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 :ستهاللا

 
 المرب يات العزيزات.

ة، أمن وسالمة األطفال هي أهم  األهداف التي نسعى إليها في الط فولة المبكرة.  صح 

تشك ل رياض األطفال بنيةا أساسيةا تربوي ةا واجتماعي ةا لتنمية اإلحساس بالقدرة والقابلي ة، والحصانة 

 عنى.الخبرة(، والتعل م النشط ذي الم)النفسي ة لدى األطفال. تتبلَور هذه األحاسيس من خالل التجربة 



 פוסעים בדרך בטוחה              
5 

فاألطفال منكشفون على واقعٍ  أحياناا، تحتوي هذه الخبرات على تحد ياٍت من حيث األمان والسالمة،

. ا من الواقع اليومي   تشك ل فيه المخاطر في البيئة الطبيعية جزءا

في إطار التربية لالستقاللي ة، وتشجيع حب  االستطالع والبحث لدى األطفال، نسعى إلى تطوير 

 إحساسهم بالمسؤولي ة، للمحافظة على أنفسهم وعلى بيئتهم.

ق، وفقاا لمعطيات مؤس سة بطيرم ، تقع غالبي ة اإلصابات بين األطفال: في البيت، الس احة، الطر 

األُطر التربوي ة، وفي أماكن الترفيه. لذا سعَينا في هذه الكراسة أن نقترح عليكن  طرقاا ووسائل من 

 شأنها دعم مفهوم األمان المتيح في كاف ة مجاالت نشاط األطفال.

ا، لترسيخ نهج حياةٍ آمٍن في المرب يات العزيزات، أنتن  تبذلَن جهودا  ا حثيثةا وتخص صَن وقتاا وافرا

البستان، وفي الس احة، بالمحافظة على بنُيٍة أساسي ٍة آمنٍة، وإصالح أي  خلٍل بمعايير الس المة، وكذلك 

 بترسيخ الس لوك اآلمن والحذر في الحياة اليومي ة.

اسة هي فرصةٌ لتعزيز موضوع األمان المتيح، ال قائم على مرك بَين أساسيَّين: أن نتيَح هذه الكر 

عة، مع  الل عب، العمل، والحركة بحري ة  لألطفال في البستان ى المحافظة علفي  األنشطة المتنو 

 أمنهم وسالمتهم.

اسة توسيَع وتعميَق المعرفة المهني ة والعلمي ة حول مراحل تطو   تها بأسس ، وعالقلر الطفتقترح الكر 

ع الط فل أن يكون فع االا في وأساليب التربية  اسة مقترحاٍت ألنشطٍة، تشج  ن الكر  لألمان، كما تتضم 

 بيئة محف زة، مثيرة، متيحة وآمنة، وتساهم في تطوير استقاللي ته، ومسؤوليته على ذاته وبيئته.

ا مقترحاٍت ألنشطة مع األهل، من شأنها تنمية شراكةٍ مجتمعي ةٍ فاعلةٍ ل رسيخ  تتجدَن في الكراسة أيضا

 المرك بات األساسي ة لألمان المتيح.

ا وآمناا  عمالا مثمرا

 مديرة قسم التعليم قبل االبتدائي   -أورنا باز

 

 

 

 مقد مة

، أُّدرج موضوع أمان األطفال على جدول أعمال الحكومة اإلسرائيلي ة، في أعقاب 2012منذ عام 

ض لها  ، تقود وزارة 2017أطفال. ومنذ عام اإلصابات الص عبة والحوادث المؤسفة التي تعر 

 ، فاه االجتماعي  ة الخطةَ َالوطني ةَ ألمان األطفال بالش راكة مع وزارات: التربية، العمل، الر  الصح 

 االقتصاد، والمواصالت، وبمرافقة مؤس سة "بطيرم" ألمان األطفال.

ا ألنشطٍة مع األطفال في إطار العمل في اسة، تجدَن أفكارا وضة/ البستان، واقتراحا  في هذه الكر  ا الر 

 للقاءاٍت وورشات عمل لألهل، تديرها المربية.

ا رزمةَ ألعاٍب وصَور، تساعدكن  في العمل اليومي  في رياض األطفال. اسة أيضا  تشمل الكر 
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تم  تطوير المرشد للمرب ية ورزمة األلعاب،  بمساعدة الخط ة الوطني ة لسالمة األطفال، وفي إطار 

 ماسي ة لوزارة التربية والتعليم لمنع إصابات األطفال.الخط ة الخ

( كلَّ ما في وسعنا، للمحافظة على أمن وسالمة أطفالنا في كل  مكاٍن أهالا و مرب ياتٍ )نعمل 

ضون إلصاباٍت في مواقع مختلفٍة، أثناء لعبهم ونشاطهم، رغم  وزمان، ومع ذلك، فاألطفال يتعر 

ساعات اليوم: في البيت، في ساحة البيت والش رفات، في كونهم في مسؤولي ة البالغين طوال 

اهيري ة: في حدائق األلعاب، في البحر وبَرك السباحة، مالسي ارة العائلية، وكذلك في األماكن الج

 وحت ى في رياض األطفال وساحات البساتين.

 من معطيات مؤس سة "بطيرم" يت ضح ما يلي:

ض أب • ناء الثالثة ألعلى نسبٍة من خطر الموت بإصابات في الفئة العمري ة لألطفال، يتعر 

 (.%15(، بينما أبناء السادسة في نسبة الخطر األقل  )37%)

ه إلى قسم الطوارئ. •  ال فرق بين الفئات العمري ة في نسبة التوج 

 (.%60نسبة اإلصابات بين األوالد الذ كور  أعلى منها لدى اإلناث ) •

، بأربعة أضعاف ونصف )خطر اإلصابة لطفل عربي  أعلى منه ل •  4.5طفٍل يهودي 

 ضعف(.

. بين خطر اإلصابة لطفل بدوي  هو األعلى بين األطفال، •  كاف ة فئات المجتمع اإلسرائيلي 

 

 

رهم في هذه المرحلة العمري ة من جهٍة،  هم وتطو  ض األطفال لإلصابات بسبب خصائص نمو  يتعر 

ولَكونهم منكشفين على بيئٍة ال تالئم قدراتهم  حيث ال يدركون الخطورة، وال يُجيدون الحذر منها،

ومحدودي ة عمرهم من جهٍة أخرى. تحتوي البيئة المادي ة والمساحات التي يتواجد بها األطفال 

ن المخاطر  كذلك.  على فَرٍص إلشباع حب  استطالعهم ومنحهم متعةا وفيرةا، لكنها تتضم 

لحصانة لدى األطفال، الث قة بالنفس، المفهوم يساهم الت عاطي الناجح مع التحد يات في تطوير ا

اإليجابي  للذ ات، واإلبداع، إضافةا لتحسين قدراتهم البدني ة. يتعل م األطفال أن  من الممكن التعاطي 

مع نسبٍة معي نٍة من التحد يات والمخاوف، ومن الممكن التغل ب عليها. ويساهم نجاحهم في التحد ي، 

ة.بتعزيز إحساسهم بالقدرة و  القو 

 

اسة:  أهداف الكر 

  َمنح آلي ات للبالغين  المؤث رين في بيئة الطفل )الط واقم التربوية، الوالدين واألهل(، للمراقبة

 والمحافظة على أمن وسالمة األطفال.

  تربوي ة واستراتيجيات سلوكي ة، مالئمة لسن  ونمو  األطفال إلكسابهم  أساليبتطوير

 سلوكي ات آمنة.

 

اسةركائز   :الكر 
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الحاجة إلى فهٍم عميٍق لمراحل نمو  وتعل م األطفال في الطفولة المبكرة. من شأن هذا الفهم أن  .1

 يوض ح ما يمكن توق عه من األطفال الصغار، واألهم : ما الذي ال يمكن توق عه منهم.

ن:  .2  دَور البالغ المتضم 

 الحماية الفع الة. -وسائل مراقبة األطفال لمنع إصابتهم 

 هة ألسس ورسائل ينبغي إكسابها لألطفال، وطرق مالءمتها نظر ة تربوي ة موج 

رهم.  الحتياجاتهم، سن هم وتطو 

 أهمي ة المشاهدة وتمييز مواقع الخطورة الظاهرة والخفي ة في بيئة نشاط الطفل.  .3
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 .كرةالمب الطفولة في االنفعالي   التطور   ممي زات: األول الباب
 

ق في  يته، وفهم رؤيته للعالم، في هذا القسم نتعم  ر االنفعالي  للطفل، بهدف تقم ص شخص  معرفة التطو 

ي مساَرين الطفل يحيا ف والتي تختلف عن رؤية البالغين، وتتطل ب وساطةا من قبَلهم. يمكننا القول إن  

 من الواقع: الواقع اليومي  من جهة، والخيال والحلم والل عب من جهة أخرى.

ر في ا خصائص .1  االنفعالي  لدى األطفاللتطو 

ه  زاتممي  ولنستعرض بعض خصائص  ر االنفعالي  لألطفال، وبعض االقتراحات لحوار موج  التطو 

 في الموضوع:

يتعل ق األطفال بالبالغين تعل قاا جسديًّا وتعل قاا عاطفيًّا. وتتأث ر خبراتهم العاطفية  التعل ق: -أ

)سواء القلق والخوف من جهٍة، أو المتعة والثقة من جهة أخرى(، بشكٍل مباشٍر بردود فعل 

ين في بيئتهم، والتي تشك ل لهم نماذج للتماهي والت قليد. من الضروري  أن  البالغين المؤثر 

:  "في البداية خفَت من التسل ق لألعلى، لكن نن تبه لتعقيباتنا لهم في المواقف المختلفة.  مثالا

 حين وضعَت قدمك بحذر على الد رجة كنَت ثابتاا ونجحَت".

ع األطفال على الخبرات والتحد يات مع التشديد على قواعد قتراحا : نقترح على المرب ية أن تشج 

منع الخبرات الخِطرة أو غير المالئمة لجيل الطفل، لقدراته، أو  األمان والمراقبة. من المهم  

ه.  لمرحلة نمو 

ة قبل التفكير بها. لذا قد نجد طفالا االندفاع:  -ب  يتمي ز األطفال باندفاعهم  وَميلهم لتنفيذ المهم 

 الكرة المتدحرجة نحو الشارع، رغم إدراكه لخطورة ذلك، أو معرفته لقاعدة أن  ليلحق بيجري 

 نحو الش ارع ممنوع.  جريال

ا بصعوبة ضبط االنفعاالت وتأجيل الرغبات. ن )انظري البند القادم(. م يرتبط االندفاع أيضا

الضروري  االنتباه بشكٍل خاص ٍ لألطفال االندفاعي ين. فُهم يَبدون غير حذرين، ويسلكون بما قد 

رة،  ا "رياضي ين" وذوي قدراٍت حركي ة متطو  ضهم لإلصابة دون قصد. قد يَبدون أيضا يعر 

ا بالمتنفعاالت وشحنهم باالت، ةٍ زائد حركةٍ لتقودهم  ق.منحهم شعورا  تعة والتفو 

: " نحن تعل مه للمستقبل. مثو لحاضرل هعلينا أن ننتبه كيف نجعل رد نا للطفل يساهم في وفهم الا

ةٍ دون خطر  في ساحٍة ُمحاطٍة بجدار من جميع الجهات، لذا يمكنك هنا أن تركل الكرة بقو 

 تدحرجها نحو الشارع".

 ،ةلزائدوحركتهم ا نشاطهمين للمالئمَ كي نساعد األطفال على تحديد المكان والوقت ا :اقتراح

وتفريغ طاقاتهم، ال بد  من تحديد وتوضيح قواعد الس لوك اآلمن، ومنع السلوكي ات الخِطرة في 

اللحظة المالئمة، فعليًّا ال كالميًّا وحسب، من خالل اإلمساك بهم، احتضانهم، أو تغيير مكان 

 النشاط.
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ب على الس لوك المرغوب .  ا تنفيذ ألعاٍب في البستان للتدر  ك ج مثالا:يمكن أيضا ميع يتحر 

ون اتجاههم، أو يلعبون بالكرة. نحد د مساحة الل عب، وإذا  األطفال، ومع إشارة المرب ية يغير 

 تدحرجت الكرة خارج المساحة، فال يجوز الل حاق بها.

ا بعدم الراحة يحول لرغباتعتبة إحباط منخفضة وصعوبة تأجيل ا -ج : تول د شعورا

دون إشباع رغبة الطفل اآلني ة، مثل تأجيل المتعة أو التعزيز . لنتذك ر أن  اكتساب القدرة على 

ا من المهارات االجتماع ية واالنفعالي ة لألطفال، ينبغي اكتسابها في  غبات يشك ل جزءا تأجيل الر 

 المساعدة، أو انتظار الدَّور في األلعاب المختلفة. سنوات الطفولة، كانتظار الطعام، انتظار

ه، لكنه ال ينتظر وصولها  :مثال طفٌل يرغب في إنزال لعبٍة عن رف  عاٍل ويطلب مساعدة أم 

ابة، فيتسل ق عليها للد خول إلى  ضه للسقوط، أو طفٌل ال ينجح في فتح بو  ا قد يعر  فيتسل ق، مم 

 حها. الس احة، بدل انتظار المساعدة في فت

من الص عب تعليم التحك م بالرغبات للطفل، لذا من الضروري  مراقبته بشكٍل دائٍم،  :اقتراح

 والحرص على تقديم الوساطة في لحظة الحدث،  ورب ما االستجابة الفوري ة لندائه أحياناا.

حباط إلالقدرة على تأجيل الرغبات هي قدرةٌ مكتسبةٌ، ويمكن إتاحة الفرصة للط فل للت عاطي مع ا

: حين أتفرغ سأنف ذ طلبك(. يمكن منحه ما  المرافق لها، وعدم تلبية رغباته بشكل فوري  )مثالا

يشغله مؤقتاا، إضافةا إلى تشجيعه في كل  مرة ينجح فيها بالتحل ي بالصبر، ومساعدته في تحديد 

 نفعاالتهووصف مشاعره. مما يسه ل عليه التعاطي مستقبالا مع مواقف مشابهة، وهو مدرٌك ال

الا لطلب الطفل، ثم تحكيم المنطق حول  وقادٌر على ضبطها. على البالغ المرافق اإلصغاء أو 

 االستجابة الفوري ة أو التأجيل.

ر الطفل،  :اإلحساس بالقدرة المطلقة -د يشك ل اإلحساس بالقدرة المطلقة إحدى مراحل تطو 

ف أحياناا لدى بعض األطفال، وتتمث ل في س لوكي اٍت غير مضبوطة، حيث يشعر والتي تتطر 

ته التي قد يسيء  الطفل بأنه قوي  وقادر على كل  شيء من جهة، لكنه قِلق وخائف من قو 

ض الطفل  فة، تُعر  استخدامها من جهٍة أخرى. وهذا التخب ط قد يقود أحياناا إلى سلوكي ات متطر 

ضحٍ وصريح: نوقف الس لوك أو المحيطين به إلى الخطر. في مثل هذه الحاالت نسلك بشكٍل وا

ية حماية نفسه وبيئته.  : "أنا الا مثونمسك بالطفل، نبعده عن مكان الخطر، مع التأكيد على أهم 

 حت ى ال تؤذي نفسك أو اآلخرين". ،أزيحك كي أحافظ عليك

ضهم إلى  اقتراح: عي األطفال على أنشطٍة تت سم بالتحد ي، تَرين أنها ال تعر  نقترح عليِك أن تشج 

ة صعبة. ا  لخطر، وأن تقد مي لهم تغذيةا مرتد ةا، تؤك د أن هم نجحوا في أداء مهم 

تشير المرب ية إلى لعبة تسل ق وتقول: "هذا السل م عاٍل جدًّا وعليك الحذر في تسلُّقه، لكني  مثال:

 واثقة أنك تستطيع، هل ترغب في المحاولة"؟

 في حضور المرب ية.من المهم  جدًّا أن يشعر الطفل باألمان والث قة 

 صعوبة الت عامل مع الغموض: -ه
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من شأن المواقف المت سمة بالشك  وعدم الوضوح، أن تؤد ي إلى زعزعة التوازن الداخلي  

لألطفال، وقد تظهر في أعقابها ردود فعٍل سلبي ة، تعكس إحساسهم بَكونهم في ضائقة.  لذا، ال 

قدر اإلمكان، بما يالئم مستوى فهمهم وإدراكهم، بد  من التوضيح ومد هم بالمعلومات الوافية 

، فإذا  وعدم ترك األمور مبهمةا بالن سبة لهم، حتى ال يقودهم تفكيرهم لإلغراق في خيال سلبي 

كان الطفل منشغالا بالمخاوف، قد يكمل خياله الص ورة بشكل مفزع، بينما إذا كان منشغالا 

 رةا وخِطرةا إلثبات شجاعته.بالش جاعة والبطولة، فقد يتخي ل مواقف مغامِ 

من المهم  توضيح المواقف الحياتي ة الروتيني ة، وإجراء مالءمة للتوق عات، أي كيف  :اقتراح

وضة، من المهم  أن  : عند الخروج في جولٍة إلى محيط الر  نتوق ع من الطفل أن يسلك. مثالا

باس لجولة، خاصةا السَّير اآلمن، الل  يوض ح البالغون )المرب ية والطاقم( تسلسَل األحداث المتوق ع ل

 المالئم، مسار الَمشي، وما يمكن أن يشاهدوه.

 اإلغراق في عالم الخيال:-و      

ا، وفي نفس الوقت قد يعتبره نوعاا من الل عب.  ا واقعيًّا تماما قد يمث ل الخيال بالنسبة للط فل عالما

ر الرؤية الموضوعي   السادسة، ليتمك ن حينها من التمييز بين  ة لديه إال في حدود سن  فال تتطو 

العناصر واألحداث، والفصل جيدًّا بين الخيال والواقع، بين الحقائق والقصص، وبين المنشود 

، ونقدي  أكثر واقعي ةا. ر لديه تفكير منطقي   والموجود، فيتطو 

ن األلعاب البطولي ة مكامن للخطورة، إذ تقود إلى تماهي الطفل مع مثال ، الشخصي ات: تتضم 

ضه  ا بطريقة تعر  حتى انفصاله المؤق ت عن الواقع والمخاطر. قد يقفز الطفل، أو يستعمل جهازا

ج في الطفل قوعادي ةا  وبيئتَه للخطر. كما أن  البرامج المتلفزة التي تبدو بسيطةا  ابلي ةا ، قد تؤج 

ر والمغامرة الخِطرة.  واستعداداا للتهو 

ا، من الضروري  أن نرافقه طفالعندما يشاهد األ اقتراح: ا متلفزا  بحديٍث يوضح الفرق مفيلما

:" نحن ال نستطيع القفز فوق شجرة عالية مثل القط ، فهذا  بين الفيلم والواقع. يمكن أن نقول مثالا

ضنا للخطر". أو "نحن ال يمكننا القفز عالياا والط يران مثل سبايدر مان، فهذا خطر علينا  يعر 

ض أجسامنا لإل ا ويعر  صابة". باختصار، ال بد  من التوضيح لألطفال أن  األفالم تحوي أمورا

 خيالي ةا وغير واقعي ة.

 

 

 

 

 (1989ألبرت باندورا ) -نظري ة التعل م االجتماعي   -2

ر العالم النفسي ألبرت باندورا نظري ته في التعل م االجتماعي  القائم على المحاكاة والتقليد. وترتكز  طو 

ره، بمعزٍل عن النظري ة على  ه وتطو  َكون اإلنسان كائناا اجتماعيًّا، وال يمكن فهم كيفي ة تعلُّمه، نمو 



 פוסעים בדרך בטוחה              
11 

الا وقبل كل  شيء ببيئته  فهم البيئة االجتماعية التي يعيش فيها. فعملي ة التعل م لدى الفرد تتأث ر أو 

ف عليها والقيَم المتعارالُمحيطة، ومن خالل عملي ات التنشئة االجتماعي ة يكتسب اإلنسان سلوكي اته، 

 في جماعة انتمائه.

ستان، وضة/ البللت دليل على مبادئ نظري ته، أجرى باندورا تجربتَه الش هيرة مع أطفاٍل بجيل الر  

ا تظهر فيه مساعدته في البحث، وهي تشتم وتضرب دمىا  حيث عرض على مجموعٍة منهم فيلما

ٍ م(Boo boo Dollsصغيرةا )تسم ى  ن األطفال معرفةٌ سابقةٌ بهذا الن وع من الد مى، ، ولم يكن ألي 

ومع ذلك فعندما أُدخل األطفال الحقاا إلى غرفٍة مليئٍة بالد مى، الحظ باندورا أن  األطفال الذين 

شاهدوا الفيلم قل دوا نفس السلوك الذي شاهدوه، بينما األطفال الذين لم يشاهدوا الفيلم لم يفعلوا ذلك. 

