
 

 الصداقة. األطفال تجاه الحضانة به تقوم الذي لللعم جيد هدف هوف آخر لشخص صديقا هو يكون أن و صديق للمرء يكون أن"
  ."البلطجة لمحاربة األنجع الوسيلة هي

  

  :والحضانة البيت بين التعاون

 اآلباء يقوم أن األهمية من القدر بنفس ويكون. بلطجة بحصول الحضانة موظفي إشتباه فور التدخل األهل من يطلب أن جدا مهم
 و الحضانة موظفي و اآلباء من آل يقوم ان للغاية مهم. األطفال بين التهكم و السخرية من تحاال يكتشفون عندما الحضانة بتبليغ

  . الظاهرة هذه من الوقاية لكيفية خطة بوضع البالغون يقوم أن و للسخرية حد وضع أجل من بينهم فيما بالتحدث األطفال

  

 أن و اآلخرين باألطفال أيضا اآلباء يهتم أن األهمية بغاية يكون راحته و طفلهم حال بمتابعة اآلباء من آل قيام الى باإلضافة
 و معهم التحدث الحضانة، في اآلخرين األطفال على التحية إلقاء خالل من األمر هذا يحصل أن يمكن. اليومية حياتهم في يدمجونهم
  . البيت الى دعوتهم

  

  
FUB  
   الحضانات لشؤون األهالي لجنة
no.fubhg.www 
no.fubhg@post  
  

  ). FUB‐2012 (الحضانات لشؤون األهالي لجنة عن المنشور هذا صدر
     

  

  

 



 
 

  بالدنيا شيء أغلى هم األطفال"
  لألهل، بالنسبة 
  اليومية حياتهم في وراحتهم 
  بال لراحة بالنسبة حاسما دورا تلعب 
  ."األهل 

 

 
  
  الحضانة؟ في بلطجة أعمال تحصل هل
 من بأنه الحضانات موظفي من آبير عدد يشعر. الحضانة في يحصل أمر فهذا نعم،

 أحد من. استئساد و بلطجة بأنه الحضانة في يشاهدونه الذي السلوك تعريف عليهم الصعب
 لدى السلبي السلوك يترآه ذيال التأثير إدراك من" الخشية "هو الصعوبة هذه أسباب
  . اآلخرين على الصغار األطفال

  
 آل على تطغى التي الكبيرة بالمشكلة ليست السخرية و البلطجة ظاهرة أن من الرغم على
 إن. األمر يعنيهم الذين لألشخاص بالنسبة خطيرة مشكلة لكنها الحضانة، في حولها من ما

 شعور هو الفعل و بالقول واإلهانة لإلستبعاد نيتعرضو الذين األطفال يعايشه الذي الشعور
  . ال ام والسخرية البلطجة اسم عليه أطلقنا إذا عما النظر بغض مؤلم

  
 بيان –" موبينغ موت مانيفست "في شريك هي FUB الحضانات لشؤون األهالي لجنة إن
  . األعمال جدول على والبلطجة السخرية ظاهرة وضع ويهمها - والسخرية البلطجة ضد

  
  الصغار؟ األطفال بين البلطجة ظاهرة تأخذه الذي الشكل هو ما

 يتعرض  عشرة من طفل بأن الحضانة في األطفال معايشات حول األبحاث أظهرت
  :هي المضايقة هذه صفات من و الحضانة في للمضايقة

  
 الشعر شد و الدفع الضرب، •
  خرقاء بصفات النعت السخرية، اإلغاظة، •
 الغير أغراض/ ءأشيا إخفاء و تكسير •
  اإلستبعاد •

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الغريب باألمر ليس إنه"
  اآلخرون األطفال يقوم أن 
  !"بسهولة تبكي فهي. نينا بإغاظة 

•  
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 هو يكون أن و صديق للمرء يكون أن"
 جيد فهد فهو آخر لشخص صديقا
 تجاه الحضانة به تقوم الذي للعمل
 األنجع الوسيلة هي الصداقة. األطفال
  ."البلطجة لمحاربة

  

  :والحضانة البيت بين التعاون

. بلطجة بحصول الحضانة موظفي إشتباه فور التدخل األهل من يطلب أن جدا مهم
 من حاالت يكتشفون عندما الحضانة بتبليغ اآلباء يقوم أن األهمية من القدر بنفس ويكون
 و الحضانة موظفي و اآلباء من آل يقوم ان للغاية مهم. األطفال بين التهكم و السخرية
 خطة بوضع البالغون يقوم أن و للسخرية حد وضع أجل من بينهم فيما بالتحدث األطفال
  . الظاهرة هذه من الوقاية لكيفية

  

 يهتم أن األهمية بغاية يكون راحته و طفلهم حال بمتابعة اآلباء من آل قيام الى باإلضافة
 هذا يحصل أن يمكن. اليومية حياتهم في يدمجونهم أن و اآلخرين باألطفال أيضا اآلباء
 و معهم التحدث الحضانة، في اآلخرين األطفال على التحية إلقاء خالل من األمر

  . البيت الى دعوتهم
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