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 الخلفية النظرية، التطّورية والتطبيقية                            

 :للصفين الثالث والرابع

 :ياةـالح تاالـمج

في مجموعات  وأحياناً من أعمارهم، في المدرسة والدورات  في مجموعاتفي الطفولة المتوسطة، يشارك األطفال بصورة كاملة 

 .حركات شبيبة

 

 :مهام عاطفية اجتماعية

يبذل أن توقع منه أن يواظب ووي .تطوره أكثرممن المتوقع في هذه المرحلة من الطفل أن يتقدم ويكتسب قدرات تعلمية واجتماعية 

 .في المنافساتأن يصمد و جهوداً 

في  قائد، مشارك، ُمقاد، واالندماج في مجموعة زمالئه: لمختلفة، مثلالتمييز بين األدوار االجتماعية ا توقع من الطفل أيضاً يُ 

متوقع منه أن يواجه المشاعر القوية والمتناقضة  .على رأيه إذا تطلب األمر ذلك يعرف كيف يصر، ومع ذلك، عليه أن الصف

ن، وفي نفس الوقت التشدد في حكمه بالنسبة اإلذعان للقواعد والقواني( بصورة صارمة أحياناً ) يمكنهو .التي يثيرها التنافس أحياناً 

التعامل المعقول الى تلقي يؤدي مما التي يرتكبها زمالؤه، وكذلك اإلعراب عن مشاعره واحتياجاته بصورة مقبولة " للمخالفات"

 :هي الظروف البيئية التي تتيح هذه التطورات تجاه تلك المشاعر.

 

  (:والمجتمع مدرسةال العائلة،) للتعلم فرصا   توفر بيئة  .أ

 .التعلم التعاوني في مجموعات عمل ةتجرب 

 .لعبة جماعية في ساحة المدرسة ةمجال تجرب 

 .مهام جماعية في أوقات الفراغ خارج جدران المدرسة 

 

 :تكملهاالتي حصص برنامج المهارات الحياتية وإلى بادر إليها المعلمة، إضافة ت نشاطات .ب

 .ت هوايات وميول شخصية لد  األطفال والسماح بالتعبير عنها في حياة الصفهتمام في مجاالاالعن التعبير 

 .تحضير وتدريب األطفال لألدوار التي سيؤدونها في أنشطة المجموعة والصف 

 .وتشجيع التعلم المستقل. مواصلة تحديد التوقعات للتحصيل التعلمي العالي وتوفير تجارب مناسبة 

مع األطفال الذين تواجههم صعوبات في التعلم، ومساعدتهم بتشجيع يتيح المواظبة التعامل بصورة شخصية ومتالئمة  

 .وتعزيزه ، من خالل التطرق للتقدم الشخصي وتشجيعهالجهود على بذل

 .ة بين األطفال داخل المدرسة وخارجهاالئمتوجيه ودعم النشاطات االجتماعية الم 

 .واحترام الثقافات السائدة في مجتمع المدرسة تعريفهم عليهامن خالل  األهل بالقيم واألنظمة التي توجه المدرسة، إشراك 

 .ت الصفنشاطا  ثقافتهم ومعرفتهم وخبرتهم فيبتمكين األهل من المساهمة  

 



6 

 

 :والمهارات القدرات ريتطو في الصف طالب مجموعة دور .ج

 .تغذية مرتدة على سلوكه في الصف والساحة طالبلاإعطاء  

 .نته وتقليدهلمقار منحه نموذجاً  

 .وضع مرآة أمام الطفل لصفاته الشخصية التي ُيعبر عنها بسلوكه 

 .تطوير القدرة على التعبير لد  الطفل عندما يقوم بتوضيح موقفه وإقناع زمالئه 
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 برنامج النواة للصف الرابع

 

 ةـياتيـام حـمه

 في المجموعة االجتماعية للصف االندماج أوضاع حياتية مميزة للمرحلة التطورية

 الذاتية الهوية

 مشاعري، جسمي، :الذات معرفة)

 (وسلوكي أفكاري 

 سية،الجن الهوية ، دالالت وَمعان  

 ية،درالجن الهوية 

 الثقافية الهوية 

 بنون وبنات

 ة، أنماط مقولبةدريالجن

 ...أنا ولد ...أنا بنت

 ... أيًضا هكذاو ...هكذا أنا

 عالناتن اإلالعيش في عالم م

 ...هذه لم تُعد أسطورة

 

 العاطفي حكمالت

 الذاتي والتوجيه 

 مواجهة حالة الضغط

 تشخيص وتحديد مصدر الضغط

 سلّم الضغط

 لألحاسيس -نصغي إلى جسمنا 

 مشاهدة لآلخرين -أساليب مواجهة 

 حدث عابر

 

 بيشخصية  مؤهالت

 : مختلفةالدوائر الفي 

 العائلة، مجموعة األقران،  

 صداقة، الحميمية،ال

 الزوجية، الحب 

 الصف كمجموعة اجتماعية

 تطّور فكرة

صدقاء وغير األفيها )العمل الجماعي في مجموعة مختلطة 

 (صدقاءاأل

 ة لالتصاالت في المجموعةمانعأدوار 

 اتخاذ القرارات في المجموعة -توجد مشكلة في الصف 

 الرفض االجتماعي

 وعلى انفراد معاً 

 نتماء االجتماعيمجموعات االمسح 

 اإلجتماعي الرفض في حاالت الذاتإدارة 

 

 



8 

 

 ةـياتيـام حـمه

 

 ،يالتعلم األداء

  اللعب األداء في

 العملفي األداء و

 التعلم

 ل الوقتاطو طالب

 الدفع الداخلي والتعلم -لمن هذا النجاح؟ 

 ممنوع التوقف أثناء الصعود

 

 

 

 مواجهة حاالت الخطر،

 اتالضغط واألزم

 والمضايقات نةالزعر

 مواجهة المضايقات

 والمضايقات الزعرنة ...أن نكون في هذا الفيلم

 ...ضايقت، تصرفت بزعرنة مع آخر ...هافيحاالت أسأت 

 مضايقات اإلنترنت

 المحافظة على المجال الشخصي –نفحص حقوقنا وواجباتنا 

 ما هي حقوقي؟

 حقوق أم واجبات

تحت تصرفي جسمي  -" مجالنا الشخصي"نحن نتعلم عن 

 ة قد تشّكل خطراً اتفاقيةالتمرن على المواجهة في أوضاع م

  على أمننا

 حل المشاكل واتخاذ القرارات في حالة الضغط جربأنا أ

 ه في القلب؟انما هو الممنوع كتم -األسرار 
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 "لدروس مهارات حياتية اتفاقية –افتتاحية " -   1رقم لقاءال

 

على أوضاع مختلفة في  طالبخالل اللقاء يتعرف ال .ة للتعرف على برنامج المهارات الحياتيةدرس االفتتاحية هو بمثابة دعو

يمكن التحدث عن تجاربهم وخبراتهم مع أنفسهم، مع أصدقائهم، مع عائلتهم وفي المدرسة، ومعرفة ماذا يفكرون،  .حياتهم

في األوضاع المختلفة وكيف يمكن تعلم  ما هي المصاعب التي يواجهونها .يشعرون وكيف يتصرفون في هذه األوضاع

 .مواجهتها

يتيح اإلصغاء واالنفتاح والثقة واالحترام والذي الصف  داخلعلى مناخ فيها حافظ ي   إبرام اتفاقيةهدف آخر لدرس االفتتاحية هو 

 .من جانب الطالب

 .والمعلم طالببين اليتم تحديدها  قوانين وقواعد إلتفاقيةشمل ات

 

 :سير الفعالية

حداث من أليضع المعلم وسط كل مجموعة أشرطة بريستول عليها جمل الفتتاح قصص  .بمجموعات الطالبيجلس  .1

 .مجاالت حياتية مختلفة لألوالد، وأشرطة فارغة

 ...ICQاخترقوا لي  

 ...لم يدعوني إلى حفلة هبة 

 ...ال أحب الذهاب للمبيت عند صديقاتي 

 ...المني المعلم حق الكمنحرفعت اصبعي ولم ي 

 ...ةلجوان اشتروا أيضاً  ...حتى وافقت أمي على شراء حذاء لي 

 ...مبازعرض الجفي الصف األول بتم اختياري للوقوف  

 ...لم أنجح في امتحان العلوم 

 ...صديقتي تكلمت معي أثناء الدرس، والمعلم اتهمني أنا 

 ...كريم غّش في كرة القدم 

 ...أخذ عمرو قلمي وقال إنه له 

 ...لمجلس الطالب لم أُنتَخب 

 ..لم أحصل على دور في احتفال العيد 

 ...علّقوا رسمتي عند مدخل المدرسة 

 ...مثل بقية أصدقائي ...لم توافق أمي أن تشتري لي 

 ...لم يوافق أبي أن أذهب للفيلم في المجّمع التجاري 
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 ...غيريمع في االستراحة، وفي النهاية لعبت  اتفقت مع صديقتي أن نلعب معاً  

 ...ّل الصف الخامس ب ملعب كرة القدم بالرغم أن اليوم دورنا في الملعباحت 

 ...فقدتُ  

 ...بقيت في البيت وحدي 

 ...ال أدري ماذا أختار 

 ...كنت أود أن يكون لي َشعر آخر 

 ...في الصف قبواًل األكثر بنت لل كنت أود أن أكون صديقة 

 ...لم يعمل شيئاً  هطلب حمادة أن نضيف اسمه إلى بحث الديانة بالرغم من أن 

 ...وافق المعلم أن أجلس بجانب 

 .جملة واحدة تهّمه، ويكتب عنها قصة حدث قصيرة طالبيختار كل  .2

 .القصص التي كتبوها الطالببأزواج يروي  .3

 .، يعبر عن رأيه وما شابهيشجع، يساعد، يقترح حالً : إلى داخل قصة زميله ويتطّرق إليها" يقفز"كل واحد بدوره  .4

 

 :نقاش في الصف .5

 :مالحظة

 :التالية جوانبيلقي النقاش الضوء على ال

 ما هي المواضيع والتجارب التي ُتشغل أوالد الصف؟ 

 كيف يشعر القاّصون والمستمعون عند المشاركة في التجارب الشخصية؟ 

 كيف يشعر القاّص عندما يتطرق أحد إلى كالمه؟ 

 وال أوالد الصف؟ما هي طرق المواجهة التي يمكن جمعها من أق 

للتفاعل الذي  متنوعاً  صيغ السؤال بصورة واسعة ومفتوحة ليتيح تطّرقاً ) ماذا حدث بين األزواج؟: السؤال األول 

 (.حدث بين األزواج

 ما هي المشاعر واألفكار واألحاسيس التي برزت في أعقاب العمل بأزواج؟: السؤال الثاني 

أن يجيبوا عن السؤال أو  الطالبيمكن أن يطلب المعلم من  ؟تجربةه الما الذي يمكن تعلمه من هذ: سؤال تلخيصي 

 (.بالتطرق للمضامين التي برزت في األسئلة المكتوبة في اإلطار أعاله)أن يلّخصوا لهم 

في األفكار  نعن أوضاع من الحياة، يشاركو الطالبأنه في دروس مهارات حياتية يتحدث  للطالبيشرح المعلم  .6

 .حول إمكانيات متنوعة للسلوك في األوضاع الحياتية المختلفة معاً  نيتعلمووالمشاعر، و

 

 الصف في

 لنتمّكن من التحدث في الصف حول هذه المواضيع، ما هي القواعد والقوانين التي يجدر أن نضعها؟: ُيعرض السؤال .7

 .والمعلم الطالباقتراحات حول يجري نقاش قصير 
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 :ت التاليةلمرّكباإلى امن المهم التطرق 

 .مقاطعته دون لآلخر الواحد اإلصغاء 

 .أشبه وما اإلصبع رفععن طريق  الدور، حسب التكلم 

 .المشاركة نويت إذا بالجولة تشارك متى شخصي اختيار 

 .نقد أو استخفاف دون هي، كما الغير أقوال تقبُّل 

 .وطالبة طالب كل خصوصية على والمحافظة المتبادل االحترام 

 

 .والمعلم الطالببين  حددمل قواعد وقوانين تتشتتفاقية اإل

 .ها في مكان بارز في الصفنت بالنقاش في الصف، ويعلّقوحددتفاقية التي تيكتب المعلمون على بريستول قوانين اال .8

أي قوانين صعب عليهم المحافظة عليها، وكيف يمكن  -مد  نجاحهم بالمحافظة على القوانين  الطالبخالل الدروس يفحص 

 .تحسين ذلك مستقبالً 
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أو كل موضوع، تساعد على تقييم وفحص  حصةفي نهاية كل " مهارات حياتية حصةتغذية مرتدة شخصية ل -استمارة للمعلم "تعبئة 

 .وكذلك على فهم العمليات في الصف المعلمةعمل 

بتعبئة هذه االستمارة وإرفاقها كجزء من  ، في إطار لقاء إرشاد أو العمل الشخصي، يوصىالمكملةفعاليات المن أجل توجيه وبناء 

 .الشخصية المعلمةمفكرة 

 حياتيةالمهارات التغذية مرتدة لحصة 

 .مرحبا أيها المعلمة، مرفقة بهذا ورقة تغذية مرتدة يمكن بمساعدتها استخالص تعلّم من كل حصة مهارات حياتية

 _________________موضوع الحصة ورقمه 

 ______________________شريحة العمر 

 ( جداً  كبير بقدر=   5،إطالقا ال   =1)  لك المناسب المكان في بدائرةضع/ي 

 5 4 3 2 1 صفك؟ طالبل ةناسبم حصةكان موضوع ال ة درجةبأي .1

 5 4 3 2 1 ؟طالبال حصةالءمت طريقة ال درجة ةبأي .2

 جزئياً /ال/نعم (؟بمجموعات العملفي  عامة؟ بمناقشة؟ )الصف وار داخلحال تطورهل  .3

 5 4 3 2 1 اآلراء؟/ التعبير عن شتى المواقف، المشاعر حصةال إلى أي مد  أتاح برنامج .4

 ال/نعم دقيقة؟ 45لمدة  مالئماً  حصةهل كان مجر  ال .5

 جزئياً /ال/نعم ؟حصةهل تحققت أهداف ال .6

  ؟حصةال يطخطترضاك عن ي درجة ما ه .7

  ك؟طالبحسب رأيك ل حصةال تساهم درجة ةبأي .8

 .تغيير دون .نعم في المستقبل؟ حصةهل ترغب بإعادة هذا ال .9

 .*تغييرات مع .نعم

 .ال

 ال/نعم بصورة تلبي التوقعات أكثر؟ حصةهل اإلرشاد يساعدك على تمرير هذا ال .10

 5 4 3 2 1 ك؟طالبعن أحد  جديداً  شيئاً  حصةاكتشفت خالل ال درجة ةبأي .11

 5 4 3 2 1 عن الصف؟ جديداً  اكتشفت شيئاً  جةدر ةبأي .12

 5 4 3 2 1 شريحة العمر عندك؟ حصةناسب الت درجة ةبأي .13

 5 4 3 2 1 شريحة عمر غيرها؟ حصةناسب الت درجة ةبأي .14

 هي؟ ما الحصة؟ لتقديم معدات / مساعدة أدوات / أدوات / معلومات تنقصك هل .15

___________________________________________________________________ 

 الحصة؟ تخطيط في تغير أو تضيف كنت ماذا *.16

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ ....مالحظات أخرى. 17



13 

 

 مـلـالتععملية 

 ّور فكريتص

في هذه السن،  من يختبرون الطالببين  وهناك من .دراسية كثيرة الطلباتالمناهج مزيًدا من ال ةصفوف الرابعال طالبيواجه   

في أعقاب وربما ألول مرة، مواجهة المجهود المطلوب منهم لفهم ما يتعلمونه، مع المصاعب في تحّمل المهام في الصف والبيت، و

 .تجربة الفشل أحياناً  صادفونيذلك 

الدافعية الداخلية للتعلم، والمسئولية عن التعلم ونتائجه، ووضع أهداف للتغيير في المفاهيم واألفكار  مالمسة هذا الفصلنحاول في 

، (الضبط الخارجي موضعل كما ونجد هنا وهناك ترسيخاً )، حول العالقة بين البذل والنتيجة الطالبالخاطئة، والتي تغلغلت لد  

 .عن أنفسهم كمتعلمين هماستنتاجات كوكذل

 

 هدافاأل

 :الطالب

 .جميع األوقات وجميع التجاربو تمجاالال جميع أن التعلم يحدث في  رفونيع .1

 .بمسئوليتهم عن عملية تعلمهم ونتائجها نيعترفو .2

 .بين موضع ضبط داخلي وموضع ضبط خارجي، بكل ما يتعلق بالنجاح والفشل نيميزو .3

 .بأن العزم والمواظبة هما مفتاح التغيير نرفويع .4
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 "ل الوقتاطو طالب"   2لقاء رقم ال

 

 شكليوفي نفس الوقت  وثمة ما هو فريد، جديدهو وحدث نصادفه ثمة ما  تجربةفي كل و .التعلم هو عملية ترافقنا طيلة حياتنا

يحدث  – التعلم المدرسة، ولكن قسم كبير منفي طر مختلفة يحدث التعلم في أ بالطبع .عرفتنا السابقةمإلى ضاف ت  أخرى لبنة 

من القراءة، من العائلة، في البيت، في نحن نتعلم من أشياء مختلفة تحدث في الشارع،  .فرص أخرى، أكثر مصادفة خالل

من التعلم تكون علنية  وهناك أنواع .المخطط له في البرنامج كذلك نتعلم في الصف أشياء كثيرة لم تكن أبدا   .المشاهدة، وغيرها

 .وأخرى خفية

ويتم  .شخصيا   يكون التعلم دائما   .ما هو موجودإلى  ما  و، ي ضاف دما بسياق متعلقا   ال يحدث التعلم في الفراغ، وإنما يكون دائما  

 .فيما بعد خدمهايست التيوالمصطلحات التي تبناها أو طورها خالل خبرته وتجاربه،  باستخدامه عالمطريقة المتعلم حسب 

 .أشكال مختلفة من التعلم تمييزنحاول في هذا اللقاء 

 

 :سير الفعالية

، لم تحدث بالذات في الصف، أشكال من التعلم اكتسبوها مؤخرا  وا عن تحدثطلب من األوالد أن يسترجعوا ويفي دائرة، يُ . 1

جديد، الرقص، لغة أجنبية  طورجهاز متدام ، السباحة، الطباعة، استخالخيل العزف، ركوب: مثل)وأثناء الدروس الرسمية 

 ...(.ثانية

 للمعلمين،

 ...لتعلم هام بالنسبة له لم يحدث في وضعية المدرسة، وله أهمية في حياته هناك مكان للتفكير بأن يفتتح المعلم، ويعطي مثاالً 

 :بالنسبة لكل تعلم نيناقشو

 ما هي المكاسب التي يجلبها؟ دونه من هذا التعلم؟ما الذي تستفي ما هي داللة التعلم الجديد بالنسبة لهم؟ 

 المعلمون؟هم َمن  

 (.البذل المطلوب منكم) ما هي مساهمتكم كمتعلمين في نجاح التعلم الجديد؟ 

 ماذا يقولون لكم عن هذا التعلم؟ نجاحكم؟ من يهمه أيضاً  

 في هذا التعلم؟ ما الذي يعتبر في نظركم نجاحاً  

 

 .د أن يحّضروا ألنفسهم شهادة تقدير خطية حول تحصيالتهم في التعلم الذي ُذكر في النقاش السابقاآلن ُيطلب من األوال. 2

 الطالبيصمم ) ...أعاقكم، وماذا دفعكم، وماذا جهودتم تحصيله، بفضل أي ما عليكم أن تشيروا في شهادة التقدير إلى 

 ...(.بأنفسهم الشهادة

 ما هي؟ ...عن أنفسكم كمتعلمين جديدةاستنتاجات وإلى التعلم التالي تأتون مع  

 ...أو شفهياً  في جو مناسب، يمكن تعليق الشهادات، ودعوة الزمالء الذين يوجد لديهم ما يضيفونه إلى التقدير خطياً 
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 للمعلم،

 يجدر بذل الوقت والتفكير في الشهادات، في مضمونها ومظهرها، لمنح مكانة محترمة لتحصيل وبذل المجهود الكتساب شيء

 ...بالطبع، سوف يكون هناك أوالد يصعب عليهم تعبئة شهادات تقدير ألنفسهم، ساعدوهم ...ما

بعضهم )معلمين مختلفين  على يدوساعات الفراغ، و وفي جميع األوقات المنظمةفي  صلحعمليات التعلم الهامة ت: جماللإل

 (.ة هامةعلومأو م مهارة في تحكمال، مهماً  علّمونا شيئاً الذين صدقاء من األ من أفراد العائلة، وأحياناً 

 .ن مد  أهمية التعلم يتقرر بواسطة المتعلمين أنفسهمإنقاش ذلك مع األوالد،  من المهم جداً 

الشعور  يكون مجرد العالقة مع مختلف المعلمين، وأحياناً  يكون ذلك االستقالل الذي يحصل في أعقاب التعلم، وأحياناً  أحياناً 

 !!!تلك االكتشافات الجديدة عن أنفسنا كمتعلمين لتعلم، وأحياناً بالقدرة المنوطة با
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 "لمن هذا النجاح؟ " -  3لقاء رقم ال

 .ع الضبط الداخليضنتناول في هذا اللقاء مو

 .أن هناك عالقة بين أعمالهم ونتائجها ألشخاصع الضبط الداخلي هو مصطلح يتعلق باعتقاد اضمو

ظروف إلى آلخرين، أو الحظ، أو سلطة ما، إلى اأن ينسبوا فشلهم أو نجاحهم  ألشخاصالخارجي هو ميل االضبط  موضعبينما 

 ...تؤدي حتى إلى العجز تؤدي هذه الرؤية عادة إلى االمتناع عن تحمل المسئولية عن النجاح أو الفشل، وأحيانا   ...خارجية

 .ب النجاح والفشليستنق بين البنين والبنات بتوجد أدلة مثيرة حول الفرو)

 (.غير عقالني، لدى الجنسين أنتم المعلمون كونوا متيقظين إلى هذا، وادفعوا إلى تصحيحات عندما تواجهون تفكيرا  

فرصة للتغيير، وذلك ألنه يفترض وجود عالقة بين  خلقالضبط الداخلي والحاجة للتحصيل العالي ي موضعى الجميع، أن لدمتفق 

 .التعلم المجهود الشخصي ونتائج

ضبط خارجي، ونقترح على  موضعإلى نركز في هذا اللقاء فقط على تشخيص الحوار الداخلي الذي ينسب النجاح أو الفشل 

