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 مستخلص الدراسة

بىدد ذهددت هذهددلدذاست اىلددلذإرذاسلىدداعذيةددسذ دية ددلذاىلددليتاةذمق حددلذتىة ة ددلذ قًتمددلذ ذت ة ددلذ

ىلددةيا دتذاا دددشذاس يدددطذسددترذضةددوذاسايقددلاذيسلفق ددخذهددلاذاذلددتعذاىلددليت هذاسحدم ددلذادلدد   ذ ددح ذ

 ق دد ذىلدةيا دتذذ-اسلجاييب،ذاةدذاىلليت هذاادياتذاسلدس دلذقادمةدلذبدحى ذىلدةيا دتذاا ددشذاس يددط

طذمق حددلذتىة ة ددلذ قًتمددلذسل ة ددلذبىدد ذىلددةيا دتذاا دددشذاس يدددذ-اا دددشذاس يدددطذسددترذضةددوذاسايقددل

أضةدد ذ يدداذااضةدد ذدبتي دلذاسايدداذذسترذضةوذاسايقلذق نذإيتادذاسحدم ل(اذيتكيشذرللةد ذاست اىلدلذ دن

ي  دددلذي ددديام لذ دددنذااضةدددد ذب مدددترذ(ذىلددد يات،ذأ ددددذي  دددلذاست اىلدددلذ قدددتذسب ةدددهذ ذ5-6اسحددددسعذأيةدددد ه ذق

(ذرلةييددلذ55ذقضةدد وذيضةةددل(،ذسذتقمدد ة  ذإرذرلةددييلُتذ55اسايقدددتذ ذ ددايذ تي ددلذاسايددداذايا  دددذق

ذ(ذضة وذرلةييلذقدبطلا55ذبايح لذيق

تيصددددةهذاست اىلددددلذسة لدددددم ذاسلدس ددددل ذ دية ددددلذاىلددددليتاةذمق حددددلذتىة ة ددددلذ قًتمددددلذ ذت ة ددددلذبىدددد ذذ

ىلدددةيا دتذاا ددددشذاس يددددطذسدددترذضةدددوذاسايقدددل،ذم ددددذا دددةهذاس لددددم ذيدددنذي ددديدذ ددداييذ اتذد سدددلذ

 لذاحةطذياجملةييلذاسلجايح لذبىدت ذيةدسذىلدةيا دتذبُتذاجملةييلذاسلجايحذ55ا5إمددم لذي تذ مليرذد سلذ

اا دشذاس يدطذيتحُتذ دنذاس لددم ذأشذاسةداييذسدددمذاجملةديجذاسلجايح دلذبىدت ،ذاةددذأيقدفهذاس لددم ذأشذ

 ذاسلطح ددخذاسحىددت ذبددُتذاجملةددييلُتذاس دددبطلذذ55ا5ه دددفذ ايادددوذ اتذد سددلذإمددددم لذي ددتذ مددليرذد سددلذ

يتحُتذ نذاس لدم ذأشذاسةاييذسدددمذتذاا دشذاس يدطذسترذضةوذاسايقلذياسلجايح لذيةسذ ق د ذىلةيا د

ذاسلطح خذاسحىت ذ ذاجملةييلذاسلجايح لا

ذ
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The Effectiveness Using a Proposed 
Teaching Folder in Development of 

Personal Security Behaviors for 

Kindergarten Child. 
 

Abstract 
This study aimed to identify the effectiveness using a proposed 

teaching folder in development of personal security behaviors for 

kindergarten child. In order to achieve this aim, the researcher has used the 

quasi-experimental method. She also used the following tools (list of some 

personal security behaviors- measure  of personal security for kindergarten 

child- a proposed teaching folder to develop some personal security 

behaviors for kindergarten child) (these tools prepared by the researcher). 

Study population includes aged 5-6 years kindergarten`s children in Riyadh 

City, where, the study sample includes a random sample of a kindergarten`s 

children in east of Riyadh City has (50 boy and girl children). This sample 

was been divided to two groups, one of them includes (25 children) is an 

experimental group and the other includes (25 children) is a control group.  

The study reached the following results: The effectiveness using a 

proposed teaching folder in development of personal security behaviors for 

kindergarten child. The results indicate that there are statistically significant 

differences on the 0.05 level between the before and after experimental 

group in personal security behavior. The results indicate that the differences 

are in favor of after experimental group. The results indicate also that there 

are statistically significant differences on the 0.05 level in the after applying 

between the control and experimental groups on the measure of personal 

security behavior for kindergarten child. The results indicate that the 

differences are in favor of the after applying in the experimental group.  
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 مقدمة
أشذأضةد ذاس يةذه ذاددةذادلملقحوذييةددذاا ل،ذاا اذاسل ذيربزذخطي ةذاسم ياتذاسمهذاايرذ

ذيملفخذاسى ديلذا ذ   ذض ةلذم دت ،ذيذبىوذتاب ل ذأ اا سحدسػل،ذ ذتكيينذذ يد لذاسطةوذبدي ةذتًتفذأثاهد
 طح ىلذاسطةوذ ذهلدذادلامةلذ انلذادبةلذسةل ك وذبم يسلذي نذمثذديكنذغا ذاسق  ذادلاغيبذ   دذيت ج  ذ
اسمةيا دتذاسمييل،ذشلدذيؤاتذأمه لذاىلل ةد ذهلدذاسةًتةذ ذإيتادذاسطةوذإيتاداوذصف دذىلة ةداذ دسطةوذ ذ

ذييزذ ذماال  ذ لك ا ذميس  ذ ن ذاال دعذاسىدمل ذحيدي  ذادلامةل ذىلدخنذهلد ذهي ذيةةسذ د ذ قت ذن دض ، داد
  لىااذسةفايي،ذياتذي جلبذاسياشذأاااصذاادييلذ ذتليا دذياتذيحلةى د،ذيب  ةدذيمة ذصيتدذخد جذ
ذاس يةذصد تذربةوذاسك َتذ نذ ذ ح يت د ذيلىااذسةكما، ذياتذيمقطذي دبد ذ  ت ىد ادل ز ذ   ظاذ نذاس ا ل

ذي لااااخطد ذ   دذاسػدز،ذاسك ابدء،ذياآل تذاحلت

ذ ذ ذأ ايكد أن ذاوذ(Browen, Keri,2003) ياتذدسهذنلدم ذأمتذاست اىلدتذادل تان ل
يدةذدييتذث ثلذآ عذضةوذ ااءذاحليادثذادل زس ل،ذيأاتتذاس لدم ذأشذميادثذاسمقيطذهطذااا اذتكاا اوذ

ذأشذاسياستين ذيأقدعذ ذا خل ديذمثذاسػاي، ذيية  د ذاس دن ل، ذاحلاييذ لأيتذ ذادلاتحل يقة شذ نذتىااذذأ د
أب دم ةدذسةةيدضاذياإلصدبدتذبىتذتةق  ةدذباندرلدذ دةةدوذسزيددذ مليرذاا دشاذي نذ دنبذآخاذ دسطةوذ
يكلمبذاخلرباتذ نذخ  ذاسةىبذياسلىد وذ  ذاآلخاين،ذ  يذحيلدجذإرذ مدمدتذياىلىلذس ةىبذيدياحذ

يلي اذ ذب يت دذسلاذي بذية  دذذ(؛ذيهلاذاا اذ 285،ذص5552ييقيةذبدسىتيتذ نذاان طلذقي مس،ذ
أشذنةفخذاسطةوذبتي ذ يداذااضةد ذيكلمبذاخلرباتذادلل ييل،ذييقيةذبدسىتيتذ نذاان طلذياسةىبذاحلا،ذ
يسكنذجيبذأشذن  ذ ذاحلمحدشذ دذجي ح ذاحليادثذياإلصدبدتذاةدذجيبذتي َتذ يذ نذاسل ظ  ذيادلاااحلذ

