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عدة التكافل   
P جهاز عرض صغري
P مكرب صوت
P شاشة عرض
P خزائن اإليداع
P )رسوم بيانية )كبرية، بطاقات وملصقات
P مذياع التكافل
P :يحوي USB مفتاح

P عرض باوربوينت حول الوضعية املثى لإلرضاع

P  الرضاعة فوائد  ماهي  و4:   3 للحصص  التغذية  ملامرسة  املتبنن  فيلم 

الطبيعية الحرصية؟

P  فوائد ماهي  و4:   3 للحصص  الصحة   / النظافة  ملامرسة  املتبنن  فيلم 

معالجة املاء وتخزينه الجيد؟

P  تعزيز فوائد  ماهي  و4:   3 للحصص  الطفل  منو  ملامرسة  املتبنن  فيلم 

وتنمية االرتباط العاطفي مع األطفال؟

P عرض باوربوينت: الفطام التدريجي

P عرض باوربوينت: دورة اإلرتباط العاطفي

P يحتوي عى الحلقة 4 من سلسلة لتكافل اإلذاعية USB مفتاح

معدات إضافية:   
P صابون
P مغسل
P مصفاة رملية
P قرعة من الجافل
P  قنينتــان كبريتــان )2( مملوءتــان باملــاء، )أغلقــوا واحــدة واتركوا

األخــرى بدون غطــاء طيلــة مــدة الحصة(
P )قنينة كبرية مليئة باملاء الغري صالح للرشب )يحتوي عى شوائب
P )قنينة كبرية فارغة )إلنجاز عملية التصفية/التطهري أثناء الحصة
P ماء لتنظيف القنينات
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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
 مبواضيع السدايس

الهــدف مــن حصــص الرقيــة اإلجتامعيــة هذه، هــو النقــاش بصفة 
جامعيــة حــول الوســائل التــي بحوزتنــا لزيادة فــرص نجــاح أطفالنا 
بعــون الله تعــاىل. خال 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 ترددوا 
بــأن تتدخلــوا أحيانــا إلبــداء آرائكم وطرح استشــكاالتكم.  وســتمتد 

حصــة الرقيــة اإلجتامعية هذه ســاعة ونصف.

الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عى املســاعدة 
املاليــة لربنامــج التكافل. ســأبدأ إذن بإعــداد الئحة بأســامء الحضور.

يف نظركم، ملاذا من املهم تشجيع منو األطفال؟	 
ما الذي ميثله األطفال يف مستقبل أرستكم ومجموعتكم؟	 
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نداء الحضور

خال الحصة املاضية من الرقية اإلجتامعية، تحدثنا عن أهمية:
 

املامرســـة وبدقة للرضاعـــة الطبيعية الحرصيـــة لألطفال حتى   P	
يبلغوا 6 أشـــهر.

P  )معالجة ماء الرشب من خـــالل التصفية والتطهري )التعقيم  •
صالحـــا للرشب متاما. لجعله 

P  املحافظـــة عـــى اإلرتبـــاط العاطفي بـــن الوالديـــن واألطفال
بأنفســـهم. ثقتهم  وتوطيد  لتعزيـــز 

هل يود أحد إضافة شيئ ما؟	 

هــل بإمكان أحدكــم تذكري بقيــة املجوعة مبــا تحدثنا عنه 	 
ىف الحصة الســابقة؟



8

إعالن أهداف الحصة

 أهداف حصة الرقية اإلجتامعية اليوم هي: 

مراجعة ما تطرقنا إليه خال الحصة السابقة 	 
النظر يف اإللتزامات التي أخذتم يف الحصة السابقة	 
مناقشــة النشــاطات التــي قمتــم بهــا منــذ املــرة األخرية 	 

خصوصــا بدعــم مــن اللجنــة املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة 
تكملــة املعلومــات حــول املواضيع التــي تم التطــرق إليها 	 

لهذا الســدايس )6 أشــهر( 

لن تستغرق حصة الرقية اإلجتامعية أكرث من ساعتن.

اطلبــوا من املشــاركن تكوين مجموعات صغرية حســب مناطق 
توافدهم.
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املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف الحصة 
املاضية

خال هذه املرحلة، ال تنســوا تحديد املتبنن للمامرســات الذين 
ســيتم فيام بعــد إجــراء مقابات معهم )أشــخاص يســتطيعون 
التحــدث بطاقــة ولديهــم مــا يقولــون(. دونــوا الحلــول التي 

توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــى الصعوبات.

أخــذت كل 	  التــي  باإللتزامــات  تذكرينــا  بإمكانكــم  هــل 
صغــرية؟ مجموعــة 

للتذكــري فقــد اقرحنا عليكم، إمــا أن تحــددوا بأنفســكم التزامكم الخــاص، وإما أن 
تختــاروا من بــن االلتزامــات التالية:

تغذية أطفايل من 0 إىل 6 أشهر بلنب األم حرصيا. اإللتزام 1: التغذية

تحسيس جرياين حول أهمية الرضاعة الطبيعية 
الحرصية.