 .ضبط داخلي موضعحوار ينسب النجاح أو الفشل ألنفسهم، ويشير إلى بأن يستبدلوا هذا الحوار الداخلي  الطالب

 

 :سير الفعالية

 ضبط موضعهم نابعة عن ديل ساسيةمية، تحدث لد  من تكون االفتراضات األتعلاث عدة أحد الطالبنعرض على  .1

 .خارجي

تحمل ة للتغيير إلى دافعة للتغيير، من تجاهل المسئولية عن نتائج التعلم إلى مانعإلى تبديل قناة التفكير من  الطالبندعو  .2

 .مسئولية نتائج التعلم

 :مثل

 ...أنا أستطيع أن أعمل 

 ...ح لنفسي أنيجب أن أسم 

 ...وأدرس ...قبل االمتحان القادم، سأتقدم إلى 

 ...لذا سأضطر لمراجعة هذا مع ...يصعب علّي حل 

 ...يجب التحدث عن هذا مع ...ألنني أخشى ردود فعل أوالد الصف ...أنا ال أحياناً  

 ...كانت أمس لعبة كرة قدم حاسمة، لم أستطع التنازل عنها، ولم أستعد 

 ...غدا ...أطول لحل االمتحانات، ولكن يجب االتفاق على ذلك تحقون وقتاً يوجد أوالد يس 

 

 

 

 

مل أفكار دافعة، فيها تح

 للمسئولية

ها أفكار مانعة، ليس في

 تحمل للمسئولية
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 األفكار الدافعة ةمانعاألفكار ال  :الحدث

جمع المعلم أوراق االمتحانات قبل أن 

 تنهي دنيا كتابة األجوبة

هذا المعلم الذي ال يوافق على االنتظار 

 ...حتى أنهي

 

قتباس من في امتحان الدين ُطلب منهم اال

 الكتاب المقدس آيات مناسبة/المصحف

أصال لم يبلّغوا أنه يجب إحضار 

الكتاب المقدس لالمتحان، /المصحف

 ...وأخي أخذه

 

ا جر  نقاش في الصف لم يساهم عندم

 ...فيه سامي

نفس األوالد يشاركون، وال يمنح  دائماً 

 ...للهادئين المعلمون فرصة أيضاً 

 

 يحب المعلم الجديد أن يقدموا له أبحاثاً  ...اءالبحث الذي قدمه نال إطر

 ...قصيرة

 

ما هو قصدي، إنهم  إنهم ال يفهمون أصالً   قالوا له إنه مخطئ

 ...مثلي ال يحبون أوالداً 

 

للمرة الثانية ال تفهم سونيا حل المسائل 

في الرياضيات، والتي تتناول حساب 

 ...أسعار منتجات

عما  ئماً إنه حظي السيء، أنهم يسألون دا

 ...ال أفهمه

 

 

 إجمال

ن التجارب ل، فإابطبيعة الحو .داخلي ضبط موضع ضبط خارجي إلى موضعفي هذا اللقاء التحّول من التفكير من  اختبرنا

 .في هذا التحّول وعميقاً  إضافياً  اليومية توفر لنا تدريباً 

مد  الببرنامج لتحمل المسئولية على  اإنما يجب مصاحبته، وةالداخلي قوالاالكفي تأنه ال على  هو التأكيدمن كل ذلك واألهم 

 .طويلال
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 "ممنوع التوقف أثناء الصعود" –  4 رقم لقاءال

نتناول في هذا اللقاء  .لتحقيق تحمل المسئولية لدفع نتائج التعلم انطر  العزم والمواظبة في هذه المهمة هما شَ 

 .لتقدما من أجل ة للتنفيذقابلطويل، ووضع أهداف  أخذ نفسقدرة على مال

 

 :سير الفعالية

 .نرغب بتحسينه، للتوقف، للتقدم وما شابه ، شيئاً ما يطمح فيه كل فرد إلى إجراء تغيير نختار في هذا اللقاء مجاالً  .1

 .سين التعلممن الزمالء الذين يساعدونه على تحضير خطة التغيير، اختيار سلوك يرغب في التمرن عليه لتح عدداً  طالبيختار كل 

 :مثل

 ...(.جزئي شكلبولو ، أو في كل المواضيع حتى ...في موضوع)تحضير الدروس  

 .المعّدات الالزمة للتعلم في حقيبة إحضار 

 .تحضير الوظائف البيتية في موضوع معين 

 ...أصدقاء، يمتحن كل منهم اآلخر قبل االمتحانات/االستعداد لالمتحان مع صديق 

 ...ف، وغيرهازيادة المشاركة في الص 

 .التقليل من التأخر إلى المدرسة 

 

أو اثنين، ليساعدوهم على الصمود في الخطة  واحداً  صديقاً  نعلى عاتقهم خطة للتقدم، يختارو نالذين يأخذو طالبال .2

 ...بواسطة التشجيع، التذكير، المحادثات، التوثيق

 .لها بمواقع ضبط داخليعلى استبدا نمواقع الضبط الخارجي، ويساعدو نيشّخصو: واألهم

 :هذا اللقاءفي  للتدريبنموذج 

 (.سلوك قابل للقياس)اختيار سلوك فيه تحمل مسئولية عن التعلم  

 (.وتيرة التقدم) ؟ما الذي يعتبر نجاحاً  ؟القنطما هي نقطة اال 

 ة؟/ماذا ستكون وظيفة الصديق 

 التقدم؟عملية كيف سيتم توثيق  

 المجهود؟ب اإلستمرار ة علىما هي األقوال التي تشجع المواظب 

 

 :سلوك للتدريب

 حقيبة يوميا  المية في معّدات تعل إحضار

 :طالب 3-2من مكونة  مجموعاتب .3

 



19 

 

 

 ...أيام ...كم تتوقعون أن تكون بعد يوجد اليوم؟ كم غرضاً  عّينوا ماذا تتوقعون أن يكون في الحقيبة مقابل الوضع الحالي؟ 

 :مكن أن تكونممساهمة الصديق 

 (.بالهاتف)يل المساء ُيذّكر الصديق بأن يفحص إذا كانت المعدات المالئمة في الحقيبة قب 

 :لمتابعة المعدات في الحقيبة جدوالً  نويرسمو الطالبيخطط  

 ...".أستطيع التذكر"

 ".هاإحضارأغراض أتذكر  ...في زيادة "هنالك

 ...".مع الزمن أتذكر بنفسي بدون اتصال هاتفي من "

 ...".أن تعرف أنه يوجد في الحقيبة كل ما يطلبونه في الصف ّدئ جداً هذا أمر مه"

 ...".بالرغم أنه حصل انخفاض اليوم، ولكن بصورة عامة يوجد تقدم، وأنا أبذل جهدا في الموضوع"

 ...وهكذا

 

 .، وتعالجهطويرهآخر للت سلوكاً  مجموعاتتختار ال .4

 إجمال

ولتوضيح ذلك، اخترنا عدم االكتفاء فقط بتصور تجربة المسئولية، بل  .واظبةلنجاح منوط بمجهود ومعن اتحمل المسئولية 

العمليات الواجب عملها لدفع التغيير، وفي اختيار شريك يدربنا على تنفيذ  حديد، في تبممارسة مجال نرغب أن ُنحِدث فيه تغييراً 

 .التغيير
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 الصف كمجموعة اجتماعية

 تصّور فكري

 .أوضاع حياتية متنوعة تجربةل ساسية والوعي للتعاون الناجع في المجموعة أساساً يشّكل تطوير الح

توجد مهام  .تقاسم الناتج أو القرار بتنفيذ المهمةإلى ففي التنفيذ المشترك يستعين األفراد بعضهم ببعض، ولكن مع ذلك، يضطرون 

 .تنفيذها، ودفعها وتنجيعها على تسهيلالتعاون  يعمل قدونشاطات من المستحيل تنفيذها بدون التعاون بين عدة أشخاص، وأخر  

وبين عمل الطاقم المفروض على أعضائه، بين مهمة يجب تنفيذها بعمل جماعي  يجدر التمييز بين عمل الطاقم الذي يتم اختيارياً 

 .بشكل فرديومهمة يمكن تنفيذها 

المهم تطوير الوعي لنماذج تصرفاتنا في هذه األوضاع، والتعلم في الحياة اليومية نقوم بأعمال مع طاقم في أوضاع مختلفة، ومن 

 .كيف نحّسن عملية العمل مع طاقم

السلوك  ألنماطوعي ال: نتناول في هذا اللقاء السلوكيات والمهارات المختلفة المطلوبة للعمل مع طاقم، والصعوبات في عمل الطاقم

 .في المجموعةوحل المشاكل قرارات التعاون، اتخاذ الفي في المجموعة، الربح والخسارة 

 

 هدافاأل

 :الطالب

 .على حسنات العمل مع طاقم نيتعرفو .1

العمل بمواد مشتركة، توزيع األدوار، تخطيط سير العمل وعرض ناتج : على عمل الطاقم بجوانبه المختلفة نيتعرفو .2

 .مشترك

 .مهارات للعمل مع طاقم نيطورو .3

 .مجموعة ضمن العالقات بين الطالب في الصف مشكلة نشأت فيحل  نيتعلمو .4

 

 

 

 

 

 

من تكلم عن عمل 

 الطاقم؟
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 "تطّور فكرة" –  5 رقم لقاءال

 

مهم أن نعترف بذلك، أن العمل في مجموعة قد يثري الفكرة،  .فكرة من عندنا أمام المجموعة، وتدور الفكرة وتتغير نطرح أحيانا  

شوش مساهمة الفرد أو تختفي في العمل المشترك، وتتغير ومع ذلك، أكثر من مرة تت .وفي نهاية العملية يتحسن الناتج أيضا  

 .فكرته األصلية

 

 :سير الفعالية

 .على ورقة رسم ولون واحد نالصف في دائرة ويحصلو طالبيجلس  .1

 .مع إعطاء اإلشارة، يسلم الورقة للجالس عن يمينه .بالرسم على الورقة الفارغة الطالبيبدأ أحد 

في هذه المحادثة ما هي المشاعر التي تبرز لديهم في أعقاب  ذكرونم حول الرسم الحاصل، ويمع زمالئه الطالبيتحدث  .2

هل يرون المساهمة المميزة، هل الجزء الذي رسموه ) كيف يتصورون دورهم في العمل اإلبداعي؟ العمل المشترك؟

 (.ا شابهالجزء الذي رسموه هو جزء من عمل كامل حتى لو لم نره وم .ضاع في العمل المشترك

 .إضافية في الحياة تذّكرهم بهذه التجربة أوضاعاً  الطالبيعد 

 

 "يد هللا مع الجماعة"   .3

 

 .كمديناقشوا الجملة أعاله كعنوان لتجربة كانت ل

 العمل الجماعي؟ممارسة في أي أوضاع في الصف يمكن  .4
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 "العمل الجماعي في مجموعة مختلطة" –  6 رقم لقاءال

 (اءـدقـصاألير ـاء وغـدقـصاأليها ـف)

 للمعلم،

مجموعات مهام صغيرة توفر  .مي واالجتماعي في الصفة معروفة لألوالد من العمل التعلمجموعات صغير ضمن مهامتنفيذ مواجهة أوضاع 

 .لألوالد حراً  مواجهة مع أوضاع اجتماعية بتراكيب ال تعكس اختياراً 

تتقرر فيه األنظمة، حول توزيع األدوار في مجموعة المهام، بناء على مساهمة  تمهيدي جماعيمن المهم توعية األوالد للحاجة إلى نقاش 

وكذلك يكون التطرق لشعور االلتزام إلكمال المهمة، والعالقة  .أعضاء الطاقم لتنفيذ المهمة وليس بالذات بناء على التزام اجتماعي سابق

، والصراعات التي تبرز خالل هذا النشاط، وإمكانية اكتشاف قو ، وقدرات ومجاالت المتبادلة والتعاون الجماعي الذي يدفع بالعمل الجماعي

 .قد يصبحون أصدقاء في المستقبل هماهتمام لد  أعضاء الطاقم، غير األصدقاء في الحاضر ولكن

التي ترافقه، مع حسناته  نمارس العمل الجماعي المبرمج مع المصاعب االجتماعية .سوف نعّمق في هذا اللقاء التعارف بين طالب الصف

 .لتوسيع العالقة االجتماعية بين األوالد وفرصة واكتشاف القدرات الجديدة بين أوالد الصف، كإمكانية

 

 هدافاأل

 ةمبرمج ةجماعيل اعمأ التمرس في

 موادال

 .حجارة ليغو 

 :سير الفعالية

 .بنون وبنات، وفيها أصدقاء وغير أصدقاء يكون في كل مجموعة .يوزع األوالد إلى مجموعات مهام مختلطةالمعلم  .1

 .بناء مبنى من الليغو -المهمة 

 :في نهاية المهمة ُيطلب من أعضاء المجموعات تقديم تقرير أمام الصف .2

 كم استغرقتم من الوقت إلتمام البازل؟ للمهمة؟ انتظمتمكيف  

 كيف وزعتم العمل بينكم؟ 

 ذ المهمة؟ساعد كل أوالد المجموعة في تنفي إلى أي مد  

 عما تحدثتم بينكم في المجموعة؟ كيف كان شعوركم أثناء العمل؟ 

 ؟ماذا اكتشفتم عن أعضاء المجموعة لم تعرفوه عنهم سابقاً  

 كيف تدبرتم فيما بينكم عندما ظهرت مصاعب؟ 

عليكم االنتظام  هل كان أسهل كيف كنتم توزعون العمل فيما بينكم؟ -لو تلقيتم اآلن مهمة جديدة لتنفيذها في مجموعتكم  

 هل كنتم تستطيعون استغالل كل مهارات أعضاء المجموعة لصالح المهمة؟ للعمل؟
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 لإجما

مارسنا اليوم العمل في مجموعات لم نختر االنتماء إليها، وتعلمنا عن توزيع العمل في المجموعة، وعن القدرات 

 .ل عند ظهور صعوبات في المجموعةالمختلفة لد  أعضاء المجموعة، وعن سرعة االنتظام وطرق حل المشاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 "في المجموعة تواصلة للمانعأدوار "  7 رقم لقاءال

الدور االجتماعي يعبر عن نموذج لسلوك الفرد في  .في كل مجموعة يمكن تمييز أدوار اجتماعية مختلفة يقوم بها أعضاؤها

 .المجموعة

 .بيشخصيال صلواللفرد باألساس في مجال الت ، ويتمثل بالسلوكيات المختلفةا  يصبح هذا النموذج االجتماعي مع الزمن ثابت

القيام بالدور الذي  علىشخصية لمداومة الفرد ن األدوار المختلفة التي يقوم بها األفراد في المجموعة تثبت، وتثير توقعات بي

 .يشخصيبال تواصللل ةمانعنماذج السلوك هذه قد تكون عوامل  .أخذه على عاتقه

 

 :سير الفعالية

 .كل مجموعة تحصل على تعليمات مكتوبة للدور الذي عليها أن تعرضه أمام الصف .عمل في مجموعات .1

 

 :فيما يلي أمثلة ألدوار

 .الولد الذي يقاطع زمالءه دائماً  - "الم قاطع" 

 .هإلي لتوجهيجيب عند االولد الذي ال  - "الصامت" 

 .ه يصغي أثناء النشاط الصفّي، ولكنه في الواقع مشغول بألعابهالذي يدعي أن - "المشغول بشؤونه" 

 .ولد يتحدث على انفراد مع ولد آخر في الوقت الذي يجري فيه زمالؤه محادثة جماعية - "فرعية مجموعات نشئَمن ي" 

بِطل"   .َمن يبطل أقوال اآلخرين ويسيء إليهم - "الم 

التعرف على الدور الذي تمثله  نيحاولوهم عرضها أمام الصف، وبعد أن تقرر المجموعة طريقة عرض الشخصية، ت .2

 .الشخصية

 نشئمن يقاطع، الصامت، المشغول بشؤونه، المُ : ُتسجل على اللوح الشخصيات التي تم التعرف عليها في تمثيل األدوار .3

 .ة فرعية، المبطلمجموعات

 ."تواصلالة مانع"يتحدث األوالد عن العالقة بين الشخصيات ومصطلح  .4

 .التفكير بأنفسهم وتشخيص أوضاع سلكوا فيها مثل أحد األدوار المذكورة أعاله الطالبُيطلب من  .5

أو مثل أي شخصية أخر ، " أو المشغول بشؤونه" المقاطع"، مثل أن كل واحد منا يتصرف أحياناً إلى تجدر اإلشارة 

 .شخصيةبيال نااتصاالتا أن نعي ذلك لنتمّكن من تحسين وعلين

دوار المختلفة التي شخصية حول األ اقصصً بعضهم البعض  نصغيرة، ويشاركو مجموعاتبأزواج أو ب الطالبيعمل  .6

 .واألطر المختلفة مجموعاتال داخليقومون بها 
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 "اتخاذ القرارات في المجموعة -هنالك مشكلة في الصف " –  8 رقم لقاءال

 .جماعيا   حال   تطلبالمشكلة المعروضة هي مشكلة المجموعة، ولذا فهي ت .عةمشكلة في المجمو اللقاء محاكاة حليتناول هذا 

شخصية، يختلفة ألعضاء المجموعة، صراعات باحتياجات م: يمكن إيجاد عوامل مختلفة تؤثر على نشوء مثل هذه المشاكل

 .فجوات بين التوقعات والواقع الفعلي

 .على الجو في الصف نوعية مواجهة أو عدم مواجهة هذه المشاكل لها تأثير

  .مسئولية معالجتها نفيها، ويتحملو نمشكلة ويرّكزو ناألوالد في هذه الفعالية مشاكل في الصف، يختارو يشّخص

 

 :سير الفعالية

 .ةسيرورالمشكلة واحدة لمواجهتها بكل مراحل  نحياة الصف، ويختاروبفي المحادثة مشاكل تتعلق  الطالبيطرح  .1

 .سؤاال يتعلق بها نتعريفها ويصوغو الطالبشكلة، يحاول بعد اختيار الم .2

 نشب نزاع في الصف بين مجموعتين، كيف يمكن حل هذا النزاع؟: مثال

 .التعريف مرحلةهي هذه 

 التي تثبتها.، وكشف اإلمكانيات الكامنة فيها، وتشخيص القو  لتعريف المشكلة ووصفهامخّصصة  المرحلة األولى .3

 :لنقاط التاليةيتحدث الطالب عن ا

 بعض األفراد؟ب الصف أم متعلقة بكلهل المشكلة  

 ما الذي دفعكم الختيار هذه المشكلة؟ 

 بأي شكل تزعج الحياة االجتماعية في الصف؟ 

 ماذا نخسر إذا ُحلّت المشكلة؟ 

 ما هي المحاوالت التي تّمت لحل المشكلة حتى اآلن؟ 

 ما الذي منع حل المشكلة حتى اآلن؟ 

التي كنا نرغب بالتوصل إليها، ثم نعود ما هو الحل أو الحلول رؤية  .لرؤية صورة المستقبل فيها توجيه لثانيةالمرحلة ا .4

 .لحل أو الحلول المتوقعةإلى افحص أية بدائل يمكن أن تؤدي نللوراء و

 :ول النقاط التاليةحصغيرة  مجموعاتفي  الطالبيتحدث 

 توصل إليه؟ما هو الحل األمثل الذي كانوا يرغبون بال 

 هذا الحل؟إلى ما الذي يعيق التوصل  

 أية بدائل يمكن إيجادها لحل المشكلة؟ 

 

 .تحديد البدائل المختلفة لحل المشكلةمرحلة هي هذه 
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هنا تبدأ عملية جمع المعلومات حول  .بدائل للفحص ةأو أربع ةُتعرض أمام الصف البدائل المختلفة، ويتم اختيار ثالث .5

 .تلفة وتحليل ناقد لكل بديلالبدائل المخ

 .لعدد البدائل المختارة وفقاً  مجموعاتالصف إلى  طالبُيقّسم  .6

 .ة تحصل على بديل واحد لفحصهمجموعاتكل 

 :مجموعاتتعليمات لل

 .أنه األفضلعلى حل معين " وبيع الترويج"اعتبروا أنفسكم وكالء مبيعات أو وكالء إعالنات، عليكم 

 هذا البديل أو أي معلومات عليكم أن تجمعوها عنه؟ أي معلومات لديكم حول 

 ما هي المصادر التي يمكنكم أن تستقوا منها هذه المعلومات؟ 

 .بأفضل طريقة مجموعاتافحصوا حسنات وسيئات هذا الحل، وحاولوا عرضه أمام باقي ال 

 .اعرضوا اعتباراتكم على لوحة .ختيار حلّكمبااألخر   مجموعاتحاولوا إقناع ال 

 .كل بديل فيفحص البدائل، جمع المعلومات عن كل بديل، فحص الربح والخسارة ه مرحلة هذ 

التنبؤ، أن  ل بواسطةبعد عرض االدعاءات لكل بديل يعود الصف لهيئته الكاملة، وينظر في االدعاءات المختلفة، ويحاو .7

 .النتائج المحتملة لكل بديل إذا تم اختيارهبيتنبأ 

 .بدائلوزن المرحلة هي هذه 

توضع أهداف عملية للتنفيذ، وُيعيَّن أصحاب وظائف مسئولين  .ُيتخذ في الصف كله قرار، وُيخطط لطريقة تنفيذ القرار .8

 .عن تنفيذ القرار

 .اتخاذ القرارمرحلة هي هذه 

 .في المرحلة السابقة حددتُينفّذ القرار وفق الخطوط التوجيهية التي ت -تنفيذ القرار  .9

 .تنفيذ القرارة مرحلهي هذه 

 .بعد مدة يجتمع الصف ليناقش القرار من جديد واستخالص الدروس منه .10

 .التغذية المرتدةمرحلة هي هذه 

 مجموعاتتفكير انعكاسي في عملية اتخاذ القرارات في ال

لى إلنظر ل، يهدف ، يجري تفكير انعكاسيمجموعاتعملية مرغوبة من اتخاذ قرار في  الطالب خاللهابعد الممارسة التي جرب 

 .مشاِهدين ومشاَهدين في نفس الوقت الطالبفي هذه العملية يكون  ".الخارج"هذه التجربة من 

 :أمثلة ألسئلة للمشاهدة االنعكاسية

 عن العملية التي تقررون بها بأنفسكم؟ مجموعاتبماذا تختلف ممارسة اتخاذ القرارات في ال 

 أيهما أسهل؟ 

 لماذا؟ هل أنتم راضون عنه؟ ل واحد تجاهه؟ما هو شعور ك .اتُّخذ قرار 

 ة أّثر عليكم؟مجموعماذا حدث في العملية في ال 
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 ناتـنون وبـب

