انتالمس انجسدي وانترابط بيه األو وطفهها
األؿفبي ِزؼـشٌٍ ْٛزالِظ  :لجً اٌٛالدح ٠ظً األؿفبي ِغزمش ٓ٠ف ٟؽبٌخ إؽزٛاء ٚدفء
ٚرغز٠خ داخً أسؽبَ أِٙبرُ١ٌٚ ..ظ رٌه فؾغت فِ ُٙشزشو ْٛف ٟوً ؽشوخ عغذ٠خ رم َٛثٙب
أِٙبر ..ُٙأِب ثؼذ اٌٛالدحٚ ,فِٕ ٟبؿك وض١شح ِٓ اٌؼبٌُ ٠ظً األؿفبي ٍِزظم ٓ١ثؤِٙبر ُٙؿٛاي
إٌٙبس ,داخً ؽّبٌخ ِٓ اٌمّبػ أ٠بً وبْ شىٍٙب أٛٔ ٚػٙب٠ٚ .غزؤٔف األؿفبي ِشبسوخ أِٙبر ُٙفٟ
عّ١غ رؾشوبر ٓٙأصٕبء ر٘بث ٓٙألداء ِخزٍف األػّبي أ٠بً ِبوبٔذ رٍه األػّبي ِضً إؽؼبس
اٌـؼبَ ٚرغ١ٙضٖ ,فالؽخ األسع ,إٌغظ ,رذث١ش شئ ْٛإٌّضي صُ ٠خٍذ ْٚإٌ ٝإٌ١ٌ َٛالً فٔ ٟفظ
اٌفشاػ٘ٚ .ؤالء األؿفبي ٠جذا ْٚف ٟاٌشػبػخ اٌـج١ؼ١خ ِٕز أٚي ٌؾظخ ِٓ ػّشُ٘ ٚ ,األؿفبي
ال٠غّؼ ْٛثآرأٚ ُٙال ٠شؼش ْٚثب٘زضاصاد وٍّبد أِٙبرٚ ُٙأغٕ١برٚ . ٓٙػٕذِب ٠ىجش األؿفبي
لٍ١ال ,فغبٌجبً ِب٠ؾٍّ ْٛأغٍت أٚلبد إٌٙبس ػٍ ٝؽغٛس أ ٚظٛٙس األ خٛاد اٌىجبسٚ ,األؿفبي فٟ
ِضً رٍه اٌضمبفبد ٠جى ْٛألً ,وّب اْ إٌؾ١ت ٌ١ظ شبئؼبً ٌذ.ُٙ٠
ٌمذ رفٕٕذ ِغزّؼبرٕب ف ٟإثزىبس ػششاد اٌٛعبئً اٌؼجمش٠خ ٌخٍك ِغبفخ ث ٓ١األِٙبد ٚأؿفبٌ.. ٓٙ
فبألؿفبي ٠شعٍ ْٛإٌ ٝؽؼبٔخ اٌّغزشف ٝؽ١ش ٠ى ْٛٔٛرؾذ سػ١بح أشخبص آخشِّ ٓ٠ب٠شؼش
اٌٛاٌذ ٓ٠ثؤٔ١ٌ ُٙغب أوفبء .صُ رزُ رغز٠خ األؿفبي طٕبػ١بً ثؤغز٠خ ِٛػٛػخ ف ٟصعبعبد ٚثٙزا
رفمذ األِٙبد ٚاألؿفبي فشطخ إلبِخ أل ٜٛساثـخ ف ٟرٕشئخ اٌـفًٚ .ثبٌٕغجخ ٌٕب فّٓ اٌـج١ؼ ٟأْ
ٛ٠ػغ أؿفبٌٕب فٛق ؽبش١خ ِغز٠ٛخ داخً عش٠ش صبثذ ٠ٚفؼً أْ ٠ى ْٛف ٟغشفخ ٘بدئخ ..
