


تماس و نزديکي جسمي
کودکان خردسال به تماس بدني با مادر، پدر و ديگر افراد نزديک 

دارند. احتياج 

فرزند شما دوست دارد گرماي بدن شما را احساس کند، صداي شما را بشنود و   •
به چهره شما نگاه کند. کودک خود را به کرات در آغوش بگيريد و با خود به 
اين سو و آن سو ببريد، او را نوازش کنيد، به او نگاه کنيد و با او حرف بزنيد.

فرزندتان به شما نشان خواهد داد که چه هنگام به اندازه کافي از نزديکي و   •
تماس بهره برده است. وقتي او خميازه ميکشد، روي خود را بر ميگرداند يا 

چشمان خود را ميمالد، او به استراحت نياز دارد.

کالسکه فرزند شما بايد در اوايل به گونهاي باشد که کودک شما بتواند شما را   •
هنگام پياده روي ببيند.

آسودگي خاطر و اطمينان
کودکان خردسال همواره به شخصي آشنا، در دسترس و قابل 
اطمينان احتياج دارند که بتواند پاسخگوي نيازهاي آنها باشد.

کودک شما از ابتدا با شما »صحبت ميکند«: از طريق صداها، حاالت   •
چهره، حرکات و گريه کردن. به اين عالئم کودک خود توجه کنيد.

تالش کنيد بفهميد کودکتان به چه نياز دارد، و حتياالمکان سريعا به نياز   •
او پاسخ دهيد. بدين ترتيب فرزند شما احساس امنيت ميکند و ميفهمد که 

ميتواند سبب انجام کاري باشد.

آغوش فردي نزديک و صميمي راه ورود به دنيايي جديد و نا آشنا را   •
براي کودک شما به بهترين شکل هموار ميسازد.



توجه و مکالمه
کودکان خردسال دائما به توجه تمام و کمال بزرگساالن نيازمندند.

تالش کنيد در طول روز هميشه در کنار فرزند خود حضور داشته باشيد.  •

با کودک خود صحبت کنيد. نام اشيائي را که ميبيند به او بگوييد. براي او   •
تعريف کنيد که در حال انجام چه کاري هستيد.

کودک شما حتي در سنين نوزادي با توجه به حرفهاي شما گوش ميکند. به   •
چهره شما نگاه ميکند و گاهي ميکوشد صداهايي را تقليد کند. اين صداها را 

ضبط و آنها را به حالت بازي تکرار کنيد: بدين ترتيب نخستين »مکالمات« با 
کودکتان شکل ميگيرند.

دلبستگي ايمن
کودکان خردسال به افراد نزديکي نياز دارند که وقتي احساس نا امني 

ميکنند و غمگين هستند يا ترسيدهاند، پيش آنها بوده و مراقبشان 
باشند.

کودکان از حدود هشت ماهگي بين افراد آشنا و افراد کمتر آشنا تمايز قائل ميشوند.  •

ممکن است کودک شما نسبت به افرادي که آشنايي کمتري با آنها دارد رفتاري   •
همراه با ترس يا عدم پذيرش نشان دهد. اين افراد امکان دارد اعضاي خانواده 

نيز باشند.

احساسات کودک خود را جدي بگيريد و به او زمان بدهيد تا بتواند به اطرافيان   •
اطمينان کند.براي اينکه کودک جرأت پيدا کند نخستين گامها را بردارد و از 

فرد نزديک فاصله بگيرد، بايد بتواند هر موقع که بخواهد به سوي او بازگردد.



به رسميت شناختن منحصربفرد بودن
کودکان خردسال نياز دارند بتوانند به شيوه خاص خود فرآيند رشد را 

کنند. طي 

هر کودک از بدو تولد استعدادها و خلق و خوي خاص خود را دارد. منحصر   •
به فرد بودن او را به رسميت بشناسيد. کودک خود را با ديگر کودکان مقايسه 

نکنيد.

به کودک خود زمان بدهيد تا با سرعت خاص خود رشد کند، حتي اگر اين   •
براي شما گاهي دشوار است.

به آنچه کودکتان به خوبي از پس انجامش بر ميآيد توجه کنيد و با او شاد باشيد.  •

اطمينان به تواناييهاي شخصي
کودکان خردسال به تجربيات مستقل و اين احساس که خودشان 

ميتوانند مسبب امري باشند نياز دارند.

