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 األضرار الصحية املضاعفة 
 خامات التعبري الفني املستحدثة و لبعض ألعاب 

 العلى األطف
 

Double health damage to some of the games 

 and materials of artistic expression developed  

on children 
 

 إعــداد                         
 رويدا حسن حممد يونسد.                                   

 مشس تربية الفنية ) ختصص تصوير( جامعة عني -الرتبية النوعية  دكتوراه                                       
 )سابقًا( السعودية –جامعة القصيم  –كلية الرتبية  -أستاذ مساعد                                  

 
 ث ــة البحــــدمـــقـم

 خامات التعبير الفني  ألعاب و األخيرة مجموعة منفي األونة إنتشرت 
ألعاب تتمثل في مجموعة من عجائن التشكيل وكذلك بعض ألعاب الفك والتركيب و 

ال يصمح اسخداميا  التي الموادتدخل في صناعتيا بعض  ، والتيالقطع الصغيرة 
، وذلك كما حذر اإلتحاد األوربي أولياء األمور ن المنتجات المخصصة لألطفال ضم

، باإلضافة إلى أن  العجائن المستخدمة كألعاب لألطفالمن مخاطر مكونات بعض 
قد خرقت لوائح اإلتحاد األوربي  شركات المنتجة ليذه األلعابالتحقيقات أثبتت أن ال

 عمى األطفال . بسبب كمية البورون التي تحتوييا وىي غير آمنة
independent.com  

األسواق بشكل كبير والقت رواجًا تجاريًا لعاب والخامات تمك  األغزت قد ل
وسائل التواصل سويق التجاري عبر ساعد عمى إنتشارىا سياسات الت ، حيثواسعًا 

وآثارىا  الخاماتو األلعاب دون مراعاة لمدى مالئمة تمك  جيزة اإلعالم ،أو  اإلجتماعي
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تمك المخاطر أيضًا ظيور من حدة ، ويضاعف  ألطفالية عمى صحة االمستقبم
 .رغم عدم مالئمة األولى إال أن الثانية تكن أشد ضررًا  والمقمدة  األنواع

لعوامل نظرًا   عمى تمك المنتجاتإقبال وتيافت متزايد  ومن ناحية أخرى نجد
المتنوعة  اإلمكانات التشكيمية الجذب المتوافرة بيا سواء من ناحية األلوان المبيرة أو

والتي تدفع الطفل لمداومة العمل بيا سعيًا لمحصول عمى مزيد من المتعة والتسمية أو 
التجريب واالكتشاف ، مما أدى لظيور العديد من المشكالت واألضرار الصحية لدى 

 استخداميا .عمى مداومة الاألطفال أثناء العمل بيا أو بعد فترات من بعض 
 ث ـــكمة البحــــمش

اه حماية األطفال والمحافظة عمى صحتيم نتجت عن استشعار المسؤولية تج
مالحظة إنتشار مجموعة من ألعاب و خامات التعبير الفني تتمثل في مجموعة من 
عجائن التشكيل وكذلك بعض ألعاب الفك والتركيب وألعاب القطع الصغيرة 
المخصصة لممشغوالت اليدوية الفنية ، والتي أظيرت مع استخدام األطفال ليا 

لمحاولة السعي  مما دفع الباحثةديد من األضرار الصحية ، حدوث العت لمؤشرا
،  ف عن تمك األضرار، والمساىمة في الكش لتقصي الحقائق حول تمك المشكمة

وكذلك العمل عمى نشر الوعي الالزم لتفادي أي ضرر يمكن أن يؤثر عمى صحة 
 . األطفال

 التي تسببياالمضاعفة األضرار الصحية  الكشف عن وتتحدد مشكمة البحث في :
 التي يستخدميا األطفال . المستحدثة خامات التعبير الفنيألعاب و  بعض

 ويتفرع من المشكمة التساؤالت التالية :
دوث استخداميا ح تعبير الفني المستحدثة التي أظيرىي أىم ألعاب وخامات الما -

 عمى األطفال .بعض األضرار الصحية 
ة استخدام تمك األلعاب الصحية التي يمكن حدوثيا نتيج ضرارماىي األ -

 ؟والخامات
  . ؟في صناعة تمك األلعاب والخامات التي استخدمتالمستحدثة   الموادىي ما -
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 ث ــداف البحــــــأى
 التيو  خامات التعبير الفني المستحدثةألعاب و مجموعة من تحديد حصر و  -

 عمى صحة األطفال . عند استخداميا مضاعفة أظيرت مؤشرات لحدوث أضرار
األلعاب الناتجة عن استخدام تمك  المضاعفةالصحية تحديد أىم األضرار   -

 . والخامات
يمكن أن تمك األلعاب والخامات و  يد أىم المواد المستخدمة في صناعة تحد -

 تتسبب في أضرار صحية عمى األطفال .
 ث ـــمية البحـــــأى
المستحدثات من ألعاب تخدام بعض اسيوضح البحث الخطورة الناتجة عن  -

 خامات التعبير الفني عمى صحة األطفال .و 
الصحية التي تحتوييا ضرار يمقي البحث الضوء عمى بعض المواد  المسببة لأل -

 التي يستخدميا األطفال . المستحدثة خامات التعبير الفنيبعض ألعاب و 
وأدوات ب يقدم لألطفال من ألعاة في رفع الوعي المجتمعي تجاه ماالمساىم -

 . وخامات
عمي صحة الطفل وحمايتو من األضرار  رفع التوعية لممحافظة المساىمة في -

 والمخاطر كحق من حقوقو المشروعة.
 ث ـــدود البحــــــح

 الحدود الموضوعية : أوالا 
 خامات التعبير الفنيألعاب و حصر وتحديد مجموعة من  يقتصر ىذا البحث عمى

وكذلك بعض ألعاب  مجموعة من عجائن التشكيلي تتمثل ف والتيالمنتشرة مؤخرًا 
، الفك والتركيب وألعاب القطع الصغيرة المخصصة لممشغوالت اليدوية الفنية 

واألضرار والتعرف عمى بعض من مكوناتيا الصناعية ومدى خطورة تمك المكونات 
 .لمطفل  الصحية التي يمكن أن تسببيا

) استمارة استطالع  تطبيق أدوات البحث اقتصرثانياا الحدود البشرية والجغرافية : 
 أولياء األمورمن خالل آراء  إدارة غرب الفيوم التعميمية – محافظة الفيوم عمىرأي ( 

، ونظرًا لمعدد الكبير رياض األطفال والتربية الفنية  المعممات والخبراء في مجاليو 
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فرد  03 قواميا عينةمن خالل لألفراد مجتمع البحث فقد تم تحديد عينة عشوائية 
 03أطفال مرحمة رياض األطفال والمرحمة اإلبتدائية ،  أولياء أمور 03 مقسمة إلى

من  03من معممات رياض األطفال ومعممات التربية فنية بالمرحمة اإلبتدائية ، 
 .  موجيي رياض األطفال والتربية الفنية

 ا البحث المنيج الوصفي التحميمي .يتبع ىذ :ث ـــج البحـــــمني
 ث ـــأدوات البح
انتشار  ع رأي أولياء األمور والمختصين لمتحقق من مدىستطالااستمارة تم تصميم 

مدى الوعي و التي حددىا البحث خامات التعبير الفني المستحدثة بعض ألعاب و 
 . عمى األطفال المضاعفة  أضرارىا الصحيةب

 و ـــث وخطواتــراءات البحـــــإج
 طار العام لمبحثإلا -
 –المستحدثة  - ألعاب وخامات التعبير الفنيمصطمحات البحث وتشمل )  -

 . المضاعفة (
التي أظيرت مجموعة من ألعاب وخامات التعبير الفني المستحدثة  وتحديد حصر -

 .مؤشرات استخداميا حدوث بعض األضرار الصحية 
عبير الفني ألعاب وخامات الت المواد المستخدمة في صناعةالتعرف عمى بعض  -

 . ويمكن أن تتسبب في أضرار صحية لألطفال
التعرف عمى أىم المخاطر واألضرار الصحية لمجموعة االلعاب والخامات التي  -

 تم حصرىا .
  لثالثة بنود رئيسية ىي : ضمن استمارة استطالع رأيتصميم ادوات البحث وتت -

  حصر وتحديد مجموعة من ألعاب وخامات التعبير الفني المستحدثة والتي
أظيرت مؤشرات لحدوث أضرار مضاعفة عند استخداميا عمى صحة 

 األطفال .
   تحديد أىم األضرار الصحية المضاعفة الناتجة عن استخدام تمك األلعاب

 والخامات .
  تحديد أىم المواد المستخدمة في صناعة  تمك األلعاب والخامات ويمكن أن
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 تتسبب في أضرار صحية عمى األطفال .
ضات عمى مجموعة من أولياء األمور ومعممي ومعممات الرو عرض االستماره  -

وكذلك الخبراء من موجيي وموجيات التربية الفنية ومدارس المرحمة اإلبتدائية 
 ورياض األطفال .