 ةـولبـماط مقـ، أنةـيندرـالج

 كريـصّور فـت

ئة المقصود فحص عمليات التنش .فحص التعامالت االجتماعية المختلفة للبنات والبنينإلى الفعاليات المقترحة في هذا الفصل تهدف   

هذه التنشئة االجتماعية تمرر رسالة  .االجتماعية لصور الرجولة واألنوثة بصورة نمطية، عمليات تكّرس اآلراء المسبقة وعدم المساواة

 لتعدد اإلمكانيات من األنوثة والرجولة كما هو ، وال تدع مكاناً "هوية رجولية"أو كـ /و" هوية أنثوية"من التجانس بالنسبة لما هو مقبول كـ 

مراعاة الغير، الخضوع والحساسية، مقابل الرجولة التي تعتمد فقط : ، ُتعرض األنوثة باعتمادها فقط على صفات مثلفمثالً  .في الواقع

العتراف بتعدد الهويات وإمكانيات مختلفة للسلوك تتيح توسيع على االتربية  .الحزم، التحصيل، التنفيذ، القوة والقيادة: على صفات مثل

 .لليبرالية، وقبول اآلخر ومساواة الحقوق األساسية لكل واحد في المجتمععلى االشخصية لكل واحد وتربي القدرات 

بعد الوالدة، ابتداء باختيار  التنشئة االجتماعية والرسائل المتجانسة بالنسبة لألنوثة والرجولة، تبدأ في العائلة منذ مرحلة الحمل أو حاالً   

 داخلاف إلى هذه الرسائل التي تنتقل ومع الزمن تض .نتهاء باللغة والتوقعات السلوكية في الحاضر والمستقبلألوان الغرفة والمالبس، وا

في المدارس إعطاء تعزيزات بيئية للبنين بالنسبة  ، ما زال متبعاً فمثالً  .أو خفية معلنة كانت سواء –العائلة رسائل من جهاز التربية 

، التعاون، الترتيب "(سلوك حسن)"تعزيزات للطاعة  منحهنكونوا فعالين، بينما البنات من المتبع لقدراتهم وإذن اجتماعي لهم بأن ي

 .والنظافة

وترسيخ تعامل ليبرالي قابل  فحصها، ة التقليديةدريالجنتنجح في االبتعاد عن مفاهيم  إنشاء سيروراتالهدف من الدروس التالية هو 

ات ُيعطى البنون والبنات اإلمكانية للتعبيرعن أفكارهم ومشاعرهم، وتنمية تفكير ناقد حول الرسائل خالل هذه العملي .أو الرجولة/لألنوثة و

وبذلك تتحّول المدرسة إلى قوة دافعة نحو التغيير االجتماعي، عندما تضع في المركز مفاهيم المساواة والتشابه  .المميزة وغير المتكافئة

 .بين الجنسين

 

 هدافاأل

 :الطالب

 .في مجتمعنا تكون ولداً أن او  الداللة االجتماعية ألن تكوني بنتاً  -للبنات والبنين  دريالتعامل الجن نويعرف .1

 .السيما البناتمن كال الجنسين  المقولبة الموجودة في المجتمع، والثمن الذي تجبيه جندريةالتشخيص أنماط  نيتعلمو .2

، في آن معاً  -" رجولية"أو /و" أنثوية"توجد أجزاء  -رأة أو رجل ام كان سواء –الوعي بأن في كل إنسان  نيطّورو .3

 .كجزء من تطوير الوعي الذاتي

التعرف على التشكيلة الواسعة من البدائل اإلدراكية، العاطفية والسلوكية، بهدف عرض مفهوم التعدد الممكن  نيتعلمو .4

 .للهويات

 .بين البشرختالف واالمن تطوير التسامح والقبول للتفاوت  نيتمّكنو .5
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 "...أنا ولد ...أنا بنت" –  9 رقم لقاءال

تتطرق المحادثة األولى مع األوالد في موضوع األنماط المقولبة إلى واقع حياتهم اليومية، وتحاول تشخيص أماكن التغيير التي 

ية، يمكن توقع تعدد األدلة منذ بداية واقع مركب يتسم بالثنائفي بما أننا نعيش  .تجسدلهذه األنماط، وكيف ت" كسر"يلوح فيها 

من قبل األوالد، أو " مقبوال  "ومع هذا، يجب االنتباه، سواء لما ي عتبر  .العملية، والتي تصف تنوع السلوكيات األنثوية والرجولية

الواقع ليس بمفاهيم معظم هذا الدرس هو لفهم  .لموضوعبا، وإتاحة الفرصة للتفكير الناقد "ير مقبولغ"أو " مختلفا  "ما ي عتبر 

" أو ولدا   ألن تكون بنتا  "أن التجارب الذاتية والشخصية  اإلظهارومع ذلك، يمكن  .وإنما بالتنوع الكبير فيه" األسود واألبيض"

 .لها قاسم مشترك، يتعلق بالطرق التي يتم فيها تصور وفهم الهويات األنثوية والرجولية في المجتمع

 .في أوساط مجتمع األوالد جندريةالختبار الواقع االجتماعي الصّفي، ووجود أنماط مقولبة  لطالبلت عطى في هذا اللقاء فرصة 

 .حسنات وسيئات وجود أنماط مقولبة إزاء البدائل التفكيرية والعاطفية والسلوكية الممكنة معا   الطالبيفحص 

 

 :سير الفعالية

 كيف تعرف أنك ولد؟ كيف تعرفين أنك بنت؟ .1

 صغيرة وكل مجموعاتإلى  الطالببعد ذلك يتوزع  .أو ولداً  لكونه بنتاً  بيرات/التجسيداتالتعتب على ورقة شخصية كل واحد يك

 :الصغيرة اإلجابة عن األسئلة المجموعةتحاول  .تركز األجوبة على ورقة جماعية ةمجموع

 ؟(حسب األجوبة)ماذا يميز البنات  

 ؟(حسب األجوبة)ن يماذا يميز البن 

 :ف كلهفي الص .2

يمكن  .نيما الذي يميز البن -ما الذي يميز البنات، والثاني  -األول : الصغيرة على اللوح في عمودين مجموعاتُترّكز أجوبة ال

هذا المسح األولي يسهل النقاش  .السلوكيات المختلفة، وكذلك على التأشير بأقالم تأشير على السلوكيات المتشابهة أو المتطابقة

 .فيما بعد

 :يشمل النقاط التالية نقاش صّفيعد جمع المعلومات يجري ب .3

بنت /بنت تتصرف كالولد، أو ولد يتصرف كالبنت، أو ولد) ؟التبادلأو  تنّوع التشابههل كانت أجوبة تقترح إمكانيات  

 "(.رجولية"أو /و" أنثوية" -تتصرف كل مرة بطريقة مغايرة /يتصرف

 .اإلمكانيات ميعجأمثلة للمميزات التي طرحتموها لأعطوا 

 عن ذلك؟ األهل ماذا يقول ؟مجتمع األوالدكيف يتقبله  ؟التفاوتما رأيكم في هذا  
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 ؟لماذا أو هل األمر متشابه؟ بنين؟ال مبنات أال -لتغير لأكثر  حريةَمن لديه  ؟َمن يسهل عليه التبّدل 

أحادية الجنس  مجموعاتفي )بريستول  على لطالباللدرس التالي، يحّضر  في الجزء األخير من الدرس، أو استعداداً  .4

 (:المجموعةأفراد في  8صغيرة، حتى 

 ..."ليس فقطهذا  أن أكون بنتا  "

 ..."ليس فقط هذا أن أكون ولدا  "

 .يمكن تعليقها على الجدران أو وضعها على األرض وسط الغرفة -أعمالهم  الطالببعد تحضير المواد يعرض  .5

المميزات مقابل تعدد يشمل التلخيص األجوبة عن إمكانيات : للدرس نقاش تلخيصييجري  .اتجالنو الطالبيشاهد  .6

 من القيم التقليدية المتشددة بالنسبة التخلصوكجزء من المرونة التصورية ( قلة المميزات والمحافظة على مميزات ثابتة) التجانس

 .لألنوثة والرجولة

 للمعلم،

يوصى أن ُتضاف هناك بطاقتان  .عمل في الصف الذي يعمل بموضوع المهارات الحياتيةمحيط الب" النواتج"يجدر تركيز 

يمكن إعطاء تذكيرات )إضافية في الموضوع  اأفكارً  -حتى الدرس التالي  -فارغتان، يمكن الكتابة عليهما خالل األسبوع 

 (.ء وماذا تشمل، والتطرق إليهامهم الفحص بعد أسبوع إذا أُضيفت أشيا .قصيرة إلمكانية اإلضافة خالل األسبوع
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ا هكذاو ...هكذا أنا " – 10لقاء رقم ال  "...أيض 

يجدر أخذ ذلك لذلك دقيقة،  45أكثر من  حصةطول التربما و .من ناحية الفكر والمضمون 9رقم  قاءاستمرار للهذا اللقاء هو 

 .بالحسبان

 :سير الفعالية

 .ية الجنس حسب حجم الصفأحاد مجموعاتيتوّزع الصف إلى  .1

تحصل على ورقة واحدة وعليها جدول مع ( على سبيل المثال مجموعات 4من  مجموعتان ) مجموعاتنصف ال .2

يكمل الجمل بالنسبة  المجموعةفي  طالبكل  ."جيد أن أكون ولدا  " -ومن الجهة األخر   "جيد أن أكون بنتا  "من جهة : عمودين

في  الطالبتتضمن جمل جميع  "مروحة"في النهاية تنتج  .كتبته/الورقة بحيث ال يروا ما كتبه للجنسين، حسب مفهومه، ويطوي

 .هذا السياق

: نيعمودجدول من عليها  يحصلون على ورقة أخر  يكون أيضاً ( تان األخريانمجموعال) -النصف الثاني من الصف  .3

ة /طالبومرة أخر ، كل  ."من الصعب أن أكون ولدا  "خر  ومن الجهة األ "من الصعب أن أكون بنتا  " من جهة يكون مكتوباً 

الصعوبات إلى  الطالبتين، تتضمن تطرق جموعممن ال إضافية" مروحة"وهكذا تنتج  .ا ويطوي بعدئذ الورقة/رأيه /تكتبيكتب

 .أو ولداً  أن تكون بنتاً في  الممكنة

 .والتي ُتكتب على لوحْي بريستول معلقين على اللوحة لعرض األشياء المكتوبة، مجموعاتعن كل  يدعو المعلم ممثالً  .4

 .السيئاتأو /ولصعوبات ا يركز اآلخرالبريستول ، بينما أو ولداً  تكون بنتاً في أن  الحسناتبريستول واحد يركز 

 ...سيئات في بيئة األصدقاء، العائلة، الدراسة/حسنات -األشياء التي رّكزها المعلم تقسم إلى فئات، مثل 

 صّفي نقاش .5

 :أسئلة للعصف الذهني

 ؟السيئات/صعوباتالما هي  ؟أو ولداً  أن تكون بنتاً في ما هي الحسنات المركزية  -ما هو رأيكم بالنتائج التي جمعناها  

 اشرحوا رأيكم؟ لماذا؟ ؟أم ولداً  أن تكون بنتاً  - أفضلماذا برأيكم  

 لماذا؟ ؟ه كما هوءإبقاماذا كنتم تفضلون  ؟ثالً ماذا كنتم تغيرون م حسب رأيكم؟ تغييرهاهل توجد أشياء يمكن  

 ؟ألنفسهم التعبير عن سلوكيات أكثر تنوعاً  البنون والبنات يمكن عمله في صفنا حتى يتيح الذي ما 

 للمعلم،

كان األوالد كذلك، إذا  .يحّبذ إبقاء البريستوالت معلقة في بيئة العمل المناسبة، بحيث يستطيع األوالد العودة وتأملها خالل األسبوع

حول أفكارهم وتأمالتهم في  -عندما يسمح األمر  -وذلك بهدف التحدث معهم ثانية  .التي ُكتبت" المراوح"مستعدين، يمكن تعليق 

 .الموضوع
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 عالنات"العيش في عالم من اإل" –  11 رقم لقاءال

 اإلعالناتفيه تلعب عالم إنه  .وغيرها ، جنسيا  افيا  ، ثقاقتصاديا   - للنجاح اتصورتمن ال عالمهي  معاصرةالبيئة االجتماعية ال

ونحاول  صوراتالتنحن نذّوت هذه  .وعيال، والتي تؤثر علينا جميعا على مستوى يرا  في إنتاج الصور المتغيرة كث فعاال   دورا  

يجب تعليم األوالد من سن  في حياتنا، اإلعالناتإزاء مركزية عالم  .خالل حياتنا -أو بدون وعي  على وعي منا – التناغم معها

هذه  .أو المزيفة/، وأن يكونوا قادرين على تمييز الرسائل الخاطئة وهال ونتعرضالتي ي مورنظرة ناقدة لأل صغيرة على تطوير

تشخيصها، سوية مع  همميالمقولب، ولذا من المهم تعل الجندرييمكن أن تعزز التفكير  -في السياق المذكور هنا  -الرسائل 

 .األدوار التقليدي توزيع مرونة فيعكس عمليات تغيير اجتماعية وت تإعالنا

 عروض تعكست فحص  .واألوهام الكامنة فيه اإلعالناتالهدف من هذا اللقاء هو خلق حوار يعلم على التفكير الناقد حول عالم 

 "...ا ال يناسبنيما يناسبني وم"خاصة، من خالل حوار حول  اإلعالناتلنجاح، كما يعرضها اإلعالم عامة وا

 دحضل، من خالل تمرير رسالة قَيمية واضحة اإلعالناتغير المحترمة في ولرسائل غير المتكافئة إلى اهذا اللقاء نتطرق في 

 .هذه الرسائل

 

 موادال

 جرائد 

 مقص 

 دبق 

 (طوش تلوين) أقالم 

 ألوان 

 

 :سير الفعالية

أن يصنعوا  الطالبُيطلب من  (.بناتومختلطة بنون  عاتمجمو)صغيرة  مجموعاتيتوزع الصف إلى  :إعالناتكوالج  .1

 :الشكل التاليعلى  اإلعالناتيشمل نوعين من كوالجا 

 نشاطاتل روجونمالبس بحر، منتجات تنظيف وسيارات، بنون يل  روجنّ بنات ي: مثل) تقليدية جندريةأدوار تعكس  إعالنات

 (.رياضية، مشروبات روحية وما شابه

 ...(.أب ينظف أو يطبخ، أم تلعب كرة سلة أو في المكتب) جندريةر أدوار التغييتعكس  إعالنات

 :إمكانية بديلة

بصورة مشابهة،  حّضرها مسبقاً  إعالناتقرص حاسوب، ويعرض /دي في دي/شريطاً ُيحضر المعلم  :إعالناتمشاهدة أفالم 

 .والج الخاص بهمالفتتاح الموضوع، وبعد ذلك فقط يصنع األوالد الك اتمهيديً  اجري نقاشً يُ 
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 :الصف في نقاش .2

 ؟باألدوار االجتماعية للبناتما هي الصور المركزية المتعلقة  

 ؟باألدوار االجتماعية للبنينما هي الصور المركزية المتعلقة  

 ؟موافقتكمما الذي يثير  

 ؟معارضتكمما الذي يثير  

 ما رأيكم في هذه الصور البديلة؟ ل التغيير؟بماذا يتمث للبنين والبنات؟ اإلعالناتأي صور بديلة معروضة في  

 

 إضافياقتراح 

 :كإمكانية لدرس إضافي في الموضوعإذا بقي وقت، أو 

 -أدوار بناتفي قصيرة يمكن أن تعبر عن التغيير  إعالناتكبشعارات  محاولة التفكير الطالبيطلب المعلم من  -العمل بأزواج 

 .رجال - نساء بنين،
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د أسطورة" - 13 -12رقم  انلقاءال  "...هذه لم تع 

د أسطورة" قصة  .أعاله ةتلّخص تسلسل الفعاليات المقترح *غئوال ألموغتأليف "هذه لم تع 

أدوار البنين والبنات في  ، حولجندريةللالمختلفة مباشرة موضوع األنماط المقولبة  هالكنّكن القصة النقاش بطريقة فكاهية تم

تتيح القصة افتتاح نقاش حول الزوجية والعالقة  .بواسطة األمير وفامينا" األخر "واألنوثة المجتمع، والتعرف على الرجولة 

 .خاصبشكل عام، وبين الجنسين بشكل المتكافئة 

 .الصف داخل في كل قسم ت طرح أسئلة للنقاش والتفكير .يوصى بتوزيع النص إلى ثالثة أقسام

 

 ملخص القصة

وهو يتعلم من نساء أخريات في حياته  .لتوقعات منه بالنسبة لألدوار الرجولية التقليديةيخالف ا - األمير -بطل هذه القصة 

وبما أنه يصعب على المجتمع تقّبل هذا،  .مهام البيت، ويحبها جداً في " األنثوية"األدوار ( الخادمة والمنّظفة والطباخة)

لنفسه عن زوجة، ويجدها بشخص  باحثاً األمير والسيما جيل الكبار بمن فيهم والده الملك ومستشارو بالطه، يخرج 

لى المساواة، االحترام إيكون زواجهما يستند كي يخططان ل ومعاً  .مختلفة عن أبناء جنسها -مثله األخر  ، وهي فامينا

 .والحوار المتواصل

 

 :سير الفعالية

 :بناء على أقسام القصة -أسئلة للنقاش الصّفي 

 القراءة في نهاية كل قسم، إجراء تمثيل أدوارعن وقف التيجب  .هاة في كل مرة على قسم آخر منصعلى الق الطالبالعمل مع  تمي  

 .ونقاش، ثم مواصلة القراءة حتى نهاية القصة

 (مضمونحول الأسئلة  4-1أسئلة )رجال ونساء  - جندريةأدوار ال: القسم األول .1

 :عن طفولة األمير في القصر فيه ي حكىاألول من القصة، الذي إلى الجزء نتطرق في هذا القسم 

 وماذا عمل بطريقة مغايرة؟ علّمه أعمال البيت المختلفة؟ ومن عمله؟ تعلم األمير الذي ما: في هذا السياق نسأل 

 .أيضاً  اربطوا أجوبتكم بالمفاهيم الرجولية السائدة في مجتمعنا اليوم ؟(وكأمير)منه كرجل المتوقع ما هو  

 من سلوكه؟ لماذا فزعوا كثيراً  أي صوت يمّثلون؟ السيما حكماء القصر؟ ه؟سلوك اآلخرونكيف استوعب  

 القيام بأعمال البيت المختلفة، مثل الطبخ؟ عّلم أصدقاءهكانت للحقيقة أن األمير  داللةأي  

 

 

 .ميري باروخ. ، من إعداد د"أميرة على الحصان": من كتاب*
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 :للتفكير إجماليسؤال 

 ما عسى أن تكون الخسائر للرجال؟ ما هي المكاسب منها؟ "...ولة أخر ، جديدةلرج"يقدم األمير إمكانية  

 

 أي حوار سيكون هناك حسب رأيكم؟ (.يمكن إشراك ممثل حكماء البالط فيه) بتمثيل أدوار بين األمير وأبيهقوموا  .2

 ؟فرقعلى ماذا يستند ال أي حوار سيكون هناك؟ .بين األمير وأمهقوموا بتمثيل أدوار  .3

 

 :التوجيهات لتمثيل أدوار

 .بنات يمّثلن دور األمير، وبالعكس -، يجدر التبديل بين الجنسين أحيانا   .آخرين لألدوار طالبيحّبذ في كل مرة اختيار  -تمثيل األدوار 

 .يجلس المشاركون في تمثيل األدوار في وسط الغرفة

 .المشاهدين لطالبالردود فعل تلقائية من قبل  التمثيل مفتوحا  يجب أن يكون 

 .وذلك لعدم حجز اإلمكانيات المختلفة للرد والتفكير( ، جواب فامينا على عرض األميرمثالً )يجب القيام به قبل قراءة تكملة القصة 

 .خالل العمل، لخلق فرصة حوار آخر استبدال الممثلينكما يمكن 

 .للنقاش الذي سيدور بعده تحفيزوار هو بمثابة يجب أن نذكر أن تمثيل األد .فقط دقائق 3حوالي مدة التمثيل كله 

 :الممثلينيجب سؤال  -بعدئذ 

 كيف كان شعورك؟

 ماذا فكرت؟

 ....لماذا أجبت بكذا وكذا

 .وطلب تعقيباتهم -الصف طالب  – المشاهدينفي المرحلة الثانية يجب التوجه إلى 

 .أو حول الممثلين أنفسهممن المهم تذكير األوالد، بعدم إبداء مالحظات حول جودة التمثيل 

فجوات بين األجوبة في الصف وبين جوابها، وإن هناك سوية مع جواب فامينا، وفحص إن كانت  يجب مواصلة قراءة القصةفي النهاية، 

 ما هو شعور األوالد بالنسبة للجواب في القصة؟و  ؟هذه الفجوات ما هي -كان نعم 

 

 ة/اختيار زوج: القسم الثاني. 4

 /البطلةمع فامينا عن حّظه ومقابلته بحثا  حيث تدور رحلة األمير  -لى القسم الثاني من القصة ع جزءهذا ال نتعرف في

 (مضمونحول الأسئلة  - 3-1أسئلة : )أسئلة للنقاش في الصف

 لماذا أُرسل األمير إلى رحلة؟ 

 البطلة/؟معنى اسم فاميناما  
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 ما رأيكم في ذلك؟ تقليدية؟فامينا عن صورة المرأة ال فتختلمد   إلى أي 

 

 :سؤال تلخيصي للتفكير

 كيف تفّسرون اختيار األمير لفامينا؟ 

 

 ...قوموا بتمثيل أدوار بين األمير وفامينا حول عرضه للزواج .5

 

 حوار أولي حول الزوجية الجديدة: القسم الثالث .6

 :اتقسم انعكاسي، للختام وتلخيص الفعالي

 ا؟األمير على فامينيعرض ماذا  

 ؟جوابهاكيف تفهمون  

 ؟"كيف ستبدو حياتهما الزوجية"البارز في جواب األمير الثاني عن  التغييرما هو  

 هل هذه حياة زوجية ترونها من حولكم؟ بالنسبة لهذا الجواب؟ تشعرون -تفكرونماذا  

 "...أسطورة تعدهذه لم " - العنوانفكروا بمعنى  

 

 :رسائل هامة في النقاش

تعلُّم التدبير المنزلي، الذي تقوم  .الرجولية التقليدية جندريةال، أكثر ليبرالية، ال تستند إلى أدوار لة أخرىاألمير رجويمثل  

 .به النساء، واستمتاعه به، هو اختراق لحدود التوقعات وتعريفات الوظائف االجتماعية

 .أو فقدان االستحقاق/خشى من الضرر ومدة طويلة وي السلطةمن يكون في  فزعالفزع الذي أثاره في أوساط الحكماء هو  