ٚأطجؼ ٌذٕ٠ب َ لبػذ ٌألؿفبي راد أسثـخ أ ٚأؽضِخ أِبْ ثؾ١ش الٔؼـش إٌ ٝؽٍّ ُٙػٕذِب
٠ىِ ْٛٔٛغز١مظ ٓ١ثً ٕ٘ٚبن ِمبػذ ٌزؼّ ُٙداخً اٌغ١بساد  ,صُ ٕ٠زمٍِٕٙ ْٛب إٌ ٝػشثبرُٙ
ِجبششح ٚال رىٕ٘ ْٛبن فشطخ أِبَ ا٢ثبء ٌ١زالِغٛا ِغ أؿفبٌ ُٙػٍ ٝاإلؿالق ..
٘ٚزا ِب٠زٕبلغ ِغ أٔغؼ ٚعبئً ػالط ِبٞط١ت األؿفبي ِٓ إ٠زاء أ ٚإعزخفبف أ ٚؽضْ ثً
٠ظ١ت األؿفبي ٚاٌىجبس أ٠ؼًب  ٛ٘ٚضمت حنان قىيتٕ٘ٚ .بن ؽبعخ ٍِؾخ ٔؾ ٛاٌزالِظ اٌغغذٞ
ػٕذ وً ِٓ األؿفبي ٚا٢ثبء ألْ انتالمس انجسدي ٠ـٍك ٘ٛسِٔٛبد ثبٌّخ ٌذ ٜاألؿفبي
ٚآثبئ ُٙرغبػذ ػٍ ٝخٍك ِشبػش االعزشخبء ٚاٌشاؽخ ٚاٌغؼبدح نِب رخفف ِٓ األٌُ ٚػٕذِب
٠زؼشع ؽذ٠ض ٛاٌٛالدح ٌشىبد أٚ ٚخض اإلثش ػٕذ إعشاء اٌفؾٛص اٌشٚر١ٕ١خ ِضال  ,فئْ ثىبءُ٘
٠ى ْٛألً وض١شاً إرا وبْ ٕ٘بن رالِظ ِجبشش ثٚ ُٕٙ١ث ٓ١أِٙبر ّٕٛ٠ٚ , ُٙاألؿفبي اٌّجزغشْٚ
ثشىً أفؼً ٚأعشع إرا خظض ٌٚ ُٙلذ ١ِٛ٠بً ٠زُ ف ٗ١اٌزالِظ اٌّجبشش .

انتالمس انمبكر واإلرتباط  ِٓ : skin to skin contactاألِٛس اٌّجٙشحِ ,شالجخ ِبرفؼٍٗ
األِٙبد ثشىً ؿج١ؼ ٟػٕذِب ٠غّؼ ٌ ٓٙثؤخز أؿفبٌ ٓٙثؼذ اٌٛالدح ِجبششح  ,إٔ ٓٙال٠زـٍؼٓ إٌٓٙ١
فؾغتٚ ,إّٔب ٠مؼٚ ٓ١لزبً ؿ٠ٛالً فٌّ ٟظ أؿشافٚ ُٙأعغبدُ٘ ٚٚع ُٙ٘ٛثؤطبثؼٚ , ٓٙاألِٙبد
ثظفخ ػبِخ اٌالر٠ ٟزبػ ٌٌّ ٓٙظ أؿفبٌ ٓٙثٙزٖ اٌـش٠مخ عٛف ٠ؾظ ٓ١ثؼاللبد عٍٙخ ِغ
أؿفبٌ ٓٙؽز ٝثؼذ إٔمؼبء أشٙش ػٍ ٝرٌه ,وّب أْ األؿفبي ٠ى ْٛٔٛأوضش إعزغبثٗ .
