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كلمة مديرة املركز

القراء األعزاء، 

يصــدر هــذا املرشــد يف ظــروف صعبــة يعيشــها شــعبنا الفلســطيني بأكملــه. إذ يعانــي مــن العدوان اإلســرائيلي 
املســتمر الــذي تتعــرض لــه جوانــب حياتــه املختلفــة، االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والسياســية والنفســية 

ويفــرض عليــه حصــاراً يحــد مــن حركتــه وتنقلــه، ويســقط منــه الشــهداء واجلرحــى يوميــا. 

ويأتــي التركيــز علــى أهميــة الصحــة النفســية لإلنســان الفلســطيني، التــي هــي مجــال اهتمــام مركزنــا الرئيس 
وموضــوع هــذا املرشــد، مــن منطلــق أن اإلنســان القــوي بعزميتــه، وصالبتــه وقــوة إرادتــه، هــو اإلنســان الــذي 
يســتطيع التصــدي حملــاوالت التخويــف واإلخضــاع والتهويــد التــي ميارســها االحتــالل اإلســرائيلي، كمــا انــه 

أيضــا اإلنســان الــذي يرفــض الهزميــة واخلنــوع.

يســتند هــذا املرشــد يف نهجــه إلــى مبــادئ الصحــة النفســية اإليجابيــة، وهــو نهــج حتــاول مؤسســات املجتمــع 
الواعيــة ترســيخه، إذ يهــدف إلــى االهتمــام بتمكــن اإلنســان، وتزويــده باملهــارة والكفــاءة اللتــن تقويانــه 

وتشــدان مــن عزميتــه، بحيــث ال يكــون هشــاً يف مواجهــة املواقــف املشــحونة بالضغــط والتوتــر.

واملدرســة يف تقديرنــا يف املركــز الفلســطيني لإلرشــاد، هــي مؤسســة املجتمــع األكثــر قــدرة علــى بنــاء وتأهيــل 
اإلنســان الفلســطيني املتماســك الواعــي والفعــال.

ولكــي تقــوم املدرســة مبهمتهــا العظيمــة هــذه، ال بــد مــن دعمهــا ورفدهــا بــكل اإلمكانيــات املهنيــة املتوفــرة يف 
مؤسســات املجتمــع األخــرى، وكان ذلــك هدفنــا عندمــا قررنــا إصــدار هــذا املرشــد، ليكــون مــادة مســاندة يف 

متنــاول املعلــم واملؤسســات التعليميــة عمومــا.

بتواضع واعتزاز، نضع هذا املرشد بن أيدي املربن األفاضل، آملن أن يكون ذا فائدة.

مديرة املركز
رنا النشاشيبي



مقـدمــــة

انطالقــا مــن إمياننــا الراســخ بــدور املدرســة، باعتبارهــا مؤسســة تربويــة تســعى جاهــدة إلــى خلــق جيــل قــادر علــى البنــاء وااللتــزام 
مبســؤولياته، واســتنادا إلــى قناعتنــا بــأن مهمــة املعلــم يف القيــام بهــذا الــدور متميــّزة، نــرى أنــه يتحتــم علــى املؤسســات املعنيــة يف ظــل 
األوضــاع احلاليــة الصعبــة التــي ميــر بهــا شــعبنا، تدعيــم املــدارس وكوادرهــا العاملــة وطالبهــا، مــن خــالل مســاعدتهم علــى مواجهــة 

الصعوبــات االســتثنائية ومتكينهــم مــن االســتمرار يف العطــاء. 
ــا بســبب  ــا، وتفاقمــت تأثيراته ــد اشــتدت حدته ــة ق ــة احلالي ــي تواجــه مدارســنا يف احملن ــات الت ــاء والتحدي مــن الواضــح أن األعب
تصاعــد شراســة االحتــالل. وينــال هــذا الوضــع الظالــم مــن أطفالنــا وطالبنــا بشــكل خــاص، ومنهــم مــن أصبــح يعانــي أشــكاالً مــن 

الظواهــر النفســية التــي تســتوجب تعامــل البالغــن معهــا. 
يلعــب املعلــم دوراً رئيســا باعتبــاره منوذجــا يحتــذي بــه الطالــب، فانطالقــاً مــن حرصنــا علــى احلفــاظ علــى أجيالنــا الفتيــة، ورغبتنــا 
يف متكــن املعلــم مــن القيــام بــدوره علــى الشــكل األمثــل، قمنــا يف املركــز الفلســطيني لإلرشــاد بإعــداد هــذا الدليــل املوجــه ملعلمينــا 

يف املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة، لتزويدهــم ببعــض املعلومــات حــول التعامــل مــع الطالــب يف ظــروف األزمــات واملواجهــات. 
يقــدم هــذا الدليــل للمعلمــن اإلرشــادات العمليــة التــي تســاعد الطــالب يف هاتــن املرحلتــن علــى التكيــف الســليم، والتغلــب علــى 
الصعوبــات الناجمــة عــن الصدمــات النفســية، ويقتضــي أن ننــوه بــأن الدليــل ال يغنــي عــن مراجعــة املختصــن يف احلــاالت الصعبــة.

يهدف هذا الدليل إلى: 
التعرف على خصائص عملية النمو السليم لدى األطفال واملراهقن. . 1
التعــرف علــى كيفيــة اختبــار األطفــال لألزمة،مــن خــالل مشــاهداتهم وخبراتهــم الصعبــة والتغيــرات النفســية والســلوكية التــي . 2

تطــرأ عليهــم.
تزويــد املعلــم بإرشــادات عامــة، بســيطة وعمليــة، تتيــح لــه مســاعدة الطــالب يف املدرســة والتركيــز علــى دور النشــاطات . ٣

اإلبداعيــة يف التعامــل مــع اآلثــار النفســية لألزمــات.
زيادة الوعي النفسي لدى املعلم والطالب ألبعاد التعرض للصدمات.. ٤
تزويد املعلم بإرشادات عامة حول كيفية االعتناء بالنفس، بغرض متكينه من االستمرار بدوره املتميز.. 5

ميكــن أن يســتخدم هــذا الدليــل كل مــن املعلــم واملرشــد التربــوي واالجتماعــي والعامــل الصحــي، ممــن يعملــون يف املــدارس يف 
املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة، وذلــك باالســتعانة مبجموعــة الفعاليــات واألنشــطة التــي يتضمنهــا الدليــل.

نأمل أن يعود هذا اإلجناز بالفائدة املرجوة على طالبنا ومعلمينا.

املركز الفلسطيني لإلرشاد
القدس



الفصل األول

النمو السليم عند األطفال واملراهقني

تتميــز عمليــة النمــو الطبيعــي والســليم عنــد الفــرد، مبرورهــا يف مراحــل متعاقبــة تقــوم الواحــدة منهــا علــى األخــرى. وتعتبــر مراحــل 
النمــو األولــى يف غايــة األهميــة، حيــث أنهــا تشــكل اللبنــات األساســية التــي ترتكــز عليهــا مقومــات بنــاء الشــخصية.

أهم مرتكزات النمو السليم
· تلبية االحتياجات املادية للفرد مثل الطعام وامللبس وامللجأ واحلماية من أجل البقاء.	
· توفر جو أسري خاص يساعد الفرد على اكتساب الشعور بالثقة واألمان، من خالل تقبله ومنحه الثناء والتقدير.	
· اكتساب شعور باالنتماء للمجتمع احمليط.	
· تّبني القواعد االجتماعية املناسبة التي تضبط تفاعالت األفراد بشكل منظم. 	
· توفر فرص مختلفة تتيح للفرد اكتساب خبرات متنوعة، ومن ذلك مثال أن األطفال الصغار بحاجة إلى االتصال مع اآلخرين 	

يف األسرة، ومع األصدقاء ومع الزمالء يف املدرسة، حتى يتعلموا النطق والكالم .
· اكتساب الفرد حس املسؤولية، من خالل املهام التي تسند إليه يف األسرة، ويف املدرسة واملجتمع الكبير فيما بعد، ومينح 	

هذا اإلحساس الفرَد شعوراً باألهمية ويعزز لديه الثقة بالنفس.
 ومــع أن التعــرف علــى احتياجــات األفــراد وتلبيتهــا أمــر ضــروري يف جميــع األوقــات وللجميــع دون اســتثناء، إال أن صغــار الســن 
يعتبــرون أكثــر الفئــات تأثــراً بالضــرر الناجــم عــن تهديــد مرتكــزات النمــو الســليم، أو حصــول نقــص مــا يف تلبيــة هــذه االحتياجــات. 
ويشــكل تعــرض األفــراد، خاصــة األطفــال واملراهقــن منهــم، ألزمــات وأوقــات صعبــة مــدة طويلــة، تتمثــل يف غيــاب األمــن وعــدم 
ــم  ــم األساســية، ممــا يجعله ــة احتياجاته ــى تلبي ــة عل ــراد االعتيادي ــدرة األف ــاً ملق ــداً حقيقي ــاة، تهدي ــى احلي االســتقرار واخلطــر عل

عرضــة الضطرابــات نفســية وجســمية الحقــة.

طالب املرحلة االبتدائية
 يصبح الطفل أكثر استقاللية يف هذه املرحلة، ويأخذ اعتماده الكبير على األسرة الذي مييز مرحلة الطفولة املبكرة، بالتضاؤل.

 كما يزداد حب االستطالع لدى الطفل ورغبته بالتعلم وإجناز شيء له قيمة ذاتية، وتنمو مقدرته على تعلم املهارات الالزمة 
للمشاركة يف احلياة العامة، ويصبح يف مقدوره حتمل مسؤوليات أكبر واملشاركة يف مناقشة القرارات املتعلقة به. 



 كمــا تنمــو قــدرة الطفــل علــى إدراك القواعــد واملعاييــر االجتماعيــة املتعلقــة بالصــواب واخلطــأ، خاصــة أن اآلخريــن يحتلــون جــزءاً 
مهمــاً يف حيــاة الطفــل يف هــذه املرحلــة. ويولــد اجتيــاز هــذه املرحلــة بنجــاح شــعورا لــدى الطفــل باملثابــرة، وأمــا إخفاقــه يف ذلــك، 

فيولــد لديــه شــعوراً بالنقــص.

