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Pفيلم حول التغذية للحصص  3و :4كيف نضمن إرضاعا طبيعيا حرصيا جيدا؟
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 .IVتحضري الحصة القادمة
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6

املرحلة  :1استقبال املجموعة ،النداء والتذكري
مبواضيع السدايس
نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.
•يف نظركــم ،بصفتنا والدين ،عىل ماذا يجب أن نســهر لتحضري
مستقبل أفضل ألطفالنا؟
•كيف ميكننا مســاعدة أطفالنــا للحصول عىل منــو جيد بدنيا
وذهنيا؟
الهــدف مــن حصــص الرتقيــة اإلجتامعيــة هذه ،هــو النقــاش بصفة
جامعيــة حــول الوســائل التــي بحوزتنــا لزيادة فــرص نجــاح أطفالنا
بعــون الله تعــاىل .خالل هــذه الحصص ســنتحدث عام ميكننــا القيام
بــه بصفتنــا أمهات/آبــاء بالخصــوص فيام يتعلــق بالنظافــة والصحة
والتغذيــة وحقــوق وحاميــة األطفــال وكذلك أيضــا يف مجــال تنمية
العاطفــة والعقــل لــدى األطفال.
تعــد هذه الحصص مجاال لتبادل اآلراء وتقاســم املعلومــات .ال ترتددوا
بــأن تتدخلــوا أحيانــا إلبــداء آرائكم وطرح استشــكاالتكم .وســتمتد
حصــة الرتقيــة اإلجتامعية هذه ســاعة ونصف.
الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عىل املســاعدة
املاليــة لربنامــج التكافل .ســأبدأ إذن بإعــداد الئحة بأســاء الحضور.
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نداء الحضور
•هل بإمــكان أحدكــم تذكري بقيــة املجوعة مبــا تحدثنا عنه
ىف الحصة الســابقة؟
خالل الحصة املاضية من الرتقية اإلجتامعية ،تحدثنا عن أهمية:
P Pالتغذية املتوازنة بالنســبة لصحــة األرسة ،وخصوصا األطفال الصغار
والنســاء الحوامل الذين يســتهلكون الكثري من الطاقة.
P Pرضورة غســل اليديــن بالصابــون يف األوقــات األساســية لتفادي
األمــراض ،واملحافظــة عىل نظافــة جيدة للمســكن.
P Pاللعــب ميكن األطفال من اكتشــاف العــامل وتعلم أشــياء جديدة.
فعــى الوالدين اللعب مــع أطفالهم لتوطيد عالقــة العاطفة التي
تربطهــم وبالتايل ثقة الطفل يف املســتقبل.
•هل يود أحد إضافة شيئ ما؟

8

إعالن أهداف الحصة
سنتحدث اليوم عن:
التغذيــة :من خالل مســألة الرضاعة الطبيعيــة الحرصية لألطفال
أقل من  6أشــهر
النظافة :من خالل مسألة معالجة وتخزين املاء
منــو الطفل :من خالل مســألة اإلرتبــاط وأهمية عالقــة العاطفة
بــن الوالديــن وأطفالهم الصغار
ولكــن لرنجــع أوال إىل اإللتزامــات التي قطعتم عىل أنفســكم يف
الحصة الســابقة.

اطلبــوا من املشــاركني تكوين مجموعات صغرية حســب مناطق
توافدهم.
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املرحلة  :2حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف
الحصة املاضية
خالل هذه املرحلة ،ال تنســوا تحديد املتبنني للمامرســات الذين
ســيتم فيام بعــد إجــراء مقابالت معهم (أشــخاص يســتطيعون
التحــدث بطالقــة ولديهــم مــا يقولــون) .دونــوا الحلــول التي
توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــى الصعوبات.
•هــل بإمكانكــم تذكرينــا باإللتزامــات التــي أخــذت كل
مجموعــة صغــرة؟
التغذية

النظافة

اإللتزام :1

طبخ وجبة متوازنة عىل األقل يف اليوم ألرسيت.

اإللتزام :2

تغيري الوجبات كل يوم لتنويع تغذية أرسيت.

اإللتزام :1

التوفري الدائم للامء والصابون لتمكني جميع أفراد
األرسة من غسل األيادي
غسل األيادي باملاء والصابون كل يوم يف األوقات
األساسية.
اللعب مع األطفال مرة عىل األقل يف اليوم.

اإللتزام :2

صنع لعبة جديدة لكل واحد من األطفال.

