
  
	

		
	

 

  

  

  

  طفالریاض األلطفل في مرحلة السالمة الشخصیة ل

  »نحو بیئة آمنة للطفل«

 

  

  

  حقیبة المتدربة

  

  ھإعداد الباحثة: أ. أمل بنت محمد بنون

  

  م٢٠١٥ھـ / ١٤٣٦

	

 

 

 المملكة العربیة السعودیة    

 وزارة التعلیم

 اإلدارة العامة لریاض األطفال
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  المقـدمة:

ریاض األطفال كوسط تعلیمي تفاعلي، تعد من البیئات النمائیة المھمة، والمعززة  إن مرحلة

لدور األسرة والمجتمع المحیط بالطفل، كما أنھا تساعد في تعزیز المكتسبات المعرفیة والنمائیة 

والمھاریة لدى األطفال التي تمت مع الطفل في بیئتھ األولى، ویتعلم فیھا الطفل مزیداً من 

  والمھارات الكفیلة بتعزیز وتطویر شخصیتھ وقیمھ. المعارف

مرحلة ریاض األطفال من المراحل الحیویة والمھمة التي یتوجب أن تحظى بتطورات نوعیة 

وكمیة ملموسة، على مستوى السیاسات واالستراتیجیات والخطط، إلحداث التغییر الحقیقي 

وزارة التعلیم تركز علیھا عبر برامج للتربیة والتعلیم والرعایة السلیمة، وألھمیة ذلك فإن 

  متعددة تتخذ من استراتیجیة الوزارة نحو التوسع في المرحلة أھم مرتكزاتھا.

ومن ھذا المنطلق، تسعى اللجنة الوطنیة للطفولة وعبر شراكة تجمعھا باإلدارة العامة لریاض 

وبرنامج الخلیج العربي األطفال بوزارة التعلیم، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة "الیونیسف"، 

للتنمیة "أجفند"، إلى إطالق مشروع یستھدف تعزیز قیم ومھارات السالمة الشخصیة لدى 

األطفال والقائمین علیھم من معلمات وأمھات ومربیات، بھدف حمایتھم من مختلف أنواع اإلیذاء 

ً لمحور واإلھمال، عبر برنامج تدریبي نوعي یتخذ من شعار "نحو بیئة آمنة للطفل" من طلقا

السالمة الشخصیة التي تنطلق لفضاءات من المھارات والمعارف النمائیة الواجب توافرھا لدى 

 األطفال والبیئة المحیطة بھ.

ولتحقیق ھدف توفیر التربیة اإلیجابیة، وإقامة الروابط القویة بین المربین واألطفال، ووجود 

یة من التماسك االجتماعي داخل األسرة نظام إیجابي من االنضباط، وكذلك وجود درجات عال

ً على مكافحة اإلیذاء وتوفیر بیئة آمنة للطفل، قامت معدة   والروضة، مما یجعل لھ أثراً إیجابیا

) بدراسة میدانیة لمشرفات ریاض األطفال واألمھات في ٢٠١٥البرنامج الباحثة أمل بنونة (

)، بھدف تحدید االحتیاجات التدریبیة ١حقمدینتي الریاض وجدة بالمملكة العربیة السعودیة (مل

ریاض األطفال" لتدریب لطفل في مرحلة لتصمیم البرنامج التدریبي "السالمة الشخصیة ل

معلمات ریاض األطفال في المملكة العربیة السعودیة لتنمیة مھارات الطفل وتدریبھ على 

مع الطفل لتوفیر بیئة آمنة  مھارات السالمة الشخصیة، وتوعیة األسرة بمھارات التعامل السلیم

  للطفل.

ریاض  للطفل في مرحلة وسیوضح الفصل التالي تفاصیل البرنامج التدریبي "السالمة الشخصیة

  األطفال" المعتمد على نتائج الدراسة.
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  ریاض األطفالللطفل في مرحلة  البرنامج التدریبي السالمة الشخصیة

  

ساسیة الوقائیة، فھو یقدم مھارات الحمایة یعد برنامج السالمة الشخصیة من البرامج األ

والسالمة لألطفال من جمیع أنواع اإلیذاء واإلھمال، بما یتوافق مع المفاھیم والخبرات المقدمة 

للطفل، ضمن الوحدات التعلیمیة المختلفة والمطبقة في منھج التعلم الذاتي (وحدة صحتي 

  البرنامج الیومي.وسالمتي، وحدة العائلة، وحدة األصحاب....) خالل 

ویھدف البرنامج إلى تعزیز ذات الطفل وإكسابھ الثقة بنفسھ، وذلك بالتعبیر عن مشاعره 

ومخاوفھ بأنواعھا، وتنمیة المھارات المختلفة لتقویة شخصیتھ وتمكنھ من حمایة نفسھ ضد 

من  التعرض لشتى أنواع األذى؛ بھدف تحقیق األمن والطمأنینة لھ، والنمو بشكل سلیم خالٍ 

  المشكالت.

كما یستھدف البرنامج تدریب معلمات ریاض األطفال على أسالیب الحمایة ونشر التوعیة 

لألسرة للحفاظ على سالمة وصحة الطفل، وذلك بتوفیر بیئة تربویة صحیة وتنمیة المھارات 

  الوقائیة لمختلف أنواع اإلیذاء واإلھمال. 

ھا الطفل في محیطھ (األسرة أو الروضة)، تشعره ومما الشك فیھ أن العالقة الدافئة التي یدرك

بأھمیتھ وقیمتھ، وأن ھناك من یعمل على راحتھ ویلبي احتیاجاتھ، في ظل بیئة آمنة تحقق لھ 

الطمأنینة واألمن النفسي، وھذا ما یسعى إلى تحقیقھ البرنامج التدریبي (السالمة الشخصیة 

  ئة آمنة للطفل. للطفل)؛ المقدم لمعلمة ریاض األطفال لتوفیر بی
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  نبذة عن البرنامج التدریبي:

نحو بیئة آمنة «ریاض األطفال... لطفل في مرحلة برنامج السالمة الشخصیة ل اسم البرنامج:

  ».للطفل

تأھیل معلمات ریاض األطفال بالمعارف والمھارات الالزمة لحمایة طفل ما قبل  الھدف العام:

المحتملة؛ تفعیالً لنظام الحمایة من اإلیذاء في المملكة العربیة  المدرسة من أنواع اإلیذاء والعنف

  ھـ.١٥/١١/١٤٣٤) بتاریخ ٥٢السعودیة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

  األھداف التفصیلیة:

  یتوقع في نھایة البرنامج أن تكون المتدربة قادرة على:

 .ًتذّكر حقوق الطفل وقضایا اإلیذاء علیھ دولیاً ومحلیا  

 سنوات. ٦إلى  ٣د احتیاجات نمو األطفال في مرحلة الروضة من تعدا  

 .تذّكر خصائص النمو (الحركي، العقلي، االنفعالي، الجنسي) لطفل الروضة  

 .تمییز أنواع وأشكال اإلیذاء المحتملة التي تقع على الطفل  

 .تحدید مظاھر اإلیذاء واإلھمال على الطفل  

 .تصنیف العوامل المسببة لإلیذاء  

  تاج دورھا في التعامل مع حاالت األطفال المعنفة.استن  

 .تبیین العالقة بین خصائص نمو الطفل والسلوك المشكل للطفل  

 .تعداد بعض أسالیب التواصل الفعال مع طفل الروضة وبناء األلفة  

  الطفل. تذّكر بعض مفاتیح التوجیھ اإلیجابي للسلوك الخاطئ لدى  

  المقبول لدى الطفل.استنتاج طرق لتشجیع وتعزیز السلوك  

  .تنظیم بیئة صفیة آمنة وفعالة داخل الروضة  

  .تقدیم األنشطة التدریبیة للطفل بطریقة مشوقة وصحیحة خالل البرنامج الیومي  

 .توضیح حقوق الطفل وتحفیزه للتعبیر عن مشاعره  

  .مساعدة الطفل في بناء ثقتھ في القدرة على حمایة نفسھ  

  تقدیم األنشطة المخصصة لألم لنشر التوعیة وتحقیق بیئة التواصل مع األم، عن طریق

  آمنة للطفل في محیط أسرتھ.
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 نشطةاأل نَّ بدورھنَّ قدمیو طفالمعلمات ریاض األلبرنامج التدریبي: باالفئة المستھدفة 

  التدریبیة للطفل واألسرة.

  .طفالمشرفات ریاض األ المنفذون:

  معلمة كحد أقصى. ٢٥و ١٥ بین راوح عدد المتدربات مای عدد الحاضرات:

  .أیام ٣ مدة التدریب:

  ساعات تدریبیة في الیوم الواحد.  ٦، بمعدل ساعة تدریبیة ١٨ الساعات التدریبیة:

  علماً بأن الیوم التدریبي الواحد یتضمن ثالث جلسات تدریبیة.

  .طفالمراكز التدریب لمعلمات ریاض األ مكان تنفیذ البرنامج:

  

  شروط البرنامج:

  .أطفالتكون المشاركة معلمة متخصصة بریاض  ـ أن

  تقییم المشاركات: أسالیب

  الجماعیة).و النشاطات المقدمة في البرنامج (الفردیة. ١

  . تقییم قبلي وبعدي للمشاركات.٢

  التدریب: أسالیب

  .ـ العصف الذھني     .ـ تدریب (فردي، جماعي)

  .ـ تمثیل األدوار  .ـ العرض المرئي (فیدیو، صور)

  .ـ دراسة الحالة      . مناقشة والتحلیلـ ال

   .ـ المحاضرة

  وسائل التدریب:

  .ـ عرض باوربوینت     .ـ شاشة العرض التعلیمیة
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  .الورقیة المرفقة نشطةـ األ      .ـ السبورة الورقیة

  .ـ أقالم ملونة                          .ـ كرات ملونة

  مخطط البرنامج:

  .یذاءالوحدة األولى: المفاھیم العامة لإل

  .یذاءالوحدة الثانیة: مھارات الكشف وحمایة الطفل من اإل

  . "حمایة الطفل وتوعیة األھل" أنشطةحدة الثالثة: الو
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  فھرس المحتویات 

  

رقم الصفحة  م الموضوع

 ١ المقدمة ١

یة ٢ المة الشخص دریبي: "الس امج الت ة  البرن ي مرحل ل ف اض للطف ری
 األطفال"

٢ 

 ٣ عن البرنامج التدریبينبذة  ٣

 ٤ الجدول الزمني للبرنامج التدریبي ١٠

 ٥ إرشادات عامة حول استخدام الدلیل التدریبي  ١١

 ٦ الوحدات التدریبیة للبرنامج ٢٦

 ٧ الوحدة األولى: المفاھیم العامة لإلیذاء  ٢٧

 ٨ الوحدة الثانیة: مھارات الكشف وحمایة الطفل من اإلیذاء ٦٥

 ٩ دة الثالثة: السالمة الشخصیة للطفل وتوعیة األسرةالوح ١٢٤

 ١٠ التقییم العام للبرنامج التدریبي واختتام البرنامج ١٨٢

 ١١ المراجع ١٨٥

 ١٢ المالحق  ١٨٩

ج ): دراسة بحثیة لتحدید االحتیاجات التدریبیة لبرنام١ملحق ( ١٩٠
 ریاض األطفاللطفل في مرحلة السالمة الشخصیة ل

١٣ 

 ١٤ ): جھود وزارة التعلیم للحد من إیذاء األطفال٢لحق (م ٢٠١

 ١٥ ): نظام حمایة الطفل بالمملكة العربیة السعودیة٣ملحق ( ٢٠٤

 ١٦ ): أنشطة إضافیة للحمایة من اإلیذاء٤ملحق ( ٢١٣
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  التدریبیة نشطةاأل

  ) مدخل الحقیبة١

 رقم النشاط الموضوع رقم الصفحة

  قدمة شاملة، تعارف،أھداف البرنامجمالجلسة االفتتاحیة:  ١٢

 ١ تعارف ١٣

 ٢ األھداف العامة للبرنامج التدریبي ١٤

 ٣ اتفاقیة التدریب ١٧

 ٤ الخطة الزمنیة للیوم التدریبي ١٨

 ٥ التقییم الذاتي القبلي للمتدربات ١٩

  

  ) الوحدات التدریبیة٢

  الیوم التدریبي األول)(

  

  یذاءامة لإلالوحدة األولى:  المفاھیم الع

 رقم النشاط الموضوع رقم الصفحة

  الجلسة التدریبیة األولى:  احتیاجات وخصائص طفل الروضة ٢٨

 ١/١/١ االحتیاجات النمائیة لطفل الروضة  ٢٩

 ١/١/٢ خصائص نمو أطفال الروضة ٣٥

 ١/١/٣ نظام حمایة الطفل بالمملكة العربیة السعودیة ٣٨

  یة: مفاھیم اإلیذاء على األطفالالجلسة التدریبیة الثان ٤٤

 ١/٢/١ مفاھیم ومظاھر اإلیذاء وفق نظام الحمایة في المملكة ٤٥

 ١/٢/٢ العوامل المؤدیة إلى إیذاء األطفال ٥٤

  تقییم الوحدة األولى  ٦٠
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  الیوم التدریبي الثاني)(

  

  یذاءالوحدة الثانیة: مھارات الكشف وحمایة الطفل من اإل

 رقم النشاط لموضوعا رقم الصفحة

  یذاءمھارات الكشف عن الحاالت المعرضة لإلالجلسة التدریبیة األولى:  ٦٦

 ٢/١/١ توفر األمن النفسي للطفل داخل الروضة ٦٧

 ٢/١/٢ مھارة المالحظة واكتشاف اإلیذاء ضد األطفال ٧٢

 ٢/١/٣ مھارة التواصل الفعال ٧٧

 ٢/١/٤ مھارة طرح األسئلة  ٨٤

ت مشكال التدریبیة الثانیة: إدارة سلوكیات األطفال والتعامل مع الجلسة ٩٢
 اإلیذاء داخل الروضة

 

 ٢/٢/١ أسباب المشكالت السلوكیة لدى األطفال ٩٣

 ٢/٢/٢ األسالیب غیر التربویة لتوجیھ السلوك الخاطئ (مؤقتة) ٩٦

 ٢/٢/٣ األسالیب التربویة لتوجیھ السلوك الخاطئ (دائمة) ١٠٣

  وضةاخل الردأسالیب تربویة للتعامل مع اإلیذاء سة التدریبیة الثالثة: الجل ١١٢

 ٢/٣/١ خطوات تربویة لحل المشكالت السلوكیة داخل الصف ١١٣

 ٢/٣/٢ أسالیب ضمان استمرار السلوك الجید ١١٩

  تقییم الوحدة الثانیة ١٢٢
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  الیوم التدریبي الثالث)(

  

  

  

  

  صیة للطفل وتوعیة األسرةالوحدة الثالثة: السالمة الشخ

 رقم النشاط الموضوع رقم الصفحة

ل من الجلسة التدریبیة األولى: مھارات السالمة الشخصیة لحمایة الطف ١٢٥
 اإلیذاء 

 

 ٣/١/١ مھارة التعبیر عن المشاعر ١٢٦

 ٣/١/٢ مھارة الثقة بالنفس ١٣٤

 ٣/١/٣ مھارة حل المشكالت ١٣٨

فل من یة: مھارات السالمة الشخصیة لحمایة الطالجلسة التدریبیة الثان ١٤٦
 اإلیذاء 

 

 ٣/٢/١ مھارة الدفاع عن النفس  ١٤٧

 ٣/٢/٢ مھارة الحمایة الشخصیة من اإلیذاء الجنسي ١٥١

  الجلسة التدریبیة الثالثة: التواصل الفعال مع األسرة ١٦٩

 ٣/٣/١ أھمیة التواصل الفعال للروضة مع األسرة ١٧٠

  لوحدة الثالثةتقییم ا ١٧٤

  التقییم البعدي للدورة التدریبیة  ١٧٦
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  جدول البرنامج التدریبي

  الیوم األول الیوم الثاني الیوم الثالث

مھارات السالمة الشخصیة لحمایة الطفل 
 یذاءمن اإل

  
مھارات الكشف عن الحاالت المعرضة 

  یذاءلإل
 

 أھدافمقدمة شاملة، تعارف، 
 البرنامج

  ألولىالجلسة ا
  ١٠:٠٠ ــ ٨:٠٠

 ١٠:٣٠ ــ ١٠:٠٠ اسـتراحـة أولى

مھارات السالمة الشخصیة لحمایة الطفل 
 یذاءمن اإل

والتعامل مع  طفالإدارة سلوكیات األ
 داخل الروضة یذاءمشكالت اإل

 وخصائص الطفل احتیاجات
  الجلسة الثانیة

 ١٢:٠٠ ــ ١٠:٣٠

 ١:٠٠ ــ ١٢:٠٠ اسـتراحـة صالة 

 ال مع األسرةالتواصل الفع
داخل  یذاءتربویة للتعامل مع اإل أسالیب

 طفالعلى األ یذاءمفاھیم اإل الروضة
  الجلسة الثالثة

 ٢:٣٠ ــ ١:٠٠

 مراجعة وتقییم مراجعة وتقییم تقییم عام للدورة
  

  ٣:٠٠ ــ ٢:٣٠
 

	الجلسة
	الیوم
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  إرشادات عامة حول استخدام الدلیل التدریبي

  

  

  إرشادات للمتدربة:

  

  .نتھاءیت الزمني للبرنامج الیومي البدء واالبالتوق لتزام. اال١

  . إحضار الحقیبة التدریبیة طوال فترة البرنامج التدریبي.٢

  . المشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات إلثراء البرنامج التدریبي.٣

  .التدریبیة نشطةعرض المادة العلمیة لألأثناء  . المناقشة الفردیة والجماعیة مع المدربة٤

  التدریبیة. نشطةالنقاش وعرض األأثناء  فراد المجموعةبین أ. التعاون ٥

  جھزة المحمولة داخل القاعة ومنع التصویر.غالق األ. إ٦

  وللبرنامج بموضوعیة ودقة لتطویر البرنامج مستقبالً.ـ تعبئة نماذج التقییم الشخصي، ٧

  .ستمراریةبعد البرنامج التدریبي لضمان اال . ممارسة المھارات المكتسبة٨
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  الیوم األول 

  

  

   فتتاحیةالجلسة اال

 

  

  

   ـ تعارف١

  

  فتتاحیةالجلسة اال

 

 البرنامج التدریبي أھدافـ ٢

 ـ حقوق وواجبات المتدربین٣

 ـ مسارات (لوجستة)٤

 ـ تقییم قبلي للمتدربین٥
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  :فتتاحیةالجلسة اال

  : تعارفأوالً 

  

  رقم النشاط:  ١

  اسم النشاط:  تعارف وتكوین مجموعات

  مدة النشاط:  دقیقة ٣٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  تعرف على المشاركات ومشاركة خبراتھا ومیولھا.ـ ال١

 ة مع المشاركات.إیجابین عالقة یتكوـ ٢

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ تمرین جماعي

  المواد الالزمة:  كرة مطاطیة، ساعة لضبط الوقت
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 ً   العامة للبرنامج التدریبي ھداف: األثانیا

  

  رقم النشاط:  ٢

  اسم النشاط:  توقعاتكم من البرنامج؟

  مدة النشاط:  دقائق ١٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  توقعاتھا من البرنامج التدریبي. ةباكتـ ١

 امج.ر بعض من المعارف والمھارات التي سیقدمھا البرنتذكّ ـ ٢

 دف النشاط:ھ

 طریقة التدریب: ـ تمرین فردي

  المواد الالزمة:  ، الدلیل التدریبيأقالم

  

  األسئلة التالیة: نفضال أجیبي ع

 ما سبب حضورك للبرنامج التدریبي؟  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

  

 حصلین علیھا من البرنامج؟ما توقعاتك للمعارف التي ست  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  
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  ؟یذاءتنمیتھا لتوفیر الحمایة للطفل من اإلإلى ما المھارات التي تحتاجین  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  
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  العامة للبرنامج التدریبي ھداف:  األ٢المادة العلمیة 

  

  الرئیسیة التالیة: ھدافتحقیق األإلى  یسعى البرنامج التدریبي

 بل قوكیفیة إشباعھا من ، ) سنوات٦إلى  ٣األساسیة لطفل ( حتیاجاتتذكیر المشاركات باال

  المربین. 

 ) سنوات.٦إلى  ٣التذكیر بالخصائص العامة لطفل (  

 یذاءتوعیة بحقوق الطفل وقضایا اإلو مناقشة  ً ً  دولیا   .ومحلیا

 وتنمیة مھاراتھم تجاه ذلك. طفالضد األ یذاءتعریف المشاركات بمفھوم اإل  

 ات المحتملة التي تقع على الطفل وتنمیة مھار یذاءتعریف المشاركات بأنواع وأشكال اإل

  التعامل معھا.

  الطفل.على  واإلھمال یذاءلمظاھر اإلتصنیف المشاركات  

 یذاءتنمیة قدرة المشاركات على التعرف والتحقق من العوامل المسببة لإل.  

 لطفل.تنمیة مھارة المشاركات في التمییز بین خصائص نمو الطفل وعالقتھ بالسلوك المشكل ل  

 .تنمیة مھارات المشاركات في التواصل الفعال مع الطفل وبناء األلفة  

  الطفل. سلوك الخاطئ لدىلل یجابيالتوجیھ اإلتنمیة وتطویر مھارات المشاركات نحو  

 .تنمیة وتعزیز مھارة المشاركات في تشجیع وتعزیز السلوك المقبول لدى الطفل  

 للحمایة والسالمة الشخصیة من طفالتعزیز قدرة المشاركات لتطویر مھارات وقدرات األ 

  .طفالتقدم خالل البرنامج الیومي بریاض األ أنشطةخالل 

 موجھة من المعلمة  أنشطةعن طریق ، وضة في التواصل البناء مع األسرةتعزیز دور الر

  لألسرة بھدف نشر التوعیة وتحقیق بیئة آمنة للطفل في محیط أسرتھ.
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 ً   التدریب اتفاقیة: ثالثا

  

  رقم النشاط:  ٣

  اسم النشاط:  قواعد... وحقوق

  مدة النشاط:  دقیقة ١٥

  :في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على

یبیة الدورة التدرأثناء  ھاإلی ن الحقوق التي تحتاجیـ تدو١

  .یجابيلتوفیر الراحة والتفاعل اإل

دورة ر الواجبات المقترحة والمتطلبة منھا إلنجاح التذكّ ـ ٢

 ھا.أھدافالتدریبیة لتحقیق 

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ مجموعات عمل ـ نقاش جماعي.

  المواد الالزمة:  Flip Chart).(ة الورقیة  أوراق السبور أقالم، ألوان،

  

  

الحقوق                                                      الواجبات

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................
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 ً   : الخطة الزمنیة للیوم التدریبيرابعا

  

  رقم النشاط:  ٤

  اسم النشاط:  إرشادات توضیحیة

  مدة النشاط:  قئدقا ١٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

یة التدریب نشطةبالخطة الزمنیة لأل لتزامیة االأھمالوعي بـ ١

  ومنھج التدریب المتبع.

ب فرة من إدارة قاعة التدریاتعرف على التسھیالت المتوـ ال٢

 والمتعلقة بالبرنامج التدریبي.

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: لقاءإ

  المواد الالزمة:  .بوینت، الدلیل التدریبيعرض باور

  

  

  وم التدریبي والتسھیالت المتعلقة بالتدریب:الخطة الزمنیة للی

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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 ً   للمتدربات ي: التقییم الذاتي القبلخامسا

  

  رقم النشاط:  ٥

  اسم النشاط:  معلومات وخبرات مفیدة

  مدة النشاط:  دقائق ١٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  نموذج التقییم القبلي الخاص بالبرنامج التدریبي.ـ ملء ١

 یة عن موضوع التدریب.العلمة خلفیالخبرتھا و ةباكتـ  ٢

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ تمرین فردي

  المواد الالزمة:  التقییم الذاتي بالدلیل التدریبي.

  

  إضاءة:

سیغطي البرنامج جمیع محاور أسئلة التقییم لذلك، برجاء عدم االنزعاج في حال عدم معرفتك 

  إلجابة الصحیحة.ل

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  : نموذج التقییم القبلي٥مرفق نشاط  

  

  الصحیحة من وجھة نظرك:ضعي إشارة أمام اإلجابة 

  

  سنوات: ٦ إلى ٣األساسیة لطفل الروضة من عمر  حتیاجات) من اال١(

  .الداللو أ ـ الحب

  .ب ـ الشعور باألمن واألمان

  .ج ـ الحزم والشدة بالتربیة

  .د ـ األكل والشرب والنوم

  

  أبنائھم بسبب:إلى  بعض الوالدین ء) قد یسي٢(

  .السجنأو  الوفاةأو  لطالقافي حالة  األبأو  أ ـ غیاب األم

  .فقدان الوظیفةأو  ب ـ البطالة

  .الثقافي اوتدني مستواھمـ عدم إكمال تعلیمھما ج 

  .العاطفي بین الوالدین رتباطد ـ عدم اال

  .سبق ھـ ـ جمیع ما

  

  العاطفي یتضمن: یذاء) اإل٣(

 ً   .أ ـ أي سلوك یؤذي الطفل جسدیا

  .تمر یؤذي الطفلب ـ أي أسلوب لفظي مھین وسلبي وبشكل مس

  إھمال الطفل.إلى  ج ـ أي سلوك یؤدي
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  .نشاط جنسي بین الطفل والبالغأو  د ـ أي سلوك

  

  الجسدي یتضمن: یذاءاإل )٤( 

  .نشاط جنسي بین الطفل والبالغأو  أ ـ أي سلوك

  لطفل.ا إیذاءإلى  ب ـ أي سلوك عاطفي سلبي یؤدي

  صود.تسبب إصابة الطفل بشكل مقإلى  ج ـ أي سلوك یؤدي

  إھمال الطفل.إلى  دـ أي سلوك یؤدي

  

  الجنسي یتضمن: یذاءاإل )٥(

  .نشاط جنسي بین الطفل والبالغأو  أ ـ أي سلوك

  إھمال الطفل.إلى  ب ـ أي سلوك یؤدي

  .مقاطع إباحیةأو  اً ج ـ مشاھدة الطفل صور

  بنظافة الطفل بشكل عام. ھتمامـ عدم االد 

  

  ) اإلھمال یتضمن:٦(

  الجسدي للطفل بشكل مباشر. یذاءاإلإلى  مكن أن یؤديأ ـ أي سلوك ی

  العاطفي للطفل. یذاءاإلإلى  ب ـ أي سلوك یمكن أن یؤدي مباشرة

  بمظھر الطفل. ھتماماالإلى  ج ـ أي سلوك یؤدي

  بنظافة الطفل ومظھره بشكل عام. ھتمامد ـ عدم اال

  

  ...یذاء) من مھارات الكشف المبكر عن حاالت اإل٧( 

  األسئلة المباشرة للطفل. أ ـ توجیھ
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  باألسرة واالستفسار. تصالاالب ـ 

  ج ـ المالحظة الدائمة.

  د ـ وضع الطفل في مواقف مخیفة. 

  

  التربویة لتوجیھ سلوك الطفل الخاطئ... سالیب) من األ٨(

  أ ـ عزلھ وعدم التحدث معھ.

  ب ـ التوبیخ. 

  . ھتمامج ـ سحب الحب واال

  قبول.د ـ إعطاء السلوك البدیل الم

  

  ...یذاءیتعرض لإل كتشف حالة طفلأ ) عندما٩(

  باألمان.أھتم بالطفل وأحاول تھدئتھ وأشعره أ ـ 

  مباشرة.الغیر ئلة ب ـ أتاكد من المعلومات بطریقة طرح األس

  ج ـ أبلغ اإلدارة لعمل الخطوات الالزمة.

  عن نفسھ.د ـ دوري كمعلمة وقائي في تقدیم الحمایة وتنمیة مھارات الطفل للدفاع 

  .سبق ھـ ـ جمیع ما

  

  وذلك عن طریق: ،) التواصل الفعال مع األسرة یضمن توفیر بیئة أمنة للطفل١٠(

  أـ التواصل المباشر مع األسرة في حال وجود مشكلة.

  محاضرات، منشورات). ،دوراتالتوعیة لحمایة الطفل عن طریق ( ب ـ تقدیم

  لألسرة. ج ـ تدوین المشكالت السلوكیة للطفل وإرسالھا

  سبق. د ـ جمیع ما
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 م فضالً ضعي اإلشارة الصحیحة أمام كل جملة مما یلي: صح خطأ

إلى  نقص معلومات المربین حول خصائص نمو الطفل یمكن أن یؤدي  

 ھإیذائ

١ 

عدم معرفتھ صغیر بالسن العتماده على الغیر وعادة یؤذى الطفل ال  

 كیفیة حمایة نفسھب

٢ 

 ٣ طفلال إیذاءإلى  العوامل المؤدیةمن بین الوالدین المشكالت المستمرة   

ُ  ایصدر من الوالدین فھم عادة ال یذاءاإل   ُ  أكثر الناس حباً وحنانا  وخوفا

 على الطفل.

٤ 

 ٥ ساسیة للطفلاأل حتیاجاتاإلھمال یكون بعدم توفیر اال  

ب على الطفل وقد تكون مبررة فھو یستحق العقا یذاءتتعدد مسببات اإل  

 لسلوكھ الخاطئ

٦ 

 من الجسدي الواضح للتأكد أوالً  یذاءعدم التسرع في اإلبالغ عن اإل  

 مصداقیة شكوى الطفل

٧ 

 داخل الروضة والتعامل یذاءللمعلمة دور كبیر في اكتشاف حاالت اإل  

 معھا بحكمة

٨ 

فضل تشجیع الطفل وتحفیزه للرفع من قدراتھ وإمكاناتھ ومقارنتھ یُ   

 إخوتھأو  بزمالئھ

٩ 

١٠ توجیھ سلوك الطفل غیر فعال في حالة وجود مشكلة بین طفلین  

١١ الضرب غیر المبرح والتأدیب أسلوب مناسب للتربیة  

أو  الجنسي من خارج نطاق األسرة مثل األقارب یذاءعادة یصدر اإل  

 في الحي مثالً 

١٢
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١٣ ھاطفالأل ھاإیذاءمن زوجھا یبرر  یذاءاألم لإلض تعرّ   

١٤ یذاءیكون لدى الطفل وعي وإدراك بأنھ ضحیة لإل عادة ال  

وتكسب  یذاءتستخدم المعلمة أسلوب الضغط على الطفل لتكشف عن اإل  

 الوقت لحمایتھ

١٥

وتحویلھ ستماع لھ في اال مساعدة الطفل فقطینحصر دور المعلمة في   

 مدیرة الروضةإلى 

١٦

١٧ یذاءطفل یساعد في الكشف عن اإلالتواصل الفعال بین المعلمة وال  

١٨ تقتصر على المعلمة فقط یذاءمھارات الكشف والحمایة من اإل  

 یذاءاإلإلى  یؤدي یذاءطفل لمعرفة مسببات اإلتوجیھ األسئلة المباشرة لل  

 النفسي

١٩

لدى الطفل من خالل  یذاءتستطیع المعلمة كشف ومالحظة عالمات اإل  

 ومي في الروضةالبرنامج الی أنشطة

٢٠

٢١ یذاءتعرضھ لإلعنف الطفل دلیل كاٍف على   

 من یفضل استخدام التخویف واإلحراج لتعدیل سلوك الطفل بدالً   

 أسلوب العنف والضرب

٢٢

٢٣ ھن صفات الطفل الشخصیة سبباً في إیذائیحتمل أن تكو  

ة حتمیإلى  التأخیر المستمر للطفل عن الروضةأو  یشیر الغیاب  

 اإلھمالأو  یذاءتعرضھ لإل

٢٤

تفاقم إلى  ضعف تواصل المعلمة مع الطفل داخل الصف یؤدي  

 مشكالتال

٢٥

٢٦ الطفل إیذاءامل مع حاالت مھارات خاصة للتعنحتاج إلى   



  
	

					٢٥	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

٢٧ یذاءلدى جمیع المعلمات القدرة على مساعدة الطفل المتعرض لإل  

الجھة المعنیة إلى  إحالتھیحتاج سوى  ال یذاءالطفل المتعرض لإل  

 بمساعدتھ فعالً 

٢٨

٢٩ یعبر الطفل عن مشاعره في حال شعوره باألمان والصدق بالمعاملة  

٣٠ بسھولة یذاءیمكن التعرف على حالة الطفل ومدى تعرضھ لإل  

   ً ٣١ یذاءكیف یمكن أن أتدخل لمساعدة طفل تعرض لإل أعرف تماما

 ٣٢ یذاءن أن تحال إلیھا حاالت اإلأعرف جمیع الجھات التي یمك  

٣٣ الضرورة التبلیغ عن الحاالت مع الحفاظ على الخصوصیةمن   

 یذاءحمي الطفل من أنواع اإلصة أن أأستطیع بأسلوبي كمعلمة متخص  

 المحتملة

٣٤

ھ من منة للطفل یساعد في حمایتالتربویة في بیئة صفیة آ نشطةتقدیم األ  

 یذاءاإل

٣٥

ه بذاتھ وتعبیره عن مشاعره عوامل قویة اعتزازصیة الطفل وقوة شخ  

 یذاءلحمایتھ من اإل

٣٦

 عبارة عن مھارات مكتسبة یتدرب یذاءنواع اإلمن أ الحمایة الشخصیة  

 علیھا الطفل خالل البرنامج الیومي

٣٧

توعیة الروضة لألسرة یساعد في تفادي كثیر من المشكالت التي   

 یتعرض لھا الطفل

٣٨
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  الوحدات التدریبیة

 للطفل في مرحلة لبرنامج السالمة الشخصیة 

  طفالریاض األ
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  الیوم األول 

  

  

  

  یذاءوحدة المفاھیم العامة لإل
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  الیوم األول 

  

  

  

  وخصائص طفل الروضة  احتیاجاتالجلسة األولى: 

 

  

   النمائیة لطفل الروضة حتیاجاتـ اال١

  الجلسة األولى

 

 ـ خصائص نمو طفل الروضة٢

 في السعودیة یذاءـ نظام حمایة الطفل من اإل٣
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  الجلسة األولى:

  سنوات ٦و ٣بین  ما طفالالنمائیة لأل حتیاجات: االأوالً  

  

  رقم النشاط:  ١/١/١

  اسم النشاط:  حتاج ألنمو بأمانأ

  مدة النشاط:  دقیقة ٢٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  الطفل الالزمة لنموه بأمان. احتیاجات دیـ تحد١

  .النمائیة حتیاجاتر النتائج المترتبة من عدم إشباع االتذكّ ـ ٢

 الطفل. احتیاجاتشباع وعدم إ یذاءج العالقة بین اإلاستنتـ ا٣

  ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ عمل جماعي  ـ الرسم ـ  نقاش.

  المواد الالزمة:  Flip Chart الورقیةبورة ، أوراق السةقالم ملونباوربوینت،  أ

  

  أسئلة للمناقشة والتوضیح بالرسم:

 األساسیة لطفل الروضة؟ حتیاجاتالمجموعة األولى: ما اال  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  الطفل األساسیة؟ احتیاجاتشباع إالمجموعة الثانیة: ما النتائج المترتبة من عدم  
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

 للطفل؟ حتیاجاتشباع االإوعدم  یذاءلثالثة: ما العالقة بین اإلالمجموعة ا  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  ١/١/١یة المادة العلم

  الصغار طفالالنمائیة لأل حتیاجاتاال

 حتیاجاتاالومن  تھ ودوافع سلوكھ وحاجاتھ النفسیة،فھم نفسی ،من فنون التعامل مع الطفل

  األساسیة للطفل:

 ھا الطفل للبقاء مثل الحاجة للطعامإلی الفسیولوجیة: وھي التي یحتاجأو  ـ الحاجات المادیة١

  المأوى.و

 طعام والغذاء الصحي والماء. الإلى  یحتاج الطفل  

 التنفس واإلخراج والنوم. إلى  یحتاج الطفل  

 العالج والوقایة من األمراض ومن الحوادث.إلى  یحتاج الطفل  

  

خاطر والمخاوف.. وقد ھا الطفل للشعور بالحمایة من المإلی ـ حاجات األمن: وھي التي یحتاج٢

  س.سلوكیات كثیرة بدافع حمایة النفیلجأ الطفل إلى 

 الطمأنینة.إلى  یحتاج الطفل  

 النظام. إلى  یحتاج الطفل  

 االستقرار. إلى  یحتاج الطفل  

 االستقاللیة. إلى  یحتاج الطفل  

 التخفیف من األلم.إلى  یحتاج الطفل  

  

.. ویكون معھم اآلخرینب تصالي یدفعھ لالجتماعسان االیة: طبع اإلنجتماعـ الحاجات اال٣

أو  والشعور بأنھ عضو داخل فئة نتماءاالإلى  حتاج الطفلعالقات محبة وتعاون. وكذلك ی

  یة في حیاة الطفل.اجتماعة نفسیة مجموعة تعتبر ضرور

 الحب.إلى  یحتاج الطفل  

 اآلخرین تقبلإلى  یحتاج الطفل.  
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 ي.جتماعالتقدیر االإلى  یحتاج الطفل  

 تقبل السلطة والنظام.إلى  یحتاج الطفل  

 اللعب.إلى  یحتاج الطفل  

  

ذا قیمة وفائدة، وشعوره  أن یشعر أنھ یؤدي عمالً تقدیر الذات: یحتاج الطفل إلى اجات حـ ال٤

  فھو بحاجة للشعور باالستقالل والنمو.لى تحمل المسؤولیة وإنجاز المھام، أنھ قادر عب

 النجاح.إلى  یحتاج الطفل  

 تأكید الذات.إلى  یحتاج الطفل  

 الحریة واالستقالل.إلى  یحتاج الطفل  

 تحمل المسؤولیة.إلى  طفلیحتاج ال  

  

أن یحقق طموحھ وسعادتھ من خالل إنجازاتھ تحقیق الذات: وھي حاجة الطفل إلى  ـ الحاجات٥

  واستغالل طاقتھ وقدراتھ.

 تحقیق الطموح.إلى  یحتاج الطفل  

 الشعور بسعادة اإلنجاز.إلى  یحتاج الطفل  

  

ة في تشكیل السالمة یجابیالتربیة اإل أھمیةإلى  وعلیھ أشار الكثیر من المنظرین في مجال التربیة

األمن تلي في األھمیة إلى  أن إشباع الحاجةإلى Maslow حیث أشار ماسلو  ،النفسیة للطفل

ماسلو  وتمثل ھذه الحاجة عندبعد إشباع الحاجات الفسیولوجیة (الطعام، الشراب،.... الخ)، 

تحقیق إلى  شبع حاجة األمن فإنھ یسعىالحاجة األساسیة للنمو النفسي السلیم لدى الطفل وعندما ی

  نجاز والحب وتقدیر وتحقیق الذات.الحاجات األخرى من إ

  ومن أھمھا: ،حاجات يلألمن النفسأن إلى  وقد أشار ماسلو

 حاجة الطفل للحمایة من الخطر والتھدید والمعاناة  وھي الطمأنینة:إلى  الحاجة

  االقتصادیة.

 ضوابط وقواعد للسلوك والعالقات وكذلك وضع ى إل وھي الحاجة النظام:إلى  الحاجة

 القانون.إلى  األشیاء في ترتیب ونظام ونظافة وكذلك الحاجة
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 وھادئة والحمایة من المشكالت األسریة. وھي توفیر بیئة آمنة االستقرار:إلى  الحاجة  

 عطاء الطفل فرصة التخاذ القرارات وتحمل المسؤولیة أي إ االستقاللیة:إلى  الحاجة

  شعور بالثقة.وال

 الجسمي والنفسي والھروب من المواقف الخطرة وتجنب  التخفیف من األلمإلى  الحاجة

  .اآلخرینلجنسي وتجنب الذل والسخریة من الجسمي وا عتداءاال

  

واإلھمال وھي من الضغوط  یذاءفإن الطفل یتعرض لإل األمنإلى  الحاجةوفي حال عدم إشباع 

اللعب أو  ھ من األمن واالستقرار والحب والتقبلاحتیاجات النفسیة على الطفل، فعدم إشباع

أو  الشعور بعدم األمان والشعور بالوحدةإلى  وممارسة الھوایات المختلفة، ونقص الرعایة تؤدي

. نفعالواال اآلخرینلى تبادل المشاعر والتعامل مع الشعور العدائي والتمرد، وعدم القدرة ع

أغلب الدراسات العلمیة الحدیثة تؤكد و ،ال یستطیع أن یحقق ذاتھوبالتالي یشعر الطفل بالتھدید و

توفیرھا بطرق غیر سلیمة وغیر مقبولة في أن عدم تلبیة ھذه الحاجات في حیاة الطفل تدفعھ إلى 

  كثیر من األحیان وینتج عنھ أحد األمرین:

في  ضعف شخصیتھإلى  ـ الشعور باإلحباط والھروب واالنطواء على الذات مما یؤدي١

  المستقبل.

  بطریقة ھجومیة مؤذیة. حتیاجاتـ ممارسة سلوك العنف والعدوانیة على المحیط وتلبیة ھذه اال٢
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  دور المعلمة في إشباع الحاجات األساسیة لطفل الروضة:

الحاجات األساسیة التي یحتاج إلیھا الطفل في ھذه المرحلة، فإن دور معلمة إلى  بعد اإلشارة

ً للتعامل مع ھذه الفئة، ویمكنھا إشباع جداً  مھم فالطریاض األ ً وتربویا ، ألنھا مؤھلة علمیا

  ... من خالل قیامھا باألدوار الموضحة بالجدول التالي:طفالھذه الحاجات لأل

 في إشباع الحاجات األساسیة للطفل طفالدور معلمة ریاض األ

  

 روضة.التعاون في داخل ال التفاعلیة المقدمة للطفل وتعلیمھ نشطةالتنویع في األ  

 ل من المواقف االتخفیف حد دى الطف ي ألعجتماعة الخوف ل ق إشراكھ ف ة عن طری اب ی
  جماعیة.

  اللعب والمشاركة والتعاون الجماعي.أثناء  تھانفعاالتدریب الطفل في ضبط  

 على النطق الصحیح.لمحصول اللغوي وتنمیة قدرة الطفل زیادة ا  

 اللعب. أنشطةطفل واالستفادة من تنمیة المھارات الحركیة لل  

 قرانھ.طفل الصحیحة، والثناء علیھ أمام ألسلوكیات ال یجابيالتعزیز اإل  

  ع.الطفل قدر المستطا احتیاجاتالعمل على رعایة النمو في كل أشكالھ، وتلبیة  

 كافة ةیجتماعیة واالنفعالأبعادھا العقلیة والجسمیة واالبنمو الشخصیة ب ھتماماال.  

 وخبرات. أنشطةیناسبھم من  وتقدیم ما طفاللفروق الفردیة بین األمراعاة ا  

 بمالحظة سلوك الطفل للوقوف على السلوك غیر السوي. ھتماماال  

 .حسن التواصل مع األسرة لمتابعة سلوك الطفل حتى خارج أسوار الروضة  

 .تدریب الطفل على االنضباط الذاتي في سلوكھ الیومي  

 قدیر أھمیة الوقت والقدرة على تنظیمھ.تدریب الطفل على احترام وت  

 .إتاحة الفرصة للطفل للتعبیر عن رأیھ، واحترام ھذا الرأي ومناقشتھ فیھ  

  ة أسالیباالبتعاد التام عن اب سواء البدنی ل الضرب المعأو  العق ة.. مث و أ السخریةونوی
  زدراء والسب والتحقیر والنظرة الدونیة.اال

 في األ اخ الص یم المن ات، وتإدارة وتنظ وق والواجب ة الحق ق ثقاف ة وف ن للروض دریب م
 الطفل على أن كل حق یقابلھ واجب، وأن الفوضى مخالفة للحریة
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 ً   سنوات ٦و ٣بین  الروضة ما أطفال: خصائص نمو ثانیا

  

  رقم النشاط:  ١/١/٢

  اسم النشاط:  سلوك ونمو

  مدة النشاط:  دقیقة  ١٥

  لى:في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة ع

 ربط بین خصائص نمو طفل الروضة وسلوكھ.ـ ال١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ  فردي ـ عصف ذھني ـ نقاش جماعي

  وراق العمل (مرفقة)شاشة لعرض الفیدیو، أ

مقطع الفیدیو 

Tshttps://www.youtube.com/watch?v=tP51p

6Rts  

  المواد الالزمة:

  

 علیھم. یذاءالخصائص العامة للنمو لطفل مرحلة الروضة وعالقتھا باإل  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  



  
	

					٣٦	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

  (خصائص النمو وعالقتھا بالسلوك) ١/١/٢مرفق النشاط 

  

ي  عزیزتي المتدربة برجاء كتابة خصائص النمو التي یتمیز بھا طفل الروضة أمام كل سلوك ف

  الجدول التالي:

  

 سلوك الطفل خاصیة النمو

أحمد یرفس ویخبط األرض بقدمیھ رافضاً دخول الروضة  
 إذا لم یأخذ كفایتھ من النوم.

ري  تطال  وادث الج رت ح ارج وكث ب بالخ رة اللع فت
 والبكاء.

 یصرخون. طفالصرخت المعلمة لرؤیة حشرة وبقیة األ 

ع األ  ب م الیلع م  طف یھم ث دي عل ي ویعت ا یبك رعان م وس
 یضحك وینسى الموضوع.

ً یستخدم أ   .اآلخرینبذیئة في التحدث مع  لفاظا

 یتنقل بسرعة بین األركان ویجري في الملعب. 

 من لصقھ. مي الخرز بدالً یر 

 نادیة تتذوق العجین في الركن الفني. 

در أ  م تص ً ری واتا رة ص د لفت اط امت ة ألن النش ي الحلق  ف
 طویلة.

 .اً سعد یقول للمعلمة أنا اصطدت أسد 

 ضرب عادل محمد ألنھ أخذ اللعبة من یده. 

 ألصحابھ. اً دور استمر باللعب بالدراجة ولم یعطِ  

 بالطعام. يءوفمھ ملمحمد یتحدث  
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  سنوات ٦و ٣بین  خصائص نمو طفل ما ١/١/٢المادة العلمیة 

ما قبل المدرسة بخصائص نمائیة مشتركة قد تتسبب لھم في كثیر من المشكالت مع  أطفالیتمیز 

  ومن أبرز ما یتمیز بھ طفل ھذه المرحلة: ،طفالالكبار، وقد ینتج عنھا إنزال العقاب باأل

یتحرك الطفل كثیراً وال یجلس في مكان واحد لفترة طویلة.  وعدم االستقرار:كثرة الحركة  ـ١

لذا یفضل النشاطات التي تحرك العضالت الكبیرة كالركض والقفز وتسلق األرجوحة وركوب 

  الدراجة.

  ثبات الذات.ورفض السلطة من الكبار لمحاولة إ یتمیز الطفل بالعناد الشدید العنـاد: ـ٢

  یسأل الطفل عن كل ما یدور حولھ ویكرر األسئلة في كثیر من األوقات. كثرة األسئلة:ـ ٣

  یكون اللعب وسیلة الكتساب المھارات وتجمیع الخبرات وتنمیة الذكاء.حب اللعب والمرح: ـ ٤

  أللعاب التمثیلیة وتألیف القصص.لدیھ خیال واسع ویمیل إلى االتفكیر الخیالي: ـ ٥

  ي الطفل رغبة شدیدة بالتعلم واكتشاف قدراتھ الذاتیة.یبدالمیل الكتساب المھارات: ـ ٦

  .اآلخریناد معجمھ اللغوي ویقلد مفردات ـ التطور اللغوي السریع: یزد٧

  فك وتركیب األلعاب وجمیع األشیاء من حولھ.یمیل الطفل إلى  المیل للفك والتركیب:ـ ٨

غیر و دة لألمور المھمةھذه المرحلة وینفعل بدرجة واحفي یثور طفل ت: نفعاالحدة االـ ٩

  سرعة البكاء.والغضب، وت: الخوف، نفعاالالمھمة، وأھم مظاھر ھذه اال

  یة لدى طفل الروضة:نفعالالخصائص اال

  تیة:في ھذه المرحلة بالصفات اآل طفالت األانفعاالتتمیز 

 .قصیرة المدى تظھر بسرعة وتختفي بسرعة  

 یضحكو ،یبكيو ،أن الطفل یغضب ، وترى فیھا المعلمةطویلة المدى خالل یوم واحد، 

  یغار.و ،یخافو

 زالت في عینیھ. متبدلة المظھر، فقد نراه یضحك والدموع ما  

  ،ألمر  ءویرمي األدوات ویفعل نفس الشي ،یصرخ ویبكي ألمر تافھحادة في شدتھا

  .المھمةفطفل ھذه المرحلة ال یستطیع التفریق بین األمور التافھة ومھم، 
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 ً   ة الطفل بالمملكة العربیة السعودیة: نظام حمایثالثا

  

  

  رقم النشاط:  ١/١/٣

  اسم النشاط:  نظام وحمایة

  مدة النشاط:  دقیقة  ٢٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

ة في المملك یذاءیتضمنھ نظام حمایة الطفل من اإل ما ـ مناقشة١

 العربیة السعودیة.