طالب املدرسة اإلعدادية فترة املراهقة
 تطــرأ علــى املراهــق تغييــرات جســمية هامــة مصاحبــة للنضــج اجلنســي، ومــن أهــم مــا مييــز هــذه املرحلــة أن املراهــق يدخــل يف 

مرحلــة البحــث عــن هويتــه، واكتشــاف نفســه واستكشــاف عقائــد وتوجهــات حياتيــة مختلفــة.
 يتمحــور املراهــق بشــكل كبيــر علــى نفســه يف هــذه املرحلــة، ويشــعر بأنــه محــط اهتمــام اآلخريــن. ويحــب أن يعامــل بجديــة 

وباحتــرام، وأن يســاهم بصــورة أكبــر يف اتخــاذ القــرارات التــي تتعلــق بحياتــه وتؤثــر فيهــا.
ومــع دخولــه هــذه املرحلــة، تتقــاذف املراهــق عاطفتــان رئيســتان: إحداهمــا تدفعــه باجتــاه حتقيــق املزيــد مــن االســتقالل عــن األســرة 
ــه يف االنفصــال، يف ظــل إدراكــه الفائــدة  ــه اخلــوف مــن االســتقالل املنشــود وحتــّد مــن رغبت ــر في ــة، وأخــرى تثي ــود املجتمعي والقي
مــن اســتمرار اتكالــه علــى اآلخريــن. ويخلــق هــذا الصــراع بــن االســتقاللية واالعتمــاد علــى اآلخريــن حالــة مــن االلتبــاس العاطفــي 
ــن  ــاة املراهــق كالوالدي ــن، خاصــة الراشــدين يف حي ــى اآلخري ــان وبالتمــرد عل ــروز تصرفــات تتســم بالعصي ــى ب ــؤدي إل ــي، ت والذهن

واملدرســن. كمــا أنــه مبخالفتــه اآلخريــن يحــاول التأكيــد لنفســه وللمحيطــن بــه بأنــه صاحــب قــرار مســتقل.
 يقــوم املراهــق بالتســاؤل عــن كثيــر مــن األمــور، ويرغــب يف أن يســتمع اآلخــرون إليــه وأن يأخــذوا بآرائــه، حيــث يطــور املراهــق خــالل 
هــذه الفتــرة مقــدرات ذهنيــة وحتليليــة جديــدة، ممــا يزيــد مــن قدرتــه علــى التفكيــر املجــرد واملنطقــي وحتمــل املزيــد مــن املســؤوليات.

ومبقدار ما يحقق املراهق من جناح أو فشل يف حل أزمة الهوية، فانه يتجه إلى أحد املسارين التاليني:
·  إجناز مهمة هذه املرحلة بنجاح، مما يؤدي بدوره إلى اتضاح هويته وإلى أن يعرف نفسه ودوره يف املجتمع بوضوح أكبر.	
· عدم جناحه يف حتقيق هويته، ويف هذه احلالة يصاب املراهق باضطراب يف الهوية الشخصية، وتنتابه احليرة والتشوش 	

بخصوص ما سيكون عليه املستقبل.

يعتمــد النمــو الســليم للمراهــق يف هــذه املرحلــة علــى الــدور الــذي يلعبــه اآلخــرون يف حياتــه، خاصــة الوالديــن واملدرســن، إذ أن 
هــؤالء يقومــون بتســهيل محاولــة املراهــق حتقيــق هويتــه، أو بعرقلتهــا. فاجلــو الــذي مينــح املراهــق األمــان واحلنــان والتجــارب 
اجلديــدة واملســؤوليات والثنــاء والتقديــر، باإلضافــة إلــى احلــزم واحتــرام األنظمــة والقوانــن يســهم إســهاماً ملموســاً يف تطــور 
املراهــق ومنــوه الســليم. أمــا إذا اتســمت عالقــة املراهــق مــع اآلخريــن مــن ناحيــة أخــرى بالفقــر واحلرمــان العاطفــي وعــدم التواصــل، 

فانــه يفتقــد الشــعور باألمــان الــذي يحتاجــه لتحقيــق هويتــه. 



الفصل الثاني

كيف تؤثر األزمات والظروف الصعبة على الصغار

ما هي األزمة؟
 كل فــرد منــا معــرض للوقــوع يف أزمــة يف أي وقــت ومعانــاة آثارهــا الالحقــة املتعــددة اجلوانــب، خاصــة إذا لــم يتلــق الرعايــة الالزمــة 
يف الوقــت املناســب. ويتخــذ وضــع األزمــة الصعــب أشــكاالً مختلفــة، فقــد يحــدث بشــكل تدريجــي مثــل دخــول الفــرد مرحلــة تطــور 
جديــدة كاملراهقــة، وقــد يحــدث بشــكل مفاجــئ بســبب فقــدان قريــب أو عزيــز أو نتيجــة مــرض خطيــر،أو تأثيــر حــرب، وكــوارث 

طبيعيــة.

حتدث األزمة عندما يتعرض الفرد لوضع استثنائي من أهم مميزاته:
·  أنه يعتبر خارج حدود اخلبرة اإلنسانية االعتيادية، ويسبب ضيقاً شديداً لكل من يتعرض له، ومن ذلك مثال التعرض 	

للقصف، والتعذيب، والتهجير، واالعتقال، والعنف وغير ذلك.
· إدراك الفرد بأنه وضع بالغ الصعوبة، يفوق القدرة على االحتمال، ويشكل نوعاً من اخلطر على سالمته، وأهدافه احلياتية، 	

وعلى تلبية حاجاته األساسية.
· أنه يفوق يف حدته مصادر وآليات الفرد االعتيادية على التكيف.	
·  أنه يتسبب يف انهيار القدرة على مواجهة الوضع الطارئ، ويؤدي إلى فقدان حالة التوازن النفسي.	

قــد يــؤدي التعــرض لألزمــة أو ال يــؤدي، ويعتمــد ذلــك علــى عــدة عوامــل، إلــى التســبب يف حصــول وضــع نفســي معــن يعــرف 
ــز قــدرات  ــى تعزي ــة حدوثهــا إل ــؤدي األزمــة يف بداي بالصدمــة النفســية، يتميــز بظهــور أعــراض نفســية وجســمية متعــددة. وقــد ت
التكيــف لــدى الفــرد، أمــا يف حالــة عــدم زوال الضغــط الواقــع عليــه، فإنــه يصبــح معرضــاَ آلثــار الصدمــة النفســية. ولعــل هــذا ممــا 
يجعــل مــن التدخــل يف وقــت األزمــة أمــراً حيويــا،ً حيــث أنــه يســاعد يف توفيــر وقايــة أوليــة، والتخفيــف مــن حــدة اآلثــار النفســية إذا 

مــا مت حدوثهــا الحقــاً.
مــن ناحيــة أخــرى، قــد حتمــل األزمــة يف طياتهــا بعــداً إيجابيــا،ً حيــث أن جنــاح الفــرد يف التعامــل معهــا، هــو مبثابــة فرصــة للنمــو 

ولتعزيــز ذخيــرة قــدرات التكيــف لديــه، ومتكينــه مــن التعامــل بنجــاح مــع األزمــات املســتقبلية.

األزمة حتمل يف طياتها فرصة للنمو والتطور

الصغار يف الظروف الصعبة
 يعتبــر األطفــال أشــد الفئــات العمريــة تأثــراً باألوضــاع الناجمــة عــن الظــروف الصعبــة، بســبب قلــة خبرتهــم املعرفيــة واحلياتيــة، 
ومحدوديــة آليــات التكيــف املتوفــرة لديهــم. وتشــمل آثــار الظــروف الصعبــة عــدة جوانــب مهمــة يف حيــاة األطفــال، تتمثــل غالبيتهــا 
يف التهديــد املوجــه نحــو تلبيــة احتياجاتهــم املاديــة والنفســية األساســية، باإلضافــة إلــى تقطــع حياتهــم العاديــة، وغيــاب التجــارب 



اجلديــدة الضروريــة الســتمرار عمليــة النمــو الســليم لديهــم. ولــذا فــان للبيئــة احمليطــة املتوفــرة للطفــل أهميــة خاصــة يف مســاعدته 
علــى اســتعادة قدرتــه علــى التكيــف، خصوصــاً بســبب اعتمــاد الطفــل املباشــر علــى أفــراد العائلــة والراشــدين مــن حولــه يف توفيــر 

الدعــم واإلرشــاد.
 وعلــى الرغــم مــن أن األطفــال مــن مختلــف الفئــات العمريــة يتأثــرون باألوضــاع الصعبــة، إال أن هنالــك تفاوتــاً بــن األطفــال يف درجــة 

وكيفيــة تأثرهــم، وميكــن أن يعــزى هــذا التفــاوت إلــى مجموعــة مــن العوامــل الذاتيــة واملوضوعيــة نلخصهــا فيما يلي:ـ
يلعــب إدراك الطفــل للحــدث الصعــب، دوراً رئيســاً يف حتديــد املعنــى اخلــاص والذاتــي للحــدث بالنســبة للطفــل. وهــذا يعنــي . 1

أن األطفــال الذيــن يشــاهدون حدثــا معينــا، يتأثــرون بــه بطــرق مختلفــة تعتمــد علــى املميــزات الشــخصية اخلاصــة لــكل طفــل، 
التــي حتــدد املعنــى اخلــاص الــذي يعطيــه الطفــل للحــدث.

حــّدة الضغــوط النفســية الناجمــة عــن الظــروف الصعبــة، اســتنادا إلــى حجــم ونــوع التغيــرات التــي تطــرأ علــى حيــاة الطفــل . 2
وقدرتــه علــى الســيطرة عليهــا.

وجود عوامل أو ضغوط أخرى مرافقة للحدث أيضاً، لها تأثيرها املباشر على الطفل ومنها:. ٣
· كون األزمة متوقعة أو مفاجئة.	
· تكرار احلدث الصعب.	
· كون احلدث فرديا أو جماعيا.	
· وجود عامل الفقدان أو اخلسارة.	
· األذى اجلسدي.	
· عامل العنف سواء من خالل املشاهدة أو اخلبرة الشخصية.	
· درجة تهديد احلدث حلياة الطفل.	

تلعب اخلصائص الشخصية للطفل الذي يتعرض لألزمة، دوراً هاماً يف درجة تأثره بها وتشمل: . ٤
· طبيعة املرحلة العمرية للطفل.	
· تكيف الطفل السابق مع أزمات يف البيت واملدرسة والعالقات مع الرفاق.	
· أسلوب تعامل الطفل مع الوضع الصعب ، ويشمل ذلك حدة القلق وقدرة الطفل على التحدث عن احلدث.	
· وجود خبرة سابقة للطفل مهما كانت، فيما يتعلق بأوضاع صعبة مثل الفقدان، والتعرض للعنف وغيرهما.	
· درجة نشاط الطفل احلالية وقيامه بالوظائف اليومية.	
· املعنى اخلاص الذي يعطيه الطفل للحدث الصعب.	

5. جلهــاز الدعــم املتوفــر للطفــل أهميــة خاصــة، إذ قــد يلعــب دوراً مســاعداً أو معوقــاً للطفــل يف عمليــة تكيفــه. ومــن ذلــك علــى 
ــاز الدعــم األســرة  ــة. ويشــمل جه ــة واســتجابات األهــل أنفســهم لألزم ــاء األزم ــل أثن ــع الطف ــل األهــل م ــال، طــرق تعام ســبيل املث

ــة. ــزة الدعــم املجتمعي ــاق، وأجه ــدة واملدرســة، والرف املباشــرة واملمت

كيف يختبر األطفال الوضع الصعب؟
يختبــر األطفــال والراشــدون علــى حــد ســواء، احلــدث الصــادم علــى شــكل ردود أفعــال تؤثــر علــى عــدة نــواح مــن حياتهــم. ففــي 
املرحلــة األولّيــة للحــدث ينتــاب األفــراد شــعور بعــدم التصديــق، ويترقبــون حــدوث مــا هــو أشــد ســوءاً، وتغلــب عليهــم مشــاعر اخلــوف 

والقلــق، والغضــب واحلــزن وغيرهــا، بشــكل مكثــف وقــد يختبــرون نوعــاً مــن اجلمــود يف مشــاعرهم.
ويف األيــام القليلــة التاليــة، يعمــدون إلــى جتنــب مــا يذكرهــم بالصدمــة مباشــرة، بينمــا يقومــون مبراجعــة احلــدث بشــكل متكــرر. 
ويتأثــر روتــن حياتهــم اليومــي وتغلــب عليــه البلبلــة، كمــا يشــعرون بالتشــتت وعــدم القــدرة علــى مزاولــة نشــاطاتهم اليوميــة كالســابق. 
وقــد تصحــب هــذا الوضــع مشــاعر الذنــب ولــوم الــذات، كمــا يجــد معظــم األشــخاص صعوبــات يف التركيــز ويف اخللــود إلــى النــوم، 

بينمــا يلجــأ البعــض إلــى النــوم املتواصــل للهــرب مــن مواجهــة الواقــع املؤلــم ومشــاعر العجــز واليــأس. 



