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اإهداء

اإىل روح حممد جمال الدرة،

 يف ذكرى عيده الثاين والع�رشين

واإىل جميع الأطفال الذين ما زالوا يعانون اآثار احلروب والنزاعات والظلم.

ر. م. مرهج
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ريتا مفّرج مرهج

املهني  والتاأهيل  ة  املخت�شّ للرتبية  اإعداد  مركز  مديرة  العيادي،  النف�ش  علم  يف  ائية  اأخ�شّ

التابع جلمعية اأ�شدقاء املعوقني يف لبنان. اأ�شتاذة �شابقة يف مادة علم النف�ش يف اجلامعة 

الأمريكية  اجلامعة  من  النف�ش  علم  ماج�شتري يف  �شهادة  على  حائزة  بريوت.  الأمريكية يف 

�شة يف علم النف�ش العيادي من جامعة  يف بريوت )1981( ودبلوم الدرا�شات العليا املتخ�شّ

ال�شوربون يف باري�ش )1985(. تعمل منذ عام 1988 يف جمال الرتبية والتاأهيل والإر�شاد الأ�رشي 

يف  منّوعة  وموؤلّفات  م�شاهمات  لها  الجتماعي.  والدمج  والتاأهيل  الإعاقة  موا�شيع  ويف 

�شة وترجمات وحما�رشات  جمال علم نف�ش النمو والإعاقة التطورية، ويف اإعداد برامج متخ�شّ

وندوات يف التاأهيل الرتبوي والنف�شي  يف املدار�ش واملوؤ�ش�شات التاأهيلية يف لبنان و البلدان 

للعام 2001« على كتابها:  ثقايف  اإجناز  لأف�شل  ال�شباح  »�شعاد  العربية. حائزة على جائزة 

»اأولدنا من الولدة حتى املراهقة«.

ور�شة املوارد العربية

جمعية غري حكومية تاأ�ش�شت العام 1988 للعمل مع �رشكائها على تطوير املعرفة وتعزيز 

القدرات وتنمية ثقافة املوارد يف املجتمعات العربية. تنطلق الور�شة من البناء على قدرات 

حتكمه  وزيادة  واقع،  اإىل  حقوقه  لرتجمة  الالزمة  واملهارات  املعرفة  تنمية  وعلى  اإن�شان  كل 

بظروف حياته يف جمتمع من العدل والإن�شاف.

 www.mawared.org
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متهيد: حكاية الدليل

تاأثّرت قطاعات وا�شعة من املجتمع اللبناين جّراء العدوان الإ�رشائيلي على لبنان يف �شهري 

متوز/ يوليو واآب/اأغ�شط�ش 2006. وتعترب املوؤ�ش�شات التعليمية من اأكرث هذه القطاعات حاجة 

للدعم بعد انتهاء العدوان وذلك لأن الأطفال عادةً ما يدفعون ثمن احلروب، وهم الأقل قدرة 

على فهم ما يجري. ولكي ي�شتطيع التالمذة، مثالً، العودة اإىل احلياة الطبيعية، يحتاجون اإىل 

دعم نف�شي من قبل نظام اإداري وتعليمي وبرامج خا�شة ت�شاعدهم على تخّطي الظروف 

ال�شعبة.

من هنا كانت مبادرة ور�شة املوارد العربية باإجراء ور�ش عمل يف بع�ش بلدات اجلنوب املنكوبة: 

معروب، بنت جبيل، كفرجوز، وجويّا، وذلك يف اإطار برنامج الدعم النف�شي الجتماعي من اأجل 

امل�شاهمة يف معاجلة اآثار احلرب.

ا�شتهدف امل�شروع:

 بناء قدرات الهيئة التعليمية لتقدمي الدعم النف�ش اجتماعي واحلاجات النمائية لالأطفال 

3- 8 �شنوات.

 تقدمي الدعم واخلدمات اإىل الأهل يف املجال النف�ش اجتماعي واحلاجات النمائية لالأطفال 

3- 8 �شنوات. 

 تعزيز القدرة عند الأطفال على التعاطي والتكيف مع الو�شع املتغري الناجت عن ال�رشاع. 

وقد غطت ور�ش العمل املوا�شيع التالية

 تقدمي الدعم للمعّلمني يف الأوقات الع�شيبة.

 منو الطفل وظروف احلرب/ دور الرتبية ودور املعّلم.

 التوا�شل مع الطفل من اأجل م�شاعدته على التواوؤم/ طريقة التكّلم مع 

الطفل عن اأزمته.

 املعّلمون/املعّلمات وحماية الأطفال.

 ا�شرتاتيجيات اإدارة ال�شف الفاعلة 

 ا�شرتاتيجيات اإدارة امل�شكالت ال�شلوكية  يف ال�شف

 ا�شرتاتيجيات التعليم للو�شول اإىل كل الأطفال.

 الن�شاطات النف�س اجتماعية لتحفيز التعّلم واملداواة.

ف�شالً عن ور�ش التدريب مع املعلمات والزيارات امليدانية اإىل املدار�ش، عقدت جل�شات مع الأهل 

حول كيفية التعامل مع الأطفال يف ظروف احلرب والنزاعات. 

مل يكن لهذا الدليل اأن ي�شدر لول عمل الع�رشات من الأ�شخا�ش يف التح�شري لدورات التدريب 

وتنفيذها وتوثيقها. لذا فاإن فريق امل�رشوع يتوجه بال�شكر اجلزيل اإىل كٍل من اإدارات ومعلمات 

ومدار�ش جمعية املربات يف البلدان املذكورة واإىل املدرّبات واإىل كل من �شاهم يف توفري الدعم 

يف الت�شال والنقل والطباعة والتحرير  والتطوير يف ور�شة املوارد العربية ويف املدار�ش.
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دعم الأطفال يف ظروف النزاعات والطوارىء

وعلى وجه اخل�شو�ش نعرّب عن تقديرنا لكل من:

 فريق املدربات: د.الهام �شعراين، د. الهام حج ح�شن، د. هيام الزين، زينة حبي�س، 

د. ماجدة مهنا، د. فادية حطيط، �شذى ا�شماعيل

 مديرات ومدراء املدار�س: رابعة بي�شون، د. حممد ر�شا، ن�شال جوين، د. اأحمد 

مطر

 اأو�شكار عيد )جمعية »فن احلياة«(، وحبوبة عون )جامعة البلمند- بريوت(

 منظمة »اليوني�شيف«، جمعية »رايت تو بالي« »Right to Play« )احلق يف 

اللعب(

ويعود جلهود املدرِّبات ف�شل خا�ش يف التح�شري للدورات والعمل مع الأهل وتقدمي امل�شورة ويف 

اإعداد التقارير التي بُنيت عليها فكرة هذا الدليل والتي اأعانت حمتوياتها ومتارينها على اإغناء 

ف�شول الدليل )الن�شو�ش الكاملة للتقارير �شتن�رش على موقع ور�شة املوارد العربية(.

وفيما ت�شتمر خماطر النزاعات واحلروب والت�رشيد يف حما�رشة اأطفال منطقتنا، فنحن نرجو اأن 

يوفر هذا الدليل ما يخفف من املعاناة ويعزز قدرات ال�شغار والكبار على التحّمل وعلى حتويل 

املعاناة اإىل م�شدر تكاتف وقوة داخلية وعزماً على اإلغاء الأ�شباب اجلذرية للحرب والنزاعات 

والقهر. 

فريق امل�رشوع
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تقدمي

ريتا مفرّج مرهج

يتعرّ�ش املاليني من الأطفال يف َقرننا هذا اإىل تراكم من الأحداث غري العتيادية والتي تّت�شم 

بالعنف والدموية ب�شبب النزاعات واحلروب يف بالدنا ويف مناطق خمتلفة من العامل. حتى 

اأولئك الذين ل يعي�شون تلك الأحداث ب�شكل مبا�رش،  قد يتعّر�شون لها ب�شكل غري مبا�رش 

من خالل م�شاهدة املناظر القا�شية واملرعبة التي ت�شّور التهجري واجلرحى والقتلى والدمار 

والتفجريات والتعذيب والتي تتناف�ش الربامج الإخبارية على بّثها على �شا�شات التلفزة.

والجتماعي،  والنف�شي  اجل�شدي  منوهم  يزعزع  ال�شادمة  الأحداث  اإىل  الأطفال  تعّر�ش  اإن 

فتظهر لديهم  ردات فعل عديدة ومتنوّعة، تختلف من طفل اإىل اآخر. ل ميلك الطفل القدرات 

 مفهوماً.  
ً
الذهنية الكافية التي ت�شمح له اأن ي�شتوعب اخلربات ال�شادمة واأن يعطيها معنى

ي�شاف اإىل ذلك عدم قدرته على التعبري الكالمي عن معاناته، ما يوؤدي اإىل ا�شطرابات كثرية 

يف امل�شاعر وال�شلوك.

مثل هذه الأو�شاع يوؤثر على حياة الطفل ب�شكل مبا�رش بحيث ت�شتحيل تلبية احتياجاته من 

الأمان واحلماية ب�شبب تزعزع النمط الطبيعي حلياته اليومية والتغريات امل�شتمّرة احلا�شلة 

يف النظم والقيم الجتماعية املحيطة به. وتتقّل�ش اأمامه فر�ش تعّلم اأ�شياء جديدة ومثرية 

اأن  النتيجة  وتكون  ن�شجه.  وم�شتوى  عمره  تفوق  اإجمالً  وهي  عليه،  امل�شوؤوليات  وتنكّب 

يفتقد الطفل الإميان باأن امل�شتقبل قد يكون اأف�شل.

التحدي الكبري

اإن التعامل مع الأطفال املت�رشّرين من احلروب والكوارث يُ�شّكل حتدياً كبرياً:

 اأولً، ب�شبب قدرة الطفل ال�شئيلة على التعبري عن اآلمه، وال�شعوبة التي 

يواجهها جهازه املعريف غري املكتمل يف فهم الكالم املبا�رش وا�شتيعاب معاين 

هذا الكالم.

 وثانياً، لأن التعامل مع الطفل لي�س جمّرد عملية تلبية احتياجاته الأ�شا�شية 

)مثل الطعام وال�رشاب وال�شكن والدفء والرعاية ال�شحية والتعّلم (، فهناك 

اأنواع اأخرى من الحتياجات التي ل تقل اأهمية هي احتياجات الأمان واحلماية 

والنتماء والتقدير والنخراط الجتماعي. وما مل توؤمَّن هذه احلاجات اإىل جانب 

املاأكل وامللب�س والدفء، فاإن تطور الطفل لن يكون �شامال ومتكامالً. 

اإن الأطفال الذين يعي�شون يف ظروف �شعبة مثل احلروب والنزاعات امل�شّلحة يتعرّ�شون للعنف 

والقتل والدمار والفقر، وبالتايل فهم ل ي�شعرون باأن بيئتهم اأو اأهاليهم ي�شتطيعون تاأمني 

احلماية والرعاية يف مثل هذه الظروف، فيفتقدون ال�شعور بالأمان. لذلك، فاإن املهّمة الرئي�شية 

للم�شاندة النف�شية الجتماعية هي توفري الدعم الالزم لالأطفال بحيث ي�شعرون باأنهم ذوو 

قيمة واأ�شحاب قدرات اإيجابية ت�شمح لهم باأن ينظروا اإىل امل�شتقبل بعني متفائلة.
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دعم الأطفال يف ظروف النزاعات والطوارىء

الرتبية الداعمة

اآثار احلروب  بغ�ّش النظر عن اجلدل القائم حول فعالية الربامج املطروحة لتخفيف اأو حمو 

وال�شدمات الأليمة على الأطفال، هناك حقيقة موؤّكدة هي اأن التدّخل املالئم يف ال�شنوات 

ال�شتثمار  اإن  �شليم.  منٍو  تاأمني  يف  جداً  عالية  بن�شبة  ي�شاهم  الإن�شان  حياة  من  الأوىل 

تخفيف  اأو  لتفادي  ا�شتثنائية  فر�ش  خلق  اإىل  الأحوال،  كل  يف  يوؤّدي،  املبكرة  الطفولة  يف 

ال�شطرابات التطورية لدى الأطفال ال�شغار، ما ي�شّب يف �شالح الأفراد واملجتمعات على 

املدى البعيد. كل الأبحاث ت�شري اإىل اأن ال�شتثمار يف ال�شنوات الأوىل من حياة الإن�شان له تاأثري 

اإيجابي على اقت�شاد املجتمعات اأي�شاً.

ال�شلبية  الآثار  اإىل مبادرة �رشيعة لحتواء ال�شدمات وتقليل  تلبية احلاجة الكبرية  اأجل  من 

الناجمة عما يتعر�ش له الأطفال اأثناء احلروب والنزاعات امل�شّلحة والطوارئ، ولدعمهم يف 

اآليات عديدة ن�شتطيع �شملها حتت عنوان  الأزمات الع�شيبة يف حياتهم، تطّورت  تخّطي 

»الرتبية الداعمة اأثناء الأزمات اأو حالت الطوارئ«، تتلّخ�ش مهّمتها الأ�شا�شية يف تعزيز احلق 

يف التعلم لالأ�شخا�ش املتاأثرين بحالت الطوارئ.

وبخا�شة  التعليم،  اأن  غري  جداً،  حمدوداً  يكون  الأزمات  اأثناء  يف  التعليم  من  النتفاع  اإن 

التعليم ذو النوعية اجليدة يف بيئة تعلمية اآمنة تعّزز حماية امل�شتفيدين وراحتهم النف�شية 

والجتماعية، ميكن اأن يلعب  دوراً مهماً جداً يف م�شاندة اجلماعات املحلية والأفراد للتكّيف 

ال�شمود  على  ت�شاعدهم  اإ�شافية  وخربات  معرفة  اكت�شاب  عرب  الع�شيبة  اأو�شاعهم  مع 

والعودة اإىل حياة طبيعية. من املهم اأن ترّكز املناهج التعليمية اأثناء الأزمات والكوارث على 

اأولويات للتعلم واختيار مواد وموا�شيع مالئمة ثقافياً واجتماعياً ولغوياً، اإ�شافًة اإىل  حتديد 

يتمّتعون  معلمني  وت�شغيل  القائمة،  والظروف  الحتياجات  لتلبية  املنتظم  التدريب  تاأمني 

بالكفاءة املنا�شبة من خالل عملية اختيار �شفافة ومو�شوعية بعيدة عن اأي انحياز �شخ�شي 

اأو �شيا�شي اأو طائفي. 

ملاذا هذا الدليل وملن؟

يف اإعداد هذا الدليل، انطلقنا من املبداأ الذي يقول اإن الرتبية يجب اأن ت�شتمر بغ�ّش النظر 

عن توافر اأو انعدام الهيكلية الجتماعية، لأن الرتبية، من جهة، حتافظ على احلياة،  وهي، من 

جهة اأخرى تنقذ احلياة. فمهّمة »املحافظة على احلياة« تتم من خالل تاأمني هيكلية وا�شتقرار 

يف الفرتات الع�شيبة، وهي تولّد الأمل يف م�شتقبل اأف�شل. اأما مهّمة »اإنقاذ احلياة« فهي 

مبنية على توفري احلماية املبا�رشة لالأطفال وت�شارك املعلومات الأ�شا�شية للبقاء، مع الأطفال 

اإىل حا�شنات الأطفال  واأهاليهم وحميطهم. لذلك، فاإن هذا الدليل ُموّجه بالدرجة الأوىل 

البتدائية،  واملرحلة  والرو�شة  احل�شانة  �شفوف  يف  املدار�ش  ومعلمي  ومعلّمات  واملربيات 

وبخا�ّشة  يف املناطق املُعّر�شة للنزاعات امل�شلّحة واحلروب كما يف املناطق املحرومة اقت�شادياً 

واجتماعياً حيث البوؤ�ش والفقر.

ابتداء من الف�شل اخلام�س وحتى الف�شل الثامن، �شوف جتد املعّلمة يف 

هذا الدليل جمموعة غنّية من التمارين العملية لتطبيقها مع جمموعات 

الأطفال دون الثامنة مل�شاعدتهم على التعبري عن م�شاعرهم وحتفيز 

مهاراتهم يف التوا�شل، اأو متارين يف تعزيز »ال�شالبة الداخلية« والتدرب على 

التفكري الإيجابي، ف�شالً عن  جمموعة اإر�شادات عملية ُمرفقة بالتمارين 

املنا�شبة لإدارة ال�شعوبات ال�شلوكية واإدارة ال�شف وبناء بيئة �شّفية �شليمة 

حتّفز الندفاع اإىل التعّلم عند الأطفال و تر�شيخ مفاهيم ومبادئ الرتبية على 

حل النزاعات. 
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ي�شبق هذه التمارين اأربعة ف�شول ل بد للمعلمة من مراجعتها بدّقة: 

 يف الف�شل الأول، تعريف باأهم الأعرا�س التي تظهر عند الأطفال جّراء 

تعّر�شهم لالأزمات احلاّدة واحلروب، وفهمها وربطها بالأعرا�س التي قد تظهر 

عند الأكرب �شّناً، وحتليلها بطريقة تن�شجم مع البيئة املحلية. 

 يف الف�شل الثاين، َعر�ٌس موجز وُمبَ�ّشط، لكنه دقيق، لأهم النظريات يف 

علم نف�س النمو ي�شاعد املعّلمة على فهم املراحل التطّورية املهمة يف منو 

الطفل، وربطها بالعوامل البيئية املوؤثّرة على عملية النمو. 

 يف الف�شل الثالث، �رشح مف�ّشل لكيفية تاأثّر منو دماغ الطفل ال�شغري 

بال�شدمات والعوامل البيئية القا�شية وانعكا�شات هذه العوامل على 

عملية التفكري والتعّلم عنده، كما على �شلوكه و�شخ�شّيته عموماً. 

 يف الف�شل الرابع، جتد املعّلمة اإفادة كربى يف الإّطالع على ال�رشح الوافر لكل 

التقنيات امل�شتخدمة يف »الرتبية الداعمة« ولأ�شاليب واآليات العمل التي 

ميكن بوا�شطتها م�شاعدة الأطفال على جتاوز الأزمات، وال�شيطرة على 

الو�شع ال�شاغط، بهدف الو�شول اإىل توازنهم النف�شي وبناء املناعة والقدرات 

الذاتية.

ولأن الرتبية الداعمة هي، قبل اأي �شيء، تربية داجمة للجميع، ولأن و�شع الأطفال املعوقني 

اآلية احلماية العائلية والثقافية  اأق�شى الدرجات مع انهيار  اإىل  يف الظروف الطارئة ي�شوء 

التا�شع،  الف�شل  هو  الدليل،  هذا  كامٍل يف  ف�شٍل  تكري�ش  ال�رشوري  من  راأينا   ، واجلماعية 

الإعاقة  يف حالت الطوارئ: يف الكثري من الأحيان، ت�شعر املعلم/ة  مل�شاندة الأطفال ذوي 

اأن الدمج املدر�شي  اأو  بعدم القدرة على تلبية الحتياجات اخلا�شة لالأطفال ذوي الإعاقات، 

الكلفة. �شوف  وباهظة  تعليمية معّقدة  واأدوات وجتهيزات  اخلربة  يتطّلب م�شتوى عاٍل من 

جتد املعلمة يف هذا الف�شل جمموعة من الإر�شادات العملية لإن�شاء بيئة داجمة �شديقة 

تتعّرف على  كيفية و�شع خطة  و�شوف  الإعاقات،  ذوو  الأطفال  الأطفال، مبن فيهم  لكل 

تدخل داجمة يف حالت الطوارئ انطالقاً من املبداأ اأن لكل طفل القدرة على التعّلم واحلق 

يف التعّلم.

اإن نوعية التعليم الداعم الذي يتلقاه الطفل يف املدر�شة يجب اأن يتّم بالتن�شيق مع بيئته 

البيتية، لتاأمني احلد الأدنى من النجاح يف عملية التدخل. من هنا اأهمية التدخل مع الأهل، 

 الرئي�شي من التدخل مع الأهل هو الطفل وم�شلحته و�شحته النف�شية يف 
ّ
علماً باأن املعني

الدرجة الأوىل: يف الف�شل العا�رش والأخري من هذا الدليل، جتد املعّلمة معلومات عن كيفية 

و�شع خّطة تدّخل مع الأهل وهي خّطة تتعّلق بحياتهم ال�شخ�شية مبا ت�شمله من قدرات 

وتفاعلهم مع حميطهم  بينهم،  التوا�شل  ونوعية  باأولدهم  وعالقتهم  ومعرفية،  نف�شية 

ي�شتطيعوا  لكي  اأولً  باأنف�شهم  العتناء  اأهمية  على  الرتكيز  مع  اليومية،  احلياة  و�شوؤون 

العتناء باأولدهم بال�شكل ال�شحيح.

البناء على اخلربة امليدانية

يف الفرتة املمتّدة بني 12 /7 و14/ 8/ 2006، تعّر�ش لبنان اإىل عملية تدمري وا�شعة طالت 

معظم املناطق اللبنانية والبنى التحتية، واأّدت، بح�شب التقارير احلكومية املحلية، اإىل �شقوط 

الثانية ع�رشة من العمر، و4055 جريحاً، ونزوح ما ل يقّل عن  1183 قتيالً، 30% منهم دون 

913 األف اإن�شان، َف�شالً عن باليني الدولرات من اخل�شائر القت�شادية. يف ظّل هذه الأو�شاع 
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املبكرة«،  الطفولة  وتنمية  »رعاية  برنامج  خالل  من  العربية،  املوارد  ور�شة  بادرت  املاأ�شوية، 

لأطفال  الجتماعية  النف�شية-  واخلدمات  الرعاية  يف  والعاملني  للعامالت  دعم  تاأمني  اإىل 

التدّخل  لبنان، وعائالتهم. كان الهدف من هذا  املنكوبة، وبخا�شة منطقة جنوب  املناطق 

ال�رشيع م�شاعدة املعّلمات واملعلمني والأهل، والأطفال عربهم، على مواجهة حتديات الظروف 

القائمة، من خالل توفري املعرفة والإر�شادات املالئمة لت�شهيل عملية تكّيفهم مع الأو�شاع 

ال�شعبة، ومتكينهم من تفّهم احتياجات وردات فعل الأطفال النف�شية والجتماعية. و�شعى 

التدخل اأي�شاً اإىل تزويدهم مبجموعة من الإ�شرتاتيجيات العملّية لل�شيطرة على الأمور داخل 

ال�شف ويف املنزل. 

 لتنفيذ هذه الأهداف، نّظمت ور�شة املوارد العربية، يف �رشاكة مع »جمعية 

املربات«، �شل�شلة من الدورات التدريبية يف الفرتة املمتّدة بني اأيلول/�شبتمرب 

2006  وحزيران/يونيو 2007.  انتظمت الدورات يف خم�س مدار�س موزعة على 

اأربع قرى منكوبة هي معروب  وجويّا وكفرجوز وبنت جبيل، وقد اأعدها واأدارها 

فريق من �شاحبات اخلربة امليدانية والأكادميية يف ال�شحة النف�شية والعمل 

الجتماعي وطالت 2500 طفل دون الثامنة و600 اأ�رشة. وقد جرى توثيق 

اأن�شطة الدورات يف تقارير ا�شتندنا اإليها يف اإعداد هذا الدليل. 

     

 

يطرح هذا الدليل برناجماً للم�شاندة النف�شية الجتماعية يف حالت الطوارئ ويهدف اإىل 

التدخل يف اأ�رشع وقت ممكن مل�شاعدة الأطفال على امت�شا�ش ال�شدمات التي تعّر�شوا لها 

وعلى مواجهة اآثارها. 

نف�شه،  الوقت  يف  وي�شّدد،  وا�شعة  نظرية  معرفة  يقّدم  فهو  �شامل.  طابع  ذو  دليل  هذا 

و�شيلة  فهو  الأطفال:  تربية  للعاملني يف جمال  فائدته  يعّزز  ما  التطبيقية،  الناحية  على 

م�شاعدة للعمل تر�شد املعّلم/ة اإىل تطوير املنهاج التعليمي حتى يدعم الأطفال يف حالت 

الطوارئ، وذلك من خالل جمموعة وافرة من التمارين والأن�شطة ، مع حتديد هدف كل مترين اأو 

ن�شاط. ويبقى التكال الأكرب هو على املعلم اأو املعّلمة، وعلى اإبداعهما ومرونتهما يف تلّقي 

املعلومات وحتليلها وتطبيقها.

على اأمل اأن يكون هذا الدليل م�شدر منفعة لكل من يقراأه اأو ي�شتعني به يف عمله، وحافز 

على بذل املزيد من اجلهود يف تقدمي الرعاية والدعم الذي يحتاج اإليهما الطفل حتى يح�شل 

حقوقه ويعي�ش طفولته وينمو وي�شبح اإن�شاناً را�شداً منتِجاً وفّعالً يف منع اأ�شباب احلروب 

والنزاعات والقهر يف املجتمع.

ريتا مفّرج مرهج

اآذار/مار�س 2010



الف�شل الأول

احلروب والنزاعات وال�شحة النف�شية والجتماعية للأطفال دون 

الثامنة: 

التاأثري ودور الرتبية الداعمة.
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 ل ميلك الطفل القدرات الذهنية الكافية التي ت�شمح له اأن 

ي�شتوعب اخلربات ال�شادمة واأن يعطيها معنًى مفهوماً ويبقى 

ا�شتيعابه للحدث غام�شاً فاحتاً الباب اأمام كل الحتمالت، 

فيدهم احلدث هذه ال�شخ�شية التي مل تن�شج بعد، موؤدياً اإىل 

ت�شّوهات متعّددة وعميقة يف تكوينها.

 اإن تكرار الأحداث ال�شادمة، وت�شاعدها وا�شتمرارها يف حياة 

الطفل يف منطقتنا تنتج جمموعة اأعرا�س لدى هذا الطفل 

تتخّطى الأعرا�س املعروفة يف ا�شطراب �شّدة ما بعد ال�شدمة. 

 هناك حقيقة موؤّكدة هي اأن التدّخل املالئم خالل ال�شنوات الأوىل 

من حياة الإن�شان ي�شاهم بن�شبة عالية جداً يف تاأمني منٍو �شليم.

 اإن النهج ال�شمويل التكاملي يف رعاية وتنمية الطفولة املبكرة 

يوفر ال�شتمرارية ال�شليمة لعملية النمو، حيث يبداأ التعّلم منذ 

الولدة يف حميط يوؤّمن اجلودة يف الرعاية يف املجالت ال�شحية 

والرتبوية والعاطفية والنف�شية.

 اإن حالت الطوارئ ت�شتوجب و�شع الرتبية يف املرتبة الأوىل من 

اأولوياتنا. فهي حتمي الأطفال، ج�شدياً ونف�شياً وفكرياً، من خالل 

توفري م�شاحة اآمنة لهم ت�شاعدهم على امت�شا�س ال�شدمات 

واكت�شاب مهارات �رشورية للتكّيف والتاأقلم مع الظرف ال�شادم.
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متهيد

اأملّت باأطفال مدر�شة »بي�شالن« يف منطقة  كلنا نتذكّر وباأمل �شديد املجزرة الرهيبة التي 

القوقاز ال�شمالية يف رو�شيا، يف اأول يوم من العام الدرا�شي 2004 حينما ا�شتولت جمموعة 

من الإرهابيني على املدر�شة واحتجزت عدداً كبرياً من الطالب مع معّلميهم... تابعنا على 

�شا�شات التلفزة التطورات املريعة لهذه املاأ�شاة وتنّف�شنا ال�شعداء عند انتهائها، لكن بحزن 

�شديد على كل ال�شحايا، واأكرثهم من الأطفال ال�شغار. �شارع جميع املحطات التلفزيونية 

على  التغطية  هذه  يف  الرتكيز  وكان  الإرهابي  احلدث  هذا  لتغطية  العامل  اأنحاء  كل  من 

الأطفال الناجني وعلى حلظة مغادرتهم املدر�شة ومعانقتهم اأهاليهم املنتظرين يف الباحة 

لالإبالغ  الأخر  تلو  الواحد  تتواىل  والتلفزيونية  ال�شحفية  التقارير  وكانت  اأيام.  اخلارجية منذ 

عن عدد ال�شحايا وحالة الطالب ومعّلميهم، ووقائع فرتة الحتجاز، وممار�شات الإرهابيني حيال 

رهائنهم، وال�شغوطات اجل�شدية والنف�شّية املوؤملة التي خ�شع لها املحتجزون واأهاليهم يف 

اخلارج. َمن منا ل يتذّكر ذلك الفتى يف ال�شاد�شة من العمر الذي �رشخ لوالدته فور معانقته: 

»ماما، لقد تركت حذائي اجلديد يف الداخل!« . 

 �رشخة هذا الطفل اأ�شحكت واأبكت العديد ِمّنا بل اأده�شتنا جميعاً: فهل من املعقول اأن 

تكون الكلمات الأوىل لطفل عانى الأمّر والأب�شع يف حياته داخل جدران هذه املدر�شة، هل 

من املعقول اأن تكون رّدة فعله عند مالقاة والدته، م�شدر احلنان والأمان له، بهذه ال�شطحية 

اأو التفاهة؟ هل من املعقول اأن احلذاء الذي ا�شرتته له اأّمه مبنا�شبة العام الدرا�شي اجلديد 

التي عا�شها هذا  الدامية  الأولوية، يف خ�شّم الأحداث  البالغة، بل  اكت�شب هذه الأهمية 

الطفل الربيء طوال ثالثة اأيام؟

تاأثري الأحداث ال�شادمة على نف�شية الأطفال

راأى العديد من املّحللني النف�شيني يف ت�رشّف هذا الطفل نوعاً من الن�شالخ عن الواقع، وهو 

و�شيلة دفاعية ي�شتخدمها البع�ش، بخا�شة الأطفال ال�شغار، يف وجه ال�شدمات الكبرية 

التي قد تواجههم. وي�شمل هذا الن�شالخ �شيئاً من ن�شيان العنا�رش املهّمة للحدث والرتكيز 

املوؤملة من خالل عملية  والأفكار  ال�شور  يحاول جتّنب  الولد  وكاأن  »التافهة«،  العنا�رش  على 

»التتفيه« هذه!

تذكر د.هيام لطفي الزين )2007(، اأن التجارب التي مير بها الطفل يف اأثناء منوه حتّدد الطبيعة 

حاجاتهم  فاإن  �شدمات  اإىل  الأطفال  يتعر�ّش  وعندما  البلوغ.  عند  عليها  �شيكون  التي 

الأ�شا�شية )اجل�شدية والنف�شية( »تتهّدد اإىل درجة زعزعة منوهم املتجان�ش« والتي تظهر من 

خالل ردات فعل عديدة ومتنوّعة، تختلف من طفل اإىل اآخر.

ردات الفعل هذه قد تظهر مبا�رشة اإثر احلدث اأو بعد اأيام اأو اأ�شهر. ولكن من املعروف ان ردات 

اأو اختربوا تهديداً مبا�رشاً  الفعل احلادة تظهر لدى الأطفال الذين تواجدوا يف مكان احلدث 

حلياتهم، اأو تعر�شوا لإ�شابة ج�شدية خطرة، اأو فقدوا دعم الكبار يف اأثناء احلدث. ولنتذّكر 

هنا �شورة اأطفال »قانا« يف جنوب لبنان يف ني�شان/اأبريل 1996، الذين فقدوا اأهاليهم اأمام 

الذعر  ت�شّور  مّنا  اأحد  ي�شتطيع  هل  الإ�رشائيلية.  الغ�شب«  »عناقيد  عملية  اأثناء  اأعينهم 

والرعب وم�شاعر العجز التي عا�شها هوؤلء الأطفال الناجون من املجزرة ؟
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لالأ�شف، يتعّر�ش اأطفال وطننا العربي يف َقرننا هذا اإىل تراكمات من الأحداث غري العتيادية 

العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  واحلروب  النزاعات  ب�شبب  والدموية  بالعنف  تّت�شم  والتي 

العربي، كما يف ما يح�شل ب�شكل يومي يف العراق اأو يف املجازر الإ�رشائيلية الرهيبة التي 

ارتكبت يف غّزة. حتى اأولئك الذين ل يعي�شون الأحداث ب�شكل مبا�رش، فهم قد يتعّر�شون 

لها ب�شكل غري مبا�رش من خالل م�شاهدة املناظر املوؤذية التي ت�شّور اجلرحى والقتلى والدمار 

والتفجريات والتعذيب والتي تتناف�ش الربامج الإخبارية على بّثها على �شا�شات التلفزة.

ل ميلك الطفل القدرات الذهنية الكافية التي ت�شمح له اأن ي�شتوعب اخلربات ال�شادمة واأن 

 مفهوماً. ي�شاف اإىل ذلك عدم قدرته على التعبري الكالمي عن معاناته، ما 
ً
يعطيها معنى

يوؤدي اإىل ا�شطرابات كثرية يف امل�شاعر وال�شلوك.

من الطبيعي اأن يحتمي الطفل باأمه واأبيه اأثناء اخلطر، اأو اأن يلجاأ اإىل بيته ليجد فيه الأمان. 

لبنان  الأطفال يف  اأو  فل�شطني  اأطفال  ومنهم  العربية،  البلدان  لأطفالنا يف  بالن�شبة  اأما 

اأثناء احلروب الإ�رشائيلية على اجلنوب، على �شبيل املثال ل احل�رش، فهم يدركون اأنه ل يوجد 

م�شدر للحماية. فحياة الطفل وحياة والديه واأقربائه م�شتباحة، وهو يفتقد اأي غطاء لالأمان 

واحلماية والرعاية. اإن هذا الو�شع الذي يتعر�ش له الأطفال ال�شغار يوحي ب�شورة عن حالهم 

النف�شية هي كارثية حقاً.

مثل هذه الأو�شاع يوؤثر على حياة الطفل ب�شكل مبا�رش بحيث:

 ت�شتحيل تلبية احتياجاته املادية والف�شيولوجية وتوفري العطف والأمان 

واحلماية له.

 يتزعزع النمط الطبيعي حلياته اليومية.

 تتقّل�س اأمامه فر�س تعّلم اأ�شياء جديدة ومثرية.

 تنكّب امل�شوؤوليات عليه وهي اإجمالً تفوق عمره وم�شتوى ن�شجه.

 ل يح�شل على النتباه والدعم والتقدير من قبل حميطه املنهمك يف اأمور 

ذات اأولوية م�شريية.

 يفتقد الإميان باأن امل�شتقبل قد يكون اأف�شل.

 قد تتاأثر قدراته الجتماعية بعمق جّراء فقدان اإن�شان مهم اأو بيته اأو احلي 

باأكمله، ف�شالً عن التغريات امل�شتمّرة احلا�شلة يف النظم والقيم الجتماعية 

املحيطة به.

1
ا�شطراب �شدة ما بعد ال�شدمة

وال�شلوكية  النف�شية  ال�شطرابات  يعريون  الجتماعيون  والخت�شا�شيون  النف�ش  علماء 

هذا  وبداأ  طبيعتها.  كانت  مهما  كربى،  اأهمية  ما  ل�شدمٍة  الإن�شان  تعّر�ش  عن  الناجمة 

الهتمام بالظهور يف الثمانينات من القرن املا�شي، حيث ك�شفت الدرا�شات النف�شية اآنذاك 

عن وجود ن�شف مليون حمارب اأمريكي يعانون اأعرا�شاً نف�شية ما بعد حرب » فيتنام » وذلك 

حتى بعد مرور خم�ش ع�رشة �شنة على انتهاء تلك احلرب، وهي اأعرا�ش ت�شبه متاماً تلك التي 

كانت ظاهرة عند اأعداد كبرية من الفيتناميني والكمبوديني الفارّين اإىل تايالند واأوروبا واأمريكا 

وكندا. وتلّخ�شت هذه الأعرا�ش على ال�شكل الآتي: كوابي�ش واأحالم مزعجة، حزن وتوتّر �شديد، 

غ�شب وهيجان، عزلة، عزوف عن ممار�شة الن�شاطات املمتعة، فتور وتبلد عاطفيني.

1 ا�شطراب �شدة ما بعد ال�شدمة

  Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
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لقد جرى ت�شخي�ش هذه الأعرا�ش ودرا�شتها ب�شورة منهجية تبعاً لو�شوح عالماتها و�شيوعها 

و�شولً اإىل العرتاف لأول مرة عام 1980، »با�شطراب �شّدة ما بعد ال�شدمة« وهو ا�شطراب 

يكون �شائعاً بني النا�ش الذين يتّعر�شون اإىل اأي حدث �شادم ذي طبيعة تهديدية اأو كارثية، 

ي�شّبب لالإن�شان الأ�شى ال�شديد والرعب وال�شعور بالعجز. 

اأما اأعرا�ش هذا ال�شطراب فهي:

 كوابي�س مزعجة ومتكررة ذات عالقة باحلدث ال�شادم.

 ذكريات واأفكار اقتحامية ق�رشية ومتكّررة عن احلدث ينتج عنها حالة تّوتر 

�شديد.

 ال�شعور وكاأن احلدث �شيقع جمدداً. 

 انزعاج انفعايل �شديد لأي مثري داخلي اأو خارجي يرمز اإىل اأو ي�شبه بع�س 

جوانب احلدث.

 جتّنب املثريات املرتبطة باحلدث، من اأماكن اأو اأ�شخا�س اأو مواقف تذّكر الإن�شان 

باحلدث.

 طرد الأفكار والنفعالت التي تذّكر باحلدث وجتّنب احلديث عنه مع اأفراد اآخرين.

 التوّقف عن ممار�شة الن�شاطات اأو الهوايات التي كان يزاولها الإن�شان 

وي�شتمتع بها قبل احلدث.

 فتور عاطفي ملحوظ.

 البتعاد عن الآخرين والنعزال.

 �شعوبات تتعلق بالنوم.

 نوبات غ�شب اأو هيجان م�شحوبة ب�شلوك عدواين.

 حذر وتيّقظ �شديد و�شعوبة بالغة يف ال�شرتخاء.

 �شعوبة يف الرتكيز على ن�شاط ما اأو يف متابعة واإمتام ن�شاط ما.

 ظهور جفلة )»نقزة«( غري عادية للمثريات احل�شية املحيطة به والتي حت�شل 

ب�شكل مفاجئ.

 اأفكار انتحارية.

اأو  الأعرا�ش  هذه  مالحظة  يتوّجب  اأنه  اخلرباء  يفيد  موثوق،  ب�شكل  الت�شخي�ش  يتم  ولكي 

معظمها ملّدة �شهر على الأقل وب�شورة م�شتمرة.

ا�شتجابة الطفل يف الأحداث ال�شادمة

عنا�رش  العتبار  يف  الباحثون  ياأخذ  �شادمة،  لأحداث  املعر�شني  ال�شغار  لالأطفال  بالن�شبة 

مهمة جداً يف تكوين نوعية ا�شتجابتهم وهي: 

 ن�شاط الطفل ما قبل احلدث ال�شادم.

 حّدة جتربة احلدث ال�شادم.

 نظرة الطفل اإىل احلدث ال�شادم.

اإن ال�شتجابة الطبيعية عند الطفل تكون اإّما املقاومة واإّما الهروب. فاملقاومة تظهر من 

خالل �شلوكه العدائي العنيف، اإذ اإنه يحاول الت�شّبه باملعتدي الأقوى منه عّله يبقى على 

قيد احلياة )غريزة البقاء(. اأما الهروب، فهو يتج�ّشد بالنعزال عن الآخرين وبف�شل الذات عن 

كل ما ي�شّبب الأمل والأذى. يف حال احلروب والنزاعات امل�شّلحة، فاإن تعريف اأي مفهوم )مثل 
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العدالة وال�شلوك الأخالقي( ي�شبح مرتبطاً بعالقته بواقع العنف الجتماعي الذي ي�شود 

يف احلرب، ويتعر�ش العديد من الأطفال اإىل عملية تلقني �شديد عن طريق و�شائل الإعالم اأو 

ب، فينمو  البيت اأو املدر�شة. ومتيل عملية التلقني هذه اإىل متجيد العنف والنتقام والتع�شّ

الطفل على فكرة اأن القتل هو الو�شيلة الأف�شل حلل النزاعات وانه اأمر مباح من الناحية 

الأخالقية.

يحاول  الذي  الرا�شد  بال�شخ�ش  ال�شغار: فمقارنًة  الأطفال  عند  تعقيداً  اأكرث  تبدو  ال�شورة 

تفّهم احلدث ال�شادم بربطه بعوامل ثقافية ودينّية لإعطائه معنى معيناً، يبقى ا�شتيعاب 

اأمام كل  الباب  البناء املعريف لديه مل يكتمل بعد، ما يفتح  لأن  الطفل للحدث غام�شاً 

الحتمالت، فيدهم احلدث هذه ال�شخ�شية التي مل تن�شج بعد ذهنياً ووجدانياً وروحياً، موؤدياً 

اإىل ت�شّوهات متعّددة وعميقة يف تكوينها.

الطفل  يبداأ  به،  املحيطة  البيئة  مع  تفاعله  وبنتيجة  الولدة،  بعد  الأوىل  اللحظات  منذ 

ال�شغري بتكوين �شورة ب�شيطة عن نف�شه وعن عامله، مبنّية على بع�ش الفر�شيات الأ�شا�شية 

وهي اأن اجلميع يحّبونه، واأن والديه يحميانه ويرعيانه ول يعر�شانه للخطر، واأن اخلري ينت�رش 

دائماً لأن الله يحب الأخيار ويحميهم وي�شاعدهم. عندما يتعر�ش الطفل لظروف عنفية اأو 

حربّية �شديدة )تدمري بيته، مقتل والديه اأو اأخوته، الهروب حتت الق�شف، الخ...(، تتزعزع هذه 

الفر�شيات الأ�شا�شية فريى كل �شيء يتغرّي اأمام عينيه وتهتّز كل ثوابته وتتعّر�ش �شورته عن 

نف�شه وعن العامل للت�شّوه.

يقول البع�ش اإن الطفل لديه قدره كبرية على التاأقلم مع الأحداث رمبا تفوق قدرة الكبار، 

الزمن  ين�شى مع  اأن  له  نا�شج وغري مكتمل ما ي�شمح  الذاكرة عنده غري  وذلك لأن نظام 

العديد من التفا�شيل املوؤملة واأن ي�شتبدلها بذكريات اأخرى ل عالقة لها باحلدث ال�شادم.

لكن ما يجب اأن نتذّكره هو اأن الطفل يف كثري من املجتمعات العربية يعي�ش و�شعاً ا�شتثنائياً 

حيث اخلربات ال�شادمة متكّررة ومت�شاعدة، وقد تدوم زمناً طويالً، وحيث املجتمع كله حتت 

التهديد واخلطر ما يجعل م�شادر الدعم وامل�شاندة ه�ّشًة جداً وقابلة لالنهيار يف اأي حلظة. 

هذا الو�شف ينطبق على احلال املاأ�شوية يف قطاع غزة مثالً، ما دفع بع�ش اخلرباء واملحّللني اإىل 

اقرتاح اإطالق ت�شمية »متالزمة غزة« )Gaza Syndrome( لو�شف الأعرا�ش النف�شية الناجتة 

من مثل هذه الأو�شاع.

تنتج  منطقتنا  يف  الطفل  حياة  يف  وا�شتمرارها  وت�شاعدها  ال�شادمة  الأحداث  تكرار  اإن 

بعد  ما  �شّدة  ا�شطراب  املعروفة يف  الأعرا�ش  تتخّطى  الطفل  لدى هذا  اأعرا�ش  جمموعة 

يختزن  الطفل  اإن  حيث  الإ�شافية  الأعرا�ش  هذه  اأهم  املن�رشف  غري  والغ�شب  ال�شدمة. 

الغ�شب والعنف، وكاأنه ينتظر حلظة النتقام. هذا الغ�شب »النائم« يوؤذي الطفل اإذ يكون 

يف حالة توتر م�شتمر ترافقها ا�شطرابات يف النوم وم�شاعر الكره جتاه الغري والتي ترَُتجم 

اأثناء  اأغ�شبه �شديقه ال�شغري  اإذا  اأي �شخ�ش يثري هذه امل�شاعر )مثالً،  ب�شلوك عدائي جتاه 

اللعب فقد ينهال عليه بال�رشب العنيف(.

دور البيئة املحيطة يف زمن احلرب

اإىل  الإ�شارة  اإن حتليلنا و�شع الطفل ال�شتثنائي يف جمتمعاتنا يف زمن احلرب يحّتم علينا 

البيئة احلا�شنة لهذا الطفل. ففي املجتمعات العربية والإ�شالمية غالباً ما يتلقى النا�ش 
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ال�شدمات ب�شكل جماعي ولي�ش ب�شكل فردي. ونالحظ اأن الرتابط داخل الأ�رشة النووية ومع 

الأ�رشة املمتّدة ل يزال قوياً، كما الرتابط الجتماعي على م�شتوى القرية اأو احلي اأو املدينة، 

الديني يف  الإميان  العبادة من تقوية وحتفيز  ودُور  الأديان  الذي تلعبه  الدور املهم  ف�شالً عن 

ال�شديدة. كل هذه  الأزمات  اأوقات  املجتمع وتدعيمه، خ�شو�شاً يف  املحافظة على متا�شك 

العوامل يخّفف كثرياً من وقع ال�شدمات على الأفراد فهي ت�شّكل �شبكة دعم وم�شاندة 

متت�ش جزءاً مهماً من الآثار.

لكن، بالرغم من هذه »الدروع الواقية« التي ت�شكّلها الروابط الجتماعية والأ�رشية القوية يف 

جمتمعاتنا، تبقى �شور ق�شف املناطق ال�شكنية بالقنابل وال�شواريخ وتبادل نريان املدفعية 

والتفجريات الع�شوائية و�شور ال�شحايا واجلرحى را�شخة يف اأذهان وذكريات وخميالت الأطفال 

ال�شغار، مولّدة �شغطاً نف�شياً �شديداً وردات فعل موؤملة ومرهقة ت�شتدعي التدخل ال�رشيع 

واملعاجلة.

العوامل املوؤثرة على ردات فعل الأطفال

اإل اأن ردات الفعل هذه تختلف من طفل اإىل طفل وتعتمد على عوامل كثرية مبا فيها نوع 

احلدث، وطبع الطفل وعمره، واجلو العائلي وعالقة الطفل باأ�رشته. فاإذا اأخذنا عامل العمر، 

مثالً، نالحظ اأنه يوؤثر على الطريقة التي يفهم بها حادثاً ما وعلى طبيعة رّدة فعله، كما 

على طبيعة ا�شتجابته للم�شاعدة املقدمة له. فلكل فئة عمرية حمّطات تطّورية حمّددة 

�شواء يف جمال املعرفة اأو النفعالت اأو العالقات الجتماعية، ف�شالً عن القدرة على التعبري 

وم�شتوى الن�شج العاطفي. كل هذه العوامل تت�شابك لإنتاج ردة فعل معينة عند الطفل 

عند تعر�شه للحدث ال�شادم.

على  مبني  نف�شيته،  على  تاأثري حمدد  له  الطفل  له  يتّعر�ش  الذي  احلدث  نوع  فاإن  كذلك 

نوعية ا�شتيعاب الطفل ملعنى هذا احلدث. فمثالً، اإذا قتل والد طفل خالل احلرب فاإن الأثر 

على الطفل �شيختلف باختالف املعنى الذي يربطه الطفل باحلدث. فاإذا اعترب الطفل اأن وفاة 

والده عمل بطويل ا�شت�شهادي ف�شيكون احلدث اأقل اإ�رشاراً بالطفل مما لو اأنه راأى اأن الوفاة 

كانت من باب ال�شدفة اأو بعيداً عن العدالة. من املهم اأن نالحظ اأنه يف ظل اأو�شاع احلروب 

طويلة الأمد، ي�شبح بع�ش الأطفال معتادين على بع�ش التجارب املتكررة واملُجهدة نف�شياً. 

وقد ل يظهرون اأي �شعور بالأمل والأ�شى، لكن تطورهم �شيظل متاأثراً ب�شورة �شلبية بهذه 

التجارب اإذ اأن احتياجاتهم اإىل منو �شحي وطبيعي ل تُلبى. اإن هوؤلء الأطفال يظهرون نوعاً 

اأن  اأن ال�شمت ل يعني  اأبداً، غري  اإثر احلادث ال�شادم وكاأنه مل يحدث  من ال�شت�شالم على 

احلادث مل يوؤثر فيهم، و�شوف تظهر عنا�رش وذكريات احلادث الأليم يف ن�شاطات لعب الأطفال 

بعد فرتة لحقة من الوقت.

الرتبية الداعمة يف حالت الطوارئ:

1- النهج ال�شمويل التكاملي:

بغ�ّش النظر عن اجلدل القائم حول فعالية الربامج املطروحة لتخفيف اأو حمو اآثار احلروب 

خالل  املالئم  التدّخل  اأن  هي  موؤّكدة  حقيقة  هناك  الأطفال،  على  الأليمة  وال�شدمات 

ال�شنوات الأوىل من حياة الإن�شان ي�شاهم بن�شبة عالية جداً يف تاأمني منٍو �شليم. فما هو 

املحيط املالئم لالأطفال؟
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، يوّفر هذا النهج 
 2
 وفقاً ملبادئ »النهج ال�شمويل التكاملي يف رعاية وتنمية الطفولة املبكرة«

بغ�ّش  الولدة  منذ  التعّلم  يبداأ  حيث  النمو،  لعملية  ال�شليمة  ال�شتمرارية  يوؤّمن  حميطاً 

النظر عن ظروف اأو قدرات الطفل اخلا�شة. كذلك فهو حميط يعتمد على تاأمني اجلودة يف 

الرعاية خالل ال�شنوات الأوىل يف املجالت العاطفية والنف�شية والروحية، ف�شالً عن املجالني 

ال�شّحي والرتبوي.

ينظر هذا النهج اإىل م�شاألة النمو عند الإن�شان بكل �شموليتها، فهو يرى اأن هناك ترابطاً 

وثيقاً جداً بني العوامل النف�شية والجتماعية من جهة، وبني العوامل ال�شحية والغذائية 

من جهة اأخرى. الهتمام الرئي�شي يف هذا النهج يرتّكز على ال�شنوات الأوىل من حياة الإن�شان، 

اأي منذ ما قبل الولدة وحّتى العام الثامن. ويقول املنادون بهذا النهج اإنه عند حلول العام 

الثامن يكون »قد فات الأوان« )اإيفانز ومايرز واإلفيلد 2005(. واملق�شود بذلك هو اأن مرحلة 

حينه...معظم  انتهت يف  قد  تكون   – الدماغ  يف   – املهارات  واكت�شاب  التعّلم  اأ�ش�ش  بناء 

املهارات اجل�شدية والقدرات العقلية والكفاءات اللغوية تكون قد تبلورت عند الطفل ومن 

ال�شعب جداً التدّخل بعد ذلك لت�شحيح اأي ق�شور يف تنميتها اإىل اأق�شى اإمكاناتها اأو حمو 

الرتاكمات ال�شلبية.

من اأهم اأهداف نهج رعاية وتنمية الطفولة املبكرة هذا العمل مع الفئات املهّم�شة واملحرومة 

من الأطفال )الطفولة املعرّ�شة( وعائالتهم من خالل تاأمني �شبكة خدمات وموارد تغّطي منو 

الطفل ب�شموليته )ال�شّحة، الغذاء، الرعاية، التعليم( وفق �شيغة متعّددة القطاعات توؤمن 

باأن الطفولة املبكرة هي اأي�شاً جزء ل يتجزّاأ من التطور والت�شميم املايل والقت�شادي للدول.