ندورا إلى نتائج هذه التجربة ليدل ل على نظري ته، ويؤك د أن  األطفال يتعلمون من وقد استند ألبرت با

خالل تقليد النماذج السلوكي ة التي ينكشفون عليها، وأن  تغي ر السلوك قد يحدث دون المشاركة الفع الة 

 وتلق ي التدعيم.

ا بع ة تأثيرا  يد المدى لما قد ينكشف عليهباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن نفهم من هذه النتائج أن  ثم 

األطفال من سلوكي اٍت سلبي ٍة لدى البالغين، سواء في البرامج المتلفزة، أو األلعاب اإللكترونية، في 

ا قد يؤد ي إلى اكتسابهم سلوكي اٍت سلبي ةا من خالل المشاهدة  الص حف، أو وسائل التواصل، مم 

 والت قليد.

 

 :التعل م من خالل المحاكاة والتقليد

ا  يعتمد التعل م اإلشراطي  على مبدأ المحاولة والخطأ، وتلق ي التدعيم على الس لوك المرغوب، أم 

باندورا فيرى أن  اكتساب السلوكي ات المعق دة قد يحدث من خالل مشاهدة سلوك اآلخرين، دون 

ا أن يكون ملموسا حاجٍة إلى تدعيٍم مباشٍر أو تغذيٍة مرتد ة. فالن موذج الذي نشاهده ليس بالضرورة 

ومحسوساا، إن ما قد نتعل م من تقليد نماذج رمزي ة مثل التلفاز، الكتب )الشخصيات القصصي ة(، 

 كرا سات التعليم واإلرشاد، نجوم الس ينما وغيرهم.

 

 

كيف نوف ر نماذج إيجابي ة للس لوك  -.بين الت قليد والخطورة3

 المرغوب

إذن، ماذا نتوق ع من األطفال؟ إذا كان األطفال يميلون إلى تقليد السلوك، فهذا يدل نا كمرب ين ومرب ياٍت 

على ممي زات وخصائص الط فولة المبكرة. فاألطفال يتعل مون في سياقاٍت اجتماعي ٍة في بيئتهم 

الل يتعلمون من خ الطبيعي ة: في البيت، في رياض األطفال، وفي أماكن اللعب والترفيه. إن هم

 المشاهدة والت فاعل مع أبناء جيلهم والبالغين، وتقليد سلوكي اتهم.

 يميل األطفال إلى تقليدها؟ التي سلوكي اتما هي ال

 .تقليد الن ماذج ذات المكانة والتأثير، كأبطال البرامج المتلفَزة والرياضيين 
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  ا للمتعة، كتسل ق األلعاب في ة ومدينة المالهي، تقليد سلوك يبدو مثيرا الحدائق العام 

 والسلوكي ات الممتعة لألطفال األكبر سنًّا.

   ة.مَحوَسبات من األفالم واأللعاب التقليد شخصي 

 .تقليد سلوك ليسوا متأك دين من قدرتهم على القيام به 

 كاألخ األكبر، األب، األم ، الجد  والجد ة. :ذج لمثٍل أعلىوتقليد نم 

 

 تعل م من التقليد؟ما هي إيجابي ات ال

 .يتعل م األطفال تقليد سلوك إيجابي  مقبول اجتماعيًّا 

 .يتعل مون بطريقٍة غير مباشرةٍ، دون الحاجة إلى التجربة  الشخصي ة 

يوف ر التقليد والتجربة غير المباشرة فرصةا للتعل م دون الحاجة إلى اإلرشاد، ويحول دون 

 .األخطار المحتَملة من الت جربة المباشرة

 

  اجتماعي ة للمحاكاة والت قليد -.نظرة سيكولوجي ة4

ا لفهم المحاكاة والتقليد  يمكن للدافعي ة االجتماعي ة والس عي لالنتماء إلى المجموعة، أن يشك ال مفتاحا

 دلدى األطفال. وعند الحديث عن الدافعي ة، ال بد  أوالا من فهم هدف الطفل من األمر، فعندما يقل  

إلى تعل م المهارة، أو تلبية الحاجة االجتماعي ة، أو كال الهدفين  ونفعالا )سلوكاا( ما، قد يهدف طفالاأل

 معاا.

ثمة تأثيٌر حاسٌم لحاجات األطفال  )سواء الرغبة في اكتساب المهارة، أو تلبية الحاجة االجتماعية(، 

 .دونهعلى ما يقل  

 :لفهم التقليد من المهم  أن نوضح مصطلحين أساسيين

ا من نموذج الت   الض غط االجتماعي   ا إم  ها ض له األطفال منذ الص غر، قد يكون موج  ليد قالذي يتعر 

)الشخص الذي يقل ده الطفل( أو من مجموعة الرفاق. وعليه، فإن  فهم تماهي الط فل مع النموذج 

َسب ني  مكتومع المجموعة، ضروري  لفهم محاكاته وتقليده. على سبيل المثال: تقليد سلوك عدوا

 من مشاهدة نماذج عدوانيٍة، ومن خالل الخبرة المباشرة معها.

: هو القدرة على الفعل أو عدم الفعل، االستجابة أو عدم (Self-Regulation ) الض بط الذاتي  

باالستجابة للمثير، وذلك من خالل اختيار واعٍ وسيطرة على الذات. من المهم  التأكيد أن    طالض 

بطالذاتي  مكتَسب وليس موروثاا أو فطري ا، وهنالك فرق بين مستوى  وعند  الذاتي  عند األطفال الض 

 البالغين.

بط الذاتي    :اتفي ثالث عملي   يحدث الض 

 .ل والوعي الذاتي  للقدرات، الص عوبات، اإلرادة واإلمكاني ات  التأم 
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  ا للقواعد االجتماعي ة ومعايير سلوكالحكم وتقدير السلوك وفقاا للمعايير الذاتية، أو وفقا 

 اآلخرين.

  ردود الفعل، الثواب أو العقاب المتلق ى من األشخاص : التدعيم اإليجابي  أو السلبي 

 المحيطين، في أعقاب السلوك.

، بواسطة تذويت ردود فعل اآلخرين، والتعل م من نموذجٍ  ر األطفال قدرتهم على الضبط الذاتي  يطو 

 راقبة األطفال للوالدين(.يضبط ذاته )مثل م

فهم سيرورة الت قليد والضبط االنفعالي  سيبدو أوضح، إذا فهمنا األهداف الكامنة وراءه، والحاجة 

 إلى المحاكاة والت قليد.

 أهداف التعل م .أ

ل المحيطين بهم. لذا فإن  تركيزهم يتمحَور في  يسعى األطفال إلى تعل م مهاراٍت جديدةٍ من خالل تأم 

ون بالتفاعل أو بالعالقة بينهم وبين الن موذج الذي يقل دونه. إن ها  ا يهتم  تحقيق نتائج محد دة، أكثر مم 

 طريقة تعل م فردي ة ذاتي ة. 

ال حين يهدفون إلى التعل م، يقل دون سلوك الن موذج بطريقٍة تؤك د األبحاث والد راسات أن  األطف

 انتقائي ٍة. أي أن هم ال يقل دون كل  سلوكي اته، إن ما ما يتعل ق منها بالمهارة التي يسعَون إلى تعل مها فقط.

، ويتعل ق األمر بمدى ثقة الطفل بقدرته على الحكم، و أ أحياناا، يكون التقليد مطابقاا للنموذج األصلي 

ة بسبب فشله سابقاا مثالا ثقته برؤية البالغ وأحكامه.  : إذا كان الطفل غيَر واثق بقدرته على أداء مهم 

ة مشابهة، فسيميل إلى تقليد أداء الن موذج بشكٍل دقيٍق وكامل.   في أداء مهم 

 أهداف اجتماعي ة .ب

غبون من أهداٍف اجتماعي ٍة، حيث ير إضافةا لألهداف التعل مية للتقليد، يمكن لألطفال أن يقل دوا انطالقاا

 محاولة لتعل م مهارة جديدة. ةأن يشبهوا الن موذج أو المجموعة االجتماعي ة بشكٍل عام ، دون أي  

مثل هذا الن وع من التقليد، يمث ل أحياناا نوعاا من التواصل. فالط فل المقل ِد يحاول إيصال رسالٍة 

ةا حين يرى أن ه ينظر إليه أو يتابعه.اجتماعي ٍة للمحيطين به، أو للن موذج   الذي يقل ده، خاص 

ا سعياا للقبول في المجموعة. فالتقليد هو استراتيجي ةٌ منتشرةٌ جدًّا في أوساط األطفال  يقل د األطفال أيضا

ا لدى األطفال الص غار.  األكبر سنًّا، لكن ه موجود أيضا

 ماعي ةج.  الد مج بين األهداف التعلمي ة واألهداف االجت

في بعض الحاالت من الت قليد، تكون األهداف تعل مي ةا واجتماعي ةا في آٍن واحد. المثال األنسب لهذه 

الحالة هو تعل م العادات الجماعي ة، أي كيف يُفترض أن نسلك في الجماعة التي ننتمي إليها. نجد 

وضة/ البستان، يميلون إلى تالد ليل على هذا في نتائج األبحاث التي تؤك د أن  األطفال بجيل  قليد الر 

سلوكي ات أصدقائهم من نفس المجموعة، ال من مجموعة أخرى. وهذا الن وع من التعل م عميٌق، فحين 

يسلك أحد األطفال بطريقٍة مغايرةٍ أو مختلفٍة عن المقبول، يضغط األطفال على رفيقهم من نفس 

لون بأعضاء  المجموعة ليسلك بما هو متعارٌف عليه ومقبوٌل في المجموعة، لكن هم ال يتدخ 

 مجموعاٍت أخرى.
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 عن العالقة بين الس لوك الفضولي  والس لوك الخطير .5
ر األطفال، فهو مرك ب هام  وضروري  في مسارات التعل م  لحب  االستطالع دَوٌر مركزي  في تطو 

بكاف ة المجاالت. يبدأ حب  االستطالع بدافع التعط ش إلى المعرفة، الذي يثير الحاجة إلى البحث، 

. يستكشف الرض ع بيئتهم المادي ة واإلنساني ة  افع  الفضول، بدويتشك ل تدريجيًّا مع النضج العقلي 

هون نشاطهم  الطبيعي  بناءا عليه. كلما منحهم هذا السلوك إشباعاا أكثر، ازدادت قابلي تهم  ويوج 

 لخوض تجارب  وخبراٍت إضافي ة للتعل م واكتساب معرفة جديدة. 

 مبالنسبة لهم )ل قد ينشط الفضول وحب  االستطالع لدى األطفال حين يواجهون ظاهرةا جديدةا 

ا يثير اهتمامهم، أو أي  أمر غير واضح لهم. يبحث األطفال بهدف من قبل هايعرفو (، غرضا

ضى واإلشباع.  الحصول على المعرفة التي تساعدهم في التجسير وسد  الفجوة، واإلحساس بالر 

إذا ساهم األهل والمرب ون/ المرب يات في المحافظة على حب  االستطالع عند األطفال وتنميته، 

رون كفا  ءاتهم وقدراتهم وإمكاني اتهم.فسيطو 

ل سلوكهم في الحياة  يمكن تمييز السلوكي ات المعب رة عن حب  االستطالع لدى األطفال، عبر تأم 

، اإلصغاء، التركيز  اليومي ة: تعبير الط فل عن الد هشة واللهفة، سعيه للبحث من خالل الحواس 

 وسعيه الكتساب معرفٍة جديدة.  واالنتباه، جميعها تشير إلى نشاط حب  االستطالع لديه،

ر الحركي   ر قدرة الط فل على اللعب، البحث، واالكتشاف في من جانب النمو  والتطو  : تتطو 

سيرورة انتقاله من التعلق المطلَق بالبالغين، إلى تنمية عضالته وحركاته والس يطرة عليها، 

 كالَحبو، الجلوس، الوقوف والمشي. 

ر األطفال تدريجيًّا  قدرتهم على االنفصال عن البالغين، بالس عي إلى بحث بيئتهم المحيطة، يطو 

فُهم يسعدون باالكتشاف والتجربة، ويُراكمون خبراٍت إيجابيةا ناجحةا، إلى جانب خبراٍت أخرى 

 سلبي ة في الس قوط أو اإلصابات. 

ي ته ل شخصمنذ جيل سنٍة ونصٍف فصاعداا، يباشر الط فل مرحلة انفصاله عن الوالدين وتشكي

(. تتمي ز هذه المرحلة باكتشاف البيئة، حب  االستطالع، والبحث، مع 1994المستقل ة )ماهلر، 

االبتعاد عن البالغ لفتراٍت زمني ٍة ومسافاٍت قصيرةٍ نسبيًّا، ثم  العودة إليه لتعزيز اإلحساس باألمان. 

 واالبتعاد عن البالغ ثم  العودة تمث ل هذه المرحلة بداية مسيرة الطفل نحو االستقاللي ة، فالمشي

ورغم أن  هذا االنفصال قد  .اآلمن لدى الطفل كما لدى البالغ ها تؤس س اإلحساسكل  لالقتراب منه، 

ا.  يحمل في طي اته مفاجآٍت وُمتعاا، إال أنه يحوي خطورةا أيضا

ره  لذا، يتوج ب توف ر مراقبٍة دائمٍة ومكث فٍة من البالغ المسؤول عن الط فل، لدعم ثقته وأمانه وتطو 

 من جهة، وتعزيز إحساسه باالستقاللي ة من جهة أخرى. 

فاألطفال الذين يواجهون إصاباٍت متكررةا، وإن كانت بسيطةا وخفيفةا، قد يتراجعون أحياناا، 

قة الط فل ثلمدى رة اإلصابات المتكر  تسيء  جديدة. كذلك قد  ا إلصاباتٍ فيتوق فون عن التجربة منعا 

 باألشخاص المحيطين والمؤث رين في حياته، ويتناقص إحساسه باألمان معهم.
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  اقتراح:

ف العميق على ميول الطفل ومجاالت اهتمامه، وإيجاد طرٍق وأساليب  من الضروري  التعر 

ث، واالكتشاف، وإشباع الفضول بطريقٍة آمنٍة، دون إلتاحة التجارب، وتوفير فَرص للبح

ا باللعب في الماء ومي االا للس باحة في ماء ال مثال:تعريضه للخطر.  ، ةبركإذا كان الطفل مهتمًّ

يمكن أن تراقبوه من مسافة قصيرة جدًّا، أو أن توف روا له بديالا في حوض بالستيكي  مع كمي ة ماء 

 أماناا. قليلة، حتى يلعب بشكٍل أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني: َدور البالغ المسؤول في تذويت الس لوك اآلمن والحِذر
 

ية حضور البالغ بمرافقة ومواكبة 1978يؤك د باحثون مثل فيجوتسكي ) ية الوساطة، وأهم  ( على أهم 

ا  ع، لسيرورة التعل م لدى الطفل، بحيث يوض ح البالغ للطفل، يشرح، يحاور، يوف ر نموذجا لتقليد، يشج 

ر الذهني   ية البيئة ودَوَرها الفع ال في التطو  ويدعم عملية التعل م لدى الطفل. يؤك د فيجوتسكي أهم 

ر الذهني  مرتبطان بالن ضج الداخلي  وأقل  ارتباطاا  والعقلي  للطفل. فيما يرى بياجيه أن  التعل م والتطو 

( أن  الت وازن بين االستقاللي ة واألمان يتطل ب 2000من جهٍة أخرى يرى حاييم عومر ) .البالغ بدَور

ا لمستوى مراقبة البالغ للطفل.  ضبطاا دائما

 ما هي مرك بات المراقبة؟ .6

 المراقبة ومنع مسب بات الخطر. :الحماية الفع الةأ.  

. :الجوانب التربوي ةب.  سائل المالئمة للسن  والنمو   تذويت القيَم والر 

 

 الفع الة:أ. الحماية  

ة خفي ة ، تراقب الطفل وبيئته  لنتخي ل  قو  ٍ وتالحظ كل  ما يجري معه وحوله، وتحميه من  من علو 

ة هي تمثيل رمزي  لدَور البالغ المنشود في رعاية الطفل  المواقف التي تحمل خطورةا ما. هذه القو 

وحمايته. ينبغي أن يتواجد البالغ بالقرب من الطفل، يراقبه بيقظة، وينتبه لكل  ما يتواجد في بيئته 

ا عليه، ويسارع إلى حمايته الفعلي ة. يمكن أن نعب ر عن المحيطة من عوامل وأسباب قد تشك   ل خطرا
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يه الحاءات  ة الحامية، أو دَور البالغ في رعاية الطفل وتوفير البيئة اآلمنة له، بما نسم  هذه القو 

  حضور  وحماية.، حساسي ةالثالث: 

 الحمايةا وذهنيًّا ونفسيًّا، وويعني التواجد الفعلي  ماديًّ  لحضورونعني بها اليقظة التامة، ا الحساسي ة

 ونقصد بها السلوك الفعلي  في اللحظة المالئمة لحماية الطفل من الخطر المهد د له. 

 منِصتة.حماية فع ال،   حضوريِقظة، حساسي ة مرك بات المراقبة: 

 الحساسي ة اليِقظة:

يها الط فل، للبيئة التي ينشط ف: أي االنتباه الحس اس يقظة لمرك بات البيئة المحيطة بالط فلحساسي ة 

الحساسي ة لكل  ما يتواجد في بيئته: ماذا يفعل الطفل، بماذا ينشغل، أية مواد  أو أغراض قد يلمس أو 

 يستعمل؟

، وقد يخط ط أفعاالا خِطرةا أو يِقظة لما يقول الط فل حساسي ة : أحياناا يُبحر الطفل في اللعب التخي لي 

، قد يقول ال طفل :" سآخذ عباءة سبايدرمان وأقفز من الشرفة". علينا أن ننتبه أن  جملةا مؤذية. مثالا

ل في لحظٍة إلى فعٍل خطير.  الغ حين يتواجد البلكن كهذه، وإن بدَت مقولة خياليةا، إال أ نها قد تتحو 

ا على تنبيهه وتوجيهه، للت مييز بين الخي ل اقريباا من الطفل ويكون حس اساا ألقواله، سيكون قادرا

 والواقع.

: أحياناا يرتاح البالغ إذا انشغل الط فل بلِعٍب هادٍئ، وقد يشعر البالغ يِقظة لحاالت الهدوءحساسي ة 

امت، قد تشير إلى وجود نشاٍط  بتسهيل مسؤوليته، لكننا ندرك أن  حاالت االنشغال الهادئ والص 

لهدوء، قظة والحساسي ة للحظات اخطيٍر ينشغل به الط فل، وعلينا كبالغين مسؤولين أن نتحل ى بالي

 للعٍب يشك ل خطورةا على الط فل. اوننتبه أال تكون انعكاسا 

ل المباشر لحمايته. ليس بالض رورة  الحضور: تواجد البالغ في محيط الطفل بشكٍل يتيح له التدخ 

ل في أية  إن مالطفل، أن يكون البالغ مالصقاا ل ال بد  أن يتواجد بشكٍل يسمح له باالقتراب والتدخ 

ا. ا ومباشرا  لحظة، بحيث يكون التواصل المادي  والكالمي  متاحا

 أمثلة:

  ،ٍطفٌل يسبح في البِركة البيتي ة في الس احة أو حديقة البيت. تدخل األم  للحظٍة إلى غرفٍة مجاورة

فل وحده ويُدخل رأسه في الماء، النتشال غرٍض إلحضار منشفة. في هذه الل حظات يلعب الط

إلخراج الطفل من البركة  حاسممن قاع البركة، وينزلق. ال شك  أن  تواجد األم في هذه اللحظة 

 ومنع خطر الغرق.

   طفٌل يلعب ويبحث عن مزهري ٍة زجاجي ٍة ثقيلٍة قابلٍة للتحطم. ال شك  أن  حضور البالغ ويقظته

لما يجري، ضروري ان لمنع استعمال المزهرية، ومنع وقوع حدَث خطير. قد يقترح البالغ على 

ا بديالا من البالستيك، أو أي ة مادة أخرى ال تشك ل خطورةا عليه، مع منحه ت ا وضالط فل غرضا يحا

ا لضرورة استعمال غرٍض آمن. ا عن خطورة استعمال األغراض الزجاجي ة، وشرحا  مختَصرا
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ل المباشر بطريقٍة   :الحماية المنِصتة نعني بالحماية اإلنصاَت الكامل للطفل ولما يجري، والتدخ 

 واعيٍة وحذرةٍ لحمايته.

عاا ومشتَّتاا، حين ننشغل بعد ة أمور )نتحد ث بالهاتف، نكتب، ننظ ف(،  فغالباا يكون تركيزنا موز 

، لحمايته من خطٍر قد يواجهه. لذا، من  ويكون إنصاتنا للطفل جزئيًّا وغير كاٍف الت خاذ إجراء فعلي 

واالنتباه الحس اس لكل  ما يحدث مع الطفل أو يقوم  ،الكامل نصاتأن نحرص على اإل الضروري  

ع انت ، به، دون انشغاٍل بأموٍر أخرى توز  باهنا أو تُلهينا عن مراقبته. صحيٌح أن  األمر ال يبدو سهالا

غ الت ام  للطفل، إذ يمكن لالنتباه الوافي قبل وقوع حدث ٍخطيٍر، أن يمنع  لكن، يتوج ب علينا التفر 

 إصابةا فعلي ةا.