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: اعي.ـ  عمل جماعي ـ نقاش جم

  المواد الالزمة:  .Flip Chart)(قالم ملونة، أوراق السبورة الورقیة أ

  

  

 سؤال المجموعة: بالمملكة، برجاء اإلجابة عن یذاءطالع على نظام حمایة الطفل من اإلبعد اال

 ؟ طفاللحقوق التي نحرص على تأمینھا لألا المجموعة األولى: ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ؟یة حقوق الطفل في مجتمعنالذي یعیق تلبا المجموعة الثانیة: ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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 طفالءات التي اتخذتھا الحكومة السعودیة لتأمین حقوق األالجراا المجموعة الثالثة: ما 

  في المجتمع؟

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 بالمملكة؟ یذاءیوفر النظام حق الطفل في الحمایة من اإل المجموعة الرابعة: كیف  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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   یذاءحقوق الطفل ونظام حمایة الطفل من اإل ١/١/٣المادة العلمیة 

  

  حقوق الطفل الدولیة اتفاقیة: أوالً 

حقوق الطفل (علي،  اتفاقیةأقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة م، ١٩٨٩نوفمبر  ٢٠في 

وق، والحق ثالثة أجزاء: األول یحدد المبادئتقع فى مادة،  ٥٤من  تفاقیة. وتتكون اال)٢٠٠٦

  ث یحدد إجراءات التصدیق والنفاذ.والثاني حول آلیات المتابعة، والثال

  أھمھا:عدة، نقاط حقوق الطفل بشكل عام ب اتفاقیةتتمیز و

 یةجتماعھي أول وثیقة تجمع الحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق االقتصادیة واال تفاقیةاال 

  معاً، وتعطي لھا نفس الوزن واألھمیة.

 ف الحقوق، فدرجة استیعاب الطفل في مبدأ التكامل واالتساق بین مختل یةتفاقتتبنى اال

الشخصیة تتحسن النظافة و فمستوى الرعایة الصحیةالمدرسة تتأثر بصحتھ والعكس، 

ً  بالمستوى التعلیمي؛ أي أنھ ال یوجد تسلسل ھرمي   ألھمیتھا. للحقوق طبقا

  ّعلى المستوى المحلي  طفالاألفاه الشراكة بین جمیع من یعنیھم رلروح  تفاقیةج االترو

، مسئولیة الدولة بالدرجة األولى تفاقیةفعلى الرغم من أن تطبیق اال والقومي والدولي؛

 للمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع الدولي. محدداً  دوراً  لكنھا تعطي

 دور إلى  وأعادت االعتبار، طفالجاءت برؤیة محددة ومتطورة لتنشئة األ تفاقیةأن اال

 ،رفاھیة جمیع أفرادھاو سرة "باعتبارھا الوحدة األساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمواأل

ً كامالً ومتناسقاً، ینبغي أن  .. وأن الطفل.طفالخاصة األ كي تترعرع شخصیتھ ترعرعا

وقد جعلت ھدف التنشئة ھو  "،جو من السعادة والمحبة والتفاھمینشأ في بیئة عائلیة في 

وشجعت  ،مكاناتھا"أقصى إإلى  طفل ومواھبھ وقدراتھ العقلیة والبدنیةتنمیة شخصیة ال"

 اد القیم التالیة كأساس للتنشئة:الدول األطراف على اعتم

 .احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة -

  .الطفل وھویتھ الثقافیة ولغتھ وقیمھ الخاصة والقیم الوطنیة تنمیة احترام ذوي -

مجتمع حر بروح من التفاھم والسلم  یة فيالمسئولإعداد الطفل لحیاة تستشعر  -

 .والتسامح والمساواة بین الجنسین والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات

  .تنمیة احترام البیئة الطبیعیة -
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  حقوق الطفل: اتفاقیةمبادئ 

 م المبدأ رقم المادة

 ١ مبدأ عدم التمییز )٢المادة (

 ٢ لمبدأ المصلحة الفضلى للطف )٣المادة (

 ٣ مبدأ الحق في الحمایة والرعایة والنماء )٦المادة (

 ٤ طفالمبدأ المشاركة لأل )١٢المادة (

  

  ):٢ـ عدم التمییز: مادة (

جمع إلى  ، ھذا یعني الحاجةتفاقیةنفس الحقوق الواردة في االلھم  -طفالكل األ- طفالاأل

لخ ولیس فقط بیانات عامة ا نوع واإلقلیم والظروف األسریة...معلومات مصنفة بالسن وال

وإنما على كل ما یؤثر  ،أسرتھ بشكل مباشرو فقط على الطفل مجملة.  وعدم التمییز ال یسري

 ً   .علیھ كتوزیع الموارد والخدمات جغرافیا

  )٣ـ مصالح الطفل الفضلى: مادة (

أن ولھم نفس قیمة الراشدین ومساوون لھم،  طفالعلى تصور أساسي أن األ تفاقیةبنیت اال

وأن  ،في حد ذاتھا (لذا كان التأكید على حق اللعب على سبیل المثال)مھمة مرحلة الطفولة 

خاصة صغار السن ھم فئة  طفاللكن األست مجرد تدریب على الحیاة كراشد، سنوات الطفولة لی

دعم خاص كي تستمتع بحقوقھا بشكل كامل، فكیف یمكن أن نضمن إلى  مستضعفة تحتاج

نفس الوقت الحمایة الضروریة؟ تلك ما یسمیھا توماس ھامربرج "دراما  وفيحقوقھم  طفاللأل

ومبدأ مصالح الطفل الفضلى یراعى  من في مبدأ مصالح الطفل الفضلى،كاالتفاقیة"، والحل ی

  .طفالعند وضع السیاسات العامة للدولة التي تؤثر على األ

  )١٢ـ المشاركة بالرأي في كل األمور التي تمسھم: مادة (

االستماع فل الفضلى، فإنھ یصبح من المنطقي ومن الضروري، جل إعمال مبدأ مصالح الطمن أ

  والتعامل معھا بشكل جاد (وفقاً لسنھ ونضجھ).ووجھات نظرھم،  طفالآلراء األ
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  ) ٦أقصى حد ممكن: مادة (إلى  ـ كفالة بقاء الطفل ونموه

ً قید الحیاة وإتاحة كل الفرص لنم فضمان بقاء الطفل على عقلیاً یشكل األساس المادي و وه بدنیا

  للتمتع بالحقوق.

  تصنیف حقوق الطفل:

  :ھدافتكامل األأو  یمكن تصنیف الحقوق في خمس فئات، تشترك كل منھا في وحدة الھدف

  صیة مثل الحق فى االسم، والجنسیة.الحقوق المدنیة/ الشخ .1

من األمراض، والعالج،  الحقوق المعنیة باالستبقاء على الحیاة والصحة مثل الوقایة .2

  لتغذیة الصحیة، واإلصحاح البیئي.وا

 نشطةیة، التعلیم، الثقافة واإلعالم، األجتماعتنمیة قدرات الطفل وتشمل التنشئة اال .3

  الریاضیة والفنیة والترفیھیة.

  ، واالستغالل. یذاءالحقوق المعنیة بحمایة الطفل من األضرار، واإل .4

ا حق التعبیر عن آرائھ، واالستماع إلیھ في اإلجراءات الحقوق المعنیة بالمشاركة ومنھ .5

 ).٢٠٠٦ التي تتعلق بھ (علي،

 

 یمكن الحصول على االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على الرابط التالي:

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 

 لالطالع على دور (الیونیسیف) في حمایة الطفل من اإلیذاء على الرابط التالي: 

http://www.unicef.org/arabic/protection/24267.html 

  

ة، وم ي الحمای ة ف ل الدولی ة ن حقوق الطف ة العربی ي للمملك ام المحل ى النظ ة عل تتعرف المعلم

  .یذاءالسعودیة لحمایة الطفل من شتى أنواع اإل

  

 ً   : نظام حمایة الطفل بالمملكة العربیة السعودیةثانیا

  بالمملكة العربیة السعودیة إلى: یذاءیھدف نظام الحمایة من اإل
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ي تكون المملكة التأكید على ما قررتھ الشریعة اإلسالمیة، واألنظمة واالتفاقیات الدولیة الت - 1

 واإلھمال. یذاءتحفظ حقوق الطفل وتحمیھ من كل أشكال اإلطرفاً فیھا و

واإلھمال ومظاھرھما التي قد یتعرض لھا في البیئة  یذاءحمایة الطفل من كل أشكال اإل - 2

أو  دور الرعایة والتربیةأو  األماكن العامةأو  الحيأو  المدرسةأو  المحیطة بھ (المنزل

ما في حكمھا)، سواء وقع ذلك من أو  المؤسسات الحكومیة واألھلیةأو  األسرة البدیلة

من أو  لھ بھ عالقة بأي شكل كان،أو  مسؤولیةأو  سلطةأو  خص لھ والیة على الطفلش

 غیره.

 واإلھمال، بتوفیر الرعایة الالزمة لھ. یذاءض لإلضمان حقوق الطفل الذي تعرّ  - 3

  واإلھمال. یذاءاصة ما یرتبط بحمایتھ من اإلنشر الوعي بحقوق الطفل وتعریفھ بھا، وبخ - 4

  

  :إھماالً أو  إیذاءیعد یأتي أي مما إلى  تعرض الطفل

  إبقاؤه دون سند عائلي. - 1

  عدم المحافظة علیھا.أو  حجبھا،أو  عدم استخراج وثائقھ الثبوتیة، - 2

  عدم استكمال تطعیماتھ الصحیة الواجبة. - 3

  التسبب في انقطاعھ عن التعلیم. - 4

  وجوده في بیئة قد یتعرض فیھا للخطر. - 5

  سوء معاملتھ. - 6

  ستغالل الجنسي.تعریضھ لالأو  التحرش بھ جنسیاً، - 7

  في التسول.أو  في اإلجرام،أو  استغاللھ مادیاً، - 8

  تحقیره.إلى  تؤديأو  استخدام الكلمات المسیئة التي تحط من كرامتھ - 9

 غیر مناسبة لسنھ.أو  إجرامیة،أو  تعریضھ لمشاھد مخلة باألدب، - 10

 اقتصادي.أو  ي،اجتماعأو  التمییز ضده ألي سبب عرقي، - 11

 ل في تربیتھ ورعایتھ.التقصیر البّین المتواص - 12

 السماح لھ بقیادة المركبة دون السن النظامیة. - 13

  النفسیة.أو  صحتھ الجسدیةأو  كل ما یھدد سالمتھ - 14

  

  ) ٣بنظام حمایة الطفل بالمملكة تجدونھ في (ملحق  ةالمزید من المعلومات الخاص
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  الیوم األول

  

  

  

  طفالعلى األ یذاءالجلسة الثانیة: مفاھیم اإل

 

  

  

وفق نظام حمایة الطفل  یذاءھیم اإلـ مفا١

 بالمملكة العربیة السعودیة

  

  الجلسة الثانیة

 
 طفالاأل إیذاءإلى  ـ العوامل المؤدیة٢
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  الجلسة الثانیة:

  وفق نظام حمایة الطفل في المملكة یذاء: مفاھیم ومظاھر اإلأوالً 

  

  رقم النشاط:  ١/٢/١

  اسم النشاط:  وحمایة مفاھیم

  لنشاط:مدة ا  دقیقة  ٢٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  لكة.المختلفة وفق نظام الحمایة في المم یذاءر مفاھیم اإلـ تذكّ ١

ةـ ةـ النفسیةـ الجنسیالجسدی( یذاءد مظاھر وعالمات اإلاتعدـ ٢

 ) على الطفل.اإلھمال

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ نقاش جماعي.عمل فردي ـ  

  قالم.أ ،Flip Chart  السبورة الورقیة مقطع فیدیو،

رابط الفیدیو 

https://www.youtube.com/watch?v=OyTqs1

ShO2k  

  المواد الالزمة:

  

  مجموعة األسئلة التالیة: مشاھدتك لمقطع الفیدیو أجیبي عن بعد

 ھ؟اھدتِ الذي ش یذاءو نوع اإلھ ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 في مجتمعنا؟ یذاءسبب تواجد اإل  
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  ؟یذاءما تعریفنا لإل ..خرمن مجتمع إلى آ یذاءمفھوم اإلیختلف  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ) الجسدیة، النفسیة، السلوكیة) التي یمكن أن تستدل بھا المعلمة وتعینھا ما المؤشرات

  التي تعرض لھ الطفل؟ یذاءعلى تقدیر نوع اإل

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ؟طفالعلى األ یذاءن یتركھا اإلباعتقادك ما النتائج التي یمكن أ  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  ١/٢/١المادة العلمیة 

  في المملكة العربیة السعودیة: یذاءونتائج بحثیة عن اإل ـ دراسات١

من ھم في سن  طفالالذي یقع على األبمختلف أشكالھ  یذاءأثبتت الدراسات المحلیة وجود اإل

  مبكرة في المملكة العربیة السعودیة.

في  طفالعلى األ عتداء) بعنوان ظاھرة اال٢٠٠٤ ،الزھراني(ـ دراسة بحثیة قدمت من قبل ١

في المجتمع، حیث  طفالساءة معاملة األإوكان الھدف من الدراسة ھو فھم  جتمع السعودي،الم

نواع النفسي والعاطفي أكثر األ یذاء، وأن اإلیذاءقد تعرض لإل طفال٪) من األ٥٠أثبت أن (

الدخل المحدود  وذو طفال٪)، ویتعرض األ٥٤الجسدي ( عتداءوتلیھا اال، ٪)٦٠انتشاراً بنسبة (

  الجسدي. یذاءة كبیر أكثر لإلبحجم أسر

) تتحدث عن العنف األسري في المملكة العربیة السعودیة،  ٢٠٠٥ـ دراسة بحثیة للیوسف (٢

أن  استنتجحیث  الھدف من الدراسة فھم العنف األسري السائد في المجتمع السعودي،وكان 

ً ھمال ھو األكثر شواإل تدخل مبكر،إلى  صبح ظاھرة تحتاجأ" العنف األسري: نواع من أ یوعا

من حاالت الضحایا ینفون  أن كثیراً إلى  البدني. وخلصت الدراسة یذاءسوء المعاملة ویلیھ اإل

 ً ، أطفال٪) من ضحایا العنف ھم ٧٧من المعنف، حیث أثبتت الدراسة أن ( التعرض للعنف خوفا

  ن".المسیئوتواجد یلمنزل بعد العالج حیث إلى اولألسف یرجعون 

في المملكة العربیة  طفالاأل إیذاء) على أن أكثر أنواع ٢٠٠٥ل سعود (آـ أثبتت دراسة ٣

 طفال٪)، ویلیھا حاالت األ٩١٫٥(إلى  البدني، بنسبة تصل یذاءالسعودیة ھي حاالت اإل

  الجنسي. یذاءالنفسي ویلیھا اإل یذاء٪)، ثم حاالت اإل٨٧٫٣المتعرضین لإلھمال بنسبة (

 یذاءانتشاراً ھي اإل طفالاأل إیذاءأن أكثر أنماط إلى  )،٢٠٠٧ـ  بینما أشارت دراسة المسحر (٤

٪)، ٢٥الجسدي بنسبة ( یذاءویلیھا اإل ،٪)٥٨العاطفي بنسبة ( یذاءما یطلق علیھا اإلأو  النفسي

  ٪).١٦ثم اإلھمال بنسبة (

) أن العقوبة الجسدیة أكثر انتشارا في المجتمع السعودي، حیث ٢٠٠٨ثبتت دراسة العنزي (أـ ٥

ھم، ومنھا الضرب بالید، شد أطفالالجسدي على  یذاءنھم استخدموا اإلأباء ٪) من اآل٨٦ر أن (ذك

اآلباء  وقد یظنذن، الضرب على الوجھ، شد الشعر، الضرب "بالشبشب"، بالملعقة الخشبیة، األ

ً  یذاءنواع اإلنھا من أأ من وجھة نظرھم. وھناك من یستخدم قطع  الخفیفة، وقد ال یعتبر عقابا

ً ا ، وكذلك األسالك الكھربائیة، وھو ما یترك عالمة حمراء لحدید في الضرب، والخشب أیضا
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كان عمرھم  ھم عندماأبناءنھم عاقبوا أ٪) من اآلباء ٧١على جسد الطفل لعدة أیام. وقد اعترف (

  سنوات. ٥قل من أ

ني عن ) وبھا أثبت مجلس الخدمات الصحیة في تقریره للسجل الوط٢٠١٢. دراسة المنیف (٦

 ٢٦٣الطفل المسجلة في القطاع الصحي بالمملكة العربیة السعودیة، حیث رصد  إیذاءحاالت 

 یذاء٪)، بینما كان اإل٦٠وشكل الوالدان الغالبیة العظمى للمعنفین (طفل،  ٢٠٢لـ إیذاءحالة 

 )،٪٢٧الجنسي والنفسي ( یذاءمقارنة باإل)، ٪٧٣الجسدي واإلھمال ھما األكثر انتشاراً (

  وزعت الحاالت بین الجنسین تقریباً.وت

  في المملكة العربیة السعودیة: یذاءوفق نظام الحمایة من اإل یذاءـ تعریف اإل٢

أو  الجنسیة،أو  النفسیةأو  المعاملة الجسدیة إیذاءأو  "ھو كل شكل من أشكال االستغالل، :یذاءاإل

أو  سلطةأو  ھ من والیة علیھل خر، متجاوزاً بذلك حدود ماالتھدید بھ، یرتكبھ شخص تجاه آ

تبعیة أو  وصایةأو  كفالةأو  عالقة إعالةأو  بسبب ما یربطھما من عالقة أسریةأو  مسؤولیة

في اتھ التزامأو  تقصیر في الوفاء بواجباتھأو  المعاملة امتناع شخص إیذاءویدخل في  معیشیة،

ً ممن یترتأو  خر من أفراد أسرتھتوفیر الحاجات األساسیة لشخص آ نظاماً أو  ب علیھ شرعا

  ).٢٠١٤یة، جتماعتوفیر تلك الحاجات لھم" (وزارة الشؤون اال

في المملكة العربیة السعودیة (وزارة  یذاءوفق نظام الحمایة من اإل یذاءتعریفات ألنواع اإل

  :طفال) التي یمكن أن یتعرض لھا األ٢٠١٤یة، جتماعالشؤون اال

 Physical Abuseالجسدي:   یذاء. تعریف اإل١

أو  یصدر من شخص عند تعاملھ مع شخص آخر لھ علیھ والیة ،إھمالأو  تقصیرأو  كل فعل

تبعیة معیشیة، یترتب أو  وصایةأو  كفالةأو  عالقة إعالةأو  عالقة أسریةأو  مسؤولیةأو  سلطة

  على بدن المعتدى علیھ ینتج عنھ ضرر جسدي. اعتداءعلیھ 

 Emotional Abuse: النفسي)العاطفي ( یذاء. تعریف اإل٢

التكرار المطرد، أو  السلوك السیئ الذي یأخذ صفة االستمرارأو  كل شكل من أشكال التعامل

عالقة أو  مسؤولیةأو  سلطةأو  یقوم بھ الشخص عند تعاملھ مع شخص آخر لھ علیھ والیة

أو  متھتبعیة معیشیة، وذلك بھدف المساس بكراأو  وصایةأو  كفالةأو  عالقة إعالةأو  أسریة

 النظام.أو  بحقوقھ المعنویة التي كفلھا الشرع
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 Sexual Abuseالجنسي:  یذاء. تعریف اإل٣

استغالل جنسي غیر مشروع من قبل من لھ علیھ أو  قولأو  تعرض الشخص ألي فعل

تبعیة أو  وصایةأو  كفالةأو  عالقة إعالةأو  عالقة أسریةأو  مسؤولیةأو  سلطةأو  والیة

  معیشیة.

  

 Neglect :یف اإلھمالعر. ت٤

عدم أو  إھمال رقابتھأو  من یتولى رعایة الطفل بتوفیر حاجاتھ األساسیةأو  عدم قیام الوالدین

ً أو  ،تمكینھ من حقوقھ المنصوص علیھا شرعاً  أو  ، ومنھا عدم المحافظة على حیاة الطفل،نظاما

  سالمتھ العقلیة والنفسیة والبدنیة.

  :یذاءمفھوم اإلتعریف منظمة الصحة العالمیة ل

المعاملة السیئة أو  الجسدي جمیعھا یذاءأشكال اإل ،معاملتھ إیذاءأو  للطفل یذاءتتضمن اإل"

االستغالل بما في ذلك التجاري، مما أو  المعاملة بإھمالأو  الجنسي واإلھمال، یذاءالعاطفیة واإل

أو  اق عالقة مسؤولیةكامن لصحة الطفل وبقائھ ونمائھ وكرامتھ في سیأو  أذى فعليإلى  یؤدي

  غیر ذلك".أو  سلطةأو  ثقة

  بمنظور الصحة العالمیة: یذاءأنواع اإل

أثناء  كامن على طفل،أو  التي ینتج عنھ أذى جسدي فعلي یذاءاإل ھو: الجسدي یذاءأوالً: اإل

شخص موضع أو  غیابھ، ومن المتوقع أن یكون تحت سیطرة والده/ والدتھأو  حدوص التفاعل

  مكررة.أو  سلطة، وقد تكون حادثة بعینھاأو  ثقة أو مسؤولیة

قصور راعي الطفل في توفیر بیئة نمائیة تشجیعیة سلیمة، یتوافر  ھو :العاطفي یذاءثانیاً: اإل

ُ عاطفیاً، لضمان نمو مستقر لھ، ضمن ارتباطفیھا وجود راع أساس (رمز) یرتبط بھ الطفل  ا

یة والعاطفیة التي تتفق جتماعبتطویر قدراتھ اال سلطة، ویسمح للطفلأو  ثقةأو  عالقة مسؤولیة

أذى في تطویر إلى  مع قدراتھ الشخصیة ومحیط البیئة التي یعیش فیھا، ویؤدي ھذا القصور

العاطفي  یذاءي، وتتضمن اإلجتماعالطفل الصحي والجسدي والعقلي والعاطفي واألخالقي واال

عتھ وتحمیلھ مسؤولیات ینوء بھا، وتخویفھ لسم یذاءتقیید حریة الطفل والتقلیل من قیمتھ واإل
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أي شكل من أشكال التعامل السیئ الذي یقوم على الكره أو  وممارسة التمییز علیھ وتھزیئھ،

  والرفض.

توریط الطفل في نشاطات جنسیة ال یستوعبھا كلیاً، ویكون غیر مھیأ  ھو :الجنسي یذاءثالثاً: اإل

ً لھا وغیر قادر على التعبیر عن  رفضھا، وتكون مخالفة للقوانین ومرفوضة أو  قبولھانمائیا

ً و أو  من البالغ على الطفل الجنسي عن طریق نشاطات جنسیة یذاءیاً، وتحدث اإلاجتماعثقافیا

ً من طفل آ   بیده السلطة.أو  یكون مسؤوالً عنھ وموضعاً لثقتھو تطوراً،أو  خر أكبر منھ سنا

 ً النمائیة في مجاالت: الصحة،  حتیاجاتتوفیر االھو إخفاق راعي الطفل في  :: اإلھمالرابعا

منة، في سیاق قدرتھ ة، والمسكن، والظروف الحیاتیة اآلوالتعلیم، والتطور العاطفي، والتغذی

تطوره الجسدي أو  حدوث أذى للطفل في صحتھإلى  احتماالً أو  على ذلك، مما یؤدي فعالً 

اإلخفاق بالرقابة المناسبة وحمایة الطفل  ي، ویشمل ذلكجتماعوالعقلي والعاطفي واألخالقي واال

  من األذى كلما كان ذلك ممكناً.
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  الروضة: أطفاللدى  یذاءمظاھر اإل ـ٣

  

  

 سنوات) ٦إلى  ٣( طفاللدى األ یذاءأمثلة على مظاھر اإل

  

 النفسي یذاءاإل

  

 الجسدي یذاءاإل

  

مختلفة ومظاھر  صوراً  یذاءیأخذ اإل

یاسھا ومعرفتھا متنوعة من الصعب ق

  في أغلب األحیان، ومن مظاھرھا:

 .العدوانیة المفرطة  

  اضطرابات سلوكیة یعاني منھا الطفل

  النفس). إیذاءالعزلة، (

  یة وصعوبة اجتماعاضطرابات

  .اآلخرینالتفاعل مع 

 .التبول الال إرادي  

  النظرة الدونیة لذاتھ وعدم تحمل

  المسؤولیة.

  قلق الطفل غیر المبرر ویظھر في

  الصعوبة النوم والتأتأة في الكالم.

  ردود نفسیة مضطربة للطفل كالخوف

  االكتئاب.و والھواجس

 

  

تختلف األعراض حسب قوة ومكان 

  :اآلثارالجسدي ومن  یذاءحدوث اإل

 ثار ضرب وكدمات في مناطق آ

  مختلفة من الجسم.

 مبرر لھا سجائر، الحروق غیر ال

دوات كھربائیة، حروق نتیجة الربط أ

  ل.بالحب

 .الكسور في العظام  

  الجروح في مناطق مختلفة من

  الجسم.

 شد أو  فقدان شعر الرأس إما لحالقتھ

  الشعر بصفة مستمرة. 
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 )سنوات ٦إلى  ٣( طفاللدى األ یذاءأمثلة على مظاھر اإل

  

 اإلھمال

  

 الجنسي یذاءاإل

  

اإلھمال من أكثر المشكالت التي یعاني 

رسة، منھا الطفل في سن ما قبل المد

  في: طفالوتظھر مظاھر اإلھمال لدى األ

 ر وضعف االستجابة والتفاعل مع الفتو

  .اآلخرین

 الفضول وحب االستطالع.إلى  االفتقار  

  التصرفات العصبیة كضرب الرأس وشد

  صبع. اإلالشعر ومصّ 

 طلب المساعدة من إلى  عدم اللجوء

  الكبار.

  الدخول المتكرر للمستشفى لتدھور

  الصحة.

 ت سلوكیة مثل اإلفراط في ظھور مشكال

  السرقة.والكذب، والحركة، 

  القسوة في التعامل مع األقران داخل

  الروضة.

 .التغیب المتكرر عن المدرسة 

  

الجنسي لغیاب  یذاءمن الصعب تحدید اإل

 الطفل في البوح،أو  تحفظ األسرةو األدلة

الجنسي التي قد  عتداءومن مظاھر اال

  نالحظھا:

 الجلوس.أو  يالمشأثناء  الصعوبة  

 ،تمزیقھا.أو  تلوث مالبس الطفل بالدماء  

 حكة في المناطق التناسلیة للطفل.أو  لمأ  

 نزیف في المناطق التناسلیة أو  تورم

  للطفل.

 التبول أو  كثرة الدخول لدورة المیاه

  مصحوب بألم.ال

  مثل العصبیة المفرطة، اضطرابات نفسیة

 وخوف الطفل من النوم بمفرده،

  كتئاب.االحزن وواللیلیة، الكوابیس الو

  تغیر ملحوظ في السلوك المدرسي

  والمستوى التعلیمي. 
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  على الطفل: یذاءالمحتملة من اإلالعواقب ـ ٤

ً  طفالالرغم من أن النتائج التي قد تصیب األعلى  لطبیعة العنف جراء العنف قد تختلف وفقا

ي كثیر من القصیر والطویل تكون فالمدیین في التي تترتب علیھ  اآلثارودرجة حدتھ، إال أن 

  األحیان خطیرة ومدمرة.

أو  من قبل األخصائیین طفاللأل وأوضحت الدراسات أنھ من الصعب تشخیص الحاالت المعنفة

لھذه المؤشرات بین المھتمین حتى اآلن إلى صورة موحدة  نھ لم یتم التوصلالمسؤولین؛ حیث إ

 في سن مبكرة، طفالعلى األ یذاءدل على حدوث اإلت ین من ذوي العالقة كعالمة ثابتةوالمھنی

التي تتم اإلھمال على طفل ما قبل المدرسة و یذاءالناجمة عن اإل اآلثارعلى تحدید  تفقواا ولكنھم

  :ما یأتي اآلثارغیر مقصود على الطفل، ومن ھذه أو  بشكل مقصود

  .و وتأخرهج. سوء النم    . الدائمةأو  ب. اإلعاقات المؤقتة    .أ. وفاة الطفل

  .یة وعداءاجتماعو. عزلة       . ھـ. السلوكیات الجنسیة  اضطرابات نفسیة.  د.
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 ً   طفالاأل إیذاءإلى  : العوامل المؤدیةثانیا

  

  رقم النشاط:  ١/٢/٢

  اسم النشاط:  دراسة واكتشاف

  مدة النشاط:  دقیقة  ٢٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  الطفل. یذاءوامل المسببة لإلل العیتحلـ ١

 مظاھره على الطفل.و یذاءربط العالقة بین اإلـ ٢

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ  دراسة حالة ـ تحلیل ومناقشة.

  المواد الالزمة:  .Flip Chart)(السبورة الورقیة  ،أوراق عمل، أقالم

  

  

  ألسئلة التالیة:ا باإلجابة عنادرسیھا وحللیھا ، بعد قراءة الحالة المرفقة

 على الحالة؟ نماذا تالحظی  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  ذى الطفل؟آمن المسيء؟ ولماذا  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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 على الطفل؟ یذاءسباب اإلأ ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ؟ طفالألوالمجتمع في تحقیق األمان لالروضة، ودور األسرة،  ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 كمعلمة ما الخطوات والحلول المقترحة لمساعدة الطفل وحمایتھ؟  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  ١/٢/٢رفق النشاط م

  الحالة األولى

  

 نشطةاالنطواء والخوف من المشاركة باأل طفالحد األعلى أ طفالالحظت معلمة ریاض األ

معھ یتعامل ن والده وتحدثت المعلمة مع األم، واتضح أالجماعیة مع رفاقھ، وتعلقھ الزائد بھا، 

ً إیاه بالمدلل،  ً بالقرب یضربھ دوماً ویحرمھ من الجلوس وبقسوة، واصفا أن من والدتھ، مدعیا

واألم التحدث مع الغرباء، أو  لیالً الخروج الطفل من یخاف والقسوة ھي التي تصنع الرجال، 

حتى  نوطلبت من المعلمة عزل الطفل عن البنات وعدم اللعب معھبرأي زوجھا، مقتنعة تماماً 

  یتعلم الرجولة.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  الحالة الثانیة

  

فبعضھم  ،أمامھا طفالفي حوض الرمل، بینما تراقب األ طفالتجلس المعلمة مع مجموعة من األ

 طفل ینفعل ویبكي الیھم، ویأتي إا في أرجوحةموھناك طفالن كل واحد منھ ،على سلم التسلق

ً كثیر الحینثر او یضرب وركة، لرمل علیھما ویتلفظ بألفاظ نابیة، ھذا الطفل معروف بأنھ دوما

بعزلھ تھ بشدة وعاقبتھ نھرتھ المعلمة وھزّ ، فھو مشاغبویكسر األشیاء داخل الصف،  اآلخرین

ي یكف عن سلوكھ المؤذي لكبالخارج،  اآلخرونعن أصدقائھ داخل الصف، بینما یلعب 

  المستمر.

  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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  الحالة الثالثة

  

بالروضة في الصف التمھیدي، یأتي مع السائق  -مؤخراً - طان عمره خمس سنوات، التحق سل

 ً أنھ شارد الحلقة الصباحیة، مالبسھ متسخة ورائحتھ كریھة، الحظت المعلمة إلى  متأخراً دوما

الوجبة أثناء  ماأ اب اإللكترونیة في اللقاء األخیر،لعیتحدث كثیراً عن األو ،الحلقةأثناء  الذھن

لیھ المعلمة بعض الحظت عفي بعض األحیان یطلب من أصدقائھ المشاركة في طعامھم، فھو 

الخدوش على جسده، لم تجد المعلمة تفسیراً لھا من الطفل، مع العلم بأن المعلمة لم تلتِق بوالدتھ 

  بعملھا.ألنھا مشغولة جداً 

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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..........................................................................................................  
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  الحالة الرابعة

  

في وحدة و تحب الرسم وتبدع في التلوین،ھدى طفلة عمرھا أربع سنوات، في صف الروضة، 

العائلة، وأثناء الرسم الحر رسمت لوحة عن أفراد أسرتھا، والحظت المعلمة أنھا رسمت األب 

ً تالحظ على الطفلة آ ار ضرب ثولدیھ یدان كبیرتان ولم ترسم األم، وذكرت المعلمة أنھا دوما

العام التوجیھ أثناء  وكذلك خدوش غیر مبررة، وعند سؤالھا تجدھا سریعة الخوف والبكاء،و

  لبعض السلوكیات داخل الصف.
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  )سنوات ٦إلى  ٣(الطفل  یذاءإل العوامل المؤدیة ١/٢/٢المادة العلمیة 

جمیع من  یذاءاإلساعد في تحلیل ، تطفالعلى األ یذاءاإلمعرفة وفھم العوامل المسببة لحدوث إن 

  منھا:جوانبھ، فھناك عوامل رئیسیة، 

  . العوامل المرتبطة بالطفل (الضحیة).١

  المعتدى علیھ. ـ العوامل المرتبطة بأسرة الطفل٢

  ـ العوامل المرتبطة بالمعتدي (المؤذي).٣

  ـ العوامل المرتبطة بالمجتمع (البیئة المحیطة).٤

  أوالً: العوامل المرتبطة بالطفل

ویعتبر ، طفاللسن الطفل دور كبیر في استخدام العنف من قبل البالغین ضد األ :. سن الطفل١

اإلیذاء، ثار ة بین صغر سن الطفل وبین آالقأن ھناك ع، حیث أثبتت الدراسات خطرٍ  عاملَ 

وكلما زاد عمر الطفل زادت یذاء الجسدي، كلما كان أكثر عرضة لإلفكلما صغر عمر الطفل، 

  النفسي.  یذاءاحتمالیة تعرضھ لإل

یقتصر على جنس  طفالھ لألالموجّ  یذاءأن اإلإلى  توصلت بعض الدراسات . جنس الطفل:٢

، ئج االستبیان الوطني للعنف األسري في الوالیات المتحدة األمریكیةمعین، وھذا ما أوضحتھ نتا

سرة یكون في األ طفالالبدني الذي یقع على األ یذاءوالسیما اإل، المختلفة یذاءغلب أشكال اإلأن أ

كثر عدوانیة ألن یكونوا أ أن األوالد یمیلون؛ أحدھما نیضحایاه من الذكور، وذلك لسببین رئیسی

ھو االعتقاد السائد بتشكیل الي االنخراط أكثر في سوء السلوك، والسبب الثاني بالتو ،من الفتیات

  عند الحاجة.  ألن یكون أكثر صرامة للدفاع عن نفسھفھو بحاجة  ،شخصیة قویة للولد

 یذاءإن خصائص نمو الطفل وصفاتھ لھا دور كبیر في حدوث اإل :. الصفات الخاصة بالطفل٣

 ً لتكوینیة یجعلھ أكثر عرضة لخصائص نموه الجسمیة والنفسیة وا علیھ، فتصرف الطفل تبعا

لعنف على وا یذاءفمثالً سلوك الطفل الخاطئ ھو أحد العوامل الرئیسیة لممارسة اإلللعنف؛ 

أو  ن للعقاب عوضاً عن التثقیفالطفل من قبل الوالدین، مما یزید من غضب الوالدین فیلجآ

  توجیھ سلوك الطفل.
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  المرتبطة باألسرة ثانیاً: العوامل

أو  األسر المتصدعةالذي یعیشون في  طفالقد یتعرض األ یة لألسرة:جتماع. الظروف اال١

فھناك عالقة  وإھمالھ، الطفل إیذاءإلى  التي بدورھا تؤديیة جتماعالعزلة االإلى  األسر الممتدة

وح في مشكالت بوض ، حیث یظھریذاءألنواع اإل طفالض األقویة بین المشكالت الزوجیة وتعرّ 

من  احدھمأأو  ود مودة وترابط بین أفراد األسرة، واستیاء الوالدینفعدم وج الطفل السلوكیة،

  ھ نحو الطفل.وجود السلوك المؤذي الموجّ إلى  یؤدي طفالتربیة األ

في األسرة وبین حدوث  طفالبین زیادة عدد األ ارتباطھناك   :. حجم األسرة وترتیب الطفل٢

معاملة الطفل في تلك  إیذاء ، زادطفالفیھا، بحیث كلما زاد عدد األ طفالھ لألالموج یذاءاإل

خوتھ في األسرة لھ دور في حدوث اإلھمال، األسرة، والحظ الباحثون أن ترتیب الطفل بین إ

ینشأ على فأما األوسط  ،فینشأ مدلالً  ،اھتمامالطفل األول یحظى بعنایة من أبویھ ورعایة و فمثالً 

 الوحید یعامل على أنھأو  ة والمثابرة واالعتماد على النفس في حین أن األصغرحب المنافس

  ل مسؤولیة.ال یطلب منھ تحمّ الضعیف، 

على  واإلھمال لیس قاصراً  یذاءأن اإلأثبتت الدراسات   . المستوى التعلیمي للوالدین:٣

 على حد سواء. لتعلیممنخفضة اأو  مستویات تعلیمیة محددة، فقد یحدث في األسر المتعلمة

لدى  الخبرة السابقةإلى  في تلك الظاھرة، باإلضافة اً بارز اً ویشكل عامل عمر اآلباء دور

  .الوالدین عن العقاب في مرحلة طفولتھما

المتمثلة في قلة الدخل قد تؤدي الظروف االقتصادیة،  ي:جتماع. المستوى االقتصادي واال٤

ما للضغوط الحیاتیة التي تنعكس على تصرفاتھما مع لھإرھاق الوالدین وتحمّ إلى ، وعدم كفایتھ

ء الكامل بسبب عدم توفیر الغذاالطفل األساسیة،  احتیاجاتعدم القدرة على إشباع أبنائھما؛ مثل 

  .طفالاأل إیذاءإلى  وقد یتطور ذلك األمروالرعایة الالزمة للطفل، 

  (المؤذي) المعتديإلى  ثالثاً: عوامل تعود

  فسیة والعقلیة والشخصیة.. االضطرابات الن١

  . تعاطي وإدمان الكحول والمخدرات.٢

 في طفولتھ. یذاءض المعتدي لإل. تعرّ ٣
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  البیئة المحیطة)اً: العوامل المرتبطة بالمجتمع (رابع

، طفالمعاملة األ إیذاءفي  اً یة والطبقات العنصریة دورجتماعن أن للعصبیات االأثبت الباحثو

الحروب والنزاعات المسلحة التي تعرضھا أثناء  العنف الیومیةر كذلك تقبل المجتمع لمظاھ

من في المجتمع، والثقافات المتنوعة  شاشات التلفزیون مثالً، وكذلك ارتفاع معدالت الجریمة

 والعنف المباشر یذاءلإل طفالتلك المظاھر في تلقي األعولمة التكنولوجیا المختلفة، تسھم  خالل

  مباشر.غیر الو

  تسجیل حاالت العنف: أسباب عدم

 ،حصاءات بشكل دقیقلعدم وجود دراسات كافیة وإ طفالھ لألالموجّ  یذاءیصعب تحدید حجم اإل

  منھا:  ،أسبابإلى  وتعود تلك الصعوبات

 أو  خوف من العاریة والجتماعالخوف  والتستر لدى كثیر من األسر نتیجة لثقافتھم اال

  تفاقم المشكالت.

 المعتدي بصفة أو  ما قبل المدرسة من اإلبالغ عن والدیھمفي سن  طفالغلب األخوف أ

  عامة.

 على أنھ أمر طبیعي ومتوقع من الكبار نتیجة لتأدیب  طفالقبول العنف من قبل األ

  سلوكھم الخاطئ.

  یة، مستشفیات).جتماعخدمات اال ،(شرطة الثقة في مقدمي الحمایة المختلفةضعف  

 مدرسة یتم التكتم علیھا، ألن الجاني ھو لأغلب حاالت العنف األسري لسن ما قبل ا

  لطفل.راعي ا

 ء النفسي.اذاإلیخصوصاً ، یذاءصعوبة تحدید مظاھر اإل  
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  دقائق) ١٠تقییم الیوم األول (

  

  استمارة تقییم محتوى الوحدة التدریبیة للیوم األول

  

  ورقة التقییم الیومي. المتدربة عن تجیبفي نھایة الیوم التدریبي 

  التدریبیة للیوم: نشطةاأل(أ) محتوى 

ضعیف جداً  متوسط ضعیف مرتفع جداً  مرتفع  م الموضوع

متھا ومالء نشطةمحتوى األ     

 المتدربات احتیاجاتلخبرات و

١

 نشطةفي األ المتبعة سالیباأل     

 التدریبیة

٢

مستوى المشاركة والنقاش في      

 التدریبیة  نشطةاأل

٣

بعد  لك ھدافمدى تحقق األ     

 التدریبیة نشطةتطبیق األ

٤

من خبرات بعد المكتسب مقدار      

 نھایة الوحدة التدریبیة

٥

المحتوى المعرفي، الوجداني،      

 التدریبیة نشطةالعملي لأل

٦

  مالحظات: 
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  الوحدة التدریبیة الحالیة؟ أنشطةو موضوعاتنقاط القوة في (ب) ما 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  الوحدة التدریبیة الحالیة؟ أنشطةو موضوعاتالمعلومة الجدیدة المكتسبة في (ج) ما 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  لم تنل القدر الكافي من التوضیح؟أو  موضوعات التي لم تتطرق إلیھا الوحدة التدریبیةال (د) ما

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  مقترحاتك لتحسین الوحدة التدریبیة المستقبلیة؟ ا) م(ھـ

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 



  
	

					٦٥	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

  الیوم الثاني 

  

  

  

  یذاءیة الطفل من اإلحماو وحدة مھارات الكشف
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  الیوم الثاني 

  

  

  

   یذاءالجلسة األولى: مھارات الكشف عن الحاالت المعرضة لإل

 

  

  

   ـ توفر األمن النفسي للطفل داخل الروضة١

  

  الجلسة األولى

 

 طفالضد األ یذاءـ مھارة المالحظة واكتشاف اإل٢

 ـ مھارة التواصل الفعال٣

 ةـ مھارة طرح األسئل٤

  



  
	

					٦٧	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

  الجلسة األولى:

  : توفیر األمن النفسي للطفل داخل الروضةأوالً 

  

  رقم النشاط:  ٢/١/١

  اسم النشاط:  منةطفل آمن في روضة آ

  مدة النشاط:  دقیقة  ٢٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 ضة.في توفیر األمن داخل الرو طفالد دور معلمة ریاض األیتحدـ ١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: دراسة حالة ـ تحلیل ومناقشة ـ عمل جماعي.  ـ

  المواد الالزمة:  .Flip Chart)(سلة، السبورة الورقیة  ،بطاقات، أقالم

  

  

ة  حددي العوامل الوقایة وتحقیق األمن النفسي لحمای ك ب أطف ئلةالروضة وذل ة عن األس  اإلجاب

   التالیة:

 ؟ما دورك كمعلمة في التعامل مع الحالة  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ؟كیف تحققین األمن النفسي للطفل  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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 منة داخل الروضة؟ما اإلجراءات المتخذة لتوفیر بیئة آ  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  في توفیر األمن النفسي داخل الصف: طفالدور معلمة ریاض األ ٢/١/١المادة العلمیة 

ً في مالحظة طفالأن دور معلمة ریاض األإلى  من المھم اإلشارة اكتشاف و یعد جوھریا

، التواصل الفعال، تقانھا لمھارات (المالحظة، وذلك بعد إالروضة أطفالفة لدى الحاالت المعنّ 

ً ولیس  طفالدور معلمة ریاض األ ویعد تي ستذكر بالتفصیل الحقاً،الطرح األسئلة)  وقائیا

 ً التي بدورھا تتواصل مع الجھات مدیرة الروضة إلى  وینتھي دورھا بتحویل الحالة عالجیا

یة) إن جتماعإدارة التوجیھ واإلرشاد في الشؤون اال(المعنیة حسب النظام المتبع في الوزارة 

  استدعت الحالة.

أشكالھ واإلھمال ب یذاءت وزارة التعلیم البرامج واألنظمة والتعامیم التي تحد من اإلوقد أقرّ 

نمائیة وقائیة وعالجیة مت برامج إ، وقدّ طفالوالتحرش باأل عتداءومنھا مشكلة االكافة، وصوره 

  ).٢للحد من تفاقمھا كما ھي مذكورة في جزء (الملحق 

 ،من خالل تعاملھم مع الظروف المحیطة یذاءضین لإلالمعر طفالي لألنفعالولتحقیق االتزان اال

  على المعلمة مراعاة عاملین:یجب 

  ـ  طبیعة البیئة المحیطة للطفل (الروضة، األسرة) ودورھما في توفیر األمن والحمایة.١

 وذلك ،یةنفعالل المثیرات االـ تنمیة قدرة الطفل على التفاعل السلیم مع البیئة المحیطة وتحمّ ٢

ت غیر المالئمة، نفعاالالسلبیة لال اآلثارل بشكل أفضل لمقاومة وتحمّ  اً عدالطفل لیكون مُ بتدریب 

حتى ال یكون عرضة لإلصابة ت المالئمة كالفرح والتعاطف، نفعاالل االتدریبھ على تحمّ  وأیضاً 

  ت المالئمة.نفعاالا یفقد ھذه االبالجزع واإلحباط حینم

  :لطفلة تحقیق األمن النفسي داخل اـ كیفی١

  یتحقق األمن النفسي للطفل من خالل:

  ة وارتفاع ثقة الطفل في نفسھ وقدراتھ.إیجابیویتمثل في نظرة الطفل لذاتھ نظرة  ـ تقبل الذات:١

ة مع إیجابیوتتمثل في قدرة الطفل على إقامة عالقات  :اآلخرینة مع یجابیـ العالقة اإل٢

  لحب.التي تتسم بالثقة واالحترام والدفء وا اآلخرین

  م ذاتھ.یوتتمثل في اعتماد الطفل على نفسھ وتنظیم سلوكھ وتقیـ االستقاللیة: ٣
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وتتمثل في قدرة الطفل على إدارة بیئتھ واستغالل الفرص  ـ السیطرة على البیئة الذاتیة:٤

  قیامھ بمھارات الحیاة العامة األساسیة.و الجیدة الموجودة

ً أھدافلطفل بأن یضع لنفسھ وتتمثل في مساعدة ا :أھدافـ الحیاة ذات ٥  محددة وواضحة یسعى ا

  ..تحقیقھاإلى 

لطفل ویتمثل في مساعدة ا الخ): اللغوي..المعرفي، الحركي، كافة (جوانب النمو التطور في ـ ٦

  اتھ والسعي نحو تطویرھا.إلدراك ذاتھ وقدراتھ وإمكان

  یة:في توفیر األمن والسالمة للطفل من الناحیة النفسـ دور المعلمة ٢

ة: ارات التربوی ا  أـ استخدام العب ھ الحسن، مم ي تصف عمل ارات الت ل باستخدام العب دح الطف م

 ً راً  عن نفسھ، یجعل الطفل راضیا رك أث ا تت ة ألنھ ً  مع تجنب استخدام العبارات غیر التربوی لبیا  س

یئة، ومن األمثلة على ھذ على نفسیة الطفل، له العبارات وصف الطفل بصفات س ل: مھم  ال ،مث

  .الخأناني..  ینتبھ،

ل: ع الطف وي م ى  أي التحدث ب ـ السلوك الترب دوء، إل ل بھ وسالطف ى  والجل ھإل ولمسھ  ،جانب

ھأو  وعدم الصراخ علیھ ،والنظر في عینیھ ،بحنان ك التعبیر بالوجھ عن عدم الرضا عن ، ألن ذل

  یشعره بأنھ غیر مرغوب فیھ ممن حولھ.س

  

  بیئة الروضة: العاطفي في جرائیة لتوفیر األمنـ األسس اإل٣

  خاصة العقاب البدني.، ـ تحذر المعلمة من عقاب الطفل بشتى أنواعھ١

عن مرغوب فیھ، كبدیل عن السلوك غیر ال إیجابيتدریب الطفل على ممارسة سلوك جدید ـ ٢

  طریق التشجیع والتحفیز.