اإللتزام 2:

تصفية وتطهري مياه الرشب قبل استهاكها بشكل 
منهجي.

اإللتزام 1: النظافة

استعامل قنينات وأواين نظيفة جدا ألخذ و معالجة و 
تخزين ماء الرشب.

اإللتزام 2:
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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 كيف ترصفتم للوفاء بالتزاماتكم؟
P  مــا هي النتائــج اإليجابية التــي الحظتــم واملتعلقة بتبني

هذه املامرســات؟
P  ،هــل وجدتم دعام مــن محيطكــم؟  إن كان الجواب نعم

كيــف حصلتم عليه؟

اوضحوا ألطفالكم أنكم تحبونهم كلام سنحت الفرصة 
من خال إمياءات، اتصاالت جسدية، ابتسامات، 

قبات...

اإللتزام 1: منو الطفل

حينام يبيك أطفالكم، سواء كانوا حزينن أو مرىض، 
خذوهم يف ذراعيكم طمئنوهم بصوت حنون وكلامت 

لطيفة.

اإللتزام 2:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية اإلجتامعية:

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء 	 
بااللتزامات؟

ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمكن أعضاء 	 
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عى الصعوبات 

صادفتهم؟ التي 
مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــامد هذه 	 

املامرسات؟

هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟	 

التوجه من جديد إىل جميع املستفيدين:
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني 
الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية 

هــل متكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم 	 
حــول مذيــاع التكافل؟

إن كان الجــواب ال، ابحثوا عن الســبب وأكدوا أهمية املشــاركة يف هذا 
العمــل ملتابعــة التفكــري ما بــن الحصــص يف النقاش املثــار من طرف 

املجموعــة خال الحصة الســابقة.

هــل أثــار هــذا البث نقاشــا بن النســاء الحــارضات حول 	 
الحلقة؟ تناولتهــا  التي  املســألة 

ما هي النقاط األساسية التي تم نقاشها يف هذه املناسبة؟	 

مــا ذا تناولــت الحلقة األوىل من السلســلة اإلذاعية التكافل 	 
والتي اســتمعتم إليها منــذ الحصة املاضية؟

اطلبــوا من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة االجت عية ملشــاركتهم



التــــــغـــذيــــــــة
الرضاعة الطبيعية الحرصية
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املــرحلـــة 4: التـغـذيــة - الرضاعة الطبيعية الحرصية

تذكري

ما هي اإلحتياطات الازم اتخاذها لضامن إرضاع جيد؟	 

لقد تحدثنا يف الحصة املاضية عن الرضاعة الطبيعية الحرصية. 

مــن ميكنه أن يقول لنــا، ملاذا لــنب األم كاف لتغذية األطفال 	 
من 0 إىل 6 أشــهر؟

يحتــوي لنب األم عــى كل ما هــو رضوري لتلبية حاجيات منــو الطفل. 
وميــد الطفل بتغذيــة متوازنة متامــا وصحية ويحميه مــن األمراض.

هــل ميكن ألحدكــم تذكري املجموعــة ملاذا من األســايس أال 	 
نغــذي األطفال ألقل مــن 6 أشــهر إال بلنب األم؟

إن الجهــاز الهضمــي للطفل دون 6 أشــهر ضعيف، ال يســتطيع هضم 
أي يشء عــدا لنب األم.

فمثــا عندمــا نعطيه ماء أو شــاي أعشــاب أو أي أطعمــة أخرى فإن 
ذلــك يعرضه لإلصابة باملرض وســوء التغذية. لهذا يجــب تغذية الطفل 

حرصيا بلنب األم حتى يبلغ ســن 6 أشــهر. 
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إرجاع الواجبات املنزلية

مــن ميكنه أن يبــن لنا األوقات املحددة التــي ترضعون فيها 	 
طفلكم األقل من 6 أشــهر؟ كيف تعرفــون أن الطفل يرغب 

يف الرضاعة؟ كم مــرة يف اليوم ترضعون؟
هــل تغــريون طريقــة اإلرضــاع أو تــردده عندمــا تكونون 	 

مــرىض أو يكــون طفلكــم كذلــك؟ وملاذا؟

يجــب وضع الطفــل يف وضعية الئقــة لتمكينهم من رضاعــة ثدي أمه 
وإال فلبنــه لــن يصــل إليــه فالرضاعة يجــب وضع الطفــل يف وضعية 
الئقــة لتمكينهــم مــن رضاعــة ثــدي أمــه وإال فلبنــه لن يصــل إليه 

فالرضاعــة الجيــدة تتمثــل فيام ييل:
 

فم الطفل يجب أن يكون مفتوحا  	 
الشفة السفى للرضيع يجب أن متيل إال الخارج 	 
ذقن الرضيع يجب أن يلمس ثدي األم خال الرضاعة 	 
األم يجب أن تكون هادئة 	 
يجب عى األم غسل ثديها باملاء والصابون 	 
يجب عى األم أن تكون جالسة وأن متسك الرضيع يف ساعديها	 

لقــد طلبنــا منكــم يف الحصــة املاضية عــَد الرضعــات التــي تعطوها 
ألطفالكــم دون 6 أشــهر.