اإللتزام :2

منو الطفل

اإللتزام :1
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اطرحــوا األســئلة التاليــة لكل التــزام أحذه املســتفيدون ،وذلك
ملناقشــتها بصفــة خاصة وملموســة الواحد تلــو اآلخر.
•هل من بينكم من يعترب أنه وىف بالتزاماته ولو جزئيا؟
P Pكيف ترصفتم للوفاء بالتزاماتكم؟
P Pما هــي النتائــج اإليجابية التــي الحظتم واملتعلقــة بتبني
هذه املامرســات؟
P Pهل وجدتــم دعام من محيطكــم؟ إن كان الجــواب نعم،
كيف حصلتــم عليه؟
التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية:
•ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء
بااللتزامات؟
•ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمكني أعضاء
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عىل الصعوبات
التي صادفتهم؟
•مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــاد هذه
املامرسات؟
التوجه من جديد إىل جميع املستفيدين:
•هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟
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املرحلة  :3ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني الحصص
إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية
•هــل متكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم
حــول مذيــاع التكافل؟
إن كان الجــواب ال ،ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عىل أهمية املشــاركة
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفكري ما بــن الحصص يف النقــاش املثار من
طرف املجموعــة خالل الحصة الســابقة.
•هــل أثــار هــذا البث نقاشــا بني النســاء الحــارضات حول
املســألة التي تناولتهــا الحلقة؟
•ما هي النقاط األساسية التي تم نقاشها يف هذه املناسبة؟
اطلبــوا من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجتامعية ملشــاركتهن.
•مــا ذا تناولــت الحلقــة  2من السلســلة اإلذاعيــة التكافل
والتــي اســتمعتم إليها منــذ الحصــة املاضية؟

التــــــغـــذيــــــــة
الرضاعة الطبيعية الحرصية
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املـرحلــة  :4التــغــذيــة – الرضاعة الطبيعية الحرصية
مقدمة املوضوع
•ما هي املشــاكل الصحيــة التي يتعرض لها األطفــال غالبا ما
بني  0إىل  6أشهر؟
•برأيكم ،كيف تصيبهم هذه األمراض؟
إن األطفــال يف ســن ما دون  6أشــهر ،ضعــاف البنية ،فبمجــرد إصابة
أحدهــم مبرض كاإلســهال أو اإللتهابات التنفســية ميكن أن يســبب له
ذلــك نتائج خطرية ال ســيام بالنســبة لحديثــي الوالدة.
•ملاذا تنتج النساء الحليب؟
•ملــاذا حســب وجهة نظركــم نتحاىش إعطــاء املــاء أو مواد
غذائيــة أخــرى لألطفال دون  6أشــهر؟
إن األطفال ما دون  6أشــهر ليســوا قادرين عــى هضم أي يشء غري لنب
األم .وبالتــايل إعطائهــم أي يشء آخــر حتى ولو كان املــاء (!) ،يعرضهم
لإلصابة باإلســهال والقيئ مام يتســبب يف ســوء التغذيــة ويعيق النمو
الجيــد للطفــل كام ميكن أن يــؤدى للوفاة يف بعض الحــاالت الخطرية.
املاء ،كام ســوف نرى ،يحتــوي عىل بعض الشــوائب ومكروبات عديدة
ال ميتلــك الطفــل الرضيــع حامية ضدها بعــد .إعطائه املــاء إذن يزيد
مــن مخاطر إصابــة الطفل باملرض.
من أجــل الحد قدر اإلمكان من إصابة األطفال دون  6أشــهر باألمراض،
من الرضوري مامرســة الرضاعــة الطبيعية الحرصيــة .يجب عىل املرأة
أال تعطــى لرضيعهــا إال الثــدي حتى يبلغ  6أشــهر وأال تعطيــه أبدا ال
املــاء وال أي لنب آخر.

املرحلة  | 4التغذية
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األهداف املتعلقة بالتغذية
يف نهاية الحصة ،الهدف هو أن تكونوا قادرين عىل:
•رشح ،ملــاذا تعد الرضاعة الطبيعيــة الحرصية رضورية وكافية
لألطفال من  0إىل  6أشــهر.
•اعتــاد وضعية مالمئة إلعطاء الثدي وإرضــاع الطفل بطريقة
صحيحة.

الرسائل
•ملاذا يعد لنب األم جيدا لحديث الوالدة؟
•هل تعتقدون أن لنب األم كاف لتغذية طفل؟ وملاذا؟
الطفل دون ســن  6أشــهر ال يحتاج ليشء ســوى لــن األم ،ألنه يحتوي
عىل جميــع العنارص الالزمــة لتغذية كاملة ،غنيــة ومتوازنة.
حليــب األم يحتــوي عــى جميــع أنــواع األغذيــة للحاميــة ،والبناء،
والطاقة ،زيادة عــى كمية كبرية من املاء .وبالتــايل فالرضاعة الطبيعية
هي الوســيلة األمثــل والقادرة عىل ضــان منو جيد لحديــث الوالدة
وتجنيبه ســوء التغذية.
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•كيــف ميكننــا التأكــد أن ال أحــد يعطى شــيئا غــر لنب األم
(كاملــاء أو أي لــن آخــر) ألطفالكم دون  6أشــهر؟
لضــان أن الطفــل دون  6أشــهر ال يتنــاول إال لــن األم يرجــى اتباع
النصائــح التالية:
•أن يكون دامئا بجانب أمه.
•إعطائه الثدي كلام طلبه.
•أن تــرح لزوجهــا ولجدتــه أهميــة مامرســة الرضاعــة الطبيعية
الحرصيــة بالنســبة لصحــة الطفل.
•إىل غري ذلك...
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أنشطة تطبيقية
النشاط 1
لعب األدوار
اطلبــوا متطوعــة واطلبــوا من األخريــات التصفيق لهــا .ارشحوا
كيفيــة لعــب األدوار( " :أنجبــت فاطمــة مؤخــرا .ليــس لديها
الوقــت إلعطاء الثــدي لطفلها وتعطيه أشــياء مختلفــة :أغذية،
مــاء ،لنب املاعز .فطفلهــا دائم املرض واإلصابة باإلســهال .وفقدان
الــوزن .بصفتكن صديقــات يف زيارة لهــا .ما هــي النصائح التي
ميكنكــن تقدميهــا لها؟ يقــوم املنعش بلعــب دور فاطمــة ،التي
تبدي ترددهــا تجاه تلــك النصائح.
النشاط 2
استعامل جهاز العرض