اإن ال�شتثمار يف الطفولة املبكرة يوؤّدي اإىل فر�ش ا�شتثنائية لتفادي اأو تخفيف ال�شطرابات 

التطورية لدى الأطفال ال�شغار، ممّا هو ل�شالح الأفراد واملجتمعات على املدى البعيد. كل 

اإيجابي على  اأن ال�شتثمار يف ال�شنوات الأوىل من حياة الإن�شان له تاأثري  الأبحاث ت�شري اإىل 

اقت�شاد املجتمعات اأي�شاً. فاملجتمع ي�شتفيد من ال�شتثمار يف الربامج الرعائية والتنموية 

من خالل: 

)1( حتفيز اإنتاجية الإن�شان على مدى احلياة.

)2( تاأمني فر�س التوظيف للعاملني يف جمايل الرعاية والتنمية.

)3( تقلي�س احتمالت الر�شوب والت�رشّب املدر�شي واجلنوح واللجوء اإىل املخدرات 

يف �شنوات املراهقة.

الطفل  النمو عند  فر�ش  تتقّل�ش  الطبيعية،  والكوارث  امل�شلحة  والنزاعات  احلروب  يف ظل 

ال�شغري على جميع الأ�شعدة، وبخا�ّشٍة يف البلدان الفقرية: فال التغذية ال�شليمة متوّفرة 

ب�شبب  كّلياً  غائبة  امل�شتقر  الآِمن  العي�ش  ومقّومات  املالئمة،  ال�شّحية  الرعاية  ول  اأ�شالً 

الظروف الأمنية واحلياتية ال�شتثنائية ال�شعبة، ما يزيد من اأهمية تواجد �شبكة خدمات 

الطفولة  وتنمية  رعاية  نهج  يقدمها  كالتي  وعائالتهم  املعّر�شني  الأطفال  تخدم  وموارد 

املبكرة ال�شمويل التكاملي.

2- الرتبية يف الأزمات والطوارئ:

ال�شلبية  الآثار  اإىل مبادرة �رشيعة لحتواء ال�شدمات وتقليل  تلبية احلاجة الكبرية  اأجل  من 

الناجمة عما يتعر�ش له الأطفال اأثناء احلروب والنزاعات امل�شّلحة والطوارئ، ولدعمهم يف 

2 «النهج ال�شمويل التكاملي يف رعاية وتنمية الطفولة املبكرة«: 

Holistic Integrated Approach to ECCD
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اآليات عديدة ن�شتطيع و�شعها حتت عنوان  تخّطي الأزمات الع�شيبة يف حياتهم، تطّورت 

»الرتبية الداعمة ـ اأو امل�شاندة ـ اأثناء الأزمات اأو حالت الطوارئ«.

 لنبداأ بتعريف ما هو املق�شود بهذا العنوان.

 الأزمة هي ظرف ا�شتثنائي اأو طارئ يتخطى قدرة املجتمع على التكّيف 

م�شتنداً اإىل موارده الذاتية فح�شب. وينطبق هذا التعريف على الأزمات 

املفاجئة احلادة كما على الأزمات املزمنة. وتتنّوع الأ�شباب من نزاعات م�شّلحة 

اإىل زعزعة �شيا�شية اقت�شادية و�شولً اإىل الكوارث الطبيعية.

 اأما كلمة »تربية« فهي عملية التعلّم لدى الإن�شان والتي تبداأ حلظة الولدة 

وتتطّور مع منوه داخل الأ�رشة واملدر�شة واملجتمع. 

 وهدف الرتبية يف مرحلة الأزمات والطوارئ هو اإحداث تغيري واإعادة بناء التفكري 

باأ�شلوب اإيجابي مل�شاعدة الطفل على مواجهة الو�شع ال�شاغط.

 العام 
3
)INEE( يف هذا الإطار، ن�شاأت ال�شبكة امل�شرتكة لوكالت التعليم يف حالت الطوارئ

2000 وهي �شبكة عاملية ت�شم اأكرث من مئة منظمة و800 ع�شو يعملون �شوياً من اأجل حق 

التعليم يف حالت الطوارئ ومرحلة ما بعد النزاعات. وتتلّخ�ش مهّمتها الأ�شا�شية يف جمع 

وبث املعلومات عن التعلم وتعزيز احلق يف التعلم لالأ�شخا�ش املتاأثرين بحالت الطوارئ.

3- املعايري واملوؤ�رّشات الدنيا يف حالت الطوارئ:

اإقامة برامج  توّفر ال�شبكة الإر�شادات للحكومات والوكالت املحلية والدولية حول كيفية 

ال�شبكة  اإجنازات هذه  اأهم  ومن  الرتبوية  الحتياجات  لتلبية  الطوارئ  تعليمية خالل حالت 

 وهي 
4
و�شع »املعايري الدنيا للتعليم يف حالت الطوارئ والأزمات املزمنة واإعادة البناء املبكر«

معايري مبنية على اأ�ش�ش �رشعة حقوق الطفل التي تنادي باحلق يف التعلم النوعي للجميع، 

على اأن ي�شمل هذا احلق الذين تعّر�شوا للطوارئ. 

الرئي�شية  املوؤ�رشات  واأرفقت كل منها بالئحة من  اأربعة معايري عامة  ال�شبكة  حّددت هذه 

)وهي مبثابة اأدوات قيا�ش عملية، نوعية اأو عددية( لتقييم نتائج الربامج واملناهج املو�شوعة. 

فمثالً، عندما نتحّدث عن احلق يف التعلم، تذّكر املوؤ�رّشات الرئي�شية با�شتخدام مناهج تتالءم 

مع الفئة العمرية وم�شتوى النمو واللغة والثقافة والقدرات لدى الفئة امل�شتهدفة. كذلك 

تفر�ش هذه املوؤ�رشات اأن تُراعي املناهج واملواد التعليمية امل�شتخدمة النوع الجتماعي )اجلندر( 

واأن يكون التعليم مفتوحاً للجميع، معرتفاً بالتنوع وقائماً على امل�شاركة الن�شطة من قبل 

كل اجلهات.

:
5
اأما املعايري فنلخ�شها يف ما ياأتي

 املعيار الأول: م�شاركة اجلماعات املحلية املتاأثرة بحالت الطوارئ، وب�شكل 

 )CARE – USA (3 يتوىل قيادة ال�شبكة فريق متابعة موؤلف حالياً من ممثلني عن منظمة »كري« الأمريكية

وجلنة الإغاثة الدولية و«حتالف غوث الأطفال الدويل« )International Save the Children Alliance( وجمل�ش 

الالّجئني الرنوجي)Norwegian Refugee Council(، واليون�شكو، واملفو�شية العليا لالّجئني التابعة لالأمم املتحدة 

)UNHCR(، واليوني�شيف، والبنك الدويل.

Inter –Agency Network for Eduvcation in Emergencies, INEE
”Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction 4

5 ميكن احل�شول على ن�ش املعايري واملوؤ�رشات بالعربية من موقع:

www.ineesite.org
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ن�شط، يف عملية ت�شخي�س اأنواع وم�شتويات الحتياجات يف احلالة الطارئة، 

ويف تخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم الربامج التعليمية. كما ين�س هذا 

املعيار على تعبئة موارد اجلماعات املحلية وا�شتخدامها يف تنفيذ الربامج 

التعليمّية والفر�س الرتبوية الأخرى.

 املعيار الثاين: النتفاع والتعليم يجب اأن ي�شمال النواحي النف�شية 

والجتماعية لعملية التعلم. كما هو معلوم، فاإن النتفاع من التعليم 

يف اأثناء الأزمات يكون حمدوداً جداً، غري اأن التعليم ميكن اأن يلعب دوراً 

مهماً جداً يف م�شاندة اجلماعات املحلية والأفراد للتكّيف مع اأو�شاعهم 

الع�شيبة عرب اكت�شاب معرفة وخربات اإ�شافية ت�شاعدهم على ال�شمود 

والعودة اإىل حياة طبيعية. يحّدد هذا املعيار م�شوؤولية احلكومات واجلماعات 

املحلية واملنظمات الإن�شانية يف تاأمني انتفاع جميع الأولد بفر�س التعليم 

ذي النوعية اجليدة وبيئات تعلمية اآمنة تعّزز حماية امل�شتفيدين وراحتهم 

النف�شية والجتماعية. 

 املعيار الثالث يتناول عملية التعليم والتعّلم بدّقة، فريّكز على نوعية املواد 

واملناهج حيث ينبغي اتخاذ قرارات مهمة ب�شاأن طبيعة اخلدمات التعليمية 

التي يتم تي�شريها لالأطفال، اإ�شافة اإىل حتديد اأولويات للتعلم. تتحّدث 

املوؤ�رشات الرئي�شية يف هذا املعيار عن اأهمية اختيار مناهج مالئمة ثقافياً 

واجتماعياً ولغوياً، والتدريب املنتظم لتلبية الحتياجات والظروف القائمة، 

وتوظيف معلمني يتمّتعون بالكفاءة املنا�شبة من خالل عملية اختيار 

�شفافة ومو�شوعية بعيدة عن اأي انحياز �شخ�شي اأو �شيا�شي اأو طائفي. 

 املعيار الرابع حموره ال�شيا�شة التعليمية والتن�شيق. فهو يرّكز على مفهوم 

»الرتبية الداجمة« وعلى املرونة يف �شياغة ال�شيا�شات التعليمية. كذلك، 

ين�ّس هذا املعيار على اإن�شاء اآلية تن�شيق �شفافة للن�شاطات التعليمية اأثناء 

حالت الطوارئ ما ي�شمح بدرجة عالية من تقا�شم وم�شاركة املعلومات 

بني اجلهات امل�شتفيدة. اإن املوؤ�رشات الرئي�شية يف هذا املعيار ت�شّدد على منع 

التمييز حيال الفئات املّهم�شة )الإناث والأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة 

وغريهم من الفئات املهّم�شة( وتوؤّكد اأهمية و�شع القوانني وال�شيا�شات التي 

توؤمن التعليم للجميع، بغ�س النظر عن القدرات املحدودة للمتعلم اأو اأ�رشته. 

6
من هنا نفهم عبارة: »بيئة داجمة �شديقة للمتعلم«

الأولويات الرتبوية يف حالت الطوارئ

تلخي�شاً لكل ما ورد اأعاله، نعود ونذّكر بالأولويات الرتبوية الأ�شا�شية التي و�شعتها منظمة 

لالأطفال  واحلماية  اخلدمات  من  م�شتوى  اأعلى  تاأمني  اأجل  من  الربيطانية  الأطفال«  »غوث 

اإذ تفيد املنظمة باأن حالت الطوارئ ت�شتوجب و�شع الرتبية يف  املعّر�شني حلالت الطوارئ، 

توفري  خالل  من  وفكرياً،  ونف�شياً  ج�شدياً  الأطفال،  حتمي  فهي  اأولوياتنا.  من  الأوىل  املرتبة 

م�شاحة اآمنة لهم ت�شاعدهم على امت�شا�ش ال�شدمات واكت�شاب مهارات �رشورية للتكّيف 

والتاأقلم مع الظرف ال�شادم.

وقد اعتمدت املنظمة الربيطانية اآلية �شاملة تهدف اإىل تاأمني الدعم الرتبوي املالئم لالأطفال 

املعرّ�شني للنزاعات امل�شلحة والكوارث الطبيعية. ترتكز الآلية على املبداأ الذي يقول اإن الرتبية 

يجب اأن ت�شتمر بغ�ّش النظر عن توافر اأو انعدام الهيكلية الجتماعية لذلك. وتهدف الرتبية 

  Inclusive Learner – Friendly Environment 6 بيئة داجمة �شديقة للمتعلم
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املجتمعات  الأ�شخا�ش يف  »م�شاعدة  اإىل  املنظمة،  تعريف  بح�شب  الأزمات،  اأثناء  الداعمة 

املنهارة واملختلة التوازن على اإعادة بناء هيكلية توؤّمن ا�شتمرارية التعليم« .

فالرتبية هنا، هي املكّون الأويل لكل مبادرات امل�شاعدة الإن�شانية: اإن احلروب والكوارث الطبيعية، 

على ال�شواء، حترم اأجيالً من الأطفال من حقهم يف املعرفة والتعلم ومن الفر�ش الهائلة 

التي توّفرها لهم الرتبية. لذلك، فالرتبية يف حالت الأزمات والطوارئ هي �رشورة ما�ّشة لأنها، 

من جهة، حتافظ على احلياة، ومن جهة اأخرى، تنقذ احلياة. فمهّمة »املحافظة على احلياة« 

تتم من خالل تاأمني هيكلية وا�شتقرار يف الفرتات الع�شيبة، وهي تولّد الأمل يف م�شتقبل 

اأف�شل. اأما مهّمة »اإنقاذ احلياة« فهي مبنية على توفري احلماية املبا�رشة لالأطفال وت�شارك 

املعلومات الأ�شا�شية للبقاء، مع الأطفال واأهاليهم وحميطهم.

مبادئ الرتبية الداعمة يف حالت الطوارئ

اأثناء  انطالقاً من ذلك، يرتكز عمل منظمة »غوث الأطفال« يف جمال الرتبية الداعمة يف 

الأزمات وحالت الطوارئ، اإىل ثالثة مبادئ مهمة هي:

1.احلق يف الرتبية والتعلم:

 هو من حقوق الإن�شان الأ�شا�شية كما ورد يف ن�ش اتفاقية حقوق الطفل ال�شادرة العام 

1989. ولقد اأقّرت احلكومات واملنظمات امل�شاركة يف املنتدى الرتبوي العاملي يف داكار العام 

العائق  هي  امل�شلحة  النزاعات  ب�شبب  العامل  ي�شهدها  التي  الطوارئ  حالت  باأن   2000

 
7
الأ�شا�شي يف وجه تاأمني هدف »التعليم للجميع«.

2.الرتبية توؤمن احلماية:

ُطر الرتبوية توفّر بيئة حممّية لدعم وم�شاندة الأطفال، ما يف�شح املجال اأمام اأولياء 
ُ
 اإن الأ

الأمور لتدبري ال�شوؤون احلياتية اخلا�شة بحالت الطوارئ. الكل يدرك ال�شعوبة الكبرية التي 

الطارئة  احلوادث  اأثناء  يف  لأولدهم  العاطفية  الحتياجات  تاأمني  يف  الأهايل  منها  يعاين 

اأو  منبوذ  باأنه  ي�شعر  الطفل  يجعل  ما  لهم،  الدقيق  الهتمام  وتوفري  النف�شي  وارتياحهم 

ان�شغالهم  ب�شبب  الأهل  قبل  من  اجلوانب  لهذه  الفعلي  الإهمال  عن  ف�شالً  حَممي،  غري 

الخ.  ال�شحية..  والرعاية  واملاأوى  املاأكل  مثل  اأولوية  لها  التي  الأمور  تاأمني  يف  وانهماكهم 

والرتفيه  والإ�رشاف  النتباه  توفري  يف  جداً  مهماً  دوراً  املدر�شة  تلعب  الأوقات،  هذه  مثل  يف 

الالزمني خارج الإطار العائلي، كما اأن الربامج الرتبوية ت�شاهم ب�شكل مبا�رش يف ن�رش التوعية 

يف  العملي  التاأقلم  على  وت�شاعدهم  الأطفال  حتمي  التي  والأخالقية  والبيئية  ال�شحية 

حالت الطوارئ.

3.الرتبية هي من الأولويات التي ي�شعها املجتمع يف حالت الطوارئ، اإذ اإن الأطفال كما 

اأهاليهم، يريدون املدار�ش، لكن الآليات املحلية التي تدعم التعليم تنهار يف اأوقات الأزمات. 

فالنظام الرتبوي، كما ا�شتقراره، يعطيان الطفل وعائلته واملجتمع املحيط بهما نوعاً من 

ال�شالبة الداخلية واأمالً يف امل�شتقبل. اإن تاأجيل توفري اخلدمات الرتبوية حتى »تنتهي الأزمة« 

قد يعني للعديد من الأطفال انعدام العودة اإىل املدر�شة اإىل الأبد: لن يتعلموا الكتابة او 

القراءة اأو احل�شاب، ولن يلعبوا مثلما يتوّجب على الأطفال ال�شغار اأن يفعلوا ليتعلّموا الكثري 

7 ميكن احل�شول على الن�ش الكامل للمنتدى العاملي للرتبية يف داكار اأبريل/ني�شان 2000 بالعربية من املوقع:

www.unesco.org/education
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اأعمارهم ما  من املهارات احلياتية، بل يتّكبدون حتّمل م�شوؤوليات الكبار التي تفوق �شنوات 

يعيق نوعية تطورهم. هوؤلء الأطفال هم ُعر�شة مل�شتقبل من الفقر والعنف واجلهل.

اأهداف الرتبية الداعمة

بناًء على ذلك، تلخ�ّش املنظمة اأهداف الرتبية الداعمة يف حالت الطوارئ بالنقاط الآتية:

 تاأمني ا�شتمرارية التعلم عند الأطفال.

 اعتماد مرونة يف حتديد الزمان واملكان واملنهجية لتوفري اخلدمات الرتبوية.

 تاأهيل اجل�شم التعليمي والرتبوي من اأجل التّكيف الفكري واجل�شدي 

والجتماعي مع حالت الطوارئ.

 الرتكيز على جمموعات الأطفال املهّم�شني، كالأقليات العرقية، واملعوقني، 

واملهّجرين والأطفال املنخرطني يف الأنظمة الع�شكرية.

 العمل على خلق مناخات مهّدئة للتوتّر والنزاعات من جهة، وتطوير عملية 

الندماج وتقّبل الختالف من جهة اأخرى.

 اعتماد مبداأ ال�رشاكة يف العمل مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية 

واملجتمعات املحلية.

 تاأمني الفر�س ملمار�شة الن�شاطات الرتفيهية، مثل الريا�شة والفنون بهدف 

تعزيز التعلم والتطور الثقايف عند الأطفال.

     

يف نهاية هذا العر�ش، يجب التذكري باأن لكل الأطفال احلق يف احلياة والنمو بغ�ّش النظر عن 

جن�شهم اأو عرقهم اأو لغتهم اأو ديانتهم اأو اأي عوامل اأخرى. كل طفل على وجه الأر�ش يحتاج 

اإىل رعاية وحماية، وخ�شو�شاً الأطفال املعّر�شني للحروب والكوارث الطبيعية. ولأن امل�شوؤولية 

الرئي�شية على اأهلهم هي تاأمني امل�شار ال�شليم لنموهم وحمايتهم، فعلى احلكومات، كما 

على املجتمع املدين، تاأمني ال�شيا�شة والظروف املالئمة مل�شاعدة الأ�رش واملجتمعات املحلية 

يف اجناز هذه امل�شوؤولية. يولد الطفل مع قدرات ج�شدية واجتماعية ونف�شية ت�شمح له اأن 

هِملَت هذه القدرات، ترتاجع عملية النمو هذه 
ُ
يتوا�شل مع الآخرين واأن يتعّلم وينمو، فاإذا ما اأ

اإىل اأدنى امل�شتويات.

املنا�شبة  والظروف  طر 
ُ
الأ توفري  هي  الطوارئ  حالت  يف  الداعمة  الرتبية  برامج  مهّمة  اإن 

للم�شاعدة يف مواجهة الآلم من اأجل تاأمني حق التعليم للجميع من خالل تطوير اخلربات 

واإعادة بناء التفكري باأ�شلوب اإيجابي ملواجهة الأو�شاع ال�شاغطة بهدف بناء ال�شالم .
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 ل ميلك الطفل القدرات الذهنية الكافية التي ت�شمح له اأن

دعم الأطفال يف ظروف النزاعات والطوارىء

 ترّكز نظريات علم نف�س النمو على اأهمية ال�شتقرار والأمان يف 

ال�شنوات الأوىل من حياة الطفل �شمن عالقة دافئة ووثيقة مع 

الأم لتزويده بالقدرات واملهارات الأ�شا�شية للتكّيف ال�شليم يف 

حميطه.

 يف الطفولة املبكرة، تنمو الثقة بالنف�س والرغبة يف ال�شتقاللية، 

ما ي�شاعد الطفل على اكت�شاب ال�شعور بامل�شوؤولية واملثابرة 

والإجناز.

 يف حالت الطوارئ واحلروب، يت�شاعف تعّلق الطفل بوالديه لأنه 

يحتاج ب�شورة ما�ّشة اإىل حمايتهما ورعايتهما. 

 اإن فقدان اأحد الوالدين اأو كليهما يف هذه الظروف، ي�شّكل اأثقل 

ال�شدمات وطاأةً على نف�ّشية الطفل و�شلوكه لأنه يحتاج اإىل 

ال�شعور باأنه قريب من الأ�شخا�س الرئي�شيني يف رعايته لتاأمني 

احلماية والأمان، قبل اأي �شيء. وقد تُغريرِّ اآثار مثل هذه ال�شدمات 

ذهنه وخياله ووجدانه وكل جمرى حياته. 

 نتعّرف يف هذا الف�شل اإىل العواقب النف�شية وال�شلوكية 

لنف�شال الطفل عن والديه يف ظروف الطوارئ واحلروب. اإن هذه 

املعرفة �رشورية لأن الك�شف عن اأهم احتياجات الأطفال يف مثل 

هذه الظروف ي�شاعدنا على و�شع اخلّطة النف�شية الجتماعية 

الداعمة للتدخل يف اأ�رشع وقت ممكن وم�شاعدتهم على امت�شا�س 

ال�شدمات التي تعّر�شوا لها وتاأمني البيئة الداعمة املنا�شبة.
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الف�شل الثاين

متهيد 

يختلف التعامل مع الأطفال املت�رشّرين من احلروب والكوارث عن التعامل مع املت�رشّرين من 

الكبار، وذلك ب�شبب قدرة الطفل ال�شئيلة على التعبري عن اآلمه، وال�شعوبة التي يواجهها 

جهازه املعريف غري املكتمل يف فهم الكالم املبا�رش وا�شتيعاب معاين هذا الكالم. لذلك نرى 

حالت  لالأطفال يف  الجتماعية  النف�شية  امل�شاندة  توفري  يريد  فرد  لأي  جداً  املهم  من  اأنه 

الطوارئ اأن يتمتع مبعرفة وا�شحة عن مراحل التطور التي مير بها الطفل ال�شغري يف عملية 

النمو النف�شي الجتماعي، ف�شالً عن الإملام باأهم النظريات التي تناولت هذا النمو.

وال�رشاب  الطعام  من  الأ�شا�شية  احتياجاته  تلبية  عملية  لي�ش جمرّد  الطفل  مع  التعامل 

اأخرى من الحتياجات التي  اأنواعاً  اإذ اإن هناك  وال�شكن والدفء والرعاية ال�شحية والتعّلم، 

الجتماعي.  والنخراط  والتقدير  والنتماء  واحلماية  الأمان  احتياجات  هي  اأهمية  تقل  ل 

يكون  لن  تطور الطفل  فاإن  والدفء،  وامللب�ش  املاأكل  جانب  اإىل  احلاجات  هذه  ن  توؤمَّ وما مل 

احلروب  مثل  �شعبة  يعي�شون يف ظروف  الذين  الأطفال  اإن  احلظ،  ل�شوء  ومتكامالً.  �شامالً 

والنزاعات امل�شّلحة يتعّر�شون للعنف والقتل والدمار والفقر، وبالتايل فهم ل ي�شعرون باأن 

بيئتهم اأو اأهاليهم ي�شتطيعون تاأمني احلماية والرعاية يف مثل هذه الظروف، فال ي�شعرون 

بالأمان. لذلك، فاإن املهّمة الرئي�شية للم�شاندة النف�شية الجتماعية هي توفري الدعم الالزم 

لالأطفال بحيث ي�شعرون باأنهم ذوو قيمة واأ�شحاب قدرات اإيجابية ت�شمح لهم باأن ينظروا 

اإىل امل�شتقبل بعني متفائلة.

مراحل التطور الجتماعي 

 النف�شية 
1
اإيرٍْيْك�ُشون« »اإيريك  نظرية  عليه  تن�ش  ما  مع  كلياً  تتطابق  املهّمة  هذه  اإن 

والجتماعية، التي تُعترب من اأهم النظريات يف تف�شري عملية النمو عند الإن�شان منذ الولدة 

اأن تطّور الإن�شان الجتماعي مير مبراحل عدة تتمحور كل  اإيريك�شون  حتى ال�شيخوخة. يرى 

واحدة منها حول اأزمة نف�شية يتوّجب اإيجاد احلل املنا�شب لها. فاإذا مت التعامل مع هذه الأزمة 

بال�شكل ال�شليم ا�شتطاع الإن�شان اأن يبلغ املرحلة التالية ب�شال�شة واأمان، اأما اإذا مل تتوفر 

له العوامل املالئمة فهذا قد يوؤثر �شلباً على تطور �شخ�شيته.

املرحلة الأوىل: من الولدة حتى العام الأول 

متتد املرحلة الأوىل من التطور النف�شي الجتماعي من الولدة حتى العام الأول، وهي املرحلة 

التي يُفرت�ش اأن يكّون الر�شيع فيها �شعوراً بالثقة جتاه حميطه، وهذا ال�شعور هو حجر الأ�شا�ش 

لتطور نف�شي اجتماعي �شليم. املهم يف تفاعالت الر�شيع مع َمن يقوم على رعايته هو اأن 

يجد ال�شتقرار والطماأنينة يف اأ�شخا�ش )الأب والأم( وظروف ثابتة متوافرة لتلبية احتياجاته، 

واأن ي�شعر باأنه ي�شتطيع العتماد عليهما للعناية واحلماية والرعاية. هكذا تولد عنده �شورة 

اإيجابية عن العامل من حوله، عامل اآمن وثابت وجميل، عامل ي�شتطيع الوثوق به.

 ي�شيف اإيريك�شون، بح�شب د. مرمي �شليم )2002(، اأن هذا ال�شعور بالأمان يعتمد على اأن 

يكون لدى الآباء الثقة يف ما يفعلونه من خالل العتقاد باأن »الطريقة التي نتعامل فيها مع 

الطفل �شحيحة«. فاإذا �شعرت الأم بالقلق، ي�شعر الطفل بالقلق، واإذا �شعرت بالهدوء ي�شعر 

1 اإيريك اإيريك�شون Erik Erikson )1902-1994(: اأ�شتاذ يف التحليل النف�شي من جذور دمناركية، عا�ش يف 

الوليات املتحدة الأمريكية حيث اأ�ش�ش اأول مدر�شة للتحليل النف�شي يف جامعة »هارفارد« الأمريكية.
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بالهدوء. وهذه التفاعالت خالل العام الأول من حياة الر�شيع توؤثّر على نظرته امل�شتقبلية اإىل 

العامل وطريقة تكّيفه مع الآخرين. اإن الطمئنان الداخلي لدى الآباء والأمهات �شوف ينتقل 

اإىل الطفل لي�شاعده على ال�شعور باأن العامل اآمن وميكن الطمئنان اإليه.

املرحلة الثانية: من العام الثاين حتى العام الثالث 

 عند بلوغه عامه الثاين، يدخل الطفل مرحلة ال�شتقاللية حيث يُفرت�ش بالوالدين م�شاعدة 

الن�شج  تن�شيط  من  ياأتي  وال�شتقالل  وال�شتقاللية.  املبادرة  روح  تطوير  على  طفلهما 

البيولوجي لقدرة الطفل على اأداء الأ�شياء مبفرده كالوقوف على قدميه وامل�شي، ا�شتخدام 

بال�شتقاللية  ال�شعور  ، هذا  )�شليم 2002(  مبفرده...  املرحا�ش  ارتياد  الطعام،  لتناول  الأيدي 

نلم�شه كثرياً يف نوعية »خطاب« الطفل اإذ انه يكّرر ا�شتخدام »اأنا« و«يل« و«ل« )حتى انه غري 

قادر على ا�شتخدام كلمة »نعم« وكاأن املوافقة هي فقدان ل�شتقالليته!(.

القوانني  مع  بالتوافق  ال�شحيح  الجتماعي  ال�شلوك  على  التدريب  يبداأ  املرحلة،  هذه  يف 

ذلك،  اأجل  بال�شتقاللية. من  الأويل  الطفل ح�ّشه  يفقد  اأن  دون  الجتماعية من  والقواعد 

ا�شتيعاب  على  مل�شاعدته  للطفل  املنا�شب  الإر�شاد  يوّفروا  اأن  والأمهات  الآباء  على  يجب 

اخليارات املعقولة واملقبولة لتنفيذ رغباته ال�شتك�شافية وممار�شة ن�شاطات نابعة من مبادرته 

يجب  بل  ا�شتقالليته  توطيد  الطفل يف حماولته  واإحباط  انتقاد  عدم  يجب  ال�شخ�شية: 

توفَّر له  الذي ل  بالنف�ش. فالطفل  الثقة  الأمام نحو تطوير  اإىل  تفهمها واعتبارها خطوةً 

الفر�ش املنا�شبة لكي ميار�ش ا�شتقالليته، �شوف ينمو فيه ال�ّشك الذاتي ويكّون �شورة �شلبية 

عن نف�شه وكاأنه اإن�شان غري كفء وغري قادر.

املرحلة الثالثة: من العام الثالث حتى العام ال�شاد�س 

بني العامني الثالث وال�شاد�ش، يدخل الطفل يف مرحلة جديدة من التطور النف�شي الجتماعي، 

هي مرحلة املبادرات الهادفة، بعك�ش ال�شلوك الع�شوائي الذي مّيز املرحلتني ال�شابقتني. طفل 

الرا�شدين من  عامل  ا�شتك�شاف  ويحب  لتّحمل مهام جديدة،  يتحّم�ش  اخلام�شة  اأو  الرابعة 

خالل البتعاد قليالً فقليالّ عن حماية والديه، ويرغب يف امل�شاركة يف الن�شاطات الجتماعية 

والنخراط يف جمموعات جديدة بعيداً عن الأجواء الدافئة املحمية داخل اأ�رشته.

 وياأتي عن�رش »اللعب« ليكت�شب اأهمية كربى يف حياة الأطفال يف هذه املرحلة، حتى اإن خرباء 

الرتبية وعلم نف�ش الأطفال اأطلقوا على هذه املرحلة من منو الإن�شان ا�شم »�شنوات اللعب« 

: فمن خالل اللعب، يخترب الأطفال مهارات جديدة ويطورون عالقاتهم الجتماعية ويتّعلمون، 

الجتماعية،  وال�شلوكيات  القيم  الكثري من  املبا�رش،  والحتكاك  والتقليد  املراقبة  من خالل 

كاملناف�شة وامل�شاركة والتعاون وم�شاعدة الآخر والت�شامح...الخ. 

 يف هذه املرحلة اأي�شاً يتبلور ال�شعور بالذنب، اأو ما ي�شّميه  اإيريك�شون 

»ال�شمري«، الذي من �شاأنه خنق اأو اإخماد املبادرات اجلريئة التي يقوم بها 

الطفل ل�شتك�شاف عامله وذاته )قدراته، انفعالته...(. لذلك يتحّتم على 

الآباء والأمهات م�شاعدة اأطفالهم بالتقليل من �شلطاتهم اإىل حٍد ما 

وال�شماح لأطفالهم الإ�شهام معهم ك�رشكاء يف الن�شاطات التي يقومون 

بها بدلً من تقييدهم واإحباطهم، اإذ ل يجوز تربية الطفل على اأ�ش�س 

التهديد والنتقاد والعقاب لأن ذلك ي�ّشبب فقدان الثقة بالنف�س عند الطفل، 

واخلوف من اأخذ املبادرات، واخلجل ال�شديد.
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اإن املرحلة بني الثالثة وال�شاد�شة من العمر هي مرحلة تطوير �شورةٍ ذاتية اإيجابية يتعلم 

الأطفال فيها اأ�شياء ذات معنى ومهارات اجتماعية جديدة واأ�ش�ش املفاهيم الأخالقية، اإىل 

املرحلة،  هذه  يف  متفاقماً  بالذنب  ال�شعور  كان  فاإذا  اجلن�شّية.   الهوية  اكت�شابهم  جانب 

اأن يكت�شب  من  بدلً  والرتّدد  املخاوف  وتتكاثر  والقلق،  بالدونية  ال�شعور  الطفل  يتزايد عند 

�شعوراً بامل�شوؤولية واملثابرة والإجناز، ما ي�شمح له باملبادرة ومواجهة الف�شل وحتّدي ال�شعوبات 

ب�شكل �شليم.

املرحلة الرابعة: من العام ال�شاد�س حتى العام الثامن 

الجتماعي  النف�شي  التطور  من  جديدة  مرحلة  الطفل  يدخل  ال�شاد�ش،  عامه  من  ابتداًء 

تتفاعل مع تطّور قدراته الفكرية واجل�شدية ومع العوامل املتوّفرة يف بيئته وحميطه. وبح�شب 

اإيريك�شون، فهذه مرحلة املثابرة والكفاءة، وهي امتداد للمرحلة ال�شابقة التي �شهدت ن�شاأة 

بالنق�ش،  ال�شعور  الإجناز مقابل  لتحقيق  املثابرة  اإنها مرحلة  الطفل.  بالذنب عند  ال�شعور 

والتي يُفرت�ش اأن يتعلم فيها الطفل معنى الكفاءة والعمل الدوؤوب نحو النجاح وال�شعور 

بامل�شوؤولية، علماً باأنها نافذته الأوىل لالإطالل على عامل الدرا�شة واحلياة الأكادميية.

 يف هذه ال�شنوات، يتعّلم الطفل مبادئ القراءة والكتابة والريا�شيات، ف�شالً عن اكت�شاب 

العالقات  املو�شيقى،  الر�شم،  )الريا�شة،  الذاتّية  �شورته  بلورة  يف  ت�شاهم  اأخرى  مهارات 

الجتماعية من خالل النتماء اإىل �شلة اأ�شدقاء، ال�شداقات الأوىل، ...الخ(. فاإذا كان الطفل 

وتولّد  النق�ش«  »عقدة  عنده  تتفاقم  فقد  عليه،  �شلبي  تاأثري  ذي  �شاغط  ملحيط  مّعر�شاً 

الت�شاوؤم واحلزن وال�شعور باأنه لن ينجح يف اأي �شيء يقوم به.

تلعب الأ�رشة دوراً مهماً جداً يف هذه املرحلة من عملية منو الطفل وتطوره، وهي املرجعية 

البيت  املدر�شية من خالل  للحياة  الأولد  يهّيئا  اأن  الوالدين  على  العملية.  هذه  الأقوى يف 

املنّظم والإ�رشاف املنتظم على تطور العملية التعليمية، والتحفيز على النجاح، وتاأمني حياة 

الإبن،  النجاح عند  اآمنة، دافئة، وو�شع توّقعات ومقايي�ش واقعية ملفهوم  عائلية م�شتقرة، 

تتالءم  وعمره وم�شتوى قدراته ون�شجه.

يف عامه الثامن، يفرت�ش اأن يكون الطفل قد اأ�شبح:

 يدرك ما هو ال�شحيح وما هو اخلطاأ من خالل خربات احلياة اليومية. 

 اأكرث ن�شجاً بالن�شبة ملا يتعّلق بالقيم الجتماعية وال�شلوكية الأخالقية: ميّيز 

متاماً بني الكذب وقول احلقيقة ويدرك اأن الكذب �شلوك غري مرغوب. 

 يدرك متاماً اأن ال�رشقة �شلوك حمّرم. 

 يعرّب عن غ�شبه بطرق بديلة من العنف والعدوانية اجل�شدية. 

 يفهم ويقّدر اإىل حٍد بعيد مفهوم امل�شاركة والتعاون. 

 ي�شتوعب اإىل حٍد ما مفهوم حتمل امل�شوؤوليات املوجلة اإليه، ويدرك عواقب 

عدم حتمل امل�شوؤوليات على ذاته وعلى حميطه. 

 ميّيز بني وقت اللعب ووقت اجلد والعمل )الدر�س...(.

النتقالية يف منو  املّحطة  من  نوعاً  ي�شكّل  لأنه  اأهمية خا�شة  الثامن  العام  اإذن، يكت�شب 

وتطور الإن�شان من عامل الطفولة الربيء والع�شوائي واملحمي يف اأح�شان الأ�رشة الدافئة، 

اإىل عامل خمتلف يتمّيز بازدواجية كبرية. فمن جهة، يبتعد ابن الثماين �شنوات عن عائلته 

وتكت�شب ال�شداقات اأهمية بالغة يف حياته، اإ�شافة اإىل الوقت الذي مي�شيه على مقاعد 

الدرا�شة يف تعلم اأ�شياء مهمة جداً، فيما يبقى �شعيه لإر�شاء والديه قوياً جداً ويبقى خوفه 

الأ�شا�شي فقدان حّبهما، من جهة ثانية.
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نظريتا »�شبيتز« و« بولبي« 

 اأبحاثاً منّظمة حول تطور الطفل. وهو يُعترب من اأبرز الذين اهتّموا بتاأثري 
2
اأجنز » رينيه �ْشبيْتز«

احلرمان على ن�شوء الأمرا�ش النف�شية عند الطفل. وكان عمله الأ�شا�ش يف اكت�شاف مظاهر 

الكتئاب والإنهيار عند الأطفال ال�شغار اللذين يح�شالن نتيجة النف�شال عن املحيط. 

  فكان اهتمامه الأكرب با�شطرابات الأطفال الذين ين�شاأون يف موؤ�ش�شات 
3
اأما »جْون بوْلبي«

اأن  له  بدا  وقد  متنوعة.  وجدانية  م�شكالت  لديهم  تظهر  والذين  الأيتام  ومالجئ  الرعاية 

مثل هوؤلء الأطفال غري قادر على احلب لأنه افتقد فر�شة تكوين تَعلٍق قوٍي ب�شورة الأم يف 

الطفولة املبكرة.

يرى كال الباحثني اأن عملية التطور عند الإن�شان مبنية على التفاعل بني املوروث البيولوجي 

للفرد، من جهة، وبني البيئة التي يرتعرع فيها، من جهة اأخرى. ومن اأهم ترجمات هذا التفاعل 

خالل  من  عادةً  الأم  تلبّيها  حاجة  وهي  الولدة،  منذ  الآخر  مع  الت�شال  اإىل  الطفل  حاجة 

املداعبة والحت�شان واللم�ش...الخ.

 اإن �شلوك الأم احلا�شن يوؤّمن للطفل احلماية وال�شعور بالأمان والثقة، ما يف�رّش تعّلق الطفل 

ال�شديد باأمه. لذلك، فاإن ال�شدمة الأهم التي يتعر�ش لها الطفل ال�شغري يف حياته هي 

انف�شاله عن اأمه مهما كانت الأ�شباب وتكون رّدة فعل الطفل على هذا النف�شال على 

ثالث مراحل: 

 اأّولها البكاء ال�شديد وال�رشاخ وحالة من الهتياج والتوتّر اجل�شدي مع رف�ٍس 

كّلي للتجاوب مع املحيط. اإنها مرحلة التمّرد الع�شوائي.

 تليها مرحلة الهدوء حيث يبدو لنا اأن الطفل عاد اإىل حاله الطبيعية. لكن 

اخلرباء يحّذرون من هذا الهدوء ومن اأنه يجب عدم اعتباره دليالً على اأن 

الطفل عاد اإىل توازنه، بل يجب مالحظة ال�شلوك الالّمبايل عنده، فهو يعزل 

نف�شه بعيدا عن الآخرين ول يحاول التوا�شل معهم.

 هنا يدخل الطفل يف املرحلة الثالثة وهي مرحلة »الكتئاب« الفعلي وترتافق 

بالأعرا�س التالية:

 نبذ املحيط.

 تاأّخر يف النمو والتطور ناجت من رف�س الطفل الطعام وكل اأ�شكال 

الرعاية املقدمة له.

 تباطوؤ يف رّدات الفعل للمثريات.

 تباطوؤ يف احلركة وخمول.

اإنها حالة ياأ�ش قد تدوم طوال فرتة النف�شال عن الأم ويرافقها حزن �شديد واأمل كبري ناجتان 

من �شعور الطفل باأن اأمه فقدت قدرتها على حمايته ورعايته واأنه اأ�شبح �شعيفاً ومعزولً. 

حول  متمحورة  لوحات  اإلّ  هي  ما  عمره  من  الأوىل  ال�شنوات  يف  للطفل  بالن�شبة  فاحلياة 

�شخ�شّية اأمه. وهذه اللوحات متنح الطفل الطماأنينة، وفقدانه هذه املرجعية القوية يحرمه 

من ال�شعور بالثقة والأمان وال�شتقرار.

2 ر. �شبيتز Rene Spitz )1887-1974( طبيب نف�شي اأمريكي متخ�ش�ش يف درا�شة منو الطفل، ا�شتهر 

بدرا�شاته الرائدة حول تاأثري احلرمان العاطفي على منو الأطفال.

3 ج. بولبي John Bowlby )1907-1990(، طبيب وحملل نف�شي بريطاين.
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حالت احلرمان اإىل الأبد

 ماذا عن الأطفال الذين ُحرموا حنان ورعاية اأّمهم نتيجة ظروف احلروب والنزاعات؟ ماذا عن 

الأطفال الذين فقدوا اأمهاتهم اأمام اأعينهم اإىل الأبد؟  اإنها احتمالت مريعة حقا بالن�شبة 

لنا جميعاً: عندما يتّعر�ش الطفل ال�شغري ل�شدمات من هذا النوع، يجتاح القلق نف�ّشيته 

وتنهار الو�شائل الدفاعية لديه، وما مل يتّوفر له الدعم النف�شي الجتماعي، فقد تبقى اآثار 

هذه ال�شدمات مطبوعة يف ذهنه وخياله ووجدانه لدرجة اأنها قد تغرّي كل جمرى حياته.

يتّفق اخلرباء املعنيون ب�شوؤون الطفولة على اأن فقدان اأحد الوالدين اأو كليهما، ي�شّكل اأثقل 

الطوارئ  الأطفال يحتاجون يف حالت  على نف�ّشية الطفل و�شلوكه لأن  ال�شدمات وطاأةً 

ب�شورة خا�شة اإىل ال�شعور باأنهم قريبون من الأ�شخا�ش الرئي�شيني يف رعايتهم )كالأب والأم( 

لأنهم يتوقّعون الرعاية واحلماية  قبل اأي �شيء. اإن هذه احلاجة طبيعية جداً عند الأطفال، بل 

من احلاجات الأ�شا�شية يف عملية النمو والتطور، اإىل جانب احلاجات ال�رشورية الأخرى اخلا�شة 

بالغذاء وال�رشاب واملاأوى.

اإن لفقدان الوالدين اأو النف�شال عنهما، وبالأخ�ش الأم، عواقب نف�شية و�شلوكية فادحة 

على الطفل ال�شغري. وقد كّر�ش علماء النف�ش اأبحاثاً كثرية يف حتليلها وطرح احللول املنا�شبة 

لها. اأما اأهم هذه العواقب فهي تتلّخ�ش كالآتي:

 بروز ا�شطرابات �شلوكية مثل الكذب وال�رشقة.

 ظهور ا�شطرابات نف�شية ج�شدية )اآلم الراأ�س اأو املعدة، م�شاكل يف عملية 

التبّول والتربّز(.

 �شعور جامح بالقلق يتعّمم على كل الظروف ومع كل الأ�شخا�س ويت�شّبب 

بانعزال الطفل.

 �شلوكيات تعبريية عن الغ�شب املكتوم: عدوانية �شديدة، انفعالت حادة، عناد 

وعدم جتاوب مع املحيط.

 بروز ا�شطرابات يف منط النوم ويف ال�شلوك الغذائي يف بع�س الأحيان.

  

»ما�شلو« واحلاجة للأمان والطماأنينة 

 كثرياً عن حاجة الإن�شان اإىل الأمان والطماأنينة، والتي و�شفها باأنها 
4
حتّدث »ابراهام ما�ْشلُو«

هرمي،  ب�شكل  الإن�شانية  الحتياجات  رتّب جمموعة  وقد  وتطوره.  منوه  اأ�شا�شية يف  حاجة 

الطعام  اإىل  )كاحلاجة  البدائية  الف�شيولوجية  الحتياجات  من  �شعوداً  تت�شل�شل  بحيث 

وال�رشاب والدفء واملاأوى( و�شولً اإىل اأ�شمى درجة يف قّمة الهرم وهي احلاجة اإىل حتقيق الذات 

من خالل �شعي الإن�شان اإىل الكتفاء الذاتي واإىل حتقيق كل اإمكاناته اإىل اأق�شى حد. وقد 

راأى »ما�شلو« اأن الإن�شان ل ي�شتطيع الو�شول اإىل درجة حتقيق الذات ما مل يفلح يف تلبية 

الحتياجات الأخرى مثل:

4 اأبراهام ما�شلو Abraham Maslowِ )1908-1970(، موؤ�ّش�ش التّيار »الإن�شاين« اأو »القّوة الثالثة« يف علم 

النف�ش.
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 احلاجة اإىل الأمان والطماأنينة بعيداً عن املخاطر.

 احلاجة اإىل النتماء وحب الآخرين.

 احلاجة اإىل تقدير الذات من خالل الإجناز واحل�شول على تقبُّل الآخرين 

وتقديرهم.

 احلاجات الفكرية من خالل تطوير املعرفة وحب ال�شتك�شاف.

 احلاجة اإىل اجلمال والنظام والتوازن.

البدائية   الإن�شان لتلبية حاجاته  الالّزمة لدى  تتوّفر ال�رشوط  انه عندما ل  ويقول »ما�شلو« 

الو�شائل  عن  بحثاً  وطاقته  وقته  ف�شوف مي�شي  النتماء(،  اأو  الأمان  اأو  املاأوى  اأو  )كالطعام 

املعرفة  اإىل  كاحلاجة  �ُشُمواً  الأكرث  الأخرى  حاجاته  لتلبية  الفر�شة  له  تتوّفر  ولن  لتلبيتها 

واجلمال والإبداع و�شولً اإىل حتقيق الذات.

لذلك، يالحظ »ما�شلو« اأن الجنازات الفنية والعلمية والثقافية تكون قليلة حيث ين�شغل 

النا�ش بتلبية حاجاتهم الأ�شا�شية من الطعام واملاأوى والأمان، اأي يف املجتمعات الفقرية اأو 

املجتمعات التي تقع حتت وطاأة احلروب والنزاعات امل�شّلحة اأو الكوارث الطبيعية. 

العربية  البلدان  اأطفال  من  املاليني  م�شتقبل  عن  نت�شاءل  يجعلنا  هذا  »ما�شلو«  كالم  اإن 

املمّزقة باحلروب وال�رشاعات. فماذا نتوّقع من طفل �شغري فقد والدته اأثناء احلرب وراأى منزله 

يُّدمر اأمام عينيه وُحرِم من فر�شة ارتياد املدر�شة للتعلم وك�شب املعرفة واللعب مع اأقرانه؟

 وفقاً  لنظرية »ما�شلو«، فاإن مثل هذا الطفل فقد ال�شعور بالأمان والطماأنينة جّراء وفاة 

والدته التي كانت هي املانح الرئي�شي لالأمان واحلماية. كذلك فاإن �شعوره بالأمان تزعزع كلياً 

اأن تكون حظوظه يف امل�شتقبل   اإىل  يوؤدي هذا احلرمان  اأن  مع تدمري منزله، ومن الطبيعي 

الفكرية  احتياجاته  وتلبية  والإبداع  والإجناز  املعرفة  اكت�شاب  يف  معدومة،  رمّبا  بل  �شئيلة، 

واجلمالية، و�شولً اإىل حتقيق الذات.
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لذلك فاإن برامج امل�شاندة النف�شية الجتماعية يف حالت الطوارئ تهدف اإىل التدخل يف 

اأ�رشع وقت ممكن مل�شاعدة الأطفال على امت�شا�ش جزٍء مهم من ال�شدمات التي تعّر�شوا 

العالجية«  و«البيئة  الالزمة  التطمينات  تاأمني  خالل  من  وذلك  اآثارها،  مواجهة  وعلى  لها 

املنا�شبة لت�شجيعهم على البحث عن حلول للم�شكالت والتغّلب على املواقف ال�شعبة.
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 ل ميلك الطفل القدرات الذهنية الكافية التي ت�شمح له اأن

دعم الأطفال يف ظروف النزاعات والطوارىء

 من الطبيعي اأن تظهر عند الإن�شان اأعرا�س نف�شية و�شلوكية 

بعد تعّر�شه لتجارب �شادمة وموؤملة. ويكمن الختالف بني الإن�شان 

الرا�شد والطفل ال�شغري يف ال�شكل الذي تّتخذه هذه الأعرا�س 

كما يف الو�شائل الدفاعية التي ي�شتعملها ل�شتيعاب ال�شدمات.

 يت�شّدى اجل�شم لل�شدمات باإ�شدار �شل�شلة معّقدة من ردود فعل  

ف�شيولوجية  هي مبثابة اإعالن »حال طوارئ« اأو حالة تاأّهب داخلية.

 اإن ا�شتمرار حال التاأهب الف�شيولوجية ب�شبب العي�س يف ظل 

الأزمات املتكّررة واملت�شاعدة يٌوؤثر ب�شكل �شلبي ومبا�رش على 

�شّحة الطفل اجل�شدية والنف�شية والفكرية. وهناك فارق كبري 

يف م�شتوى التح�شيل العلمي والإجناز الفكري بني الأطفال الذين 

يعي�شون يف بيئة م�شتقرة واآمنة، من جهة، وبني الأطفال الذين 

يتواجدون يف مناطق توتر وحروب، من جهة اأخرى.

 لكن دماغ الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، يتمّيز مبرونة كبرية 

ت�شمح له بالتكّيف مع الأو�شاع، بخا�شة يف ظروف منّمطة 

ومتكّررة. من هنا اأهمّية تاأمني ُفرَ�س التعّلم اأثناء الطوارئ لأن 

البيئة املدر�شية متنح الأطفال �شعوراً بال�شتقرار يف ظّل برنامج 

تعليمي يعتمد على الروتني والأن�شطة املتكّررة.

 اإن لربامج التدّخل املبكر اأثناء الطوارئ تاأثرياً اإيجابياً كبرياً على منو 

الأطفال الفكري والنف�شي والجتماعي والأخالقي.
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متهيد 

من الطبيعي اأن تظهر عند الإن�شان، بغ�ّش النظر عن عمره، اأعرا�ش نف�شية و�شلوكية بعد 

تعّر�شه لتجارب مفزعة وموؤملة، قد تتفاقم ما مل يجد داخله القوة واملوارد الالزمة للت�شّدي 

ا�شتيعاب  على  مل�شاعدته  الكايف  الدعم  حميطه  من  يتلّق  مل  وما  معها،  والتكّيف  لها 

ال�شدمة وتخفيف وطاأتها على حياته اليومية.

يكمن الختالف بني الإن�شان الرا�شد والطفل ال�شغري يف ال�شكل الذي تّتخذه هذه الأعرا�ش 

كما يف الو�شائل الدفاعية التي ي�شتعملها ل�شتيعاب ال�شدمات.