كــام طلبنا منكم أيضــا تحديد األوقــات وملاذا أرضعتــم الطفل يف تلك 
بالذات؟ األوقات 
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يجب إعطاء الرضعة عند الطلب، يف الليل والنهار.
 اإلرضــاع حســب الطلــب ميثل عــادة ما بــن 8 إىل 21 رضعــة كل 42 

ســاعة، ما يفرض عــدم اإلبتعــاد كثريا عــن الطفل.

يف حالة مرض األم أو الطفل فذلك ال مينع من اإلرضاع:
لنب األم يحمى الرضيع من األمراض. 	 
األم التــي تشــتيك من الــزكام والنزلــة الربدية أو اإلســهال ال تنقل 	 

العــدوى لرضيعهــا عن طريــق اللنب.
عندمــا يكون الرضيع مريضــا فيجب عــى األم إرضاعه يف كثري من 	 

األحيان )لتوفــري املاء والعنارص الغذائيــة الرضورية للطفل(.
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استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حول املتبنن ملامرســة التغذية للحصــص 3 و4: ما 
هــي فوائد الرضاعــة الطبيعية الحرصية؟

هل تعرفــون ملاذا يكون لون أول لنب لألم، يف الســاعة األوىل 	 
أصفرا الوالدة،  بعد 

 بالنسبة لكم، هل إعطائه للطفل مفيد أم مرض؟ ملاذا؟	 

رسائل تكميلية

أول لنب لألم األول )اللبأ -الكولسروم( أصفر ألنه غنى.
ومبا أنه غني جدا، فهو مفيد جدا للرضيع.

اللــنب األول يزود املولــود الجديد بالطاقــة والفيتامينــات باإلضافة إىل 
عنــارص ســتحميه مــن األمراض. ميثــل اللــن األول لقاحــا طبيعيا ضد 

األمراض. مــن  العديد 

مــن املهم جــدا إعطــاء الثدي للمولــود الجديــد يف الســاعة التي تيل 
الــوالدة لتمكينه مــن االســتفادة من جميــع فوائد هذا اللــنب األول.
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هــل ســبق وأن واجهــت صديقاتكــن أو أخواتكن مشــاكل 	 
عنــد اإلرضاع؟ هل ميكنكــن إخبارنا مبا حــدث؟ هل تعرفن 

صعوبات؟ وجــدن  ملاذا 
هل تعرفن كيف يتم تحفيز إنتاج اللنب إلرضاع طفلكم؟  	 

يف أي سن يبدأ فطام الطفل؟	 
هــل واجهــت إحداكــن صعوبات خاصــة أثناء فطــام أحد 	 

؟  لها أطفا
هل ميكنها أن تحىك لنا ما جرى؟ 	 
كيف نقوم بفطام الطفل دون أن يؤمله ذلك؟ 	 

يحتــاج إن إنتــاج لــنب األم إىل تحفيز. لــذا يجب عليهــا القيام خصوصا 
ييل: مبا 

إعطاء الثدي للرضيع يف الساعة األوىل بعد الوالدة 	 
اإلرضاع بصفة منتظمة: فكلام أرضعت األم، زاد إنتاج اللنب! 	 
أن تكون يف وضعية جيدة أثناء الرضاعة لتسهيلها 	 
تنويع وموازنة تغذيتها، ورشب الكثري من املاء	 

يــكاد ال يحــدث أبــدا أن امرأة تعجــز عن إنتــاج ما يكفي مــن اللنب. 
حتــى أنهــا تنتج ما يكفــي من اللنب إلرضــاع توائم حرصا حتــى يبلغوا 

أشهر.  6

أنشطة عملية
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النشاط 1

تقديم العرض املسمى الفطام التدريجي

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

ملواكبة صور العرض اطرحوا األسئلة التالية عى التوايل:

كيــف نغذي الطفل ما بني 0 و6 أشــهر؟ كام شــاهدنا اآلن، • 
نغــذي الطفــل مــن 0 إىل 6 أشــهر بلنب األم فقــط وال يشء 

غــريه. يجب أن نرفــض قطعيا إعطــاءه املاء.
كيــف نغــذي الطفــل بعــد 6 أشــهر؟ بعــد 6 أشــهر نقوم • 

بــاإلدراج التدريجــي ألطعمــة جديــدة.
ما هــي الفــوارق التي تشــاهدون عى هذه الصــور؟ كلام • 

منــا الطفــل، نزيــد كمية وعــدد األغذيــة املكملــة. غري أنه 
كلام أحــس الرضيع بالعطــش أو الجوع يجــب إرضاعه قبل 
إعطائــه أغذية أخــرى. إرضــاع طفلكم يواصــل حاميته من 

األمراض.
متــى ميكننا أن نوقــف إرضاع الطفل نهائيا؟ كام هو مشــار • 

إليــه يف القــرآن الكريــم فالرضاعة مدتهــا ســنتان. وابتداء 
مــن ذلــك فالطفل ميكنــه أن يأكل مــام يــأكل البالغون مع 

الحــرص عــى تحضري طبق فــردي له
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خـــالصـــــــــــة:

يجــب عى الطفــل بن 0 و6 أشــهر أال يبتلع إال لــنب األم. ال 	 
مــاء، ال غذاء، فقــط لنب األم.

