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وع  و  -مشر
ّ
  (Niitty) 2020 - 2018نييت

/https://projects.tuni.fi/niitty/ 

/www.facebook.com/niittyhanke/ 

ن  وع إرميلي نيميني   .(Irmeli Nieminen)رئيسة المشر
 : ي
ونن يد اإللكبر  irmeli.nieminen@tuni.fiالبر

ا أيكاسالو 
ّ
ة أن  .(Anna Aikasalo)الخبب 

 : ي
ونن يد اإللكبر  anna.aikasalo@tuni.fiالبر

ن كاليادين  ة ياسمي   .(JasminKaljadin)الخبب 
 : ي
ونن يد اإللكبر  jasmin.kaljadin@tampere.fiالبر

 

 األمومة واألبوة

و 
ّ
نموذج التدريب العائلي الموجه من  (Niitty) - نييت

 خالل دعم األقران للمهاجرين

arabia 

Vanhemmuus 



 

عندما يصبح الوالدين أبوين فإن ذلك يُغير كثيراً الحياة اليومية للعائلة، ويزيد لدى الوالدين 
مختلف المسؤوليات والواجبات. من الجيد أن يتحدث الوالدين عن أي والدين يرغبان بأن يكونا، 
وما يرغبه كل منهما من اآلخر. من الجيد بالنسبة للوالدين تقاسم المسؤوليات، وااللتزام بأطباع 
التربية الُمتفق معاً بشأنها. بإمكان كل من الوالدين أن يشارك بنفس الطريقة في رعاية األطفال 

 والبيت.

 سير الحياة اليومية للعائلة يُعتبر من مسؤولية كال الوالدين!

من المهم بالنسبة للوالدين لفت االنتباه أيضاً إلى قدرتهما على االستمرار وإلى رفاهية عالقة 
االرتباط الثنائية. يتوجب أن تكون هناك إمكانية لكل من الوالدين ألن يكونا أحياناً بدون أطفال، 

 بحيث يكون من الممكن التركيز حينئذ بشكل كامل في األمور الخاصة.

 

األمومة واألبوة تجلب معها الواجبات أيضاً، ولكن أيضاً لحظات ومحبة رائعة جداً. األمومة 
 واألبوة عبارة عن تعليم مستمر لألمور الجديدة، وكذلك عبارة عن نمو وتطور مع الطفل.

 

 

  مهام األمومة واألبوة

ال توجد هناك حاجة للسعي إلى الكمال بخصوص األمومة واألبوة، وإنما الوضعية 
 الجيدة بما فيه الكفاية تُعتبر كافية.

بإمكانك دائماً التحدث في استشارات األمومة والطفولة عن جميع األمور المتعلقة 
 باألمومة واألبوة.

   2صفحة 

 لتطور 
ً
عتير مهما

ُ
التعبير عن المشاعر والتعرف عليها ي

 الطفل

يواجه الطفل مشاعر متنوعة، حيث أنه ال توجد وسائل لديه 
 بعد للتعامل معها.

وظيفة الوالدين المهمة هي دعم الطفل لتنمية مهاراته 
 العاطفية.

 من الجيد تسمية مع الطفل ُمختلف الحاالت العاطفية.

من المهم تعليم الطفل أن جميع المشاعر مقبولة، ولكن يتوجب لفت االنتباه إلى 
التعبير عن المشاعر. ال يحق ألي شخص أن يعطب األمتعة أو أن يضرب شخصاً 

 آخراً، حتى ولو كان غاضباً.

 

عندما يتعلم الطفل تحمل الشعور باالستياء ويحصل على المواساة، فإنه يستطيع بذلك 
 التغلب على المصاعب بشكل أفضل عندما يكبر.

مهمة الوالد/الوالدة هي أن يكون شخص كبير آمناً، بإمكان الطفل أن يُعبّر له عن 
غضبه. يتوجب على الشخص الكبير تحمل استياء الطفل ومواساة الطفل. باإلضافة 

 إلى ذلك بإمكان الشخص الكبير توجيه اهتمام الطفل إلى شيء لطيف بقدر أكبر.

 

ي 
 االستماع إىل سبب استياء الطفل والمساعدة فن

ً
مهمة الشخص الكبب  هي أيضا

اعات فيما  ن ي استيضاح البن
حل تلك الحالة. مهمة الشخص الكبب  هي المساعدة فن

ن األطفال بالتساوي واإلنصاف.   بي 

 7صفحة 



 

 الطفل يحتاج إىل المحبة والحنان. 

