فکر کنیم که این تصمیم چه تأثیری روی کودکان خواهد گذاشت.
دولت ها باید در صورت لزوم اطمینان حاصل کنند که والدین و خانواده ها یا دیگر افراد مربوطه از کودکان محافظت و مراقبت 

می کنند. دولت افغانستان و نیز ما به عنوان شرکای انکشافی دولت، باید اطمینان حاصل کنیم آنانی که مسئولیت مراقبت از کودکان 
را دارند، کار خود را خوب انجام دهند و در مکان های مراقبت از کودکان، محیط مناسبی فراهم باشد.

امیدواریم این جزوه معلوماتی و آموزشی، معلومات جدید و مشوره های عملی را برای شما نه تنها در زمینۀ کار تخصصی تان به عنوان 
تسهیل کننده فراهم سازد بلکه برای شما به عنوان پدر یا مادر و مراقبت کنندۀ کودک مفید باشد و به شما کمک کند تا از این طریق 

برای نسل آیندۀ افغانستان فرصت های رشد را به دور از هراس در سایه آرامش و زندگی میان مردمی که آنان را دوست دارند و 
مراقب شان هستند، فراهم سازید.

از خانم میریم سکیوتین و همکاران کمیته ناروی برای افغانستان در بخش تعلیم و تربیه بخاطر تالش و زحمات فراوان شان در 
تهیه این جزوه، تشکر می کنم و از شما به عنوان تسهیل کننده برای سهم گیری ارزشمند تان در کار ما و در راستای ترقی و انکشاف 

افغانستان، سپاسگزارم.

کابل، جوالی۲0۲0 

تاریه مگنوسن واتردال
رییس کمیته ناروی برای افغانستان