 االستمارة . التحكيم لبنود ومحاور تحميل نتائج -
 استخالص النتائج ومناقشتيا في ضوء فروض البحث . -
 التوصيات والمقترحات . -

 خامات التعبير الفني المستحدثة ( .و ألعاب )  ث :ـــات البحــــمصطمح
كل جزئية منو بشكل ل ستقدم تفسير لمعبارة السابقةالتعريف اإلجرائي  لتوضح الباحثة

 .بداية  خاص
القطع الجاىزة التي يستخدميا األطفال في  تقصد بيا الباحثة : مصطمح ألعاب -

أشكال وتصميمات فنية جمالية تستخدم بغرض تكوين التشكيل والفك والتركيب 
 عب والحصول عمى المتعة والتسمية ألغراض االستخدام الشخصي أو بغرض الم

ألساليب ايجسد الرؤى و  ىي الوسيط التشكيمي الذي ح خامات :مصطم -
يمكن استخدامو لمتعبير والتشكيل من واالتجاىات بصورة ممموسة، وىي كل ما

وسائط عمى إختالف أنواعيا سواء كانت مواد طبيعية أو تمت معالجتيا أو 
مكاناتيا التشكيمية  صالح األلفي، ) أبو صناعية ، ولكل منيا مظيرىا المميز وا 

03 ،0541  ) 
ويتناول البحث من الخامات مجموعة من عجائن التشكيل التي يستخدميا 

 المعب .في األطفال 
ىو األسموب الذي ينفس بو الطفل عن نفسو ويترجم أحاسيسو  التعبير الفني : -

ية فتنمو خبراتو عن األشكال والقيم الجمال أو تسمط فيعبرالذاتية دون ضغوط 
وذلك من خالل استخدام الخامات التي يتعرف عمى خصائصيا وتتطور مشاعره 

وعمى ىذا األساس يدخل تحت ، فيتمكن من السيطرة عمييا باستمرار معالجتيا 
ينفذه الطفل مستخدمًا كل التخطيطات والرسوم كذلك كل ماالتعبير الفني لألطفال 
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ى عبد ) مصطفأي خامة تعطي لو فرصة التعبير المجسم ذو الثالثة أبعاد . 
 (  4302، 00العزيز ،

استحدث  أي مستحدثكما جاء في التعريف المعجمي لكممة  المستحدثة : -
 ar.wikipedia.or wiki.  الشيء أي أوجده واستحدث الخبر أي وجده جديداً 

والمقصود ىنا بالمستحدثة ، أي مجموعة ألعاب وخامات التعبير الفني التي  
   السنوات األخيرة . ظيرت وانتشرت وتداوليا األطفال في

 قطعىي  :مصطمح ألعاب وخامات التعبير الفني المستحدثة التعريف اإلجرائي ل
عجائن التي يستخدميا األطفال ال، وكذلك بعض الجاىزة التشكيل والفك والتركيب 

عب والحصول عمى بغرض الم أوبغرض تكوين أشكال وتصميمات فنية جمالية 
ظيرت وانتشرت وتداوليا األطفال في  و يااستحدثالمتعة والتسمية ، وقد تم 

   السنوات األخيرة .
صفة المضاعفة ليشير إلى  ىي الزيادة والتكرار وقد استخدم البحث مضاعفة : -

دة عما ىو متعارف عميو من مخاطر محتممة أللعاب اإلضافية الزائاألضرار 
اإلختناق أو الدخول القطع الصغيرة والعجائن والتي تتضمن خطر اإلبتالع أو 

تتضمن إجراءات سالمة محددة يجب أن في العين أو األنف أو األذن ، والتي 
االطفال ، ليزيد عمييا مخاطر بعض األلعاب والخامات  يستخدمياعندما 

المستحدثة التي يدخل في صناعتيا العديد من المواد الكيميائية السامة أو 
 الضرر عمى صحة الطفل .شديدة الخامات عالية الخطورة و 

 ري ـــار النظــــاإلط
لتي خامات التعبير الفني واألعاب و الساحة مؤخرًا إنتشار العديد من   شيدت

أظيرت مع استخدام األطفال ، حيث تدخل في صناعتيا بعض التقنيات المستحدثة 
م بعض الباحثون ، وقد ساى المضاعفة األضرار الصحية ليا مؤشرات لحدوث بعض

 الخامات الفنية المختمفة ، حيثبمحاوالت لمتعرف عمى أضرار  في مجال الفنون 
األضرار الصحية لخامات النحت التعميمية في بحثة بعنوان  عمرو عبد القادر ذكر

أدى إلى ظيور العديد من المخاطر  الخاماتأن التطور التقني وتطور والوقاية منيا 
ظير ذلك خالل التدريس ، وقد التي ينبغي إدراكيا وتجنب الوقوع في مسبباتيا ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
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حيث لوحظ تكرار الشكاوى من الطمبة والطالبات من إصابتيم ببعض المشاكل 
صحية تزداد بزيادة التعامل لفترات طويمة مع خامات النحت مثل الطينات والجبس ال

والبوليستر ، وتتنوع اإلصابة ما بين حساسية الجياز التنفسي  والحجروالخشب 
  (4302، 0، ص) عمرو عبد القادروحساسية اليد والعين والجمد . 

فال االكثير من ألعاب وخامات التعبير الفني األط استخداماتوفي مجال 
وفيما ،  لالطفال مضاعفة صحية أضرار حدوث التي أظيرت مؤشرات استخداميا 

 . يايمي أىم ما تم حصره من
 :  barrel slime - لعجينة السحرية ا -ا 

كثر مرونو تتميز بألوانيا الشفافة أالصمصال لكنيا  وىي عجينة مطاطية لزجة تشب
، يستخدميا األطفال في عمل تشكيالت مختمفة ، كما أنيا تنال والفسفورية البرونزية و 

المبيرة ،  إعجابيم لمرونتيا العالية وقدرتيا عمى التمدد وطواعيتيا لمتشكيل وألوانيا
ختفت لفترة اعقود ولكنيا  أربعةمن أكثر  تمك المادة صنعتيا شركة ماتيل األمريكية منذ

بشأنيا  ةلتشيد رواجًا واسعًا باألسواق التجارية وىناك تحذيرات شديدثم عادت مؤخرًا 
كميائية تباع وتزيد حدة مخاطر تمك المعبة مع محاولة صنعيا منزليًا بمكونات 

 . يدرك األىالي شدة خطورتيابالصيدليات ال
 hydrogenيضًا أويسمى boric acid وىي تتكون أساسًا من حمض البوريك  

borat    (h3bo3) تيترا بورات  لمادة البوراكس المكون وىي
حمض الصمغ  أو  الجاويك حمضباإلضافة إلى  O )2·10H7O4B2(Naالصوديوم
    .(   C6H5COOH أو C7H6O2) الجاوي

سميح عبد القادر منصور رئيس المجنة القومية لمسميات بأكاديمية البحث .وقد شدد د
العممي والتكنولوجيا وأستاذ عمم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومي لمبحوث 

ومنيا مادة  الساليمعمى خطورة بعض المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة 
وتعتبر مادة حمض اليوريك من المواد شديدة  guara gumاليوريك أسيد أو غراء 

لممنظفات السمية في حالة تفاعميا مع مواد أخرى وىي تستخدم أصاًل كمكون أساسي 
والمبيدات الحشرية ودبغ الجمود ، كما يدخل في صناعتيا مادة كحول البولي فينيل 

عبة يتراوح كما أن التسمم الناتج عن تمك المألغشية المخاطية ، تي تسبب الحكة لال
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زغممة العين ، خمول ، تعرق ،  ، ومن األعراض الواضحة بين الحاد والمزمن ما
إرتجاف ، كذلك ينتج عن تكرار استخدام الساليم بالتالمس المباشر حدوث تييجات 

ى المعب بيا إلى اإلصابة الجمد والعين فضاًل عن تطور األمر إذا تمت المداومة عم
باألمراض السرطانية باليد والعين وربما ينتقل عن طريق اليد أثناء تناول الطعام أو 

 . ( 4304،  4، 42)جريدة الوفد ،  وضع اإلصبع بالفم إلى الجياز اليضمي .
 لبوريك ُظيور البثرات عمى الجمدتشمُل األعراض الّناتجة عن التسّمم بمادة باو 