يف حالــة عــدم تلقــي األفــراد للمســاعدة خــالل الصدمــة أو بعدهــا مباشــرة ، فانهــم يكونــون عرضــة علــى املــدى الطويــل لتطويــر 
ــى شــهر،  ــد عل ــدة تزي ــة مظاهــر رئيســة مل ــروز واســتمرار ثالث ــل يف ب ــذي يتمث ــر الالحــق للصدمــة النفســية(، وال )اضطــراب التوت

ــل هــذه املظاهــر يف: وتتمث
· إعادة استرجاع احلدث: من خالل الكوابيس واإلحساس بأن احلدث سيعاود الوقوع، أو التصرف وفق ذلك، والشعور 	

بالضيق حيال التعرض ألحداث تشبه أًي مظهر من مظاهر احلدث.
· جتنب ما حدث: يعمد األفراد إلى جتنب األفكار واملشاعر واألنشطة املرتبطة باحلدث أو تلك التي قد تثير استرجاع 	

الصدمة، وتبدو عليهم مظاهر عدم القدرة على تذكر بعض جوانب احلدث، وفقدان االهتمام بالنشاطات احلياتية، وشعور 
بالغربة جتاه اآلخرين، وإحساس بالتشاؤم بالنسبة للمستقبل وتوقع حياة قصيرة.

· االستثارة الفسيولوجية: وتتمثل يف أمناط سلوكية منها: توتر وغضب، وصعوبة يف التركيز، وحاالت انفعالية حادة، وصعوبة 	
يف النوم، وأرق.

يعمــد األفــراد بهــدف حمايــة أنفســهم مــن األذى املســتمر، يف حالــة اســتمرار الوضــع الصعــب، ، إلــى تخديــر مشــاعرهم. وقــد يلجــأ 
البعــض إلــى اســتعمال العنــف ضــد أنفســهم أو اآلخريــن، وذلــك للتعبيــر غــن غضبهــم الناجــم عــن الشــعور بالعجــز واإلذالل.

وباإلضافة إلى ما سبق فان ردود فعل الصغار تتميز مبا يلي:
· استحواذ مشاعر اخلوف والقلق على الطفل، باألخص اخلوف من وقوع احلدث ثانية، وإعادة اختبار احلدث على شكل 	

صور ذهنية وأصوات وروائح ... الخ...
· حدوث الكوابيس املتكررة واملؤرقة التي تتخللها مشاهد احلدث، وقد يؤدي هذا إلى جتنب الطفل النوم وحده، واللجوء إلى 	

النوم مع أحد الوالدين أو األخوة.
· يظهر الطفل تعلقاً قلقاً بالوالدين من خالل اخلوف من االنفصال عنهم، وااللتصاق بهم. 	
· يتضاءل اشتراك الطفل يف النشاطات اخلارجية، حيث يظهر اهتماماً أقل باللعب، إضافة إلى بروز مظاهر الصدمة يف لعبه 	

مثل العنف، مما يعكس ما يواجهه من صعوبة يف احتمال املشاعر القوية ومحاولته املتكررة لضبطها.
· يظهر الطفل سلوكيات عدوانية موجهة ضد اآلخرين.	
· يشعر الطفل بالوحدة واالغتراب عن رفاقه ويتجنب اللعب معهم.	
· صعوبة يف التركيز وانخفاض يف األداء املدرسي.	
· ردود فعل فسيولوجية مثل التبول الالإرادي وازدياد حاالت اإلثارة والتوتر.	
· يظهر الطفل خوفاً واضحاً من البرامج التلفزيونية التي حتتوي مشاهَد عنيفة.	
· إذا كان احلادث الصادم متعلقاً بوفاة أحد أو بعض األفراد املقربن، فقد تنتاب الطفل مشاعر قوية بالذنب بشأن االستمرار 	

يف احلياة، العتقاده بأن عدم قدرته على التدخل يف إنقاذ الضحية، أو قيامه بعمل ما، قد زاد من احتمالية وقوع احلدث 
وإيقاع األذى باآلخرين.

· تتجلى بعض مظاهر القلق يف الشعور به جتاه أمن اآلخرين املهمن يف حياته، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض قلق 	
االنفصال عن هؤالء األشخاص اآلخرين. وقد يلجأ الطفل إلى حماية نفسه من هذه املشاعر، باالبتعاد عن الشخص الذي 

يشعر بالقلق جتاهه، مما قد يؤدي أحياناً إلى حدوث انشقاق داخل العائلة إذا لم يتفهم البالغون معنى سلوكيات الطفل.
ــك  ــى الدعــم املناســب، إال أن هنال ــن جتاربهــم هــذه، خاصــة يف حــال حصولهــم عل ــى مشــاركة اآلخري بعــض األطفــال قــادرون عل
أطفــاال يجــدون صعوبــة يف املشــاركة ويلجــأون إلــى التكتــم، ممــا يــؤدي إلــى دخولهــم يف معانــاة صامتــة وحرمانهــم مــن الدعــم 

املناســب.

ضرورة تشجيع الصغار على التحدث عن جتاربهم، وردود أفعالهم املتعلقة باألحداث
 لتجنيبهم الدخول يف معاناة صامتة.



الفصل الثالث

دور املعلم يف األزمات والظروف الصعبة: إرشادات عامة

 دور املعلــم احليــوي واتصالــه مــع الطــالب بشــكل يومــي، يضعانــه يف مكانــة تؤهلــه لتقــدمي بعــض التدخــالت املســاعدة للطــالب يف 
األوقــات الصعبــة.

 وال شــك بــأن التواصــل هــو مــن أكثــر الوســائل تأثيــراً يف مســاعدة الطــالب للتغلــب علــى خبراتهــم األليمــة، واحليلولــة دون انغماســهم 
يف مشــاعر العزلــة والعجــز والســلبية. هنالــك ثالثــة أهــداف يســعى املعلــم إلــى حتقيقهــا بتدخلــه: 

· مساعدة الطالب على التعبير عن خبراتهم ومشاعرهم املرتبطة باألزمة.	
· مساعدة الطالب على تطوير فهم معريف مالئم بشأن الظرف الصعب.	
· متكن الطالب من تعزيز قدرتهم على التأقلم يف حياتهم اليومية.	

وقد تبن بأنه من املفيد االنتباه إلى األمور التالية، يف بناء التواصل اجليد مع األطفال والطالب داخل الصف:

االتصال اللفظي
· اظهــْر اهتمامــاً خاصــاً يف احلديــث مــع الطــالب للتعــرف علــى خبراتهــم، مســتخدماً التواصــل باألعــن واســتخدام العبــارات 	

املشــجعة واالبتســام واإلميــاء بالــرأس.
· امنحهم فرصة كافية للتحدث وأعطهم أدواراً منتظمة تتيح لغالبية طالب الصف املشاركة.	
· أظهــر تقبلـّـك للطــالب وقــم بتشــجيعهم علــى التعبيــر عــن قصصهــم وانفعاالتهــم، وحياتهــم املاضيــة، والصعوبــات احلاليــة التــي 	

يواجهونهــا. إذ أن هــذا مينحهــم اإلحســاس باالحتــرام والتقديــر والشــعور بأهميــة خبراتهــم.
· جتنــب حــّث الطــالب علــى اإلجابــة عندمــا يكونــون غيــر راغبــن يف ذلــك، بــل اتــرك لهــم حريــة االختيــار يف اإلجابــة بالشــكل 	

الــذي يرتأونــه.
· قم بالتعقيب على مشاركة الطالب بتلخيص ما يتحدثون به بكلماتك، مستخدماً عبارات تشجيعية ومتعاطفة. 	
· قم بتشجيع احلوار املفتوح بعبارات مثل: »ماذا حدث بعد ذلك«؟ و«كيف شعرت عندما حدث ذلك«؟.	
· قــم بتوجيــه أســئلة للطــالب تــدور حــول أســوأ مــا اختبــروه يف األحــداث، وعمــا يفعلونــه حلمايــة ومســاعدة أنفســهم أثنــاء وقــوع 	

احلــدث، ومــا يرغبــون يف عملــه يف الوقــت احلالــي.
· اســتخدم وســائل اتصــال مختلفــة لتســهل عمليــة تعبيــر األطفــال عــن أنفســهم ومنهــا الرســم واملوســيقى والغنــاء والكتابــة 	

والتمثيــل….
· اشكر الطالب على مشاركتهم يف نهاية النشاط..	
· االتصال غير اللفظي 	
· يعتبر هذا النوع من االتصال مهماً جداً وعلى الدرجة نفسها من أهمية التواصل بالكالم.	
· ومن وسائل هذا االتصال ما يلي: 	
· تعبيــرات الوجــه: الوجــه املبتســم يعطــي الطفــل إحساســاً باألمــل والتشــجيع واالهتمــام مبــا يقولــه أو يفعلــه، علــى خــالف الوجــه 	



العبــوس الــذي يعكــس عــدم االهتمــام والرفــض.
· الدعابــات والضحــك: الدعابــات والضحــك واالبتســامات تســاعد الطفــل علــى االســترخاء والوثــوق بنــا وتخلــق أجــواء مريحــة 	

دافئــة.
· التواصــل بالنظــر: التواصــل باألعــن مــع الطفــل خــالل التحــدث إليــه، مــع مراعــاة االقتــراب منه بشــكل تدريجي وعــدم التحديق 	

فيــه، خاصــة بالنســبة لألطفــال شــديدي اخلجــل الذيــن يحتاجــون إلــى وقــت أكبر الســتعادة ثقتهم بأنفســهم وباآلخرين.
· استخدام اللغة البسيطة: التحدث مع الطفل بلغة بسيطة ومفهومة.	
· الصمــت: احتــرام رغبــة الطالــب يف اختيــار مشــاركته، وجتنــب حــث الطــالب علــى التحــدث رغمــاً عنهــم، والســماح لهــم بأخــذ 	

وقــت كاٍف إلشــراك اآلخريــن يف خبراتهــم.

العالقة بني املعلم والطالب
 مــن الضــروري احملافظــة علــى عالقــة جيــدة بــن املعلــم والطالــب، حيــث تعمــق مثــل هــذه العالقــة الشــعور باألمــان والطمأنينــة 

اللذيــن يفتقدهمــا الطالــب نتيجــة األحــداث العنيفــة واملشــاكل األســرية، ومــن أهــم مظاهــر هــذه العالقــة:
· تقبــل الطلبــة واإلحجــام عــن إهانتهــم أو رفضهــم أو الســخرية منهــم، بالرغــم مــن بعــض الســلوكيات اخلاطئــة التــي قــد تبــدر 	

منهــم.
· تشجيع الصفات احلميدة لدى الطلبة وتعزيزها عن طريق توجيه الثناء واملديح.	
· إظهار التعاطف واحلب واالحترام لهم.	
· مشاركة الطلبة بطرق إيجابية ومالئمة يف أوقات مناسبة.	