  تھ والتعبیر عنھا بشكل مقبول.انفعاالـ تدریب الطفل على ضبط ٣

  تھ بشكل مقبول وعدم كبتھا.انفعاالع الطفل على إظھار ـ تشجی٤

  ـ حمایة الطفل من األصوات العالیة والمشاھد المزعجة.٥

  بأعمال تتناسب مع قدراتھ. ـ تكلیف الطفل٦

  ـ توفیر بیئة تربویة مناسبة وغنیة باألدوات الكافیة.٧
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  ـ احترام رأي الطفل وتقبل ما یقولھ.٨

  ـ االبتسام الدائم للطفل.٩

  بإنجازات الطفل وتشجیعھ. ھتمامـ إبداء اال١٠

  مثل التربیت على الكتف.بدون مبالغة،  ـ التواصل الجسدي السلیم مع الطفل١١

فتنادیھ باسمھ س المكان طفالن یحمالن نفس االسم، ن وجد في نفـ مناداة الطفل باسمھ، وإ١٢

  ولقبھ.

  الفصول.أو  الساحاتأو  في الممراتسواء ، طفالمن وسالمة األـ إزالة أي شيء قد یھدد أ١٣

  مشرفة الروضة مع أسرة الطفل.أو  ـ بناء عالقة جیدة من قبل المعلمة١٤
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 ً   طفالضد األ یذاء: مھارة المالحظة واكتشاف اإلثانیا

  

  رقم النشاط:  ٢/١/٢

  اسم النشاط:  مالحظة واكتشاف

  مدة النشاط:  دقیقة  ٣٥

  لمتدربة قادرة على:في نھایة النشاط تكون ا

 طفاللدى األ یذاءق مھارة المالحظة الكتشاف مظاھر اإلیتطبـ ١

 بشكل صحیح.

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ تمثیل أدوار ـ  نقاش جماعي.

  المواد الالزمة:  أوراق، أقالم.

  

  

ً اكتبي مع مجموعتك سیناریو تمثیلی على ء األخیر)، اللقا الیومیة (الحلقة، الوجبة، نشطةألحد األ ا

  .طفاللدى األ یذاءأن یحتوي المشھد التمثیلي على بعض السلوكیات ومظاھر اإل

  ـ أسئلة مناقشة:

 ؟یذاءالمظاھر التي تحدد اإل ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  ّسئلتھ؟فت المعلمة مع سلوك الطفل وأكیف تصر  
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 یذاءتستطیع المعلمة تحدید سبب اإل  ً   ؟دوما

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ؟یذاءض لإلاألخرى لمالحظة الطفل المعرّ  سالیباأل ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 المالحظة السلیمة؟ق فر في المعلمة لتحقیاالشروط التي تتو ما  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  طفالضد األ یذاء: مھارة المالحظة واكتشاف اإل٢/١/٢المادة العلمیة 

واإلجراءات  سالیبنشاط معین بصورة مقنعة وباألأو  أداء مھمة مامفھوم المھارة ھي: 

التمكن من إنجاز مھمة معینة بكیفیة محددة، وبدقة إلى  المالئمة وبطریقة صحیحة، وتھدف

داء تعلم المرء أن یقوم بھ بسھولة وكفاءة ودقة من األ وعمتناھیة وسرعة في التنفیذ، فھي ن

  مع اقتصاد الوقت والجھد.

إلى  وعادة تكتسب المھارات عن طریق التدریب المقصود، والممارسة المنظمة، للوصول

ممارسة نشاط ما، تدعمھ التغذیة أثناء  طریقة أداء مالئمة، فالمھارة نشاط متعلم یتم تطویره

  العادات، فكل مھارة بالتدریب تصبح عادة. ح إحدىصبأن یإلى  الراجعة

تقانھا، بحیث قدیم المعرفة الخاصة بكل مھارة إلتھدف إلیھ ھذه الوحدة التدریبیة بت وھذا ما

 ً شعوریة لدى  واالستمرار في التدریب حتى تصبح عادات ومھارات ال یتم تطبیقھا فعلیا

  المتدربات.

ھي الحصول على الحقائق والخبرات : طفالاألضد  اءیذمھارة المالحظة في مجال اكتشاف اإل

والمعلومات من واقع الموقف، والتصرفات، والحالة الراھنة للطفل، وتقدیر الموقف، ووضع 

خطة لعملیة المساعدة، فھي تفید في تكوین صورة متكاملة عن المشكلة وأبعادھا مثل: مالحظة 

  ل.الجوانب الجسمانیة، والشعوریة، واإلدراكیة للطف

مالحظة المعلمة وسیلة مھمة لتقدیر حجم المشكلة ولكنھا تتطلب التمییز بین جوانب كثیرة  وتعد

  .قد ترتبط بحالة الطفل

  المالحظة: أسالیب

  :من خالل  طفالوھي المالحظة الیومیة الواعیة لألالمالحظة العامة البسیطة

قد تطرأ علیھم، مظاھر أو  بھم والتنبھ ألي تغیرات ھتماملالالبرنامج الیومي 

ووضع استمارة مالحظات في سجل متابعتھم الیومیة، وتدوین المعلومات العامة 

  .ھتمامعن المشكلة عن أي طفل للمتابعة ولتكن موضع اال

  :بعض المواقف والتصرفات من  طفالاألتواجھ معلمة ریاض مالحظة الصدفة

شرات معینة، مثل ن لھا مؤوبالصدفة دون تخطیط وتك یذاءالمعرضین لإل طفالاأل

مؤشرات متتابعة في فترات وقد تكون ال الید، كدمة في الوجھ، كسر بالید، حرق في
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أال تمر تلك المالحظات دون أن تربط بینھا المعلمة لمساعدة الطفل متقاربة، یجب 

  .وتوفیر الحمایة الالزمة

  :بتحدید  طفالوھنا ترتبط مھارة معلمة ریاض األالمالحظة الموضوعیة

لیھا، ومالحظتھا الحالة التي انتبھت إأو  بالموقف عات معینة ومحددة ترتبطموضو

... الخ) للتأكد ف مختلفة خالل البرنامج الیومي (الحلقة، العمل في األركانفي مواق

  ومدى تأثیره علیھ. یذاءمن تعرض الطفل لإل

 :فلمالحظة موضوعیة دقیقة ومستمرة، تبدأ من دخول الط وھي المالحظة المنظمة 

الروضة ومتابعتھ في جمیع حركاتھ وفي جمیع المواقع للتأكد من تعرض الطفل إلى 

  ، ومدى تأثیرھا علیھ، للبدء بتحویلھ للجھات المختصة.یذاءلإل

وذلك للكشف  ،طفالحدى المھارات المھمة لمعلمة ریاض األإإن مھارة المالحظة 

وتكوین صورة مبدئیة  ،فلعلى الط یذاءفھي تفید في تحدید مظاھر اإل ،یذاءعن اإل

  من تحویل الحالة للجھات المختصة.ن عن المشكلة تساعد في التمكّ 

  

  شروط المالحظة السلیمة:

  وھي كالتالي: ،القائم على المالحظة بمجموعة من الشروطأو  ترتبط المالحظة السلیمة للمعلمة

 .سالمة الحواس  

 یھة مع حسن اختیار موقع المالحظة.سرعة البدو الیقظة 

 .سالمة التقدیر 

 المالحظة.أثناء  التوترأو  نفعالالخلو من الظروف المرضیة واال 

 مناسبة.سجیل الدقیق المباشر في أول فرصة الت 

 من النقد وتسجیل المالحظات كما ھي في الواقع.أو  الخلو من التحیزات  

  

  ماذا تالحظ المعلمة:

  

على الطفل من  یذاءاكتشاف اإل طفاللمعلمة ریاض األمھارة المالحظة تسھل 

  خالل البرنامج الیومي في الروضة:تالحظھا عدة مور خالل أ
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  .یذاءھا بمظاھر اإلارتباطـ السلوكیات الصادرة من الطفل، ومدى تكرارھا و

  ـ التعبیرات اللفظیة وغیر اللفظیة للطفل.

  قرانھ.ة بین الطفل ومعلمتھ وبینھ وبین أیجتماعـ العالقات اال

 للطفل والمظھر العام. ـ الحالة الصحیة
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 ً   : مھارة التواصل الفعالثالثا

  

  رقم النشاط:  ٢/١/٣

  اسم النشاط:  تواصل

  مدة النشاط:  دقیقة  ٢٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 .طفالالتواصل الفعال مع األ أسالیبق یتطبـ ١

 ھدف النشاط:

 التدریب:طریقة  ـ فردي ـ  نقاش جماعي.

  المواد الالزمة:  .أقالم ،تمرین النشاط

  

  األسئلة التالیة: استمارة التقویم الذاتي أجیبي عنبعد تعبئتك 

 ؟كیف یكون التواصل الفعال مع الطفل داخل الصف  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

 ؟یذاءكیف یكون التعامل السلیم مع الطفل المعرض لإل  

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  ٢/١/٣مرفق نشاط 

فیما یلي أسئلة تقویمیة تساعدك على أن تتعرفي من خاللھا على النقاط  ..عزیزتي المتدربة

  األساسیة التي یعتمد علیھا التواصل الفعال مع الطفل.

  

ً  نادراً  أبداً  دوما  م البند

ھل تحاولین النزول بمستوى جسدك الرتفاع جسد الطفل    
 عند الرغبة في محادثتھ؟

١ 

أو  عطائھ توجیھاتل تنظرین في عین الطفل عند إھ   
 اإلصغاء إلیھ؟أو  محادثتھ

٢ 

المالمسة، عن طریق ( طفالھل تظھرین عاطفتك تجاه األ   
 الضحك، تبادل الحدیث)؟

٣ 

 واحترام لحدیث كل طفل بمفرده اھتمامھل تصغین ب   
 ؟طفالللمجموعة األو

٤ 

لك وألقرانھم عندما على اإلصغاء  طفالھل تشجعین األ   
 یتحدث أحدكم؟

٥ 

 ألمر ما طفالمن فترات انتظار األھل تحاولین التقلیل    
 ً  ؟خاصة األصغر سنا

٦ 

بالتساوي واالحترام دون تمییز  طفالتعاملین جمیع األھل    
 بین األجناس والطبقات واأللوان؟

٧ 

على االعتماد على النفس في قضاء  طفالھل تشجعین األ   
تھم الشخصیة وفي التفاعل مع المواد في األركان حاجا

 المختلفة بحیث یمارس كل طفل التعلم الذاتي؟

٨ 

 ٩ أسلوب التشجیع والمدیح الفعال؟ طفالھل تستخدمین مع األ   

 ١٠ ؟طفالھل تحاولین االمتناع عن المقارنة والمنافسة بین األ   

فز المادیة ھل تحاولین االبتعاد عن استخدام أسلوب الحوا    ١١ 
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 ؟طفالمع األ

أو  ھل تحاولین االبتعاد عن استخدام أسلوب العقاب الجسدي   
ثال: سحب الحب، التوبیخ، العقاب المبطن) م( النفسي
 ؟التھدید

١٢ 

في حل أو  في وضع قوانین الفصل؟ طفالھل تشركین األ   
 المشكلة؟

١٣ 

 ١٤ ال؟بدالً من استخدام كلمة ھل تحاولین عرض البدیل    

ن الطفل من ھل تحاولین تنظیم البیئة التربویة بشكل یمكّ    
  المحافظة على ھذه القوانین:

  .ـ الحدود الجغرافیة بین األركان

 .ـ البعد عن المداخل والمخارج

١٥ 

ھل تعملین على أال یكون صوتك ھو المسیطر على صوت    
 ؟طفالاأل

١٦ 

بینھم؟ وتخفیف  على التواصل فیما طفالھل تشجعین األ   
 ً  ؟االعتماد علیك عندما یكون ذلك ممكنا

١٧ 

لتعبیر عن مشاعرھم بطریقة على ا طفالھل تساعدین األ   
 خوف، قلق؟ ،غضب، حزن مقبولة..

١٨ 

 مشكالتعلى التعاون إلیجاد حلول لل طفالھل تشجعین األ   
 التي تعترضھم؟

١٩ 

دریبھم علیھا خوة اإلسالمیة وتعلى األ طفالھل تحثین األ   
االبتسامة، التحیة، تقومین بھ من سلوك لیقتدوا بك ( بما

 ؟، المشاركة، الرفق بالحیوان)االستئذان

٢٠ 

 ٢١ ؟یذاءفي وقایة الطفل من اإل لتنظیم البیئة الصفیة دورھل    

    ً یتعارض مع خصائص نموه، مثل  ھل طلبت من الطفل شیئا
 طفالنتظار باقي األاأو  الجلوس لفترة طویلة في الحلقة،

 من الوجبة؟ نتھاءلحین اال

٢٢ 

تصف السلوك خالل  ھل تستخدمین كلمات مجردة ال    ٢٣ 
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 ؟طفالتعاملك مع األ

 ٢٤ ھل تعطین تعلیمات كثیرة ومتالحقة في نفس الوقت؟   

 طفالواستمراریة في التعامل التربوي مع األھناك ثبات ھل    
 حسب ظروف حالتك النفسیة؟

٢٥ 
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  طفالمھارة التواصل الفعال مع األ ٢/١/٣المادة العلمیة 

  

  مھارة التواصل الفعال:

، مثل: اإلشارات واإلیماءات سالیبالتواصل: ھو عملیة التفاعل بین األفراد بشتى الرسائل واأل

 األفكار،بھدف تبادل المعلومات و ،یةنفعالوالتعبیرات اال ،وتعبیرات الوجھ، وحركات الیدین

  التعبیر عن الحاجات والرغبات، التي یتطلب تحقیقھا وجود مرسل للمعلومات، ومستقبل لھا.و

  تسیر في اتجاھین: اتصالالتواصل ھو عملیة 

 فكار والمشاعر التي یعبر عنھا اآلخرونمحاولة فھم األ.  

 .االستجابة والرد بطریقة نافعة ومساعدة  

وفھم الرسالة التي  ومراقبتھم، اآلخرینإلى  صغاءمھارات اإلإلى  والتواصل الجید یحتاج

  وإلى مھارات إیصال األفكار والمشاعر بطریقة مساعدة.یعبرون عنھا، 

وحل المشكالت وتحمل  اآلخرینیحقق نمو قدراتھم في التواصل مع  طفالالتواصل الجید مع األ

 طفالالتطور عند األ سؤولیة وإنجاز واجباتھم المدرسیة.. الخ. وكثیراً ما یتوقف ھذاالم

  یعیشون حاالت الحروب والكوارث. ، وَمنواإلھمالكافة أشكالھ ب یذاءالمعرضین لإل

  التواصل الفعال بین المعلمة والطفل:

 ،الطفلإلى  من توصیل أي رسالة بسھولة طفالتتمكن معلمة ریاض األ بالتواصل المباشر

أو  الجسدي، لوحة اإلعالن، التعبیر الرموز التعبیریة مثلعن طریق أو  ویكون إما بالكالم

الفعال یساعدھا على تطویر فھما للطفل،  تقان المعلمة لمھارة التواصلإو الكلمات المكتوبة،

فالتواصل الفعال یسھل بناء عالقة قویة مع  اآلخرین؛وتوعیتھا بأھمیة بناء ثقة الطفل بذاتھ وب

  تجابة لحاجاتھ واحترام فردیتھ.واالس یجابيوالدعم اإل ھتمامالطفل تتصف بالدفء واال

  على المعلمة أن:مع الطفل،  والتواصل الفعال لمعلمة الروضة تصالولتنمیة مھارة اال

  وبھدوء لحدیث الطفل وأسئلتھ. اھتمامـ تنصت ب١

  وذلك باتباع اآلتي:والتساؤالت لدیھم،  طفالـ تثیر تفكیر األ٢

 سؤال یمكن توجیھھ للطفلإلى  تحویل الجملة.  
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 ن سؤالھ.اح للطفل بمحاولة اإلجابة عالسم  

 یعتمد أكثرھا على تقصي اآلراء والشعور. أسئلة للطفل توجیھ  

 على المناقشة والمحادثة. طفالتوجیھ أسئلة مفتوحة تشجع األ  

 بتعبیرات الوجھ ونبرة الصوت المناسبة دعم التواصل.  

 والصور. رسال رسائل واضحة عن طریق اللوحات الجداریة واإلشارات الناطقةإ  

  

  ؟یذاءض لإلمع الطفل المتعرّ بنجاح كیف تتواصل المعلمة 

 والتفھم،  ھتمامیتطلب الصبر واال، یذاءالتواصل مع الطفل المتعرض لإل

  واالبتعاد عن النقد واللوم والتوجیھ المباشر.

 في كسب ثقتھ  كبیراً  بلغة الجسد وتعبیرات الوجھ، حیث تلعب دوراً  ھتماماال

ھ على االرتیاح وتشجیعھ على االسترسال في الحدیث ومودتھ، ومساعدت

  االبتسام، وإصدار أصوات التشجیع لھ، لیستمر في الحدیث.أو  بإیماءات الرأس

 والتركیز على نبرة الصوت فھي عامل مؤثر في التواصل مع الطفل،  ھتماماال

التي توحي  الحدیثأثناء  ال یحبون األصوات الجھوریة العالیة طفالفاأل

أثناء  ضب وعدم القبول، فیجب على التركیز على رقة الصوت والھدوءبالغ

  الحدیث مع الطفل، لبث االرتیاح، وإشعاره باألمان.

  دون التدقیق ھتماموإعطاؤه االالحدیث مع الطفل، أثناء  البصريالتواصل 

ً إلى  والنزولالمستمر الذي قد یزعجھ،  والجلوس على كرسي ، مستواه جسدیا

  بھ كشخص. ھتمامنحناء بطریقة تعطي االواالمقابل لھ، 

  استخدام لغة بسیطة ومفھومة للطفل، ومحاولة شرح بعض المفاھیم والكلمات

  التي نلحظ عدم فھم الطفل لھا.

 ن لمعلمة والطفل، لذا على المعلمة أبناء الثقة أول خطوة لنجاح التواصل بین ا

 ً وھذا یتطلب  ،لةللخوض في تفاصیل المشك تبني عالقتھا بالطفل تدریجیا

ً اھتمام   .اً وصبر ا
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 ً   مھارة طرح األسئلة: رابعا

  

  رقم النشاط:  ٢/١/٤

  اسم النشاط:  سؤال واكتشاف..!

  مدة النشاط:  دقیقة  ٤٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 .یذاءللتأكد من وقوع اإل طفالح أھمیة طرح األسئلة على األیتوضـ ١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: عات عمل ـ نقاش جماعي ـ دراسة حالة.ـ مجمو

ق نشاطأربع كرات صغیرة ملونة (  أحمر، أصفر، أزرق، أخضر)، مرف

  دراسة حالة.

  

  المواد الالزمة:

  

 والتعامل مع الحاالت  یذاءللتأكد من وقوع اإل طفالأھمیة طرح األسئلة على األ

  بطریقة سلیمة.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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              ٢/١/٤مرفق نشاط 

  دراسة حالة

  

الروضة إلى صباح في الخامسة من عمره، في الصف التمھیدي، حضر ذات  أحمد طفل

 أن أحداً  بدّ  على جسمك؟ ال اآلثارھذه  ما :قالت لھ المعلمةف ،ثار كدماتوالحظت علیھ المعلمة آ

  منزل؟ھل یضربك أحد باللقد الحظت ذلك على وجھك منذ مدة..  ذاك،آ

تصرفاتھ وأصبحت تتبعت المعلمة  ت ولم یرد جواب على سؤال المعلمة،اكتفى أحمد بالسكو

رده، یبتعد عن ي مشكلة ویفضل اللعب بمفتالحظ تعاملھ مع أقرانھ فھو یخاف الخوض في أ

اطالعھ على قصة في ركن المكتبة انتھزت المعلمة الفرصة أثناء اللعب مع المجموعة، و

 موعة أسئلة مباشرة بھدف مساعدتھ،وخالل ذلك طرحت علیھ مج ،انفراد للجلوس معھ على

  ولكن أحمد استمر بالعزوف عن الرد.

لمة بادرت المع لمساعدتھ،المساعدة وأنھا ترید حالً ناقشت المعلمة موضوع أحمد مع المعلمة 

 مي،لیوومنھا طرح األسئلة غیر المباشرة خالل البرنامج ابعض الحلول،  اقتراحالمساعدة ب

 ومتى یحدثمن الشخص المسيء؟ ومعرفة متى حدثت المشكلة؟ إلى أننا نحتاج حت لھا وضأو

 كیف یحدث وماو؟ یذاءحدث اإلوكم مرة یبماذا یشعر الطفل؟ وأین یحدث؟ و؟ یذاءتكرر اإلیأو 

  نوعھ؟ وجمیع التفاصیل الالزمة یمكن الحصول علیھا بأسلوب غیر مباشر ال ینزعج منھ الطفل.

  رأیك بأسلوب المعلمة األولى في الحدیث: اـ م

  نھ؟ مرت عنھا بدالً أنھا عبّ أو  عن مشاعره؟ھل سمحت للطفل بالتعبیر  

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ھل تفسیرھا صحیح للمشكلة؟ ولماذا؟  

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ھدف مناقشتھا للمشكلة مع المعلمة األخرى المساعدة؟ ما  



  
	

					٨٦	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  ؟یذاءـ كیف توجھ األسئلة غیر المباشرة والمفتوحة على الطفل المعرض لإل

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  :ـ اقترحي بعض األسئلة

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  مھارة طرح األسئلة  ٢/١/٤المادة العلمیة 

  

مھارة الرد بسؤال على سؤال الطفل یساعده في إیجاد الجواب ویساعد المعلمة على 

ن خیال الطفل، وھذا وأنھ لیس م یذاءوالتأكد من ثبوت اإل یذاءض اإلمالحظة الطفل المعرّ 

لمة مجموعة من األسئلة سلوب یعزز ثقة الطفل ویشعره باألمان، وعادة تستخدم المعاأل

مثالً: منزل الطفل  ،تقوي قدرة الطفل على التذكر والمراقبة والمقارنة والتمییزالمختلفة 

ھ؟ شعور الطفل في منزلھ؟ كیف تصف شعوره وھو في غرفت ما یشبھ منزلك؟ مریح؟ كیف

  .... الخھ خائف؟نل یخاف مع والدیھ؟ كیف عرفت أھ

  والتذكر للمواقف التي مروا بھا. ر روح الفحص الدقیقوھذه األسئلة تفجّ 

 یذاءحدى الوسائل لمعرفة مدى اإل، فھي إطفالكما تثیر األسئلة حب االستطالع لدى األ

  للطفل.  منةوطریقة مثلى لتوفیر بیئة آ یذاءالمعرضین لإل طفالوتكراره لدى األ

ویشجعھم على  طفالسئلة مع كل نشاط، بشكل یثیر انتباه األاد أیجتعمل المعلمة على إ

وأسئلة المعلمة لیست فقط لجمع المعلومات  ،فیجعل كل واحد منھم یفكر ویتفھم أكثر ،التعبیر

والحقائق ولكنھا تطلق الطفل في مجاالت متنوعة من الخیال والواقع والتعبیر عن مشاعره 

وال  ،نصات بھدوء ألحادیث الطفل وأسئلتھحولھ، وعلى المعلمة اإل اقفھ من العالمومو

وثانیاً  ،تحدید نقاط تفكیرهب یسمح لھا أوالً  اھتمامن اإلنصات بتتسرع في تكملة جملھ، فإ

  شعوره بأھمیة كالمھ.

  

  :یذاءأھمیة مھارة طرح األسئلة في اكتشاف اإل

 تساعد األسئلة على التقرب من الطفل.  

  تساعد األسئلة في التعرف على تفاصیل الموقف وتوضیحھ: (ھل یمكنك التحدث

  عن ھذا الموضوع بتفصیل أكثر؟).

  :تساعد األسئلة في التعرف على المعلومات واألحداث بشيء من الدقة والتحدید 

  خر مرة؟).(متى ضربك والدك آ
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 منذ متى لتقدیر: (أساسیة ترتبط بعملیة ا تساعد األسئلة في التعرف على معلومات

  وأنت تشعر بھذا الشعور؟).

 ھل تعتقد أن ھناك لتفكیر في أبعاد أخرى للمشكلة: (تساعد األسئلة الطفل على ا

 ً   خر یمكنك استخدامھ للتفاھم مع والدك؟). آأسلوبا

 ) :كیف یمكن أن تقل عدد المرات التي یضربك فیھا تستخدم األسئلة بشكل متغیر

  والدك؟).

ً  وإذا كان الطفل بالكالم، على المعلمة استخدام أسئلة محددة تشجعھ على الكالم:  ومتردداً  متحفظا

) ً   ).؟ویفھمك ظروفك من ھو الشخص الذي تراه قریبا

  

  جدول أسئلة تحلیل المشكالت

  

 5W - 2Hأسئلة تحلیل المشكالت  

Who?  ١ من؟

Why?  ٢ لماذا؟

When?  ٣ متى؟

Where?  ٤ أین؟

What?  ٥ ماذا؟

How much?- How many?  ٦ كم؟

How?  ٧ كیف؟
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  أنواع األسئلة المطروحة على الطفل خالل البرنامج الیومي:

  لو":أسئلة تبدأ بـ" -أ

داخل المطبخ ماذا یحصل؟ لو  لو لعب الطفل مع جیرانھ فماذا یلعبون؟ لو لعبت باأللعاب

  تقول والدتك؟سمنزلك فماذا إلى  خذت السلحفاةأ

  على التعبیر الذاتي:سئلة تشجیع أ -ب

حدود لإلجابات وال  وھي أسئلة مفتوحة تتعلق بشعور الطفل ورأیھ الخاص، فلیس ھناك

نت سعید شعورك وأنت تلعب مع رفاقك؟ ولماذا أ: ما توجد إجابات خاطئة لمثل ھذه األسئلة

  ؟ ولماذا؟ ھل تحب أن تساعده؟لذي أحزنك في القصةاباللعب معھم؟ ما 

  :خرآ الطفل بسؤال ؤالاإلجابة عن س -جـ

  ):تجعل جمل الطفل سؤاالً ھ (اإلجابة عن سؤالوھنا تسمح المعلمة للطفل المحاولة ب

  أخي ضرب أختي بالبیت.ـ الطفل یتحدث مع المعلمة.. 

  المعلمة: أخوك ضرب أختك؟ لماذا؟

  حادثة الضرب.عن كمل الطفل حدیثھ وعادة ی

  ـ الطفلة: لماذا یبكي الطفل؟

  تظن أنت؟ المعلمة: ماذا

قد تكشف من خاللھا المعلمة بعض إشارات  عندھا یحاول الطفل أن یفكر ویعطي أجوبة

  ومسببات المشكالت السلوكیة لدیھ. إیذاءلب

  للبحر یا معلمة؟ الطفل: ھل ذھبتِ 

  نت ذھبت؟ المعلمة: ھل أ

  .الطفل: نعم

  المعلمة: مع من؟ 

نك تنصتین وأ ھ رسالة بأنھ مھمیلإلت ك قد أوصاھتمامألنك بوھكذا یستمر الطفل بالحدیث (

  .لحدیثھ وتتابعین كالمھ فیشعر باألمان)
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  :طفالإضاءة مھمة لمعلمة ریاض األ

ـ وجھي أسئلة أكثرھا یعتمد على تقصي اآلراء والشعور: وال تكثري من األسئلة التي تعتمد 

ً أو  على المعلومات ً  األسئلة التي یكون جوابھا معروفا   ؛ مثال: ضمنا

  ذا أعجبتك اللعبة؟لما

  كیف شعرت عندما دخلت أمك المستشفى؟

من أن  على المناقشة والمحادثة: أي األسئلة المفتوحة بدالً  طفالـ وجھي أسئلة تشجع األ

  بال؛ مثالً:أو  إجابتھا بنعم تكون أسئلة

  أخبرني عن رسمك؟

  أخبرني لماذا أعجبتك القصة؟
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  :بأنواعھ یذاءلحاالت المتعرضة لإلدور الروضة في التعامل مع ا

اإلھمال على أحد أو  الجسدي، النفسي، الجنسي)( یذاءفي حال ثبوت ضرر أي نوع من اإل

الكشف، و لتأكد منھا خالل مھارات المالحظةوذلك بعد ا ،باكتشاف المعلمة للضرر طفالاأل

ت النظامیة جراءات والخطواتباع اإلوطرح األسئلة، وعلى إدارة الروضة االتواصل و

ً یذاءالمتعرضین لإل طفالالمتخذة بشأن حمایة األ لما ورد في الالئحة التنفیذیة لنظام  ، وفقا

  بالمملكة، كالتالي:  یذاءالحمایة من اإل

خطر  اشتباهإھمال وأو  إیذاءإحدى منسوبات الروضة حالة أو  ) عندما تكتشف المعلمة١

تخاذ اإلجراءات ال ة الروضة وبشكل سري جداً ، یتم اإلبالغ الفوري إلدارطفالعلى أحد األ

  الالزمة.

أو  ، على إدارة الروضة تبلیغ الشرطةعاجالً  التي تطلب تدخالً االت الخطرة ) في الح٢

وذلك من خالل تعبئة نموذج البالغ  ،یةجتماعركز البالغات في وزارة الشؤون االم

فاكس أو  GDSP@mosa.gov.sa :ومن ثم إرسالھ عبر البرید اإللكتروني ،المعتمد

یتطلب البالغ ومباشرتھ موافقة  ) وال١٩١٩الھاتف المجاني رقم (أو  )٠١١٩٢٧٧٤٢رقم (

  .یذاءنص علیھ نظام الحمایة من اإل من في حكمھ، وفق ماأو  ولي األمر

ة التنسیق مع الوحدة ثار جسدیة واضحة على إدارة الروض) في حال وجود كدمات وآ٣

  الصحیة لتقییم الحالة وتوثیق الضرر.

تباع وتوثیق اإلجراءات، وصحة ل مدیرة الروضة ومن ینوب عنھا مسؤولیة ا) تتحم٤

  البیانات.

خطیرة یتم متابعة الحالة من قبل المعلمة الذي یكون دورھا الغیر  یذاء) في حاالت اإل٥

 ً لحمایتھ وتنمیة مھارات السالمة  فل وتوفیر البیئة اآلمنةالزمة للطفي تقدیم المساعدة ال وقائیا

  الشخصیة لدیھ.

جرائیة  من القیام بالخطوات اإلبدّ  واإلھمال المتسببة من األسرة، ال یذاء) في حاالت اإل٦

حدوث ضرر أكبر للطفل، والحرص على توعیة األسرة إلى  تؤدي بشكل سري حتى ال

  .عتداءلحمایة الطفل ومنع تكرار اال

ً ) من األھمیة حمایة ھویة المُ ٧ التبلیغ لحمایتھ وتفادي أثناء  كان وعدم اإلفصاح عنھا بلغ أیا

 من المبادرة والتبلیغ عن الحاالت. اآلخرینخوف 
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  الیوم الثاني 

  

  

  

والتعامل مع  طفالالجلسة الثانیة: إدارة سلوكیات األ

  داخل الروضة یذاءمشكالت اإل

 

  

  

   طفالوكیة لدى األسباب المشكالت السلأ -١

  

  الجلسة الثانیة

 

ھ السلوك الخاطئ سالیباأل -٢ ة لتوجی  غیر التربوی

 مؤقتة)(

الیباأل -٣ اطئ  س لوك الخ ھ الس ة لتوجی التربوی

 (دائمة)



  
	

					٩٣	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

  الجلسة الثانیة:

   طفال: أسباب المشكالت السلوكیة لدى األأوالً 

  

  رقم النشاط:  ٢/٢/١

  اسم النشاط:  السبب..؟ ما

  مدة النشاط:  ة دقیق ٣٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  .طفالر العوامل المسببة للمشكالت السلوكیة لألتذكّ ـ ١

 .یذاءل أسباب المشكالت السلوكیة الناتجة عن اإلیتحلـ ٢

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: تحلیل.و ـ مجموعات عمل ـ عصف ذھني ـ نقاش

  یدیو.قالم، عرض فأورقة النشاط، 

https://www.youtube.com/watch?v=ym1d4y

iW4-n  

  المواد الالزمة:

  

  

  ـ مناقشة:

 .المجموعة األولى: األسباب المتوقعة للسلوك الخاطئ والناتجة عن خصائص النمو  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  بیئة الصف.الناتجة عن و المجموعة الثانیة: األسباب المتوقعة للسلوك الخاطئ  
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  .المجموعة الثالثة: األسباب المتوقعة الناتجة عن المعلمة  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 مجموعة الرابعة: األسباب المتوقعة الناتجة عن المنزل. ال  

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  ٢/٢/١مرفق نشاط 

، طفالالواقع على األ یذاءأمامك عدد من المشكالت السلوكیة الناتجة عن اإل ..عزیزتي المتدربة

و، بیئة الصف، برجاء تحدید المسببات الناتجة عن (خصائص النم ،بالتعاون مع مجموعتك

  المعلمة، المنزل).

أسباب ناتجة عن 
 المنزل

عن  أسباب ناتجة
 المعلمة

أسباب ناتجة عن 
 بیئة الصف

أسباب ناتجة عن 
 خصائص النمو

المشكلة السلوكیة

ضرب، شد،     
دفع، ركل، عض

الشتم، التحدث     
بطریقة غیر 

 الئقة

ذكر  ،الكذب    
حداث ال یمكن أ

 حدوثھا بالواقع

 عدم االستجابة    
 للتعلیمات

 البكاء    

 كثرة الحركة    

كیز المحدود التر    
 (تشتت االنتباه)

 سلوك جنسي    

إتالف أعمال     
 اآلخرین

تخریب أدوات     
 وأثاث الروضة
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 ً   : توجیھ السلوك الخاطئثانیا

  المؤقتة لتوجیھ لسلوك الطفل الخاطئ سالیبأ) األ  

  

  رقم النشاط:  ٢/٢/٢

  اسم النشاط:  ثواب وعقاب

  مدة النشاط:  دقیقة  ٢٥

  شاط تكون المتدربة قادرة على:في نھایة الن

 وضة.مقدمة لتوجیھ السلوك الخاطئ لدى طفل الر أسالیبب ـ القیام١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ نقاش جماعي ـ عصف ذھني.

  المواد الالزمة:  .Flip Chart)(قالم، السبورة الورقیة  أ ،ورق النشاط

  

  مناقشة: 

  

 سلوكمؤقتة وغیر تربویة لتعدیل ال أسالیب.   

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 أثر العقاب والثواب غیر الفعال.   

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 غیر التربویة بالسلوك الخاطئ للطفل سالیبعالقة األ.  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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   ٢/٢/٢مرفق النشاط 

مالئمة للتعامل مع طفل الروضة؟.. اذكري السبب، ثم  ھل الجمل التالیة ..عزیزتي المعلمة

  ذا احتجت لذلك.أعیدي صیاغتھا إ

  ت في ضرب أصدقائك.استمررضربك یا ماجدة لو أـ س١

......................................................................................................

......................................................................................................  

ً  كِ حذاءأتركك بمفردك في الملعب، إن لم تلبسي ـ س٢   .سریعا

......................................................................................................

......................................................................................................  

  أكثر واحد منكم یتبع القوانین. ،ـ أحمد ممتاز دائماً ٣

......................................................................................................

......................................................................................................  

  المكتبة وسأرى من یكون أھدأكم؟إلى  ـ سنذھب٤

......................................................................................................

......................................................................................................  

  ـ لن تلعب معنا یا ماجد وستعاقب بالجلوس على كرسي التفكیر.٥

......................................................................................................

......................................................................................................  

  انسكب العصیر من ید سارة) قالت المعلمة: سارة ال تعرف كیف تمسك الكأس.(ـ ٦

......................................................................................................

......................................................................................................  

  ـ صرخت المعلمة ورفعت سبابتھا قائلة: محمد نحن نستأذن قبل الخروج من الفصل.٧

......................................................................................................

......................................................................................................  
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  ؟الجدار وسنرى من الفائزإلى  ـ سنتسابق٨

......................................................................................................

......................................................................................................  

وحدك یا خالد لمة فصاحت: ستقوم بتنظیف الجدار ـ خالد مأل الجدار باأللوان، انتبھت المع٩

  أحد. ولن یساعدك

......................................................................................................

......................................................................................................  

خالص أنا ال أحبك، أنِت ال تسمعین ـ ترفض وفاء البقاء في الفصل، تقول المعلمة: ١٠

  الكالم.

......................................................................................................

......................................................................................................  
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  مؤقتة لحل مشكالت الطفل السلوكیة: أسالیب ٢/٢/٢المادة العلمیة 

  

  تعریف توجیھ السلوك:

  سلوك مرغوب فیھ.إلى فیھ  تقوم بھ المعلمة لتعدیل سلوك غیر مرغوبـ ھو عملیة تربویة، ١

 د مقبول من خالل طرح بدائل سلوكیةـ إن التوجیھ ھو مساعدة الطفل على تعلم سلوك جدی٢

بھدف  ؛اسبة لخصائص عمره الفكري، لتحفزه على التفكیر وتقبل األمور بواقعیةمن ،مقبولة

  تحقیق الضبط الداخلي للطفل فیتعلم التحكم بنفسھ.

  :الھدف من توجیھ السلوك

  ً ً  تنمیة الضبط الداخلي لدى الطفل: فعندما یسلك الطفل سلوكا فیھ القتناعھ بھ  مرغوبا

 ً   علیھ. المثابرةإلى  من أعماقھ یؤدي ونابعا

 بنفسھ وأنھ قادر على التحكم  عتزازتعزیز ثقة الطفل بنفسھ وبالعالم من حولھ لیشعر باال

  في تصرفاتھ.

  

  التوجیھ التربوي لسلوك طفل الروضة: 

 أمور مھمةروضة بطریقة صحیحة مبنیة على التوجیھ الفعال لسلوك طفل المن المھم أن یتحقق 

  ومنھا: ،منة للطفللخلق بیئة آ ناسبتساعد المربیة في توفیر الجو الم عدة،

  ـ اإللمام بخصائص نمو طفل الروضة.١

  ـ العالقة بین خصائص النمو وتوجیھ السلوك.٢

  البیئة التربویة، القدوة، العالقة مع األھل).(ـ العوامل المؤثرة في توجیھ السلوك ٣

  التربویة في توجیھ السلوك. سالیبـ المقارنة بین األ٤

  الروضة: أطفاللحل المشكالت السلوكیة لدى التوجیھ  أسالیب

  العقاب ـ الثواب غیر الفعال).(غیر تربوبة (مؤقتة) لتوجیھ السلوك الخاطئ  أسالیبـ ١
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  وقائیة ـ عالجیة ـ ضمان استمرار السلوك).(تربویة (دائمة) لتوجیھ السلوك الخاطئ  أسالیبـ ٢

ض مزعجة التي تقلق معظم المربین وتعرّ من أكثر المسببات ال طفالالمشكالت السلوكیة لدى األ

التي قد ترتبط بخصائص نمو الطفل بطریقة مباشرة لخصائص ، یذاءاإلو العنفإلى  طفالاأل

في  طفالالخاطئة والصحیحة للثواب والعقاب لأل سالیبوھذا الجزء یوضح األ .نمو الطفل.

  مرحلة الروضة.

تبعة عادة بین المعلمات واألسرة لمواجھة م سلبیة أسالیبوھي غیر تربویة (مؤقتة):  أسالیب 

  ومنھا العقاب والثواب.ذات نتائج مؤقتة،  طفالالسلوك السلبي عند األ

  العقاب: أسالیبأ. 

  :ستھزاء، السخریة، وفرض رفع الصوت، اال ،الشتم ،التھدید، التوبیخ(العقاب اللفظي

  السلطة).

  :رب، صفع، قرص، حرق، ركل).(ضالعقاب الجسدي  

 التھدید بالعین). ،د، ھز(شالمقنع:  العقاب  

 :ال أحبك، ال أریدك، زعالنة منك، ورفض التحدث مع الطفل، تجاھل  سحب الحب)

  الطفل).

  :اللعب).ونشاط، والبة، ساسي كالوجمن احتیاج أ(الحرمان  

الطفل ولھا تأثیرھا المؤقت في إلى  یذاءاإلو غیر تربویة تعتمد على التخویف أسالیبوجمیعھا 

  الطفل. السلبیة الدائمة المنعكسة على نفسیة اآلثارویظھر ذلك في ل سلوك الطفل، دیتع

  غیر تربویة)(ذات نتائج مؤقتة  سالیبھذه األد لماذا تع

وعندما یزول حرمان، أو  استھزاءأو  تھدیدأو  ضربـ وذلك ألنھ یعتمد على التخویف من ١

  عنصر التخویف فإن السلوك السلبي یعود للظھور.

كات وألفاظ الكبار تقلید حرفي ھذه المرحلة أنھم یمیلون إلى  طفالن من خصائص نمو األـ أ٢

  یقومون بمحاكاة ھذه الحركات واأللفاظ.من حولھم وس

 ،ـ عندما ال یتوقف السلوك السلبي ستزید المعلمة جرعات العقاب وتبتكر كلمات جدیدة للتوبیخ٣

العقاب  أسالیبطفل وتفقد المعلمة ھیبتھا وھیبة وبالتالي تدمر شخصیة ال ،أشد أسالیبوستتبع 

ً التي تحتمي بھا،  ، وقت وجود المعلمة ویتعلم الطفل الخوف والتوقف عن السلوك السیئ مؤقتا

  ما حدث معھ. اآلخرینومن ثم یطبق على فقط، 
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وذلك بسبب اضطرابھ  ،ـ یتعلم الطفل من سحب الحب الخوف الدائم من فقدان األمان العاطفي٤

  السلوك المقبول منھ. للطفل بتعلموالتھدید الدائم بذلك ال یسمح  ،اطفي وفقد ثقتھ بمن حولھالع

  : فعالةالثواب غیر ال أسالیبب. 

 الفائز، المركز األول، من الذي یسبق منكم. : منطفالإثارة التنافس بین األ  

 مثل أحمد أحسن واحد، محمد رسمھ األجمل.: طفالعقد المقارنة بین األ 

 من یرتب األركان سیأخذ حلوى. م الحوافز المادیة:تقدی  

  :حسنت.ممتاز، رائع، أ جمیل،إطالق األحكام المجردة  

  

  :طفالالثواب غیر الفعال على نفسیات وسلوك األ أسالیبتأثیر 

ً  ـ إن المنافسة والمقارنة تترك شعوراً ١   مثالً الذین لم یرد ذكر أسمائھم.، طفالفي نفسیة األ سیئا

  فل الذي یتعرض ألسلوب المنافسة یھتم فقط باإلنجاز وال یھتم باإلتقان.ـ إن الط٢

لكي یرغم المعلمة على إحضار الحوافز المادیة  یجابيیتوقف الطفل على ممارسة سلوك اإلـ س٣

  غداً.
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 ً   : توجیھ السلوك الخاطئثالثا

  التربویة)(الدائمة لتوجیھ سلوك الطفل الخاطئ  سالیباأل )ب

  

  رقم النشاط:  ٢/٢/٣

  اسم النشاط:  وجھیني وال توبخیني..

  مدة النشاط:  دقیقة  ٣٥

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 ل.للطف المؤقتة والدائمة في توجیھ السلوك سالیبز بین األیتمیـ ال١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ مجموعات عمل ـ نقاش وعصف ذھني ـ دراسة حالة.

  المواد الالزمة:  .Flip Chart)( أقالم، السبورة الورقیة ،لنشاطورق ا

  

  

 تربویة فعالة على المدى الطویل لتعدیل السلوك.  سالیبمقترحات أل  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  
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  :طفالالتوجیھ التربوي لسلوكیات األ ٢/٢/٣رفق نشاط م

  المتوقعة داخل الصف. طفالبرجاء تحلیل المواقف التالیة لسلوكیات األعزیزتي المتدربة.. 

  

  أوالً: المواقف:

  ):١موقف رقم (

تلعب بحریة في أركان الصف. سمعت  طفالخالل فترة النشاط الحر وبینما مجموعات األ

خ وبكاء فاطمة في ركن األلعاب اإلدراكیة، ورأت أحمد یحاول ضربھا المعلمة فجأة صرا

  واالستیالء على لعبة التطابق من بین یدیھا.

ـ تحلیل الموقف: ١

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

وماذا  ؟لذي تقترحینھ على المعلمة لكي تعدل ھذا الموقف؟ بماذا تفكر؟ وماذا تقولاـ ما ٢

  فعل؟ت

 ؟ماذا تفكربأـ 

.................................................................................................  

 ؟ب ـ ماذا تقول

..............................................................................................  

 ؟ج ـ ماذا تفعل

..............................................................................................  

  :)٢موقف رقم (

التحقت الطفلة سعاد بالصف حدیثا فحرصت المعلمة على الجلوس معھا باستمرار لكي 

تساعدھا على التكیف ولخوف الطفلة تجلسھا المعلمة إلى جوارھا في الحلقة وتتبع سعاد 

  أینما ذھبت. المعلمة
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  ـ تحلیل الموقف:١

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

  لذي تقترحینھ على المعلمة لكي تعدل ھذا الموقف؟ اـ ما ٢

 ؟ماذا تفكربأـ 

.................................................................................................  

؟ تقول ب ـ ماذا

..............................................................................................  

 ؟ج ـ ماذا تفعل

..............................................................................................  

  

وخالل  طفالوسة بكثرة خالل تعاملھا مع األمدر جمالً  طفالثانیاً: تستعمل معلمة ریاض األ

  ذكري:، اتوجیھھا لسلوكھم

ة: إیجابی أ ـ جمالً 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

تشجیع فعال: أو  ب ـ جمل مدیح

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

: طفالاألتشتمل على بدیل یحافظ على حقوق كل  ج ـ جمالً 

......................................................................................................
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......................................................................................................

......................................................................................................  

  ة:یجابیتوضح االعتراف بحق الطفل في التعبیر عن مشاعره السلبیة واإل د ـ جمالً 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

  

لھا معھم مھا خالل تعاأطفالثالثاً: لغة الجسد تساعد معلمة الروضة على التواصل مع 

  أوضاع: ةذكري ثالثوتوجیھ سلوكھم الخاطئ.. ا

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

......................................................................................................

......................................................................................................  

  

ً -رابعاً: تجدین  أن تذكري السبب غیر مناسبة لتوجیھ سلوك طفل الروضة، الرجاء  جمالً  -الحقا

  :متھاالرئیسي لعدم مالء

  صبعھا أمام وجھ الطفل: قلت لك دع ھذه اللعبة مكانھا.ـ ترفع المعلمة إ١

.........................السبب:.........................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  ترك مسافة مترین بینك وبین صدیقك.ـ أرجوك یا أحمد ا٢

السبب:..................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  یا سارة. ـ ال تبكي كثیراً ٣

السبب:..................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  من السلحفاة. تكوني مدللة وتخافيـ اجلسي یا مھا معنا في الحلقة وال ٤

.................................................................................................السبب:.

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

٥ ً   ال تلعبوا معھ. ،ه یضرب أصدقاءـ خالد دائما

السبب:..................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

 ً مثل ( طفالعن أحد األ غیر مرغوب فیھ صادراً  خامساً: عندما تواجھ معلمة الروضة سلوكا

  خر دون استئذان وضربھ)لعبة من طفل آ انتزاع

  لتي قد تقوم بھا المعلمة لتعدیل ذلك السلوك؟برأیك ما الخطوات المناسبة ا

 :الخطوة األولى

 ..........................................................................................................

..........................................................................................................  

الخطوة الثانیة: 

 ..........................................................................................................

..........................................................................................................  

الثة: الخطوة الث

 ..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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الخطوة الرابعة: 

.................... ......................................................................................

