القوة عبر التواصل

القوة

عبر التواصل

منذ الوالدة ،يعتمد الطفل على عالقة وثيقة وسليمة مع والديه وغيرهما من
األقارب واألصدقاء .فكلما شعر باحلب والتفهم كان ذلك أفضل لتطوره وتعلمه
واعتماده على الذات.
«القوة عبر التواصل» تبني ما يحتاجه األطفال في تلك السنوات الثمينة األولى
من عمرهم ،وكيف ميكن للوالدين بناء عالقة تعزيز منذ الوالدة  -بحيث ميكن أن
ميضي طفلهم في احلياة بشعور قوي.
أيضا أن أنه على اآلباء أال يهمال احتياجاتهما اخلاصة
«القوة عبر التواصل» تعني
ً
دائما الوقت لنفسهما (وحدهما ،كزوجني أو مع
وعالقاتهما ،فإذا خصص الوالدان
ً
األصدقاء) فإنهما سينشطان حياتهما اليومية مع طفلهما.

التواصل والتقارب اجلسدي
يحتاج األطفال الصغار إلى التواصل
اجلسدي مع األم واألب وأشخاص
مألوفني آخرين.
←

←

يحب طفلك أن يشعر بدفئك
ويسمع صوتك وينظر إلى وجهك.
يجب عليك أن حتملي طفلك كثير ًا
وأن تدلليه وأن تنظري إليه وتتكلمي
معه.
يظهر طفلك عالمات عندما يكتفي
من التقارب والتواصل .عندما يتثاءب
أو يشيح بنظره عنك أو يفرك عينيه،
فهو يحتاج إلى الراحة.

←

يجب أن تكون عربة األطفال في
الفترة األولى مواجهة لك بحيث
يستطيع طفلك أن يراك أثناء التنزه.

الشعور باألمان والثقة

استمعي إلى تلك األصوات وكرريها
في شكل لعبة :وبذلك ينشأ أول
«حديث»بينك وبني طفلك.

يحتاج األطفال الصغار إلى شخص
مألوف بالنسبة لهم وموجود لتلبية
احتياجاتهم.
←

←

←

«يتحدث» طفلك إليك منذ البداية:
عن طريق األصوات وتعابير الوجه
واحلركات والبكاء .يجب عليك مراقبة
تلك اإلشارات التي يتواصل بها
طفلك معك.
حاولي فهم احتياجات طفلك
وتلبيتها في أسرع وقت ممكن .بذلك
يشعر طفلك باألمان ويتعلم أن
بإمكانه أن يحقق شيئ ًا.
أفضل طريقة يدخل بها الطفل إلى
عالم جديد وغير مألوف تكون عن
طريق وجوده في أحضان شخص
مألوف بالنسبة له.

االنتباه واحلوار
يحتاج األطفال بانتظام إلى االنتباه
الكامل من األشخاص البالغني.
← يجب عليك االهتمام بتوفير الوقت
باستمرار أثناء احلياة اليومية للوجود
بالكامل مع طفلك.
← يجب عليك التحدث إلى طفلك.
سمي األشياء التي يراها .اسردي له
ما الذي تقومني به في حينه.
← يستمع إليك طفلك بانتباه منذ سن
الرضاعة .ينظر الطفل إلى وجهك
ويحاول أحيان ًا تقليد األصوات.

روابط األمان
يحتاج األطفال الصغار إلى أشخاص
يثقون بهم ،موجودين من أجلهم عند
شعورهم بعدم األمان أو احلزن أو اخلوف.
←

←

←

منذ الشهر الثامن تقريبًا يبدأ
الطفل في التمييز بني األشخاص
املألوفني واألقل ألفة بالنسبة له.
ميكن لطفلك في هذه احلالة
أن يتفاعل بخوف أو رفض جتاه
األشخاص األقل ألفة بالنسبة له.
ميكن أن يكون هؤالء األشخاص من
أفراد األسرة.
يجب عليك أخذ مشاعر الطفل
على محمل اجلد وترك الوقت له
حتى يتمكن من بناء الثقة .لتشجيع
الطفل على اتخاذ اخلطوات األولى
بعيدا عن الشخص الذي يثق به،
ً
يجب أن يتمكن الطفل من الرجوع
إلى هذا الشخص في أي وقت.