عرض التقديم املســمى الوضعية املثىل لإلرضاع ،بواســطة جهاز
العرض.
اطلبــوا متطوعــة واطلبوا منهــا التدقيق يف الصــور املعروضة ثم
اطرحــوا األســئلة التالية :ما هي الفوارق التــي الحظت؟ أخربيني
أي الوضعيتني متثــل الوضعية املثــى لإلرضاع وملاذا؟
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النشاط 3
عــرض الفيلــم حــول التغذيــة للحصــص  3و  :4كيــف نضمن
رضاعــة طبيعيــة حرصيــة جيدة؟
إيقاف جهاز العرض

الرسائل التكميلية
•ما هــي اإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا بغيــة رضاعة
ســليمة للطفــل دون  6أشــهر؟
إذا مل تكــن األم يف وضعيــة إرضــاع مناســبة ،فمــن املحتمــل أال ينزل
اللــن وأن يكــون اإلرضاع مؤملــا وبالتايل ال يجد الرضيع ما يكفيه لســد
جوعه.
من أجل تقديم إرضاع جيد يجب:
•الجلوس يف مكان هادئ
•غسل الثدي باملاء والصابون
•وضــع الرضيــع عــى الركبتني ،بحيث يكــون كامل جســمه موجها
نحــو الثدي (ليك يأخــذ الثدي يف فمــه دون أن يد ّور رأســه)
•تقديم الثدي باليد للرضيع حتى يفتح فمه بنفسه
•وضع رأس الثدي يف فم الطفل حتى يلتحم ذقنه بالثدي
•السهر عىل أن تكون الشفة السفىل للرضيع موجهة نحو الخارج
•إعطائه ثديا حتى يفرغ ثم إعطائه اآلخر.

املرحلة  | 4التغذية
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هــذه اإلحتياطات توفر للطفــل وضعية مثىل تســهل اإلمتصاص وتعزز
نــزول اللــن ،ووضعيــة مريحة مبــا فيه الكفاية للســاح لــه أن يرضع
حتى يشبع.

•متى يجب إرضاع طفل عمره دون  6أشهر؟

يجــب إعطــاء الثدي للرضيع عنــد الطلب ،كلام طلبه ســواء كان نهارا
أم ليال.
يحتاج الرضيع دون  6أشهر من  8إىل  12رضعة كل  24ساعة.
ال متنعــوا أبدا رضيعا عمره دون  6أشــهر من الرضاعــة عندما يعرب عن
رغبتــه يف ذلك .لذلــك يجب اإلحتفاظ بالطفــل بالقرب من أمه.
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خـــالصـــــــــــة:
•حتــى يبلــغ  6أشــهر ،ال ميكن للرضيــع أن يهضم ســوى لنب
األم ،ال يشء غــره وخصوصــا املاء!
•إن لــن األم مجاين وغزيــر ،ويحتوي عىل ماء نقــي متاما كام
أنــه ميــد الرضيع بعنارص أساســية لنمــوه الجيــد .من املهم
إذن إرضــاع الطفل بالثــدي حرصيا حتى يبلغ  6أشــهر.
•لنذكــر هنا بــأن عملية الرضاعة جد شــاقة ومتعبة بالنســبة
لــأم .إذن املــرأة املرضعــة تصبــح منهكــة وقابلــة للتعرض
للكثــر من األمــراض .ولذا يجــب عليها تنــاول تغذية كافية
وغنيــة ومتنوعــة ومنتظمــة .ما من شــأنه أن يجعــل لبنها
غنيــا .مــا يضمن اكتســابها هــي ومولودها قــوة ومناعة.

واجبات منزلية
اطلبوا من املشــاركات أن يعــددن الرضعات التــي تعطني يوميا
ألطفالهن دون  6أشــهر ،وتحديد األوقات التــي يقمن بذلك فيها
وملــاذا تعطينها يف هذه األوقات .ســنأخذ الوقت الكايف يف الحصة
القادمــة ملناقشــة كل ذلك معا ،من أجل تبــادل التجارب.