..........................................................................................................  
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  التربویة)(ھ سلوك الطفل الخاطئ الدائمة لتوجی سالیباأل ٢/٢/٣المادة العلمیة 

ة لفترة یجابیتدوم نتائجھا اإلو، للطفل الخاطئ التربویة الفعالة لتعدیل السلوك سالیبوھي األ

وتضمن استمرار السلوك المقبول كما تظھر في الشكل  ،وذلك ألنھا وقائیة وعالجیة ،طویلة

  التالي:

  

   ئالتربویة الفعالة لتعدیل السلوك الخاط سالیباأل    

لضمان السلوك الجید أسالیب  وقائیة أسالیب عالجیة أسالیب

 التعزیز  

 الثبات والمتابعة 

 

 

 

 

 لغة الجسد  

 الحزم  

 تذكیر بالقوانین  

 تأكید الحق  

 اء (ق المنط إعط

  مسببات)

  اذ ي اتخ اركة ف المش

  القرار

 عطاء البدائلإ  

 اإلیحاء 

 القدوة  

 القوانین  

 اإلیحاء 

  

  الوقائیة: سالیب: األأوالً 

ویطبق القوانین بشكل ثابت  ،وھي رؤیة الطفل لنموذج یقوم بتطبیق السلوك السويلقدوة: ـ ا١

  والتراجع.مستمر وغیر خاضع للتذبذب 

ویتعاون  الطفل حتى یعرف ما ھو متوقع منھ، لسلوكوضع ضوابط واضحة  ـ القوانین:٢

في توفیر بیئة آمنة وتفید  نظمة والقوانین منذ بدایة العام،مع المعلمة في وضع األ طفالاأل
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بسالمة الطفل وسالمة أصدقائھ النفسیة والجسمیة وسالمة ممتلكات الروضة.  ي تعنىفھ ،للطفل

حتى  منھا، ننتظر دورنا نتھاءنستمع للقصة ونسأل بعد اال ة بسیطة، مثالً إیجابیوتصاغ بطریقة 

  في الفصل.یأتي، نجري في الساحة ونمشي 

وتطبق على  ،ة بسیطةإیجابیوتصاغ من جمل ق منطقیة، طعلى أن تكون القوانین سھلة الن

  .طفالالمعلمة واأل ؛متفق علیھا من قبل الجمیع ،الجمیع بمساواة

ھ على مسمع من الطفل المتوقع من ،المطلوب اتباعھالمقبول  یجابيذكر السلوك اإل ـ اإلیحاء:٣

بي مثال: أحمد سیرتب القصص ما وقائیاً قبل وقوع السلوك السلالسلوك السلبي، ویكون اإلیحاء إ

اإلیحاء العالجي یكون أو  ي المكتبة، سیساعد أحمد أصدقاءه في تنظیم المكعبات في الدوالب،ف

مثال: ترى  ،إیجابينموذج إلى  تحویل االنتباه، فتعمد المعلمة إلى السلوك السلبيوقت حدوث 

سلوك إلى  ا أن تشتت انتباھھمولكي ال یقلده الجمیع علیھ ،المعلمة أحمد یمد رجلیھ في الحلقة

  حسنت یا خالد ألنك تلتزم بقوانین الحلقة وتتربع.: أوتقول، إیجابي

  

  العالجیة: سالیبثانیاً: األ

عدم أو  ا بالرضىتنقل شعورھ، طفالھي لغة التعامل الصامت بین المعلمة واألـ لغة الجسد: ١

فلغة العیون  ،طریق حواسھم یتعلمون بحواسھم فیستوعبون عن طفالواألالرضى عما یحدث، 

  تنفرھم.أو  ولغة الجسد تقربھم وتشجعھمیقال،  تشعرھم بما

  ر نبرة الصوت واألسلوب.یوذلك بتغی ،تظھر المعلمة مدى جدیة الموقفـ الحزم: ٢

  ر المعلمة الطفل بالقوانین واألنظمة.في حدوث السلوك السلبي تذكّ ـ التذكیر بالقوانین: ٣

، اعتراف المعلمة بحقوق الطفل المادیة والنفسیة في استخدام الموادوھو  تأكید الحق:ـ ٤

  یة.نفعالردود أفعالھ االو والتعبیر عن شعورهوالتحرك بحریة وأمان في المكان، 

ن نھا أحمد ثم یعطیھا لك، قولي لھ أأعرف أنِك تریدین ھذه القصة، سننتظر حتى ینتھي م :مثال

  یخبرك عندما ینتھي من قراءتھا.

بأنك مریض وتحتاج إلى لم والدتك وتخبرھا حتى تستطیع أن تكّ  م أنك متألم ولكن اھدأ قلیالً أعل

  راحة.

  نفسھم وعلى أصدقائھم.وھو تفسیر نتائج السلوك على أـ المنطق (إعطاء المسببات): ٥
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كذلك أصحابك لن یجدوا ما تلعب بھ، ما  دوات الرمل الیوم فلن تجد غداً مثال: عندما تحطم أ

  ون بھ.یلعب

 طفالوذلك بتعوید األ ،طفالوذلك بالمناقشات المفتوحة بین األـ المشاركة في اتخاذ القرارات: ٦

أن النزاعات یمكن على ویتعرف الطفل  والدفاع عن حقوقھم بطریقة مقبولة،ھم مشكالتعلى حل 

  تسویتھا بدون عنف. 

ف یمكنكما االشتراك في المعلمة كی اتسألھمضارب محمد وخالد على لعبة واحدة، مثال: یت

  .. وتتقبل المعلمة القرار الصائب.ضایقاتاللعب؟ كیف سنحل المشكلة بدون م

  .  لسلوك الطفل السیئإعطاء سلوك مرغوب یكون بدیالً ـ البدائل: ٧

  . مثال: طفل یكتب على الحائط

  ردت.طیع أن تكتب على ھذه الورقة إذا ألھ: تستتقول المعلمة 

ھا السلوك السلبي الثابت للمعلمة في كل مرة یحدث فی لثبات ھو التصرف: اـ الثبات والمتابعة٨

  إھمال للسلوك حتى یتم تعدیلھ.أو  بدون تذبذب ،بنفس الطریقة

ھي االستمرار في مراقبة سلوك الطفل وتسجیل المالحظات وإشعار الطفل فما المتابعة أ

  بالمتابعة وإخباره بالتطور.
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  الیوم الثاني 

  

  

  

  داخل الروضة یذاءتربویة للتعامل مع اإل أسالیبالجلسة الثالثة: 

 

  

  

ل ١ لوكیة داخ كلة الس ل المش ة لح وات تربوی ـ خط

 الصف

  

  

  الجلسة الثالثة

 

 ضمان استمرار السلوك الجید أسالیبـ ٢
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  لجلسة الثالثة:ا

  فداخل الص یذاء: خطوات تربویة لحل المشكالت السلوكیة الناتجة عن اإلأوالً 

  

  رقم النشاط:  ٢/٣/١

  اسم النشاط:  ...تحلیل وحل

  مدة النشاط:  دقیقة ٣٥

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 ل أسباب المشكلة السلوكیة وكیفیة حلھا.یتحلـ ١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ دراسة حالة ـ نقاش جماعي.

  المواد الالزمة:  قالم.أ ،أوراق النشاط

  

  :طفالتحلیل وحل المشكالت السلوكیة لأل بأسالی

  

 .خطوات لتحلیل المشكلة السلوكیة داخل الصف  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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 .خطوات لحل المشكلة السلوكیة داخل الصف  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  
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  ٢/٣/١مرفق النشاط 

  دراسة حالة:

  

فأمھا تعمل منذ أن كان ربع سنوات تجربة طویلة في الروضة، لدى سارة التي عمرھا أ

دى مركز الرضع والدارجین، وھي یاھا في بدایة األمر لإتاركة  ،واحداً  عمر سارة شھراً 

 المراھقةخوان في مرحلة أ خوتھا الخمسة ولھااآلن في الروضة المجاورة، سارة أصغر إ

أخت في السنة الدراسیة الثانیة، فھي مبادرة وتتكلم بشكل متواصل في الروضة، وقد و

 ،مفرداتھا اللغویة التي تتزاید بشكل مثیر للدھشةإلى  أضافت كلمات مختلفة عن الشتائم

مشاعرھا، وفي أوقات  تستعمل شتیمة للتعبیر عنو وعندما تغضب سارة فإنھا تضرب

دما تفعل ذلك، وقد عبّرت وعادة ما تبتسم عن ،في أحادیثھا العادیة الشتائمأخرى تقحم 

استیائھن من لغة سارة، كأن یقلن ھذه الكلمات ممنوعة یا سارة ھذا لیس المعلمات عن 

 ً   ارج.في الخ اآلخرونبینما یلعب ، ، عاقبتھا إحدى المعلمات بعزلھا داخل الفصللطیفا

حلوى، ولكن ذلك لم یؤثر في  ب والشتم سأعطیكالضر قفتِ وومعلمة أخرى قالت لھا: لو أ

في التقاط بعض  اآلخرین طفالوقد بدأ بعض األ ،الشتمو فسارة تستمر في الضربسلوكھا؛ 

  من اآلباء. یب العاجل شكاوىذا تخشى المعلمات أن یسمعن في القركلماتھا، ول

  

  :التالیة اإلجابة عن األسئلةوذلك بالمشكلة السلوكیة،  حللي فضالً  ـ

 ما السلوك غیر المقبول؟ -أ

......................................................................................................

......................................................................................................  

  طلوب من الطفلة؟ما السلوك البدیل الم -ب

......................................................................................................

......................................................................................................  
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.. ث ھذا السلوكوأین؟ ولماذا؟ وتجاه من؟ یحد؟ معلومات حول السلوك.. متى اجمعي -ج

 ً    في مالحظة الطفلة.خصصي وقتا

......................................................................................................

......................................................................................................  

  تناقشي مع المعلمة المساعدة ما ھو األسلوب المتبع في تعدیل السلوك ؟  -د

......................................................................................................

......................................................................................................  

  وما الحل األفضل للمعلمة والطفلة؟سي البدائل المختلفة لحل المشكلة.. ادر -ھـ

......................................................................................................

......................................................................................................  

  

ً  -و   :خططي للبدء في تغییر السلوك الخاطئ بطریقة تربویة كما ذكر سابقا

  ـ ..................................................................................................١

  .............................................................................ـ .....................٢

  ـ...................................................................................................٣

  .........................ـ .........................................................................٤

  ـ ..................................................................................................٥

  ـ ..................................................................................................٦
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  :طفالخطوات تحلیل وحل المشكالت السلوكیة لدى األ ٢/٣/١یة المادة العلم

  المشكلة السلوكیة لدى الطفل: تحلیلـ خطوات ١

والناتجة عن ، طفالفیما یلي خطوات تربویة في تحلیل المشكالت السلوكیة المزعجة لدى األ

  .... الخالسرقة، الشتم، التخریب ،مثل الضرب، العض ؛لھم یذاءاإل

ً وھذا النوع من التحلیل  ویصرون علیھا  طفالالسلوكیة التي یتبناھا األ مشكالتفي ال یكون مجدیا

  وتستمر لمدة طویلة دون حل.

  تحدید السلوك المراد تعدیلھ. الخطوة األولى:

  والمطلوب من الطفل. یجابياإلالخطوة الثانیة: تحدید السلوك 

  مالحظة والمراقبة).من خالل ال(جمع معلومات حول المشكلة قدر اإلمكان  الخطوة الثالثة:

  إشراك المعلمة المساعدة في مناقشة أسباب المشكلة. الخطوة الرابعة:

  نسب للمعلمة والطفل.المختلفة لحل المشكلة واختیار األالبدائل  ةسادر الخطوة الخامسة:

  التخطیط للبدء في محاولة تغییر السلوك المرفوض.. مع الثبات. الخطوة السادسة:

  

  شكلة السلوكیة لدى طفل الروضة:الم لحلـ خطوات ٢

 على ضبط النفس.. طفالالسلوكیة الیومیة التي تعترض المعلمة نتیجة لعدم قدرة األ مشكالتال

فیمكن أن تبدأ المعلمة  ..طفاللخصائص نمو األأو  المدرسة، المنزل)(لخلل تسببھ البیئة أو 

ثبات والتكرار، فتكون خطوات مع الطفل مع الختیار أسلوب توجیھ السلوك المناسب مباشرة با

  حل المشكلة ھي:

  أوالً: تحدید السلوك غیر المرغوب.

  البدیل. یجابيثانیاً: تحدید السلوك اإل

  ثالثاً: اختیار األقوال واألفعال المناسبة لحل المشكلة:

  .ـ مدیح٥    .ةإیجابیـ جمل ٤  .ـ سؤال٣  .ـ بدائل٢  .ـ إیحاء١
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  رابعاً: لغة الجسد المناسبة للموقف.

  خامساً: الثبات والتكرار.

  سادساً: تسجیل المالحظات لتقییم الموقف.
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 ً   ضمان استمرار السلوك المقبول أسالیب: ثانیا

  

  رقم النشاط:  ٢/٣/٢

  اسم النشاط:  تعزیز وثبات...

  مدة النشاط:  دقیقة  ٣٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 لطفل.بویة تساعد في ضمان السلوك المقبول من اأمثلة تر اقتراحـ ١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ  فردي ـ عصف ذھني.

 Flipبطاقات ملونة، أقالم، شاشة عرض، السبورة الورقیة (

Chart(  

  المواد الالزمة:

  

  

 ات لضمان استمرار السلوك الجید. اقتراح  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  ٢/٣/٢مرفق النشاط 

ة ي المتدرب ة أل ..عزیزت دة ومقبول لوكیات جی ك س الأمام ة طف لوك  ،الروض تمرار الس والس

  ة معززة لكل طفل:إیجابی اكتبي جمالً ، بالفصل یذاءاإلمن مشكالت  المقبول والحد

  المشاركة في الحلقة.أثناء  ـ محمد ینتظر دوره١

  ـ سلوى تكتب على الورق بھدوء.٢

  ذن منھم.ویستأدر باللعب مع رفاقھ ـ محمد یبا٣

  .اآلخرینـ لیلى تصدق في القول وتعتذر إذا أخطأت فھي تحترم شعور ٤

  ـ یتعاون محمد مع صدیقھ خالد في ترتیب المكعبات.٥

  اللعب الحر في الخارج.أثناء  ـ ینتظر مالك دوره٦

  ـ تساعد فاطمة عبیر في إعادة القصص في مكانھا.٧

  نین داخل الصف.ـ یحترم أحمد القوا٨

  ـ یعبر فھد عن سعادتھ لمشاركة أصدقائھ لھ اللعب.٩

  ه بآداب الحدیث دوماً.ـ خالد یذكر أصدقاء١٠
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  لضمان استمرار السلوك البدیل المقبول: أسالیب ٢/٣/٢المادة العلمیة  

  

 یصف ابيإیجصادر من الطفل بتعلیق وھو اتباع المعلمة ألي سلوك مقبول  أ. التعزیز الفعال:

 اھتمامأن یخسر السلوك السلبي عند الطفل ختفي عادة عندما یلعمل المقبول لتأكیده، ألنھ یحدث ا

مما  ،الذي تركز علیھ لفترة مواجھة سلوكھ السلبي ھتمامفیشعر الطفل بفقدانھ لذلك اال ،المعلمة

بع حاجة الطفل فإننا نش، إیجابيیدفعھ لمعاودتھ، أما عندما نرافق التحسن السلوكي بتعزیز 

فمن المھم عند تغیر السلوك السلبي  ،ویكون ذلك بالتعلیق على سلوك الطفل المقبول، ھتماملال

بھ وما ھو غیر مقبول لیبتعد  غیر المقبول مساعدة الطفل في معرفة ما ھو مقبول منھ ویستمر

و غیر مقبول ھفیعرف ما ھو مقبول منھ عن طریق عملیة التعزیز فال نكتفي بإشعاره بما  عنھ،

  فلكل سلوك غیر مقبول سلوك مضاد مقبول یجب تشجیعھ. منھ فقط،

عند مدحھم  طفالالتربیت على الكتف، بالنظر ولمس األبوالتعزیز یكون بجمل، باالبتسامة، 

  في تقدیره لذاتھ.خصوصاً من یعاني تدنیاً 

  :أن یكون بدّ  المدیح الفعال ال

   ّمھ الطفل.صادقاً لسلوك مقبول قد  

 ف سلوك الطفل بأقل عدد ممكن من الكلمات.یص  

 .ذا معنى واضح وغیر مستھلك         

 .للمحاوالت التي یبذلھا الطفل ولیس للذكاء الفطري  

  من الضروري الثبات والمتابعة لضمان استمراریة السلوك الجید للطفل. ب. الثبات والمتابعة:

 ،ستمراریة السلوك الجدید المقبولوضمان التعدیل السلوك السیئ،  أسالیبوجمیع ما ذكر من 

  تخلق األمن والطمأنینة لدى طفل الروضة ألنھا تساعد على:

  .طفال. تربیة الضبط الداخلي لدى األ١

  . تنمیة ثقة الطفل بنفسھ.٢

  . االعتماد على النفس في حل المشكالت.٣

  ي تسوده األلفة والمحبة بین الجماعة. اجتماع. خلق جو ٤
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  دقائق) ١٠(ني تقییم الیوم الثا

  استمارة تقییم محتوى الوحدة التدریبیة للیوم الثاني

  

  المتدربة على ورقة التقییم الیومي. تجیبفي نھایة الیوم التدریبي 

  التدریبیة للیوم: نشطة(أ) محتوى األ

  

متوسط ضعیف ضعیف جداً  مرتفع جداً  مرتفع   م الموضوع

متھا ءومال نشطةمحتوى األ     

 المتدربات اتاحتیاجلخبرات و

١

 نشطةفي األ المتبعة سالیباأل     

 التدریبیة

٢

مستوى المشاركة والنقاش في      

 التدریبیة  نشطةاأل

٣

لك بعد  ھدافمدى تحقق األ     

 التدریبیة نشطةتطبیق األ

٤

مقدار ما اكتسب من خبرات بعد      

 نھایة الوحدة التدریبیة

٥

داني، المحتوى المعرفي، الوج     

 التدریبیة نشطةالعملي لأل

٦

  مالحظات: 
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  الوحدة التدریبیة الحالیة؟ أنشطةو موضوعات(ب) ما نقاط القوة في 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  الوحدة التدریبیة الحالیة؟ أنشطةو موضوعات(ج) ما المعلومة الجدیدة المكتسبة في 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  لم تنل القدر الكافي من التوضیح؟أو  موضوعات التي لم تتطرق إلیھا الوحدة التدریبیة(د) ما ال

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  مقترحاتك لتحسین الوحدة التدریبیة المستقبلیة؟ ام(ھـ) 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  الیوم الثالث 

  

 

  

  

  ة لحمایة الطفل وتوعیة األسرةوحدة السالمة الشخصی
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  الیوم الثالث 

 

  

  یذاءالجلسة األولى: مھارات السالمة الشخصیة لحمایة الطفل من اإل

 

  

  

   ـ مھارة التعبیر عن المشاعر١

  

  الجلسة األولى

 

 ـ مھارة الثقة بالنفس٢

 ـ مھارة حل المشكالت٣
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  الجلسة األولى:

  لمشاعر: مھارة التعبیر عن اأوالً 

  

  رقم النشاط:  ٣/١/١

  اسم النشاط:  مشاعر وتعبیر...

  مدة النشاط:  دقیقة  ٣٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 لتعبیر عن مشاعره.في اطرق وأفكار تساعد الطفل تقدیم ـ ١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ـ  تمرین فردي ـ عصف ذھني ـ نقاش جماعي.

  المواد الالزمة:  )Flip Chartالسبورة الورقیة (بطاقات ملونة، 

  

  

 لتعبیر عن إبداعیة تساعد الطفل في ا أنشطةو اً التمرین اقترحي أفكاربعد المشاركة ب

  مشاعره:

  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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   ٣/١/١ مرفق نشاط

  

  یتناسب من المشاعر: ري بطاقة مما یلي وأكملي الجملة بماختاعزیزتي المتدربة.. ا

  

  

  

  إذا دفعني شخص بیده أشعر بـ ....

 

  

  إذا صرخ علي شخص أشعر بـ ....

 

  

  لي شخص أشعر بـ ....إإذا أساء 

 

  

  إذا شتمني شخص أشعر بـ ....

 

  

  إذا ضربني شخص أشعر بـ ...
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  إذا تحدث معي شخص غریب أشعر بـ ...

 

  

  مدحني شخص أشعر بـ ... إذا

 

  

  إذا أحسن إلي شخص أشعر بـ ...

 

  

  شخص أشعر بـ ... يل إذا ابتسم

 

  

  إذا ساعدني شخص أشعر بـ....

 

  

  

  

  

  مھارة التعبیر عن المشاعر ٣/١/١المادة العلمیة 
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  مھارة التعبیر عن المشاعر:

تتمكن و ،طفاللفظي لألمن المھارات المعینة والمساعدة على التعبیر اللفظي وغیر ال تعد

وتفید ھذه المھارة في التعرف على  تھم الداخلیة،انفعاالعرفة وتحدید ممن المعلمة من خاللھا 

تجاوز األزمات والسیطرة عدھم في التعبیر عن مشاعرھم ووتسا یذاءضین لإلالمعرّ  طفالاأل

 ھا الطفلض لرّ تع ریقة مناسبة لفھم المشكلة التيمع مالحظة أنھا ط على مختلف المواقف،

  لیست طریقة لحل الموقف.و

  

  تنمیة مھارة التعبیر عن مشاعر طفل الروضة:

  : اإلنصات للطفلأوالً 

ً أو  وراغب مھتم ومتعاطف، ولیس ناقداً  شكل مالحظالطفل بإلى  ـ االستماع١ ، فذلك حاكما

  .القدرة على التعبیرو من الحریة والشعور باألمان وبالتالي الرغبة یعطیھ مزیداً 

  ـ االنصات الجید لھ حین یتحدث مع اإلیماء بالرأس واالبتسام، لحثھ على التعبیر.٢

  أخر. حدیثھ وعدم االنشغال بشيءأثناء  ـ التواصل البصري مع الطفل٣

  یمكن أن یكون، وإیاك والفزع مما یقول مھما كان. ـ تفسیر تعبیر الطفل كأفضل ما٤

  الكامنة وراء كلماتھ. المشاعر الداخلیة للطفلإلى  ـ اإلستماع٥

 "كنت تقصد مثالً  ،ـ إعادة ما قالھ الطفل بصیاغة مبسطة لیتأكد أن المعلمة تستمع لھ جیداً ٦

  فتح الباب وتألمت".أنك حاولت 

  خر منك؟".توضیح آإلى  حتاجترید أم أ نا فھمت ما"ھل أـ  التأكد من فھم الطفل بسؤالھ ٧

  یقولون. موافقة على كل مالیس معناه ال طفالـ  اإلنصات بعمق لأل٨

 ً   : تعریف الطفل بالمشاعر.. أنواعھا وأشكالھا ومتى نشعر بھا؟ثانیا

  .ـ الوجوه المعبرة١

  .ـ القصص٢

  .ـ بطاقات التعبیرات لصور المشاعر٣
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  .المشاعر سماءـ بطاقات المشاعر أل٤

 ً   .: تعریف الطفل بطرق التعبیر عن المشاعرثالثا

  .ـ الرسم١

  .ـ الكلمات٢

  .لمواقف والھدایاـ ا٤

  . يءلم ولیس للرغبة في الحصول على شأأو  ـ البكاء للتعبیر عن حزن٥

   .ـ األلعاب٦

 ً   .: التحدث مع الطفل والتعبیر بصدق وصراحةرابعا

 ً   .: تدریب الطفل على التعبیر عن مشاعرهخامسا

  

  :من خاللالتعبیر عن المشاعر لطفل الروضة،  تطویر مھارة

 والتركیز على المشاعر. ،تمام الجملة"یة مثل لعبة "إقدیم األلعاب اللغوت  

  طرح األسئلة المفتوحة على الطفل التي تشجع الطفل على التفكیر والتعبیر عن نفسھ

  أسلوب التحقیق.إلى  بحریة وعدم اللجوء

  إلى  التي تھدفالیوم، أو  الیومي في نھایة النشاطالبرنامج  أنشطة تقییمالمشاركة في

  لى تقییم نشاط معین.تشجیع الطفل ع

 كالصور والرسومات والتسجیالت الصوتیة طفالتقدیم مثیرات حسیة یتحدث عنھا األ ،

  واألغراض المختلفة الموضوعة في "صندوق الحواس".

  على اللعب التمثیلي  طفالاألتشجیع ً للتعبیر عن أفكارھم  الذي یوفر لھم فرصا

منزل، ومسرح خالل ركن ال ومشاعرھم ورغباتھم بطرق لغویة مختلفة، وذلك من

  .. وغیرھا.العرائس، وحوض الرمل

 .توفیر ركن مكتبة یتیح للطفل الجلوس مع المعلمة براحتھ بعیداً عن الضجة  
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  وتمارین تدریبیة لمھارة التعبیر عن المشاعر: نشطةأفكار أل

ه عن مشاعربالتعبیر للطفل  التي تدعم وتسمح نشطةھناك مجموعة كبیرة ومتنوعة من األ

بما ینجز وتساعد في توفیر ما یسمى  عتزازبطریقة آمنة، وفي الوقت ذاتھ یستمتع ویشعر باال

ومن أمثلتھا: تمثیل األدوار، القصص، األناشید، للتعلم ودعم تطور الطفل،  بالبیئة المناسبة

قبة مرا ومن المھم جداً ألعاب األصابع، الرسم والتلوین، اللعب بالدمى واألقنعة، اللعب الحر. 

ئیة سلوكیات طبیعیة وتلقاب -عادة- یتصرفون  طفالفاأل ؛نشطةثناء تطبیق األقبل وأ طفالاأل

مكان المعلمة أن تكتشف الكثیر من األمور من خالل ھذه للتعامل مع مخاوفھم ومشاعرھم، وبإ

  :نشطةاأل

  للتعبیر عن مشاعرھم: طفالتقدمھا المعلمة لأل نشطةفیما یلي مجموعة من األ

 تنمیة مھارة التعبیر عن المشاعر لطفل الروضةل أنشطة

 اسم النشاط الوصف

مشاعرھم لى ع التعرففي  طفالمساعدة األإلى  ـ یھدف النشاط

  الداخلیة والتعبیر عنھا.

  لى:ثالثة وجوه، ترمز إ طفالـ توزع المعلمة على األ

  .) السعادة١

  .) الحزن٢

  ) الال مباالة.٣

كیف تشعر عندما ـ"ئلة تبدأ بثم تطرح علیھم مجموعة من األس

  :  مثالً ، "...؟

  كیف تشعر عندما تنھض من النوم في الصباح؟

  كیف تشعر عندما تغادر المدرسة؟ 

  كیف تشعر عندما تلعب مع رفاقك؟

  .وھكذا كیف تشعر عندما یعاقبك والدك؟..

ر عن مشاعرھم لكل ن یبرزوا صورة الوجھ المعبّ أ طفالوعلى األ

  

  

 ـ كیف أشعر عندما..١
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 بھ.سؤال بعد التفكیر 

ل لتعبیر عن مشاعره من خالمساعدة الطفل لإلى  ـ یھدف النشاط

  استرجاع الذكریات السعیدة والمؤلمة.

ً  ؛نھ نشاط مھمإ عیدة لوجھ أمام مواقفھ الس ألنھ یضع الطفل وجھا

 حیث ،والحزینة التي تعرض لھا، وینفذ التمرین بشكل جماعي

لمة ل الجمل التي تبدأھا المعاكموعة إیطلب من كل طفل في المجم

  وواضح. بصوت عالٍ 

  :الجمل

  ..... ـ أكثر وقت شعرت فیھ بالفرح كان عندما

  أضحكني كان عندما ....... ءـ أكثر شي

  .... ـ أكثر وقت شعرت فیھ بالفخر كان عندما

  ..... كرھتھ في مشكلتي األخیرة كان ـ أكثر ما

 ..... الیة ھوـ أكثر شيء أفتقده في ظروفنا الح

  

  ..تذكرھاأـ مواقف ٢

دأ تب م مختلف أنواع المشاعر..تفھّ ذا النشاط الطفل لـ یساعد ھ

سأل وت ،: الخوفعن شعور واحد مثالً  طفالالمعلمة بالتحدث مع األ

ا عن األمور التي قد تخیفھم، ثم تطلب منھم أن یمثلو طفالاأل

ر النشاط مع ویكر یحدث عندما نخاف،دھم ماذا اجسأھھم وبوبوج

  المشاعر األخرى.

مة ن النشاط الجماعي یثیر المرح والضحك بین المعلمع مالحظة أ

 التمثیل.أثناء  طفالواأل

  

 ؛ـ تمثیل المشاعر٣

الغضب، و(الخوف، 

السعادة، والحزن، و

.. اإلثارةوالدھشة، و

 لخ).إ

 طفالخر یسمح لألشخصیة ما والتمثیل بلعب دور شخص آ صـ تقمّ 

  عنھا.التعبیر علیھم  ار ومشاعر قد یصعب كثیراً بإیصال أفك

سقاط مشاعره وإذا النشاط الطفل في التحدث بحریة، یساعد ھ

 الداخلیة.

  

ـ استخدام الدمى ٤

 ..واألقنعة
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لرسم یفكر فیھ الطفل من خالل ا معرفة ماإلى  ـ یھدف ھذا النشاط

تطلب المعلمة من الطفل أن یروي قصة عن الرسم الذي و الحر،

 مھ.رس

  

  ..ـ التعبیر بالرسم٥

  

  ؟یذاءضھ لإلر الطفل عن تعرّ ماذا لو عبّ 

  وتعاطف، وعدم انتقاده لمساعدتھ على االستمرار والتعبیر. اھتمامـ االستماع لھ ب١

ـ تشجیعھ على الحدیث باستخدام وسائل التشجیع بھز الرأس واالبتسام وإصدار صوت ٢

  .مشجع والتواصل البصري وعدم االنشغال عنھ

  الحكم علیھ.ع تعبیرات الطفل وعدم استنكارھا أو ـ تقبل جمی٣

ر عما یرید قولھ، ومن الممكن سؤال وأنھا تعبّ  ،لتأكید فھمھا ـ إعادة صیاغة مشاعر الطفل٤

 ً   .الطفل إذا كان فھمنا لھ صحیحا

وال ھ نتفھمی أنك العتقد ألنھ سی ؛ستكون بخیر)أو  نت بخیرأ(ـ عدم تھدئة الطفل بالقول لھ ٥

یمكنك  في مشكلة الأو  یرى نفسھ بخیر، ویرى نفسھ في خطر بمشاعره، ألنھ ال نتشعری

  الشعور بھا.

ذه الطریقة بائنا بھمن العیب أن نتكلم عن آ(مثل أن تقولي للطفل ـ عدم إصدار األحكام؛ ٦

لھ  مشكلتھ ومقدار أذى والده نتتفھمی یشعر الطفل بأنك السحیث  ،)!!فعلیك أن تحترم والدك

  بھ. بما یمرّ  نتشعری وال
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 ً   : مھارة الثقة بالنفسثانیا

  

  

  رقم النشاط:  ٣/١/٢

  اسم النشاط:  ثقة وتمیز 

  مدة النشاط:  دقیقة  ٣٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

ض لتنمیة مھارة الثقة بالنفس لدى الطفل المعرّ  یح طرقـ توض١

 .یذاءلإل

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: ن فردي ـ  نقاش جماعي ـ تمثیل أدوار.ـ  تمری

  المواد الالزمة:  .Flip Chart)( ، أقالم ملونة، السبورة الورقیةأربع كرات ملونة

  

  : وتوضیحھ بالرسم مناقشة الموضوع الخاص بالمجموعة

 طفالالمجموعة األولى: أھمیة مھارة الثقة بالنفس لدى األ.  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

 یذاءالمجموعة الثانیة: العالقة بین الثقة بالنفس وحمایة الطفل من اإل.  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  ّیذاءض لإلالمجموعة الثالثة: طرق تنمیة مھارة الثقة بالنفس لدى الطفل المعر .  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

 تساعد في تنمیة الثقة بالنفس لطفل الروضة.  أنشطةالمجموعة الرابعة: أفكار و  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  مھارة الثقة بالنفس ٣/١/٢المادة العلمیة 

  

  مھارة الثقة بالنفس:

باره لذاتھ وقدراتھ حسب الظرف الثقة بالنفس ھي حسن اعتماد الشخص على نفسھ واعت

 ،مھارة یكتسبھا الطفل لیحقق بھا السالم الداخلي لھتفریط، وھي أو  الذي ھو فیھا دون إفراط

  وتحقیق األمن والطمأنینة مع البیئة المحیطة بھ.

أمر في غایة  ،لدیھ إیجابيتنمیة مفھوم ذات و ن موضوع غرس الثقة في نفس الطفلإ

والطریق األكید نحو  ،ویرى علماء النفس والتربیة أنھ مفتاح الشخصیة السویة ،األھمیة

اإلفصاح عن أو  فاقد الثقة یعجز عن التعبیر عن ذاتھو النجاح وتحقیق األمان واالطمئنان،

 یؤدي یذاءض الطفل ألي نوع من اإلتعرّ و رأیھ، ویجد صعوبة في التكیف مع الخبرات الجدیدة

  ذاتھ. فقدان الثقة فيإلى 

  تعریف مفھوم الذات:

یرتبط  المقصود بمفھوم الذات ھو الصورة التي یكونھا الشخص عن نفسھ منذ الصغر وما

  یسمى بتقدیر الذات. وھو مابھذه الصورة من إحساس بالرضا، 

ھو و ،طفالزرع الثقة في نفوس األل طفالن تتبعھا معلمة ریاض األھناك وسائل عدة یمكن أ

ً ما سیؤثر إ وحصولھم على التوافق  یذاءعلى سالمتھم وحمایتھم من مختلف أنواع اإل یجابا

  ي.جتماعالنفسي واال

  تیة:بالخصائص اآل إیجابيولدیھ مفھوم ذات  شخصیة الطفل الواثق من نفسھتتمیز 

  ـ یفخر بانجازاتھ.١

  ـ یتمتع باالستقاللیة واالعتماد على نفسھ.٢

  ـ یتحمل المسؤولیة.٣

  ـ یتحمل اإلحباط.٤

  ـ یقبل على الخبرات الجدیدة بحماس.٥

  .اآلخرینـ یمتلك القدرة على التأثیر في ٦
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  ت.نفعاالر عن مدى واسع من االیعبـ یستطیع الت٧

  

  :طفالكیف ننمي الثقة بالنفس لدى األ

  الصحیحة في التعامل مع طفل الروضة لتنمیة مھارة الثقة بالنفس: سالیبیمكن تلخیص األ

  الثقة تتضمن:

   .الستقاللیة: اأوالً 

 ً   .: لغة التواصل الصحیح مع الطفلثانیا

 ً   .: الثبات في معاملة الطفلثالثا

 ً   .: قبول الطفلرابعا

لیس كما ھو في الواقع  قبول الطفل ،التي تعزز ثقة الطفل بنفسھ المھمةالتربویة  سالیبمن األ

المحبة للطفل غیر ظھار الصورة المثالیة التي نتمنى أن یكون علیھا. قبول الطفل یكمن في إ

وھذا  ،ھأخطائنھ مھم لذاتھ على الرغم من عیوبھ وشعار الطفل بقیمتھ وأمشروطة وإال

  یلي: یستوجب مراعاة ما

  :ـ اإلیمان بفردیة الطفل١

وعلى المربیة التعامل مع الطفل  نوعھا بمالمحھ وقدراتھ وشخصیتھ، كل طفل وحدة فریدة من

 ،وتعدیل األمور التي یمكن تعدیلھا ،ھ والتركیز علیھابذكاء لتكتشف مواطن القوة في شخصیت

  .ھاریغییمكن ت وقبول التي ال

  :اآلخرینـ مقارنة الطفل بنفسھ ولیس ب٢

ویفضل مقارنة  ،یشعر بالدونیة والقصور ن تتجنب مقارنة الطفل بأقرانھ حتى العلى المعلمة أ

  الي بالسابق.دائھ الحجیعھ على تطوره المستمر بمقارنة أالطفل بنفسھ وتش

  :ـ الفصل بین ذات الطفل وأفعالھ٣

ذات الطفل یجب  ولكن ،التي تستوجب العقاب وتثیر غضب الكبارقد نكره أفعال الطفل الخاطئة 

تقول  ،طفالحد األ إذا صدر سلوك خاطئ من أفمثالً  تمس بأي سوء؛ ن یحافظ علیھا والأ

  .المعلمة: أنا أحبك ولكن سلوكك ھذا غیر مقبول
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 ً   : مھارة حل المشكالتثالثا

  

  رقم النشاط:  ٣/٢/١

  اسم النشاط:  لكل مشكلة حل..!

  مدة النشاط:  دقیقة  ٤٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

ار لحلھا وفق معاییر اختی ،م مشكلة إلثارة تفكیر الطفلیصمـ ت١

 المشكالت.

 ھدف النشاط:

 ریقة التدریب:ط ـ تمرین فردي ـ  عصف ذھني ـ نقاش جماعي.

  المواد الالزمة:  .Flip Chart)( السبورة الورقیة ،ـ ورقة النشاط، أقالم

  

  

  مناقشة ومقترحات:

  الروضة. أطفالمعاییر اختیار المشكالت المطروحة على  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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 ثارة تفكیر الطفل وفق المعاییر.تصمیم مشكالت إل  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  )١(   ٣/٢/١مرفق نشاط  

 
  )نشاط األرقام(
  ....5, 4, 3, 2, 1المتدربة ضعي دائرة حول األرقام مرتبة بالتسلسل التصاعدي عزیزتي 

	 دقائق. ٥في وقت زمني مدتھ 

	
	
	
	

1                      61 
                                       13 

41                     81 
               9                            45 
17                                21 
                  89                                    49  
 
37                        5                            69 
                           85                     29 
        25                               65 
                 33 
53                                 57     
 
                   73                     77 

			42																					74																														14	
	
70																				 22	
				 					18																																							46	
	
																								86	
							34											2	 																					30	
	 38	 		50	
78	
								6	 														90																															10	
	
82	
									54	 													26																								58	
	 66	 																				62	

			
									15	 														79	 																							39				
31	 																																		71	
	
	 3	
47	 38	 								55	

7	 27	
	 											67	
51																		75																		11	
	
				19	 43	
	 87	 23	
	
35																		59																															63		
	

	 	
																																			76	
32	 							 																							16	
	 8	 40	
80	 24	
	 52	 																				56	
	
72	 4	

12	 28	
					36	 											88	
	 20	
																	44																																												48	
68	 			64	
															60	 																							84	
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  )٢(   ٣/٢/١مرفق نشاط 

 
  )نشاط األرقام(
  ....5, 4, 3, 2, 1المتدربة ضعي دائرة حول األرقام مرتبة بالتسلسل التصاعدي عزیزتي 

	 دقائق. ٥في وقت زمني مدتھ 

	
	
	
	

1                      61 
                                       13 

41                     81 
               9                            45 
17                                21 
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  :طفالاأل مھارة حل المشكالت لدى ٣/٢/١المادة العلمیة 

  

  مھارة حل المشكالت:

وإعدادھم على كیفیة مواجھة مشكالت الحیاة  طفالمھارة حل المشكالت تساعد على تدریب األ

الحلول والحقائق بنفسھ، فھم إلى  یمارس فیھا مھارات التفكیر للوصول ،ةإیجابیالیومیة بطریقة 

تزویدھم بمھارات فكریة تحقق من خالل  ،كیفیة مواجھة التحدیات والمشكالت تعلمإلى  بحاجة

  لھم التكیف والتأقلم مع المحیط.

یة للطفل، جتماععلى حل بعض المشكالت المرتبطة بالحیاة اال طفالتدرب معلمة الروضة األ

فضل العمل التعاوني فردیة، ویُ أو  جرى التدریب على أسلوب حل المشكالت بصورة جماعیةویُ 

، وبالتالي رائھم ونقدھا، واحترام آاآلخرینإلى  صغاءب الطفل مھارة اإلكسِ ألنھ یُ  ،في حلھا

  مناقشتھا.

  

  أھمیة مھارة حل المشكالت في السالمة الشخصیة للطفل:

ھو الطریق الطبیعي لممارسة ـ تنمیة التفكیر لدى الطفل، على اعتبار أن حل المشكالت ١

  التفكیر لتفادي أي مشكلة تواجھھ.

ً و ـ تدریب الطفل٢   ة.إیجابیى كیفیة مواجھة مشكالت الحیاة الیومیة بطریقة عل إعداده فكریا

من ھذه  ،ـ تدریب الطفل على مھارات التفكیر األساسیة الالزمة لتعلم الخبرات المختلفة٣

  .. وغیرھا من المھارات.یف، المالحظة، التحلیل، المقارنةالتصن :المھارات

 ،یعزز معنویاتھم راقیل والصعاب، ممابأنفسھم وبقدرتھم على مواجھة الع طفالثقة األـ تنمیة ٤

  ویشجع االستقاللیة لدیھم.

یة، فیشترك الجمیع في العمل ویتعلمون من جتماعروح التعاون والمسؤولیة االو ـ تنمیة األلفة٥

  تجارب بعضھم.
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  معاییر اختیار المشكالت المطروحة على طفل الروضة:

ویستطیع فھمھا الئمة لقدراتھ العقلیة، موـ یجب أن تكون المشكلة مناسبة لمستوى الطفل، ١

  وإدراك العالقات فیھا. ،معرفة حدودھاو

توفیر المواقف وھدف مقصود لدى المعلمة، من خالل ـ أن یكون للمشكلة معنى واضح ٢

  التعلیمیة التي توفر فرص التدریب العملي المناسب لحل المشكالت.

 ،تقع من ضمن خبرتھ ،أن تكون مألوفة لدیھو ،اتھاھتمامـ أن ترتبط المشكلة بحاجات الطفل و٣

  وتتصل بواقع حیاتھ.

وفق  ،بحیث یمكن حلھا باستخدام طرائق وإجراءات مختلفة ؛ـ تعدد إجراءات الحل وطرقھ٤

  .طفالقدرات األ

یستطیع فھم  ألن الطفل في ھذه المرحلة ال ؛تكون قابلة للحل بأدوات وألعاب بسیطةـ أن ٥

  فاھیم والمعارف إال عن طریق خبرات حسیة مباشرة.الموقف والتعامل مع الم

  

  تنفیذ نشاط مھارة حل المشكالت مع طفل الروضة:

  

  مھارة حل المشكالت لدى طفل الروضة  

 خطوات مھارة حل المشكالت الوصف

 ،المشكلة طفالـ تحدد المعلمة مع األ

وذلك بوضعھم  حلھا،إلى  وتشعرھم بالحاجة

ما  لةً في موقف تعلیمي یتضمن مشك

  تواجھھم.

ً وتولد لدیھم تحدی ،ـ تثیر المعلمة تفكیرھم  ا

ً ذھنی البحث إلى  شعورھم بالحاجةإلى  یؤدي ا

  الحل.إلى  والتنقیب للوصول

 .المشكلة : تحدیدأوالً 
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ـ یتولد الشعور بالمشكلة من خالل توجیھ 

ض الصور، أسئلة مثیرة للطفل، عرض بع

تجذب و تثیر الطفل لوحة، وسیلة تعلیمیة

 انتباھھ.

على توضیح  طفالـ على المعلمة العمل مع األ

  المشكلة وفھم طبیعتھا وأجزائھا.

للتفكیر في  طفالتوجیھ األإلى  ـ أن تعمد

عادة صیاغتھا بسؤال القضیة المطروحة وإ

  محدد.

ـ ثم تطرح األسئلة الفرعیة التي تساعد على 

 توضیح المشكلة من جمیع جوانبھا.

 ً  .لة: تحلیل المشكثانیا

على جمع البیانات  طفالـ تحث المعلمة األ

  والمعلومات المتعلقة بالمشكلة.

في جو من  نشطةفي تنفیذ األ طفالـ ینخرط األ

الحریة یسمح للطفل باللعب، والتفاعل مع 

المثیرات المتنوعة ومعالجتھا بقصد الحصول 

  على المعلومات بأنفسھم.

یس ل اة ومللھ عالقة بالمشك ما طفالز األـ یمیّ 

وعقد  ،من خالل الفرز والتصنیف، لھ عالقة

 ختالفمقارنات وإدراك أوجھ الشبھ واال

 للحصول على حل المشكلة.

 ً  .: مرحلة جمع المعلومات والبیاناتثالثا

في حلقة لمناقشة  طفالالمعلمة مع األـ تجلس 

 ،توصلوا إلیھ من حلول متعددة وتفسیرات ما

 ،تعددةومھارات م نشطةعبر ممارساتھم أل

التصنیف، و اللعب والتجریب، :مثل

إدراك أوجھ الشبھ والمالحظة، والمقارنة، و

 ً   الحلول المختلفة والممكنة. اقتراح: رابعا
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.. وغیرھا من بین المثیرات ختالفواال

المھارات التي تقودھم الكتشاف الحل 

 والتوصل للھدف المطلوب.

الحلول أو  بتنفیذ الحل طفالیقوم األـ 

 ختبار صحتھا بھدف تقویمھا.او ،حةالمقتر

 ً  .: اختیار الحلول والتنفیذخامسا

توصلوا  بتطبیق ما طفالـ تسمح المعلمة لأل

وما اكتشف من مفاھیم على  ،إلیھ من حلول

  مواقف حیاتیة.أو  مواقف مشابھة

یجب على المعلمة أن ـ في ھذه المرحلة، 

ً  طفالتعطي األ ً  وقتا سة.للتجریب والممار كافیا

 .: مرحلة التعمیمادساً س
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  الیوم الثالث 

  

 

  

الجلسة الثانیة: مھارات السالمة الشخصیة لحمایة الطفل 

  یذاءمن اإل

 

  

  

   ـ مھارة الدفاع عن النفس١

  

  الجلسة الثانیة

 

 ـ مھارة الحمایة الشخصیة٢
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  الجلسة الثانیة: 

  : مھارة الدفاع عن النفسأوالً 

  

  رقم النشاط:  ٣/٢/٢

  اسم النشاط:  .أنا قوي أدافع عن نفسي

  مدة النشاط:   .دقیقة ٤٥

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

 م نشاط یقدم للطفل لتنمیة مھارة الدفاع عن النفس.یتصم ـ ١

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: عصف ذھني ـ نقاش جماعي. ـدراسة حالة  ـ

 Flipالسبورة الورقیة ة،لعاب أصابع، عرائس، أقالم ملونأـ 

Chart  

  المواد الالزمة:

  

  تصمیم وتدریب:

 اكتبي مع مجموعتك نشاط ً ، وعمل تخطیط بھدف تنمیة مھارة الدفاع عن النفساً، تربوی ا

  لعاب أصابع، لعبة).قصة، نشید، أ(التالیة:  نشطةألحد األ ووصف النشاط

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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    ٣/٢/٢مرفق نشاط 

  

  دراسة حالة

  

بملبسھ وأغراضھ  ھتماماللوحظ علیھ عدم ا ،الروضةإلى  سنوات یذھب ٥أحمد طفل عمره 

 ً ً بالشتم، بالضرب، الشخصیة، لدیھ عدوانیة زائدة، فھو یؤذي رفاقھ دوما والعض، وأحیانا

وذات یوم سألتھ المعلمة لماذا آذیت صدیقك رامي  والمعلمات منھ، طفالیشتكي األ ما وكثیراً 

المعلمة لكالمھ، وقالت  جداً مثل أبي..! وھنا تنبھتقوي  : أناعلیھا وھو فخور ردّ فھو یتألم؟ ف

ً فأوضحت لھا األم: إیردد أنا قوي.. أنا قوي. لوالدتھ في أحد اللقاءات المدرسیة إنھ دوماً   ننا دوما

  .  یذاءیتعرض لإل الو یضرب لیدافع عن نفسھ ،نشجعھ بأنھ رجل قوي

ً  اسلوك أحمد یزداد سوءً    أن یشبع رغبتھ باإلحساس بالقوة. فھو یرید ،بعد یوم یوما

وتعلیمھ مھارة القوة والدفاع عن النفس بطریقة حاتك للمعلمة في التعامل مع أحمد، مقترما 

  ة؟إیجابی

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  :مھارة الدفاع عن النفس ٣/٢/٢المادة العلمیة 

  

  مھارة الدفاع عن النفس:

ن لھ كقوة وتكعدة مقبولة، سلوكیات  وذلك بتعزیز ،درب الطفل على مھارة الدفاع عن النفسیُ 

وتساعد ھذه المھارة على تنمیة الثقة بالنفس لدى  ،یذاءوحمایة نفسھ من اإلتساعده في الدفاع 

  المواقف المجھولة. أو  اآلخرینوتشعره باألمان وعدم الخوف من ، الطفل

  

  أنواع القوة لدفاع الطفل عن نفسھ:

 یذاءلیكونوا أقویاء وقادرین على حمایة أنفسھم من أنواع اإل ،طفاللتدریب األعدة طرق  ھناك

وحمایتھا دون  ،الستخدام القوة للدفاع عن النفس اً عدةطرق أن لدینا طفالالمختلفة، ویوضح لأل

ن یكونوا أكثر قدرة على الضرب والرفس والمشاجرة، وھذه القوة ستمكنھم من أإلى  اللجوء

قوة حب النفس، قوة المالحظة، قوة االبتعاد عن (ومنھ  ،یذاءحمایة أنفسھم من أي نوع من اإل

  أسفل، قوة طلب المساعدة).إلى  قوة األیدي ،مخاطر، قوة الفم المغلق، قوة قفال
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 ً   الجنسي یذاء: مھارة الحمایة الشخصیة من اإلثانیا

  

  رقم النشاط:  ٣/٢/٣

  اسم النشاط:  الحمایة الشخصیة

  مدة النشاط:  دقیقة  ٤٥

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  جنسي. ال یذاءمن اإل طفالة تقدیم الحمایة الشخصیة لألر أھمیتذكّ ـ ١

داب التحدث عن الحمایة قصة تتضمن آفي سرد ـ المشاركة ٢

 الجنسي. یذاءالشخصیة من اإل

 ھدف النشاط:

 طریقة التدریب: لقاء.ي ـ إـ نقاش جماعمجموعات عمل ـ 

 Flipالسبورة الورقیة ـ مسرح عرائس، عرائس، أقالم ملونة،

Chart  

  المواد الالزمة:

  

  مناقشة:

 الجنسي؟  یذاءماذا تعرفن عن حمایة الطفل من اإل  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 ؟فیھ الصغار داخل الروضة؟ ما المحرج طفالكیف یمكن مناقشة ھذا الموضوع مع األ  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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 تقدیم الموضوع؟أثناء  ما األمور التي یجب أن تراعیھا المعلمة  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  ِ؟ ھل اذكري بعض المواقف التي تتعلق بخصائص النمو الجنسي للطفل؟ كیف تصرفت

  سلیم؟ تصرفكِ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

ـ عرض القصة عن طریق مسرح العرائس واستخدام الدمى في تمثیل األدوار مع مراعاة  

  تي:اآل

 .أداب ومھارات إلقاء القصة بطریقة محببة بال تخویف  

 المؤثرات الصوتیة، و التدریب على التحكم بالصوت ً   ألحداث القصة. وفقا

 .استخدام الدمى بمھارة وتحكم  

 نھاء القصة بنھایة جمیلة مرحة.إ  

 طفالس (المعلمة) المتدربة مدى وصول مفھوم القصة لألمن تقدیم القصة، تقی نتھاءـ بعد اال

  ومشاعرھم تجاھھا كالتالي:

 .تسمیة واختیار عناوین مختلفة للقصة  

 .استرجاع األحداث والشخصیات  

 لبعض أجزاء القصة. طفالإعادة األ  

 الذي أعجبكم في القصة؟ ما :ة.. مثالً السؤال عن مشاعرھم بالقص  
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  ضحكاتھم، تنھداتھم، ھدوئھم، انجذابھم، (بالقصة عن طریق  طفالاستمتاع األمقیاس

  لخ).تعلیقاتھم.. إ

 .الرسم ألحداث القصة  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  طفالقصة لولو وقوانین الحمایة الشخصیة لأل

  

  الشخصیات:

  ویمكن الزیادة حسب الحاجة. م ـ المعلمة ـ الغرباء (شخصیتان)،لولو ـ األ

  أدوات العرض:

  مسرح العرائس ـ دمى.