 وانخفاض ضغط الّدم لُحّمىوا والّدوخة إلصابة بالغيُبوبة والتشنُّجاتوا واإلغماء
 وتسمُّخ أو تقّشر الجمد.  واحتباس مجرى البول

يجُب غسُل األجزاء الُمعرَّضة لو من الجمد فورًا وبكمّية جّيدة من الماء، وأّما في و 
 Poric acid) .ية الطبّية الُمتخصِّصةحالة بمعو فيجُب الّمجوء إلى العنا

poisoning, 11, 2016) 
وفي نفس السياق أكد الدكتور محمود فخر الدين أستاذ عمم السموم بجامعة ليون 

ضارة عمى صحة األطفال وحذر من سامة و تتكون من مواد  الساليمبفرنسا أن لعبة 
استخدام تمك المعبة وىو ما أكدتو بنفس الخبر الدكتورة ىبو يوسف أستاذ ورئيس قسم 

رئيس مصمحة الطب  د و الدكتوره ماجده ىاللرعي والسموم بطب بورسعيالطب الش
، كما أورد الخبر أيضًا تحذير ىيئة األغذية واألدوية األمريكية  الشرعي األسبق

FDA   جريدة اليوم السابع. سحبيا من األسواقمطالبة و معبة المن مخاطر ( ، 
 (  4304فبراير ، 

، باإلضافة إلى أن مخاطر مكونات تمك المعبةوربي من حذر اإلتحاد األ وقد
التحقيقات أثبتت أن الشركات المنتجة لتاك العجائن قد خرقت لوائح اإلتحاد بسبب 
كمية البورون التي تحتوييا وىي غير آمنة ويمكن أن تتسبب بحروق خطيرة لألطفال 

البورون  كذلك القىئ والتشنجات والتييج وتحذر المفوضية األوربية من أن مستويات
األوربي من أن  اإلتحادالمرتفعة تمك تؤثر عمى الخصوبة مستقباًل ، ورغم ما أعمنو 

تمك األلعاب التفي بتدابير السالمة إال أن تمك األلعاب مازالت باألسواق 
independent.com  
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ألعاب الرمل من األلعاب  تعتبر : Magic Sand الكاره لمماء السحري الرمل - 1
ن دوافعة في التجريب إشباع العديد م لألطفال فمن خالليا يستسطيع الطفلالمحببة 

 والمعب والتسمية والترفيو خراج الطاقة الزائدة والتنفيس عن اإلنفعاالتواالكتشاف وا  
واإلىتداء لمحل  والتشكيل والرسم والحزواليدم الحفر والبناء  من خالل وغيرىا

ومن خالليا تنمو لدى الطفل العديد من الميارات اإلنسانية بالفطرة  بالمحاولة والخطأ
ألىمية تمك األلعاب فقد استدخمت ضمن ألعاب البرامج التربوية لألطفال ، و والقدرات 

ومؤخرًا بدأ ظيور أنواع مستحدثة من الرمال حت معايير محددة لألمن والسالمة ، ت
متطورة شكيمية الممونة تختمف في خصائصيا عن الرمال الطبيعية وليا إمكانات ت

 بعض المركبات الكيميائية لمحصول عمى تمك الخصائص . إضافةنتيجة 
ثالثي مادة  شوائب تضاف إلييا وتتكون عجينة الرمل السحري من رمال طبيعية بال

( وىذه المادة تقوم بتغميف حبات ch3) 3sioh( trimethylianol )ميثيل الثيالنول 
المادة العازلة كارىو  تمامًا عن الماء ألن تمكالرمل الصغيرة مما يجعميا معزولة 

تمتمك خواص تربطيا حيث أن حبيبات الرمل الطبيعية التذوب فيو ، لمماء وال
بببعضيا البعض في األحوال الطبيعية ولكنيا تترابط عند صب الماء عمييا أما المادة 

إلى  يتحول الرملالعازلة فتتقوم بتغميف حبات الرمل وحين يتم غمره بالماء فإن 
 pictorial encyclopedia) .(2015عجينة بسبب تأثير ضغط الماء . 

، طالما ىي موجوده داخل  فتصبح الرمال عبارة عن عجينة ىشة مرنة شبو مطاطية 
ذا تم إخراجيا من الماء تتحول الماء حيث  يمعب األطفال بيا في األحواض واآلنية وا 

 يطمق عميو الرمل السحري . بيبات رمال ولذلكمباشرة مرة أخرى إلى ح
الثيالنول لمتسمم عن طريق الفم في الفئران في  وقد تمت دراسة مادة ثالثي ميثيل
 223،  023،  23،  03، 3يومًا بجرعات  44اختبار سمية الجرعة المتكررة لمدة 

مقائي والمش في كال الجنسين عند . ممغم / كغم . لوحظ انخفاض النشاط الحركي الت
 223ذلك لوحظ صعوبة المشي عند الرجال الذين تناولوا كمغ/ كغ ، 223عطاء إ
مع  لى زيادة الفيبرينوجين في كال الجنسينغ / كغ ، وتميل زيادة وزن الجسم إم

ىو نوع من Fibrinogen   والفيبرينوجين،  ممغ / كج جنبًا إلى جنب 223إعطاء 
تتم عممية تخثر وبغياب الفايبرينوجين ال الدم في تجمط ىاماً  بروتينات الدم يمعب دوراً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
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مع إنخفاض الغدة الصعترية وزيادة الوزن الجسم أي تخثر الجروح ، الدم خارج 
النسبي في الكبد اإلناث ، وظيور تغيرات في أوزان الجسم في الذكور ، كما أن 

 02النسبية لمكبد في اإلناث ال تزال موجودة في نياية فترة اإلنتعاش لمدة األوزان 
/ ممغ / كغم / لكال  023عتبر مستوى التأثير مرتفع لسمية الجرعة المتكررة ييومًا و 

  (Toxicity-of-Trimethylsilano-i1069) الجنسين .
القصبة  صماء تقع عمى غدة ىيThymu  غدة التوتة أو عتريةز الغدة الو 

المراىقة  حتى، تكون كبيرة لدى األطفال وتستمر في الضمور  القمب أعمى اليوائية
ن حجميا يتناقص عندما تبدأ الغدد التناسمية بالنضج واإلفراز، تفرز ىذه الغدة أل

الذي ينظم بناء المناعة في الجسم ويساعد عمى إنتاج  Thymosin ثيموسين ىرمون
كما ُيعتقد أن ليذه الغدة  T  خاليا الخاليا الممفاوية في الجسم ويتم فييا تمايز

فرازىا دورًا في تعمم المغة عند اإلنسان وتمك الفرضية يدعميا سرعة تقّبل الطفل  وا 
البالغ إتقان المفظ  لتعمم المغة وعمى األخص طريقة المفظ السميم، بينما يتعذر عمى

السميم ميما بمغت درجة إتقانو لمغات التي يتعمميا الحقًا من حيث المفردات وقوة 
 ar wikipidia.or . المعاني واألسموب

،  kinetic sand  ،sand in life ،moon sandالرمل السحري   - 1
skoche  : 

لمتشكيل وأحيانًا يطمق عمييا ىي نوع من عجائن الرمل الطرية واليشة الممونة القابمة 
  kineticإضافة البوليمر حيث تعمل رمال  وذلك بفضل،  ية الحركيةالرمال السحر 

نظرًا ألن جزيئاتيا تستطيع جذب بعضيا ، المنتظمة عمى تطوير خصائص الحركة
التي تعطي الرمال خاصية  طويمة من الجزيئات سمسمة، وىو البوليمر بسببالبعض 

التمدد نظرًا لوجود اتساق سائل كثيف لمغاية ، ويستمتع األطفال بالمعب بتمك الرمال 
حيث ستعود دومُا لحالتيا الطبيعية ، كما أنيا ال تجف أو تمتصق بأي شيء أخر 

 instructables.com .مما يجعميا ممتعة
عدد كبير  البالستيكىو مادة تتكون من  polydimethylsiloxane ومركب البوليمر

تتواجد من الجزيئات المرتبطة ببعضيا البعض بشكٍل فريد يشبو السالسل، و 
البوليمرات في الطبيعة بشكمين طبيعي وصناعي ، حيث تتكون البوليمرات الطبيعية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_T
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83
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مثل المطاط والخشب من ىيدروكربون بسيط ، بينما تتكون البوليمرات الصناعية من 
 mawdoo3.com متنوعةتفاعل عدة مونومرات عبر تفاعالٍت كيميائيٍة 

ويذكر محمود البوليمر في العديد من الصناعات بما فييا الصناعات الطبية ويدخل 
و الذي يتناول فيو خامات وأدوات بشندي مدرس التعبير المجسم بجامعة حموان ببحث