النـــــظـــــــــافــــــــة:
معالجة وتخزين املاء

21

النظافة | املرحلة 5

املـرحـلة  :5النــظــافـــة معالجة وتخزين املاء
مقدمة املوضوع
•ماذا نعني «مباء صالح للرشب»؟
"املــاء الصالــح للرشب" هــو مــاء ميكننا رشبــه دون احتــال اإلصابة
بأمــراض كاإلســهال أو الديــدان املعوية.
•حســب رأيكم عىل مــاذا يحتوي املــاء الغري صالــح للرشب،
والذي ميكنه التســبب يف اإلصابــة أمراض؟
املــاء الغري صالــح للرشب هو مــاء يحتوي عــى ميكروبات وشــوائب
كــراب أو طــن .يف حالــة رشب مــاء غري صالــح للرشب فــإن احتامل
اإلصابــة باملــرض قوي جــدا جدا.
•هل ماء برئكم صالحة للرشب؟

األهداف املتعلقة بالنظافة
الهــدف يف نهايــة الحصــة ،أن يكــون باســتطاعتكم معالجة ماء
برئكــم بأنفســكم بطريقــة صحيحــة وجعلهــا صالحــة للــرب
وبالتــايل تقليــل اإلصابــة باألمــراض يف منزلكم.
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رسائل
•مــا الذي ميكــن القيام بــه لجعل ماء برئكــم صالحة للرشب
متاما؟
مــن أجــل تفــادى اإلصابة باألمــراض املنقولــة عن طريق املــاء ،تجب
معالجــة املاء قبل اســتهالكها .هنــاك مرحلتان أساســيتان ملعالجة املاء
وجعلهــا صالحة للرشب:
•التصفيــة ،تســمح بالتخلــص مــن الشــوائب املوجــودة يف املــاء.
التصفيــة تخلــص مــن الجزيئات الكبــرة فقط وال تكفــي وحدها
لجعل املــاء صالحــا للرشب.
•التطهــر ،التــي متكن مــن التخلص مــن امليكروبــات املوجودة يف
املاء.
فالتصفيــة ثــم التطهري ميكنــان من جعل املــاء صالحا للــرب أي أنه
صالح لإلســتهالك.
•ما نفعل من اجل تصفية املاء؟
•غســل اليديــن بالصابــون بطريقــة
صحيحــة .هل ميكن ألحدكــم أن يقول
لنــا ملاذا؟
•التأكــد من أن القنينــات واألواين التي
ستســتخدم نظيفــة متامــا وتتوفر عىل
غطاءات.
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ميكن إذن تصفية املاء بواسطة قطعة قامش نظيفة.
لهذا يكفــي أن نغطي فتحة الوعاء بقطعة القــاش ،ثم نصب فيه املاء
ببــطء .يستحســن أن يكون القامش املســتخدم من القطــن وأن يكون
ســميكا ليمســك الشــوائب .يجب تنظيف القامش قبل كل استخدام.
متكــن هــذه التصفية من إزالــة الشــوائب الصلبة الرئيســية فضال عن
يرقات الحــرات املحتمل تواجدهــا يف املاء.

أنشطة تطبيقية
النشاط 1
التصفية عن طريق القامش
اطلبــوا متطوعــة ،وعــى املجموعــة التصفيــق لهــا .اطلبوا من
املتطوعــة القيــام بعمليــة تصفية مســتخدمة قنينــات كبرية و
قــاش ،تــم جلبهم مــن طــرف املنعشــن .قنينة مملــوءة مباء
البــر ،واألخــرى فارغة،
تأكــدوا جيــدا مــن أن املتطوعــة تتحقق مــن نظافــة القنينات
والقــاش (قدمــوا لهــا الصابــون لتنظيفهم عنــد الحاجة).
النشاط 2
صناعة مصفاة رملية بسيطة
أقــرح عليكــم اآلن تعلــم صناعة نظام بســيط أيضــا ،غري قليل
الكلفــة وأكــر فعاليــة لتصفية املــاء :املصفاة الرملية البســيطة.
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خــذوا قنينــة ابالســتيكية ووزعــوا  4أو  5عــى أشــخاص داخل
املجموعــة ليفعلــوا نفس مــا تفعلــون يف نفس الوقــت وبالتايل
صناعــة عدد مــن املصــايف الرملية البســيطة.
اســحبوا غطــاء القنينــة .اقطعوا قعر القنينة ( 1ســم) .احبســوا
القــاش النظيف داخل القنينة عىل مســتوى العنق ،احشــوه ثم
أضيفــوا طبقة من الرمــل النظيف (الرمل املنظــف عدة مرات)،
ثــم طبقة مــن الفحم قطع صغــرة ونظيفة ثم طبقــة أخرى من
الرمل النظيــف .وهذا كل يشء!