  أسلوب العرض:

  مزاوجة بین السرد والحوار.

 النص:

رة،في اللقاء األخیر طفالة جلسة األتنظم المعلم ون نصف دائ ام مسرح  ، بحیث تك وتجلس أم

دة ومشوقة  طفالتخبر األ وتتأكد بأنھا تجذب انتباه الجمیع، ،العرائس بأن الیوم لدینا قصة مفی

  داب االستماع للقصة.بآ طفاللولو وقوانین الحمایة الشخصیة)، وتذكر األ(اسمھا 

ى ثل المعلمة القصة باستختم اة إضفاء جو من المرح عل ع مراع دمى، م وعدم  ،القصةدام ال

  ویكون الحوار والسرد كالتالي: ،طفالتخویف األ

أحكي لكم الیوم سنوات، س ٥اسمي لولو وعمري نا أ.. السالم علیكم أصدقائي وصدیقاتي) ١(

  .. كما تعلمت من والدتي ومن معلمة الصف.على أنفسكم كیف تحافظون

ً  ) أنا أحب أمي٢( فعل ما تقول یحدث خالل یومي، وأتقبل نصائحھا، وأ كل ما وأحكي لھا دوما

  .ألنھا تحبني وتخاف عليّ 

ننا نستطیع أن نظھر بعض األجزاء من الجسم أمام إتقلید صوت): () قالت لنا المعلمة ٣(

 مثل األرجل والیدین والشعر والوجھ. ؛اآلخرین

اصة) الخ عضاءوتسمى (األ ،بس الداخلیة) وھناك أجزاء خاصة من الجسم تغطى بالمال٤(

لمسھا من أي أو  ،نحمیھا من النظر إلیھاو نحافظ علیھا والبعض منا یسمیھا (العورة)،

  شخص.
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یطلب أو ، یتكلم عن أعضائنا الخاصةأو  ینظرأو  أن یلمسألي شخص الحق في  ) لیس٥(

بھدف  ؛بیب النظر واللمسالطأو  ویسمح لألم لمس أعضائھ الخاصة،أو  التكلمأو  منا النظر

  الحفاظ على الصحة. أو  النظافة

، وتسبب ألنھا غیر صحیة ؛اآلخرین) ھناك بعض التصرفات واألفعال من الخطأ فعلھا أمام ٦(

ً سلوك وضع اإلصبع في األنف یعد مثل ماذا؟ قالت لولو: لنا األذى ولآلخرین؛ غیر جید أمام  ا

  .اآلخرین

 اً ھذا سلوكد ویع ،اآلخرین املخطأ لمس المناطق الخاصة بنا أم) قالت المعلمة: كذلك من ا٧(

ً خاطئ   غیر مقبول.و ا

حمیھا أستر عورتي وأو ،أنا كبیرة وأستطیع االعتماد على نفسي في قضاء الحاجة :) لولو٨(

  .اآلخرینمن 

ً أجعل مسافة كافیة بیني وبینھم؛ و، أن أصافح األقرباءتعلمت أیضاً.. ) ٩(  ظاً لھم وحفا احتراما

  على سالمتي.

ون وقالت: من الضرورة احترام رغبة بعض األشخاص الذین یرفض ،) نصحتني أمي١٠(

  صافحھم.المصافحة وال أ وأ اللمس

ً أ :) لولو١١( تبع قوانین اللعب كما أورفیقاتي في الروضة بسعادة ومتعة،  مع لعب دوما

  .اآلخرینلكي نحافظ على سالمتنا وسالمة  ،أخبرتنا المعلمة

 ،من االستعانة باألشخاص المساعدین بدّ  الفمر یضایقكم قالت المعلمة: إذا حدث لكم أ )١٢(

نخبر المعلمة  عند شعورنا باأللم في الروضة مثالً  كر ما حصل لنا حتى یساعدنا أحدھم؛ونذ

 الشرطة..والمعلمة، واألب، واألم،  :مثل، وھناك أشخاص ثقة؛ إیذاءمن أي لتساعدنا وتحمینا 

  لخ.إ

ً و ) لولو:١٣( ز بین اللمسة المریحة واللمسة غیر أن أمیّ و ،قانون اللمس تعلمت أیضا

  .اآلخرینالمریحة من 

نزعاج مریحة تشعرنا باالواللمسة غیر ال لمسة المریحة ھي التي تشعرنا باالرتیاح واألمان،ال

  جین، حتى وإن كانوا من األقارب.وعدم الراحة، یجب علینا التبلیغ عن المزع
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 وھي التي تشعرنا باأللم والقلق أو جیدة، ) ھناك بعض اللمسات غیر المریحة غیر١٤(

  مریحین والقول بصوت عاٍل وواضح:علینا أن نبتعد عن األشخاص غیر الالخوف، 

  تركني.ال... قف، ا

وفي حال مالحقتھ تعلمت  ألشخاص الغرباء وكل شخص غیر مریح،د عن اابتعتعلمت اال) ١٥(

ستعین بمساعدة .. وأتركني أنا ال أحب ذلكال... قف، ا صوت واضح:اخ بصرالو ھربال

 لي. اآلخرین

ال نسمح ألي شخص بأن ، ویجب علینا أبأنواعھ یذاءأن نحمي أنفسنا من اإلنستطیع ) ١٦(

لینا أن نبلغ عنھ الكبار ألنھ لیس غیر مناسب، عو ألنھ تصرف سیئ ،رنا بدون مالبسیصوّ 

  لتبلیغ بھ.علینا ااً، فھو سر سیئ، سر

نتردد  ال، علینا أیذاءفإذا تعرضنا لإل یوجد نظام للتبلیغ لمعاقبة المعتدي؛ ) المعلمة:١٧(

 تصالكتبنا الرقم الخاص لالو أحد الكبار،أو  المعلمةأو  وطلب المساعدة من الوالدین ،لإلبالغ

 وإبالغھم. ١١٦١١١بمساندة الطفل 

)١٨ ً ً  مفیداً  ) لولو: كان یوما ً لسالمتنا الشخصیةمھم وموضوعا .. توتة توتة خلصت ا

اعكم لقصتي والنصائح الستم . انتھت قصتي وقوانین الحمایة الشخصیة، سعیدة جداً الحدوتة.

  المفیدة.

  

  األسئلة المقترحة:

  : ھل أحببتم القصة؟ سؤال عن المشاعر.١س

ً ٢س    عن یومھا؟: لمن تتحدث لولو دوما

  ؟: من التي تنصح لولو وتتقبل نصائحھا٣س

  مشاھدتھا؟ ناآلخرویستطیع التي األجزاء الظاھرة من الجسم : ما ٤س

  ا تغطى األجزاء الخاصة من الجسم؟: لماذ٥س

  المصافحة؟أثناء  اآلخرین: لماذا نترك مسافة كافیة مع ٦س

  شعورك؟ رك أحدھم بال مالبس؟ ما: ماذا لو صوّ ٧س
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  ماذا تفعل؟ اآلخرینللمسة : لو لم تَْرتَح ٨س

  ھم للمساعدة؟یلإشخاص الثقة الذین تلجأ : من األ٩س

  منكم یستطیع أن یحمي نفسھ وكیف؟: من ١٠س

  تذكیري بقوانین الحمایة الشخصیة؟: ھل تستطیعون ١١س 

  اختیاري).(حداث القصة؟ : من یرسم أ١٢س 
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  :طفالالحمایة الشخصیة لأل  ٣/٢/٣المادة العلمیة

  

الطریقة في ظل افتقار المعلومة الصحیحة و ،الطفولة المبكرة تكثر المشكالت الجنسیة في سن

الجنسي، االستغالل،   یذاءمنھا: اإل ،مشكالت مختلفةل طفالفیتعرض األ المناسبة لتقدیم التوعیة،

  الجنسي: یذاءومن العوامل المسببة لإل الشذوذ،

 .خصائص النمو الجنسي في ھذه المرحلة العمریة  

 .حب االستطالع والتجریب  

 .اكتساب المعرفة والمعلومة  

 .عدم التعامل السلیم من المربین مع النمو الجنسي للطفل  

 .العولمة واالنفتاح اإلعالمي  

وتقدیم سبل  ،حثت الشریعة اإلسالمیة على تقدیم التربیة الجنسیة من أجل حمایة الفرد والمجتمع

تنمیة إلى  تھدف ،ملة وعامةالتربیة الجنسیة شاة.. الوقایة من المشكالت الجنسیة في سن مبكر

ومعتز للتعبیر عما بداخلھ بطریقة صحیحة، لدیھ القدرة  ،فیصبح أكثر ثقة بنفسھ ،شخصیة الطفل

النظافة الشخصیة، ومھارات للحمایة الشخصیة، یحترم الجنس اآلخر، یكتسب و ،بھویتھ الجنسیة

 ات األخرى المختلفة،عولمة والثقافمواجھة تحدیات الوالحصول على المعلومة الصحیحة، و

  منة.شكالت المختلفة للتنشئة في بیئة آالتعامل مع المو

  

  التربیة الجنسیة:: أوالً 

أوالً أثبتت الدراسات الحدیثة أن مرحلة الطفولة أھم مرحلة  ؛تتمثل أھمیة الموضوع في جانبین

فالھدف  م؛ع في جمیع دول العالخر ھو حساسیة الموضو، والجانب اآلمؤثرة في حیاة اإلنسان

مو الجنسي لتھذیب السلوك، األساسي من تقدیم التربیة الجنسیة لمرحلة الطفولة ھو متابعة الن

ً للعمر المناسب والتھیئة المتدرجة للمراحل المقبلة من  ،حتیاج الطفل المعرفيوإشباع ا وفقا

حیحة وتقدیم المعلومة بطریقة علمیة تربویة ص اة لحمایتھ من المشكالت المختلفة،الحی

)Banunnah, ٢٠١٢.(  
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موقف المربین من أھمیة  ،) أثبتت دراسة بحثیة من جامعة ھال بالمملكة المتحدة٢٠١٢في عام (

ملكة العربیة السعودیة، بالم طفالوتطبیقھا في النظام التعلیمي لریاض األ ،تقدیم التربیة الجنسیة

، صفوف أولیة)، أطفالمعلمة (ریاض  ٣٦و، باءمن اآل ٥٠٠وشارك في اآلراء عدد 

 ,Banunnahن بالطفولة والتربیة في مدینتي الریاض وجدة (ون متخصصوومستشاری

٢٠١٢.(  

وجود التربیة الجنسیة في من المشاركین في الدراسة أكدوا  ٪٨٤من نتائج الدراسة العلمیة أن 

سعودیة ربین بال٪ من الم٦١و طریقة المناسبة لتقدیمھا بكل ثقة،یجیدون ال ولكن ال ،اإلسالم

جتھاد الشخصي في االإلى  یلجأ بعضھم ، لذاالتربیة الجنسیة موضوعاتفتقار المناھج لیتفقون با

 ،٪ من المربین یطالبون بإدراج منھج تعلیمي إلزامي للتربیة الجنسیة٩١لذلك و تقدیم المعلومة،

 على أن تكونرسمي على جمیع المراحل الدراسیة، یقدم بشكل  ،یراعي الفئة العمریة

ً  موضوعاتال ، مع ساس الدین اإلسالمي، ومبنیة على أالطفل احتیاجاتتراعي  ،مدروسة علمیا

  دات والتقالید للمجتمع السعودي.العا ،عتباراألخذ بعین اال

: التحرش مثل ؛ظھور بعض المشكالت الدخیلة على المجتمعإلى  نفتاح أدىعصر العولمة واال

نعكاس السلبي حیث أثبتت الدراسة البحثیة أثر اال مدروسة،میة التي لم تعالج بطریقة علوالمثلیة 

الدورات و على الطفل والمجتمع بسبب التوعیة العشوائیة في المجتمع والمقامة في األسواق

فالتربیة الجنسیة من الضرورة أن تقدم بشكل منفصل ومتدرج من  ؛طفالالتدریبیة الموجھة لأل

ً لمعلمة؛ اأو  مثل األم ؛شخص ثقة قریب من الطفل مع   على مبدأ الخصوصیة والحیاء،حفاظا

  ).٢٠١٢ ,Banunnahالمختلفة لھم ( وكذلك الخبراتمراعاة الفروقات الفردیة لكل طفل، 

ً  طفالاألسرة المصدر األول لتربیة األد تع على األسرة بناء  .والقدوة في تھذیب السلوك. ،جنسیا

سئلة الطفل المحرجة بطریقة ، وإجابة أمناقشةوفتح باب الحوار وال ،األلفة والتقرب من الطفل

قاً للمرحلة العمریة للطفل؛ وفاستھزاء، وتقدیم المعلومة تدریجیاً، أو  علمیة مبسطة وبدون حرج

ناً مع أبنائھم؛ ظ موضوعاتالعودیة یشعرون بالحرج لمناقشة ھذه األسر الس٪ من ٧٤حیث إن 

). أغلب المربین ٢٠١٢ ,Banunnahلدقیقة (التحدث في األمور الجنسیة ابأنھ ال یجب منھم 

فالتربیة الجنسیة تبدأ منذ الطفولة  ؛لدیھم الخلط بین مفھوم التربیة الجنسیة والثقافة الجنسیة

ھي معلومات جنسیة تقدم أما بالنسبة للثقافة الجنسیة ف تدریجیاً في جمیع مراحل العمر. وتستمر

 ,Banunnahوللحفاظ على حیاتھم األسریة ( ،مستقبالً للكبار البالغین لتھیئتھم للحیاة الزوجیة 

٢٠١٢.(  
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من أین جئت؟ یلجأ  :مثالً  ؛لذلك عندما یواجھ المربي أحد األسئلة التي تدور حول الحیاة األسریة

والبعض عقاب الطفل واالستنكار لسؤالھ،  الھروب وتغییر مجرى الحدیث أوإلى  بعض الوالدین

الحصول على إلى  في كل ھذه الحاالت یلجأ الطفل ت الطفل،كِ سقد یجیب بإجابة خاطئة حتى یُ 

وقد  ،البحث عنھا في اإلنترنتأو  ،ھمن ھم في سنّ م اآلخرینسؤال أو  إما بالتجریب ؛المعلومة

مشكالت مختلفة، وبعض اآلباء لدیھم اعتقاد بأن اإلجابة عن إلى  یكتسب معلومة خاطئة تؤدي

بعض م/ـة، الذین یتھرب وھنا یأتي دور المعلفي المدرسة،  ھو من واجب المعلم/ـةسئلة ھذه األ

ً من اإلجابة لعدم أمنھم  وجود المعلومة في المنھج الدراسي، والبعض یوكل ھذا الدور یضا

 ,Banunnahین یلجأ إلشباع المعرفة والفضول لدیھ (علم أی الللمنزل، وبھذا یضیع الطفل، و

 ٢٠١٦;٢٠١٢ .(  

  

  سئلة الطفل المحرجة:أ في اإلجابة عن طفالاأل دور معلمة ریاضثانیاً: 

  

واكتشاف العالم من  ،برغبة اكتشافھم ألنفسھم طفالفي سن الطفولة المبكرة تكثر أسئلة األ

ألسئلة المتعلقة بالحیاة بعض المربین في حرج لعدم القدرة على إجابة مما یضع ا ،حولھم

أثبتت دراسة علمیة لحمایة الشخصیة. وطرق النظافة وااألسریة، والفروقات بین الجنسین، 

 طفال) دور معلمة ریاض األ٢٠١٦,Banunnahحدیثة من جامعة شفیلد بالمملكة المتحدة (

 ،المتعلقة بالجنس والنوعفي الرد على أسئلة الطفل المحرجة بالمملكة العربیة السعودیة 

  وكانت نتائج الدراسة كالتالي:

 ك سلوكیات جنسیة تظھر على أن ھنا٪ من المعلمات اتفقن على ٦٩٫٥

 مشكالت.إلى  مما قد یؤدي ،البرنامج الیوميأثناء  طفالبعض األ

  تكثر في ھذه المرحلة  طفالأن أسئلة األ٪ من المعلمات على ٩٧اتفق

٪ منھم ٥٨؛ فھم یكتشفون أنفسھم والعالم من حولھم، ولكن العمریة

  جنسیة.ال طفالأسئلة األ یشعرون بالحرج والصعوبة لإلجابة عن

  مات والمعرفة الكافیة لإلجابة المعلو ٪ أكدن أنھن لیس لدیھن٨٤نسبة

 اإلجابة عن سؤال٪ یتجاھلن الرد و٥٨٫٣ولذلك  عن ھذه األسئلة،

 الطفل. 
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 سبب تجاھل الرد على سؤال الطفل المحرج ٪ من المعلمات أرجعن٨٦ 

ابة ج٪ یقدمن إ٥٧٫٣وثقافة العیب بالمجتمع، و العادات والتقالیدإلى 

  .مختلفة للطفل لتجنب اإلحراج

  تقدیم على  طفال٪ من معلمات ریاض األ٩٧وبنسبة مرتفعة اتفق

یة، جتماعاالوبھدف التوعیة (الدینیة،  طفالالتربیة الجنسیة لأل

 من المشكالت مثل التحرش الجنسي، طفالالصحیة) لحمایة األو

المجتمع في  طفال٪ أیدن أن التوعیة العشوائیة ضد التحرش باأل٧٥و

  والمجتمع. اآلخرینمخاوف الطفل والوالدین من إلى  أدت

 من المعلمات ذكرن أن من األھمیة تعاون األسرة مع الروضة ٩٨ ٪

  في تقدیم التربیة الجنسیة للطفل.

 من المعلمات یطالبن بحضور برنامج تدریبي في كیفیة تقدیم ٩٥ ٪

  الروضة. طفالالتربیة الجنسیة أل

م المنھج التعلیمي من منظور دیني وعلمي، وجمعت بین النظریات ناقشت الدراسة تصمی

قدمھ  وبین ما ،ین ومفكرین عالمیینلمرحلة الطفولة المقدمة من باحث التربویة العلمیة المتطورة

أھمیة مراعاة نوع األدوات والوسائل وسالمي من نصائح وتوجیھات تشریعیة، الدین اإل

التربیة  موضوعاتأھمیة تقدیم وأكدت  داخل المنھج التعلیمي. التعلیمیة المناسبة لكل فئة عمریة

التوعیة بالصحة الجسدیة،  موضوعاتتشتمل على و ،الجنسیة موزعة على الوحدات التعلیمیة

الفروقات بین ونواع العالقات األسریة والشخصیة وحدودھا، عرفة أموالنظافة الشخصیة، و

 ،التھیئة لمرحلة البلوغوالحمایة الشخصیة، ویة، أداب االستئذان واحترام الخصوصوالجنسین، 

 خر.المشاعر في المواقف المختلفة، واحترام الجنس اآل التعبیر عنودورة الحیاة األسریة، و

فئة عمریة داخل المنھج على المعلمة مراعاة نوع األدوات والوسائل التعلیمیة المناسبة لكل و

  .)٢٠١٦ ,Banunnahالتعلیمي (

  

، فیصبح أكثر ثقة ھا في تنمیة شخصیة الطفلأھدافستحقق التربیة الجنسیة  ..ةخالصة الدراس

یحترم الجنس و ،بھویتھ الجنسیة اً ومعتزللتعبیر عما بداخلھ بطریقة صحیحة، لدیھ القدرة بنفسھ، 

الحصول على المعلومة والنظافة الشخصیة، ویكتسب مھارات للحمایة الشخصیة، وخر، اآل
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لمشكالت التعامل مع او عولمة والثقافات األخرى المختلفة،دیات المواجھة تحوالصحیحة، 

  منة.المختلفة للنمو في بیئة آ

  

  :طفالمبادئ التربیة الجنسیة لأل

یة، جتماعجزء من التربیة االالجامعة: إن التربیة الجنسیة  ـ النظرة الشمولیة١

اصة بالتربیة الصحیة، وال وجود لوحدة تعلیمیة منفصلة خوالنفسیة، والخلقیة، و

  الجنسیة.

ـ االستمراریة: إن التربیة الجنسیة یجب أن تبدأ من لحظة اإلخصاب والحمل، ٢

  وتستمر مدى الحیاة.

یجب علینا إعطاء معلومات  طفالتقدیم التربیة الجنسیة لألأثناء  ـ المرجعیة العلمیة:٣

 ً   .صادقة وصحیحة علمیا

ون عملیة متكاملة فعالة إال في حال ثقة ـ الثقة: إن التربیة الجنسیة ال یمكن أن تك٤

  الطفل الكاملة بالمربي.

ً حوار مع الطفل یجب أن یكون واضحأو  ـ األخالق: أي حدیث٥ بدون صراحة خادشة  ا

ة أن تطرح وعلى المعلم خلو من أي تلمیحات مزدوجة المعنى،أن یو، للحیاء

  خالیة من الجرأة.غرس األفكار العلمیة الب ھتمامواالالمعلومات بصورة جدیة، 

أھمھا (عمر الطفل وثقافتھ عدة، أمور  ـ الفروق الفردیة: على المعلمة مراعاة٦

 ظروف مجتمعھ المحدودة،ومستوى نموه العقلي، والجسمیة، ووخصائصھ النفسیة، 

  األسرة).و
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وكیفیة  ،سنوات ٦إلى  ٣من عمر  طفالالجدول التالي یوضح خصائص النمو الجنسي لأل

  .یذاءلتفادي المشكالت المسببة لإل ؛ل الصحیح معھاالتعام

  

 الروضة طفالالتعامل مع خصائص النمو الجنسي أل

 لنمو الجنسيلالخصائص العامة  التعامل التربوي مع النمو الجنسي

  بناء األلفة والتواصل التربوي مع

  الطفل.

  الجسم بمسمیات  أعضاءتسمیة

غیر خادشة للحیاء متفق علیھا، 

المنطقة وخاصة،  أعضاء(

  العورة).والخاصة، 

 الطفل  جابة عن أسئلةاإل

وتقدیم المعلومة  ،المحرجة

  بطریقة بسیطة مناسبة لعمره.

  التشجیع على الحوار في

واإلنصات  ،مختلفة موضوعات

  لھ، وتقبل رأیھ بال انتقاد.

  مراعاة الفروق الفردیة بین

  وتجنب المقارنة.، طفالاأل

 طفالألتقدیم الحمایة الشخصیة ل 

 بطریقة مشوقة ومتدرجة.

  تطالع ب االس ول وح اد الفض ازدی

  الجنسي.

  دور كثرة األسئلة الجنسیة ي ت الت

ول  ام، (ح كل الع اءاألوالش  عض

ة،  ل، والخاص والدة، والحم ال

  الفروق بین الجنسین).و

 ب األدوار اال ة جتماعلع ب (ی اللع

ریس  ب، الع ال: الطبی الجنسي) مث

  والعروس.

 شاف الجسم.اكتو حب االستطالع  

 ب باأل ري واللع اءالتع  عض

  الخاصة.
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  الروضة طفالمعلومات التربیة الجنسیة أل

  

  

 سنوات ٤عمر في  طفالالتربیة الجنسیة لأل

 ساسیةأمعلومات  معلومات السالمة الشخصیة

ة  - ة المریح ین اللمس رق ب ة)(الف  ،اللطیف

  المؤلمة).(واللمسة غیر المریحة 

  جسمك ملك لك. -

ل - ة  لك ة "ال" للمس ول كلم ق بق رد الح ف

  غیر المریحة من الكبار والصغار.

ك ق - ب من دما یطل ف"، عن ة "ال ق ل كلم

یئاً  ل ش دھم أن تفع س  اً؛خاطئأح ل لم مث

  الخاصة بھ. عضاءاأل

ذكیر ب - وء  أسماءالت ة للج خاص الثق األش

ل إذا  د فع ً ئیشأح ً خاطئ ا ً مؤلمأو  ا ر ا  وغی

 مریح لك. 

ین الج ختالفـ اال د) (نسین ب ت والول البن

  الشكل الخارجي.

ماء - اء أس ین)  أعض م (للجنس الجس

  الخاصة. عضاءوتسمیة األ

ن األم  - ن بط ل م ة والدة الطف معلوم

  والعنایة بھ بال وصف.

تعلیمات بسیطة حول الحدود الشخصیة  -

ع  رینم زاء  اآلخ ة األج ظ وتغطی (حف

ة،  ام والخاص اھرة أم زاء الظ س األج لم

رین دم و، اآلخ س األع اءلم ة  عض الخاص

  )اآلخرینب

دیم  - داً إتق یطة ج حیحة بس ات ص  جاب

ائف أل م والوظ ول الجس ل ح ئلة الطف س

 الجسدیة.
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 سنوات ٦إلى  ٥عمر في  طفالالتربیة الجنسیة لأل

 ساسیةأمعلومات  معلومات السالمة الشخصیة

ة  - ة المریح ین اللمس رق ب ة) (الف اللطیف

  ؤلمة).الم(واللمسة غیر المریحة 

  جسمك ملك لك. -

س  - رینلم اءلأل اآلخ ة عض أو  الخاص

ى ا ار عل مى اإلجب ائھم یس ر ألعض لنظ

  ن. من اإلبالغ عن المؤذیبدّ  وال ،إیذاء

ؤذی - د الم ون أح د یك اربق ن األق  ال ،ن م

  تتردد في اإلبالغ عنھ.

ذاءاإل - أك ی یس خط اعدك  ،ل وسیس

  األشخاص الثقة.

ب - خص غری اول ش ب أو  إذا ح قری

دون إذن من جبارك على الذھاب معھ من إ

ة  ،أسرتك ار الثق علیك الرفض وإخبار الكب

  سمائھم.بأ

ذكیر ب - ماءالت ة  أس خاص الثق ذي األش ال

ك ا وء یمكن یھم للج ل إل د إذا فع ً ئیشأح  ا

ً خاطئ  اً وغیر مریح لك.مؤلمأو  ا

ین  - و ب ي النم میة ف رات الجس التغی

  الجنسین مع التقدم بالعمر.

یرات ب - ین تفس و الجن ة نم یطة لكیفی س

  داخل بطن األم وعملیة الوالدة.

تعلیمات بسیطة حول الحدود الشخصیة  -

ع  رینم زاء  اآلخ ة األج ظ وتغطی (حف

ة،  ام والخاص اھرة أم زاء الظ س األج لم

رین س األو، اآلخ دم لم اءع ة  عض الخاص

  .)اآلخرینب

دیم إ - دتق یطة ج حیحة بس ات ص  اً جاب

م والوأل ول الجس ل ح ئلة الطف ائف س ظ

  الجسدیة.

ة  - ي نظاف نفس ف ى ال اد عل االعتم

  الخاصة. عضاءاأل

س األ - اءلم ة عض ام و الخاص ري أم التع

 سلوك غیر مرغوب.، اآلخرین

  

  ً   الجنسي: یذاءمن اإل طفالالحمایة الشخصیة لأل: ثالثا

إلى  تبدأ منذ دخول الطفل ،مستمرة ومتدرجة یذاءالحمایة الشخصیة من اإل موضوعات

وتحدد  ،الموضوع بالوحدات التعلیمیة المناسبة ارتباطوتقدم بطریقة متوزعة حسب الروضة، 

مة الشخصیة السال موضوعاتمع مراعاة عدم تقدیم   للمرحلة العمریة للطفل،فقاً و ھدافاأل
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على  ،الجنسي یذاءثناء تدریب الطفل على الحمایة الشخصیة من اإلأو في وحدة واحدة محددة،

  منھا: ،مةمھر المعلمة مراعاة أمو

 .بناء األلفة والثقة مع الطفل  

 .التواصل الفعال مع الطفل  

 .التحدث بطریقة بسیطة غیر مخیفة  

 .الجدیة واالبتعاد عن الضحك واالستھزاء  

 .التدرج في المعلومات  

 .المرحلة العمریة المناسبة  

 .القدرة على االستیعاب  

 .الخبرة السابقة للطفل  

 .مراعاة احتمالیة الخطر  

 ومشاركة المعلومات الصحیحة. األسرة توعیة  

  

  الجنسي: یذاءمن اإل طفالمھارة تقدیم الحمایة الشخصیة لأل

بھدف توفیر الحمایة والسالمة  ؛التوعویة والتذكیریة نشطةمجموعة من األ طفالتقدم المعلمة لأل

  ومن أھمھا: ،الجنسي یذاءالشخصیة لھم من اإل

  المناطق الخاصة من الجسم: أسماءـ ١

حترام العادات ، وذلك الالتناسلیة بأسمائھا الدارجة عضاءب ذكر األیجب على المعلمة تجنّ  ـ

أو  العورة الخاصة)(طالق مصطلح إو ھایلإوالتقالید وعدم خدش الحیاء، ویمكن للمعلمة اإلشارة 

  .یذاءوذلك بھدف فھم ومعرفة تفاصیل مشكلتھ في حال تعرضھ لإل الخاصة)، عضاءاأل(

  السالمة للحمایة الشخصیة:ـ قوانین ٢

یطلب منا أو  یتكلم عن أعضائنا الخاصةأو  ینظرأو  لیس ألحد الحق بأن یلمسالقانون األول: 

أو  الطبیب بغرض النظافةأو  ویسمح بذلك لألم لمس أعضائھ الخاصة،أو  التكلمأو  النظر
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وھناك  ؤدیھا،أجزاء الجسم وظیفة محددة یأن لكل من  طفالیوضح لأل الحفاظ على الصحة،

ألنھا ملكنا  ،الخاصة) عضاءاأل(یراھا أحد سوانا أو  یلمسھاأو  تصلح ألن یتعامل معھا أجزاء ال

  وحدنا.

 " بصوت عاٍل، ثم نھرب،ال"علینا أن نقول  ،إذا حاول أحد اختراق ھذا الحقالقانون الثاني: 

 ً حتى لو  ،وحاد صوت عالٍ  أن نقول "أوقف ھذا"، "اتركني"، "أنا ال أحب ذلك" بونستطیع أیضا

  قال لنا إن ھذا مجرد لعب.

ن نثق بھم (الوالدین، المعلمة، العاملین منستعین بأحد األشخاص المساعدین مالقانون الثالث: 

  ونستمر باإلخبار حتى یساعدنا أحدھم.حصل،  ونخبره بما، في الروضة، الشرطة)

 نواع األسرارأتوضیح من للمعلمة  دّ ب ، وھنا الال نحتفظ بھذا األمر كسرّ القانون الرابع: 

  (األسرار الجیدة واألسرار السیئة).لألطفال 

 توجد  والھي األسرار المفرحة التي تترك فینا آثار الفرح والمرح،  :األسرار الجیدة

أو  للخوف األسرار الجیدة ال تترك أثراً و االحتفاظ بھذا النوع من األسرار، مشكلة في

  القلق لدیك.أو  الحزن

 الشعور والقلق، وبالخوف،  اً نفسنا شعورار التي تبعث في أھي األسر :ألسرار السیئةا

یجب أن تحتفظ باألسرار السیئة  ال ،خرأي شعور مؤلم آأو  الحزنواأللم، وبالذنب، 

  .أبداً 

ً تعتبر فتان (أنت ال   إذا تكلمت عن ھذا النوع من األسرار، بل ھو عمل صحیح وشجاع). ا

  ـ  قانون اللمس:٣

  اللمسة السیئة.و من األھمیة تعلیم الطفل التمییز بین اللمسة الجیدة

  نشعر مع حضن األم واألب لنا. ما، مثلرتیاح واألمانھي التي تشعرنا باال :اللمسة المریحة

بالقلق وعدم االرتیاح.  تترك لدینا شعوراً مؤذیة ومؤلمة غیر مریحة،  :اللمسة غیر المریحة

 ً ً الحضن والمزح یك أحیانا ً  ون مسلیا ً  ،ومفرحا ترید أن  نك الأحسست بأ إذا ولكنھ قد یكون مزعجا

وترید أن یتوقف المزح، أو  أنك تشعر باالنزعاج ولیس الفرح من ذلك الحضنأو  تواصل فیھ

خاصة إذا طلبت ، اعتداءنھ سات ھذا اإلحساس فقد یكون معناه أفعندما تعطیك بعض اللم، فوراً 

  ن ھذا مجرد لعب.لم یفعل، وحتى إن قال لك إمن الشخص التوقف عن ذلك و
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  ـ  نظام التبلیغ:٤

علیھم التبلیغ و یذاءبأنھ یوجد نظام للتبلیغ ومعاقبة المعتدي، في حال تعرضھم لإل طفالیشجع األ

 وتعریفھم بالرقم الموحد ،عتداءمن یتم تبلیغھ عند تعرضھ لالأو  عن المعتدي للمعلمة ولوالدیھم

  .١١٦١١١فل الخاص بمساندة الطو
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  الیوم الثالث 

  

  

  

  

  الجلسة الثالثة: التواصل الفعال مع األسرة

 

  

  

   التواصل الفعال للروضة مع األسرة -١

  

  الجلسة الثالثة

 

ام ا -ـ٢ ة واختت دورة التدریبی دي لل یم البع لتقی

 البرنامج
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  الجلسة الثالثة: 

  رة: أھمیة التواصل الفعال مع األسأوالً 

  

  رقم النشاط:  ٣/٣/١

  اسم النشاط:  دور األسرة في الحمایة

  مدة النشاط:  دقیقة  ٣٠

  في نھایة النشاط تكون المتدربة قادرة على:

  فل.حمایة الطبوعالقة ذلك  ،أھمیة التواصل مع األسرةب الوعي -١

دف لتقدیمھا لتوعیة األسرة بھ نشطةح بعض األفكار واألاقترا -٢

 حمایة الطفل.

 ف النشاط:ھد

 طریقة التدریب: ـ محاضرة ـ نقاش جماعي.

  المواد الالزمة:  Flip Chart  ـ أقالم ملونة، السبورة الورقیة

  

  مناقشة:

 طفالدور األسرة في تعدیل سلوكیات األ.  

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  سرةتربیة الروضة واألسلوب بین أالتعارض.  

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 .الطرق المناسبة للتواصل مع األسرة  
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..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

 یذاءمن اإل طفالالمناسبة المقدمة لألسرة لحمایة األ نشطةاألو المقترحات.  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  أھمیة التواصل الفعال بین الروضة واألسرة: ٣/٣/١المادة العلمیة 

  

ن البناء النفسي لسلوك مما یسھم بدوره في تحسی ،بین األم والطفل یجابيھناك أثر للتفاعل اإل

ي بین األم والطفل یعتمد على الخبرات المبكرة مما یسھم في جتماعالطفل، كما أن التواصل اال

  تشكیل شخصیتھ والتنبؤ بسلوكھ التوافقي في مرحلة نموه المستقبلي. 

 توقفان على كفاءة من یتولى أمرهالسلیم للطفل والتربیة الصحیحة ی شك فیھ أن النمو ومما ال

ً جتماعالوالدان اللذان یعتبران أھم المؤثرات اال ةصاخبالرعایة، وب  في یة التي تلعب دوراً أساسیا

  من. تربیة الطفل وتنشئتھ في جو آ

التواصل السلیم والدائم بین البیت والروضة، والقائم على التعاون والتفاھم الفكري بین  كما أن

 متبادلة بینھم تصب في صالح الطفل،یز الثقة الالطرفین، یوحد أسلوب التعامل مع الطفل، فتعز

والھدف من ذلك ھو مساعدة الطفل على النمو والتطور، وتوفیر الراحة واالطمئنان لھ للنمو في 

  بیئة آمنة تحقق لھ السالمة الشخصیة. 

التواصل مع األم وتوعیتھا لضمان نجاح األسرة إلى  ا یھدف برنامج السالمة الشخصیةمن ھن

  وتتضمن التوعیة بأمرین: ،لجو المناسب لنمو الطفل وحمایتھبتوفیر ا

ت األسریة والتصدع األسري أن یتم تھیئة المناخ األسري المناسب الخالي من المشكال األول:

محبة واألمان واالستقرار من یتمیز بالوتربیتھم في جو آ طفال، وذلك لتنشئة األكافة أشكالھب

یة جتماعلیست تلك التي توفر ألبنائھا الرعایة االقتصادیة واالن األسرة المثالیة النفسي، حیث إ

  لھم الجو النفسي المالئم أیضاً. حیة فحسب، بل ھي األسرة التي تھیئوالص

بثبات في الحیاة الیومیة وتطبیقھا  طفالتربویة صحیحة في تنشئة األ أسالیبتباع ا الثاني:

  لألسرة.

األمھات (تعریف وتعارف)،  اجتماعاسیة، عبر ویكون التواصل معھا منذ بدء السنة الدر

حلقات والمقابلة الثنائیة بین األم والمعلمة، و(األم الزائرة)،  طفالإشراك األم في برنامج األو

  توعیة األمھات.

  ات لتقویة العالقة بین الروضة واألسرة:اقتراح

  شكلة.ولیس فقط عند وجود الم ،ـ تنظیم اللقاءات الدوریة بین المعلمة واألم
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  ـ عمل ملف خاص بكل طفل.

  ـ تشجیع األمھات على قضاء نھار كامل بالروضة للمساھمة في نشاطاتھا.

  ھن.أطفالـ تشجیع األمھات على الحضور لمراقبة 

  ـ تشجیع الطفل على عمل ھدیة لوالدیھ.

  لطفل المریض.ـ ترتیب زیارة جماعیة ل

ً ـ الروضة قد تكون مكان ً مناسب ا   ببعضھن البعض وتبادل الخبرات.مھات لتعارف األ ا

  ـ تسجیل المالحظات عن كل طفل في سجل خاص بھ.

ي ال ل، من خالل استمارات وبحوث  مشروعاتـ مشاركة األھل ف ي تعرض للطف ة الت التعلیمی

  عدادھا وتوفیر موادھا.إیتشارك األھل في 

  منة للطفل.آبویة لضمان توفیر بیئة تر ؛لتوعیة األھل )ـ إرسال المنشورات التربویة (ملحق
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  دقائق) ١٠(تقییم الیوم الثالث 

  استمارة تقییم محتوى الوحدة التدریبیة للیوم الثالث

  

  ورقة التقییم الیومي. تجیب المتدربة عن ،في نھایة الیوم التدریبي

  التدریبیة للیوم: نشطة(أ) محتوى األ

  

ضعیف جداً  متوسط ضعیف مرتفع جداً  مرتفع  م الموضوع

متھا ءومال نشطةمحتوى األ     

 المتدربات احتیاجاتلخبرات و

١

 نشطةفي األ المتبعة سالیباأل     

 التدریبیة

٢

مستوى المشاركة والنقاش في      

 التدریبیة  نشطةاأل

٣

لك بعد  ھدافمدى تحقق األ     

 التدریبیة نشطةتطبیق األ

٤

بعد المكتسبة خبرات المقدار      

 وحدة التدریبیةنھایة ال

٥

المحتوى المعرفي، الوجداني،      

 التدریبیة نشطةالعملي لأل

٦

  مالحظات:
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  الوحدة التدریبیة الحالیة؟ أنشطةو موضوعاتنقاط القوة في  (ب) ما

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  الوحدة التدریبیة الحالیة؟ أنشطةو موضوعات(ج) ما المعلومة الجدیدة المكتسبة في 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  لم تنل القدر الكافي من التوضیح؟أو  (د) ما الموضوعات التي لم تتطرق إلیھا الوحدة التدریبیة

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

  

  (ھـ) ما مقترحاتك لتحسین الوحدة التدریبیة المستقبلیة؟

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
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  دقیقة) ١٥الجلسة الختامیة (

  ينموذج التقییم البعد

  

  ضعي إشارة أمام اإلجابة الصحیحة من وجھة نظرك:

  

  سنوات: ٦ إلى ٣األساسیة لطفل الروضة من عمر  حتیاجات) من اال١(

                                           .الداللو أ ـ الحب

  .ألمن واألمانب ـ الشعور با

                                  .ج ـ الحزم والشدة بالتربیة

  .د ـ األكل والشرب والنوم

  

  بسبب: أبنائھمإلى  بعض الوالدین ء) قد یسي٢(

           .السجنأو  الوفاةأو  األب كالطالقأو  أ ـ غیاب األم

  .فقدان الوظیفةأو  ب ـ البطالة

  .ني مستواھم الثقافيج ـ عدم إكمال تعلیمھم وتد

  .العاطفي بین الوالدین رتباطد ـ عدم اال

  .سبق ھـ ـ جمیع ما

  

  العاطفي یتضمن: یذاء) اإل٣(

 ً   .أ ـ أي سلوك یؤذي الطفل جسدیا

  .ب ـ أي أسلوب لفظي مھین وسلبي وبشكل مستمر یؤذي الطفل
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  إھمال الطفل.إلى  ج ـ أي سلوك یؤدي

  .ل والبالغنشاط جنسي بین الطفأو  د ـ أي سلوك

  

  الجسدي یتضمن: یذاءاإل )٤( 

  .نشاط جنسي بین الطفل والبالغأو  أ ـ أي سلوك

  للطفل. یذاءاإلإلى  ب ـ أي سلوك عاطفي سلبي یؤدي

  تسبب إصابة الطفل بشكل مقصود.إلى  ج ـ أي سلوك یؤدي

  إھمال الطفل.إلى  دـ أي سلوك یؤدي

  

  الجنسي یتضمن: یذاءاإل )٥(

  .شاط جنسي بین الطفل والبالغنأو  أ ـ أي سلوك

  إھمال الطفل.إلى  ب ـ أي سلوك یؤدي

  .مقاطع إباحیةأو  اً ج ـ مشاھدة الطفل صور

  بنظافة الطفل بشكل عام. ھتمامد ـ عدم اال

  

  ) اإلھمال یتضمن:٦(

  الجسدي للطفل بشكل مباشر. یذاءاإلإلى  أ ـ أي سلوك یمكن أن یؤدي

  العاطفي للطفل. یذاءاإلإلى  ب ـ أي سلوك یمكن أن یؤدي مباشرة

  بمظھر الطفل. ھتماماالإلى  ج ـ أي سلوك یؤدي

  بنظافة الطفل ومظھره بشكل عام. ھتمامد ـ عدم اال

  

  ...یذاء) من مھارات الكشف المبكر عن حاالت اإل٧(
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  أ ـ توجیھ األسئلة المباشرة للطفل.

  باألسرة واالستفسار. تصالب ـ اال

  ج ـ المالحظة الدائمة.

  وضع الطفل في مواقف مخیفة.  د ـ

  

  التربویة لتوجیھ سلوك الطفل الخاطئ... سالیب) من األ٨(

  أ ـ عزلھ وعدم التحدث معھ.

  ب ـ التوبیخ. 

  . ھتمامج ـ سحب الحب واال

  د ـ إعطاء السلوك البدیل المقبول.

  ...یذاءكتشف حالة طفل یتعرض لإلأعندما  )٩(

  اسھ باألمان.أ ـ أھتم بالطفل وأحاول تھدئتھ وإحس

  مباشرة.الغیر المعلومات بطریقة طرح األسئلة  ب ـ أتاكد من

  ج ـ أبلغ اإلدارة لعمل الخطوات الالزمة.

  د ـ دوري كمعلمة وقائي في تقدیم الحمایة وتنمیة مھارات الطفل للدفاع عن نفسھ.

  .سبق ھـ ـ جمیع ما

  

  وذلك عن طریق: ،فلمنة للطآ) التواصل الفعال مع األسرة یضمن توفیر بیئة ١٠(

  أـ التواصل المباشر مع األسرة في حال وجود مشكلة.

  منشورات).ومحاضرات، و ،دورات(ب ـ تقدیم التوعیة لحمایة الطفل عن طریق 

  ج ـ تدوین المشكالت السلوكیة للطفل وإرسالھا لألسرة.

  سبق. د ـ جمیع ما
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 م فضالً ضعي اإلشارة الصحیحة أمام كل جملة مما یلي: صح خطأ

إلى  نقص معلومات المربین حول خصائص نمو الطفل یمكن أن یؤدي  

 .بھ یذاءاإل

١ 

عادة یؤذى الطفل الصغیر بالسن العتماده على الغیر ولعدم معرفتھ   

 .كیفیة حمایة نفسھب

٢ 

 ٣ .طفلال إیذاءإلى  المشكالت المستمرة بین الوالدین من العوامل المؤدیة  

ً ر من الوالدین فھمیصد عادة ال یذاءاإل   ً  ا أكثر الناس حباً وحنانا  وخوفا

 على الطفل.