البيئة الصفية
تعتبر البيئة الصفية والتحضير املسبق لها من األمور التي تدعم اخلطوات السابقة وتشمل:ـ

· توفير نظام تعليم ثابت يف املدرسة، مما يساعد الطالب على اإلحساس ببعض االستقرار واألمان.	
· التحضير للحصة حتضيراً جيداً بطريقة تثير اهتمام الطالب وتقوي مشاركتهم. 	
· إيقاف التعليق املستمر على السلوك الصفي السيئ واستبداله بتعزيز السلوك اجليد.	
·  توجيه االنتقاد فقط عند ارتكاب األخطاء الكبيرة واالمتناع عن إهانة أو معاقبة الطالب أو مقارنته مع طالب آخرين.	
· عــدم إخــراج الطالــب مــن الصــف، بــل تشــجيعه علــى القيــام بشــيء يحبــه. ويعتمــد هــذا علــى عمــر الطالــب. )أحيانــاً ال يكــون 	

هنــاك مفــر مــن إخــراج الطالــب مــن الصــف(.
· الثناء على إجناز الطالب، األمر الذي يشعره بالسعادة والتقدير وينمي لديه الثقة بالنفس.	
· إرســاء قواعــد االحتــرام املتبــادل يف التعامــل مــع الطــالب ممــا يشــعرهم بقبولنــا لهــم ويعــزز ثقتهــم بأنفســهم وبنــا باعتبارنــا 	

معلمــن.
· مــن الضــروري أن يتعــرف الطالــب علــى قوانــن وأنظمــة املدرســة، حتــى يف الظــروف الصعبــة، وضــرورة احملافظــة عليهــا، إال 	

يف حــاالت الطــوارئ القصــوى، فهــذا يشــعره أيضــاً باالســتقرار والثبــات.

اقتراحات ملساعدة الطالب يف املجموعات
من املفيد أن يأخذ املعلم األمور التالية باالعتبار، عند قيامه بالعمل مع الطالب يف مجموعات مدرسية:ـ

· مســاعدة املجموعــة علــى التشــارك يف التعبيــر عــن مشــاعر اخلــوف املشــتركة، املتعلقــة بغيــاب األمــن وعــدم االســتقرار، وتعزيــز 	
قــدرة املجموعــة علــى احتــواء هــذه املخــاوف، مــن خــالل دعــم أفــراد املجموعــة بعضهــم بعضــا.

· قــم بتصحيــح املعلومــات غيــر الكافيــة، أو التــي تنقصهــا الدّقــة وســوء الفهــم بشــأن األوضــاع، دون اللجــوء إلــى تقــدمي أي شــي 	
غيــر واقعــي بغــرض طمأنــة الطلبــة. اعتمــد احلكمــة والصــدق دائمــاً يف مــا تشــارك بــه الطــالب.

· أّكــد علــى أهميــة أخــذ الوقــت مجــراه الطبيعــي لــزوال ردود األفعــال األوليــة، مــع اإلشــارة إلــى أن هنالــك فروقــا فرديــة بــن 	



األفــراد يف التعامــل مــع الصدمــات.
· شجع الطالب على طلب املساعدة سواء من املدرسن، أو من أولياء أمورهم، أو املختصن واملرشدين إن لزم األمر ذلك. 	
· يف حالــة إظهــار الطــالب ســلوكيات غيــر الئقــة، أعــرب عــن تفهمــك لهــذه التصرفــات، واســتخدم يف الوقــت نفســه احلــزم يف 	

رســم قواعــد الســلوك املناســبة.

هنالك بعض احملاذير التي يجب عليك أن ال تقدم عليها:ـ
· التخفيــف علــى الطالــب ومشــاعره، باســتعمال عبــارات مثــل )انــس األمــر، لقــد انتهــى كل شــيء اآلن، أنــت بطــل(، وعوضــا عــن 	

ذلــك ميكنــك أن تقــول مثــال »أفهــم أنــك حزيــن وأرغــب يف مســاعدتك.«
· َقْول أي شيء غير حقيقي أو واقعي، مثال أن القصف سوف يتوقف قريباً.	
· إثارة آمال أو وعود وتوقعات يصعب حتقيقها.	
· احلّدة يف النقاش.	
· املقاطعة.	
· التسرع يف إصدار األحكام.	
· تقدمي النصيحة قبل أن يطلبها الطالب.	
· ترك انفعاالتك تنعكس بشكل مباشر على الطالب.	
· التحدث عن نفسك بأسلوب غير الئق.	

كما أن هنالك بعض األمور املرغوبة التي يستحسن أخذها باالعتبار:ـ
· ضرورة ضبط الكبار لردود أفعالهم أمام األطفال.	
· مشــاركة الطفــل يف إيجــاد حلــول ملواقــف صعبــة، يســاعدهم يف االعتمــاد علــى أنفســهم، وزيــادة قدرتهــم علــى حــل املشــكالت 	

ممــا يــؤدي إلــى بنــاء ثقتهــم بأنفســهم.
· تكليف الطفل ببعض املهام التي ميكن أن ينفذها بنجاح بهدف تعزيز تقدير الطفل لذاته.	
· إعطاء الطفل مجاالً للّعب فردياً وجماعيا،ً واحلفاظ على منط يومي ثابت، يساعد يف استعادة االستقرار العاطفي.	
· انخــراط األطفــال والفتيــان يف نشــاطات مجتمعيــة، والقيــام بأعمــال تطوعيــة ملســاعدة اآلخريــن، يســاعد األطفــال والفتيــان 	

علــى التغلــب علــى األزمــات.
· إعطاء األطفال الفرصة ملمارسة استقالليتهم.	

إرشادات يف التعامل مع األطفال واملراهقني يف أوضاع محددة
 أنــت باعتبــارك مدرســا موضــع ثقــة لــدى الطــالب، لــذا قــد يلجــأون إليــك للحديــث عــن بعــض مخاوفهــم ســواء بشــكل فــردي أو يف 
الصــف. فيمــا يلــي نقــدم لــك بعــض االقتراحــات املباشــرة وامللموســة التــي ميكــن أن تســاعدك يف تقــدمي الدعــم واإلرشــاد للطــالب 

بطــرق مناســبة وفّعالــة:

األطفال الصغار حتى الصف الثاني
1- شعور الطفل بالعجز والسلبية، واالنزواء:

· قم بتوفير الدعم، والراحة، واملواساة.	
· قم بتوفير الطعام إن أمكن.	
· امنح الطفل فرصة للعب و/ أو الرسم داخل الصف.	

2- شعور عام باخلوف :
· قم بإخبار الطفل عن وجودك معه، ونّيتك يف توفير احلماية له يف هذا الوقت الصعب.	



٣- االلتباس الذهني )ال يدرك الطفل األوضاع اخلطرة(:
· قــدم للطفــل توضيحــات ملموســة متكــررة، بهــدف إزالــة االلتبــاس، مــع مراعــاة الصــدق واحلكمــة فيمــا تقدمــه للطفــل. جتنــب 	

احلديــث عــن تفاصيــل أحــداث قــد تثيــر لــدى الطفــل املزيــد مــن القلــق واخلــوف.
٤- صعوبة تعرف الطفل على ما يضايقه:

· قم بعكس حالة الطفل العاطفية له عن طريق تزويده بكلمات تعبر عن مشاعره وردود فعله مثل: »أنت خائف.«	
5- صعوبة يف الكالم، حاالت من البكم أو التأتأة، ولعب تتكرر فيه مظاهر الصدمة:

· ساعد الطفل على التحدث عن مشاعره وعما يضايقه كي ال يشعر بأنه وحيد مع مشاعره.	
6- إعطاء الطفل صفات سحرية لألحداث وأي مظاهر تذكره بها:

· ساعد الطفل على أن يفصل بن األحداث وتلك األشياء امللموسة التي تذكره بها مثل البيت، الشارع، وغيرهما…	
7- اضطرابات النوم، تكرار الكوابيس واألحالم املزعجة، اخلوف من الذهاب إلى النوم، اخلوف من الوحدة يف الليل:

· قم بتشجيع الطفل على إخبار والديه مبخاوفه تلك.	
· ــن 	 ــة الوالدي ــاب غرف ــاء ب ــان، وإبق ــل ملنحــه شــعوراً باألم ــة الطف ــرك ضــوء خافــت يف غرف ــى األهــل، ت ــرح عل ــك أن تقت بإمكان

ــد احلاجــة. ــا بســرعة عن ــه يســتطيع اللجــوء إليهم ــى أن ــل إل ــن الطف ــي يطمئ مفتوحــاً ك
ــق بشــأن الوالديــن  ــق بالوالديــن، وصعوبــة االنفصــال عنهمــا والشــعور بالقل ــق القل 8- مقاومــة الذهــاب إلــى املدرســة بســبب التعل

واألخــوة:
· اقتــرح علــى أهــل الطفــل توفيــر رعايــة متواصلــة وثابتــة، مثــل التقاطهــم الطفــل مــن املدرســة بعــد الــدوام وإخبــار الطفــل عــن 	

تنقالتهــم.
9- ظهور سلوكيات طفولية نتيجة للضغوط النفسية، مثل مص اإلصبع، والتأتأة، والتبول الالإرادي:

· اإلدراك بــأن هــذه جميعهــا أعــراض تعبــر عــن شــعور الطفــل بالصدمــة وفقــدان األمــان. ال تضغــط علــى الطفــل للخــروج منهــا 	
بســرعة، وســاعد نفســك علــى حتملهــا يف إطــار زمنــي مناســب، إلــى حــن اســتعادة الطفــل شــعوره باألمــان.

10- شعور بالقلق يتعلق بفهم الطفل غير املكتمل للموت، يتمثل بتخيالت حول عودة شخص قريب متوفى إلى احلياة:
· قم بتوفير تفسيرات وإيضاحات حول واقع املوت امللموس.	

األطفال من الصف الثالث وحتى اخلامس

1- تفكير الطفل املتواصل بأفعاله إبان وقوع األحداث، خصوصاً فيما يتعلق باملسؤولية الشخصية ومشاعر الذنب احملتملة:
· قــم مبســاعدة الطفــل علــى التعبيــر عــن تخيالتــه ومخاوفــه اخلاصــة، بشــأن األحــداث اجلاريــة والتــي يبقيهــا طــّي الكتمان، 	

وذلــك للحيلولــة دون اســتغراقه يف مشــاعر العجــز والقنوط والســلبية.
2- مخاوف محددة تثيرها مظاهر األحداث والشعور بالوحدة والغربة:

· ساعد الطفل على تعريف تلك املظاهر التي تثير القلق واملخاوف لديه وشجعه على عدم التعميم.	
٣- تكرار احلديث عن األحداث أو اللعب املرتبط بها بشكل مبالغ فيه:

· اســمح للطفــل باحلديــث عــن احلــدث ومتثيلــه، وأعلمــه بــأن مشــاعره وردود فعلــه طبيعيــة، وصحــّح أيــة معلومــات خاطئــة 	
أو التبــاس ذهنــي لــدى الطفــل.

٤- اخلوف من تغلب املشاعر على الطفل كالبكاء والغضب…الخ:
· شجع الطفل على التعبير عن اخلوف، واحلزن، والغضب أثناء وجودك الداعم، ملنع استحواذ وتغلب املشاعر عليه.	