 .تقليدية لألنوثة المستسلمة، النظيفة والمرتبة جندريةلى مقتضيات إ، تلك التي تستند فامينا أنوثة مغايرةتمثل  

األم عن استعدادها  الملكةتعرب  ...النساء المعروضات في القصة هن نساء نشيطات، لديهن ما يعلّمنه وما يساهمن به 

 .ومجلس الحكماء عنده الملكالنفتاح، والذي يبرز بشكل خاص إزاء محافظة للتغيير وا

 .على الحوار، مالءمة التوقعات والتفاهم االختيار الزوجييستند  

هذه عالقة  .نوع العالقة الزوجية وجودتها، يتم من خالل الحوار المشترك ومراعاة االحتياجات المتبادلةفي التفكير  

 .لى التأكيد على قو  كل واحد من الزوجين، وليس على توزيع األدوار التقليديإ ر الزوجيالحواأخر ، يستند فيها 

 

 مالحظة،

إذا لم تكن إمكانية لتخصيص مدة أطول، يمكن  .، ويجب أخذ ذلك بالحسبان أثناء تخطيط الوقتمزدوجاً  يمكن أن تستغرق الفعالية بالقصة درساً 

تركز معظم الفعالية على تمثيل األدوار ت، بحيث (يتعلق بمستو  الصف)، وطرح عدة أسئلة مضمون (دقائق 6حوالي )االكتفاء بقراءة القصة 

أو )أو بالنسبة لخلق الحوار الزوجي  جندريةسواء بالنسبة لموضوع الهوية ال - الطالبمن المهم تلخيص الفعالية بمساعدة  .والقسم االنعكاسي

 .لى اتصاالت متبادلةإالذي يستند ( غيره
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 الضغط حاالتمواجهة 

 تصّور فكري

مرض، : في أحداث مختلفةويواجه جميع األوالد مصاعب مختلفة في حياتهم اليومية  .عملية النمو محفوفة بالمصاعب والضغوط  

، رفض أخر بيتج أب لرحلة طويلة، انتقال إلى عالج طبي، والدة أخ أو أخت، فقدان غرض مهم، موت قريب، تبديل معلم، خرو

 (.حادثة، إصابة، عمل تفجيري، حرب وغيرها)عي، مشاهدة حادث صادم اجتما

كلما زادت الفجوة بين تقدير  .تفسير الفرد للحادث وتقديره لمقدرته على المواجهة له تأثير على إدراكه للحادث كحالة ضغط  

ّكب هام للغاية في عملية المواجهة هو وعليه، مر .أنها أصعبعلى الحادث وبين تقدير المقدرة الشخصية، يشعر الفرد بالمواجهة 

 .تقليص الفجوة بين التقديرين

والمقصود باألساس تحديد طرق لحل المشاكل، وتطوير القدرة  .تتعلق المواجهة الناجعة بإمكانية تطبيق طرق متنوعة من المواجهة

 .ةمضاحاالت الغالتجربة خوض على التخفيف من مشاعر التهديد والقلق والقدرة على 

 

 هدافاأل

 :الطالب

 .ما هي أوضاع الضغط نويعرفو نيتعرفو .1

 .عالمات مادية ، أحاسيس، مشاعر وأفكار نابعة عن أوضاع الضغط شخصوني .2

 .تنظيم مشاعرهم في أوضاع الضغط والتعبير عنها نيعرفو .3

 .على أساليب المواجهة الشخصية لديهم في أوضاع الضغط نيتعرفو .4

 .المواجهة المختلفة مع وضع ضغط معينعلى طرق  نيتعرفو .5

 .أن أوضاع الضغط مؤقتة وعابرة نيعرفو .6

األهل، المعلمون، المستشارون، علماء النفس، رجال )مصادر مساعدة خارجية تساعدهم في أوضاع الضغط  نيعرفو .7

 .كيف يتوجهون إليهم نويعرفو( الدين وغيرهم
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 "غطالضتشخيص وتحديد مصدر " – 14لقاء رقم ال

 .هو المرحلة األولى في مواجهة الضغط مصدر الضغط شخيصت

ثار هي من ت  بعض أوضاع الضغط التي  .أن يعّرفوا ما هو وضع الضغط بالنسبة لهم للطالبالهدف من هذا اللقاء هو السماح 

بة ألوضاع الضغط، يمكن االستعانة لمعرفة مفاهيم ومواقف األوالد بالنس .غير اعتيادية الحياة االعتيادية وبعضها تمّثل أوضاعا  

يكون باإلمكان تحديد  الطالبمن بين القصص المختلفة التي يثيرها  .المتوفر لدى كل واحد" قصص الضغط"من ع ستودبم

طرق المواجهة المختلفة، شخصيات مرتبطة بأوضاع  ،مصادر الصعوبة، األفكار، المشاعر، واألحاسيس في أوضاع الضغط،

 .مساعدةالضغط ومصادر ال

 

 :سير الفعالية

 .اً قصير جري استرخاءً ويُ  .أن يغمضوا أعينهم الطالبيطلب المعلم من  .1

 ...خاء التنفسرتسا

من اليدين، ووضع الخد " وسادة"وعمل  ...باتجاه الطاولة كمسؤور كم أن تحنْوايمكن ...اجلسوا باسترخاء على الكرسي

 ...وانفخوا ...خذوا هواء للرئتين ...عميقة خذوا أنفاساً  ...على التنفس ونرّكز (...من يرغب)نغمض العينين  ...عليها

 ...أطول، ربما أقصر، وقد يكون أهدأ ...انتبهوا، هل التنفس اآلن أعمق ...ومرة أخر ، خذوا هواء للرئتين، وانفخوا

تلفة مع قصص، قصص توجد لد  كل واحد في المكتبة رفوف مخ .كل واحد منكم عبارة عن مكتبة متنقلة من القصص

نمشي اليوم نحو رف القصص التي تحكي عن  .عيد ميالد، قصص امتحانات، قصص مغامرات، قصص صداقة وغيرها

 .واحدة ضاغطة مرت بكم وواجهتموها قصة مّروا على القصص المختلفة واختاروا .أوضاع الضغط التي مررتم بها

 

 :لتاليةها بناء على األسئلة افحصتذكروا قصتكم، وحاولوا 

 الضغط في القصة؟ سبَّبَ ا الذي م 

 ماذا فكرتم؟ ؟مكان شعورك ذا ما 

 كنتم تعطونه؟ كم درجة 10إلى  1من  

 كيف واجهتموه؟ 

 أو بماذا استعنتم؟/بمن و 

 .يتوزع األوالد إلى أزواج ويروي الواحد لآلخر قصته .2

، أي أفكار، ماذا كانت شدة الشعور، وكيف بأزواج ماذا كانت الصعوبة في القصة، أي المشاعر أُثيرت الطالبيلخص 

 .واجهوا ذلك

بالمشاعر، األفكار وطرق  نيشاركو .الصف بالحديث الذي دار بينهما نعدة أزواج يشاركو: نقاش في الصف كله .3

 .الصف للتحدث عن طرق مواجهتهم ألوضاع مشابهة طالبُيدعى  .المواجهة التي تمثلت في القصص
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 :نقاط للمحادثة

مصاعب متنوعة؛ بعضها متشابهة وأخر  مختلفة؛ مع صعوبة معينة قد تكون طرق مواجهة مختلفة؛ وطريقة مواجهة  هنالك

من  .رق المواجهةعرض طُ على بإصدار أحكام السماح  ُيحظرأنه إلى نشير هنا، : مالحظة .معينة قد تناسب مصاعب مختلفة

 في تعريفه مختلفال هة، لكي يفهموا أن لكل واحد أسلوبالشخصيطريقتهم إزاء من الشعور بارتياح  الطالبالمهم تمكين 

 .للصعوبة ومواجهتها
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 "سّلم الضغط" –  15 رقم لقاءال

 .التي ينسبونها لحادثة ما الضغط األفراد بعضهم عن بعض في شدةيختلف 

 .وتقاس الشدة باألساس وفق التفسير الذي يعطيه الفرد للحادثة

 .لحوادث وفق مدى تأثيرها على اإلنسانا ضغط ةشدلدرجات سلم  يمكن بناء

 فحصوايأن  للطالبيتيح سلم الضغط هذا  .في هذه الفعالية يدّرج األوالد أوضاع الحياة وفق مدى الضغط الذي ينسبونه لها

 .الضغوط بصورة نسبية

 :سير الفعالية

وظائف في المدرسة، في العائلة، ضغوط : في هذه السياقات حياتية تصف أوضاعاً  يكتب المعلم على أشرطة ورق جمالً  .1

 .خارجية وضغوط داخلية

 :حياتية فيما يلي أمثلة على جمل تصف أوضاعاً 

 أوضاع الخطر والتغيير 

 دورةالذهاب إلى الالتمكن من  

 كذب على الوالدينال 

 أخ جديد والدة 

 التأخر عن المدرسة 

 إطاعة األب أو األم 

 سباق ركض 

 ق مريضزيارة صدي 

 من العائلة فردوفاة  

 حساب صعب في مادة الامتحان  

 اختيار صديق أو صديقة من المجموعة 

 أهل قلقون من الناحية المالية 

 في البيت مساء اً ديالخوف من البقاء وح 

 مصروف الجيب  

 االستيقاظ من حلم مرعب 

 الحصول على أعلى عالمة في الصف 

 معلم يغضب من بنت 

 تحضير برنامج حفلة 

 رة فيلم مفضل في التلفزيونخسا 

 تطعيمات في المدرسةالحقن  

 عن عملية تفجير" األخبار"أعلنوا في  

 خرج والدي لرحلة طويلة 

 اختالق ذريعة للمعلم 

 القراءة بصوت عاٍل في الصف 

 االنتقال إلى مدرسة جديدة 

 واحدة تبنمن " غاضبون"عدد من األصدقاء  

 اً شيئ ال يفهمالمعلم والصف عرفوا أن الولد  

 ر دروس كثيرةيحضت 

 في عرض في احتفال المدرسة المشاركة 

 طالب صف مواٍز في المدرسةل زيارةالقيام ب 

 طالق الوالدين 

 انكشاف عمل سيء قاموا بهيخشون أوالد  

 في المستشفى مكثأحد الوالدين مريض وي 

 الفشل في امتحان 

 أكل لحم غير حالل 

 ةلزيارلدعوة أوالد يواجهون صعوبات تعلمية  

 لة عيد ميالدحف 

 الوظائف البيتيةعدم تحضير 

 صديق عزيز تركني 
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 أن أكون في لجنة الصف 

 إلى حفلة دعَ لم أُ  

 أن يكون لي مرٍب جديد 

 االستراحةفي ال يشاركون بنتا اللعب  

 الوصول إلى الدرستمكن من لم أ 

 مكان مشكوك في نظافتهبالرغبة في األكل  

 الذهاب إلى فيلم ال يناسبني 

 الموضة وجريئة جداً  حسب الظهور بمالبس 

 

 .من القصص التي ذكرت في اللقاء السابق جمالً  الطالبيضيف  .2

ُيطلب من األوالد أن يختاروا  .في دائرة، ُتوّزع في وسطها أشرطة الورق التي تحمل الجمل المختلفة الطالبيجلس  .3

 .شريط ُكتبت عليه جملة معروفة لهم -بأعينهم 

 .وا ويشرحوا لماذا اختاروا جملة معينةتحدثين يرغبون أن دور، األوالد الذبال .3

 .يضع األوالد األشرطة في دوائر آخذة باالتساع، بناء على مصادر الضغط هذه .4

 .ضغوط تتعلق بالولد نفسه 

 .ضغوط تتعلق بالعائلة 

 .ضغوط تتعلق بالمجتمع 

 .ضغوط تتعلق بالمدرسة 

 .، بالدولةةضغوط تتعلق بالبلد 

 (.الوقت، المال، الطاقة)لفجوة بين األهداف والموارد ضغوط تتعلق با 

 :يوزع المعلم على الصف ورقة جدول .5

 ضغط قليل ضغط متوسط يربضغط ك

   

  ، وفي أوضاع ضغط ويدّرجها في الجدول، بحيث ُتسّجل في أسفل الجدول الحوادث األقل ضغطاً  10 طالبيختار كل  .6

جهكذا ينشأ ما يشبه  .كثر ضغطاً أعلى الجدول الحوادث األ             .ضغط /سلممدرَّ

 .الفروق بين التدريجات نمع بعضهم البعض تدريجهم، ويناقشو الطالب، يقارن مجموعاتفي  .7

  هم عن أوضاع الضغط التي واجهوها عندما كانوا نيجري األوالد مقابالت مع أفراد عائالتهم الكبار، ويسألو: وظيفة للبيت .8

 .أو خفيفاً  ، متوسطاً يراً بك ما الذي اعتبروه آنذاك ضغطاً  .صغاراً            

 لإجما

ةكل واحد يقدر بصورة مختلفة شدة .لحادث الذي وقع له بصورة مغايرةإلى ا، بأن كل ولد ينظر إلدراكهم التوصل من الم  /ِحدَّ

 : أسئلة مثل إدراك .الضغط في الحادث

 صاب فيَّ وإلى أي درجة إذا وقع الحادث المهّدد؟ما الذي يُ  صاب أنا؟ممَّ قد أُ  ماذا أفكر أنه قد يحدث؟

 .لحوادث الضاغطة أو تلك الحوادث غير الضاغطةلفسر المنطق في التفسير المختلف الذي ُيمنح ياألسئلة قد لمثل هذه  إدراك

 .حسبه القصص ناألوالد سلم ألوان لمستويات الضغط ويلّونو حددي: إمكانية أخر 
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 "نالمشاعر –نصغي إلى جسمنا " –  16 رقم لقاءال

رجفة، تقلّبات في ضغط  تشّنج عضالت،: الواقعون في أوضاع ضغط يردون ردود فعل فسيولوجية مختلفة مثل شخاصاال

الدم، خفقان القلب، تسريع للتنفس، احمرار للوجه أو شحوب، تقلّصات في المعدة، آالم بطن، جفاف في الفم أو تعّرق 

 .الجلد، قشعريرة، شعور بضعف عام، صداع شديد وغيرها مفرط، نتوءات في

 .إحدى الوسائل لمواجهة ردود فعل الجسم أثناء حالة الضغط هي االسترخاء

 لكقد تزعج ، ولذلممتَحنين لردود فعل الجسم  .مواجهة حالة الضغط مثل االنفعال قبل االمتحان فياالسترخاء  يساعدقد 

 .الضغطاإلنفعال ووطأة  فاالسترخاء يمكن أن يخفف عليهم

  يكون اإلسترخاءالوعندها ، بسرعة وفورا   ط يجب فيها العمل واالستجابةك أوضاع ضغلومع هذا، يجب التذّكر، أن هنا

 .المناسبة لهاالمواجهة األداة 

 :سير الفعالية

 .عندما نكون في حاالت ضغط، يشارك جسمنا في المواجهة .1

لون الوجه يتغير، وتيرة التنفس، الشعور بتشنج العضالت، مشاعر )قولوا ماذا يحدث لجسمكم ، وفكروا بوضع يثير لديكم ضغطاً 

 (.من األلم في مواضع مختلفة في الجسم، أحاسيس في الجهاز الهضمي وغيرها

 .األحاسيس، ويكتبها المعلم على اللوح الطالبيصّنف 

لكل و ،منها أو عدد قليل من ردود الفعل، بل تشكيلة واسعة ةفعل واحد ةوجد ردت أنه ال الطالبمن المهم إنشاء قائمة أطول ما يمكن، لكي يفهم 

 .فقط ةفعل واحد ةعدة ردود فعل، وليس رد شخص

 .اقترحوا ماذا يمكن عمله للتحرر من ردود فعل الجسم، والتخفيف عليه أثناء حالة الضغط .2

االستعانة به أثناء  الطالباسترخاء موّجه، يستطيع على مثال  فيما يلي .االسترخاء هو أحد الوسائل لمواجهة حالة ضغط .3

 .وقوع حادث ضغط

 :يتكلم المعلم بهدوء وطمأنينة

 .مغمضتانوثقيلتان اجلسوا بارتياح، ِرجل ال تلمس األخر ، ويد ال تلمس األخر ، العينان "

 .، كونوا واعين للتنفستنفسوا عميقاً 

أدخلوا "اآلن  .بالونات، كذلك الرأس وباقي أعضاء الجسم تصبح مثل الاتبالونا كيف تصبح الرجالن مثل الشعروأ

 ...وأخرجوا كل الهواءبالونات لفي ا" دبوسا

 ، مكاناً ولطيفاً  هادئاً  جدوا في خيالكم مكاناً  ...عندما يصاحبكم صوتي في الخلفية ابدأوا في الرحلة .أنتم اآلن مسترخون

كنتم  مكانالهذا  محتمل أن .فيه التواجد ب لكميمنتمين ويطه محميين، محبوبين، تشعرون في تشعرون فيه باألمن، مكاناً 

 .كهذا، ابتكروه في خيالكم إذا لم تجدوا مكاناً  .الحاضربأنتم موجودون فيه  الماضي، أوبفيه  

ناك أو ماذا من ترون ه (.توقف قصير في الكالم) .اسمحوا لألحاسيس اللطيفة أن تغمركم .هذا الجيد كممكانابقوا في 

 ما الذي يمنحكم القوة؟ ماذا تشعرون؟ ؟تَرْون
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 أين هذا المكان؟ .عديمي األمن مختلفين،بأنكم فيه بالغربة، اآلن، انتقلوا في خيالكم إلى مكان غير لطيف، مكان تشعرون 

 كيف يكون رد فعلكم؟ من أو ماذا يوجد هناك؟

إنها  .عودوا لألحاسيس اللطيفة التي شعرتم بها سابقاً  .لمكان اآلمنانتقلوا بالوتيرة الخاصة بكم إلى المكان السابق، ا

  .لقلوبكملطيف كم هو و كمماجسأللطيف  كم هو.تغمركم

 .فتح العينين والنظر من حولكم، دون كالم كميمكن ...عودوا إلينا رويداً  رويداً 

 ".*تموه اآلناختبرا مّ عكم ءاكتبوا، ارسموا أو اخبروا زمال

 

 .الشعور وأحاسيس الجسم أثناء االسترخاء وبعدهبعضهم البعض في الصف  طالباليشارك  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .73-72عوفره أيالون ومولي لهد، ص  ،ودحياة على الحدحسب *
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 "مشاهدة لآلخرين -أساليب مواجهة " – 17لقاء رقم ال

وأحداث مختلفة  .أساليب مختلفة ديهمالمختلفون ل طالبال .في هذا اللقاء على أساليب مختلفة لمواجهة المشاكل الطالبيتعرف 

كما  .من أساليب اآلخرين وإثراء أنفسهم تعلمالعلى أسلوبهم، و تعرفال فرصة للطالبيتيح هذا اللقاء  .تناسبها أساليب مختلفة

 .أسلوب المواجهة مع الحدث مالءمة نسيتعلمو

 

 بناء الفعالية

 .، حسب أسلوب المواجهة"شخصية وصف"على بطاقة وعليها  الطالبيحصل 

، وتصف ذات ب عد واحدفقط، الشخصيات ستكون التمثيل من أجل  .واحداً  لكل إنسان أساليب مواجهة مختلفة في الحياة وليس أسلوباً 

 .للمواجهة واحداً  أسلوباً فقط 

 .التاليعلى النحو ، اتلشخصيلرؤية الأن يتصرفوا ويواجهوا الصعوبة أو المشكلة من زاوية  الطالبُيطلب من 

 الشخصيات العارضة ألساليب المواجهة

 .يرّكزون على المشكلة ويبحثون عن حلول عملية -حاّلل  .1

 لعواطف، من خالل التعبير عن ألفاظهذه االوعي لعن طريق  التحكم بها يرّكزون على العواطف، ويحاولون  -عاطفي  .2

 .ومشاركة اآلخرين بها

 .عالقات اجتماعية للحصول على مساعدة ومعلومات أو للدعم العاطفييبحثون عن  -اجتماعي  .3

 .يمتنعون عن االقتراب من الحدث الضاغط، أو ينكرون وجوده -ممتنع  .4

 .يبحثون عن مذنبين - /قاضيحاكم .5

 األحداث

 :الحدث األول

واآلن ال تعرف  .ت وحدك في الحقلخرج صفّكم في رحلة، وعند الظهر عندما جلس الجميع لألكل، ابتعدت عن زمالئك وتجول

 .كيف تعود إلى المكان الذي يتواجد فيه بقية أوالد الصف

 (خالل تمثيل األدوار) معلوماتتدفق 

 ...متأخرا الوقت بات 

 ...شاهدت سيارة عن بعد 

 ...هدوء في المنطقة 
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 :الحدث الثاني

 .خدام المصعداست مفي طريق العودة قررت .يقيم في المستشفى مريضاً  صديقاً  مزرت

 ...توقف وأظلم ...بدأ المصعد بالنزول، وفجأة .على شتى األزرار تمضغط

 (خالل تمثيل األدوار) معلومات تدفق

 ...ظالم دامس 

 ...خطوات على الدرج 

 ...أُشعل الضوء 

 

 :الحدث الثالث

 .بقيتم، بدون إذن، بعد الدراسة في غرفة الصف

 .أجهش في البكاء وسال دم كثير من رجله .ي وُجرحلوح، وفجأة وقع رانللعبتم، رسمتم على ا

 (خالل تمثيل األدوار) معلومات تدفق

 ...ال أحد في المنطقة 

 ...السكرتيرة قد غادرت 

 ...اقترب أحد العاملين 

 

 بطاقات الشخصيات

 .اقتراحات عملية كثيرة توجد لدي دائماً  .أنا أبحث عن حل للوضع - حاّلل 

 .أستوضح لنفسي ماذا أشعر وأبلغ اآلخرين بذلك .أنا منشغل بعواطفي - عاطفي 

 .أنا أبحث عن عالقة مع أصدقاء، لطلب المساعدة والحصول على الدعم -اجتماعي  

 .ال أستطيع حلّه، أحاول االمتناع، أهرب من مواجهة المشكلة .من الوضع الناشئ أنا أخشى جداً  - ممتنع 

 .مذنبين أبحث عن .أنا أخشى أن يكون الوضع صعباً  - حاكم 

 

 :سير الفعالية

يمكن إشراك ولدين في تمثيل كل ) .في الدائرة الداخلية يجلس األوالد الذين مثلوا الشخصيات: الصف في دائرتينطالب يجلس  .1

 (.شخصية، أو تبديل األدوار مرات أكثر

 .في الدائرة الداخلية ونيجلس الحاصلة، والذين وظيفتهم مشاهدة العملية الطالببقية يجلس في الدائرة الخارجية 

