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تم تمويل هذا المشروع بدعم من المفوضية األوروبية.
يعكس هذا المؤ َّلف آراء المؤلف وحده ،وال يمكن اعتبار المفوضية مسؤولة عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه.
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العنوان . 1.4 :التحكم اإليجابي والسالمة (لوالدين األطفال من سن سنتين إلى  6سنوات)
سوف تتناول الوحدة التعليمية الموجزة هذه كيف تتعلق مشاكل التحكم اإليجابي والسالمة الخاصة باألطفال في سن ما قبل المدرسة (سنتين إلى  6سنوات) ،بأسر الالجئين
العابرين .من المهم تقديم بعض النصائح حول كيفية وضع والحفاظ على التحكم اإليجابي والسالمة وتزويد اآلباء الالجئين ببعض القضايا الرئيسية لمساعدتهم على الحفاظ
على سالمة أطفالهم.

أهداف التعلم
 .1تعريف مفهوم التحكم اإليجابي
 .2مناقشة أهمية الرقابة التربوية وسالمة الطفل
 .3شرح كيفية الحفاظ على سالمة األطفال من المخاطر والكوارث الشائعة
 .4القدرة على وضع وتنفيذ القواعد والحدود
 .5شرح كيف يمكن أن ينظر لمفهوم التحكم اإليجابي والسالمة بشكل مختلف في الثقافات المختلفة.

التحكم اإليجابي والسالمة

التعريفات – دور التربية
يميل األطفال بين سن  2و  6إلى استكشاف عالمهم بشكل حيوي .يحاولون أن يكونوا أكثر استقاللية ،فهم يستخدمون المبالغة في تقدير ما هو
في سيطرتهم ،مما يجعلهم عرضة للخطر .يلعب الدعم التربوي والرقابة دورًا رئيسيًا في إعداد األطفال من أجل تحقيق استقاللهم .تم تعريف
الرقابة التربوية على أنها “مقدار ممارسة الوالدي ن لإلشراف ،والقرارات التي يتخذها الوالدان بشأن أنشطة أطفالهم وأصدقائهم ،والقواعد التي
يفرضها الوالدان على أبنائهم(”أماتو  .)1990يمكن اعتبار التحكم مؤشرا على التربية الفعالة أو كجانب من جوانب التربية السلبية .يرتبط التحكم
اإليجابي بالتعليم واإلرشاد بينما يع تمد التحكم السلبي على السلطة والحزم ويتسم بالغضب والقسوة والنقد والتدخل البدني .السالمة هي “حالة
األمان؛ والتحرر من حدوث اإلصابة أو خطر أو خسارة أو هي حالة الحماية من أو عدم احتمالية حدوث خطرًا أو مكروها ً أو إصابة ”
().https://www.lexico.com/en/definition/safety
ماذا يمكن أن يفعل الوالدين للحفاظ على سالمة طفلهم؟
من المهم للوالدين الوصول إلى األدوات واالستراتيجيات المدعومة المتعلقة بهذه المشاكل .توفر هذه الموارد ثروة من المعلومات لتحديات
التربية الشائعة مثل نوبات الغضب والمشاكل السلوكية والمجازفة .هناك أيضًا معلومات قائمة على األدلة حول دروس التعلم المختلفة التي
ً
ومسؤوال وتتخذ خيارات جيدة .يجب على الوالدين أن يدركوا أن الضرر الذي
تشكل جز ًءا من عملية النمو ،على سبيل المثال أن تكون محتر ًما
يلحق باأل طفال قد يتم منعه من خالل توفير بيئة آمنة ،وتطبيق تدابير الوقاية ودعم األطفال في أساليب تعلم حماية أنفسهم .ال يزال يحتاج الطفل
الذي تزداد لديه الثقة والرغبة في استكشاف إلى اإلشراف الدقيق والتوجيه .ال يزال هو أو هي عرضة لإلصابات كما هو الحال على سبيل
المثال من السقوط أو التسمم أو الحروق دون القدرة على فهم المخاطر أو تذكر الحدود التي وضعها الوالدين.
يجب أن يستطيع الوالدين أن:


وضع القواعد والحدود وفرضها باستمرار لمساعدة أطفالهم على التعرف على المخاطر .على سبيل المثال ،ال تترك طفلك بالقرب من
المياه أو حولها (عل ى سبيل المثال ،أحواض االستحمام أو أحواض السباحة أو البرك أو البحيرات المائية أو الدوامات أو المحيط)
دون أن يراقبها أحد.
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تعليمهم بعض قواعد األمان واإلجراءات الوقائية األساسية .على سبيل المثال ،علم طفلك أن األفران يمكن أن تسبب حروق.