5- اضطراب يف التركيز والتعلم:
· شجع الطالب على إخبار والديه ومعلميه بتدخل أفكاره ومشاعره يف عملية تعلمه:	
· ادعم مشاركة الطالب داخل الصف وقّدم له الثناء واملديح.	
· قدم للطالب بعض التسهيالت فيما يتعلق بالوظائف واالمتحانات.	



6- اضطرابات يف النوم )أحالم مزعجة وخوف من النوم وحيدا(:
· ادعــم الطالــب يف احلديــث عــن أحالمــه، وقــم إن أمكــن بإعالمــه عــن ســبب حصــول األحــالم املزعجــة، وبأنهــا تعبيــر عــن قلقــه 	

وخوفــه مــن األحــداث، وطمئنــه علــى أن مشــاهدة الكوابيــس هــي رد فعــل طبيعــي ملــا ميــر بــه.
7- قلق الطفل حول أمنه وأمن اآلخرين مثل والديه وأشقائه:

· شجع الطالب على اإلفصاح عن مخاوفه ومشاركة اآلخرين بها، وقم بطمأنته مبعلومات واقعية.	
8- تغيير يف سلوك الطفل مثل ازدياد يف العدوانية، والتهور واالنفعالية، واالنزواء والكبت:

· ســاعد الطفــل علــى التعامــل مــع هــذه التغييــرات ويف القــدرة علــى ضبــط الســلوك. قــل لــه شــيئاً مثــل: »ال بــد أن يكــون صعبــاً 	
عليــك الشــعور مبثــل هــذا الغضــب.«

· ويف الوقــت نفســه أرســم قواعــد واضحــة للســلوكيات الصفيــة، وأوضــح للطــالب بــأن العــدوان علــى اآلخريــن واملمتلــكات غيــر 	
مســموح به.

9- الشكاوي اجلسمية كاآلالم واألوجاع:
· ســاعد الطفــل يف التعــرف علــى األحاســيس اجلســمية التــي شــعر بهــا خــالل احلــدث، وأخبــره بــأن هــذه الشــكاوي هــي ردة 	

فعلــه للحــدث.
10- مراقبة حثيثة من قبل الطفل الستجابات الوالدين وتردده يف إزعاجهما بقلقه:

· حاول أن تلتقي مع الطفل ووالديه ملساعدة الطفل يف إعالم والديه مبشاعره.	
11- الشعور بالقلق على ضحايا آخرين وعائالتهم:

· شجع الطفل على القيام بنشاطات إيجابية متعلقة باألشخاص املتوفن مثل تذكّرهم بطرق إيجابية عن طريق اللعِّب.	
12- الشعور بالبلبلة واخلوف من ردود األفعال احلزينة واخلوف من األشباح:

· ساعد الطفل على االحتفاظ بذكريات إيجابية عندما يتذكر األحداث املقلقة.	
مثاًل: أوقات مرحة مع األسرة والرفاق.

التدخالت املقترحة مع املراهقني- الصف السادس وما فوق
1- شعور باالنفصال والعزلة عن اآلخرين: 

· شــّجع املراهــق علــى احلديــث عــن األحــداث ومشــاعره حولهــا، وأي توقعــات واقعيــة حــول مــا كان ميكــن أن يفعلــه، خصوصــاً 	
يف حالــة غلبــة مشــاعر الذنــب عليــه.

2- وعي املراهق مخاوفه، وشعوره بالضعف واخلوف من أن يّتم وصمه بأنه غير طبيعي بسبب مشاعره هذه:
· ساعد املراهق على تفّهم طبيعة مشاعره وبأنها طبيعية يف ظروف غير عادية. 	
· قم بتشجيع تفّهم ودعم الطالب اآلخرين له.	

٣- اضطرابات سلوكية ناجمة عن الصدمة مثل سلوك منحرف، استخدام مخدرات، انحراف جنسي:
· ساعد املراهق على تفهم طبيعة سلوكه، وأنه تعبير عن محاولة لتخدير مشاعره وعن غضبه جتاه األحداث.	

٤- بروز سلوكيات هّدامة ومهدّدة حلياة املراهق؛ مثاًل الدخول يف شجار وإيقاع األذى بنفسه:
· حتــدث إلــى املراهــق عــن نزوعــه إلــى ســلوكيات مضطربــة، وســاعده علــى ربــط ذلــك بتأثيــر األحــداث علــى القــدرة علــى ضبــط 	

السلوك:
5- تغييرات مفاجئة يف عالقات املراهق اإلنسانية:

· حتدث إلى املراهق عن تأثير ضغط األحداث على عالقاته مع العائلة والرفاق.	
6- الرغبة يف الثأر والتخطيط له:

· حاول أن تستفهم من املراهق عن خططه للثأر، وناقش معه العواقب الواقّعية لتلك األفعال. 	
· قم بتشجيع البدائل البناّءة التي تخفف من مشاعر العجز، التي يحاول املراهق أن يتغلّب عليها من خالل قيامه بالثأر.	

7- تغييــرات جذريــة يف املواقــف جتــاه احليــاة، قــد تؤثــر علــى تشــكيل هويــة املراهــق، مثــاًل: تغييــر يف مفاهيــم العدالــة، تبنــي مواقــف 



متشــائمة، وفقــدان األمــل يف إمكانيــة التغييــر:
· أوضح للطالب تأثير عنف األحداث على مواقفه احلياتية.	
· استمع إلى مشاعره بتعاطف، وساعده يف الوقت ذاته على حتدي التغييرات السلبية يف مواقفه.	

8- رغبة املراهق يف الدخول املبكر يف مرحلة الرشد والتي قد تتجلى يف رغبته بترك املدرسة والزواج:
· شجع املراهق على تأجيل هذه القرارات املفاجئة واحلاّدة، وعلى أخذ الوقت الكايف للتعامل مع استجابته لألحداث:	

من الضروري العمل على االستمرار يف التواصل مع األهل والبيت،
حيث تكثر اضطرابات الصدمة يف البيوت املفككة أصاًل.

للنشــاطات والفعاليــات قيمــة كبيــرة بفضــل الفرصــة التــي تعطيهــا للطفــل ليكــون ســعيداً يف حياتــه، ومســاعدته يف إعــادة التــوازن 
والتخلــص مــن اخلــوف والعــودة إلــى الطمأنينــة واالســتقرار.

 وتســاعد هــذه األنشــطة الطفــل علــى التعبيــر عــن مشــاعره وأفــكاره، مــن خــالل اللعــب والرســم والرقــص واألغانــي والقصــص، 
إضافــة إلــى عمــل املجســمات والنمــاذج املختلفــة التــي يحــب الطفــل القيــام بهــا.

ــم والشــعور باحلريــة يف  ــاة واملتعــة يف التعل  مــن املهــم تنفيــذ هــذه األنشــطة مــع الطــالب، كــي يســتعيدوا مــن خاللهــا حبهــم للحي
ــة الشــعور باألمــل يف املســتقبل. ــر عــن أنفســهم، وتنمي التعبي

 يشــمل هــذا القســم العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة املســاعدة التــي تركــز علــى متاريــن خاصــة باالســترخاء والســيكودراما 
والتمثيــل والرســم والقصص….الــخ.

 ونــود أن ننــوه وأن نلفــت االنتبــاه، إلــى أنــه يتوجــب لــدى اســتعمال هــذه األنشــطة أخــذ الفئــة العمريــة املســتهدفة باالعتبــار. وســنقوم 
يف نهايــة كل فعاليــة بتحديــد الفئــة العمريــة املناســبة.

 ونــود أيضــا أن نؤكــد علــى ضــرورة تكثيــف النشــاطات الترفيهيــة قــدر املســتطاع، والنشــاطات الالصفيــة املمتعــة التــي ليــس مــن 
الضــروري أن تتعلــق بالوضــع الســائد. ومــن هــذه النشــاطات مثــاًل حفــالت الرقــص واملوســيقى غيــر احملليــة، واألغانــي، ومتثيليــات 

فكاهيــة، ورياضــة … الــخ.



قصص من واقع األحداث

يتــم ســرد هــذه القصــص ومناقشــتها مــع الطــالب يف الصــف، يف مضمونهــا ونطاقهــا الصحيحــني، حيــث ال يجــوز ســرد مثــل هــذه 
القصــص إذا كان الوضــع طبيعيــا أو شــبه طبيعــي، إال إذا الحــظ األســتاذ عالمــات الصدمــة علــى بعــض طالبــه.

قصــــة رقم )1(
 

النــا طفلــة تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات مــن ســكان بلــدة اخلضــر. لهــا أخــت اســمها دانــه عمرهــا 15 ســنة، أصيبــت برصاصــة يف 
رجلهــا خــالل األحــداث، ممــا أدى الــى كســرها. عندمــا اتصلــت املختصــة االجتماعيــة يف املستشــفى إلخبــار األهــل بإصابــة دانــه، 

كانــت النــا يف البيــت وحدهــا، فلمــا ســمعت خبــر إصابــة شــقيقتها شــعرت بالتوتــر والقلــق ولــم تعــد تــدري مــاذا تفعــل.
 بعــد بضعــة أيــام، أخــذت النــا تقضــم أظافرهــا، وأصبحــت تشــعر بخــوف شــديد حــن تشــاهد األحــداث علــى شاشــة التلفــاز، ممــا 

أدى إلــى انعزالهــا وجتنبهــا أي شــيء يذكرهــا باحلــادث.
أسئلة للمناقشة

كيف استقبلت النا خبر إصابة شقيقتها دانه؟. 1
ما هو دور االختصاصية االجتماعية يف مشكلة النا؟.. 2
كيف كان يجب على االختصاصية أن تقوم بإبالغ األسرة؟. ٣
كيف ميكن مساعدة النا؟ اقتراحات….. ٤

قصة رقم )2(

جيــالن فتــاة تبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات، مــن ســكان مخيــم عايــدة. استشــهد عمهــا يف األحــداث األخيــرة وكانــت حتبــّه كثيــراً. وكــي 
ال تظهــر حزنهــا أمــام اجلميــع، جلــأت إلــى الكــذب، وتهربــت مــن األســئلة، فــإذا ضغــط أحــد عليهــا جلــأت إلــى إيــذاء نفســها، أو 
ممارســة العنــف ضــد املمتلــكات، وأصبحــت حتــب االنفــراد بنفســها وتتجنــب االختــالط بالنــاس، وكل ذلــك بســبب حزنهــا الشــديد 

علــى عمهــا.
أسئلة للمناقشة

هل كانت جيالن قادرة على التعبير عن مشاعرها احلقيقية بصدق؟ كيف؟.. 1
ما هو يف رأيك سبب خوفها من التعبير عن احلزن؟.. 2
كيف ميكن لعائلة جيالن مساعدتها والتعامل مع حزنها وغضبها بشكل مقبول، دون إيذاء نفسها أو اآلخرين؟.. ٣

الفصل الرابع



قصة رقم )3(
 

َوْعــد فتــى عمــره 1٣ ســنة، مــن ســكان مدينــة طولكــرم. استشــهد والــده يف األحــداث، ومنــذ ذلــك الوقــت ووعــد يفكــر باالنتقــام ألبيــه. 
لــم يَُعــد وعــد يســتطيع النــوم، واصبــح يخشــى حلــول املســاء خوفــاً مــن الكوابيــس واألحــالم املزعجــة، التــي كان يــرى فيهــا والــده 
وهــو يقتــل علــى يــد اجلنــدي اإلســرائيلي. ومــع الوقــت، أخــذ وعــد يشــعر بتعــب شــديد، وبضعــف التركيــز بســبب عــدم اســتطاعته 

اخللــود إلــى النــوم.
أسئلة للنقاش

ما هي ردود فعل وعد بعد استشهاد والده؟.. 1
ما رأيك يف استحواذ فكرة االنتقام على وعد؟.. 2
كيف ميكن مساعدة وعد يف إيجاد وسائل أخرى للتعبير عن غضبه، عدا فكرة االنتقام؟.. ٣

قصة رقم )4(

رميــا طفلــة عمرهــا عشــر ســنوات، مــن ســكان مدينــة البيــرة التــي يتعــرض ســكانها للقصــف العشــوائي ليــاًل ونهــاراً، ولســماع أصــوات 
ســيارات اإلســعاف بشــكل شــبه يومي.