لتحفيــز إنتــاج لــنب األم، يجــب عــى األم أن تعطــي ثديها 	 
يف الســاعة األوىل بعــد الــوالدة وأن تتغــذى بصفــة متنوعة 

ومتوازنــة وأن تتبنــى وضعيــة مامئــة عنــد اإلرضاع.
يبــدأ الفطــام مــن 6 أشــهر. يتم تخفيــض عــدد الرضعات 	 

تدريجيــا حتــى تختفــي نهائيــا ابتداء مــن ســنتن بإدخال 
تكميلية. أغذيــة 

بعــد 6 أشــهر، يصبح لــنب األم وحده غــري كاف للطفــل، فعندئذ يبدأ 
م. لفطا ا

يجــب إذن إضافــة أغذية إضافية بــدء بعصيدة الدخــن املدعمة )مثا 
بالزيــت أو الزبــدة أو دقيــق الفاصوليــا أو عجــن الفول الســوداين(. 
فالعصيــدة الســائلة غــري جيــدة للطفــل حيــث متــأل معدتــه باملاء. 

فالعصيــدة إذن يجــب أن تكــون غنيــة مبا فيــه الكفاية.

ينبغــي أن يكون الفطــام تدريجيا لــيك يقبله الطفــل ويتحمله. فطام 
رسيع جدا يعــرض الطفل لإلصابــة باألمراض وســوء التغذية.

اإلرضــاع الطبيعي للطفــل يجب نقصه تدريجيا ولكنــه يتواصل إىل أن 
يبلغ الطفل ســنتني كاملتني، رغــم اإلضافة التدريجيــة ألغذية تكميلية 

ابتداء من 6 أشــهر.



النـــــظـــــــــافــــــــة:
معالجة وتخزين املاء
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املـرحــلة5: النـظــافـــة – معالجة 
وتخزين املاء

ملاذا نقول إن مياه اآلبار غري صالحة للرشب؟	 

ما هــي املراحــل التي متكــن من معالجــة املاء لــيك يصبح 	 
صالحا للــرشب، أي نقية لإلســتهاك؟

تذكري

إن ميــاه اآلبــار والــربك تحــوي مكروبات وأوســاخ يحتمل أن تســبب 
الكثــري من األمراض )اإلســهال، الديــدان املعوية( عند اســتعاملها. لهذا 

نقول إنهــا غري صالحــة للرشب.

لتحــاىش الكثــري مــن األمــراض املنتقلة عن طريــق املاء غــري الصالحة 
للــرشب يجــب معالجتها قبــل اســتخدامها ويتطلــب تلــك املعالجة 

: مرحلتن

التصفية: هذه املرحلة متكن من القضاء عى األوســاخ )الشــوائب( • 
املتواجــدة يف املــاء فألجزاء الكبــرية تزول من خــال التصفية إذن 
فهــي واحدها ال متكن مــن أن يكون املاء صالحــا للرشب ألنه بقي 

امليكروبات. فيه 
التطهــري )التعقيــم(: هــذه املرحلــة متكــن مــن القضــاء عــى • 

املكروبــات املتواجــدة يف املاء من خــال مياه جافــل والغليان أو 
عرضها عــى الشــمس مــدة طويلة.
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إرجاع الواجبات املنزلية

لقد تعلمنــا يف الحصة املاضية كيف نصنــع املصفاة الرملية 	 
والتزمتــم بصنعهــا يف منزلكــم. هــل منكم من وجــد وقتا 

لصناعــة مصفاة رملية ملســكنه؟

هــل كان من الســهل بالنســبة لكــن صناعة هــذه املصايف 	 
لرملية؟ ا

هل تستخدمونها بانتظام؟	 
هل الحظتم فوارق يف جودة املاء بعد استخدام املصفاة؟	 

تقدمــوا بالشــكر للمشــاركات اللوايت صنعــن مصفاة رمليــة حيث أن 
ذلك سيســاعدهن عــى حامية أرسهن من األمراض املرتبطة باســتهاك 
املــاء الغري مصفى. خذوا الوقت ملشــاهدة هذه املصــايف إن كان بعض 

أحرضهم. املشاركن 

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حــول املتبنن ملامرســة النظافة/الصحة للحصص 3 
و 4: مــا هي فوائد املعالجــة الجيدة والتخزين الســليم للامء؟
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عم يتحدث هذا الفيلم؟	 

يف هــذا الفيديــو نتحدث عن غســل اليدين وعن أهميــة معالجة املاء 
للحاميــة مــن األمــراض. يف هــذا الفيديو تتحدث النســاء عــن أهمية 

اســتخدام أواين نظيفة إلغــراف وتخزين املاء.