ممارسة العادات الصحية .على سبيل المثال ،اغسل يديك كثيرا ً لحماية طفلك ضد األمراض والعدوى.



اتخاذ تدابير السالمة في المنزل .على سبيل المثال ،االحتفاظ بالمنتجات السمية بعيدا ً عن متناول األطفال.



القيام بسلوكيات لتعليمها واتباعها .على سبيل المثال ،إذا قمت بغسل يديك قبل األكل ،سيقوم طفلك بعمل ذلك (
).https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ue5091

التحكم اإليجابي والسالمة عندما يكون الوالدين مهاجرين أو الجئين
يتأثر التحكم التربوي بالثقافة والترابط األسري .السلوكيات والمعتقدات المتعلقة بتحكم الوالدين قد تكون قياسية في الثقافة ولكن ليست قياسية في
ثقافة أخرى .على سبيل المثال ،يفرض اآلباء سيطرة أعلى على األطفال في دول الشرق مقارنة باآلباء الغربيين (بورنستاين ( .)2012يجب
أن يدرك المهنيون الصحيون العاملون مع الوالدين المهاجرين أن تربية الطفل قد تختلف في ثقافات مختلفة.
بين مشروع  IENE 8أهمية التحكم اإليجابي والسالمة في سياق مساعدة الوالدين الالجئين والمهاجرين من خالل تزويدهم بمهارات التربية.
النقاط األساسية
.1

يميل األطفال بين سن  2و  6إلى استكشاف عالمهم بشكل حيوي

 .2يتعلق التحكم اإليجابي بالتعليم واإلرشاد
 .3السالمة هي حالة األمان
.4

يجب أن يضع الوالدين القواعد والحدود وفرضها باستمرار لمساعدة أطفالهم على التعرف على المخاطر.

 .5يجب أن يستطيع الوالدين تعليم أبناءهم بعض قواعد األمان واإلجراءات الوقائية األساسية.

النشاط
التحكم هو دائما ً أحد جوانب التربية السلبية

خطأ

صح

السالمة هي حالة األمان
ال يتأثر التحكم التربوي بالثقافة والترابط األسري.

صح
صح

خطأ

يتعلق التحكم اإليجابي بالتعليم واإلرشاد
يجب أن يوفر الوالدين بيئة آمنة لمنع حدوث ضرر

خطأ

صح
صح

خطأ
خطأ

التفكير في مسألة واحدة من ه ذه األداة الموجزة للتعلم
استخدم هذا الحيز لكتابة إجاباتك عن أسئلة األنشطة المذكورة أعاله.
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التقييم الذاتي
 ما المهارات التربوية الالزمة لضمان سالمة الطفل؟. سنوات المخيم مرارًا دون إذن من الوالدين6 يترك طفل مهاجر عمره
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:إجابات األسئلة في قسم النشاط

اإلجابة
خطأ

صح
خطأ
صح
صح

A/A

1
2
3
4
5

:إجابة نشاط التقييم الذاتي

 يستخدمون المبالغة في تقدير ما هو. يرغبون في استكشاف العالم من حولهم والتصرف دون تفكير،األطفال في هذا العصر فضوليون للغاية
 يجب أن يكون الوالدين قادرين على وضع وتنفيذ القواعد والحدود لمساعدة أطفالهم على. مما يجعلهم عرضة للمخاطر المختلفة،في سيطرتهم

5
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التعلم ع ن المخاطر .على سبيل المثال ،يجب على الوالدين أن يشرحوا ألطفالهم سبب عدم اللعب في الشارع .باإلضافة إلى ذلك ،يجب تعليمهم
بعض قواعد األمان واإلجراءات الوقائية األساسية ،على سبيل المثال ،كيف يكونون في أمان في وجود الغرباء.
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