٤ 

 ٥ .ساسیة للطفلاأل حتیاجاتاإلھمال یكون بعدم توفیر اال  

ب على الطفل وقد تكون مبررة فھو یستحق العقا یذاءتتعدد مسببات اإل  

 .لسلوكھ الخاطئ

٦ 

 من كد أوالً الجسدي الواضح للتأ یذاءعدم التسرع في اإلبالغ عن اإل  

 .مصداقیة شكوى الطفل

٧ 

 داخل الروضة والتعامل یذاءللمعلمة دور كبیر في اكتشاف حاالت اإل  

 .معھا بحكمة

٨ 

یفضل تشجیع الطفل وتحفیزه للرفع من قدراتھ وإمكاناتھ ومقارنتھ   

 .إخوتھأو  بزمالئھ

٩ 

١٠ .الطفل غیر فعال في حالة وجود مشكلة بین طفلینتوجیھ سلوك   

١١ .الضرب غیر المبرح والتأدیب أسلوب مناسب للتربیة  

أو  الجنسي من خارج نطاق األسرة مثل األقارب یذاءعادة یصدر اإل  

 .في الحي مثالً 

١٢
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١٣ .ھاطفالأل ھاءمن زوجھا یبرر إیذا یذاءتعرض األم لإل  

١٤ .یذاءیكون لدى الطفل وعي وإدراك بأنھ ضحیة لإل عادة ال  

وتكسب  یذاءتخدم المعلمة أسلوب الضغط على الطفل لتكشف عن اإلتس  

 .الوقت لحمایتھ

١٥

ھ وتحویلھ یلإستماع ینحصر دور المعلمة لمساعدة الطفل فقط في اال  

 .لمدیرة الروضة

١٦

١٧ .یذاءالتواصل الفعال بین المعلمة والطفل یساعد في الكشف عن اإل  

١٨ .تقتصر على المعلمة فقط یذاءمھارات الكشف والحمایة من اإل  

 یذاءاإلإلى  یؤدي یذاءتوجیھ األسئلة المباشرة للطفل لمعرفة مسببات اإل  

 .النفسي

١٩

لدى الطفل من خالل  یذاءتستطیع المعلمة كشف ومالحظة عالمات اإل  

 .البرنامج الیومي في الروضة أنشطة

٢٠

٢١ .یذاءتعرضھ لإلعلى  عنف الطفل دلیل كافٍ   

 من یفضل استخدام التخویف واإلحراج لتعدیل سلوك الطفل بدالً   

 .أسلوب العنف والضرب

٢٢

٢٣ ئھ.إیذان صفات الطفل الشخصیة سبباً في یحتمل أن تكو  

حتمیة إلى  التأخیر المستمر للطفل عن الروضةأو  یشیر الغیاب  

 .اإلھمالأو  یذاءتعرضھ لإل

٢٤

تفاقم إلى  فل داخل الصف یؤديضعف تواصل المعلمة مع الط  

 .مشكالتال

٢٥

٢٦ .الطفل إیذاءإلى مھارات خاصة للتعامل مع حاالت نحتاج   
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٢٧ .یذاءلدى جمیع المعلمات القدرة على مساعدة الطفل المتعرض لإل  

الجھة المعنیة إلى  یحتاج سوى إحالتھ ال یذاءالطفل المتعرض لإل  

 .بمساعدتھ فعالً 

٢٨

٢٩ طفل عن مشاعره في حال شعوره باألمان والصدق بالمعاملة.یعبر ال  

٣٠ .بسھولة یذاءیمكن التعرف على حالة الطفل ومدى تعرضھ لإل  

   ً ٣١ .یذاءض لإلكیف یمكن أن أتدخل لمساعدة طفل تعرّ  أعرف تماما

٣٢ .یذاءأعرف جمیع الجھات التي یمكن أن تحال إلیھا حاالت اإل  

٣٣ .لتبلیغ عن الحاالت مع الحفاظ على الخصوصیةمن الضرورة ا  

 یذاءحمي الطفل من أنواع اإلأستطیع بأسلوبي كمعلمة متخصصة أن أ  

 .المحتملة

٣٤

تھ یساعد في حمای ،منة للطفلآالتربویة في بیئة صفیة  نشطةتقدیم األ  

 .یذاءمن اإل

٣٥

وامل قویة ه بذاتھ وتعبیره عن مشاعره عاعتزازقوة شخصیة الطفل و  

 .یذاءلحمایتھ من اإل

٣٦

 عبارة عن مھارات مكتسبة یتدرب یذاءنواع اإلأالحمایة الشخصیة من   

 .خالل البرنامج الیومي علیھا الطفل

٣٧

توعیة الروضة لألسرة یساعد في تفادي كثیر من المشكالت التي   

 .یتعرض لھا الطفل

٣٨
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  استمارة تقییم عام للبرنامج التدریبي

  

تاریخ تنفیذ           طفالریاض األلطفل في مرحلة السالمة الشخصیة لاسم البرنامج التدریبي: 

  البرنامج  /  / 

  اسم المدربة: 

  

  ختیار المناسب أمام وضع االبرجاء واالرتقاء بھ، بھدف تقویم تنفیذ البرنامج التدریبي

  كل عبارة في الجدول التالي:

  

 م البند تفق بشدةأ تفقأ ال أعلم ال أتفق ال أتفق بشدة

 : البرنامج التدریبيأوالً 

 ١ .البرنامج التدریبي واضحة أھداف     

المادة التدریبیة منظمة بشكل منطقي      

 .ومتسلسل

٢ 

من  ادة التدریبیة تحتوي على عدد كافٍ الم     

 .والتدریبات العملیة نشطةاأل

٣ 

ة والتدریبات مناسب نشطةدرجة صعوبة األ     

 .لي

٤ 

      

 

مدة البرنامج التدریبي مناسبة للمحتوى 

 .التدریبي

٥ 

احتواء البرنامج التدریبي على موضوعات      

 .جدیدة زادت من خبرتك

٦ 

تي یجب ال موضوعاتتوجد بعض ال      ٧ 
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 .التوسع في تغطیتھا

ى البرنامج المھارات الالزمة لتوفیر نمّ      

 .طفالالحمایة لأل

٨ 

صح بتقدیم البرنامج مرة أخرى ألھمیة نأ     

 .الموضوع

٩ 

 مالحظات:

 ً  : مھارات المدربةثانیا

 ١٠ .شرح المحتوى التدریبي بوضوح     

      ً ً  إعطاء المشاركات وقتا  نشطةلعمل األ كافیا

 .والتدریبات العملیة

١١ 

 ١٢ .عطاء الفرصة للمناقشة وطرح األسئلةإ     

أثناء  التي وجھت ةاإلجابة عن األسئل     

 .التدریب

١٣ 

 ١٤ .إعادة الشرح في حال عدم فھم المتدربات     

التأكد من فھم المتدربات قبل االنتقال من      

 .خر في البرنامججزء آل

١٥ 

ة لدى یجابینشر جو من الثقة واإل     

 .التدریبأثناء  المتدربات

١٦ 

التمكن من استخدام الوسائل التدریبیة      

 .لمتاحةا

١٧ 

 ١٨ .االنضباط من حیث مواعید التدریب     

 مالحظات
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 ً  : تنفیذ البرنامج التدریبيثالثا

اإلعالن السابق للبرنامج التدریبي بوقت      

 للمتدربات كافٍ 

١٩ 

تم تنفیذ البرنامج التدریبي حسب الجدول      

 .الزمني المعلن

٢٠ 

مقر التدریب احتوى على الوسائل      

 .مطلوبة لتنفیذ البرنامج التدریبيال

٢١ 

 ٢٢ .مقر التدریب صحي وجید التھویة     

ھمیة حضور أب اآلخرینھل توصي      

 .البرنامج التدریبي

٢٣ 

مة أعداد المتدربات مع سعة قاعة ءمال     

 .التدریب

٢٤ 

 تعلیقات ومقترحات:
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  المراجع

  

  المراجع العربیة:أوالً: 

المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء وعالقتھا باضطراب المسلك.  أسالیب) ٢٠٠٢رى عبدالھادي (بش ،أبو لیلة

  غزة. ،الجامعة اإلسالمیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة

  ، الكویت.٣ة من خالل إشباع: الحاجات النفسیة للطفل. طیجابی) التربیة اإل٢٠٠٤أبو سعید، مصطفى (

الطفل، أنواعھ وأسبابھ وخصائص المتعرضین لھ، مركز  إیذاء) ٢٠٠٥من (أل سعود، منیرة بنت عبدالرح

  الدراسات والبحوث، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة.

، اإلسكندریة، ٢التربیة، الوالدین، ط أسالیبو ) مشكالت الطفل السلوكیة١٩٩٥حمد السید محمد (إسماعیل، أ

  دار الفكر الجامعي.

 طفالالمعاملة وبعض متغیرات الشخصیة بین األ إیذاء) الفروق في ٢٠٠١د السید محمد (حمإسماعیل، أ

المحرومین من أسرھم وغیر المحرومین من تالمیذ المدارس المتوسط بمكة المكرمة، مجلة دراسات نفسیة، 

  المجلد الحادي عشر.

 نیة، األردن، عمان: دار المسیرة.) طرائق التدریس العامة. الطبعة الثا٢٠٠٥الحیلة، محمد ومرعي، توفیق (

) إرشادات المجموعات الخاصة. الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، ٢٠٠٨عطا هللا فؤاد ( ،الخالدي

  عمان.

  ، الصفحات الذھبیة، الریاض٢) تعدیل السلوك، القوانین واإلجراءات، ط١٩٩٠الخطیب، جمال (

د الطفل وعالقتھ بمتغیري جنس الطفل والمستوى التعلیمي ) العنف األسري ض٢٠١١الخطیب، مروة محمد (

، ص ٢٧في مدینة دمشق. مجلة جامعة دمشق  سنة ١٢من عمر  أطفالمن  لدین دراسة میدانیة لدى عینةللوا

٧٥٣.  

  ) اضطرابات الطفولة والمراھقة وعالجھا. دار الراتب الجامعیة، بیروت٢٠٠٠العیسوي، عبدالرحمن (

المعاملة في مرحلة الطفولة كما تدركھا طالبات الجامعة وعالقتھا  إیذاء) ٢٠٠٧( ماجدة أحمد ،المسحر

  جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة. ،بأعراض االكتئاب. رسالة ماجستیر

، طفال) دروس السالمة الشخصیة لطفل الروضة. مترجم، اإلدارة العامة لریاض األ٢٠١٠انجلبرخت، لویس (

  م.وزارة التعلی
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المعاملة البدنیة واإلھمال الوالدي والطمأنینة النفسیة واالكتئاب لدى  إیذاء) ٢٠٠٩بوقري، مي كامل محمد (

  عینة من تلمیذات المرحلة االبتدائیة. دراسة ماجستیر مقدمة لقسم علم النفس بكلیة التربیة ـ جامعة أم القرى.

یة، مجلة جتماعاملة الطفل وبعض المتغیرات النفسیة واالمع إیذاء) العالقة بین ٢٠٠٣توفیق، توفیق عبدالمنعم (

  الطفولة العربیة، المجلد الرابع ـ العدد الخامس عشرـ یونیو، الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة العربیة، الكویت.

، عادیة، األسبابالغیر التعلیمیة والسلوكیة العادیة و ) الطفولة المشكالت الرئیسیة٢٠٠٤سلمان ( ،خلف هللا

  ولى، جھینة للنشر والتوزیع.، واالحتراز/ والعالج. الطبعة األوالعوامل الوقائیة

  القاھرة، عالم الكتب. ،٤الصحة النفسیة والعالج النفسي، ط) ١٩٨٩زھران، حامد عبدالسالم (

  ) التوجیھ واإلرشاد النفسي. الطبعة الثانیة، القاھرة، عالم الكتب.١٩٩٨زھران، حامد عبدالسالم (

  ، جدة، دار الشروق.٤) النمو النفسي للطفل والمراھق ونظریات الشخصیة، ط١٩٩٤ان، محمد مصطفى (زید

  ) علم نفس النمو. الطبعة األولى، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان٢٠٠٢سلیم، مریم (

  ) تعلیم التفكیر، دار جھینة،  األردن.٢٠٠٤طافش، محمود (

، مركز تدریب طفال) دلیل تدریب على المنھج المطور لریاض األ١٩٩٧رجاء محمد (و عالم، شادیة محمد

  بجدة، الرئاسة العامة لتعلیم البنات بجدة. طفالمعلمات ریاض األ

) "حقوق الطفل في الدول العربیة" الدلیل العربي لحقوق اإلنسان والتنمیة، المنظمة العربیة ٢٠٠٦علي، عصام (

  لحقوق اإلنسان.

 ،رزمة التعلم النشط ،سنوات ٦إلى  ٣ طفاللأل أنشطةو ل معلمة الروضة مفاھیم) دلی٢٠٠٧فاعور، بسمة (

  المجموعة األولى، مؤسسة التعاون وورشة الموارد العربیة.

ي والشخصي في جتماعالمعاملة الوالدیة وعالقتھا بتوافق الطفل اال أسالیب) ٢٠٠٥محرز، نجاح رمضان (

  .٢٨٥ـ٣١٩)، ص ١( ٢١تربویة، . مجلة جامعة دمشق للعلوم الطفالریاض األ

عشر  اثنيإلى  ) سیكولوجیة الطفولة دراسة تربویة نفسیة في الفترة من عامین٢٠٠٥مختار، وفیق صفوت (

 ً   . دار غریب، القاھرة.عاما

  األنجلو المصریة. ،، ودلیل التعلیمات، القاھرةطفال) استبیان األمن النفسي لأل٢٠٠٣مخیمر، عماد محمد (

) التقریر العالمي حول العنف والصحة، المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة ٢٠٠٢لعالمیة (منظمة الصحة ا

  العالمیة للشرق األوسط، القاھرة، مصر.

  دار الیازوري، األردن، عمان. الحدیثة في التعلیم والتعلم، سالیب) األ٢٠٠٨نبھان، یحیى محمد (

المعاملة  یذاءالمعرضین إل طفالحاالت األ ) مھارات الكشف والتدخل المبكر في٢٠١٥وزارة التعلیم، (

  واإلھمال. حقیبة تدریبیة.
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. وكالة الوزارة للرعایة یذاء) الالئحة التنفیذیة لنظام الحمایة من اإل٢٠١٤یة، (جتماعوزارة الشؤون اال

  یة.جتماعیة واألسرة. اإلدارة العامة للحمایة االجتماعاال

یة جتماعة التنفیذیة لنظام حمایة الطفل. وكالة الوزارة للرعایة اال) الالئح١٠١٥یة، (جتماعوزارة الشؤون اال

  یة.جتماعواألسرة. اإلدارة العامة للحمایة اال

  

 المراجع األجنبیة:ثانیاً: 

 

AI-Zahrani, A. (2005). "Child abuse and neglect: Its forms, causes and subsequences in the Kingdom 

of Saudi Arabia." Department of Psychiatry- Faculty of Medicine. Edinburgh, Edinburgh 

University. PhD.  

 

AI-Zahrani, S. (2004). "Child abuse phenomenon in the Saudi society." Interior Ministry, Saudi Arabia. 

 

AIYousif, A., S. AI-Romah and A. Tash (2005). "Domestic violence." Riyadh, Ministry of Social Affairs, 

Saudi Arabia. 

 

Alanazi, N (2008) The use of physical punishment on children in Saudi Arabia. Perceptions and 

experiences of parents and young people, Durham theses, Durham University. Available at 

Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/2184/ 

 

American Academy of Pediatrics (2005). Sexual Behaviors in Children. Elk Grove, IL: American 

Academy of Pediatrics. Retrieved December 15, 2015 from 

http://www.aap.org/pubserv/PSVpreview/pages/behaviorchart.html 

 

Banunnah, A. (2012) Sex Education in Early Childhood: A Study to Investigate Parents’ and 

Teachers’ Attitude towards its Importance and Potential Introduction within Educational 

Systems in the Kingdom of Saudi Arabia. Hull University, Unpublished Masters’ research. 

 

Banunnah, A. (2016) Sex education for young children: Teachers’ responses towards sexual 

questions in the Kingdom of Saudi Arabia. The University of Sheffield, BECERA Conference, 

Birmingham, the UK. 

 

Dawes, A., Z. D. S. Kropiwnicki, z. Kafaar and L. Richter (2005). "Corporal punishment of children: A 

South African national Survey." Sweden, Save the Children. 

 



  
	

					١٨٨	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

Gershoff, E. (2002a). "Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and 

Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review." Psychological Bulletin Vol. 128(4): 

539-579. 

 

Gershoff, E. (2002b). "Corporal Punishment, Physical Abuse, and the Burden of Proof: Reply to 

Baumrind, Larzelere, and Cowan (2002), Holden (2002), and Parke (2002)." Psychological 

Bulletin 128(4): 602-611. 

 

Hornor, G. (2004). Sexual behavior in children: normal or not? Journal of Pediatric Health Care, 18 

(2), 57-64. 

 

Richman, N. (1995) Communicating with Children Helping Children in Distress.  Save The Children 

Development Manuals. London. 

 

Straus, M. (1994). "Beating the Devil Out of Them: Corporal Punishment in American Families." New 

York, Lexington Books. 

 

Straus, M. A. (2000). "Corporal punishment and primary prevention of physical abuse." Child Abuse & 

Neglect 24(9): 1109-1114. 

 

Skuse, David (1997) Emotional Abuse and Neglect. ABC Child Abuse, Third Edition ,Edited by boy 

meadow BMJ publishing Group..pp.30-33. 

 

Tang, C. S. k. (2006). "Corporal punishment and physical maltreatment against children: A community 

study on Chinese parents in Hong Kong." Child Abuse & Neglect 30(8): 893-907. 

 

Tijerino, A. (2001). "Under Scrutiny: Corporal Punishment and Section 43 of the Criminal Code of 

Canada." Vancouver, Canada. The BC Institute Against Family Violence. 

 

UNICEF. (2008). "At a glance: Saudi Arabia." Retrieved 29/02/08, [Online] 

http://www.unicef.org/infobycountry/saudiarabia.html. 

 

Krug, E.G. et al. (eds.), World Report on Violence and Health (Geneva, World Health Organization, 

2002) p.5. 

 

Lan William &Kepman sud(,2002),Effects of practicing self monitoring of mathematical problem 

solving  

http://winlsontxt,hwwilson.com/pdf 6- 

Meadow, Roy (1997) Epidemiology ABC of Child Abuse, Third Edition, Edited by Roy Meadow, BMJ 

publishing Group pp.1-4. 



  
	

					١٨٩	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

 

 

 

  

  

  

  المالحق

  

 

  

 

  

  

  

  

  



  
	

					١٩٠	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

  

  ) ١ملحق (

  

التدریبیة لبرنامج  حتیاجاتدراسة بحثیة لتحدید اال

  في مرحلة ریاض األطفال  طفالالسالمة الشخصیة لأل
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  دراسة بحثیة میدانیة

ریاض  للطفل في مرحلة التدریبیة لبرنامج السالمة الشخصیة حتیاجاتتحدید اال

  طفالاأل

  

ائج الدراسة بنت اً تسعى ھذه المسودة لتقدیم تقریر مبسط وفق المنھج العلمي، وتتناول تقریر

 طفالسالمة الشخصیة لألالحقیبة التدریبیة لمشروع ال احتیاجاتبھدف تحدید البحثیة المیدانیة، 

ً على الزیارات المیدانیة لریاض األ"نحو بیئة آمنة للطفل"،  التي قامت  طفالالتي جاءت عطفا

)، وارتكزت على إجراء عدد من ٢٠١٥( رنامج التدریبي الباحثة أمل بنونةبھا معدة الب

وتطلعات  فالطالبیئة التعلیمیة لمرحلة ریاض األ احتیاجاتالمقابالت الشخصیة بھدف تلمس 

  .طفالأمھات األ

 ٦إلى  ٣من سن  أطفالونتج عن تلك المقابالت الجلوس مع عدد من األمھات ممن لدیھن 

مقابلة لمدیرة الروضة والمشرفات إلى  ، باإلضافةطفالن بمرحلة ریاض األسنوات ملتحقو

ارات من مدینتي جدة والریاض، وتخلل تلك الزی في كل طفالالتربویات بمرحلة ریاض األ

  بجدة. طفالالمیدانیة زیارة مركز تدریب معلمات ریاض األ

یلي ھذا التقریر إطار نظري للدراسة یكون أكثر تفصیالً ویتناول نوع المشكلة واألسباب و

  .والحلول المقترحة بشكل علمي مبسط

 :مشكلة الدراسة  

الجسمیة والنفسیة وإھمالھم بعدم تلبیة حاجاتھم األساسیة  طفالمعاملة األ إیذاءمشكلة  تعد

یة من المشكالت التي تعاني منھا الكثیر من المجتمعات، مما استدعى صناع القرار جتماعواال

أسبابھا وذلك بمعرفة  ،لعمل الدراسات لحصر ھذه الظاھرة طفالوالمسؤولین عن قضایا األ

ھا تعامل معثارھا على الطفل والمجتمع، بھدف إیجاد حلول مناسبة للوالعوامل المرتبطة بھا وآ

  وتوفیر مجتمع صحي وآمن للطفل.

یة معینة، بل ال یمكننا اجتماعوإھمالھم ال تقتصر على شریحة  طفالمعاملة األ إیذاءمشكلة و

ى التعلیمي الذي یتمتع بھ فقر، وال بین المستوأو  ربطھا بالمستوى المعیشي لألسرة من غنى

یة قد یتعرض لھا اجتماعو مشكالت تربویة إلى ن، فترجعھا الدراسات العلمیة المتخصصةالوالدا

في محیط البیئة المدرسیة والمجتمعیة، وبناء على االحتیاج المستمر أو  من والدیھم طفالاأل

لدراسة المسببات ووضع الحلول، تأتي أھمیة ھذه الدراسة الستقراء الواقع وتقدیم المقترحات 
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لتصدي للمشكلة لبالمھارات الكافیة  فالطالعالجیة من خالل تزوید المعلمات بمرحلة ریاض األ

توعیة إلى  ل من خاللھنووتعزیز قدراتھن لمعالجة ما قد یظھر من تلك المشكالت، والوص

  في بیئة آمنة للطفل. طفالبالطرق السلیمة لتنشئة األ طفالأمھات األ

 الدراسة: أھداف  

المستھدفة كافة لفئات ملة لاد حقیبة تدریبیة متكاتصمیم وإعدإلى  من المنتظر للدراسة الوصول

على حمایة أنفسھم من العنف، وتمكین العاملین واألسر من  طفالبھا، ودعم تنمیة قدرات األ

  توفیر بیئة آمنة للطفل من شتى أنماط العنف. 

 :منھج الدراسة  

نھ ونھ األنسب لموضوع الدراسة، حیث إاستخدام المنھج الوصفي النوعي، كعمدت الباحثة إلى 

مقترحة للحد من السلوكیات السلبیة من  ي التعرف على الواقع كما ھو، ویقدم حلوالً یساعد ف

خالل االستقراء العلمي، ویسمح كذلك للباحث باكتشاف أبعاد لم تكن متصورة بالسابق لألوضاع 

یة المركبة ویعطي أھمیة الستجابات المشاركین، وذلك من خالل التعرف على جتماعاال

یة لدى فئة المبحوثات، وھذا البعد مھم جتماعاال موضوعاتالتفسیرات للالتصورات الشخصیة و

، وتم مالحظاتھ من قبل الباحثة خالل جلسات النقاش یذاءجداً في موضوع الحمایة من اإل

  والمقابالت الشخصیة خالل فترة الزیارة المیدانیة للدراسة.

لھذه الدراسة،  حتیاجاتواالكما أن مجموعات النقاش تسمح بمناقشة متعمقة لشرح القضایا 

وتأھیلھن ضمن إطار  طفالریاض األ التدریب لمعلمات احتیاجاتوترسم خارطة طریق لتحدید 

  البرنامج التدریبي لمشروع السالمة الشخصیة ووثیقتھا األساسیة.

 :عینة الدراسة  

 طفالباإلدارة العامة لریاض األ طفالمشرفة تربویة لریاض األ ٤٠تكونت عینة الدراسة من 

) ١٥عدد (إلى  ، باإلضافة)بجدة ٢٥بالریاض و ١٥بمدینتي الریاض وجدة على النحو التالي: (

بروضة جدة)، كما شملت العینة  ٥أمھات من الریاض،  ٩بروضتین ( طفالمن األمھات األ

  محافظة جدة. في  طفالزیارة إلدارة مركز تدریب معلمات ریاض األ

  :أداة الدراسة  

لى مجموعات نقاش من خالل المقابالت المیدانیة، حیث أثبتت الدراسات میزة زت الباحثة عركّ 

مناقشة المجموعة بتوفیر معلومات جیدة واستكشاف أعمق للموضوعات، ولكون تلك الطریقة 
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تخلق بیئة مریحة ومفتوحة للمشاركین للتعبیر عن مشاعرھم وتوضیح لتجاربھم الخاصة، مما 

  یضمن صحة أكبر في النتائج.

ً و  ،صممت الباحثة أسئلة المقابالت بطریقة شبھ منظمة، وذلك باستخدام األسئلة المحددة سابقا

مع توجیھ النقاش المرتكز حول موضوع الدراسة، واستندت جمیع  ،اتقتراحوفتح باب اال

، طفالواإلھمال لأل یذاءھي: أشكال اإل ،األسئلة المطروحة على المشاركات على محاور أساسیة

احتیاج معلمة ریاض والتشخیص والتعامل مع الحاالت المعنفة، والمؤدیة لھ،  المسبباتو

  احتیاج األمھات لتوفیر بیئة آمنة للطفل. واحتیاج الطفل بھذه المرحلة العمریة، و، طفالاأل

 :نتائج الدراسة البحثیة  

كبیر بین إال أن ھناك وجھ شبھ  ،الرغم من التنوع في الفئات المشاركة في اللقاء البحثيعلى 

من الریاض وجدة، حیث أظھر جمیع  قات الواردة من المبحوثات في كلٍّ اآلراء والتعلی

منھا: أنواع ات عالیة من االتفاق في نقاط عدة، المشاركات من مشرفات وأمھات مستوی

المعلمة واألمھات  احتیاجاتتحدید واألدوار لألسرة والروضة، ومسبباتھا، والسائدة،  یذاءاإل

ولوحظ كذلك تشابھ بین رأي المشرفات التربویات ومركز التدریب وإدارة  الطفل،لحمایة 

  والتبلیغ.  یذاءفي تشخیص اإل طفالریاض األ

ً و التشخیص وأسبابھ، و ،أنواعھو، یذاءلآلتي: مظاھر اإل ستذكر نتائج الدراسة بتفصیل أكثر وفقا

  رض لھا بشيء من االختصار:فیما یلي عوالتدریبیة،  حتیاجاتوأخیراً تحدید اال ،المبكر

یعرضھ لخطر أو ھ ویلحق الضرر بإلى الطفل ھو أي فعل یسيء  یذاءاإل :یذاءأوالً: مظاھر اإل

وتظھر لدیھ بعض الصفات مثل: على الطفل المعنف في تغییر سلوكھ، ثارھا من آ جسیم،

 ،اآلخرینعلى والبكاء، العنف والتسلط  نفعالاالنطواء، الخجل، اضطرابات الكالم، سرعة اال

  التعامل مع األشیاء بقسوة، انعدام الثقة بالنفس، تقلید سلوكیات جنسیة.

، طفالعلى األ یذاءاإلو أثبتت الدراسة وجود حاالت العنف :طفالعلى األ یذاءثانیاً: أنواع اإل

جنسي، ولفظي، و ،نفسيوجسدي،  إیذاءإلى  طفالالتي یتعرض لھ األ یذاءوتم تصنف اإل

  تعرضھا كما یلي: إھمال، ونسو

  

تواجد مظاھر الضرب، رة لوحظ من خالل إجابات األمھات داخل األس الجسدي: یذاءاإل .1

إصابات جسدیة مؤلمة، فیما سجلت إلى  أي عمل یؤديأو  العض، الركل، الحرق
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الجسدي في الھز من الكتفین  یذاءالدراسة أنھ داخل الروضة تمثلت ردود الفعل على اإل

  توجیھ السلوك.أثناء  والحركة الحازمة

المنتشرة داخل األسرة، حیث تظھر  یذاءیعدان أكثر أنواع اإل :يواللفظ النفسي یذاءاإل .2

اللفظیة لتحقیر الطفل والتقلیل  یذاءبحسب المبحوثات في عدم التقدیر لذات الطفل واإل

عبارات جارحة، عدم التواصل معھ أو  من قدراتھ، الضحك علیھ، وصفھ بالحیوانات

  یاً، الحبس، رفع الصوت. عاطف

منعھ أو  فیما تمثلت تلك اإلساءات النفسیة واللفظیة في محیط الروضة في العقاب بعزل الطفل،

  خر.فصل آإلى  التھدید بسحبھ ونقلھو ،من اللعب بالخارج

تظھر في كشف العورة، رؤیة صور ومشاھد فاضحة، التحرش، التلفظ  الجنسي: یذاءاإل .3

  الجنسي داخل محیط ریاض  یذاءجمع المبحوثات على ندرة تواجد اإلبألفاظ نابیة، فیما أ

ً المبحوثات كون التوعیة العشوائیة ضد التحرش تعد نوع ت، وأیدطفالاأل  یذاءمن اإل ا

الجنسي تعد من المظاھر المرصودة من  یذاءللطفل، كما أن تكتم األسر على حاالت اإل

  خالل حلقات النقاش لھذه الدراسة.

للطفل ھي اإلھمال، وتظھر أمثلتھا  یذاءأثبتت الدراسة أن من أكثر حاالت اإل اإلھمال: .4

الطفل األساسیة من غذاء وسكن واألخذ بیده  احتیاجاتفي (إھمال جسدي مثل عدم تلبیة 

المتابعة الطبیة لصحتھ أو  (إھمال صحي بعدم توفیر العالج الالزمأو  نحو األمان)

توفیر التعلیم الكافي وتغیب الطفل عن المدرسة، (إھمال تربوي مثل عدم أو  ونمو)،

 احتیاجات(إھمال عاطفي مثل االعتماد الكلي على الخادمة في تلبیة أو  انعدام الرقابة)،و

 عدم الحریة في التعبیر والكالم). والطفل، 

لإلھمال  للطفل ومساوٍ  یذاءأن الدالل الزائد من أقوى أنواع اإلت أغلب المشاركات وذكر

  على أثره السلبي على نفسیة الطفل. بالعطف

تأتي في عدة مجتمعة، سباب تحدث نتیجة أل: طفالعلى األ یذاءاإلو عتداءثالثاً: أسباب اال

ي جتماعفي المحیط االأو  داخل البیئة المدرسیة،أو  مقدمتھا األسرة، وكذلك من الطفل نفسھ،

المقابالت المیدانیة أثناء  اشللطفل، وفیما یلي عرض لتلك األسباب من خالل مجموعات النق

   :طفالبمرحلة ریاض األ
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 :أسلوب التربیة في عینة الدراسة إلى  أرجعھا أغلب األمھات محل البحث أسباب أسریة

األسریة الخاطئ، ونقص المعرفة لدى األمھات في كیفیة التعامل التربوي السلیم مع 

ً في اإلطار النظري یة التي ورد ذكرھجتماعھن، وغیرھا من األسباب االأطفال ا سابقا

  للدراسة بشكل أكثر تفصیالً.

 راء المبحوثات على أن التسلط والقسوة وعدم الثبات في اتفقت آ التربیة خاطئة: أسالیب

  الثقة الزائدة في إلى  فتقار للنظام داخل األسرة، باإلضافةاالالمعاملة والدالل المفرط، و

تربویة خاطئة یتعرض  سالیبتأتي كمظاھر ألاألقارب كما في األسر الممتدة، جمیعھا 

ً لصورة المعاملة الوالدیة لتعدیل السلوك الخاطئ،طفاللھا األ أو  ، مما یجعلھا انعكاسا

  یة كنمط تربوي سلبي.جتماعالتنشئة اال أسالیب اتباع أحد

 :عن  لدى المبحوثات المھمةوتمثلت في غیاب المعلومات  نقص المعرفة واالطالع

، المشكالت السلوكیة حتیاجاتلة من حیث الخصائص النمائیة، الحقوق، االمرحلة الطفو

ة والتوجیھ السلیم للسلوك یجابیالمصاحبة، الحوار التفاعلي في األسرة، التربیة اإل

 الخاطئ للطفل.

الرقابة، كما ذلك أھمیة دور األم في التربیة واالعتماد على الخادمات في ظل غیاب إلى  یضاف

ومناقشة مشكالت الطفل  ،أھمیة التواصل المستمر بین األسرة والروضةات أكدت المبحوث

  بخصوصیة وسریة تامة. 

 ي لألسرة، كحدوث انفصال جتماعوتمثلت في الوضع اال یة لألسرة:جتماعالحالة اال

 الزوجیة. مشكالتبین الوالدین، مرض أحد الزوجین، وفاة أحد الوالدین، ال

ً سرة انعكاسفیما یمثل المستوى المعیشي لأل ألثره على العالقة بین المستوى االقتصادي المتدني  ا

ممن  طفال، وتسجیل حاالت إھمال لدى األطفالالجسدي على األ یذاءوانتشار حاالت العنف واإل

 یعیشون في كنف أسر ذات مستوى اقتصادي مرتفع، مما یجعلھم معتمدین على الخدم.

 یذاءه الدراسة أن ھناك بعض حاالت اإلاستنتجت ھذ :أسباب تعود إلى الطفل نفسھ 

أو  صغر سن الطفل، وطبیعة خصائص نموه في ھذه المرحلة،إلى  تعود أسبابھا

ھ الخاصة، وسیتم عرضھا بالتفصیل خالل العرض المقترح لإلطار العام احتیاجات

 للحقیبة التدریبیة للمشروع. 

 :یذاءلبعض النتائج لمسببات لإلتوصلت الدراسة مبدئیاً  أسباب متعلقة بالبیئة المدرسیة 

ود إلى خالل تواجدھم بالروضة، ومنھا ما یع طفالاإلھمال التي قد یتعرض لھا األأو 

الروضة، فوجود المعلمات غیر المتخصصات بالمرحلة، واعتماد بعضھن أو  لمعلمةا
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 طفالعلى خبراتھن السابقة دون تطویر لھا، وضعف اطالعھن على خصائص النمو لأل

، من مسببات طفالھم، وكیفیة التعامل مع السلوكیات السلبیة الصادرة عن األجاتاحتیاو

ً  طفاللأل یذاءاإل ض تلك المسببات وغیرھا اأنھ سیتم استعربداخل الروضات، علما

 بالشرح خالل العرض المقترح لإلطار العام للحقیبة التدریبیة للمشروع.

  

لھ أسباب في  ، كاني والتعلیمي بالروضةخر أظھرت الدراسة أن المحیط التربومن جانب آ

 ،تمثلت أبرزھا في بقاء الطفل مع السائق خارج الروضةواإلھمال،  یذاءلإل طفالتعرض األ

غیر المتناسب مع حجم الصف  طفالعطفاً على طبیعة الدوام المدرسي للروضة، وكذلك عدد األ

  .طفالمبنى ریاض األ معاییر السالمة الشخصیة داخلإلى  وعدد المعلمات، واالفتقار

 توصلت الدراسة لعدد من تلك األسباب من واقع  ي:جتماعأسباب تتعلق بالمحیط اال

أراء المبحوثات، حیث ذكرن أن العولمة واالنفتاح اإلعالمي، وقلة وعي المجتمع 

التي یتعرض لھا الطفل في  یذاءبأھمیة مرحلة الطفولة، تعد جمیعھا من مظاھر اإل

وسیأتي التفصیل لتلك المسببات خالل العرض المقترح لإلطار  ي،جتماعمحیطھ اال

 العام للحقیبة التدریبیة للمشروع. 

  

 یذاءاإلو كثیر من حاالت اإلھمال واإلھمال: یذاءرابعاً: التشخیص والتدخل المبكر في حاالت اإل

طویلة أو  التي یتعرض لھا الطفل تؤثر على نمو الطفل وتسبب لھ الكثیر من المشكالت الوقتیة

األمد، وتوضح نتائج الدراسة األولیة بعض النقاط المتبعة في التشخیص وكیفیة اإلبالغ في حال 

  اھمال داخل الروضة، حیث جاءت على النحو التالي:أو  إیذاءاكتشاف حالة 

 أرجعت عینة الدراسة (المبحوثات) أنھ قد تكتشف  واإلھمال: یذاءاالكتشاف المبكر لإل

من خالل  داخل الروضة أو طفالالمقابلة الشخصیة لتسجیل األاء أثن تلك الحاالت

 البرنامج الیومي للطفل بالروضة.

إبالغ و المبحوثات على االجتھاد بتدوین المالحظات بتحدید المشكلة وتوقیتھا للمتابعة فیما تؤكد

لیسھل األم إن لزم األمر، وكذلك ضرورة تعبئة استمارة لمالحظة الحاالت المشتبھ تعنیفھا 

التأكید على أھمیة تحدید آلیة لحمایة الطفل وكیفیة إلى  الكشف المبكر للحالة، باإلضافة

  داخل الروضة. یذاءالتشخیص والتدخل المبكر في حال وجود حاالت اإل
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 قناة  أكدت المبحوثات أن إدارة الروضة تعد واإلھمال: یذاءالتدخل المبكر للحد من اإل

ھمال، وسجلن تأكیداتھن على أن إأو  إیذاءي حال مالحظة الوصل بین األم والمعلمة ف

ً اعتبارھا نوعالتعاون لحلھا یعود إلى أو  عدم اعتراف األسر بالمشكلة من خصوصیة  ا

 األسرة، وأن من حق األم ممارسة ذلك التعنیف على الطفل في سبیل تقویم سلوكھ.

 

ات على أن إحالة الحاالت المعنفة كما سجلت الباحثة خالل حلقات النقاش تأكیدات من المبحوث

طلبن یتم باجتھاد شخصي في ظل غیاب نظام صریح یحمي المدیرة من األسر المعنفة للطفل، و

ي في الروضة، واقتصار دور المعلمة في جتماعخصائیة االاألأو  ضرورة وجود المرشدة

  الوقایة فقط.

 :آلیة تحویل الحاالت المعنفة  ً  داخل الروضة یتم من خالل آلیة التبلیغ المتبعة حالیا

ارة الروضة مع إدارة التوجیھ التحویل من قبل المعلمة لإلدارة، ومن ثم تتواصل إد

 رشاد بمكتب التعلیم التابعة لھ.واإل

إدارة التوجیھ إلى  ینتھي بتحویل الحالة طفالأن دور إدارة ریاض األوأكدت المبحوثات 

صمم لمرشدات  یذاءأن نظام الحمایة من اإلكدات اد بإدارة التعلیم التابعة لھا، مؤواإلرش

  التوجیھ، ولم یأخذ بعین االعتبار مرحلة الطفولة المبكرة.

 یذاءالمبحوثات بأھمیة التعاون بین الجھات الحكومیة المختصة لحمایة الطفل من اإل وطالبت

ریاض  أھمیة التدریب لمشرفات ومعلماتیة، التعلیم، الصحة)، مؤكدات جتماعن اال(الشؤو

  وحضورھن للمحاضرات المقدمة من إدارة التوجیھ واإلرشاد في ذات المجال.  طفالاأل

ال تجد  طفالواإلھمال التي قد تقع على األ یذاءمن حاالت اإل اً الجدیر ذكره ھنا أن كثیر

ً لتوثیقھا أل، وال یتم الھتماماال غلب عدة، منھا: العادات والتقالید، فأسباب تبلیغ عنھا رسمیا

النفسي)، والخوف من العار والفضیحة  یذاءاإلأو  إلساءات ال تترك أثراً واضحاً (مثل: اإلھمالا

ً لدى الجھات المختصة، ال تسجل رسم یذاءالجنسي، لذلك معظم حاالت اإل یذاءفي حاالت اإل یا

  لكون المعتدي من داخل األسرة. عتداءألنھا تسمح بتكرار اال ،حیان األصعبوھي في أغلب األ

راء األمھات والمشرفات وإدارة الدراسة اتفاق آ أوضحت التدریبیة: حتیاجاتخامساً: تحدید اال

األم من معارف ومھارات والطفل، وعلى أھمیة تقدیم ما ینقص المعلمة،  طفالریاض األ

واإلھمال، وعلیھ حددت  یذاءخالیة من اإلتطویرھن لتحقیق بیئة آمنة للطفل،  وقدرات، بھدف

  التدریبیة لكل من المعلمة والطفل واألم على النحو التالي: حتیاجاتدئیاً تلك االالدراسة مب
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 ثبتت نتائج الدراسة أھمیة تقدیم برنامج السالمة أ: طفالاحتیاج معلمة ریاض األ

فھو یعطیھا القوة لحمایة الطفل واالكتشاف المبكر لحاالت العنف  ؛الشخصیة للمعلمة

 وفق برنامج تربوي ممنھج.

  

االطالع إلى  احتیاج المعلمة أثبتت ھذه الدراسة البحثیة :عرفة واالطالع المستمرالم .1

التي قد یتعرض لھا  المستمر وإثراء معلوماتھا بما یھم الطفل والطفولة والمخاطر

  المقترحة في ھذا الصدد ما یلي: موضوعاتمنة للطفل، ومن اللتوفیر بیئة آ

 والمتابعة الدائمة لنموه وسالمتھ الجسدیة ھ األساسیة، احتیاجاتخصائص نمو الطفل و

  والنفسیة والصحیة.

  .المشكالت السلوكیة المصاحبة لمرحلة الطفولة وكیفیة التعامل معھا  

 للسلوك وكیفیة تطبیقھ خالل البرنامج الیومي. یجابيالتوجیھ اإل  

 واالكتشاف المبكر لھا ومتابعتھا وتوفیر الوقایة. یذاءأنواع اإل  

 لحمایة الشخصیة للطفل داخل الروضة.كیفیة تقدیم ا  

 ة.إیجابیوبناء عالقة  طفالأسلوب التعامل والتواصل الفعال مع أمھات األ  

أھمیة تدریب المعلمة على مھارات حمایة الطفل من أكدت الدراسة  :التدریب والتطویر .2

  واإلھمال، وضرورة تدریبھا على المھارات التالیة: یذاءاإل

 سلوكیة المصاحبة للمرحلة والتوجیھ السلیم.التعامل مع المشكالت ال 

 یذاءواإلھمال، تحدید المشكلة، وحمایة الطفل من اإل یذاءالكشف المبكر لحاالت اإل.  

 الجنسي. یذاءتوعیة الطفل لحمایتھ من التحرش واإل 

 للطفل بأسلوب مختلف (جذاب ومشوق).  نشطةواأل موضوعاتتقدیم ال  

 فرة داخل الصف لتطبیق البرنامج.اوات المتوداستخدام الوسائل التعلیمیة واأل 

  

  :معرفة وتنمیة بعض المھارات التي تساعده في الحمایة إلى  یحتاج الطفلاحتیاج الطفل

وذلك عن طریق ممارسة بعض واإلھمال التي قد یتعرض لھا،  یذاءالشخصیة من اإل

الذي یساھم لذاتي، لمعتمد على مبدأ التعلم االصفیة من خالل البرنامج الیومي ا نشطةاأل

  المقترحة للطفل ما یلي: موضوعاتبتوفیر بیئة آمنة، ومن ال

 ھ األساسیة.احتیاجاتحقوق الطفل و  

 .األنظمة واللوائح المتبعة داخل الروضة وخارجھا بما یوفر لھ الشعور باألمان  
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  اآلخرینالتعبیر عن المشاعر وآداب الحوار والنقاش مع.  

 في حال طلب المساعدة.  معرفة األشخاص المساعدین لھ  

 المخاطر المحتملة.رف على البیئة المحیطة بھ، وما التع  

 بأنواعھا.  یذاءاكتساب المھارات الحیاتیة لالعتماد على النفس والحمایة من اإل  

 یة. جتماعغرس وتعزیز القیم الدینیة واال  

 لعاباألوالتربویة لتعزیز ذات الطفل وبناء شخصیتھ مثل القصة،  نشطةتوفیر األ، 

  الرسم.واألناشید، واألصابع، و

  :ضرورة وأھمیة مشاركة األم في برنامج السالمة الشخصیة أكدت الدراسة احتیاج األم

ن وثیقة مشروع روضة واألسرة بتوعیة األم، حیث إللطفل، وتوفیر السالمة داخل ال

 وعبرالسالمة الشخصیة للطفل تنص على تقدیم التوعیة لألمھات من خالل المعلمات 

عن طریق تقدیم بعض المنشورات التوعویة، ومنھا أو  اللقاءات التربویة في الروضة

 - طفالخصائص نمو األ -التربیة أسالیبعلى سبیل المثال (أھمیة مرحلة الطفولة و

 طفالحمایة األ -الثواب والعقاب أسالیب -التعامل مع المشكالت السلوكیة - حمایة الطفل

  ).طفالة الحوار الفعال مع األأھمی -الجنسي یذاءمن اإل

منھا: ، والمھمةبعض النقاط إلى  أشرننھ خالل حلقات النقاش مع األمھات، أالجدیر بالذكر 

نشر المقاالت أو  ،أھمیة استخدام التكنولوجیا في نشر التوعیة عن طریق مقاطع فیدیو (یوتیوب)

توعیة بصفة مستمرة، وكذلك التوعویة في برنامج الواتساب، والتواصل مع الروضة وتقدیم ال

القلق من التحدث مع الطفل بالحمایة من التحرش، وعدم معرفة رقم البالغات لخط مساندة 

  الطفل.