التف�شري الف�شيولوجي لتاأثري ال�شدمة:

عند الإن�شان الرا�شد كما عند الطفل ال�شغري يت�شّدى اجل�شم ل�شدمات باإ�شدار �شل�شلة 

معّقدة من ردود فعل داخلية هي مبثابة اإعالن »حال طوارئ« اأو حال تاأّهب داخلية، تنتهي مع 

.)Homeostasis( انتهاء ال�شدمة، حينئذ يعود اجل�شم اإىل حال التوازن الطبيعية

 Fight or Flight اإن حال التاأّهب هذه ت�شمل اجل�شم ككل وتوؤّدي اإىل ما يعرف بالنكليزية

Response اأو ال�شتجابة بالدفاع اأو الهروب. وهذه ال�شتجابة تاأتي على ثالث مراحل: مرحلة 
الإنذار، مرحلة املقاومة ومرحلة الإنهاك.

املرحلة الأوىل: مرحلة الإنذار

 تُ�شتنفر منطقة املهاد يف الدماغ، بالتزامن مع اجلهاز املناعي واجلهاز اجلويف واجلهاز الع�شبي 

الوّدي لتهيئة اجل�شم للرّد على م�شدر ال�شغط وا�شتيعاب ال�شدمة. 

 ،)Hypothalamus( عند تعر�ش الإن�شان لل�شدمة، ير�شل املهاد، وهو مركز التحّكم يف الدماغ 

املالئمة.  الهرمونات  الغدد املختلفة يف اجل�شم بفرز  الدم لإبالغ  ناقالت ع�شبية يف جمرى 

اجلهاز  الع�شبية  الناقالت  حُتّر�ش  مريعاً،  خطراً  اأو  خميفاً  اأمراً  الإن�شان  يواجه  عندما  مثالً، 

الع�شبي الوّدي )Sympathetic nervous system( على فرز مادتي »الأدرينالني« و»النورادرينالني«. 

امل�شوؤول عن »ت�شنيع الطاقة«،  الهرمون  با�شم هرمون ال�شغط هو  الأدرينالني املعروف  ان 

كما اأنه امل�شّبب للتوتّر يف الع�شالت واخلفقات املت�شارعة يف القلب، وارتفاع �شغط الدم 

وت�رشّع منط التنف�ش وتو�ّشع حجم بوؤبوؤ العني، وكلها اأعرا�ش ف�شيولوجية ت�شع اجل�شم يف 

 .)2007 NSCDC(.حالة تاأهب وا�شتنفار لتهيئته للت�شّدي للخطر ومكافحة اخلوف
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املرحلة الثانية: مرحلة املقاومة 

ي�شعى اجل�شم اإىل ا�شرتجاع حالة التوازن الداخلي الطبيعي )ت�شيابيللي 2000( حيث ين�شط 

النمط  وا�شرتجاع  الدم  وتخفي�ش �شغط  القلب  لتبطيء خفقان  الالّوّدي  الع�شبي  اجلهاز 

التنف�ّشي الطبيعي... اإلخ.  على الرغم من هذا النخفا�ش يف حّدة الأعرا�ش الف�شيولوجية، 

يبقى اجل�شم يف حال »اإنذار« ب�شبب التفعيل امل�شتمر لهرمون الأدرينالني. اإن حال املقاومة 

هذه قد تدوم لفرتة زمنية طويلة ن�شبياً، اأي اأن الإن�شان ي�شتطيع العي�ش يف هذه احلال ملّدة 

طويلة، لكن على ح�شاب اإ�شعاف املوارد اجل�شدية الداخلية كاجلهاز املناعي: فمع التعّر�ش 

اجلهاز  لوظيفة  ت�شويه  بح�شول  كبري  احتمال  هناك  وال�شدمات،  لل�شغوطات  امل�شتمر 

املناعي ب�شبب تكاثر فرز الأدرينالني. ومن اأهم الأمرا�ش التي ثُبتَت �شلتها بتعر�ش الإن�شان 

لل�شغط احلاد وامل�شتمر نذكر الأمرا�ش اللتهابية واحل�شا�شيات والقرحة والأورام ال�رشطانية 

واآلم املفا�شل، لأن ال�شغط يوؤثر على قدرة اجلهاز املناعي على الدفاع عن اجل�شم وحمايته 

من الأمرا�ش )ت�شيابيللي 2000(.

املرحلة الثالثة: مرحلة الإنهاك

 اإذا ا�شتمرت حال اخلطر اأو ال�شدمة طويالً وبحّدة مت�شاعدة، قد ي�شل اجل�شم اإىل مرحلة 

الإجهاد اأو الإنهاك :اإن التدفق امل�شتمر لهرمونات ال�شغط يوؤثّر على وظيفة القلب وي�شّبب 

تراكمات دهنية يف �رشايني القلب ب�شبب اإ�شعاف عملية الأي�ش للدهنيات، ما يوؤّدي اإىل ما 

ي�شمى بالذبحة القلبية. 

اأن هناك  اإىل  الدرا�شات احلديثة  بالناحية التطورية، ت�شري  اأخرى، ويف ما يتعلق   ومن ناحية 

الوظائف  وتطور  اخلطرة  والأحداث  لل�شدمات  ال�شغري  الطفل  تعّر�ش  بني  وا�شحة  عالقة 

الدماغية. وهي توؤّكد الأهمية البالغة لعاملني متكاملني: اخلربات التي مير بها الطفل يف 

�شنواته الأوىل وتاأثريها على �شخ�شيته وقدراته، والدور الكبري الذي يلعبه العامل الوراثي يف 

عملية النمو لدى الإن�شان. )بريي 2002(  

نتائج ال�شغط امل�شتمرعلى الدماغ وعملياته

يبدو اأن املحيط املبا�رش الذي ين�شاأ ويرتعرع فيه الطفل يف ال�شنوات الأوىل من احلياة ي�شاهم 

بدرجة كبرية يف حتفيز وبلورة قدراته على ال�شعد كافة )النطق، املنطق، املهارات الجتماعية...( 

اأو العك�ش. اأي اأن الطفل ال�شغري الذي ينمو يف حميط غري اآمن، وغري م�شتقر ول يُوّفر املوارد 

والفر�ش واخلربات التعلمّية املثرية )وي�شمل ذلك فر�ش اللعب وال�شتك�شاف البّناء(، فاإن ذلك 

يوؤثّر ب�شكل �شلبي على منو قدراته ومهاراته، وعلى �شخ�شّيته ب�شكل عام.

 اإن العي�س يف حميط يّت�شم بدرجة عالية وم�شتمرة من ال�شغط )مثل احلياة 

طويلة املدى يف خميمات الالجئني التي تتميز بالفقر واملر�س والفلتان الأمني، 

اأو العي�س يف مناطق حروب ونزاعات م�شلحة حيث تكون حياة الإن�شان 

مهّددة يف اأي حلظة( له م�شار كبرية على دماغ الطفل، تكوينياً ووظيفياً: 

اإن ا�شتمرار حال التاأهب الف�شيولوجية التي و�شفناها �شابقاً يٌوؤثر ب�شكل 

مبا�رش، على �شّحة الطفل اجل�شدية )ظهور اأمرا�س مثل احل�شا�شيات 

واللتهابات، وا�شطرابات يف النوم واملاأكل والتبول الالاإرادي وال�شداع واآلم 

املعدة( والنف�شية )الكوابي�س، التدهور ال�شلوكي، الكتئاب، العدوانية(، 

ولكن اأي�شاً على �شّحته العقلية )فالنت 2000(. اإن ال�شغط الف�شيولوجي 

امل�شتمر الذي ي�شّببه العي�س املزمن يف حميط خطر وغري م�شتقر ويفتقر 
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اإىل املوارد الأ�شا�شية للنمو ال�شليم )مثل الرعاية ال�شحية والرتبية املالئمة 

واحلياة الأ�رشية الطبيعية والقيم الجتماعية والخالقية العاّمة( يوؤثّر �شلباً 

على املنطقة الأمامية من ق�رشة الدماغ التي حتتوي على مراكز خمتلف 

الوظائف املهمة مثل الذاكرة واللغة والتفكري والإدراك والت�شميم واأخذ 

املبادرات و�شبط النفعالت..اإلخ: ومن املعلوم اأن دماغ الطفل، بني العام الأول 

والعام الثاين من احلياة يعمل على اإن�شاء �شبكة توا�شل ع�شبّية بني الف�س 

اجلبهي )Frontal Lobe( للدماغ )وهو منطقة التفكري والتحليل املنطقي( من 

جهة، وبني مناطق اأخرى يف الدماغ مثل اجلهاز اجلويف )Limbic System( الذي 

يعمل على ت�شغيل الذاكرة بوا�شطة »قرن اآمون« )Hippocampus(، وتنظيم 

ردات الفعل العاطفية كاخلوف والعدوانية بوا�شطة اإحدى لوزتي احللق 

)Amygdala(، من جهة اأخرى. )اإيفانز و�شامربج 2009(

 كلما تعّر�س الطفل ال�شغري لل�شغوطات )خماطر، تهديد، �شدمات(، كلما 

بقي دماغه يف حال تاأّهب وتيّقظ م�شتمرين، وكلما ف�شل الف�س اجلبهي يف 

دماغه يف اإقامة هذه الروابط الع�شبية التي ت�شاعده على تفهم ما يجري 

حوله وربط اخلربات احل�شية بعملية التفكري والتحليل املنطقي، فيبقى 

الطفل يف حال خوف وذعر وانفعال م�شتمرة، اأي يف حال تاأهب ف�شيولوجي 

م�شتمرة، ما يعيق العملية الطبيعية لنمو الق�رشة الدماغية التي �شوف 

ت�شمح له باكت�شاب اللغة والنطق والقدرات الأ�شا�شية التي متّهد لتعليم 

القراءة والريا�شيات لحقاً.

 ت�شيف درا�شات اأخرى )NSCDC 2007( اأن حال ال�شغط الف�شيولوجي 

امل�شتمر التي يعي�شها الأطفال ال�شغار جّراء الفو�شى والنفجارت وعمليات 

القتل والت�رشد والرتحيل وم�شاهد الرعب توؤثّر على حجم منطقة »قرن 

اآمون«، حيث تتبلور وظيفة الذاكرة ق�شرية املدى، وهي الذاكرة التي نحتاج 

اليها لتخزين املعلومات بعد حتليلها وفهمها، اأي الذاكرة التي يحتاج اليها 

الطفل للتعلم. )جول�شتون 2008(

»خماطر كربى وفجوة يف الإجناز«

لي�ش  اآمنة،  غري  بيئات  يف  يعي�شون  الذين  ال�شغار  لأولدنا  بالن�شبة  ذلك  كل  يعني  ماذا   

فيها املقومات الأ�شا�شية للتن�شئة ال�شليمة بل هي املعّر�شة با�شتمرار للحروب والنزاعات 

وال�شدمات؟

ما يعنيه خطري للغاية بالن�شبة مل�شتقبل اأجيال واأجيال من الأطفال يولدون ويكربون يف مثل 

ت�شغيل  »دون  يكربون  العامية،  يقال يف  ب�شاطة، كما  وبكل  انهم  ال�شعبة:  الظروف  هذه 

الدماغ ت�شغيالً كامالً«، فالتعرّ�ش امل�شتمر لويالت احلرب وماآ�شيها يجعل الدماغ منهمكاً 

عن  والدفاع  الأخطار  لتفادي  والتاأهب  الإنذار  بحال  اخلا�شة  الف�شيولوجية  بال�شتجابات 

النف�ش، ويح�شل ذلك على ح�شاب تطوير الوظائف الدماغية الأ�شا�شية الأخرى التي يجب 

اأن تتطّور يف هذه املرحلة العمرية من حياة الطفل ال�شغري لتح�شريه لكت�شاب العمليات 

الفكرية الأكرث تعقيداً يف حياته املدر�شية. )اإيفانز و�شامربج 2009( 

هذا الطفل ي�شت�شعب الرتكيز على مو�شوٍع ما لأنه مل يتعلم كيفية الرتكيز الذهني، ول 
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متيّقظاً،  النتباه،  م�شّتت  عا�ش طفولته  لأنه  ما  مو�شوع  على  انتباهه  تكري�ش  ي�شتطيع 

حذراً، مفرط احل�شا�شّية اإزاء الإثارات ال�شوتية والب�رشية حوله التي قد تنذر بوقوع كارثة ما. 

وهو ل ي�شتطيع الثبات يف مكان واحد والعمل على اإنهاء وظيفته لأنه اعتاد منط حياة غري 

م�شتقر، متقّطع بني حني واآخر باأحداث ومفاجاآت موؤملة.

ان كل هذه املالحظات اخلطرية اأّدت ببع�ش اخلرباء اإىل التحّدث عن » فجوة يف الإجناز« )اإيفانز 

و�شامربج 2009(  اأي الفارق الكبري يف م�شتوى التح�شيل العلمي والجناز الفكري عند الأطفال 

الذين يعي�شون يف بيئة �شليمة، م�شتقرة واآمنة، من جهة، وبني الأطفال الذين يتواجدون 

يف مناطق توتر وحروب يف غياب كل مقومات العي�ش الأ�شا�شية ) امن، تربية، �شحة...(، من 

جهة اأخرى.

لكن  على الرغم من فداحة التاأثري ال�شلبي الناجتة عن ظروف الطوارئ على الأطفال، هناك 

الكثري مما ن�شتطيع القيام به للتعوي�ش عن هذه الفر�ش ال�شائعة، اإذ اأن دماغ الإن�شان يتمّيز 

مبرونة كبرية ت�شمح له بالتكّيف والأو�شاع، وبخا�شة يف ظروف منّمطة ومتكّررة. من هنا 

اأهمّية تاأمني ُفرَ�ش التعّلم اأثناء الطوارئ لأن البيئة املدر�شية متنح الأطفال �شعوراً بال�شتقرار 

يف ظّل برنامج تعليمي يعتمد على الروتني والأن�شطة املتكّررة. الدماغ يف مرحلة الطفولة 

اأثناء  خا�شة  املبكر،  التدّخل  برامج  يجعل  ما  املُرونة،  هذه  من  عالية  بدرجة  يتمّتع  املبكرة 

الطوارئ، ذات تاأثري اإيجابي كبري على منو الأطفال. ولكي تكون فّعالة، يجب على هذه الربامج 

اأن تكون:

 مبنية على معرفة تاّمة لعملّية منو الدماغ واكت�شاب املهارات الذهنية، ما 

ي�شمح بو�شع اأهداف تربوية متالئمة مع مّيزات كل مرحلة من مراحل النمو 

الفكري عند الطفل.

 متجان�شة مع اخل�شائ�س الجتماعية والثقافية للبيئة املحلية التي يتواجد 

الطفل فيها.

تاأثري ال�شدمة على �شلوك الإن�شان

كما هو معلوم، فاإن كل �شلوكيات الإن�شان مرتبطة بعوامل ف�شيولوجية، ويف حال التعر�ش 

ن�شتطيع  �شلوكية  اأعرا�ش  تظهر  اأعاله،  ورد  كما  ال�شغط  هرمونات  تاأثري  وحتت  لل�شدمة 

و�شفها �شمن املراحل التالية: )جول�شتون 2008(.

 عند حدوث ال�شدمة، ي�شعر الإن�شان بالتخدير احل�ّشي ويت�رشّف كاأنه ل 

ي�شتوعب ما يحدث حوله، ويلي ذلك ظهور حال من التاأزّم الإنفعايل ال�شديد 

حيث يبداأ بال�رشاخ والبكاء.

 مرحلة ردات الفعل قريبة الأمد: تّخف حّدة حال التاأهب الف�شيولوجي لدى 

الإن�شان وتربز عنده �شعوبات بالتفكري يف ما حدث وحتليله حتليالً منطقياً، 

وتنتابه م�شاعر قلق وترّقب وكاأنه يتوّقع حدوث كارثة اأخرى يف اأي حلظة.

 مرحلة ردات الفعل متو�شطة الأمد: ت�شتمر م�شاعر القلق عند الإن�شان وعدم 

الإطمئنان  على الرغم من عودة الأ�شياء اإىل طبيعتها، ويٌ�شاف اإليها �شعور 

بالذنب لعدم قدرته على تقدمي امل�شاعدة لل�شحايا، وقد يرتافق هذا ال�شعور 

بحال غ�شب ) ظاهر اأو مبّطن( ناجت عن م�شاعر العجز عن اإنقاذ الآخرين.

 مرحلة ردات الفعل طويلة الأمد: تختلف الأعرا�س يف هذه املرحلة من اإن�شان 
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اإىل اآخر وتتوّقف على اخل�شائ�س الفردية املختلفة والقدرات التكّيفية 

املتفاوتة التي ميلكها الفرد يف مواجهة اآثار ال�شدمة على حياته. اإن معظم 

هذه الأعرا�س هي ردات فعل طبيعية لل�شدمات وت�شمل )الزين 2007(:

 تغرّيات يف منط النوم

 تغرّيات يف منط الأكل 

 ال�شعور بالتعب

 �شعوبات يف الرتكيز

 ا�شطرابات يف الذاكرة

 قلق و/اأو حزن

 فقدان الهتمام باملثريات املحيطة

 توتّر

 تغرّيات يف بع�س العادات ال�شلوكية

اأعرا�س اأخرى مقلقة 

لكن هناك بع�ش الأعرا�ش املقلقة الأخرى التي تظهر عند بع�ش ال�شخا�ش والتي ت�شتدعي 

�شاً وهي )الزين 2007(: تدّخالً عالجياً متخ�شّ

 ظهور عالمات الكتئاب ال�رشيري ) مثل الإنزواء التام(.

 ظهور �شلوكيات غريبة ) مثل التكلم مع النف�س اأو حالت هيجان...(.

 بدء تعاطي الكحول.

 بدء تعاطي املخّدرات.

 ظهور اأفكار انتحارية.

اأما بالن�شبة لالأطفال ال�شغار، فالأعرا�ش املقلقة الإ�شافية ت�شمل )بريي 2002(:

 ازدياداً يف الأعرا�س النف�شية ـ اجل�شدية، مثل ال�شداع اأو اآلم املعدة

 ظهور عالمات التبول والترّبز الالاإرادي.

 ا�شطرابات يف النوم وكوابي�س.

 ا�شطرابات يف منط الأكل )فقدان ال�شهية اأو ال�رشاهة(.

 نوبات قلق �شديد وخوف.

 نوبات بكاء.

 ازدياد يف التعلق بالأم اأو كال الوالدين اأو الإخوه الأكرب �شناً.

 ازدياد يف العدوانية.

 ظهور بع�س الت�شنجات يف الوجه اأو اجل�شد. 

 اإنزواء وفقدان ال�شتمتاع بالهوايات ال�شابقة واللعب عموماً.

 �شيطرة ذكريات احلََدث / ال�شدمة على التفكري وال�شلوك.

 ت�شّتت النتباه ون�شاط مفرط.

تاأثري ال�شدمة على القدرات الفكرية 

الفكرية عند  القدرات  لتاأثري ال�شدمة، فاإن  الف�شيولوجي  التحليل  اأن ذكرنا يف  كما �شبق 

الإن�شان، وبخا�شة عند الطفل الذي يكون دماغه يف طور النمو، تتاأثر ب�شكل مبا�رش بالعوامل 

ال�شادمة واخلطرة. )اإيفانز و�شامربج 2009( 
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اأهم الأعرا�ش الفكرية التي تظهر عند الطفل هي:

 انخفا�س كبري يف ن�شبة الرتكيز على العمل وعدم القدرة على اإنهائه.

 ت�شّتت كبري يف مدى النتباه وتراجع ملحوظ يف قدرة الطفل على تركيز انتباهه 

على مو�شوع واحد.

 ازدياد ملحوظ يف الن�شيان، وهذا ناجت عن ا�شطرابات الرتكيز والنتباه.

 ازدياد حالت ال�رشود الذهني مما يوؤثر على نوعية ا�شتجابة الطفل ملتطلبات 

املحيط )ل يجيب عن الأ�شئلة املوّجهة اإليه(.

 فقدان القدرة على الإبداع وهذا يظهر بو�شوح يف طريقة اللعب عند الطفل 

ويف ر�شوماته.

 ازدياد درجة القلق و�شيطرة املخاوف على تفكري الطفل، خا�شة اخلوف من 

فقدان والديه اأو من اأن يتكّرر احلدث/ ال�شدمة.

 ازدياد الرتّدد قبل القيام باأي �شيء وعدم التجّروؤ على اأخذ املبادرات وهذا الرتّدد 

مرتبط بالقلق واخلوف.

 ظهور منط »اجرتاري« يف التفكري، فبدلَ من اأن يكون الطفل منفتحاً على 

الأفكار اجلديدة وم�شتقبالً املعلومات املفيدة التي يجب اأن يتزّود بها كل 

طفل، فاإنه يبقى حتت �شيطرة ذكريات وقائع احلدث/ ال�شدمة التي ت�شاهم 

يف تفاقم م�شاعر القلق واخلوف وتعيق عملية التعّلم.

 عند بع�س الأولد، ي�شل الإجرتار الفكري اإىل اأق�شى الدرجات فيغو�س الولد يف 

املبالغة يف التحّدث عن احلدث/ ال�شدمة وت�شخيمه فينتج عن ذلك �شورة 

متدنية للذات وعدم ثقة بالنف�س، مبعنى اقتناعه باأن ما حدث هو رهيب 

للغاية واأنه لن ي�شتطيع اأبداً تّخطي هذا احلدث لأنه اإن�شان عاجز و�شعيف. 

طبعاً، هذا النوع من التفكري يجعل عملية العالج اأ�شعب طاملا بقي الطفل 

متم�ّشكاً مبثل هذه امل�شاعر.

 ازدياد عملية التخّيل اأو التوّهم، حيث يتوّهم الطفل اأنه َمنَع وقوع احلدث/

ال�شدمة اأو اأن احلدث كان له نتيجة خمتلفة. يُعترَب التّخيل، من جهة، 

اأ�شلوب مقاومة اإيجابياً ي�شتخدمه الطفل يف اللعب اأو الر�شم اأو حتى 

يف التحدث مع الآخرين لطرد الأفكار املخيفة واملوؤملة، ولكنه، عندما يدرك 

الطفل حقيقة ما حدث يف الواقع، فاإنه يتاأمل لأنه »يتخّيل« ما كان بو�شعه 

فعله ملنع وقوع احلادث، وينتج عن ذلك ال�شعور بالذنب وتاأنيب الذات.

 يف حالت ال�شدمات املتكررة، يفقد بع�س الأطفال القدرة على التفكري 

بو�شوح وب�شكل عملي وهذا ما ي�شّميه اخلرباء »اجلمود الوظيفي«، اأي الطفل 

عندما يتعّر�س جمّدداً لظروف خطرة تهدد حياته اأو حياة الآخرين، يجمد يف 

وجه اخلطر وكاأنه ل يدرك ما يح�شل ول ما ينبغي اأن يفعل لتفاديه. ان هذا 

النوع من اجلمود مقلق للغاية، اأولً لأنه فعالً يّعر�س حياة الطفل للخطر، 

وثانياً لأنه قد يكون من اأهم اإ�شارات الكتئاب ال�رشيري عند الطفل الذي 

ي�شعر اأنه عاجز متاماً عن مكافحة الأمل ومقاومته، فري�شخ له كلياً دون 

حتريك �شاكن.

     

 

وال�شلوكية  الف�شيولوجية  لالأعرا�ش  و�شف  من  الف�شل  هذا  يف  ورد  ما  كل  �شوء  على 

تاأثريها على تطّور  الناجتة من تعرّ�ش الأطفال لل�شدمات واحلروب، ومدى خطورة  والفكرية 
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باأجيال واأجيال  : ملواجهة هذه اخلطورة املحدقة  اأهمية برامج التدّخل الطارئة  الطفل، تربز 

تاأمني حميط م�شتقر، متعاٍف،  واخلدمات بهدف  املناهج  الربامج  تقّدم هذه   ، الأطفال  من 

املعرفة،  واكت�شاب  للتعلم  املدر�شة  ويرتاد  الدافئة،  اأ�رشته  اأح�شان  يف  الطفل  فيه  يرتعرع 

ويت�رشّب بالقيم الأخالقية والجتماعية ال�شليمة يف جمتمع عادل واآمن، بعيداً عن الفو�شى 

والنزاعات امل�شلّحة والقتل والت�رشد.
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 اإن الأطفال الذين يعي�شون يف ظروف �شعبة )الكوارث الطبيعية 

اأو احلروب( معّر�شون خلطر املوت والدمار والفقر، وهي ظروف 

تتخّطى قدرة اأهاليهم اأو  اجلماعة التي ينتمون اإليها على تاأمني 

احلماية والرعاية واملاأوى الالزمني يف مثل هذه الأوقات.

 اإن كل طفل فريد وخمتلف، ولديه �شخ�شّيته اخلا�شة به، 

وطباعه وقدراته وخرباته وكلها عوامل توؤثر على كيفية تعامله 

مع الأحداث، لذلك فمن ال�رشوري تفّهم كل طفل على حدة 

وال�شتماع اإليه  وم�شاعدته على بناء قوًى داخلية �شت�شمح له 

بالتكّيف مع اخلربات التي مير بها.

 اأهم اآليات الدعم مل�شاعدة الأطفال على التعايف من احلوادث 

ال�شادمة هي العالج باللعب، بالتعبري والتوا�شل، بالق�ش�س، 

باملو�شيقى والر�شم، والعالج امل�رشحي، وال�شرتخاء.

 من املهم مراقبة الأطفال قبل املبا�رشة يف تطبيق اأي اآلية، 

فلالأطفال اآلياتهم الطبيعية التلقائية يف التفاعل مع خماوفهم 

وم�شاعرهم وباإمكاننا اأن نتعلم الكثري من خالل هذه املراقبة 

للو�شول اإىل اختيار الآلية املنا�شبة للطفل املنا�شب.
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متهيد 

عندما نفكّر باحتياجات الأطفال، نرّكز عادة على احتياجاتهم املادية من الطعام وال�رشاب 

هي  اأهمية،  تقل  ل  اأخرى  احتياجات  هناك  لكن  والتعليم.  وال�شحة  والدفء  وامل�شكن 

الحتياجات النف�شية والجتماعية التي ت�شاعد تلبيتها على حتفيز تفاعلهم الإيجابي مع 

الآخرين، وتطوير القيم الإيجابية للتمييز بني ال�شح واخلطاأ، والتفكري البّناء والإبداع لتدبري 

واحلنان  واحلماية  الأمان  اإىل  يحتاجون  فالأطفال  ال�شحيح.  بال�شكل  غريهم  واأمور  اأمورهم 

والتقدير والتقّبل والتفاعل الجتماعي ف�شالً عن حاجتهم اإىل املاأكل وامللب�ش وامل�شكن وذلك 

من اأجل منو �شامل ومتكامل. 

اأما الأطفال الذين يعي�شون يف ظروف �شعبة كالتي تنتج عن الكوارث الطبيعية اأو احلروب 

تتخّطى قدرة  والفقر، وهي ظروف  والدمار  املوت  امل�شلحة فهم معرّ�شون خلطر  والنزاعات 

اأهاليهم اأو اجلماعة الذين ينتمون اإليها على تاأمني احلماية والرعاية واملاأوى الالّزمني يف مثل 

هذه الأوقات.

لذلك من املهم جداً توفري الدعم لهوؤلء الأطفال، الدعم الذي ي�شمح لهم مبتابعة حياتهم 

ومينحهم ال�شعور باأنهم ي�شتحّقون احلياة، واأن لديهم قيمة وقدرات ممّيزة واأن هناك اأمالً يف 

امل�شتقبل.

اإن الدعم النف�شي الجتماعي ي�شاعد الأطفال على التكّيف والتاأقلم والتعامل مع ظروف 

احلياة ال�شعبة بالطريقة املالئمة لنموهم النف�شي ـ الجتماعي.

اإن الأطفال الذين يعي�شون ظروف احلرب والنزاعات امل�شلحة:

 يُظهرون ردات فعل اإما فور وقوع الأحداث املفجعة اأو بعد فرتة وجيزة.

 يف كل الأحوال، فاإن »جرحاً عاطفياً« ي�شيب الطفل حيث يطّور ذكريات 

عاطفية قد توؤثّر ب�شكل مزمن على �شحته وقدراته.

 بع�س الأطفال يكّون ذكريات ب�شعة وم�شاعر قلق قد تدوم لفرتة زمنية 

ق�شرية، اإل اأنهم ي�شتطيعون جتاوز وطاأة ال�شدمة ومتابعة حياتهم ب�شكل 

طبيعي بف�شل الدعم الأ�رشي. 

 لكن هناك نوعاً اآخر من الأطفال الذين يتاأثرون ب�شكل مزمن باحلوادث 

ال�شادمة، ما ينعك�س �شلباً على �شّحتهم وعافيتهم الجتماعية والنف�شية. 

هوؤلء يحتاجون اإىل الدعم واملعاجلة، مثل الطفل الذي يالقي �شعوبة بالغة يف 

العودة اإىل املدر�شة اأو اللعب مع رفاقه والتفاعل مع الآخرين.

من املهم اأي�شاً اأن نذكر اأن كل طفل هو فريد وخمتلف، ولديه �شخ�شّيته اخلا�شة به، وطباعه 

وقدراته وخرباته. كل هذه العوامل �شوف توؤثر على كيفية تعامله مع الأحداث حوله، لذلك 

فمن ال�رشوري تفّهم كل طفل على حدة وال�شتماع اإليه وم�شاعدته على بناء قوًى داخلية 

�شت�شمح له بالتكّيف مع اخلربات التي مير بها. اإن هذه القوى �شتجعل الطفل اأكرث جتاوباً مع 

العالج املطروح وبالتايل اأكرث قدرةً على التعامل بال�شكل املالئم مع م�شاعره واأفكاره.
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الأهداف العامة للخطة الداعمة

الرئي�شي لأي خطة داعمة للطفل الذي مّر  اإن الهدف  اأعاله، ن�شتطيع القول  ملا ورد  وفقاً 

والجتماعي  النف�شي  منوه  دفع  يف  امل�شاهمة  هو  وموؤملة،  وظروف خميفة  �شادمة  بخربات 

اإىل الأمام من خالل تخفيف وطاأة احلدث ال�شادم على تطّور �شخ�شيته وقدراته النف�شية 

والجتماعية.

لتحقيق هذا الهدف الرئي�شي، هناك جمموعة من الأهداف العامة التي يجب العمل على 

توطيدها وهي مبثابة �رشوط اأ�شا�شية مُتّكن من الو�شول اإىل الهدف الرئي�شي:

1. تلبية حاجة الطفل اإىل ال�شعور بالأمان وال�شالمة: 

الأقربني،  اأ�رشته  اأفراد  اأو  بوالديه  يلّبي هذه احلاجة من خالل تعلقه  اأن الطفل ال�شغري   مبا 

فمن املهم جداً عدم ف�شله عن مانِحي الرعاية الرئي�شيني له )الأم، الأب، اجلّدة، الخ...( واإذا 

مل يكن ذلك ممكناً من الناحية العملية )ب�شبب وفاة الوالدين مثالً(، فمن املهم م�شاعدة 

الطفل على اإقامة عالقة وثيقة جديدة مع اأي �شخ�ش اآخر ي�شتطيع منحه ال�شعور بالأمان 

1
وال�شالمة واحلماية.

2. تلبية حاجة الطفل اإىل فهم ما يجري حوله:

 اأحد العوامل الأ�شا�شية التي ت�شاهم يف زيادة اخلوف وتكري�ش اآثار احلدث ال�شادم عند الطفل 

هو عدم تفهّمه ما ح�شل وانعدام معلوماته عن احلدث. فاملعرفة والفهم هما من املتطلبات 

ظروف  اإىل  الطفل  يتعّر�ش  عندما  لالأطفال:  والفكري  النف�شي  التوازن  لإعادة  الأ�شا�شية 

يفقد  وهذا يجعله  �شابقاً  اأو عرفه  تعلمه  ملا  بتجارب خمالفة كلياً  مير  �شعبة و�شاغطة، 

توازنه الذهني والنف�شي نتيجة خوفه من املجهول وعدم درايته مبا يجري حوله.

من املهم الإجابة عن ت�شاوؤلت الأطفال جميعها ب�شدق وترّو وان نحاورهم لندعمهم يف روؤية 

الواقع ب�شكل اأكرث »متا�شكاً«، واأقل التبا�شاً مع اخليال )اإذ غالباً ما يخلط بني اخليال واحلقيقة(. 

وحزنهم  غ�شبهم  عن  يتكلموا  اأن  لالأطفال  الفر�شة  اإتاحة  يجب  الهدف،  هذا  ولتحقيق 

وخماوفهم واآلمهم واأن ندعمهم من خالل الإ�شغاء والدعم املعنوي وبناء مناخ من الثقة 

والتقّبل. )مق�شود 2000(

3. تلبية حاجة الطفل للتعبري عن م�شاعره: 

 يُعترب هذا الهدف من قبل عدد كبري من اخلرباء اخلطوة الأوىل من خطوات التدّخل ال�رشيع 

يف اأوقات الأزمات، لذا من املهم توفري الإمكانية للتعبري عن امل�شاعر كما هي، دون نقا�ش، فال 

يوجد �شح اأو خطاأ هنا. اإذا عرّب الطفل عن خوفه علينا اأن نوؤكد له تفّهمنا هذا اخلوف، واإذا 

عرّب عن م�شاعر الكره اأو احلقد، علينا اأي�شا اأن نتقّبل مثل هذه امل�شاعر ال�شلبية ال�شادرة 

منه، اإذ اإن دورنا الأ�شا�شي هو طماأنة الطفل بالإ�شغاء اإليه يف جو من التفهّم والتعاطف 

الوجداين وعدم اإ�شدار الأحكام اأو النقد اأو اللوم ب�شبب ما يقوله، واإ�شعاره بالأمان ليتمّكن 

من التحّدث عن م�شاعره ب�شكل حر )الزين 2007(. اإن التنفي�ش والتفريغ هما اأمران اأ�شا�شيان 

يف طريق التغّلب على الأزمة. وي�شتعمل اخلرباء عّدة و�شائل مل�شاعدة الطفل على “التفريغ«، 

اأهّمها اللعب، والتمثيل، والق�ش�ش.. الخ. 

الو�شول  على  م�شاعدته  بُغية  للطفل  ال�شحيحة  املعلومات  توفري  كما  التفريغ،  هذا  اإن 

1 على �شبيل املثال، و�شعت منظمة »اإحتاد غوث الأولد« عملّية جمع العائالت امل�شتّتة يف املناطق املنكوبة 

جراء الكوارث يف �ُشلَم اأولوياتها يف برامج التدّخل اأثناء الطوارئ، كما حدث مثالً يف اأعمال الإغاثة عقب 

الت�شونامي الآ�شيوي يف كانون الأول 2004)اإحتاد غوث الأولد، 2006(.
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اإعادة  اإىل  باأعمال تهدف  للقيام  الطفل  يهّيئان  احلدث،  واقع  وا�شحة عن  تكوين فكرة  اإىل 

اأن  يبدو  الإطار،  تريحه. ويف هذا  اأن  �شاأنها  بدائل من  والبحث عن  الأو�شاع  �شيطرته على 

القيام باأعمال مرتبطة باحلدث ي�شاعد الطفل على ال�شعور باأنه فاعل وقادر، بعك�ش ال�شعور 

بالعجز. )مق�شود 2000(

4. بناء القدرة على الرتداد عند الأطفال ال�شغار

هناك اهتمام كبري اليوم لدى الخت�شا�شيني النف�شيني واخلرباء يف علم نف�ش النمو مبا يُعرف 

 ، اأي القدرة على التكّيف ب�شهولة مع بالء اأو تغيريٍ ما من خالل تفعيل 
2
»باملرونة الداخلية«

اإىل  اأثناء الطوارئ، تهدف اخلطة الداعمة  َمواطن القوة عند الإن�شان وموارده ال�شخ�شّية. 

م�شاعدة الطفل على بناء نقاط القوة الداخلية عنده مل�شاعدته على التعامل مع الأحداث 

التي يواجهها يف حياته. وهي ت�شمل جمموعة من املهارات والكفاءات التي اإما هي موجودة 

لدى الطفل اأو اأنه من املمكن اأن يكت�شبها ، في�شبح اأكرث تفاعالً واأكرث جتاوباً ويكت�شب قدرة 

اأكرب على التعامل مع عواطفه اخلا�شة.)كلويت ومارين وليناري�ش 2004(

يلعب الأ�شخا�ش الرا�شدون الذين مينحون الرعاية يف هذه الظروف ال�شعبة دوراً مهماً جداً 

وال�شالمة يف  والأمان  احلماية  تاأمني  الطفل من خالل  الرتداد عند  القدرة على  تنمية  يف 

حميطه، واإتاحة الفر�شة له اأن يبني عالقة وطيدة مع �شخ�ش را�شد داعم وعطوف، وتوفري 

الف�شحة الكافية للعب والتعبري من خالل الن�شاطات الفنية، اإ�شافة اإىل تدريبه على تقنيات 

ال�شرتخاء. اإن دور ال�شخ�ش الرا�شد ي�شمل اأي�شاً توفري املعلومات ال�شحيحة املرتبطة باحلدث 

عن  تنتج  قد  التي  ال�شلبية  الفعل  لردات  والتنّبه  ت�شاوؤلته  عن  والإجابة  للطفل  ال�شادم 

ذوي  اإىل  اللجوء  ي�شتدعي  الكتئاب، ما  اأو  الرتكيز  اأو عدم  قلق  نوبات  للحدث من  التعّر�ش 

الخت�شا�ش لتوفري العالج الالزم. 

اإيجابية  الطفل على تطوير نظرة  الرئي�شية م�شاعدة  الرا�شد  ال�شخ�ش   ومن م�شوؤوليات 

على  وقدرته  الو�شع  على  بال�شيطرة  �شعوره  وتقوية  بنف�شه،  ثقته  وترميم  للم�شتقبل 

التعامل باإيجابية مع ال�شغوطات. )مق�شود 2002(

و�شائل م�شاندة يف اخلطط الداعمة 

هناك العديد من الأ�شاليب واآليات العمل التي ميكن بوا�شطتها م�شاعدة الأطفال على جتاوز 

الأزمات وال�شيطرة على الو�شع ال�شاغط بهدف الو�شول اإىل التوازن النف�شي وبناء املناعة 

والقدرات الذاتية عندهم. ويف مايلي اأهم الو�شائل )هالة ا�شبانيويل ونبيلة ا�شبانيويل 2006(: 

1. العالج باللعب: يعترب اللعب واحلركة وعن�رش اخليال اأدوات التعايف الأ�شا�شية لالأطفال 

الطفل من  وي�شتطيع  التوازن  ا�شتعادة  ي�شاعد على  فاللعب  بتجارب �شعبة.  ميرون  الذين 

خالله اأن يحّقق مكا�شب واجنازات، واأن يعيد الأو�شاع املحيطة اإىل طبيعتها )الزين 2007(. 

وهناك ّعّدة اأنواع من اللعب نذكر منها: 

 متثيل الأدوار: حيث يتقّم�س الطفل دور اإحدى ال�شخ�شيات البطولية 

)جندي، �رشطي...( لي�شعر بالقوة وال�شيطرة. اإن متثيل الأدوار �شمن العمل 

امل�رشحي يُعترََب و�شيلة عالجية فّعاله جداً مع الأطفال ال�شغار، اإذ اإن انتحال 

�شخ�شّية ما اأو »لعب« دور �شخ�س اآخر ي�شمح للطفل باإي�شال اأفكاره 

وم�شاعره التي ي�شعب عليه البوح بها علناً، فكاأنه يختبئ وراء هذا الدور 

resilience :2 املرونة الداخلية
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جُم�ّشداً فيه عواطفه وهواج�شه ورغباته احلقيقية، متجّنباً هكذا احلرج الذي 

قد ينتج عن التعامل املبا�رش مع هذه العواطف والهواج�س وكاأنه يفّكر يف 

ذهنه: اإذا اأرادوا لوم اأحد، فلين�شّب اللوم على الدور الذي األعبه ولي�س علّي! 

)مو�شتاكا�س 1997( 

ونن�شح املعّلمة بت�شجيع الأطفال على اأداء هذا النوع من اللعب اإّما 

مب�شاركتها الفّعالة معهم يف لعب الأدوار، اأو بتالوة ق�ش�س �شغرية لهم ثم 

بتزويدهم بالأقنعة واملالب�س و«الإك�ش�شوارات« املنا�شبة لكي يقوموا بتمثيل 

الق�شة وترتك اخليار لهم يف اختيار الأدوار التي يوّد كل طفل لعبها. من 

املهم اأن تلتفت املعّلمة اإىل نوع الأدوار التي يختارها الأطفال، واإىل طريقة 

اأدائهم الدور- طبعاً لي�س من الناحية الفّنية، بل من ناحية كيفية ا�شتثمار 

الطفل لطاقته الداخلية يف تقّم�شه لل�شخ�شية و�شلوكه يف اأثناء 

»التمثيل« )احلما�شة الزائدة، العدوانية، النفعال، الخ.(، كما عليها اللتفات 

اإىل اللّغة التي ي�شتخدمها خالل التمثيل )التعبري اللفظي( وطبيعة احلوار 

مع ال�شخ�شيات الأخرى يف الق�ّشة. 

 اللعب بالدمى: نوع اآخر من اللعب العالجي يتناول اللعب بالدمى اإذ اإن 

هذا النوع من اللعب يلقى ا�شتح�شاناً كبرياً من قبل الأطفال من اجلن�شني 

يف مرحلة ما قبل املدر�شة )الزين 2007(. ت�شتخدم هذه الدمى لإعادة تركيب 

امل�شاهد ال�شادمة وتفاعل الأ�شخا�س معها. هنا اأي�شاً، من ال�رشوري اأن نذكر 

باأهمية تواجد الخت�شا�شي النف�شي لإدارة فقرات اللعب هذه، وت�شاعده 

املعّلمة يف »حتريك« الدمى بح�شب »�شيناريو« حمّدد يعّينه الخت�شا�شي 

ليكون نقطة انطالق الق�ّشة التي يُكملها الأطفال، ومن املهم جداً تزويدهم 

مبجموعة وا�شعة من الرموز والأ�شكال التي ت�شمح لأو�شع تعبري ممكن عن 

امل�شاعر وال�رشاعات الداخلية واملخاوف والهواج�س لديهم. يف بع�س الأحيان، 

ميكن ا�شتبدال الدمى باحليوانات املح�ّشوة التي هي اأي�شاً حمببة جداً لدى 

الأطفال ال�شغار.

 من خالل هذا النوع من اللعب ومالحظة الطفل يف طريقة لعبه والإ�شغاء 

بتمّعن اإىل اأقواله يف اأثناء اللعب بالدمى، ي�شتطيع الخت�شا�شي النف�شي 

لفت انتباه املعلمة اإىل الكثري من الأمور.

 اللعب بالدمى املتحركة: الدمى املتحّركة تثري اإعجاب عدد كبري من 

الأطفال ال�شغار ب�شبب »حيويّتها«، فهي تتحّرك )اأي اإننا نحّركها( وهي 

تتفّوه وت�رشخ وتبكي وت�شحك ب�شوت عال... اإن ا�شتعمال الدمى املتحركة 

يقوم على الفرتا�س باأن الطفل:

 يتماثل مع الدمية املتحركة.

 يوجه م�شاعره وينقل �رشاعاته اخلا�شة اإىل الدمية.

وبذلك فهذا النوع من اللعب ي�شمح للطفل بالتكلم عن امل�شاعر والأفكار 

التي “تنتمي« اإىل الدمية والتي ل يتعنّي على الطفل اأن يعرتف بها على اأنها 

تعود اإليه هو. كما اأنه ي�شمح خليال الطفل اأن ينطلق بحريّة اإىل ما وراء حدود 

املعقول: فالدمية عندما تتعّر�س لل�رشب ل ت�شعر بالأمل احلقيقي، وقتل 

الدمية خالل اللعب يذهب اإىل اأبعد بكثري من حدود حتّمل الب�رش.)الزين 2007(
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 املغامرات: هنا ي�شتك�شف الطفل اأمكنة اأو اأن�شطة جديدة يخترب من 

خاللها قدراته ويكت�شب ثقة يف نف�شه عرب تفاعله مع التجارب اجلديدة، 

ما يح�ّشنه ويزّوده باملناعة ال�رشورية للتاأقلم. لذلك نن�شح املعلمة بتوفري 

فر�شة ال�شتك�شاف لالأطفال مّرة اأو مّرتني يف الأ�شبوع من خالل ك�رشها 

روتني ال�شف العتيادي )من تعليم ون�شاطات مربجمة منتظمة وُموّجهة( 

وا�شطحاب الأطفال يف »مغامرات ا�شتك�شافية« خارج ال�شف ـ وخارج 

املدر�شة اإذا اأمكن ذلك.

 الألعاب احلركية والريا�شية: ت�شاعد الطفل على ال�شيطرة على 

ج�شمه واختبار قدراته احلركية وحتثه على التفاعل الجتماعي مع الآخرين 

ال�رشكاء يف اللعبة، ما ي�شاهم يف ا�شتعادة توازنه النف�شي. با�شتطاعة 

املعّلمة ال�شتعانة بن�شائح معّلمة الريا�شة مل�شاعدتها على ت�شميم 

وتنظيم احل�ّشة الريا�شية، اإذ ل يجوز اأن تتحّول هذه احل�ّشة ال�رشورية يف 

املنهج التعليمي الداعم اإىل فقرة تُعّمها الفو�شى وال�رشاخ والع�شوائية، لأن 

ذلك يزيد ال�شغط النف�شي على الأطفال كما على املعلمة! 

من املهم اأن تّتبع احل�ّشة الريا�شية منَطاً متدرّجاً يف ا�شتثمار الطاقة 

اجل�شدية عند الأطفال، فتتدرّج التمارين من ال�شهل اإىل ال�شعب فالأ�شعب 

بوا�شطة ن�شاطات تناف�شية جتعل الطفل يكت�شف قدراته البدنية ويتحّداها 

ه وحتت اإ�رشاف املعلمة من جهة، فيما هو يتعّلم مبادئ املناف�شة  ب�شكل ُموَجّ

»الُوّدية« واأهمية العمل �شمن الفريق والتعاون والت�شامن، من جهة اأخرى. 

يلي ذلك متارين ا�شرتخائية متّهد للعودة اإىل الهدوء يف نهاية احل�ّشة. 

 األعاب اخليال: اإن عامل اخليال ميّد الطفل بطاقات نف�شية هائلة ت�شاعده 

على حترير م�شاعره وتطوير قدراته التعبريية والعقلية. ويُ�شتخدم اخليال يف 

اللعب، كما يف متثيل الأدوار، كما ذُِكرَ اأعاله – اأو األعاب »الإّدعاء« - حيث يقوم 

الطفل بتمثيل التجارب املوؤملة التي مّر بها م�شتخدماً خياله بكل عفويّة. 

ومن املهم جداً يف هذا النوع من اللعب اإف�شاح املجال اأمام خمّيلة الطفل 

»لتلوين« هذه التجارب كما ي�شاء مبا يف ذلك »ت�شويه« حقيقة التجربة التي 

عا�شها، اإذ اإن ذلك ي�شاعد الطفل على التعامل مع عواطفه وذكرياته عن 

الأحداث.

اإن تواجد الخت�شا�شي/ية النف�شي/ية �رشوري يف هذا النوع من اللعب الذي 

يندرج عادة �شمن الأ�شاليب العالجية املُمار�شة مع الأطفال ال�شغار الذين 

ل ي�شتطيعون التعبري الكالمي عن م�شاعرهم: فالخت�شا�شي النف�شي هو 

 
ّ
الذي يطرح موا�شيع الّدعاء )التمثيل( على الأطفال وهذا الطرح ل يتم اإلأ

بعد درا�شة معّمقة وُم�شبَقة لكل احلالت على جميع الأ�شعدة )اخللفية 

�رشية للطفل، تفا�شيل احلدث ال�شادم الذي تعّر�س له، »تاريخه« ال�شلوكي 
ُ
الأ

والنفعايل، حاله ال�شحية، الخ.(. كذلك، فاإن الخت�شا�شي النف�شي هو الذي 

يدفع الأطفال اإىل متثيل امل�شاعر، ويتم ذلك بطريقة جداً متدرّجة ومدرو�شة، 

وهو الذي يتدّخل عندما يرى احلاجة لذلك، كما اأنه هو الذي يقّرر متى تنتهي 

»التمثيلية« )وقد يكون ذلك بعد ب�شع دقائق اأو قد ميتّد الن�شاط ل�شاعة من 

الوقت، بح�شب حاجة الطفل ونوعية التفاعل مع الن�شاط(. اأما املعلمة، 

فينح�رش دورها باملراقبة ول تتدّخل لكي ل توؤثّر على الأطفال.
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 األعاب الرتكيز والنتباه: يفقد الكثري من الأولد تركيزهم بعد تعر�شهم 

لأزمة اأو حلدث �شادم. من ال�رشوري اأن ن�شاعدهم على ا�شتعادة قدرتهم على 

الرتكيز وذلك من خالل اختيار األعاب الأحاجي )البازل( على اأنواعها، واألعاب 

الذاكرة، واألعاب الت�شنيف، واألعاب احلا�شوب )الكمبيوتر(. من املُحّبذ اأن 

تُكرِّ�س املعلمة فقرة يومية ملثل هذه الن�شاطات حيث ت�رشف على الأطفال 

وت�شاعدهم على اختيار اأنواع الألعاب التي تنا�شب اأعمارهم وقدراتهم، 

وتتابع عن كثب مدى تركيزهم وطرق لعبهم، فت�شتطيع، من خالل هذه 

املراقبة، اأن ت�شتقي معلومات وافرة ودقيقة عن مهارات واحتياجات كل طفل 

يف جمموعتها واأن تقدمها لحقاً اإىل الأ�شخا�س املخت�ّشني لو�شع املنهج 

املالئم الداعم للطفل.

 األعاب التنفي�س: اإن جممل الألعاب الريا�شية واحلركية ت�شاعد الأطفال 

على ت�رشيف طاقتهم ومتنحهم �شعوراً بالتحّكم باملوقف وال�شيطرة. 

وتكون هذه الألعاب مهمة جدا بالن�شبة لالأطفال الذين يظهرون ن�شاطاً 

زائداً وحركة مفرطة جّراء تعر�شهم لالأحداث ال�شادمة. ت�شمل هذه الألعاب 

امل�شتخدمة اإجمالً يف مناهج الرو�شات 
3
اأي�شاً التمارين النف�شية-احلركية 

)مثل األعاب تقليد احلركات، والرق�س على الإيقاع، ومتارين التوازن والتنّف�س، 

والتمارين الإدراكية لتطوير �شورة اجل�شد عند الطفل، واألعاب الإمياء، الخ.( 

وت�شتطيع اأي معّلمة لديها اخلربة يف تعليم �شفوف الرو�شات تطبيق هذه 

التمارين يف ال�شف اأو يف امللعب.

امل�شاعر  من  التحّرر  اأجل  من  امل�شاعر  عن  التنفي�ش  اأي  والتوا�شل:  بالتعبري  العالج   .2

ال�شلبية وعدم كبتها، بوا�شطة »الع�شف الذهني« )الزين 2007(، وهو تفكري جماعي يقوم 

ع كل امل�شاركني على قول ما يخطر يف بالهم من م�شاعر اأو  به اأفراد املجموعة حيث ي�شَجّ

اأفكار متعّلقة باحلدث ال�شادم. اإن الع�شف الذهني يكون فعالً جداً عندما يت�شارك الأطفال 

والأوهام  الكوابي�ش  مثل  للنقا�ش  عديدة  موا�شيع  فتُطرح  مماثلة،  اأحداثاً  عا�شوا  اآخرين  مع 

املزعجة واملخاوف والتغرّيات الطارئة على حياة الطفل اليومية وما ت�شّببه من �شعور بعدم 

الأمان، كما تُطرَح جتارب خمتلفة لها عالقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة باحلدث ال�شادم. اإن مثل 

حلقات التعبري هذه توّفر لالأطفال ف�شحة للتحّدث عن م�شاعرهم يف جو اآمن يتخّلله الكثري 

من الدعابات والفكاهة، ما ي�شاعد الطفل على البوح بكل ما يزعجه من دون خوف اأو حرج. 