ذ ذإرذأمه59،ذص5552قاس د ف، ذيقيدند ذيهلا ذياسلج  زاتذادلمليت لذ ذ( ذاسةفصذاستي  ذسةةياد  ل
ذجيبذتي   ذ ذاةد ذاادياتذاحوذاىلليتا  د ذاا دشذادلطةيبلذ ذهلد ااسىدبذهبتعذاحلدي ذيةسذد  ل
ذاحليادثذ ذ ن ذسياديل  ذي سك ذاسايقل ذب ئل ذ  ذتىًتق  ذ  زيدم ل ذربتيدت ذأي ذخة ل ذسلدضا ذأ  ذإر اسطةو

ذ(ا722،ذصذ5552ندصف،ذ(،ذق66،صذ5556ياإلصدبدتاذقا دي ،ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ ذاخل ا، ذ5552ياتذأ د تذنلدم ذد اىلدتذاوذ نذقاسك ت  ، ذقزلةيد، ذيد اىلل (ذ5555(
ذ ذقاازها ، ذ2999يد اىلل ذقيحتاسم ة، ذيد اىلل ذ5552( ذق  مط، ذيد اىلل ذيد اىللذ5552( )

ذيةسAndrews, 2001ق ذ يلةددهد ذاسايقل ذسطةو ذبدس محل ذاسلىة ة ل ذاحلق حل ذاىلليتاة ذإرذأمه ل ذ(
ذ ذسةطةواذقيحتاهلل، ذياسمىددة ذادللىلذياسح جل ذاسطةوذسةلىة ذيتي ا ذدا ى ل (ذ62،ذص2992اسل ييخذيإثد ة

(ذذيد اىللذقأمحتذ5525(ذيد اىللذقىل تذي ةدشذ5552يأ د تذنلدم ذا ذ نذد اىللذقيتندشذىلةطدشذ
ذ ذاادياتذ5552ىل  ل ذأي ذاحليادثذاس ي  ل ذ ن ذاسطةو ذيىل  ل ذبدفل ذا هلةدة ذإرذقاي ة ادليلةةلذ(

ادلي يدةذ ذب ئل ذياسيتذيكيشذذلدذأثاذقد ذية  ،ذسلاذ   دفذمد لذإرذإ ااءذهلدذاست اىللذسلفتيتذ ىدس لذ
ذاىلليتاةذمق حلذتىة ة لذ قًتملذسل ة لذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذسترذضةوذاسايقلا

 مشكلة الدراسة:
ذسحى ذىل ذااضةد  ذا ل ف ذيتة ذ  ذاحلدس ل ذاست اىلل ذاس يدطذسب ةهذ  كةل ذاا دش ةيا دت

ذاحوذادلت ىللذىلياءذ ذ ذ د ذاسطةوذاسمىيد ذ ذ امةل ذاحليادثذاسيتذيلىااذذلد ذيةسذ سكذنمحل ياست سل
اسايقلذأيذ ذادل ز ذأيذ ذادلي تذي تذاسلمييذإقد لذإرذيتةذاهلةدةذادلىةةدتذبدقوذهلدذاسمةيا دتذ

ربدي ذاست اىللذاحلدس لذ  دا لذ ترذإ كدن لذ(ذي نذخ  ذيةةطذاىةةل،ذسلاذ5552سةطةوقذيحتذاسم ة،ذ
ذقمجو،ذ ذاسايقل ذضةو ذستر ذاس يدط ذاا دش ذبى ذىلةيا دت ذسل ة ل ذ قًتمل ذتىة ة ل ذمق حل اىلليتاة

ذ).5552

 أهداف الدراسة:
 ت ة لذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذسترذضةوذاسايقلا 
 س يدطذسطةوذاسايقلاإيتادذمق حلذتىة ة لذ قًتملذهتتعذإرذت ة لذبى ذىلةيا دتذاا دشذا 
 ا د ذ ىدس لذاحلق حلذاسلىة ة لذادلقًتملذسل ة لذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذسطةوذاسايقلا 
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 أسئلة الدراسة:
  دذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذاس ز لذسطةوذاسايقلذ؟ .1
ذاسيتذ نذ أهندذديكنذأشذت ةطذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذ .2 ذادلقًتمل ذاسلىة ة ل ذاحلق حل  د

 ضةوذاسايقلذ؟ذستر
ذاس يدطذسترذ .3 ذبى ذىلةيا دتذاا دش ذ ذت ة ل ذ قًتمل ذتىة ة ل ذمق حل ذاىلليتاة ذ ىدس ل  د

 ضةوذاسايقل؟

 أهمية الدراسة:
 )أ( من الناحية النظرية : 

ذسترذ ذاس يدط ذاا دش ذبى ذىلةيا دت ذسل ة ل ذ قًتمل ذتىة ة ل ذمق حل ذاسحفد ذهلا يقتة
أشذتة تذاسقدمةُتذيةسذإيتادذاسربا  ذياان طلذاسًتبييلذذللدذذأضةد ذاسايقل،ذيبدسلديلذ  شذنلدمج ذديكن

ذادلامةلا

 )ب(: من الناحية التطبيقية :

ذت ة لذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذسطةوذاسايقلذبدىلليتاةذاحلق حلذاسلىة ة لا .1

إتدملذنلدم ذاسحفدذأ دةذاسىتيتذ نذااحبدثذاسيتذهتل ذبل ة لذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذ .2
ذ ذاان طلذستر ذقاسربا  ، ذبدىلليتاة ذىلياء ذأخار ذأديات ذااًتاح ذخ   ذ ن ذاسايقل، أضةد 

ذاسلىة ة ل،ذمقدمبذتىة ة لذأخار(ا

ذاا دشذ ذبى ذىلةيا دت ذأمه ل ذيةس ذااضةد   ذسايدا ذاسقي  ل ذدلىديَت ذا ذيث قل ذأاتت اةد
ذاس دينذي ل ذ ذياا دشذ ددلى د  ذ ذرلد تذي ىديَتذاسدفل ذبى ذاس يدطذييظ اذ سكذ ة د بل ة ل

ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذي  ةدذيةطذادلؤ ااتذاخلدصلذب  
o يلىاعذيةسذ ددد ذاخلطاذياسكيا ث 
o ذ–يلىاعذيةسذ ددد ذاخلطاذاسيتذاتذيلىااذذلدذ ذاسايقل،ذ  وذقاسلتا  ذيةسذاست جذ

 اسلىد وذ  ذاادياتذياخلد دت(اذ-اسلفافذ نذغا لذاخار
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o ذاسل ذاتذيىااذم د ذ–ت ذسةيطاذ  وذقسلدسةلذاسقيايتذياسلىة ةدتذيت فذاسمةيفذاخلطأ
 اسلىد وذ  ذاا  دءذاخلطَتةذامياموذاسل ظ فذياسك ابدءذااااا(ا

o يلىاعذيةسذاإلىلىد دتذاايس لذاسحم طلا 
o ذ،ذ ذسايداذااضةد  ذاسقي  ل ذادلىديَت ذقيث قل ذتطح ق دا ذيضاي ذادلاي  ذيآداب ذايايت يىاع

ذ(22،ذ5558

 الشخصي للطفلالمخاطر التي تهدد األمان ذومن

ذالكسور:  -1

هيذيحد ةذينذانةدد ذاسىظةلذينذبى  دذإرذ زأينذأيذأا اذنل جلذي فذخد  طذذمفهومها: -
أيذا صطتاةذجبم ذصةب،ذأيذهيذإصدبلذ ذيظةلذأيذأا اذ نذ م ذاإلنمدشذنل جلذاسمقيطذ