 .بها زمالءهم نركوشالداخلية على بطاقة شخصية وال يُ يحصل الممثلون في الدائرة  .2

 .ُيقرأ الحدث بصوت عالٍ  .3
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معلومات إضافية  تدفيقخالل األحداث يمكن  .الحدث حسب األدوار التي تلقوها نيتحدث األوالد في الدائرة الداخلية ويمثلو .4

 .تتعلق بالحدث

 .ةفاعليشّخصوا ميزات الشخصيات الخالل تمثيل الحدث األول، يحاول األوالد في الدائرة الخارجية، أن  .5

 .حدث جديد تتبدل األدوارإلى عند االنتقال  .6

 .أن يختاروا الشخصية التي يرغبون بعرضها الطالبعند تمثيل الحدث الثالث يمكن االقتراح على  .7

 اجتماعي، حاكم، حاّلل، عاطفي، ممتنع: قاش بين الشخصيات التي قامت بالتمثيلبعد ثالث تجارب يجري ن .8

 .أساليب إضافية نعن طرق المواجهة التي تميزهم عادة، ويقترحو طالبال تحدثي .9
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 "رـابـحدث ع" – 18لقاء رقم ال

لذا فهم يتصّورون ألوالد غير متبلور بعد، من لدى امفهوم الزبما أن و .ي وّضح في هذا اللقاء أن الضائقة عادة ليست ظاهرة ثابتة

 .أن الضائقة حالة ثابتة وليست زائلة أحيانا  

 (.أو بتخفيف شدتها تهاالكبار الواقعين في ضائقة شديدة، يصعب عليهم التفكير بنهاياألشخاص أن إلى هنا تجدر اإلشارة )

توجد بداية، وسط ونهاية، ألن شدة  -وضاغطة  صعبة نهاحالة يتصورود، أنه في كل نحاول في هذه الفعاليات أن نوّضح لألوال

 .تتغير مع مرور الزمن  العاطفة المصاحبة لحاالت الضغط

 :سير الفعالية

 ".طاقم استشاري"ة في الصف هي مجموعكل  .مجموعات إلى الصف يقسم .1

بنفس  هل هذا سيؤلم دائماً : "في الرسالة سؤال .ضغطمن العلى رسالة من ولد واقع في أوج حالة  المجموعةتحصل  .2

 .اإلجابة عن سؤال المتوجه المجموعةُيطلب من  "الشدة؟

 

 :رسالة أولى

 مرحبا أيها الطاقم،

بالرغم من أنهما وعدا أن يكون كل شيء على ما يرام،  .بعد مدة طويلة من الخصام بين والَدّي، أبلغاني أمس أنهما قررا الطالق

 .فإن أسفي وألمي فظيعان دائم،اتصال وأن يبقى أبي على 

 هكذا؟ هل سيؤلمني دائماً  أهذا ما سيكون؟ 

 بانتظار رّدكم،

 فادي

 

 :رسالة ثانية

 مرحبا أيها الطاقم،

يخيل لي  .جاءت فداء وأخذت مني أعز صديقة عندي، واآلن أنا وحدي، وهذا أمر صعب جداً  .صديقات في الصف ي دائماً دكانت ل

 ؟أحقاً  ...وحدي يبدو أنني سأكون دوماً  .أن فداء راضية ألنني حزينة

 شكرا أيها الطاقم،

 حنين
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 :رسالة ثالثة

 أعضاء الطاقم األعزاء،

 .وقد جعل منها قضية، كتب ألهلي وغضب مني .مرة واحدة في حياتي نقلت الوظيفة وضبطني المعلم .جيد جداً  طالبأنا 

 .لم تعد لي فرصة لد  المعلم، ولن يصدقني أبداً 

 تى؟إلى م

 أجيبوني بسرعة،

 دوداو

 

 :رسالة رابعة

 إلى الطاقم االستشاري،

 .اآلن الكل يتهمني .أنا كنت في لجنة الصف، ولذا كان الصندوق بحوزتي .اختفى مبلغ من صندوق الصف

 .هافي هذا هو، انتهيت من لجنة الصف، لن يختارونني أبداً 

 عن اتهامي؟ نمتى يكفّو

 بانتظار رّدكم،

 رامي

 

 :خامسة رسالة

 مرحبا أيها الطاقم،

 .وقد كانت الشخص الوحيد الذي فهمني، أحبني ودللني .توفيت جدتي في األسبوع الماضي

 .بدون جدتي لم يعد األمر نفسه .أظن أن حياتي كلها ستتغير اآلن .نصحتني جدتي في كل شيء

 متى أعود ألكون شهد التي كانت؟ .األلم شديد جداً 

 ،شكراً 

 شهد

 

 الصف في نقاش .3

 .المتوّجهإلى ه تة تقرأ الجواب الذي كتبمجموعكل 

 :األسئلة التاليةحول يدور نقاش 

 "وال مرة سيكون الوضع أفضل؟"لماذا يشعر المتوجهون أنه  

 على تطوير نظرة إيجابية أفضل " وال مرة سيكون الوضع أفضل"كيف يمكن مساعدة األشخاص الذين يشعرون أنه  

 ماذا يمكنهم أن يتعلموا من خبرتهم وخبرة اآلخرين؟ م أن يقولوا ألنفسهم؟ماذا يمكنه للمستقبل؟
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 :رسائل

من المهم أن نستعين بخبرتنا  .أبدا   يتركناأن الشعور السيء الذي يصاحبنا لن نا يلإعندما نكون في حالة ضائقة يخيل  

المشاعر القاسية  النسبة لها اليوم؟كيف شعرنا آنذاك، وكيف نشعر ب: صعبة مررنا بها نتذكر أوضاعا  أن الشخصية و

 .وطأتهاخف تمع الزمن و تضاءلتبطبيعتها 

فقد تحدث أمور جيدة وأمور  .لن يحدث لي شيء جيد، هي أقوال غير منطقية "وال مرة"تفترض أنه التي  العبارات 

على و( نبوءة تحقق ذاتها) كلما آمّنا وتوقعنا أن يحدث لنا شيئ إيجابي، كلما استطعنا التأثير على سلوكنا .جيدة أقل

 .لكي تحدث موراأل
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 "مصادر المساعدة" –  19 رقم لقاءال

 .كيف يطلبون المساعدة وممن يطلبونها األوالد مثل الكبار يصادفون المصاعب والضائقة، لكنهم ال يعرفون دائما  

 .صعوبةلل تهع الغير أثناء حالة ضغط أو مصادفيتواصل مأن بعضهم يخشى أن ينكشف و

 .على مساعدة يعرقل التوجه وطلب المساعدةرغبة الحصول بين الصراع بين الرغبة بأن نكون مستقلين و ،أحيانا  

التوجه لطلب مساعدة من محيطهم القريب  ختبرونويمصادر مساعدة في دوائر انتماء مختلفة،  الطالبفي هذا اللقاء يعرف 

 .على تقديم المساعدة للغير نيتمّرنو كما .خدمات مساعدة مميزة لمعالجة أوضاع الضغطمن و

 

 مفكرة العناوين خاصتي

 رقام هواتف لمصادرأعناوين و اوفيه ةشخصي مفكرةأن يحّضروا في البيت، بمساعدة أفراد األسرة،  الطالبيوصى باالقتراح على 

 .المساعدة

 .فكما يمكن توجيههم إلى دليل هواتف وعناوين مصادر المساعدة التي ُتنشر في الصح

 :سير الفعالية

كيف حّضروه مع أفراد أسرتهم، وماذا كانت ردود أفعال  ندفتر العناوين الشخصي الخاص بهم، ويقولو الطالبيعرض  .1

 .أفراد األسرة

 .هم في الماضي، والتي استعانوا فيها بعناوين مختلفةديعن محاوالت التوجه التي كانت ل الطالبيروي  .2

 .خّصصة للتوجه، وعرضها في مكان بارز في الصف والبيتيوصى بتركيز العناوين الم

 :ةعناوين شخصي مفكرةمثال ل

 يتـاصـن خـاويـالعن مفكـرة

 مكان عمل الوالدين

 المدرسة

 بيت الجيران

 نجمة داود الحمراء

 الشرطة

 اإلطفائية

 البلدي يمركز الهاتفال
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 ؟نتوجـهيف ـك

 .توجه لطلب المساعدةالعلى يتمرن األوالد في هذه الفعالية 

 .يتعلمون عن طرق التوجه المختلفة إلى مصادر المساعدة

 :الصف في محطاتطالب ينتظم  .1

 .يكون في كل محطة جهاز هاتف، للرد على التوجهات بالهاتف - محادثة هاتفية 

 .يكون في كل محطة صندوق رسائل، للرد على التوجهات الخطية التي تصل إليه - رسالة 

 .لوجه مع طالبي المساعدة يجلس في المحطة أوالد للمقابلة وجهاً  - محادثة 

يقوم األوالد بالرد على توجهات  رتجلةراديو أو تلفزيون، ومن األجهزة الم يتم ارتجال في كل محطة  - وسائل اعالم 

 .زمالئهم

 

لنقاط إلى االمستحسن االنتباه  عند التوجه من .يتمرن األوالد على التوجه إلى جهات المساعدة في المحطات المختلفة .2

 :التالية

 .طريقة تقديم المتوجه لنفسه 

 .صياغة الصعوبة أو المشكلة، التي هي سبب التوجهفي  المتوجه تمحورمد   

 .توقيت التوجه 

ه إليه    .لرد فوراً على اطريقة مواجهة المتوجه مع عدم مقدرة المتوجَّ

 

ً  ديروند أمام الصف طريقة توجههم، ويللحصول على تغذية مرتدة، يعرض فيها األوالالفعالية بين حين وآخر  إيقاف/" بتجميد"يوصى   نقاشا

 .حول ذلك

 

 

!     ? 
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 الرفض االجتماعي

 تصّور فكري

ساهم في تدني الشعور ياالنتماء االجتماعي هو حاجة أساسية عند البشر كافة، ومنعها أو انعدامها يؤدي إلى أحاسيس صعبة من العزلة، و

 .ن وتقدير الذاتامباأل

المجتمع من جانبه يشجع األوالد على  .سن الطفولة المبكرة منذباع هذه الحاجة يتمرن األوالد على مهارات اجتماعية تساعدهم على إش

االستمتاع القدرة على إن  .أن يكون وحده لذلك وهي من أهمية إشباع الحاجة المناقضة قلل أحياناً يعلى ما يبدو االنتماء إلى أقرانهم، و

تطوير : مثل مختلفاً  تيحه، تعلّماً تتيح، مما ت اكمل االنتماء االجتماعي، وذلك ألنهتحيوي وهي أمر واستخالص الفائدة من أن يكون وحده 

داع ، تهدئة وتنظيم ذاتي، تطوير اإلب(التصرف بي ي وما هو غير اللطيف، ماذا أريد، كيف يجدربالنسبة لما هو اللطيف )الكالم الداخلي 

 (.مع َمن أرغب بالصداقة ومع من ال، متى وأين يجدر اللقاء وما شابه)والخيال وحتى تخطيط إجراءات اجتماعية مستقبلية 

يكتسب   .(خاصة في االستراحاتوعامة خالل الدروس )يحصل في المدرسة االبتدائية تعلم اجتماعي واسع مواٍز للتعلم األكاديمي   

هكذا يمكنهم الدخول إلى فعالية اجتماعية تمثيلية  .أقرانهم ينبنجاعة ب تمرين أنفسهمعية متطورة، تتيح لهم قدرات اجتماخالله األوالد 

باألساس، والتعرف على قوانينها، والمحافظة على الحماس في التمثيل، ومعرفة كيفية التصرف عند نشوب صراعات، وأن يجدوا 

 .وضاع اجتماعية غير مريحة لهميردوا بمرونة عندما تنشأ أأن ألنفسهم أصدقاء و

، حيث يبدي األوالد مستو  آخذ باالزدياد من االستقاللية (السادس -صفوف الرابع)في مرحلة الطفولة المتأخرة  هذا التعلم متسارع جداً 

جتماعية فيها إشكالية أحيان كثيرة أن يتخذ األوالد ألنفسهم معايير افي لذا يحدث  .وحاجة أكبر إلى تشكيل حياتهم بدون وساطة الكبار

التدخل في بداية هذه  .تجاهلالالخيانة، اإليذاء الكالمي والبدني، المقاطعة، النبذ أو : من الرفض االجتماعي، مثل توفّر تجارب وأوضاعاً 

طرق مواجهتها يساعد األوالد على تطوير الوعي لالحتياجات األساسية، للمصاعب االجتماعية، لتأثيرها، و( في الصف الرابع)المرحلة 

 .في الحاضر والمستقبل

يصعب عليهم الدخول واالنتماء للمجموعة وتنقصهم مهارات اجتماعية  طالبلنظر إلى أنه في كل صف يوجد ومع ذلك، يجب ا

تفاوت في : ثلالمتأصل فيهم، م ختالفسها باالنتماء إليها بسبب اإلمن ذلك، األوالد الذين ال تسمح لهم المجموعة نف أو بدالً  .االجتماعية

أوالد أجانب يصعب عليهم التخاطب بالعربية أو ال يعرفون العادات  -، تفاوت في المنشأ (أوالد ثقيلو الحركة أو ذوو إعاقة بدنية)المظهر 

من  لمزيديحتاجون  طالبمثل هؤالء ال .الصف طالبغير مريح ل عدوانياً  يبدون سلوكاً  طالبالسيما  -العربية، تفاوت في السلوك 

يساعدهم ( لمدرسةل يفسنال االختصاصي أو ة المدرسةمستشار)التدخل الصفّي المقترح هنا، ويجب النظر في تحويلهم إلى أخصائي 

 .مهارات وقدرات اجتماعيةب طور تحكمهموي

 

 هدافاأل

 .ن تكون وحدك وبين الشعور بالعزلةألالتمييز بين أوضاع يوجد فيها حاجة  .1

 .مريح لي فيها أن أكون وحدي وأخر  أرغب فيها بالصحبةمن الن تحديد فترات زمنية يكو .2

 .فحص وتحديد إمكانيات االنتماء آنّيا لعدة مجموعات اجتماعية .3

 .التمييز بين االنتماء لمجموعة اخترتها أنا ومجموعة صّنفوني معها .4

 كيف نشعر وكيف نتدبر مع هذا؟
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 .خترهامعرفة حسنات وسيئات النشاط في مجموعة لم أ .5

رفع مستو  الوعي لحاالت وتجارب من الرفض االجتماعي بمساعدة مشاهدة ومناقشة أفالم رسوم متحركة تعرض  .6

 .من الرفض أحداثاً 

الوعي للمشاعر واألفكار واستراتيجيات عمل  -إدارة ذاتية في أوضاع اجتماعية أشعر فيها بالرفض من جانب أقراني  .7

 (.أهل ومعلمين، وكذلك أصدقاء -كبار مهمين )مساعدة ناجعة، طرق توجه لشخصيات ال
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 "وعلى انفراد معا  " -  20 رقم لقاءال

أن بهدوء،  أن يفكرواعلى التمييز بين حاالت فيها يختارون أن يكونوا وحدهم، ألنهم يريدون  طالبفي الفعاليات التالية نساعد ال

باالنتماء رغبتهم بالهجر، اإلبعاد والعزلة، بالرغم من  طالبيشعر فيها ال وبين حاالت -يلعبوا وحدهم أن يحلموا أو أن يقرأوا، 

 .آخرين طالبوالصداقة مع 

 :العاطفي مستودعال نوّسع

لقاءات اجتماعية من أنواع مختلفة في المدرسة  ه دائما  دي، عندما تتوفر لطالبكاختيار وحاجة  -أن تكون وحدك  

 .والبيت

 (.البكاء، الحزن، العجز، االنغالق: مثل)نتماء، وردود فعل عاطفية على هذا الشعور الشعور بالعزلة نتيجة عدم اال 

ليكونوا وحدهم، دون خشية  وقت فراغ إيجاد هممواجهة الشعور بالعزلة، وكيف يمكن همعلى التفكير كيف يمكن طالبنشجع ال

 .لهم المس باالنتماء االجتماعي الضروري جدا  

 

 

  للمعلم،

 .عن وضع صعباسهل من الكالم عن وضع لطيف ومريح  الكالم المباشر

ته في هذه حال عمدوال يةاقالو موفًرا فيه عناصرأن يكون وحده،  طالبفيه  يريد تتناول الفعالية األولى الكالم المباشر عن وضع خيالي مثالي 

أحيان كثيرة إلى الصمت أو إلى سلوك يعبر عن ي ف ؤديالكالم المباشر عن األحاسيس والمشاعر الصعبة مثل العزلة، الحزن وغيرها ي .تلك

 (.سخرية، ضحك، ثرثرة) طالبعدم ارتياح لد  ال

لحالة االجتماعية إلى اة عمل أدبي، ومن خالل التطرق مساعدأنفسهم ب عن إبعادهامع أحاسيس العزلة  مالمسة، تتيح لهم االفعالية الثانية، إذً  

في نهاية هذه  .فقط بعد ذلك ُيطلب اإلسقاط من القصيدة إلى تجربتهم الشخصية .وطريقة مواجهته لهالبطل القصيدة، والمشاعر التي يشعر بها 

 .عامة طالبللبطل وال -أن يفكروا بطرق يمكن بواسطتها مواجهة أحاسيس العزلة  طالبالعملية يمكن االقتراح على ال

 

 :سير الفعالية

 أن تكون وحدك وتستمتع: الفعالية األولى

مّرات كثيرة في حياتنا نكون محاطين بأصدقاء أو بأفراد العائلة،  .ذلكبأن نكون وحدنا مع أنفسنا واالستمتاع  ال ُيتاح لنا دائماً "... :المعلم

 .أن نكون وحدناعلى وال نكون حتى معتادين 

 .وحدكم نتكونوحين تستمتعون فيه  اآلن أغمضوا أعينكم، وتخيلوا مكاناً 

 ."، وحاولوا أن ترسموا المكان وأنفسكم هناك فيهاً خذوا ورقة بيضاء وألوان

 .طالبالصف، ويلخص المرشد حسب النقاط التي أثارها ال نويشاركو طالبيرسم ال

 أي مكان هذا المكان؟ 

 ماذا تفعلون هناك؟ 
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 بماذا تفكرون؟ 

 ما هو شعوركم؟ 

 وحدكم هناك؟لأنتم وكم من الوقت  

 ؟هل ترغبون بالعودة إلى هناك قريباً  

 

 وتشعر بالعزلة -أن تكون وحدك : الية الثانيةالفع

 .الئمة لكل سنمكتب حاييم نحمان بياليك قصيدة للصغار تصف بصورة مدهشة الشعور بالرفض االجتماعي والعزلة ال

 عند الشباك أزهر أصيص"

 .هناكالحديقة إلى ينظر يوم ال طوال

 ،ضاحكين ه في الحديقةؤأصدقايلهو 

 ".نحزي قف هنايوهو وحده 

صديقاته إلى الحديقة التي تتواجد فيها  بحنينحافة النافذة وينظر للخارج  ىأصيص األزهار يقف عل -تصف القصيدة حالة اجتماعية 

 .وحده طوال اليومل يتواجدفي الحديقة، بينما أصيص األزهار  معاً موجودة كل األزهار  .األزهارمن 

 

 :القصيدة معاجةتعليمات لطريقة 

 .لقصيدة بصوت عالٍ يقرأ المعلم ا .1

 :مع بطل القصيدة تضامنأسئلة  .2

 ماذا تحكي لنا القصيدة؟ 

 أصيص األزهار طوال اليوم؟ فعلماذا ي 

 باقي األزهار في الحديقة؟ فعلماذا ت 

 ما هو شعور أصيص األزهار؟ 

 في الحديقة؟ أصدقائهما هي األفكار التي تخطر في مخيلته عندما ينظر إلى  

 إليه؟هل األصدقاء ينتبهون  

 على حافة النافذة وليس في الحديقة؟ماذا حسب رأيكم يقف أصيص األزهارل 

 

 :أسئلة صد  للقصيدة .3

 وحيد وال يشارك في اللعب؟وهو  طالبهل تعرفون حاالت يقف فيها 

 :يسأل المعلم .ليحكوا بالتفصيل عن مثل هذه الحاالت طالبُيدعى ال

 ..(بالعزلة، حزن، عجز، غيرةشعور ) الواقف وحده؟ طالبماذا كان شعور ال 

 بماذا فكر؟ 

 ماذا كان يرغب أن يحدث؟ 
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 لفعالية واللعب؟إلى اطلب أن يضّموه أن يهل حاول  

 ؟طالبماذا قال لل 

 ؟طالبكيف كان رد فعل ال 

 

 :الذين جربوا العزلة طالبعلى ال أسئلة تسمح باالنفصال عن القصيدة وتحاول أن تقترح حلوالً  .4

 يشعر بالعزلة؟ طالبعمله مع ماذا كنتم تقترحون  

 لمن يمكنه أن يتوجه للمساعدة؟ 

 

 إجمال

، كما وتعلمنا ماذا وحدنافيه نكون  لطيفاً  وجدنا ألنفسنا مكاناً  .تشعر بالعزلةأن أن تكون وحدك و :تعرفنا اليوم على مصطلحات

أن يواجهوا  طالبكيف يستطيع ال أفكاراً وحده، واآلخرون ال يريدون مشاركته، وطرحنا لأن يكون ب طالبيحدث عندما ال يرغب 

 .العزلة
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 "مسح مجموعات االنتماء االجتماعي" –  21 رقم لقاءال

البنون أو البنات، فريق كرة القدم، الصديقات من )مجموعة اجتماعية سائدة إلى نتماء االأن ينسبوا ألنفسهم إلى  طالبيميل ال

يفّضلون االختيار والعمل في هذه هم  –في الصف وفي االستراحة  -المدرسة خالل الحياة االجتماعية في  (.الروضة وغيرها

من المهم مساعدتهم على  .الصف، إال إذا طلب منهم المعلم القيام بذلك طالبعن العمل مع باقي  كثيرا   ن، ويمتنعومجموعاتال

 مع تماما  " تنسجم"ضاع االجتماعية التي ال توسيع وزيادة المرونة في انتماءاتهم المتنوعة، ليتمّكنوا من المناورة في األو

عند اللعب في  مجموعاتلتحضير حفلة للصف، التوزيع إلى  مجموعاتتوزيع الغرف في الرحلة، التوزيع إلى : مثل)رغبتهم 

بصورة  الرغم من أنهم ال ينتمون إليهاعلى ، وكذلك السماح لهم بتوسيع دوائر االنتماء، واالنضمام إلى مجموعة (درس الرياضة

 .طبيعية

، متى مهم االنتماء منهم مجموعات االنتماء لكل واحد نيفحصو .نّوعةتمجموعات مإلى االنتماء  الطالب ختبرفي هذه اللقاءات ي