في  النحت واضرارىا واإلجراءات الوقائية أن لمبوليمرات مخاطر تتضمن ضيق
ثيرات )المذيبات ( لسمية بينما األمينية شديدة االتنفس نتيجة إحتوائيا عمى أحماض أ

سامة ومسرطنة ، كما تحتوي عمى مادة الستايرين والكوبمت شديدة السمية وألياف 
الفايبر جالس المسرطنة لمجمد والمييجة لمجياز التنفسي ، وكذلك المذيبات القابمة 
لالشتعال مثل األسيتون والثروالبيروكسيدات العضوية السامة المتفجرة شديدة 

في األنواع المقمدة من تمك الرمال والتي ال يمكن  تتضاعف المشكالت  ،شتعال اإل
تمييزىا عن الرمال من الشركات المصرح صناعيًا بمنتجاتيا ، فالرمال المقمدة يدخل 

، وتمك النوعيات قد غزت األسواق في صناعتيا بشكل أساسي سائل غسل الصحون 
ن وال يستطيع األىل معرفة الفرق بي منيا التجارية بشكل ىائل كما أنيا أرخص في ث

، حيث تأتي مكونات الرمال السحرية من الخامات المقمدة بمكونات عبارة النوعين 
، تمك البوراكس  غسل الصحون أو مادة وسائلالرمل الطبيعي والماء والغراء عن ، 

 حدوث الكثير من حاالتالمادة التي تدخل في صناعة لعبة الساليم ونتج عنيا 
 Life styie.Howstufworks.com. التسمم
إبتالع األطفال لكميات منيا من مصادر الخطورة المحتممة لتمك الرمال ىو  وكما أن

ىذا المكون   polydimethylsiloxaneبسبب خاصية مادة  وذلك أثناء المعب
يجعل جزيئات الرمال تمتصق ببعضيا البعض ومن المفترض أن يحتفظ الرمل 
الحركي "األصمي" بخصائصو لفترة طويمة ، تمك الخصائص المميزة لمغاية تجعميا 
عندما تصل إلى األمعاء ، ال تزال مستمرة في إعادة التشكيل ، في كل مرة تتقمص 

ون الرمال عالقة في األمعاء ، وقد تتحول إلى فييا األمعاء لتحريكيا. لذلك قد تك
  Wikinow.com  الطريقة الوحيدة إلزالتيا أثناء الجراحة
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في ىذه الحالة بأمر ىين فنحن أمام حبيبات رمال متناىية الصغر  الجراحةوليست 
أنتثرت بالجياز اليضمي لمطفل ، بعضيا تجمع عمى شكل كتل واألخر 

   .ء منتشروممتصق بالمعدة واألمعا
 :  rubber band – loop loomالحمقات المطاطية   - 1

لعمل مشغوالت الحمقات المطاطية ىي إحدى األلعاب التي يستخدميا األوال والبنات 
من خالل ميارة وحرفية في تدكيك وتضفير الحمقات المطاطية إكسسوارات فنية و 

من المطاط المنتج  صناعتياعبة إلى الم، وترجع خطورة تمك الممونة الصغيرة معًا 
ثالت من مادة ف اإلضافة إلحتوائيا عمى كمية ىائمةمثل البالستيك ب صناعياً 

phthalates   ضعف الكمية المصرح  233وتصل تمك المادة في ىذا المنج إلى
حسب ما جاء بصحيفة ميرور المندنية فالنسبة  الصناعيةبيا في االستخدامات 

%  ، ومادة الفاثالت ىي مادة كيميائية تضاف 3,0المسموحة لتركيز تمك المادة ىو 
يات المصرح بيا ، ذلك ألنيا مادة إلى البالستيك لجعمو أكثر مرونة وذلك طبقًا لمكم

بشدة عمى كما أنيا تؤثر يمكنيا أن تسمل لجسم اإلنسان مسببة أمراض خطيرة ، 
، ويظير استخدام تمك المعبة بشكل مستمر العديد من األعراض مثل ىرمون النمو 

الحساسية واإلحمرار والحكة التي تتحول إلى اإلكزيما وفقاعات تتدىور أحيانًا لدرجة 
ممتحمة في حالة فرك العين باليد بإلتيابات العين وال الحروق ، باإلضافةإلى اإلصابة 

المعبة ، وفي حالة إبتالعيا مع ىذه المركبات الكيميائية السايق بعد استخدام تمك 
باإلضافة إلى مادة السميكون والتي ال تتحمل بيولوجيًا يرتفع خطر إصابة األطفال 
بالتسمم المعوي الحاد ، وكمما استخدمت مواد غير مرخصة أو مطابقة لممواصفات 

 في صناعة تمك المعبة أرتفع مستوى الخطورة بيا .
وفًقا لخطة  حماية البيئة بالواليات المتحدة أن الفثاالت مادة ضارة  وكالة أعمنت وقد

ن التعرض و  الكيميائيةالعمل  يمثل مصدر قمق محتمل لصحة األطفال.  لياا 
madesafe.org 

اسم "ثاليتيس" عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية  أيضاً  عمييا يطمقالفثاالت و 
الصناعية التي تضيف مرونة ومرونة لمنتجات المستيمك والبناء ، وخاصة تمك 

6 من  53. حوالي  فينيل البالستيك أو  PVC المصنوعة من البولي فينيل كمورايد

http://www.madesafe.org/
http://www.madesafe.org/
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ناء الفينيل ، الفثاالت تستخدم في الفينيل ، وتستخدم عمى نطاق واسع في منتجات ب
ت غير مرتبطة والعديد من المنتجات االستيالكية والتجارية األخرى. ممدنات الفثاال

ركز توتأ، ويمكن أن تتسرب أو تياجر أو تتبخر في اليواء الداخمي كيميائيًا بالفينيل
ستنشاق والتعرض حيث يتعرض البشر من خالل البمع واإل ، في الغبار المنزلي

مواد كيميائية تعطل اليرمونات  إلى العديد منيا وىي  م كمياالجمدي خالل حياتي
تدخل في يمكن أن يكون لمو التي تتداخل مع إنتاج ىرمون الذكورة التستوستيرون 

قد و  رجعة فييافي وقت مبكر من الحياة ، آثار الخاصة  نشاط ىرمون التستوستيرن
تم و تم ربط التعرض لمفثاالت في البشر بالتغيرات في مستويات ىرمون الجنس ، 

ربط الفثاالت أيًضا بالسمنة ، وانخفاض خصوبة اإلناث ، والوالدة قبل األوان ، 
اسية والربو ، وتغيير سموك وانخفاض الوزن عند الوالدة ، وتفاقم أعراض الحس

 .، بأنواع أخرى من العيوب الخمقية DiDP ، مثلتم ربط الفثاالت األخرى الطفل،
خمصت ، الفثاالت وتقييم المخاطر التراكمية بعنوان  4334في تقريرىا لعام و 

عض لبإلى أن ىناك أدلة كافية عمى أن التعرض  NAS األكاديمية الوطنية لمعموم
درة عمى تعطيل التمايز قا  DINP وDEHP و BBP و DBP مثل -الفثاالت 

 كما أشارت، ندروجينيالتخميق الحيوي األ فيالجنسي لمذكور من خالل التدخل 
NAS  إلى دليل قوي عمى أن التعرض لخميط منخفض الجرعة يتكون من خمسة

فثاالت تسبب في حدوث ىذه اآلثار حتى عندما لم يظير التعرض لكل فثاالت 
 بشكل فردي أي تأثير. 

 : Orbeez  WaterGelالكرات اليالمية   - 1
ىي عبارة عن خرزات بوليمر فائقة اإلمتصاص مصنوعة من حمض  األوربيزكرات 

 hydroxideوىيدروكسيد الصوديوم  carboxy polymethyiene  األكريمك
Sodium 

.KIDSBARON.COM  
الشفافة الممونة استدخمت مؤخرًا ضمن ألعاب األطفال  الجيالتينيةتمك الخرزات 

بخالف الغرض الصناعي الذي أنتجت لو وىو تسميد النباتات ، وفي األونة األخيرة 
كتشافيا واستخداميا في ألعاب القت إقبال شديد من  مختمفة منيا األطفال لتجربتيا وا 
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لى ة تمك الكرات إالتصفيف وترجع خطور عن طريق  اممونة  خرزاتعمل تشكيالت لم
، وكذلك إلى حالتيا كمادة التي تجعميا تتضاعف في المواد التي تدخل في صناعتيا 

 الحجم عند وضعيا بالماء .
كون األساسي لتمك الكرات مادة مال SODIUM POLYACRYLATEمادة  تعتبر

ذا تم اإلتصال بيا بشل مباشر أو  غير سامة إال أنيا يمكن أن تسبب تييجًا لمعين وا 
تييج األغشية المخاطية ولكنيا يمكن أو ، ا فقد يؤدي ذلك إلى تييج الرئتينإستنشاقي

 HEALTHY LIVING.COMأن تكون قاتمة إذا تم إبتالعيا .
وفي تجربة لوضع بعضر حبات األوربيز في أحواض السمك لمدة بضعة أيام مع 

وردت التقارير األسماك نتج عنيا وفاة تمك األسماك الموضوعة مع الكرات ، وقد أ
تسببت في حاالت من القيىء والجفاف  ناول بعض األطفال لتمك الكرات التيالطبية ت

، وجاءت التقارير بأن معيا عدم إمكانية إلجراء األشعة الشديد باألمعاء التي بات
 JUSH JULUR WLISTRERS, 2014 تمك المعبة تيدد حياة األطفال .