 (Marion Harroff, 2009, 201قذأيذا صطتاةا

ذاحلياد ذ  ذسة ظا ذاس  لل ذاا  دء ذاس ا دتذأيذ ن ذأىليا  ذأي ذاس يا ل ذ ن ذااضةد  ذىلقيط ثذادل زس ل
ذأيذىلقيض  ذ نذيةسذ ذانز ا  ذيةسذاا ا، ذأي ذأيذاصطتا   ذب ، ىلقيض  ذ نذيةسذااثدثذادل زيل،
ذااسىدبذذ ذياىلليتاة ذاحلتامخ، ذأ جد  ذتمةق   ذنل جل ذ  كيش ذادل ز  ذخد ج ذأ د ذادلدديت، ذأي است ج،

ذادست ا دتذيا   يمدتا

 لسقوط وتنقسم إلى:حوادث ا

ذميادثذاسمقيطذ نذااثدثذادل زيلا .أ 
 ميادثذاسمقيطذيةسذاا اذقا نز ي(ا .ب 
 ميادثذاسمقيطذ نذاس ا دتذياس يا لا .ج 

 أ/ حوادث السقوط من األثاث المنزلي:

ذتك اذميادثذىلقيطذااضةد ذداخوذادل ز ،ذ ك َتاذ دذيلىااذااضةد ذسةمقيطذ نذااثدثذادل زيلذ  و 

 ذااىلاةا
 دي تاسط 
 اسكااىلط 
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 اسمقيطذ نذأيةسذاست جذقاسمة (ا 

ذيىااذاسطةوذ يةىبذاسطةوذيةسذأ ذشلدذىلحخذأث دءذا دةذااةذبىةوذ ىُتذ نذأيةد ذادل ز ذشلد
ذ(Michele Elliott, 2000, 47سةكماذق

 ب/ حوادث السقوط من على األرض )االنزالق(

رذإصدبدتذخطَتذيت ح ذهلدذانز يذااضةد ذيىلقيض  ذيةسذاا اذ نذاحليادثذاسيتذتؤد ذإ
اإلصدبدتذ نذتافذبى ذاسمياموذيةسذاا اذديشذذبة فذ قتذي زسخذاسطةوذأث دءذ اي دذية  ذياتذيددبذ

ذبدسكما،ذأيذبىتدذ نذاجلايحذاخلطَتةا

 ج/ حوادث السقوط من النوافذ والشرفات:

ذديشذ اذ ذ ذاس ا ل، ذيًتفذاسطةوذيةىبذدبةادد اابذيديشذحيتثذاسمقيطذ نذاس ا دتذي ت د
ذادشذب  كدشذاسطةوذاسلمةخذيةسذاسكاىلطذ   ذ ذإ ا ي يدذيىلدموذاا دشذيةسذاس ا لذأيذاس د لةذخدصل،

ذ غحلذ   ذ ذ  دهتةذادلد ةذ ذاسطايخا

 التسمم :  -2

ذيةسذ ذادَتة ذز   ل ذ ًتة ذخ   ذأيااق د ذتظ ا ذ ةد ئل ذ اق ل ذمدسل ذبأن  ذيددة يىاعذاسلمة 
غلاءذىلة  ذصف دو،ذأيذتىاق  ذسةتغذم اة،ذأيذاىلل  دا  ذسػدزذذ يصذأيذيتةذأ يدصذبىتذت ديذل 

ذاطء ذغ  دش ذه ئل ذيةس ذأياااذاسلمة  ذيتظ ا ذبى ذي ذياا ىدء،ذادلىتةذ ذتقةددتذإىل د ،ذ،ىلدة،

ذيزبلةفذادلىييل،ذا قطاابدتذجبدنبذاسىديبذاجل دزذ ذ ةوذه ئلذيةسذااياااذتظ اذاسلمة ذمد ت

ذ مححدتذممبذادلاق لذااياااذسظ ي ذاس ز لذاسز   لذياسةًتةذي تهتدذاا ةاحلذيا تةدجذاإلصدبلذأيااا

ذذاإلنمدشاذت ديذلدذاسيتذاسػلاءذياة لذاسلمة 

ذياسط ءذاسل ظ فذ ذيملىةوذ دذ ة  دذ  زس ل،ذأغاااذ ذاسك ة دم لذادليادذ نذا َتذتملىةوذاةدذ

ذاغاااذاسك ة دم لذادليادذبى ذيتمليتةذش،ياسةئااذاحل ااتذ قدي لذهبتعذيملىةوذ دذي   دذياسلةة  ،

ذاسلمة ذميادثذيت ج ذاسلجة وذ ملف ااتذادليادذهلدذربهذيت ت جذياادييلاذادلط اةذادليادذ  وذصف ل

ذذاخلطأاذضايخذينذبددل ز ذادلي يدةذاسك ة دم لذادليادذ نذ ددةذاا اادذأمتذت دي ذين

ذي سكذاسلمة ذجليذتىاقدوذذااىلاةذأ اادذأا اذاتىل يذذاسمهذينذأيةد ه ذتقوذاسلينذااضةد ذيىلربذ

ذ(82ذ،5552ذبايتز،ذقشاهدذاسك ة دم لذادليادذت دي ذخطي ةذيت فذ ذاسىةاذ نذاايرذادلااموذ ذاسطةوذاش
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  بالمنزل: التسمم حوادث تشمل

ذذبدادييلاذاسلمة  .1
 ذادلاازة(اذقاامحداذادل زس لذبددلملف ااتذاسلمة  .2
 ذجة وااسلذدبملف ااتذاسلمة  .3
 ذبداغليلاذاسلمة ذميادث .4

  باألدوية: التسمم -أ

ذ نذاايرذادلااموذسألضةد ذبدستياءذاسلمة ذمد تذبددلمل ة دتذاسطيا ئذغاعذت  تذ دذا َتاوذ .1
ذ  ل  لذأدييلذت دي ذأيذاسكد  لذادل زس لذاسايديلذبمحبذي سكذياسمددىلل؛ذاايرذاسم لذبُتذ دذأيةد ه 

ذذاسد م لا
ذخرباءذمل ذياتذمةير،ذاطىلذبأهندذ    ذظ دوذذادل ز ذداخوذاادييلذ نذسةلمة ذ ااضةدذيلىاا .2

ذأهندذ نذبدساغ ذاادييلذز د دتذبدىللطديل  ذأضةد ذمخملذاوذبُتذ نذضة وذذأشذ نذاسدفل

 ذي لف داذاسطةوذبُتذربي ذىلتاداتذيةسذربلي 

ذبليزينذياا  دتذاآلبدءذدةا ذقاي ةذينذبربيطدن دذاحليادث"ذ نذاسطةيسلذ"محديلذص تييذأاتذاةد

 ذااضةد اذ ل دي ذينذبى تاوذذآ  لذبدي ةذخطاة،ذ يادذيةسذربلي ذاسيتذادل لجدت

ذ–ذاإلىل د ذأدييلذ–ذاحلةوذ   ذمحيبذ–ذاايددبذ  تمدتذ–ذقااىلربينذاادييل ذتةكذ نذ
ذصحػلذ–ذاحلمدىل لذأدييلذ–ذادلمك دتذ–ذيادل تمدتذادل ي دتذ–ذادل ح لذاادييل ذتط َتذ ذتمليتةذاسيتذ