طبيعة  ن، ويعرفوفي نفس الوقت إمكانيات انتماء لعدة مجموعات اجتماعية نيحّددو .أهميةيكون اإلنتماء لها أقل إليها ومتى 

مع أنفسهم  نختياري، ويفحصوالنتماء ااالبين نتماء لمجموعة غير قابلة لالختيار واالبين  نمجموعة، ويميزو النشاط في كل

 .مشاعرهم وكيف ينسجمون مع االنتماءات المختلفة

 

 :سير الفعالية

 -، بنون ُولِدوا فيهاأشهر السنة التي : ، مثلطالبمن حياة ال للمجموعاتمميزات االنتماء إلى يحّضر المعلم الفتات تشير  .1

الحساب، : م، مثلم، العزف، قدرات في مجاالت التعلبنات، لون الشعر، لون الحذاء، الطول، هواية الرقص، كرة القد

 .القراءة، الكتابة، أنواع األلعاب وما شابه

بسرعة في  طالبم اليرفع المرشد كل مرة الفتة مختلفة، وينتظ .أن يتوزعوا فيه طالبيجب تفريغ الصف والطلب من ال .2

ملك الصف : مثالً ) طالبتوفر هذه الفعالية مفاجآت عديدة لطيفة وغير لطيفة لل .مجموعات حسب الميزة المكتوبة عليها

 (.قد يقف وحده عند التصنيف حسب شهر الميالد، والبنت المرفوضة تجد نفسها فجأة في مجموعة المقبولين

 .ماذا يتعلمون من التجربة نعن مشاعرهم عما مّروا به، ويفكرو نائرة، يعبروفي د طالبفي نهاية الفعالية يجلس ال .3

 ...(.، ذوي الشعر المجعد.. الخاألحذية البيضاء ين، مواليد نيسان، الشقر، ذويالبن)  في أي المجموعات كنتم؟ 

 مجموعة معينة؟إلى هل فاجأكم االنتماء  

 عندما بقيتم وحدكم؟ رة؟صغي كيف كان شعوركم عندما كنتم في مجموعة كبيرة؟ 

 ليسوا أصدقاءكم؟ طالبمع كنتم منها  ةمجموعات كنتم مع أصدقاء، وفي أي ةفي أي 

 مع غير األصدقاء؟كان أصدقاء لكم وكيف  طالبكيف كان شعوركم عندما وجدتم أنفسكم في مجموعة مع  
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 مقربين منكم؟ال ئكمقاأصد من غير طالبأي فرص في الصف وجدتم أنفسكم في مجموعة جديدة فيها في  

 ماذا فعلتم حينئذ؟ 

 فيها؟ لمجموعة ليس عضواً  طالبماذا يحدث عند ضم  

 يمكن عمله لكي تتمكن المجموعة من مواصلة اللعب والعمل واالستمتاع؟الذي  ما 

 

 إجمال

 .أقل أهميةما هي رأينا اليوم أن كل واحد ينتمي إلى عدة مجموعات، منها ما هي مهمة بنظره ومنا 

 .لمواصلة االستمتاع منها فعلأقل راحة في مجموعتنا، وماذا ننشعر وأخر   أكثرفيها  راحة  شعرصنا حاالت نفح
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 "في حاالت الرفض ذاتالإدارة " – أ 22لقاء رقم ال

، ال هملكن (.إلى البيتخالل الدراسة، في االستراحات وفي طريقهم )الوقت تجارب الرفض من قبل أقرانهم  طوال طالبال ختبري

 .بعضهم البعض أو المعلم في هذه التجارب يشاركون دائما  

 -لحاالت شائعة تثير تجارب الرفض، نعّرف الديناميكية بين الشركاء المختلفين في الحدث  طالبفي هذا اللقاء نرفع من وعي ال

المرفوض  طالبرها هذه األحداث لدى الثيتلمشاعر التي إلى انتطرق  .نباجمن الن، المرفوض والمشاهدون والرافض

 (.صديق، معلم، والد)وكذلك، نمارس حل مشاكل في حاالت الرفض، ونحدد جهات المساعدة  .واستراتيجيات عمله

ن يحدثان في ساحة المدرسة وفي النشاط خارج المدرسة األفالم  .أفالم الرسوم المتحركة القصيرة تصف حدثي  رفض شائعي 

في مركز كل فيلم ي عرض حدث  .طالبتمثل ال أيدي ى صامت، والدمى ليست شخصيات حقيقية وإنما كفوفمبنية من مسرح دم

 .يوفر هذا الحدث صياغة للمشاعر وفحص طرق المواجهة الناجعة وغير الناجعة .من الرفض االجتماعي وطريقة مواجهته

 ويتردد فيمن الجانب يراقب  طالبمرفوض،  طالب)مع الشخصيات المختلفة  ضامنلتعرف والتإلى اتدعو األفالم المشاهد 

ولذا  .، كل واحد لنفسه قصته الخاصةخالل المشاهدة يؤلف، عمليا   (.وغيرها طالبعة وجمممساعدة المرفوض، قائد مقبول، 

 زا  ف  حم  لم يعتبر الفي .ألنفسهم في أعقاب المشاهدة الطالبعية لمختلف اآلراء ومختلف القصص التي ألّفها من المهم منح الشر

 .مواصلة تأليف المشاهدين للموضوعلللنقاش و

 

 :توجيهات للعمل باألفالم

 طالبآخرين في الصف جربوا الرفض، بل التكلم بصورة عامة عن  طالبإلى عدم اإلشارة إلى  طالبمن المهم أن نذكر توجيه ال 

 .وكيف يشعرون ويفكرون ويعملون

 .فقط بعد مشاهدتها يدور النقاش في الصفمن المستحسن عرض األفالم دون مقدمة، و 

 :يوصى أن ُيعرض الفيلم مرتين

 .بأن يرووا قصة إطار الفيلم للطالبالسماح  -بعد المشاهدة األولى  

هة تساعد  -وبعد المشاهدة الثانية   ال تتأثر المشاهدة الثانية من األقو .على بناء القصة والمغز  من الفيلم الطالباالستعانة بأسئلة موجِّ

 .ها سابقاً وْ رَ لم يَ  ا أموراً وْ رَ أن يَ  للطالبالتي قيلت في النقاش األول، وتتيح 

جتماعية مّروا به وكيف لصعوبة ا ةوا فيها عن حادثتحدثيأن أن يكتبوا مفكرة شخصية، و طالبفي أعقاب العمل بالفيلمين يمكن االقتراح على ال

 .تلك الصعوبةواجهوا 

 "في الساحة"عرض فيلم  .1

ان يلعبان الكرة مّرا بجانبه، طالب .يلعب وحده في ساحة المدرسة في شد الخيوط بين فروع شجرة اً طالبتناول الفيلم ي

 .المرفوض من الجماعة وأراد أن ينضم طالباقترب ال .الحقا انضم إليهما آخرون للعب في الكرة .تأماله وسخرا منه

 طالبواصل وأصر على المشاركة في اللعب، عندئذ أحد ال .احد انتباهً ن لم يعره أ، ولكطلب أن يرموا الكرة إليه أيضاً 

المرفوض، أفرغها  طالبالساخر حقيبة ال طالببعدها، أخذ ال .قذف عليه الكرة بالقوة فوقع أرضاً  الذي سخر منه سابقاً 

قف التنكيل مع رنين تو .ةمجموعال طالبالدفاتر والكتب مع باقي ( كما في الكرة)مما فيها على األرض، وبدأ يمرر 
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 ة، الذي لم يكن راضياً مجموعال طالبالمرفوض في الساحة ليجمع محتويات الحقيبة، في حين أحد  طالببقي ال .الجرس

 .عن التنكيل، تقدم منه وساعده على جمع أغراضه

 

هة بعد المشاهدة األولى .2  :أمثلة ألسئلة موجِّ

 ما هو موضوع الفيلم؟ 

 لم؟من هي الشخصيات في الفي 

 ماذا يحدث بعدئذ وكيف ينتهي؟ كيف يبدأ الفيلم؟ 

 من هو بطل الفيلم؟ 

هة بعد المشاهدة الثانية  :أمثلة ألسئلة موجِّ

 الواقف وحده بجانب الشجرة؟ طالبال فعلماذا ي 

 الذين يلعبون بالكرة؟ طالبة المجموعاتإلى كيف يحاول االنضمام  

 هل نجح؟ ؟طالبماذا يطلب من ال 

 الذي سخر منه الكرة بقوة وأوقعه؟ طالبم قذف عليه اللماذا حسب رأيك 

 ة اللعب بعد وقوعه؟مجموعالذي وقع عمل بشكل مناسب عندما بقي في  طالبهل حسب رأيكم ال 

 ؟ هوبدأ يلعب بأغراض ة الطالب اآلخرقلب الطالب الساخر حقيبلماذا  

 الساخر؟ طالبما هو شعور ال الذي وقع؟ طالبما هو شعور ال 

 وقع وحاول مساعدته على جمع أغراضه؟ذي ال طالبمن ال من تقّدم 

 الساحة؟ طالبلماذا حسب رأيكم تقّدم منه فقط بعد أن غادر جميع ال 

 الذي وقع إلى الصف؟ طالبماذا سيحدث حسب رأيكم عندما يدخل ال 

 لمن يمكنه أن يتوجه للمساعدة؟ 

 

عليهم أن يكتبوا  عامة، أو االقتراح طالبفض في حياة الأسئلة حول أحداث الر الطالبفي النقاش يمكن سؤال  الحقاً  .3

 :ون فيها عن حادثة وقعت لهمتحدثمفكرة شخصية ي

 هل تعرفون حادثة مشابهة؟ 

 ماذا حدث فيها؟ 

 الذي أساءوا إليه؟ طالبكيف كان رد فعل ال 

 كيف كنتم أنتم تردون في حالته؟ 

 ماذا كنتم تفعلون؟ 

 ت؟هل برأيكم يمكن منع مثل هذه الحاال 

 كيف يمكن المواجهة عندما يحصل أمر مشابه؟ 
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 "في حاالت الرفض الذاتإدارة " – ب 22لقاء رقم ال

 :سير الفعالية

 "*في الرحلة"عرض فيلم  .1

ن من الجماعة  .خرجوا مع مرشد إلى الطبيعة طالبيتناول الفيلم جماعة  عند المساء طلب المرشد اختيار متطوَعي 

ر، وهو الساخ طالبوال"( في الساحة"من فيلم )المرفوض  طالبال .سيبنون خيمتين بطالليكونوا رؤساء مجموعة 

المرفوض  طالباختاروا بناء خيمة مع القائد، وبقي ال طالبالمجموعتين، لكن جميع ال رئاسةقائد الجماعة، تطوعا ل

المرفوض طريقة شد  طالبال بسرعة الخيمة بالطريقة المّتبعة، استخدم طالببينما بنى باقي ال .وحده لبناء خيمته

 .طالبالحبال إلى الشجرة، ومرة أخرى سخر منه ال

 ، وبقوا تحت المطر المنهمر وهم يحاولون عبثا  طالبهبت في الليل عاصفة اقتلعت الخيمة التي كانت فيها مجموعة ال

المرفوض في  طالبساعد ال الذي طالبال .المرفوض ثابتة طالببينما بقيت خيمة ال .اإلمساك بالخيمة ونصبها من جديد

عدا القائد  طالبوعندما ن صبت الخيمة دخل إليها جميع ال .واستخدم اآلن طريقة شد الحبال" تسّلم القيادة"الساحة 

 ؟المرفوض طالبهل يدخل إلى خيمة ال بقي في المطر مترددا   .بوجهه الخيمة طالبالساخر، حيث أغلق ال

 

هة بعد المش .2  :اهدة األولىأمثلة ألسئلة موجِّ

 ما هو موضوع الفيلم؟ 

 من هي الشخصيات في الفيلم؟ 

 ماذا يحدث بعدئذ وكيف ينتهي؟ كيف يبدأ الفيلم؟ 

 من هو بطل الفيلم؟ 

 

هة بعد المشاهدة الثانية .3  :أمثلة ألسئلة موجِّ

 إليه لبناء الخيمة؟ طالبشعور رئيس المجموعة عند انضمام جميع الحسب رأيكم ما هو  

 الذي بقي وحده؟ طالبطريقة بناء خيمة ال إلى طالبلا نظركيف ي 

 طريقته؟حسب لخيمة اوحده ل ذي بنىال طالبما هو برأيكم شعور ال 

 ونام وحده في خيمته؟ طالبخيمة باقي الإلى  الوحيد لم ينضم هو أيضاً  طالبلماذا ال 

 يد؟ما هو شعور رئيس المجموعة عند اقتلعت الريح خيمته ولم ينجح في نصبها من جد 

 في الخارج تحت المطر؟ نمكثوي وهمتجاهه  طالبما هو شهور باقي ال 

 الذي بقي لينام وحده في خيمته أثناء العاصفة؟ طالبمع ال في هذه األثناءماذا حسب رأيكم يحدث  

 

 .األفالم المذكورة في هذا الفصل مسّجلة على أسطوانة أفالم مرفقة مع البرنامج*
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 الوحيد؟ طالبطريقة الحسب ها خيمة َمن يقود المجموعة ويبني ل 

 لرئيس المجموعة بالدخول إلى خيمتهم؟ ةالمجموع طالبلماذا لم يسمح  

 ما هي األفكار التي تخطر في بال رئيس المجموعة الُمقال عندما بقي في الخارج تحت المطر؟ 

 باالنضمام إليه في الخيمة؟الوحيد أن يسمح له  طالبيبقى في الخارج طوال الليل أم يطلب من السهل حسب رأيكم  

إذا كان  المرفوض وقائد الصف بعد الليلة العاصفة؟ طالبالمجموعة بصورة مغايرة مع ال طالبهل حسب رأيكم يتعامل  

 نعم، كيف؟

 

كتبوا مفكرة عامة، أو االقتراح عليهم أن ي طالبأسئلة حول أحداث الرفض في حياة ال الطالبفي النقاش يمكن سؤال  الحقاً 

 :هممعون فيها عن حادثة وقعت تحدثة يشخصي

 هل تعرفون حادثة مشابهة؟ 

 ماذا حدث فيها؟ 

 ؟طالبللصف وأقاله ال كان قائداً  طالبما هو شعور  

 كيف كنتم أنتم تردون في حالته؟ 

 ماذا كنتم تفعلون؟ 

 هل برأيكم يمكن منع مثل هذه الحاالت؟ 

 كيف يمكن المواجهة عندما يحصل أمر مشابه؟ 
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 والمضايقات زعرنةال

 تصّور فكري

 طالبأو مجموعة  طالبيقوم المضايقة، الزعرنة أو التحرش أمور تحدث عندما  .المضايقة هي ظاهرة شائعة في المدرسة

 .آخر طالببإيذاء بصورة متعّمدة و

صرفات غير ظاهرة ويصدف، أن في البداية تكون هذه الت .غالبية التنكيالت من صنف المضايقات تحدث بين جدران المدرسة

منع من أجل تولى أهمية بالغة لتدخل المعلمين لوقف الظاهرة في مراحلها األولى  .، ولكن فيما بعد قد تتفاقم في شدتهاللعيان تقريباً 

 .نقل رسالة واضحة بأن هذا السلوك مرفوضمن أجل ، وكذلك هاتصعيد

مسئولية  المشاهد له تأثير بالغ على ما يحدث، وعليه أيضاً  .حيةض -معتٍد  -مشاهد  :يتأثر سلوك المضايقات والعنف بالمثلث  

 .عند مغادرة الجمهور ينزل الممثلون عن المنصة .أكبر المشاهدون السلبيون أو المشجعون يسببون عنفاً  .كبيرة

إلى لإلساءة  مواجهة هذه الظواهر تتطلب من الكبار الموجودين في المدرسة أن يطوروا الوعي لخطورة األعمال الموّجهة

رسالة واضحة، بأن الزعرنة والمضايقات هي سلوكيات ممنوعة وغير مقبولة في المدرسة، وأن يصغوا ب الطالبآلخرين، وإبالغ ا

 .آخرينإلى أو ُيسيئون /الذي ُيساء إليهم و للطالبويكونوا يقظين 

 :رسائل مركزية

 .المضايقة المتكررة هي تنكيل 

 .مضايقة تؤدي في أعقابها إلى تعاظم الظاهرةلشكوى عن  مناسبةغير معالجة  

 .من المهم مشاركة بالغ من المدرسة في كل حالة مضايقة 

 .زمالء الدراسة يمكنهم مساعدة ضحية المضايقة كثيرا   

الضحية المطاَلب بتجاهل المضايقة يتضرر مرتين، مرة من المضايقة نفسها، ومرة جّراء عدم فهم البيئة المحيطة  

 .لضائقته

 .معاناة الغيربعندما نعتاد على ظاهرة شاذة، وقد نتحّول إلى شركاء سلبيين في التسبب  تبلداسيتنا تحس 

 

 هدافاأل

 :الطالب

 .رسائل عدم التسامح مع الزعرنة والمضايقات نكشفون علىي .1

 .حوادث مضايقة وزعرنة أو مشاهدتهم دفتهماصم للمواجهة عند طرقاً  نيعرفو .2

 .مد  أهمية التدخل ورد الفعل لوقف اإليذاء نإيذاء اآلخرين، ويفهموإزاء  حساسية نيطّورو .3
 

 



63 

 

 "مواجهة المضايقات" –  23 رقم لقاءال

يستطيع  .وضع أنفسهم مكان ضحية المضايقات، من خالل محاولة فهم دور جميع المشاركين في في هذا اللقاء الطالب تمرسي  

دركا   ن يبلوروا موقفا  بواسطة تحليل وفهم تسلسل الحدث أ الطالب كما  .الزعرنة، التحرش والمضايقة رفضي وعاطفيا   م 

 .يستطيعون فهم كيف عليهم أن يتصرفوا لمنع حدوث حاالت المضايقة

 

 :سير الفعالية

 .ةمجموعفي ال طالب 6-4صغيرة،  مجموعاتيتوزع الصف إلى  .1

 .لالطالع عليها" ِنوار"على قصة حدث  الطالبيحصل  .2

 

 وار؟ـلندث ـماذا يح

وسرعان ما أصبح  .جديد اسمه مهند طالبفي السنة الدراسية الماضية جاء إلى صفنا  .أنا ونوار صديقتان من الصف األول  

ه نفي كل مرة ال يطيعو همأُعجب به البنون، واستلطفنه البنات وكذلك خفن منه، ألنه اعتاد التهديد بأن يضرب .مقبوالً  اً طالب

 .فيها

، ُدبَّة: "شتم مهند طيلة ذلك اليوم نوار .ة متفوقة، فلم توافقطالبد أن ينقل الوظيفة عن نوار، التي كانت وذات يوم طلب مهن

اقترحت  .العودة إلى البيت ما كنا بطريق صرخ عليها عند !"يحدث لكسانتظري، سوف ترين ما " .وهددها" هبالءمقرفة، 

 .منذ ذلك اليوم لم يُكف مهند عن مضايقة نوار .مائيت بالتهديد والشتإلى الب" مرافقتها"على نوار أن تتجاهله، لكنه واصل 

في البداية حاولت نوار الرد والدفاع، ولكن الوضع أخذ بالتفاقم، وكّفت عن  .تابعها في االستراحات وشتمها، وقلّده باقي البنين

لم تتدخل  ؟فعللى نوار، ولكن ماذا عساي أن أأشفقت ع ...يشتم، يذّل، يهين ...عرفت كل البنات أن مهند ينّغص حياتها .الرد

تأخر في الدراسة بسببه، ت، خسارة أنها تتأثر لهذ الدرجةقلت لنوار خسارة أنها  .، وكلنا اقترحنا عليها أن تتجاهلهقطالبنات 

ا لو أنه يشتم وماذ .ولم تحضر دروسها، ظن الجميع أنها تبالغ حتى عندما بدأت نوار تتغيب كثيراً  .ولكن لم ينفع أي شيء

 .وهي حتى كلمتني بأنها ترغب في االنتقال من المدرسة !جّراء هذا عليها أن تُكف عن ممارسة حياتها؟ا -ويضايق 

 فعل، ووعدت بأن تأذكر أن نوار كانت مضغوطة جداً  .ليس كما يرام مع نوار ودعت والديها شعرت مربية الصف أن شيئاً 

 .ة أخر مر كل ما بوسعها لترفع من عالماتها

 ...الحقيقة أنني غضبت منها، ولم أعد استمتع معها ووجدت صديقة جديدة

 

 :فيما يلي األسئلة .أن يجيبوا كل على حدة عن بعض األسئلة، ثم يجري حوار جماعي الطالبُيطلب من  .3

 ما هو برأيكم شعور نوار؟ 

 في الصف؟ الجديد مقبوالً  طالبلماذا أصبح ال 

 ماذا يحدث لصديقة نوار؟ 
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 مكانها؟ كنت لو تفعل كنت ذاما 

 

 :لعرض النقاش الجماعي أمام الصف حول األسئلة التالية مجموعاتبعد الحديث عن هذه األسئلة، تستعد ال .4

 الحدث كان باإلمكان تشخيص ضائقة نوار؟ في أي مرحلة من 

 هل من حق نوار أاّل تسمح بالنقل؟ 

 هل من حق نوار أاّل تسمح بمضايقتها؟ 

 نصيحة التي قُّدمت لنوار؟ما هو رأيكم بال 

 

 :نقاش صّفي .5

 ؟فعلوهالصف أن ي طالبماذا كان بإمكان  

 كهذا؟ أمًرا هل يمكن أن يحدث في صفنا أيضاً  

 ماذا كنا نتوقع من المربية أن تعمل بعد أن اكتشفت ما حصل؟ 

 

 ن أن نعمل لمنع حدوثه؟ماذا يمك هل مثل هذا الحدث يمكن أن يحدث في صفنا؟: في نهاية النقاش يطرح المعلم سؤاالً  .6
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 "والمضايقات الزعرنة ...أن نكون في هذا الفيلم" –  24 رقم لقاءال

 تصّور فكري

كيف أن نفس الحدث  الطالبير   .في هذا اللقاء تحليل حدث مضايقة من وجهة نظر كل واحد من المشاركين الطالبيجرب   

أن يضعوا أنفسهم مكان كل واحد من المشاركين  نسيجربو الطالببالرغم من أن  .ناس مختلفينأوُيفّسر بشكل مختلف من  ُيجرب

المشاركين، إال أن الرسالة االجتماعية واألخالقية الموّجهة لنا هي أنه ال مكان لتبرير  نأو يتفهمو تضامنونفي الحدث وربما حتى ي

 .كل إنسانل سلوك ملزمو الزعرنة والمضايقات والتحرش ه إزاءسلوك عدم التسامح  .سلوك التحرش