كما ذكرت جينيفر. ر . التريل أستشاري أمراض الجياز اليضمي لألطفال أن كرات 
ضعف وىنا تأتي  033أو  433األوربيز تنمو عند وضعيا بالماء إلى حوالي 

مخاطر إبتالعيا فشكميا اليالمي الممون يغري األطفال ألنيا تشبو الحموى فأحيانًا 
ونظرًا لمنمو المتضاعف ليذه الكرات فأنيا يبتمعونيا أو يضعونيا في أنوفيم أو آذانيم 

الكرات مرئية من األشعة  تسبب العرقمة داخل األمعاء وأحيانًا قد ال تكون تمك
 .السينية
  CPSSتم إخطار لجنة سالمة المنتجات اإلستيالكية اإلمريكية  فبرايروفي 

نيم ولم سنوات بوضع تمك الحبات في آذا 3،  1بحادثتين قام فييما أطفال بمعمر 
يستطع األطباء رؤيتيا عن طريق األشعة حيث أضطروا لمعالجة األطفال 

ات وتم رؤيتيا بالمضادات الحيوية كحالة عدوى ، حتى إتسعت حجم تمك الخرز 
 .ة األذن لمطفمين وفقدانيما السمعبعد أن تسببت في تمف طبم واستخراجيا جراحياً 

ألطفال لتمك الكرات وكانت ع ابتالاظيرت العديد من حاالت  4304 عاموفي 
 ستأصال أجزاء كبيرة من األمعاء .ا انتج عنو بتمعت ماىا حالة طفمة أأسو 

دفعت وفيات األطفال في دول العالم والواليات المتحدة  4300،  4304وفي عامي 



 جامعة الفيوم –كمية التربية لمطفولة المبكرة  – مجمة بحوث ودراسات الطفولة
 

 - 411 - 

 عشر العدد الثاني

CPSS  إلى منع بيع وتداول كل أنواع األلعاب الجيالتينية والكرات التي تتمدد بالماء
.AUTHOR TRISHA 2016 
 : Bindeez – Aquadots – Pixos – Beadosل بيدوز  خرز - 1

تسمح لألطفال بتصمييم أنماط في التشكيل الفني حيث ىي لعبة قائمة عمى الحرفية 
ات بألوان زاىية يتم صفيا عمى قاعدة صغيرة ذىندسية متعددة األبعاد مع خرز 

، وعندما يتم رش حبات الخرز بالماء تمتصق فتحات مخصصة لوضع تمك الخرزات
 buinesspundit.com .مع بعضيا البعض 

ة المستدخمة في لمواد الكيميائية الصناعيع الخطورة المضاعفة لتمك المعبة إلى اوترج
والتي تتسبب في إلتصاق حبيباتيا عند رشيا بالماء وىي مادة تستخدم صناعتيا 

تم استبداليا مكان مادة أخرى أكثر أمانًا  والتي  butynediolتدعى كدواء مخدر 
مما أدى إلى إرتفاع معامل الخطورة في استخدام محددة من قبل المصممين كانت 

  Wikipedia .com تمك المعبة .
ىي عبارة عن سائل لزج عديم المون يستخدم صناعيًا كمذيب وفي  البوتنيدولمادة و 

، كما يدخل ضمن األلياف المرنة والبولي يوريتان  تصنيع بعض أنواع البالستيك و
صناعة العقاقير المصنفة كمواد مخدرة تؤدي إلى اإلدمان والوفاة وقد حذرت من 

تييجًا  ، قد يسبب التعرض لتمك المادةإدارة األغذية والعقاقير   (fdaاستخدامو )
عراض أقد تسبب بسيطًا في الجمد والعين والجياز التنفسي إال انيا عند إبتالعيا 

ضارة وخطيرة ، كما تظير أعراض التسمم الكحولي لممرضى الذين تعرضوا لتناول 
 تمك المادة وتزيد الخطورة عند تفاعميا مع مواد كيميائية أخرى .

nj.gov/healt.com 
بنديز من األسواق األسترالية وبعد ذلك من أمريكا الشمالية من قبل  لعبةلقد تم سحب 

بعد  4333لجنة سالمة المنتجات األمريكية وكذلك األسواق األوربية في نوفنمبر 
ة في العاشرة من العمر بعد ما أبتمعوا بعض من وفتا إصابة صبي عمره عامين 

ير مستجيبة لمعالج باإلضافة الخرزات كما أصيب طفالن بأمريكا الشمالية بغيبوبة غ
لعدة حوادث أخرى وقد حذر سكوت وولفسون نائب مدير لجنة سالمة المنتجات 

لقد كان من المفترض أن تحتوي تمك المعبة قائاًل  من 4333الغذائية في نوفنمبر 
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ولكن بداًل عنيا  0.1تمك المعبة عمى مادة كيميائية غير سامة وىي بنتان ديديول 
وىي أقل في تكمفتيا من المادة اآلمنة  0.2ون مادة بيوتانيديول استخدم المصنع

 Wikipedia .com. بحوالي سبعة أضعاف 
 : Magnat Balls – BuckyBall –Nano Cubeالكرات المغناطيسية   - 1

 تتكون لعبة الكرات المغناطيسبة من مجموعات كبيرة من الكرات الصغيرة عالية
 01المغناطيسية من نوعية مغناطيس يدعى نيوديميوم وشدة إنجذابو تساوي  الطاقة

ضعفًا أقوى من المغناطيس العادي و تعتبر المعبة إحدى ألعاب التشكيل والتكوين يتم 
من خالليا عمل المجسمات المنتظمة حيث تتميز بقوة التماسك بين حبيباتيا ، كما 

، د إلى اوضاعيا السابقة مرة أخرىغط والتمدتتميز أشكاليا بعد التكوين بأحتمال الض
من خالل الكرات الناعمة الصغيرة الممونة  وتوفر المعبة لألطفال تجربة ممتعة 

ترجع الخطورة المضاعفة لتمك المعبة إلى قوة المغناطيس المستخدم في و المستديرة 
وضعيا بأنوفيم  تصنيعيا وصغر حجم الكرات الممغنطة حيث يسيل عمى األطفال

إبتالعيا وفي حالة إبتالع أكثر من كرة من تمك الكرات فإنيا تجتذب  وآذانيم أو
بعضيا ببعض بقوة داخل الجياز اليضمي مما يؤدي إلى التيتكات وحدوث أضرار 

 يمكن أن تؤدي بحياة الطفل .بالغة 
بيع بفرض حظر  cpscلجنة سالمة المنتجات اإلستيالكية  أعمنت 4302وفي عام 

 األطفال  نتيجة إبتالعالطاقة ألعاب األطفال التي تحتوي عمى قطع مغناطيسية عالية 
، نتج حالة  0333وصمت إلى حوالي تمك الكرات وذلك عمى مستوى أنحاء العالم 

عن بعضيا إصابات دائمة بالجياز اليضمي ، كما توفيت حاالت قميمة لم تنجح 
 ( Healthy children.org.2017 ).محاوالت إنقاذىا 

وقد ذكر إيان ليبو فيتز أستاذ مساعد طب األطفال بجامعة فرجينيا كومنولث أن من 
بتالع أجسام غريبة تحدث سنويًا تقريبًا في الواليات احالة  033333بين حوالي 

إلى  03المتحدة فقط ، إال أن المرضى يتم إسعافيم بالشكل الالزم حيث يحتاج من 
بتالع القطع المغناطيسية عالية الطاقة اجراحات ، إال أن حاالت % منيم إلى  43

حات % منيم تدخل جراحي منيا ما يشكل جرا43يث يتطمب بحتختمف عن ذلك 
كما أكد بريان رودلف األستاذ المساعد في طب خطرة ينتج عنيا أضرار دائمة ، 
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طوي عمى حوادث أن حوادث إبتالع قطع تمك المعبة تناألطفال كمية ألبرت أينشتاين 
 اليمكن إصالحيا وأحيانًا مميتة .

