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قد يمثل تعلم إدارة المشاعر واالستجابات تحدياً لبعض األطفال 
الصغار. ستساعدك ورقة الحقائق الماثلة على فهم طريقة 

العمل بشكل تعاوني مع المعلمين بما يصب في مصلحة طفلك 
وذلك لمساعدة طفلك الصغير على تطوير هذه المهارات.

 كل طفل فريد من نوعه ولكل منهم مزاجه المختلف، فبعض األطفال 
يتسم بالنشاط والبعض اآلخر يتسم بالهدوء. ويتكيف البعض بسهولة 

مع التغيير بينما يستجيب البعض اآلخر للتغيير بصعوبة، ويعطي 
البعض إشارات واضحة لآلخرين حول ما يريدونه ويحتاجونه بينما 

يجد البعض اآلخر صعوبة في التعبير لآلخرين عن احتياجاتهم.

 هناك العديد من العوامل التي تساهم في سلوك األطفال، منها البرامج 
والروتين والمعدات والموارد والبيئة المادية والتفاعالت بين األطفال 

وبين البالغين وكيفية االسترخاء والنوم والتغذية والحاالت الطبية، فكل 
ذلك يؤثر على سلوك الطفل في الخدمة. وعندما يتحول المنزل إلى 
بيئة أسرية، يمكن أن يكون لوالدة أخ أو انتقال المنزل تأثير أيضاً.

 يساعد االتساق في استراتيجيات التوجيه السلوكي المستخدمة في 
الخدمة والمنزل على تعلم الطفل وتطوره.

توجيه سلوك كل طفل
سيقدم المعلمون في خدمتك مستويات مختلفة من الدعم لألطفال من 

مختلف األعمار. على سبيل المثال، سيحتاج الطفل الذي لم يتكلم بعد 
والذي قد يعض اآلخرين كوسيلة الكتساب بعض السيطرة على بيئته 

إلى مستوى مختلف من الفهم والدعم عن المستوى الذي يحتاجه الطفل 
األكبر سناً الذي يُظهر سلوكاً متهوراً عند لعب اآلخرين من خالل هدم 

بنائهم باستمرار.

 يُعتبر كل موقف على انه “فرصة للتعليم” حيث يمكن لألطفال التعلم 
وتطوير التعاطف وفهم عواقب سلوكهم وأفعالهم وبناء استراتيجياتهم 

الخاصة لالستجابة للمواقف الصعبة. يتمتع كل طفل بالقدرة على 
التعلم وتطوير مهارات تستمر معهم طوال حياتهم تتمثل في المرونة 

والتفاوض وحل المشكالت، ويتم تعزيزها بالعالقات اإليجابية مع 
المربّين واألطفال اآلخرين أثناء تواجدهم في خدمة رعاية األطفال.

تنمية السلوك اإليجابي لألطفال في 
رعاية األطفال

 يعد تطوير عالقات إيجابية مع األطفال أقوى أداة يمتلكها المربّون 
لتوجيه سلوك األطفال. وتضع التفاعالت اليومية األسس لتطوير 

تقديرالطفل لذاته، والمواقف اإليجابية، والقيم وأنماط السلوك.

 يجب أن تتأكد أن المربّين لدى الخدمة يقومون بما يلي:
أستراليا  المبكرة في  الطفولة  مدونة أخالقيات  يطبقون   • 

)Early Childhood Australia’s Code of Ethics( في 
تفاعالتهم مع األطفال واألسر. 

تزويد األطفال باستراتيجيات التخاذ قرارات مدروسة بشأن   •
سلوكياتهم

األطفال ومناقشة  لمخاوف  بعناية  المالحظة واالستماع  يجيدون   •
المتنوعة حول قضايا اإلدماج واالستبعاد  النظر  وجهات 

العادل والسلوك غير 

بالموارد ومرتبة  بيئات لعب مجهزة بشكل مناسب  يعدون   •
والكبيرة والصغيرة  الفردية  باألنشطة  للسماح 

يتمتعون باالتساق والعدالة ألنهم يوجهون سلوك كل طفل   •
إيجابي بشكل 

يقدمون مثالً من خالل التحكم في سلوكهم وإدارة تفاعالتهم   •
بشكل إيجابي مع األطفال واألسر والزمالء

للعب بطريقة  بتوقعات وتعليمات واضحة  تزويد األطفال   •
األطفال يفهمها كل 
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الروتينية  اللعب واألنشطة  أثناء  إدارة مستويات الضوضاء   •
أثناء قيامه  تلبية احتياجات كل طفل  )مثل الوجبات( بحيث يتم 

باللعب أو األكل أو النوم أو االسترخاء

يدعون األسر بشكل حساس وفعال لوضع استراتيجيات بشكل   •
تعاوني لدعم سلوك األطفال في الخدمة ومنزل األسرة.

 تطلع التشريعات الوطنية مقدمي الخدمة والمربّين حول التفاعالت 
الجيدة مع األطفال. يجب أن تحافظ التفاعالت على كرامة كل طفل 
وحقوقه ويجب على المربّين تقديم التوجيه والتشجيع اإليجابي لكل 
طفل نحو السلوك المقبول. وليس من المقبول في أي وقت أن يرفع 

المربون أو الموظفون أصواتهم أو يضربوا أو يهينوا أو يعزلوا الطفل 
لسوء سلوكه.

العمل بشكل تعاوني مع معلم طفلك
 يجب أن يكون لدى جميع الخدمات سياسة بشأن التفاعالت مع 

األطفال، توضح كيفية توفير الفرص لألطفال للتفاعل وإقامة عالقات 
محترمة وإيجابية مع بعضهم البعض ومع الموظفين. وستكون السياسة 

متاحة لك وهي نقطة انطالق جيدة لتعمل بشكل تعاوني مع المربّين 
لتطوير سلوك طفلك. ويمنحك التعاون مع مربّي طفلك ما يلي:

الدعم إذا كنت تجد صعوبة في تحسين سلوك طفلك  •

الخدمة وطريقة معالجة أي  المتوقع في  السلوك  لمناقشة  فرصة   •
سلوك سيء

في  المربّون  التي سيستخدمها  االستراتيجيات  لمناقشة  فرصة   •
مواجهة سوء السلوك المستمر الذي يعوق فرصة الطفل في 

أن يكون عضواً نشطاً في المجموعة

من المهم أيضاً ضمان المعاملة العادلة لجميع األطفال ودعمهم لتطوير 
مهاراتهم في حل المشكالت والتفاوض وممارستها والتفاعل بشكل 

إيجابي مع أقرانهم.

 من المهم تطوير فهم مشترك بين األسر والمربّين حول كيفية إدارة 
سلوك األطفال، حيث يساعد ذلك في ضمان االتساق في استراتيجيات 
التوجيه السلوكي المستخدمة في الخدمة والمنزل، مما يزيد من فعالية 
تعلم الطفل وتطوره، وبذلك سيتطور التنظيم الذاتي لألطفال، وستزداد 

مشاركتهم اإليجابية في تعلمهم وتطورهم، وستتحسن أيضاً كل من 
الحياة األسرية والحياة في رعاية األطفال، مما يجعل حياة الجميع أكثر 

سالسة!