کودکان از سنين پايين ميل شديدي به انجام شخصي بسياري از کارها دارند. به   •
فرزند خود اجازه دهيد در چارچوبي ايمن به کشف محيط اطراف خود بپردازد، 

مثال در آپارتمان يا در زمين بازي.

تجربيات مستقل به فرزند شما اعتماد به نفس ميدهند. اين اصلي مهم براي   •
آموختن موفقيتآميز است.

بنابراين به کودک خود زمان بدهيد تا کارهاي روزمره را مانند پوشيدن و در   •
آوردن لباس شخصا امتحان کند.



جهتگيري
کودکان خردسال نياز به شفافيت و الگوهايي دارند که بتوانند آنها را 

سرمشق خود قرار دهند.

برنامه روزانه مشخص و روندهاي تکرارپذير چارچوبي مطمئني را براي   •
کودک فراهم ميکنند. سعي کنيد زمانهاي منظمي براي وعدههاي غذايي 

خانوادگي و خواب فرزندتان در نظر بگيريد.

کودک شما از سال دوم زندگي خود به خطوط مشي مشخصي نياز دارد: بايد بداند   •
اجازه انجام چه کارهايي را دارد يا ندارد. وقتي قوانين را براي فرزندتان توضيح 

بدهيد، بهتر ميتواند آنها را رعايت کند. اما: صبر داشته باشيد! فرزند شما به 
زمان زيادي نياز دارد تا اين قوانين را بشناسد و ياد بگيرد به آنها عمل کند.

محيط رشد محرک
کودکان خردسال به تجربيات حسي متنوع، حرکت بسيار و تجاربي با 

ساير کودکان احتياج دارند.

اجازه بدهيد فرزندتان با اشياي بيخطر مانند ظروف، مالقهها، کاغذ يا جعبهها   •
بازي کند و با اشياي طبيعي به آزمايش بپردازد. از اين طريق او چيزهاي 

بسياري ميآموزد.

کودکان خردسال همچنين ميل شديدي براي حرکت کردن دارند. بهترين حالت   •
اين است که کودکتان بتواند هر روز اقال يک ساعت در فضاي باز بازي کرده 
و به جنب و جوش بپردازد. اين باعث تقويت رشد جسمي و رواني او ميگردد.

براي فرزند خود از سنين پايين شرايطي فراهم کنيد تا بتواند مرتبا با ديگر   •
بچهها در ارتباط باشد. شما نخستين و مهمترين الگوهاي   •

فرزندان خود هستيد. اما اين بدان معنا 
نيست که نبايد بي عيب و نقص باشيد.



تقويت زبان
کودکان خردسال به افرادي نياز دارند که از بدو تولد با آنها صحبت کنند.

برخورد محتاطانه با رسانهها
کودکان خردسال همواره به توجه تمام و کمال والدين خود نيازمندند.

وقتي که با فرزند خود هستيد، وقفهاي در استفاده از رسانهها ايجاد کنيد.   •
تلويزيون را خاموش کنيد و تلفن همراه و لپ تاپ و ساير وسايل را کنار 

بگذاريد.

کودک کمتر از سه ساله نبايد از رسانههاي داراي صفحه نمايش استفاده کند.   •
ممکن است از اين طريق فشار زيادي به او وارد شده و در نتيجه بيقرار شود.

کودک خردسالي که از رسانههاي داراي صفحه نمايش استفاده نميکند چيزي از   •
دست نميدهد – برعکس: کودک براي يادگيري به ارتباط مستقيم با افراد، 

حرکت زياد و زمان براي بازي کردن نياز دارد.

 

براي کودک خود شعر بخوانيد و براي او شرح دهيد که در لحظه چه کاري   •
انجام ميدهيد. براي او قصه تعريف کنيد و با او به تماشاي کتابهاي مصور 

بنشينيد.

بهترين حالت اين است که با زبان خودتان با فرزند خود حرف بزنيد. اين اصل   •
براي تمام سنين صادق است. زبان والدين شالودهاي است که کودک بعدها بر 

آن مبنا زبانهاي ديگري ميآموزد.

