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ة والشعور بالحماية واألمان لدى جميع ًما بالرفاهية النفسي  د  ر تطوير المناخ التربوي األمثل الذي يدفع ق  ب  عت  ي  
إطار سيرورة واسعة النطاق لتطوير في الطالب هدًفا مركزًيا في العمل التربوي. فيما يلي درس يندرج 

، حيث يتمحور في تنمية المسؤولية الشخصية واالجتماعية ومواجهة في المرحلة الثانوية "المهارات الحياتية"
تِب هذا الدرسالتنم   ن يشهد  الخوض في بغية ر. لقد ك   بيئتهًفا مؤذًيا أو مسيًئا في تصر  المعضلة التي يواجهها م 

بالمحيطة ويتخب    له.  ع  فِ عليه  ط بشأن ما يتوج 
 ة سيروروات: المرحلة الثانوية  بعد   م المراهقين الداخلي والخارجي أثناءر عال  يتأث  

 ن -سيرورات بلورة الهوية ن أنا؟ م  ر اختياراتي بهويتي الشخصية وألي أريد أن أكون؟ ألي مدى تتأث   م 
 د اختياراتي هويتي الشخصية؟ مدى تحد  

 ن أنتمي؟ ألي مدى أنا مصغ لألصوات التي في داخلي مقابل لِ  -سيرورات الصداقة واالنتماء م 
دي الشخ يمكنني أن أنتمي مع الحفاظاألصوات التي حولي؟ كيف   صي؟على استقالليتي وتفر 

 "في هذا العالم؟ في أهمي ةألي مدى يوجد لتصر   -الرغبة في "وضع بصمة في هذا العالم 
رية-والمعرفة بشأن السيرورات النفسيةيجب تعميق الفهم  مجال إلجراء التاحة إل وذلكالمذكورة أعاله  التطو 

ضوع بشكل سريع، بل في المو الحديث إلى البت  قين خالل الدرس. ال يرمي هذا حديث ذي معنى مع المراه
م المساعدة أم ال؟"، " هل . "أأقد  ة في نفس المراهقبه المعضلإلى الخوض في التعقيد الحقيقي الذي تسب   يهدف
ف مؤٍذ أمل عندأن أتدخ   علي   جراء ص اإلجابة بـ "نعم" أو "ال". إن إال؟"، ال تتلخ   ما أكون شاهًدا على تصر 

 ار أحكام سيتيح للمراهقين أن ي سِمعواصدبشكل أعمق ودون إللمعضلة  نقاش بشأن النواحي المختلفة
يار ينبع ِمن داخلهم.ألصوات" العديدة التي في داخلهم بشكل أصيل، وسيتيح لها"   م اختيار خ 
 

، فلو لم كبيرة تنطوي على معانٍ التي نقوم بها أن االختيارات "الصغيرة" هذا الدرس أيًضا  سن درك ِمن خالل
لنا لنا تدخ   لكانن األمر كذلك، ك  ي   ل يجب أن ِسي ان عند حصول حاالت العنفوعدم تدخ  . عندما نختار أن نتدخ 

الموضوع. إن لم يكن األمر كذلك، فسوف يكون اختيارنا مشحوًنا بشعورنا الحقيقي وإدراكنا العميق ألهمية 
ثير تأالد جس  رفرفة أجنحة الفراشة" الذي ي " . لهذا، قمنا بإدراج مصطلحمضي في طريقناون   شيح بوجهنا بعيًدان  

 .       الكبير الذي يمكن أن يسب به اختيار بسيط على حياة البشر )انظر الشرح أدناه(
" علم النفس اإليجابيو" ( Antonovsky, 1979, 1987) جينية"الوتوالنظرية الس"ترتكز الورشة على 

(Seligman, 2005)م سهِ وهكذا ن   عزيزهاقوى وقدرات يمكن تنميتها وتطويرها وت ، وفقهما، يملك كل  إنسان
والطاقات تهم ام بقصص الطالب التي تشير إلى قدرت  خت  ح الورشة وت  ت  فت  في حصانته ورفاهيته النفسية. لذلك، ت  

نهم ِمن   رفرفة أجنحة الفراشة"."  اختيار قرارات مناسبة تمث لالكامنة فيهم والتي تمك 
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 ציר התמודדות במצבי סיכון -חיזוק שומר הסף שבי 

   14# 
 – تعزيز الحارس الذي في داخلي

 تنمية المسؤولية الشخصية واالجتماعية
 الواقف جانًبا"االختيار الذي يقوم به "

 املناخ التربوي األمثلوحدة تطوير 
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 2األهداف

 هم عندما يشهدون أحداًثا يتم  في داخل لتعقيد العاطفي والشخصي الذي يثارأن نتيح للطالب تشخيص ا
 إيذاء اآلخرين. خاللها

   ال وإيجابي عندما يشهدون أحداًثا يتم خرين في فيها إيذاء اآل تشجيع المراهقين على اتخاذ موقف فع 
 محيطهم القريب. 