 لضامن نقاء املاء، يجب حاميته من املصدر حتى يتم استهالكه.
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بعــد أخــذ املاء مــن البــر ومعالجته مــن خــال التصفية 	 
والتطهــري مــاذا نفعــل بهذا املــاء عادة؟

خــال تخزين املــاء، ما هي املصــادر املحتملــة لتلوث املاء 	 
معالجته؟ بعد 

بعــد معالجة املاء ال نقــوم برشبها مبارشة ولكــن نخزنها ولتخزين جيد 
للامء وحاميته مــن التلوث والعدوى يجب القيــام ببعض اإلجراءات. 

الرياح 	 
الغبار 	 
الحيوانات 	 
الذباب 	 
ولكن أيضا أيادي متسخة ميكن أن تؤدي إىل تلوث جديد.	 

يجب إذن حامية املاء التي متت معالجته من كل ذلك.
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أنشطة تطبيقية

النشاط 1

النشاط 2

أعريوا مــن أحد املشــاركن مصفــاة )اســتخدموا مصفاتكم عند 
الحاجــة(، واطلبــوا مــن أحد مــن املجموعــة القيــام بالتصفية 

والتطهري بواســطة مــاء الجافل.
ســاعدوه عند الحاجــة. تحققوا من أن املتطــوع يتأكد من نظافة 
القنينــات وأنه غســل يديه وأنه يســتعمل الكمية املناســبة من 

ماء الجافــل، إلخ. اطلبوا مــن بقية املجموعــة التصفيق له.  

اســألوا املجموعــة إن كان أحدهــم يعــاين من العطــش؟ بينوا 
أنكــم أحرضتــم قنينتــن من املــاء الصالــح للرشب قبــل الحصة 
ثم قومــوا بتقديم القنينــة املفتوحة والقنينــة املغلقة. ال ترشبوا 
مبــارشة املــاء الذي متــت معالجته فــورا، إذ يجــب االنتظار 30 

دقيقــة حتى يقــوم الجافل بتعقيــم املاء.
 الحظــوا تــرصف الشــخص املتطوع وتأكــدوا أنه يأخــذ املاء من 
القنينــة املغلقــة وبالتايل محمــي من التلوث الخارجــي.  أمنعوه 

إذا توجــه نحو القنينــة املفتوحة.

تســليط الضــوء عى أهمية إعطــاء األفضلية للــامء املوجود 	 
يف القنينــة املغلقــة، مبــا أنهــا بقيــت يف معزل عــن مصادر 

لتلوث. ا
التذكــري برضوري غســل اليديــن جيدا إذا أردنــا إدخالهم يف 	 

املــاء مللء كــوب، حتى ال نلــوث املاء.

اطلبــوا من املشــاركن اآلخرين أن يفعلوا نفس اليشء، أي غســل 
اليديــن ورشب املاء إذا كانــوا يرغبون يف ذلك.
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مــاذا نفعل لضــامن التخزين الجيد للامء بعــد معالجته، أي 	 
حاميتــه من جميع أنــواع التلوث املحتملة؟

لحامية املاء من املصدر حتى االستهاك يجب:

التأكد أن البر نظيف ومحمي من الحيوانات.	 
الذهاب إىل البر بقنينات نظيفة، أي مغسولة باملاء والصابون.	 
إغاق القنينات واألواين بعد ملئها. 	 
الحفــاظ عــى األواين مغلقــة وقي أماكــن مرتفعة خــارج تناول 	 

الحيوانات.
عدم ملس مياه الرشب باأليدي خشية تلويثها. 	 

خـــالصـــــــــــة:

املاء التي متــت معالجتها من خال التصفيــة والتطهري يجب 	 
تخزينهــا وحاميتها مــن التلوثات الطارئة. لــذا يجب حفظها 
يف قنينــات نظيفــة يتــم غســلها بانتظــام باملــاء والصابون 

ومغلقــة وغري معرضــة للحيوانات.



نـمـو الطـفـل:
اإلرتباط العاطفي
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املرحـــلـة 6: نــمـو الـطـفـل - اإلرتـبـاط العـاطـفـي

كيف نعزز ثقة األطفال بأنفسهم؟	 

تذكري

عندمــا يبــيك طفــل مثا، تجــب االســتجابة لهــذا الطلب مــن خال 
التواجــد بالقــرب منــه، وإظهار حبكم له واإلســتعداد لتلبيــة حاجاته.