ذ(HAL B..JENSON, 2005,12)ذ.داخوذ ي يدةذأدييلذأ ذأيذاجلايح

  : المنزلية بالمستحضرات التسمم : ب

ذذاسلدس ل ذادليادذادل زس لذادلملف ااتذأنياجذ ن

ذ–ذاسلياس هذت ظ فذ يادذ–ذادلح  دتذ–اسًتب لُتذ ددةذ–ذادلةةىدتذ–ذبأنياي دذادل ظةدت .1
ذذادلط ااتا

 ذبأنياي اذاس د حيذ–ذلجة واسذ ملف اات .2
 ذ(ا62ذ،5552ذيينس،ذقأمحتذاسةئااشذمسيةذ–ذاحل ااتذ ح تات .3

ذ
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  : التجميل بمستحضرات التسمم -ج

ذاخلطأ؛ذضايخذينذبدسة ذيل ديذلدذ نذيةسذتؤثاذىلد ل،ذ يادذيةسذاسلجة وذ ملف ااتذربلي  .1

ذادلخذ  وذاجلم ذأ  زةذبى ذتد بذياتذاإلصدبدت؛ذبى ذيتمحبذاذل ةط؛ذاجل دزذإرذ للماب

ذذياسكحتاذياسقةبذياسكة ل
ذأيذييطذديشذأدياهتنذياىللىةد ذادلك دجذبيق ذأ  دهتن،ذتقة تذربدي ذصػَتة،ذىلنذ ذياسةل دت .2

ذاإلصدبدتذهلدذي نذاحلمد ذاجلةتذيخدصلذاجلةتيلذاإلصدبدتذبى ذإرذيؤد ذشلدذخبطي هتدذ ىا ل

 ذاسىُتاذإصدبدتذاخلطَتة

  يةباألغذ التسمم حوادث )د( 

ذت دي ذأيذىلد لذدبددةذ ةيثذ اابذأيذضىدةذسل دي ذنل جلذادل دز ؛ذ ذبداغليلذاسلمة ذحيتثذ

ذذسة ةساذتىاق دذأيذص م ل دذ نل دءذنل جلذ دىلتة؛ذأضىةل

  : االختناق  -3

ذااامجُتذاة لذنقصذبمحبذي سكذيظدمة ةدذينذاساملُتذ   دذتليافذاسيتذاحلدسلذهيذ: المفهوم

ذاانمجلذمدي ذيتةذإرذيؤد ذيبدسلديلذااامجُتذ نذاستةذزلليرذنقصذإرذيؤد ذشلدذخاس   ذهياءذ 

ذ(MARION HARROFF, 2009, 106)ذ   اذاس ز لذضدال دذيةس

  بالغاز االختناق -1

ذااىلاة،ذأ اادذحب دةذتيد ذاتذاسيتذادليدضاذ نذاسك َتذي  ذي ل ذاسػدز،ذبأىلطياندتذاسىحدذأيذاإلمهد ذ

ذذاهللاذات ذ ذ ذلذياجملدي ين

  : األشياء ابتالع -2

ذ ل دي ذ ذأيذاا اذيةسذ ةقدةذصػَتةذأ  دءذابل جذهطذس خل دي،ذتؤد ذاسيتذااىلحدبذي نذ

ذيةسذقػطذاساأ ،ذيةسذيىلددةذأيذب ىلل كذأيذنديةيشذا سذيق ذصػَتة(،ذسىبذنقيد،ذق ملخ،ذاسطةو

ذذاستخدشاذأيذاسػدزذإس  ذيلمابذ كدشذأيذ ػةخذ كدشذ ذاسليا تذأيذاسل ةم ل،ذاجملد  
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  االختناق أسباب

ذذاسل ةم لاذاجملد  ذ ذيدمخذي يدذينذاس دت ذا خل دي

 ذذ ة ذ ذي ى دذصػَتةذأ مدة
 ذ طفيندوذذأيذ  ايىلدوذذيكنذملذإشذاسطىدة 
 ذ ذمحيبذ نذ كّيشذدياءذتىط  ذي ذىل يات،ذاا ب ذيةاذاحوذادلكمااتذ نذنيجذأ ذإضىد  ذيتة

 ذاسىةااذهلا

  : الغرق -3

ذأيذاحلةدةذبدن يذداخوذااضةد ذتافذهيذذلد،ذاسام سذاسمحبذيكيشذادل ز ذ ذااضةد ذغايذميادثذ
ذا ىللفةدةذمياذ ذيمتدذاسدػَتذاسطةوذتافذيتةذجيبذأن ذيتلااذدبةاده ،ذس ىللفةدةذاسطةوذميا

ذذ!!اذاة ةلذس ياشذيسي

ذإرذاس ظاذاسطةوذيمدي ذبددلدءذشللةئدوذذدشاذي ت دذااضةد ذغاذمد تذىلجةهذاسلياس ه،ذ ذيمىتذ

ذذااضةد اذي تذاجلم ذ نذ زءذأثقوذهيذاسطةوذ أ ذاشذادلدء؛ذ ذ أىل ذىلقطذمثذأىلةو

 :األمان الشخصي للطفل في المنزل 

 أوال: موقع المنزل ومساحته وأثرهما على األمان الشخصي للطفل:

 وذ كدشذا ىللقاا ذاس يدطذياسىدمةطذادل ز ذأ ذادشذ مدمل ذي مليادذهيذياملذاا دش،ذ  يذدي
ياتذيلىااذأ اادذااىلاةذيخدصلذااضةد ذاسدػد ذ    ذاخطد ذيميادثذا َتةذاتذتؤد ذإرذاسي دةذنل جلذ
اإلصدبدتذاخلطَتةذ  وذاحلايي،ذياسػايذياسلمة ذااااخل،ذياتذيا  ذىلحبذيايجذاحليادثذادل زس لذإرذاجل وذ

ةي دتذاسم  لذسترذأ اادذااىلاة،ذسلسكذادشذسزا دوذية  دذأشذنلطايذذللاذياإلمهد ذأيذنل جلذسةقدي ذ ذ ى
ذيت   تدذ ذادل ز  ذ يا  ذاخل د  ذي ت ذاسيا بذإتحدي د ذا ًتاضدتذاسم  ل ذتيق ح ذخ   ذ ن ذاذلدة ادليق 
ذا ة لذ ذييةس ذادل زس ل، ذاحليادث ذذب ب ذيةس ذااىلاة ذتمديت ذاسيت ذاذلد ل ذبحى ذاإل  ددات ذاآلبدء يتزييت

ذاسمة  ذأث دءذيايجذاحليادثذسلقة وذاخلمدماذبقت ذاإل كدشاذاسلداع
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 ثانيا: دور األسرة في درء عوامل الخطر التي تهدد نمو األطفال

تىةبذااىلاةذدي اذ  ةدذي م مدذ ذد ءذييا وذاخلطاذاسيتذهتتدذمنيذأضةدذل ذيرب طذهب ذ نذاوذ
ذاخلت  ذيتقتة ذاسىيا وذجيبذأشذتحل ذاجل يد ذاس ز ل،ذمىتذديكنذ دنب،ذيست ءذهلد دتذيزبدصذادلياد

ذيةسذمنذ ذاسمدسحل ذاحلتذ نذتأثَتاهتد ذأي ذيةسذاااوذاسلقة وذ نذ اصذظ ي هد ذأي ذادليدضا ذ نذهلد اسياديل
ااضةد اذيهطذ مئيس لذ  ًتالذبُتذاستيسلذيادل ظةدتذادلى  لذقىلياءذادنهذديس لذأيذإاة ة لذأيذاي  لذأيذ