 رفرفة أجنحة الفراشة" التي سيقومون بها  -المساعدة في تغيير الموقف الشخصي بشأن "االختيارات
 .الحياة طيلة

 
 سير الورشة
 القسم األول

 (دقائق 5) تمهيد
لك في أي مجال: المجال موا فيها المساعدة لشخص آخر. يمكن أن يكون ذن الطالب التفكير في حالة قد  طلب مِ ن

 صديق يواجه ضائقة.. لمساعدة تقديم الترتيب البيت، م العشاء، الدعم العاطفي، طعاير التعليمي، تجه
 ر تقديم المساعدة لشخص آخر، أنا أتنازل في نفس اللحظة عن راحتيأحياًنا، عندما أقر  " – يضيف المعلم

المساعدة، وأن  موا فيهاروها وقد  ن الطالب أن يخبروا الصف عن الحالة التي تذك  مِ  الشخصية". يطلب المعلم
احتياجاتهم الشخصية في تلك تلبية غ لن التفر  عوا الصف على األسباب التي دفعتهم إلى مساعدة اآلخر بدال مِ طلِ ي  

 اللحظة".   
 يجب كتابة األسباب التي دفعتهم لتقديم المساعدة على اللوح. 

"رفرفة أجنحة فراشة"..  ما هو بمثابةشخٍص يار بتقديم المساعدة لالخ   إن اختيار -إلى المصطلح  يشير المعلم
 ..فيما بعد سنفهم السبب لهذه التسمية

 
 (دقائق 10) القسم الثاني
  . Bulling: the bystander effect"3" مشاهدة فيلم

مشاهدة  دقائق. تتم   5 الواليات المتحدة. يستمر الفيلمالثانوية في في  ها طالب  هيصف الفيلم حالة معينة يواج
 .2:55 ن بدايته حتى الدقيقةالفيلم مِ 

 
 نقاش في الصف:

 ما هي المشاعر التي أثيرت فيكم في أعقاب مشاهدة الفيلم؟ 

 ما حصل في الفيلم؟أفكاركم حول  ما 
 ؟في الواقع في الفيلم ما الذي حصل 
 ؟ستفعلون ستفكرون؟ ماذادون هذا الموقف، فماذا ه  ش  وت   كنتم تجلسون في الصباح في ذاك المقصف لو 
  ف المتنم ر؟ وجود التصر   لون مسؤوليًة فيألي مدى هم يتحم   -قفين جانًبا"اور "الود  هو ما 

 
 المعضلة يلّخص المعلم

 ل فيما يحصل.الوقوف جانًبا وعدم التدخ   المؤذي أوف للتصر   ل بغية وضع حد  التدخ   -يوجد أمامنا خياران
 

 دقائق( 10القسم االثالث )
 ل وأصوات تعارضه.د التدخّ يوجد في داخل كلّ منا أصوات تؤيّ  -قول المعلمي

 ن بتوزيع الصف إلى قسمين متساويين بشكل عشوائي.سنقوم اآل
 يضع حًدا لما يحصل".ل" و "أن سيتمحور في الصوت الداخلي الذي يختار "أن يتدخ   -القسم األول
 ل!"تدخ  أن "ال ي سيتمحور في الصوت الداخلي الذي يختار -القسم الثاني

قدر  بر عدد ِمن االدعاءات، والتفصيل فيهايجب كتابة أك -تجتمع كل مجموعة إلجراء نقاش وكتابة ادعاءاتها
 ن "األصوات".ق ألكبر عدد ممكن مِ المستطاع، والتطر  
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هة لإلناث والذكور على حد  سواء.  تِبت الجمل في هذا الدرس في صيغة المذك ر، لكنها موج   ك 

3
مسبًقا لتحديد مدى مالءمته  لقد تم انتاج هذا الفيلم في إطار تجربة أجريت في مدرسة ثانوية في الواليات المتحدة. يجب مشاهدته 