النشاط 3

استعامل جهاز العرض

عــرض الفيلــم حــول مامرســة النظافة/الصحة للحصــص  3و:4
كيــف نعالــج املاء لجعلــه صالحــا للرشب؟
إيقاف جهاز العرض
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رسائل تكميلية
•بعــد إنجاز التصفية اســألوا املجموعــة إن كان بإمكاننا اآلن
رشب املاء؟
ال ،ليــس بعــد ،فالتصفية ليســت كافيــة! إنها متكن فقط مــن القضاء
عىل الشــوائب الكبرية ،ولكن أغلب امليكروبــات ال تزال يف املاء .للقضاء
عىل تلــك امليكروبات بدورها يجــب اآلن تطهري املاء.
أحيانا ،حتى هذه التصفية بواســطة القامش النظيــف ال تكفي ،يبقى املاء
بعدهــا غري صاف .تتمثــل عملية الصب يف تــرك املاء ســاكنا يف إناء لعدة
ســاعات حتى ترتاكم الشــوائب يف قعره .ثم نســتعيد املاء الصــايف ،إما أن
بســكبه بلطف يف الوعــاء املخصص للتطهري ،وإمــا بتصفيته من جديد.
•بعــد التصفيــة ،ما هــي آخر مرحلــة متكن من جعــل املاء
صالحا للــرب؟ التطهري.
•ماذا ميكننا فعله من أجل تطهري املاء؟
نقــرح عليكم  3طــرق بســيطة للتطهري ،مرتبــة من األقــل فعالية إىل
األكــر فعالية:
•التعريض ألشعة الشمس
•الغليان
•التطهري بالجافل
التطهري بالجافل هو األنجع إذا طبق بطريقة سليمة.
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•من ميكنه أن يصف لنا هذه الطرق الثالثة لتطهري املاء؟

مــرة أخــرى ،فمــن الــروري ،وقبــل كل يشء ،التأكد من نظافــة القنينــات واألواين
املســتخدمة .يجــب إذن تنظيــف هــذه األواين بالصابــون بانتظام.

التعريض ألشعة الشــمس ،يتمثل يف ترك األواين اململوءة
باملاء تحت أشعة الشــمس ملدة  6ساعات.
إنهــا إذن عملية طويلة جدا ،لكــن املكروبات املوجودة
يف املاء متوت عندما تســخن.
غليــان املــاء أكــر فعاليــة للتخلــص مــن املكروبــات
املوجــودة يف املــاء .لهــذا يكفــي جعل املــاء يغيل ملدة
مــن  2إىل  5دقائــق ،ثم تركه يــرد يف إنــاء نظيف قبل
ا ستهالكه .
التطهــر بالجافــل ،هــي الطريقة األكرث فعاليــة .غري أنه
تجــب اليقظة جيــدا بالنســبة للكمية املســتخدمة من
الجافــل .إذا مل تكــن كافية فإن التطهري لــن يكون فعاال،
ســتبقى دامئا مكروبات يف املاء .وبالعكس إذا اســتخدمنا
كميــة كبرية مــن الجافــل ،عندئذ ســيكون طعــم املاء
ســيئا .الكمية املناســبة هي مأل غطاء قنينــة من الجافل
ل  20لــر من املــاء .رددوا معــي :مأل غطــاء قنينة من
الجافــل ل  20لرت مــن املاء .بعد إضافة مــأ غطاء قنينة
مــن الجافل يــرك املاء ملــدة  30دقيقة عــى األقل قبل
استهالكه.
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القيــام بتطهــر قنينــة كبرية مــن املــاء يف نفس الوقــت الذي
ترشحــون فيــه الطريقــة .اســألوا شــخصا مــن املجموعــة عن
الســاعة واطلبوا منــه مراقبة الوقت حتى متــي  30دقيقة .بعد
مــي ال 30دقيقة قدمــوا املاء للمشــاركني.

خـــالصـــــــــــة:
للتلخيــص حــول نظافة املــاء ،من ميكنــه أن يذكرنــا ،ملاذا من
الــروري تصفيــة وتطهري مــاء الينابيع؟
التصفيــة تقىض عىل الشــوائب والتطهري يقىض عــى املكروبات
املوجــودة يف املــاء .هاتــان الطريقتــان متكنــان من جعــل املاء
صالحــا للــرب ،وبالتايل تفــادي األمــراض العديدة كاإلســهال
والديــدان املعويــة الناتجــة عــن املكروبات املوجــودة يف املاء.

واجبات منزلية
هــل فهم الجميــع كيفية صنــع املصفاة الرملية؟ هــل تعتقدون
أنــه بإمكانكم صنــع واحدة مبفردكــم يف املنزل؟ يف هــذه الحالة
نطلــب منكــن جميعا ،مــن هنا للحصــة القادمة ،صنــع واحدة
ملنزلكــم واســتخدامها واإلتيان بها.

نـمـو الطـفـل:
اإلرتباط العاطفي
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املرحــلـة  :6نـــمــو الــــطــفــل اإلرتـبـاط العـاطـفـي
مقدمة املوضوع
•ملاذا يبيك األطفال الرضع يف كثري من األحيان؟
يبــي األطفال الرضع كثــرا ،ألن البكاء هو وســيلتهم الوحيدة للتعبري.
فببســاطة يريــد الرضع بواســطة البكاء لفــت انتباهكم لــي تفهموا
حاجاتهــم .حيث ميكنهــم أن يكونوا بحاجة لــأكل ،للتبديل ،ألخذه يف
ذراعيكــم أو اللعب معكم.
•هــل تعرفــون ملاذا يرغب األطفــال الصغار دامئــا أن يكونوا
قــرب أمهاتهم وأال يبقــوا وحيدين؟
بعــد أن أمضوا  9أشــهر يف بطن األم ،فمن الطبيعي أن يشــعر األطفال
الصغــار بالرغبة يف بالبقــاء بالقرب منهن.
فهناك ارتباط خاص ما زال يجمعهم من الرضوري الحفاظ عليه.