إذا فهــم األطفــال الرضــع أن هنالك دامئا شــخص بجانبهــم لحاميتهم، 
ســيثقون يف أنفسهم شــيئا فشــيئا وينطلقون الكتشــاف العامل املحيط 
بهــم. يف هذه اللحظــة نقول إن االرتبــاط العاطفي قائم وســليم، ألننا 
أعطينــا ألطفالنا الثقة يف أنفســهم والقوة االبتدائيــة ملواجهة التحديات 

الحياة. طيلة  ســتصادفهم  التي 
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من منكــن تقبل أن تحدثنــا عام تقوم به مــع طفلها خال 	 
أوقات اإلرضاع لتنميــة وتعزيز ثقته؟

ما الــذي قمنت به مــع أطفالكن عندما تقدمــون لهم األكل 	 
ثقتهم؟ لتنمية 

ما الذي تقومون به أثناء تنظيفهم؟	 
الايت عندهن رضيع كيف استطعنت اللعب معه؟ 	 

لتعزيز األمان والثقة لدى األطفال أتبعوا النصائح التالية: 

لقــد تحدثنــا قبــل قليل عــن الرضاعــة.  انتهــزوا فرصــة أوقات 	 
اإلرضــاع للتحــدث معه واالبتســامة وتدليكــه. فأوقــات الرضاعة 

مهمــة جــدا بالنســبة للعاقــة بــن األم والطفل.
عندمــا تعطون لــه األكل، ابتســموا له، قبلــوه وانظــروا يف عينيه 	 

وتحدثــوا معه.
عندما تقومون بتحميمه أو التغيري له، عاملوه واحملوه بلطف.	 
العبــوا مــع طفلكم بانتظــام.  اجلســوا قبالته ليك يــرى إمياءاتكم 	 

وحركاتكــم.  ميكنكــم أيضا تقليد مــا يفعله، أجيبــوه عندما يصدر 
ورددوه. صوتا 

إرجاع الواجبات املنزلية

لقــد طلبنا منكم خــال الحصة املاضيــة القيام ببعض النشــاطات مع 
أطفالكم لتنمية الثقة بأنفســهم والشــعور باألمن، ســنتحدث قليا عن 

هذه التجربة مــع أطفالكم: 
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رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حول مامرســة منــو الطفل للحصــص 3 و4: ماهي 
فوائــد تنمية ارتباط عاطفي ســليم مــع األطفال؟ 

بالنســبة لكــم، عندمــا يبــيك الرضيــع هل من الحســن أو 	 
الــيء أن نطيــب خاطــره؟ ملاذا؟

ماذا نفعل لنعرف سبب بكاء طفل رضيع؟	 

يحتــاج األطفــال إىل الشــعور باألمــان، أي أنهم محبوبــون ومحميون. 
الشــعور باألمان ميكــن الطفل من تنميــة عاقات جيدة مــع اآلخرين، 

مــدى حياته.

لتقوية هذا الشــعور باألمــان، يجب عليكم االســتجابة له كل ما طلب 
انتباهكم:

لفهــم ســبب بكاء الرضيــع بصفة تامة يجــب عليكم إثارة التســاؤالت 
لتالية: ا

مبا يفكر صغريي أو مبا يحس؟	 
هــل هناك أوقات فيهــا يحتاجني صغريي بالخصــوص؟ مثا عندما 	 

يكون مريضا أو عندما يؤذي نفســه؟
ماذا ميكنني القيام به ألظهر له حبي؟	 
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كيف نقوم بتهدئة الرضيع عندما يعاين من نوبة غضب؟	 

حتــى وإن مل يتوقــف طفلكــم عن البــكاء، يجب أن تبقــوا هادئن. ال 
تزعزعــوا الرضيع وال ترصخــوا عليه. األطفال الرضع ليســت لديهم نوايا 

ســيئة، فهم ببســاطة يريدون أن يعربوا عن مشــاعرهم.

إنكــم بالطبع أكرب ســنا من أطفالكــم. يجب أن تخــذوا األمور بحكمة، 
أبقــوا هادئن وطمئنوه ليعــرف أنكم دامئا بالقرب منه ليشــعر باألمان 

وتحدثــوا معه بلطــف وحنان، خذوه يف ذراعيكــم وهزوه برفق.
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 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

هذه الرســومات األربــع تبــن دورة االرتباط العاطفــي. اطلبوا 
مــن املجموعــة تنظيم صــور االرتبــاط العاطفي كام لــو كانت 
قصة ذات بداية حزينة ونهاية ســعيدة.  اطرحوا األســئلة التالية:

مــا هي الصورة التي تتناســب مع بداية القصــة؟ يف البداية • 
الرضيــع لديه حاجــة، مل يســتطع التعبري عنها عــرب كلامت، 

إنه جائــع أو يريد التغيــري أو حضنا للشــعور باألمان مثا.
يف اعتقادكم ملاذا يبيك الرضيع؟ حاولوا أن تبتكر املشــاركات • 

قصــة قريبة مام يحصل حقيقة مــع أطفالهم الصغار. 

يف نظركــم ما هــي الصورة التي يجــب أن نضع بعد لوصف 	 
تشــكل االرتبــاط العاطفي؟ الرضيــع يطلب االنتبــاه.  يقوم 

بإميــاءات، إصدار أصــوات، يبيك وينتهــي بنوبة غضب.
مــاذا يحدث بعــد ذلك؟ تهتــم األم بالطفل ملعرفــة حاجته 	 

وتلبيتها، بالنســبة للطفل إنــه االمتنان.
وأخــريا؟  الرضيع راض ويشــعر باألمان ألن هنــاك من يهتم 	 

بحاجياتــه. ينمى الطفل ثقته يف نفســه.