بــدأت رميــا يف اآلونــة األخيــرة تعانــي مــن تبــول الإرادي، ومــن صعوبــة بالغــة يف التركيــز يف الصــف ويف احلديــث مــع اآلخريــن. كمــا 
أصبحــت تشــعر بخــوف شــديد أثنــاء الليــل، إذ تصحــو مــن الكوابيــس الليليــة وهــي تصــرخ متوجهــة نحــو غرفــة والديهــا.

 بــدأت رميــا جتــد صعوبــة يف االبتعــاد عــن والديهــا، وتقــاوم الذهــاب إلــى املدرســة صباحــاً، ممــا يــؤدي إلــى عــراك اصبــح شــبه 
يومــي بينهــا وبــن والدتهــا.

أسئلة للنقاش
ما هي األعراض اجلسمية التي تعاني منها رميا؟.. 1
ما هي العالقة بن األحداث احلالية ومشكلة رميا؟.. 2
عبر عن رأيك يف الطريقة التي يتعامل فيها أهل رميا مع مشكلتها؟.. ٣
فكر يف بعض االقتراحات التي ميكن أن حتسن من تفهم األهل واملعلمن وضع رميا؟.. ٤

قصــــة رقم )5( 
 

يف مخيــم البرازيــل يف قطــاع غــزة القريــب مــن احلــدود املصريــة، تقطــن عائلــة أبــو عبــد اهلل التــي استشــهد أحــد فتيتهــا »محمــد« 
ــع أفــراد  ــب جمي ــور. وأصي ــى الف ــاًل عل ــه قتي ــة وأردت ــزل العائل ــة من ــا اخترقــت قذيفــة صاروخي ــغ مــن العمــر 16 ســنة، عندم البال
العائلــة بحالــة مــن الذهــول وعــدم تصديــق مــا حــدث مــن هــول املفاجــأة. والحظــت أم عبــد اهلل بــأن أوالدهــا جميعــاً اصبحــوا يبللــون 
فراشــهم أثنــاء النــوم، وأنهــم قلقــون وخائفــون بشــكل متواصــل. كمــا أخــذ األوالد يتســاءلون باســتمرار عــن عــودة شــقيقهم محمــد، 

ويترقبونهــا يف أيــة حلظــة. 
 بــدأ العنــف يســيطر علــى طريقــة لعبهــم، حيــث أصبحــت ســيارات اإلســعاف واحلمــاالت وقنابــل الغــاز وتشــييع اجلثامــن محــوراً 

رئيســاً يف ألعابهــم. كمــا أصبحــوا يقومــون بتعبئــة زجاجــات الكــوال برمــاد الفحــم ورميهــا علــى بعضهــم البعــض.
 يف غمــرة أحزانهمــا علــى فقــدان ولدهمــا محمــد، شــعر الوالــدان بعجــز كبيــر يف الســيطرة علــى أوالدهمــا وعلــى مظاهــر العنــف 

يف ألعابهــم.



أـ أسئلة للنقاش
قم بوصف ما حدث يف هذه القصة؟.. 1
ماذا تثير هذه القصة يف داخلك من مشاعر؟.. 2
ما الذي يحاول أطفال عائلة أبو عبد اهلل أن يعبروا عنه بطريقة لعبهم؟.. ٣
هل سمعت قصصا شبيهة يف مكان سكناك، اطلع زمالءك عليها وأشركهم فيها؟.. ٤
قدم بعض االقتراحات ملساعدة مثل هذه العائالت املنكوبة؟.. 5

ب. متثيل
 يقوم الطالب بتمثيل أسرة الشهيد محمد والتحدث عن مشاعرهم، خاصة :

الفقدان املفاجئ.. 1
اخلوف من املوت.. 2
العيش املستمر حتت وطأة اخلوف والتهديد املستمر لألمن والسالمة الشخصية.. ٣
كيف ميكن بث الشعور باألمل والتطلع نحو املستقبل عند أفراد األسرة؟. ٤

قصـــة رقم )6(

 يــَزن طفــل عمــره تســع ســنوات، وهــو االبــن األكبــر لعائلــة تقطــن مخيــم جباليــا يف قطــاع غــزة. أصبــح يــزن إبــان األحــداث األخيــرة 
ــزل  ــواب ونوافــذ من ــح يتفقــد أب ــه أصب ــك أن ــة يف الشــعور باألمــن يف أي مــكان. ومــن عالمــات ذل ــق والهــم ويجــد صعوب ــر القل كثي
عائلتــه باســتمرار، حيــث يتخيــل بــن احلــن واآلخــر شــبحا علــى نافــذة غرفــة النــوم، كمــا أنــه بــدأ يشــعر بخــوف علــى والديــه واخوتــه 

األصغــر منــه ســناً.
أسئلة للنقاش

ما هي احلاجة األساسية التي أصبح يفتقدها أحمد يف حياته؟.. 1
ما أثر نقص هذه احلاجة عليه؟.. 2
عن ماذا يعبر الشبح على نافذة غرفة النوم؟.. ٣
كيف ميكن أن نساعد يزن على التعامل مع مشاعر اخلوف وفقدان الشعور باألمان؟. ٤

قصـــة رقم )7(
 

ــة عمرهــا 12 ســنة، مــن ســكان بيــت جــاال. تعرضــت غرفــة شــقيقتها الصغــرى للقصــف اإلســرائيلي وقامــت والدتهــا  ســعاد طفل
بإنقاذهــا يف الثوانــي األخيــرة. أصبحــت ســعاد علــى اثــر ذلــك تشــعر بخــوف وقلــق مســتمرين، وبفقــدان شــهية، ورغبــة يف النــوم 

ــا. ــة، وانعــدام رغبتهــا يف اللعــب مــع رفيقاته ــة نشــاطاتها اليومي ــز، وضعــف اهتمامهــا مبزاول ــال، وبفقــدان التركي طوي
أسئلة للنقاش

نشــاط )1(: نقــاش مــع الطــالب، بالتحــدث عــن مشــاعر اخلــوف والقلــق والتوتــر، املرتبطــة باســتمرار العــدوان علــى شــعبنا وتعريــض 
أمــن األفــراد للخطــر املتواصــل.

نشــاط )2(: يقــوم الطــالب برســم قصــة ســعاد أو قصــص مشــابهة أو خبــرات شــخصية مــّروا بهــا، ومــن ثــم يتــم إعطاؤهــم فرصــة 
للتكلــم عــن رســوماتهم ومــا تعنيــه بالنســبة لهــم ومــدى ارتبــاط كل رســمة بواقــع حيــاة الطالــب اليوميــة.

نشــاط )٣(: يقــوم الطــالب بإعــادة رســم قصــة ســعاد، بحيــث يتصــورن فيهــا احليــاة التــي حتلــم ســعاد بــأن تعيشــها، ومــن خاللهــا 
يصفــون تصورهــم ملســتقبل أكثــر أمنــاً وإشــراقاً. 



قصـــة رقم )8(

 ُرلــى فتــاة يف التاســعة مــن عمرهــا، مــن ســكان منطقــة »أم الشــرايط«. تعرضــت أثنــاء ذهابهــا إلــى مدرســتها التــي حتبهــا، وهــي 
مســتغرقة يف حلمهــا بــأن تصبــح صيدالنيــة يف يــوم مــن األيــام، حلــادث كاد يفقدهــا حلمهــا اجلميــل إلــى األبــد. إذ تعرضــت ســيارة 
خالهــا التــي كانــت تســتقلها وهــي علــى مشــارف مخيــم قلنديــا، لرصاصــة غــادرة، كان القــدر ويــد خالهــا همــا املنقــذان لهــا منهــا.

 ولــم تعــد رلــى بُعيــد هــذا احلــادث قــادرة علــى العيــش كالســابق، حيــث اســتحوذ عليهــا اخلــوف والقلــق واألحــالم املزعجــة، وفقــدت 
ــر  ــا، والتفكي ــا بهم ــا، ممــا زاد مــن تعلقه ــى والديه ــق عل ــرة اخلشــية والقل ــى مقاعــد الدراســة، وأصبحــت كثي ــودة إل ــا يف الع رغبته

املتواصــل بهمــا.
بعض األسئلة للمناقشة الصفية

ماذا تثير هذه القصة لديك من مشاعر وأفكار؟.. 1
كيف ميكن أن تؤثر هذه احلادثة على سلوك رلى الصفي؟.. 2
كيف ميكن مساعدة ُرلى؟.. ٣
كيف تؤثر هذه األحداث على قدرتنا على مواصلة حياتنا العادية؟ وكيف تؤثر على نظرتنا إلى احلياة؟.. ٤

قصــة رقم )9(

 أحمــد فتــى يف الثالثــة عشــرة مــن عمــره، مــن ســكان مدينــة نابلــس. توجــه إلــى مركــز اإلرشــاد علــى أثــر إحساســه ببعــض األعــراض 
ــى تفكيــره، وضعــف التركيــز، وعــدم رغبــة يف الدراســة، وخــوف مــن املجهــول،  املؤرقــة، منهــا توتــر دائــم، واســتحواذ األحــداث عل
وانطــواء وعزلــة عــن رفاقــه، واالكتفــاء مبشــاهدة برامــج تلفزيونيــة، حتتــوي علــى مشــاهد عنيفــة لســاعات طويلــة، وانخفــاض حــاد 

يف عالقاتــه املدرســية.
 كمــا بــدأ أحمــد يعانــي مــن أعــراض جســمية تتمثــل يف أوجــاع يف املعــّدة واملفاصــل، وفقــدان شــهية، وصــداع متواصــل، وعــدم مقــدرة 

علــى اخللــود إلــى النــوم.
 عندمــا توجــه أحمــد إلــى طبيــب ملعاجلــة آالمــه، قــام باالستفســار منــه عمــا إذا كانــت األحــداث ســتتوقف قريبــاً، فأجــاب الطبيــب 

متســرعاً باإليجــاب، وذلــك انطالقــاً مــن نيــة حســنة لطمأنــة أحمــد.
 وعندمــا اكتشــف أحمــد بعــد أيــام بــأن األحــداث لــم تتوقــف، بــل هــي مســتمرة وآخــذة بالتفاقــم ، تضاعــف شــعوره بالهــم واحلــزن، 

وبــدأ يعانــي مــن االكتئــاب وانعــدام األمــل يف املســتقبل.
بعض األسئلة للمناقشة الصفية

ماذا تثير هذه القصة لديك من مشاعر وأفكار؟.. 1
هل تعتقد بأن اإلكثار من مشاهدة املناظر العنيفة، له عالقة بترّدي وضع أحمد النفسي وكيف؟.. 2
ما هي البدائل التي ميكن أن يستخدمها أحمد عوضاً عن مشاهدة التلفاز؟.. ٣
ما هو رأيك يف إجابة الطبيب؟.. ٤
هل بإمكانك التفكير يف اقتراحات بديلة؟.. 5



أنشطة وفعاليات إبداعية

الفعالية رقم 1 
 اسم الفعالية: دائرة املشاعر.