ل ومراقبة أفعاله وسلوكي اته.  ه البالغين لتأم  :إن  المعرفة العميقة بالطفل تُوج  ا ا كن  إذ مثالا ا نرى جهازا

ا وميالا أو رغبةا في تفتيش األجهزة  كهربائيًّا في محيط الط فل القريب، وكن ا نعرف أن لديه اهتماما

ل لمنع الخطر.  وتفكيكها، فإن  انتباه البالغ واإلنصات  المكث ف للطفل، يتيحان له التمييز والتدخ 

علي ة ، الت حذير واإلنقاذ، نتيجةا للمراقبة الفيوف ر إنصات البالغ فرصةا للوساطة، الش رح، الت فسير

شرط أساسي  لتوفير الحماية له في اللحظات للطفل. وهذا اإلنصات الهتمامات الطفل وانشغاالته، 

 الحرجة.

 ب. نظرة تربوي ة

ر الذهن ي  من المهم  أن تستند تربية األطفال للحذر والس لوك اآلمن، إلى ممي زات وخصائص التطو 

هم المختلفة. يحتاج تذويت الش رح والت وضيح لدى  األطفال، وإلى القدرة على تفه مهم في مراحل نمو 

ا ومرافقةا ووساطة. وال يمكن االنتقال من الشرح النظري   لألطفال أن يقدَّم ببطء، ويتطل ب تكرارا

، إال في مراحل متقد مة أكثر من حياتهم، أي أن نا نغرس اليو في  م لنجنَي الثمارإلى التذويت العملي 

 بر والروي ة في المسيرة التربوية.  المستقبل، لذا علينا التحل ي بالص  

 

 للس لوك اآلمن؟ كيف نرب ي األطفال الص غار  .7

التربية، أو بكلمات أخرى، الش رح الفع ال ذو المعنى المالئم لألطفال في الطفولة المبكرة، هو ما 

مواقف الحياتي ة، والمقدَّم لألطفال في إطار الحوار، القصص، يحدث فعليًّا في السياق الطبيعي  لل

سائل التربوي ة المنزوعة من  األلعاب، وفي المواقف الطبيعي ة اليومي ة. فاألطفال يستصعبِون تقبُّل الر 

سائل الرمزية أو غير المباشرة.  سياقها، والر 

 الئمة، وهي:في إيصال رسائل تربوي ة لألطفال من المهم  ات باع الطرق الم

  والتعامل باحترام دون استهزاء، حتى حين فعليًّاكالميًّا أو  مراعاة منظور الطفل، سواء ،

 .  يبدو غير منطقي 

 .ره ه وتطو    مالءمة التوق عات لقدرات الطفل، والخصائص الممي زة لمرحلة نمو 
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 رات مع مالءمتها لقد ،تشجيع حب  االستطالع، تشجيع طرح األسئلة وتقديم إجابات صادقة

ره.  الطفل واستيعابه وخصائص مرحلة تطو 

 . ع من التجارب، التكرار واللعب التمثيلي   إتاحة تنو 

  ،إجراء مالءمة توق عات مع الطفل، وتحديد قواعد الس لوك المطلوبة في المكان أو الموقف

ياضة، الم مل، الجولة، ركن الر  لعب، أدوات أو في نشاط معي ن )في الس احة، حوض الر 

 العمل، استعمال المقص  وغيرها(.

 

ا، أو متحل ياا بالمسؤولي ة،  لننتبه: حتى لو شرحنا وحذ رنا الطفل الصغير، ومهما كان ذكيًّا وحكيما

ت الس لوك، وتجاوز مرحلة الخطر.   فهذا ال يعني أن  الطفل قد ذو 

 كيف يفك ر ويتعل م األطفال الصغار؟ .8
وضة/ البستان، يُتيح للمرب يات منَع سلوكي اٍت ار  تطو  نمو   وفهم خصائص  ألطفال في سن  الر 

 .في الروتين اليومي   خطرة وتخطيط أنشطٍة مالئمةٍ 

لنا الط ريقة التي يدرك بها األطفال العالم، نجد أن ثمة فروقاا بين تفكيرهم وتفكير البالغين،  إذا تأم 

وعي ة العملي ات الذهنية وَجودتها من جهة من حيث كمي ة المعرفة المتوف رة لديهم من جهة، ون

ر  ،المعرفي  لألطفالأخرى. ويؤك د الباحثون في مجال النمو   هم وتطو  وجود مراحل نوعي ة في نمو 

 هم.

اسة، نفص ل الط رق التي يتعل م بها األطفال: كيف يبحثون وينظرون إلى العالم، كيف  في هذه الكر 

بين سلسلٍة من األحداث والنتائج. هل وكيف يمكن للتجارب يربطون بين الس بب والنتيجة، أو  

ا للتعلم، كيف يربط األطفال بين تداعياٍت وأحداٍث أخرى، و يمكن  كيفالمتكررة أن توف ر فرصا

 ؟لل عب أن يخدم التعل م

 

رية في تفكير األطفال وعالقتها بإيصال رسائل لألمان خصائص .9  تطو 

غار محسوس وليس  -أ داا:تفكير األطفال الص    مجر 

يت سم تفكير األطفال في هذه المرحلة بَكونه َمحسوساا، حيث يستصعبون فهم وإدراك المفاهيم 

دة، مثل "خطر"، "جراثيم" أو "سام ".   المجر 

دة، وتبسيط الش رح بما  في إيصال الرسائل: من المهم  تقليل استخدام المفَردات والمفاهيم المجر 

 ي يتقنه األطفال، ومستوى فهم كل ٍ منهم. يتوافق مع القاموس اللغوي  الذ

يتعل م الطفل أن  الماء يطفئ النار، فيستنتج من ذلك أن ه لو  :يكتسب األطفال معرفةا مغلوطة -ب

حصل حريٌق، فسيكون بإمكانه إخماده بالماء. يشترك معظم األطفال بهذا الت فكير، رغم أن هم 

الماء التي يمكنهم حملها. من الضروري  أن نساعد في الواقع، ال يستطيعون إخماد حريق بكمي ة 

ه المعرفي   األطفال على تنظيم معرفتهم التي اكتسبوها، تصحيح األخطاء، وتدقيق التشو 

 الحاصل لديهم.
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 معلومات،لا دق قمعارفهم المكتسبة، ن ينبغي لنا أن نساعد األطفال في تنظيم: في إيصال الرسائل

حون : عندما يفك ر طفٌل أن  بإمكانه إخماد حريق، يجب أن نوض ح أن  م .األخطاء المعرفي ة صح  ثالا

كمي ات الماء المطلوبة إلخماد حريق، تتوف ر فقط في األوعية الض خمة التي تحملها اإلطفائي ة، وأن  

، أن   ا ال يستطيعون إخماد حريق، وينبغي أن نؤك د بشكٍل خاص ٍ في  لطفل إذا تواجدا البالغين أيضا

ا.منطقة ا  شتعال، فعليه االبتعاد فورا

يرت ب األطفال األحداَث واألشياَء في : طرق تنظيم المعرفة لدى األطفال ليست منطقي ة -ج

أذهانهم جنباا إلى جنٍب دون رابط منطقي  بينها، فهم ال يجمعون األشياء في فئاٍت ومجموعاٍت، 

ا لعدم ر التسلسل ال ويستصعبون إجراء تحليل وتركيب للمعلومات المختلفة، نظرا منطقي  تطو 

ا وفيضاناا دون أن يتعامل معها بتعميٍم أو ربط،  لديهم. قد يرى طفٌل  مستنقعاا من الماء، ومطرا

هنالك مستنقع وهنالك فيضان"، دون أن يستنتج أن  المطر هطل، وحيث  "نزل مطر،  :فيقول

 ع "جزمته" قد يتعامل الطفل مبينما المطر الغزير سب ب فيضاناا. ، نزل القليل منه تشك ل مستنقع

 باعتبارها مالئمةا للمستنقع وللفيضان على حد  سواء دون تمييز بينهما.

  

بين األحداث التي  عالقاتعدة األطفال على إيجاد تسلسل ومن المهم  مسا في إيصال الرسائل:

ا من وصفٍة لتحضير كعكة، حيث  تجري في الحياة اليومي ة، ال في األوضاع الخطرة وحسب، بدءا

يط رحلة تخط كما فيات التحضير، قبل أن نباشر سلسلة عملي  ، ض ر فيها المواد  الالزمة مسبقاانح

ن فعال التي نُجريها: "اآللشاطئ البحر، حيث نتهي أ مسبقاا ونوض ح للطفل أين نتواجد، ونحد د األ

افات، نُمسك بيَدك وندخل الماء، سنراقبك حتى نخرج معاا من الماء، ندخل إلى الماء فقط  نلبس الطو 

افات". نحد د بكلمات واضحة وبسيطة ونِصف أفعالنا وتسلسلها.   بمرافقة البالغ بعد أن نضع الطو 

يدرك األطفال األمور بتبسيط، : يستصعب األطفال الص غار  فهم وجهة نظر  اآلخر  -د

ويستصعبون التمييز بين األعمال والنوايا. قد يصف طفٌل مشهداا كما يلي :"هذا الط فل دفعني وكان 

د ويقصد أن يُسقطني"، رغم أن  األمر جرى بعفوي ٍة، ودون قصد باإلصابة. فاألطفال في هذا  يتعم 

ظور ذاتي  يخلط بين الني ة والعمل، وال السن  متمركزون حول ذواتهم وينظرون إلى األمور بمن

 يدرك وجهات نظر اآلخرين. 

من المهم  أن نوض ح  للطفل أفعاله في المواقف الحياتي ة المختلفة، نِصف   في إيصال الرسائل:

: "زميلك غضب حين أخذَت دلو الل عب في حوض  سلوكه، ووجهة نظر اآلخر في فهمه. مثالا

اللعب فيه، ولم يعُد بحاجة إليه. أنت ظننت أن ه انتهى  من هىتناك ظننتَه قد الرمل، ألن ه لم يعرف أن  

وأنت لم تعلم كيف فك ر".  في مواقف كهذه من الممكن تعليم وإكساب  ،منه، لكن ه لم يعلم كيف فكرتَ 

 .  طرٍق للتواصل البَيشخصي 

ن والمساحة ما زال في َطور التشك ل:   -ه  م، يترك ز تفكير األطفال فيكما نعلاكتساب مفاهيم الزم 

  الحاضر، وبما يحدث "هنا واآلن"، دون فهم العالقة مع أحداٍث سابقة.

قد ال يكون الت حضير للمستقبل وللمدى البعيد، ناجعاا دائما في الحديث مع   في إيصال الرسائل:

ال الذي فاألطفال. كالقول مثالا :" إذا لم تنتبه ستسقط وتُصاب بضربة قوية". فتخويف األط

ا في أحاديث الكبار ،قد ال يقود إلى تعل ٍم وتذويت، كأن يقول البالغ "قد تموت بسبب  ر كثيرا يتكر 
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اء  هذا األمر"، فاألطفال متمركزون في أنفسهم وفيما يحدث اآلن، ويَرون أنفسهم أصح 

ر المستقبل. لذا من الضروري  منع أي  سلوك خطير  ،وقادرين، فيصعب عليهم فهم أو تصو 

دون حاجة ٍإلى اإلكثار من الكالم، كأن نقول :" ما تفعله خطيٌر عليك، وأنا ال أسمح لك به، 

ضه أو  ألني أحافظ عليك". من المهم  تكرار رسالٍة كهذه، كل ما أقدم الطفل على سلوك يعر 

ض المحيطين به إلى الخطر. فكثرة الكالم قد تقل ل من استيعابه وتذويته للمعنى.   يعر 

فال يستصعب األط :م العالقة بين الس بب والنتيجة ما زال في مراحل االكتساب المبكرةفه -و

ةا في الحاالت التي لم يعتادوا عليها، حتى مع توف ر مرافقة  إدراك العالقات السببي ة، خاص 

ووساطة. قد يدركون األمور وفقاا لتزامن ظهورها، ماديًّا أو زمنيًّا. فُهم يدركون العالقات بشكل 

: قد يقول طفلٌ متداعٍ، وقد يتخي لون روابط سببي ة بين أموٍر تخلو من عالقة سببي    :"ها قد ة. مثالا

ت سيارة اإلطفاء، وهذا دليل أن  حريقاا سيشتعل بعد قليل". كذلك ال يتمك ن الط فل الصغير  مر 

من إيجاد عالقٍة منطقي ٍة بين مجموعة أحداث متعاقبة، عالقات زمني ة، تعميمات، أو تسلسل 

 . أحداث، كونه يحيا "هنا واآلن"، دون فهٍم للسياق الزمني  

يجدر وصف األحداث وفق تسلسل وقوعها وسيرورة حدوثها، لمساعدة : في إيصال الرسائل

: سقط  قة، مثالا د مجموعة أحداث متفر  األطفال على إنتاج وحدة متسلسلة ذات معنى، ال مجر 

الطفل من ألعاب التزحلق، وتلق ى ضربةا في رأسه. هذه حقيقةٌ يمكن لألطفال الص غار أن ينتبهوا 

ا، لكنهم ال يربطون بين األحداث وتسلسلها الزمن ي. من المهم  أن نوض ح لهم سبب الس قوط إليه

: " تزحلق الطفل ورأسه لألسفل، لذا سقط وتلق ى إصابةا في رأسه. حين نتزحلق ال  فنقول مثالا

 يجوز أن يكون الرأس مت جهاا لألسفل، حتى ال يصاب".

ق ع وكما ذكرنا، فإن  األطفال ينشطون في الحاضر دون ت: ع نتائج أفعالهميستصعب األطفال توق   -ز

. فالطفل ال يفكر أنه حتى لو ل لمستقبل. يُقدمون على فعٍل دون تخطيط لنتائج متوق عة منه مستقبالا

ا لخطر السقوط. يرى األطفال العالقات السببي ة المباشرة أمسك بالس ياج أثناء تسل   ض أيضا قه قد يتعر 

شة اقد تؤد ي إلى ول طفٌل: "أنا أُ دون شروط. وقد يق ا نتيجةا مشو  مسك بالسياج فال أسقط"، مستخلصا

 إصابته.

   في إيصال الرسائل:

كل ما فهم األطفال ظروف حادثة ما، ازدادت قدرتهم على إدراك العالقة السببي ة بينها )إدراك العالقة 

بين الس بب والنتيجة(. لذا، من المهم  أن نرافق األطفال بالت وضيح، أثناء األحداث التي قد تحوي 

أن تسقط إذا  بداخلها خطورةا ما. عند وضع كأس شاي زجاجي ة على طاولة فوقها شرشف، يمكن

سحب الطفل الشرشف، وتتحط م. هذه فرصةٌ إلجراء تمثيٍل مع كأٍس بالستيكية فارغة، وإضافة 

شرح مرافق: الكأس التي سقطت حين سحبنا الشرشف بالستيكي ة، وغير قابلة للكسر، وليس فيها 

ث؟ هذه فعالي ة سائٌل ساخٌن يسب ب احتراقاا، لكن لو كانت الكأس زجاجي ةا، ماذا كان يمكن أن يحد

 بسيطة، ويمكن ألي  طفل صغير أن يستوعبها. 

 :يسعى األطفال إلى تنظيم معرفتهم بعالمهم، وينتجون غالباا قوانين حدسي ة وتعميمي ة -ح

بالن سبة لهم أكبر.  هكذا تبدو  طويلٍ ا، وكل  عجوزا فقد يعتبرون كل  ذي شعر أبيض 

اب على ظروف وأسب مستندةا استنتاجاتهم بشكٍل عام ، لكن، أحياناا قد تكون استنتاجاتهم 
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غير حقيقي ة، فقد يُنتجون قوانين وقواعد تت سم بالخطورة، مثل :" وحده من يقفز عن 

ر وينبت على األشجار ش هي  ولذيذ" الجدار قوي  وشجاع"، أو "كل  ما هو أحمر ومكوَّ

ة أو غير مالئمة لألكل(. ا سام   )حتى لو كانت ثمارا

   في إيصال الرسائل:

من المهم  أن نوضح لألطفال ونقد م لهم النماذج، حول الت عميمات الص حيحة وغير الص حيحة،  

: الرياضي ون الش جعان واألقوياء يتسل قون ويقفزون  لنساعدهم على فهم صورةٍ أدق  لألمور، مثالا

، فقط حين يكونون مت صلين بأحزمة أمان، ال يجوز لطفٍل أن يقفز أو يتسل ق عالياا.م  ن علو 

يخلط األطفال حتى سن  الخامسة أو ط. يستصعب األطفال الصغار  التمييز بين الخيال والواقع: 

ا قد يجعل من الصعب أن يمي زوا  الس ادسة بين الخيال والواقع. يكثر هذا األمر في حياتهم اليومية، مم 

مواقف الخطورة. فُهم يتماهون مع األبطال على أنواعهم، وشخصي ات األفالم والحكايات، وفي 

: حاالٍت كثيرةٍ "يجن دون" تلك الشخصي ات لمساعد تهم في الت فكير بمواقف الخطورة والتحد ي. مثالا

ا على القفز من الطابق العلوي  ألطير بعيداا".   "سأرتدي عباءة سبايدرمان، وأكون قادرا

 

: في إيصال الرسائل : لخيال األطفال سحٌر خاصٌّ يستمتع  الكبار أحياناا بالمحافظة عليه، مثالا

"بينجوين" )البطريق( الذي يساعده في االنفصال  مثل دمية خيالي  حين يكون للط فل صديق 

ا، قد نميل لحفظه في الروضة وعدم الت شويش على عالقة الطفل معه. لكن  عن والديه صباحا

في نفس الوقت ال بد  لنا أن نكون يِقظين ومنتبهين ألقوال األطفال، فنشاركهم إي اها في ساعات 

: "في  اللعب وحسب، مع ات باع طريقٍة لمساعدتهم في الت مييز بين الخيال والواقع. قد نقول مثالا

ا في الواقع،  ، أم  اللعب أنت بطل العالم وتطير إلى السماء، هذا في خيالك وأثناء اللعب التمثيلي 

ا اآلن فأنت طفٌل في  ر اللعبة غداا، أم  فاألطفال ال يطيرون نحو السماء. إذا رغبَت يمكن أن نكر 

 ير". الرابعة، وال يمكنك أن تط

ى : يستمع األطفال إلينكشف األطفال على العالم ويلتِقطون المعرفة من بيئتهم المحيطة. ي

 .  حوارات اآلخرين والتقارير اإلعالمي ة، ويَميلون إلى تنظيم المعلومات، كما تالئمهم بشكٍل ذاتي 

: "سقطتُ  ٍة من خيالهم، ويلجأون إلى تشويه الحقائق. مثالا من شد ة  قد يحاولون إكمال قص 

ر"، "أنا مي تة من الخوف"، أو "هذا سقط من السماء".  الضحك"، "أحسسُت بأنني أتفج 

ي باعتبارهم ال يسمعون. ينبغ األطفال بوجودنحاول االمتناع عن الحديث  :في إيصال الرسائل

هاا. علينا أن ننتبه إلى  سلوبنا أقدر اإلمكان تجن ب الحديث بما قد يسيء الطفل فهمه أو يدركه مشو 

في الكالم، وما قد يستخلصه الطفل من أقوالنا. فالكالم الذي يمكن أن يسيء الط فل فهمه يحمل 

في داخله خطورةا ما. نحتاج أن نكون يِقظين في كل  ما نقد م للطفل من معاٍن، كي نساعده في 

، منظ م وآمن للمواقف الحياتي ة.   تنمية تسلسل منطقي 
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ري ر والشرح المالئم لل ة في تفكير األطفال،خصائص نمائي ة وتطو   ()تلخيصتطو 

ر  الطفل خصائص تطوري ة   الشرح المالئم لتطو 

دة، نبس ط  التفكير المحسوس أ نق لل من استخدام المفردات والمفاهيم المجر 

الش رح، بما يتالءم مع القاموس اللغوي  لألطفال، وما 

اكتسبوه من كلمات، وبما يتوافق مع مستوى فهم وإدراك  

 كل ٍ منهم. 