 :سير الفعالية

 .يوزع المعلم مرة أخر  قصة حدث نوار .1

 .ة توّزع بين أعضائها األدوارمجموعكل  .طالب 5ة من مجموعاتتتكون كل  مجموعاتيقسم الصف إلى  .2

 نوار 

 الصديقة 

 المربية 

 صديق من الصف 

 المضايق طالبال 

 ممَّ تخاف؟ ماذا تشعر؟ فكر؟ماذا ت .ُيطلب من كل شخصية أن تكتب قصتها الشخصية .3

 ..فعلماذا كانت تريد أن ت

 .تبديل األدوار، بحيث كل واحد يأخذ دور َمن يجلس عن يمينه الطالبعند االنتهاء، ُيطلب من 

 .ومرة أخر ، كل واحد حسب دوره ُيطلب منه أن يكتب قصة الشخصية

 ؟فعلتريد أن تماذا كانت  ممَّ تخاف؟ ماذا تشعر الشخصية؟ ماذا تفكر الشخصية؟

 مختلفة؟ مختلفون مّروا بتجارب مشابهة؟ طالبهل  .في كل دور الطالبأعضاءها، ماذا كتب  تامجموعتشارك ال .4

 ؟فرقما هو سبب ال

 من قصصهم؟ هل تبديل األدوار غّير شيئاً 

 :في الصف كله .5

 .عما تعلموه من المهّمة الطالبيروي 

 :رسائل التاليةيلّخص المعلم النقاش من خالل التأكيد على ال

المختلفون يفسرون بصورة مختلفة نفس الحدث، ولذا يجدر محاولة فهم ما يفكر ويشعر به اآلخر،  شخاص، األأحياناً  

 .والتحدث عن ذلك

 .كل واحد منا يمكن ذات يوم أن يجد نفسه في وضع مشابه 

 ."المشاركين في الفيلم"جميع ية في كل حالة، إذا شعر أحد بالتهديد، يجب وقف هذا السلوك المهدد، وهذه مسئول 
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 "...هافيحاالت أسأت " –  25 رقم لقاءال

 ...رـع آخـة مـزعرنـرفت بـ، تصأحًدا ايقتـض

 تصّور فكري

كيف  الطالبوكذلك يستوضح  .طرق سلوكهم وتعاملهم مع اآلخرينإزاء  الطالبيتم في هذا اللقاء تعزيز الوعي الذاتي لد  

أن يحترس من أن  عليه .مسؤول عن سلوكهكل شخص كذلك فإن  .الفعل عندما يسيء أحد إليهم العمل وردعلى عتادون هم م

بأن يردوا بصورة دافعة وبّناءة ضد اإلساءة، المضايقة والزعرنة الموّجهة  طالبيمكن تعليم ال .أحد أو ُيساء إليهإلى يسيء 

 .تجاههم وتجاه المحيطين بهم

 :سير الفعالية

 .وُيطلب منهم إكمال الجمل .ة مع بداية جملعلى ورق الطالبيحصل  .1

 ...تصرفت مرة بزعرنة مع صديق 

 ...تصرف معي أحدهم معي بزعرنة أو ضايقني 

 ...أقول لنفسيسفي المرة القادمة التي أريد مضايقة أحد  

 ...أقول لنفسيسفي المرة القادمة التي يضايقني فيها أحدهم  

 .الجمل الطالبُيكمل  .2

 .أن يقولوا ما كتبوه الطالبمن  في الصف يطلب المعلم .3

 

 .الحاالت من حالة كل في المشاركة منع يمكن :مركزية رسالة

 

 .عدم التسامح مع المضايقات والزعرنة

 .يضع الصف قائمة باألشياء التي يمكن عملها عندما يضايقونك .4

 .يمكن تعليق القائمة في الصف

 .منع حاالت المضايقة والزعرنة في الصف والمدرسة التفكير ومشاركة زمالئهم حول كيفية الطالبُيطلب من  .5

 .الطالبيكتب المعلم األفكار التي يطرحها 

 :مثال

 .يضايق، ننّبهه وال نصمت إذا شاهدنا أحداً  

 .توجه إلى بالغيضاِيق، ن إذا شاهدنا أحداً  

 .إذا ضايقني أحد أتوجه لبالغ 

 .الكتابة في أماكن مختلفة في المدرسة أن هنا ال يضايقون 
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 .محاولة تسويتهفنزاع هنالك المضاِيقين وسؤالهم لماذا يقومون بذلك، وإذا كان  طالبحدث مع التال 

 .المضاِيقين طالبمعاقبة ال 

 

 .ة بريستوالت وألوانا وأقالم طوشمجموعتأخذ كل  .6

 

 ".نةعدم التسامح مع المضايقات والزعر"تعبر عن الرسالة  قصيدةة أن ُتنشئ جملة أو مجموعُيطلب من كل  .7

 .ُتعلّق األعمال في الصف .ة عملهامجموعتعرض كل 

 

ة جملة تعبر عن معارضة المضايقات والزعرنة، وتفكر ما هو أفضل رد فعل لها على جموعمُتنشئ كل  -إمكانية أخر   .8

 .المضاِيقين طالبال
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 نفحص حقوقنا وواجباتنا

 تصّور فكري

على حقوقه بالطريقة التي  الشديدةالمحافظة ب ُملِزٌم  على الكبار طالباعتماد ال .دتههو إنسان كامل وبشر منذ لحظة وال طالبال

 .تضمن سالمته وتطوره السليم في الحاضر والمستقبل

 .، الحب والحمايةالرقابةالتغذية، : لتعرف على الحقوق التي يستحقونها مثلل طالبمن المهم إذن، مساعدة ال

 .م المتحدة بشأن حقوق الطفل بمناسبة الذكر  األربعين لقيامهاميثاق األمتبّنت إسرائيل  دولة

أو تمييز في العرق، الدين،  فرقأي كل األطفال في إسرائيل، دون استثناء ودون إلى تطرق تالحقوق المفّصلة في هذا اإلعالن 

 .طبًعا الطفل والطفلة فيهاد قصَ يُ طفل، كلمة فيه  تُذكر في الميثاقفي كل مكان  .السن، األصل، المعتقد أو أي صفة أخر 

هدف اللقاءات .* جزء من الحقوق منوط بالقيام بالواجباتفإن ( جون دون" )اإلنسان ليس جزيرة معزولة"في المجتمع الذي فيه 

 .لمّس بحقوقهملخشية  وجود ، عند"ال"حقوقهم، وأن نعرض أمامهم رد الفعل الحازم، بقول على  الطالبتعريف  هوالتالية 

 .تحرر من كل الحدود والقيود والواجباتبأنها لحقوق ل الطالبعدم ترجمة النتباه إلى يجب ا

يجدر لفت نظرهم إلى أن العكس  ".عدم الذهاب إلى المدرسة"، أو "من حقي عدم تحضير الدروس: "إلى القول أحياناً  طالبيميل ال

من المهم التأكيد أن  .تهم ومواهبهم عليهم أن يتعلمواهو الصحيح، ولكي يمارسوا حقهم في الحصول على التربية وتحقيق قدرا

وحتى التعارض ( عالجات طبية)بالمعاناة  قد تكون مصحوبة أحياناً  -التطور الجسماني والنفسي في الصحة بممارسة حق الطفل 

من  ارسة لحقمم هيومع ذلك ف( كشف أعضاء مختلفة أمام الطبيب وعالجات اجتياحية من أصناف مختلفة)مع حق الخصوصية 

 . حقوقه

 

 هدافاأل

 ".وثيقة حقوق الطفل"حقوق الطفل بناء على على  الطالبتعريف  .1

 .لألطفال حقوقاً  تليسبين ما هي حقوق األطفال وما هي المقدرة على التمييز بين  الطالبإكساب  .2

 .أهمية المحافظة على حقوق األطفال للطالبالتوضيح  .3

 .ى حقوقهملمحافظة عللبطرق  طالبالتفكير مع ال .4

 

 

 

 .83إعالن حقوق الطفل في إسرائيل مرفق في صفحة * 
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 مختصر -إعالن حقوق الطفل في إسرائيل 

 (كدمان، مدير عام المجلس الوطني لسالمة الطفل قيتسحا. إعداد د)

 

 يحق لكل طفل وطفلة في إسرائيل الحماية بواسطة الحقوق المفّصلة 

 دون استثناء، -لمتحدة في وثيقة حقوق الطفل من قبل األمم ا

 .ودون تمييز في العرق أو الدين أو الجنس 

 (هذا اإلعالن هو ملخص)

 

الة صحية، عقلية، نفسية أو أي سن، جنس، عرق، معتقد، دين، أصل، ح - ونفسيا   ديا  لكل طفل الحق بالتطور جس .1

 .أخر بند

سكن الئق،  .مساواة، كرامة وحرية لحصول على تغذية، أمن، سالم، صحة،ا - لكل طفل الحق في حياة عائلية .2

 .حماية، حب وتفّهم

 .أن يكون له اسم وأن يحصل على جنسية - لكل طفل الحق في هوية .3

 .قدراته ومواهبه استنفاذتحقيق الذات، تكافؤ الفرص، في  – ملكل طفل الحق في التعل .4

 .لسّرية وحماية ممتلكاتها - لكل طفل الحق في الخصوصية .5

 .عليه قسوةالو ه، إذاللهإهمال - ع استغاللهلكل طفل الحق في من .6

 .وحماية خاصة - لكل طفل الحق في مراعاته قضائيا   .7

 .والمساواة، دون تمييز من أي نوع - الندماج في المجتمعبالكل طفل الحق  .8

 .حق التعبير عن رأيه، مشاعره وتجربته بكل وسيلة يختارها -لكل طفل الحق في أن ي سَمع  .9

 .حالة طوارئأي وأولوية في العالج أثناء مرض، كارثة أو  - إلنقاذلكل طفل الحق في ا .10
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 "ما هي حقوقي؟" –  26 رقم لقاءال

 .خاصبشكل األطفال حقوق عام، وبشكل المعرفة حول مبدأ وجود حقوق اإلنسان  الطالبيهدف هذا اللقاء إلى إكساب 

عن الطرق الممكنة  الطالبيستوضح  .ه الحقوقأهمية المحافظة على هذ نعلى حقوق الطفل، ويفهمو الطالبيتعرف 

 .للمحافظة على حقوقهم

 

 موادال

 أشرطة ورق وألوان

 

 :سير الفعالية

الرغم من على الطفلة حقوق، حسب رأيي يجب أن تتوفر للطفل و: "من أقوال طفل اقتباساً  طالبيعرض المعلم أمام ال .1

 ".صغار كونهم

 :نقاش بناء على النقاط التالية .2

 حقوق؟ما هي ال 

 أي حقوق يوجد لألطفال كما تظنون؟ 

 بحقوق األطفال؟ من يمس أحياناً  

 كيف يمكن تعليم األطفال المحافظة على حقوقهم؟ 

 .لوثيقة حقوق الطفل ملخصاً  الطالبيوزع المعلم على  .3

 .أمثلة لكل حق من الحقوق الطالبيكتب  .4

عن  للحق ومثاالً  ألحد الحقوق، يشمل تعريفاً  اً عنوانة تحّضر مجموعاتكل  .بعدد الحقوق مجموعاتيتوزع الصف إلى  .5

 .على حائط في الصف عناوينُيقترح أن ُتعلق ال .انتهاك الحق

 

 

 

 



71 

 

 

 "واجبات حقوق وأيضا  " –  27 رقم لقاءال

 .، وكذلك بين الحقوق والواجباتحقوقا   تليس ي مشروعة لألطفال وبين ما هالحقوق اليتم في هذا اللقاء التمييز بين 

تحت مسئولية  موجودينقيود تنبع من مجرد كونهم قاصرين  أيضا   ولكن تسري عليهم هم حقوقا  ديبأن ل طالبرح للوي ش

 .يتم التأكيد في اللقاء على عدم التماثل بين حقوق الطفل وحقوق البالغ .البالغين

 وادـمال

 ".*هو أنا هذا الطفل أيضاً "قصيدة يهودا أطلس من  

 

 :سير الفعالية

 :قصيدة يهودا أطلس البالطيقرأ  .1

 

 "هذا الطفل هو أنا"من مقطع 

 

 أردتمإذا "

 أن أنام مبكراً 

 إذن أطفئوا التلفزيون

 ".أيضاً أنتم لتخسروا 

 

 :نقاش .2

 .الفكرة المركزية في القصيدة

 .مشروعة لهم ليست حقوقاً  مورحقوق مشروعة لألطفال وبين أبمثابة عتبر يبواسطة القصيدة يمكن التأكيد على ما 

ُيؤّكد بأن البالغين  .الطالب، وُتعطى أمثلة من قبل ليست حقوقاً  مورالحقوق ألقيمة تؤّكد المفاهيم الخاطئة التي تنسب 

 .لألطفال الخاضعين لمسئولية ومراقبة البالغين نلهم حقوق أكثر م

 .ه، توضح فيها حقوقه، وما هو خطأ"في القصيدة"لطفل إلى اأن يكتبوا رسالة  الطالبُيطلب من  .3

ة، مجموعة دورعائلة، مدرسة، حّي، )ة على دائرة انتماء واحدة مجموعتحصل كل  .إلى مجموعات الطالبيتوزع  .4

 .فيها موتشير إلى حقوقهم وواجباته( أصدقاء

 .في الصف مجموعاتُتعلّق نواتج ال .5

 (1977)يهودا أطلس * 
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 "نحن نتعلم عن مجالنا الشخصي" –  28 رقم لقاءال

 أنا يـلطتـت سُ ـسمي تحـج

األهل، الطبيب، باستثناء " حد لمس جسمكيحق ألجسمك تحت سلطتك، وال إن "في هذا اللقاء يتم تمرير الرسالة 

 .فقط بهدف العناية والعالج ومساعدتكوذلك  الممرضة،

 وادـمال

 تلفةـوان مخـألـرطة ورق بـأش

 :سير الفعالية

 ".الطفل ليس دمية يمكن لمسها أينما نشاء: "في الصف الثالثاقتباس من أقوال طفل يدور حول الفعالية في نقاش  تبدأ .1

 فجأة، بدون عن ناظري شخص، غريب، معروف أو فرد من العائلة يلمس طفالً "توارت" أي حقوق الطالبيسأل  .2

 .الحصول على إذن بذلك

رسالة بأن الطفل غير من المهم تكرار ال: مالحظة) ؟كما يلمس دمية، هل الطفل مذنب إذا لمس أحد طفالً : ُيعرض سؤال .3

 (.على البالغتقع  المسئولية دائماً  -مذنب وال مرة 

أو غير  لطيفاً  قد يكون أيضاً )أمثلة عن لمس لطيف، لمس غير لطيف، لمس ُمربك، ولمس غير مناسب  الطالبيعطي  .4

 (.لطيف

 .يشرح المعلم ما معنى لمس غير مناسب وُمربك

 

، ولكن ثمة لطيفاً  يكون اللمس أحياناً  .نحن نستلطف الالمس، لكن ال نستريح للمس: مس، بهوية الاليكون مصدر اإلرباك، أحياناً 

 (.تحت المالبس مثالً  امداعبة م)ليس كما يرام  إحساس أن شيئاً 

 

 .لرد الفعل على لمس غير لطيف، غير مناسب وُمربك طرقاً  الطالبيقترح  .5

 

 لإجما

علينا أن نتعلم  .ولكنه غير مناسب لطيفاً  يكون اللمس أحياناً  .غير اللطيفاللمس مس اللطيف لنا وما هو لنحن فقط نعرف ما هو ال

أن : من حقنا أن نمنع أو نوقف اللمس غير اللطيف أو غير المناسب بصورة حازمة .ونعرف ما هي مميزات اللمس غير المناسب

 .حازم وحاسمبشكل " ال"نقول 

 .صرخة أيضاً ممكن  يمكن إضافة شرح لها، وفي حاالت معينة أحياناً 
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 "عقدةي أوضاع مـواجهة فـلى المـمرن عـالت"  - 29لقاء رقم ال

 لى أمنناـع طراً ـل خـتشكّ  أن ممكـن 

 اً وليس محدد دائماً  اً واضح وال يكونأو الخطر  بالتهديد يرمز إلى حالة يشعر فيها األطفال شعوراً * "ضوء أحمر" مصطلح  

أن يكونوا يقظين لهذه المشاعر، واالعتماد عليها، وعدم طمسها أو إلغائها، بل على نشجع األطفال علينا أن  .لهمبالنسبة  اً ومفهوم

 .لذلك التوقف والتفكير ورد الفعل وفقاً 

من حاالت  عن طريقمواجهة من السالمتهم، ويتعلمون طرق بعلى أمنهم وتمس  يتعرف األطفال على حاالت قد تشّكل خطراً 

 .رنون على اتخاذ القرارات وحل المشاكل في أوضاع الضغطكما يتم .محاكاةخالل ال

 ".حاالت من الضوء األحمر"تتكون الفعالية من عدة جوالت تمثيل أدوار قصيرة، يمكن تسميتها 

 

 :سير الفعالية

 .على شكل تمثيل أدوار في الصفيفعله في الجدول، و ةالمعروضاألوضاع من بين  اً يختار المعلم وضع .1

يمكن استخدام ألوان اإلشارة الضوئية أو عالمة أخر  يعرفها " )ضوء أحمر"ر الحدث في مرحلة يوقف المعلم سي .2

لمشاعر التي أثارها إلى اأن يتطرقوا  الطالبمن رد الفعل، ويطلب من  طالبحتى قبل أن يتمكن ال( للتوضيح طالبال

 .التهديد والخطر التي تنشأ في هذه الحاالتعلى التركز في مشاعر  الطالبيساعد الوضع " تجميد"  .توجه البالغ عندهم

بأن مشاعر  ن، ويؤكدو"خطر"، "قف: "إلى الكلمات التي تفسر المصطلح، مثل" ضوء أحمر"مصطلح  الطالبيترجم  .3

 .اإلرباك، التهديد، الخطر أو عدم التهديد تتطلب التوقف والتفكير برد الفعل

 (.مثال في الجدول" )الضوء األحمر"الناشئة في حالة التعبير عن المشاعر أو األسئلة يتم التشديد على 

 "مرـضوء األحـال"لة ـرحـم دثـالح

ه بالغ غريب  .1 طفل بأن يرافقه إلى بيته ليريه إلى توجُّ

 .صغيرة قططاً 
إلى طفل ويدعوه إلى بيته  شخص غريبعندما يتوجه  .1

 .يضيء مصباح -

ى بائع في حانوت يعرض على طفل أن يدخل معه إل .2

 .المخزن ليعطيه لعبة هدية
 "لماذا بائع يعرض أن يقدم هدية لطفل؟" .1

الهدية إلى  حِضرا يدعو الطفل إلى المخزن وال يُ لماذ .2

 الحانوت؟
 

 

 

 

علم النفس : ، في(1993)، تأليف تسبوره شفارتس وميره ديتل "برنامج الوقاية من االعتداء الجنسي على األطفال: "تعتمد الفكرة لهذه الفعالية على الفصل* 

 .في المدرسة والمجتمع، من إعداد شولميت لفينسون، دار نشر هدار
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 "مرـضوء األحـال"لة ـرحـم دثـالح

تتوقف سيارة بجانب الطفل ويطلب السائق منه بحزم  .3

 .أن يركب معه في السيارة

 .مجرد الطلب بركوب السيارة ينذر بالسوء .1

 .تياح وأسئلةالتوجه الحازم يثير عدم ار .2

 

أن يعطيه  9يطلب من طفل عمره  14فتى عمره  .4

 .شواقل 5مصروفه، ويهدده بالضرب إذا لم يعطه كل يوم 

 لماذا عليه أن يعطيه مصروفه؟ .1

 لماذا يضربني؟ لماذا يهدده بالضرب؟ .2

 لماذا يجب تقبيل العم؟ .1 .العم يجبر الطفل أن يقبله دائما على الفم .5

 بالذات على الفم؟ولماذا  .2

 

 

تمثيل األدوار في وضع "( فريز)"المعلم يجّمد  .أن يمثلوها بتمثيل أدوار الطالب، وُيطلب من يعرض المعلم أوضاعاً  .5

 .المشاركين في التمثيل أن يعبروا عن مشاعرهم وأسئلتهم في أوضاع كهذه الطالب، ويدعو "ضوء أحمر"

 .في الجدول على اللوح حسب المثال طالبُتكتب أقوال ال .6
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 "حل المشاكل واتخاذ القرارات في حالة الضغط تمرس فيأنا أ" - 30 رقم لقاءال

البيئة المحمية في الصف توفر  .لحل المشاكل واتخاذ القرارات في حالة الضغط نموذجا   الطالبيهدف هذا اللقاء إلى إكساب   

المشكلة، والتمرن عليها بواسطة محاكاة أوضاع حياتية تهدد سالمة  لتعلم الخطوات المختلفة في عملية اتخاذ القرار وحل ظروفا  

 متنوع مستودعا، من المهم تزويده بولذ .في الحاالت الحقيقية ي طلب من الطفل المعرض للخطر أن يطبق العملية بسرعة .طالبال

 .من السلوكيات واإلكثار من التمرن عليها

 

 .في مواجهة حالة الخطر اً طفال ال ينجحون دائممهم أن نتذكر، أن األ

 .حتى لو لم ينجح بمنع استغالله يجب تمرير الرسالة، بأن الطفل ليس مذنباً  .أ

 .إذا وقعت اإلساءة للطفل من المهم مشاركة بالغ .ب

 

 :سير الفعالية

 .كيف يفهمونه ن، ويشرحو(الخطوات)على نموذج اتخاذ القرارات  الطالبيحصل  .1

 ".ةحساسال ئكأعضاوعندما تصارعه يلمسك في  .يحب أن يصارعك عم تحبه جداً " :الحدث التالي الطالبُيعرض أمام  .2

 :مثال .على الحدث بناء على مراحل النموذج الطالبيرد  .3

 (.وما شابه... أنا: المرحلة ج... أنا: المرحلة ب" )أتوقف، أشعر أنه غير لطيف، مربك، مخجل: "المرحلة أ

 .النموذج على اللوح حسب مراحل طالبُتكتب ردود ال .4

 .كل زوجين يحصالن على بطاقتين (.الصف طالببعدد )إلى أزواج ويحصلون على بطاقات حدث  الطالبيقسم  .5

عملية اتخاذ القرار وحل المشكلة ُتكتب على ورقة وُترفق  .يواجه الزوجان الحدث، حسب مراحل النموذج

 .)الملف(ضبارةباإل

 .لصفه أمام انويعرضا واحداً  يختار كل زوجين حدثاً  .6

 

 مالحظة،

 .الطالبعية للحلول المتنوعة، واإلشارة إلى أوجه الشبه واالختالف في الحلول التي اقترحها يجب منح الشر
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 نموذج الخطوات

