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لعتماد رعاية الأطفال

تنمية قدرة طفلكم على التكّيف

ب�صفتكم والدين فمن الطبيعي اأن تكونوا تريدون حماية اأطفالكم من مواجهة اأوقات �صعبة، ولكن كافة الأطفال �صوف 

يواجهون حتّديات ونك�صات. وكافة اأنواع التجارب مثل انهيار العائلة، اأو املر�س، اأو النتقال اإىل مدينة جديدة، اأو البدء 

بتعليم الطفولة املبّكرة اأو ترتيبات رعاية اأطفال جديدة، اأو اأحداث موؤملة، ميكن اأن متتحن قدرة اأطفالكم على التكّيف 

والتعامل مع احلالة.

والتكّيف هو القدرة على التعامل مع احلالة عند مواجهة جتارب �صلبية اأو �صعبة. ونحن نعتقد غالبًا اأن الأطفال يتكّيفون 

تلقائيًا مع احلالة، ولكن هذا لي�س �صحيحًا. وعلى الرغم من اأنه ل ميكننا دائمًا حماية الأطفال من مواجهة اأوقات �صعبة 

فاإنه ميكننا امل�صاعدة يف تنمية قدرتهم على التكّيف، و�صمان حيازتهم للمهارات وح�صولهم على الدعم للتعامل مع 

احلالة والتكّيف معها.

كيف يمكن اأن يقوم الأهل بتنمية قدرة اأطفالهم على التكّيف؟

تتعلق تنمية القدرة على التكّيف بتنمية عالقات قائمة على الأمان والعطف واملحبة وخلق جتارب داعمة واإيجابية 

مل�صاعدة الأطفال على النمو والتطور.

وبالإ�صافة اإىل بناء عالقة قوية مع طفلكم ميكنكم امل�صاعدة يف تنمية قدرته على التكّيف من خالل:

اإظهاركم له باأنكم تهتمون به وتعنون باحتياجاته.  •
تفهمكم مل�صاعره والعرتاف مبهاراته، والعناية باحتياجات ر�صيعكم وال�صتجابة لبكائه والأ�صوات التي ي�صدرها.  •

البت�صام والثناء عند قيامه بالأ�صياء با�صتقاللية.  •
املوافقة والت�صجيع عند قيامه بتجربة اأ�صياء جديدة وعلى حماولته.  •

و�صع قواعد وعواقب لطفلكم �صهلة الفهم و�رشح الأ�صباب املوجبة لهذه القواعد.  •
�صوؤاله عن راأيه واحرتام وجهة نظره.  •

اإتاحة مت�صع من الوقت له للقيام بالأ�صياء التي يجيدها.  •
تكليفه مبهام يف املنزل.  •

وحتى يف الأوقات التي تواجهون فيها اأنتم وعائلتكم التوتر وال�صغوط النف�صية فمن املهم اأن حتافظوا على روح اإيجابية 

يف تعاملكم مع طفلكم حيث ي�صاعد ذلك يف طماأنته باأنكم حتبونه وتهتمون به.

وتذّكروا اأن تقوموا بالتحّدث مع معلمة طفلكم يف مرحلة الطفولة املبّكرة حول ما يجري يف حياة طفلكم، حيث �صي�صاعد 

ة خالل اأوقات التوتر. وباملثل فاإن معلمات طفلكم  ذلك املعلمات على اأن يكن اأكرث انتباهًا لحتياجات طفلكم، وخا�صّ

ميكن اأن يقدمن دعمًا عظيمًا مل�صاعدتكم يف فهم بع�س اأنواع �صلوك طفلكم. ومن خالل العمل معًا ي�صتطيع الأهل 

والعائالت واملجتمع تنمية قدرة الأطفال على التكّيف، وم�صاعدتهم على النمو �صعداء واأ�صحاء وقادرين على التعامل مع 

حتّديات احلياة.

ن�ضرة معلومات الوالدين هذه متوافرة بلغات مختلفة محكية �ضمن المجتمع، ويمكن تنزيلها مع المراجع من موقع الإنترنت 
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