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

تقديم العرض املسمى دورة االرتباط العاطفي.
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خـــالصـــــــــــة:

مــن ميكنه تذكــري املجموعة »بعاقــة االرتباط« بــن الطفل 	 
ووالديه وملــاذا من املهــم تعزيزها؟

االرتبــاط عاقة عاطفيــة ينميها األطفــال تجاه األشــخاص الذين 
يرشفــون عى تربيتهــم )األم واألب يف املقــام األول(. تعزيز هذه 
االرتبــاط باإلظهــار املنتظم للحب تجاه الطفــل، ميكن الطفل من 
الشــعور باألمان والثقــة بالنفس، وهــذا رضوري لتنميــة قدراته 

تدريجيا. اســتقاليته  واكتساب 

لتعزيــز وتقوية االرتبــاط العاطفي بالطفل، فمــن الرضوري قبل 
كل يشء قضــاء أكــرث أوقــات ممكنــة ومرحة معــه. لذلك يجب 

ضامن مــا ييل:

عــدم تركــه وحده. حتى لو كانــت لديكم مهــام إلنجازها أو 	 
كان عليكــم الخــروج، احتفظوا به قريبا منكــم، تحدثوا معه 

لترشحــوا له إىل أيــن أنتم ذاهبون ومــاذا تفعلون.
 عــدم تركــه يبــيك حتى يتعــب وحده، مــا يوشــك أن يولد 	 

لديه شــعورا باإلهــامل وعــدم الحامية.
أخذه يف ساعديكم عندما يطلب ذلك. 	 
التحدث معه بأكرث قدر ممكن بصوت هادئ ولطيف.	 
االبتسام له بانتظام. 	 
اللعب معه. 	 

يعــد اإلرضــاع مثا وقتا مميــزا بــن األم والطفــل. الرضعة دليل 
يضفــي عى الطفــل الشــعور الحامية التــي يحتاجها.
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

مــن ميكنه أن يلخص لنا الرســائل الرئيســية التي رأينا خال 	 
اليوم؟ حصة 

لقد قمنا بالحديث عن التغذية ورأينا بالخصوص أن:

الطفــل يف الســن مــا بن 0 و6 أشــهر ال ميكــن أن يهضم إال 	 
لــنب األم الذي يحتوي عــى العنارص الرضوريــة للنمو الجيد 

والحاميــة للطفل.
التغذيــة املتنوعــة واملتوازنــة لــألم، وإعطاء الثــدي للرضيع 	 

مبــارشة بعد الــوالدة والوضعيــة الجيدة لإلرضــاع متكن من 
األم. لنب  وزيــادة  تحفيز 

الفطــام يبــدأ مــن 6 أشــهر، بالتقديــم التدريجــي لألغذية 	 
لتكميــل لــنب األم.  ينقــص عــدد الرضعــات تدريجيا حتى 

تنتهــي ابتــداء من ســنتن ولكــن ليس قبــل ذلك

ثم تحدثنا عن النظافة وتطرقنا بالخصوص إىل:

ملعالجة مياه املصــدر جعلها صالحة للــرشب يجب تصفيتها 	 
وتعقيمهــا، مثاليــا بواســطة الجافل. ملء غطــاء قنينة لـ 02 

لرا مــن املاء )ملء كأس شــاي لـ 002 لــر من املاء(.
بعــد ذلك يخــزن املاء الصالــح للرشب بحيث يكــون محميا 	 

مــن تلوث طــارئ. لــذا تجب املحافظــة يف قنينــات نظيفة 
)يتــم تنظيفهــا باملــاء والصابــون( ومغلقــة وغــري معرضة 

نات. للحيوا
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وأخريا تحدثنا عن منو الطفل ورأينا بالخصوص أن:

االرتبــاط العاطفــي بــن األم والطفــل رضوري لنمــو جيــد 	 
للطفــل، وبالتــايل جــب تعزيــزه وتحفيــزه بانتظام.

لتعزيــز اإلرتبــاط العاطفي مع الطفل، ينبغــي قيل كل يشء 	 
عــدم تركــه وحيــدا، وعــدم تركــه يبــيك، وقضاء أكــرب قدر 

ممكن مــن اللحظــات الهادئة والســعيدة معه.

اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو 	 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟
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املرحلة 8: التزامات املشاركات أمام العموم

اطلبوا من املشــاركات أن تتجمعن يف مجموعات صغرية حســب 
توافدهن. أماكن 

من أجل مســاعدتكم عــى تطبيق هــذه النصائح نقــرح عليكم اليوم 
أن تأخذوا بعــض اإللتزامات. 

اقرحــوا عــى املجموعــة التزامــن لكل موضــوع واطلبــوا من 
كل مجموعــة صغــرية اإلتفاق فيام بينهــا من أجــل اختيار أحد 
اإللتزامــن لــكل موضوع. ميكــن لــكل مجموعة صغــرية اقراح 
التزاماتهــا الخاصــة بها ، التي يجب أن تــدون من طرف املنعش. 