ٚلذ ٚعٙذ ِالؽظبد أؿجبء أؿفبي ِضً ( ع ْٛوِ ( ٚ ) ًٕ١بسشبي والٚط ) إٌ ٝإعزخذاَ
رؼج١ش اإلسرجبؽ ٌٛطف ػٍّ١خ اإلتصال انىانديه بشكم طبيعي باإلطفال حديثي انىالدة ِٓٚ
أسٚع إٌزبئظ ثؾٛصّٙب أْ اٌّغزشف١بد ف ٟؿٛي اٌجالد ٚػٍ ٝػشػٙب لذ أطجؾذ رشغ١غ
مشاركاث األمهاث مع أطفانهه بنفس انغرفتٚ .رٍغؤ ثؼغ اٌّغزشف١بد ِغزٕ١شح إٌٚ ٝػغ
ؽذ٠ض ٟاٌٛالدح ػٍ ٝطذٚس أِٙبر ُٙثؼذ اٌزؤوذ ِٓ رغف١ف األؿفاي  ِٓٚأ ٔٙب أطؾبءٚ ,ػٕذئز
٠غزى ٓ١األؿفبي ٠ٚجذء ْٚف ٟاٌشػبػخ ٚ
ػٍ ٝأْ ِف َٛٙاٌزشاثؾ ظً دائّبً غ١ش ِف َٛٙػٍٚ ٝع ٗٙاٌظؾ١ؼ إٌ ٝؽذ وج١ش ِّب أد ٜإٌٝ
اٌىض١ش ِٓ اٌمٍك اٌز ٞال داػ ,ٌٗ ٟوّب أْ األثبء ٚؽز ٝاٌّزخظظ ُِٕٙ ٓ١غبٌجبً ِب٠جذ ْٚأُٔٙ
ْ ٚاألسثؼ ٓ١عبػخ األ ٌٝٚفئٔٗ
٠ؼزمذ ْٚأِٔ ُٙبٌُ ٠زُ اٌزش اثؾ خالي األسثغ ٚػشش ٓ٠إٌ ٝاٌضّب ِ
ٌٓ ٠ؾذس ِـٍمبً ,إال أْ ٘زٖ اٌفىشح ٌ١غذ طؾ١ؾخ فبٌزشاثؾ ٠ؾذس ِغ األ٠بَ ١ٌٚظ ٕ٘بن رٛل١ذ
ِؼٚ ,ٓ١اٌٛاٌذاْ ٠شرجـبْ ِغ ِٓ ٠زجٕؤ ُٙٔٚف ٟأِ ٞشؽٍخ ِٓ اٌؼّش ٚاٌزشاثؾ ٘ ٛشؼٛس
ثبٌزٛاطً ٚاإلٔزّبء ث ٓ١اٌٛاٌذٚ ٓ٠األثٕبء – لٛح ِزٕ١خ عذاًٚ .اٌزشاثؾ ٠ؾذس الِؾبي ػٍ ٝاٌشغُ
ِٓ ِزبػت اٌشػب٠خ ٚاٌزٕشئخ ٚاٌز ٟرفظً أؽ١بٔبً اٌٛاٌذ ٓ٠ػٓ طغبسُ٘ ٚ ,ػبدحً ِب٠مؼٟ
األؿفبي اٌّجزغش ْٚشٛٙس ؽ١بر ُٙاأل ٌٝٚف ٟؽؼبٔبد ثالعز١ى١خ ِؼضٌٚخ ٚأْ ر ُٙ٠ٚع١ظٍْٛ
لبدس ٓ٠ػٍ ٝاٌٛطٛي إٌ ِٓ ُٙ١خالي فزؾبد اٌؾؼبٔبد.
ِٓ وزبة د .عجٛن ٌشػب٠خ اٌـفً دٌ ً١اٌٛاٌذٌ ٓ٠زٕشئخ االؿفبي ِٓ اٌّ١الد ؽز ٝاٌّشا٘مٗ رشعّخ االعزبر اٌذوزٛس ِؾّذ اِ ٓ١عٍّ١بْ
اطذاس ششوخ ٔٙؼخ ِظش ٌٍـجبػٗ
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