املهم اأي�شاً يف هذه احللقات من الع�شف الذهني هو اأنها ت�شّكل فر�شة للطفل للح�شول 

على املعلومات من اأ�شخا�ش اآخرين ممّن لهم دراية اأكرب بوقائع ما حدث والتعّرف اإىل جتارب 

بع�شهم بع�شاً. من املهم ذكره يف هذا الإطار اأن مثل هذه احللقات يجب اأن يُعَقد يف وجود  

اإجمالً  التي ت�شّم  اجلل�شات  النوع من  اإدارة هذا  لديه خربة يف  اخت�شا�شي نف�شي عيادي 

جمموعات �شغرية من الأطفال )من 6 اإىل 8 اأطفال( ويكون دور املعلمة هنا اأن ت�شارك اإىل 

جانب الأطفال ل املراقبة اأو اإدارة اجلل�شة فح�شب.

3. العالج بالق�ش�س: اإن للق�ش�ش واحلكايات تاأثرياً كبرياً على الأطفال فهي تنّمي خيالهم 

اللغوي،  حم�شولهم  وتُغني  اجلمال،  تذّوق  من  ومتّكنهم  والبتكار،  الإبداع  على  وقدراتهم 

وتو�شع اآفاق معرفتهم يف �شّتى امليادين ف�شالً عّما توّفره لهم من ت�شلية وترفيه وما تنّمي 

ذلك،  اإىل  اإ�شافة  )جري�شاتي خوري 1994(.  القراءة لحقاً  اإيجابية نحو  اجتاهات  لديهم من 

   Psychomotor :3 النف�شية- احلركية
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فللق�شة وظائف عالجية مهمة جداً من حيث الدور الذي تلعبه يف حتريك اأزمات الطفل 

لها.  احللول  وابتكار  �شعوباته  اإدراك  على  م�شاعدته  يف  كما  وطموحاته  وقلقه  الداخلية 

)خليفة 2000( 

اأن ا�شتخدام الق�ش�ش مع الأطفال كو�شيلة عالجية مبني على املرونة والتحّرك بني الواقع 

واخليال، فالطفل يغو�ش يف اخليال ثم يعود اإىل الواقع بعد تفريغ قلقه وخماوفه ورغباته من 

دون احلاجة اإىل الوقوع اأ�شرياً لها وهو يكّرر ذلك مراراً حتى ت�شفية املاآزم. من خالل الإ�شغاء 

اإىل الق�شة، يكت�شف الطفل اأن ماأ�شاته الداخلية لي�شت فردية ول فريدة، فهو بذلك ي�شارك 

وحقده  وحيداً يف حبه  ول  غريباً  لي�ش  باأنه  يُ�شعره  ما  وهذا  نف�شها،  املاأ�شاة  كائن يف  كل 

اخلري على  وانت�شار  احلق  اإحقاق  تعني  )وهي  للق�شة  ال�شعيدة  والنهاية  واإحباطاته.  وقلقه 

ال�رش واإ�شالح اخلطاأ( ت�شمح للطفل بت�شفية احل�شابات على اجلبهة الداخلية وال�شيطرة 

على العامل الذاتي )خليفة 2000(. 

من املهم جداً اختيار الق�شة املنا�شبة يف الوقت املنا�شب حول امل�شكلة املنا�شبة: هذا ما 

الطفل  ارتباط  خالل  فمن   .  
4
)»البيبليوتريابيا«( بالقراءة«  »العالج  يف  اخلرباء  دوماً  به  يذّكر 

احلقيقي اأو اخليايل بالنا�ش اأو الفكرة اأو الرموز املوجودة يف الق�شة، ي�شل اإىل: 

 .
5
 التحّرر العاطفي التلقائي العفوي وهو ما يُعرف بالتنفي�س

 درجة اأعلى من الإدراك الذاتي اأي اإدراك الو�شع والدوافع ال�شخ�شية وهو ما 

 .
6
يعرف بالب�شرية النف�شية

 تفريغ الذات من الهواج�س الداخلية التي تغّذي عقدة الذنب، من خالل 

.
7
عملية اإ�شقاط الدوافع والعواطف ال�شخ�شّية على الآخرين

4. العالج باملو�شيقى والرق�س: من بني كل الفنون، تبقى املو�شيقى الفن الذي يثري �شغف 

اأو مقطوعة  عند �شماعه حلناً  املرء لمبالياً  يبقى  ما  فنادراً  اأعلى م�شتوياته،  اإىل  الإن�شان 

تُزعج،  تُثري،  تهدئ،  املو�شيقى  انعدامها.  اأو  املو�شيقية  ميوله  عن  النظر  بغ�ش  مو�شيقية، 

تتُِعب، تُن�ّشط، حتّفز، حُتبط، فهي توؤثّر مبا�رشة على عواطف وج�شد وفكر الإن�شان من خالل 

اللحن والإيقاع ) جايترن 1979(. 

ال�شغار وهي  دة لالأطفال  امل�شاعر، وهي غري مهِدّّ للتعبري عن  اآلية مفيدة  املو�شيقى  تعترب 

الو�شيلة املثلى للتنفي�ش عن الأحا�شي�ش املكبوتة خا�شة عند الأطفال الذين لي�ش لديهم 

القدرة على التعبري الكالمي. )يو-�شْنغ 2005(.

الإن�شان  ا�شتعملها  التي  الب�رشية  بدء  الأوىل منذ  الو�شيلة  اأنه  املعروف  الرق�ش، فمن  اأما   

للتعبري عن فرحه اأو اآلمه. فالرق�ش هو لغة اجل�شد وبذلك يكت�شب الرق�ش قيمة عالجية 

م�شاعره.  والتعبري عن  الآخرين  مع  التوا�شل  على  الطفل  مل�شاعدة  ا�شتخدامها  ن�شتطيع 

بالتقّبل  ف�شالً عن ذلك، فالرق�ش، بخا�شة اأمام املراآة اأو اأمام الآخرين، مينح الطفل �شعوراً 

اإىل  النظر  يحّب  اأن  يتعلم  وبذلك  له،  الآخرين  نظرة  وتقّبل  ج�شده(  �شورة  )تقّبل  الذاتي 

نف�شه )ما يعني ازدياد الثقة يف النف�ش( مثلما يحب اأن يكون حمّط اأنظار الآخرين. وت�شكل 

املو�شيقى والرق�ش معاً و�شيلة قوية لتخفيف التوتّر عند الطفل خ�شو�شاً حني تكون الأحلان 

 bibliotherapie :4 العالج بالقراءة

catharsis :5 التنفي�ش

insight :6 الب�شرية النف�شية

projection: »7 »اإ�شقاط
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باأماٍن  ماألوفة ومرتبطة بذكريات �شعيدة ويكون الن�شاط جماعياً، فاإن ذلك يُ�شِعر الطفل 

وفرح �شمن املجموعة.

5. العالج بالر�شم والتقنيات الإبداعية: الأطفال الذين ل ي�شتطيعون التحّدث اإىل الآخرين 

عن جتاربهم، ميكنهم اأن يعرّبوا عنها بوا�شطة الر�شوم. وقد يكون الر�شم بحد ذاته و�شيلة 

لالرتياح اأو لفتح املجال للتوا�شل مع الآخرين )اإي�شال بع�ش الر�شائل املهمة التي ي�شعب 

على الطفل التكّلم عنها(.

من اأ�شهر التمارين امل�شتخدمة يف العالج بالر�شم مترين »ار�شم نف�شك« اأو »ار�شم عائلتك« 

تربطه  التي  العالقات  وطبيعة  الذاتية  الطفل  �شورة  اإىل  التعّرف  املعالِج  ي�شتطيع  حيث 

باأ�رشته وتلك التي تربط اأع�شاء الأ�رشة، اأحدهم بالآخر. 

اإن الر�شم احلر عند الأطفال الذين تعّر�شوا لالأحداث ال�شادمة الناجتة من احلروب والنزاعات 

الآخرين. ومن  اأمام  البوح بها  والتي ل يتجروؤون على  امل�شّلحة يعك�ش م�شاعرهم املكبوتة 

املهم اأن نذكر اأن التحليل املعمق لر�شومات الأطفال اأثناء احلروب والكوارث قد �شاهم ب�شكل 

كبري يف ت�شخي�ش ال�شطرابات النف�شية وال�شلوكية ومن ثم يف طرح الأطر العامة للخطط 

والربامج العالجية مل�شاعدة هوؤلء الأطفال على التكّيف مع اأو�شاعهم اخلا�شة.

هناك تقنيات فنية اإبداعية اأخرى ت�شتطيع املعلمة ا�شتخدامها مع الأطفال، مثل اللعب 

بالطني وال�شل�شال، واللعب بالرمل، اأو متارين الق�ش والتل�شيق، وكلها تُعترَب و�شائل تنفي�شية 

ت�شاعد الطفل على جت�شيد امل�شاعر غري الواعية وتفّرج عن التوتر املرافق لها.

التعر�ش  من  الناجتة  الأخرى  والأعرا�ش  والفزع  والقلق  اخلوف  اإن  بال�شرتخاء:  العالج   .6

وت�شارع  التنف�ش  و�رشعة  كالت�شّنج  ردود فعل ج�شدية  عادة  ترافقها  وال�شدمات  لل�شغط 

قدرتنا  اإن  اإذ  هذه،  الفعل  ردود  على  ال�شيطرة  على  التدريب  جدا  املهم  ومن  القلب.  دقات 

لل�شغط  ال�شلبية  التاأثريات  من  التخفيف  على  ت�شاعدنا  وال�شرتخاء  ببطء  التنّف�ش  على 

وال�شدمات.

     

 

كما تبني لنا يف هذا الف�شل، هناك جمموعة كبرية ومتنوعة من اآليات الدعم التي ن�شتطيع 

ا�شتخدامها مل�شاعدة الأطفال يف التعبري عن م�شاعرهم وعلى جتاوز الأزمة وال�شيطرة على 

املوقف. لكن من املهم جداً اأي�شاً اأن نراقب الأطفال قبل املبا�رشة بتطبيق اأي اآلية، فالأطفال 

يت�رشّفون عادة يف �شلوكيات طبيعية وتلقائية للتعامل مع خماوفهم وم�شاعرهم. وباإمكاننا 

اأن نتعلم الكثري من الأمور من خالل هذه املراقبة للو�شول اإىل اختيار الآلية املنا�شبة للطفل 

املنا�شب.
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 اإن الطفل ال�شغري الذي ميّر  بظروف األيمة جّراء حروب ونزاعات 

يحتاج اىل اإعادة تاأهيل ثقته بنف�شه )بقدراته، مواهبه( وثقته 

بالآخرين وترميم مهاراته الجتماعية.

  من خالل الن�شاطات اجلماعية التي تتطّلب قدراً كبرياً من 

التعاون والتفاعل بني اأع�شاء املجموعة، ومن خالل متارين تعبريية 

خمتلفة بوا�شطة الر�شم والتمثيل والإبداع، يت�شّجع الطفل على 

التعبري عن انفعالته وم�شاعره املكبوتة وي�شعر باملرح والألفة 

والأمان، وي�شتعيد قدرته على ال�شيطرة على الأو�شاع، مدرِكاً 

قيمته بني الآخرين، ويتعّلم الن�شباط الذاتي والتفاعل ال�شليم 

مع اأفراد املجموعة.

 اإن الن�شاطات الداعمة يف املدر�شة غري كافية للو�شول اىل 

الهدف املن�شود، بل يجب اإ�رشاك الأهل يف هذه العملية من 

خالل تعريفهم  باأهداف اخلطة النف�شية الجتماعية الداعمة 

وعواقبها الإيجابية على �شحة الطفل النف�شية و�شلوكه، 

وتدريبهم على تاأمني جو داعم للطفل يف البيت.
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متهيد 

وناجتة من  والتعليم يف ظروف �شاغطة  و�شعبة،  ذاته مهمة معّقدة  التعليم يف حد  اإن 

�شدمات موؤملة يبدو اأكرث تعقيداً و�شعوبة. لكن يجب األّ ي�شّكل ذلك مربّراً للتعليم متديّن 

النوعية، بل حتدياً كبرياً يجب تخّطيه.

اأن يكون يف املرتبة  اأن التعليم يف حالت الطوارئ يجب  راأينا يف الف�شل الأول كيف  لقد 

الأوىل من اأولوياتنا لأنه يحمي الأطفال ج�شدياً ونف�شياً وفكرياً من خالل توفري م�شاحة اآمنة 

لهم ت�شاعدهم على امت�شا�ش ال�شدمات واكت�شاب مهارات �رشورية للتكّيف والتاأقلم مع 

الظرف ال�شادم.

فالتعليم يجب اأن ي�شتمر بغ�ّش النظر عن توّفر اأو انعدام الهيكلية الجتماعية لذلك، فهو 

اأثناء احلروب والكوارث الطبيعية التي حترم  املكّون الأويل لكل مبادرات امل�شاعدة الإن�شانية 

اأجيالً من الأطفال من حقهم يف املعرفة والتعّلم.

الطفل ياأتي اإىل املدر�شة يف ظل الظروف الع�شيبة ال�شاغطة ُمزّوداً با�شرتاتيجيات دفاعية 

غري مالئمة وغري مفيدة، مثل العدوانية جتاه الغري، اأو كبت امل�شاعر والإنزواء، اأو بع�ش الأعرا�ش 

النف�شية ـ اجل�شدية. يُ�شاف اإىل ذلك اأن تعرُّ�ش الطفل لل�شغوطات يوؤثر �شلباً على عملية 

التعّلم من خالل انعدام الرتكيز على الن�شاطات الذهنية ب�شبب متحور تفكريه على م�شاعره 

الداخلية. اأما النتيجة املحّتمة فهي انخفا�ش يف اأدائه املدر�شي وم�شتواه التعليمي. لذلك 

يبدو وا�شحاً اأن املهمة الأ�شا�شية يف اأي برنامج للرتبية الداعمة هي تطوير مهارات الرتكيز 

تعّلم  على  م�شاعدته  عن  ف�شالً  ال�شاغط  الظرف  على  ال�شيطرة  على  الطفل  وقدرات 

ال�شف  يف  والتخريب  امل�شاغبة  �شلوكيات  مكان  لتحل  اإيجابية  �شلوكية  ا�شرتاتيجيات 

وخارجه.

 برنامج »اأورليك« للمهارات احلياتية الإيجابية )جيلربت واأورليك 2002( هو من الربامج الداعمة 

التي ت�شاعد الطفل على اأن يتحّرر من اآثار ال�شغوط ويطّور مواهبه وثقته يف نف�شه واأن 

يعتمد روؤية اإيجابية ملدى احلياة. 

ومعظم الدرا�شات والربامج املطروحة يف اإطار الدعم النف�شي الجتماعي لالأطفال يف ظل 

الظروف ال�شاغطة وال�شادمة يرّكز على مو�شوع ترميم الثقة بالنف�ش عند الطفل، اإذ اأن 

ذاته  اإىل  الطفل  ينظر  بالنف�ش حيث  الثقة  تديّن  ب�شكل حاد يف  ت�شاهم  ال�شلبية  اخلرِْبات 

وكاأن ل قيمة له، ما يوؤثّر �شلباً على عملية التعّلم ويف�ِشلها )»ملاذا اأحاول طاملا اأين �شوف 

اأف�شل ؟«(.

نف�شي  جو  تاأمني  الطفل،  اتفاقية حقوق  من   29 املادة  عليه  تن�ّش  كما  هو،  اإذن  املطلوب 

داعم للطفل من خالل نظام تعليمي اإيجابي حيث ي�شعر الطفل بالأمان )ج�شدياً وفكرياً 

وعاطفياً و اجتماعياً( وحيث ت�شبح عملية التعّلم بّناءة وممتعة بالن�شبة له.

ما هي البيئة التعليمية املحفزة للتعايف؟

اإن م�شاعدة اأطفال احلروب والنزاعات على تقوية الثقة يف النف�ش وترميم املرونة الداخلية، هي 

ال�شرتاتيجية الأهم يف عملية التعايف، وقد يتم ذلك من خالل دمج املعرفة احلديثة عن منو 
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وحقوق الطفل �شمن املفاهيم واملمار�شات املحلّية لتاأمني و�شائل فعالة وم�شتدامة لتلبية 

التاأزّم هي مت�شابهة  اأعرا�ش  اأن  بالرغم من  اأنه  نتذّكر  اأن  الأطفال. لذلك، يجب  احتياجات 

لدى كل النا�ش يف جميع اأنحاء العامل، اإل اأن الطرق التي يعرّب بها النا�ش عن تاأزمهم تعتمد 

ب�شكل كبري على العوامل الجتماعية والثفافية وال�شيا�شية لبيئتهم اخلا�شة، وعلى كل 

�شخ�ش يود تقدمي امل�شاعدة يف الظروف ال�شاغطة اأن يتفّهم بعمق املجتمعات املحلية التي 

اأخالقية وطقو�ش  واأن يحرتمها، مع كل ما ت�شمله من معامل ح�شارية وقيم  يعمل فيها 

)UNESCO - INEE 2005(.اجتماعية ودينية

اإنها ملهّمة معقدة: الكل يعلم اأنه يف ظل الأو�شاع الأمنية الع�شيبة، من ال�شعب تاأمني 

بيئة حمّفزة للتعّلم، كما اأن م�شاعر اخلوف والياأ�ش والعجز جتتاح الطفل ال�شغري كما املربّي اأو 

معّلمة املدر�شة، لكن على اجلميع اأن يعي اأهمية ا�شتمرار عملية تعليم الأطفال بالرغم من 

الظروف ال�شعبة. واملحتوى الأ�شا�شي لأي مبادرة تعليمية يف الأو�شاع ال�شاغطة وال�شادمة 

 م�شاملاً، مبنياً على العدالة الجتماعية واحرتام حقوق الإن�شان وتقبل 
ً
يجب اأن يتّخذ منحى

والتوا�شل  النقدي  والتفكري  التفاو�ش  الأطفال مهارات  يتعلم  الإطار،  امل�شوؤوليات. يف هذا 

التي من �شاأنها م�شاعدتهم على حل النزاعات من دون اللجوء اإىل العنف )اأي با�شتخدام ما 

يُعرف بالرتبية على ال�شالم(.

ركائز الربنامج الداعم

يف الإطار نف�شه، قّدمت منظمة غوث الأطفال)SCS – ISCA 2006( جمموعة من التو�شيات 

لأخذها يف العتبار عند ت�شميم اأي برنامج تربوي داعم، نلخ�شها بالنقاط الآتية:

 اعتبار الطفل عامالً اجتماعياً قادراً على التاأثري يف حالته الذاتية ويف بيئته 

ب�شكل اإيجابي. يجب عدم التعامل معه وكاأنه جمّرد كائن بحاجة اإىل 

حمايتنا بل كاإن�شان ميلك َحد�شاً ذاتياً ي�شاعده على التعايف وله دور فعاّل يف 

ابتكار وتطبيق احللول مل�شاكله مل�شلحته الذاتية وم�شلحة بيئته.

 الرتكيز على مواطن القوة عند الطفل وعلى �شالبته الداخلية.

 ت�شجيع الأطفال على التعبري عن املوا�شيع التي تهّمهم واإ�رشاكهم يف 

مناق�شة املوا�شيع التي تتناول احتياجاتهم املبا�رشة �شمن بيئتهم املحلية. 

اإن ذلك ي�شاعدهم على تعلم مهارات عديدة حلل امل�شاكل واكت�شاب �شعور 

بال�شيطرة على الو�شع، كما اإن م�شاركتهم الآخرين يف التعبري عن الأحزان 

واملاآ�شي ي�شاعدهم على تخّطيها.)ْكرمير 1999(.

 تكثيف الفر�س للتعبري الإبداعي من خالل الر�شم والقراءة واملو�شيقى 

والتمثيل وكل اأنواع الفنون.

 تكثيف الن�شاطات الثقافية وامل�شابقات والريا�شة والرتفيه لإف�شاح املجال 

اأمام الأطفال لال�شرتخاء والتمتع باللعب والتعاون، بع�شهم مع بع�س. اإن 

هذا النوع من الن�شاطات ي�شكل نوعاً من �شبكة دعم اجتماعي للطفل من 

.) 2005BvLF( .شاأنها تقوية �شالبته الداخلية وثقته بالنف�س�

دور املعلم/ة يف البيئة التعليمية الداعمة

للتعّلم  املحّفزة  البيئة  لتوفري  املالئم  ال�شخ�ش  اإيجاد  املهم  املالحظات، من  بناًء على هذه 

 2005( الطوارئ  حالت  يف  التعليم  لوكالت  امل�شرتكة  ال�شبكة  حّددت  ولقد  والتعايف، 

UNESCO - INEE(، �شمن برناجمها »الرتبية على ال�شالم« موا�شفات املعلم/ة املالئم للقيام 
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بهذا الدور على ال�شكل الآتي:

 اأن يتحّلى بال�شدق الأخالقي واملهني.

 اأن يتحمل م�شوؤولياته بجدارة.

 اأن يندمج مع البيئة املحلية )اجلماعة، الأهايل(.

 اأن ميتلك دقة املالحظة والإدراك.

 اأن يكون منفتحاً ومتعاطفاً.

 اأن يكون مبدعاً يف عمله )يف التخطيط وتقدمي املوا�شيع وطريقة التوا�شل(.

 اأن يتحّلى بال�شيطرة الذاتية والإن�شباط الذاتي.

 اأن يحرتم الآخرين واأن يكون مو�شع احرتام الآخرين له.

 اأن يتحّلى مبوا�شفات القيادة والإر�شاد.

 اأن يوفر قدوة �شلوكية �شليمة لالأطفال )ال�شرب، اللطف(.

 اأن يتحّلى بروح الدعابة والفكاهة.

 اأن يحرتم الوقت.

 اأن يتحّلى باحليوية والإنتاجية.

 اأن يكون نظيفاً.

املهمة الرئي�شية يف التعليم الداعم

التعبري  على  ال�شاغطة  الظروف  يف  الطفل  م�شاعدة  هي  للمعلم  الرئي�شية  املهّمة  ان 

لتها وحدة تنمية تطور الطفولة املبكرة يف برنامج العمل خالل الطوارئ  والتوا�شل، وقد ف�شّ

التابع ملنظمة اليوني�شف بالنقاط الآتية )اليوني�شف 2005(: 

 احلاجة الأ�شا�شية لدى الأطفال املعر�شني لل�شغوطات هي التوا�شل 

العاطفي مع اأ�شخا�س را�شدين متفهّمني ي�شاعدونهم على التعبري عن 

ذكرياتهم وم�شاعرهم واأفكارهم، والو�شول اإىل تفهم واقعي ملا ح�شل لهم 

ولذويهم واأ�شدقائهم، والتفاعل ال�شليم مع ن�شاطات احلياة اليومية.

 الطفل يحتاج اإىل تف�شري ملا حدث ويحدث. اإنه بحاجة اإىل اأن ي�شتوعب اأن 

هناك �شبباً للفو�شى والعنف والأ�شياء اخلاطئة التي يقوم بها النا�س من 

حوله. اإن تف�شري الأحداث للطفل ينزعها من قالبها الغام�س وي�شعها 

�شمن اإطار حمّدد يجعله ي�شعر باأنه م�شيطر عليها.

 يرى اخلرباء اأن تاأثري ال�شدمة يتفاقم عندما ل ينظرالطفل نظرة واقعية اإىل 

اأ�شباب ونتائج الأحداث، بل يبني نظرته على معلومات غام�شة وتخّيالت 

م�شّو�شة، وعندما ي�شعر اأن هناك اأ�رشاراً تُخفى عنه. لذلك يجب اإعطاء 

الطفل املعلومات املبا�رشة والدقيقة لبناء ج�رش من الثقة والتفاهم بينه 

وبني الرا�شدين. وتُعطى هذه املعلومات مبا يتنا�شب مع عمر ون�شج الطفل 

:)2006 AUB(باتباع الإر�شادات الآتية

 اإعطاء املعلومات ب�شكل مب�ّشط.

 اإعطاء املعلومات بجرعات �شغرية.

 الإجابة ب�شكل مبا�رش عن اأ�شئلة الطفل.

 ا�شتخدام لغة يفهمها الطفل.

 تكرار املعلومة للطفل بح�شب حاجته لال�شتماع اإليها.

 اإن التوا�شل الداعم مع الأطفال يفر�س علينا عدم تب�شيط وت�شخيف 
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م�شاعر الطفل اأو ردود فعله للحدث. لذلك على الرا�شدين التحّلي بال�شرب 

وتقبل م�شاعر الطفل دون اإظهار الأحكام امل�شبقة، عندئذ ي�شعر الطفل 

اأن هناك احرتاماً مل�شاعره وطريقة تفكريه، وهذا الحرتام من قبل الرا�شدين 

مينح الطفل الطماأنينة الداخلية وال�شعور بالثقة، ما ي�شجعه على املزيد 

من التعبري والتوا�شل. ومن املهم جداً اأن نتذّكر اأن الطفل ال�شغري ل »ميلك« 

التعابري املالئمة للتحدث عن م�شاعره، لذلك فعلى الرا�شدين م�شاعدته على 

اكت�شاب الكلمات الالزمة للتعبري عن اأفكاره وعواطفه.

جتهيز البيئة الداعمة للتعلم 

من املهم جداً، قبل املبا�رشة بتطبيق ن�شاطات مع الأطفال، ان جنّهز البيئة الآمنة املالئمة 

، ويتطّلب ذلك:
1
للعب وللتعّلم

 اإخفاء كل الأواين الزجاجية من املكان.

 اإخفاء كل م�شاحيق التنظيف املنزيل.

 اإخفاء كل ال�رشائط الكهربائية.

 تغطية زوايا الأثاث احلادة بقما�س مبّطن.

 تنظيف الأر�س بحيث ل يوجد اأ�شياء �شغرية �شهلة البتالع.

 اإخفاء كل الأدوية واملواد ال�شاّمة.

اأما يف اللعب اخلارجي، فمن املهم اللتزام بالإر�شادات الآتية:

 اختيار م�شاحة اآمنة ونظيفة.

 ا�شتخدام جتهيزات للعب متينة و�شاحلة. 

 التاأكد من تواجد م�شاحة للرك�س.

 التاأكد من تواجد منطقة مظلّلة مع اإمكانية تواجد ماء لل�رشب.

 تاأمني اإ�رشاف م�شتمر. 

 التاأكد من اأن كل الأطفال على مراأى من امل�رشف )بحيث ل يوجد اأي �شيء 

يحجب روؤية الأطفال وهم يلعبون(.

 التاأكد من تواجد حقيبة طبية للتدّخل ال�رشيع عند وقوع الأحداث الطارئة.

اأن�شطة مل�شاعدة الطفل على التعبري)احلاج ح�شن وا�شماعيل 2006(:

1. لعبة اخلرب�شة: يهدف هذا الن�شاط اإىل معرفة ما يفّكر به الطفل.

 تر�شم املعلمة ر�شماً ع�شوائياً )خرب�شة( على قطعة ورق وتعطيه للطفل ثم تطلب منه 

اأن ي�شكل �شورة من ذلك الر�شم. عند النتهاء، تطلب املعلمة من الطفل اأن يحكي ق�شة 

عن الر�شم الذي اأعّده. 

2. مل�شقي: يهدف هذا الن�شاط اإىل م�شاعدة الطفل على معرفة ذاته.

تطلب املعلمة من الطفل اأن يجمع �شوراً من جمالت متنّوعة لأ�شياء ي�شتمتع بها اأو لأ�شياء 

يحب اأن ميتلكها اأو لأماكن يحب اأن يزورها، ثم اأن يل�شقها جميعاً على لوحة اأو ورقة كبرية. 

وت�رشح املعلمة للطفل اأن هذه اللوحة �شت�شاعد الآخرين على فهم من هو. 

م�شاعرهم  اإىل  التّعرف  على  الأطفال  م�شاعدة  اإىل  الن�شاط  هذا  يهدف  اأ�شعر:  3. كيف 

Child proof environment :1 * البيئة الآمنة واملالئمة للطفل



69

الف�شل اخلام�س

الداخلية والتعبري عنها.

توزّع املعلمة على الأطفال ثالثة وجوه ترمز اإىل )1( ال�شعادة، )2( احلزن و)3( الالمبالة، ثم تقراأ 

عليهم جمموعة من الأ�شئلة تبداأ ب: »كيف ت�شعر؟« )مثالً: كيف ت�شعر عندما تنه�ش من 

النوم يف ال�شباح؟، كيف ت�شعر عندما تغادر املدر�شة بعد الظهر؟...(. وعلى الأطفال اأن يربزوا 

�شورة الوجه املنا�شب لكل �شوؤال بعد التفكري فيه. 

قدراته  اإىل  التعّرف  على  الطفل  م�شاعدة  اإىل  الن�شاط  هذا  يهدف  اأفكار متعار�شة:   .4

ومهاراته وم�شاعره. 

تطلب املعلمة من الأطفال اأن ي�شغوا اإليها جيداً فتقول ب�شوت مرتفع: اأ�شتطيع اأن اأرك�ش 

ولكنني ل اأ�شتطيع اأن اأطري، ثم تطلب من كل طفل اأن ميالأ الفراغ يف كل جملة من اجلمل 

التالية بالكلمات والعبارات التي تعرّب عنه.

اجلمل هي :

اأ�شتطيع اأن ـ....................................... ولكنني ل اأ�شتطيع اأن...................................    

اأحب اأن اآكل........................................ ولكنني ل اأحب اأن اآكل..................................     

  .................................. اأعرف كيف.......................................... ولكنني ل اأعرف كيف   

اأنا ) كذا ( ـ.......................................... ولكنني ل�شت )كذا( ......................................    

اأحب اأن اأكون قادراً على ـــــ ولكنني غري قادر على ــــــــــــ

5. الأ�شياء التي اأتذّكرها: يهدف هذا الن�شاط اإىل م�شاعدة الطفل على التعبري عن م�شاعره 

من خالل ا�شرتجاع الذكريات ال�شعيدة واملوؤملة.

 اإنه مترين مهم لأنه ي�شع الطفل وجها لوجه اأمام ذكرياته ال�شعيدة واحلزينة، ويقام على 

�شكل لعبة جماعية، حيث يُطلب من كل طفل يف املجموعة اأن يُكِمل اجلمل التي تبداأها 

املعلمة ب�شوت عال ووا�شح.

اجلمل هي:

اأكرث وقت �شعرت فيه بالفرح كان عندما ــــــــــــــــــــــ

اأكرث �شيء اأ�شحكني كان عندما ــــــــــــــــــــــــــ

اأكرث وقت �شعرت فيه باخلوف كان عندما ـــــــــــــــــــــ

اأكرث وقت �شعرت فيه بالفخر كان عندما ــــــــــــــــــــــ

اأكرث ما كرهته يف احلرب الأخرية كان ــــــــــــــــــــــ

اأكرث �شيء اأفتقده يف بيتي الذي تهّدم )اأو هجرته( هو ـــــــــــــــــــــ

اأف�شل �شديق يل هو/كان ـــــــــــــــــــــــــــــ

6. اأحالمي: هذا التمرين ي�شاعد الأطفال على التعبري عن رغباتهم واأحالمهم وم�شاركة 

الآخرين هذه الأحالم.
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تبداأ املعلمة اجلملة ب�شوت وا�شح وعال، وعلى كل طفل يف املجموعة اأن يكملها بالكلمات 

والعبارات التي يختارها.

اجلمل هي:

 اأحلم باأنني �شاأكون قادراً يف يوٍم ما على ــــــــــــــــــــــ

 اأحلم باأنني يف يوم ما �شاأعمل ــــــــــــــــــــــــــــ

 اأحلم باأنني �شاأعي�ش يوما ما يف ـــــــــــــــــــــــــــ

 اأحلم باأنني �شاأكون غنياً يف يوم ما كي اأ�شرتي ـــــــــــــــــــ

يلي ذلك مناق�شة جماعية لأحالم ورغبات الأطفال مع لفت النتباه اإىل النقاط امل�شرتكة 

بني اجلميع.

التعبري عن م�شاعره  على  الطفل  الن�شاط  ي�شاعد هذا  التي تثري م�شاعري:  الأ�شياء   .7

حيال فقدان الأ�شياء املهّمة.

تعر�ش املعلمة اأمام الأطفال لعبة مك�شورة اأو �شورة ممزقة اأو بيتاً مهدماً، وتطلب من كل 

طفل اأن يّعرب عن م�شاعره جتاه هذا ال�شيء �شواء اأكان �شفهياً اأم بالر�شم.

خالل  من  م�شاعره  »جت�شيد«  على  الطفل  الن�شاط  هذا  ي�شاعد  م�شاعري:  هي  ما   .8

الر�شم.

 تطلب املعلمة من الأطفال اأن ير�شموا اإجابتهم عن هذه الأ�شئلة الأربعة:

 ما الذي يجعلني اأ�شحك؟

 ما الذي يجعلني اأبكي ؟

 ما الذي يجعلني اأغ�شب؟

 ما الذي يجعلني اأحزن؟

9. ر�شم الوجوه: ي�شاعد هذا الن�شاط الطفل على التعّرف اإىل امل�شاعر املختلفة والتمييز 

بينها. 

تطلب املعلمة من الأطفال اأن ير�شموا على اأوراق اأمامهم وجهاً �شاحكاً، وجهاً حزيناً، وجهاً 

غا�شباً، وجهاً خائفاً... ثم تطلب من كل طفل اأن ي�رشح ما هي العالمات املمّيزة التي ا�شتعان 

بها يف الر�شم ليعرّب عن الفرح/احلزن/الغ�شب/اخلوف..اإلخ. وينتهي الن�شاط بطلب املعلمة 

من الأطفال اأن يعرّبوا بوجوههم عن كل هذه امل�شاعر.

10. ار�شم بيتك: ي�شاعد هذا الن�شاط الطفل على ا�شرتجاع الذكريات املوؤملة من خالل جعل 

م�شافة عاطفية بينه وبني احلدث.

توزّع املعلمة على الأطفال اأقالماً واأوراقاً وتطلب منهم ان ير�شموا بيتهم اأو قريتهم اأثناء 

احلرب، يلي ذلك مناق�شة ما ر�شموه.

11. ار�شم ما فقدت: ي�شاعد هذا الن�شاط الطفل على التعبري عن م�شاعره حيال الأ�شياء 

املحببة التي فقدها اأثناء احلرب وم�شاركة الآخرين هذه امل�شاعر.
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تطلب املعلمة من الأطفال اأن ير�شموا على الورقة �شيئاً حمّبباً فقدوه اأثناء احلرب ويلي ذلك 

جل�شة مناق�شة لهذه الأ�شياء ولأهميتها بالن�شبة لكل طفل.

12. متثيل اخلوف: ي�شاعد هذا الن�شاط الطفل على تفّهم �شعور اخلوف وتخّطيه.

 تتحّدث املعلمة عن اخلوف مع الأطفال، وت�شاألهم عن الأ�شياء التي تخيفهم، ثم تطلب 

منهم اأن ميثلوا بوجههم وبج�شدهم ماذا يحدث عندما نخاف. اإنه ن�شاط جماعي، وبالرغم 

من اأنه يعالج مو�شوع اخلوف، اإل اأنه يثري الكثري من ال�شحك واملرح بني الأطفال عندما ميثلون 

هذا ال�شعور.

13. البطل املّف�شل: ي�شاعد هذا الن�شاط الطفل على ال�شعور بالأمان من خالل جت�شيد 

فكرة الأمان.

اأن ي�رشح  ل وملاذا يحّبه، ثم تطلب من الطفل   ت�شاأل املعلمة كل طفل عن بطله املف�شّ

ل ويف اأي ظرف. لأ�شدقائه كيف ميكن اأن ي�شاعده هذا البطل املف�شّ

14. متثيل الغ�شب: ي�شاعد هذا الن�شاط الطفل على تفّهم �شعور الغ�شب والتعبري عنه 

وتخّطيه.

 تتحّدث املعلمة عن الغ�شب مع الأطفال وتطلب منهم اأن ميّثلوا كيف يت�رشّف الكبار عندما 

يكونون غا�شبني، ثم تعطي ورقة بي�شاء لكل طفل مع قلم وتطلب منهم ر�شم خطوٍط 

بغ�شب، وعند النتهاء، تطلب منهم متزيق هذه الورقة اإىل اأكرب عدد ممكن من القطع.

15. اأنا من ثلج: ي�شاعد هذا الن�شاط الطفل على التخّل�ش من الت�شّنجات اجل�شدية الناجتة 

عن ال�شغوطات وكبت امل�شاعر.

تطلب املعلمة من الأطفال اأن يقفوا على �شكل حلقة واأن يتخّيلوا اأنف�شهم وكاأنهم من 

ثلج وهم يذوبون ببطء �شديد.

16. ال�شرتخاء: يهدف هذا الن�شاط اإىل تعليم الطفل تقنية ال�شرتخاء واللجوء اإليها يف 

الظروف ال�شاغطة.

يغم�شوا  اأن  ثم  حلقة،  �شكل  على  الأر�ش  على  يجل�شوا  اأن  الأطفال  من  املعلمة  تطلب 

عيونيهم وياأخذوا نف�شاً عميقاً من الأنف ثم يخرجوا الهواء ببطء من الفم بعد حب�شه ّعدة 

ثوان. تطلب منهم اأن يتخّيلوا اأنف�شهم يف مكان رائع يحّبونه واأن يدعوا اأفكارهم »تتجّول« 

بهدوء يف هذا املكان، وبعد 5 اإىل 10 دقائق، تطلب منهم »ترك« هذا املكان وتذّكره لأنهم 

�شوف يعودون اإليه، والتنّف�ش العميق البطيء ثم فتح العيون .

اإىل م�شاعدة الطفل على اخلروج من  17. بطاقات الهتمام بالآخر: يهدف هذا الن�شاط 

حالة التمحور الذاتي واإبداء الهتمام بالآخرين. 

على  له  مهم  �شخ�ش  ر�شم  طفل  كل  من  وتطلب  بطاقات  الأطفال  على  املعلمة  توزّع 

البطاقة، ثم تعّلق البطاقات ويُطلب من كل طفل اأن يقول من هو ال�شخ�ش املهم له واأن 

ي�رشح لالآخرين الطرق التي ي�شتعملها لالهتمام بهذا ال�شخ�ش.
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اإر�شادات للمعلمة يف كيفية حتفيز الطفل على التعبري

:)2006 IDRAAC(

 الإ�شغاء اجليد.

 خلق جو من الثقة والتفاوؤل )»�شوف يكون كل �شيء على ما يرام »ـ »�شوف 

تتح�ّشن الأمور«(.

 النتباه والرتكيز على �شوت الطفل وتعابري وجهه وحركات ج�شمه.

 عدم مقاطعة الطفل عندما يتحدث عن اأموره ال�شخ�شية.

 التحّدث بلطف واحرتام وو�شوح.

 عدم ال�شتخفاف مب�شاعر الطفل بالقول: »َخلَ�س! ان�َس املو�شوع!« اأو »ل 

تفكر فيه!«

 ا�شتعمال لغة مب�ّشطة ودقيقة والتاأكد من اأن الطفل يفهم ما يُقال له.

 عدم الت�شكيك باأقوال الطفل.

 عدم اإجبار الطفل على الكالم.

 تذكري الطفل دائماً باأن هناك اأ�شخا�شاً يحّبونه ويعتنون به.

 تذكري الطفل باأن لديه موارد وقدرات داخلية )مثل ال�شجاعة والذكاء( 

ي�شتطيع ا�شتخدامها يف املواقف ال�شعبة كما ا�شتخدمها بنجاح يف 

ال�شابق )»هل تذُكر كيف ا�شتطعَت اأن تُخرَِج جّدتك من الغرفة اأثناء 

الق�شف؟«، »األي�س اأنَت الذي اأح�رش مياه ال�رشب لأخوتك ال�شغار يف امللجاأ 

عندما كان اجلميع خمتبئني وخائفني؟«(.

 عدم انتقاد الطفل.

 املراقبة الدقيقة والتقييم احلِذق مل�شاعر الأطفال.

اأن�شطة مل�شاعدة الطفل على التوا�شل مع الآخرين:

عندما مير الطفل بظروف �شعبة وبخربات األيمة )احلروب اأو الكوارث الطبيعية(، تتدنّى ثقته 

اأنه ي�شبح عاجزاً عن امل�شاركة مع الآخرين وال�شتمتاع باخلربات اجلديدة  بالنف�ش اإىل درجة 

ويجد �شعوبة كبرية يف التعاون والتوا�شل. من الطبيعي اأن يت�شّوه تقديره الذاتي جّراء تراكم 

وتكرار ال�شدمات عليه وعلى اأهله وبيته وحّيه اأو قريته، اذ ان التعريف الأكرث قبولً لتقدير 

الذات هو خربة الفرد التي جتعله ي�شعر باأنه قادر على اإدارة ومعاجلة حتديات احلياة وال�شعور باأنه 

ي�شتحق ال�شعادة.)ميلز وكارولني 1999(

اأن�شطة التوا�شل 

تكلّمنا يف الف�شول ال�شابقة عن حال القلق العميق التي يعي�شها الطفل نتيجة فقدانه 

م�شادر احلنان واحلماية والرعاية والتي جتعله يفقد الثقة بنف�شه وبالآخرين كما يفقد الأمل 

يبدو  الجتماعي حيث  الطفل  �شلوك  على  يوؤثّر  بالنف�ش  الثقة  انعدام  اإن  اأف�شل.  غد  يف 

اأنه  اأو  اأ�شدقاء،  لديه  يكون  ول  الآخرين  نف�شه عن  فيعزل  النتماء،  اإىل  يفتقر  اأنه  وا�شحاً 

ي�شتقوي عليهم ويزعجهم، كما اأنه يحاول دائماً لفت انتباههم بالتفاخر اأو التبّجج، ويفتقر 

كلياً اإىل فن التوا�شل مع الآخرين والروح الريا�شية. )الزين 2007(.

نات الآتية: اإن فن التوا�شل مع الآخرين مبني على املُكِوّ

 القدرة على الإ�شغاء الن�ِشط لالآخر.

 املراقبة الدقيقة لالآخر )حركاته، تعابري وجهه، �شلوكه، نربة �شوته(.
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 طرح الأ�شئلة املنا�شبة جلمع املزيد من املعلومات عن الآخر)اهتماماته، اآراوؤه، 

خلفّيته الجتماعية...( 

 القدرة على التعبري ال�شليم عن الأفكار )من خالل الكالم اأو احلركات اأو 

الكتابة(.

 القدرة على حتليل املعلومات التي يوّفرها الآخر )اأقواله، حركاته، �شلوكه(.

 اإجراء التقييم ال�شليم للظرف التوا�شلي بهدف متابعته اأو تعديله اأو اإنهائه 

)مثل املُحا�رش الذي ينتبه اإىل َملَل احلُ�شور فيقّرر اخت�شار حما�رشته واللجوء 

اإىل اأ�شلوب تفاعلي مع احل�شور(.

اأّما امليزة الأ�شا�شية عند الإن�شان التي ت�شاعده على التوا�شل ال�شليم مع الآخرين فهي اأن 

يكون لديه الثقة بالنف�ش الكافية لالنفتاح على الآخرين وبناء عالقات ال�شداقة معهم.

 نطرح يف ما يلي جمموعة من الن�شاطات )الزين 2006 وا�شماعيل 2006( التي تهدف اإىل 

حتفيز التوا�شل وال�شعور بالنتماء والروح الريا�شية عند الطفل، واإعادة ثقته بنف�شه:

1.جعل املدر�شة مكاناً اأف�شل: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل تعزيز ال�شعور بالنتماء اإىل املجموعة واملدر�شة:

يجل�ش الأطفال يف حلقة وتقوم املعلمة بطرح الأ�شئلة الآتية عليهم، ومع كل اإجابة يدور 

نقا�ش ي�شارك فيه اجلميع.

 ماذا ميكنك ان تفعل لتح�شني غرفة �شفك؟

 اذكر 3 اأ�شياء ميكنك اأن تعملها مب�شاعدة الآخرين لتح�شني مدر�شتك؟

 ماذا ميكنك اأن تعمل مب�شاعدة الآخرين جلعل امللعب مكانا اأف�شالً؟

عند النتهاء، تطلب املعلمة من الأطفال اأن ير�شموا املدر�شة املثالية من خمّيلتهم.

2. حتّمل امل�شوؤوليات: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل تعزيز الثقة بالنف�ش عند الطفل من خالل حتّمله امل�شوؤوليات:

الأوراق،  توزيع  اللوح،  ال�شف )حمو  الأ�شا�شية يف  امل�شوؤوليات  وباملناوبة  يومياً  املعلمة  توزّع 

ترتيب ال�شف، اإلخ...( على ولدين اأو ثالثة، وتراقب مدى حتملهم هذه امل�شوؤوليات. ويف نهاية 

النهار، تقوم مبدحهم علناً اأمام رفاقهم لقيامهم باملهام املطلوبة منهم. .

3. لعبة الأحجية: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل حتفيز التوا�شل مع الآخرين وال�شعور بالنتماء اإىل املجموعة.

حت�رشّ املعلمة م�شبقاً جمموعة من الأحجيات املقّطعة )جيْك�ُشو( بحيث ت�شمل كل اأحجية 

3 اأو 4 قطع وتكتب على كل قطعة منها ا�شم طفل يف املجموعة )اأو ت�شع �شورة �شم�شية 

على  القطع  كل  املعلمة  توزّع  القراءة(.  على  قادرين  غري  �شغاراً  الأطفال  كان  اذا  للطفل 

الأطفال بح�شب اأ�شمائهم اأو �شورهم، ثم تطلب من كل طفل اأن يتجول يف ال�شف ليبحث 

حامل  التلميذ  جانب  اإىل  يبقى  يجدها  وعندما  قطعته  تالئم  التي  الأحجية  قطعة  عن 

وفقاً  التالميذ  وتتكّون جمموعات �شغرية من  الأحجيات  تكتمل كل  اأن  اإىل  القطعة  تلك 

لالأحجيات. عند النتهاء، تل�شق كل الأحجيات على لوحة كبرية يف ال�شف.
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4. �شبكة الدعم: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل تعزيز الثقة بالآخرين عند الطفل:

توزّع املعلمة على الأطفال اأوراقاً رُ�شمت عليها 9 دوائر ملّونة على ال�شكل الآتي: الدور الأول 

يحتوي على 3 دوائر حمراء، الدور الثاين يحتوي على 3 دوائر �شفراء، والدور الثالث يحتوي على 

3 دوائر خ�رشاء:

ثم تطلب من كل طفل اأن يكتب :

يف الدوائر احلمراء: اأ�شماء اأكرث امل�شجعني والداعمني له لال�شتعانة بهم يف حالت الطوارئ 

اأو الظروف ال�شعبة.

يف الدوائر ال�شفراء : اأ�شماء الأ�شدقاء الذين ميكنه اللجوء اليهم لطلب امل�شاعدة يف حالت 

الطوارئ اأو الظروف ال�شعبة.

يف الدوائر اخل�رشاء: اأ�شماء الأ�شخا�ش الكبار )اأخ اأكرب، اأخت اأكرب، معلمة، جريان...( الذين ميكن 

اأن يقدموا له امل�شاعدة يف حالت الطوارئ اأو الظروف ال�شعبة. 

5. ما اأجيُد عمله: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل ترغيب الطفل بالعمل اجلماعي والإ�شغاء اإىل الآخرين وتقوية ال�شعور 

بالنتماء:

منه  طالبًة  الآتيني،  ال�شوؤالني  كل طفل  على  املعلمة  وتطرح  حلقة  الأطفال يف  يجل�ش   

التفكري ملياً قبل الإجابة:

 ما هي الأ�شياء الثالثة التي جتيد عملها مبفردك؟

 ما هي الأ�شياء الثالثة التي جتيد عملها مع �شديق؟

يف اأثناء مناق�شة الأجوبة، ترّكز املعلمة على قدرة الأطفال على التمييز بني العمل الفردي 

والعمل امل�شرتك وعلى مزايا العمل امل�شرتك مقارنًة مبزايا العمل الفردي.

6. متثيل امل�شاكل الفرتا�شية: 

وحتليله  الآخرين  ل�شلوك  الدقيقة  املراقبة  على  الطفل  تدريب  اإىل  الن�شاط  هذا  يهدف 

وتقييمه.

تطرح املعلمة على الأطفال ثالثة »�شيناريوات« لتمثيلها:

1( تلميذ يوجه �شتائم لتلميذ اآخر.

2( تلميذ يقاطع با�شتمرار لعبة تلميذ اآخر.

3( تلميذ يرى اأ�شدقاءه يتقا�شمون احللوى من دون اإعطائه قطعة.
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ويكون  امل�شاهد  هذه  من  كل  يف  املختلفة  الأدوار  ميثلوا  اأن  الأطفال  من  املعلمة  وتطلب 

التي  الدفاعية  الو�شائل  وعلى  ال�شحية«  ـ  »التلميذ  �شيلعبه  الذي  الدور  على  الرتكيز 

�شي�شتخدمها لإ�شرتجاع حقه. وتُناَق�ش كل الأدوار، وتف�شح املعلمة املجال اأمام كل طفل 

من الأطفال لإبداء راأيه يف ما قام به املمثلون من �شلوك جيد اأو خاطئ وطرح ما يقرتحه 

لت�شحيح اخلطاأ احلا�شل.

7. كبكوب ال�شوف: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل تقوية ال�شعور بالنتماء:

يبداأ  اللعبة:  لهم  وت�رشح  ال�شوف  من  كبكوباً  املعلمة  وحُت�رش  حلقة  يف  الأطفال  يقف 

طفل برمي الكبكوب اإىل طفل اآخر ويذكر ا�شمه مع �شفة جيدة متّيزه، مثالً: »فادي، يحب 

امل�شاعدة«. وعند ا�شتالم فادي الكبكوب يجب اأن يلّف اخليط حول خ�رشه ثم يرمي الكبكوب 

باجتاه طفل اآخر مع ذكر ا�شمه و�شفة جيدة متّيزه: مثالً: »ليلى ل تكذب اأبداً«، فت�شتلم ليلى 

الكبكوب وتلّف اخليط حول خ�رشها ثم ترمي الكبكوب جمدداً نحو طفل اآخر... وهكذا حتى 

ي�شبح جميع الأطفال �شمن احللقة »مربوطني« بخيط الكبكوب وببع�شهم البع�ش من 

خالل ال�شفات اجلّيدة.

8. الدراما الإبداعية: 

مع  للتوا�شل  تقليدية  غري  و�شائل  ابتكار  على  الطفل  ت�شجيع  اإىل  الن�شاط  هذا  يهدف 

الآخرين:

يقوم اأحد الأطفال بتمثيل دور �شخ�ش كفيف ويقوم طفل اآخر بتمثيل دور �شخ�ش اأخر�ش 

وعليه اأن ي�شاعد ال�شخ�ش الكفيف يف اإيجاد طريقه. يتم و�شع عراقيل يف الطريق للمزيد 

من التحفيز على التوا�شل بينهما.