األهداف املتعلقة بنمو الطفل
يف نهايــة هذه الحصة ســيكون بإمكانكم املحافظــة عىل اإلرتباط
العاطفي مــع أطفالكم وتشــجيع منوهم العاطفي يف املســتقبل.
عندما يشــعر األطفــال بحب وحامية والديهــم ،يصبحون قادرين
عىل بــذل كل قدراتهم.

املرحلة  | 6منو الطفل
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رسائل
•يف نظركم ما هو اإلرتباط العاطفي؟
عندمــا نتحدث عن اإلرتبــاط العاطفــي ،نعني العالقة التــي تنمو بني
األطفــال الرضع واألشــخاص الذين يقومون برتبيتهــم (أمهم وأبوبهم يف
املقام األول).
عندمــا يكربون ،ســيصبحون مســتقلني متامــا ،لكنهم يف الوقــت الحايل
يحتاجــون إىل أمهــم وأرستهــم إلطعامهــم ،والســهر عــى صحتهــم
وخصوصــا أن يكونــوا محبوبــن كثريا.
•حســب رأيكــم ملاذا مــن املهــم املحافظــة عــى اإلرتباط
العاطفــي بــن األم والطفل؟
كلنــا نحتــاج إىل الحب .أن نحــب أو نكون محبوبني ،بالنســبة لألطفال
كــا هو الحــال بالنســبة للبالغني ،ضــوري كالتنفــس واألكل أو النوم.
لهــذا فأننــا نفضل دامئــا أن نكون بجانــب من نحب .بنفــس الطريقة
فاألطفــال يحبــون البقاء بجانب أمهــم وأرستهم.
عندمــا يــدرك األطفــال أن هنالــك دامئا شــخص بجانبهــم لحاميتهم،
يثقون يف أنفســهم شــيئا فشــيئا ليتمكنوا من املغامرة واكتشــاف العامل
الــذي يحيط بهــم ومواجهة التحديات التي تصادفهــم .يف هذه اللحظة
بالــذات نعترب أن اإلرتباط العاطفي ســليم وراســخ.

31

منو الطفل | املرحلة 6

•كيف ميكننا تشجيع اإلرتباط العاطفي مع أطفالنا؟
لتحســن الشــعور باألمــان والثقة عند األطفــال ،يجب عــى اآلباء تلبيــة احتياجاتهم
املاديــة بإعطائهــم الطعام عىل ســبيل املثال ،ولكن أيضــا احتياجاتهــم العاطفية عن
طريــق األحضان.
إن التعــرف عىل احتياجــات أطفالك مهارة مهمــة جدا لتعزيز اإلرتبــاط العاطفي مع
األطفــال .عــى الرغم مــن أن األطفال الصغــار ال ميكنهــم الكالم ،فإنهــم يعربون من
خالل اإلميــاءات ،األصوات وخاصــة البكاء.
يتفاعل األطفال ويتواصلون بطريقة بسيطة جدا:

الرضيــع لديــه حاجــة .جائــع ،يريــد
التنظيــف أو يريد حضنــا لإلطمئنان مثال.

يبــدأ الرضيــع بإميــاءات ،أصــوات ،يبيك
وأخــرا يغضب.

املرحلة  | 6منو الطفل
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تهتم به أمه وتفهم حاجته وتلبيها.

الرضيع مرتــاح ومطمنئ بعد أن عرف
أن هنــاك مــن يحبــه ومهتــم بتلبية
حاجاته.
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نشاطات تطبيقية
النشاط 1
استعامل جهاز العرض

عرض الفيلم اإلرتباط العاطفي.
إيقاف جهاز العرض

اطرحوا األسئلة التالية عىل املشاركني:
•حسب رأيكم ملاذا يبيك الرضيع؟
•ماذا عىل الشخص الذي يرعاه أن يفعل لتهدئته؟
•ألي يشء كان الرضيع محتاجا؟
هــذا الفيديــو أنجزه أب يريــد أن يوضح أنه عنــد غياب زوجته،
كل مــا يطلبــه الرضيع هو اإلحســاس مبالبس أمــه فذلك يعطيه
اإلنطباع أنهــا بجانبه .عندما يبيك األطفال الرضــع فإنهم يريدون
قول أشــياء كثرية لنا .مــن الرضوري أن نكون منفتحني الســتقبال
طلباتهــم وفهم حاجاتهم.
•هــل ميكنكــم إعطاء أمثلــة عىل مــا يريد أطفالكــم الصغار
قوله لكــم عند مــا يبكون؟
•ماذا ميكنكم فعله لتهدئتهم؟
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استعامل جهاز العرض

عــرض الفيلــم حول مامرســة منو الطفــل للحصــص  3و :4كيف
نشــجع تنمية اإلرتبــاط العاطفي مــع األطفال؟
إيقاف جهاز العرض

رسائل تكميلية
•بصفتــك أمــا ،مــاذا ميكنك فعلــه للرعايــة اإليجابيــة لهذا
اإلرتبــاط العاطفــي الــذي يجمعــك بالطفل؟