املهــم أن تفــي كل مجموعة صغــرية بالتزام لــكل موضوع.

تغذية أطفايل من 0 إىل 6 أشهر بلنب األم حرصيا. اإللتزام 1: التغذية

تحسيس جرياين حول أهمية الرضاعة الطبيعية 
الحرصية.

اإللتزام 2:

تصفية وتطهري مياه الرشب قبل استهاكها بشكل 
منهجي.

اإللتزام 1: النظافة

استعامل قنينات وأواين نظيفة جدا ألخذ و معالجة و 
تخزين ماء الرشب.

اإللتزام 2:

اوضحوا ألطفالكم أنكم تحبونهم كلام سنحت الفرصة 
من خال إمياءات، اتصاالت جسدية، ابتسامات، 

قبات...

اإللتزام 1: منو الطفل

حينام يبيك أطفالكم، سواء كانوا حزينن أو مرىض، 
خذوهم يف ذراعيكم طمئنوهم بصوت حنون وكلامت 

لطيفة.

اإللتزام 2:
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عندمــا تختــار املجموعــات الصغرية بصفــة جامعية التزاماتهــا، اطلبوا 
مــن الجميــع الوفاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص 
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية

من أجل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة من كل املجموعات 
الصغرية املشــكلة لتكون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامات. 

اشــكروا املتطوعات بحرارة وبينــوا لهن ما ييل:

ستشــكلن معــا، طيلة األشــهر الثاثــة القادمة، اللجنــة املحلية 
بتشــجيع  مكلفــة  منكــن  واحــدة  كل  اإلجتامعيــة.  للرتقيــة 
املســتفيدات األخريــات يف مجموعتها ومســاعدتهن عــى الوفاء 

بالتزاماتهــن.
ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية ســنرك لكن بعض اللوازم 

يف: تتمثل 

ملف مع الصــور األساســية املتعلقة باملواضيع التــي تناولنا • 
هــذا اليــوم وذلــك مــن أجــل مســاعدتكن عــى مواصلة 

التحســيس يف مجموعاتكــن.
لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفنت بهــا للحصــة القادمة • 

وكــذا التزاماتكــن اليوم.
مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقة السلســلة اإلذاعيــة التكافل • 

التــي ينبغــي إســامعها للمســتفيدين مــن الربنامــج داخل 
. منطقتكم

ســنرك لكن التنســيق فيــام بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن 
خــال األشــهر الثاثة القادمــة يك تصل إىل جميع أعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة قبــل الحصــة القادمة مــن الرقية 

اإلجتامعية.
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خال األشــهر الثاثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من 
أجل تشــجيعهن عى الوفاء بالتزاماتهــن وإنجاز واجباتهن. 

ســتحددون معهــن الفوائد امللموســة املرتبطة باملامرســات التي 
تحدثنــا عنها.

أخريا كل واحدة منكن ســتقوم بتنظيم دورة اســتامع يف منطقتها 
للرســالة الصوتية املوجــودة يف القرص من خــال مذياع التكافل. 
تســتغرق حصص اإلســتامع والنقاش الجامعي أقل من 30 دقيقة.

خــال حصتنا القادمة مــن الرقية اإلجتامعيــة وبصفتكن أعضاء 
اللجنــة املحلية للرتقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبات التــي واجهتكــن والحلول التــي توصلنت 	 
لها لتبنــي املامرســات والتوصيات. 

الفوائد التي الحظنت بأنفسكن بعد تلك املامرسات.	 
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املرحلة 10: اختتام الحصة

الرســائل التي ستســتمعن لها من هنا للحصــة القادمة موجودة 
القرص. هذا  يف 

 
خذوا 5 دقائــق بعد الحصة لتبينوا لألعضــاء املتطوعن يف اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لاســتامع للرســائل والتأكد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الــكايف للنقاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة مترير لــوازم التكافل )تحديد برنامــج متريرها(.

هــل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حــول ما ننتظر • 
منكــن يف الحلقة القادمة أو أي شــييئ آخر. 

الوفــاء  تنســن  وال  ومشــاركاتكن  النتباهكــن  جزيــا  شــكرا 
بالتزاماتكــن! ألننــا نقــوم بهــذا مــن أجــل أطفالنــا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:

تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل )امللــف، الصــور، 	 
الواجبــات واإللتزامــات، املذيــاع وقــرص يحوي السلســلة 
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لهــا حتى الحصــة املقبلة(. 

التأكــد/ أخذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرقية 	 
اإلجتامعية.

ما بني الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية ل:

معرفة هل اســتطعن متريــر لوازم التكافل واإلســتامع لربامج 	 
بن الحصص بواســطة مذياع التكافل.

معرفــة هل ذكــرن جميع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية 	 
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.

طلــب مســاعدتهن لتعبئة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة 	 
القادمــة من الرقيــة اإلجتامعية. 



43

املالحظات
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