 .مشاعريإلى أقف واستمع  -" ضوء أحمر" .1

 

 .أدرك وجود مشكلة هنا .2

 

 .أنا أحدد المشكلة .3

 

 .مختلفة لحل المشكلة أقوم بطرح إمكانيات .4

 

 .مشكلتياإلمكانيات الحل األفضل ل بينمن أختار  .5

 

 .أعمل وفق الحل الذي اخترته .6

 

 .7-4، أكرر الخطوات لم ُتحلإذا  -أفحص إذا ُحلّت المشكلة  .7

 

 .عن نفسي من اختياري ومن حل المشكلة ألخص ما تعلمته .8

  بطاقات حدث

 .قفل باب الحّمام تالف .كان يدخل إلى الحّمام في كل مرة تكون أنت فيه، وينظر كيف تستحموزار ضيف بيتكم وبات عندكم  .1

 .كبيرا من الثانوية، يطلب تقبيلها، وإذا رفضت سوف يضربها أن طالباً  زميلتك في الصف تخبرك .2

 .وأنت عارٍ  يتمكنا من تصويركأخوك وأختك الكبيران يحاوالن إقناعك أن تخلع مالبسك ل .3

تحب مالمسة شعر  ال .عدم ارتياحبتشعر أنه غير لطيف و .لنوم يقبلكإلى اقبل ذهابك  .عندما ال يحلق أبوك ذقنه يكون شعر طويل على خديه .4

 .الذقن الطويل

 .الكل يسمع وأنِت تشعرين باإلساءة والخجل ".، لن تفلحي بشيءفاشلةأنت : "عندما تخطئين يصرخ عليك ويقول .عمِك يعلمك السباحة .5

إذا رافقتني إلى منزلي  .لطيفاً  تبدو طالباً : "وبينما تنتظره بجانب المنزل، يتوجه إليك شخص بالغ ويقول .أنت تركب دراجتك إلى منزل صديق .6

 ".لدراجتك سأعطيك جرساً 

 .تخرج امرأة من بيتها وتعد بإعطائك شوكو وكعك إذا دخلت إلى بيتهاإلى البيت في الطريق من المدرسة  .7

 ".قال إنك تتأخرين كثيراً  .أرسلني معلمك آلخذك معي في سيارتي: " أنِت في طريقك إلى المدرسة، يوقف شخص سيارته بجانبك ويقول .8

أدخل بسرعة فأنا أوقف  .طلبت أمك مني أن آخذك من المدرسة: "رجل يجلس في سيارته يتوجه إليك ويقول .أنت تخرج من ساحة المدرسة .9

 ".حركة السير

 ".علقت سيارتي، أريد االتصال بالهاتف وطلب سيارة جر: "شخص غريب يرن جرس الباب ويقول لك .أنِت وحدك في البيت .10
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 "ه في القلب؟انكتم ن منها ي منعم –األسرار " -  31 رقم لقاءال

أو "( سأقتلك)" ديجس أحيانا   -التهديد  .سر التنكيل كشفما يعيشون تحت التهديد بعدم  المعرضون للتنكيل كثيرا   طالبال  

ويشعر  فاحشا   الذي تعرض للتنكيل يعتقد أنه ارتكب عمال   طالبمن جهة أخرى، ال "(.دوال أحد سيحبك، لن يصدّقك أح)"معنوي 

 .وهذا سبب آخر لعدم البوح بشأن اإلساءة إليه -بالذنب 

 ةثق محل أشخاصا   طالبمن المهم أن يحدد كل  .لطلب المساعدة من بالغ طالب، التهديد أو اإلساءة توجب أن يتوجه الأحيانا  

 .طه القريب يمكن أن يساعدوهيكونون في محي

عائالت فيها األهل هم  - في محيطه القريب، مثال   ةثقأشخاص يوجد  طالبكل لدى يجب أن نكون واعين إلى حقيقة أنه ليس 

 .سيئونالم

في ثمة َمن يجدون الثقات  .لذين يمكن االعتماد عليهمدائرة مختلفة من األشخاص ا طالبهنا المكان للتوضيح، أنه توجد لكل 

 طالب، وأن نكون يقظين الختيارهم ثقات شواذ، مثال   طالبومع ذلك، يجب متابعة عمل ال .يجدونهم خارجها -العائلة، وآخرون 

 .من عائلته يختار جاره وال يختار أحدا  

 .البالغالشخص وفقط على  ، بأن مسئولية اإلساءة تقع دائما  الطالبمن المهم العودة والتأكيد أمام 

 نثقات، ويختارو ، يتعلمون كيف يشخّصون في محيطهم أشخاصا  ثقيلالما هو السر السيء أو السر  الطالب ميزلية يخالل الفعا

 .سيءثقة في السر البطرق مختلفة مشاركة شخص 

 

 :يمكن مشاهدة المراحل التالية سر ثقيل""سر مضايق"، "سر سيء"عند مواجهة حالة المحافظة على 

 ...".شعور سيء مثلبحرج وأشعر بال" –مرحلة الشعور  .أ

 ".؟أحكيَمن ل"، .."أم الهل أحكي " –مرحلة الحيرة  .ب

 ".سأخبر شخصا أثق به" –مرحلة القرار  .ج

 

 موادال

 *تأليف طاليا ميرون شاتس" بعد قرع الجرس"قصة  

 :سير الفعالية

 *.القصة الواردة في الملحق الطالبيقرأ  .1

 

 .جي التي طّورتها دفوره كوبوبييتم إعداد القصة بناء على طريقة التعليم العال

 

 

 

 (.1990)طاليا ميرون شاتس * 
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 *في مضمون القصة" انهماك" -المرحلة أ  .2

 .مضمون القصة وتسلسل األحداث فيهاإلى  الطالبيتطرق 

 رجع الصدىمرحلة  -المرحلة ب  .3

 .ن أفكارهم ومشاعرهممن المهم السماح لهم التعبير ع .صد  لقصص أخر  الطالبقد يثير التعامل بالقصة لد  

 مرحلة الفصل -المرحلة ج  .4

أن  طالبولكن في هذه المرحلة لن نتعامل مع المضمون بل نطلب من ال -نعود للتعامل مع الفكرة التي تثيرها القصة 

 .يقترحوا طرق مواجهة تختلف عن الواردة في القصة

 .ة القصةحوارا بين عزيز وأمه، والذي يدور في نهاي نأو يمثلو الطالبيكتب  .5

 

 نقاش .6

 لماذا يوجد ميل للمحافظة على سر أحداث معينة تحدث لنا؟ 

 ؟  عنده"الضوء األحمر"ُيضاء على مثل هذه األوضاع، متى كان  عزيز أيضاً  تعّرفلو  .ضوء أحمر 

الضوء "ل يشغفي تما الذي أزعجه  عليه أن يتصرف؟كان ، كيف أن يحفظ عالقته سراً  له يوسففي اللحظة التي قال  

 ؟"األحمر

 

 لإجما

األحداث التي تشّكل الوقاية من و، الوقوع في هذه األوضاع تجنبغيرين لكي يتمّكنا من ص أو أختاً  ماذا علّي أن أعلّم أخاً  .1

 خطرا على سالمتهم؟

 :هللا، في حدث يمس بحقوقي، جسمي أو مشاعري ال سمح، لو كنت متورطاً  .2

 ؟فعلماذا كنت أ

 أخبره؟سَمن كنت 

 ه؟لَمن كنت أتوجّ 

 شعور انتابنيللطيف، إذا حاول أحدهم لمسي وبعد أن تعرفت على حقوقي، عن مجالي الشخصي، عن اللمس اللطيف وغير ا .3

 !"(.ال"قائمة أفكار في الصف لكيفية التعبير عن شعور الـ  تشكيليستحسن ) ...كنت" ال" الـ

 

 

 

 .كوبوبي تفصيل المراحل حسب طريقة التعليم العالجي التي طّورتها دفوره* 

 



79 

 

 الختام، في

 

 

 النشاطات دائرة وإلغالق .الحياتية المهارات موضوع في السنوي النشاط الختتام األقل على واحداً  حصةاً  نكرس أن المهم من

 .القادمة الدراسية للسنة التكملة وتخطيط السنة خالل عملناه ما بكل التمعن الجدير من السنوية

 .تذويته على وتلخيصه ناهوتعلم عملناه ما كل تذكر يساعد

الهدف من اللقاء األخير في السنة الدراسية هو النظر إلى كل فصول البرنامج كوحدة متكاملة وليس مجرد مواضيع في 

 وحدات مستقلة، والتي قد يفهمهما الطالب على أنها لقاءات منفردة ومتقطعة دون أية صلة بينها

  –جماليلبناء اللقاء اإل

 فصل :في "حياتية مهارات" برنامج تعلم عملية من كجزء (بورتفوليو) "إنجاز ملف عمل" فصلب االستعانة يمكن 

 .20 صفحة المجلد، هذا من المقدمة

 ".إدارة ملف إنجاز"يمكن إيجاد أمثلة على أسئلة انعكاسية للتغذية المرتدة والتقييم في فصل 

 مفكرة المعلمة عمل إذا وذلك ( 11فحة ص) "للمعلم مرتدة تغذية" واستمارات الشخصية بالمفكرة باالستعانة يوصى 

 .الدراسية السنة نشاطات خالل انعكاسية

 باألعمال واالستعانة الختامي اللقاء في عرضه يمكن تعليمهم، لمرافقة إنجاز ملف اللقاءات خالل الطالب حّضر إذا 

 .الملف في التي الشخصية

 . الوحدة هذهفي  الحقا المقترحة بالفعاليات االستعانة يمكن كما 

بوسع الطالب االستعانة بالمواد المكتوبة التي حصلوا عليها خالل الفعاليات من استمارات، أشعار، قصص، قوائم،  

 (.ومنهجية موّجهة بصورة إنجاز ملف ُينّظم لم لو حتى) .تلخيصات

 

 :سير الفعالية

 :األولالقسم 

 للمعلم،

، يجب السماح لهم أن يستعرضوا للوراء قائمة أسماء فعاليات الطالبللمساعدة على تذويت المواضيع التي تعلمها 

 .البرنامج، التي أجريت خالل السنة

 

 

 

 نتذكر، نسترجع،

 .ونذّوت جِملن   
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 –اقتراح فعاليات السترجاع وتذكر ما تعلموه 

 :مسبق تحضير

لى لوح كل عنوان ع .التي أُجريت في الصف( أسماء اللقاءات)لالستعراض يكتب المعلمة على لوحات عناوين جميع اللقاءات 

 .بريستول منفرد

 

 :الفعالية

 .اللقاءات أسماء الجدران على يعلق أو الصف غرفة في المعلمة يوزع .1

 :ورقة على لنفسه يسجل أن طالب كل يحاول .2

 أكثر؟ أذكره الذي اللقاء هو ما 

 أكثر؟ منه تعلمت الذي اللقاء هو ما 

 إثارة؟ األكثر اللقاء هو ما 

 فائدة؟ األكثر أو األهم لي نسبةبال كان الذي اللقاء هو ما 

 عنه؟ أتنازل كنت اللقاءات من أي 

 .هانمجموعات أو أزواج، ويعللوفي يشارك الطالب زمالءهم بأجوبتهم  .3

 الثانيالقسم 

 .طالبالرابع، حسب الجيل والمرحلة التطورية لل -أحد االقتراحات التالية، للصفوف األول المعلمةيختار 

 

 الرابع -تدائية األولفعالية للصفوف االب

 األولىمكانية اإل

من قائمة العناوين المعلقة في الصف، ورسم توضيح لصفحة افتتاحية ( أو أكثر) واحداً  ُيطلب من الطالب أن يختاروا عنواناً 

 .لكراسة تتناول الموضوع المختار، وتحكي عن الفعالية التي جرت في صفهم

طيط ُتعرض كمعرض في الصف، ويشرح متطوعون يوافقون على ذلك، تخ/الرسوم بمستو  مخطط/الرسوم التوضيحية

 .رسومهم وعالقته بالموضوع

 الثانيةمكانية اإل

 :طالب 3 -2مجموعات من في 

 :تعليمات للطالب

ت في سلسلة، تمثل كل خرزة أحد اللقاءات، ما هو ترتيب إدخال فقراال/لو ُطلب منكم ترتيب اللقاءات مثل الخرز"

 "سلسلة؟اللقاءات في ال
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 :كله الصف في

الترتيب  حديدما هي االعتبارات التي وجهت أعضاء المجموعة بت نويشرحو" سلسلة اللقاءات"يعرض متطوعون 

 .الذي اختاروه

 السادس-فعاليات للصفوف االبتدائية الرابع

 (أ)إمكانية 

 .برنامج تلفزيوني للشبيبة

 مهمة شخصية .1

 ".المدارس تتعلم مهارات حياتية"رنامج تلفزيوني للشبيبة يتناول موضوع تم اختيار صفكم ليمثل طالب بعمركم في ب

 .ُتجر  مقابالت في هذا البرنامج مع طالب من البالد كلها

بمساعدة هذه األسئلة يروي الضيوف عن تعلمهم وعن صفهم في سلسلة اللقاءات  .اقترحوا خمس أسئلة لمقدم البرنامج

 .التي جرت في صفهم

 تذّكر،

سؤال يستدعي الطالب الضيف بأن يروي بالتفصيل، وال يجيب بكلمة واحدة أو  -" أسئلة مفتوحة"تكون األسئلة يجب أن 

 (.ال، مشّوق وما أشبه/نعم)اثنتين 

 (يمكن محاولة تصنيف األسئلة إلى مجموعات) .يكتب المعلمة على اللوح جميع األسئلة التي يقترحها الطالب .2

المضامين، : يمكن التطرق إلى جوانب مختلفة للقاءات السموية مثل .ئلة، ويجيب عنهيختار كل طالب أحد األس .3

 .الفعاليات، التشويق أو حتى عدم التشويق

 .يعرض السؤال الذي اختاره ويجيب عنه -من يرغب بالمشاركة بالبرنامج التلفزيوني  .4

 

 (ب)إمكانية 

 "مهارات حياتية"نشرة دعائية عن برنامج 

مهارات حياتية في "ساعدة إدارة المدرسة في تحضير نشرة دعائية قصيرة وموجزة تعلن عن برنامج ُطلب منكم م

 .ُتطو  النشرة مثل مروحة إلى أربع صفحات ضيقة .توزع هذه النشرة على طالب المدرسة وأهاليهم ".صفي

 :طالب عليكم 5-3بمجموعات مكونة من 

 .و توضيحات، كنتم تضيفونها لهذه النشرة الدعائيةاقتراح عنوان رئيسي للنشرة، واقتراح رسوم أ 

 ماذا يكون في كل صفحة من النشرة الدعائية؟ -تصممون المواد المقترحة،  -اقتراح كيف كنتم ترتبون  
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 .يعرض ممثل عن كل مجموعة النشرة الجماعية أمام طالب الصف

 .وعرضها كمعرض في الصف -م طوليا إلى أربعة أقسام إذا توفر الوقت يمكن تحضير مخطط للنشرة على لوح بريستول، يقسّ 

 

 للمعلم،

 .يمكن اإلضافة واالختيار حسب عمر الطالب والمرحلة التطورية لهم واحدة من اإلمكانيات التالية

 

 

 :األعمار لكل مالءمتها يمكن فعاليات

 :األولىمكانية اإل

 –أو فعالية ختامية للقاء األخير  يةكفعالية افتتاح

 ."حياتية مهارات" برنامجب الصف في التجربة عنقصيدة   قراءة أو قصيدة كتابة

 

 :الثانيةمكانية اإل

 كفعالية قبل نهاية اللقاء األخير

 –بأزواج 

 .وا به ما تعلموه في الصف في حصص مهارات حياتيةمخدعن حدث استعانوا أو است يروي الطالب

العائلة، مجتمع األطفال، الدورات، النادي )أو خارج المدرسة  كيف تمثَّل األمر بتطبيقه في حياتهم في المدرسة

 (.وغيرها
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 بعد قرع الجرس - قلحَ م  

 سـاتـرون شـا ميـاليـف طـأليـت

، بين البنات مريم تروي أفضل النكات، نسرين هي األقو  .رامز هو األقو  .اً طالبيتعلم في الصف الرابع ب ثالثون 

" األكثر"فقط عزيز ليس  .أكثر واحدة محبوبة وراماأجمل وجه  يمتلك نديمالمعسكرين،  لعبة العبة في ين أفضلسيرو

 .شيءأي في 

يلعب معه، يخرج إلى الساحة ويفكر بأنه عندما يكبر، سيكون مثل المعلم  أحياناً  في االستراحات، عندما ال يجد أحداً 

 وحتى مالبس .الطويل، الواثق من نفسه، المبتسموهو ال يكف عن النظر بانبهار إلى تامر  .الرياضة حصةفي  يوسف

يتكلم  يصل به األمر أن، أحديراه  ، في الطريق إلى البيت، حينما ال أحياناً  .المعة وجميلة .الرياضة التي يلبسها مميزة

 .ويقلد حركات يديه مثل تامر،

الذي للتو حطم الرقم القياسي  عفيف، .لمساعدته حصةأن يتأخر بعد ال يوسف، عندما طلب منه جداً  اسعيدً  لذلك كان  

 ة.البرتقالي ةالرياضي بلوزةال تحتزهًوا عزيز صدر قفز العالي، نظر إليه بدهشة وغيرة وانتفخ الللصف في 

 ، عرقا معاً عمال معاً  .المقاعد من القاعة الكبيرة إلى غرفة األجهزة يوسفرس األخير، جّر عزيز والمعلم بعد قرع الج

أتريد أن تكون : "لهسأإليه و يوسفبعد أن نقال آخر مقعد، توجه  ، عندما وقفا يلهثان في الغرفة،قاً وح .مثل صديقين

 موافق؟ -" سنكون كالنا صديقين بالسر، هل توافق؟: "، ورفع نظره نحو المعلم، الذي أكملانفعل عزيز جداً  "صديقي؟

أن يبدو مثل طفل  . وفقط بسبب خوفه منله دراجة ذ ان اشتروامنالحماس هذا عزيز ب شعر، لم ي .بالطبع وافق عزيز

  .عقبيه باليدين يلمس لمقفز ولم ي صغير

 "وال تنَس، هذا سر"انحنى يوسف وداعب شعره،  "الرياضة، حسنا؟ حصةكل أسبوع نبقى معا بعد "

سألت  "ه الدرجة؟ما الذي يرضيك لهذ" .، تمتم عزيز واستدار للخروج، ورّبت يوسف على مؤخرته للوداع"إلى اللقاء"

تجاهل عزيز األمر ولم  ...كان يسّرها بالتأكيد أن تسمع عن صديقه الجديد، لكن السر سر .أمه، عندما دخل عزيز مبتسماً 

في الغداة، عندما جلس في ملعب كرة السلة في االستراحة الطويلة، صاح به عفيف، الذي لعب مع الجماعة  .يُبح بالسر

 "يوسف؟ المعلم علماذا تأخرت أمس م" .كلهم

، عندهالخاصل  الذين شعروا بالتغير طالبال .لكن هذه المرة لم يكن ذلك مجرد صمت خجول .صمت عزيز كالعادة

 .وحتى مريم لم يكن لديها ما تقوله .كلهم أُعجبوا بيوسف .غيرةإليه في نظروا 

 ...وبعد أسبوع، بعد الدرس، تأخر عزيز ويوسف وحدهما

 .سأل يوسف مبتسماً  "؟كيف حال صديقي السري"

 :، رد عزيز، وأضاف بعينين تلمعان"بخير"

 ".في أكل البيتساوحتى رافقتهم  .أصبحت واحدا من الجماعة"

 "بنطلوني؟ عَ نِ أتريد أن تر  ممَّ صُ " .رد يوسف وانحنى ".رائع، هذا حسن"
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المس عزيز القماش في طرف  .الدافئةيده الكبيرة إزاء  جداً  لطيفاً الشعور كان  .بيده ، وتناول يد عزيزالسؤال سأل

لم يفهم  .وأملس، عندئذ شعر بيد، تضع راحة يده بين رجَلْي المعلم، على البنطلون الالمع البنطلون، الذي كان ناعماً 

يد يوسف؛ لكنه شعر بحرج شديد وشعور إزاء اللطيف صعب عليه االنفصال عن شعوره من الكان  .للحظة ما يحدث

 وشعر كأنه ينكمشالكتفين أمام المعلم يوسف، متهدل ووقف  .طارت كل أفكاره من رأسه .يسميه سيء، لم يدِر ماذا

 .في العالم ولد ويتحول إلى أصغر

جسمه كله بينما من هناك،  ركض مبتعداً  .سأل المعلم وحاول االبتسام، لكن عزيز لم يجب "يا عزيز؟ جر ماذا "

 .يرتجف

على سريره، وبين الصور التي يحبها، بدأت  .د إلى البيت، وأغلق الغرفة على نفسه، صاح بأمه، عندما عا"لست جائعاً " 

 .أفكاره تنتظم، وهدأ تنفسه

 نظر إلى .والتقززحاول عزيز أال يشعر بالخجل  .الحزن والخيبة العميقةالى األسبوع األخير  ذتبّدل الشعور الجيد من

 .لحائط، وشعر أنه صغير ومسكين ووحيد تماماً أعين المغنين الذين أحبهم في الملصقات التي على ا

 "ماذا حدث؟ هل حدث شيء؟" .دقت أمه الباب ..."عزيز"

 .عادت وترددت داخل رأسه كلمات يوسف" إنه سر، إنه سر، إنه سر"

 .نادته أمه بقلق، فأجهش بالبكاء ..."عزيز"

 .داعبت أمه ظهره .في الوسادة عميقاً  يغوصمتكّورا مثل الكرة، ورأسه  دخلت إلى غرفته وشاهدته مستلقٍ 

 ".ال أستطيع أن أخبرك بشيء، إنه سر: "فقال لها عندما استدار

 .حلوالعنب الفي المطبخ، وشرب عصير  أوصلته إلى الحّمام، وغسلت وجهه، ثم جلسا معاً 

 ".كلما تذكرناه، نشعر شبه دغدغة لطيفة في البطن" ".السر شيء ممتع: "قالت أمه

 .ه عزيزوج تقلصت مالمح 

 "؟أليس كذلكسرك غير ممتع أن تتذكره، "

 .هّز رأسه بحركة تكاد ال ُتر 

 ".أن تشعر بخيرسر أهم من  يس هنالكلمضيفة: "رفعت أمه صوتها  ،"عزيز، مثل هذا السر يجب أن تبوح به" 

 .شعر أنه حان الوقت لكشف السر ألمه ...يشعر بخير

 ...*ليس وحده لقد عرف أنه .بدأ يحكي بقوة وبثقة بالنفس
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