 وي الكثير ِمن الجمل. يستطيع المعلم أن يترجمه ترجمة فورية أثناء مشاهدته مع الطالب.تللصف. الفيلم باللغة االنجليزية ولكنه ال يح

https://www.youtube.com/watch?v=QD4svbMV_Es
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 مجموعة حيث يستعرض االدعاءات أمام الصف.ن كل يتم اختيار ممثل مِ 
ى نقاش حول الخيارين دون ح    م الموضوع. س  ي جر 

ة الفيلم حت ح في طر  في الفيلم ادعاءات لم ت  يظهرون ى النهاية. هل أضاف الطالب الذين يعرض المعلم  تتم 
 الصف؟

 
 (دقائق 5) القسم الرابع

ن هي الصفة المركزي  ما  -إجابة لما يلي يكتبنطلب ِمن كل طالب أن  يضع ل ويتدخ  ة التي يجب أن يتحل ى بها م 
ن حًدا لما يحصل؟ ماذا يمي   يار األصدقاء حولهيختز م  ياًرا يختلف عن خ   ؟ ار خ 

 :حول ما يلي حديث يتم  تجميع الصفات وي جري

   ن يختار التدخ  لماذا تمي  ل في هذه الحاالت؟ز هذه الصفات م 
  ر المجتمع هذه الصفات أم ال؟  كيف يتعامل المجتمع مع هذه الصفات؟ هل يقد 
  أي الخيارين سيحظى بالتقدير االجتماعي حسب رأيكم وأيهما سيحظى بالشجب واالستنكار

 االجتماعي؟
   هذه الحاالت؟  ماذا  ل ذاك الشخص الواحد إلى مجموعة ِمن األشخاص أثناءماذا سنفعل كي يتحو

أسنفعل كي ت   ش   عادة اجتماعية تضع حًدا للعنف، حتى وإن كانت الحديث عن عنف "خفيف"؟  ن 
 

 (دقائق 10) القسم الخامس
 "تأثير الفراشة":

في الغالف الجوي والتي  رات طفيفةإلى تغي   ةفراشأجنحة ي فيها رفرفة يشير هذا التعبير إلى حالة خاصة تؤد  
 ةل الجناحان المتحركان للفراشعصار(. يمث  إ ع حصولن  عصار )أو م  إلى حصول إ ي في نهاية المطافتؤد  

ن األحداث التي ي هذا االختالف إلى سلسلة مِ في الشروط االبتدائية للمنظومة، حيث يؤد   الطفيف االختالف
، لكان مسار المنظومة مختلًفا ارفرف بجناحيهة لم تواسع. لو أن الفراش هانطاقي في النهاية إلى ظاهرة تؤد  

 ر )ويكيبيديا(بشكل كبي

   ف على مصطلح "تأثير الفراشة"؟ما هي األفكار التي تثار فيكم في أعقاب التعر 
ثتم عنها في فراشة"، كتلك القرارات  التي تحد   رفرفة أجنحة"خذها في حياتنا هي بحجم غالبية القرارات التي نت  

ف المؤذي الذي ع حد  ض  أو عدم و   ع حد  ض  ن "تقديم المساعدة أو عدم تقديمها"، أو "و  بداية الدرس مِ  " للتصر 
وأن ال أهمية كبيرة لها في حياتنا )هذا ال يوازي اختيار  ه القرارات بسيطة للوهلة األولى،هده حولنا. تبدو هذنش

ر بشكل حاسم على حياة ة الحياة(، ولكن هذا القرار البسيط يمكن أن يؤث  \موضوع االختصاص او اختيار شريك
 ي إلى حصول "إعصار" في حياتهم أو حياة اآلخرين.   ؤد  اآلخرين، وأن ي

  في الموقف الذي شاهدناه في الفيلم حسب رأيكم؟كيف يمكن أن يحصل هذا 
 

 دقائق 5 –تلخيص -القسم الخامس

  ؟التي تت خذونها خالل حياتكم الفراشة" استفدتم ِمن الدرس بشأن قرارات  "رفرفة أجنحةماذا  
  زون ثقتكم الداخلية نكم من االكيف ستعز  اتخاذ  وفق معتقداتكم الخاصة، ومن ضمنها ختيارالتي ستمك 

ن يمكن أن يساعدكم في هذا؟ قرارات "رفرفة اجنحة  الفراشة" أيًضا؟ م 
 