9. متثيل �شامت للم�شاعر:

يهدف هذا الن�شاط اإىل تدريب الطفل على مراقبة وتقييم امل�شاعر:

 تختار املعلمة طفالً من املجموعة وتطلب منه على حدة اأن ميثل ب�شمت دور �شخ�ش �شعيد 

وعلى بقية الأطفال اأن يحزروا ما هو �شعور هذا ال�شخ�ش، ثم تطلب من طفل اآخر اأن ميثل 

ب�شمت دور �شخ�ش خائف، اأو �شخ�ش غا�شب، اأو �شخ�ش خجول، الخ... وعلى بقية الأطفال 

لهذه  ال�شلوكية  املظاهر  حول  مناق�شة  ذلك  ويلي  ي�شّموها،  واأن  امل�شاعر  هذه  يحزروا  اأن 

امل�شاعر وينتهي الن�شاط بتمثيل جماعي للم�شاعر.

10. الدعابة يف املاأ�شاة: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل تعزيز الثقة بالنف�ش من خالل القدرة على اتّخاذ م�شافة عاطفية 

من احلدث املوؤمل:

ر حادثة طريفة   يجل�ش الأطفال يف حلقة ثم تطلب املعلمة من كل طفل اأن يحاول تذُكّ

وم�شحكة ح�شلت له اأثناء الظروف ال�شعبة التي تعّر�ش لها )كاحلرب والنزوح(، والنتيجة 

هي جل�شة طرائف هدفها الرتويح عن النف�ش وبعث الفرح يف قلوب الأطفال.

11. ر�شالة اإىل جريح: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل تعزيز التعاطف مع الآخرين والتعبري عن هذا التعاطف:

تُعلن املعلمة لالأطفال اأن هناك طفالً من عمرهم وهو جريح جّراء احلرب )اأو معتقل اأو مهّجر( 
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ول ي�شتطيع احل�شور مثلهم اإىل املدر�شة وهو م�شتاق اإىل التعّلم والتعرف اإليهم، لذلك يجب 

اأن »نكتب له ر�شالة جماعية نعرّب فيها عن دعمنا وحمبتنا له«. فتبداأ جل�شة »ع�شف ذهني« 

حيث يعرّب كل طفل يف املجموعة عن فكرة ما يريد كتابتها يف الر�شالة، وتدّون املعلمة على 

اللوح كل هذه الأفكار ثم ت�شوغها على �شكل ر�شالة يوقعها كل الأطفال.

12. ق�شة الأبطال: 

يهدف هذا الن�شاط اإىل تدريب الطفل على مراقبة وتقييم �شلوك الآخرين وتعزيز مهارات 

امل�شاركة والتعاون:

البع�ش والتعاون  اأبطالها ينت�رشون من خالل امل�شاركة مع بع�شهم  تختار املعّلمة ق�شًة 

الق�شة:  حول  اأ�شئلة  تطرح  ثم  وم�شّوقة،  ممتعة  بطريقة  لالأطفال  وترويها  الثقة،  وتبادل 

عند  لها.  احلل  وجدوا  كيف  واجهوها،  التي  الرئي�شية  امل�شكلة  هي  ما  اأبطالها،  اأحداثها، 

النتهاء من الق�شة، تطلب املعلمة من الأطفال اأن يتنّكروا باملالب�ش املتوافرة لهذه الغاية يف 

ة جديدة �شبيهة بالق�شة التي �شمعوها. من املهم اإعادة التمثيلية  ال�شف واأن ميّثلوا ق�شّ

عّدة مّرات مع تبديل الأدوار بني الأطفال لكي يُف�َشح املجال اأمام كل طفل يف املجموعة اأن 

يلعب دور البطل اأو القائد ودور ال�رشير اأو العدو على التوايل.

اأهمية التن�شيق مع الأهل

اإن كل الأن�شطة املقرتحة يف هذا الف�شل ت�شاعد على ترميم ال�شورة الذاتية لدى الطفل 

ال�شغري بعد كل النتهاكات التي عا�شها يف ظل احلروب واحلالت الطارئة، واإعادة تاأهيل ثقته 

بنف�شه وبالآخرين ومهاراته الجتماعية . لكن عملية الرتميم هذه واإعادة التاأهيل يجب األ 

تكون حم�شورة يف اإطار ال�شف والن�شاطات املدر�شية، بل يجب اأن متتّد اإىل الإطار العائلي 

حيث ي�شاهم الأهل اأي�شاً يف م�شاعدة طفلهم على ال�شعور باأنه قادر على ال�شيطرة على 

الأو�شاع من خالل التحفيز والت�شجيع وتاأمني البيئة الآمنة كما الأجواء التفاوؤلية يف املنزل. 

لالأ�شف، وب�شبب انعدام التوا�شل بني املدر�شة والبيت، فاإن معظم الأهايل لي�ش لديهم اأي 

اأبنائهم، والطفل اإجمالً ل يُخرِب  فكرة عن العمل الداعم الذي يجري يف املدر�شة ل�شالح 

اأهله عما يجري يف املدر�شة. اإن املوارد التي ي�شتطيع الأهل تقدميها لأبنائهم اأثناء الظروف 

ال�شعبة هائلة ويجب على الربامج النف�شية الجتماعية الداعمة يف املدر�شة اأن ت�شتثمر 

اإن هذا  هذه املوارد املنزلية مل�شلحة الطفل من خالل التن�شيق الوطيد مع اأهايل الطلبة. 

التن�شيق قد يّتخذ الأ�شكال الآتية:

 تاأمني دفرت مرا�شلة يومية بني املعلمة والأهل لتعريفهم على اأبرز الن�شاطات 

التي قام بها الطفل يف ال�شف وهدفها.

 توزيع كّرا�س على الأهل يلّخ�س اأهداف اخلطة النف�شية الجتماعية الداعمة 

ويقرتح مناذج عن الن�شاطات املتعلقة بكل هدف.

 عقد اجتماع مو�ّشع مع الأهل ل�رشح اأهمية اخلطة النف�شية الجتماعية 

الداعمة ونتائجها الإيجابية على �شحة الأطفال النف�شية واإف�شاح املجال 

اأمامهم لطرح الأ�شئلة والتعبري عن هواج�شهم وم�شادر قلقهم.

 اإقامة ور�س عمل مع جمموعات م�شّغرة من الأهل لتدريبهم على تطبيق 

الن�شاطات الداعمة مع اأطفالهم يف البيت.)برينارد 1997(.
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اإن تطوير مهارات التعبري والتوا�شل عند الطفل ال�شغري الذي عا�ش انتهاكات كبرية يف ظل 

احلروب والظروف الطارئة املاأ�شوية هو من اأهم اأهداف العمل النف�شي ـ الجتماعي الداعم 

يف املدر�شة كما يف البيت، فكّلما ا�شتطاع الطفل اأن يعرّب عن خماوفه وانزعاجه وغ�شبه 

التوا�شل  وقدرته على  وبالآخرين  بنف�شه  ثقته  ا�شتعاد  واآمن، كّلما  وقلقه يف جّو متفّهم 

مور اإىل طبيعتها 
ُ
ال�شليم مع حميطه، ما يعّزز �شعوره بال�شيطرة على الأو�شاع واإعادة الأ

وا�شتقرارها.
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بناء املرونة الداخلية وحتفيز التفكري الإيجابي
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 ان تطوير مهارات التفكري الإيجابي عند الطفل يُعترب من اأهم 

ركائز �شالبته الداخلية للمحافظة على روؤية اإيجابية ومتفائلة 

للحياة على الرغم من ال�شغوطات التي قد يتعّر�س لها.

 اإن بناء املرونة الداخلية عند الطفل يجب اأن يكون من بني اأهم 

حماور التعليم يف مناهج الطفولة املبكرة، وهو يقوم على حتديد 

مواطن القوة عند الطفل ويعتمد على بنية توفر له الرعاية 

واحلماية بالتن�شيق مع القدرات املحلية املتاحة لدعمه.

 اإن اأن�شطة بناء املرونة الداخلية هي ن�شاطات م�شتوحاة من 

اأفكار واآراء عرّب عنها الأطفال اأنف�شهم ملعاجلة همومهم وتلبية 

اهتماماتهم، ومبنية على اإ�رشاك العائلة يف عملية الدعم.

 اإن دور املعلمة مهم جداً يف بناء املرونة الداخلية عند الطفل من 

خالل تعزيز الثقة يف النف�س وتنمية املهارات الجتماعية، والتدرب 

على الن�شباط الذاتي والتكّيف مع املتغرّيات، وترميم ال�شورة 

الذاتية وطرق التفكري، وحتفيز ال�شتقاللية وحتّمل امل�شوؤوليات 

وتعزيز الإبداع.
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متهيد 

للحروب  املعر�شني  الأطفال  حماية  برامج  ت�شميم  تُعتََمد يف  التي  ال�شمولية  النظرة  اإن 

اإىل جانب  والجتماعية  النف�شية  الحتياجات  تناول  اأهمية  ت�شّدد على  امل�شلحة  والنزاعات 

الق�شايا الأ�شا�شية من تاأمني الطعام واملاأوى والرعاية ال�شحية.

معظم برامج الدعم يف الظروف الطارئة حتاول، قدر الإمكان، البتعاد عن املفهوم ال�شّيق 

لل�شحة النف�شية الذي يعتمده الطب النف�شي، والذي يرّكز على النواحي ال�شلبية لل�شحة 

النف�شية مثل ال�شدمة والكتئاب والقلق، ودرا�شة مدى انت�شارها وحّدتها. كذلك، فاإن هذه 

النف�شي  الو�شع  على  ال�شادمة  الأحداث  وقع  حتليل  على  تراهن  البحتة  الطبية  النظرة 

والجتماعي احلايل للمرء، بينما نالحظ يف الواقع اأن املرء )الطفل كما الرا�شد( غالباً ما يفيد 

باأن اأقوى ال�شغوطات التي يعي�شها هي التي تاأتي بعد وقوع ال�شدمة )احلرب اأو الكارثة(: 

فالعي�ش يف الفقر، ويف حال اللجوء بعيداً عن البيت الذي تهّدم، اأو فقدان الوظيفة واملكانة 

الجتماعية ال�شابقة... كلها عوامل معيقة لتطور الإن�شان والطفل بالأخ�ش، وتفوق بحّدتها 

الو�شع ال�شادم املحّدد الذي مّر به.

املتاأثّر  العيادي  الطّبي  التّوجه  ذي  النف�شي  الإر�شاد  اإىل  الأو�شاع،  مثل هذه  اللجوء، يف  اإن 

ب�شّدة باحل�شارة الغربية، قد �شاهم يف حتويل امل�شكلة اجلماعية اإىل م�شاكل فردية خا�شة.

)2005 BvLF(

توفري  اإىل  ت�شعى  فهي  وجماعياً.  �شمولياً   
ً
منحى املطروحة  الداعمة  الربامج  تّتخذ  لذلك 

الدعم لالأ�رشة وللجماعة من خالل الرتكيز على تقوية م�شادر املرونة لدى الأطفال واأولياء 

املعتمدة يف  فالفل�شفة  ب�شكل عام.  واملجتمع ككل،  املحلّي  املجتمع  اإىل  اأمورهم و�شولً 

 يف احلروب والكوارث 
1
هذه الربامج هي اأن الطفل اأو عائلته لي�شا بال�رشورة “�شحية �شلبية«

وان مهّمة الربنامج الرئي�شية هي العمل على اإعادة بناء مرونتهم الداخلية وتقوية املوارد 

املحلية املتوافرة.

 UNICEF( يف هذا الإطار قامت وحدة تنمية الطفولة املبكرة يف احتاد غوث الأطفال الربيطاين

2002( العاملة يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة بتحديد خم�شة اأهداف رئي�شية للتدّخل 

الداعم وهي:

 تخفيف ال�شغوطات على اأولياء الأمور.

 تطوير تفّهم اأولياء الأمور لأبنائهم.

 تقوية اجلماعة حتى توّفرالدعم يف تطورالأطفال.

 توفري فر�س النمو ال�شليم يف املجالت الجتماعية وال�شحية والفكرية 

والعاطفية والأخالقية يف الظروف ال�شعبة.

 تطوير املرونة الداخلية لدى الأطفال.

تعريف مفهوم املرونة الداخلية:

املرونة الداخلية : resilienceهي قدرة الإن�شان على التكّيف مع الظروف ال�شعبة وال�شاغطة. 

Passive victim :1 �شحية �شلبية
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وهناك ترابط وثيق بني مفهوم املرونة الداخلية لدى الفرد، من جهة، وبني النظام الجتماعي 

القت�شادي املحيط به، اإذ اإن القدرة على التكّيف مبنية على تبادل امل�شوؤوليات بني كل الأفراد 

املعنينّي يف املجتمع �شمن اآلية تفاعل م�شتمرة مدى احلياة.)ريفيت�ش و�شات 2003(.

الأحداث  تّخطي  على  يقت�رش  ل  الداخلية  املرونة  مفهوم  اأن  للقارئ  نو�شح  اأن  املهم  من 

ال�شادمة، بل هو م�شاألة مرونة نا�شطة وديناميكية حتّث الإن�شان على ابتكار ا�شرتاتيجيات 

للتكّيف والتجّدد الذاتي وا�شتخراج العرب من اخلربات املوؤملة باعتبارها ُفرَ�شاً للتعّلم والتطّور. 

لي�ش من  ناجت  النجاح  باأن هذا  يفيدون  ال�شادمة  الأحداث  تخّطي  الذين جنحوا يف  معظم 

حماولتهم ن�شيان احلدث ال�شادم بل العك�ش، اأي من قدرتهم على تذّكره وتفهمه وحتليله: 

فالإن�شان »املرن« داخلياً هو الذي ي�شتطيع فهم ما حدث له، وبهذه الطريقة ي�شتطيع ك�رش 

دائرة الكتئاب والقلق وامل�شي ُقدماً يف حياته وم�شاريعه امل�شتقبلية )كرمير 1999(.

انطالقا من هذا املفهوم، فاإن بناء املرونة الداخلية عند الطفل يجب اأن يكون من بني اأهم 

حماور التعليم يف مناهج الطفولة املبكرة، وهو يقوم على حتديد مواطن القوة عند الطفل 

ويعتمد على بنية توفر الرعاية واحلماية له بالتن�شيق مع القدرات املحلية املتاحة لدعمه.

دور املعلمة يف بناء املرونة الداخلية عند الطفل:

تخّطي  على  ت�شاعدهم  لالأطفال  م�شانِدة  برامج  لتطبيق  املثايل  املكان  هي  املدر�شة  اإن 

ال�شخ�ش  هي  اأدناه  لة  املف�شّ بالروؤية  تتمّيز  التي  واملعلمة  والأزمات.  ال�شاغطة  الظروف 

املنا�شب لتطبيق هذه الربامج )ت�شالنجر 2002(:

 اإن كل طفل يرغب بالتعّلم والنجاح يف املدر�شة، فاإن مل ينجح يكون على 

املعلمة اأن حتاول فهم طبيعة م�شكلته التعلمية.

 على املعلمة اأن تدرك اأن ال�شلوكيات ال�شلبية التي يُظهرها الطفل )مثل 

امل�شاغبة والعنف( هي ا�شرتاتيجية غري فّعالة ي�شتعملها لتخبئة م�شاعر 

القلق وتديّن الثقة بالنف�س والياأ�س. وبدلً من معاقبته، يجب على املعلمة اأن 

تبحث عن و�شائل لتخّفف م�شاعر الياأ�س عنده.

 ل يكفي اأن نحّد من ا�شتعمال ال�شرتاتيجيات غري الفّعالة عند الطفل، بل 

يجب تدريبه على ا�شرتاتيجيات بديلة ت�شتثمر اأف�شل ما عنده. وللقيام 

بذلك، يجب اإدراج التعديالت الالزمة يف الربنامج التعليمي التقليدي. 

 اإن هذه التعديالت مبنّية على مبداأ تواجد جوانب قوة يف كل طفل، وعلى 

املعلمة اكت�شافها وحتفيزها. 

 اإن هذه النظرة اإىل الطفل ل تعني نفي م�شاكل الطفل بل تعرتف باأهمية 

ا�شتخدام نقاط القوة عنده كعنا�رش اأ�شا�شية يف خطة التدخل الداعم. 

 يجب اإ�رشاك الطفل كعامل اأ�شا�شي ونا�شط وفّعال يف عملية و�شع خطة 

التدخل التي ت�شتهدفه.

اإن دور املعلمة يف الربنامج الداعم لبناء املرونة الداخلية لدى الطفل ي�شمل املهام الآتية:

 تعزيز الثقة يف النف�س.

 تنمية املهارات الجتماعية.

 التدريب على الن�شباط الذاتي.
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 التدريب على التكّيف مع املتغرّيات.

 ترميم �شورة الطفل عن ذاته وطرق التفكري.

 حتفيز ال�شتقاللية وحتّمل امل�شوؤوليات واأخذ املبادرات.

 تعزيز الإبداع.

 تنمية روح الفكاهة.

 توطيد العالقة مع اأ�رشة الطفل واإمدادها مبوارد الدعم املالئمة.

اأن�شطة لبناء املرونة الداخلية عند الأطفال:

اإن الأن�شطة املطروحة لبناء املرونة الداخلية يف برامج التدخل الداعم لالأطفال يف الظروف 

ال�شعبة ترتكز على النقاط الآتية. فهي اأن�شطة:

 تهدف اإىل الوقاية من الأذى وحُت�ّشن حقوق الطفل.

 تتطّلب ال�شتنفار الجتماعي.

 ت�شتثمر كفاءات وموارد اجلماعة.

 ت�شتهدف التعليم والتاأهيل والدمج الجتماعي.

 مبنية على ا�شرتاتيجيات متالئمة مع الحتياجات والظروف اخلا�شة بالفئة 

امل�شتهدفة.

هذا ف�شالً عن هاتني ال�شفتني الرئي�شيتني املتمحورتني على الطفل واأ�رشته. 

فهي اأن�شطة:

 م�شتوحاة من اأفكار واآراء عرّب عنها الأطفال اأنف�شهم ملعاجلة همومهم 

وتلبية اهتماماتهم. 

  مبنية على اإ�رشاك العائلة يف عملية الدعم )ما�شنت وكوت�ْشووْرث 1998(.

اإن العتماد على نظرة الطفل اإىل الأمور مهم جداً يف ت�شميم الأن�شطة، وهذا ما يتجّلى يف 

نهج »من طفل اإىل طفل«)الأطفال �رشكاء يف ال�شحة، 2007( الذي يعمل منذ العام 1979 

نا�شطني يف عملية  اأ�شا�شّيني  الأطفال ك�رشكاء  دور  على حتفيز  بلداً  اأكرث من �شبعني  ويف 

التاأهيل ال�شحي والنف�شي والجتماعي للطفل والعائلة واجلماعة.

باخت�شار فاإن مهّمة الطفل اأو جمموعة من الأطفال يف هذا النهج هي:

 توفري املعلومات لطفل اأو جمموعة من الأطفال اأ�شغر �شناً.

 تدريب الأتراب على اكت�شاب مهارات من خالل تطبيق مناذج عملية من هذه 

املهارات.

 العمل والتعاون مع الأ�رشة واملجتمع املحّلي.

 

اأحد خميّمات  يف  اإىل طفل«  »من طفل  نهج  تطبيق  على  مثالً  نورد  اأدناه،  الن�شاط  يف   •
:)2005 BvLF( الالجئني الأفغان يف باك�شتان

اخلطوة الأوىل: لحظت اإحدى العامالت الجتماعيات يف هذا املخيم عدم وجود اأي نوع من 

التفاعل احل�ّشي والجتماعي لدى الأطفال ال�شغار )دون الثالث �شنوات( يف املخيم، فعقدت 
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جل�شة نقا�شية مع جمموعة من الأطفال الأكرب �ِشناً ) بني 5 و10 اأعوام( و�رشحت لهم مدى 

اأهمية التحدث واللعب مع الأطفال ال�شغار من اأجل منو �شليم.

اخلطوة الثانية: عاد هوؤلء الأطفال اإىل عائالتهم وراقبوا اأخوتهم ال�شغار وانتبهوا اإىل الأ�شياء 

والأمور التي ت�شحكهم، فالحظوا اأن الت�شفيق والغناء وقراءة ال�شعر وتالوة الق�ش�ش تثري 

اإعجابهم، كما اأنهم لحظوا النق�ش الكبري يف الألعاب والكتب يف بيئة املخيّم.

وو�شعوا  مالحظاتهم  الجتماعية  العاملة  مع  الأطفال  هوؤلء  ناق�ش  الثالثة:  اخلطوة 

خطة عمل لدعم الأطفال ال�شغار يف املخيّم : فقّرروا �شنع الألعاب من مواد غري مكلفة 

ومتوافرة يف بيئتهم )مثل احلبوب واحلبال وبقايا القما�ش اأو اخلرق واأغطية الزجاجات واملجالت 

القدمية،اإلخ...(

الألعاب« مب�شاركة  ل�شناعة  »يوماً  واأقاموا  املواد  الأطفال كل هذه  اخلطوة الرابعة: جَمع 

والق�ش�ش  الألعاب  من  ومتنوعة  جميلة  جمموعة  �شوياً  واأنتجوا  اجلماعة  وافراد  الأهايل 

امل�شورة لالأطفال ال�شغار، وقاموا بتوزيعها عليهم.

اخلطوة اخلام�شة: عقد هوؤلء الأطفال اجتماعاً يف ما بينهم لتقييم هذا الن�شاط ولحظوا 

الفرق الكبري الذي اأحدثته هذه الألعاب اجلديدة يف حياة الأطفال ال�شغار وكم اأعجبتهم 

احتواوؤها  حيث  من  الألعاب  بع�ش  مّيزت  التي  املخاطر  مالحظتهم  اإىل  اإ�شافة  واأفادتهم، 

قطعاً �شغرية �شهلة البتالع.

• مثل اآخر على تطبيق نهج »من طفل اإىل طفل« نورده اأدناه من خالل ن�شاط اأقيم يف ح�شانة 
تابعة ملوؤ�ش�شة غ�شان كنفاين يف اأحد خمّيمات الالجئني الفل�شطينني يف لبنان، وهو يهدف اإىل 

تدريب الأطفال على ابتكار اأ�شاليب �شليمة ملعاجلة مو�شوع العنف.

يف هذا الن�شاط، و�شعت املعلمة اأمام الأطفال ال�شغار )4 اأعوام( جمموعة من ال�شور التي 

تربز ال�شلوك العدواين:

 �شورة طفل يوقع طفالً اآخر على الأر�س.

 �شورة طفل يرمي �شيئاً يف وجه طفل اآخر.

 �شورة امراأة عجوز تقع اأر�شاً لأن اأحداً �شلبها الع�شا التي كانت تتّكئ عليها.

العدوانية.  امل�شاهد  ميّثلوا  ان  منهم  طلبت  ثم  الأطفال  مع  ال�شور  هذه  املعلمة  ناق�شت 

بعد ذلك، ُطلبَت من كل طفل بدوره اإيجاد حلول لهذه امل�شاكل، وطلبت املعلمة جمدداً من 

الأطفال اأن ميّثلوا هذه احللول )مثال: طفل ي�شاعد املراأة العجوز على اإيجاد ع�شاها(. من خالل 

التفكري والتمثيل، ا�شتطاع الأطفال ان يبتكروا حلولً  الن�شاط املمتع الذي جمع بني  هذا 

عملية مل�شكلة العنف.

خطة  وو�شع  القرارات  واأخذ  امل�شكلة  حتديد  يف  مبا�رشة  الطفل  اإ�رشاك  خالل  من  هكذا، 

للعمل وتطبيقها، ي�شاهم نهج »من طفل اإىل طفل« يف تعزيز الثقة بالنف�ش عند الأطفال 

وحتفيز التفكري الإيجابي لتقوية �شعورهم بال�شيطرة على الأو�شاع وبناء نظرة تفاوؤلية اإىل 

امل�شتقبل، وهذه هي بالفعل اأهم مكّونات املرونة الداخلية.
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مهارات التاأقلم

لتعزيز الثقة بالنف�ش، يجب تدريب الطفل على تطوير وا�شتخدام مهارات للتاأقلم مع امل�شاعر 

واحلالت ال�شعبة )الزين 2006( )ال�شعراين ومهنا 2006(، من خالل مهارة ال�شرتخاء ومهارة 

اإدارة العاطفة )ا�شبانيويل 2006(: 

اأـ  اأن�شطة مهارة ال�شرتخاء: اأو ال�شرتاحة الذهنية وال�شلوكية، وهي ت�شمل حركات اجل�شم 

والتنّف�ش والتخّيل:

 ن�شاط املعكرونة: ت�شاأل املعلمة الأطفال ما اإذا كانوا يعرفون �شكل املعكرونة 

قبل ال�شلق، وت�رشح لهم �شالبتها وق�شاوتها، ثم تخربهم كيف اأنها بعد 

ال�شلق، ت�شبح لّينة ومرنة، بعد ذلك تطلب من الأطفال اأن يلعبوا دور 

املعكرونة غري امل�شلوقة )الوقوف مت�شّلبني، م�شدودي الع�شالت( ثم اأن 

يتخّيلوا عملية �شلق املعكرونة وكيف ت�شبح لّينة وملتوية ب�شكل تدريجي. 

يتابَع التمرين حتى ي�شرتخي الأطفال كلياً.

 ن�شاط التوا�شل مع الكون: ت�رشح املعلمة لالأطفال كيف اأنه ي�شتحيل علينا 

عملياً البقاء غري ملت�شقني بالأر�س ب�شبب اجلاذبية، با�شتثناء الو�شع اثناء 

القفز، ثم ت�شري اإىل النقاط يف اجل�شم التي تالم�س الأر�س، مثالً: القدمان 

على الأر�س، املوؤخرة على الكر�شي، اليد على الطاولة، اإلخ... ثم تطلب من 

الأطفال اأن يقفزوا عدة مرات لكي ي�شعروا باأج�شامهم وهي غري ملت�شقة 

بالأر�س اأثناء القفز. بعد ذلك تطلب من الأطفال اأن يالم�شوا الأر�س عند نقطة 

واحدة من اجل�شم )مثالً : الوقوف على قدم واحدة( وت�شتمر يف زيادة عدد نقاط 

التالم�س بالأر�س حتى ل يعود باإمكان الأطفال حتقيق املزيد منها، ثم تتكلم 

مع الأطفال عن الختالف الذي ي�شعرون به بني و�شعية القفز وو�شعية 

مالم�شة الأر�س عرب نقطة واحدة ثم عّدة نقاط. اإن الهدف الرئي�شي من هذا 

التمرين هو تطوير الإدراك اجل�شدي ـ احل�ّشي عند الطفل ال�شغري ما ي�شاهم 

يف تعزيز »�شورة اجل�شد« والإدراك املكاين عنده.

 ن�شاط الغرفة املف�ّشلة: ت�شاعد املعلمة الطفل على تخّيل غرفة ي�شعر فيها 

بالأمان والراحة وتطرح عليه اأ�شئلة عن قطع الأثاث والألعاب التي يرغب يف اأن 

تكون فيها، وعن الأ�شخا�س الذين قد ي�شمح لهم بالدخول، وعن نوع الألعاب 

التي قد يلعبونها معاً، وعن املنظر الذي تطل عليه هذه الغرفة عرب النوافذ، 

وعن ال�شور على اجلدران، عن املو�شيقى يف هذه الغرفة... هكذا ي�شعر الطفل 

اأنه »َملك« هذه الغرفة واأنه م�شيطر متاماً على هذا املكان اخليايل.

ب ـ اأن�شطة مهارة اإدارة العاطفة:

 وهي من اأهم مهارات التاأقلم لأنها ت�شاعد الطفل على تهدئة نف�شه عندما يكون م�شتاًء 

ومتنعه من الت�رشف بتهّور )حبي�ش 2006(:

 ن�شاط العبارات التاأكيدية: ت�شاعد املعلمة الأطفال على اإيجاد عبارات 

تاأكيدية اأو �شعارات اأو كلمات ي�شتطيعون تكرارها لأنف�شهم عندما 

يواجهون اأوقاتاً ع�شيبة، مثالً: »اأنا حمبوب«، »اأعرف اأ�شخا�شاً يقّدرونني »... 

عند اختيار العبارة املعّززة للثقة بالنف�س، فاإن املعلمة ت�شاعد الأطفال على 

تدعيمها بكتابتها على القم�شان اأو املل�شقات. كذلك يجب تدريب الطفل 

على اأن يقول هذه العبارة ب�شوت مرتفع ويرّددها لنف�شه عندما ي�شعر 

بال�شتياء اأو الإحباط .
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 ن�شاط »با�س« املدر�شة الوهمي: ت�شاعد املعلمة الأطفال على كتابة لئحة 

بالأ�شخا�س الذين يُعترَبون داعمني لهم )مثالً: الأبطال اخلارقون كما الأقارب اأو 

الأ�شدقاء(، ثم تطلب منهم اأن يتخّيلوا اأنهم يجل�شون يف با�س املدر�شة اإىل 

جانب كل هوؤلء الأ�شخا�س املحّببني واأن ير�شموا هذا البا�س اخليايل مع تدوين 

اأ�شماء هوؤلء الأ�شخا�س، اأو ر�شمهم، على املقاعد. يلي ذلك حوار مع كل 

طفل حول من يجل�س قرَب َمن وملاذا وما �شيفعله هوؤلء الأ�شخا�س مل�شاعدة 

الطفل اذا واجه م�شكلة حمّددة.

 ن�شاط املو�شيقى وامل�شاعر: حت�رشِ املعلمة جمموعة من الأحلان املو�شيقية 

املنوعة وتطلب من الأطفال لعب دور »ممثل ال�شعور«، اأي اأنه يتعنّي على كل 

طفل عند �شماع مقطوعة مو�شيقية معّينة ان ميثل ال�شعور الذي تّولده 

فيه هذه املقطوعة من خالل ا�شتعمال تعابري الوجه و«لغة اجل�شد«، ويجب 

على بقية الأطفال اأن يحزروا هذا ال�شعور.

 ن�شاط اختبار امل�شاعر: اإنه من الأن�شطة التي تتم بح�شور اخت�ّشا�شي/ة 

نف�شي/ة لإدارة الن�شاط. تختار املعلمة جمموعة من �شور املجالّت التي 

تثري امل�شاعر املختلفة وتطلب من الأطفال اأن يتاأّملوها جيداً، ثم ت�شاأل 

املعلمة كل طفل عن �شعوره وهو ينظر اإىل كل �شورة تلَو الأخرى ويتدّخل 

الخت�شا�شي/ة النف�شي/ة مل�شاعدته على و�شف �شعوره واأي اأفكار اأو 

خماوف ذات �شلة بهذا ال�شعور، وهكذا حتى النتهاء من كل ال�شور. الهدف 

من هذا الن�شاط اإبراز ال�شفة »العابرة« مل�شاعر الإن�شان مهما كانت حّدتها، 

وكيف اأنها تتغري وتتحّول مع مرور الزمن وكيف اأن كل طفل متّكن من حتمل 

هذه امل�شاعر املختلفة من دون حدوث اأي �شيء �ّشيئ له اأو ملن هم حوله.

 ن�شاط متثيل الأدوار: تبتكر املعلمة لالأطفال عّدة �شيناريوات حتتوي على 

�شخ�شّيات بطولية اأو خارقة القوة وتطلب منهم ان ميثلوا هذه الأدوار )اجلندي 

ال�شجاع الذي يهزم العدو، ال�رشطي الذي يّهب اإىل جندة ال�شعفاء، �شوبرمان 

الذي يُبعد الكوارث عن الآخرين، طفل �شغري قوي يتغلب على كلب يهاجمه(.

 األعاب تناف�شية: اإن ا�شتخدام الألعاب التناف�شية اجلماعية )مثل »الداما« 

اأو الدومينو اأو لعبة ال�شالمل والأفاعي( ي�شاعد الأطفال على التفاعل 

الجتماعي وال�شبط النف�شي وال�شيطرة على م�شاعرهم خا�شة عندما 

حتتّد املناف�شة ويواجه الطفل الف�شل اأو ي�شعر بفقدان الرتكيز.

 لعبة امل�شاحة الآمنة: حتّدد املعلمة لالأطفال م�شاحة كبرية من امللعب 

وتقول لهم اإنهم طاملا ل يجتازون حدود هذه امل�شاحة فهم باأمان، ثم توزّع 

بع�س »الأ�شياء« خارج هذه امل�شاحة وتطلب من الأطفال اأن يتخّيلوا ما هي 

هذه الأ�شياء ) قد متثل اخوتهم اأو اأهاليهم اأو حيواناً األيفاً اأو اأ�شياء حمّببة 

للطفل ل يحب النف�شال عنها..(. ويكون على الأطفال اأن يحاولوا ا�شرتداد 

هذه الأ�شياء اإىل داخل امل�شاحة الآمنة. وتطلب املعلمة من اأحد الأطفال ان 

يلعب دور«العائق«، اأي ال�شخ�س الذي مينعهم من اخلروج من امل�شاحة الآمنة 

ل�شرتجاع الأ�شياء. عندما ينجح »العائق » بالتقاط اأحد الأطفال، يجب 

على هذا الطفل ان ينتظر يف »احلب�س« )وهو كناية عن مقعد يف اإحدى زوايا 

امل�شاحة الآمنة( حتى ينقذه طفل اآخر، حينئذ ي�شتطيع معاودة اللعب. 

تنتهي اللعبة عندما يعود كل الأطفال مع »اأ�شيائهم« املحّببة اإىل داخل 

امل�شاحة الآمنة.

 لعبة املراآة: ت�شع املعلمة مراآة يف علبة مقفلة وتقول لالأطفال اإن هذه العلبة 
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حتتوي على �شورة اأهم اإن�شان يف العامل، ثم تطلب من كل طفل على حدة 

اأن ينظر داخل العلبة واأن يحفظ ال�رّش لنف�شه حتى ينتهي جميع الأطفال 

من النظر داخل الُعلبة. بعد ذلك، يجل�س الأطفال يف حلقة مع املعلمة ويدور 

النقا�س حول اأهمية كل طفل داخل املجموعة وتطلب من كل طفل اأن يقول 

ملاذا يعتقد اأنه مهم.

 لعبة اجلوائز: تختار املعلمة اأحد الأطفال من املجموعة وتعلن اأمام اجلميع 

انها قررت اليوم اأن متنح املجموعة هذا الطفل جائزة )اأو جنمة...الخ(، وتطلب 

منهم اأن يقرتحوا �شفة جيدة يتمّتع بها هذا الطفل ليت�شتحق اجلائزة ، ثم 

يح�شل الطفل على جائزته. بعد ذلك، تنتقل املعلمة اإىل طفل اآخر وهّلم 

جراً حتى يح�شل كل اأطفال املجموعة على جوائز تقدير ل�شفاتهم اجلّيدة. 

اأما اجلوائز، فقد تكون لأحلى ابت�شامة ـ اأف�شل راق�س ـ اأخل�س �شديق ـ 

ي�شاعد اجلميع، اإلخ ...

 ر�شم الأعمال اجليدة: تطلب املعلمة من كل طفٍل اأن ير�شم نف�شه على 

ورقة وهو يقوم بعمل جيد اأو عمل يعتقد اأنه يجيده. يلي ذلك نقا�س حول 

كل ر�شمة.

م�شاعدة  اإىل  تهدف  اأن�شطة  عدة  هناك   ،)2006 )ا�شماعيل  الإيجابي  التفكري  لتحفيز 

الطفل على معرفة اإيجابياته والتخّل�ش من الأفكار ال�شلبية و�شولً اإىل بناء نظرة تفاوؤلية 

للم�شتقبل:

 ن�شاط امل�شهد اجلميل: ت�شّجع املعلمة الأطفال على التحّدث عن امل�شاعر 

والأفكار ال�شلبية يف داخلهم )مثالً: اخلوف ـ عدم الأمان ـ الغرية ـ الكره...( 

وتقول لهم اإن هذه امل�شاعر موجودة لدى كل النا�س ولكن هناك م�شاعر 

جميلة جداً يف داخلنا ن�شتطيع ا�شتخدامها لتحل مكان امل�شاعر ال�شلبية. 

وتطلب من الأطفال اأن يتخيلوا مناظر م�شاملة، هادئة، اآمنة وجميلة )مثل 

�شوء القمرعلى �شطح املاء، �رشوق ال�شم�س وراء اجلبال، حديقة مزهرة يف 

ف�شل الربيع، اإلخ..(. ثم تعلم الأطفال كيف يفّكرون بهذا امل�شهد اجلميل 

كلما وردت يف ذهنهم فكرة �شلبّية. يف النهاية، تطلب منهم ر�شم هذه 

امل�شاهد وتلوينها واملحافظة عليها ل�شتخدامها عند اللزوم.

 لعب اأدوار: ت�رشح املعلمة لالأطفال ان عليهم اإبتكار متثيليات ثنائية ق�شرية 

حول انت�شار التفكري الإيجابي على التفكري ال�شلبي. تقوم بتوزيع الأطفال 

اإىل جمموعتني: املجموعة الأوىل ت�شم الأطفال الذين �شيلعبون دور اأ�شحاب 

الأفكار وامل�شاعرال�شلبية )الياأ�س والإحباط والت�شاوؤم...(، واملجموعة الثانية 

ت�شم الأطفال الذين �شيلعبون دور اأ�شحاب الأفكار وامل�شاعر اليجابية 

)التفاوؤل والأمل والفرح...(. ثم تطلب من طفلني من كل جمموعة متثيل 

م�شهد حيث ي�شاعد الطفل »الإيجابي«�شديقه »ال�شلبي« على التخل�س 

من م�شاعره واأفكاره ال�شلبية: مثالً: يقف الولدان حتت �شلة الكرة، ويقول 

الطفل الأول: اأنا فا�شل، لن اأ�شتطيع اأبداً اإدخال هذه الكرة يف ال�شلة لأنني 

�شعيف... ياأتي الولد الثاين ويتحدث معه بلطف وي�شجعه ثم يحمله قليالً 

حتى ي�شتطيع اإدخال الكرة يف ال�شلة. وتتغري ال�شيناريوات مع كل متثيلية 

حتى ي�شارك جميع الأطفال يف املجموعتني يف هذا الن�شاط..

 ن�شاط امل�شاهد املزعجة: ت�شع املعلمة اأمام الأطفال �شوراً فوتوغرافية من 
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اجلرائد واملجالّت مل�شاهد موؤملة اأو مزعجة عن احلرب، وتطلب من الأطفال اأن 

يعرّبوا ب�شوت مرتفع عن م�شاعرهم حيال هذه امل�شاهد. بعد ذلك، تطلب 

من كل طفل اأن يقرتح مب�شاعدة من املعلمة على اجلميع طريقة بّناءة 

للتغّلب على هذه امل�شاعر املزعجة: متزيق ال�شورة، رميها يف النفايات،التاأمل 

بها والتفكري مب�شاهد جميلة بنف�س الوقت، قلبها على الطاولة واملبا�رشة 

بالغناء، و�شعها جانباً واملبا�رشة بر�شم م�شهد جميل وتلوينه، اإلخ...

 ن�شاط اإعادة البناء: ت�شع املعلمة اأمام الأطفال �شورة كبرية ووا�شحة لبيت 

اأو مدر�شة اأو اأي بناء يف حالة مدّمرة من جّراء الق�شف اأثناء احلرب اأو التفجري، 

وتطلب من الأطفال مالحظة كل التفا�شيل يف ال�شورة والرتكيز على 

الأ�شياء املتبقية يف هذا البناء املدّمر )مثالً النوافذ، القناطر، الأبواب، احلديقة، 

الأ�شجار...( وتطلب منهم ان يقرتحوا طرقاً لإعادة بنائه منطلقني من الأ�شياء 

املتبقية فيه، مثالً:

 اأنا �شاأدهن اجلدران.

 اأنا �شاأزيل القرميد املحطم واأبني �شقفاً مكانه.

 اأنا �شاأ�شقي الأ�شجار يف احلديقة املحيطة به.

 اأنا �شاأ�شع الزجاج على النوافذ.....

 ن�شاط الر�شم امل�شحك: تطلب املعلمة من كل طفل اأن يخرتع �شخ�ّشية 

فكاهية م�شحكة تبعث ال�شعادة والفرح يف قلبه واأن ير�شم هذه 

ال�شخ�ّشية على ورقة و يلّونها كما ي�شاء. وتُعلَق املعلمة هذه ال�شور يف 

ال�شف، وت�رشح لالأطفال اأنهم ي�شتطيعون النظر اإىل هذه ال�شور كلما 

�شعروا بحزن اأو اإحباط لكي يتخّل�شوا من امل�شاعر ال�شلبية وا�شتبدالها 

مب�شاعر املرح والفكاهة.

 ن�شاط تلفزيوين: تُعلَق املعلمة ورقة كبرية على اللوح وتق�شمها اإىل ق�شمني 

وتر�شم يف اأعلى الق�شم الأول وجهاً �شاحكاً، ويف اأعلى الق�شم الثاين وجهاً 

عاب�شاً، وتطلب من الأطفال اأن يذكروا اأ�شماء كل الربامج التلفزيونية 

امل�شحكة واملرحة، فتكتبها يف الق�شم الأول، وكل ا�شماء الربامج 

التلفزيونية احلزينة واملزعجة وتكتبها يف الق�شم الثاين، وتطلب من الأطفال 

اأن يكّفوا عن م�شاهدة الربامج ال�شلبية والرتكيز على الربامج الإيجابية من 

اليوم ف�شاعداً.

 ن�شاط القبعة ال�شفراء: ا�شتناداً اإىل اإ�شرتاتيجية »قبعات التفكري ال�شت« 

ت�رشح املعلمة لالأطفال اأن القبعة هي �شيء يو�شع على الراأ�س، واأن الراأ�س 

يحتوي على الدماغ، والدماغ هو الذي يجعلنا نفّكر، واأن الدماغ يفِكر ب�شكل 

�شلبي اأحياناً، وب�شكل اإيجابي اأحياناً اأخرى، وهذا اأمر طبيعي جداً. ثم تقول 

لهم اإنها �شت�شاعدهم على �شنع قّبعة لكل طفل، لونها اأ�شفر مثل لون 

ال�شم�س، و�شوف تو�شع هذه القبعات يف ال�شف، وكلما �شعر اأحد الأطفال 

باحلزن اأو اخلوف اأو الياأ�س، فبا�شتطاعته ارتداء قّبّعته ال�شفراء لطرد الأفكار 

ال�شوداء احلزينة وحتويلها اإىل اأفكار م�رشقة مثل �شوء ال�شم�س. وتعطي 

املعلمة اأمثلة عن نوع امل�شاعر التي ميكن الطفل ا�شتخدامها عند ارتداء 

القبعة ال�شفراء:

 اأنا م�شتمتع الآن برفقة اأ�شدقائي.

 اأعرف اأن املعلمة تخاف علي وحتميني.

 اأعرف اأن »البا�س« �شيو�شلني اإىل اأمي...
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 لعبة اإ�شحاك الآخر: تطلب املعلمة من اأحد الأطفال اأن يقف اأمام طفل اآخر 

واأن يحاول اإ�شحاكه من خالل احلركات بالوجه واجل�شد اأو الأ�شوات. وعندما 

ينجح يف مهّمته، يُعطى مكافاأة، ثم يجري تبادل الأدوار بني كل الأطفال يف 

املجموعة.

     

ركائز مرونته  اأهم  يُعترب من  الطفل  الإيجابي عند  التفكري  العمل على تطوير مهارات  اإن 

الداخلية وذلك حتى يتمّكن من املحافظة على روؤية اإيجابية ومتفائلة للحياة على الرغم 

من ال�شغوطات واملاآ�شي التي قد يتعّر�ش لها. لذلك فمن املهم جداً ان يتناول اأي برنامج 

تدخل داعم لالأطفال املعر�شني للحروب اأوالنزاعات امل�شلحة اأو الكوارث الطبيعية كل هذه 

الأن�شطة ب�شكل يومي، واملدر�شة هي املكان الأمثل لتعليم هذه املهارات وبلورتها وحتفيزها 

با�شتمرار.

من خالل هذه التمارين والألعاب، يرتفع التقدير الذاتي عند الطفل اإىل ن�شبة مقبولة ويرتافق 

مع تعزيز ثقته يف نف�شه وبقدراته ومبواهبه، وي�شبح اأكرث جهوزية لإدارة م�شاعره بال�شكل 

املالئم والتحّول اإىل منط تفكري اإيجابي قد ي�شاعده مدى احلياة.
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 الأطفال الذين يعي�شون يف الظروف ال�شعبة هم بحاجة لل�شعور 

بالأمان والطماأنينة، ومبا اإن املدر�شة ت�شّكل نقطة انطالق لإعادة 

 لتقدمي 
ً
التكيف عند الأطفال، من املهم اأن يكون املعلم مهياأ

الدعم النف�شي والجتماعي لهم.

 من املهم خلق بيئة �شفية داعمة تعّزز التعلم الفّعال وتواجه 

امل�شاكل ال�شلوكية بفعالية وت�شّكل دعماً وقائياً ملنع تكرارها. 

اإن دور املعلمة الأ�شا�شي هو تاأمني هذه البيئة التي حتفز الدافعية 

اإىل التعلم لدى الأطفال، وتدفعهم اإىل تغيري موقفهم والنتقال 

من مرحلة ال�شعور بعدم القدرة على الجناز اإىل ال�شعور ب�رشورة 

املحاولة واإمكانية النجاح.

 اإن ال�شف هو �شورة م�شّغرة عن املجتمع، فكما اأن هناك قواعد 

وقوانني وواجبات للمحافظة على اأمان وا�شتقرار املجتمع، كذلك 

على املعلمة و�شع قوانني وقواعد �شلوكية واأخالقية لتاأمني 

ال�شتقرار بهدف ال�شتفادة قدر امل�شتطاع من الربامج والن�شاطات 

التعليمية.

 هذه القوانني تو�شع خللق جو من الأمان وملنع الأذى وامل�شاك�شة 

امل�رشّة، ولي�س لفر�س �شلطة �شارمة وقا�شية على الأطفال 

الذين هم بحاجة ما�شة اإىل ال�شعور باحلنان، خا�شة بعد الظروف 

ال�شعبة  التي مّروا/ ميّرون بها.
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متهيد 

تعترب املوؤ�ش�شات التعليمية من اأكرث القطاعات حاجة للدعم بعد انتهاء احلروب والنزاعات 

لأن ا�شتمرارية التعليم، كما راأينا يف الف�شول ال�شابقة، هي �رشورة ما�ّشة للمحافظة على 

اأف�شل(  م�شتقبل  الأمل يف  تبعث  لالأطفال  واآمنة  م�شتقرة  بنية  تاأمني  خالل  )من  احلياة 

ولإنقاذ احلياة )من خالل توفري احلماية املبا�رشة لالأطفال وم�شاركتهم واأهاليهم وحميطهم 

.)2006 SCS and ISCA( )املعلومات الأ�شا�شية للبقاء

ال�شعور  اإىل  بحاجة  هم  امل�شّلحة  والنزاعات  احلرب  ظروف  يف  يعي�شون  الذين  الأطفال  اإن 

بالأمان والطماأنينة. ولأن املدر�شة ت�شّكل نقطة انطالق لإعادة التكيف عند الأطفال، من 

 لتقدمي الدعم النف�شي والجتماعي لهم.
ً
املهم اأن يكون املعلم مهّياأ

يف هذا الف�شل، �شوف نتناول مو�شوع البيئة ال�شفية الداعمة لالأطفال )ال�شرتاتيجيات 

الإدارية وال�شرتاتيجيات التعليمية(، ثم نتناول التحفيز ونطرح بع�ش الأ�شاليب والتطبيقات 

�شمن هذه البيئة الداعمة لتحفيز التعلم عند الأطفال.

اأول: ا�شرتاتيجيات الإدارة ال�شفية الداعمة

ب�شكل عام، الإدارة الناجحة هي ممار�شة املبادئ الإدارية، والقوانني والنظم ال�رشورية خللق بيئة 

وقائياً ملنع  �شفية تعّزز التعلم الفّعال وتواجه امل�شاكل ال�شلوكية بفعالية وت�شّكل دعماً 

تكرارها )موري�شون 2008(. ترتكز الإدارة ال�شفية الداعمة على املكّونات الآتية:

1ـ تنظيم البيئة املادية لل�شف.

2ـ بناء مناخ �شفي اإيجابي.

3ـ و�شع القواعد والقوانني والنظم ال�شفية.

4ـ اإدارة �شلوك التالميذ.

)1( تنظيم البيئة املادية لل�شف:

عملية  فاعلية  زيادة  كبرية يف  م�شاهمًة  الدرا�شة  لغرفة  املادي  والتنظيم  الرتتيب  ي�شاهم 

التنفيذ اليومي لالأن�شطة التعليمية )احلاج ح�شن وا�شماعيل 2006(. يجب الهتمام ب�شفة 

خا�شة بالغرف املزدحمة حيث يحتاج الأطفال مثالً اإىل التحّرك اأو الو�شول ب�شهولة اإىل املواد 

التعليم  بلبلة مزعجة لعملية  اإحداث  الل�شق...( من دون  الأوراق، مواد  )الأقالم،  التعليمّية 

اجلارية يف ال�شف. اإن الو�شوح يف طريقة تنظيم ال�شف مهم جداً لأنه مينح الطفل ال�شعور 

بالأمان وال�شتقرار، وعندما يتطابق هذا التنظيم مع الأن�شطة والربامج املطروحة، فاإن ذلك 

ي�شاهم يف حت�شني درجة الرتكيز والنتباه عند الأطفال. مثالً، با�شتطاعة املعلمة ا�شتخدام 

ثالثة جدران يف ال�شف لتنظيم انتباه الأطفال اإىل كل ما يجري فيه: 

 احلائط الأول هو »حائط التعلم« الذي يحتوي على املواد امل�شتعملة يف 

الأن�شطة التعلمية احلالية. 

 واحلائط الثاين هو »حائط الأداء« الذي يحتوي على الأعمال ال�شابقة للتالميذ 

واحلوافز املكت�شبة وتقارير عن تقّدمهم. 

 احلائط الثالث هو »حائط امل�شتقبل« ويحتوي على املعلومات املتعلقة 

بالأن�شطة وامل�شاريع التعليمية التي �شوف يتم تناولها.
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من خالل هذا النوع من التنظيم، ي�شتطيع الأطفال روؤية ال�شف كمكان منهجي مع هدف 

حمّدد وهو العمل والأداء املدر�شي. اإن الرتتيب والتنظيم املادي لل�شف يعتمدان على تواجد 

اأكرب عدد ممكن من العنا�رش الأ�شا�شية الآتية:

 اأماكن لتخزين املواد والأدوات التعليمية.

 مراكز الأن�شطة املتّنوعة )مركز للمطالعة، مركز للتلوين املائي، مركز للعمل 

على احلا�شوب..(.

 رفوف متو�شطة الرتفاع مبتناول الأطفال ال�شغار.

 وجود اأ�شماء املواد على الرفوف حيث تُخزَّن. 

 اإ�شاءة جّيدة يف ال�شف، بخا�شة يف ركن الكتب اأو مركز املطالعة.