ذقا ذ  و  ذي ؤىلمدتذاجمللة  ذاإلي ة،ذزلة ل(، ذييىلدمو ذادلت ىل ل، ذ كدتبذاسدفل ذادلمل ة دت، دلتا  ،
يااىلاةذيسنذيل ذربق خذهلاذاذلتعذإ ذ نذخ  ذ  ظي ذاإلممد ذبددلمئيس لذاسل د   لذياسلىديشذادل ًتفذ

ذ(ا55،ذ5552ياسل م خذاسةىد ذيأىلةيبذ ايخذاسىةوذق تمهذأبيذاس دا،ذ

 مل الخطر التي تهدد نمو  األطفال في اآلتي:وبإيجاز يمكن تحديد دور األسرة في درء عوا

 أ/ حوادث المنزل:

ذبلحدَتذيت ق فذأب دم  ذبىيا وذاخلطاذادلي يدةذ ذادل ز ذ  وذاادييل،ذ يةسذاسياستينذأشذيقي د
ذا ذياا  زةذيادلياد ذاسلت ئل ذيأ  زة ذاسمكداُت( ذقخدصل ذادلطحخ ذأديات ذيبى  ذيادل ظةدت سك ةدييل،

ذاحليادثذ ذ ن ذاسىتيت ذذب بذيايج ذيةس ذيمديت ذىلة  ، ذب كو ذييقى د ذتات ح د ذياسيتذديكن اسك ابدم لاا
ذ(ا22،ذ5555ادلؤدللاذقىل دةذبت ،ذ

 المحور الثاني : الحقيبة التعليمية: فلسفتها وكيفية إعدادها

ىتذ ىا لذ ىةةلذ يداذااضةد ذبدىلًتات ج دتذاسلىة  ذاسلىة ذادليلةةلذيسباىل دذيةسذاخل د ذ دذت
ذياسىقةطذ ذاجلمةط ذااضةد ذيخددمصذمنيه  ذ مليرذهؤ ء ذي   ذسألضةد ، ذيقتة ذ د ذ   يل دىلبذ   د

ذيدس ل ذبكةدءة ذ  د  د ذ ذت ة ل ذس جدحذادلىةةل ذااىلدىل ل يإصلدزذذيا  لةديطذياسي تاينذإمترذاستيدم 
ذاإلضد ذاسىتيتذ نذا ىلًتات ج دتذ   دذيةسذىلح وذ أهتاعذاسايقلذدبملييدتذأ  و،ذياتذظ اذ ذهلا
ادل د ذ ذاحلداذ"اىلًتات ج لذاسىدفذاسلهٍت،ذاسلىة ذبدسةىب،ذسىبذااديا ،ذاسىةوذ ذرلةييدتذصػَتة،ذ

ت ج دتذي دذديكنذا ىللةددةذب ذموذادل ك تذ،ذاسلىة ذاسلىديينذيغَتهد"ذي غ ذأمه لذاوذ نذهلدذا ىلًتا
ي تذتطح خذأ ذ   دذإ ذأشذظ ي ذاىلًتات ج دتذاسلىة ذاسلايتذياسلىة ذاسةاد ذادشذدب دبلذنقةلذنيي لذخدصلذ

ذاسيتذذ-دلىةةدتذ يداذااضةد – ذياسًتبييل ذاسياقحذبدسةكاذيااىلسذياس ةم ل س سذ قطذبمحبذا تحدض د
 يلحد ذأشذاسلىة ذاسلايتذ نذأ اسذأ كد ذاسلىة ،ذدلدذيمةاذي  ذذيقيةذية  دذاسىةوذ ذ يداذااضةد ،ذيإمند
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 نذيةة دتذمندم ل،ذتؤد ذإرذ ملييدتذ لقت لذ نذىلةيفذاسةاد،ذياذبدهدت ،ذيا ة ،ذي  د ات ذبدإلقد لذإرذ
داتذ سكذ  شذاسلىة ذاسلايتذيىدجلذاسةاييذاسةاديلذبُتذاا اادذ كوذ ادذيلةديوذ  ذاخلربةذدبدذستي ذ نذاىللىتا

ذيخددمصذي نذمثذيكل فذ ياهح ذيات ات ا

ذتىة ذ ذدلياصةل ذادلملةا ذ  د اتذييدداتذاسلىة  ذاسلايتذ ذاالمدبذادللىة  ذاسلىة  ذأمه ل يسبكن
اسلايتذب ةم ذ لفة ذ مئيس لذتىة  ذنةم ذب ةم ذيإجيددذ ددد ذادلىا لذاسيتذتة تذهيذ سكذ نذأ وذب دءذ

ذ(652،ذ5552 ذيزيز،ذرللة ذخدبذدام ذاسلىة ذياإلبتاجذقرلت

 أوال: ما المقصود بالحقيبة التعليمية؟

ذنظدةذتىة ةطذادم ذيةسذاىلد ذاسلىة ذاسلايتذتمديتذ ذ"أمحتذاسةقدين،ذييةسذاجلةو"ذأهند ييىا  د
اسل   لذيةسذاسلىة ذي قدذسقت اهت ذيمد دهت ذي  يذل ذي ذقيءذرلةييلذ نذاسلي   دت،ذاسيتذي حػطذاسمَتذ

يةذيربتدذااهتاعذيتطاحذاسيىلدموذيتىااذاان طلذي ددد ذاسلىة ذا خار،ذاسيتذ ذقيم دذخطيةذخبط
تمديته ذيةسذربق خذااهتاعذاسلىة ة ل،ذيتلكيشذ نذاسػ عذاخلد  طذيادلقت لذيااهتاعذيا خلحد اتذ

ذ ذاجلةو، ذيةس ذاسةقدين، ذقامحت ذاسحىت "ا ذيا خلحد  ذاسلايت ذيا خلحد  ذاحلق حل، ذيزللير ذ،2999اسقحة ل،
ذ(252

ذااهتاعذ ذربق خ ذيةس ذادللىةةُت ذيمديت ذتىة ةط ذنظدة ذأهند ذيةس ذ د و" ذ"يحتاسامحن ييىا  د
ذاسيتذتمديتذ ذيأىلدس بذاسلقيميذياسلىة  ذادلىا ل ذي ددد  ذي خذات اهت ذيمد دهت ذياهلةد دهت  ذ ات د، اسًتبييل

ذسم ذي قد ذتىةة ، ذيمنط ذياهلةد دت ، ذيخددمد  ذسقت ت  ذي قد ذاسلقتة، ذيةس ذسلفق خذادللىة  ذاخلدصل، ايل 
ذ(55،ذ5552رلةييلذ نذااهتاعذاسلىة ة لاذقأىلد لذيحتاسم ة،ذ

ذتمديتذ ذ  ظةل، ذ   ج ل ذبطايقل ذ دة  ذ لكد و، ذتىة ةط ذنظدة ذأهند ذاحل ةل" ذ"زلةت ييار
ذادلًتابطلذ اتذأهتاعذزلتدةذي لىتدةذ ذاسلىة ة ل ادللىةةُتذيةسذاسلىة ذاسةىد ،ذيي ةوذرلةييلذ نذادلياد

ادللىة ذاشذيلةديوذ ى دذ ىلةتاذيةسذنةم ،ذيممبذىلايل ذاخلدصل،ذيبلي   ذ نذادلىة ذام دند،ذيملط  ذ
ذ(552،ذ5552ي نذاستس وذادلةفخذهبد،ذس دوذإرذ مليرذ ىُتذ نذاإلتقدشاذقزلةتذاحل ةل،ذ

يادشذتىايفذ"زلةيدذاس ح "ذأا اذتةد  ذ ىاعذاحلق حلذاسلىة ة لذبأهندذييدءذي ةوذيةسذيتدذ
 طلذادلل ييل،ذيالبذيأدسلذيادصذييىلدموذتىة ة لذياسىدبذياغدشذتىة ة لذيغَتهدذ نذاسيىلدموذاسيتذ نذاان