يكتسبون معلوماٍت  ب

  مغلوطة

ينبغي مساعدة األطفال في تنظيم معلوماتهم التي اكتسبوها، 

 األخطاء وتدقيق المعلومات التي أساءوا فهمها.تصحيح 

طرق تنظيم المعرفة  ج

 غير منطقي ة

نسعى لمساعدة األطفال في تنظيم تسلسٍل لألحداث، في 

 وليس في مواقف الخطر وحسب. اليومي ة،ة المواقف الحياتي  

يستصعبون إدراك  د

 وجهة نظر اآلخر

من المهم  تقديم وساطٍة للط فل، وشرح ما يحدث في المواقف 

الحياتي ة المختلفة، وصف أفعاله وكيف فِهمها اآلخرون، 

ومساعدته في فهم مشاعر وأفكار اآلخرين. قد نستثمر 

ة ونسأل الطفل: كيف برأيك، شعرت الشخصي ة في هذا  القص 

 الموقف؟ ماذا يمكن أن تفعل؟ ماذا تقترح عليها؟ 

اكتساب مفاهيم الزمن  ه

والمساحة ما زال في 

 َطور التشك ل

الت مركز في الحاضر وفي األحداث الملموسة، والتقليل من 

الحديث عن األفعال المستقبلي ة والمدى البعيد، الذي قد ال 

 يكون ُمجدياا وفع االا للط فل.

 ةفهم العالقات السببي   و

 ما زال في مراحله 

 المبكرة

نِصف األحداث والمواقف وفق تسلسل حدوثها، لنساعد 

 األطفال في إنتاج وحدة أحداٍث متسلسلٍة ذات معنى. 

توق ع يستصعبون  ز

  نتائج أفعالهم

نرافق كالميًّا األحداَث التي تحمل في طي اتها خطورةا ما 

 ونشرحها.

يحاولون تنظيم  ح

وترتيب معرفتهم 

ة، لكن هم يعم مون  العام 

 حدسي ة بقوانين

ا وافياا لألطفال عن الت عميمات الد قيقة  نقد م نماذج وشرحا

 وغير الد قيقة لديهم.

يستصعبون الت مييز  ط

  بين الخيال والواقع

نسعى للمحافظة على ال خيال وتطويره، ونساعدهم في 

 الت مييز بينه وبين الواقع.
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ر  الطفل خصائص تطوري ة   الشرح المالئم لتطو 

منَكشفون على العالم  ي

المحيط، ويلتقطون 

 معرفةا من بيئتهم 

 ، يقظتنا وانتباهنا يساعدان األطفال في بناء تسلسل منطقي 

 منظ م وآمن للمواقف الحياتي ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضة/ البستان  الباب الثالث:  اقتراحات ألنشطة في الر 

 

وضة/ البستان: .1  أنشطة مع األطفال في أركان الر 
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يحتاج األطفال إلى خبراٍت وطقوٍس ثابتة، كي يتمك نوا من تذويت القوانين والقواعد السلوكي ة 

المطلوبة، إضافةا إلى إيصال رسائل واضحٍة ومحد دةٍ، تساعدهم على فهم وإدراك العالم المحيط، 

 والوساطة المالئمة في المواقف الحياتي ة اليومي ة حول قواعد الحذر واألمان. 

ومحد دة، بهدف مالءمتها ألطفالك، وللث قافة  ةا تابعمتنقترح في هذا الباب أنشطةا حيوي ةا وممتعةا، 

وضة/ البستان. تساهم الت جارب والخبرات في اكتساب عاداٍت سلوكي ٍة آمنة، ورفع  الس ائدة في الر 

. وتين اليومي   مستوى الوعي لها في الر 

وضة نذك رِك أن  الفحص الد ائم لألثاث،  األدوات واأللعاب، وتهيئة مساحاٍت مفتوحة في الر 

 والبستان، من شأنها المساهمة في منع اإلصابات، وتوفير نمط حياةٍ آِمٍن لألطفال.

 

للعمل مع األطفال في الروضة/ البستان، تالئم العمل على ومتواصلةا  تابعةا ةا متأنشطنقترح عليِك 

.  مدى العام الدراسي 

 

 

 قواعد الس لوك اآلمن اقتراح لنشاط:  .2

ا من  :الهدف وضة المختلفة )األركان(، اعتماد قواعد الس لوك اآلمن جزءا ل وبحث مساحات الر  تأم 

وضة/ البستان، وتمييز عوامل الخطورة في المراحيض، المطبخ  نمط حياةٍ يُكتسب في إطار الر 

 وباقي المساحات.

 :النشاط ركائز 

1. .  المحادثة والحوار الجماعي 

. مستمر  ونشاط متواصل  .2  على مدى العام الدراسي 

3. . ل ومراقبة دائمة لتمييز عوامل الخطورة، ومعالجتها خالل العام الدراسي   تأم 

 استثمار األحداث والمواضيع الط ارئة للحوار. .4

 

 : حوار مع مجموعة أطفال.َسير النشاط

ل ونراقب: ر أي ة مساحة سنتأم   يستحَسن أن نقر 

  أن يغمضوا أعينهم ويتخي لوا المساحة المختارة.نطلب من األطفال 

 كيف تبدو المساحة التي اخترناها؟ 

 ماذا يوجد في المساحة؟ أي ة أغراض أو مواد ؟ 

 األرضي ة(؟ /  أين تتواجد األغراض )على الطاولة/ الرف 

 هل األغراض مرت بة بطريقٍة مريحة؟ 

 تتواجد في المساحة واألغراض؟التي وان لألا ما 

 ل مع مجموعة : خريطة نطلب من األطفال رسم خريطٍة أو إعداد رسٍم للمساحة. قد نتجو 

أطفاٍل للتأك د من الرسم/ الخريطة. يمكن كتابة أسماء األغراض، إضافةا إلى إشارات 

 األطفال في الخريطة.
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 .نُتيح لألطفال اقتراح تغيير أو تعديل لمواقع األغراض 

 ة ي  المالئمة في المساحة: أ س لوكال تحديد قواعد الألطف: نُتيح لقواعد الل عب في المساحة

قواعد يرغبون في االحتفاظ بها؟ أي ة قواعد يمكن تغييرها؟ ما المسموح وما الممنوع؟ 

 خطورة إلقاء األلعاب أو قذف اآلخرين بها(، ما الخطوات المناسبة النضمام طفٍل جديد؟ )

 : المشتركين في المجموعة، ليشرحوا  ندعو األطفال إنهاء الن شاط في اللقاء الجماعي 

لزمالئهم عن المهام  المطلوبة والقواعد التي حد دوها. من المفض ل إتاحة الفرصة لبقي ة 

األطفال بالت عقيب على التعديالت المقتَرحة، والس ماح بمناقشة االقتراحات: هل يوافقون 

ض أحد األطفال إلصابٍة في المساحة المذكورة؟ ن لخ ص في اللقاء الجماعي  عليها؟ هل تعر 

 قواعدَ األمان المت فق عليها ونعد لها وفق الحاجة.

 

 ومحف زلنشاط متيح اقتراح لنشاط: الس احة بَدورها مجاالا  .3

، لكن، قد تطرأ عليها عوامل الخطر  توف ر ساحة الروضة/ البستان مساحةا آمنةا لنشاط مثير وغني 

. يمكن استثمار  العوامل الط ارئة لزيادة وعي األطفال، وتعزيز سلوكهم على مدى العام الدراسي 

اآلمن، مثل جدار مكسور، رمل ممزوج بالحصى، نفايات متنوعة، َمرافق لعب ال تثير اهتمام 

 األطفال بدرجٍة كافيٍة.

 كجزءٍ ، زةمساحات مفتوحة ومحف   تحضيراحة، وفحٌص متجد دٌ لألثاث واأللعاب في الس   الهدف:

 فضيل المساحات المفتوحة التي تُتيح مجاالا للحركة، وبناء األطفال بأنفسهم.من رؤية شاملة لت

إضافةا ألسس الن شاط في الساحة، يمكن استثمار الفرصة إلشراك األهل في قرارات األطفال، 

 ومساهمتهم في تنفيذها. 

 

 

 : َسير النشاط 

وضة/  ا( لساحة الر  ل ونرسم خريطةا )أو نعد  رسما سم أماكن اللعب، أ. نتأم  البستان. نحد د في الر 

ر مع مجموعٍة من األطفال أي ة مساحة يرغبون في  األجهزة واألغراض الموجودة في الس احة. نقر 

لها.  تأم 

 هل ترغبون في إضافة أو إزالة أحد الَمرافق واألجهزة الموجودة في الس احة؟ 

 ا أثناء استعما ا تشك ل خطرا ة أغراضا  لها؟هل تعتقدون أن ثم 

  ابة في الروضة/ البستان، وهل يمكن استعمالها بهدف ما الهدف من وجود الجدار أو البو 

 نشاٍط آخر؟

  في نشاط كهذا؟ المسموح أو الممنوعَمن المسؤول عن تنظيف الس احة؟ ما 

 :تعالوا نحد د قواعد اللعب في هذه المساحة 

 ما المسموح وما الممنوع؟  

  أن يلعبوا في المساحة في نفس الوقت؟كم عدد األطفال الذين يمكنهم 
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  )بماذا تختلف قواعد الس لوك في الس احة عن قواعد الس لوك داخل الروضة/ البستان؟( 

 

ق للتغي رات الطارئة على الس احة في أوقاٍت مختلفة مثل تغي رات باتات، الفصول، الن يمكن التطر 

 وغيرها.  لمستنقعاتا

 

 السنوي ة: لمناسبات لألعياد والبستان وفقاا . اقتراحات ألنشطة في ا4

  نقترح في هذا القسم أنشطةا ممتعةا حول مجاالٍت مختلفٍة للحذر واألمان، نهدف من خاللها

ه سلوكهم بشكل  إلى توسيع وتعميق اإلحساس باألمان لدى األطفال، وإكسابهم معرفةا توج 

وضة/ البستان   ا.حذر وآمن في حياتهم اليومي ة في الر   وفي البيت أيضا

   أنتن . للمرب ية أن تختار ما يالئمها من االقتراحات، وفاقا لرؤيتها ورؤية الطاقم التربوي 

ات لتعديل وتطوير االقتراحات، بإضافة أو دمج أفكار أخرى، لجعل موضوع الحذر  مدعو 

ا أساسيًّا من نهج الحياة اليومي ة في رياض األطفال، وعلى مدى العام الدرا .جزءا  سي 

   اسة، تتمي ز كل ادرة من مؤس سة "بطيرم"، والمرفقة بهوامش هذه الكر  وفقاا للمعطيات الص 

ٍة من اإلصابات، لذا، فإن  التوصيات ُكتبت بما يتوافق مع هذه  عاممن ال فترةٍ  بنوعي ٍة خاص 

، بجعل  هالمعطيات. يمكن تبن ي نشاٍط ما ودمجه بالعمل التربوي  على مدى العام الدراسي 

 ركيزةا ننطلق منها لتطوير أنشطٍة أخرى.

  هة ألحد الفيديوهات المرفَقة )في هوامش الكراسة(، يمكن توجيه اهتمام عند المشاهدة الموج 

ٍة واضحٍة منذ البداية: كتمييز التحد ي أو الص عوية في الموقف المطروح،  األطفال بمهم 

ل البيئة، التفكير بقواعد الس    المة المالئمة، وغيرها.تمييز الشخصيات، تأم 

  لتطوير الحوار في أعقاب المشاهدة، يفضَّل طرح أسئلة مثل: كيف شعَرتم أثناء مشاهدة

الفيديو؟ ولماذا؟ َمن من ا خاض تجربةا مشابهةا ويرغب بالحديث عنها؟ ماذا يمكن أن نتعل م 

 من الفيديو/ بماذا تنصحون رفاقكم في أعقاب المشاهدة؟

 

 الدراسي  والَعودة من العطلة الصيفي ةبداية العام 

وضة/ البستان، بعد عطلٍة صيفي ٍة طويلة.  نستقبل في هذا الش هر أطفاالا جدُداا في الر 

 ومن المتوق ع أن هم ال يعرفون قواعد السالمة واألمان المطلوبة.

ممي زات 

 الفترة

وضة والعودة منها، حوادث  اجات حوادث الط رق في الط ريق إلى الر  سقوط، در 

 هوائي ة، انزالق، اختناق.

أنواع 

اإلصابات 

 البارزة

وضة/ البستان واكتساب قواعد الس المة.  • نسعى لمساعدة األطفال في الت أقلم للر 

ا يوض ح القواعد المطلوبة.  قد نحض ر معهم دستورا

وضة/  • نتحد ث مع األطفال حول كيفي ة حضورهم: كيف حضرتم إلى الر 

ا على األقدام؟ نتحد ث عن الط ريق اآلمنة، عن مشيا ارة أو لسي  في ا البستان؟

 

 

اقتراحات 

 للمرب ية
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ق لهذا في لوحة "من حضر  ي ة استخدام المقعد اآلمن في السيارة. قد نتطر  أهم 

كوب اآلمن في السي ارة.  إلى الروضة".  نتحد ث عن حزام األمان وقواعد الر 

قد نحض ر مع األطفال قائمةا باألفعال التي يمكنهم القيام بها وحدهم أو بمساعدة  •

بالغ: ماذا يمكنني أن أفعل؟ بماذا أحتاج مساعدة؟ أي  عمل ال يجوز لي القيام 

 به دون بالغ؟ 

اجات الهوائي ة إلى ضرورة استعمال الخوذة  • ننب ه األطفال الذين يستعملون الدر 

 رأس في حال وقوع إصابة.وأهمي تها لحماية ال

 ، وضرورة المشي بمرافقة بالغ.عبور الشارعنتحد ث عن  •

ا  • قد نبتكر مع األطفال عباراٍت وجمالا مالئمة لألمن والس المة. يمكن أيضا

وضة بها.   توثيقها مع صَور مالئمة وتزيين الر 

 

ف على نرسل لألهل معلوماٍت واضحةا عن قواعد األمان  • والس المة: التعر 

الذ هاب والحضور برفقة بالغ. اختيار الل باس والحذاء المالئم،  مسار الط ريق،

الس فر اآلمن بالسي ارة، المقعد اآلمن لألطفال، حزام األمان )يتعل م األطفال من 

 سلوكي ات األهل(.

ة  فلنؤك د ضرورة مراقبة الط   •  طعاٌم فيأثناء الوجبات، منعاا لالختناق: هل ثم 

وضة لم يعتد الطفل تناوله في البيت؟ وكيف يتناول األطفال طعامهم؟ )مثالا  الر 

 الن قانق  والخيار ال بد  من تقسيمها طوليًّا وليس دائريًّا منعاا لالختناق(.

نشد د على أهمي ة مرافقة الطفل ومراقبته، أهمي ة استعمال الخوذة مع الد راجة،  •

وضة والبيت. ضرورة االنتباه للطفل في  الر 

 

 

توصيات 

 لألهل

 

 

 ما بعد التأقلم: تطوير العالقات والمسؤولي ة المتباَدلة

، آن األوان لتطوير قدرتهم  بعد أن تأقلم األطفال واندمجوا في الروتين اليومي 

ل المسؤولي ة عن الذ ات  فاق، من خالل تعليمهم كيفي ة تحمُّ على الت أثير على الر 

 بهم.وعن المحيطين 

ممي زات 

 المرحلة

 

 الس قوط

أنواع 

اإلصابات 

 البارزة

 

مسؤولة ومستقل ة. نسعى إلى ترسيخ  نحاور األطفال حول تطوير سلوكي ات •

مفهوم المسؤولي ة في حياة الفرد والمجتمع، تعزيز الفهم بأن المسؤولي ة 

صفةٌ إيجابي ة ومرغوبة. )يمكن تفصيل المفهوم إلى سلوكي اٍت فرعي ٍة 

محدَّدةٍ لتوضيح ماهي ة الس لوك المسؤول(. يمكننا فحص األمور التي 

وضة/ البستان، مثل  يستطيع األطفال تنفيذها بشكل مستقل  في البيت والر 

 ارتداء مالبسهم، غسل وجوههم، دهن قطعة خبز، وغيرها.

اقتراحات 

 يةللمرب  
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قد نحرص على نشاٍط رياضي  يومي  )في أي  وقٍت ثابٍت من البرنامج  •

( بهدف تنا البدني ة. اليومي   المحافظة على صح 

وضة/ البستان. نوض ح مفهوم  • نتحاور حول تأثير المجموعة في الر 

ٍ مالئم وآمن، حتى لو  فاق ونسعى لتطوير موقٍف شخصي  مجموعة الر 

خالف رأي اآلخرين. نحد د مفهوم إبالغ المرب ية عن سلوك خِطر، ونمي ز 

 بينه وبين الوشاية.

م الغذائي  ومرك بات الطعام، نشد د على وجبٍة نكشف األطفال على الهر •

ي ة، وعلى تحم ل مسؤوليتنا نحو أجسامنا وما نختار من  صباحي ٍة صح 

موز الغذائي ة الموجودة على أغلفة المسل يات، كي  ف على الر  طعام. قد نتعر 

ة للجسم.  نزيدَ وعي األطفال للمرك بات الغذائي ة المفيدة أو المضر 

عٍة في البيت. • يٍة ومتنو   نؤك د لألهل أهمية تناول أطعمٍة صح 

 نفحص األماكن المالئمة لل عب اآلمن في أوقات الفراغ. •

كوب اآلمن في السيارات: في كل  سفر نضع حزام  • نذك رهم بقواعد الر 

ا لألطفال.  األمان، ونستعمل مقعداا آمناا مالئما

 

 

توصيات 

 لألهل

 

 

 في الخريف: نتهي أ لشتاٍء آمن 

في هذه الفترة نباشر الت حضير للشتاء، تتقاصر ساعات الن هار في هذه الفترة، 

ية.  ويتأث ر لباسنا بالتغي رات الجو 

 بعض البيوت تستعمل أدوات تدفئة خطرة، وقد تتسب ب بحرائق.

 

ممي زات 

 الفترة

أنواع  احتراق بالن ار، بالماء الساخن، بأجهزة الت دفئة والت سخين. 

اإلصابات 

 البارزة

 

نتحد ث عن مصادر االشتعال: إيجابي اتها وخطورتها: نُتيح  •

 حوارات ٍعاطفي ةا عن النار، وبماذا تذك رنا؟

ؤية في  • ، نقارن مدى وضوح الر  قد نقترح نشاطاا إبداعيًّا عن الض وء والظل 

ف على عاكس الض وء ونوض ح تأثيره. قد نحض ر مع  الن هار والل يل، نتعر 

ا(عاكسةا للض وء لكل  طفل.   األطفال قالدةا )سوارا

لها للت دفئة في الشتاء، ثم نسأل عن •  يتحد ث كل  طفٍل عن الط ريقة التي يفض 

: الجلوس بعيداا  الخطورة في كل ٍ منها، وكيف يمكن منع اإلصابات؟ )مثالا

عن المدفأة، عدم الذ هاب إلى الن وم وترك المدفأة شغ الةا، إبعاد الس تائر 

 واألغطية عن مصادر الحرارة، وغيرها(.

اقتراحات 

 للمربية
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نؤك د على قواعد الحذر واألمان مع مصادر الحرارة، نتحد ث عن أهمي ة  •

ات البالغ، قد نحض ر الفتاٍت تذك رنا بقواعد األمان اإلصغاء لتعليم

يت الس اخن والمشروبات  المطلوبة. نوض ح خطورة الماء الس اخن، الز 

 الس اخنة التي يُعد ها األهل في البيت.

وضة/ البستان، إلعداد الفتاٍت ولواصق عن الحذر  • قد نقيم ورشةا في الر 

المدافئ، فرن الطبخ، أجهزة  من االحتراق والمواد  الس اخنة في البيت:

 الت سخين، وغيرها.

ية تقليل اإلصابات بالحروق: نؤك د على إبعاد  • نوصل رسائل لألهل عن أهم 

األطفال عن مصادر الن يران، أجهزة الت سخين )مدافئ الغاز والت هوئة 

د على الس اخنة( وعن الس وائل الس اخنة )الحساء، القهوة والش اي(، نشد  

بعيد عن األطفال، وإبعاد الس وائل الس اخنة عنهم  موقدضرورة الط بخ على 

: نضع فنجان القهوة أو قِدر الط عام الساخن، في وسط المائدة، بعيداا  )مثالا

 عن األطراف(.

وضة/ البستان، عند تواجد بقع ماء:  • نؤك د على قواعد السَّير اآلمن إلى الر 

ر جي داا إلى الط ريق، وإذا كانت الطريق غيَر ال نركض، نسير بهدوء، ننظ

ٍة في مواقف  معبَّدة نختار المساَر األكثر أمناا للعبور، كما نسلك بيقظٍة تام 

 السيارات.

توصيات 

 لألهل

 

 

 

 أشهر الش تاء والعطلة الش توية

ا. تهبط درجات الحرارة، وتغط ي الغيوم الس ماء.  هذه هي الفترة األكثر مطرا

وضة/ البستان في هذه الفترة، وقد تُعيق الغيوم  يمرض كثيٌر من أطفال الر 

واألمطار إمكاني ة الخروج إلى الس احة، فتتمركز معظم األنشطة داخل مبنى 

وضة/ البستان، لذا من المهم  المحافظة على نه ج حياةٍ صحي  يسه ل الر 

المحافظة على أجسامنا. كما أن  األهل قد يتناولون األدوية، ومن الضروري  

م.   االنتباه إلى حفظها بعيداا عن متناول أيدي األطفال، منعاا للتسم 

مميزات 

 الفترة 

ةا للمشاة في أوقات العتمة، حوادث  م من األدوية، حوادث الطرق خاص  التسم 

ةا  من المدافئ، حوادث الس قوط واالنزالق في األماكن الرطبة، االحتراق خاص 

 الغرق في أحواض االستحمام أو في األماكن المغمورة بالمياه.