 یذاءھ الدراسة من نتائج متعلقة بالعنف واإلیلإنتیجة لما توصلت  سادساً: توصیة الدراسة:

یم برنامج السالمة الشخصیة أھمیة تقدمال الظاھرة بالمجتمع على الطفل، أوصت الدراسة بواإلھ

التي تؤثر على سلوكھم ونموھم مختلفة من المشكالت ال طفاللحمایة األ طفاللمعلمات ریاض األ

المجتمع ونقل التوعیة  النفسي، مما یؤثر بالسلب علیھم مستقبالً وعلىوالجسدي، والمعرفي، 

یساعد في تلبیة  على برنامج السالمة الشخصیة طفالفتدریب معلمة ریاض األلألمھات؛ 

  منة.  الطفل وتوعیة األم لسالمة الطفل، وتوفیر بیئة تربویة آ احتیاجات

ة لبرنامج السالمة الشخصیة یضرورة التنوع في تقدیم الحقیبة التدریبب أوصت الدراسة كذلك

 التدریبیة السابق حتیاجاتاالإلى  استناداً  ؛قسام رئیسیة مقترحةثالثة أإلى  وتجزئتھا، طفاللأل

  ذكرھا، وفقاً لآلتي:
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 :تنمیة مھارات المعلمة حسب ما ذكر في احتیاجھا في ھذه الدراسة، حیث  القسم األول

  في سن مبكرة. طفالمن المقرر أن تحتوي على المھارات العملیة للتعامل مع األ

 :أنشطةتنمیة مھارات الطفل وقدراتھ من خالل ما تقدمھ المعلمة عن طریق  القسم الثاني 

، وبھدف تدریبھم على طفالیتضمنھا البرنامج الیومي للطفل بریاض األ وألعاب

  .یذاءحمایة النفس من العنف واإلو مھارات السالمة

 :ة یجابیالتعامل مع الطفل والتنشئة اإل أسالیبألم وتوعیتھا بتنمیة مھارات ا القسم الثالث

تنمیة المھارات وتعزیز منة، وذلك من خالل مایة الالزمة للطفل وتوفیر بیئة آلتوفیر الح

عبر وسائل لألمھات، لتقدیم التوعیة ؛ طفالالقدرات لدى المعلمات بمرحلة ریاض األ

  من خالل النشرات التوعویة.أو ، اللقاءات والمحاضرات والندوات
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  یذاءجھود وزارة التعلیم في الحد من اإل
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  :طفالاألعلى  یذاءللحد من اإل زارة التربیة والتعلیمجھود و

  

أشكالھ المدرسي ب أقرت وزارة التربیة والتعلیم البرامج واألنظمة والتعامیم التي تحد من العنف

نمائیة والوقائیة ، وتقدیم البرامج اإلطفالوالتحرش باأل عتداءومنھا مشكلة االكافة، وصوره 

  :والعالجیة للحد من تفاقمھا، على النحو التالي

  :یذاءللتعامل مع حاالت العنف واإلاءات الحالیة اإلجر

 ١٨٢١رقم  المدارس من خالل التعمیمـ تم التأكید على المیدان التربوي بمنع العقاب البدني في أ

  .ھـ١٤/١١/١٤١٦في 

الذي یحوي ھـ ٢٤/٦/١٤٣٤في  )٣٤١٠٥٩٨٨٩( صدور قواعد السلوك والمواظبة برقم -ب

ومنھا المخالفات المتعلقة بالعنف والتحرش  ،مخالفات الطالبمن اإلجراءات للتعامل مع كثیر ال

وقدمت اإلجراءات بشكل متدرج یراعي الجوانب التربویة والنفسیة كما  ،والممارسة الجنسیة

تضمنت القواعد المسؤولیات الوقائیة لألسرة والمدرسة وتعمیم الرفق في معاملة الطالبات رقم 

  . ھـ١٤/٧/١٤٢١ت) في ٣٤٦/٨/١(

ھـ ١٤/٨/١٤٢٣وتاریخ  ٤٦ /٤٣٩بالتعمیم رقم   طفالاأل إیذاءتصمیم برنامج للحد من ج ـ 

یحوي  ب التعلیم العام بمراحلھ الثالث،وینفذ على مستوى إدارات التربیة والتعلیم لجمیع طال

الموجھ  یذاءالوقائیة واإلداریة والعالجیة للتعامل مع حاالت العنف واإل سالیبالعدید من األ

توعیتھن بأنواع األذى إلى  وتعمیم برنامج الحمایة الشخصیة للطالبات الذي یھدفللطالب 

الجسدي الذي من الممكن أن تتعرض لھ في داخل أسرتھا وخارجھا وتبصیر طالبة المرحلة 

  .فسھا من األذى الذي قد تتعرض لھاالبتدائیة بكیفیة حمایة ن

في مستھل الفصل الدراسي الحالي   )رفق(الحد من العنف المدرسي دـ تم تعمیم برنامج 

 سالیبمن األكثیر یتضمن اله من قبل لجنة من المختصین والذي تم إعداد ،ھـ٢٠/١٠/١٤٣٦

والجوانب اإلداریة المتعلقة  ،طفالمع األ یذاءالوقائیة والعالجیة للتعامل مع حاالت العنف واإل

  .ج العنفبحیث تندرج تحتھ كل برام ج)(امج الواردة بذلك، ویشمل البرن

المعرضین  طفالھـ ـ المشاركة في التدریب على مھارات الكشف والتدخل المبكر في حاالت األ

تنفذ على مستوى و الذي یستھدف معلمي ومرشدي الطالب بالمرحلة االبتدائیةواإلھمال  یذاءلإل
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جنة الوطنیة الل(إدارة التربیة والتعلیم بالتعاون والتنسیق بین اإلدارات ذات العالقة بالوزارة 

  .)اإلدارة العامة للتدریب واالبتعاث /للطفولة

ممثلة في اإلدارة العامة (من خالل قیام الوزارة  عتداءوـ الوقوف على حجم ظاھرة العنف واال

في ھذا المجال  مة للتوجیھ واإلرشاد بإعداد دراستین علمیتینوبمشاركة اإلدارة العا )للبحوث

  :على النحو التالي

ـ دراسة مسحیة في ب المرحلتین المتوسطة والثانویةلوك العنف المدرسي لدى طالس :دراسة ـ

  .)ھـ١٤٢٥عام لمملكة العربیة السعودیة (بار وآخرون، ا

داخل المدرسة في مراحل التعلیم العام في المملكة العربیة  الطالب والطالبات إیذاء :دراسةـ 

  .)١٤٣١ عام ،وأسبابھ) (العواد السعودیة (حجمھ، وأشكالھ،

من خارج الوزارة على  یذاءح ـ التنسیق وتكامل الجھود مع الجھات ذات العالقة بالحمایة من اإل

  :النحو التالي

ـ التعاون والشراكة مع برنامج األمان األسري بوزارة الحرس الوطني من خالل تفعیل خط 

زیر التربیة الذي صدر بتعمیم معالي نائب و) في جمیع المدارس ١١٦١١١(مساندة الطفل 

  ھـ.٦/٩/١٤٣٤) وتاریخ ٣٤١٤٠٣٦٩٨والتعلیم رقم (

ل توعیة منسوبي من خال )یةجتماعإدارة الحمایة اال( یةجتماعرة الشؤون االـ التعاون مع وزا

  ). ١٩١٩( المرأة عبر الرقمأو  ھ للطفلالعنف الموجّ المیدان التربوي برقم تلقي بالغات 

لوطني للحد من التنمر بالشراكة مع برنامج األمان األسري من إعداد البرنامج ا نتھاءـ تم اال

رشاد والمرشدین الطالبیین على ، وذلك بتدریب مشرفي التوجیھ واإلبوزارة الحرس الوطني

  الحد من سلوك التنمر في مدارس التعلیم العام.
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  نظام حمایة الطفل بالمملكة العربیة السعودیة
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  م حمایة الطفل بالمملكة العربیة السعودیةنظا

  

  بالمملكة العربیة السعودیة إلى: یذاءیھدف نظام الحمایة من اإل

ي تكون المملكة التأكید على ما قررتھ الشریعة اإلسالمیة، واألنظمة واالتفاقیات الدولیة الت - 5

 واإلھمال. یذاءتحفظ حقوق الطفل وتحمیھ من كل أشكال اإلطرفاً فیھا و

واإلھمال ومظاھرھما التي قد یتعرض لھا في البیئة  یذاءیة الطفل من كل أشكال اإلحما - 6

أو  دور الرعایة والتربیةأو  األماكن العامةأو  الحيأو  المدرسةأو  المحیطة بھ (المنزل

ما في حكمھا)، سواء وقع ذلك من أو  المؤسسات الحكومیة واألھلیةأو  األسرة البدیلة

من أو  لھ بھ عالقة بأي شكل كان،أو  مسؤولیةأو  سلطةأو  طفلشخص لھ والیة على ال

 غیره.

 واإلھمال، بتوفیر الرعایة الالزمة لھ. یذاءضمان حقوق الطفل الذي تعرض لإل - 7

  واإلھمال. یذاءنشر الوعي بحقوق الطفل وتعریفھ بھا، وبخاصة ما یرتبط بحمایتھ من اإل - 8

  

  قة كل فیما یخصھ بما یلي: النظام تقوم الجھات ذات العال أھدافلتحقیق 

، وتمكینھ من حقوقھ كافة واإلھمال والتمییز واالستغالل یذاءأشكال اإل حمایة الطفل من  ٢/١

وفق ما قررتھ الشریعة اإلسالمیة، وأحكام نظام حمایة الطفل والئحتھ التنفیذیة، 

  .لكةواألنظمة األخرى ذات العالقة، واالتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیھا المم

األماكن أو  الحي؛أو  المدرسة؛أو  ضمان أن تكون البیئة المحیطة بالطفل في المنزل؛   ٢/٢

المؤسسات أو  األسرة البدیلة؛أو  یة؛جتماعالبیوت االأو  دور الرعایة؛أو  العامة؛

أو  ما في حكمھا؛ بیئة مناسبة لحمایة الطفل من كل ما یھدد بقاءهأو  الحكومیة واألھلیة؛

  األخالقیة.أو  التربویة،أو  الفكریة،أو  النفسیة،أو  سدیة،صحتھ الج

بما اإلھمال، أو  یذاءتوفیر الرعایة والعنایة والتأھیل الالزم للطفل الذي یتعرض لإل   ٢/٣

  یة.جتماعیضمن مساعدتھ على االستقرار والتكیف مع أوضاعھ األسریة واال

حمایة أو  تربیةأو  سؤولة عن رعایةالمؤسسات واإلدارات والمرافق الم التزامضمان    ٢/٤

الموكلة  السالمة والصحة وكفاءة الموظفین الطفل بالمعاییر المتعارف علیھا في مجال

  واإلھمال وتمكینھ من حقوقھ.  یذاءإلیھم أعمال حمایة الطفل من اإل
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تربویة الو یةجتماعقیام الجھات ذات العالقة باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة اإلداریة واال  ٢/٥

أو  الضررأو  العنفأو  والتعلیمیة التي تكفل للطفل الحمایة من جمیع أشكال التمییز

أو  المعاملة إیذاءأو  المعاملة المنطویة على إھمالأو  اإلھمالأو  العقلیةأو  البدنیة یذاءاإل

 من في حكمھما،أو  حدھماأأو  سواء أكان  في رعایة والدیھ ؛عدم المساواةأو  االستغالل

 یةاجتماعأو  إیوائیةأو  إصالحیةأو  مؤسسة تعلیمیةأو  كان في رعایة أي شخص آخرأو 

  خیریة.أو 

مصالح الطفل الفضلى في جمیع اإلجراءات التي تتعلق بھ، سواء أقامت  السعي لمراعاة  ٢/٦

أو  السلطات اإلداریةأو  الخاصة، أم المحاكمأو  یة العامةجتماعبھا مؤسسات الرعایة اال

  ت األخرى.الجھا

واإلھمال من خالل  یذاءنشر الوعي بأھمیة تمكین الطفل من حقوقھ، وحمایتھ من اإل   ٢/٧

الجھات ذات الصلة و یةجتماعاالو المؤسسات التعلیمیةو وسائل اإلعالم المختلفة

واإلھمال للطفل وخطورتھ،  یذاءتوعیة أفراد المجتمع بمفھوم اإلبما یضمن  ،األخرى

المجتمع، وبیان أفضل الطرق للوقایة منھ والتعامل و بیة على الفردوإیضاح آثاره السل

واألسر بحقوقھم وواجباتھم الشرعیة والنظامیة، وتكثیف برامج  طفالمعھ، وتوعیة األ

اإلرشاد األسري بما یساعد على معالجة الظواھر السلوكیة التي تساھم في إیجاد بیئة 

یة في سبیل تحقیق ذلك جتماعالشؤون اال اإلھمال ولوزارةأو  یذاءمناسبة لحدوث اإل

  الخاصة ذات العالقة.أو  التنسیق مع الجھات العامة

دعم إجراء البحوث العلمیة والدراسات المتخصصة ذات العالقة بحمایة الطفل من     ٢/٨

اإلھمال والعمل على تنظیم وتنفیذ البرامج التدریبیة المتخصصة لجمیع أو  یذاءاإل

خاصة القضاة ، من منسوبي الجھات ذات العالقة یذاءمع حاالت اإل المعنیین بالتعامل

ورجال الضبط والتحقیق واألطباء واألخصائیین، وغیرھا من الجھات التي لھا عالقة 

  بحمایة الطفل وتمكینھ من حقوقھ.

عدم أو  إھمالھ،أو  الطفل، إیذاءرصد وجمع وتوثیق البیانات والمعلومات المتعلقة ب  ٢/٩

یة، وبالتنسیق جتماعحقوقھ على مستوى المملكة، من قبل وزارة الشؤون اال تمكینھ من

الخاصة أو  مع وزارة الداخلیة ووزارة التعلیم ووزارة الصحة والجھات األخرى العامة،

ات دقیقة واإلھمال، وذلك بھدف توفیر إحصاء یذاءذات العالقة بالتعامل مع حاالت اإل
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یمكن االستفادة منھا في وضع آلیات لعالج تلك  وموثقة وموحدة على مستوى البالد،

  الظاھرة، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمیة المتخصصة في ھذا المجال.

والدعم النفسي  بینھا لضمان تقدیم خدمات اإلیواءقیام الجھات ذات العالقة بالتنسیق فیما   ٢/١٠

االھمال من أو  یذاءي والصحي واألمني للطفل بشكل عام، ولمن یتعرض لإلجتماعواال

  بشكل خاص. طفالاأل

ً  كامالً  الطفل نمواً  العمل على نمو شخصیة   ٢/١١ من خالل ضمان نشأتھ في بیئة  ومتناسقا

  عائلیة، وفي جو من السعادة والمحبة والتفاھم.

ا لیحیا حیاة سویة في المجتمع، وتربیتھ على القیم والمثل العلی إعداد الطفل إعداداً متكامالً   ٢/١٢

تفاقیات المواثیق واالو التي تحث علیھا الشریعة اإلسالمیة واألعراف العربیة األصیلة

  التي انضمت إلیھا المملكة.المتعلقة بحقوق الطفل، 

اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لوضع برامج توعویة وتثقیفیة لألفراد والمجتمع بما یساعد   ٢/١٣

برعایتھ، وبیان أشكال وطرق الوقایة من على توفیر الدعم الالزم للطفل ولمن یقوم 

  واإلھمال وآلیات اإلبالغ عنھا. یذاءاإل

  والعنف في مناھج التعلیم وآلیات التبلیغ عنھ. یذاءالعمل على إدخال مفاھیم مكافحة اإل   ١٤ /٢

تدریب الجھات ذات العالقة على كیفیة التعامل مع قضایا الطفل وبما یساھم في حسن     ٢/١٥

  ظام والئحتھ التنفیذیة.تنفیذ الن

  

  :إھماالً أو  إیذاءأي مما یأتي یعد إلى  تعرض الطفل

  إبقاؤه دون سند عائلي. - 15

  عدم المحافظة علیھا.أو  حجبھا،أو  عدم استخراج وثائقھ الثبوتیة، - 16

  عدم استكمال تطعیماتھ الصحیة الواجبة. - 17

  التسبب في انقطاعھ عن التعلیم. - 18

  ر.وجوده في بیئة قد یتعرض فیھا للخط - 19

  سوء معاملتھ. - 20

  تعریضھ لالستغالل الجنسي.أو  التحرش بھ جنسیاً، - 21
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  في التسول.أو  في اإلجرام،أو  استغاللھ مادیاً، - 22

  تحقیره.إلى  تؤديأو  استخدام الكلمات المسیئة التي تحط من كرامتھ - 23

 غیر مناسبة لسنھ.أو  إجرامیة،أو  تعریضھ لمشاھد مخلة باألدب، - 24

 اقتصادي.أو  ي،اجتماعأو  التمییز ضده ألي سبب عرقي، - 25

 التقصیر البّین المتواصل في تربیتھ ورعایتھ. - 26

 السماح لھ بقیادة المركبة دون السن النظامیة. - 27

  النفسیة.أو  صحتھ الجسدیةأو  كل ما یھدد سالمتھ - 28

  

یلزم إبقاء الطفل في محیطھ العائلي وعدم فصلھ عن أبویھ إال إذا اقتضت المصلحة ذلك،    ٣/١

لتمتع بمختلف ظروف الحیاة المالئمة لحاجاتھ ولسنھ، والمتناسبة مع ولھ الحق في ا

  المحیط العائلي العادي.

ل الطفل ب  ٣/٢ سمھ رباعیاً، ویكون لھ الحق في عد والدتھ فوراً ویراعى أن یكون ایُسجَّ

أو  مھانة لكرامتھ،أو  وال یجوز أن یكون االسم منطویاً على تحقیرالتسمیة منذ والدتھ، 

ً للشریعة اإلسالمیة، یكون من ویكون لھ الحق قدر اإلمكان في معرفة والدیھ وتلقي افیا

  رعایتھما.

التمتع  ي كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفيللطفل  الحق في الحیاة، والبقاء والنمو ف   ٣/٣

البدنیة كافة؛  یذاءأشكال العنف والضرر واإلوحمایتھ من  ،بمختلف التدابیر الوقائیة

المعاملة  إیذاءغیر ذلك من أشكال أو ، واإلھمال والتقصیر، والجنسیةوالمعنویة 

  واالستغالل.

ال یجوز فصل الطفل عن والدیھ على كره منھما إال بحكم قضائي، إالّ عندما تقرر   ٣/٤

لحمایة ن ھذا الفصل ضروري القضاء، أإلى  السلطات المختصة، رھناً بإحالة الموضوع

أو  الوالدین معاملة الطفل إساءةخاصة في حالة الطفل وصون مصالحھ الفضلى، 

حل إقامة عندما یعیش الوالدان منفصلین ویتعین اتخاذ قرار بشأن مأو  إھمالھما لھ،

  حدھما.الطفل لتعذر رعایتھ من أ

وتشمل  منذ والدتھ، -ن للرعایةالمحتاجو طفالبما في ذلك األ-للطفل الحق في الھویة    ٣/٥

والسن، وتاریخ الوالدة، والجنسیة، ویكون إثبات ذلك بشھادة الھویة االسم، واللقب، 
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أي مستند رسمي تقره الجھة أو  بطاقة الھویة الوطنیةأو  سجل األسرةأو  المیالد

  المختصة.

استخراج من یقوم على رعایتھ، أو  من لھ حق حضانتھأو  یجب على والد الطفل  ٣/٦

یة ذات العالقة الستكمال ما یلزم في ھذا األوراق الثبوتیة للطفل ومراجعة الجھات اإلدار

 وعلى ھذه الجھات المساعدة دون إبطاء في استخراج ما یلزم إلثبات ھویة الطفل، الشأن

كالھما لدیھ إشكالیات أو  والدتھأو  ما یسمح لھ بمواصلة تعلیمھ حتى لو كان والدهأو 

یجوز منع الطفل من وفي كل األحوال ال  حصولھ على ما یثبت ھویتھ،أو  بشأن جنسیتھ

  الدراسة.

أو  عدم المحافظة علیھا، من أي جھة،أو  ،للطفل وراق الثبوتیةال یجوز حجب األ  ٣/٧

الجھة المعنیة استخراج أو  ویجوز لمن یرعى الطفلشخص كان، بمن فیھم والداه، 

  وثائق بدیلة للطفل في حالة تعذر الحصول علیھا ممن ھي في حوزتھ. 

وفق الطفل لھا،  ل بالتطعیمات الواقیة من األمراض والواجب خضوعیجب تحصین الطف  ٣/٨

 وبحسب المواعید والمدد المقررة في ھذا الشأن، تقرره الجھات الصحیة ذات العالقة،ما 

الشخص الذي یكون الطفل في أو  على عاتق والدهویقع واجب تقدیم الطفل للتطعیم 

ن ئولة باستحداث ملف لكل طفل یدوّ تلتزم الجھات الصحیة المسرعایتھ، وأو  حضانتھ

أو  وتقوم الصحة المدرسیة واجبة وما یطرأ على صحتھ من تطور،فیھ التطعیمات ال

ملتحقین ال طفالالجھة الصحیة التي تقوم مقامھا بإجراء الفحص الدوري على األ

ھذا الفحص مرة كل سنة على على أن یتم خالل مراحل التعلیم قبل الجامعي،  بالمدارس

  قل.األ

 ،لكل طفل الحق في التعلیم وعلى الجھات المختصة اتخاذ التدابیر المناسبة لتسھیل ذلك   ٣/٩

إلحاقھ بالمدارس وینبغي أو  ل أي إجراء إداري دون قبول الطفلوال یجوز أن یحوّ 

من المدارس، والعمل على تشجیع الحضور المنتظم  طفالالسعي لمنع التسرب المبكر لأل

  لھا.

ھما بإلحاق الطفل بالمدرسة، من یقوم مقامأو  من لھ حق حضانتھأو  والد الطفل یلتزم  ٣/١٠

وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بھا  ،وال یجوز ألي منھم التسبب في انقطاعھ عن التعلیم

  الطفل باالستفسار عن أسباب انقطاعھ، وترفع عن ذلك إن لزم األمر للجھات المختصة.
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أو  سات التعلیمیة والتربویة بعدم اللجوء للعقوبات التأدیبیةتلتزم المدارس والمؤس   ٣/١١

التسبب أو  حرمانھ من التعلیمأو  نھا منعھالتي تطبق على الطفل ویكون من شأ السلوكیة

  في انقطاعھ عنھ.

التربویة والتعلیمیة ودور وبیوت الرعایة واإلیواء العاملة  المؤسساتو تلتزم المدارس   ٣/١٢

داخل أماكن تواجدھم بھا من  طفالبوضع السیاسات الكفیلة بحمایة األفي مجال الطفولة 

وأن تضع اإلجراءات الرقابیة لمنع  ،ممارسة ضارة غیر عمدیةأو  عمدي إیذاءأي 

  ممارسة غیر مشروعة.أو  وقوع أي أذى للطفل

تركھ دون أو  تعمل الجھات ذات العالقة على منع تعرض الطفل لالستغالل الجنسي  ٣/١٣

  رعایة أسریة.أو  سلطة رقابیةأو  ةوالی

إشراكھ في أو  تعمل الجھات ذات العالقة على منع استغالل الطفل في التسویق التجاري  ٣/١٤

  التشرد.أو  السماح لھ بالتسولأو  غیر المنظمةأو  الجرائم المنظمة

یة ماعجتاالأو  النفسیة یذاءتعمل الجھات ذات العالقة على ضمان عدم تعرض الطفل لإل  ٣/١٥

استخدام العنف اللفظي مما أو  قاسیةأو  المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابیةأو  المتواصلة

  یسبب لھ أضراراً على مستوى تكوینھ النفسي وبخاصة نظرتھ لنفسھ واحترامھ لھا.

غیر مباشر للمواد أو  تعمل الجھات ذات العالقة على منع تعریض الطفل بشكل مباشر  ٣/١٦

ض معتقدهأو  ھ،غیر المناسبة لسنأو  اإلجرامیة،أو  لة باآلداب،اإلعالمیة المخ  التي تعّرِ

  سلوكھ للخطر.أو  فكرهأو 

الطفل من أي نوع من أنواع التمییز، بسبب محل  بحمایة تلتزم الجھات ذات العالقة  ٣/١٧

أي وضع آخر، وتأمین أو  اإلعاقة،أو  العنصر،أو  الجنسأو  الوالدین،أو  المیالد

  كافة. الحقوقفي االنتفاع ب طفالة الفعلیة بین األالمساوا

ا لم یبلغ السن من یقوم على رعایتھ السماح لھ بقیادة المركبة مأو  ال یجوز لوالدي الطفل  ٣/١٨

 كما ال یجوز تمكینھ على أي نحو من قیادة، وفق أنظمة المرور الساریةالنظامیة للقیادة، 

  .ولھ على رخصة قیادةإال بعد حصاستئجار أي مركبة آلیة، أو 
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  حقوق الطفل في الحمایة:

  

  أولویة التمتع بالحمایة والرعایة واإلغاثة. -في جمیع األحوالللطفل 

  

األفضلیة على غیره فیما ى ویعطتراعى مصالح الطفل من قبل الجھات ذات العالقة،    ٥/١

  صحي واألمني.ي والجتماعیتعلق بتقدیم خدمات اإلیواء والمساعدة والدعم النفسي واال

أو في الحصول على الوقایة واإلغاثة عند الكوارث الطبیعیة  یُقدَّم الطفل على غیره   ٥/٢

  ما في حكمھا.أو  الحروب

٥/٣   ً ً برعایة أو  تعمل الجھات ذات العالقة على ضمان تمتع الطفل المعوق عقلیا جسدیا

ماده على النفس وفي ظروف تكفل لھ كرامتھ وتعزز اعت ،خاصة بحیاة كاملة وكریمة

  وتضمن تعلیمھ وتدریبھ. ،وتیسر مشاركتھ الفعلیة في المجتمع

تعمل الجھات ذات العالقة على ضمان حصول الطفل المعوق فعالً على خدمات الرعایة    ٥/٤

الصحیة، وخدمات إعادة التأھیل، واإلعداد لممارسة العمل، والفرص الترفیھیة وتلقي 

ي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك جتماعندماج االتحقیق االإلى  ذلك بصورة تؤدي

  نموه الثقافي والعقلي.

تعمل الجھات ذات العالقة على ضمان تبادل المعلومات المناسبة في میدان الرعایة   ٥/٥

فیما بینھا، بما في ذلك نشر  طفالالصحیة الوقائیة والعالج الطبي والنفسي والوظیفي لأل

إعادة التأھیل والخدمات المھنیة وإمكانیة الوصول إلیھا، المعلومات المتعلقة بمناھج 

وذلك بغیة قیام ھذه الجھات بتحسین قدراتھا ومھاراتھا وآلیات عملھا وتوسیع خبراتھا 

  في ھذه المجاالت.

  

  اإلھمال.أو  یذاءللطفل الحق في الحمایة من كل أشكال اإل

  

من أشكال  الحیاة وتسعي لحمایتھق الطفل في تعمل الجھات ذات العالقة على ضمان ح   ٦/١

ً كافة، واإلھمال  یذاءاإل ً  وتمكینھ من حقوقھ المقررة شرعا   .ونظاما
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اإلھمال أو  یذاءالتدابیر الوقائیة المناسبة للحمایة من اإل اقتراحتقوم الجھات ذات العالقة ب  ٦/٢

  وتعمل على تنفیذ ما یدخل في اختصاصھا منھا. في حق الطفل، 

 إیذاءما ورد في ھذه الالئحة، یجب على جمیع الجھات عند تعاملھا مع حاالت  مع مراعاة   ٦/٣

  التالیة:األخذ في االعتبار القواعد  طفالإھمال األأو 

وتمكینھ من  یذاءلحمایتھ من اإلكافة اإلجراءات المتخذة مراعاة مصلحة الطفل في  - 1

  حقوقھ.

ً ، طفالإھمال األأو  إیذاءالتعامل مع حاالت  - 2 اییر التي تسمح بالتفریق بین للمع وفقا

المتكرر في أو  المعتادأو  اإلھمال المحتملأو  یذاءواإل ،اإلھمال الخطیرأو  یذاءاإل

االستضافة أو  اإلیواءأو  الحیاة الیومیة، بحیث یتم تقدیم المساعدة والمعالجة والحمایة

 الذي تعرض لھ الطفل. یذاءوفقاً لما یتطلبھ نوع اإلإن لزم األمر، 

 أال یترتب على اللجوء -سرةاألاإلھمال الواقع في نطاق أو  یذاءفي حالة اإل-اعاة مر - 3

أن یؤثر ذلك أو  أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل،إلى 

المعیشي، وعلى الجھة المختصة بالوزارة الحرص على أو  على وضعھ األسري

وتمنع  یذاءاإلأو  دع مصدر المخالفةإیجاد الحلول التوفیقیة التي تحمي الطفل وتر

  تكرار ما صدر منھ.
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  ) ٤ملحق (

  

  

  یذاءإضافیة للحمایة من اإل أنشطة
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  تقویة ذات الطفل وتنمیة ثقتھ بنفسھ

  

  

 مقترحات لتعزیز وتقویة ذات الطفل وتنمیة ثقتھ بنفسھ داخل الروضة

  

ً شی اآلخرینلمعلمة من الطفل أن یعرض على تطلب ا ،ـ خالل فترة اللقاء األخیر نعھ صن م ئا

  إنتاج.أو  رسممثل 

ً ـ تمتدح الطفل  ً إیجابی مدحا ً أو  ألنھ قام بعمل؛ فعاالً  ا   دیدة.جبطریقة  قال شیئا

ً  جراءً  آخر تسأل لماذا؟ قبل أن تتخذ إـ عندما یؤذي طفالُ    .معینا

  في الصف. طفالـ تعلق رسومات األ

  فل وتنظر في عینھ عند محادثتھ.ـ تنزل لمستوى الط

  ـ تشجع الطفل على التجریب.

  یقول. ـ تنصت لھ ولحلولھ وتتقبل ما

  ـ تطرح على الطفل األسئلة المفتوحة وذلك ألھمیتھا في تقویة ذاتھ.

  خر.من طفل آـ طلب الطفل مساعدة 

ف وتنسیق صترتیب الأو نبات، أو بحیوان،  ھتمام؛ مثالً االطفالـ توزیع المھام على األ

  العمل.وعات رواختیار مشاألركان، 
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  الخطوات التطبیقیة لمھارة حل المشكالت

  

 ؛حل ناجح للمشكلةإلى  تباعھا للوصولھ لیس ھناك طریقة واحدة یمكن اأنأوضحت الدراسات 

إلى  خر ومن وقتآإلى  في حل المشكالت تختلف من موقف طفالفالطریقة التي یسلكھا األ

 طفالھناك خطوات أساسیة عامة یمكن تطبیقھا بصورة تتناسب مع طبیعة األخر، إال أن آ

  وتلخص ھذه الخطوات كما ھو موضح في الشكل التالي: ومستوى قدراتھم العقلیة واللغویة،

  

  خطوات حل المشكالت: 
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  مھا المعلمة لتنمیة مھارة الدفاع عن النفسومقترحات تقدّ  أنشطة

  

  ـ نشاط قوة حب النفس١

ً ب طفالـ تخبر المعلمة األ وصف النشاط: نحبھا  جمیلة، أن هللا سبحانھ وتعالى أعطانا أجساما

الیوم أنھم ثم توضح لھم ل المعلمة كیف نحافظ على أجسامنا؟ وتسأ، إیذاءونحافظ علیھا من أي 

  سیتعرفون على قوة مھمة تساعدھم في المحافظة على أجسامھم وھي قوة حب النفس.

ھا أداء لمشاركت طفال، وتدعو األ"أحب نفسي وأحمیھا"مة نفسھا بیدیھا قائلة ـ تحضن المعل

  ."أحب نفسي أحب نفسي وأحمیھا"مرددین الحركات، 

وتشجع "أنا أحب نفسي وأستطیع حمایتھا، أنا قویة"، ـ  تقف المعلمة بخطوات ثابتة وواثقة قائلة 

  على مشاركتھا بالقیام بذلك. طفالاأل

  

  الحظة لما حولناـ نشاط قوة الم٢

ـ من المھارات التي تساھم في قدرة األطفال على حمایة أنفسھم ھي وعیھم  وصف النشاط:

  وقدرتھم على مالحظة ما حولھم.

  ـ قوة المالحظة تجعل األطفال أقل عرضة لإلیذاء حیث إنھم متیقظون ویعون ما حولھم.

الستكشاف ما یحدث أمامھا وتشاركھا ـ تلعب المعلمة الدور أمام األطفال بالنظر إلى ما حولھا 

معلمة أخرى بلعب الدور، بحیث تحمل بعض األغراض وال تنتبھ لمن یقف بطریقھا فتتعثر، 

بینما المعلمة التي تالحظ ما یدور حولھا تنتبھ للمعلمة المساعدة القادمة، مما یمكنھا من تجنب 

  االصطدام بالمعلمة األخرى.

  

  خاطرـ نشاط قوة االبتعاد عن الم٣
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والمواقف غیر  مشكالتعلى تجنب ال طفالبتعاد عن المخاطر تحث األـ قوة اال :وصف النشاط

  المریحة بالھروب منھا. 

استخدام  طفالبحیث یطلب من األ ،طفالـ یمكن تمثیل النشاط بلعبة أصابع بین المعلمة واأل

ا أن أرجلھم تستطیع أن رویخطو علیھا داخل الحلقة لیتذك، صبع السبابة والوسطى (كاألرجل)إ

  تخطو أصابعھم. ماتبتعد مثل

  

  ـ  نشاط قوة الفم المغلق٤

  

     

رد یھم أحد بالشتم، من الصعب أن نلإعندما یسيء .. طفالر المعلمة األـ تذكّ وصف النشاط: 

  یحل المشكلة بل یجعلھا تكبر. بالمثل على إساءتھ، ألن ذلك ال
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  .(أغلق شفتیك ھكذا) لق وعدم الشتم باأللفاظ البذیئةاستخدام قوة الفم المغـ توضح لھم 

أكثر قوة بإغالق الفم وعدم الرد بعبارات سیئة على شخص أنھم سیكونون  طفالـ توضح لأل

 ً   .أساء إلیھم لفظیا

  

  ..!قوة ال.. قفـ  نشاط ٥

    

  

ال.. "ن أكثر قوة من خالل قولنا كلمة یمكن أن نكو طفالـ توضح المعلمة لأل وصف النشاط:

  .یذاءمع مد الذراع أمامنا لعمل حاجز لحمایتنا من اإلواضح، و قف"  بصوت قوي

) طفال(تقوم المعلمة بالتمثیل فقط ولیس دفع األ طفالـ تمثل المعلمة النشاط على أنھا ستدفع األ

  !عمل حاجز ویصرخوا بصوت واضح وقوي.. ال قفیدیھم أمامھم لوتطلب منھم أن یمدوا أ

یستطیعون االبتعاد عن الموقف، أنھ من الضروري أن  الذین ال طفالمة على األـ تؤكد المعل

  الصراخ حتى یحصلوا على المساعدة. مستمرین ب(قف.. قف)، یصرخوا 

  خارج الصف.أو  داخل طفالویمكن تنفیذ ھذا النشاط مع األ
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  ـ  قوة األیدي لألسفل٦

  

    

خرون آ أطفالبعض األحیان قد یسيء إلیكم أنھ في  طفالـ توضح المعلمة لأل وصف النشاط:

مما یشعركم بالغضب، والرغبة في ضربھم، ھنا یمكنك استخدام قوة األیدي لألسفل لتمنع نفسك 

  .اآلخرین إیذاءمن 

  تمثل الموقف). ( ـ یمكنك أخذ نفس عمیق لتشعر بالھدوء مع إبقاء یدیك لألسفل ھكذا

ً  یدي ألسفل، استخدمـ بعد استخدامك قوة األ   زعجك. الشخص الذي أقوة االبتعاد تاركا

  

  ـ  نشاط قوة طلب المساعدة٧
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  وصف النشاط:

ن یستخدموا قوة طلب المساعدة، اً لتخویفھم، وعلیھم أتفتعل سلوكبأنھا س طفالـ تخبر المعلمة األ

  وذلك لتدریبھم على الھرب وطلب المساعدة.

من الكبار یھربوا ویطلبوا المساعدة یزعجھم أن أو  ـ عندما یقوم شخص ما بتصرف یخیفھم

  أحتاج المساعدة).(واضح  ویقولوا و بصوت قوي

  بأنواع القوة المختلفة السابق ذكرھا. طفالر المعلمة األـ في النھایة تذكّ 
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  مقترحة لتقدیم قوانین السالمة الشخصیة لطفل الروضة: أنشطة

  

  :  أتعرف على جسميأوالً 

  :ھدافاأل

  أن یتمكن الطفل من تسمیة أجزاء الجسم ووظیفة كل منھا.ـ ١

  الطفل من تسمیة المشاعر األساسیة.ـ أن یتمكن ٢

  ـ أن یتمكن الطفل من ذكر قوانین أمن العائلة.٣

  

  جسمي یخصني ١/١ اسم النشاط:

  دقیقة ١٥مدة النشاط: 

  صورة للجسم كامل الوسائل المستخدمة:

  وصف النشاط:

أن یشیروا إلى أجزاء الجسم  طفاللجسم الكبیرة، تطلب المعلمة من األـ  باستخدام صورة ا

  على المعلمة تشجیع كل اإلجابات. ووظائفھا، و

"ھل تحب عیناك؟"، "ألیس لك  :كل إجابة حول شعورھم عن كل جزء مثالً   عنـ تطرح سؤاالً 

  لشخصیة.الخاصة بالسالمة ا نشطةوھكذا تترك اللوحة معلقة لنھایة األأنف رائع؟".. 

أھمیة الجسد وحبھ باستخدام اإلشارات والحركات ن للمعلمة تقدیم أنشودة تؤكد ـ یمك

  المناسبة.

  

  جسمي خاص بي وقوانین األمن العائلي ١/٢اسم النشاط: 

  دقیقة. ١٥ مدة النشاط:
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  وصف النشاط:

  ـ على المعلمة مراجعة أجزاء الجسم ومشاعرھم حولھا.

األشیاء التي  اإلشارات الدالة على أنھم سعداء ثم تسألھم: ما أن یعملوا طفالـ تطلب من األ

  تسعدھم؟

  على المشاركة باالجابات وتكرر ذلك مع مشاعر الحزن، الغضب، الخوف. طفالـ تشجع األ

  أن أجسادنا تخصنا ویجب أن نحافظ علیھا.ـ تشرح المعلمة لھم 

ً إذا كانوا یعرفون أي قوانین قد ت طفالـ تسأل المعلمة األ والدیھم حول األمن من  علموھا مسبقا

  تلعب بالكبریت". الوالسالمة مثل: "

  مثل: ،مثلة القوانین المنزلیة لألمن والسالمة، تسألھم المعلمة عن المشاعرـ بعد ذكر أ

  كیف تشعر إذا حرق الكبریت یدك؟  

 ھل تشعر باألمان عند ابتعادك عن اللعب بالكبریت؟  

  د ولغة الجسد للتعبیر عن المشاعر.ـ تراعي المعلمة استخدام الی

  لعبة تعبیر المشاعر.أو  ـ تنھي النشاط بأنشودة

  

  

 ً   : قوانین اللمسثانیا

  :ھدافاأل

  ـ أن یتمكن الطفل من تسمیة أجزاء الجسم ووظیفتھا.١

  ـ أن یتمكن الطفل من تسمیة األجزاء الخاصة.٢

  ـ أن یتمكن الطفل من تسمیة المشاعر األساسیة.٣

  كن الطفل من فھم النظافة والصحة.ـ أن یتم٤

  ـ أن یتمكن الطفل من جعل قانون اللمس من ضمن القوانین العائلیة.٥



  
	

					٢٢٣	
	

بة
در

مت
 ال

بة
قی

ح
	

  أجزاء جسمي الخاصة ٢/١اسم النشاط: 

  دقیقة ١٥ مدة النشاط:

  لوحة كبیرة للجسم.الوسائل التعلیمیة: 

  وصف النشاط:

  الخاصة.أجزاء الجسم الظاھرة والمناطق  طفالـ تراجع المعلمة مع األ١

لھم عن اسمھا تسأتسمیتھا المناطق الخاصة وـ تشیر المعلمة على المناطق، وتؤكد علیھم ب٢

  لإلعادة.

  ـ تخبرھم بأن ھذه األجزاء ھي األجزاء التي نغطیھا بمالبس السباحة.٣

ھل تشعر بالسعادة تجاه أجزائك الخاصة مشاعرھم تجاه تلك المناطق مثالً "ـ تسألھم عن ٤

  ظ علیھا وتغطیتھا؟".وعلیك الحفا

  جزاء الجسم التي رددوھا بالنشاط األول.من النشاط بتردید أنشودة أ نتھاءـ اال٥

   

  أجزاء الجسم الخاصة وشعوري  ٢/٢اسم النشاط:

  دقیقة ١٥مدة النشاط: 

  وصف النشاط:

  جزاء الجسم الخاصة المغطاة بمالبس السباحة.بأ طفالر المعلمة األـ تذكّ ١

ً شارات الیدویة عن المشاعر وإخبارھم بأباإل رھمـ تذكّ ٢ مشاعر تخص األجزاء  ن ھناك أیضا

  الخاصة.

معھا باإلشارات  حول األجزاء الخاصة، ثم یتجاوبون سئلةتعمل تدریب عن المشاعر وأـ ٣

  :مثالً 

  كیف تشعر عندما تحصل على ھدیة؟

  كیف تشعر عندما ینبح علیك كلب كبیر؟

ً كیف تشعر عندما تكون مریض   ؟ا
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  ف تشعر عندما یضربك شخص ما؟كی

  تجاه أجزائك الخاصة؟كیف تشعر 

  مكان على فھم كیفیة استخدام إشارات المشاعر والتدریب علیھا.اإل ـ تعطي المعلمة أمثلة قدر

  نشودة الجسم.ـ ختم النشاط بتردید أ

  

  )١قوانین اللمس (  ٢/٣اسم النشاط: 

  دقیقة. ١٥مدة النشاط: 

  وصف النشاط:

  جسامنا تخصنا ویجب أن نحافظ على سالمتھا.أن أ طفالعلمة األـ تذكر الم١

  التي تحافظ على سالمتھم.المة التي تعلموھا من والدیھم ن قوانین السعـ تسألھم ٢

ً بأن أجزاءـ تخبرھم ٣   لھا قوانین خاصة: ھم الخاصة المغطاة بمالبس السباحة أیضا

  للصحة).أو  ذا كان ذلك للنظافةإال إ ،ك الخاصةیصح ألي أحد كان أن یلمس أجزاء (ال

  باستخدام الكلمات والحركة عدة مرات. طفالـ تردید القانون مع األ٤

  ـ تسألھم عن مشاعرھم مثل: ٥

  أساء ألجزائك الخاصة؟ اً كیف تشعر لو أن أحد

  ك الخاصة في أمان؟كیف تشعر لو أن أجزاء

  ـ مع استخدام اإلشارات إذا كان ذلك أفضل.٦

  

  أجزاء الجسم الخاصة والمحافظة على صحتھا ونظافتھا. ٢/٤اسم النشاط:

  دقیقة ١٥مدة النشاط: 

  وصف النشاط: 
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ارات دھا بطریقة جماعیة، مستخدمین اإلشبقوانین اللمس وتردی طفالـ تذكر المعلمة األ١

  ذلك.أثناء  والحركة

وتقدم  ،كتوضیح معنى الصحة والنظامة؟ وتشجعھم بتقدیم أمثلة على ذل طفالـ تطلب من األ٢

  زیارة الطبیب.أو  لھم أمثلة توضیحیة مثل االستحمام

  :جابات مثالً تطلب التوضیح باإلشارات ومدح اإلعن مشاعرھم و طفالـ تسأل األ٣

 كیف یشعرون عند زیارة الطبیب؟  

 كیف تشعر وأنت تستحم؟  

  ـ تردد قانون اللمس مرة أخرى.٤

  

 ً   )٢: ـ قوانین اللمس (ثالثا

  :ھدافاأل

  ).٢(و )١كن الطفل من تردید قوانین اللمس (ـ أن یتم١

  من.اآل من وغیرالطفل من فھم الفرق بین اللمس اآلـ أن یتمكن ٢

  ـ أن یتمكن الطفل من تسمیة المشاعر األساسیة.٣

  

  من.غیر اآلو مناللمس اآل  ٣/١اسم النشاط: 

  دقیقة. ١٥ مدة النشاط:

ملصقة على ورق  ،نواع اللمسح أقصاصات صور من المجالت، لتوضی التعلیمیة: الوسائل

  مقوى.

  النشاط: وصف

  من.ثل باستخدام رفع اإلبھام للمس اآلمن، وتمعلمة النشاط بالحدیث عن اللمس اآلـ تبدأ الم١

وبھا الكثیر من الصور عن أنواع اللمس اآلمن،  طفالـ تعرض المعلمة اللوحة على األ٢

  على المشاركة. طفالوتشجع األودائماً ترفع اإلبھام لكل صورة منھا، 
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من مع وذكر مثال للمس غیر اآل) في النشاط السابق، ١نون اللمس (ـ تتحدث المعلمة عن قا٣

  األسفل.إلى  مراعاة إنزال اإلبھام

النظر والكالم عن من، یشمل أیضاً على فھم أن اللمس غیر اآل طفالتساعد المعلمة األـ ٤

  المناطق الخاصة.

لصور، وأن اأو  مع توضیح ذلك بالكلماتمن، للمس غیر اآلعطاء بعض األمثلة عن اـ إ٥

  إبھامھم لألسفل عند سماعھا. طفالاأل یخفض

  

  )٢قانون اللمس (  ٣/٢النشاط:  اسم

  دقیقة ١٥ النشاط: مدة

  النشاط: وصف

  مستخدمین اإلشارات بالید.، وتدعھم یكررونھ، ١بقانون اللمس رقم طفالـ تذكر المعلمة األ١

  ما حاول أن یكسر ذلك القانون. تخبرھم ماذا سیفعلون لو أن أحداً ھا الیوم سـ تخبرھم بأن٢

ت جسمیة لتساعدھم على ومعھ إشارات وحركا)، ٢على قانون اللمس( طفالدرب األـ یُ ٣

  " واھرب.تذكره قل "ال

ا ال كمجموعة بالوقوف مستقیمین، وأن یقولوا ال بصوت عاٍل على أن یقولو طفالدرب األـ یُ ٤

  صراخ). (بدون

أن یقفوا مرفوعي الرأس، ویقولوا ال مع بعض، و ،على مجموعات طفالـ یمكن توزیع األ٥

ً أن تدعیھم یدورون بشكل طابور حول الغرفة مثل الجنود رافعی  ،رؤوسھم نویمكن أیضا

  واضعین أیدیھم على خصرھم.

م على وشكرھ طفالومدح األ) بشكل جماعي، ٢دید قانون اللمس (ـ ینھى النشاط بتر٦

  تعاونھم.
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  قل ال. ٣/٣ النشاط: اسم

  دقیقة. ١٥ النشاط: مدة

  النشاط: وصف

  مكان.السابق وتمثل بیدیھا على قول ال، وتدریبھم على ذلك قدر اإل ـ تكرر المعلمة الدرس١

حتى ینتھوا من  ،ذلك بشكل دائريأثناء  ویقلدون المشیة العسكریةقول ال،  طفالـ یردد األ٢

  النشید.

ط بالتذكیر باللمس اآلمن فقط والمشاعر وتنھي النشا ،في التدریب طفالارك المعلمة األـ تش٣

  وتشكرھم على تعاونھم. طفالوتمدح األ اآلمنة،

  

  اركض لشخص بالغ تثق بھ. ٣/٤ النشاط: اسم

  دقیقة. ١٥ النشاط: مدة

  النشاط: وصف

  بھام، وتسأل كیف تشعر؟اة رفع اإلمن، مع مراعاً توضیحیة للمس اآلـ تعرض المعلمة صور١

كسر ھذا  وتسألھم ماذا یجب أن تفعل لو أن أحداً )، ١بقانون اللمس( طفالـ تذكر المعلمة األ٢

  ھ اإلبھام تحت.القانون؟ توجّ 

  الخاصة بھم. )ال(یستخدموا بطاقات أو )، الـ(أن یجیبوا ب طفالـ على األ٣

   (ال).قول وھو أن تركض بعد أن ت ،)٢(ـ تشرح المعلمة باقي قانون٤

ویجب أن  معلمتھم،أو  تقول لھم أن یركضوا ألمھمو ماذا ینبغي أن یفعلوا، طفالـ توضح لأل٥

  بالتعاون مع المعلمة المساعدة).(یتدرب كل واحد منھم أمام الفصل 

ثم خفض اإلبھام+  ،من بعرض مثال بسیطـ التدریب بسؤال الطفل عن اللمس غیر اآل٦

  ، ثم یركض للمعلمة األخرى. )ال(یرفع بطاقة أو  )ال(مشاعره، ویقول الطفل 

  ثم یعود للجلوس مكانھ. ،رفع اإلبھام للطفل "المساعدة"ـ على المعلمة ٧
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 ً   )٣: ـ قانون اللمس (رابعا

  :ھدافاأل

  من.غیر اآلو منأن یتمكن الطفل من فھم اللمس اآل ـ١

  من.غیر اآلو نمعبیر عن مشاعره الخاصة باللمس اآلـ أن یتمكن الطفل من الت٢

  ـ أن یتمكن الطفل من مفردات طلب المساعدة.٣

  طلب المساعدة.یمن ـ أن یتدرب الطفل م٤

  

  معرفة كل قوانین اللمس.  ٤/١النشاط: اسم

  دقیقة. ١٥ النشاط: مدة

  النشاط: وصف

   أعلى، وتسأل ماذا تشعر؟إلى  من، اإلبھامرض المعلمة صورة توضیحیة للمس اآلـ تع١

كسر ھذا القانون؟  اً ) وتسألھم ماذا یجب أن تفعل لو أن أحد١انون اللمس (ـ تذكرھم بق٢

  یستخدموا بطاقة ال.أو  أسفل، یجب أن یجیبوا بالإلى  اإلبھام

ً وھو أن یخبروا شخص، ٣قانون رقم  طفالـ تقدم لأل٣ إلى  من ـ اإلبھامما عن اللمس غیر اآل ا

من مع صور توضیحیة للمس غیر اآلوتعرض لھم سفل+ مشاعر. والركض بعد القول ال، أ

  ما.أحداً لیخبروا تذكیرھم بأن یقولوا ال، وأن یركضوا بعیداً 

بیر یستخدمونھ عند طلب كتععلى أن یقولوا "أنا عندي مشكلة لمس"،  طفالم األیـ تعل٤

وكذلك أن  ،وھم ینظرون لبعضھم الكلمات بطرق مختلفة، مثالً المساعدة، تدعھم یكررون 

  لخ... إیكلإینظرون 

  ـ تكرر المعلمة جمیع قوانین اللمس مرات ومرات، مستخدمة الحركة لتساعدھم على التذكر.٥

  على معرفتھم لقوانین اللمس. طفالـ تختتم المعلمة النشاط بامتداح األ٦
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  تبلیغ شخص بالغ موثوق بھ.  ٤/٢النشاط: اسم

  دقیقة. ١٥ النشاط: مدة

  النشاط: وصف

ر بقانون وتذكّ التوضیحیة للمس اآلمن، رفع اإلبھام، كیف تشعر؟.. المعلمة الصور ـ تعرض ١

وتسألھم ماذا یجب أن یفعلوا إذا حاول أحد كسر القانون؟ خفض اإلبھام، یجب أن )، ١اللمس (

  أن یستخدموا بطاقة ال.أو ، یجیبوا بال

ً وھو أن یبلغوا شخص، ٣بقانون رقم  طفالـ تذكر األ٢ إلبھام ا-من عن اللمس غیر اآل ما ا

  بعد أن تقول ال. ،تحت+ المشاعر+ الركض بعیداً 

  عرفوا كیف یحافظوا على سالمتھم؟كیف یشعرون إذا  طفالـ تسأل األ٣

من یعتنون أو ، والدیھم - یبلغوا إذا حصلت لھم مشكلة لمس ن یجب أن مَ  طفالـ تخبر األ٤

والء األشخاص ھا صور لھوتعرض علیھم بطاقات فی -أي معلمةأو  معلمة الصفأو  ،بھم

ً المساعدین،    المعلمة.  خصوصا

، وأن یفعلوا التدریب كامالً في نشاط (معرفة كل قوانین اللمس)، فعلوا  ما طفالـ یكرر األ٥

عمل اإلشارات، ویخفض وأن ی ،معھا اً وتحاول أن یكون أحد األشخاص الموثوق بھم موجود

  تفعل المعلمة. مااإلبھام مثل

  

 ً   حتفال: ـ االخامسا

  تعزیز الثقة بنفس الطفل. :دافھاأل

  .حتفالاال ٥/١النشاط: اسم

  النشاط: وصف

ً ق أن أكون آلي الح" طفالـ تقدم المعلمة شھادات لأل١ "، وتقول لھم إنھم ممیزون ألنھم منا

  ن معھا. كانوا متعاونی
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التحدث عن سالمة و ،طفالبقوانین السالمة الشخصیة لأل فضل دعوة األمھات وتوعیتھنـ یُ ٢

  بھا. طفالإرسال المعلومات لألھالي لتذكیر األو، فلالط

  

  لتوعیة األسرة أنشطة) ٢

  

  یة:جتماعالتنشئة اال

ً في تشكیل البناء النفسي لألبناءمھیة تلعب دوراً جتماعالتنشئة اال أسالیبإن    ن مثالً ؛ فالوالداما

 ً  الرفض، الرعایةأو  تقبلالذي یشمل الا ویتفاعلون مع أسلوبھما لألبناء یالحظونھم یعدان نموذجا

الخاطئة  سالیبثبتت الدراسات أن استخدام األإلخ، وقد أ .القسوة.أو  تسامحالھمال، اإلأو 

المترتبة في  اآلثارمجموعة من إلى  قد تؤدي طفالوالسلبیة من قبل المربین في تعدیل سلوك األ

بات الشخصیة ضطرااالاالنحراف، والتطرف، والجنوح، والفصام وشخصیة الطفل، مثل: 

  إلخ. یة والقلق.. نفعالاال

  

  الشائعة في التربیة: سالیباأل

ة وصحیحة لتأمین إیجابیسواء كانت ؛ طفالن مع األربوالتربویة التي یتبعھا الم سالیبھي األ

ة وغیر صحیحة تعوق نموه نحو یلبسأو ، نمو الطفل في االتجاه السلیم ووقایتھ من االنحراف

االنحراف في مختلف جوانب حیاتھ وال تحقق النمو السلیم لھ، إلى  يوتؤداالتجاه الصحیح، 

  ثة أقسام رئیسیة:ثالإلى  التنشئة التربویة الشائعة أسالیبوقسمت 

ً  تأكید القوة:أو  ـ األسلوب العقابي١ ھ تھدیداً بالحرمان من أشیائأو  ویتضمن عقاباً جسمیا

  وامتیازات مادیة.