األهداف: مساعدة الطالب يف 
التعبير عن مشاعرهم بشكل حّر وداعم. 

األدوات املطلوبــة: قطعــة ورق مقــوى )كرتونــة( كبيــرة علــى شــكل دائــرة، مرســوم بداخلهــا قطــع بشــكل مثلثــات، كتــب يف كل قطعــة 
منهــا شــعور معــن، ومــن هــذه املشــاعر )الغضــب، اخلــوف، احلــزن، املــرارة، األســى، احلقــد، امللــل، القهــر، اليــأس، العجــز(. وميكــن 

إضافــة مشــاعر أخــرى.

التنفيذ: 
· اطلب من الطالب اجللوس بشكل دائري.	
· ضع دائرة املشاعر يف الوسط.	
· ــال أن يذكروهــا وأن 	 ــن األطف ــب م ــن الطل ــة. ميك ــا يف مناســبات مختلف ــي نشــعر به ــد بالشــرح البســيط عــن املشــاعر الت مّه

يشــاركوا أفــراد املجموعــة اآلخريــن يف احلديــث عنهــا.
· اطلــب مــن كل طفــل أن يحمــل الســهم وأن يشــير إلــى الشــعور الــذي يشــعر بــه، استفســر مــن الطفــل عــن املوقــف أو املناســبة 	

التــي شــعر فيهــا بهــذا الشــعور ومتــى كان ذلــك.
· مرّر السهم على جميع الطالب.	
· خلص املشاعر التي خرج بها األطفال.	
· اشكر الطالب على مشاركتهم لك بهذه املشاعر.	

 الفعالية تالئم جيل 10 سنوات أو أقل.

فعالية رقم 2
 اسم الفعالية: الرسم احلّر.

 األهداف: إسقاط ما يفكر أو يشعر به الطالب من ضغوط على ورقة الرسم.
 األدوات املطلوبة: ألوان مائية أو أنواع أخرى، ورق »A4« لون أبيض، فراشي.

الفصل اخلامس



التنفيذ:
· اطلــب مــن كل طالــب أن يرســم مــا يخطــر ببالــه )التأكيــد للطــالب بــأن املهــم ليــس إنتــاج عمــل فنــي بــل رســم مــا يشــعرون بــه 	

يف داخلهــم(.
·  إعطاء وقت للرسم.	
· بعد االنتهاء من الرسم، يطلب من الطالب اجللوس بشكل دائري، واضعن رسوماتهم أمامهم.	
· اطلــب مــن كل طالــب أن يشــارك املجموعــة بالرســم الــذي أجنــزه، )التأكيــد علــى ضــرورة االســتماع إلــى بعضهــم بعضــا ومراعــاة 	

عــدم حــّث أي طالــب علــى احلديــث بــدون أن يكــون مســتعدا لذلــك(.
· خلّص القضايا التي خرج بها الطالب .	
· شجع الطالب على التعبير عن مشاعرهم وأكد لهم بأنّها طبيعية.	
· اشكر الطالب على مشاركتهم، واختتم الفعالية بأن ميسك كل واحد بيد اآلخر وهم يف الدائرة.	

الفعالية تالئم جيل 14 سنة أو أقل.

الفعالية رقم 3
اسم الفعالية: الصورة.

األهداف: جعل الطالب يتحدثون عما يشاهدونه من أعمال عنف.
جعل الطالب يتحدثون عن مشاعر »اخلوف، القلق، االضطراب« وإعطاء شرعية ملخاوفهم.

ــة بالوضــع  ــا عالق ــة له ــد واملجــالت اليومي ــون(، مقصــات، الصــق، مجموعــة مــن صــور اجلرائ األدوات املطلوبــة: ورق مقــوى )كرت
القائــم.

التنفيذ:
· اعرض أمام الطالب صور اجلرائد واملجالت + ورق مقوى+ مقصات + الصق.	
· اطلب من كل طالب أن يختار صورة واحدة فقط.	
· استفسر عن سبب االختيار وماذا تعني له والوقت الذي شاهدها	
· أشرك معظم الطالب بهذه الفعالية، والطالب الذي ال يرغب باملشاركة، شجعه على القيام بذلك دون إحلاح أو إكراه.	
· االستماع إلى جميع الطالب.	
· ميكن الطلب من كل طالب كتابة قصة عن الصورة التي اختارها ومشاركة اآلخرين يف هذه القصة أمام اجلميع.	
· اشكر الطالب على املشاركة .	

الفعالية تالئم جيل 10 سنوات وما فوق.

الفعالية رقم 4
 اسم الفعالية: الكوالج.

األهداف: تبادل اخلبرات بن الطالب وحتديد القضايا التي تزعجهم وكيفية التعامل معها.
األدوات املطلوبة: مقصات، جرائد، مجالت، ورق مقوى) كرتون(، الصق، ألوان فلوماستر.



التنفيذ:
· يقوم املعلم بتوزيع املجالت واجلرائد على الطالب.	
· )ميكن الطلب من الطالب إحضار املجالت واجلرائد مسبقاً(.	
· يطلــب مــن كل واحــد أن يختــار مجموعــة مــن الصــور التــي تعنــي لــه شــيئا،ً بشــكل عفــوي ودون تفكيــر، فــإذا أراد أحدهــم أن ال 	

يختــار صــوراً يطلــب منــه أن يرســم.
· بعــد قيــام كل طالــب باختيــار مجموعــة الصــور يطلــب مــن الطــالب تقســيم هــذه الصــور إلــى مواضيــع أو إلــى فتــرات زمنيــة أو 	

تاريخيــة علــى الكرتونــة ومــن ثــم إعطاءهــا اســما. .
· يستطيع الطالب أن يستعملوا ألوان الرسم على الورق املقوى.	
· إتاحة املجال للطالب للحديث عن أعمالهم.	
· اشكر الطالب على إجنازهم ومشاركتهم الفّعالة.	

الفعالية تالئم جيل 10 سنوات وما فوق.

فعالية رقم 5 
اسم الفعالية: األمنيات.

األهداف: 1- مساعدة الطالب على القيام بالتخطيط للمستقبل.
 2- التفكير ببدائل تساعدهم على االستقرار رغم األحداث الصعبة.

األدوات املطلوبة: قطعة ورق مقوى )كرتونة( لكل طالب، ألوان مختلفة، فراشي.

التنفيذ: 
· اطلب من الطالب أن يتخيلوا ماذا يحبون أن يكونوا مستقبال.	
· اطلب منهم أن ينقل كل واحد تصوراته على »الكرتونة« عن طريق الرسم.	
· بعد انتهاء اجلميع اطلب من كل منهم أن يشارك اآلخرين يف خططه املستقبلية.	
· خلــص للطــالب أمنياتهــم وســاعدهم علــى التفكيــر بهــا جديــاً، وكيــف ميكــن أن تصبــح حقيقــة وليــس مجــرد تخيــالت علــى 	

ــون«. »الكرت
· اشكر الطالب على مشاركتهم.	

الفعالية تالئم جميع األجيال.

فعالية رقم 6
  اسم الفعالية: الكاميرا

  األهداف: 1- تنمية العمل بروح الفريق بن الطالب.
 2- تفريغ مشاعرهم والتعبير عنها بطريقة أفضل.

األدوات املطلوبة: كرتونة مرسومة على شكل كاميرا تصوير.

التنفيذ:
· اطلب من اجلميع تشكيل طواقم صحفية مؤلفة من مصور ومذيع واثنن من املمثلن.	
· اطلب من كل فريق أن يصور ويعلّق على مشهد باالتفاق مع ممثليه.	



· افتح النقاش مع باقي الطالب حول ما رأوه، مبا فيه من ذكريات متشابهة وما يحسون به من مشاعر.	
· اطلب من أفراد الفريق احلديث عن رؤيتهم للمستقبل وماذا يحبون أن يكونوا يف املستقبل. 	
· وهكذا مع بقية الفرق، كما ميكن اختيار فريقن أو أكثر حسب الوقت.	
· اشكر الطالب على مشاركتهم.	

الفعالية تالئم جيل 9 سنوات وما فوق.

فعالية رقم 7
 اسم الفعالية: الصور

 األهداف: 1ـ مساعدة الطالب على التعبير عن مشاعرهم.
     2ـ مساعدة الطالب التعرف على مشاعرهم.

األدوات املطلوبة: ورق A3 ، ألوان.

التنفيذ:
· الابدأ بالطلب من الطالب التخيل بأن يف حوزتهم كرة عجيبة يرون من خاللها ثالث صور. 	
· الصورة األولى من املاضي.	
· الصورة الثانية من احلاضر.	
· الصورة الثالثة من املستقبل.	
· يف صورة املاضي يرسم الطالب أو يكتب ما يراه يف املاضي، وما كان يفعله ويشعر من خالله بالسعادة.	
· أما يف صورة احلاضر فيشير إلى ما تغير وإلى املخاوف اجلديدة وما تبدو عليه الصورة اآلن.	
· وأما يف صورة املستقبل فيشير الطالب إلى أمانيهم بخصوص املستقبل، وكيف يريدون أن يكونوا، وما يودون استرجاعه.	
· بعد االنتهاء، اطلب من كل طالب لديه االستعداد بإشراك اآلخرين يف صوره الثالثة أن يقوم بذلك.	
· اشكر اجلميع على املشاركة.	

الفعالية تالئم جيل 9 سنوات وما فوق.

فعالية رقم 8
 اسم الفعالية: الكلمات

األهداف: 1- مساعدة الطالب على التعبير عن مشاعرهم.
2- مساعدة الطالب على السيطرة على أنفسهم.

األدوات املطلوبة: ورقة مكتوب عليها الفعالية وهي على الشكل التالي:
كتابة جملة من كل من الكلمات التالية: مدرسة، ضحك، بكاء، أطفال، أخبار، غضب.

التنفيذ:
العبارات:

كثيراً ما أشعر بالغضب، عندما ……... 1
كثيراً ما أبكي عندما ……. 2
نحن األطفال……... ٣



عندما نسمع األخبار……. ٤
عندما أذهب إلى املدرسة أشعر ….. 5
اضحك …... 6

توزيع النموذج على الطالب والقيام بتعبئته.	 
احرص على املوضوعية عند االستماع إلجابتهم.	 
بعد االنتهاء من ذلك، اطلب منهم املشاركة.	 
اشكر اجلميع.	 

الفعالية تالئم جيل 8 سنوات وما فوق.

فعالية رقم 9
اسم الفعالية: لوحة »الكوالج«.