يحتاج الطفل إلى الكثير من المحبة والحنان والتقدير من والديه. القرب 
 والتالمس والقيام بفعل األمور معاً تخلق تماسك فيما بين الوالدين واألطفال.

 

يحتاج الطفل إلى من يواسيه عندما يشعر باالستياء أو في حالة الغضب 
 المفاجئ. حضن الوالد/الوالدة يُعتبر المكان اآلمن للطفل.

 

كما أن معالم تبادل المودة فيما بين الوالدين تمنح الطفل نموذجاً للتعبير عن 
 المحبة وتخلق أجواء آمنة في البيت.

عالقة االرتباط الثنائية الفاعلة 
للوالدين تُعتبر األساس الجيد 

 لألمومة واألبوة.
 يُفضل استغالل الوقت لرعايتها.

  6صفحة 

 واجب الوالد/الوالدة هو االعتناء باالحتياجات األساسية للطفل. 

من واجبات األمومة واألبوة االعتناء باالحتياجات األساسية 
للطفل )النوم والحركة وتناول الطعام والنظافة( واالعتناء 

 بنسق الحياة اليومية الُمنتظم.

نُسق الحياة اليومية المنتظم يُساعد العائلة كلها على أن تكون 
قادرة على االستمرار بشكل أفضل ويخلق لدى الطفل شعور 

 باألمان.

 

 4 - 3الحياة اليومية المنتظمة تتكون من وجبات غذائية متنوعة وصحية تقريباً كل 
ساعات، ومن ممارسة الحركة اليومية والتجول في الهواء الطلق )ساعتين على 

األقل(، ومن تنظيف األسنان بالفرشاة مرتين في اليوم ومن األمور الروتينية المسائية 
 المنتظمة ومن المواعيد المنتظمة للذهاب للنوم.

 يتوجب ترك وقتاً في كل يوم أيضاً لألفعال واأللعاب المشتركة الممتعة.

باإلضافة إلى االعتناء بالحاجات األساسية وفرض الحدود، فإن الطفل يحتاج إلى 
 الكثير من التعامل المتبادل والمحبة والقرب من والديه.

  3صفحة 

https://pixabay.com/vectors/boy-child-dad-daughter-family-2025658/


 

علم الوالدان طفلهما أطباع الترصف والقيم
ُ
 ي

يُعلم الوالدان طفلهما األطباع المهمة وكذلك القيم. يتعلم األطفال بشكل جيد من خالل 
التعليم من خالل النموذج. يُري الوالدان من خالل أفعالهما وأقوالهما كيفية التعامل في 

 مختلف الحاالت.

 

يتوجب على الوالد/الوالدة أن يُوّضح ويُبرر للطفل وفقاً لمستوى عمره، عن السبب في 
أن تصرف ُمعين ال يُعتبر ُمناسباً. هكذا يتعلم الطفل التصرف حسب التوقعات. الطفل 

الصغير غير قادر بعد على تمييز الصحيح من الخطأ، وإنما يتوجب على الوالدين دعم 
 تطور ذلك.

 

 

يحصل الطفل في البيت على 
النموذج، عن كيفية أخذ األناس 
اآلخرين بعين االعتبار والتعامل 

 مع األناس اآلخرين.

   4صفحة 

 وظيفة الوالد/الوالدة هي إعداد الضوابط والنظم للعائلة. 

وظيفة الوالدين هي وضع ضوابط ونظم متسقة للطفل والحرص على االلتزام بها. 
الضوابط والنظم المتسقة تخلق لدى الطفل شعور باألمان. فهو يتعلم على فهم ما 

 يُطلب منه.

 

من الُمفضل توجيه الطفل ناحية التصرف 
المرغوب به من خالل تشجيعه والحديث معه 
 وكذلك تبرير الضوابط والنظم والممنوعات له.

 

يتوجب على الوالد/الوالدة أحياناً فرض قيود 
بخصوص بعض األمور لضمان أمن وتطور 

الطفل، على سبيل المثال منع الطفل من الوقوع 
 في موقف خطير.

 

 

ال يجوز ممارسة العقوبة الجسدية ضد الطفل على سبيل المثال 
 بشده من شعره أو بالنقر باإلصبع أو بالصفع.

فهي ضارة بتطور الطفل وتُعتبر جريمة يُعاقب عليها وفقاً 
 للقانون الفنلندي.

 5صفحة 

https://pixabay.com/photos/baby-happy-birthday-clap-clapping-2659226/