احترام الطبيعة املنفردة
للطفل
يحتاج األطفال الصغار إلى إمكانية
النمو على طريقتهم اخلاصة.
←

←

←

لكل طفل ،منذ حلظة الوالدة ،طابعه
اخلاص ومزاجه اخلاص .يجب عليك
احترام الطبيعة املنفردة لطفلك.
ال تقارني طفلك بأطفال آخرين.
اتركي لطفلك الوقت كي ينمو
بوتيرته اخلاصة ،حتى وإن كان ذلك
في بعض األحيان صعبًا بالنسبة لك.
اهتمي مبا ميكن لطفلك إجنازه بنحو
جيد وافرحي به.

←

←

به بنفسه في إطار آمن ،مثل حجرة
املعيشة أو مكان اللعب.
التجارب الذاتية تعطي لطفلك
شعور ًا بالثقة بالنفس .ويعتبر ذلك
من األسس املهمة ملشوار التعلم
الناجح.
لذلك يجب عليك ترك الوقت
لطفلك لتجربة املمارسات اليومية
بنفسه ،مثل خلع وارتداء مالبسه.

بيئة منو حتفيزية
يحتاج األطفال الصغار إلى مجموعة
متنوعة من اخلبرات احلسية.

الثقة في القدرات اخلاصة
بالطفل
يحتاج األطفال الصغار إلى التجارب
الذاتية والشعور بالقدرة على حتقيق
شيء.
←

يحتاج األطفال منذ الصغر إلى إجناز
الكثير بأنفسهم .اتركي لطفلك
الفرصة الستكشاف البيئة احمليطة

←

←

اتركي لطفلك الفرصة للعب بأدوات
غير مؤذية من احلياة اليومية ،مثل
املقالي أو املغارف أو الورق أو العلب،
واتركي له الفرصة كذلك
لالستكشاف عن طريق أشياء من
الطبيعة .يتعلم الطفل الكثير من
خالل هذه الطريقة.
يحتاج األطفال الصغار إلى احلركة
أيضا .من األفضل أن
بشكل كبير
ً
يلعب طفلك ويتمكن من احلركة ملدة
ساعة على األقل يومي ًا في الهواء

←

الطلق ،فهذا يعزز النمو البدني
والعقلي.
ِ
اعط لطفلك الفرصة منذ صغره
لكي يوجد بانتظام مع أطفال
آخرين.

التوجيه
يحتاج الطفل إلى الوضوح وإلى قدوة
ميكنه اللجوء إليها.
←

←

يعطي الروتني اليومي املنتظم
والطقوس املتكررة إطار ًا آمنًا للطفل.
اهتمي بتحديد مواعيد منتظمة
معا واهتمي بتنظيم
لتناول الوجبات ً
مواعيد النوم.
يحتاج طفلك منذ عامه الثاني إلى
مبادئ توجيهية واضحة :يجب أن
يعرف املسموح له واملمنوع عنه.
عندما تقومني بشرح القواعد
لطفلك يكون من األسهل بالنسبة
له أن يلتزم بها .ولكن يجب عليك
التحلي بالصبر ،فالطفل يحتاج إلى
الكثير من الوقت حتى يعرف تلك
القواعد ويتعلمها ويلتزم بها.

←

إنك أول وأهم قدوة بالنسبة لطفلك.
ِ
عليك
ولكن هذا ال يعني أنه يتوجب
أن تكوني مثالية.