تستند إلى تحميل لبيانات غرفة الطوارئ من  بالواليات المتحدة  تشير دراسة حديثةو 
، كانت  4300إلى  4334النظام الوطني لمراقبة اإلصابات اإللكترونية أنو من من 

وحدد ، وقد  زيارة لغرفة الطوارئ تعزى إلى مجموعات مغناطيسية عالية القدرة 3015
 240والية  22من أخصائي أمراض الجياز اليضمي لألطفال من  430مسح شمل 

شركة أمريكية  00وقد توقفت حوالي حالة من حاالت ابتالع مغناطيس في األطفال 
ض الشركات مازالت تنتجيا وتسوقيا ، وقد عن بيع وتسويق تمك المنتجات إال أن بع
 Nationa. بعدم شراء تمك المعبة  aapحثت األكاديمية األمريكية لطب األطفال 

lcapital poison control, 2012 
وأضرارىا ومكوناتيا  التي تم حصرىا وخامات التعبير الفني المستحدثةألعاب 
 عمى األطفال الصحية

ألعاب وخامات التعبير الفني 
 المستحدثة

المواد المستخدمة في 
صناعة األلعاب والخامات 

 المستحدثة

 األضرار الصحيةعمى األطفال

  - barrelالعجينة السحرية  
slime 

 ىي نوع من العجائن تتميز
بدرجة عالية من المرونة 

طواعية التشكيل و  والمطاطية
تسمح بالتمدد وتتقبل الضغط 
دون أن تتفتت أو تتقطع بسيولة 

تتيح عمل تشكيالت وتكوينات  ، 
ضافة إلى استخداميا كوسيمة باإل

 لمترفيو

مادة اليوريك أسيد المكونة 
لمادة البوراكس ) تيترا بورات 
الصوديوم ( وىي تصنف 

المواد السامة التي ضمن 
تستخدم كمكون أساسي في 
صناعة المبيدات الحشرية 

 والمنظفات

 guara gumمادة غراء  –

 مادة كحول البولي فينيل -

 

األصابة بالتسمم الحاد أو المزمن مع 
 –ظيور أعراض مثل زغممة العين 

 –اإلرتجاف  –التعرق  –الخمول 
إحتمالية اإلصابة  –تييج الجمد 

السرطانية باليد أو العين أو باألورام 
ويمكن أن ينتقل  -الجياز اليضمي

التسمم عن طريق الجياز اليضمي 
 أو مباشرة عن طريق الجمد إلى الدم
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الرمل الكاره لمماء 
MagicSand 

ىي عبارة عن عجينة ىشة مرنة 
شبو مطاطية ، طالما ىي 
موجوده داخل الماء حيث يمعب 
األطفال بيا في األحواض 

ويقومون بعمل تكوينات  واآلنية
وتشكيالت وىذا ما يزيد من 
مقدار التسمية والترفية عند المعب 
ذا تم إخراجيا من الماء  بيا ،  وا 
تتحول مباشرة مرة أخرى إلى 

ذلك يطمق عميو حبيبات رمال ول
كما تتميز الرمل السحري ،  

 بألوانيا المبيجة المتعددة

 

ثالثي ميثيل الثيالنول مادة 
3sioh( trimethylianol ) 

(ch3 وىذه المادة تقوم )
بتغميف حبات الرمل الصغيرة 
مما يجعميا معزولة تمامًا عن 

لعازلة الماء ألن تمك المادة ا
، كارىو لمماء وال تذوب فيو

حيث أن حبيبات الرمل 
الطبيعية ال تمتمك خواص 
تربطيا بببعضيا البعض في 
األحوال الطبيعية ولكنيا 

عمييا  تترابط عند صب الماء
أما المادة العازلة فتتقوم 
بتغميف حبات الرمل وحين 
يتم غمره بالماء فإن الرمل 
يتحول إلى عجينة بسبب 
تأثير ضغط الماء عمى حبات 
الرمل ولن تتماسك الحبات 
مع بعضيا البعض بفعل 

 المادة

  الفيبرينوجينزيادة 
  Fibrinogen ىو نوع من بروتينات

 تخثر الجروح . مسؤل عن

إنخفاض الغدة -
  غدة وىي Thymus  الصعترية

تستمر في الضمور طوال سن 
المراىقة الن حجميا يتناقص عندما 

بالنضج واإلفراز، تبدأ الغدد التناسمية 
 تفرز ىذه الغدة

الذي  Thymosin ثيموسين ىرمون
ساعد ينظم بناء المناعة في الجسم وي

كما ُيعتقد عمى إنتاج الخاليا الممفاوية 
فرازىا دورًا في تعمم  أن ليذه الغدة وا 

زيادة وقد تتسبب بالمغة عند اإلنسان 
الوزن النسبي لمكبد وزيادة الوزن 
النسبي في الكبد اإلناث ، وظيور 
تغيرات في أوزان الجسم في الذكور 

عتبر مستوى التأثير مرتفع لسمية يو 
/ ممغ / كغم /  023الجرعة المتكررة 

 ن .لكال الجنسي

باإلضافة إلى تحول  حبات تمك 
الرمال إلى كتل عند مالمستيا لوسط 
مائي لذلك عندما يقوم األطفال بحك 
أعينيم بأصابعيم المغطاه بحبات 
الرمال وكذلك إذا تم وضعيا في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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آذانيم أو انوفيم أو إبتالعيا  
فتتسبب بأضرار بالغة بالعين أو 
األذن أو مجرى التنفس أو الجياز 

 اليضمي .

 kinetic sandالرمل السحري
 ،sand in life ،moon 

sand  ،skoche 

ىي نوع من عجائن الرمل 
الطرية واليشة الممونة القابمة 
لمتشكيل وأحيانًا يطمق عمييا 
الرمال السحرية الحركية ، وذلك 
بفضل إضافة البوليمر حيث 

المنتظمة   kineticتعمل رمال 
عمى تطوير خصائص الحركة ، 

ن جزيئاتيا تستطيع جذب نظرًا أل
بعضيا البعض تقريبًا بسبب 
البوليمر وتتميز بألوانيا المتنوعة 

 الفسفورية

 مادة البوليمرأو
polydimethylsiloxane  
ىذا المكون يجعل جزيئات 
الرمال تمتصق ببعضيا 
البعض ومن المفترض أن 
يحتفظ الرمل الحركي 
"األصمي" بخصائصو لفترة 

سائل غسل  –   طويمة
لصحون أو مادة البوراكس ا

 المكونة لو

مادة البوليمرعندما تصل إلى  تستمر
األمعاء في إعادة التشكيل في كل 
مرة تتقمص فييا األمعاء لتحريكيا. 
لذلك قد تكون الرمال عالقة في 

إال عن إزالتيا وال يمكن األمعاء 
حبيبات رمال متناىية ل طريق الجراحة

الصغر أنتثرت بالجياز اليضمي ، 
بعضيا تجمع عمى شكل كتل واألخر 

 منتشروممتصق بالمعدة واألمعاء .

أما بالنسبة لمادة البوراكس فقد سبق 
 ذكر اعراضيا السمية بمعبة الساليم

لعبة الحمقات المطاطية 
rubber band – loop 

loom 

ىي عبارة عن حمقات مطاطية 
ى صغيرة وممونة وىي إحد

األلعاب التي يستخدميا األوالد 
بنات لعمل مشغوالت فنية و وال

  phthalatesمادة فاثالت 
الكيميائية التي تضاف في 
الصناعة إلى البالستيك 
لتجعمة أكثر مرونة وتم 

فتيا لتمك المعبة بنسبة إضا
ضعف لمنسبة  233تتجاوز 
 بيا . المصرح

ويظير استخدام تمك المعبة بشكل 
مستمر العديد من األعراض مثل 
الحساسية واإلحمرار والحكة التي 
تتحول إلى اإلكزيما وفقاعات تتدىور 

جة الحروق ، كذلك  أحيانًا لدر 
إلتيابات العين والممتحمة في حالة 
فرك العين باليد بعد استخدام تمك 
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إكسسوارات من خالل ميارة 
وحرفية في تدكيك وتضفير 

المطاطية الممونة  الحمقات
 الصغيرة معاً 

ه المعبة ، وفي حالة إبتالعيا مع ىذ
المركبات الكيميائية السابقة باإلضافة 
إلى مادة السميكون والتي ال تتحمل 
بيولوجيًا يرتفع خطر إصابة األطفال 

أحتمالية مع ، بالتسمم المعوي الحاد 
 تأثير الفاثالت عمى ىرمون النمو

 orbEEzلعبة الكرات اليالمية 
-WATERGEL 

ىي عبارة عن كرات جيالتينية 
عند  صغيرة يتضاعف حجميا

وضعيا بالماء ، ويستخدميا 
األطفال لمتسمية والترفية وكذلك 
عمل أشكال وتكوينات مختمفة 