ذربقخذامندطذتىة ذغَتذتقة تيلذتىلةتذ ذادلقدةذااي ذيةسذ ات لذادللىة ذي دية ل ا
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 وتوصف الحقيبة التعليمية بأنها غير نمطية لتميزها بعدد من المميزات منها:

 ذ ذت كوذباندرلد ذيات ات ذأهند ذيمةحذسةةلىة ذاسمَتذي خذخددمد  ذي لكد  ذي اند ذ  ظةد تىة ة د
ذسلفق خذأهتاعذزلتدةا

 ذي مؤيس لذ ذمايل ذس  ذيتًتف ذاسلايتذسةةلىة  ذياسلىة  ذاسلىة   ذتةايت ذيةس ذااي  ذ ذادلقدة ذتىلةت أهند
 اسلىة ،ذييدححذدي ذادلىة ذ  ظةدذخلرباتذاسلىة ذي مَتاذي مديتاذذلدا

  يجذأمندطذاسلىة ،ذيبدسلديلذتل ةنذان طلذ ل ييلذسة تعذاسيامتااهندذتاايطذت 
 ذاسل ذ ذادلمد  ذ  طذتمةحذسكوذ لىة ذاشذحيتد ذاسيظ ة ل، ذذبة ذبُتذاسل ظ  ذاحملك ذيادلاينل أهند

 ي دىلح ذ ذىلى لذسلفق خذااهتاعذادلاىلي لا
 ا255 252،ذ5556اهندذتل ةنذباارل دذاسلقيدي لذيةسذضليذ ايتاذقزلةيدذاس ح ،ذ) 

ب  ةدذتارذاوذ نذ"ا وذىلييتاش،ذ  د ذ حد ز"ذأشذاحلق حلذاسلىة ة لذمنطذ نذامندطذا تدد ذبُتذ
ادللىة ذيادلىة ،ذيربلي ذيةسذتىة ةدتذتلىةخذبأن طلذادللىة ،ذاسيتذتقيددذذبددذسلا دتذادام لذزلتدة،ذحب دذ

قدذسمايل ذاسلات ل،ذيات ات ذتمديتذيةسذتةايتذاسلىة  ذبطايقلذتمةحذيت ج ذاوذ لىة ذيةسذأشذيلقتةذي 
 يربد ة ،ذيخةة ل ذاس قد  ل،ذي  يس ،ذيمنطذتىةة ،ذيمد دت ا

ذاددليادذ ذيىلدمطذتىة ة ل ذحيلي ذيةس ذ ىت، ذتىة ةط ذباند   ذين ذيحد ة ذبأهند يمُتذيارذآخايش
يةسذ كيندتذاسلىة ة لذاسلىةة ل،ذياا  زةذاسلىة ة لذاسلىةة لذيا ن طلذادليلةةلذي ىدس لذهلدذاحلق حلذتىلةتذ

ذ(265،ذ5557يتةذاداهتاعذياان طلذياسحتامو،ذياسلقيميذيا   دداذقأ وذىلييتاش،ذ  د ذ حد ز،ذ

ذبلي َتذ ددد ذ ذ ى  ل ذ ىا  ل ذيمتة ذسلىة   ذ دة  ذتىة ةط ذباند   ذبأهند ذيط ل" ذ"زلمن يىا  د
ا  لذيىلةيا لذزلتدة،ذتىة ة لذأيذبتاموذ ى  ل،ذديكنذسةةلىة ذاىلليتا  دذبطاامخذ لىتدةذسلفق خذأهتاعذ ى

ذيا هتاعذ ذاحلق حل ذاىللىةد  ذيدس و ذربلي ذيةسذ كيندتذاحلق حل ذزلةظل ذ نذغ عذأي ذاحلق حل يتلكيش
ادلطةيبذربق ق د،ذيا ن طلذياسحتاموذاسيتذتل ة  دذاحلق حل،ذيا خلحد ذاسقحةطذيباند  ذاسلقيميذاسلايتذيدس وذ

ذ(252،ذ5558  دذي تذاحلد لاذقزلمنذيط ل،ذا  دبدتذاسدف فلذيادلددد ذاسيتذديكنذاسا يجذإس

ذ

ذ
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ب  ةدذ" ب  ذزلةيد،ذضد يذيحتاساؤيع"ذيا دهدذبأهندذييدءذ ىا ذحيلي ذيةسذيتةذ ددد ذسةلىة  ذ
يصةةهذيةسذ كوذباند  ذ لكد و،ذ لىتدذاسيىلدمطذيمليتةذ ذاتىة ذأيذتىة  ذيمتةذ ىا  لذ  ييلذ

ذيؤد  ذيت دىلبذب ئل  ذات اتذادللىة ، ذ ىد عذيخرباتذي  د اتذادللىة ذذتل دىلبذ   ذزيددة ذإر تىة ة د
ذضد يذ ذق ب  ذزلةيد، ذاحلق حل، ذزللي ذهلد ذتىةة  ذنل جل ذاالمح  ذتاتحطذدبد ذ ياافذم دت ل، ذدلقدبةل يتؤهة 

ذ(282،ذ5558يحتاساؤيع،ذ

ذصةةهذايمتاتذسةلىة ذ ذبأهند ذاسق دء" ذخدست ذسطةطذاخلط ب، ذ"نا سذمحت ، ذتىا  د اةد
ذياس ذاسةاد  ذبُتذاسلايت ذاسدةفدتذ د ذ ن ذيتد ذيةس ذاسلىة ة ل ذاحلق حل ذربلي  ذأش ذيديكن ذادلملقةل ت اىلل

ذيةو،ذذ5 55 ذيأي اي ذياسحدايل، ذاسمةى ل ذاسلمج و ذيأ اضل ذاس دبلل ذاا  ة ذيةس ذربلي  ذيات صةفلا
ذ(266،ذ5558بدإلقد لذإرذبى ذاسكل حدتاذقنا سذمحت ،ذسطةطذاخلط ب،ذخدستذاسق دة،ذ

دىل ذاسىح ت ذييةاذغحدين"ذيةسذأهندذنظدةذتىة ةطذ يذزلليرذيمديتذييا  دذاوذ نذ"زلةتذ 
ادللىة ذيةسذربق خذأهتاعذتابييلذ اديلذي خذات ات ذيمد دت ذيإ كدندت ذيهطذخطياتذ ي  لذيتا تذادللىة ذ
إرذاسمَتذخطيةذخبطيةذ نذا وذإتدملذاسةاصلذسةةلىة ذسكطذخيلد ذ دذي دىلح ذ نذاس  دضدتذاسىتيتةذاسيتذ

ذإ ذتؤد  ذغحدين، ذقيةا ذدا قدو ذربتيتا ذزلتدة ذتابييل ذأهتاع ذربق خ ذ5552ر ذ دىل ذ62، ذقزلةت ذ، )
ذ(555،ذ5559اسىح ت ،ذ

يديكنذتىاية دذيةسذأهندذباند  ذتىة ةطذينظ ذسلىة  ذيمتةذ ىا  لذ ى  لذبلي َتذ ددد ذتىة ة لذ
   لىتدةذ،ذديكنذاىلليتا  دذبطايذزلتدةذسلفق خذاهتاعذ ىا  لذيىلةيا لذ ى  لا

 حدود الدراسة:
ذاحلق حلذذالحدود الموضوعية للدراسة: ذاىلليتاة ذ ىدس ل ذاسلىاعذيةس ذيةس ذاست اىلل ذهلد ىليعذتقلدا