روابط مفيدة في بافاريا:
www.elternbriefe.bayern.de
www.elternimnetz.de
www.erziehungsberatung.bayern.de
www.familienbildung.bayern.de
www.familienbildung-by.de
www.familienhandbuch.de
www.familienstuetzpunkte.bayern.de
www.koki.bayern.de
www.schwanger-in-bayern.de
www.stmas.bayern.de
www.zbfs.bayern.de

روابط حكومية مهمة:
www.bzga.de

(املركز االحتادي للتوعية الصحية)

www.familien-wegweiser.de

التحفيز اللغوي
يحتاج األطفال إلى أشخاص يتحدثون
إليهم منذ حلظة الوالدة.
←

←

←

غن لطفلك وصفي له ما تقومني
ِّ
به .اروي له احلكايات وشاهدي معه
القصص املصورة.
ينطبق على جميع اآلباء واألمهات:
من األفضل التحدث إلى الطفل
بلغتك .فلغة الوالدين هي األساس
الذي يعتمد عليه الطفل بعد ذلك
لتعلم لغات أخرى.
في حالة حتدث كل من األب واألم
بلغتني مختلفتني ،فيتعني على كل
منهما بالتحدث بلغته مع الطفل.

←

←

تكونني مع طفلك .أغلقي التلفاز
وضعي الهاتف اجلوال والكمبيوتر
والكمبيوتر احملمول جانبًا.
ال يجب أن ينشغل األطفال ممن تقل
أعمارهم عن ثالثة أعوام بوسائل
اإلعالم املرئية ،حيث ميكن أن
يعرضهم ذلك لإلرهاق والقلق.
الطفل الصغير بدون وسائل اإلعالم
املرئية ال يفوته شيء – بل على
العكس يحتاج الطفل إلى التواصل
املباشر مع الناس والكثير من احلركة
والوقت للعب من أجل أن يتعلم.

الكثير من الصبر
التعامل احلذر مع وسائل
اإلعالم

يحتاج األطفال الصغار إلى الكثير من
الصبر ،كما يحتاجون إلى أبوين يعرفان
كيفية التخفيف عن نفسيهما.
←

دائما إلى
يحتاج األطفال الصغار
ً
االهتمام الكامل من والديهم.
←

يجب عليك أن تأخذي فترات من
الراحة من وسائل اإلعالم عندما

←

في بعض األحيان يصل الوالدان أثناء
رعاية الطفل إلى حالة من نفاد
رجه.
الصبر حيث يفضالن ضربه أو َّ
ترج
ولكن :هذا التصرف خطير .ال
َّ
أبدا.
طفلك أو تضربه ً
عندما يدفعك طفلك إلى حالة من
اليأس ،يجب عليك أخذ قسط من

←

الراحة .احرص على وجود الطفل
في أيد أمينة ،وحاول أن تهدأ.
عندما تصل مرار ًا وتكرار ًا إلى حالة
جدا أن
من نفاد الصبر ،فمن املهم
ً
تبحث عن طريقة دائمة لتخفيف
العبء.

رعاية أشخاص موثوق بهم
يحتاج الطفل إلى التشجيع وإلى
أشخاص يثق بهم أيضا ً من خارج
األسرة.
←

←

←

للمشورة واملساعدة الفورية:

يعتبر إشراف األقارب أو الرعاية
النهارية أو احلضانة من مصادر
اإلثراء بالنسبة للطفل .احرصي
على أن تكون تلك املصادر اإلضافية
للرعاية موثوق بها وعلى عدم تغيرها
باستمرار.
يحتاج طفلك إلى الوقت حتى يتعرف
على األشخاص اجلدد الذين يقومون
برعايته ويثق بهم .لذلك يكون
مهما.
التأقلم البطيء واحلذر
ً
يجب عليك التبادل بانتظام بينك
وبني الشخص الذي يقوم برعاية
طفلك.

خط هاتفي للوالدين مجانا

0800 – 1110550

االثنني  -اجلمعة 11.00 – 9.00 :مساء
الثالثاء/اخلميس 19.00 – 17.00 :مساء

خدمة االستشارة عبر اإلنترنت
لآلباء واألمهات:
www.bke-elternberatung.de

كيفية

الطلبwww.bestellen.bayern.de :

نتقدم بخالص الشكر ملؤسسة  Elternbildung CHالتي قامت بتطوير هذا املشروع الذي نحن بصدده «القوة عبر
التواصل» باالشتراك مع مؤسسة .Jacobs Foundation

www.zukunftsministerium.bayern.de
Dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und
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