در صورتي که هر يک از والدين به زبانهاي متفاوتي تکلم ميکنند، هر کدام   •
بايد به زبان خود با کودک صحبت کند.



مراقبت توسط نزديکان
کودکان خردسال نياز به محرکها و افرادي صميمي در خارج از 

خانواده دارند.

مراقبت اقوام و خويشان، پرستاران بچه يا کودکستان از فرزند شما ميتواند   •
منفعتهايي براي او در بر داشته باشد. توجه داشته باشيد که اين مراقبتهاي 

اضافي قابل اتکا باشند و مدام تغيير نکنند.

کودک شما نياز به زمان دارد تا افرادي جديدي را که از او مراقبت ميکنند   •
بشناسد و به آنها اطمينان کند. از اين رو، روندي آرام و با احتياط براي اينکه 

او بتواند به افراد جديد عادت کند حائز اهميت است.

دائما با افرادي که مراقب فرزندتان هستند تبادل اطالعات داشته باشيد.  •

صبر زياد

کودکان خردسال به صبر زياد و والديني نياز دارند که ميدانند چگونه 
فشار را از روي خود بردارند.

گاه والدين به هنگام مراقبت از فرزند خود تحت فشار شديد قرار ميگيرند و   •
عاصي ميشوند و ميخواهند کودک را تنبيه بدني کنند. اما: اين کار خطرناک 

است! کودک خود را هرگز تنبيه بدني نکنيد!
وقتي فرزندتان بيش از حد به شما فشار وارد کرد، لحظهاي تأمل کنيد! از اينکه   •

فرزندتان در جاي امني قرار دارد اطمينان حاصل کنيد و سپس تالش کنيد به 
خودتان آرامش دهيد.

در صورتي که مکررا تحت فشار شديد قرار ميگيريد، بسيار مهم است که به   •
دنبال تسکيني ماندگار باشيد.



توانمندي از طريق ارتباط

کودک از بدو تولد به رابطهاي خوب و نزديک با والدين 
و ديگر نزديکان وابسته است. هر چه کودک بيشتر 

احساس کند که دوست داشته ميشود و ديگران او را درک 
ميکنند، به همان نسبت بهتر ميتواند رشد کند، بياموزد و 

مستقل شود.

»توانمندي از طريق ارتباط« بيان ميکند کودکان در 
نخستين سالهاي زندگي خود به چه نياز دارند و چگونه 

والدين ميتوانند از بدو تولد فرزندان خود رابطهاي قوي با 
آنها برقرار کنند تا کودک بتواند قدرتمندانه در مسير 

زندگي گام بردارد.

»توانمندي از طريق ارتباط« همچنين بيانگر اين است که 
والدين نبايد از رفع نيازها و روابط خود غافل شوند. وقتي 

والدين هميشه براي خود وقت در نظر ميگيرند – چه به 
تنهايي، به عنوان زن و شوهر يا با دوستان – آنگاه براي 

ارتباط روزانه با فرزند خود قوي خواهند شد.

مفيد لينکهاي 

ليستي از کتابهاي ارزشمند را در اينجا 
 خواهيد يافت:

www.elternbildung.ch/mediathek.html 
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روسي، صرب و کروات، بوسنيايي، اسپانيولي، سوماليايي، 

تاميلي، تيگرينجا، تايلندي، ترکي، پرتغالی.

 اطالعات و روشهاي سفارش:
www.elternbildung.ch/stark_durch_beziehung1.html 

 »توانمندي از طريق ارتباط« پروژه مشترک
 Elternbildung CH وJacobs Foundation  است.

Farsi
03/2014

www.elternbildung.ch
www.muetterberatung.ch

www.elternnotruf.ch
www.projuventute.ch

www.profamilia.ch
www.kibesuisse.ch

www.plusplus.ch
www.budgetberatung.ch

www.binational.ch
www.schreibabyhilfe.ch

www.muetterhilfe.ch
www.migesplus.ch
www.migraweb.ch

www.telme.ch
www.afm-geneve.ch

www.afmr.ch
www.jumeauxetplus.ch

www.monbebepleure.ch
www.formation-des-parents.ch

www.a4k.de/elternfilme.html
www.kinder-4.ch


