
إرشادات األطفال الصغار والحيوانات األليفة
إذا قررت أن تقتني حيوانًا أليًفا، أو لديك أصًل حيوان، فاعلم أن حب الحيوانات واالعتناء بها من األمور التي تسعد 

األطفال يف حياتهم. ولكن إذا فكرت يف اقتنائها فعليك أن تضع يف اعتبارك السلمة وكذلك ما سيعود عليكم من منافع. 
وتذكر أن اقتناء الحيوان قد يكون التزاًما طويل املدى.

كيف أحافظ عىل سالمة أطفايل وصحتهم يف وجود الحيوانات األليفة؟
اخرت الحيوان بعناية. إذا مل تكن تقتني حيوانًا أليًفا فعليك أن تختار بعناية من السالالت واألنواع املعروف عنها أنها مناسبة 

لألطفال. افحص الحيوان لدى الطبيب البيطري للتأكد من خلوه من األمراض قبل أن تأيت به إىل املنزل. وتأكد أيًضا من أي حساسية 
لدى أرستك. هناك بعض األدلة تشري إىل أن التعرض املبكر للحيوانات رمبا يقلل من خطر إصابة الطفل بالحساسية. استرش طبيب 

الطفل بشأن مشاكل الحساسية من الحيوانات.

راقب الطفل دامئًا مع الحيوان. نبه طفلك بعدم االقرتاب من أي حيوان إال إذا سمحت له بذلك. ال ترتك الطفل الصغري مبفرده 
مطلًقا مع الحيوان. فحتى الحيوانات اللطيفة قد تؤذي األطفال الرضع. واألطفال الصغار عادة ما يقومون برضب الحيوانات أو 

وكزها أو مسكها، وهذا قد يستثري الحيوان فيهاجم الطفل أو قد يؤذي ذلك الحيوانات الصغرية. علم الطفل أن يلعب بلطف مع 
الحيوانات. تأكد من ابتعاد الطفل عن الحيوان عند تناول الطعام وعندما يعتني بأطفاله وعند النوم.

شجع الطفل عىل النظافة. ال تجعل طفلك يقرتب من سلة القاممة أو صحن طعام الحيوان إال إذا كان يساعد يف تنظيفه أوضع 
الطعام به. اجعل طفلك يغسل يديه بعد اللعب مع الحيوان. تعامل عىل الفور مع أي عضة أو خدش يسببه الحيوان. افحص 

طفلك عند طبيب األطفال للتأكد مام إذا اخرتقت العضة أو الخدش جلد الطفل أم مل تخرتقه.

كيف يستفيد طفيل من اقتناء الحيوانات؟
تقدير الذات واملهارات االجتامعية. املشاعر الطيبة تجاه الحيوانات وخربات التعامل معها تساعد الطفل عىل الشعور باالرتياح 

والرضا عن النفس. فاألطفال يستمتعون بالتحدث مع الحيوانات. كام أن مشاعر الحب تجاه الحيوان تعلم الطفل أن يحب اآلخرين 
ويثق بهم.

النشاط البدين. جميع الحيوانات تحتاج إىل التمرين والرياضة. فاللعب مع الحيوانات بشكل آمن وصحيح من الطرق املسلية التي 
تساعد يف أن تصبح مامرسة النشاط البدين عادة من عادات طفلك يف الحياة.

حس املسؤولية واالحرتام. إن تعلم االعتناء بالحيوانات يكسب الطفل مهارة التعبري عن االهتامم والتعاطف واملسؤولية تجاه 
الكائنات الحية األخرى والناس. وميكن أن يستغل الوالدان العناية بالحيوان ألخذها منوذًجا يتعلم منه الطفل احرتام جميع 
الكائنات الحية والناس. كام أن لديهم الفرصة عىل مدار حياة الحيوان أن يعلموا الطفل دروًسا عن امليالد واألمراض واملوت.

مشاركة الوالدين. من فوائد اقتناء الحيوانات أن يقيض الوالدان أوقاتًا مع أطفالهم يف اللعب مع الحيوانات واالعتناء بها.

كيف يستطيع طفيل املساعدة يف االعتناء بالحيوان؟
يستطيع الطفل الصغري أن يقدم مساعدات بسيطة ولكن ال ميكنه أن يصبح مسؤواًل عن االعتناء الكامل بالحيوان. فمثاًل ميكنه أن 

يقدم للحيوان الطعام برشط أن تضبط أنت أواًل كمية الطعام. ميكنه أيًضا أن يذهب معك لتمشية الكلب ولكن يجب أال يأخذ 
الكلب مبفرده. فعموًما كلف طفلك مبهام بسيطة وآمنة ولكن كن معه أثناء قيامه بهذه املهام.

rev. 3/13 للحصول عىل املزيد من االرشادات والنصائح املتعلقة بالنمو لدى األطفال, الرجاء الرجوع إىل املورد التايل: 

Children’s Research Center 
University of Illinois at Urbana-Champaign
51 Gerty Dr.Champaign, IL 61820-7469

Telephone: 217-333-1386
Toll-free: 877-275-3227
E-mail: iel@illinois.edu

https://illinoisearlylearning.org

English Title: Pets and Young Children

https://illinoisearlylearning.org/ar/resources/tipsheets/