 من خالل رصيا وصفيا معاً 

مادة بوليمر فائقة اإلمتصاص 
مصنوعة من حمض األكريمك 

 وىيدروكسيد الصوديوم

 

تييجًاً   تمك المادة يمكن أن تسبب
ذا تم اإلتصال بيا بشكل  لمعين وا 

ستنشاقيا فقد يؤدي ذلك مباشر أو إ
تييج األغشية و إلى تييج الرئتين ، 

المخاطية ولكنيا يمكن أن تكون قاتمة 
كرات األوربيز و  ، إذا تم إبتالعيا

تنمو وتتمدد عند وضعيا بالماء إلى 
ضعف وىنا  033أو  433حوالي 

وضعيا تأتي مخاطر إبتالعيا أو 
ونظرًا لمنمو  باألنف أو األذن

المتضاعف ليذه الكرات فأنيا تسبب 
، كما يمكن أن العرقمة داخل األمعاء 

 .تتسبب باالختناق 



 جامعة الفيوم –كمية التربية لمطفولة المبكرة  – مجمة بحوث ودراسات الطفولة
 

 - 411 - 

 عشر العدد الثاني

 – bindeezلعبة الخرز 
aquadots – pixos – 

beados 

ىي لعبة قائمة عمى الحرفية في 
تصمييم أنماط لالتشكيل الفني 

ىندسية متعددة األبعاد مع خرز 
مى بألوان زاىية يتم صفيا ع

قاعدة صغيرة ذات فتحات 
مخصصة لوضع تمك الخرزات ، 
وعندما يتم رش حبات الخرز 
بالماء تمتصق مع بعضيا 

 البعض

مادة البوتنيدول تستخدم كدواء 
مخدر يستخدم صناعيًا 
كمذيب وفي تصنيع بعض 
أنواع البالستيك و األلياف 
المرنة ، والمواد الال صقة 
والمواد الكيميائية المانعة 

ب ، كما يدخل ضمن لمتسر 
صناعة العقاقير المصنفة 
كمواد مخدرة تؤدي إلى 

 .اإلدمان والوفاة 

قد يسبب التعرض لتمك المادة تييجًا 
بسيطًا في الجمد والعين والجياز 
التنفسي إال انيا عند إبتالعيا قد 
تسبب أعراض ضارة وخطيرة ، كما 
تظير أعراض التسمم الكحولي 

ول تمك لممرضى الذين تعرضوا لتنا
المادة وتزيد الخطورة عند تفاعميا مع 

 مواد كيميائية أخرى .

 

لعبة الكرات المغناطيسية 
magnat balls – 
buckyball –nano cube 

تتكون لعبة الكرات المغناطيسبة 
من مجموعات كبيرة من الكرات 
الصغيرة عالية الطاقة 
المغناطيسية من نوعية 
مغناطيس يدعى نيوديميوم 

عمل المجسمات ل تستخدم و 
المنتظمة حيث تتميز بقوة 
التماسك بين حبيباتيا ، كما 
تتميز أشكاليا بعد التكوين 

دد إلى حتمال الضغط والتماب

الكرات الصغيرة عالية الطاقة 
المغناطيسية من نوعية 
مغناطيس يدعى نيوديميوم 

 01وشدة إنجذابو تساوي 
ناطيس ضعفًا أقوى من المغ

 العادي

ترجع الخطورة المضاعفة لتمك المعبة 
إلى قوة المغناطيس المستخدم في 
تصنيعيا وصغر حجم الكرات 
الممغنطة حيث يسيل عمى األطفال 
وضعيا بأنوفيم وآذانيم أو إبتالعيا 
وفي حالة إبتالع أكثر من كرة من 
تمك الكرات فإنيا تجتذب بعضيا 
ببعض بقوة داخل الجياز اليضمي 

ا يؤدي إلى التيتكات وحدوث مم
أضرار بالغة يمكن أن تؤدي بحياة 

 الطفل .
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 .اوضاعيا السابقة مرة أخرى

 (0جدول رقم )

 ث ـــق أدوات البحـــصميم وتطبيـــت
 قامت الباحثة بتصميم استبيان استطالع رأي من واقع أدبيات :  أداة البحث

 الدراسة .
 ضبط تم إعداد االستبيان من خالل :  تصميم استبيان استطالع الرأي

تحديد اليدف من  : الخطوات اإلجرائية التالية ، وذلك من خاللاالستبيان
 صياغة العبارات المناسبة لتحقيق اليدف . -االستبيان 

 : تم تحديد اليدف من االستبيان وىو -أ 
حصر وتحديد مجموعة من ألعاب وخامات التعبير الفني المستحدثة والتي أظيرت  -

 .الاستخداميا عمى صحة األطفمؤشرات لحدوث أضرار مضاعفة عند 
تحديد أىم األضرار الصحية المضاعفة الناتجة عن استخدام تمك األلعاب   -

 والخامات .
تحديد أىم المواد المستخدمة في صناعة  تمك األلعاب والخامات ويمكن أن تتسبب  -

 في أضرار صحية عمى األطفال .
 . تم صياغة عبارات االستبيان بناء عمى ماتم التوصل إلية بالجانب النظري  -ب 
تم ضبط االستبيان من خالل التأكد من صدق اآلداة ، ولمتأكد من ذلك تم  -ج 

عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس ، 
وضوح العبارة إلبداء الرأي في عبارات االستبيان من حيث المفردات ، ومدى 

لتحقيق اليدف منيا ، وقد تم تعديل وحذف بعض العبارات وتعديل االستبيان 
 بالشكل النيائي .

عمى عينة من أولياء األمور والمعممات والخبراء في مجالي  االستمارة تم تطبيق -
من أولياء أمور أطفال مرحمة  03فرد ،  03رياض األطفال والتربية الفنية قواميا 

من معممات رياض األطفال ومعممات  03، ال والمرحمة اإلبتدائيةياض األطفر 
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 من موجيي رياض األطفال والتربية الفنية . 03التربية فنية بالمرحمة اإلبتدائية ، 
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 ث ـــالبح اؤالتـــتسق ــوء تحقيــج في ضـــالنتائ رضـــع
 األول وىو:  تساؤلال 
المستحدثة ، التي يمكن تحديد قائمة لمجموعة من ألعاب و خامات التعبير الفني  -

 يمكن تتسبب في أضرار صحية لألطفال .
لقد قامت الباحثة بالتقصي والبحث ضمن مجموعات من ألعاب وخامات التعبير 

 ، وذلك عبر وسائل اإلعالم اإلنترنت الفني المنتشرة التي يستخدميا األطفال
مجموعة ، وتوصمت إلى سبعة ألعاب وخامات تتمثل في  ومالحظة األسواق التجارية

من عجائن التشكيل وكذلك بعض ألعاب الفك والتركيب وألعاب القطع الصغيرة 
نتائج البحث من خالل أظيرت  حيثالمخصصة لممشغوالت اليدوية الفنية ، 

تقارير وسائل اإلعالم الدولية  الدراسات العممية واألبحاث التخصصية وكذلك عبر
ة المنتجات مجموعة كبيرة من تقارير المنظمات والييئات المسؤولة عن سالمو 

األضرار الصحية والمخاطر المضاعفة عمى صحة األطفال وتنحصر تمك األلعاب 
المحددة المكونة من سبعة من ألعاب وخامات التعبير الفني المستحدثة في المجموعة 

 (0بجدول )
 الثاني وىو:  تساؤلال
يمكن تحديد أىم المواد المستخدمة لصناعة تمك األلعاب والخامات الفنية  -

 مضاعفة  .المستحدثة والتي يمكن أن تتسبب في أضرار صحية 
التوصل إلى مجموعة المواد التي تدخل ضمن صناعة األلعاب  لقد أظيرت النتائج

ديدة والخامات التي حددىا البحث ، وتضمنت مجموعة من المواد الكيميائية ش
الخطورة والتي تستخدم أساسًا كمكونات ضمن صناعات المبيدات الحشرية 
والمنظفات وغيرىا من المواد الكيميائية والخامات شديدة الخطور عمى اإلنسان عامًة 

 (0المواد بالجدول رقم ) وعمى األطفال بشكل أكثر خطورة ، وقد تم تحديد تمك
 الثاث وىو:  تساؤلال   
األضرار الصحية والمخاطر عمى صحة األطفال نتيجة يمكن تحديد بعض  -