أنواع 

اإلصابات 

 البارزة

 

نتحد ث عن االستعمال اآلمن لألدوية، ونؤك د على عدم الس ماح بتناول أي   •

 دواٍء إال بوصفٍة من الط بيب، وبمساعدة بالغ.

التي تشك ل  ،عن خطورة األحواض واألوعية الممتلئة بماء المطر نتحد ث •

 خطر الغرق.

اقتراحات 

 للمرب ية



 פוסעים בדרך בטוחה              
30 

ية التعاطف مع المريض واحترام ظرفه  • نسعى لترسيخ القيَم المجتمعي ة، أهم 

، وكيفي ة استقبال طفٍل عائٍد من عطلة مرضي ة.  الصحي 

 نتحد ث عن أماكن وضع المدافئ في البيت. •

ر ركناا للطبيب في مرك • . قد نزور عيادةا قريبةا أو قد نطو  ز اللعب التمثيلي 

وضة/ البستان. ضة في الر   نستقبل طبيباا أو ممر 

نُتيح حوارات عاطفي ة وشخصي ة مع األطفال: كيف أشعر في حالة البرد أو  •

؟ ماذا يحدث لجسمي؟ لماذا من الضروري  تدفئة الجسم في الشتاء؟ ما  الحر 

 هي وسائل الت دفئة في بيتي؟

وضةنتحد   • في  ما هي التغي رات التي نشاهدها: ث عن الط ريق إلى الر 

الشتاء؟ ماذا أحب  أو ال أحب  في طريقي إلى الروضة/ البستان في الشتاء؟ 

وضة/ البستان بطريقٍة آمنٍة في الشتاء؟  كيف يمكن الذهاب إلى الر 

 ت.نوصل رسائل لألهل حول طرق الت دفئة اآلمنة في البي •

نؤك د على أهمي ة تخزين األدوية في مكاٍن آمٍن بعيٍد عن متناول أيدي  •

 األطفال.

نؤكد  على الحذر من إبقاء أوعيٍة ممتلئٍة بالماء دون رقابة، وضرورة إفراغ  •

 أو كبيرة(. ،األوعية الممتلئة بماء المطر )ِدالء، أحواض صغيرة

 ة طبي ة.ال يجوز تناول األدوية إال برقابة بالغ، ووفق وصف •

 نحد د أماكن وضع الطعام والمشروبات الس اخنة عند تقديمها لألطفال. •

توصيات 

 لألهل

 

 

 رمضان وعيد الفطر

  في شهر رمضان وأي ام العيد،  يتأثر البرنامج اليومي  للعائلة، تتغ ير

مواعيد وأنواع الط عام والحياة االجتماعي ة، من المهم  أن نحرص على 

وضة/ البستان  توفير بيئٍة آمنةٍ  لألطفال حين يتواجدون خارج الر 

ا.  أيضا

  ةا نؤك د ضرورة وجود بالغ يرافق األطفال ويرعاهم كل  الوقت، خاص 

 عند انشغال األهل بتحضير الوجبات.

  ا اعتاده األطفال غالباا، مثل قد تكون بعض المأكوالت ليست مم 

األطعمة  المكس رات والحلويات بأنواعها. من الضروري  منع تناول

 الخِطرة. 

  .من الضروري  توعية األطفال لتمييز مكامن الخطورة 

 

 

مميزات 

الفترة/ 

 الشهر

أنواع  اختناق، إصابة من المفرقعات.

اإلصابات 

 البارزة

 



 פוסעים בדרך בטוחה              
31 

كيف نتأكد أن  بيتنا آِمن؟ من المفض ل  -قد نتحد ث عن األمان في بيوتنا •

اسة. قد االستعانة بقائمة معايير البيت اآلِمن  المدَرجة في هوامش الكر 

ا إن كانت روضتنا آمنةا وتحق ق المعايير المطلوبة.  نفحص أيضا

نتحد ث عن المأكوالت الخِطرة: المكس رات، الحلوي ات، الفواكه ذات الثمار  •

 الكروي ة الص غيرة. 

ا، أو بندورةا  • نقس م مع األطفال فواكه وخضراواٍت بالس كين: عنباا، زيتونا

 من المهم  تعليمهم الت قطيع طوليًّا وليس دائريًّا.صغيرة. 

نحذ ر األطفال من األلعاب الخِطرة، ال سي ما المفرقعات، ننب هم أننا حت ى لو  •

 رأينا بالغاا يستعملها، فمن الضروري  االبتعاد عنها للمحافظة على سالمتنا.

نحض ر و في فترات الت نظيف المكث ف للبيت، قد نتحد ث عن مواد  التنظيف، •

ا لمواد  تستوجب الحذر منها، نمي ز ونصن ف المواد إلى مواد  مفيدة  صورا

ة له.  لإلنسان، وأخرى ُمضر 

ر مع األطفال ركناا تمثيليًّا مؤقَّتاا للش واء، ونؤك د  • في حفالت الش واء، قد نطو 

 على القواعد اآلمنة الستخدامه، وضرورة الل عب في مكاٍن بعيٍد عن الن ار.

بعيداا عن منقل الفحم ونوض ح  عبإمكاني ة الل  وعلى تحضير النشاط  نشد د

 قواعد الس لوك اآلمن حوله.

 

اقتراحات 

 للمرب ية

نوصل رسائل لألهل حول مالءمة األطعمة لألطفال، نؤك د على تقطيع  •

الث مار طوليًّا، وعدم تقديم المكس رات القابلة للخنق. ننب ه إلى حجم الط عام 

 ونوعي ته.

نؤك د ضرورة وجود بالغ يرعى ويراقب األطفال في حال انشغال األب أو  •

 األم ، وعدم ترك الطفل دون رقابة.

نذك ر األهل بضرورة إبعاد مواد  التنظيف عن أيدي األطفال، وتخزينها في  •

مكاٍن عاٍل ومقفل، عدم مزج مواد  تنظيف مختلفة ببعضها، إضافةا إلى 

 أي  استعمال.قراءة التعليمات جي داا قبل 

ة منعاا لاللتباس • م نشد د على عدم ملء زجاجات ماء بمواد  سام   .والتسم 

 

توصيات 

 لألهل

 

 

 حل  فصل الصيف

ة: علينا أن نحمَي  الن هارات تطول والحرارة ترتفع، وشرب الماء ضرورةٌ ملح 

 أنفسنا من أشع ة الش مس، من الجفاف، ومن الغرق.

مميزات 

 الفترة

أنواع  الس قوط، االختناق، وحوادث الطرق.الغرق، 

اإلصابات 

 البارزة
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نتحد ث مع األطفال عن قواعد األمان في الص يف "السلوك الحكيم مع  •

ض لألشعة، َمراهم  الشمس"، الل باس المالئم، الس اعات اآلمنة في التعر 

 كثرة.بالوقاية، البقاء في الظ ل، استعمال النظ ارات الشمس ية، وتناُول الماء 

 نحض ر حقيبةا مزي نةا لحمل الكرة في الطريق إلى الملعب منعاا لسقوطها. قد •

تحضير الفتات وإشارات مرور مع األطفال ووضعها في الساحة،  يمكن •

اجات، تهيئة مواقف لذوي االحتياجات  أو تحضير مسار لركوب الدر 

ة، تطوير ركن محطة بنزين أو كراج سي ارات وغيرها.  الخاص 

ا لبحر أو بركة(، قد نط • ور  مع األطفال ركناا مؤق تاا لل عب التمثيلي  )نموذجا

وعاءا  ئنعي ن منقذاا، نحض ر تذاكر دخوٍل، ونهي ئ مكتباا لبيع التذاكر. قد نهي  

مع  سوداء أو حمراء، راية ونُتيح لألطفال رفعَ  ،)أعالم( مع رايات

الشمس، نحض ر توضيح معنى كل  لون. قد نجمع وسائل وقاية من أشع ة 

ف على المواد  كن، قد نتعر  مع األطفال الفتةا بقواعد الل عب اآلمن في الر 

نوف ر وسائل وقاية في ونقارن بينها ونصن فها،  التي تطفو أو ترسب،

كن: مظل ة، ماء، قب عات، مرهم وقاية، إلخ.  الر 

ي ئ قد نهنتذك ر قواعد األمان في الس باحة: ال ندخل الماء إال بمرافقة بالغ.  •

عة لتطبيق القوانين، وإتاحة الفرصة  مع األطفال ركناا مع مساحات متنو 

 لألطفال لممارستها وتذويتها.

اقتراحات 

 للمرب ية

  ،نذك ر األهل بأن  الس باحة مسموحةٌ فقط في الشواطئ المخصَّصة لذلك

والتي يتواجد فيها منقذ مسؤول، ونؤك د أن  وجود المنقذ ال يعني 

 عن مسؤولي ة األهل في مراقبة األطفال.التخل ي 

  نذك ر األهل واألطفال بقواعد األمان في البحر وبَرك السباحة، ودَور

 البالغ فيها: الحساسي ة اليِقظة، الحضور الفع ال والحماية المنِصتة.

  مرفقة في الهوامش صفحة رسائل إلى األهل، يمكن تَوزيعها قبل

يفي ة.  الخروج إلى العطلة الص 

صيات تو

 لألهل

 

 رسائل لألمان وفق األعياد والمناسبات

 الميالدي ة ورأس السنة المجيد عيد الميالد
 

 العيد فرحةٌ وبهجة، واألفراح تكتمل باألمن والس المة.

 تُضفي شجرة الميالد أجواءا روحاني ةا وممتعةا تسعد األطفال، لكن ها قد شجرة الميالد :

ا. نقترح أدناه  توجيهاٍت وتوصياٍت الستعمال حِذر وآمن: تسب ب خطورةا أيضا

 نخص ص لها مكاناا آمناا بعيداا عن لعب األطفال، ونثبتها منعاا للس قوط. عند تزيين الشجرة 

 :نفحص األجهزة واألسالك الكهربائي ة، ومصابيح اإلضاءة منعاا لالحتراق،  اإلضاءة

 ةا.نثب ت اإلضاءة جي داا، وال نترك أسالكاا كهربائي ةا مكشوف
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 :نستعمل لإلضاءة الخارجية أسالكاا وزينةا مالئمةا للمطر والبلل،  اإلضاءة الخارجي ة

 ونحرص على فحصها جي داا.

 ال نترك مصابيح مضاءةا دون مراقبة، نطفئ اإلضاءات كل ها قبل الن وم، وقبل المصابيح :

 مغادرة البيت.

  ،ينة الص غيرة عن متناول يد األطفال  منعاا لالختناق.نُبعد مواد  الز 

  :نضعها في وعاٍء مخص ٍص، نُبعد مصادر الن ار عن األطفال،  إذا أشعلنا الش موع

 ونتجن ب ما يُصدر دخاناا خانقاا.

 :نبتعد عن الحلوى الكروي ة الصغيرة التي قد تسب ب االختناق.  الحلوي ات 

 :بحضور بالغٍ يرعى نضع األقدار الس اخنة في مكاٍن آمٍن، ونسكب الط عام   موائد العيد

 األطفال ويرافقهم.

 :ال نغط ي وجوه األطفال كاملةا لتجن ب المخاطر. مالبس بابا نويل 

 
 مأكوالت وحلويات العيد 

يافة، الموائد الش هي ة. من المهم  التأك د من مالءمة األطعمة لألطفال الصغار، منعاا  ة والض  في العيد تحلو اللم 

 الختناقهم.

 :نمتنع عن تقديم المكس رات، اللوز والجوز لألطفال دون سن  الخامسة. فالمكس رات  المكس رات

 الموجودة في الكعك والحلويات قد تخنق أيضا. يمكن تقديمها فقط إن كانت مسحوقةا بشكل تام .

 نقطع الث مار المجف فة قبل تقديمها لطفٍل دون سن  الرابعة.الث مار المجف فة : 

 ان م  ان لطفٍل دون سن  الخامسة. يمكن االستعاضة عنها  : يوصى بعدمالر  تقديم حب ات الرم 

ان.  بعصير الرم 

 
 األلعاب الناري ة والمفرقعات 

 تتعد د طرق االحتفال والبهجة، لنحتفل بطرٍق آمنة. 

 استعمال األلعاب الناري ة، المفرقعات والمواد  القابلة لالشتعال من أي  نوع،  األلعاب الناري ة :

 غير مالئم لألطفال، بأي  حال.

 في حال اقتناء ألعاب ناري ة، من الضروري  التأك د من كونها مسموحةا لالستعمال، معايير األمان :

 وموافقةا لمعايير األمان، ونتأك د أن  البالغ فقط من يشغ لها.

 ال نترك في جيوبنا ألعاباا ناري ةا أو مفرقعاٍت منعاا الشتعالها.الت خزين : 
 

 عيد الفصح الَمجيد
يوف، وتقديم الموائد الش هي ة. لنتأك د من مالئمة ما نقد م لألطفال:  في العيد يحلو اجتماع العائالت والض 

 بمواد  أخرى. نمتنع : المكس رات والبذور، قد تخنق الط فل، حتى وهي ممزوجةٌ المكس رات

عن تقديم أي  نوعٍ من المكس رات لطفٍل دون سن  الخامسة. يمكن تقديمها مسحوقةا أو 

 مطحونةا.

 نختار حلوي اٍت مالئمةا لألطفال، ونبتعد عن الكروي ة الص غيرة منها، منعاا الحلوي ات :

 لالختناق.

 ابعة، منعاا الفواكه المجف فة  الختناقهم.: نقسمها لألطفال دون سن  الر 

 ا، ونحرص أن يتناوله الطفل ببطٍء. البَيض المسلوق  : نقط عه صغيرا

 نهتم  بإبعاد مصادر الن يران عن األطفال، ونتأك د من وجود بالغٍ معهم، على حفالت الش واء :

 مسافٍة آمنة. 

 
 المفرقعات:
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 األلعاب الخطرة.تتعد د طرق االحتفال والبهجة، فلنحتفل بطرٍق آمنٍة، ونمتنع عن استعمال 

  كل  األلعاب الناري ة، والمفرقعات المشتعلة من أي  نوع، غير المواد  القابلة لالشتعال :

 مالئمٍة لألطفال.

 ةا ق: من الضروري  التأ كد من كونها مسموحةا لالستعمال، ومواففي حال اقتناء ألعاب ناري ة

 تشغيلها بيَد بالغٍ فقط.من لمعايير األمان، ونتأك د 

 ال نترك في جيوبنا ألعاباا ناري ةا أو مفرقعاٍت من أي  نوعٍ، منعاا الشتعالها.ت خزينال : 

 
 

حالت  :في الن زهات والر 

 في كل  مرة يخرج بالٌغ من البيت، وينوي قيادة السيارة، يرافقه بالٌغ آخر، للتأك د قبل أن ننطلق :

 من عدم وجود طفٍل وراء السيارة. 

 مون في مقاعد مالئمٍة األمان حزام : قبل كل  انطالق في السيارة، نتأك د من أن  األطفال ُمحزَّ

 لهم. 

 :في كل  جولٍة أو مشي لألطفال، يلزم وجود بالغٍ مرافق. الت جوال 

 

 رمضان وعيد الفطر
ا:رمضان شهر الخير والبَركات، واللقاءات االجتماعي ة، والموائد اللذيذة. تعالوا نجعله شهر أمٍن وس  المة أيضا

  :يام تعباا وإرهاقاا لألهل. من الضروري  أن ننتبه لهذا الت عب، رعاية األطفال قد يسب ب الص 

ع األوقات، ونتأك د من وجود بالغٍ يرافق األطفال كل  الوقت.  ونوز 

 :ه يد الوعاء إلى الجدار، حتى ال يطالها  مواقد الطبخ نستعمل المواقد الداخلي ة، ونوج 

 األطفال. نُبعد األطفال الص غار عن أوعية الطعام الس اخن، منعاا لالحتراق.

 نضعها في منتصف الط اولة، بعيدةا عن األطراف. المأكوالت والمشروبات الس اخنة :

ا على  سالمتهم. ونتأك د من مالءمة األطعمة لهم حرصا

 نهتم  بإبعاد مصادر الن يران عن األطفال، ونتأك د من وجود بالغٍ معهم، على حفالت الش واء :

 مسافٍة آمنة. 

 يافة :  المكس رات والبذور قد تسب ب االختناق، حت ى لو كانت داخل قطع الحلوى الض 

فة فواكه المجف  كالقطايف وغيرها. نمتنع عن تقديمها لألطفال دون سن  الخامسة. ونقط ع ال

 طوليًّا، عند تقديمها لطفٍل دون سن  الرابعة.

 :تسب ب االختناق، فال نمنحها لألطفال الص غار نهائي ا. البرازق والحلويات الممطوطة 

 

 احتفاالت العيد:

 :ال نترك طفالا دون الت اسعة يعبر الش ارع وحدة. نرافق األطفال ونساعدهم   العبور اآلمن

 وفي أماكن ازدحام السي ارات. في العبور اآلمن،

 :اآلمنة منها نتأك د من معايير األمان لأللعاب والَمرافق واألجهزة، ونختار  َمرافق األلعاب

 لألطفال.
 

 المفرقعات:

 تتعد د طرق االحتفال والبهجة، فلنحتفل بطرٍق آمنٍة، ونمتنع عن استعمال األلعاب الخطرة.

  األلعاب الناري ة، والمفرقعات المشتعلة من أي  نوع، غير : كل  المواد  القابلة لالشتعال

 مالئمٍة لألطفال.

 من الضروري  التأ كد من كونها مسموحةا لالستعمال، وموافقةا في حال اقتناء ألعاب ناري ة :

 لمعايير األمان، ونتأك د أن  تشغيلها بيَد بالغٍ فقط.
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 فرقعاٍت من أي  نوعٍ، منعاا الشتعالها.: ال نترك في جيوبنا ألعاباا ناري ةا أو مالت خزين 

 
حالت  :في الن زهات والر 

 ك لتأك د من ل ٌغ آخر : في كل  مرة يخرج بالٌغ من البيت، لقيادة السيارة، يرافقه بالقبل أن نتحر 

 عدم وجود طفٍل وراء السيارة. 

 مون في مقاعد مالئمٍة األمان حزام : قبل كل  انطالق في السيارة، نتأك د من أن  األطفال ُمحزَّ

 لهم. 

 :في كل  جولٍة أو مشي لألطفال، يلزم وجود بالغٍ مرافق. الت جوال 

 
 منع الغرق:

 ال نترك طفالا دون سن  الخامسة، أو طفالا ال يجيد الس باحة، قريباا من الماء ولو في الس باحة :

 واحدة.للحظٍة 

 نحد د باستمرار البالَغ المسؤوَل عن األطفال في كل  وقت، وعليه مراقبة مراقبة األطفال :

 األطفال، بانتباٍه كامل,

 ال ندخل شاطئ البحر، إال بوجود خدمة إنقاذ فع الة.شواطئ الس باحة : 

  :افات افاتالطو   كث فة.ناجعةٌ للس باحة، لكن ها ال تشك ل بديالا عن المراقبة الم الطو 

 ا من سن  الرابعة، وبما يتالءم مع قدرات الط فل.تعليم الس باحة  : يوصى به لألطفال بدءا

 
 

 عطلة الشتاء

يقضي األطفال أوقاتاا طويلةا داخل البيت. من الضروري  أن نحرص على  في العطلة الشتوي ة:

 وجود بالغٍ يرافقهم بحضوٍر تام ، حساسي ٍة يقظٍة، وحمايٍة منصتة.

 الت دفئة واإلنارة:

 :نختار وسيلةَ تدفئٍة آمنة، ونوف ر لها مساحةا بعيدةا عن حركة األطفال تجن باا  المدافئ

 لالصطدام.

 نحرص على فحصها بيَد تقني  مختص  قبل تشغيلها.مدافئ الغاز : 

 ننب ه األطفال إلى عدم تغطيتها، ونُبعدها عن مصادر الماء منعاا المدافئ الكهربائي ة :

.لحد  وث تماس  كهربائي 

 مع استعمال أية وسيلة تدفئة، نترك نافذةا مفتوحةا للت هوئة. الت هوئة : 

 :يسب ب االختناق وال يجوز نهائي ا إدخاله مشتعالا إلى داخل البيوت. الفَحم 

 :نختار أسالكاا مالئمة للمطر، ونفحصها باستمرار. ال نترك أسالكاا  المصابيح الخارجي ة

 مكشوفة.

 
 

 المطبخ:في 
 :ه يد الوعاء إلى الجدار، منعاا النسكابها. مواقد الطبخ  نستعمل المواقد الداخلي ة، ونوج 

 ال نحمل طفالا أثناء الط بخ، نُبعد األطفال الص غار عن أوعية الط عام الساخن، أثناء الطبخ :

 ونحرص على وجود بالغٍ يراقبهم. 