 اسلىة ة لذادلقًتملذسل ة لذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذسطةوذاسايقلا
آ اءذيةةدءذاس ةسذاسيتذت ديسهذاا نذسترذضةوذاسايقلذي   دذنظايدت ذنظايلذإبااهدةذ دىلةي،ذ

ذأ يكميش،ذنظايلذ اييتنظايلذ

ذىليعذتقلداذاست اىللذيةسذ يداذااضةد ذ ذ ايذ تي لذاسايدااذالحدود المكانية للدراسة:

ذاست اىلطذذالحدود الزمانية للدراسة: ذاسىدة ذ ن ذاس دين ذاست اىلط ذاسةدو ذ  ذاست اىلل ذهلد ذتطحخ ىليع
ذهد2229/ذ2228
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ذذالحدود البشرية للدراسة: ذيةسذأضةد  ذاست اىلل ذهلد ذاسايقدتذب ايذىللقلدا ذبأمت  يداذااضةد 
ذضةوذيضةةلذسةةجةييلذاس دبطلذ55ضةوذيضةةلذسةةجةييلذاسلجايح لذيذ55دبتي لذاسايداذ    ذ

 مصطلحات الدراسة:
 Personal Safteyاألمان الشخصي

هيذاوذ ىوذأيذتداعذصف حذيقيةذب ذاسطةوذحلةديلذنةم ذ نذااخطد ذاحمل طلذىلياءذ ذادل ز ذ
د ذا مل دضدتذاس ز لذسلسكذييقد ذدبليىلطذد  دتذاسطةوذيةسذ ق د ذبى ذذىلةيا دتذأيذاسايقلذيازب

ذاا دشذاس يدطذسترذضةوذاسايقلذادلىتذذللاذاسػااا

 Learning Kit الحقيبة التعليمية

"هطذرلةييلذ نذاان طل،ذياسحتامو،ذياخلرباتذاسلىة ة لذاسيتذتل حذاسةاصلذسكوذضةوذأشذيلىة ذ
دمد ،ذيىلايل ذاخلدصل،ذاةدذتاازذيةسذاسةاييذاسةاديل،ذياسلىة ذاسلايتذ ذظوذرلةييلذي قدوذسقت ات ،ذخد

 نذاسلي   دتذياإل  دداتذاسيتذي حػطذأشذيمَتذااضةد ذ ذقيم دذخطيةذخبطيةذسلفق خذأهتاعذتىة ة لذ
ذزلتدة"ا

 منهج الدراسة وإجراءاته:
ذاسلجذمنهج الدراسة: ذ ح  ذادل    ذاحلدس ل ذاست اىلل ذ يذاىلليت ه ذاسلجاييب ذاسلدة   ذبدىلليتاة اييب،

ذاجملةييلُتذاسلجايح لذياس دبطلذياس كوذاسلديلذييقحذ سكذ 

 التطبيق البعدي             المعالجة                   المقياس القبلي            المجموعات          

ذ

ذ

 

 
 

 شكل يوضح التصميم التجريبي للدراسة

مقياس سلوكيات  تجريبية 
مقياس  األمان الشخصي

سلوكيات 
األمان 
 الشخصي

التدريس باستخدام 
 الحقائب التعليمية

التدريس باستخدام 
 الطريقة المعتادة

 ضابطة
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 مجتمع وعينة الدراسة:
ذ(ذىل يات،ذبأمتذاسايقدتذب ايذ تي لذاسايداا5-6أضةد ذاسايداذ نذقذمع الدراسة:مجتذ-

ىل ل ذاخل د ذي  لذي يام لذ نذااضةد ذبأمتذاسايقدتذ ذ ايذ تي لذاسايداذايا  دذذعينة الدراسة: -
ضةوذيضةةل(ذييل ذتقم ة  ذ نذخ  ذادمةلذااضةد ذادلةلفقُتذبدسايقلذإرذرلةييلُتذقذبايح لذذ55ق
ذقدبطل(ايذ

ذاىلليت هذاست اىللذاحلدس لذاادياتذاسلدس ل أدوات الدراسة: 

ذادمةلذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذسطةوذاسايقلذذذذذذذذذذذقإيتادذاسحدم ل( .1

ذ ق د ذبى ذىلةيا دتذاا دشذاس يدطذادلدي ذسطةوذاسايقلقإيتادذاسحدم ل( .2
ذقت(ذاألساليب اإلحصائية  ذ ىددسل ذبُتذاجملةييلُتذ ذذسةلىاعذيةسذ t testاىلليتاة ذاسةايي د سل

  ىلةيا دتذاا دشذاس يدط
 نتائج البحث:

أشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة بين التطبيق القبلي والبعدي لمقياس سلوكيات 
 األمان الشخصي لدى أطفال الروضة بمدينة الرياض

د اىللذ"أ َتةذيحتاذلدد "ذذيادنهذنلدم ذاست اىل ذ لةقلذ  ذنلدم ذاست اىلدتذاسمدبقلذ قتذتيصةه
ذاسكلديبذذ5552 ذبدسلىحَت ذاسدةل ذ ات ذاسةػييل ذاسدفل ذ  د ات ذت ة ل ذ  ذاسلىة ة ل ذاحلق حل ذ دية ل إر

 ليصةهذإر ذ دية لذاىلليتاةذاحلق حلذاسلىة ة لذادلقًتملذ ذت ة لذذ5552اسيظ ةط،ذب  ةدذ"يحَتذ  مط"ذ
ذاس ذااصدسل، ذقادلاينل، ذا بلكد   ذاسلةكَت ذأضةد ذات ات ذستر ذااسػدز( ذيمو ذادل ك ت، ذيمو ط ال،

أثحلهذاس لدم ذ ىدس لذاحلق حل،ذيأمه لذتطح ق داذذ5552اجملةييلذاسلجايح لاذأ دذ" ءيعذيز ط،ذهدسلذسطةط"ذ
غةسذأشذه دفذ اييذ اتذد سلذإمددم لذبُتذ ليىلطدتذد  دتذأضةد ذذ5552يتيصةهذ"أ وذزلةت"ذ

ذبدىل ذاسلت يسذذلد ذاسيتذس ذ ذاسق د ذاسقحةطذاجملةييل ذبدسحي تةة ي ذتقيدي د ذيس ذاسيىلدمطذاسلك يسي  ل ليتاة
إر ذي يدذ اييذداسلذذ5552ياسحىت ذسةربند  ذسددمذاسق د ذاسحىت اذ ذمُتذتيصةهذ"هترذ ياط"ذ

إمددم دوذبُتذاسق دىلُتذاسقحةطذياسحىت ذسةةجةييلذاسلجايح لذسددمذاسلطح خذاسحىت ذس خلحد ات،ذيرلةيي ذ
(ذ ذمج  ذ5058(،ذيالسكذمج ذاسلأثَتذاحَتذم دذادشذأاربذ نذق5055ي تذ مليرذداسلذقذاسكةط

ذتق م ذ ذق د ذاسلدب  ذادللػَت ذيةس ذاسلىة ة ل( ذقاحلق حل ذادلملقو ذادللػَت ذتأثَت ذأش ذيةس ذيت  ذشلد ا خلحد ات
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إلد افذاحلااطذسطةوذا خلحد اتذبت  لذاحَتة،ذيهلاذي َتذإرذ ىدس لذاىلليتاةذاحلق حلذاسلىة ة لذ ذت ة لذا
ذياتذتذيصةهذ" بدبذاس د ىط"ذ ذاحوذادلت ىللاذيأخَتا ذبُتذذ5555 د إر ذي يدذ اييذداسلذإمددم د