 ا�شتخدام طاولت دائرية ال�شكل وترتيب الكرا�شي حولها. 

 وجود طّفاية لإخماد احلرائق.

 خمارج كهربائية مغطاّة واأ�شالك كهربائية خمفّية.

 لوحة اإعالنات عن مو�شوع الدرا�شة )مع الرتكيز على و�شوحها وجاذبّيتها(.

 وجود الو�شائل التزيينية يف ال�شف من دون اأن تكون طاغية بحيث حتدث بلبلة 

ح�شّية وت�شّتتاً يف انتباه الأطفال.

هذا بالإ�شافة اإىل التاأكد من وجود كل الإجراءات ال�شحية الالزمة مثل دورة املياه النظيفة، 

ووجود ال�شابون والفوط الورقية واحلقيبة الطبية ملعاجلة احلوادث الطارئة )اليوني�شف 2005(.

بناء مناخ �ّشفي اإيجابي:  )2(

 اإن الطريقة التي تبداأ بها املعلمة اأو املعلم النهار املدر�شي ي�شاهم ب�شكل 

كبري يف بناء »مناخ ال�شف«، فهناك اإجراءات اإيجابية يجب العتماد عليها، 

مثل التاأكد من الرتحيب ال�شباحي املتبادل بني املعلمة والتالميذ، والرتحيب 

ما بني التالميذ اأنف�شهم، واإبداء املواقف الإيجابية اأمام التالميذ، مثل توّقع 

اأن يكون اليوم رائعاً )الزين 2006(. كذلك، فالإجراءات التي تتّخذها املعلمة 

يف نهاية اليوم الدرا�شي يجب اأن تكون اأي�شاً ُمَطمئنة وموحية بالأمل 

والفرح، فاإىل جانب الطلب من التالميذ اإعادة كل الأ�شياء اإىل اأماكنها وترتيب 

مقاعدهم بهدوء وانتظام، وامل�شاركة يف ترتيب مواد التعليم اجلماعية، يجب 

الت�شديد على اإلقاء حتية الوداع للجميع بلطف وتهذيب وال�شطفاف بهدوء 

يف �شف عند الباب للخروج.

 يف اأثناء اليوم الدرا�شي، على املعلمة – اأو املعلم ـ اأن تعّزز ال�شعور بالنتماء 

بني اأع�شاء املجموعة من خالل ت�شميم ن�شاطات تنّمي مهارات التوا�شل 

والتعاون املتبادل بني الأطفال، اإىل جانب الن�شاطات التعليمية البحتة. 

نذّكر يف هذا الإطار باأن من اأهم خ�شائ�س التعليم الفعال هو التعليم الذي 

ي�شعى اإىل تعزيز التوا�شل بني التالميذ بهدف دعم منّوهم الجتماعي ف�شالً 

عن منّوهم الفكري.

 مناخ ال�شّف الإيجابي يُكرَّ�س اأي�شاً عندما تختار املدر�شة واملعلمة اعتماد 

 حيث ين�ّشب 
1
طريقة تعليم حمورها الطفل املتعلم ل املنهاج التعليمي

اهتمام املعلمة على الحتياجات التعلمية الفردية لكل طفل وا�شتخدامها 

يف و�شع اأهداف تعليمية منائية متالئمة مع احتياجات واهتمامات كل فرد يف 

املجموعة )ْبرُوِر 2007(.

Learner-centered versus curriculum-centered :1 حمورها املتعلِّم ل املنهاج
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 يف هذا النوع من التعليم، ل يُقارن املعلم التلميذ مع غريه بالن�شبة لنجاحه 

اأو ر�شوبه، فاملقارنة هذه تخلق جواً من املناف�شة الظاملة لذوي القدرات 

ال�شعيفة.

 مناخ ال�شّف الإيجابي يُبنى اأي�شاً على مدى معرفة املعلمة كل طفل يف 

جمموعتها، لأن هذه املعرفة ت�شاعدها لي�س فقط على و�شع الأهداف 

التعليمية املنا�شبة لهذا الطفل اأو الطفلة، بل على ابتكار و�شائل تعليمية 

متنوعة تتالءم مع تنوع ال�شخ�شيات واأ�شاليب التعلم عند الأطفال. ومن 

املعلوم اأن ا�شتخدام و�شائل تعليمية خمتلفة ومتنوعة يف التعليم )اإلقاء 

حما�رشة، ع�شف ذهني، و�شائل ب�رشية �شمعية، رحالت تربوية اإلخ...( ي�شاهم 

يف خلق مناخ اإيجابي يف ال�شف يقّوي الدافع للتعلم والإجناز عند الأطفال. 

و�شع القواعد والقوانني والنظم ال�شفية:  )3(

اأفراد  على  وواجبات  وقوانني  قواعد  هناك  اأن  فكما  املجتمع.  عن  م�شّغرة  �شورة  ال�شف   

املجتمع اأن يلتزموا بها للمحافظة على الأمان وال�شتقرار، كذلك يتحّتم على املعلمة و�شع 

وال�شتقرار  الراحة  وتاأمني  امل�شاكل  ل�شبط  ال�شف  يف  واأخالقية  �شلوكية  وقواعد  قوانني 

املطروحة يف  التعليمية  والأن�شطة  الربامج  امل�شتطاع من  قدر  ال�شتفادة  بهدف  للجميع 

ال�شف. من املهم ان تتذّكر املعلمة اأن هذه القوانني تو�شع لإيجاد جو من الأمان والراحة 

وملنع الأذى وامل�شاك�شة امل�رشّة، ولي�ش لفر�ش �شلطة �شارمة وقا�شية على الأطفال الذين هم 

بحاجة ما�شة اإىل ال�شعور باحلنان والدفء والألفة، بخا�شة بعد الظروف الأليمة التي مّروا/

ميّرون بها جّراء تعر�شهم للحروب واملاآ�شي.

 لذلك، عند و�شع القوانني والقواعد ال�شفية، نن�شح املعلمة باإ�رشاك 

التالميذ بجدية يف و�شعها و�شياغتها باأ�شلوب حمّدد ووا�شح، وبطرح 

اإيجابي بدلً من الطرح ال�شلبي )مثالً: »ن�شتطيع اخلروج من ال�شف بعد 

طلب الإذن« بدلً من: »ل تخرج من ال�شف من دون طلب الإذن«!(.

ت�شتطيع املعلمة اأن حتّفز اللتزام بالقواعد والقوانني وتنفيذها من خالل 

احلوار احليوي حول هذه القواعد والقوانني مع التالميذ، والإجابة عن 

اأ�شئلتهم، و�رشح الأمور غري الوا�شحة بطريقة �شل�شة مع توفري اأمثلة حّية، 

وا�شتخدام لغة �شهلة ومّب�شطة )احلاج ح�شن وا�شماعيل 2006(.

 يف ما ياأتي بع�س الأفكار العملية لتعليم القوانني والقواعد:

 حتديد الت�رشّف املرغوب من خالل ال�شتعانة بتمثيل ولعب الأدوار لكي 

يتمرن الأطفال عليه.

ف املرغوب بلغة وا�شحة وعملية لالأطفال. مثالً: ل نقول   تعريف الت�رشّ

للطفل يجب اأن تكون جيداً يف ال�شف، بل نخربه ماذا يعني اأن يكون 

جيداً )البقاء يف مكانه، ال�شتمرار يف العمل، طلب الإذن قبل مغادرة 

ال�شف، التحّدث بعد رفع اليد...(

 ا�شتعمال و�شائل مادية ل�رشح القوانني مثل ا�شرتاتيجية »رفع العلم«: 

ت�شع املعلمة علماً �شغرياً على طاولتها حيث يتمّكن كل الأطفال من 

م�شاهدته، ثم ت�رشح لهم اأن هذا العلم �شوف ي�شاعدنا على مراقبة 

�شلوكنا داخل ال�شف، فطاملا الأمور جارية اأثناء التعليم على ما يرام، 

يبقى العلم يف قاعدته، ولكن عندما تالحظ املعلمة اأن اأحد الأطفال 

ي�شاغب اأو ل ينتبه للدر�س ف�شوف تلّوح بالعلم كاإنذار اأو تنبيه لكل 

التالميذ للتاأكد من ت�رشّفاتهم ) هل يفعلون ما يجب فعله؟(. وقد 
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ترفق املعلمة التلويح بالعلم ببع�س الكالم على مثال: »هناك طفل ل 

يتابع معنا!« من دون اأن ت�شّمي الطفل املعنّي. فور مالحظة املعلمة اأن 

اجلميع قد تابعوا العمل، تعيد العلم اإىل قاعدته وتقول: »عظيم، نحن 

جميعاً نت�رشّف جيداً ونتابع عملنا!«. ي�شاعد هذا الإجراء الأطفال على 

تنظيم ت�رشفاتهم من دون مقاطعة الدر�س.

 �شياغة القوانني والقواعد ال�شفية با�شتعمال اأ�شلوب ايجابي يت�شّمن 

�شمري املتكلم »اأنا« وذكر ال�شعور الذي تختربه املعلمة وتاأثري �شلوك 

الطفل عليها، مثالً:

 ل نقول: »اإذا مل تتوقْف عن مقاطعتي باإمكانك مغادرة ال�شف«.

 بل: »عندما تقاطعني، اأ�شعر بالتوتر لأنني ل اأمتكن من م�شاعدة 

التالميذ الآخرين«.

 ل نقول: »مل حت�رش كتابك جمّدداً! كيف تتوقع اأن تتعّلم اأي 

�شيء؟«

 بل: »اأنا اأظن اأنه يجب اأن حت�رش الكتاب حتى تتعلم اأف�شل!«

 توفري التقييم املبا�رش للطفل فور قيامه بال�شلوك املرغوب، خا�شة يف 

املرحلة الأوىل من انخراطه �شمن املجموعة. فتقّدم املعلمة املديح له. 

ولإ�شفاء قيمة فّعالة، ملمو�شة ووظيفّية على مديحها، با�شتطاعتها 

ا�شتخدام »جداول التحفيز« وهي جداول باأ�شماء التالميذ مع خانات 

لو�شع »عالمات التعزيز« )اإ�شارة جيدة اأو وجه مبت�شم اأو جنمة...( اإىل 

جانب ا�شم التلميذ عندما يح�شن الت�رشّف. ي�شتطيع الطفل تعداد 

عدد املرات التي ح�شل فيها على هذه العالمة ويحفز ذلك عنده 

الرغبة بزيادة العدد اأو، على الأقل، باملحافظة عليه. مع مرور الأيام 

والأ�شابيع، ت�شتطيع املعلمة تخفي�س كمية واأوقات تقدمي »عالمات 

التعزيز« ل�شلوك الطفل حتى تتاأكد من اأن ال�شلوك )اأي اللتزام 

بالقوانني( اأ�شبح جزءاً ل يتحّزاأ من �شّلم القيم الأخالقية وال�شلوكية 

الداخلية عند الطفل واأ�شبح تطبيق القانون واللتزام بالقواعد اأمراً 

تلقائياً عنده.

 عدم الإفراط يف و�شع القوانني والقواعد فكرثة القوانني ل تنفع! اإن مدى 

انتباه وتركيز الطفل ال�شغري حمدود ول يجوز اإنهاكه ب�شل�شلة طويلة 

ومعّقدة من القوانني والقواعد لاللتزام بها، وعلى املعلمة املحّنكة اأن 

متيز بجدارة بني القوانني العامة، مثل »ل نتكلم اأثناء �رشح الدر�س« اأو 

»ننتبه اإىل �رشح املعلمة« اأو »نرفع الأ�شبع قبل التكلم« من جهة، وبني 

القوانني اخلا�شة بظروف حّمددة يف احلياة ال�شفية، مثل قواعد فرتة 

النتقال من ح�شة اإىل ح�شة مثالً: »نحمل الكرا�شي ونّحركها بهدوء« 

اأو »ننّظف مكاننا عندما ننتهي من الأكل«، من جهة اأخرى.

 بالن�شبة للقوانني العامة، من املف�شل اأن تكون مكتوبة ب�شكل جذاب 

مع ال�شتعانة بال�شور والألوان ومعرو�شة يف مكان ي�شتطيع كل الأطفال 

روؤيتها ب�شهولة. اأما القوانني اخلا�شة، فت�شتطيع املعلمة اأن تكتفي 

بالإ�شارة ال�شفهية اإليها وتكرارها عّدة مرات حتى ترت�شخ يف اأذهان الأطفال 

عند قيامهم بالن�شاطات املتعلقة بها وحتى ت�شبح نوعاً من »العادات 

ال�شلوكية« التلقائية.
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اإدارة �شلوك التالميذ  )4(

اإن املعلمة التي تقع على عاتقها م�شوؤولية تعليم جمموعة من الأطفال يعي�شون يف ظروف 

�شادمة ومتاأزّمة، يجب اأن تعلم اأن يف داخل كل طفل من هوؤلء الأطفال ق�شة ماأ�شوية 

اأو جراء  التي مّروا بها  الأحّباء وتدمري بيوتهم  والتهجري وفقدان  العنف  وموؤملة جراء خربات 

ظروف العي�ش ال�شعبة.

اأهم ما يجب اأن تتميز به عالقة املعلمة مع اأطفال املجموعة هو تقّبلهم من خالل:

 خلق جو دافئ واآمن.

 اإظهار التعاطف والحرتام.

 عدم النتقاد اأو اإ�شدار الأحكام.

 الت�شجيع على التعبري عن امل�شاعر.

اإن هذه املكّونات الأ�شا�شية للعالقة الطيبة بني املعلمة والأطفال ت�شاعدها ب�شكل كبري 

بع�ش  عند  يظهر  ال�شلبية  ال�شلوكيات  بع�ش  اأن  اإلّ  ال�شف،  داخل  �شلوكهم  اإدارة  على 

الأطفال ويحتاج اإىل معاجلة من نوع اآخر يرتكز على منهجية وقواعد خا�شة تُعرَف با�شم 

»تعديل ال�شلوك«. 

و تعديل ال�شلوك هو تغيري �شلوك غري مرغوب فيه بطريقة تدريجية ومنهجية ويعتمد على 

ا�شتخدام احلوافز والعقاب، علماً اأن اللجوء اإىل العقاب يتم بعدما تكون كل اأ�شاليب التحفيز 

امل�شتخدمة قد ف�شلت.

اأ.احلوافز:

ت�شتعمل احلوافز حلّث الطفل على القيام بال�شلوك املرغوب، وهي اأنواع )مرهج 2009(:

 احلوافز املاأكولة وامل�رشوبة )َحلوى ـ ع�شري ـ فاكهة ـ �شوكولته ...(، ِعلماً اأنه 

قد يكون من ال�شعب توفريها لالأطفال يف البيئات املحرومة اأو يف الظروف 

الطارئة.

 احلوافز امللمو�شة )األعاب حمببة لدى الطفل(.

 احلوافز املادية مثل الرموز اأو النقاط التي يح�شل عليها الطفل مقابل 

ال�شلوك اجلّيد، فيجّمعها للح�شول على مكافاأة حمببة لديه )كدعوة رفاقه 

اإىل منزله لّلعب اأو م�شاهدة التلفاز ل�شاعة اإ�شافية(. ومن املهم اأن تكت�شب 

املكافاآت اأثناء الظروف ال�شعبة معاين تربوية.

 احلوافز الجتماعية )مدح الولد: »هذا عمل جيد...«(.

 ت�شنف احلوافز اإىل فئتني:

 احلوافز الطبيعية: احت�شان، الكالم اللطيف... وهي ت�شتعمل 

للمحافظة على �شلوك معني.

 احلوافز ال�شطناعية: األعاب، جميع احلوافز املادية وامللمو�شة. وهي 

ت�شتعمل كثرياً يف املراحل الأوىل من التدريب وخا�شة مع ال�شغار 

لأنهم ل ي�شتوعبون املعاين املجردة للتحفيز فهم بحاجة لأ�شياء 

ملمو�شة. تدريجياً يجب التخلي عن هذه احلوافز امللمو�شة، لذلك 

نن�شح باأن تُرفق احلوافز ال�شطناعية دائماً بحافز طبيعي )احت�شان، 

كالم م�شجع( لكي تتم املطابقة يف ذهن الطفل بني ال�شلوك اجلّيد 

واملكافاأة غري امللمو�شة فيكتفي بها.
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 قوانني احلوافز : 

 كل �شلوك يوؤدي اإىل مكافاأة يدفع �شاحبه اإىل تكراره للح�شول على املكافاأة 

ثانيًة. 

 اإن ال�شلوك الذي ل يوؤدي اإىل مكافاأة ل يدوم طويالً ويزول مع الزمن.

 احلافز الإيجابي هو احلدث ال�شار الذي يلي �شلوكاً ما ويوؤدي اإىل تكرار حدوثه.

 من الأف�شل اأن يبقى املعّلم م�شتنفراً ملالحظة ال�شلوك اجليد ومكافاأته بدلً 

من اللتفات اإىل ال�شلوك ال�شلبي ومعاقبته .

 احلافز اأيا كان نوعه يجب اأن يكون فعالً وعلى املعّلمة اأن تخترب عّدة اأنواع من 

احلوافز اإىل ان تالحظ اهتمام الولد بحافز ما، وهذه خطوة مهمة جداً يف و�شع 

برنامج تعديل ال�شلوك.

تذكري: ما هو مرغوب عند طفل ما لي�س بال�رشورة مرغوباً عند طفل اآخر وما هو 

مرغوب عند املعّلم لي�س بال�رشورة مرغوباً عند الطفل!

 من املهم جداً حتديد كمية »اجلرعات احلافزة« املنا�شبة للمحافظة على رغبة 

الطفل يف احل�شول عليه وعدم املبالغة باإعطاء احلوافز كي ل تفقد قيمتها 

وفعاليتها.

 يجب تقدمي احلافز فوراً بعد اإجناز ال�شلوك املطلوب. 

 نن�شح دائماً با�شتعمال حافزين من نوعني خمتلفني معاً )مكافاأة معينة 

مرفقة باملدح والت�شجيع(.

 جدوال احلوافز :

 هناك جدولن اأ�شا�شيان:

 احلافز الدائم اأو امل�شتمر: تقدمي احلافز كلما قام الطفل بال�شلوك 

املرغوب: ن�شتعمل هذا اجلدول عندما نبداأ بتدريب الطفل على �شلوك معني 

)جديد(. 

 احلافز اجلزئي: التقليل من عدد املكافاآت، وهذا اجلدول ياأتي بعد مرحلة 

اإعطاء احلفز الدائم اأي عندما يكون الطفل قد اأتقن ال�شلوك املطلوب، وهو 

يُ�شتعمل للمحافظة على ال�شلوك و«�شيانته«. 

 مالحظات مهّمة )مرهج 2009(:

 نن�شح اإجمالً باعتماد اجلدول اجلزئي منذ بدء التدريب بدلً من اجلدول 

الدائم وامل�شتمر لأنه ي�شاعد على تكري�س جودة ال�شلوك ملدة اأطول. 

فبا�شتخدام اجلدول الدائم نرى اأنه عند انقطاع احلافز يتوقف الطفل 

عن تاأدية ال�شلوك املرغوب لأنه مت اكت�شاب هذا ال�شلوك بالأ�شا�س من 

طريق التكال الكلي على احلافز!

 الفرق بني احلافز والر�شوة: احلافز ياأتي بعد اإجناز ال�شلوك ولي�س قبل 

اإجنازه. فهو مبثابة مكافاأة معنوية يف نهاية العمل املُنَجز. اأّما الر�شوة، 

فهي �شوء ا�شتعمال للحافز اإذ اإنها ت�شبق القيام بالعمل )» �شوف 

اأعطيك �شوكول اإذا...(. 

 م�شدر احلافز: يف كل ظرف تدريبي هناك �شخ�شان: املدرب والطفل. 

فاحلافز اإذن يجب اأن يكون م�شدره املدرب ولي�س �شخ�شاً ثالثاً غريباً عن 

الظرف التعليمي، وهذا بالطبع ينطبق على العقاب اأي�شاً.
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ب. العقاب: 

 وظيفة العقاب واأنواعه:

 هناك اأنواع كثرية وخمتلفة من العقاب ا�شتُعِملَت يف املا�شي وهي ـ ل�شوء 

احلظ ـ ل تزال تُ�شتعَمل حتى يومنا هذا، مثل ال�شفع وال�رشاخ والتوبيخ 

وال�رشب وال�شخرية، وكلها اأ�شاليب تُعترب اليوم من اأ�شكال العنف اجل�شدي 

والعاطفي �شد الأطفال وتتناق�س كلياً مع املفهوم احلديث للرتبية ال�شاحلة 

ومع مبادئ حقوق الطفل. 

 مع اأن الكثري من النا�س يعتقدون اأن العقاب عملية �رشيعة وفورية للحد 

من الت�رشف ال�شيئ، فقد برهنت الدرا�شات اأنه غري فّعال يف و�شع حد حازٍم 

لل�شلوك ال�شلبي على املدى الطويل .

 العقاب يوؤدي يف اأكرث الأحيان اإىل توّقف ال�شلوك يف وجود ال�شخ�س املعاِقب 

ولكنه يتكّرر يف غيابه .

 العقاب اجل�شدي يوؤدي اإىل �شلوك عدائي يقوم به الأطفال بتقليد الكبار يف 

�شلوكهم )وبخا�شة �شلوك اأهلهم(. فعندما يُ�شتعمل ال�شفع وال�رشب 

كعقاب، يعتقد الأطفال اأن هذا ال�شلوك مقبول اجتماعياً فيعممونه على 

عالقاتهم مع الآخرين، وخا�شة على الأ�شعف والأ�شغر �شناًًًً منهم.

 العقاب هو فقط ملنع اأو ردع �شلوك معني من احلدوث لكنه ل يوّفر بديالً 

للطفل )»ل تفعل هذا« ← ماذا اأفعل اإذن ؟(. 

 العقاب يولِّد اخلوف والغ�شب والعدوانية عند الطفل جتاه ال�شخ�س املعاِقب 

)اخلوف من الأهل اأو املعلم يولِّد اأي�شاً الكذب لتجنُّب العقاب(.

 يف احلروب والظروف املتاأزّمة، يُ�شتح�َشن عدم ا�شتخدام العقاب مع الأطفال 

لأنه يولّد ال�شعور بالذنب عند الطفل، ما يزيد درجة ال�شغط عليه، يف وقت 

هو باأم�ّس احلاجة فيه  اإىل التفّهم واحلنان واملوّدة.

 يكون الطفل يف الظروف ال�شعبة بحاجة للتعبري عن م�شاعره والتوا�شل مع 

الآخرين، وا�شتخدام العقاب ل يلّبي هذه احلاجة ال�رشورية، بل على العك�س 

فهو يولّد اخلوف عند الطفل ويعيق عملية التوا�شل. 

 يف الرتبية ال�شاحلة، يُ�شتعمل العقاب فقط عندما نف�شل بتعديل ال�شلوك 

بوا�شطة احلوافز الإيجابية.

 يجب اأن نتذّكر دوماً اأن العقاب الفّعال هو الذي يعطي الطفل فر�شة 

لت�شحيح �شلوكه.

 اأ�شاليب العقاب امل�شتخدمة 

كل  تف�شل  حينما  فقط  تُ�شتعمل  ياأتي  ما  املطروحة يف  الطرق  باأن جميع  املعلمة  نذّكر 

جهودها يف ت�شجيع الولد با�شتخدام احلوافز الإيجابية:

 احلرمان: حرمان الطفل من بع�س احلوافز كلما قام بت�رشف �شيئ.

 الإهمال: جتاهل الطفل الذي ي�رشخ ويبكي وعدم اإعارته اأي انتباه ) طبعاً 

نذّكر املعّلمة باأنه عندما تُقرر اعتماد التجاهل معه، فعليها اأن تتاأكد من 

اأنه ل يوؤذي نف�شه(. اأما يف الظروف ال�شعبة واحلالت الطارئة، فال نو�شي 

با�شتخدام احلرمان لأن الطفل يكون بحاجة ما�ّشة اإىل جرعات اإ�شافية من 

النتباه والهتمام والرعاية. 
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 العزل2: و�شع الطفل يف زاوية من ال�شف ومنعه من م�شاركة رفاقه 

يف ن�شاطهم. اإن ذلك ي�شمح للطفل مبراقبة الآخرين ويجعله يرغب يف 

م�شاركتهم ممّا يحّثه على تعديل �شلوكه تلقائياً.

 الإبعاد3: هو حرمان الطفل من النتباه املبا�رش بو�شعه يف مكان منفرد لفرتة 

ق�شرية من الزمن )مع مراقبته من اخلارج دون علمه(.  

: يُطلب من الطفل ت�شحيح اخلطاأ الذي قام به
 ت�شحيح ال�شلوك4

   ) كتمزيق الأوراق اأو تو�شيخ الطاولة( والعتذار. من املحّبذ اإر�شاده اإىل كيفية 

ت�شحيح خطئه وم�شاعدته اإذا كان ل يدري ماذا يفعل.

 تطبيقات خا�شة لتعديل ال�شلوك:

 
 مبداأ »برمياك«5

ين�ّس املبداأ اأنه ميكن ا�شتغالل ال�شلوك املف�شل لدى الطفل كحافز لقيامه 

ب�شلوك قلما يرغب القيام به. مثالً: فادي يحب قراءة الق�ش�س ولكنه ل يحب 

ترتيب ال�شف عند الطلب. ت�شتطيع املعلمة اأن تكافئ فادي اإذا قام جزئياً 

بالعمل غري املحبَّب )ترتيب ال�شف( فتجعله يقراأ الق�ش�س ملدة طويلة، 

ثم تدريجياً تق�رشّ مّدة الن�شاط املحبب )قراءة الق�ش�س، مثالً( وتزيد املّدة 

املطلوبة للقيام بالن�شاط غري املحبب )ترتيب ال�شف( حتى ينجزه ب�شكل 

كامل. هكذا يتم مقاي�شة ال�شلوك املف�شل عند الطفل )قراءة الق�ش�س( 

بال�شلوك غري املحبَّب عنده )ترتيب ال�شف(. وهكذا ميكن اأن نزيد ال�رشوط 

»برفع ثمن« ال�شلوك املف�شل: ترتيب ال�شف وجمع الألعاب يف اخلزانة ونف�س 

الغبار عن الرفوف...اإلخ. 

 
6
 جتزئة ال�شلوك

وهو تق�شيم ال�شلوك اإىل عدة اأجزاء بحيث ي�شبح �شل�شلة من احللقات 

املرتابطة. ويكافاأ الطفل كلما اأكمل جزءاً وهكذا حتى ن�شل اإىل ال�شلوك 

ال�شامل ـ اأي اإجناز العمل الكلي فينال املكافاأة الكاملة . 

7
 املتاجرة الرمزية

يف هذه الطريقة، تتفق املعلمة مع الطفل على اأنه كلما قام بال�شلوك 

املرغوب ) بعدما يكون قد جرى حتديد هذا ال�شلوك بو�شوح( يح�شل على 

مكافاأة رمزية ) بطاقة »ال�شاطر«، جنمة، رمز معني(، وي�شتطيع بعد حت�شيل 

عدد معني من هذه الرموز اأن ي�شتبدلها ب�شيء مرغوب عنده. ت�شتطيع 

املعلمة اأن ت�شتخدم علبة لتجميع الرموز اأو لوحة كبرية ب�شكل جدول 

اأ�شبوعي لكي تل�شق عليه النجوم مثالً، اإلخ... كذلك، ت�شتطيع اأن حت�رش 

احلوافز امللمو�شة اإىل ال�شف لكي ي�شتبدل الطفل رموزه باحلافز مبا�رشة. 

chair time-out :2 العزل

Time-out :3 الإبعاد

Over-correction :4 ت�شحيح ال�شلوك

5 مبداأ برمياك: Premack Principle و »ديفيد برمياك« )1924-..( هو اأ�شتاذ يف علم النف�ش يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، �شاحب جمموعة درا�شات رائدة يف ا�شتك�شاف طبيعة القدرات الفكرية عند احليوان والإن�شان، وروؤيا 

ثورية يف مفهوم التحفيز ال�شلوكي. 

Shaping :6 جتزئة ال�شلوك

Token economy :7 املتاجرة الرمزية
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ثانيا: حتفيز التعلم من خلل منهج تعليمي وا�شح ومنظم

من اأ�شعب التحديات التي تواجه معلمة الأطفال املعّر�شني للحروب والظروف ال�شادمة هي 

تنمية الدافع عندهم اإىل التعّلم.

الدافعية اإىل التعّلم هي الطاقة املرتبطة بالإجناز الأكادميي، فكيف ت�شتطيع املعلمة حتفيز 

هذه الدافعية لدى اأطفال ياأتون اإىل املدر�شة، مثقلني مب�شاعر داخلية تتاأرجح ما بني اخلوف 

والقلق واحلزن، وخربات حياتية تتمحور حول املوت والعنف والدمار )اأو يف بيئة �شكنية مكتّظة 

يف غرفها واأزّقتها واأو�شاخها...الخ(؟ اإنها مهمة �شعبة جداً خ�شو�شاً اإذا كان هوؤلء الأطفال 

ياأتون من بيئة منزلية وعائلية ل ت�شع التعّلم يف �شّلم اأولوياتها وذلك ب�شبب انهماكها يف 

تاأمني احلاجات احلياتية الأ�شا�شية لالأ�رشة من اأجل البقاء...الخ.

هنا تكمن اأهمية الربامج التعليمية الداعمة لالأطفال يف احلروب والنزاعات امل�شلحة وظروف 

احلياة ال�شعبة، اإذ تكّر�ش اإميانها بقدرة الطفل على التكيف واخلروج من دوامة القتل والت�رشد 

اإل املزيد من القتل  والبوؤ�ش واحلزن بوا�شطة التعلم ومكافحة اجلهل الفتاك الذي ل يولّد 

والت�رشد والبوؤ�ش واحلزن. )رَتَْر 1987(.

 دور املعلمة:

اإن دور املعلمة الأ�شا�شي هو تاأمني البيئة ال�شفية املالئمة التي حتفز الدافعية اإىل التعلم 

لدى الأطفال، وهذا الدور يتلخ�ش بهذين الهدفني:

 م�شاعدة الطفل على اإجناز اأهداف �شغرية تولّد ال�شعور بالنجاح وال�شيطرة 

على ظروف احلياة والإجناز.

 دفع الطفل اإىل تغيري مواقفه والنتقال من مرحلة ال�شعور بعدم القدرة على 

الإجناز اإىل ال�شعور ب�رشورة املحاولة وامكانية النجاح.

ولتحقيق ذلك، هناك جمموعة من الو�شائل ت�شتطيع املعلمة ا�شتخدامها واأهمها )الزين 2006(:

 اإعطاء الطفل �شبباً لتعلمه )ملاذا نتعلم؟(.

 جتزئة املادة التعليمية اإىل اأهداف ق�شرية املدى قابلة لالإجناز ب�رشعة من اأجل 

توليد الإح�شا�س بالنجاح.

 ا�شتخدام العبارات الت�شجيعية كلما اأجنز الطفل م�شاألة معينة. 

 النطالق يف عملية التعليم من الأ�شهل اإىل الأ�شعب كي ي�شعر الطفل 

بفرحة التعلم

 ا�شتعمال اأمثلة ماألوفة عند الطفل لها معنى خا�س بالن�شبة له وي�شتطيع 

ربطها باملعلومات التي يح�شل عليها.

 ا�شتعمال الألعاب جلذب انتباه الطفل.

 التخفيف من التاأثريات اجلانبية التي تُ�شعف من تركيز الطفل خالل عملية 

التعلم.

 التاأكد من اأن الطفل مرتاح ج�شدياً ونف�شياً يف ال�شف.

 جعل الطفل ي�شعر باهتمام املعلمة به.

 مراعاة اأنواع الذكاء املختلفة:

اإن تنوع الو�شائل التعليمّية يُعترب من اأهم ال�رشوريات يف املناهج التعليمية احلديثة لأنه ياأخذ 

بالعتبار تنوع الأطفال �شمن املجموعة. فلكل طفل طبعه ومنطه اخلا�ش يف التعلم وذكاوؤه 

اخلا�ش. اإن معرفة املعلمة اأنواع الذكاء املتعددة التي يتحلى بها اأطفال املجموعة ت�شاعدها 
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كثرياً يف ابتكار و�شائل تعليمية متعددة بعيداً عن الطريقة التقليدية، ت�شتطيع من خاللها 

)احلاج  له  املنا�شبة  بالطريقة  التعليمية لكل طفل يف املجموعة  املادة  اأو  املفهوم  اإي�شال 

ح�شن وا�شماعيل 2006(.

 عن اأنواع الذكاء املتعددة، فاإن الإن�شان يتمتع بثمانية اأنواع من 
8
بناًء على نظرية »هوارد غاردنر«

الذكاء )اأ�شيف اإليها اأنواع اأخرى لحقاً( تكون متفاوتة امل�شتويات عند الإن�شان. وقد يَطغي 

نوع على الأنواع الأخرى فتتميز �شخ�شية الإن�شان ومواهبه وقدراته بح�شب نوع الذكاء البارز 

فيه وتّلّون منط تفكريه ومظاهر �شلوكه والطريقة التي يتعّلم بها الأ�شياء من حوله.

8 اأنواع من الذكاء ح�شب نظرية »غاردنر« )غاردنر 1993(:

اأف�شل الطرق لتنميتهبع�س امليول البارزة عند الطفلنوع الذكاء

1. الذكاء اللغوي/

اللفظي

 )Linguistic(

- القدرة على ا�شتعمال 

اللغة لإقناع الآخرين

- تذكر الأ�شماء والتواريخ 

والأماكن

- ال�رشح

-التحليل الفكري للغة

- �شماع الق�ش�ش

 القراءة ب�شوت عال

- ا�شتعمال القامو�ش

- حل الكلمات املتقاطعة

- تاأليف الق�ش�ش

- املناق�شة واحلوار

- األعاب اللغة )مثالً 

»ال�شكرابل«(

- كتابة ال�شعر

2. الذكاءاملنطقي 

الريا�شي

)Logical-
Mathematical(

- احلل الذهني ال�رشيع 

للم�شائل احل�شابية

- ال�شتنتاج املنطقي

- حل امل�شاكل با�شتخدام 

املنطق

- ال�شتمتاع بالأمناط و�شنع 

الأ�شكال واملج�شمات

- جراأة ال�شتك�شاف والتجربة

- ال�شتمتاع بالتعامل 

بالأرقام

-اأعمال الت�شنيف والفرز 

واملطابقة والتمييز

- ا�شتعمال الأحاجي احل�شابية

- بناء املج�شمات والأمناط 

والعالقات ال�شكلية

- ا�شتخدام مفاهيم جمردة

3. الذكاء الب�رشي ـ 

املكاين

)Spatial(

- �شهولة يف قراءة اخلرائط 

واجلداول

- الر�شم من الذاكرة املكانية

- الر�شم من اخليال

- العمل على املتاهات 

والأحجيات

- الإبداع

-الر�شم والتلوين

- ا�شتخدام مكّثف لو�شائل 

الإي�شاح

- العتماد على ال�شور والفالم

- ا�شتخدام النظم املرئية

- تعزيز ا�شتعمال اخليال

8 هوارد غاردنر: اأ�شتاذ يف علم النف�ش النمائي، جامعة هارفارد الأمريكية.
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4. الذكاء اجل�شدي ـ 

احلركي

)Bodily-Kinesthetic(

- ا�شتعمال لغة اجل�شم لنقل 

الأفكار والنفعالت

- ال�شتمتاع باألعاب 

الريا�شة والرق�ش والتمثيل

- ال�شتمتاع باحلِرَف اليدوية

- احلركة

-الإعتماد على اللم�ش واحلركة 

يف نقل املعلومات

- ا�شتعمال الدراما والتمثيل

- التمارين الريا�شية

- املو�شيقى والرق�ش

5. الذكاء املو�شيقي/

الإيقاعي

)Musical(

- التقاط الأ�شوات والأحلان 

ب�شهولة

- تذكر الأحلان والأمناط 

الإيقاعية ب�شهولة

- ال�شتمتاع باملو�شيقى

- التعبري بوا�شطة الرق�ش

- تعليم العزف على اآلة 

مو�شيقية

- القراءة بطريقة مو�شيقية 

)على حلن معني(

- دمج الق�ش�ش بالأغاين

- تخ�شي�ش زاوية للمو�شيقى 

يف ال�شف وو�شع الآلت 

املو�شيقية فيها

- الت�شجيع على تاأليف الأحلان

- تعليم احل�شاب بوا�شطة 

الإيقاع والأحلان

6. ذكاء العالقة مع 

الذات )اأو ذكاء الإدراك 

الذاتي اأو الداخلي(

)Intrapersonal(

- النفراد ملتابعة الهتمامات 

ال�شخ�شية

- ال�شعور بال�شتقاللية 

والفردية

- التعبري عن الآراء 

ال�شخ�شية بقوة وقناعة 

ذاتية

- التفكري يف امل�شاعر 

الداخلية وحتليلها

-اإعطاء الطفل الفر�شة 

للتعبري عن امل�شاعر

- اإبراز ا�شتقالليته من خالل 

امل�شاريع الفردية

- املناق�شة واحلوار

- متارين التحليل للق�ش�ش 

والن�شو�ش واملفاهيم

- تعزيز اخليال يف الأن�شطة 

الإبداعية

- متثيل الأدوار لف�شح املجال 

اأمام التعبري عن امل�شاعر

7. ذكاء التفاعل 

مع الآخرين/ الذكاء 

الجتماعي

)Interpersonal(

-بناء ال�شداقات واملحافظة 

عليها

- التفاعل الجتماعي

- القدرة على تفهم الآخرين 

وموا�شاتهم والتعاطف 

معهم

- حل ال�رشاعات باحلوار 

والتوا�شل والتفاهم

- القيادة والتنظيم

-ت�شجيع امل�شاركة والتعاون

- توكيل امل�شوؤوليات

- الإ�رشاك يف تنظيم 

الأن�شطة

- تعليم الأقران

- املناق�شة واحلوار

- التمثيل

- ا�شتخدام اأن�شطة ومتارين 

ذات غاية وظيفية واجتماعية



104

دعم الأطفال يف ظروف النزاعات والطوارىء

- تنمية القيم الإن�شانية 

عنده من خالل تعزيز اهتمامه 

بالآخرين وت�شميم وتنظيم 

م�شاريع اإن�شانية

8. الذكاء الطبيعي

)Naturalist(
- اهتمام كبري باملوا�شيع 

البيئية

- اهتمام باحليوانات والنباتات

- حب التواجد يف الطبيعة

- مالحظة �شديدة

- ال�شتمتاع بالطعام 

وكيفية حت�شريه

-تعزيز حب الإ�شتك�شاف يف 

الطبيعة من خالل رحالت 

اإ�شتك�شافية

- ا�شتخدام ق�ش�ش عن 

احليوانات

- توفري املعلومات عن املظاهر 

الطبيعية والكونية

-حتفيز اهتمامه باملوا�شيع 

البيئية من خالل م�شاريع 

تتعلق بالبيئة

- اإدخال اأن�شطة زراعية يف 

املنهاج التعليمي

- توفري معلومات عن ج�شم 

الإن�شان ووظائفه

- مناق�شة وحوار يف موا�شيع 

تهمه مثل التغذية واحليوانات 

وفوائد الأع�شاب والتغريات 

املناخية، اإلخ...

هكذا ومن خالل معرفتها امليول اخلا�شة لكل طفل يف جمموعتها، واإّطالعها على الو�شائل 

التعليمية املتنوعة لتغذية احتياجات الأطفال، ت�شتطيع املعلمة اأن ت�شمم برناجماً تعليمياً 

�شامالً مبنياً على ا�شتخدام و�شائل ومواد متعددة وخمتلفة لنقل املعلومات لالأطفال ب�شكل 

حمفز وغري ممل بحيث يتالءم مع كل اأوجه الختالف املوجودة �شمن املجموعة الواحدة.

     

يف نهاية هذا الف�شل، نعود ونوؤكد الأهمية البالغة التي تلعبها املدر�شة يف حياة الطفل 

النف�شية ـ  الربامج  اإن  والنزاعات امل�شلحة والظروف ال�شعبة.  الذي يعي�ش يف ظل احلروب 

واإخراجهم من  الأطفال  اأجيال من  اأهداف �شامية لإنقاذ  الداعمة تعمل على  الجتماعية 

هذه الدوامة الفتاكة التي تخلقها احلروب والنزاعات والظروف ال�شعبة، فالعمل على بناء 

�شالبتهم الداخلية وحتفيز الدافع والرغبة يف التعلم بالرغم من الظروف القاهرة الظاملة هو 

املفتاح الأهم لتحقيق هذه الأهداف.
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 اإدراج الرتبية على حل النزاعات يف املناهج املدر�شية هو عملية 

تدّخل اجتماعية تهدف اإىل تكري�س الوقاية �شد العنف يف 

املدر�شة ويف املجتمع، من خالل تدريب الطلبة على مهارات اإدارة 

وحل النزاعات، ويجري ذلك عن طريق م�شاركتهم الفّعالة يف 

التعبري عن مواقفهم واهتماماتهم. 

 يرتكز نهج الرتبية على حل النزاعات على خلق بيئة تعليمية 

بّناءة حيث ي�شبح النزاع فر�شة للتفاو�س البّناء والتطور، وتعزيز 

منو الطلبة الجتماعي والعاطفي، وتنمية فن الإ�شغاء الن�ِشط 

والتوا�شل مع الآخر.

 دور املعّلم يف نهج الرتبية على حل النزاعات ي�شمل توفري قدوة 

نزيهة وجيدة، وتعزيز بيئة تعليمية اإيجابية واآمنة، وت�شجيع 

التالميذ على تطوير روح امل�شوؤولية.

 من خالل »التوجيه اجلمعي«، يتعّرف الأطفال على املعاين املرتبطة 

باحللول ال�شلمية للنزاعات، مثل الت�شوية والتفاو�س والتو�ّشط 

والت�شامح وتقبل اآراء الغري.

 ل يكتمل نهج الرتبية على حل النزاعات من دون تعريف الأطفال 

على حقوق الن�شان وحقوق الطفل وكيفية تطبيقها يف احلياة 

اليومية، ف�شالً عن تر�شيخ قيم احرتام كرامة الن�شان واحرتام 

القوانني والعدالة ومكافحة التمييز والعن�رشية.
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متهيد 

يف الأعوام الأخرية، ن�شبت نزاعات عديدة حول العامل نتج عنها مقتل وت�رشيد املاليني من 

الأطفال يف ظروف مريعة. معظم البلدان الذي �شهد هذه ال�رشاعات يعاين الفقر والبوؤ�ش 

اللذين ي�شاهمان يف تفاقم النق�شامات الداخلية مع اإنتاج املزيد من العنف والدمار واملوت.

يف العام 1997، و�شعت مفّو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني )UNHCR( برناجماً للرتبية 

على ال�شالم لتحفيز املهارات احلياتية املتعلقة بحل النزاعات وتقلي�ش ال�رشاعات وال�شماح 

بالتغّلب على م�شاكل النهيار الجتماعي، وال�شتفادة من فر�ش  واأ�رشهم  لالأولد الالجئني 

التعّلم، وتطوير مهارات بناءة للحياة امل�شاملة داخل املجتمعات وما بني البلدان. تطّور الربنامج 

حالت  يف  التعليم  لوكالت  امل�شرتكة  ال�شبكة  واعتمدته  ال�شالم  على  للرتبية  الأ�شا�شي 

الطوارئ )2004INEE( )اأنظر الف�شل الأول( يف التلبية املبا�رشة لحتياجات ال�شعوب يف حالت 

الطوارئ واإعادة البناء، وذلك بالتزامن مع اللتزام اجلوهري ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة )اليون�شكو(/الرتبية من اأجل ال�شالم وحقوق الإن�شان واحلوار بني الثقافات واحل�شارات، 

وتو�شيات موؤمتر«التعليم للجميع« يف داكار 2000.

تعترب الرتبية على حقوق الطفل عن�رشاً جوهرياً يف التعليم الأ�شا�شي النوعي. وتن�ّش روؤية 

»التعليم للجميع« ومبادئه، بو�شوح، على اأن حاجات التعّلم الأ�شا�شية ل تقت�رش على توفري 

قدرات القراءة والكتابة واحل�شاب، بل ت�شمل اأي�شاً املعرفة واملهارات واملواقف والقيم الالزمة 

حلياة كرامة و�شالم. وتلّبي الرتبية على حقوق الطفل هذه احلاجات من خالل دعم العدالة 

الجتماعية، وحل امل�شكالت، وتقّبل الذات والآخر. وهي بذلك ت�شاند دعائم الرتبية الأربعة: 

التعّلم للمعرفة، والتعّلم للعمل، والتعّلم للعي�ش مع الآخر والتعّلم للوجود.

تعريف الرتبية على حل النزاعات يف الإطار املدر�شي

اإن اإدراج الرتبية على حل النزاعات يف املناهج املدر�شية هو عملية تدّخل اجتماعية تهدف  اإىل 

تكري�ش الوقاية �شد العنف يف املدر�شة ويف املجتمع، من خالل تدريب الطلبة على مهارات 

مواقفهم  عن  التعبري  يف  الفّعالة  م�شاركتهم  طريق  من  ذلك  ويتم  امل�شاكل،  وحل  اإدارة 

واهتماماتهم )كلود 2000( .

:)2005 ،UNESCO-INEE(وتتلّخ�ش اأهداف الرتبية على حل النزاعات بالنقاط اخلم�ش التالية

اأولً: خلق بيئة اآِمنة لكل اأبنائها.

ثانياً: خلق بيئة تعليمية بّناءة.

ثالثاً: تطوير وحت�شني الإدارة ال�شّفية.

رابعاً: تعزيز منو الطلبة الجتماعي والعاطفي.

خام�شاً: خلق بيئة حيث ي�شبح النزاع فر�شة للتفاو�س البّناء والتطور.

من خالل الرتبية على حل النزاعات، يتعّلم التلميذ املهارات الآتية:

 تفّهم وحتليل م�شدر النزاع.

 التعّرف اإىل اأ�شباب النزاعات.

 التعّرف اإىل امل�شاعر التي يثريها النزاع ومواجهتها بالطريقة املنا�شبة )كيفية 
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اإدارة الغ�شب اأو الإحباط(.

 تطوير فن الإ�شغاء الن�ِشط  اإىل الآخر.

 تطوير فن التوا�شل مع الآخر.

 التعّرف اإىل الهتمامات امل�شرَتَكة بني املتنازعني وطرح اخلِيارات املُتاحة لهذه 

الهتمامات.

 تقييم عواقب كل من هذه اخليارات على كل من املتنازعني.

 الو�شول اإىل اتفاق مبقاربة »ربح – ربح« )الربح للطرفني(.

 احرتام وتقّبل الآخر.

 تطوير التفكري النقدي.

اإن الرتبية على حل النزاعات اأ�شبحت �رشورة ما�ّشة يف املدار�ش كما يف املجتمع، ولي�ش فقط 

يف حالت الطوارئ اأو يف ظروف احلرب: فهي تزّود التلميذ مبهارات ت�شاعده على حل امل�شاكل 

اليومية بطريقة بّناءة. وهي بذلك تخّفف من ن�شبة تفاقم النزاعات.

دور املعلم/ة يف الرتبية على حل النزاعات:

 اأ�شا�س الرتبية على حل النزاعات هو يف املدر�شة، واملرتكز الفعلي هو املعلم/ة 

الذي يتمتع باخل�شائ�س الآتية )حبي�س 2006(:

 اأن يكون واثقاً من معلوماته ) اإدراك وا�شع ملهارات الرتبية واملبادئ 

وثقافة �شنع ال�شالم(.

 اأن يح�رشّ برناجمه التعليمي ) و�شع خطة تعليمية وا�شحة الأهداف 

والو�شائل(.

 اأن يعرف تالميذه معرفة جيدة.

 اأن ل ي�شتعمل العقاب اجل�شدي اأو التعنيف الكالمي.

 اأن يكون قدوة لالأطفال.

ويف حالت الطوارئ والأزمات املزمنة واإعادة البناء املبكر، ي�شاف اإليها 

اخل�شائ�س الآتية: 

 اأن يت�رشف ب�شكل يحافظ على �رشف وكرامة املهنة.

 اأن يحرتم خ�شو�شية الأطفال.

 اأن يكون مرجعاً اآمناً وموثوقاً به بالن�شبة لالأطفال ال�شغار ما ي�شمح 

لهم بالتعبري عن م�شاعرهم املكبوتة.

 اأن يبني ويعزز بيئة تعّلمية اإيجابية واآمنة بخلق مناخ من الثقة 

املتبادلة بينه وبني الأطفال من جهة، و الأطفال فيما بينهم من جهة 

اأخرى.

 اأن ي�شجع التالميذ على تطوير روح امل�شوؤولية والتعاون.

اإن جو املدر�شة الداعم ي�شاعد الطفل على التخفيف من ال�شغوط والقلق والتوتر وي�شبح 

دور املعلم �شمن هذا اجلو الإيجابي دوراً م�شانداً، ومر�ِشداً وموجهاً توجيهاً َجْمعياً. ففي دوره 

يف »التوجيه اجلمعي« ي�شّهل املعلم التعاون والتفاعل )�شعراين 2006( اللذين يهدفان  اإىل 

م�شاعدة الأطفال على التكيف مع املواقف احلياتية اجلماعية، كما تهدف  اإىل م�شاعدتهم 

على الو�شول  اإىل حلوٍل ومعاجلات منا�شبة لبع�ش الق�شايا وامل�شكالت التي يعانون.

 تُ�شتخدم ح�ش�س التوجيه اجلمعي كثرياً مع الأطفال يف برامج الرتبية 

على حل النزاعات ب�شبب جوانبها النمائية والوقائية ولأنها بطبيعتها غري 
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املنهجية وغري التقليدية ت�شّجع الطفل على �شماع اآراء الغري واحرتامها 

وتعزز التوا�شل مع الآخرين وامل�شاركة.

 هنا بع�ش الإر�شادات التي نو�شي املعلمة باتّباعها لإجناح ح�شة التوجيه اجلمعي:

 التاأكد من ارتياح جميع التالميذ.

 اإبعاد الأ�شياء التي ت�شبب الت�شتت.

 منح كل متحدث الوقت للتعبري عن وجهة نظره/ها.

 الإ�شغاء باهتمام  اإىل ما يقوله املتحّدث.

 العتماد على طرح الأ�شئلة املفتوحة حيث ل يوجد اإجابة �شحيحة اأو 

خاطئة.

 تطبيق الرتبية على حل النزاعات يف ال�شف:

لأول وهلٍة، يبدو من ال�شعب �رشح مفاهيم معّقدة وجمّردة مثل ال�شالم 

وحل النزاع لالأطفال ال�شغار، لكن تطبيق نهج الرتبية على ال�شالم يف عدد 

كبري من البلدان برهن اأن حتى الطفل ال�شغري ي�شتطيع ان ي�شتوعب هذه 

املفاهيم اإذا:

 قمنا بتجزئة املفهوم اإىل اأجزاء �شغرية ووا�شحة.

 ربطنا املفهوم بخربات واأمثلة ياألفها الطفل يف حياته اليومية.

 اأف�شحنا املجال اأمام الأطفال ملناق�شة املوا�شيع املطروحة.

 اتّبعنا منطاً تعليمياً يتّدرج من الو�شف املادي امللمو�س اإىل الفكرة املجّردة.