 :من المطبخ، ال نضع أوعيةا ساخنةا على نضعها في ركٍن داخلي   أوعية الط عام الس اخن

 طرف الط اولة، أو فوق المدفأة. نحرص أن تكون بعيدةا عن األطفال. 
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 :ال نضعها فوق المدافئ تجن باا لالحتراق. يفض ل وضع المشروبات  أباريق الشاي والقهوة

طفال الس اخنة فوق طاولٍة عاليٍة، وبدون شرشف. وإذا كانت الط اولة منخفضةا، نُبعد األ

 عنها.  ال نحمل طفالا أثناء تناول مشروباٍت ساخنٍة.

 :نخزنها في خزانٍة عاليٍة ومقفلٍة.  األدوية والعقاقير 
 

 

حالت:   في النزهات والر 

 :كوب اآلمن في كل  سفٍر بالسي ارة، نحرص على ربط حزام األمان لألطفال، ووضعهم  الر 

 في مقاعد مالئمٍة لعمرهم، ولبُنيَتهم الجسدي ة. 

 :باب والظ الم ش رؤية الس ائقين للمشاة في ساعات المساء الشتوي ة. يفض ل  في الض  قد تتشو 

 ارتداء مالبس بألواٍن فاتحٍة، واستعمال عاكٍس للض وء. 

 

بيع/ الص يفعطلة   الر 
 منع الغرق:

 ال نترك طفالا دون سن  الخامسة، أو طفالا ال يجيد الس باحة، قريباا من الماء ولو في الس باحة :

 للحظٍة واحدة.

 نحد د باستمرار البالَغ المسؤوَل عن األطفال في كل  وقت، وعليه مراقبة مراقبة األطفال :

 األطفال، دون أي  تشت ت لالنتباه.

 ال ندخل شاطئ البحر، إال بوجود خدمة إنقاذ فع الة.لس باحةشواطئ ا : 

  :افات افاتالطو   ناجعةٌ للس باحة، لكن ها ال تشك ل بديالا عن المراقبة الكاملة. الطو 

 ا من سن  الرابعة، وبما يتالءم مع قدرات الط فل.تعليم الس باحة   : يوصى به لألطفال بدءا

 

 في الس فر

  :كوب اآلمن سفٍر بالسي ارة، نحرص على ربط حزام األمان لألطفال، ووضعهم  في كل  الر 

 في مقاعد مالئمٍة لعمرهم، ولبُنيَتهم الجسدي ة.

 :وال للحظٍة واحدةٍ. قبل كل  خروجٍ من ، ال نترك طفالا وحده في السي ارة ال ننسى األطفال

ل دةٍ وفق اختياركم )مثالسي ارة نتأك د من عدم وجود طفٍل فيها. من المفض ل ات باع عادةٍ مساع

، إرسال رسالة للش ريك، تذكير بالهاتف، فتح الباب الخلفي   ترك الحقيبة في المقعد الخلفي 

 عند توق ف السي ارة، وغيرها(. 
 

 العبور اآلمن

 ال يجوز لطفٍل الس ير وحده في الش ارع.دون سن  التاسعة : 

 تدريجيًّا قطع الش ارع بالطريقة الص حيحة. وفقط: على الوالدَين تعليم الطفل نحو سن  التاسعة 

. ج الطفل نحو العبور المستقل   بعد التأكد من قدرات الطفل، يتدر 

 سائل أثناء عبور الهاتف المحمول د  أو بالر  : نضعه في الحقيبة أثناء الس ير، وال ننشغل بالر 

 الش ارع، بل نحرص على التواصل البصري  مع سائقي المركبات. 

 
 حالت العائلي ة:الر  

 ابة تُقفل أوتوماتيكيًّا.قبل الس فر  : ال نحجز إقامةا في فندٍق، قبل أن نتأك د أن  البركة مسيَّجةٌ، والبو 

 نحرص على إقفال األبواب المؤد ية إلى الش رفة أو الس احة، منعاا لخروج طفٍل دون الفندق في :

 مراقبة.

 :حلة حالت لعمر ونالئم مسارات  في الر   العائلة. فرادقدرات كاف ة أالر 
 



 פוסעים בדרך בטוחה              
37 

اجات  ركوب الد ر 

 :اجات. الخوذة  يجب ارتداء الخوذة في كل  ركوٍب، ألي  نوعٍ من الدر 

 :اجات الكهربائي ة ا من سن  السادسة عشرة فقط، ووفق  الدر   .نقوانياليُسمح باستعمالها بدءا

 اجة وفقاا االلتزام بالقانون   لإلشارات المروري ة.: نحافظ على القوانين، ونسوق الدر 

 

 
 

 ترك الطفل لوحده في المنزل

   ا من سن ؟ بدءا ا، يمكن ترك الطفل لساعتين. من سن   11-9متى نترك طفالا ا،  14-12عاما عاما

 يمكن تركه لفتراٍت أطول.

  نهي ئ  الطفل: قبل ترك الطفل وحيداا، نهي ئه تدريجيًّا، نتأك د من معرفته لتوجيهات وقواعد

 والس لوك في الحاالت الط ارئة.األمان، 

  ا على البقاء وحده في البيت، ومتمك ناا من الت عامل مع ا وقادرا نتأكد من كون الطفل جاهزا

 . األوضاع المختلفة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פוסעים בדרך בטוחה              
38 

 

 

 

 

 

 

 

ابع الباب  األهل للقاءات اقتراحات: الر 
 

ل في  ا من روتين العمل الث ابت. عادةا، يُعقد الل قاء األو  تشك ل لقاءات األهل في رياض األطفال جزءا

، ويتبعه لقاءان إضافي ان على مدى العام، وفق ما ترتئيه المرب ية. وألن  إصابات  بداية العام الدراسي 

ي في البيت والس احة، فمن المهم  جدًّا إ شراك األهل لزيادة الوعي لعادات األطفال تقع بشكٍل أساس ٍ

 وقواعد سالمة األطفال في البيت. 

  

 خلفي ةٌ نظري ةٌ حول خصائص سلوك البالغين المتراِوح بين المخاطرة واالمتناع. .1

 نقطةٌ للتفكير: بين المخاطرة واالمتناع

ف المختص ون المخاطرة، بأنها ِسمةٌ شخصي ةٌ تتعل ق بمدى بحث الفرد عن اإلثارات ا . كل ميعر 

ضه للخطر بشكٍل أكبر.  تمي ز ت هذه النزعةارتفعت نسبة بحث الفرد عن اإلثارة، ازداد احتمال تعرُّ

بالبحث عن إثارات تتمث ل في الت جديد، الت غيير والت عقيد. وكلما توف رت هذه المرك بات الثالثة بنسبٍة 

ض للخطر.   أكبر في بيئة النشاط، ازدادت رغبة الفرد بالتعر 

ا عن اإلحساس  الجزء الخلفي  من الدماغ مسؤوٌل عن الش عور بالخوف، وهو نفسه المسؤول أيضا

ز الس لوك في مواقف المخاَطرة، من خالل ضخ  األدرينالين إلى  .المتعةب وعليه، فإن  الد ماغ يعز 

ع البح  ث عنالجسم، ومنح إحساٍس باليقظة والمتعة، وهكذا فإن  الدماغ في مواقف معي نة، يشج 

غبة بالمخاطرة )زوكرمان،  ا قد يؤد ي في بعض الحاالت إلى إدمان 2007اإلثارة والر  (، مم 

 نشاطات التحد ي والمغامرة، واإلثارة المرافقة لها. 

تشير الد راسات إلى أن  البحث عن اإلثارة صفةٌ َموروثةٌ، أي أن  األطفال المولودين ألهٍل يت صفون 

ة،   بنسبة عالية من البحث عن اإلثارة، يميلون أكثر إلى تنمية صفٍة مماثلٍة لديهم. وهذه نقطةٌ هام 

ا للتقليد، ما يجعل األطفال الصغار في هذه  فاألهل واإلخوة الكبار يمث لون لألطفال الص غار نموذجا

تهم  ضين للمخاطرة أكثر من أبناء جيلهم، وقد يصل األمر إلى المخاَطرة بحياتهم وصح  الحالة، معرَّ

 بدني ة.ال

 

إضافةُ لذلك، يميل األطفال الماهرون حركيًّا إلى المخاطرة أكثر من أبناء جيلهم من ذوي المهارات 

 الحركي ة المتدن ية.
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 للمخاطرة: دألفراايل تتعد د أسباب مَ 

في الث قافة الس ائدة في هذا العصر، قد يلجأ كثيرون إلى المخاطرة، : الت عامل مع الملل والروتين. 1

 ل ب على الروتين بتفريغ الطاقات الكامنة، وتحقيق المتعة من خاللها.للتغ

يسعى البعض أن يثبتوا ألنفسهم أن هم قادرون على فعل المستحيل، ولو :.اختبار القدرات الذاتي ة . 2

ة. وا لمواجهة أخطار جم   اضطر 

غبة في التمي ز االجتماع ي. 3 نيَل  البعض بالحاجة إلىبحثاا عن كسب عالقات اجتماعي ة، يشعر : الر 

 إعجاب اآلخرين من بيئتهم القريبة والبعيدة.

د على المؤس سة والس لطة. 4 د على األهل :. التمر  ا، يلجأ البعض إلى المخاطرة، وسيلةا للتمر  أحيانا

 والس لطة، والقيَم التي يمث لها المسؤولون لديهم.

يبحث األطفال والبالغون عن المعرفة، والتعل م، واكتشاف بيئةٍ جديدةٍ :. حب  االستطالعوفضول ال. 5

 من خالل خبراٍت عملي ٍة تت سم بالت حد ي، رغم ما تحويه من خطورة. 

التحد ي ( بنزعة عندما تت صف الشخصي ات المركزي ة في حياة الطفل )الوالدان بشكٍل خاص ٍ 

ن اإلقدام على تجارب تت سم بالخطورة.  لذا، ال بد  من والمخاطرة، فمن المتوقَّع أن يُكثر األطفال م

: "أعرف أنك  توف ر مراقبٍة مشد دة ٍووقف السلوكي ات غير المالئمة، مع إيضاح األمر للطفل. مثالا

ا وال يمكنك فعل ذلك". أو "أعلم أن أخاك  شاهدت أباك يتسل ق السل م العالي، لكنك ما زلت صغيرا

ماكن العالية، لكن ال يمكنك فعل ذلك حتى تكبر مثله. أنا اآلن ال أسمح لك األكبر يحب  القفز من األ

 بذلك حفاظاا عليك لئال تُصاب باألذى".

 

 االمتناع

ائدة لألطفال. فحين يُنشئ األهل  مقابل الميل إلى المخاطرة، نجد االمتناع عن الت جربة، والحمايةَ الز 

ا لخبرات من شأنها المساهمة في أبناءهم على اإلحساس بخطورة العالم، يمنعون  عنهم فَرصا

رهم. يت سم هؤالء األهل بخوٍف وقلٍق عاليَين، فال يجرؤون على إتاحة فَرص للت جربة والخبرة  تطو 

رون لديهم إحساساا بالقدرة. ويؤد ي مثل هذا االمتناع إلى تعل ق الطفل بالوالدين  الذاتي ة، وال يطو 

. من المهم  أال  نمنع األطفال من خبرات التحد ي ذات المخاطرة وخوفه الد ائم من العالم المحيط

المعقولة. فالت عامل مع الت حد يات يمنح األطفال إحساساا بالنجاح، ويساهم في تعزيز ثقَتهم بأنفسهم، 

إبداعهم وقدراتهم البدني ة. قد يواجه األطفال أحياناا خوفاا من بعض األنشطة واأللعاب، كتسل ق َمرافق 

ا لإلحساس بإمكانية التغل ب على الل   عب في الحدائق أو الن شاط في العتمة، بينما يوف ر تشجعيهم فرصا

 المخاوف، وتعزيز إحساسهم بالقدرة والقابلي ة للن جاح.

ينشأ األطفال القادمون من بيٍت يحد د ويعيق حركاتهم وخبراتهم في الت عامل مع الخطر، سواء 

بفرض قواعد صارمة أو تكرار مقوالت مانعة مثل "ممنوع التسلق"، "ممنوع القفز" وغيرها، 

ما ك )ينشأ( هؤالء األطفال ممتنعين عن كل  تحد ٍ بدني  معقول، أو ات خاذ قرار يحمل عنصر المفاجأة.

أن  األطفال ذوي الخبرات الحركي ة القليلة نسبيًّا، يستصعبون تطوير قدراٍت ومهاراٍت ضروري ة 

ائد، وصعوبة الت فاعل  ا بالتعل ق الز  لحياتهم. إذا ُمنع الطفل من االبتعاد عن والدَيه، سينم ي شعورا

 بشكٍل مستقل ٍ مع أقرانه. 

متناع، ومساعدتهم لالنكشاف تدريجيًّا على ما يخَشون األطفال المي الين لالرصد لذا، من المهم  

 خوضه، ومرافقتهم بالتشجيع.

 :اقتراحات للقاءات األهل .2
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  عة من األهل، تختار المرب ية من بينها ما تراه اقتراحات اللقاءات مالئمة لشرائح متنو 

 مناسباا.

 .يمكن تخصيص جزٍء من كل  لقاء لألهل ألحد أبعاد الموضوع 

   ا تشمل مواد اإلرشاد روابط لفيديوهات، وثيقةا لألهل، قائمةا لفحص األمان في البيت، صورا

 وألعاباا.

  في كل  لقاء تختار المرب ية تنفيذه، من المهم  عرض المعَطيات وأنواع إصابات األطفال في

.  هذه السن 

 .من المهم  الت شديد على حوار مشاِرك، حيوي  ومثير للت عاطف مع األهل 

 

 :الة لألهلاقتراح رس .أ

 األهل األعزاء.

يشك ل األمن والسالمة ركيزةا أساسي ة في تربية أطفالنا، ويرافقنا الحرص على توفير بيئة آمنة منذ 

دهم على الس لوك الحذ  ر دون أن نسب بوالدتهم: كيف نعل مهم في عالٍم مليٍء بالمخاطر، وكيف نعو 

 ؟لهم خوفاا وقلقاا

األكثر أماناا، إال أن ه المكان الذي تقع فيه معظم حوادث اإلصابات: رغم أن  البيت يعتبر الحي ز 

م والص عقات الكهربائية )وفق معطيات مؤس سة بطيرم(.  االحتراق، الس قوط، االختناق، التسم 

ض األطفال لخطر إصابات عاٍل بسبب حب  االستطالع، قلة  الخبرة، والقدرة المحدودة على  يتعر 

ذا، من الضروري  أن نُكِسبهم المعرفة والمهارات الالزمة للت عامل مع تمييز مكامن الخطر. ل

ا.  األخطار في البيت أيضا

في إطار تعزيز ثقافة الوقاية، نوصي بأنشطٍة تتيح حواراٍت بينكم، وتنم ي وعَي أطفالكم، لتمييز 

 األماكن والمواقف الخِطرة في البيت والساحة، وات باع قواعد الس لوك اآلمن.

 به:ُ لننت

  يتمي ز األطفال الصغار بَطبعهم بالنشاط، وحب  االستطالع، ونسبة وعيٍ منخفضة

كهم المفاجئ في مكاٍن يحتوي سوائل ساخنةا، قد يؤد ي إلى انقالب  للمخاطر. مثال: تحرُّ

 قِدٍر، كأٍس، أو وعاٍء ساخن على أجسادهم، ويسب ب احتراقاا هائالا في لحظٍة واحدةٍ فقط. 

   ة أصلي ة صعبة الفتح. )حفظ من الضروري ة، في عبو  حفظ مواد  التنظيف، والمواد  السام 

ضه البتالعه(. ات الط عام والشراب، قد يؤد ي إلى بلبلة الطفل، ويعر   المواد  السامة في عبو 

  ا، مثل َحوض غسيل، َحوض قد يحدث الغرق في ثانيٍة واحدةٍ، وفي كمي ة مياٍه ضحلة أيضا

يرة، فاألطفال بطبعهم فضولي ون ويحب ون اللعب بالماء، لكن بسبب استحمام، أو بركة صغ

ضون للس قوط أو االنزالق، وال يتمك نون من الخروج )حتى  طبيعة بُنيتهم الجسدي ة، قد يتعر 

 في كمي ة ماء  قليلة(. ومع األسف، ال يمكن سماع طفٍل أثناء غرقه.

 حدث نتيجةا الستعمال َمقابس غير سليمة، الت ماس  الكهربائي  هو أحد أسباب الحرائق، وقد ي

ام األمان في منع حدوث احتراق، كما قد يساهم استعمال  أو أسالك مكشوفة. قد يساعد صم 

. إذا كان المقبس أو الس لك الكهربائي   أجهزةٍ كهربائي ة آمنة في منع حدوث تماس  كهربائي 

ا غريباا، فال يجوز استعماله أبداا  .فاسداا أو يصدر صوتا

  د التسل ق ض األطفال للس قوط بمجر  تُوف ر الن وافذ عامالا لإلثارة واالهتمام، لكن قد يتعر 

 والن ظر من النافذة، لذا من الضروري  وجود حواجز واقية.
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  يحاول األطفال أثناء لعبهم التسل ق على الحواجز، لذا، من الضروري  وجود حاجٍز ُموافق

مايتهم من الس قوط، إضافةا إلبعاد األثاث عن الن وافذ منعاا متر(، لح 1.05لمعايير الس المة )

 لتسل قهم.

  ا لدهسهم، بسبب ا كبيرا تشك ل حركة السي ارات في ساحة البيت )حيث يلعب األطفال(، خطرا

ا قد يزيد من خطر  ضيق مجال رؤية الس ائق من الخلف والجوانب، فال يمكنه رؤيتهم، مم 

 إصابتهم.

 

 ندعوكم للمشاركة في ورشة األهل التي ستعقَد يوم...... في الس اعة... في المكان.. 

 يسعدنا حضوركم.

 طاقم الروضة/ البستان.

 

 

 اقتراح ورشة لألهل  ب.

 : زيادة الوعي وتكثيف المراقبة في البيئة البيتي ة1ورشة رقم 

 فيديو حول مواقف الخطر في البيت ومحيطه. .1

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yLUB438Sd8&t=2s 

 

هة الورشة تعقيب. 2 ض األطفال لإلصابات في األماكن المختلفة التي ينشطون ويلعبون موج  : يتعر 

اليوم: داخل البيت، في ساحة البيت فيها، رغم وجودهم في مسؤولي ة البالغين على مدى ساعات 

ة: في حدائق  والش رفات، في السي ارة العائلية، أثناء اللعب في َحوض ماء، وكذلك في األماكن العام 

 األلعاب، في البحر وبَرك الس باحة، وحت ى في رياض األطفال وساحاتها.

 َعرض معطيات مؤس سة "بطيرم "حول إصابات األطفال..  3

https://www.youtube.com/watch?v=f6twrPe9GqM 

 التوس ع حول معطيات اإلصابات: 

 : سقوط األطفال الرض ع

، عندما ال يتوف ر في  فضاءفي معظم الحاالت، تقع حوادث سقوط األطفال الص غار   الدرج البيتي 

حاجٌز لألمان )أو عندما يكون الحاجز جزئيًّا، أو غير موافٍق للمعايير، إلخ(. كذلك تحدث اإلصابة 

(. أبرز  ضيع( عن الد رج في غياب مرافقة البالغ )أثناء ال لعب مثالا أحياناا عند تدحرج الطفل )الر 

حد: سقوط الرضيع من يد َمن يحمله، من سل ة األطفال، الحوادث في أوساط الرضَّع حتى جيل عام وا

 أو من العَربة أثناء حمله في أعلى الدرج. 

https://www.youtube.com/watch?v=5yLUB438Sd8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=f6twrPe9GqM
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من  %42من الس نوات.  2-1لننتبه للمعطيات: ضحايا الس قوط من الد رج، هم األطفال بين عمر 

ا في المشافي في أعقاب سقوطهم من درج البيت، لم يكونوا  ع الذين تلقَّوا عالجا  جالفي مالرض 

 عند سقوطهم. رؤية بالغ

 : حوادث احتراق األطفال الرض ع  

ع بعُمر  ا، أبرز الضحايا هم أطفال ُرض  سنة. ثُلث أهالي األطفال  2-1في هذه الحاالت أيضا

ضيع بأيديهم أثناء احتساء القهوة أو الش اي الس اخن.  وا أن هم كانوا يحملون الر  الُمصابين باحتراق، أقر 

مشهد. هل يحدث هذا لديكم؟ األطفال الذين يسحبون الكؤوس، األباريق، الفناجين تخي لوا ال

ضون لإلصابات. وكذلك األطفال الذين  منخفض،سطحٍ عن والص حون  أو طاولٍة منخفضة، معرَّ

على األرض، أو ينزلقون نحو أوعيٍة  يغمسون أيديهم في وعاٍء أو قِدر فيه ماء ساخن موضوع

 كهذه.