ر فیھ اآلباء عن غضبھم وعدم استحسانھم الذي یعبّ  نفسي):الحرمان ال(ـ أسلوب سحب الحب ٢

  عن طریق تجاھل الطفل والتھدید بالتخلي عنھم.

ویتضمن وسائل عن طریقھا یشرح اآلباء ویفسرون ألبنائھم ـ األسلوب اإلرشادي التوجیھي: ٣

  .إیجابيسبب رغبتھم في تعدیل سلوكھم بطریقة 
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لط، اإلھمال، رفض، التفرقة، القسوة، الحمایة الزائدة، التسال(المعاملة القائمة على  أسالیبوتعد 

تشعر الطفل بالغضب والقلق من االتجاھات غیر السویة في المعاملة، وإثارة مشاعر النقص) 

في  طفالیة، فاألنفعالمن المشكالت السلوكیة واالضطرابات االللكثیر ویكون عرضة والخوف، 

وبالتالي ال ة في التعبیر عن آرائھم وأفكارھم، انحظل ھذه المعاملة ال تكون لدیھم فرص س

ي التعبیر عنھا إلى طریق ومن ثم یمیل فتھ واتزانھا، انفعاالیستطیع الطفل أن یتعلم كیفیة ضبط 

السویة القائمة على الحب والتقبل واالحترام تساعد في  سالیبفي حین أن األالغضب والعنف، 

ي في ظل بیئة تربویة جتماعیة، وبالتالي التوافق النفسي واالتوفیر األمن النفسي والطمأنینة الذات

  آمنة للطفل.

ائیة یعد ظھور المشكالت السلوكیة والنفسیة للطفل من الظواھر الطبیعیة والمتطلبات النم

 تلعب دوراً للمراحل التطوریة المتعاقبة، ومن المھم التأكید أن ردود فعل األسرة والمحیطین، 

ً مھ غیر و التعزیز والتشجیع المقصودة أسالیبن ستویات السلوك السلبي، حیث إي الحد من مف ما

  مما یكسبھ طابع الثبات وصعوبة التغییر. تقویة السلوك وتعزیزه، إلى  المقصودة قد تقود

  داخل األسرة بطریقتین: یذاءباإل طفالیتأثر األ

  أحد أفراد األسرة. الواقع على الطفل مباشرة من قبل یذاءوھو اإل المباشر: یذاءـ اإل١

مثل العنف قع من أحد أفراد األسرة على فرد آخر؛ الوا یذاءوھو اإل مباشر:غیر ال یذاءـ اإل٢

  ب نحو األم.بل األھ من قالموجّ 

  

  سنوات: ٦ـ ٣الالزمة لنمو الطفل مابین  حتیاجاتـ اال١

 حتیاجاتاالن وم تھ ودوافع سلوكھ وحاجاتھ النفسیة،فھم نفسیمن فنون التعامل مع الطفل، 

  األساسیة للطفل:

 ھا الطفل للبقاء مثل الحاجة للطعامإلی الفسیولوجیة: وھي التي یحتاجأو  ـ الحاجات المادیة١

  المأوى.و

 الطعام والغذاء الصحي والماء. إلى  یحتاج الطفل  

 التنفس واإلخراج والنوم. إلى  یحتاج الطفل  

 من الحوادث.العالج والوقایة من األمراض وإلى  یحتاج الطفل  
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وقد  ر بالحمایة من المخاطر والمخاوف،ھا الطفل للشعوإلی ـ حاجات األمن: وھي التي یحتاج٢

  سلوكیات كثیرة بدافع حمایة النفس.إلى یلجأ الطفل 

 الطمأنینة.إلى  یحتاج الطفل  

 النظام. إلى  یحتاج الطفل  

 االستقرار. إلى  یحتاج الطفل  

 االستقاللیة. إلى  یحتاج الطفل  

 التخفیف من األلم.إلى  حتاج الطفلی  

  

عھم ن مویكوّ  ،اآلخرینب تصالي یدفعھ لالجتماعیة: طبع اإلنسان االجتماعـ الحاجات اال٣

أو  والشعور بأنھ عضو داخل فئة نتماءاالإلى  وكذلك یحتاج الطفل عالقات محبة وتعاون،

  یة في حیاة الطفل. اجتماعمجموعة تعتبر ضرورة نفسیة 

 الحب.إلى  یحتاج الطفل  

 اآلخرینتقبل إلى  یحتاج الطفل.  

 ي.جتماعالتقدیر االإلى  یحتاج الطفل  

 تقبل السلطة والنظام.إلى  یحتاج الطفل  

 اللعب.إلى  یحتاج الطفل  

  

 الشعورذا قیمة وفائدة، و یؤدي عمالً حاجات تقدیر الذات: یحتاج الطفل إلى الشعور بأنھ ـ ال٤

  فھو بحاجة للشعور باالستقالل والنمو.جاز المھام، لى تحمل المسؤولیة وإنأنھ قادر عب

 النجاح.إلى  یحتاج الطفل  

 تأكید الذات.إلى  یحتاج الطفل  

 الحریة واالستقالل.إلى  یحتاج الطفل  

 تحمل المسؤولیة.إلى  یحتاج الطفل  

  

من خالل تحقیق الذات: وھي حاجة الطفل على تحقیق طموحھ وسعادتھ، إلى  ـ الحاجات٥

  ستغالل طاقتھ وقدراتھ.إنجازاتھ وا
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 تحقیق الطموح.إلى  یحتاج الطفل  

 الشعور بسعادة اإلنجاز.إلى  یحتاج الطفل  

  

في تشكیل السالمة  ةیجابیأھمیة التربیة اإلإلى  وعلیھ أشار الكثیر من المنظرین في مجال التربیة

ي األھمیة األمن تلي فإلى  أن إشباع الحاجةإلى  Maslow حیث أشار ماسلو النفسیة للطفل، 

ماسلو  وتمثل ھذه الحاجة عندو.... الخ)،  الشراب،والطعام، (شباع الحاجات الفسیولوجیة إ

إلى  وعندما یشبع حاجة األمن فإنھ یسعى ،الحاجة األساسیة للنمو النفسي السلیم لدى الطفل

  تحقیق الحاجات األخرى من إنجاز والحب وتقدیر وتحقیق الذات. 

  ومن أھمھا:، لألمن النفسي حاجات أنإلى  وقد أشار ماسلو

 وھي حاجة الطفل للحمایة من الخطر والتھدید والمعاناة  الطمأنینة:إلى  الحاجة

  االقتصادیة.

 ع وكذلك وضضوابط وقواعد للسلوك والعالقات، إلى  وھي الحاجة النظام:إلى  الحاجة

 القانون.إلى  الحاجةاألشیاء في ترتیب ونظام ونظافة، و

 وھادئة والحمایة من المشكالت األسریة. وھي توفیر بیئة آمنة الستقرار:اإلى  الحاجة  

 عطاء الطفل فرصة التخاذ القرارات وتحمل المسؤولیة أي إ االستقاللیة:إلى  الحاجة

  والشعور بالثقة.

 وتجنب  ،والھروب من المواقف الخطرةالجسمي والنفسي،  تخفیف األلمإلى  الحاجة

  .اآلخرینوتجنب الذل والسخریة من  ،الجسمي والجنسي عتداءاال

  

وھي من الضغوط  ،واإلھمال یذاءفإن الطفل یتعرض لإل األمنإلى  الحاجةوفي حال عدم إشباع 

اللعب أو  ھ من األمن واالستقرار والحب والتقبلاحتیاجاتالنفسیة على الطفل، فعدم إشباع 

 بعدم األمان والشعور بالوحدةالشعور إلى  تؤدي ،ونقص الرعایةوممارسة الھوایات المختلفة، 

. نفعالواال اآلخرینالشعور العدائي والتمرد، وعدم القدرة على تبادل المشاعر والتعامل مع أو 

   وبالتالي یشعر الطفل بالتھدید وال یستطیع أن یحقق ذاتھ.

 تلبیة ھذه الحاجات في حیاة الطفل، تدفعھ إلىأن عدم الدراسات العلمیة الحدیثة تؤكد  أغلبو

  وینتج عنھ أحد األمرین:وغیر مقبولة في كثیر من األحیان،  توفیرھا بطرق غیر سلیمة
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ضعف شخصیتھ في إلى  مما یؤدي ،ـ الشعور باإلحباط والھروب واالنطواء على الذات١

  المستقبل.

بطریقة ھجومیة  حتیاجاتوتلبیة ھذه االلوك العنف والعدوانیة على المحیط، ـ ممارسة س٢

  مؤذیة.

  

  سنوات ٦و ٣بین  صائص نمو طفل ماـ خ٢

  

قد تتسبب لھم في كثیر من المشكالت بل المدرسة بخصائص نمائیة مشتركة، ما ق أطفالیتمیز 

  ومن أبرز ما یتمیز بھ طفل ھذه المرحلة: ،طفالمع الكبار، وقد ینتج عنھا إنزال العقاب باأل

لس في مكان واحد لفترة طویلة؛  یجیتحرك الطفل كثیراً وال كثرة الحركة وعدم االستقرار:ـ ١

لذا یفضل النشاطات التي تحرك العضالت الكبیرة كالركض والقفز وتسلق األرجوحة وركوب 

  الدراجة.

  ثبات الذات.ورفض السلطة من الكبار لمحاولة إ یتمیز الطفل بالعناد الشدید العنـاد:ـ ٢

  ئلة في كثیر من األوقات.یسأل الطفل عن كل ما یدور حولھ ویكرر األس كثرة األسئلة:ـ ٣

  یكون اللعب وسیلة الكتساب المھارات وتجمیع الخبرات وتنمیة الذكاء. حب اللعب والمرح:ـ ٤

  لدیھ خیال واسع ویمیل لأللعاب التمثیلیة وتألیف القصص. التفكیر الخیالي:ـ ٥

  اتیة.یبدي الطفل رغبة شدیدة بالتعلم واكتشاف قدراتھ الذ المیل الكتساب المھارات:ـ ٦

  .اآلخرینیزداد معجمھ اللغوي ویقلد مفردات  التطور اللغوي السریع:ـ ٧

  یمیل الطفل لفك وتركیب األلعاب وجمیع األشیاء من حولھ. المیل للفك والتركیب:ـ ٨

غیر المھمة، و یثور طفل ھذه المرحلة وینفعل بدرجة واحدة لألمور المھمة ت:نفعاالحدة االـ ٩

  سرعة البكاء.والغضب، وت: الخوف، االنفعوأھم مظاھر ھذه اال
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  نصائح تربویة لتوفیر األمن العاطفي للطفل:  ـ٣

  

  خاصة العقاب البدني.، ـ التحدذیر من عقاب الطفل بشتى أنواعھ١

كبدیل عن السلوك غیر المرغوب فیھ عن  إیجابيـ  تدریب الطفل على ممارسة سلوك جدید ٢

  طریق التشجیع والتحفیز.

  تھ والتعبیر عنھا بشكل مقبول.انفعاالل على ضبط ـ تدریب الطف٣

  تھ بشكل مقبول وعدم كبتھا.انفعاالـ تشجیع الطفل على إظھار ٤

  ـ حمایة الطفل من األصوات العالیة والمشاھد المزعجة.٥

  ـ تكلیفھ بأعمال تتناسب مع قدراتھ.٦

  ـ توفیر بیئة تربویة مناسبة وغنیة باألدوات الكافیة.٧

  الطفل وتقبل ما یقولھ. ـ احترام رأي٨

  ـ االبتسام الدائم للطفل.٩

  بإنجازات الطفل وتشجیعھ. ھتمامـ إبداء اال١٠

  ـ التواصل الجسدي السلیم مع الطفل بدون مبالغة مثل التربیت على الكتف.١١

  ـ مناداة الطفل باسمھ المحبب لھ.١٢

  .في المنزل وخارجھ طفالـ إزالة أي شيء قد یھدد أمن وسالمة األ١٣

  مشرفة الروضة.أو  ـ التواصل مع الروضة وبناء عالقة جیدة مع المعلمة١٤
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  ـ أفكار تشجع الطفل على حریة التعبیر داخل األسرة:٤

  

 الذي یسوده الحب واألمان. تھیئة الجو األسري الدافئ  

 كن قدوة لطفلك. باتباع أداب الكالم والنقاش.. لتزاماال  

 ي وكیفیة التحدث وعرض األفكار.تعلیم طفلك مھارات إبداء الرأ  

 حترام.أن للحریة ضوابط، وحدود األدب واالالسماح بحریة التعبیر و  

 .االستماع واإلنصات لحدیث طفلك واحترام أفكاره  

 .تشجیع طفلك على االختیار واتخاذ قراراتھ بنفسھ  

 .حفز طفلك لالبتكار واالبداع بطرح االسئلة وترك العنان لخیالھ  

 ر ز التفكی ابياإل تعزی ثالً  یج ك م دى طفل ا ل ؤالھ (م ي  بس وم ف دث الی يء ح ل ش أجم
  الروضة؟).

 یجاد الحلول عن طریق التحاور.  ك على مبدأ الشورى والمشاركة في إتدریب طفل  

 ل (السفر، شراء اتخاذ قراو مشاركة طفلك بالرأي في إدارة المنزل ع األسرة مث رات م
  ثاث).أ

 اعاال ة األ جتم بوعي ومناقش وعاتس ة  موض دوءعام ة بھ اة و وخاص ة ومراع حری
  احترام رأي طفلك.

 .تنمیة مھارات التفكیر الناقد وتعلیمھ مھارة جمع المعلومات واالختیار بین البدائل  

 فكار طفلك على لوحة تسمى (بنك األفكار) وتثبیتھا في مكان الفت.تدوین أ  

 على فعل قام بھ. ، والثناءاآلخرینمام المدح لصفات وسلوك طفلك أ   

 .روایة القصص الجمیلة عن أیام طفولتك لطفلك  

  ِكیف یقول "ال" عند رؤیة تصرف خاطئ. تعلیم طفلك  

 سمھ فھذا یزرع فیھ الثقة بالنفس.ناده بااحضن طفلك وقل لھ أحبك یا... و  

 وابتعد عن اللوم. یجابيولیس لشخصیتھ، علمھ النقد اإل االنتقاد لفكرة طفلك  

 بإھدائھ عبارات حب جمیلة مكتوبة. مثالً  ،التعبیر عن مشاعر حبك لطفلك  
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  الثواب والعقاب غیر التربوي: أسالیبـ ٥

  

 العقاب غیر التربوي أسالیب سالیبنتائج ھذه األ

ذه األ - ع ھ الیبجمی دة  س ون ذات فائ تك
ة ر  ؛مؤقت لوك غی ن الس ل ع ع الطف أي یمتن

د  ة تواج ي حال ھ ف وب فی األم/ األب) (المرغ
ا والتأك رد غیابھم ن وبمج داً ل ن أن أح د م

ھ،  راه، یعاقب د ی ر وال أح لوك غی د الس یعی
  .فیھ المرغوب

  ه بذاتھ.اعتزازـ یفقد الطفل ثقتھ بنفسھ و

دم ا - ل بع ى ضبط نفسھ یشعر الطف درة عل لق
ھ،  حیح بنفس ة وتص تطیع معرف ن یس ول
  أخطائھ.

 ـ تنشأ لدى الطفل الرغبة في العدوان.

ذاءاإل - مي  ی رص، (الجس س، ق رب، رف ض
  .)قحر

ذاءاإل - وي ( ی د، المعن ل، عنی ار، مغف حم
  ).وجع

  ).من األشیاء التي یحبھا(حرمان  -

  ).ال أحبك، ال تكلمنيسحب الحب واألمان ( -

  ).ھز، شد، إمساك بعنف(العقاب المقنع  -

ة ( - بقك المقارن د س ك، أحم ل من وك أفض أخ
 ).في الجري

  

  

 الثواب غیر التربوي أسالیب سالیبنتائج ھذه األ

ل داع ال - د الطف اً یج لوك اإلی ابيللس ي ف یج

  حالة عدم وجود مكافأة.

ان بح ھدف الطفل نیل المكافأة ولیس إـ یص تق

  العمل والتمكن منھ.

ر اإل - افس غی ابيالتن ؤدي یج ى  ی ور إل ظھ

 من المشاعر بدالً ، طفالمشاعر سلبیة بین األ

  الطیبة.

ر  - ة الغی ل ھزیم ن أي عم ھ م بح ھدف یص

 في حد ذاتھ. ولیس اإلنجاز

ات مدح مجردة  - از، عظیم، (إطالق كلم ممت

  ).أحسنت، شاطر

  ).ھدیة، حلوى، نزھة(المكافأة المادیة  -

ت األول، أحسن (المقارنة  - ت األفضل، أن أن

 ).واحد
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  ـ التربیة السلبیة وأثرھا على سلوك الطفل:٦

  

 التربیة السلبیة الوصف األثر على سلوك الطفل

  ـ األنانیة.

  ي مستوى الدافعیة واإلنجاز.ـ تدن

  ـ الفوضویة.

  .ھمالـ اإل

على  نعدام المسؤولیة واالعتمادا -

  .اآلخرین

مشكالت في التعامل مع الضغوط  -

  النفسیة والمسؤولیات.

  اإلھمال والالمباالة. -

  عدم الصبر. -

نوبات البكاء والغضب عند  -

  التعرض لإلحباط.

مشكالت وضوح الدور المرتبط  -

 بالجنس.

في توفیر جمیع المبالغة 

متطلبات الطفل، والتركیز على 

وغیاب السلطة  ،رفاھیتھ

 األسریة المسؤولة.

  

 ـ الدالل الزائد١

  ـ تدني الشعور باألمن.

  ـ العدوانیة.

  ـ نقص الثقة بالعالم المحیط.

ـ بناء مفھوم ذات سلبي 

  ومنخفض.

 تصالـ تقبل العنف كأداة لال

 تعمد القوة الجسمیة وما

جسدي،  إیذاءیصاحبھا من 

وإلحاق األضرار الجسمیة 

الم من خالل الضرب، واآل

 الركل،والقرص، والحرق، و

 الحبس.أو 

ـ القسوة الزائدة ٢

 والعنف
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  .اآلخرینب

  ي.تماعجـ االنسحاب اال

ـ تبني مھارات سلبیة للتعامل مع 

  الضغوط النفسیة.

ـ مشكالت في التأكید الذاتي 

  والدفاع عن النفس.

ـ صعوبات في اتخاذ القرارات 

 بالمستقبل.

  نفعالي.ـ التبلد ال

ـ صعوبات بالتعبیر والمشاركات 

  .اآلخرینیة مع نفعالاال

ـ تدني مفھوم الذات وانعدام القیمة 

  الذاتیة.

  منة في المستقبل.ـ عالقات غیر آ

نتماء لمجموعات مرجعیة غیر ـ اال

خالل آمنة وغیر صحیحة مستقبالً 

  مرحلة المراھقة.

  مشكالت صحیة وبدنیة. ـ

ي عن األھل جتماعـ االنعزال اال

  وباقي أفراد األسرة.

ـ لفت االنتباه بالسلوك السلبي 

كالتخریب والمخالفة للقواعد 

 والتعلیمات.

شباع حاجات الطفل عدم إ

الفسیولوجیة والنفسیة 

 یة.نفعالواال

 

 

 

 

 

 

 

ال ماإلھ -٣

 والتجاھل

غیاب القواعد الواضحة   ـ مشكالت في اتخاذ القرارات.

والثابتة للسلوك المقبول وغیر 

ـ تذبب المعاملة ٣
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  كالت في تحمل المسؤولیة.ـ مش

  ـ مشكالت الثقة بالنفس.

  ـ االضطراب السلوكي للطفل.

لفھم الواضح للقواعد ـ غیاب ا

  یة للسلوك.جتماعوالقیم اال

  ـ كره المربي وعدم احترامھ.

 ـ مشاعر الصراع والحیرة والتردد.

ستخدام المقبول، والتذبذب با

العقاب والتعزیز لنفس  أسالیب

 السلوك.

 وعدم الثبات

  ـ تدني الشعور بالقیمة الذاتیة.

للطفل مصدر  یذاءـ العدوان واإل

  .ھتماماال

ـ جذب انتباه األھل بالسلوك 

  السلبي.

ـ العالقة السلبیة مع الطفل مصدر 

  .ھتماماال

 ـ اإلحباط وتدني الدافعیة لإلنجاز.

ھتمام بأحد ظھار الحب واالإ

 دون غیره.األبناء، 

ـ التمییز بین األبناء ٤

 .في األسرة الواحدة
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  ة:یجابیـ توجیھات عملیة في التربیة اإل٧

  

 التوجیھ التربوي السبب

ة  لوكیات المقبول ة الس روري مالحظ ن الض م

دالً  ا ب لوك  وتعزیزھ دوث الس ار ح ن انتظ م

 السلبي وعقابھ.

ل ة س جیعھ مالحظ د وتش ل الجی وك الطف

 .بالتعزیز

دان اال ل اتصال واالستماع یفی ي التعرف لطف ف

 بھ. ھتمامعلى مشكالتھ والتعبیر عن اال

 .ستماع بفعالیة للطفلاال

واء  م واحت ب وفھ ل الغاض ة الطف مالحظ

 تبریر ذلك ومحاولة تفھمھ وتقبلھ.و، السلوك

ن إ ر ع ة للتعبی ل فرص اء الطف ھ انفعاالعط ت

 .ةالمختلف

 .التحدث بلغة واضحة رباكھ.التحدث بلغة واضحة مفھومة لتجنب إ

دخولأ ى  مامك عشر دقائق إلنھاء اللعب وال إل

 ر.ن العشاء سیتأخ فإغرفة الطعام، إذا لم تأتِ 

 .مام الطفلتقدیم المبررات لقراراتك أ

د أن یمارسھ  ال ب إذا تحدث األب عن الصدق ف

 بشكل عملي أمام الطفل.

دیم الن وذج اإلتق ابيم ام  یج رك أم ق أوام وطب

 طفلك كن قدوة.

دى األ الل ة  طف ول المنطقی ن الحل ة م مجموع

ر بحل ،لمشكالتھم ھ للتفكی  دور المربي التوجی

 .المشكلة

ول  دیم حل ى االستقاللیة وتق ل عل تشجیع الطف

 لمشكالتھ.

ك  ل یمتل ل طف ر ك زات والصفات الكثی ن المی م

 عن غیره.التي تمیزه  بیولوجیةالشخصیة وال

و إ رد الخصائص التذكر أن الطفل ھ نسان متف

 مثل الكبیر.

ة آ ول كلم ى ق اعده عل ر یس ف، ویفس س

 ویوضح مدى تقدیر الكبار لھ.

 ذا ارتكبت خطأ في حق الطفل.عتذار إاال
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  :السلوكیة طفالـ التربیة ومشكالت األ٨

  

 الموقف التربیة السلبیة ةیجابیالتربیة اإل

مح ا ال أس د أن ا أحم ك  ی أن بل

زل ل المن الكرة داخ ب ب ، تلع

  ممكن تلعب بھا في الحدیقة؟

ة  ر المزھری ك وكس ا أحب أن

ایقني " ف ض م وص ن المھ م

 المشاعر وعمل الطفل"

رخ األم:  رتھا تص ذا كس ھك

   أحبك..خالص أنا ال

  سحب الحب""

 

ـ أحمد یلعب بالكرة فكسر  ١

 المزھریة.

ة  رت دمی اذا كس ة لم ھال

  أختك؟ أختك زعالنة. 

ا ن ى ألعابن افظ عل ن نح ح

اب وأ رینلع ر اآلخ ، لنفك

 بطریقة إلصالح اللعبة.

رخ األم:  رتِ ھتص ذا كس  ك

ة وم ،الدمی ذھبي الی ن ت ى  ل إل

  المالھي.

 " الحرمان"

 ـ ھالة كسرت دمیة أختھا.٢

ا ارة ا ی وع، س رب ممن لض

ھ، سعید یبكي ألن ضربك آ لم

وع وال رب ممن مح  الض نس

  بھ، لماذا ضربت سعید؟

ا" تح ب ار تف اش وإظھ ب النق

 .مضار الفعل"

ا  ربتھ؟ أن رخ األم: ض تص

ى ال ربك حت ربي  سأض تض

  مرة أخرى. أحداً 

 "ضرب"

ـ سارة ضربت ابن خالھا ٣

 سعید.

ارج  دوء خ ا بھ ذ طفلھ تأخ

ة  ھ أن الكنب ح ل ة، توض الغرف

ي  ز ف ن أن تقف وس، ویمك للجل

 الحدیقة.

د وه بھ ذھب األم نح وء ت

دة  ھ بش ى ذراع غط عل وتض

ول: ا انبي والجوتق س بج  ل

  تتحرك.

ـ طارق خرج مع أمھ في ٤

 وأخذ یقفز من أریكةزیارة، 

 أریكة أخرى.إلى 
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 "عقاب مقنع"

ا ى  ی ب عل ن نكت الل نح ب

ة  ي طریق الورق، تعال نفكر ف

ا أوراق  دار، وھن ف الج لتنظی

ب فی ن تكت ي م د أن ننتھ ا بع ھ

 تنظیف الجدار.

ذر،  ل ق ت طف رخ األم: أن تص

  وسخت الجدار.

 "توبیخ"

ـ بالل یكتب بالقلم على  ٥

 الجدار.

ا یوسف للروضة  ت ی و ذھب ل

 ً ا تجد ألعاب ة، وأ، س ا جمیل لوان

ً و  ، وأصدقاء.رمالً و، عجینا

ا یوسف  ت للروضة ی و ذھب ل

  سوف أشتري لك دراجة.

 جائزة مادیة""

ـ یوسف یرفض الذھاب ٦

 لروضة.إلى ا

ال ا ا من وم ی ت الی تطعت أن س

یوف  ام الض دي أم أن تنش

ت كل ید وعرف ات النش م

ا  ل، أن ح وجمی وت واض بص

 كنت سعیدة بك.

  شاطرة، ممتازة، رائعة.

  أحكام مجردة""

 

 جدیداً  اً ـ منال تنشد نشید ٧

 أمام الضیوف.

ام  ل الطع زة ك لقد أكلت یا حم

كراً  ك، ش ي طبق ود ف  الموج

 لك.

ھ  یكم ألن د ف زة أحسن واح حم

 ً  .أكل طعامھ قبلكم جمیعا

ـ حمزة أكل وجبتھ قبل ٨

 .الجمیع
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  ـ التشجیع والتعزیز المقبول:٩

اأو  ، یتضح التشجیعمالصادر منھ یجابيللسلوك اإل طفالتشجیع الوالدین لأل زنسمیھ " م  "التعزی

  في األمثلة التالیة:

 الموقف یجابيالتصرف اإل النتیجة

وي  - وب یق لوك المرغ الس

  لدى الطفل.

ى التحسن  ل عل ـ یشجع الطف

ى ال ھ عل سلوك المستمر وثبات

  المرغوب فیھ.

رّ  - وب یع ل المطل ف الطف

  منھ.

امـ یحقق للطفل حاجتھ ال  ھتم

  الكبیر.

ل  - لوك الطف ز س تعزی

ابياإل ام، ( یج الكالم، االبتس ب

ع  م) م ر، الض ب، النظ الترتی

ي ممارسة  رار ف الثبات والتك

  مع الطفل. سالیبھذه األ

 

كراً  ك ش د لترتیب ا أحم  ،ی

ة،  ة ومرتب دو نظیف ة تب الغرف

بح ك أص ب غرفت ن ت ترت م

  دون أن یذكرك أحد بذلك.

ام ( ة أم رار الجمل ن تك یمك

وره) د حض د ؛األب عن  أحم

ھ  ب غرفت ام بترتی وم ق الی

 وحده.

ـ لعب أحمد مع أبناء خالتھ ١

وعندما انتھوا  ،باأللعاب

حمد بإرجاع أمنھا قام 

 أماكنھا.إلى  األلعاب

د  وم، لق ك الی ة ب أنا جدا معجب

ھ بالل ك كل یت وقت ب أمض ع

ان  والضحك مع صدیقك، وك

ي  ودك ف عیدا بوج د س محم

ك  ك ألن ھ أحب ن أن ھ وأظ بیت

 كنت تعاملھ بلطف.

سعید ذھب مع أمھ  ـ٢

وبدأ یلعب لزیارة صدیقتھا، 

 ،مع محمد ابن صدیقة األم

دون أن من ومرت ساعتان 

 یضرب سعید صدیقھ.

معتك وأ د س ول خال ت تق ن

كراً  ائع ش بحت للب د أص ، لق

راً  تكرر كلمة شكراً  ن كثی ، م

ان  ائع ك د أن الب المؤك

روراً  ً (، مس ا ا أیض ت  أن كن

ول  ت تق ك وأن عیدة ب س

 ).شكراً 

البقالة مع إلى  ـ ذھب خالد٣

وبعد أن أعطاه البائع  ،أمھ

الحلوى التي طلبھا قال خالد 

 . للبائع: شكراً 
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  الجنسي: یذاءمن اإل طفالـ الحمایة الشخصیة لأل٠١

  

نتیجة لخصائص النمو الجنسي في ھذه المرحلة  ة؛السن المبكرذه تكثر المشكالت الجنسیة في ھ

في -جمیعھا  .حب االستطالع والتجریب، واكتساب المعرفة، وكثرة األسئلة الجنسیة.والعمریة، 

 - طفالة لتقدیم التوعیة والتربیة الجنسیة لأللمعلومة الصحیحة والطریقة المناسبظل افتقار ا

  الشذوذ.  الجنسي، االستغالل، یذاء: اإلمنھا ،مشكالت مختلفةل تعرضھم

، وكیفیة سنوات ٦إلى  ٣من عمر  طفالالجدول التالي یوضح خصائص النمو الجنسي لأل

  :یذاءلتفادي المشكالت المسببة لإلالتعامل الصحیح معھا؛ 

 الروضة طفالالتعامل مع خصائص النمو الجنسي أل

 لنمو الجنسيل مةالخصائص العا التعامل التربوي مع النمو الجنسي

  بناء األلفة والتواصل التربوي مع الطفل. 

میة   اءتس ق  أعض میات متف م بمس الجس

اء ( ة للحی ر خادش ا غی اءعلیھ  أعض

  خاصة، المنطقة الخاصة، العورة).

ن أ  ة ع ةاإلجاب ل المحرج ئلة الطف  ،س

ة بسیطة مناسبة  ة بطریق وتقدیم المعلوم

  لعمره.

ي   وار ف ى الح جیع عل وعاتالتش  موض

ات مخت ة واإلنص ال یلإلف ھ ب ل رأی ھ، وتقب

  انتقاد.

ین األ  ة ب روق الفردی اة الف المراع  طف

  وتجنب المقارنة.

ة الشخصیة لأل  دیم الحمای التق ة  طف بطریق

 مشوقة ومتدرجة.

  ازدیاد الفضول وحب االستطالع الجنسي. 

یة   ئلة الجنس رة األس ول كث دور ح ي ت الت

ل،  عضاءالشكل العام، األ( الخاصة، الحم

  دة، الفروق بین الجنسین).الوال

ة جتماعلعب األدوار اال  اللعب الجنسي) (ی

  مثال: الطبیب، العریس والعروس.

  اكتشاف الجسم.و حب االستطالع 

  الخاصة. عضاءالتعري واللعب باأل 
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  للنمو الجنسي السلیم لطفل الروضة مھمةمعلومات 

  

  

  سنوات: ٤عمر في  طفال) التربیة الجنسیة لأل١

  

 سنوات ٤عمر في  طفالالجنسیة لألالتربیة     

 ساسیةأمعلومات  معلومات السالمة الشخصیة

اللطیفة) (ـ الفرق بین اللمسة المریحة 

  المؤلمة).(واللمسة غیر المریحة 

  ـ جسمك ملك لك وحدك.

ـ لكل فرد الحق بقول كلمة "ال" للمسة 

  غیر المریحة من الكبار والصغار.

منك ـ قل كلمة "ال قف" عندما یطلب 

 ً مثل لمس  اً،خاطئ أحدھم أن تفعل شیئا

  الخاصة بھ. عضاءاأل

 األشخاص الثقة للجوء أسماءـ التذكیر ب

ً فعل ذا إ إلیھم ً خاطئ أحد شیئا ً مؤلمأو  ا  ا

 وغیر مریح لك. 

البنت والولد) (بین الجنسین  ختالفـ اال

  الشكل الخارجي.

الجسم (للجنسین) وتسمیة  أعضاء أسماءـ 

  .الخاصة عضاءاأل

یة ـ معلومة والدة الطفل من بطن األم والعنا

  بھ بال وصف.

ـ تعلیمات بسیطة حول الحدود الشخصیة 

(حفظ وتغطیة األجزاء  اآلخرینمع 

الخاصة، لمس األجزاء الظاھرة أمام 

الخاصة  عضاء، عدم لمس األاآلخرین

  .)اآلخرینب

سئلة  ألجابات صحیحة بسیطة جداً ـ تقدیم إ

 وظائف الجسدیة.الطفل حول الجسم وال
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  سنوات: ٦إلى  ٥عمر في  طفال) التربیة الجنسیة لأل٢

  

   سنوات ٦إلى  ٥عمر في  طفالالتربیة الجنسیة لأل  

 ساسیةمعلومات أ معلومات السالمة الشخصیة

ة  - ة المریح ین اللمس رق ب ة) (الف اللطیف

  المؤلمة).(واللمسة غیر المریحة 

  ـ جسمك ملك لك.

ار أو  الخاصة عضاءلأل اآلخرینـ لمس  اإلجب

مى  ائھم یس ر ألعض ذاءللنظ ن  وال إی د م ب

  ن.اإلبالغ عن المؤذی

اربؤذیـ قد یكون أحد الم رد ال ،ن من األق د تت

  في اإلبالغ عنھ.

ذاءـ اإل یس خطأك وسیساعدك األشخاص  ی ل

  الثقة.

ب - خص غری اول ش ب أو  إذا ح ارك قری إجب

ى  رتك، عل ن أس دون إذن م ھ ب ذھاب مع ال

  سمائھم.الرفض وإخبار الكبار الثقة بأ فعلیك

ذكیر ب - ماءالت ة أس خاص الثق وء األش ؛ للج

ً ئیشأحد فعل إذا إلیھم  ً خاطئ ا ً مؤلمأو  ا ر و ا غی

 مریح لك. 

ع ین الجنسین م  ـ التغیرات الجسمیة في النمو ب

  التقدم بالعمر.

ل  - ین داخ و الجن ة نم یطة لكیفی یرات بس تفس

  بطن األم وعملیة الوالدة.

ع ت - یة م دود الشخص ول الح یطة ح ات بس علیم

(حفظ وتغطیة األجزاء الخاصة، لمس  اآلخرین

ام  اھرة أم زاء الظ ریناألج س اآلخ دم لم ، ع

  .)اآلخرینالخاصة ب عضاءاأل

دیم إ - داً تق یطة ج حیحة بس ات ص ئلة  ألجاب س

  الطفل حول الجسم والوظائف الجسدیة.

ة األ - ي نظاف نفس ف ى ال اد عل اءاالعتم  عض

  .الخاصة

 اآلخرینالتعري أمام و الخاصة عضاءـ لمس األ

 سلوك غیر مرغوب.
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  :طفالمبادئ التربیة الجنسیة لأل

  

یة، جتماعـ النظرة الشمولیة الجامعة: إن التربیة الجنسیة ھي جزء من التربیة اال١

الصحیة، وال وجود لوحدة تعلیمیة منفصلة خاصة بالتربیة والنفسیة، والخلقیة، 

  الجنسیة.

ـ االستمراریة: إن التربیة الجنسیة یجب أن تبدأ من لحظة اإلخصاب والحمل، ٢

  وتستمر مدى الحیاة.

، یجب علینا إعطاء طفالتقدیم التربیة الجنسیة لألأثناء  ـ المرجعیة العلمیة:٣

 ً   .معلومات صادقة وصحیحة علمیا

إال في حال ثقة  ـ الثقة: إن التربیة الجنسیة ال یمكن أن تكون عملیة متكاملة فعالة٤

  الطفل الكاملة بالمربي.

ً حوار مع الطفل یجب أن یكون واضحأو  ـ األخالق: أي حدیث٥ بدون صراحة خادشة  ا

وعلى المعلمة أن تطرح  من أي تلمیحات مزدوجة المعنى، أن یخلوو ،للحیاء

  لغرس األفكار العلمیة الخالیة من الجرأة. ھتمامالمعلومات بصورة جدیة واال

أھمھا (عمر الطفل وثقافتھ عدة، أمور  روق الفردیة: على المعلمة مراعاةـ الف٦

 ظروف مجتمعھ المحدودة،ومستوى نموه العقلي، والجسمیة، ووخصائصھ النفسیة، 

  األسرة).و

  

  الجنسي: یذاءمن اإل طفالتقدیم الحمایة الشخصیة لأل

إلى  دخول الطفل تبدأ منذمستمرة ومتدرجة،  یذاءالحمایة الشخصیة من اإل موضوعات

وتحدد  ،الموضوع بالوحدات التعلیمیة المناسبة ارتباطعة حسب وزّ الروضة، وتقدم بطریقة م

السالمة الشخصیة  موضوعاتمع مراعاة عدم تقدیم   للمرحلة العمریة للطفل،فقاً و ھدافاأل

على  الجنسي یذاءثناء تدریب الطفل على الحمایة الشخصیة من اإلأو في وحدة واحدة محددة.

  منھا:مھمة، المعلمة مراعاة أمور 

 .التحدث بطریقة بسیطة غیر مخیفة  
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 .التدرج في المعلومات  

 .المرحلة العمریة المناسبة  

 .القدرة على االستیعاب  

 .الخبرة السابقة للطفل  

 .مراعاة احتمالیة الخطر  

 رسال المعلومات الصحیحة للحمایة.مشاركة األھالي بإ  

  

  الجنسي: یذاءمن اإل طفالصیة لألمھارة تقدیم الحمایة الشخ

بھدف توفیر الحمایة والسالمة التوعویة والتذكیریة؛  نشطةمجموعة من األ طفالم المعلمة لألتقدّ 

  ومن أھمھا:الجنسي،  یذاءالشخصیة لھم من اإل

  المناطق الخاصة من الجسم: أسماءـ ١

حترام العادات ، وذلك الةالتناسلیة بأسمائھا الدارج عضاءعلى المعلمة تجنب ذكر األـ یجب 

أو  العورة الخاصة)(طالق مصطلح إو والتقالید وعدم خدش الحیاء، ویمكن للمعلمة اإلشارة لھا

  .یذاءوذلك بھدف فھم ومعرفة تفاصیل مشكلتھ في حال تعرضھ لإل الخاصة)، عضاءاأل(

  

  ـ قوانین السالمة للحمایة الشخصیة:٢

یطلب منا أو  یتكلم عن أعضائنا الخاصةأو  ینظرأو  سیلملیس ألحد الحق بأن القانون األول: 

أو  الطبیب بغرض النظافةأو  ویسمح بذلك لألم لمس أعضائھ الخاصة.أو  التكلمأو  النظر

وھناك  أجزاء الجسم وظیفة محددة یؤدیھا،أن لكل من  طفالالحفاظ على الصحة. یوضح لأل

الخاصة) ألنھا ملكنا  عضاءاأل(أحد سوانا یراھا أو  یلمسھاأو  أن یتعامل معھاتصلح  أجزاء ال

  وحدنا.

ثم نھرب.  بصوت عالٍ علینا أن نقول ال  ،إذا حاول أحد اختراق ھذا الحقالقانون الثاني: 

 ً وحاد حتى لو   أن نقول "أوقف ھذا"، "اتركني"، "أنا ال أحب ذلك" بصوت عالٍ ونستطیع أیضا

  قال لنا إن ھذا مجرد لعب.
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من نثق بھم (الوالدین، المعلمة، العاملین مین بأحد األشخاص المساعدین نستعالقانون الثالث: 

  في الروضة، الشرطة) ونخبره بما حصل ونستمر باإلخبار حتى یساعدنا أحدھم.

 نواع األسرارأتوضیح من للمعلمة  بدّ  ، وھنا الال نحتفظ بھذا األمر كسرّ القانون الرابع: 

  .طفاللأل (األسرار الجیدة واألسرار السیئة)

 توجد  والھي األسرار المفرحة التي تترك فینا آثار الفرح والمرح،  :األسرار الجیدة

أو  للخوف األسرار الجیدة ال تترك أثراً و االحتفاظ بھذا النوع من األسرار، مشكلة في

  القلق لدیك.أو  الحزن

 الشعور والقلق، وبالخوف،  اً نفسنا شعورھي األسرار التي تبعث في أ :األسرار السیئة

یجب أن تحتفظ باألسرار السیئة  ال ،خرأي شعور مؤلم آأو  الحزنواأللم، وبالذنب، 

  .أبداً 

ً تعتبر فتان (أنت ال   إذا تكلمت عن ھذا النوع من األسرار، بل ھو عمل صحیح وشجاع). ا

  ـ  قانون اللمس:٣

  اللمسة السیئة. و من األھمیة تعلیم الطفل التمییز بین اللمسة الجیدة

  نشعر من حضن األم واألب لنا.  ماتي تشعرنا باإلرتیاح واألمان مثلھي ال :مسة المریحةالل

بالقلق وعدم االرتیاح.  تترك لدینا شعوراً  ،مؤذیة ومؤلمة غیر مریحة :اللمسة غیر المریحة

 ً ً  أحیانا ً  الحضن والمزح یكون مسلیا ً  ،ومفرحا ترید أن  نك ال إذا أحسست بأولكنھ قد یكون مزعجا

وترید أن یتوقف المزح، أو  أنك تشعر باالنزعاج ولیس الفرح من ذلك الحضنأو  اصل فیھتو

خاصة إذا طلبت ، اعتداءنھ سات ھذا اإلحساس فقد یكون معناه أفعندما تعطیك بعض اللم ،فوراً 

  ن ھذا مجرد لعب.، وحتى إن قال لك إمن الشخص التوقف عن ذلك ولم یفعل

  غ:ـ  نظام التبلی٤

 علیھم بالتبلیغو یذاءضھم لإلبأنھ یوجد نظام للتبلیغ ومعاقبة المعتدي، في حال تعرّ  فالطیشجع األ

 وتعریفھم بالرقم الموحد ،عتداءمن یتم تبلیغھ عند تعرضھ لالأو  ،للمعلمة ولوالدیھمعن المعتدي 

  المتدربة .١١٦١١١الخاص بمساندة الطفل و
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  نسي:الج یذاءمن اإل طفاللحمایة األنصائح تربویة 

  

في جو حمیمي من الصداقة مع إال حدثا ھ والمعلومة الصحیحة، وكالھما لن یـ التثقیف الموجّ ١

ق لكل ویتطرّ إشعاره باألمان لكي یسأل ویعرف ومنحھ الثقة بنفسھ وبوالدیھ، والطفل، 

  الموضوعات مع والدیھ.

ایة أحداث یومھ روأثناء ض لھ، للوالدین كل غریب یتعرّ ـ توعیة الطفل بضرورة أن یروي ٢

  في جو من المرح والسعادة. ، وتعویده على سؤالھ بانتظام،ألسرتھ

  زجر.أو  یروي تفاصیل أي موقف دون عقابلـ إشعار الطفل باألمان التام ٣

  ر فیھا.وھوایات وریاضات یمارسھا الطفل ویتطوّ  نشطةـ محاولة إیجاد فرص متنوعة أل٤

 ،عبلاره بالرقابة الخانقة، ومتابعة میولھ في الدون إشعـ مالحظة الطفل باستمرار، من ٥

وطریقة وأنواع لعبھ، مع عدم السماح للخدم والسائقین باالنفراد بھ، والسماح لھم بالتعامل معھ 

  تحت نظر الوالدین.

أي مواد إعالمیة غیر مناسبة، مع أو  ـ حمایة الطفل من مشاھدة القنوات الفضائیة المخلة٦

ً إیجابیین في بلدنا یلعب دوراً والدّ حبھ هللا، ی غرس وازع فعل كل ما ً مھ ا في الحمایة من ھذه  ما

  الجرائم.
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  ـ رسائل تربویة من الطفل لألسرة:١٠

  .اآلخرینفضل لو تكلمتم معي على انفراد، فال توبخوني أمام ـ إنني أفھم أ١

  ذنب.نسان كامل، فال تشعروني بالأن یوجد إ، ومن المستحیل ـ الجمیع یخطئ٢

  عدم دقتي في التعبیر.ل فال تلوموني ،ـ أنا غیر قادر على التعبیر عن نفسي بوضوح٣

ً ـ أحتاج أن أ٤   .عليّ  كتسب المعلومة من خبراتي، فال تبالغوا بالخوف وأتعلم ذاتیا

  التزموا بوعودكم. فرجاءً م، وھذا یفقدني ثقتي بك، نزعج عندما تخلفون وعودكمـ أ٥

  والعدوان، أنتم قدوتي. یعلمني االعتداء معي بالقوة ـ تعاملكم٦

ً أشیاء أ ـ ال تفعلوا٧ ، وأشعر بأنني طفل صغیر وقد ستطیع فعلھا بنفسي، فذلك یجعلني اتكالیا

 ً   .أستمر في طلب خدمتكم دوما

 اھتماموتشجیع وأكثر، تفھم إلى  حتاجنني أنجاحي وإنجازاتي وحسن تصرفي، إب ـ اھتموا٨

  .إیجابي

  فذلك یشعرني بالحب واألمان.والتربیت على ظھري،  حضنكمى إل حتاجـ إنني أ٩

  ھوا سلوكي الخاطئ واحترموا احتیاجي وشخصیتي.ـ وجّ ١٠

  ل المسؤولیة بمتابعة وتوجیھ منكم.ـ امنحوني الثقة وتحمّ ١١

  تذكروا نحن في عصر التقنیة والتكنولوجیا.و ،لعابي اإللكترونیةـ شاركوني ھوایاتي وأ١٢

  من.قي أن أعیش وأسعد بطفولتي في جو آوتعاملوا معي كطفل من حا أنا، ـ تقبلوني كم١٣


