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تصعید الخالفات:
         كیف یتحّول الخالف إلى شجار؟

ِمن فضلكم تزودوا بدفتر، قلم رصاص وألوان

منظومة بّث قُطرّیة

مع المستشارة التربوّیة: جیزیل عبساوي
مرشدة في الخدمات النفسّیة االستشارّیة



لحظة، قبل أن نبدأ..

إلیكم درس المھارات الحیاتّیة عن ُبعد، ولكنكم ستشعرون من ▪
خاللھ بالقرب!

مجرى حیاة جدید- كیف تتدّبرون أموركم؟▪
نحن جمیًعا نملك مھارات حیاتّیة: إنھا القدرات والطاقات ▪

الكامنة فینا
ھّیا بنا، سننطلق اآلن!!!



ماذا سنتعلّم الیوم؟

سنشاھد سوّیا الّصورة المرفقة .•

سنالحظ كیف تتأّزم الخالفات من خالل مشاعرنا وأفكارنا، فتتحّول إلى شجار.•

سنفھم العوامل المختلفة الّتي تؤّدي إلى تصعید الخالف وتحّولھ إلى شجار، ونفھم مشاعرنا •

وأفكارنا خالل الخالف وتأثیرھا وتأثیر عوامل أخرى على تصعید الّشجار.

سنقوم بتدریب أیًضا حیث سنّتمعن ونحلّل خالًفا\شجاًرا كنتم طرفاً فیھ.•



ماذا نحتاج للّدرس؟





نفّكر للحظة.....

نرى في الّصورة ِشجاراً 
 

اكتبوا في دفاتركم:
كیف بدأ الخالُف بین الحیوانات؟ 1.
من الّذي بدأ بالخالِف حسب رأیكم؟ كیف؟2.



ُنعرِّف المصطلحات

ما ھو الخالف؟
ما ھو الّشجار؟

ما الفرق بینھما؟
الخالف ھوعدم موافقة أولّیة. اّما الّشجار فھو وْضٌع یكون فیھ منافسة، معارضة أو عدم تالؤم 

بین طرفین أو أكثر.
یبدأ الخالف عندما یقوم أحدھم بقوِل\عمِل أْمٍر ُیغِضبنا. قد نجیبھ بغضب، عندھا سیزعجھ رّد 
ِفعلنا أكثرـ مما سیجعلنا  نغضب أكثر فأكثر، وھكذا نصعُد الّسلم أكثر، عندھا تتحّول المواجھُة 

الى شجاٍر. اذا أدركنا وفھمنا العوامَل التي تؤّدي إلى تصعید الخالف
عندھا سنتمّكن من منِع أنفسنا من صعود الّسلم، أو أن نصعد بشكٍل بسیط. 

 



سنتعلّم اآلن عن سلّم الَتصعید

سلّم الّتصعید ھو أداة تساعدنا على َفْھم ما یحدث لنا ولآلخر
عند وقوع الخالف.

كیف ننتقل في الّسلم من الخالف ونصل الى الّشجار؟

في البدایة ننزعج، أو باألحرى تصّرفات اآلخِر تثیر فینا مشاعر 
وأفكار تزعجنا أكثر، ھذه المشاعر تتحّول من انزعاج إلى غضب

ردود أفعالنا ُتغضب اآلخر، وھو بدوره ُیغضبنا أیضا، 
د الخالف لیتحّول إلى شجار. یتفاقم الغضب وُنصعِّ

أنا منزعج\ة قلیال
خالف

ا أنا غاضب\ة جّدً
شجار



د الخالف؟ نتمّرن- كیف یتصعَّ

أُرسموا في الّدفتر سلّم (استعینوا بالمثال).1.

في أسفل الّسلم، في منتصفھ وفي أعاله أُرسموا فّقاعة تفكیر.2.

تذّكروا خالفاً\شجاراً كنتم طرفاً فیھ؟3.

أُكتبوا األفكار التي راودتكم في بدایة الخالف، خاللھ وفي ذروتھ.4.

أُرسموا بجانب كّل فكرة، "إیموجي" یعّبر عن الّشعور الّذي راودكم في5.

         تلك المرحلة، أرسلوا الِنتاج إلى المربّیة بواسطة تصویره بالواتس آب. 



نتوّقف لنتأّمل

تأّملوا الفترة الحالّیة - أثناء تواجدكم بالبیت:
ھل تشعرون بأّنكم شركاء في خالفات؟1.
ھل یحدث ذلك أكثر أم أقّل من الُمعتاد؟ لماذا حسب رأیكم؟ 2.

اكتبوا أفكاركم في الّدفتر وأرسلوھا للمربّیة ِمن خالل الواتس أب.



كلمة قبل أن ننھي لقاءنا..

آمل أن تكونوا قد شعرتم بالقرب بالرغم من الُبعد.▪
ال نبقى وحیدین /ال تبقوا بمفردكم▪
تواصلوا مع العائلة، األصدقاء، المعلّمین.▪
ُنطلع اآلخرین على ما نختبره ِمن تجارب، ونبدي اھتمامنا باآلخرین▪

إلى اللقاء في درس المھارات الحیاتّیة القادم!
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!شكًرا لكم على مشاھدة ھذا البّث