مــن املهم أن مينــح الوالدان ألطفالهــم كل العناية ليســاعدوهم عىل
الشــعور بأنهم محبوبــون ومحميون وذلــك منذ الســنوات األوىل من
أعامرهــم .لتعزيز اإلرتبــاط العاطفي مــع طفله ،فمن الــروري قبل
كل يشء قضــاء أكرب عدد ممكن مــن اللحظات الهادئــة واملرحة معه،
لذلك يجــب ضامن:
•عــدم تركه وحده .حتــى لو كانت لديكــم مهام إلنجازهــا أو كان
عليكــم الخــروج ،احتفظوا به قريبــا منكم ،تحدثــوا معه لترشحوا
لــه إىل أين أنتــم ذاهبون ومــاذا تفعلون.
•عــدم تركــه يبيك حتــى يتعب وحــده ،ما يوشــك أن يولــد لديه
شــعورا باإلهامل وعــدم الحامية.
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خـــالصـــــــــــة:
منــذ الــوالدة ،يبــدأ األطفــال بالتعبري عــن حاجاتهم بواســطة
البــكاء ،اإلمياءات ،األصــوات أو الحركات .عندما يفهــم الوالدان
ذلك ويــردون إيجابيا عىل حاجات أطفالهــم ،فإن ذلك يطمئنهم
وميكنهم مــن تنمية ثقتهم يف أنفســهم ويصبحوا مســتقلني.

واجبات منزلية
•ما هي أنواع األلعاب البســيطة التي ميكننا إنشــاؤها محليا
لتحفيــز التعلم لدى األطفال أقل من  6أشــهر؟
مــن هنا للحصــة القادمة ،نقرتح عليكــم اتباع نصائحنا إلنشــاء ارتباط
عاطفــي وتعزيز الشــعور باألمان والثقة لــدى األطفال.
تحدثنــا قبل قليل عــن الرضاعــة .إن الرضعات لحظــات مهمة للغاية
يف العالقــة بــن األم والطفل .اغتنمــوا أوقات الرضعــات للتحدث إليه،
اإلبتســام له ،تدليكه ،إلخ...
عندمــا تقدمــون لــه الطعام ،ابتســموا لــه ،قبلــوه ،انظــروا يف عينيه
وتكلمــوا معه .عند اإلســتحامم أو أثناء تنظيفه ،احملــوه وتعاملوا معه
بعناية.
العبــوا مــع طفلكــم بانتظــام .كونــوا يف الجهــة املقابلة لــه ليك يرى
إمياءاتكــم وحركاتكــم .ميكنكــم محــاكات ما يفعــل ،تجيبــوه عندما
يصــدر أي صوت وتكــرروه.
احرصــوا عــى تطبيق كل هذه النصائح يف منزلكــم ،مع أطفالكم .خالل
حصتنــا املقبلــة ،ســنأخذ الوقت لنناقش معــا تجربتكــم الخاصة لهذه
اللحظات الخاصة مــع أطفالكم.
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املرحلة  :7ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة
•هــل ميكــن إلحداكن أن تلخص لنا الرســائل األساســية التي
شــاهدنا خالل حصة اليوم؟
لقــد قمنــا بالحديث عــن الرضاعــة الطبيعية الحرصيــة ورأينا
بالخصوص أن:
•الطفــل مــن  0إىل  6أشــهر ال ميكــن أن يهضــم إال لــن األم
الــذي يحتــوي عىل جميع العنــارص الرضورية لنمــوه الجيد
وحاميته.
•الوضعية أساســية لضامن رضعــة جيدة وتعزيــز إنتاج اللنب
لدى األم.
ثم تحدثنا عن معالجة ماء الرشب وتطرقنا بالخصوص إىل:
•يجــب رشب املــاء الصالح للــرب فقط ،يوميــا للحامية من
أمراض اإلســهال والديدان املعوية.
•ملعالجــة ميــاه الينابيــع وجعلهــا صالحة للــرب ،يجب أن
تتــم تصفيتهــا ثــم تطهريها عــن طريــق التعريض ألشــعة
الشــمس ،عن طريــق الغليــان أو بواســطة الجافل.
وأخــرا تحدثنا عــن اإلرتباط العاطفــي بني األم والطفــل ورأينا
بالخصوص أن:
•إذا شــعر الطفل بأنه محبوب ومحمي ،فإنه ســينمى ثقة يف
نفســه أفضل مام يعزز منــوه الذهني والعاطفي.
•مــن املهــم اغتنــام جميــع اللحظــات التــي تقضــون معه
إلظهــار محبتكم لــه من خالل كلامت لطيفــة ،صوت حنون،
مالطفة... ،
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•اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟
اطلبوا مــن املجموعة التصفيق ،ألنه ميكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة  :8التزامات املشاركات أمام العموم
اطلبــوا مــن املشــاركات أن تتجمعــن يف مجموعــات صغــرة حســب أماكن
توافدهن..
مــن أجل مســاعدتكم عــى تطبيق هــذه النصائــح نقرتح عليكــم اليــوم أن تأخذوا
بعــض اإللتزامات.
اقرتحــوا عىل املجموعــة التزامني لكل موضوع واطلبوا مــن كل مجموعة صغرية
اإلتفــاق فيام بينهــا من أجل اختيــار أحد اإللتزامــن لكل موضــوع .ميكن لكل
مجموعــة صغرية اقــراح التزاماتها الخاصة بها (هــذه اإللتزامات يجب أن تدون
مــن طــرف املنعش) .املهم أن تفــي كل مجموعة صغرية بالتــزام لكل موضوع.
التغذية

النظافة

اإللتزام :1

تغذية أطفايل من  0إىل  6أشهر بلنب األم حرصيا.