م من   : المواد  الخطيرةالتسم 

، بسبب الخلط بين األدوية ومواد  التنظيف.  م ،بشكٍل أساسي  تحدث الن سبة األعلى من حوادث التسم 

م من المواد  المشتعلة والُمبيدات. يقر  ثلثا األهالي بأن هم يخزنون المواد  في أماكن قريبٍة  يليها التسم 

 من متناول أيدي األطفال.

قابة غير الكافية، والبيئة غير اآلمنة،  في فحٍص شامٍل لُمجَمل حاالت اإلصابة، تبي ن أن تزاُمن الر 

ا إلصابات األطفال، بشكٍل خاص ٍ في فئة األطفال بين  سنوات، حيث  4-1يشك ل سبباا جوهريًّا بارزا

كون، لكنهم غير مؤهَّلين لتمييز عوامل ومسب بات الخطورة، وما زالوا بحاجٍة  ينشط األطفال ويتحر 

 ماس ٍة للمراقبة المباشرة.

هة الورشة تعقيب .3  : موج 

رهم في هذه المرحلة العمري ة، التي ال  ا لخصائص تطو  ض األطفال لإلصابات نظرا يتعر 

يدركون بها األخطار وال يُجيدون الحذر منها، من جهٍة، ولَكونهم منكشفين على بيئٍة غير 

توف ر البيئة الماد ية ومساحات تواجد مالئمٍة لقدراتهم وُمحد دات عمرهم من جهٍة أخرى. 

ا. ضهم للمخاطر أيضا ا إلشباع حب  استطالعهم ومنحهم متعاا كثيرةا، لكنها تعر   األطفال، فرصا

إضافةا لما ذكر أعاله، يستصعب البالغون المسؤولون عن األطفال: )الوالدان، األجداد وأفراد 

ا ما العائلة، المرب يات والمساعدات في رياض األطفال( إ كسابَهم العادات والقواعد السلوكي ة، وكثيرا

غبة في تنميَتهم  يخطئ البالغون بمدى االستقاللي ة والمسؤولي ة التي يُتيحونها لألطفال، بدافع الر 

وتطويرهم، فقد يُتيح البالغون لألطفال إمكاني ةا للنشاط ظنًّا أن هم قادرون على ات خاذ القرار الص حيح، 

 ائق أن  األطفال اندفاعي ون، وال يحكمون على الواقع بدق ة.بينما تشير الحق

بالمقابل، يمنع / يعيق بالغون آخرون أطفالَهم  من الت جربة والخبرة بدافع الخوف عليهم وفرط 

حمايتهم، لكن كما نعلم، فإن الت عامل الن اجح مع التحد يات يساهم في تحصين األطفال، زيادة ثقتهم 

اعهم وقدراتهم البدني ة. يتعل م األطفال أن  بإمكانهم الت عامل مع نسبٍة معي نٍة من بأنفسهم، تنمية إبد

 الخوف، والتغل ب عليها. فيساهم نجاحهم في التحد ي بتعزيز إحساسهم بالمقدرة.
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ا ال يعرفون بعضهم مسبقاا) نتوزع في أزواج  :(يفضَّل أن يكون األزواج أشخاصا

حادثة/ جرح/ حدث خطير، وقع ألحد أبنائه الصغار، يتحد ث كل  مشترٍك لرفيقه عن  .أ

أو كان شاهداا عليه. تخي لوا معاا مكان سكناكم/ الط ريق إلى الروضة/ البستان/ البيت، 

 .وحاولوا تمييز عوامل الخطر في بيئتكم

 

يتحد ث المشترك الذي استمع إلى رفيقه عن الحادثة المذكورة :  إلى المجموعة العودة .ب

 ره عند سماع الحكاية.له، ويصف شعو

هة    ال مت سع للن قد أو اقتراح ما كان يمكن فعله عند الحادثة، إن ما فقط للت عبير عن : تؤك د الموج 

 (المشاعر، الخوف، الت ماهي مع القلق،  أو المصير المشترك...

هة باختصار .ج  مسؤول ية حماية األطفال تقع على عاتق البالغين. :  تلخ ص الموج 

 

 :المركزي ة في التلخيصالنقاط 

  لكل ٍ من ا خبراٌت بحوادث وإصابات أو "شبه إصابات"، تبقى عالقةا في ذاكرتنا، وتثير

 مشاعر مؤلمة.

  تثير الحوادث الس ابقة لدينا مشاعر من التأنيب والذ نب إذا لم ننجح في منعها، وأحياناا حتى

 لو نجحنا في منع وقوع مصيبة.

 ضيع، األخ األكبر، الزوج/ة، أحياناا، قد نُلقي اللَّوم  على اآلخرين في ما حصل: الط فل أو الر 

 الحاضنة، المرب ية إلخ.

 آخر، لن يفيدنا. بل يجدر بنا استخالص  إعادة تذك ر الحادثة، وإلقاء اللوم على أي  مسؤول

. كيف يمكن تغيير البيئة لتكون أكثر أمناا؟ أي  نالعبرة من الحادثة، ومنع تكرارها مستقبالا

يجدر توجيه انتباهٍ أكبر؟ أي  سلوك من سلوكي اتنا يمكننا أن نغي ر، حتى نقود إلى تغيير سلوك 

 األطفال؟

  من المهم  تحديد المسؤولي ة: عدم وضوح وتحديد المسؤوليات قد يؤد ي إلى مصيبة. من

 والتأ ك د من أدوار البالغين في كل  موقٍف يتواجد فيه أطفاٌل وبالغون. ،المهم  تحديد المسؤولية

 

ا لكل ٍ من ا لفحص مسب بات الخطر في بيته. فالبيئة اآلمنة في  ن التلخيص اقتراحا نوصي بأن يتضم 

ل العميق، والمراقَبة المشد دة لتعق ب مصادر الخطر الظ اهرة والخفي ة، قد  بيت عائلة الط فل، التأم 

 ساهم في منع الحوادث.ت

لوا في كل  غرفةٍ من غَرف بيتكم؟ )بما فيها المراحيض، الش رفة، الس احة وغيرها(.  ما رأيكم أن تتجو 

لوا جي داا، وابحثوا عن مصادر الخطر. حاولوا لوهلٍة، أن تلعبوا دَور المحق ق الذي يسعى لتقم ص  تأم 

بوا األغراض واألدوات في بيئته. تفكير الطفل الُمحب  للبحث واللمس.  حاولوا أن  تفحصوا وتجر 

نرفق لكم قائمة مخاطر أعد تها مؤس سة "بطيرم". هذه القائمة قد تساعدكم في تنظيم حياتكم ومنع 
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المخاطر عن أطفالكم الصغار. افحصوا مدى أمان بيئتكم الحياتي ة وفقاا للقائمة. )القائمة مدَرجة في 

اسة(..  هوامش هذه الكر 

 

 

 

 : مراقبة األطفال2رقم ورشة 

: فيديو حول مواقف الخطر في البيت ومحيطه. 1

https://www.youtube.com/watch?v=5yLUB438Sd8&t=2s 

هة الورشة. 2  : تقول موج 

تتطلب رعاية األطفال من البالغين يقظةا ومراقبةا مشدَّدةا متواصلةا على مدى ساعات اليوم. لنتخي ل  

، بما يتيح لنا مجاالا واسعاا لرؤية وتمييز كل  ما  أنفسنا قوةا حاميةا تشرف على بيئة الطفل من علو 

ل المالئم في اللحظة الحاسمة.   يحدث، والتدخ 

يه ا  حاءات ليمكن لنا أن نعب ر عن دَور البالغ في رعاية الطفل وتوفير البيئة اآلمنة له، بما نسم 

  حضور وحماية.، حساسي ة: الثالث

ة لكل  ما يحدث للطفل وما يحيط به، أو ما يمكن أن يفك ر الحساسية  ونعني بها االنتباه واليقظة التام 

ا ويعني التواجد الفع لحضوربه ويفعله. ا سلوك فنقصد بها ال الحمايةلي  ماد يًّا وذهنيًّا ونفسًّيا، أم 

 الفعلي  في اللحظة المالئمة لحماية الطفل مباشرةا من أي  خطر قد يهد ده.. 

 

 

 (.1عرض معطيات مؤس سة "بطيرم" عن إصابات األطفال )التوس ع في الورشة رقم . 3

ولما  المكث ف له نصاتالكاملة للطفل وبيئته، واإلة : ال بد  من الحساسي  موجهة الورشة تعقيب .4

ةا حين ال نقوم بعمل  يحدث. إذا انشغلنا في أكثر من أمر، فإن  انتباهنا لما يجري يكون جزئيًّا، خاص 

فع ال، أي أن  أي  انشغال بما يشت ت انتباهنا، يجعل مراقبتنا للطفل غيَر وافيٍة أو ُمجديٍَة. على سبيل 

نشغال بالت واصل المتتالي عبر الواتس آب، مع أكثر من شخص، يجذب االنتباه إلى المثال: فإن  اال

عالٍم بعيٍد عن مكان تواجدنا، ويُبعد انتباهنا عن الحاضرين في بيئتنا الواقعي ة. لكن، حين يتعلق 

ة إنصاٍت واألمر بأطفاٍل صغاٍر، ال بد  من المواظبة على  ةا، صعبإصغاٍء كامٍل ودائم. قد تبدو المهم 

لكن، علينا أن ندرك أن  كثيراا من الحوادث تسبقها إشارات، ال يمكننا التقاطها ومنع الحادثة إال في 

 حال اليقظة واالنتباه الكامل. 

 تمرين:

هة الورشة مجموعةا تفاعلي ةا بالواتس آب لكاف ة المشتركين قبل  يفتح الجميع هواتفهم )تنشئ موج 

 سترسل اآلن تعليماٍت ألعضاء المجموعة، لينف ذوها. اللقاء(. تذكر الموجهة أن ها

https://www.youtube.com/watch?v=5yLUB438Sd8&t=2s
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: نطلب منكم أن ترسلوا للمجموعة أسماَء أطفالكم وعمَرهم وعنوان البيت، ورقم هاتفكم  مثالا

 المحمول. )نؤك د على حذف كل  الرسائل بعد انتهاء الت مرين(. 

هة صورةا لطفٍل مجرو ح أو مصاب باحتراق، أو أثناء انشغال المشتركين بهواتفهم، تعرض الموج 

هة الص ورة معروضةا لوقٍت قصيٍر، ثم  تخفيها. في حال عدم  أية صورةٍ إلصابة طفل، تترك الموج 

 توف ر إمكاني ٍة لعرض الصورة بعارضٍة على الجدار، يمكن تعليقها لدقائق ثم  إزالتها.

 نؤد ي هذه الخطوة دون تنبيه المشتركين إلى الصورة المعروضة.

مشتركين المنشغلين بهواتفهم المحمولة لن ينتبهوا نهائيًّا للصورة، وآخرون قد ينتبهون دون معظم ال

ة: من منكم رأى الصورة  هة، بعد انتهاء المشتركين من المهم  أن يتذك روا تفاصيلها بدق ة. تسأل الموج 

ي ا ظهر فالمعروضة؟ ثم  تسأل المنتبهين منهم عن تفاصيل دقيقٍة في الصورة، مثل: كم بالغا 

 الصورة؟ ما لون فستان الطفلة؟ إلخ.

ةا باستعمال الهاتف، والواتس آب  تلخ ص الموجهة: إن  االنشغال والتركيز بأموٍر مع ينٍة، خاص 

ع انتباهنا ويشت ته، وال يسمح لنا بمراقبةٍ فع الةٍ للط فل ونشاطه.  ال وحمايتهم مراقبة األطفتحديداا، يوز 

 وبإمكانهم التحك م بها.هي مسؤولي ة البالغين 

 :الن قاط الرئيسي ة في التلخيص 

راٍض ، أية أغبماذا ينشغلونهي أقصى درجات االنتباه لكل  ما يفعله األطفال:  الحساسي ة اليِقظة:

ا لمرك بات البيئة التي يتواجد فيها  يلمسون أو يستعملون، أين يقفون، وهكذا. تنبغي اليقظة أيضا

ضهم لإلصابة هل في البيئةاألطفال:   ؟ التي ينشطون فيها ما قد يعر 

 ، فهم يغرقون أحياناا في التخي ل ويخط طون أفعاالا خطرة. لحساسي ة لما يقولونكذلك ال بد  من ا

ا.من الضروري  أن نتحل ى  قد يعتقد البالغون أحياناا أن  هدوء  بالحساسي ة للمواقف الهادئة أيضا

تهم في المراقبة، لكن نا جميعاا ندرك أن  مواقف الهدوء األطفال مبش ر ببعض الراحة، وتسهي ل مهم 

والس كون، واالنشغال الهادئ جدًّا، قد يشير إلى ممارسة الط فل لنشاط أو لعب خِطر، يثيره ويستَحوذ 

ا أن ه يقوم بعمٍل ممنوع.   على اهتمامه، بل وقد يكون الط فل مدركاا أيضا

له عند الحاجة. قد ال يكون ال بد  من وجود البالغ قريبا  الحضور: ا من الطفل ماد يًّا وذهنيًّا، وإتاحة تدخ 

ا تواجد البالغ مالصقاا للطفل، لكن من الضروري  حضوره بشكٍل يتيح له وللطفل تواصالا  لزاما

ل في أية لحظة، وحماية الطفل فعليًّا.  ا كالميًّا وجسديًّا، ليتمك ن من التدخ   مباشرا

غة للطفل، دون أي  انشغال ت المكثفيتطل ب الحضور اإلنصا : وهو وجود "قناة دماغية" متفر 

غ واالنتباه الكامل،  بالت لفاز، الهاتف أو غير ذلك. أي أن  اإلنصات هو القدرة على التركيز والتفر 

لكل  إشارةٍ متعل قٍة بالطفل أو بمرك بات البيئة المحيطة به. ال بد  من إنصاٍت مكث ٍف ومتواصٍل للطفل 

ة سهلةا، لكن علينا أن نتذكر أن  من الممكن في أحياٍن كثيرةٍ و بيئته، في كل  األوقات. قد ال تبدو المهم 

ا يتيح منع إصابٍة جسدي ٍة أو وقوع مصيبة، وهذا ال  التقاط مؤش رات وعالمات قبل وقوع خطر، مم 

 يتوف ر إال في حاالت اليقظة واإلنصات المكث ف والمتواصل. 
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ل فعليًّا في اللحظة  : إذاالحماية توف رت الحساسية اليِقظة والحضور الفع ال، سيكون بإمكاننا أن نتدخ 

 المناسبة لحماية الطفل وإبعاده عن مسبب ات الخطر، مع توضيح األمر له كالميًّا.

ا لقيام كل ٍ من المشتركين بفحص بيته، ومكامن الخطورة على  نوصي أن يشمل التلخيص اقتراحا

ا بتوزيع استمارة  المشاَهدة لألهل في البيت )مرفَقة في هوامش الكراسة(.األطفال.   ننصح أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساندة  الباب الخامس: منشور المدير العام  ومواد  

 (2017-2016ُملخَّص من منشور المدير العام  حول إجراءات األمان في رياض األطفال ) .1

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95 

سيرورةٍ منظ مٍة في إدارة المخاطر أن يؤد ي فعليًّا إلى منع اإلصابات. تتضم ن  انتهاج"من شأن 

، إكساب معرفة، وتنمية مهاراٍت في مواضيع األمن والس المة إدارة المخاطر تهيئة بيئٍة ماد يٍة آمنةٍ 

وضة أن تعمل على كشف مسب بات الخطر الظاهرة  للط اقم التربوي  ولألطفال. ينبغي على ُمديرة الر 

يها : ساحة فأنواع المخاطر في الروضة/ البستان، وإصالحها من قبَل الجهات المؤهلة لذلك. تتع دد 

ن أدواٍت ذات أطراٍف حاد ة، أبواب غير آمنة قد تصيب/ مخاطر، َمرافق ألعا ب خطرة، ألعاب تتضم 

تؤذي أصابع األطفال، أثاث غير آمن، درج بدون حاجز )سياج( وغير ذلك. على المرب ية أن تجري 

ا لتبيُّن هذه العوامل والس عي إلى إصالحها. ا داخليًّا مستمرًّ  فحصا

وضة/ البستان، أو إلى الس لطة على المرب ية كما ذُكر، أن تمي ز الخ ه إلى الجهة المالكة للر  لل وتتوج 

المحلية إلرسال مسؤول أماٍن مؤهَّل أو مستشار لألمن والسالمة في رياض األطفال. يالحظ 

هون مديرة الروضة لإلجراءات المناِسبة.  المسؤولون الخلل الموجود ويوج 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95
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وضة/ البستان، والطاقم ينبغي على م يتحل وا باليقظة واالنتباه لوجود أي  مصدٍر للخطر أن ديرة الر 

وضة وساحاتها، ومالحظة كل  ما يمكن مالحظته من عوامل الخطر  )خلل في األمان( في مبنى الر 

وضة وضة والطاقم الت نبيه من  في حي ز الر  ومحيطها، من أخطاٍر مرئية/ ظاهرة. وعلى مديرة الر 

الزمة لمنعها، وتنبيه الس لطة المحلي ة ألي  مصدر خطر تمكن األخطار وات خاذ الخطوات الفوري ة ال

مالحظته، من شأنه أن يضر  بسالمة األطفال. من األمثلة على المخاطر الظاهرة: ُحفر مفتوحة في 

نوافذ  ،ير مثبت في قاعدتهمعل ق غ، حاجز متحرك )غير ثابت(، مصباح الساحة، جدار آيل للسقوط

، وما شابه ذلك. هذه المخاطر عازلة للصوتمسها، سقف بلوحات أنها جرح من يلمكسورة من ش

 الظاهرة تستوجب العمل الفوري  إلزالة الخطر.

ا للس لطة المحلي ة )أو الجهة المالكة(، عن مصادر  وضة/ البستان، أن تقد م تقريرا ينبغي على مديرة الر 

وضة وال تستطيع إزالتها، وأن تطلب معالجتها. بإمكان مديرة  الخطر التي تالحظها في حي ز الر 

ضة/ البستان حسب تقديرها، أن تحظر استعمال الَمرافق، األجهزة، البنية  مكوث التحتية، أو الالرو 

ا على األطفال.  ا مباشرا  في المرافق أو في مبنى البستان، ال ذي يشك ل خطرا

وضة/ البستان  الر 

 وضة/ البستان ن المساحة الداخلي ة للر  أركاَن اللعب والعمل، المطبخ، المراحيض،  تتضم 

وضة/ البستان.  ، وكل المساحات الموجودة داخل مبنى الر   المخزن الداخلي 

   الصناديق وما شابه، توضع في األركان البعيدة عن المداخل، كي تتيح ، مات المواد ، المجس

فوف العالية، بعيداا  ممرًّ آمناا للعبور من المدخل وإليه. ال يجوز تخزين أغراٍض ثقيلٍة على الر 

 عن متناول أيدي األطفال.

  رة.المقاعد، الط اوالت وكل  أثاٍث آخر ينبغي أن يكون بأطراٍف  مدو 

   األجهزة الكهربائي ة ، مثل أباريق تسخين المياه وأجهزة الت سخين وأجهزة تشغيل األلعاب، ال بد

(، ويشغ لها  ف المعايير اإلسرائيلي  أن تشمل عازالا مضاعفاا أو حمايةا أساسي ةا )وفقاا لمعر 

وضة/ البستان أية أجهزةٍ   مال.ليست لالستعالبالغون فقط. وال يجوز أن تتواجد في حي ز الر 

  كاف ة األجهزة الكهربائي ة الجديدة والقديمة ينبغي أن يفحصها كهربائيٌّ مؤه ل من قِبل الس لطة

وضة/ البستان، ومع كل  بداية سنة دراسي ة. وفي  المحلية، أو الجهة المالكة،  قبل إدخالها إلى الر 

ا إ ه مديرة الروضة/ البستان فورا لى السلطة المحلية )أو الجهة حال اكتشاف أي  خلل، تتوج 

المالكة(، بطلٍب مستعَجٍل إلصالح الخلل. ينبغي االستغناء عن استعمال أي  جهاز إذا كان 

ٍ مؤهٍَّل فقط.  ٍ كهربائي  ائي  ا ما. تجرى اإلصالحات الكهربائية بيد أخص   استعماله يشك ل خطرا
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  ،وضة/ البستان إرشاداا حول إطفاء الحرائق ةا تشغيل أجهزة اإلطفاء في يتلق ى طاقم الر  خاص 

وضة/ البستان، من استشاري  لألمان في المؤس سات التربوي ة، موفٍَد من الس لطة المحلية/  الر 

 المالك، أو من ضابط األمن والس المة للمؤس سات التربوي ة في الس لطة المحلي ة. 