ذا خلحد ذ ذ  ذاس دبطل ذاجملةييل ذأضةد  ذد  دت ذي ليىلط ذاسلجايح ل ذاجملةييل ذأضةد  ذد  دت  ليىلط
ذاسلج ذاجملةييل ذسددم ذاسحىت  ذاسلطح خ ذي سك ذاسح ئ ل، ذسةةةده   ذ"  دذاسلفد ةط ذتيصةه ذيأخَتاو ايح لا

ذ ذتييطذذ5559اسحم يين" ذ  ذادلقًتمل ذاحلق حل ذأن طل ذ دية ل ذأثحله ذاإلمددمط ذاسلفة و ذنلدم  ذأش إر
ذي د ب ل د،ذ ذاحلق حل ذأن طل ذنظااوذسلكد و ذيأ دهن ، ذيةسذصفل   ذإ ااءاتذاحملد ظل ذ ن ذبك َت ااضةد 

ذيأي دذسلقتميذاسلػليلذاساا ىلا
 توصيات البحث:

 تميذباا  ذاي   لذيت ق ة لذتقتةذ ىةي دتذ حمطلذينذاإلصدبلذدبااذاسماضدشذيادل داوذاسيتذتق
ذياس قد لذ ذاس ةمطذادل ية ا ذاسدةيد ذياا  دتذ ي ذسآلبدء ذاجمللةى ل ذاسليي ل ذا يجذ ن تددمح 

ذاسلىة  ذادللتن لا
 اا نذاس يدطذذإن دءذ ااازذخدصلذتدبىلذسةتيسلذسىةوذدي اتذتت يح لذا  دتذااضةد ذسلي َت

ذاضةدذل ذ
 ذية  دذ ذادلًتتحل ذياس لدم  ذبأىلحدبذاسلىااذسألخطد  ذأ  دتذااضةد  ذتحدا ذنتياتذيةة ل إاد ل

 يا ة لذاحلتذ   د
 ذمق حلذ ذاىلليتاة ذ  د ات ذيةس ذسلت يح  ن ذااضةد  ذي ىةةدت ذا  دت ذتت يح ل ذدي ات إ ااء

اسلىااذسألخطد ذاس دمجلذذربق خذاا دشذاس يدطذسطةوذاسايقلذمىتذيلةكنذ نذزبة  ذ تة
ذينذإصدبلذاسطةوا

 ت ظ  ذاسربا  ذاسلييييلذيدييةذأ  دتذااضةد ذسةة د الذ  ذأب دم نذدلياافذ ح ذمق ق لذقسىبذ
 أديا (ذسلفق خذاسلةديوذاس د حذاطذربق خذاا دشذاس يدطذسألضةد ذ

 ضخذاسلىااذسألخطد ذتي َتذاستي ذادلدد ذيادلمدنتةذا  لةدي لذاس ز لذا  دتذااضةد ذ ذ  د
 مىتذيلةكنذ نذذاسلكةوذاجل تذبدسطةوذاحوذتىاق ذسألخطد ذ

 ذاا نذ ذربق خ ذبمحو ذادلىا  ذاسييط ذ  ذا ىللةاا  ذيةس ذسأل  دتذحل    ذإ  دديل ذباا   تقتمي
ذاس ةمطذياس يدطذسةطةوذا
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

 ذق ذ ٌت ذس  دطذ.ة(2999اازها ، ذ قًتمل ذتىة ة ل ذااىلدىل لذذمق حل ذادل د اتذا نلقدس ل ذسل ة ل ذاحلاا ل اسًتب ل
 .،ذ د ىلذادل  د،ذ دامجلة كلية التربيةاضةد ذاسايدا،ذ

 ذق ذإىل ة برنامج مقترح لتنمية مهارات إنتاج الشافافيات التعليمية لدى أخصائي .ة(5525 دبا،
ذ د ملَتذغَتذ تكنولوجيا التعليم باستخدام الحقائب التعليمية ذ ى تذاست اىلدتذياسحفيثذ،ذ ىلدسل   ي ة،

 .اسًتبييل،ذ د ىلذاسقدهاة،ذ دا

 ذاسىُت،ذدا ذاسكلدبذاجلد ىطمهارات التفكير اإلبداعي.ة(5552مجد ،ذذزلةتذ  ددذق،. 

 دور حقيبة تعليمية ألنشطة إثرائية على عينة من التالميذ الفائقين بالصف .ة(5552يحتذاسم ة،ذأىلد لذق
 . ملَتذغَتذ   ي ة،ذ ى تذاست اىلدتذياسحفيثذاسًتبييل،ذ د ىلذاسقدهاة،ذ دا،ذ ىلدسلذ دالثاني اإلعدادي

 ذق ذيامو فاعلية برنامج مقترح لتدريس المفاهيم الرياضية والعمليات الحسابية لبطيء .ة(2992يحتاهلل،
ذ،ذ ىلدسلذ د ملَتذغَتذ   ي ة،ذ ى تذاست اىلدتذياسحفيثذاسًتبييل،ذ د ىلالتعلم في مرحلة رياض األطفال 

 .اسقدهاة،ذ دا

 ذاا دش ذدا ذاسةكاذسةطحديلذياس  ارياض األطفال.ة(5555يت ،ذزلةتذ؛ذ دةحذيتندشذق،. 

 ذتامجلذأمحتذاس د ىط،ذ ا تذ  دي ،ذدا ذمدخل إلى التعلم في الطفولة المبكرة.ة(5552ي مس،ذإيةد ذق،
 .اسكلدبذاجلد ىط،ذغزة

 ذاا دش،ذدا ذادلمَتةذسة  اذياسليزي ذياسطحديلميةالتعليم الذاتي بالحقائب التعلي.ة(5552غحدين،ذذيةاق،. 

 ذاسقدهاة ذ كلحلذااصلةيذادلدايلالطفل ورياض األطفال.ة(2997ا دي ،ذهترذق،. 

 دي ذاحلق حلذاسلىة ةلذ ذ   ذأداءذاسطةحلذادلىةةُتذأث دءذاسلت يبذذ.ة(5552اسك ت  ،ذيحتاهللذ؛ذاخل ا،ذإنىدةذق
 .(،ذي ديا5،ذاسىتدقةمجلة الثقافة والتنميادل تاين،ذ

 ذاسقدهاة،ذ ؤىلملذاخلة  ذاسىايبالتربية والتعليم.ة(5555زلةيدذ،ذزلةتذق،. 

 ذيحَتذق تنمية قدرات التفكير االبتكاري في الرياضيات لدى أطفال الروضة باستخدام .ة(5552  مط،
 .ذمس،ذ ىلدسلذدالي ادذغَتذ   ي ة،ذ ى تذاست اىلدتذاسىة دذسطةيسل،ذ د ىلذذيُتحقيبة تعليمية

 ذدا ذاسكلدبذاحلتيد،ذاسقدهاةتصميم برامج طفل ما قبل المدرسة.ة(5552اس د ف،ذهترذق،. 



 بذير محمذ أ.د. كريمان  فاعلية استخذام حقيبة تعليمية مقترحة في تنمية  

 منال محمذ الراجحيأ.   بعض سلوكيات األمان الشخصي لذى طفل الروضة 

 

    8102  يناير - الرابعالعذد   - الرابعاجمللذ        961

 

 تصور مقترح  –دراسة مقارنة  –مؤشرات التعليم قبل المدرسي في أوربا ومصر .ة(5552ندصف،ذزلةتذق
ذ.،ذادلؤسباذاسىةةطذاسم ي ذاخلد س،ذ اازذاسكلدبذسة  اذياسليزي لموصفات الحضانة الجيدة

 ذ(22،ذ5558يث قلذادلىديَتذاسقي  لذسايداذااضةد ذ،ذذ( 5558يزا ةذاسًتب لذياسلىة  ذق
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