اإللتزام :2

تحسيس جرياين حول أهمية الرضاعة الطبيعية
الحرصية.

اإللتزام :1

تصفية وتطهري مياه الرشب قبل استهالكها بشكل
منهجي.
استعامل قنينات وأواين نظيفة جدا ألخذ و معالجة و
تخزين ماء الرشب.
اوضحوا ألطفالكم أنكم تحبونهم كلام سنحت الفرصة
من خالل إمياءات ،اتصاالت جسدية ،ابتسامات،
قبالت...
حينام يبيك أطفالكم ،سواء كانوا حزينني أو مرىض،
خذوهم يف ذراعيكم طمئنوهم بصوت حنون وكلامت
لطيفة.

اإللتزام :2

منو الطفل

اإللتزام :1
اإللتزام :2
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عندمــا تختــار املجموعــات الصغــرة بصفة جامعيــة التزاماتهــا ،اطلبوا مــن الجميع
الوفــاء بهــا عند الحصــة القادمة.
رددوا بعــدى" :ألتــزم علنية أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص الحارضين أن أيف
باإللتزامــات التي اخرتنا".
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املرحلة  :9تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية
مــن أجــل مواكبتهن يف هذا املســار ،اطلبــوا متطوعة مــن كل املجموعــات الصغرية
املشــكلة لتكــون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامــات .اشــكروا املتطوعات
بحــرارة وبينــوا لهن مــا ييل::
ستشــكلن معا ،طيلة األشــهر الثالثة القادمة ،اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية.
كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع املســتفيدات األخريــات يف مجموعتهــا
ومســاعدتهن عــى الوفــاء بالتزاماتهن .ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية
ســنرتك لكن بعــض اللــوازم تتمثل يف:
•ملــف مــع الصــور األساســية املتعلقــة باملواضيع التــي تناولنا هــذا اليوم
وذلــك مــن أجل مســاعدتكن عــى مواصلــة التحســيس يف مجموعاتكن.
•لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفنت بها للحصــة القادمة وكــذا التزاماتكن
اليوم.
•مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقــة السلســلة اإلذاعيــة التكافل التــي ينبغي
إســاعها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.
ســنرتك لكن التنســيق فيــا بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خالل األشــهر
الثالثــة القادمــة يك تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرتقيــة اإلجتامعية
قبــل الحصة القادمــة من الرتقيــة اإلجتامعية.
خالل األشــهر الثالثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن
عىل الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن.
ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة باملامرسات التي تحدثنا عنها.
أخــرا كل واحــدة منكــن ســتقوم بتنظيــم دورة اســتامع يف منطقتها للرســالة
الصوتيــة املوجــودة يف القــرص مــن خــال مذيــاع التكافل .تســتغرق حصص
اإلســتامع والنقــاش الجامعــي أقل مــن  30دقيقة.
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خــال حصتنــا القادمة من الرتقيــة اإلجتامعية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية
للرتقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:
•جميــع الصعوبــات التــي واجهتكــن والحلــول التــي توصلــن لهــا لتبني
املامرســات والتوصيــات.
•الفوائد التي الحظنت بأنفسكن بعد تلك املامرسات.
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املرحلة  :10اختتام الحصة
الرســائل التي ستســتمعن لها من هنا للحصــة القادمة موجودة
يف هذا القرص.
خــذوا  5دقائق بعد الحصــة لتبينوا لألعضاء املتطــوع يف اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجــت عية كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل
لالســت ع للرســائل والتأكــد ا ٔن الجميع فهــم طريقته.
وبالتحديــد ا ٔخــذ الوقت الكايف للنقــاش مع ا ٔعضــاء اللجنة حول
كيفيــة رير لوازم التكافــل (تحديد برنامــج ريرها).
هل لديكن ا ٔســئلة ،حول محتــوى الحصة ،حول مــا ننتظر منكن
يف الحلقــة القادمة ا ٔو ا ٔي يشء ا ٓخر.
شــكرا جزيال النتباهكن ومشاركاتكن وال تنس الوفاء بالتزاماتكن!
ألننا نقوم بهذا مــن ا ٔجل ا ٔطفالنا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:
•تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل (امللــف ،الصــور،
الواجبــات واإللتزامــات ،املذيــاع وقــرص يحــوي السلســلة
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لها حتــى الحصــة املقبلة).
•التأكــد /أخــذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرتقية
اإلجتامعية.
ما بني الحصص
اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية ل:
•معرفة هل اســتطعن مترير لــوازم التكافل واإلســتامع لربامج
بني الحصص بواســطة مذيــاع التكافل.
•معرفة هــل ذكرن جميــع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.
•طلب مســاعدتهن لتعبئــة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة
القادمة مــن الرتقيــة اإلجتامعية.
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