 و سقوطها.تثبَّت الص ور، الزي نة والخزائن إلى الجدران منعاا الهتزازها أ 

  قاٍت ال يجوز ربط أي ة زينٍة بالمصابيح الكهربائي ة أو بأسالكها. يمكن لهذا الغرض تثبيت عال 

ي الحذر بشكل خاص  في  . ويلزم توخ  ، بمساعدة مهن ي مختص  في الس قف بشكٍل آمن وقوي 

قات بسقٍف معلَّق.   تثبيت عال 

 ألطفال أن يت خذوها وسيلةا لل عب. تُحفظ يُمنع أن تتواجد في البستان أكياس نايلون ،من شأن ا

وضة/ البستان، أو لتخزين المواد ، بعيداا عن متناول أيدي  أكياس الن ايلون الستعمال مديرة الر 

 ارتدائهم لها واختناقهم. ا الحتمال األطفال، منعا 

 وضة/ البستان مرايا من زجاجٍ غير قابٍل للكسر، أو من ماد ة غير قابل تحط م ٍة للتثبَّت في الر 

 لمنع تحط مها وانتشار الزجاج.

  يُمنع وضع الت لفاز على طاولٍة منخفضٍة بمستوى طول األطفال. بل يخصَّص له مكاٌن عاٍل

 وآمن ويُثبَّت جي داا. يفضَّل استعمال ذراع يثب تها مهنيٌّ مختص. 

  /يانة المختص  في السلطة المحلي ة تعليق األغراض، وتثبيت الخزائن واألثاث، يُجريه عامل الص 

 الجهة المالكة. 

  .يُسمح لألطفال بالد خول إلى المطبخ، فقط بحضور ومرافقة البالغين 

 دها، مكاٌن عاٍل بعيدٌ عن متناول أيد  ييُخصَّص ألجهزة الطبخ والتسخين واألسالك التي تزو 

 كهربائي  وحسب.  طفال. ويجرى الطبخ على موقداأل

 .ال يجوز استعمال أدوات طعاٍم زجاجي ة أو ذات حواف  حاد ة، ويجب حفظها داخل خزانٍة مقفلة 

  َّدرجة منعاا لحوادث  45في المطبخ والمراحيض، بمستوى  د درجة حراة الماء في الحنفي اتتحد

 االحتراق.

 ة في مكاٍن عاٍل، مقفل وبعيد عن متناول أيدي األطفال.يجب التأكد من وجود أي ة مواد  سا  م 

  تُحفظ كاف ة مواد  الت نظيف والت عقيم في خزانٍة منفردةٍ ومقفلة، ويفضَّل أن تكون خارج المطبخ

 وبعيدةا عن متناول أيدي األطفال، بحيث يتوف ر مفتاح الخزانة لدى أفراد الطاقم التربوي  فقط.

  ٌوضة/ البستان بوجود  في حال لم تتوف ر خزانة ةٌ لمواد  الت نظيف والت عقيم، تهتم  مديرة الر  خاص 

هذه المواد  بعيداا عن متناول أيدي األطفال، وعن مواد  الطعام، وأن تحفَظ بشكٍل يَحول دون 
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سقوطها أو انسكابها. من المفضَّل اإلشارة إلى هذه الخزانة بالصٍق خاص ٍ أو بطاقٍة تشير إلى 

 محتواها.

 استعمال مواد  لشطف األرضي ة قد تسب ب انزالقاا. االمتناع عننبغي ي 

    رةا. :استعمال المقص  ينبغي أن تكون أطراف المقص  مدبَّبةا ومدوَّ

 :ألطفال، حائزة على موافقة معهد المعاييرسالمة ايلزم استعمال ألواٍن غير مؤذيٍة ل األلوان. 

 :ا لجيل األطفال. استعمال المنشار ا ومالئما  يكون المنشار صغيرا

 مالئمٌ لجيل األطفال، ومسامير جديدة فقط.  :  يُستعمل شاكوٌش صغيرٌ دق  المسامير  بالش اكوش

ة من أحد أفراد الط اقم.  وال يجرى الن شاط إال بوجود مرافقة تام 

 وضة/ البستان سالمة أدوات العمل في الحديقة.  أدوات العمل في الحديقة: تفحص مديرة الر 

يُسمح باستعمال أي ة أداة عمٍل مالئمٍة لجيل األطفال، مع الت شديد على اإلرشاد والمراقبة أثناء 

 النشاط. يلزم االنتباه إلضافة مقبَض لكل  أداة.

 ضة/ البستان إشعال الشموع في أعياد الميالد والحفالت : يُسمح بإشعال الشموع لمديرة الرو 

على قواعد الحذر المالئمة، مثل المحافظة على مسافٍة مناسبٍة من المواد   فقط، مع تشديدها

 القابلة لالشتعال، والتأك د من إطفاء الشموع قبل مغادرة الروضة/ البستان..

 

وضة/ البستان  ساحة الر 

  وضة/ البستان، بحيث تُتيح لألطفال االستمتاع بحري ة يمكن للمرب ية تنظيم البيئة في ساحة الر 

الحركة، اختيار األنشطة بما يوافق ميولهم وقدراتهم، وتنمية المهارات والقدرات االجتماعي ة 

 من خالل خوض تجارب الش راكة، اللمس، حل  المشكالت والمساعدة المتبادلة.

  ًّعة على الحركة والمتاحة لألطفال يومي ر ا في الساحة، مساهمةا فع الةا في تطو  تُساهم البيئة المشج 

ا لتطوير حركاتهم األطف ال حركيًّا، وتطوير وعيهم ألجسادهم ولحركتهم، وتوف ر لهم فرصا

، والت أرجح، إضافةا ة الهدف، توجيه الض ربات، الجرياألساسي ة مثل القفز، االرتداد، إصاب

سهم في ضبط ذلك يتحق ق من خالل المتعة وتعزيز  أبدانهم. كل  قواهم، توازنهم وتقوية  لتمر 

ة المتاحة لألطفال في الساحة. ومع ذلك، ينبغي االختيار، ك ما هو مت بَع في سائر األلعاب الحر 

ا.  احة واسترخاء األطفال أيضا  تخصيص مساحاٍت للر 

  ،وضة/ البستان، باستعمال وسائل بسيطة عٍة على الحركة في ساحة الر  يمكن تهيئة بيئٍة مشج 

نا ديق وغيرها. تهيَّأ الساحة تدريجيًّا، وتكشف مثل األخشاب، الحبال الس ميكة، العَجالت، الصَّ

ة إلى إمكاني اٍت إضافي ٍة جديدةٍ.   األطفال في كل  مر 
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 :احةس  الاألطفال في مراقبة 

  عند تواُجد جميع األطفال في الساحة، ال يقل  عدد البالغين )أفراد الطاقم( المرافقين لهم عن

 شخَصين.

  الت واجد في أماكن تتيح لهم التواصل البصري  مع حي ز النشاط ينبغي على البالغين المرافقين

 في الساحة.

 التنق ل بين أركان الساحة طوال فترة مكوث األطفال فيها، للتأك د من  يتعي ن على أفراد الطاقم

 عدم وجود أطفاٍل يلعبون دون رقابة. 

  وضة/ البستان، ينبغي التأك د من وجود بالغٍ مع كل   إتاحة نشاٍط متزامٍن داخل وخارج الر 

 مجموعة من األطفال. 

 افق والمساحات في الس احةرالمَ 

 وضة/ البستان مرافق وأدواٍت مختلفة: عناصَر ث ق ابتة أو متحركة، مرافتتضم ن ساحة الر 

ة أو طبيعي ة، مساحاٍت مفتوحةا أو مساحات نشاط خاص ة. تهدف هذه علعب مصنَّ  ة مدورَّ

تطوير الحركات األساسي ة لدى األطفال، ويساهم كلُّ منها بتنمية المرافق واألدوات إلى 

 مجاٍل مختلٍف، لذا، من المهم  تنويعها وتنويع استعماالتها.

  كة، أدوات كة مثل الخيام، الحبال، ألعاب الت وازن المتحر  عند استعمال مرافق ومواد  متحر 

مل والماء وما شابه، ال بد  من مراقبة األطف ال والتأك د من لعبهم بطريقٍة مالئمٍة اللعب بالر 

ع األفاعي خاللتَين على األقل   وآمنة. كذلك ينبغي تنظيف مخزن األلعاب مر    العام، منعاا لتجم 

واحف فيه.   والعقارب أو الز 

 وتطوير السرعة، ركل الكرة، قذفها ولقفها،  والحركة، لجريح المساحات المفتوحة مجاالا لتتُي

قدرة على الدق ة وغيرها. ينبغي التأك د من عدم وجود مصادر للخطورة مثل إضافةا لتنمية ال

 في الساحة. جريتسب ب إصابة لألطفال أثناء ال أو أعمدة من شأنها أن الحفَر، فجوات حاد ة،

  ع مياه ينبغي التأك د من عدم وجود مياٍه قريبٍة من مساحٍة مبل طٍة منعاا لالنزالق، وعدم تجم 

 خطر الغرق.بارتفاع يشك ل 

 في حال وجود ركٍن إلشعال الن ار، يجب أن يتضم ن مساحةا رملي ة محاطةا ركن إلشعال النار :

ا للجلوس على مسافٍة آمنة. يتم  إشعال الن ار بواسطة  بالحجار )أو فرن طابون( ومكاناا مخصَّصا

يق معه، كما ، وبالت نسبالغ فقط، وبموافقة ضابط األمان للمؤسَّسات التربوي ة في الس لطة المحلي ة

 النشاط )في متناول اليد(.ينبغي توفير حوض ماٍء، وجهاز إطفاء ُمتاح أثناء 
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  ،األلعاب واألغراض الخطرة الممنوع استعمالها: الس كاكين والخناجر، األقواس والس هام

جوم ن العصي  المطاطية )المقاليع(، المسد سات والبنادق، "الص واريخ" والمظالت البالستيكي ة،

النينجا، األدوات الحاد ة )ذات الزوايا الحاد ة أو القابلة للتسب ب بجرح(، مؤش رات الليزر، السك ين 

لبة، رذاذ الثلج والمعكرونة.  والشوكة غير البالستيكية الص 
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 روابط ألفالم حول األمان والسالمة-2

 لكافة الفئات -البيت اآلمن من منظور الطفل

https://www.youtube.com/watch?v=5yLUB438Sd8&t=2s 

 مترجم للعربية -فيلم معطيات اإلصابات مالئم للقاء األهل

v=f6twrPe9GqMhttps://www.youtube.com/watch? 

 بالعربي ة -راتفيلم أنيمي )صور متحركة( عن المكس  

https://www.youtube.com/watch?v=QukVP241sHs 

 بالعربي ة -فيلم أنيمي )صور متحركة( لمنع السقوط

https://www.youtube.com/watch?v=Bo2Iogb2m0k 

 بالعربي ة -فيلم صور متحركة لمنع الغرق 

XGTZmvUCQ-https://www.youtube.com/watch?v=Y 

 بالعربي ة -منع االحتراق -ثفيلم دمى تتحد   

https://www.youtube.com/watch?v=N2pB33p5Pe4 

 فيلم توضيحي  لمنع االحتراق بالسوائل الساخنة 

https://www.youtube.com/watch?v=mv8R3ldiY9o 

 بالعربي ة -راتتوضيحي  عن المكس  فيلم 

https://www.youtube.com/watch?v=Chhp9zIeuVA 

 بالعربي ة -فيلم توضيحي  لمنع حوادث السقوط

TvKqK86lg&t=2s-outube.com/watch?v=zhttps://www.y 

 فيلم البيتزا لحاييم كوهين -منع نسيان األطفال في السيارات 

https://www.youtube.com/watch?v=2ml8tlzkIQk 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5yLUB438Sd8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=f6twrPe9GqM
https://www.youtube.com/watch?v=QukVP241sHs
https://www.youtube.com/watch?v=Bo2Iogb2m0k
https://www.youtube.com/watch?v=Y-XGTZmvUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=N2pB33p5Pe4
https://www.youtube.com/watch?v=mv8R3ldiY9o
https://www.youtube.com/watch?v=Chhp9zIeuVA
https://www.youtube.com/watch?v=z-TvKqK86lg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2ml8tlzkIQk
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 فحص البيت اآلمن-3

لوا ألنفسكم بهدف إصالح أوضاع الخطرفي كل  غرفٍة أو مساحٍة، افحصوا   :وسج 

  سم مثبَّت للجدار؟ )خزائن صغيرة، خزائن حائط، رفوف الكتب(. 1.05هل األثاث األعلى من 

 هل يوجد أثاث مع زوايا حاد ة في مستوى طول األطفال؟ 

 هل توجد أسطح زجاجي ة فوق األثاث: واجهة أو خزانة بطول األطفال؟ 

  ،مقابض أو براغي  مكشوفة؟ وبعض أجزائه بطول األطفال مثل :هل يوجد أثاث من معدن 

 اد يزحلق؟  هل توجد أرضي ة ملساء أو سج 

 هل توجد أغراض قابلة للكسر موضوعة بمستوى طول األطفال؟ 

 ة عالية؟  هل يوجد أثاث يمكن التسل ق عليه: مقاعد عالية، سل م، أسر 

  قضبان(؟ سياجهل توجد نوافذ دون( 

  كهربائي ة بمستوى طول األطفال؟هل توجد أجهزة 

 هل توجد في الجدار مقابس غير مغط اة/ محمي ة؟ 

 هل اكتشفتم مصادر للخطورة إضافةا لما ذُكر أعاله؟ 

 

  –في المطبخ 

  .افحصوا إذا كان الفرن، الموقد  أو أي  جهاز للماء الس اخن بعيداا عن متناول األطفال 

 قبهم في المطبخ، حيث تتواجد مصادر خطٍر كثيرة.احرصوا أن يتواجد مع األطفال بالٌغ يرا 

 هل اكتشفتم أي  خطر لم تفك روا به من قبل؟ 

 

ام  –في الحم 

 أال تكون أرضية الحمام رطبة، منعاا لالنزالق. انتبهوا 

  على إغالق باب الحمام على مدى اليوم، ليكون بإمكاننا مراقبة طفٍل صغير إذا اقترب منها.احرصوا 

  غار. ال نترك طفالا لوحده ولو ام أو حوض االستحمام، تلزم رقابة بالغ لألطفال الص  عند االستحمام في الحم 

 لدقائق. 

 حنفية الماء الساخن غير متاحة لألطفال.تكون  أن انتبهوا 

 على درجة حرارة الماء في حوض االستحمام بحيث ال تشك ل خطورة احتراق. احرصوا 

   قريبة من متناول األطفال.تنظيف  هل توجد مواد 

 هل توجد أدوية قريبة من متناول األطفال؟ 

  ا إضافي ا  ا ذكر أعاله، لم تفكروا به سابقاا؟لمهل اكتشفتم خطرا

 

 -في المراحيض

 إذا كانت األرضي ة رطبةا وتسب ب االنزالق. انتبهوا 

 ض لخطر إصابة أعضائه من يتعر  ا قد قفا الطفل الصغير أثناء استعماله المرحاض: إذا كان الطفل وا راقبوا

 سقوط غطاء المرحاض )إذا كان مرفوعاا(.

 

 : ا لثالث مراحل عَمري ةالتاسعة، وفقا  إصابات األطفال منذ الوالدة حتى سن   .4

ص 2017هذه المعطيات من مؤس سة "بطيرم" ألمان األطفال )تقرير بطيرم لألمة  ، 2018، تقرير ملخ 

 والتعليم وفقاا للمراحل العمرية(.معطيات ُجمعت لوزارة التربية 
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(، بسبب إصابات طارئة غير 17-0حالة وفاة ألطفال وفتيان )من عمر  125، تم  اإلبالغ عن 2018عام 

حالة وفاة لكل  مئة ألف طفل وفتى. هذا المعطى مشابه لمعد ل حاالت الوفاة بين الس نوات  4.3مقصودة، بمعد ل 

 ة ألف طفل(.حالة وفاة لكل مئ 4.5) 2015-2017

(، %30)حوالي  الغرق(، %37) حوادث الطرقهي:  2018مسب بات الوفاة الرئيسي ة لألطفال والفتيان عام 

 (.%5)حوالي  واالختناق

ضة لخطر الموت من إصابة طارئة، هم أبناء الشبيبة من سن   في الس نوات الخمس األخيرة، أكثر فئات الجيل المعر 

ع من الوالدة حت ى أربع سنوات )بمعدل ووفاة لكل  مئة ألف فتى(، واألطفال  حاالت 8سنة. )بمعد ل  15-17 الرض 

 حالة وفاة لكل  مئة ألف رضيع(. 6.3

 اإلصابات في المجتمع العربي  

ضون لخطر إصابة أعلى بكثيٍر، من األطفال والفتيان في البلدات  األطفال والفتيان المقيمون في البلدات العربي ة معر 

 اليهودي ة والمختلطة، بغض  النظر عن سن هم أو شد ة اإلصابات. 

 مسب بات اإلصابة

. نسبة حوادث حوادث الطرقتشك ل  بشكٍل الطرق في القرى العربية، و المسب ب الرئيسي  للموت في المجتمع العربي 

 احات البيتية(، أعلى من المعدل العام .خاص  الحوادث التي تقع في محيط السي ارة )حوادث الس  

.  حوادث الغرقتليها   في الد رجة الثانية من حيث نسبة الوفاة في أوساط األطفال في المجتمع العربي 

مع ، نسبتها منخفضة قياساا إلصابات األطفال في المجتت أثناء الترفيهالحوادث البيتي ة واإلصابافي المقابل، فإن  

، 2018-2015اليهودي  والبلدات اليهودي ة. )معدل منخفض مقارنةا بإصابات االختناق أو السقوط(، في الس نوات 

ة   2018تقرير بطيرم لألم 

 مواقع اإلصابة

 :ي ف مقارنةا باألطفال في البلدات اليهودية، فإن  نسبة الوفاة في المؤس سات التعليمي ة المؤس سات التعليمي ة

 البلدات العربي ة والمختلطة، أدنى منها في البلدات اليهودي ة.

 ض  األطفال في البلدات العرب ية والمختلطة البيت والس احة : مقارنةا باألطفال في البلدات اليهودي ة، يتعر 

 ر في البيت والس احة البيتي ة. كما أن  نسبة البلدات البدوي ة هي األعلى. إلصاباٍت أكث

 :مقارنةا باألطفال في البلدات اليهودي ة أو المختلطة، فإن  نسبة الموت في الطرقات في أوساط  الطرق

 .األطفال من القرى العربي ة هي األعلى، ونسبتهم في البلدات البدوية أقل

 
 

 3לידה עד אוכלוסיית גילאי 
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 3-6אוכלוסיית גילאי 
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 6-9אוכלוסיית גילאי 
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اء  األهل األعز 

 ة عن األطفال!من المسؤولي   ة ال عطلةفي العطلة الصيفي  

 ا على حياتهم. تعالوا نُمضي العطلة بسالم.ة ينكشف أطفالنا على خبرات تشكل خطرا في العطلة الصيفي  

 نمنع الغرق -عند مصادر المياه

   مراقبة  ستوجبوني– الخامسة أو أطفال ال يجيدون السباحة أطفال دون سن

   الة في الماء.فع  مرافقة و

    ا من عمر أربع سنواتنعل م األطفال السباحة بدءا  - م السباحة ينقذ الحياةتعل 

 .بما يالئم قدرات الطفل

   نظام ع ابة مجدار وبو   يوصى بتثبيت –ر بركة سباحة في البيتفي حال توف

 .تشغيل آلي  

 ع نحرص على إفراغ الماء من أي  حوض،  - في محيط تواجد األطفال والرض 

دلو، حوض استحمام، بقعة ماء، أو بركة منفوخة فور االنتهاء من 

  .استعمالها

 

 في السيارةهم محاصرتونمنع نسيان األطفال  -ات المشتركةالسفري  في 

   خاليةٌ من الرك اب.ا أنها د قبل إقفالهعند مغادرة السيارة نتأك 

 كا آمناا واجعلوه ت ضعوا الحقيبة، أو أغراض لقائكم .:ثابتااروتيناا بن وا سلوا

ا في الهاتف النق   ال عند اقتراب موعد وصولكم، بجانب مقعد الطفل. شغ لوا تنبيها

صلوا بالشريك/ة بعد إنزال األطفال. امتنعوا عن استعمال الهاتف أثناء ات  

 السياقة.

  وال حتى للحظة واحدة. –ا وحده في السيارةرضيعا  تتركواال 

 منعاا لدخول األطفال .-احرصوا على إقفال السيارة أثناء إيقافها في الموقف

 لل عب فيها.

 

 نمنع اإلصابات -احةفي الس  

 .نفصل في الساحة بين أماكن لعب األطفال وبين موقف السيارات 

  العائلة البالغين أن يرافقنا ويبعد قبل دخول السيارة، نطلب من أحد أفراد

 األطفال والرضع عن محيط السيارة.

   إذا تواجد في  ،روا: ال يمكن للسائق مالحظة طفل دون التاسعة من عمرهتذك

 ارة.محيط السي  
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