 استخدام بعض ألعاب وخامات التعبير الفني المستحدثة .
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ضرر صحي تتنوع بين األمراض المزمنة  41لقد توصمت نتائج البحث إلى حوالي 
واألعراض المؤقتة وتتراوح نسبة خطورتيا بين البسيط الذي يتم عالجة دوائيًا أو 

 (0، وتم تحديد ذلك بجدول رقم )الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة شديد الخطورة
 نتائج استمارة استطالع الرأي  -

والتي  (4بناء عمى ما جاء من نتائج باستمارة استطالع الرأي بجدول رقم )
بيدف التعرف عمى واقع انتشار مجموعة األلعاب والخامات  تالاؤ تس ةعشر  تناولت

الصحية المضاعفة عمى الفنية المستحدثة التي حددىا البحث ومدى الوعي بأضرارىا 
من أولياء أمور أطفال  03فرد ،  03استطالع رأي عينة قواميا من خالل األطفال 

ممات رياض األطفال من مع 03 بواقع  مرحمة رياض األطفال والمرحمة اإلبتدائية ،
من موجيي رياض األطفال والتربية  03ومعممات التربية فنية بالمرحمة اإلبتدائية ، 

 الفنية .
ىل تعتقد أن  ) الموافقة بنعم عمى التساؤل في البند األولنسبة وقد جاءت 

لإلجابة  05.2في مقابل  43.52 بمعدل ب والخامات ( األطفال يفضمون ىذه األلعا
امات لدى طفمك تمك األلعاب والخأي من ) ىل تتوافر  وبالنسبة لمبند الثاني، بال 

ع لإلجابة بال م 23.1في مقابل  05.1فقد جاءت الموافقة بنعم بنسبة بالمنزل ( 
عجينة الساليم عمى نسبة  من األلعاب المحددة حيث حازتتفاوت النسب لكل 

كما حازت لعبة الرمل الحركي عمى نفس النسبة باإلضافة لمعبة الحمقات  40.00
عمى نسب الموافقة فيما يتعمق ببند أوىي  22.22المطاطية والتي حازت عمى نسبة 

توافر تمك األلعاب بالمنزل ، وقد حاز البند الثالث ) ىل يداوم طفمك عمى استخدام 
بواقع نفس النسب السابقة لمموافقة  05.1أللعاب والخامات ( عمى نسبة أي من ىذه ا

، وقد لرمال الحركية والحمقات المطاطيةعمى البند الثاني فيما يتعمق بمعبة الساليم وا
ة أو الخامة إذا جاءت الموافقات بنعم لمبند الرابع ) ىل تقبل عمى شراء نفس المعب

بال ، أما عن البند الخامس ) ىل تالحظ ( مناصفة مع الرفض توافرت بثمن أقل
 21.23( فقد جاءت الموافقة بنعم بنسبة ر تمك األلعاب والخامات باألسواقإنتشا

لمرفض بال ، حيث حصمت لعبة الساليم ولعبة الرمال الحركية عمى  12.00مقابل 
ىل تعرف أي )بإجماع اآلراء عمى إنتشارىما ، وبالنسبة لمبند السادس  033نسبة 
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فقد جاءت الموافقة بنعم بنسبة  (المواد المستخدمة في صناعة تمك األلعاب من
، فيما يوضح النسبة المتدنية لمعرفة المكونات بال  لمرفض 30.41مقابل  44.31

 و الثامن لمبند السابع ، وبالنسبة الضارة المستخدمة في تمك األلعابالصناعية 
األلعاب ، ىل تدرك معنى الرموز ا  عميمات المدونة عمى عبوات) ىل تقرأ عادة الت

إلرشادية المدونة عمى عبوات األلعاب والخامات ( فجاءت الموافقة بنعم بنسبة 
  2.22بصفة عامة لكافة األلعاب والخامات ، مع نسبة  52.22مقابل  0.00

لمرفض بال ويمثل ذلك نسبة متدنية جدًا لمدى  50.00و لمموافقة بنعم لمبند الثامن
، دونة عمى عبوات األلعاب والخاماتمى التعميمات أو فيم اإلرشادات الماإلطالع ع

كذلك بالنسبة لمبند التاسع والعاشر ) ىل سمعت مسبقًا عن أضرار أي من ىذه 
( تحذير بشأن تمك األلعاب والخاماتاأللعاب والخامات ، ىل سمعت مسبقًا عن أي 
 40لنسبة الموافقة بنعم مقابل  02.2فقد جاءت النتيجة تكرارية لكال البندين وىي 

لنسبة الرفض بال فيما يمثل نسبة متندنية أخرى لمدى معرفة القائمين عمى  00.
باىمية اإلطالع والتعرف عمى كل رعاية األطفال سواء أولياء األمور أو المعممين 

 طفال من ألعاب وخامات ا يقدم لألالمعمومات الالزمة فيم
والتي تمثل مدى تفضيل  1 -0وقد جاءت النسبة اإلجمالية لمبنود من 

األطفال ومداومتيم عمى تمك األلعاب وكذلك تقبل أولياء األمور والمختصين ليا 
% من 13لمرفض بال بمعدل متقارب يصل إلى  24.44، مقابل  10.04بمعدل 

 األطفال . مستوى إنتشار تمك األلعاب عمومًا بين
والتي تمثل مدى وعي  03-2كما جاءت النسبة اإلجمالية لمبنود من 

القائمين عمى رعاية األطفال بأىمية اإلطالع عمى اإلرشادات والتعميمات أو التعرف 
% والتي  2.21عمى المعمومات الكافية عن أي لعبة أو خامة تقدم لألطفال بنسبة 

 ر بعض األلعاب والخامات تمثل نسبة ضئيمة جدًا من الوعي بمخاط
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 ج ـــــائــــالنت
تم حصر سبعة من ألعاب وخامات التعبير الفني المستحدثة يمكن أن تسبب  -

 العديد من األضرار الصحية المضاعفة عمى األطفال .
تم التوصل إلى ان المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة تمك األلعاب التصمح  -

 بوجو خاص .ستخدام اآلدمي عمومًا ، واألطفال لال
مراض المزمنة واألعراض ضرر صحي تتنوع بين األ 41حوالي  م التوصل إلىت -

تتراوح نسبة خطورتيا بين البسيط الذي يتم عالجة دوائيًا أو شديد ، المؤقتة 
 الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة الخطورة

توصمت النتائج إلى إنخفاض وعي القائمين عمى رعاية األطفال عمومًا بمخاطر  -
 تمك األلعاب والخامات المستحدثة عمى صحة الطفل .

 ات ــــــالتوصي
صغيرة ألطفال أقل من أربعة تقدم ألعاب العجائن والقطع الأن الالحرص عمى  -

 .سنوات
إشراف البالغين  الحرص عمى ان تكون ألعاب العجائن والقطع الصغيرة تحت -

 .أثناء المعب بيا
مات الفنون المقدمة عبوات ألعاب وخاالحرص عمى قراءة التعميمات المدونة عمى  -

 .لألطفال بدقة
 ومنشأىا . الحرص عمى التأكد من مصدر األلعاب والخامات -
 الحرص عمى التأكد من العالمة التجارية لمشركات المصنعة . -
 الحرص عمى التأكد من العمر المسموح لألطفال الستخدام أي مواد تقدم ليم . -
أي لعبة أو خامة تقدم سالمة  لمتعرف عمىعمى اإلنترنت  الحرص عمى اإلطالع -

 . لألطفال
لعاب والخامات المقدمة األ مدى مالئمة او خطورةالحرص عمى التعرف عمى  -

 لألطفال 
 الرموز المدونة عمى عبوات األلعاب والخامات . التعرف عمى مدلوالت  -
 التعرف عمى إجراءات األمن والسالمة المتعمقة باأللعاب والخامات . -
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لعاب تحتوي عمى قطع مغناطيسية لألطفال أي أ عمى عدم تقديمالحرص  -
 الصغار .

 التأكد من تاريخ الصالحية لمعجائن والمواد السائمة مثل األلوان . -
تجنب استخدام األلعاب والخامات ذات القطع الصغيرة واألعداد الكبير التي  -

 اليسيل عدىا .
أو خامة إال بعد التأكد  حرص المؤسسات التعميمية عمى عدم استخدام اي لعبة -

 التام من مالئمتيا لألطفال .
بحماية الطفل والمحافظة عمى دعم البحوث العممية المتخصصة المرتبطة  -

 .صحتة
تكثيف برامج التوعية األسرية والجماىيرية في كل ما يتعمق بالمحافظة عمى  -

 صحة الطفل .
الوعي فيما يتعمق نشر عمى المساىمة في حث المؤسسات الحكومية واألىمية  -

 بالمحافظة عمى صحة الطفل .
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 ة ــــالعربي عــــــالمراج
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