 وّفرنا العديد من الأمثلة ل�رشح املفهوم الواحد )»املعلم الناجح هو الذي 

يقول نف�س ال�شيء يف خم�س طرق خمتلفة«!(.

 اعتمدنا على التدريب العملي بوا�شطة التمارين احل�ّشية والأ�شياء 

امللمو�شة واللعب. 

فنا من�شجماً مع املفاهيم التي نعّلمها )عدم ا�شتخدام العنف(.  كان ت�رشّ

 ُعموماً، تو�شع مكّونات برنامج الرتبية على حل النزاعات من قبل املهنيني 

تلبيًة لقرتاحات من اجلماعات املحلية مبا يجب اأن يتعّلمه الأطفال من 

مهارات العي�س امل�شامل والّبناء. وتتج�ّشد هذه القرتاحات يف اأمثلة توّفرها 

النقا�شات مع اجلماعات املحلية وال�شت�شارات مع القيادات املحلية للتاأكد 

من اأن الربنامج املو�شوع يتالءم كلياً مع البيئة امل�شتهدفة. مثالً، قد تّتفق 

الآراء على اأن يفهم الأطفال اأ�شباب النزاعات، واأن يتعلموا مهارة الإ�شغاء  

اإىل الآخر وكيفية التوا�شل والتعبري لتفادي �شوء فهم وجهات نظر الآخرين 

. )2004 INEE(

حل النزاع يف 6 خطوات

 )اإيفانز 8200 ( )»قطر الندى« 2008( اآلية عمل لتدريب 
1
ولقد و�شعت ال�شيدة بيت�شي اإيفانز

الأطفال دون الثامنة من العمر على حل النزاعات يف ال�شف اأو امللعب، تت�شّمن اخلطوات 

ال�شت الآتية:

1. ن�شع اأنف�شنا بني الأطفال و«ننزل ـ ج�شدياً ـ اإىل م�شتواهم« )يجب اأن يكون 

1 بيت�شي اإيفانز«: Betsy Evans ، م�شت�شارة تربوية يف جمال حل النزاعات يف الطفولة املبكرة. اأدارت التدريب 

يف ور�شة عن املو�شوع نظمتها ور�شة املوارد العربية، 2007. انظر املراجع.
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�شوتنا هادئاً ومل�شتنا لطيفة(.

2. ن�شع حّداً للنزاع ب�شكل اإيجابي )ن�شتخدم عبارات تعرّب عن التفّهم: »تبدو 

م�شتاءً فعالً«، واأخرى تعرّب عن احلزم: »من ال�رشوري اأن يتوّقف ال�شجار الآن«، 

ومن�شك الغر�س املتنازَع عليه بني طفلني، مثالً(.

3. ن�شاأل: »ما امل�شكلة؟« )اإذا كان الأطفال ل ي�شتطيعون التعبري الكالمي، نقوم 

بو�ِشف امل�شكلة لهم كما نراها، ونطلب جواباً: »نعم« اأو »ل«(.

4. ن�شتنتج: »اإذن، امل�شكلة هي...«.

5. ن�شاأل: »كيف ميكن اأن نحّل هذه امل�شكلة؟« )ن�شّجع الأطفال على التفكري يف 

حلول(.

6. ن�شتدرج الأطفال لإيجاد احلل باأنف�شهم: »لقد وجدَت احلل بنف�شك!« )ونكون 

جاهزبن لتقدمي الدعم واملتابعة(.

مكونات نهج الرتبية على حل النزاعات 

ن�شتطيع �شمل مكّونات نهج الرتبية على حل النزاعات �شمن ثالثة عناوين : 

اأولً: تعليم املهارات الأ�شا�شية للرتبية على حل النزاعات، مثل الإ�شغاء 

والتوا�شل وحل امل�شاكل والو�شاطة والتعاون.

ثانياً: تزويد املعرفة عن معاين التفاو�س وال�شالم والعدالة الجتماعية.

ثالثاً: تر�شيخ قيم التعاطف والحرتام وحقوق الإن�شان.

اأول: تعليم املهارات:

نورد فيما يلي �شل�شلة من الأن�شطة العملية  يتّدرب من خاللها الطفل على ممار�شة مهارات 

الإ�شغاء والتوا�شل وحل امل�شاكل والتعاون )�شعراين 2006( )حبي�ش 2006(

 الن�شاط 1: 

الهدف: اأن يتدرب الطفل على حتديد امل�شكلة 

الآخرين  وعلى  معينة،  مل�شكلة  حالً  فقط  باحلركات  ميّثلوا  اأن  الأطفال  من  املعلمة  تطلب 

معرفة امل�شكلة.

الن�شاط 2:

عنها  والتعبري  امل�شاعر  اإدراك  على  الطفل  م�شاعدة  اإىل  الن�شاط  هذا  يهدف  الهدف: 

بالكالم

 تقول املعلمة ب�شوت عاٍل: »عندما اأكون يف حالة غ�شب، اأحاول اأن ......« وتطلب من كل 

طفل يف املجموعة تكملة اجلملة، يلي ذلك حوار حول الأجوبة.

الن�شاط 3:

الهدف:  يهدف هذا الن�شاط اإىل م�شاعدة الطفل على تعّلم اأ�شاليب خمتلفة حلل النزاع.

 ت�رشح املعلمة لالأطفال بو�شوح وبوا�شطة الأمثلة الب�شيطة، الو�شائل امل�شتخدمة لإدارة 

النزاع ، ثم تطلب منهم متثيل كل و�شيلة. اأما الو�شائل فهي:

1- الإ�شغاء: اإعطاء الوقت الالزم لال�شتماع اإىل الطرف الآخر.
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2- العتذار: العرتاف بالأخطاء والعتذار.

3- الت�شوية: تقّبل امل�شاركة.

4- التفاو�س: املناق�شة مع الطرف الآخر للو�شول اإىل حل.

5- التو�ّشط: طلب امل�شاعدة من طرف ثالث.

6- التاأجيل: تاأجيل احلل لوقت لحق كي ي�شتعيد الطرفان هدوءهما.

7- الرتفيه: ا�شتعمال و�شيلة م�شحكة يف اخلالفات ال�شغرية.

8- التوافق: يتنازل كل طرف عن بع�س الأ�شياء ويح�شل على اأخرى.

9- التجنب: يتوافق كال الطرفني على عدم التفاق. 

10- الفر�شة: يلجاأ الطرفان اإىل م�شدر خارجي حيادي )مثل رمي قطعة نقد 

معدنية( لتحديد الرابح.

الن�شاط 4:

بكل  املرتبطة  امل�شاعر  واإدراك  املختلفة  النزاعية  الظروف  اإىل  الطفل  يتعّرف  اأن  الهدف: 

ظرف

ت�رشح املعلمة لالأطفال بوا�شطة ق�ش�ش طريفة )با�شتخدام احليوانات كاأبطال( ال�شيناريوات 

اخلم�شة يف الظروف النزاعية ثم تطلب من الأطفال متثيلها. يلي ذلك حوار مع الأطفال حول 

م�شاعر اأبطال الق�ش�ش يف كل من ال�شيناريوات اخلم�شة وهي:

1- التفاو�س: حيث يربح كال الفريقني.

2- ال�شت�شالم: حيث يربح اأحد الفريقني وي�شت�شلم الآخر.

3- التحّدي: حيث يخ�رش اأحد الفريقني ويربح الآخر من خالل �شيطرته عليه.

4- الن�شحاب: حيث يخ�رش كال الفريقني )يقرران عدم املواجهة(.

5- الت�شوية: حيث تُطّبق �شيغة »ل غالب ول مغلوب« من خالل اإيجاد حل 

و�شط للنزاع.

الن�شاط 5: 

الهدف: اأن يتعلم الطفل الإ�شغاء الن�ِشط والتعاون يف اإيجاد احلل للم�شكلة

تروي املعلمة لالأطفال ق�شة ق�شرية حول نزاع قائم يف العائلة بني �شقيقتني يت�شاعد اإىل 

اأن ي�شل اإىل اأن ت�رشب اإحدى ال�شقيقتني اأختها وت�شتمها وترف�شها.

يلي الق�شة حوار مع الأطفال حول �شلوك ال�شقيقة العدواين، وت�شاأل املعلمة عّما اذا كان 

هناك �شلوك بديل كان ميكن لل�شقيقتني اأن ت�شلكاه، وما هو هذا ال�شلوك، وما هي نتائجه 

بالن�شبة للنزاع القائم بني ال�شقيقتني.

الن�شاط 6: 

الهدف: اأن يتعلم الطفل الإ�شغاء الن�ِشط واإدراك �شعور الغ�شب واإدارته

تروي املعلمة لالأطفال ق�شة طفل ي�شمع �شديقه يقول عنه لطفل ثالث اإنه »�شخيف ول 

يجيد اللعب«، فيغ�شب و يرمي الطفلني باحلجارة.

اأمله ب�شديقه )هل  املجروحة وخيبة  الطفل  الأطفال حول م�شاعر  الق�شة حوار مع  يلي 

تاأّذى؟ هل خاف؟ هل عرّب عن م�شاعره وكيف؟( وعن �شلوكه العدواين جتاه الطفلني )هل هناك 

ت�رشّف بديل غري عدواين للتعبري عن م�شاعره؟(.
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الن�شاط 7:

الهدف: يهدف هذا الن�شاط اإىل تعليم الطفل و�شائل خمتلفة لإدارة الغ�شب

 يتدرب الأطفال على ممار�شة و�شائل التهدئة الذاتية حني يُواجهون حالة �شعبة اأو ي�شعرون 

بالتوتر والغ�شب، مثل: �رشف النظر عن الطرف الذي يثري الغ�شب، اأو ت�شّور م�شهد مهّدئ بعيد 

عن م�شدر التوتر، اأو العد حتى الع�رشة، اأو اعتماد النكتة لإنهاء النزاع، اأو العد العك�شي...

الن�شاط 8:

الهدف: يهدف هذا الن�شاط اإىل فهم مبداأ اللتزام وحتّمل امل�شوؤوليات الأخالقية جتاه الآخر

 ت�رشح املعلمة لالأطفال كيفية اإبرام اتفاق مكتوب )يُ�شمى العقد( بني فريقني متنازعني، مع 

حتديد الت�رشفات التي يتّعني على كل فريق اللتزام بها، ف�شالً عن ذكر نوع التعزيز الإيجابي 

املقرتنة  )العقاب(  ال�شلبية  النتيجة  ونوع  العقد،  املدرجة يف  بالت�رشفات  املقرتن  )املكافاأة( 

بعدم اأدائها.

من خالل العقود ال�شلوكية، يتعلم التلميذ كيفية تطوير خطة للو�شول اإىل هدف معني، 

التي جتعل الطفل على وعي  الذاتية  املراقبة  اإنه نوع من  الذاتية.  وتقّبل وحتمل املحا�شبة 

ب�شلوكياته وتدفعه اإىل تركيز انتباهه على جوانب معينة من ال�شلوك التي يجب اأن يتفادها 

وجوانب اأخرى يجب اأن يعززها.

مالحظة: اإن تقنية التعاقد ال�شلوكي تُطبق مع الأطفال بعد عمر ال�شبع �شنوات وي�شتحيل 

تطبيقها مع الأطفال الأ�شغر �شناً لأنها تتطلب ا�شتخدام قدرات فكرية غري مكت�شبة بعد 

عند الطفل ال�شغري )مثل ر�شم الأهداف ال�شلوكية وو�شع خطة منهجية للو�شول اإليها(.

الن�شاط 9:

الهدف: اأن يحدد الطفل امل�شكلة وي�شفها بدّقة ويطرح احللول املنا�شبة

 تعر�ش املعلمة على الأطفال جمموعة من ال�شيناريوات التي تربز نزاعاً حاداً بني فريقني اأو 

اأكرث، وعند انتهاء كل ق�شة تطرح الأ�شئلة الآتية:

 اأين امل�شكلة؟ ) ت�شاعد املعلمة الأطفال على و�شف امل�شكلة بدّقة وو�شوح(.

 كيف ن�شتطيع حلها؟ )ت�رشح املعلمة لالأطفال مفهوم التفاو�س وامل�شاومة 

بلغة �شهلة وت�شتعني باأمثلة ب�شيطة م�شتوحاة من حياتهم اليومية(.

اأمثلة عن ال�شيناريوات:

 فوؤاد ي�شخر با�شتمرار من �شامي باإطالق اأ�شماء حيوانات عليه، فيك�رش �شامي 

اأقالم فوؤاد وميزق دفرته.

 هناك خم�شة اأولد واأربع ع�رشة قطعة ب�شكويت، ويجب اأن تُوزّع قطع 

الب�شكويت بطريقة عادلة.

 اأنت حتلم باقتناء دراجة وراأيت يف املحل دراجة م�شتعملة ثمنها خم�شون األف 

لرية، ولكنك ل ت�شتطيع اأن تدفع هذا املبلغ.

 يقرر مدير املدر�شة اإلغاء املراجيح يف امللعب لبناء غرفة للمطالعة مكانها، 

واأنت ورفاقك حتّبون اللعب على املراجيح.
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الن�شاط 10:

الهدف: يهدف هذا الن�شاط اإىل تدريب الطفل على التفكري باحللول ال�ِشلمية حلل النزاع 

اأن تفكر ببطل فائق من  اإىل جمموعات وتطلب من كل جمموعة   توزّع املعلمة الأطفال 

الأبطال الذين يحلون امل�شاكل اأو النزاعات من دون اللجوء اإىل العنف، ثم تر�شم كل جمموعة 

بطلها وتل�شق ال�شورة على ورق العر�ش مع كتابة الآتي:

 ا�شم البطل الفائق.

 القوة التي يتمّيز بها. 

 كيف يحل امل�شاكل اأو النزاعات.

) مع الأطفال الأ�شغر: تكتفي املعلمة باملناق�شة ال�شفهية ل�شورة البطل نظراً لعدم قدرة 

الأطفال على الكتابة(.

الن�شاط 11:

الهدف: اأن يتعرف الطفل اإىل العواقب ال�شلبية لل�شلوك العدواين 

 تتبع املعلمة الأ�شلوب نف�شه الذي ا�شتخدمته يف التمرين 10 ولكن ت�شتبدل �شور الأبطال 

الفائقني ب�شورة »لالأ�رشار الفائقني« مع طرح اأ�شئلة عن نوع ال�شلوك الذي ي�شتخدمونه مع 

الآخرين وعواقب هذا ال�شلوك وتاأثريه على حياة الآخرين وما العمل اذا قابلت ال�رشير الفائق؟

الن�شاط 12:

الهدف:  يتعرف الطفل اإىل معنى ال�شالم واأهمية تطبيقه يف العامل

 تعر�ش املعلمة على الأطفال �شوراً لأعالم دول خمتلفة و�شورة لعلم الأمم املتحدة وت�رشح 

اأن ي�شّمموا  التلوين وتطلب منهم  واأقالم  الأوراق  العلم، ثم توزع عليهم  لهم رمزية هذا 

علماً يرمز اإىل ال�شالم والوحدة يف العامل.

الن�شاط 13:

الهدف: يهدف هذا الن�شاط اإىل م�شاعدة الطفل على تفّهم وتقّبل م�شاعر الآخر

 تدرّب املعلمة الأطفال على اإدراك وتفّهم وجهات نظر الطرف الآخر من خالل عر�ش هذه 

امل�شائل عليهم: 

 يقرر �شادي اأنه لن يقوم باأي من الواجبات املنزلية. فكيف ميكن اأن ت�شعر 

معلمته؟

 ترى زهرة كنزة �شامية اجلديدة على اأر�س امللعب فتلقطتها لتعيدها اإليها، 

وفيما زهرة ت�شري يف الردهة قررت اأن جتّربها، فراأتها �شامية تفعل ذلك. فكيف 

ميكن اأن ت�شعر �شامية؟

 اأنهى رامي قراءة در�شه ب�رشعة كي يتمكن من اللعب ب�شيارة ال�شحن ولكن 

فوؤاد كان قد �شبقه اإليها وبداأ يلعب بها، فكيف ي�شعر رامي؟

بعد مناق�شة الأجوبة التي اأعطاها الأطفال لو�شف م�شاعر الأطراف املختلفة يف الق�ش�ش، 

تطلب املعلمة اأن يقوموا بتمثيل الأدوار بالرتكيز على الت�رشفات اخلارجية وامل�شاعر الداخلية.
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الن�شاط 14:

الهدف: يهدف هذا الن�شاط اإىل تدريب الطفل على اإدراك قيمة التعاون حلل امل�شاكل

 يتوزّع الأطفال اإىل جمموعات موؤلفة من طفلني ويجل�ش كل منهما وهو يدير ظهره اإىل 

وهما يف هذا  الوقوف  يعمال معاً حماولني  اأن  وعليهما  اأيديهما معاً،  تت�شابك  فيما  الآخر 

الو�شع.

ثانيا: توفري املعرفة عن معاين الرتبية على حل النزاعات:

من خالل »التوجيه اجلمعي«، ت�شتطيع املعلمة اأن ت�شتخدم الع�شف الذهني مع الأطفال 

لتعريفهم باملعاين املرتبطة باحللول ال�شلمية للنزاعات، مثل الت�شوية والتفاو�ش والتو�ّشط 

وتقبل اآراء الغري والت�شامح...الخ. )الزين 2006(.

لهم  تبنّي  واأن  واحلروب  بالنزاعات  املرتبطة  ال�شلبية  املعاين  لهم  ت�رشح  اأن  اأي�شاً  املهم  من 

بطريقة وا�شحة ومنطقية كيف اأن عدم تقّبل اآراء الآخرين قد يولّد النزاع واحلروب واملاآ�شي، 

وبا�شتطاعتها ا�شتخدام النمط التف�شريي التايل لتب�شيط ال�رشح، مع تزويد كل فقرة من هذا 

النمط بالأمثلة الب�شيطة املتعلقة باأمور حياتية يعي�شها الأطفال ويختربونها ب�شكل يومي:

احلرب.  الختالف  عدم التفاق  امل�شكلة اخلالف  النزاع  العنف 

الآخر  وتقبل  والتعاون  التوا�شل  يف  النق�ش  اأهمية  على  هذا  �رشحها  يف  املعلمة  ت�شّدد 

كم�شّبب رئي�شي للنزاعات بني الأفراد واملجموعات وال�شعوب.

»ال�شف امل�شامل«

ت�شتطيع املعلمة تر�شيخ مفهوم امل�شاركة والتعاون يف اأذهان الأطفال با�شتخدام ال�شكل 

الآتي ل�رشح املفاهيم )حبي�ش 2006(:
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لكي ت�شتطيع املعلمة تطبيق مكّونات هذا ال�شكل، يجب عليها اأولً اأن تتاأكد من اأن �شفها 

يتالءم مع مقايي�ش »ال�شف امل�شامل« وهي:

 اأن يتعّلم الأطفال كيف يعملون معاً، وكيف يثق بع�شهم يف بع�س، وكيف 

يت�شاعدون ويت�شاركون الأن�شطة والأ�شياء.

 اأن ي�شعر الأطفال بالنتماء اإىل »جمتمع ال�شف« من خالل التوا�شل ال�شليم 

املبني على الإ�شغاء اإىل الآخر.

 اأن يتعلم الأطفال اأن يحرتموا ويقّدروا الختالف بني النا�س.

 اأن يتعلم الأطفال التعبري عن انفعالتهم ال�شلبية مثل الغ�شب اأو الإحباط 

بطرق غري عدوانية، اإ�شافة اإىل �شبط النف�س.

 اأن يتعّلم الأطفال مهارات اإيجابية م�شاملة حلل النزاعات يف جو من الت�شاند 

واملحّبة.

يف املقابل، نرى اأنه من املهم ذكر خ�شائ�ش ال�شف غري امل�شامل حيث ي�شاهم املعّلم/ة يف 

خلق وتعزيز النزاعات من خالل:

 فر�س توّقعات عالية وغري واقعية من اإجنازات الأطفال.

 فر�س قواعد جامدة، غري مرنة و�شارمة يف اإدارة ال�شف.

 اللجوء با�شتمرار اإىل ا�شتعمال قوة ال�شلطة من خالل اإعطاء الأوامر اجلافة 

وعدم اإف�شاح املجال اأمام الأطفال للتعبري عن رغباتهم

 اعتماد اإدارة �شلوكية مبنية على العقاب بدلً من املكافاأة. 

اإن اإدارة ال�شف بهذا ال�شكل تخلق جواً من اخلوف وانعدام الثقة لدى الأطفال ول ت�شتطيع 

لأن  النزاعات  حل  على  الرتبية  نهج  تطبيق  يف  تبا�رش  اأن  الأ�شلوب  هذا  متار�ش  معلمة  اأي 

�شلوكها يتناق�ش كّلياً مع مكّونات هذا النهج.

ثالثا: تر�شيخ قيم حقوق الإن�شان:

ال�شالم  على  الرتبية  برنامج  يف  الرئي�شية  املكّونات  من  هو  الإن�شان  حقوق  مفهوم  اإن    

اإدراك  وتعليمه لالأطفال ال�شغار هو من اأ�شعب املهام لأنه ي�شعى مل�شاعدة الطفل على 

حقوقه امل�رشوعة فيما هو يعي�ش يف ظروف جت�ّشد اأفظع النتهاكات لهذه احلقوق البديهية! 

ومبا اأن هوؤلء الأطفال واأ�رشهم يقبعون حتت وطاأة ال�شغوطات املنهكة التي تنتجها احلروب 

والنزاعات امل�شّلحة والظروف ال�شعبة امل�شتمّرة، يبدو من الطبيعي جداً األ يفّكروا حّتى باأن 

هناك �شيئاً يُ�شّمى »حقوق الإن�شان« نظراً ل�شّدة انهماكهم اليومي بالأمور احلياتية املادية 

حيث  التفكري  من  مرحلة  اإىل  ي�شلون   وقد  احلياة...  قيد  على  بقاءهم  ت�شمن جمّرد  التي 

ي�شّكون حتى يف »حقهم باحلياة«!

اإىل  اأي خطة تهدف  الأطفال عليه �شمن  تدريب  الذي يجب  الأول  احلق  اأن  لنا  يبدو  لذلك 

الرتبية حلّل النزاعات هو »احلق يف معرفة حقوقهم«. وحدها هذه املعرفة متّكن الإن�شان من اأن 

ي�شبح مواطناً �شاحلاً م�شوؤولً يف جمتمع منفتح وحر من �شنعه هو.

 
ّ
  على الرغم من ال�شعوبات املقرتنة بالعي�ش يف ظل املوت والدمار والعنف والبوؤ�ش، يجب األأ

نفقد الأمل اأو نياأ�ش من مهمتنا. يجب التاأكيد با�شتمرار على اأن الأطفال، كل الأطفال على 



118

دعم الأطفال يف ظروف النزاعات والطوارىء

وجه الأر�ش، هم بحاجة اإىل التعلم، وهذا حق من حقوقهم اجلوهرية، والتعلم هو الو�شيلة 

الأمثل لن�رش التوعية حول مفهوم حقوق الإن�شان وتعزيزها يف اأذهانهم و�شلوكياتهم اليومية 

من خالل ارتيادهم املدر�شة.

  التعّلم هو الو�شيلة، ولكن هو اأي�شاً الغاية: فمن خالله، يتعلم النا�ش امل�شاركة الفّعالة 

يف املجتمع وتتعّزز ال�شفات مثل التفّهم والت�شامح وتقّبل الغري واملحّبة بني ال�شعوب والدول 

.)2005 ،UNESCO-INEE( و�شولً اإىل تر�شيخ ثقافة ال�شالم يف العامل

كيف يجري التدريب على حقوق الإن�شان مع الأطفال؟ 

لتعليم الأطفال القيم املرتبطة بحقوق الإن�شان، ين�شح املهنيون باتّباع �شيغة تربوية غري 

تقليدية حتتوي على ن�شاطات ممنهجة ترّكز على القيم الآتية:

 احرتام كرامة الإن�شان.

 احرتام القوانني.

 احرتام العدالة.

 مكافحة العن�رشية.

اأّما التقنيات امل�شتخدمة يف هذا النوع من التعليم فهي تقنيات غري تقليدية مثل:

 الع�شف الذهني.

 احلوار واملناق�شة املفتوحة.

 متثيل الأدوار.

 درا�شة احلالت اخلا�شة

 ت�شكيل »دائرة احلوار«: تُرتَّب مقاعد الأطفال على �شكل دائرة كبرية لإف�شاح 

املجال اأمام كل طفل للتعبري عن راأيه

 »احلوار الثنائي« )buzz groups( حيث يلتفت كل طفل اإىل الطفل اجلال�س 

اإىل ميينه اأو ي�شاره وجتري مناق�شة ق�شرية بينهما.

من املهم جداً ا�شتخدام تقنيات �شهلة التكرار لف�شح املجال اأمام اإعادة هذه التمارين مع 

جمموعات خمتلفة من الأطفال بهدف اإي�شال الفائدة اإىل دائرة اأو�شع من النا�ش.

اأن�شطة عن تر�شيخ قيم حقوق الإن�شان )�شعراين 2006( )حبي�س 2006(: 

الن�شاط 1:

الهدف: فهم معنى القانون

العدالة بني  ولتاأمني  الأذى  النا�ش من  وُ�ِشَعت حلماية  القوانني  اأن  املعلمة لالأطفال   ت�رشح 

النا�ش، وتعطي مثالً عن القوانني التي تو�َشع يف الألعاب والتي حتمي الطفل من اأن يوؤذي 

نف�شه خالل اللعب )»ممنوع ال�شباحة يف حو�ش الكبار«( وت�شمن العدالة للجميع )تفّهم 

القوانني يف  الفوز عن جدارة(. كذلك ت�رشح املعلمة ملاذا تو�شع  وتقّبل اخل�شارة وا�شتحقاق 

البيت واملدر�شة.

الن�شاط 2:

الهدف: فهم ملاذا تو�شع القوانني
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تطلب املعلمة من الأطفال اأن يفّكروا بالقوانني املنزلية واأن يحاولوا �رشح كيف حتميهم هذه 

القوانني وما حتميهم منه.

الن�شاط 3: 

الهدف: فهم معنى التفاقية

يتعّهد به كل فرد يف املجموعة من  الذي  القانون هو كالوعد  اأن  املعلمة لالأطفال  ت�رشح 

ت�شّمى  الوعود  هذه  واأن  املتبادل،  الحرتام  واإبداء  املهّذب  والت�رشّف  باإن�شاف  الت�رشّف  اأجل 

بالتفاقيات. 

الن�شاط 4:

الهدف: اإدراك ال�شعور بامل�شوؤولية يف تنفيذ القوانني

ذ، ولكن كما اأن هناك وعوداً ل   ت�رشح املعلمة لالأطفال اأن القوانني، مثل الوعود، يجب اأن تُنَفّ

ذ، وتطلب من الأطفال اأن يعطوا اأمثلة عن بع�ش القوانني  ذ، كذلك هناك قوانني ل تُنَفّ تُنَفّ

ذ )مثل �رشب الأطفال اأو عدم القدرة على حمايتهم عموماً وخ�شو�شاً يف اأثناء  التي ل تُنَفّ

ذ  احلروب(. ثم تتناق�ش معهم يف َمن يتحّمل م�شوؤولية عدم تنفيذ هذه القوانني، وملاذا مل تُنَفّ

وكيف با�شتطاعتنا ت�شحيح هذا الأمر.

الن�شاط 5:

الهدف: فهم فوائد القوانني

 تطلب املعلمة من الأطفال اأن ي�شاركوها يف و�شع القوانني لل�شف، وعند طرح كل قانون يدور 

النقا�ش حول اأهمية هذا القانون وملاذا مت طرحه )ما هي فائدته بالن�شبة لأولد ال�شف؟( 

الن�شاط 6:

الهدف: تقييم القوانني

اإىل الأطفال وهم يطرحون القوانني )ن�شاط 5( ثم جتمعها وتطلب   ت�شغي املعلمة جيداً 

منهم الت�شويت لأف�شل ع�رش قوانني منها. 

الن�شاط 7:

الهدف: ربط مفهوم القانون بال�شالمة والأمان وال�شعادة

عليهم  واأن  العائلة  يف  جديداً  مولوداً  هناك  اأن  يتخّيلوا  اأن  الأطفال  من  املعلمة  تطلب   

اإح�شار هدية له، ولكن على هذه الهدية اأن تكون �رشورية ل�شّحته واأمانه و�شعادته، فماذا 

يختارون؟

الن�شاط 8:

الهدف: و�شع قوانني مفيدة وواقعية

 تطلب املعلمة من الأطفال اأن يعرّبوا اأمام رفاقهم عن اأمنياتهم بعامل اأف�شل يوؤّمن احلماية 

لالأطفال، وت�شغي املعلمة باهتمام اإىل هذه الأمنيات وتقّيمها مع الأطفال من حيث واقعية 

تنفيذها واإفادتها.
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الن�شاط 9:

الهدف: التعّرف اإىل �رشعة حقوق الطفل

 ت�رشح املعلمة لالأطفال، م�شتعينًة بلغة �شهلة واأمثلة عملية، بع�ش البنود من اتفاقية 

حقوق الطفل لالأمم املتحدة )1989( مثل:

 احلق يف التغذية اجليدة وامل�شكن والطبابة.

 احلق يف احلب والتفّهم واحلماية.

 احلق يف التعّليم املجاين واللعب والرتفيه.

 احلق يف اأن يكون الأطفال اأول َمن يجري اإ�شعافه اأثناء الكوارث وحالت 

الطوارئ.

 احلق يف الرتعرع يف جو مت�شامح وم�شامل كاأفراد من العائلة الكونية.

الن�شاط 10:

الهدف: �شياغة قوانني حول حقوق الطفل

 تطلب املعلمة من الأطفال اأن ي�شاركوها يف و�شع لئحة باحلقوق التي يجب اأن يتمّتع بها 

الأطفال داخل ال�شف، على مثال:

عاَمل برفق يف هذا ال�شف، اأي اأن ل ي�شحك علّي اأحد اأو 
ُ
 من حّقي اأن اأ

ي�شايقني اأو يهينني.

 من حّقي اأن اأ�شعر بالأمان يف هذا ال�شف، اأي اأن ل يهّددين اأو يدفعني اأي 

�شخ�س، اأو يخرب اأغرا�شي.

�شِمع يف هذا ال�شف واأن توؤَخذ اآرائي بالعتبار. 
ُ
 من حقي اأن اأ

 من حقي اأن اأكون حراً يف التعبري عن م�شاعري واآرائي بدون مقاطعة اأو انتقاد.

     

 

الأ�ش�ش  و�شع  يف  النزاعات  حل  على  الرتبية  باأهمية  ونذّكر  نعود  الف�شل،  هذا  نهاية  يف 

اإن  الإن�شان.  وحقوق  كرامة  باحرتام  م�شبعاً  جمتمعاً  يكون  اأن  نتمّنى  الذي  الغد  ملجتمع 

للرتبية على حل النزاعات جانباً وقائياً مهماً جداً يوّفر لالأطفال معرفة حقوقهم يف احلماية 

والرعاية والعي�ش باأمان من جهة، فيزرع يف اأذهانهم، منذ ال�شغر، الوعي والإدراك الالزمني 

لتقدير واحرتام الكرامة الإن�شانية وي�شاعدهم، مع مرور الزمن، على تخّطي اجلهل الذي يولّد 

العن�رشية والظلم والعنف، من جهة اأخرى.     
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 لالأطفال ذوي الإعاقة احتياجات الأطفال الآخرين نف�شها من احلب 

والكرامة واحلماية، لكن قّلة الهتمام بهم، كما النظرة ال�شلبية 

جتاه اإعاقتهم، كلها عوامل تُعرِّ�شهم لالإهمال والتعنيف وانتهاك 

حقوقهم الإن�شانية.

 يف الظروف الطارئة مثل احلروب والنزاعات امل�شّلحة والكوارث 

الطبيعية، ومع انهيار اآلية احلماية العائلية والثقافية واجلماعية، 

ي�شوء و�شع الأطفال املعوقني اإىل اأق�شى الدرجات.

 يف معظم الأحيان، ترّكز وكالت الإغاثة اهتماماتها على اإح�شاء 

اأعداد القتلى واملهّجرين والعاطلني من العمل، ول تكّر�س النتباه 

عيقوا جّراء احلرب. اإن 
ُ
الكايف لأعداد الأ�شخا�س املعوقني اأو الذين اأ

عيقوا ب�شبب احلروب، هم غري معنّيني 
ُ
الأطفال املعوقني اأو الذين اأ

بهذه اخلدمات والربامج.

 اإن ا�شتمرار العملية التعليمية يف الظروف الطارئة مهم جداً 

لتاأمني امل�شاندة النف�شية ـ الجتماعية لالأطفال للتعايف واملُ�شي 

ُقُدماً يف حياتهم. ل�شوء احلظ، اإن معظم الأطفال املعوقني ل تتوّفر 

لهم فر�س التعليم اأثناء احلروب.

 هناك �رشورة ُملِّحة لإدراج الربامج التعليمية الداجمة يف املناهج 

الر�شمية لتزويد اأطفال اليوم باملعرفة واملواقف واملهارات والقيم 

الالزمة لبناء جمتمع دامج واآِمن لكل اأبنائه مبن فيهم الأ�شخا�س 

ذوو الإعاقات، جمتمع مبني على العدالة وامل�شاواة يف احلقوق، 

على اأ�ش�س احرتام الراأي الآخر واختالف الآخر من اأجل الو�شول اإىل 

ال�شالم البّناء ال�شامل.
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متهيد 

الإعاقة هي مفهوم اجتماعي مبني على حواجز تفر�شها البيئة واملواقف واملوؤ�ش�شات. يف هذا 

التعريف، يتبنّي اأن املجتمع هو امل�شوؤول الرئي�شي عن اإعاقة الطفل، ولي�ش حالته اأو اإ�شابته.

العائلية  واحلياة  والكرامة  احلب  من  نف�شها  الآخرين  الأطفال  احتياجات  املعوقني  لالأطفال 

اإعاقتهم، كلها  واحلماية، لكن قّلة الهتمام بالأطفال املعوقني، كما النظرة ال�شلبية جتاه 

عوامل تُعرِّ�ش هوؤلء الأطفال لالإهمال والتعنيف وانتهاك حقوقهم الإن�شانية. ويف الظروف 

الطارئة مثل احلروب والنزاعات امل�شّلحة والكوارث الطبيعية وظروف البوؤ�ش، ومع انهيار اآلية 

الدرجات.  اأق�شى  اإىل  املعوقني  الأطفال  ي�شوء و�شع  واجلماعية،  والثقافية  العائلية  احلماية 

)2005 BvLF(

من هم الأطفال املعوقون؟

التعريف  حول  املبكر  التدّخل  الداعمة خلدمات  واجلهات  الرعاية  وكالت  بني  اختالف  هناك 

امل�شاعدات  لتقدمي  امل�شرتك  املجهود  يعيق  قد  الختالف  وهذا  الإعاقة،  لكلمة  امل�شتخدم 

ويحّد من فر�ش التمويل امل�شرتكة. لذلك من املُحبَّذ اعتماد التعريف الأكرث �شمولية ملفهوم 

الإعاقة، بحيث ي�شمل:

 الأطفال ذوو الإعاقة احلركية اأو احل�ّشية الذين يحتاجون اإىل م�شاعدة )ب�رشيّة 

اأو جتهيزية( لتنمية قدراتهم اإىل اأق�شى حد.

 الأطفال ذوو الإعاقة التعلمية اأو الفكرية الذين يحتاجون اإىل م�شاعدة 

لتنمية قدراتهم اإىل اأق�شى حد.

 الأطفال ذوو ال�شطرابات العاطفية وال�شعوبات ال�شلوكية وامل�شاكل 

النف�شية الذين يحتاجون اإىل م�شاعدة ومعاجلة لتخّطي �شعوباتهم وتنمية 

قدراتهم اإىل اأق�شى حد.

ب�شبب  نف�شية(  اأو  )حركية  باإعاقة  �شيبوا 
ُ
اأ الذين  الأطفال  اأي�شاً  ي�شمل  التعريف  هذا 

اأو  الق�شف  جّراء  )اإ�شابات  امل�شّلحة  والنزاعات  احلروب  يف  العنف  اأ�شكال  لأحد  تعّر�شهم 

الألغام اأو التعذيب والت�شويه اأو الغت�شاب( اأو للكوارث الطبيعية )اإ�شابات جّراء تدمري املنازل 

والأبنية، الفي�شانات، احلرائق(. ت�شري الإح�شاءات اإىل اأن ثلث بلدان العامل عانى احلروب الدامية 

والنزاعات امل�شّلحة العنيفة خالل العقد الأخري من القرن الع�رشين، واأن 90 % من عدد القتلى 

فيها هم من املدنيني، واأن ثلث هوؤلء هم من الأطفال. اإن عدد القتلى من بني الأطفال يُقّدر 

�شيبوا باإعاقات بالغة جّراء احلرب اإىل 6 ماليني. 
ُ
مبليوين طفل، بينما يرتفع عدد الأطفال الذين اأ

يف اإح�شاء اآخر ملنظمة ال�شّحة العاملية، يتبنّي اأن 16% من جُمَمل الإعاقات يف العامل هي 

)2006 SCS- ISCA(.اإعاقات ناجتة من احلروب واحلوادث

التفاقية الدولية حول حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة

تن�ّش التفاقية الدولية حول حقوق الأ�شخا�ش ذوي الإعاقة ) الأمم املتحدة 2006 ( على حماية 

حقوقهم وكرامتهم. وتطالب بتعزيز العرتاف القانوين وال�شيا�شي بالإعاقة �شمن مفهوم 

حقوق الإن�شان.
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اإن املادة 11 من هذه التفاقية تتناول واجب الدول يف اأخذ كل الإجراءات الالزمة لتوفري احلماية 

والأمان لالأ�شخا�ش ذوي الإعاقة يف حالت النزاعات امل�شلحة والكوارث الطبيعية.

ان املطلوب من وكالت امل�شاعدات الإن�شانية البحث النا�شط عن الأ�شخا�ش ذوي الإعاقات 

الدعم  على  يح�شلون  اأنهم  ومن  امل�شاعدة،  برامج  يف  ُمدرجة  اأ�شماءهم  اأن  من  للتاأّكد 

الالزم يف ظروف احلرب والكوارث، لأن هناك �شعوبة كبرية يف العثور عليهم وروؤيتهم ب�شبب 

�رَشهم، خ�شو�شاً يف ظروف الفقر ال�شديد.
ُ
»تخبئتهم« اأو اإخفائهم من ِقبل اأ

تتناول املادة 32 من التفاقية مو�شوع التعاون الدويل يف الربامج الإمنائية، وتوؤّكد على وجوب 

امل�شاركة  يعني  فالدمج  الإعاقات.  ذوي  لالأ�شخا�ش  ومتوافرة  داجمة  الربامج  هذه  تكون  اأن 

ال�شاملة والعالقات املت�شاوية، اأي اإ�رشاك الأ�شخا�ش ذوي الإعاقات وم�شاعدتهم يف كل نواحي 

عمليات التدّخل الإن�شاين.

اإن ذلك يتما�شى مع ال�شعار املعتمد اليوم من ِقبل كل النا�شطني يف جمال الإعاقة، وعلى 

راأ�شهم ذوو الإعاقات اأنف�شهم، وهو: »ل �شيء عّنا من دوننا«.)�شولز 2008( 

انطلق هذا ال�شعار بناًء على املالحظات الآتية:

 اإن التاأثري ال�شلبي للنزاعات امل�شلحة والكوارث هو م�شاعف بالن�شبة 

لالأ�شخا�س ذوي الإعاقات نظراً لفقدانهم العديد من التجهيزات امل�شاِعدة 

التي يعتمدون عليها عادةً، اأو فقدانهم مانحي الرعاية، اإ�شافة اإىل النق�س 

الفادح يف الأدوية والرعاية ال�شحية.

 هناك نق�س كبري يف التوعية واملعرفة عند العاملني اأو املتطّوعني يف وكالت 

الإغاثة اأثناء حالت الطوارئ حيال م�شاألة الإعاقة. وبالتايل، ل يو�شع 

الأ�شخا�س ذوو الإعاقات يف �ُشلَّم الأولويات يف م�شاريع الإغاثة واإعادة التاأهيل، 

 )2005 BvLF( .ول يتوافر لهم وجود اأو دعم مبا�رش وفّعال فيها

 هناك اإهمال غري مق�شود لدى القّيمني على م�شاريع الإغاثة يف تقييم قدرة 

الأ�شخا�س ذوي الإعاقات على امل�شاركة النا�شطة والفّعالة ويف ا�شت�شارتهم 

لو�شع خطط وبرامج امل�شاعدات الإن�شانية اأثناء حالت الطوارئ.

مع اإقرار التفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ش ذوي الإعاقة، �شار على املجتمع اأن يلتزم بتنفيذ 

املجتمع  من  الفئة  هذه  لإن�شاف  عليها،  امل�شادقة  متّت  التي  الدولية  والتفاقيات  العهود 

الإعاقة  حتويل  يف  التفاقية  جنحت  ولقد  املجتمع.  اأفراد  بباقي  �شوةً 
ُ
اأ حقوقها  واإعطائها 

تبعات  لها  واقت�شادية معّقدة  وثقافية  اجتماعية  اإىل م�شاألة  فردية  اأو  من م�شاألة طبية 

�شيا�شية، ويف تغيري النظرة املنمطة اإىل ال�شخ�ش املعّوق التي غالباً ما توؤّدي اإىل انتهاك حقه 

يف امل�شاركة الفّعالة على جميع الأ�شعدة.

تاأثري احلروب والطوارئ على الأطفال ذوي الإعاقات

اإن قدرة الأطفال على التكّيف الإيجابي لتخّطي الأزمات والنزاعات تعود اإىل تواجد مرجعية 

فهم  الإعاقات،  ذوو  الأطفال  اأما  املدر�شة.  مثل  حياتهم،  يف  منظمة  وبنية  اآمنة  عائلية 

اأو  الكفيف  الطفل  املثال:  �شبيل  على  قوية.  دفاعية  ا�شرتاتيجيات  اإىل  يفتقرون  بالأ�شا�ش 

اإ�شارات الإنذار قبل ح�شول معركة ما، والطفل املقعد ل ميلك  اإدراك  الأ�شم ل ي�شتطيع 

�شهولة احلركة للهروب من اخلطر...واإذا ما اأ�شفرت احلرب عن تهجريه، فقد يفقد الطفل املعّوق 
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�شبكة الدعم الطبيعية التي اعتمد عليها طوال �شنوات، ما يزيد من وطاأة ال�شغوطات 

وال�شعوبات عليه وعلى اأ�رشته. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن الطفل ذا الإعاقة احلركية اأو احل�شية اأو 

النف�شية ُمعّر�ش اأكرث من �شواه لل�شعور بالكتئاب والعجز وانعدام الثقة بالنف�ش، ما يوؤّدي 

يف الكثري من الأحيان اإىل قيامه ب�شلوكيات تعّر�شه للخطر والأذى الذاتي.

الأطفال اإجمالً هم اأكرث ُعر�شًة للتاأّذي والإ�شابة من الكبار اأثناء احلروب والنزاعات، وهذا يعود 

اإىل نوعية الأن�شطة التي يحّبون القيام بها مثل اللعب خارج املنزل. ونذّكر يف هذا الإطار 

بخطر الألغام الذي يهّدد حياة الأطفال يف املناطق احلربية ب�شكل يومي.

يف معظم الأحيان، ترّكز وكالت الإغاثة اهتماماتها على اإح�شاء اأعداد القتلى واملهّجرين 

والعاطلني من العمل، ول تكّر�ش النتباه الكايف لأعداد الأ�شخا�ش املعوقني اأو الذين اأ�شابتهم 

اإعاقات جّراء احلرب. كما اأن خدمات اإعادة التاأهيل التي تلي فرتة النزاعات تطال ب�شكل مرّكز 

 طبياً 
ً
�شيبوا اأثناء النزاعات، وتتخذ هذه اخلدمات منحى

ُ
الكبار، وبخا�شة اجلنود منهم الذين اأ

)2005 BvLF( .ًبحتا

غري  اأنهم  احلظ،  ول�شوء  فيبدو،  احلروب،  ب�شبب  عيقوا 
ُ
اأ الذين  اأو  الإعاقات  ذوو  الأطفال  اأما 

معنّيني بهذه اخلدمات والربامج.

احلروب  اأثناء  الإعاقات  ذوي  الأطفال  وم�شري  ظروف  اإىل  لاللتفات  ما�شة  حاجة  اإذن  هناك 

وبعدها، لأنهم ُمعّر�شون اأكرث من �شواهم لالنتهاكات والإهمال و...الن�شيان!. حتى مطلع هذا 

القرن، كان هوؤلء يبدون وكاأنهم فئة غري مرئية: ل اأحد ي�شت�شريهم عندما تُ�شّمم الربامج 

التنموية، ول مكاَن لهم يف هذه الربامج، كما يبدو مثالً يف تقرير ملنظمة »غوث الأطفال 

الرنوجية«، عام 2005، الذي قّيم و�شع الأطفال يف النزاعات امل�شلحة والكوارث الطبيعية 

)الأمم املتحدة 2006 (.

ال�شيا�شة الداجمة يف برامج الإغاثة وامل�شاندة

بناًء على املادة 29 من التفاقية الدولية حلقوق الطفل التي تن�ش على وجوب اأن حتفز الربامج 

منع  يف  امل�شاهمة  بهدف  والت�شامح  وال�شالم  املتبادل  التفاهم  على  والتعليمية  الرتبوية 

العنف والنزاعات، تربز فل�شفة الدمج وهي فل�شفة مبنية على احرتام كل حقوق الإن�شان 

لكل فرد من املجتمع، والعرتاف بالتنّوع لتاأمني امل�شاركة الفّعالة للجميع، بَِغ�ّش النظر عن 

العمر والنوع الجتماعي )اجلندر اأو اجلن�ش( واحلالة ال�شحية والأ�شل العرقي اأو اأي ميزة اأخرى 

) الأمم املتحدة 2006 (.

اليوم، تتخّطى النظرة اىل الإعاقة عملية اإزالة احلواجز اأمام الطفل املعّوق لت�شمَل عملية 

العرتاف الكامل بحقوقه كما هي احلال بالن�شبة لأي طفل اآخر.

العالجات اخلا�شة بهم  تاأمني  الإعاقات، ولي�ش  الأطفال ذوي  اأن دمج  توؤّكد  النظرة  اإن هذه 

فح�شب، هو الآلية الأ�شا�شية حلماية حقوقهم.

الدمج يف اخلطط التعليمية يف حالت الطوارئ

التعليمية يف  العملية  ا�شتمرار  اأهمية  مدى  الدليل  هذا  من  الأول  الف�شل  راأينا يف  لقد 

الظروف الطارئة يف ظل الأزمات واحلروب والكوارث، واأن املدر�شة هي الو�شيلة الأمثل لتاأمني 

واثقة  بنظرة  حياتهم  يف  ُقُدماً  واملُ�شي  للتعايف  لالأطفال  الجتماعية  النف�شية  امل�شاندة 
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واإيجابية. ل�شوء احلظ، وكما يفيد »التقرير ال�شامل حول الرتبية للجميع« )اليون�شكو 2007(، 

فاإن معظم الأطفال ذوي الإعاقات ل تتوّفر لهم فر�ش التعليم اأثناء احلروب، مع العلم باأن 

اأكرث من ثلث الأطفال الذين ل يذهبون اإىل املدار�ش هم ذوي اإعاقات، وهذا الرقم يت�شاعف يف 

 )2001 SC UK( .حالت الطوارئ والنزاعات امل�شّلحة

اإن املدر�شة الداجمة املنفتحة لتقّبل كل فئات الأطفال، والتي تعتمد منهجاً تعليمياً يكرِّ�ش 

هذا النفتاح بوا�شطة تطبيق الرتبية على ال�شالم )الت�شامح، وتقّبل الختالف ونبذ العنف 

ذوو  فيهم  مبن  الأطفال،  كل  باإ�رشاك  والرتحيب  امل�شاملة...(  بالطرق  النزاعات  وحل  والتمييز، 

جمتمع  نحو  الغد  اأجيال  لعبور  الأ�شا�شية  اخلطوة  هي  التعليمية،  العملية  يف  الإعاقات، 

منفتح، دامج وحر مبني على احرتام حقوق الإن�شان .

اإن تلبية الحتياجات املبا�رشة ل�رشيحة متنّوعة من الأطفال يف حالت الطوارئ هي مهّمة 

مليئة بالتحديات، وبخا�شة يف املرحلة الأوىل من التدّخل حني تكون مفاعيل الأزمة حمتّدة 

اإ�رشاك  املبا�رشة يف  ال�شتقرار قبل  نوع من  تاأمني  الأف�شل  اأنه من  َمن يعتقد  جداً. وهناك 

اأن يتغرّي لأنه عندما ل  التفكري يجب  النوع من  التدّخل. هذا  الفئات املهّم�شة يف عملية 

تُدَمج هذه الفئات منذ بدء العمل يف خطة تدّخل طارئة، فهناك احتمال كبري جداً باأن ل 

يتم دجمها اأبداً يف املراحل الالحقة من اخلطة )كلود 2000(.

مبادئ يف الدمج

اأي خطة تدخل داجمة يف حالت الطوارئ )INEE 2009( يجب اأن ت�شتند اإىل املبادئ الآتية:

 لكل طفل القدرة على التعّلم واحلق يف التعّلم.

باً باجلميع واأن يتكّيف مع املتعّلم )ل اأن   يجب على التعليم اأن يكون مرِحّ

يتكّيف املتعّلم مع »التعليم«(.

 اأي �شخ�س يعمل يف جمال التعليم ي�شتطيع اأن يقوم مببادرة، ولو متوا�شعة، 

جلعل التعليم اأكرث مالءمًةً للجميع.

 خطة التعليم الدامج يف حالت الطوارئ تقّدم نظرة جديدة للتعليم وقد 

ت�شّكل فر�شة قّيمة لتطوير املناهج التعليمية التقليدية يف تناولها 

موا�شيع مل تتطّرق اإليها �شابقاً.

 خطة التعليم الدامج يف حالت الطوارئ ل تتطّلب خرباء يف الدمج اأو الإعاقة.

 للتعليم الدامج يف حالت الطوارئ تاأثري اإيجابي على عملية التعليم على 

املدى البعيد، ويتخّطى حدود مفهوم التدّخل الطارئ بحد ذاته لي�شمل 

املفهوم الأو�شع للرتبية ب�شكل عام. 

موا�شفات اخلطة التعليمية الداجمة 

هذه  اأخذ  يجب   ،)2009  INEE( الطوارئ  حالت  يف  داجمة  تعليمية  خطة  ت�شميم  عند 

النقاط بالعتبار:

1. احلاجة اإىل تعديل املنهاج التعليمي التقليدي حتى يتالءم مع كل فئات 

الأطفال املتلّقني، ومن بينهم الأطفال ذوو الإعاقات.

2. اإعادة النظر يف البناء املدر�شي وال�شفي والقيام بالتعديالت الالزمة 

)خ�شو�شاً يف مرحلة الرتميم الهند�شي واإعادة بناء املدار�س التي دمرت كلياً 

اأو جزئياً جّراء احلرب اأو الكارثة(.
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3. تدريب املعلمني واملعلمات على مفاهيم الدمج املدر�شي وتزويدهم باملعرفة 

والتقنيات الالزمة لتلبية احتياجات كل الأطفال بتنّوعهم واختالفاتهم.