األهداف: تركيب عمل فني وإتاحة الفرصة لإلبداع.
األدوات املطلوبــة: ورق مقــوى )كرتــون(، حبــر ملــون، أقــالم »فلوماســتر«، أقــالم رصــاص، أقمشــة ملونــة، مقصــات، فراشــي، ألــوان 

مائيــة، صمــغ، ورق A 4 ، كلــور.

التنفيذ
· ــى 	 ــور للحصــول عل ــون، ومــن ثــم رشــهم بالكل خطــوة أولــى، اطلــب مــن الطــالب القيــام برســم أشــخاص وتلوينهــم باحلبــر املل

ــوان أخــرى مختلفــة. أل
· خطوة ثانية، بعد أن جتف الرسومات، قص كل منها بأشكال مختلفة.	
· خطوة ثالثة، إلصاق األشكال على »الكرتونة«.	
· خطوة رابعة، تلوين بعض املناطق وإخفاء بعض األشياء بألوان الفلوماستر حسب الرغبة، وبذلك ينتهي العمل الفني.	
· يف نهاية الفعالية اشكرهم على تعاونهم.	

الفعالية تالئم جيل 10 وما فوق.

متارين االسترخاء
تساعد متارين االسترخاء الفرد على التحرر من الضغوط والتوتر، وكل فرد منا بحاجة إلى هذه التمارين.

إرشادات لوضعية االسترخاء:
· قبضة اليد: اضغط على قبضة اليد ثم اتركها باسترخاء تدريجي.	
· اجلــزء الســفلي مــن ســاعد اليــد: اضغــط باجلــزء الســفلي مــن ســاعد اليــد علــى األرض، ثــم خفــف الضغــط بشــكل تدريجــي 	

حتــى مرحلــة االســترخاء.
· اجلــزء العلــوي مــن الســاعد: اعمــل علــى شــد هــذا اجلــزء نحــو اجلســم والضغــط عليــه بشــكل قــوي، ثــم خفــف الضغــط بشــكل 	

تدريجــي حتــى مرحلــة االســترخاء.
· اجلبهة: ارفع احلاجبن بقوة نحو اجلزء العلوي من الرأس.	
· العينان واألنف: اعمل على تشكيل انحراف العينن وجتعيد األنف.	
· الفم : اجعل الشفاه بشكل دائري كلفظ حرف )5-و(.	



· الرقبة: مّد الرقبة إلى أقصى درجة وأبرز األسنان كمن يضحك ضحكة عريضة.	
· اجلزء األعلى من الظهر: اعمل على ملس لوحتي الكتف الواحدة لألخرى، واجعل الظهر بشكل قوس.	
· البطن: شد البطن إلى الداخل.	
· املؤخرة: شد منطقة املؤخرة.	
· الفخــذ: ارفــع القــدم عــن األرض مبــا يقــارب 15 ســم وشــد عليهــا ومــن ثــم أنزلهــا نحــو األرض بشــكل تدريجــي حتــى مرحلــة 	

االســترخاء.
· القدم: شد أصابع القدم واثنها بقوة، ثم مدها بشكل تدريجي حتى حالة االسترخاء.	

فعالية االسترخاء
 األهداف: مساعدة الطالب يف التغلب على الضغوط.

 األدوات املطلوبة: َفرشات إن توفرت، مسجل، أشرطة موسيقية.

التنفيذ
· اطلب من الطالب االستلقاء على األرض على فرش مريح للجسم.	
· اطلب من الطالب إغماض أعينهم واالستماع إلى املوسيقى الهادئة.	
· اطلب منهم االسترخاء باستخدام إرشادات االسترخاء التي مت ذكرها سابقاً، مع املرور ببطء مبختلف أجزاء اجلسم.	
· خذ الطالب عن طريق اخليال إلى األماكن التي يحبون أن يتواجدوا فيها مثل )اجلبال، الطبيعة، البحر….الخ(.	
· بعد ذلك أطلب منهم أن يفتحوا أعينهم بشكل تدريجي وهادئ.	
· اطلب من البعض منهم أن يشركوا اآلخرين يف جتربتهم إذا رغبوا بذلك.	
· اشكرهم على تعاونهم.	

الفعالية تالئم جميع األجيال.



املعلم واالعتناء بالنفس

ــة بالقصــف واإلغــالق واملمارســات  ــة املتمثل ــا الفلســطيني، بالظــروف الصعب ــات األخــرى يف مجتمعن ــون أســوة بالفئ ــر املعلم  يتأث
العنيفــة األخــرى، التــي يعيشــونها ويختبرونهــا ويشــاهدونها يوميــاً منــذ خروجهــم إلــى عملهــم والعــودة منــه، ممــا يتســبب يف حــدوث 

ضغــوط نفســية مختلفــة عليهــم ومنهــا:
· نقص يف احليوية والنشاط.	
· وجع يف الرأس وآالم يف مناطق مختلفة يف اجلسم.	
· خوف.	
· غضب	
· حزن.	
· شعور بالعجز والذنب ولوم الذات .	
· زعزعة املفاهيم والقيم.	
· تشوش ومزاج سيئ.	
· الشعور بعدم األمان واحلماية، مما ينعكس ويؤثر على تواصلهم مع األطفال وعلى العملية التربوية. 	
· ويف حاالت قصوى يفقد الفرد الرغبة يف احلياة.	

ــاة اإلنســان، فــان مهمــة الشــخص الــذي يقــوم بهــا كبيــرة ومســؤوليته جتاههــا عظيمــة،   ونظــراً ألهميــة العمليــة التعليميــة يف حي
وبالتالــي فإننــا ال نبالــغ حــن نقــول أن مهنــة التعليــم هــي مــن أرقــى املهــن وأدقهــا، وان املعلــم مــن أهــم املهنيــن يف املجتمــع…. إذ 
تقــع عليــه مســؤولية تربيــة النــشء الصاعــد وتعليمــه وإعــداده خلدمــة املجتمــع والدولــة، وحتقيــق أهدافهــا وفلســفتها ورفــع رايتهــا 

وجتســيد هويتهــا.
 كمــا يعتبــر املعلــم أحــد الراعــن الرئيســن للطفــل يف األزمــات والظــروف الصعبــة، ويتطلــب هــذا منــه االهتمــام بنفســه ومراعــاة 

التوجيهــات التاليــة التــي تســاعده علــى القيــام بــدوره: :
· البحــث عــن مصــادر للدعــم النفســي، كالتحــدث عــن املخــاوف مــع زمــالء آخريــن يف املدرســة، أو مــع األصدقــاء أو مــع املختصن 	

يف مجــال اإلرشــاد واخلدمــة االجتماعيــة، ممــا يخفــف مــن القلــق ويســاعد يف تطويــق املشــكلة التــي يعيشــها والعمــل علــى حلها.
· مواصلة احلياة اليومية والنشاطات قدر املستطاع، مضيفا إلى ذلك بعض التمارين البدنية لتفريغ الطاقة املكبوتة.	
· االعتــراف باملخــاوف ومواجهتهــا، وكذلــك مســاعدة النفــس علــى اســتعادة النشــاط اجلســمي والتــوازن النفســي الــذي يحتاجــه 	

لدعــم الطــالب ومدهــم باألمــان واالســتقرار. 
االستمرار يف التواصل االجتماعي واالنخراط يف أعمال تطوعية حيثما أمكن. 

ولعائالت املعلمني وإدارات املدارس كذلك دور حيوي يف توفير الدعم للمعلمني، وذلك من خالل: 
· تأمن حاجة املعلمن إلى احلب واألمان من جانب إداراتهم وأصدقائهم وزمالئهم وعائالتهم.	

الفصل السادس



· مدهــم بالثنــاء والتقديــر مبــا يف ذلــك دفــع األجــور يف مواعيدهــا ، ومنــح املكافــآت وإعطــاء األولويــات يف التدريــب اســتجابة 	
لرغباتهــم، وتأمــن املــواد املدرســية بانتظــام.

· مــن الضــروري جــداً الترفيــه عــن النفــس وأخــذ أقســاط منظمــة مــن الراحــة، واحلــرص علــى تنــاول األغذيــة املناســبة، خاصــة 	
تنــاول وجبــات خفيفــة، واإلكثــار مــن الفاكهــة الطازجــة واخلضــار، وتخفيــف املشــروبات الغازيــة واملنبهــة، وهــذا ينطبــق أيضــاً 

علــى األطفــال.
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املراجع



املركز الفلسطيني لإلرشاد يف سطور

لقــد كانــت والدة املركــز يف مدينــة القــدس علــى أيــدي مجموعــة مــن األخصائيــن النفســين واالجتماعيــن يف عــام 198٣م كبرنامــج 
ريــادي يف مجــال الصحــة النفســية يف فلســطن. مركزنــا عــرف الصحــة النفســية كاحتيــاج فــردي ومجتمعــي يجــب التطــرق إليــه 
وأخــذه بعــن االعتبــار واألهميــة. فقــد ابتــدأ برامجــه باإلضافــة إلــى اإلرشــاد الفــردي يف املــدارس املختلفــة يف القــدس والضفــة 

الغربيــة والعمــل علــى إرشــاد املدرســن والعاملــن يف مجــال الصحــة النفســية يف تلــك املــدارس. 
كذلــك كان ومــا زال جــل اهتمامنــا يف املركــز منصــب علــى تدريــب العاملــن يف هــذا املجــال لضمــان اســتمرارية العمــل ويف تطويــر 

الصحــة النفســية يف أنحــاء فلســطن. 
بعــد عــام 1996م قــام املركــز بتطويــر طاقاتــه الداخليــة )اإلداريــة واإلرشــادية( والعمــل بتوجــه يهــدف إلــى تطويــر املجتمــع مــن خــالل 

برامــج موجهــة إلــى فئــات وشــرائح مختلفــة ومتكاملــة )الفــرد، األســرة، املدرســة، املجتمــع(.
يســعى املركــز أيضــاً إلــى بنــاء منــوذج عمــل للصحــة النفســية يحتــذى بــه يف باقــي املناطــق الفلســطينية مــن خــالل تقــدمي خدمــات 

ذات نوعيــة عاليــة يف االستشــارة والتدريــب والتدخــل املباشــر يف مســتوى الفــرد واملدرســة واألســرة واملجتمــع.

مؤسسة التعاون يف سطور

مؤسســة التعــاون هــي مؤسســة أهليــة غيــر ربحيــة مســتقلة أسســها عــام 198٣ مجموعــة مــن الشــخصيات االقتصاديــة والفكريــة 
الفلســطينية والعربيــة، بهــدف توفيــر املســاعدة التنمويــة واإلنســانية للفلســطينين يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع 
ــه  ــة، اســتثمرت مؤسســة التعــاون مــا قيمت ــى مــدى ٣2 ســنة املاضي ــان، وعل غــزة، ومناطــق 19٤8، والتجمعــات الفلســطينية يف لبن
6٤2 مليــون دوالر المســت فيهــا حيــاة مــا يزيــد عــن مليــون فلســطيني ســنويا يف مجــاالت التعليــم والثقافــة وإعمــار البلــدات القــدمي 
واملتحــف الفلســطيني، وتشــغيل الشــباب والنســاء، ورعايــة األيتــام، والتنميــة املجتمعيــة، مبــا فيهــا الصحــة والزراعــة واملســاعدات 

االنســانية  مركــزة بذلــك علــى دعــم االبــداع وخاصــة بــن الفئــات األقــل حظــاً.

املركز الفلسطيني لإلرشاد