4. توطيد العالقة مع القطاع ال�شحي لتاأمني الك�شف الطبي والدعم 

ل اإعاقته )الب�رشية اأو  العالجي املالئم للطفل ذي الإعاقة لكي ل ت�شِكّ

ال�شمعية اأو احلركية اأو الفكرية اأو النف�شية( حاجزاً يف وجه عملية اندماجه 

يف املدر�شة.

البيئة ال�شفية الداجمة يف حالت الطوارئ

اخلا�شة  الحتياجات  تلبية  على  قادرات  غري  باأنهّن  املعلمات  ت�شعر  الأحيان،  من  الكثري  يف 

لالأطفال ذوي الإعاقات، اأو اأن الدمج املدر�شي يتطّلب م�شتوى عالياً من اخلربة واأدوات وجتهيزات 

تعليمية معّقدة وباهظة الثمن.

بالتعليم يف  الدليل اخلا�ش  العملية وهي م�شتوحاة من  الإر�شادات  ياأتي بع�ش  نورد يف ما 

حالت الطوارئ ل�شبكة )INEE 2009( لإن�شاء بيئة داجمة �شديقة للمتعّلم :

 هناك و�شائل فّعالة لإدارة ال�شف الدامج اأو اإ�رشااك اجلميع يف العملية 

التعليمية، مثل تخ�شي�س املقاعد الأمامية، قرب اللوح والنوافذ امل�شيئة، 

لالأطفال ذوي الإعاقات الب�رشية، اأو قبالة املعلمة مبا�رشةً لتمكني الأطفال 

ذوي الإعاقات ال�شمعية من قراءة �شفاهها.

 تنظيم جهاز من »الرفاق« املقّربني )»buddy-system«( من بني اأطفال 

ال�شف مل�شاعدة رفاقهم ذوي الإعاقات، مثل م�شاعدة الطفل املقعد على 

التنّقل يف اأرجاء ال�شف واملدر�شة وارتياد املرحا�س، اأو �رشح الدر�س للطفل 

الذي يعاين �شعوبات تعلمية، اأو اللعب والتحّدث مع طفل يعاين ا�شطرابات 

عاطفية )اكتئاب، خوف، خجل...(.

 جعل الأطفال الأكرب �شّناً يتطّوعون مل�شاعدة الأ�شغر �شّناً، خ�شو�شاً ذوي 

الإعاقات.

 ابتكار و�شائل تعليمية متالئمة مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقات، مثل 

ن�شخ الدرو�س املكتوبة للطفل ذي الإعاقة الب�رشية باأحرف كبرية، وابتكار 

و�شائل مادية بعيدة عن املعاين املجّردة للطفل ذي الإعاقة الفكرية...( واإ�رشاك 

الأطفال يف حت�شري هذه الو�شائل.

 ا�شتخدام لغة ب�شيطة ووا�شحة مع كل الأطفال، والتحفيز على تعّلم لغة 

الإ�شارات ل�شتخدامها من وقت اإىل اآخر حني تدعو احلاجة اإىل ذلك.

 التاأّكد من اإدخال مواد تعليمية يف املنهاج ترّكز على مبادئ الدمج واإرفاقها 

باأن�شطة عملية متالئمة مع قدرات واحتياجات كل اأطفال املجموعة.

املنهج التعليمي الدامج ومراحل التطور

 تطورياً متعلقاً مبعرفة 
ً
ان املنهج التعليمي الدامج مبني على خطة منتظمة تّتبع منحى

دقيقة بالتطّور الفكري والنف�شي عند الطفل، وبالقدرات املتوفرة لديه يف كل مرحلة من 

مراحل منوه الذهني.

ب�شكل  الختالف  تقّبل  ي�شتطيع  �شنوات،  ال�شبع  دون  اأي  ال�شغري،  الطفل  اأن  مثالً  نعلم 

ال�شورة:  �شنوات، فتختلف  ال�شبع  بعد  اأما  اختالفاً!  فيه  يرى  اإنه ل  تلقائي وطبيعي حتى 

ي�شبح الطفل قادراً على ت�شنيف الأ�شياء ور�شم حدود وا�شحة بني الأ�شود والأبي�ش ويرى 
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الأ�شياء اإّما بالأ�شود اأو بالأبي�ش، ول توجد حلول و�شطى يف تفكريه )»فاإما اأنت مثلي وتنتمي 

اإىل عاملي، اأو اأنت تختلف عني وتنتمي اإىل عامل خمتلف«(. لذلك فان العمل مع الأطفال 

اأ�شهل بكثري من العمل مع  ال�شغار جداً على تر�شيخ فكرة الدمج وتقّبل الختالف يبدو 

الأطفال الأكرب �شناً.

من هنا اأهمية و�شع منهجية مت�شل�شلة تاأخذ بالعتبار منط التفكري عند الأطفال بح�شب 

اأعمارهم وخ�شائ�ش التفكري التابعة لكل مرحلة عمرية.

ففي الفرتة املمتدة بني ال�شنتني وال�شت �شنوات، يالحظ اجلميع اأن الأطفال ال�شغار ل ميّيزون 

�شد بع�شهم البع�ش، بخا�شة اأثناء اللعب )يجّرون �شديقهم املقعد على كر�شيه املتنّقل 

بكل فرح ومرح ول يت�شاءلون مَل هو يف الكر�شي، املهم اأن يلعب معهم واأن ميرح اجلميع(، 

اأقوى بكثري يف هذه املرحلة العمرية  اإن مظاهر التعاطف مع الآخر »املختلف« تكون  حتى 

من املراحل التالية، فرتاهم مي�شكون اأيدي بع�شهم البع�ش من دون ترّدد وي�شاعدون بع�شهم 

البع�ش عند احلاجة: عندما توّجه املعلمة �شوؤالً اإىل الطفل الذي ل ينطق جيداً، ترى الأطفال 

الآخرين يهّبون مل�شاعدته يف الإجابة، ول يت�شاءلون مَل ل ي�شتطيع الإجابة!

بعد ال�شبع �شنوات، تختلف الأمور وي�شبح الطفل اأكرث اإدراكاً لالختالف: وبح�شب اخلرباء، من 

امل�شتح�شن املبا�رشة يف تر�شيخ معاين الدمج خالل هذه املرحلة باتّباع املنهجية الآتية:

اأول: يجب تطوير التفكري النقدي عند الأطفال )حبي�ش 2006( من خالل: 

 تدريب الأطفال على الإ�شغاء بانتباه اإىل املعلومة من خالل تقدمي املعلومة 

ب�شكل جّذاب، بكالم يتالءم مع م�شتوى الأطفال الفكري ون�شجهم 

العاطفي والإدراكي، وت�شجيع الأطفال على طرح الأ�شئلة حول املعلومة دون 

اإحباط اأي �شوؤال، والإجابة بو�شوح عن كل الأ�شئلة املطروحة من قبل كل 

الأطفال.

 تدريب الأطفال على و�شف خ�شائ�س املعلومة مبو�شوعية بعيداً عن الأحكام 

املُ�شبقة التي توؤثّر على حتليلهم للمعلومة يف �شجّلهم الفكري )مثالً: 

من اخلطاأ العتقاد اأن الطفل الأ�شم ل ي�شتطيع اللعب معنا لأنه ل يفهم 

ما نقوله له، فاإذا تكّلمنا بطريقة �شليمة وببطء اأمامه، ي�شتطيع »قراءة« 

ال�شفاه واللعب معنا بال�شكل ال�شحيح(.

 تدريب الأطفال على مقارنة املعلومة مبعلومات اأخرى متوّفرة لديهم، ما 

ي�شمح بالرتكيز على اأوجه الت�شابه والختالف بني املعلومات )مثالً: هذا 

الطفل املُقَعد يحب الر�شم مثلي، و�شعره اأ�شود مثلي، ويرتدي حذاءً ريا�شياً 

مثلي، لكنه ل ي�شتطيع امل�شي اأو الرك�س مثلي(.

 بعد املقارنة، يجري تدريب الأطفال على ت�شنيف املعلومة وتفّهم معنى 

الحتواء )مثالً: الورود تختلف عن بع�شها البع�س: فهناك الوردة احلمراء 

وال�شفراء والبي�شاء، لكنها كلها ورود(، وهذه املرحلة من التدريب مهّمة 

جداً لأنها ت�شتدرج الطفل اإىل تقّبل الختالف كجزء ل يتجّزاأ من الُكل )مثالً: 

هناك طفل ي�شع نّظارات وطفل اأ�شقر وطفل طويل القامة وطفل مقَعد، 

وكلهم اأطفال(.

ثانيا: بناء على مهارات التفكري النقدي الذي اكت�شبها الطفل من خالل التدريبات ال�شابقة، 

ب والتمييز  تنتقل املعلمة تدريجياً اإىل �رشح املفاهيم املُ�شاّدة للتفكري النقدي مثل التع�شّ
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والنحياز وت�رشح عواقبها الأليمة على املجتمع ) احلروب، الكراهية، البغ�ش، ال�رشاعات( من 

خالل احلوار واملناق�شة مع الأطفال والع�شف الذهني وال�شتعانة بال�شور وتالوة الق�ش�ش 

ون�شاطات الر�شم والتعبري امل�رشحي ومتثيل الأدوار ح�شب مناذج �شلوكية تطرحها. )�شعراين 

قديح 2006(.

التي  الأن�شطة  يف  فقط  لي�ش  الغري  وتقدير  احرتام  مفهوم  تُدِخل  اأن  املعّلمة  على  ثالثاً: 

تطرحها على الأطفال ولكن من خالل ت�رشّفاتها هي معهم لكي تقّدم منوذجاً حّياً لهم عن 

مبداأ احرتام الآخر. كما عليها ربط هذا املبداأ باملفاهيم التي اكت�شبها الطفل �شابقاً مثل 

ب والتمييز من جهة، وتقّبل الختالف كجزء اأ�شا�شي من الُكل من جهة اأخرى.  نبذ التع�شّ

فالأن�شطة املطروحة يف هذا الإطار تتناول: 

تعريف الأطفال اإىل احل�شارات املختلفة وحتفيزهم على تقدير التنّوع يف احل�شارات 

من خالل رواية الق�ش�ش اخلا�شة ببع�ش احل�شارات )مثل روايات »اأندر�شن« اأو حكايات »األف 

ليلة وليلة« اأو الأ�شاطري الإغريقية وال�شينية ،الخ( وتعليمهم بع�ش الرق�شات الفولكلورية 

ال�شهلة اأو م�شاهدتها على التلفزيون وتذّوق الأطعمة املختلفة لبلدان العامل والتعّرف اإىل 

الأزياء اخلا�ّشة بها…الخ.

رابعاً: التدريب على الإ�شغاء الن�شط اإىل اآراء الآخرين وذلك من خالل ال�شماح لكل الأطفال 

بالتعبري عن اآرائهم وت�شجيعهم على الإ�شغاء، اأحدهم اإىل الآخر بطرح الأ�شئلة والتعليق، 

وهذا الت�شجيع يقوم على حتفيز املعلّمة لالأطفال الذين يظهرون املهارة يف الإ�شغاء وطرح 

الأ�شئلة ومكافاأتهم كالمياً اأو بوا�شطة التحفيز املادي، ودفع الأطفال اخلجولني اأو الالمبالني 

اإىل القيام باملثل باإ�رشاكهم يف حت�شري الأ�شئلة ُم�شبَقاً حول مو�شوع النقا�ش وتوزيعها على 

بقّية الأطفال، اأو اإدارة النقا�ش، اأو التعبري عن راأيهم من خالل الر�شم.

خام�شاً: اإن منهج التعليم الدامج لن يكون كامالً من دون تعريف الأطفال على حقوقهم، 

اإىل حقيقة وواقع  وعلى املعّلمة ال�ّشعي وحتويل ن�شو�ش التفاقية الدولية حلقوق الطفل 

ملمو�شني من خالل �رشح هذه احلقوق لهم بكالم وا�شح، �شهل الفهم، م�شتعينًة باأمثلة 

واقعية م�شتوحاة من احلياة اليومية، مع فتح املجال اأمامهم للتعبري عن خرباتهم ومعاي�شتهم 

لهذه احلقوق. اإن �رشح املعلمة يجب اأن يرتافق بن�شاطات حيوية متنوعة، فردية اأو جماعية، 

يقوم بها الأطفال يف املدر�شة كما يف البيت )مثل اإح�شار َمقال من اجلريدة عن حدث يظهر 

يف  الر�شومات  وتعليق  الطفل  حقوق  عن  اأمثلة  ر�شم  اأو  الطفل،  حلقوق  فا�شحاً  انتهاكاً 

ال�شف، اأو القيام بن�شاط اأو م�شرية �شغرية يف املدر�شة اأو احلي للمطالبة بتطبيق البع�ش 

من حقوق الطفل بوا�شطة حت�شري املُل�شقات وتعليقها على اجلدران والنوافذ اأو حتى حافالت 

النقل العام، ورفع الرايات والالفتات التي تعرِبّ عن مطالبهم، اأو تاأليف ق�شة �شغرية ُم�شّورة 

مب�شاركة جميع الأطفال، اأو حت�شري م�رشحية تتمحور حول مو�شوع حقوق الطفل(.

مبداأ  على  ترّكز  اأن  املعّلمة  على  يجب  الطفل،  حقوق  مفهوم  �رشح  خالل  من  �شاد�شاً: 

امل�شاواة بني اجلميع ومفهوم العدالة وتطبيقها للو�شول اإىل جمتمع �شالح وعادل. وت�شتطيع 

تطبيق  على  الأطفال  ت�شجيع  وعليها  املجتمع  هذا  على  ال�شف كمثل  تاأخذ  اأن  املعلمة 

بع�شهم  مع  العادل  والتعامل  التالميذ  كل  بني  املُ�شاواة  على  ترتكز  التي  ال�شف  قوانني 

هان يف ال�شف من ِقبَل اأحد« و »من حّقي اأن اأح�شل على ت�شجيع 
ُ
البع�ش )»من حّقي اأن ل اأ

املعلمة مثل اأي تلميذ اآخر يف ال�شف حتى ولو كان اأدائي اأ�شواأ من اأداء الآخرين«، الخ(. اإن 

الأطفال ال�شغار ل ي�شتطيعون بلورة هذه احلقوق مبفردهم اأو و�شع القوانني املرتبطة بها، 
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ه والتعبري  لذلك يجب على املعلمة اأن ت�شتدرجهم، من خالل الق�ش�ش والتمثيل واحلوار املَُوَجّ

احلر عن م�شاعرهم، اإىل »و�شع« هذه القوانني، يلي ذلك متابعة دقيقة من ِقبَلِها ل�شلوكهم 

وتر�شد  الو�شائل،  ب�شّتى  امللتزمني منهم  اأنهم يطّبقونها، فتكافئ  للتاأّكد من  ال�شف  يف 

املرتّددين بلطف وحكمة لتحفيزهم على تطبيقها.

�شابعاً: اإن منهج التعليم الدامج يرتكز ب�شكل خا�ش على مو�شوع تقّبل الختالف )الختالف 

الظاهر والختالف غري الظاهر(: فبعد اأن يكون الطفل قد ت�رشّب معاين النفتاح على الثقافات 

ب والتمييز ب�شبب عواقبهما املوجعة على الإن�شانية،  واحل�شارات املختلفة، وتعّلم رف�ش التع�شّ

ل احرتام وتقدير الآخر، مهما اختلف عّنا، وتفّهم معنى امل�شاواة بني النا�ش واحرتام اآراء  وف�شّ

اأنه  على  الختالف  تقّبل  عليه  ال�شهل  ي�شبح من  الغري،  بعدل مع  والتعامل  الآخر،  ووجود 

 وتنّوع لالإن�شان )الزين 2006( )ا�شماعيل 2006(. 
ً
م�شدر غنى

ثغرات

لتعليم هذه  كافيني  وق�شطاً  وقتاً  تكّر�ش  ل  الر�شمي  التعليم  مناهج  اأن  نالحظ  لالأ�شف، 

التوقيت  بح�شب  الأكادميية  الربامج  باإنهاء  املرتبطة  الهواج�ش  ب�شبب  والقيم  املفاهيم 

ال�شنوي املفرو�ش على املدار�ش، وبتعليم املواد املدر�شية البحتة على ح�شاب مواد اأخرى حُتاكي 

ذكاءهم »الجتماعي« اأو »العاطفي«. انه واقع ُمقلق، خ�شو�شاً عندما نرى كيف اأن اهتمام 

مع  والتوا�شل  الجتماعي  التفاعل  عن  فاأكرث  اأكرث  يبعدهم  بالتكنولوجيا  والكبار  ال�شغار 

على  وذلك  ومن خاللها،  احلا�شوب  �شا�شة  هو مع  اليوم  ل  املف�شّ توا�شلهم  اإن  اإذ  الآخرين، 

دراية من اأهاليهم ومبوافقتهم وت�شجيعهم. فال املدر�شة توؤّمن اأو حتفز مهارات النفتاح على 

الآخرين بال�شكل املطلوب والكايف، ول البيت ي�شاعد يف احلّد من انعزال الأولد وراء �شا�شات 

احلا�شوب والألعاب الإلكرتونية املتنّوعة، فالنتيجة حتماً مقلقة ومن حّقنا اأن ن�شاأل: اأين الدور 

الغري، جيل  اآراء  واٍع، م�شوؤول، منفتح على  تاأ�شي�ش جيل  املدر�شة يف  تلعبه  اأن  يجب  الذي 

ب ، جيل يدرك حقوقه وواجباته ويعرتف بحقوق الآخرين  يبغ�ش التمييز والعن�رشية والتع�شّ

ويعمل على �شيانتها؟

اليوم، وهم  اأطفال  لتزويد  الر�شمية  املناهج  الداجمة يف  التعليمية  الربامج  اإدراج  املطلوب 

اأ�شحاب امل�شتقبل، باملعرفة واملواقف واملهارات والقيم الالزمة لبناء جمتمع دامج واآمن لكل 

اأبنائه مبن فيهم ذوو الإعاقات، جمتمع مبني على اأ�ش�ش احرتام الراأي الآخر واختالف الآخر من 

اأجل الو�شول اإىل ال�شالم البّناء العادل وال�شامل.
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يف املنزل يف حالت الطوارئ
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 يف احلروب واحلالت الطارئة، ي�شعب على الأهايل توفري مناذج 

�شلوكية �شليمة لأطفالهم، ب�شبب الظروف غري العتيادية 

وال�شاغطة.

 اإن خطة التدّخل مع الأهل ت�شاعدهم على التعبري عن خماوفهم 

وهواج�شهم والتخل�س من امل�شاعر املكبوتة املوؤملة والتزّود باآمال 

جديدة للم�شتقبل. خطة التدخل مع الأهل تقّدم اآليات ل�شتعادة 

حياتهم اليومية وتقنيات لالعتناء بالذات يف الظروف ال�شعبة.

 اإن الأهل بحاجة اإىل املعلومات ال�شحيحة عن �شّحة الطفل 

و�شلوكه ليتفّهموا ردات فعل اأولدهم على الظروف ال�شادمة.

 من املهم جداً م�شاعدة الأهل على التوا�شل الإيجابي مع 

اأطفالهم اأثناء الظروف ال�شعبة وذلك للتخفيف من درجات 

التوتّر العالية التي ت�شيطر عادة على العالقات وال�شلوكيات يف 

مثل هذه الظروف ول�شمان متا�شك العائلة يف وجه ال�شغوطات.
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متهيد 

احلياة  اأ�ش�ش  كل  فيها  تتغري  هائل،  و�شغط  �شديد  ر 
ّ
توتـ فرتات  والطوارئ هي  احلرب  فرتات 

اليومية مع انهيار مقّومات العي�ش الطبيعي، ما يثري ردات فعل �شلبية عند اأهايل الأطفال 

مثل التوتر والقلق والغ�شب وقلة ال�شرب واخلوف. ومن الطبيعي جداً اأن يُظِهر الأهايل هذه 

امل�شاعر وال�شلوكيات، لكن عليهم اأي�شاً اأن يدركوا اأنهم ي�رشّبونها اإىل اأولدهم يف وقت تكون 

حاجة اأولدهم لهم، وحلّبهم وحمايتهم وتفّهمهم، كبرية جداً. الأطفال يتعلمون ال�شلوكّيات 

عن طريق تاأمل ومراقبة وتقليد الوالدين.

يف مرحلة الطفولة املبكرة، يتمحور عامل الطفل الجتماعي حول والديه، وبالأخ�ش حول الأم: 

اآمنة ينطلق  ه، ي�شعر الطفل بالأمان وال�شتقرار وي�شتخدمها قاعدةً  ِمّ
ُ
باأ من خالل تعّلقه 

منها تدريجياً يف ا�شتك�شاف املحيط. وحّتى بعد اكت�شابه مهارات ال�شتقاللية يف حياته 

ه، بالأخ�ش يف املجال العاطفي، لأنها  اليومية، ل يتوّقف الطفل ال�شغري عن العتماد على اأِمّ

املرجعية الوحيدة والأ�شا�شية التي بف�شلها يتعّلم الثقة بالآخرين واأخذ املبادرات والت�رشّف 

النمو،  من  الأوىل  ال�شنوات  يف  الجتماعي  التطور  اأ�شا�ش  هو  التعّلم  هذا  اإن  الجتماعي. 

فالطفل ال�شغري يتاأثّر بعّدة عوامل منها �شخ�شية الأم، و�شلوكها العام وردات فعلها على 

�رشة...اإلخ.
ُ
الأحداث املحيطة، واأ�شلوبها الرتبوي، واملوارد املادية املُتاحة لالأ

عندما متّر الأ�رشة بظروف �شعبة كما يف احلروب اأو احلالت الطارئة، ي�شعب كثرياً على الأهايل، 

الظروف غري العتيادية  توفري مناذج �شلوكية �شليمة لأطفالهم، ب�شبب  والأم بوجه خا�ش، 

الطوارئ،  حالت  ظل  يف  املدر�شة،  اأن  كيف  ال�شابقة  الف�شول  يف  راأينا  لقد  وال�شاغطة. 

التعليم  نوعية  النف�شي الجتماعي لالأطفال، لكن  الدعم  تاأمني  ت�شاهم ب�شكل كبري يف 

الداعم الذي يتلقاه الطفل يف املدر�شة يجب اأن يتّم بالتن�شيق مع بيئته البيتية من اأجل 

تاأمني احلد الأدنى من النجاح يف عملية التدخل.

 الرئي�شي من التدخل مع الأهل هو الطفل 
ّ
من هنا اأهمية التدخل مع الأهل، علماً باأن املعني

اأن تذّكر املدر�شة الأهايل  ـ وم�شلحته و�شحته النف�شية يف الدرجة الأوىل. من املهم جداً 

ب�رشورة العتناء باأنف�شهم اأولً لكي ي�شتطيعوا الإعتناء باأولدهم بال�شكل ال�شحيح.

خطة التدخل مع الأهل:

مبا  ال�شخ�شية  بحياتهم  تتعّلق  مهّمة  موا�شيع  خم�شة  الأهل  مع  التدّخل  تتناول خطة 

ت�شمله من قدرات نف�شية ومعرفية، وعالقتهم باأولدهم ونوعية التوا�شل بينهم، وتفاعلهم 

مع حميطهم و�شوؤون احلياة اليومية: 

املو�شوع الأول: التعبري عن املخاوف والهواج�ش 

عن  للتعبري  اأمامهم  املجال  لإف�شاح  لالأهل  والثقة  الأمان  من  جو  تاأمني  جداً  املهم  من   

م�شاعرهم الظاهرة واملكبوتة )الزين 2007( وذلك من خالل:

 الإ�شغاء الن�شط لكل ما يقولونه، من دون التحليل اأو اإبداء الراأي اأو اإ�شدار 

الأحكام امل�شبقة. 

 من املهم اأن ي�شعر الأهل اأن هناك َمن يحرتم اآراءهم ويهتم باأمرهم.

 ت�شجيع م�شاركة الأهل يف جل�شات النقا�س والع�شف الذهني التي ت�شم 
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عدداً كبرياً منهم من الذين مّروا بخربات م�شابهة. فعندما ي�شعر املرء باأنه 

لي�س وحيداً يف معاناته وهواج�شه، ي�شهل عليه التكلم عنها والتنفي�س عن 

امل�شاعر املكبوتة.

 يف مثل هذه اجلل�شات، يتبادل الأهايل الن�شائح والأفكار حول كيفية التاأقلم 

مع الأو�شاع ال�شاغطة وتخّطيها، من اأجل املحافظة على ال�شحة النف�شية 

يف الأوقات ال�شعبة. من الأفكار العديدة التي يطرحها الأهل نذكر:

 البكاء )اإجراء تنفي�شي(

 ال�شرتخاء

 ال�شالة )اإجراء روحي مينح الأمان الداخلي(

 العتناء بالذات )النوم والتغذية ال�شليمة والراحة اجل�شدية(، مع 

الإي�شاح باأن اجل�شم القوي املتعايف ي�شتطيع مقاومة ال�شغط ب�شكل 

اأف�شل

 اللجوء اإىل الأ�شدقاء للتحدث عن ال�شعوبات والهموم

 معاودة الن�شاط اليومي الإنتاجي )فامللل وقلة العمل يولدان القلق 

والتوتر(

 معاودة الن�شاط الجتماعي املحلي )الزيارات، الواجبات الجتماعية، 

ا�شتقبال ال�شيوف( 

 التطوع مل�شاعدة الآخرين.

الهدف من هذه اجلل�شات )احلاج ح�شن واإ�شماعيل 2006( هو متكني الأهل من التاأقلم مع 

جتاربهم ال�شدمية. ويبدو اأن امل�شاركة يف هذه التجارب ت�شاعدهم على:

 ا�شتعادة الإح�شا�س بالُلحمة.

 التخل�س من امل�شاعر املكبوتة املوؤملة.

 اإعادة تنظيم اأفكارهم وت�رشفاتهم )تقييم ذاتي(.

 اإعادة تقييم ما ح�شل ب�شكل واقعي.

 التفكري باآليات ل�شتعادة حياتهم اليومية.

 التزود باآمال جديدة للم�شتقبل.

ن�شبة  ويخّف�ش من  الداخلية  بالطماأنينة  �شعوراً  مينح  لأنه  ال�شرتخاء مهم جداً  مترين  اإن 

الت�شّنج، ونن�شح الأهل بالقيام به كّلما �شعروا بالغ�شب والتوتّر اأو باأنهم يفقدون ال�شيطرة 

على الأو�شاع. يف ما ياأتي منوذج عن مترين يف ال�شرتخاء )ال�شعراين قديح ومهنا 2006( :

 جنل�س يف و�شعية مريحة جداً ون�َشع القدمني على الأر�س. ن�شرتِخي.

 نغلِق العينني. نتنّف�س من الأنف ب�شكل طبيعي: ناأخذ نف�شاً عميقاً، نحب�شه 

لثواٍن، ثم نخرج الهواء من الفم بهدوء...

 نرّكز انتباهنا على الع�شالت ونتح�ّش�س كيف ت�شرتخي كلما تنّف�شنا. 

نوا�شل ملّدة دقيقة اأو اأكرث...

 نتخّيل الآن اأننا مع كل �شهيق نختزن ن�شاطاً و�شّحة، ومع كل زفري نتخّل�س 

من بع�س التوتّر والقلق. نتابع لدقيقتني اأو اأكرث.

 نتذّكر الآن مكاناً رائعاً وحمّبباً �شبق اأن زرناه. نتخّيل اأننا هناك الآن. ندع فكرنا 

يرتاح بهدوء يف ذلك املكان.

 عندما جتتاح فكرنا اأفكار اأخرى، نراقبها بب�شاطة وهي تدخل وتخرج. �شنجد 
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اأن الأفكار حت�رش وتغيب من تلقاء نف�شها. حتى الأفكار املقلقة واملزعجة 

تبتعد ما مل نتم�شك بها.

 نحن نرتاح بعمق يف هذا املكان الذي نحب. نتذّكر املوقع والروائح وامل�شاعر. 

نَدِع الأفكار الأخرى تاأتي وترحل عرب فكرنا ب�شطحية...

 يف غ�شون خم�س اإىل ع�رش دقائق، نرتك هذا املكان ونتذّكر اأننا �شنعود اإليه...

نتنّف�س بعمق وعلى مهل عّدة مّرات، ثم نفتح العينني.

املو�شوع الثاين: تزويد الأهل باملعلومات ال�شحيحة حول �شّحة الطفل و�شلوكه.

وحادة،  اأولدهم، مهما كانت غريبة  ردات فعل  الأهل  ليتفّهم  املعلومات �رشورية جداً  هذه 

فهي طبيعية بعد اختبار حالت غري اعتيادية، وهي مربّرة وقابلة للتغرّي مع الوقت اإذا تاأّمن 

لهم التفّهم والتعاطف والدعم.

�شلوكيات  عن  واقعّية  اأمثلة  اإعطاوؤهم  جداً  املفيد  من  لالأهل،  املعلومات  هذه  نقل  عند 

الأطفال الناجتة من تعرّ�شهم للتجارب ال�شدمية، و�رشحها بو�شوح وطرح احللول املنا�شبة 

)الزين 2006(.

نورد يف ما ياأتي اأهم هذه ال�شلوكيات، ونذّكر القارئ بالعودة اإىل الف�شلني الأول والثالث حيث 

ل: مت عر�شها ب�شكل مف�شّ

 اخلوف ال�شديد.

 التعلق ال�شديد بالأهل )خ�شو�شاً بالأم(.

 النزواء واخلجل ال�شديد.

 العدائية.

 الأعرا�س النتكا�شية مثل التبول الالاإرادي وم�س الأ�شبع. 

 ا�شطرابات الأكل.

 ا�شطرابات النوم.

املو�شوع الثالث: م�شاعدة الأهل على التوا�شل الإيجابي مع اأطفالهم

مع  التوا�شل  ور�شني يف  هادئ  منط  على  املحافظة  اأهمية  الأهل  يدرك  اأن  جداً  املهم  من 

اأطفالهم اأثناء الظروف ال�شعبة وذلك للتخفيف من درجة التوتّر العالية التي ت�شيطر عادة 

على العالقات وال�شلوكيات يف مثل هذه الظروف )ليبل وطوم�شون 2000(. على الأهل اأن 

اأن عليهم تقدمي مناذج �شلوكية بّناءة وفّعالة اأمام اأطفالهم تَ�شُمُن متا�شك  يتذّكروا اأي�شاً 

العائلة يف وجه ال�شغوطات الهائلة التي يتعّر�شون لها.

الأهل  بني  الإيجابي  التوا�شل  لتحفيز  العملية  الإر�شادات  ياأتي جمموعة من  ما  نطرح يف 

واأطفالهم )ال�شعراين قديح ومهنا 2006(: 

 الإ�شغاء اإىل الطفل اأكرث من التكلم.

 جتّنب النقد واجلدال واإ�شدار الأحكام املُ�شبقة حول ما يقوله لنا.

 عدم تب�شيط الأمور.

 التحدث مع الطفل عن اأ�شياء تهّمه مع الرتكيز على م�شاكله ولي�س 

م�شاكل الأهل.

 عدم مقاطعة الطفل والنتظار حتى يُنهي فكرته، وعدم اإظهار النزعاج اأو 

التململ.
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 تزويد الطفل مبعلومات موثوقة وم�شوؤولة بلغة ي�شتطيع فهمها، لأن الطفل 

يكون معّر�شاً لأفكار وكلمات ل يدرك معناها )مثل: »اأ�شلحة كيماوية 

وبيولوجية« اأو »�شواريخ« اأو »كمامات واقية«، الخ...( وتثري القلق يف ذهنه .

 الإجابة عن اأ�شئلة الطفل حتى ولو كانت �شعبة اأو مزعجة وحتا�شي التهّرب 

اأو طرح الإجابات التجنبّية مثل »ذلك غري مهم، ل تفكّر به«، اأو »دعنا ل 

نتكلم عن ذلك«.

 تكرار ال�رشح للطفل اأكرث من مّرة للتاأّكد من اأنه فهم، وعدم التذّمر اأو التاأّفف 

اإذا طرح الطفل ال�شوؤال نف�شه عّدة مّرات )ما قد يعني اأن �رشحنا مل يكن 

ُمقنِعاً(.

 عدم اخلجل من القول اإننا ل نعرف اجلواب عن �شوؤال طرحه الطفل.

 اإ�شتخدام التعابري والأ�شوات التي تعرّب عن املوافقة وتدّل على اأننا ن�شغي ملا 

يقوله الطفل باهتمام، مثل: »نعم اأ�شمعك...اأنا اأفهم جيداً ما تقوله...هذا 

فعالً جدير بالهتمام... اأخربين اأكرث... وبعد ذلك، ماذا ح�شل؟«.

 اإ�شتعمال الإجابة املفتوحة )مثل: »يبدو اأنه �شعب عليك، ...«( التي ت�شّجع 

الطفل على الكالم والتعبري، بدلً من الإجابة املغلقة )مثل: »ها اأنت تتذّمر 

من جديد!«( التي حتبطه وتغلق باب التوا�شل بينه وبينك.

 ا�شتعمال اللغة اجل�شدية للتعبري عن اهتمامنا مبا يقوله الطفل، مثل حركة 

املوافقة بالراأ�س اأو النحناء قليالً اإىل الأمام اأو النظر اإىل عيونه مبا�رشةً..

املو�شوع الرابع: و�شع خطة عملية لربجمة حياة الطفل اليومية يف ظل الظروف ال�شادمة 

وال�شاغطة

ما من �شيء يريح الطفل ومينحه �شعوراً بالطماأنينة وال�شتقرار اأكرث من وجود برنامج ثابت 

املدر�شة، ما يعّزز قدرته على  الأمر يف  البيت، كما هو  اليومية يف  ووا�شح لتنظيم حياته 

التاأقلم مع الظروف ال�شعبة وال�شتثنائية ويخّفف تاأثريها ال�شلبي على �شحته النف�شية 

والجتماعية وعلى �شلوكه )احلاج ح�شن وا�شماعيل 2006(.

  ويف ما ياأتي بع�ش الأفكار التي قد ي�شتفيد منها الأهل يف و�شع خّطتهم:

 ممار�شة متارين ال�شرتخاء مع الأطفال.

 اأداء متارين الريا�شة البدنية معهم.

 الرق�س على اأنغام مو�شيقى اإيقاعية معهم.

 قراءة الق�ش�س لهم.

 ال�شالة معهم.

 م�شاعفة التوا�شل اجل�شدي مع الأطفال مثل الحت�شان والتقبيل واملعانقة.

 متكني الأطفال من التعبري عن م�شاعرهم من خالل الر�شم الإبداعي اأو كتابة 

ق�شة اأو ر�شائل اإىل الأقارب والأ�شدقاء.

 تزويد الأطفال بالإر�شادات التي يجب الإلتزام بها اأثناء حالت الطوارئ )مثالً: 

»ما العمل عند �شماع �شفارة الإنذار؟«( وتوزيع امل�شوؤوليات عليهم، ما 

يعطيهم اإح�شا�شاً بال�شيطرة على الو�شع و�شعوراً بالأهمية )اإنهم يوؤدون 

دوراً يف العائلة(.

 اإ�شتخدام روح الدعابة )اخرتاع الق�ش�س والأغاين امل�شحكة والطرائف(، 

فالدعابة ت�شاعد على تخفيف التوتر وتقلل من جّدية وخطورة الظرف.
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 احلد من تعّر�س الأطفال لو�شائل الإعالم: فمعظم املعلومات وامل�شاهد التي 

تعر�شها الربامج الإخبارية واحلوارية والتقارير على التلفزيون ل تنا�شب 

امل�شتوى الفكري والعاطفي لالأطفال ال�شغار، وتربكهم وتبعث اخلوف 

والقلق فيهم.

 توفري بيئة اآمنة م�شتقّرة داخل البيت باملحافظة على الروتني العتيادي 

وي�شمل ذلك تقدمي وجبات غذائية منتظمة و�شحية لالأطفال، والتاأكد من 

اللتزام اليومي بالنظافة ال�شخ�شية، وتاأمني املالب�س النظيفة...اإلخ. فالعودة 

اإىل الرتابة املنتظمة )الروتني( مهمة جداً يف عملية التعايف لأنها تعزز 

الإح�شا�س بالطماأنينة وال�شالمة وال�شيطرة على الو�شع.

 دعم الأطفال للو�شول اإىل التوازن النف�شي من خالل ابتكار اأن�شطة ب�شيطة 

ومريحة معهم، كرواية الق�ش�س املحّببة خ�شو�شاً قبل النوم، و�شماع 

املو�شيقى الهادئة، واللعب بكل اأ�شكاله مع الطفل )بخا�شة اللعب 

التمثيلي حيث يُف�َشح املجال للطفل اأن يلعب دور البطل اخلارق الذي ينت�رش 

على ال�رش وينقذ الآخرين من املَِحن(. وكما ورد يف الف�شول ال�شابقة، فاإن 

اللعب مع الطفل ال�شغري يُعترب اأف�شل و�شيلة مل�شاعدته يف التعبري عن 

خماوفه وهواج�شه.

 اإظهار نظرة اإيجابية لالأمور اأمام الطفل وطماأنته باأن الأمور �شوف تعود اإىل 

طبيعتها وكل �شيء �شوف يكون على ما يرام.

 التاأكيد للطفل اأنهم )اأي الأهل( �شوف يقومون بكل ما بو�شعهم حلمايته 

من اأي اأذى.

 ت�شميم »خّطة طوارئ« للعائلة وطماأنة الطفل باأن كل �شيء »حتت 

ال�شيطرة« واإبالغه ببع�س تفا�شيلها، مثل اللجوء اإىل منزل اجلّدة )اأو 

الأ�شدقاء( الأكرث اأماناً يف حال ا�شتحال البقاء يف منزل العائلة.

 اإ�رشاك الأطفال يف و�شع »خطة طوارئ« والإ�شغاء اإىل اآرائهم واقرتاحاتهم 

وت�شجيعهم على حتّمل امل�شوؤوليات �شمن هذه اخلطة.

 تكري�س اأوقات خا�شة للتحاور مع الأطفال حول موا�شيع تثري قلقهم 

وت�شاوؤلتهم، مثل ا�شت�شهاد اأحد الأقارب اأو الوقوع يف الأ�رش اأو التعّر�س 

للتعذيب.

يف هذه اجلل�شات احلوارية، يجب على الأهل تقدمي احلقائق للطفل ب�شكل 

ي�شاعده على الفهم ال�شحيح والوا�شح ملا حدث، وت�شجيعه على اإبداء راأيه 

والتعبري عن م�شاعره، ويجب احرتام ما يقوله. من املهم الرد على كل اأ�شئلة 

الطفل وعدم تاأجيل الإجابات اأو ترك احلوار معّلقاً وُمبهماً، ما يثري املزيد من 

الرتباك والقلق عند الطفل.

  

املو�شوع اخلام�س: تدريب الأهل على الإدارة اجليدة ل�شلوك الأطفال يف البيت

الظروف  يف  ال�شلبية  اأطفالهم  ت�رشّفات  حيال  �شربهم  الأهل  يفقد  اأن  الطبيعي  من 

الالاإرادي،  والتبول  الطعام،  تناول  رف�ش  )مثل  الت�رشّفات  هذه  يتفّهمون  ل  وقد  ال�شعبة 

كلما  اأ�شغر،  الطفل  كان  كلما  باأنه  علماً  الأبوية...(  ال�شلطة  وحتّدي  والعناد،  والعدوانية، 

اإىل  التعبري بالكالم عّما يزعجه ويدفعه  احتّدت هذه ال�شلوكيات ب�شبب عدم قدرته على 

مثل هذا الت�رشّف.
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اإن ا�شتخدام الأ�شاليب احلوارية املذكورة اأعاله قد ت�شاعد الطفل، ولكن يف معظم الأحيان، 

لطفلهم  النوعي  الوقت  تكري�ش  الأهل  ي�شتطيع  ل  الطارئة،  الظروف  اأثناء  وبخا�شة 

)لال�شتماع اإليه والتحاور معه(، فال بد من اللجوء اإىل اأ�شاليب اأخرى ل�شبط هذه الت�رشّفات، 

وهي الأ�شاليب التقليدية التي ي�شتخدمها كل الأهل على وجه الأر�ش يف تاأديب اأولدهم اأي 

الأ�شاليب التي ت�شتند اإىل مبداأ الثواب والعقاب.

مقارنًة بالأ�شاليب التاأديبية التي ي�شتخدمها الأهل عموماً، فاإن تقنيات تعديل ال�شلوك يف 

الرتبية احلديثة تتناول ب�شكل مبا�رش م�شاألة احرتام حقوق الطفل من خالل نبذها ال�شديد 

ل�شتخدام العنف يف العقاب. واإذا ما عاد القارئ اإىل الف�شل ال�شابع حول الإدارة ال�شلوكية، 

الو�شائل  ف�شل كل  عند   
ّ
اإلأ العقاب  اإىل  اللجوء  يجوز  ل  اأنه  على  واإ�رشارنا  تاأكيدنا  يالحظ 

التحفيزية الأخرى، واأن تعريفنا ملعنى العقاب يختلف كلياً عن التعريف التقليدي للكلمة 

والذي يعني، ل�شوء احلظ، ا�شتخدام العنف �شد الأطفال.

لذلك يجب اأن يتناول تدريب الأهل مو�شوع العنف �شد الأطفال )العنف اجل�شدي، العنف 

املعنوي اأو اللفظي اأو النف�شي، الإهمال( وو�شف اآثاره الفادحة على �شحة الطفل اجل�شدية 

والنف�شية.

اأن  ومبا  الأذى.  اأهمها حمايتهم من  ولعل  اأطفالهم  اإىل حقوق  الأهل  يتعّرف  اأن  املهم  من 

الطفل ال�شغري ل يعي املخاطر املحيطة به ول ميلك عنا�رش ومقّومات احلماية، يتحّتم على 

ينتهكون حقوق طفلهم  اأنهم  الأهل  يدرك  الإطار،  هذا  له. يف  احلماية  هذه  تاأمني  الأهل 

عندما ميار�شون العنف اجل�شدي اأو املعنوي لتاأديبه. لذلك فمن اأهم مكونات خطة التدخل 

مع الأهل هو تثقيفهم مب�شمون اتفاقية حقوق الطفل وحّثهم على تطبيق بنودها.

     

 

اإن تعايف الأطفال ال�شغار ي�شتند ب�شكل كبري، يف الظروف املعي�شية الع�شيبة، اإىل قدرة 

اأهلهم على تزويد اأنف�شهم بالأمل وتقدير الذات اليجابي، ف�شالً عن قدرتهم على اإعادة بناء 

وتنظيم اأن�شطة احلياة اليومية الأ�شا�شية باأقرب وقت ممكن، واحل�شول على املاأكل، وامل�رشب، 

وامللب�ش، واملاأوى، والرعاية ال�شحية لتلبية حاجات العائلة الأ�شا�شية. لذلك، يحتاج الأهل اأولً 

اخلا�شة يف  ومهاراتهم  قدراتهم  لي�شتعيدوا  ال�شدمية،  جتاربهم  تخّطي  امل�شاعدة يف  اإىل 

تقدمي الرعاية وم�شاعدة اأطفالهم على التعايف.
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امللحق 1

 كتب واأدلّة عمل م�شاندة من ور�شة املوارد العربية

 ت�شاف اإىل تلك املذكورة كمراجع يف ف�شول الدليل

للح�شول على املن�شورات يرجى الت�شال بور�شة املوارد العربية اأو املوزعني. وميكن اأي�شاً تنزيل 

www.mawared.org :املن�شورات من على موقع الور�شة

 -----------------------------------------------------------------

 كتاب ال�شحة النف�شية للجميع »حيث ل يوجد طبيب نف�شي«

يهدف الكتاب اإىل تزويد العاملني ال�شحّيني والجتماعيني والأهل باملعرفة ال�رشورية للتعامل 

مع م�شائل ال�شّحة النف�شية وحتقيق ال�شحة النف�شية الإيجابية للجميع. اإنه دليل عملي 

عن الرعاية ال�شحية النف�شية، وهو موّجه اإىل العاملني ال�شحّيني يف املجتمع ويف جمالت 

اأي�شاً  الكتاب  ويتناول  النامية.  البلدان  ل�شيما يف  والطبي،  الجتماعي  والعمل  التمري�ش 

م�شاألة ال�شحة النف�شية كما تربز يف ظروف خمتلفة، كمخيمات الالجئني واملدار�ش ولدى 

مر�شى الإيدز، اإىل جانب موا�شيع العمل على تعزيز ال�شحة النف�شية اليجابية.

 تقرير ال�شحة النف�شية يف ت�شعة بلدان عربية

هي :لبنان و�شوريا وم�رش وال�شودان والعراق واليمن واملغرب وفل�شطني والأردن. يبني التقرير 

على نتائج عملية امل�شح التي ا�شتهدفت البلدان املذكورة اآنفا ويلقي ال�شوء على كافة 

جوانب الرعاية ال�شحية النف�شية يف هذه البلدان.

 دليل املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال ال�شحة النف�شية

دليل عن املوؤ�ش�شات واجلمعيات العاملة يف جمال ال�شحة النف�شية والجتماعية يف ت�شعة 

رتب  بلدان عربية ) لبنان، �شوريا، فل�شطني، الأردن، العراق، م�رش، املغرب، اليمن وال�شودان(. 

الدليل وفقاّ لت�شنيف مو�شوعي بح�شب جمال تخ�ش�ش املوؤ�ش�شة اأو امليدان التي تن�شط 

فيه.

 ال�شحة النف�شية جليل جديد يف البلدان العربية

تقرير عن ور�شة العمل الإقليمية الت�شاورية الأوىل حول ال�شحة النف�شية مع ملحق خا�ش 

ي�شم العرو�ش والوثائق ذات ال�شلة

 بريوت - لبنان 10 -8 حزيران /يونيو 2006 . اإعداد: عال عطايا ود. غ�شان عي�شى.

 الدعم النف�شي الجتماعي يف الظروف ال�شعبة

تقرير عن ور�شة العمل املحّلية الت�شاورية،  بريوت 2006– .     يوثّق التقرير وقائع ور�شة العمل 

املحلية التي جمعت  عاملني يف جمالت الدعم النف�شي الجتماعي )ومنهم املتطوعون 

الذي عملوا خالل حرب متوز/يوليو  2006(، والتي هدفت اإىل تبادل اخلربات والدرو�ش امل�شتفادة 

وامل�شتوحاة من خالل العمل امليداين. اإعداد :عال عطايا و�شارة اأبو غزال ود. غ�شان عي�شى.

 حماية الطفل يف املنظمات: دليل العمل: ال�شيا�شات والإجراءات

كيف نبني منظمة اآمنة للطفل 

اأداة ت�شاعد على بناء �شيا�شات واإجراءات داخل املنظمات حلماية الأطفال: املبادئ واجلوانب 
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الأ�شا�شية واخلطوات التطبيقية. ن�شاأ دليل الأدوات هذا ا�شتجابة للقلق املتزايد يف بلدان 

عدة حيال م�شتويات اإ�شاءة معاملة الأطفال داخل املنظمات الدولية واملحلية.  تاأليف :ايالنور 

جاك�شون وماري فرينهام

 ال�شغار يف الظروف ال�شعبة والنزاعات

ن�شو�س خمتارة لالأهل واملدار�س والعاملني يف الدعم النف�شي – الجتماعي

تزود هذه املجموعة من املقالت الأهل واملدار�ش والعاملني يف الدعم النف�شي والجتماعي 

وغريهم باملعلومات الكافية عن الأطفال يف الظروف ال�شعبة والنزاعات .تغطي املجموعة 

الأوجه املختلفة :اآثار الظروف ال�شعبة على لأطفال وردود الفعل واآليات الدعم الالزمة. اإعداد 

د .هيام لطفي الزين

 اأطفال فل�شطني والهجرة

العي�س يف ظل الهجرة الق�رشية يف ال�رشق الأو�شط

وعائالتهم  والفتية عندما يتم اقتالعهم  الدرا�شة يف ما يحدث لالأطفال   تبحث هذه 

واإجبارهم على مغادرة وطنهم .  وهي تركز على حياة الأطفال والفتية الفل�شطينيني يف 

الق�رشية  الهجرة  وقائع  توؤدي  املحلي، وت�شتك�شف كيف  �شياق اجلماعة العائلية واملجتمع 

ال�شابقة واحلالية اإىل تغيري �شخ�شية واأفكار الأطفال والفتية... والطرق التي تتاأثر بها �شعائر 

حى  النتقال من الطفولة اإىل الر�شد بالهجرة الق�رشية والإفتقار الناجم عنها. اإعداد نور ال�شّ

�شّطي وغيليان ْلواْندو هوْنت.

 التوا�شل مع الأطفال

كيف ن�شاعد الأطفال يف ظروف ال�شيق والنزاعات؟

 دليل يبحث يف امل�شكالت العملية التي تربز عند التحدث مع الطفل وحماولة اإقامة ات�شال 

ن�شعر  عندما  العمل  ما  الثقة؟  نبني  كيف  ظروف ال�شيق والنزاعات.  وتوا�شل معه يف 

با�شتياء الطفل اثناء احلديث معه؟ ...الخ. تاأليف نعومي ريت�شمان.

 م�شاعدة الأطفال يف الظروف ال�شعبة

 دليل للمعّلمني

كتاب عن اأهمية العالقة بني املعّلم والتلميذ، وعن تاأثري النزاعات والعنف والظروف ال�شعبة 

على الأطفال وعن كيفية دعم الأطفال واملراهقني. دليل للمعلمني العاملني مع الأطفال 

يف ظروف العنف والأو�شاع القا�شية. هو ي�شاعد على متييز وفهم الآثار التي ترتكها احلروب 

اإعداد :نعومي ريت�شمان  وتطورهم.  الأطفال  والنزاعات الجتماعية والعنفية على م�شاعر 

وديانا برييرا واآخرين

 ال�شحة النف�شية يف النظام القانوين اللبناين

درا�شة يف الت�رشيعات وال�شيا�شات واآثارها على الأطفال وال�شباب

املوؤثرة فيها لدى  اأو  النف�شية  اللبنانية املت�شلة بال�شحة  الت�رشيعات  الدرا�شة  تتناول هذه 

ال�شكان عموماً ولدى الأطفال وال�شباب على وجه اخل�شو�ش. حتاول الدرا�شة تقومي املنظومة 

القانونية اللبنانية موزعة على 5 اأق�شام و 23 ف�شالً يف بابني اثنني.

النف�شية، مواقف  القلق وتعزيز ال�شحة  اللبنانية ب�شاأن احلد من بواعث  الت�رشيعات  تقومي 
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الدولة ب�شاأن احلريات العامة، والت�رشيعات املت�شلة بالفئات الأ�شعف اجتماعياً، والت�رشيعات 

التنظيمية للحياة امل�شرتكة على �شوء م�شتلزمات ال�شحة النف�شية.

تقومي  الت�رشيعات اللبنانية ب�شاأن التعامل مع »ال�شطراب النف�شي«، مدى مالءمة الت�رشيعات 

املت�شلة بالتعامل مع الأ�شخا�ش امل�شابني مبر�ش عقلي اأو ا�شطراب نف�شي،ومدى مالءمة 

الآليات الت�رشيعية للتعامل مع اأ�شكال اأخرى من »ال�شطراب النف�شي«. اإعداد نزار �شاغية 

ورنا �شاغية.


